برنامج اللقاء الدولي
"متحدون ملناهضة العنف بإسم الدين"
لدعم التنوع الديني والثقافي في العراق وسوريا
مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي للحوار بين أتباع األديان والثقافات
جمهورية النمسا  -فيينا
خالل الفترة  62محرم 6342هـ املوافق  61نوفمبر 6163م

يوم األربعاء  61نوفمبر :الجلسات الرسمية
بحضور الوزراء والقيادات الدينية
المكان :ستادبارك هيلتون
*****************************************************************************************************************************
 0:41اإلفتتاحية ،إعالن التوصيات وإلتزامات العمل


ترحيب وكلمة األمين العام لمركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات .



كلمات الممثلون الوزاريون لمجلس أطراف مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات.





معالي الدكتور عبد هللا بن عبدالمحسن التركي ،أمين عام رابطة العالم اإلسالمي .
غبطة البطريرك لويس رافائيل ساكو ،بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية
األب ميغيل آيوسو ،عضو مجلس اإلدارة وممثل الفاتيكان في مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان
والثقافات .




سعادة األستاذ ناصر عبدالعزيز النصر ،الممثل السامي لألمم المتحدة لتحالف الحضارات ،مندوب األمين العام لألمم المتحدة
معالي الدكتور أحمد محمد علي  ،رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 )2التوصيات واعالنات العمل :تشمل هذه النقاط توصيات لصانعي القرار وخطة العمل الخاصة لتطبيق استراتيجيات الترابط االجتماعي،
والحوار ،ووسائل التواصل االجتماعي ،وبناء السالم ،ومناهضة استغالل الدين ،واعالء ثقافة الحوار ،والتربية الحاضنة للتنوع الديني،
واحترام االختالف وإدارة التنوع.
 )3إعالن مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات عن مجموعة األعمال والبرامج والشراكات الخاصة به
لعام  2102للدفع قدما بأهداف المؤتمر.
تقرأه :د .هيالري ويزنر ،مدير إدارة البرامج في مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات
دعوة القيادات الدينية اللتقاط صورة تذكارية
*****************************************************************************************************************************

حلقة النقاش األولى :الترابط االجتماعي ،التنوع والتعايش
 66:41 – 61:11كيف تتعامل األطراف الفاعلة مع آثار العنف في المنطقة؟ ما هي نوعية المشاريع ،والبرامج والخدمات التي يتم طرحها ،وما هي
التحديات الراهنة؟ الى أي مدى تتعاون المنظمات الدينية وصانعو السياسات لتدعيم الترابط االجتماعي وتقديم اإلغاثة للمتضررين من النزاع؟
كيف يمكننا اآلن البدء في العمل على ارساء عملية السالم والمصالحة في أعقاب النزاع؟ كيف يمكننا جعل أجيال المستقبل تحتفي بالتنوع؟
مدير الحوار :الدكتور محمد أبو نمر ،كبير مستشاري مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات


فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان ،مفتي الجمهورية اللبنانية
غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ،بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك



معالي الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد المطلق ،عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس أمناء مركز
الملك عبد العزيز للحوار الوطني.






سماحة السيد علي الحكيم ،األمين العام لمؤسسة الحكيم في لبنان
فضيلة الشيخ محمود عبد العزيز العاني ،رئيس مجلس علماء العراق



المير برين تحسين ،ممثل أمير االيزيديين في العراق والعالم سمو األمير تحسين سعيد علي بك
األستاذ أداما دينج ،المستشار الخاص لألمم المتحدة لشؤون منع اإلبادة الجماعية

*****************************************************************************************************************************
 66:11 – 66:41استراحة
*****************************************************************************************************************************
حلقة النقاش الثانية :دور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في بناء السالم
 64:41 – 66:11تعد االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي مساحة متنازع عليها  ،حيث أن األفكار والرسائل تصبح األسلحة في الصراع.
الى أي مدى يمكن للمؤسسات الدينية والمجتمع المدني عكس وتصويب خطاب العنف بإسم الدين من خالل أنشطة وسائل االعالم ووسائل
التواصل االجتماعي؟ كيف يمكننا تدعيم العمل الجماعي للمواجهة والتغلب على رسائل الكراهية مع االستمرار في احترام حرية التعبير
والتنوع الديني؟ كيف يمكننا صنع مساحة للحوار بين األطراف الفاعلة في المنطقة؟
مدير الحوار :الدكتور سام رزق ،مستشار البرامج للمكتب اإلقليمي للدول العربية ،البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة



فضيلة الشيخ الدكتور شوقي ابراهيم عالم ،مفتي الديار المصرية
سيادة المطران شاهان سركسيان ،مطران األرمن األرثوذكس في حلب ،ممثل الكاثوليكوس آرام األول كشيشيان ،كاثوليكوس
بيت كيليكيا لألرمن األرثوذكس




معالي االستاذ الدكتور محمود الهباش  ،وزير األوقاف السابق وقاضي قضاة فلسطين
سيادة المطران اسحق بركات ،مطران ألمانيا وأوربا الوسطى وممثل غبطة البطريرك يوحنا (العاشر) يازجي.





سعادة الدكتورة أنطونيال كاروسو ،مديرة وحدة الشرق األوسط وغرب آسيا ،إدارة الشئون السياسية باألمم المتحدة
سيادة األنبا مرقس ،مطران شبرا الخيمة وممثل قداسة البابا تاوضوروس الثاني
فضيلة الشيخ سامي أبي المنى ،رئيس اللجنة الثقافية والحوار في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ،ممثل طائفة
الموحدين الدروز.

*****************************************************************************************************************************
 63:41 – 64:41استراحة غداء
*****************************************************************************************************************************
حلقة النقاش الثالثة :دور الدين والتعليم في مواجهة العنف
 00:11 – 03:31يهدد النزاع إمكانية وجود التعليم الذي ينهض بالتفاهم بين األديان ،ومن ثم يضعف فرص التعايش السلمي بين أجيال المستقبل.
كيف يمكننا المحافظة على التربية الحاضنة للتنوع الديني داخل العراق وسوريا ،وبين الالجئين واألشخاص المهجرين داخليا؟ الى أي مدى
تعد القيادات الدينية مسؤولة عن تشجيع الحوار مع اآلخرين؟ كيف يمكننا تأمين تطوير التعليم الداعم للحوار والتنوع ،في بيئة ما بعد النزاع ؟
مدير الحوار :األب الدكتورفادي ضو ،رئيس مؤسسة أديان




فضيلة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ،مفتي المملكة األردنية الهاشمية
سيادة المطران ناصر الجميل ،مطران سيدة لبنان للموارنة في باريس وممثل غبطة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي
سعادة األستاذة بهية الحريري ،رئيسة مؤسسة الحريري وعضو في البرلمان اللبناني.



فضيلة الدكتور عباس شومان ،وكيل األزهر الشريف.





سيادة القس الدكتور صفوت البياضي ،رئيس الطائفة االنجيلية في مصر
معالي الشيخ عبد هللا بن بيه ،رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة
سيادة المطران مور ديونيسيوس عيسى غوربوز ،الوكيل البطريركي في سويسرا والنمسا للسريان األرثوذكس وممثل غبطة
البطريرك أفرام الثاني

62:41
إعالن البيان الختامي :يقرأه الدكتور الياس حلبي ،األمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق األوسط والسيد عبد العزيز الجربا،
مدير مؤسسة التحرير للتنمية في العراق
كلمة ختامية يقدمها أعضاء مجلس إدارة مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات.

