جدول األعمال

مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار األديان
"األمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينيّة"

في الفترة من  16إلى  17فبراير 2016م
فندق الشيراتون
الدوحة  -قطر
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اليوم الثاني واألخير للمؤتمر  -األربعاء 17 :فبراير 2016م
التوقيت /القاعة

التفاصيل

10:30 - 9:00

المجموعة األولى
قاعة سلوى
رقم ()1

10:30 - 9:00
المجموعة الثانية
قاعة سلوى
رقم ()2

المجموعـة الثالثة
قاعة سلوى
رقم ()3

11:00 - 10:30

(ثالثة جلسات متزامنة في ثالثة محاور مختلفة)
المحور الثاني :أساليب ووسائل زعزعة األمن الفكري واألخالقي
 .1دور اإلعالم السلبي في تشكيل المبادئ والقيم الفكريّة واألخالقيّة
رئيس الجلسة:
الدكتور /نارسيسو فيالسكيز فيريرا

(باراغواي)

المقرر:
ّ
الدكتور /عماد الفالوجي

(فلسطين)

المتح ّدثون:
األستاذة /ميريم فيبليز
الدكتور /مصطفى لحكيم
الدكتور /كيث كان هاريس
األب /روود باوور
ّ
األستاذة /مناد بو شفرة سليمة
األستاذ /يعقوب ابراهيم

(كوبا)
(المغرب)
(المملكة المتحدة)
(أستراليا)
(الجزائر)
(فلسطين)
( )2أساليب ووسائل زعزعة األمن الفكري واألخالقي
 .2وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على زعزعة األمن الفكري

رئيس الجلسة:
الدكتور /راشد شاز

(الهند)

المقرر:
ّ
السيّد /زازا فشاكامادزا

(جورجيا)

المتح ّدثون:
المهندس /زهير الشاعر
الدكتور /شو يونج كيم
الحاخام /ديفيد ميفيسير
الدكتور /الحاج دحمان
الدكتور /محمد شكري

(كندا)
(كوريا)
(كندا)
(فرنسا)
(العراق)
( )2أساليب ووسائل زعزعة األمن الفكري واألخالقي
 .3تأثير بعض رجال الدين المتش ّددين والقيادات السياسيّة على الشباب

رئيس الجلسة:
الدكتور/مويس إيكو فان

(بلغاريا) يهودي

المقرر:
محمد
الدكتور /أحمد عبد الرحيم ّ

(مصر)

المتح ّدثون:
محمد كاه
ينج
ر
األستاذ /سي
ّ
الحاخام /مارسيلو بوالكوف
الدكتور /عارف كامل عبد اهلل
السيّد /ملخس سانغوال شفيلي
محمد مشتاق تيجاروي
الدكتورّ /
محمد حطاب
ألدكتور /كمال توفيق ّ
الدكتور /عبد الهادي العجلة

(جامبيا)
(األرجنتين)
(بلغاريا)
(جورجيا)
(الهند)
(أردني في الكويت)
(سويدي بلبنان)

استراحة
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(الجلسة العامة الثالثة )

12:30 - 11:00

المحور الثالث :سبل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافي

قاعة المجلس

1:00 - 12:30
الصالة األميريّة

رئيس الجلسة:
الدكتور /كلوديو إبلمين

(األرجنتين)

المقرر:
ّ
الدكتور /وون سام لي

(كوريا)

المتح ّدثون:
السيّد /رانكو أوستوجيك
الدكتور /عثمان بكار
الدكتور /إدوارد كاسلير
الدكتورة /مريم الهيتامي

(كرواتيا)
(بروناي)
(المملكة المتحدة)
(المغرب)

الدكتور /حسن عبد اهلل بدوي
السماك
محمد ّ
الدكتورّ /

(اليونان)
(لبنان)

استراحـ ــة صالة

(ثالثة جلسات متزامنة في ثالثة محاور مختلفة)

2:30 - 1:00
المجموعة االولى
قاعة سلوى
رقم ()1

رئيس الجلسة:

( )3سبل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافي
 .1دور األسرة والبرامج التعليميّة المق ّدمة في المدارس والجامعات في إنشاء جيل مسالم فكريّا

السيّدة /بيلين ألفارو هيرنانديز

(إسبانيا)

المقرر:
ّ
الدكتور /مسعود ادريس

(مقدونيا)

المتح ّدثون:
الرب
بو
أ
مصطفى
عماد
الدكتور/
ّ
الدكتور /سعيد أحمد خان
الحاخام /إلين دريفويس
الدكتورة /صفا فودا
الدكتور /أنور غتسيتش
األستاذة /إلينا عالم
الدكتور /أوركون كوفانجي

(أوكرانيا)
(الواليات المتحدة األمريكيّة)
(الواليات المتحدة األمريكية)
(كندا)
(صربيا)
(باكستان)
(تركيا)
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2:30 –1:00

( )3سبل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافي

المجموعـة الثانـية
قاعة سلوى

 .2إظهار وتعزيز دور الكفاءات في الوسط الديني واإلعالمي والفكري والثقافي

رقم ( ) 2

رئيس الجلسة:
المطران /أندريه يوراشي

(أوكرانيا)

المقرر:
ّ
األستاذة /رقيّة أهجو

(المغرب)

المتح ّدثون:
األستاذ /أرمين الينجر

(المجر)

الدكتور /خبير حاميتي
الدكتور /ناظم الوتار
الدكتورة /فاطمة جعفر
الدكتورة /سوزانا مانجانا
الدكتور /حماة اهلل السالم

( )3سبل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافي

2:30-1:00

المجموعـة الثالثة
قاعة سلوى
رقم () 3

 .3الحذر من دعم مظاهر التش ّدد والغلو بجميع أنواعه ،ومحاربته ،وعزله عن المجتمع
رئيس الجلسة:
محمد حبش
الدكتورّ /

(سوريا)

المقرر:
ّ
الدكتور /جيورجي سانيكيدز

(جورجيا)

المتح ّدثون:
سعادة الدكتور /أحمد زياد

(وزير الشؤون اإلسالميّة في المالديف)

الحاخام /روبرت كابلين

(الواليات المتحدة األمريكيّة)

ب /رفعت بدر
األ ّ

الدكتور /بالل أحمد مالك
الدكتور /عالل محدادي
محمد السنوسي
الدكتورّ /

4:00– 2:30
الخيمة

(كوسوفو)
(العراق)
(اآلردن)
(األرجواي)
(موريتانيا)

(األردن)

(الهند)
(الجزائر)
(الواليات المتحدة األمريكيّة)

استراحة للغـداء
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5:30 -4:00

حلقة نقاشيّة عامة

قاعة المجلس

استراتيجيّات حماية األمن الروحي والفكري ...قراءة في استشراف المستقبل
رئيس الجلسة:
السيّد /بتريت سليمي

(كوسوفو)

المقرر
ّ
السيّد /هيلموت فيزمان

(ألمانيا)

المتح ّدثون:
الدكتور /ابراهيم أوزدمير
الدكتور /ابراهيم أحمد
الدكتورة /توتي علوية
القس /باد هيكمان
ّ
الدكتور /خير الدين خوجة
عمار زديني
السيّد /علي بن ّ

(تركيا)
(الجزائر)
(أندونيسيا)
(الواليات المتحدة األمريكيّة)
(كوسوفو)
(تونس)

5:45 - 5:30

الدكتور /ابراهيم بن صالح النعيمي

قاعة المجلس

9:30 - 7:30

الجلسة الختاميّة
إعالن البيان الختامي للمؤتمر
رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار األديان

عشاء في الفندق

الخيمة
مغادرة الضيوف
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