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(األوقــات المذكــورة فــي الجــدول حســب توقيــت أبوظبــي)

7 ديسمبر 2020
جلسة االفتتاح 7:30pm -  6:00pm

 – النشيد الوطني
 – القرآن الكريم 

 – الكلمات الرئيسية:

• معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
- وزير التسامح والتعايش بدولة اإلمارات العربية المتحدة

• معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى
- األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، المملكة العربية السعودية

• معالي الدكتور محمد مختار جمعة
- وزير األوقاف، جمهورية مصر العربية

• معالي الشيخ نور الحق قادري
- الوزير االتحادي للشؤون الدينية والتحالف بين األديان، جمهورية باكستان

• رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، كنيسة إنجلترا، المملكة المتحدة

• معالي ميغيل موراتينوس
- الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة

• البروفيسورة ميليسا روجرز
المديــر الســابق لمكتــب الشــراكات الدينيــة فــي البيــت األبيــض، األســتاذ فــي كليــة الالهــوت بجامعــة ويــك فورســت، الواليــات 

المتحدة األمريكية

• معالي العالمة عبدالله بن بّيه
- رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، اإلمارات العربية المتحدة

الجلسة 1: الكلمة التأطيرية

• معالي العالمة عبدالله بن بّيه 
- رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي 

8:20pm -  7:40pm

استراحة 7:40pm -  7:30pm

• سعادة السفير سام براون باك
 - سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية األمريكية، الواليات المتحدة األمريكية



الجلسة 3: القيم في األزمات
        رئيس الجلسة: 

• فضيلة الدكتور أحمد السنوني 
 - مدير برنامج اعداد العلماء االماراتيين بمركز الموطأ, اإلمارات العربية المتحدة

الموضوع 1: أزمة كورونا وسؤال األخالق (نحو تجديد أخالقي وقيمي)
• الدكتور إبراهيم مشروح - مدير تحرير مجلة السلم، المغرب

• البروفيسور ستانلي هويرواس - أستاذ األخالق الالهوتية السابق، جامعة ديوك ، الواليات المتحدة األمريكية

الموضوع 2: األزمات العالمية وقيم التراحم والتضامن والتعاون
• الدكتور السيد ولد أباه - عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، أستاذ الفلسفة والدراسات في جامعة نواكشوط، موريتانيا

• القس آدم راسل تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Sojourners & Lead، مجموعة البنك الدولي ، أمريكا 

الموضوع 3: جائحة كورونا والحاجة إلى السكينة
• الدكتور مصطفى سيريتش - مفتي البوسنة األسبق

• المطران حسام نعوم - أسقف القدس

الموضوع 4: حلف الفضول الجديد والقيم اإلنسانية المشتركة
• الدكتور رضوان السيد- عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، استاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية، لبنان

• الدكتــور روفيــن فايرســتون- أســتاذ كرســي ريغنشــتاين فــي اليهوديــة واإلســالم فــي العصــور الوســطى فــي كليــة االتحــاد          
العبري - المعهد اليهودي للدين، أمريكا

مناقشة

12:30am -  10:30pm

الجلسة 2: الجائحة وروح ركاب السفينة 10:20pm -  8:30pm

         رئيس الجلسة:
 • معالي الدكتور حمدان المزروعي

 - رئيس هيئة الهالل األحمر االماراتي

الموضوع 1: وضع العالم ووحدة المصير اإلنساني
• نيافة المطران أنجيلوس - رئيس أساقفة الكنسية القبطية بلندن، المملكة المتحدة

الموضوع 2: األزمة الصحية باعتبارها أزمًة إنسانية
• معالي الدكتور سالم المالك - المدير العام منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)

• سعادة السفيرة الدكتورة رجاء مكاوي - سفيرة المملكة المغربية لدى الفاتيكان

الموضوع 3: التقدم العلمي والتكنولوجي واالتصالي واألزمات اإلنسانية
• الدكتور باتريك ديكسون، طبيب ومتحدث متخصص في المستقبليات، المملكة المتحدة

الموضوع 4: األزمات اإلنسانية وروح ركاب السفينة
• فضيلة الدكتور عبدالحميد عشاق - المنسق العام لموسوعة السلم في اإلسالم، المغرب

مناقشة

10:30pm -  10:20pm

استراحة 8:30pm -  8:20pm

استراحة



الجلسة 4: فقه الطوارئ - األحكام والحكم
        رئيس الجلسة: 

• سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي
- عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، االمارات العربية المتحدة

• فضيلــة الشــيخ محمــد المختــار ولــد امبالــه - عضــو مجلــس أمنــاء منتدى تعزيز الســلم، رئيس المجلس األعلــى للفتوى والمظالم 

سابقا في موريتانيا 

• فضيلة الدكتور أحمد الحداد - عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، االمارات العربية المتحدة

• فضيلة الشيخ إسلم ولد سيد المصطف - وزير الشؤون اإلسالمية األسبق في موريتانيا

• فضيلة المستشار الدكتور ابراهيم عبيد آل علي - عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، االمارات العربية المتحدة

• فضيلة القاضي أبوبكر  إمام - محكمة االستئناف الشرعية نيجيريا

• فضيلة الشيخ عبدالله ولد اعل سالم - عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، رئيس المجلس الدستوري سابقًا، موريتانيا

• فضيلة السيد عبدالله فدعق -  رئيس مؤسسة عبد الله فدعق لالستشارات، عضو مجلس حكماء المسلمين

مناقشة

8 ديسمبر 2020

7:15pm -  6:15pm
 

6:00pm -  4:00pm

الجلسة 5: حفل جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم

6:15pm -  6:00pmاستراحة

استراحة

9:30pm -  7:30pm

7:30pm -  7:15pm

الجلسة 6: العولمة والدولة الوطنية
        رئيس الجلسة: 

• فضيلة الدكتور محمد عثمان الخشت 
- رئيس جامعة القاهرة - مصر

ــة اإلمــارات  ــه الدخيــل، ســفير المملكــة العربيــة الســعودية لــدى دول • كلمــة خاصــة: ســعادة الســفير تركــي بــن عبدالل
العربية المتحدة

الموضوع 1: مفارقات العولمة والحاجة إلى التعاون الدولي 
• السيد روبرت ويكسلر، رئيس مركز إس. دانيال أبراهام للسالم في الشرق األوسط، الواليات المتحدة األمريكية

• سعادة رحمن شيشتي، عضو مجلس النواب، المملكة المتحدة

الموضوع 2: األزمة االقتصادية وأخالقيات التضامن
• الدكتور حسن أوريد - باحث سياسي وكاتب مغربي، أستاذ جامعي للعلوم السياسية بالرباط، المغرب

• الدكتــور جيرالــد أربويــت، مــؤرخ وباحــث فــي مركــز دراســة الهويــات والعالقــات الدوليــة وحضــارة أوروبــا ومحاضــر فــي عــدة 
جامعات فرنسية، فرنسا

الموضوع 3: أهمية الدولة الوطنية وسبل تعزيز مكانتها
• الدكتور ياسر قنصوه - أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب جامعة طنطا، مصر

• السيد راميش صديقي، مؤلف كتاب الوجه الحقيقي لإلسالم، الهند

مناقشة



11:45pm -  9:45pm

9 ديسمبر 2020

5:00pm -  3:00pm

9:45pm -  9:30pmاستراحة

الجلسة 7: جوائح وليست جائحة واحدة

         رئيس الجلسة: 
• سعادة الدكتور وليام فندلي، 

األمين العام الفخري لمنظمة األديان من أجل السالم، الواليات المتحدة األمريكية
الموضوع 1: وقف الحروب والحاجة للسالم

• الدكتورة عزة كرم، األمين العام لمنظمة أديان من أجل السالم
• السيد جويل براونولد، المدير العام لمركز إس دانيال أبراهام للسالم في الشرق األوسط، أمريكا

الموضوع 2: جوائح الفقر والهجرة والَميز العنصري
• سعادة الدكتور أداما ديانغ - مستشار األمم المتحدة الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية سابقا 

الموضوع 3: البيئة والتغير المناخي
• الدكتورة روث فاليريو، مديرة الحملة العالمية والتأثير في وكالة التنمية تيرفند، المملكة المتحدة

الموضوع 4: الجائحة الصامتة: الصحة النفسية و العقلية
• الدكتور عمر الحمادي – المتحدث باسم وزارة الصحة، االمارات العربية المتحدة

• االستاذة خولة حسن- عالمة ومستشارة في مجلس الشريعة اإلسالمية، المملكة المتحدة

مناقشة

الجلسة 8: نماذج إيجابية في التعامل مع الجائحة

         رئيس الجلسة: 
• معالي الدكتور فيصل بن معمر

  أمين عام مركز الملك عبد الله الدولي للحوار بين األديان والثقافات

الموضوع 1: التعاون الدولي في اكتشاف اللقاح
• الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط

• الدكتور أمجد الخولي- استشاري األوبئة في منظمة الصحة العالمية

الموضوع 2: التعاون بين األديان في ممارسة الشعائر مع الحفاظ على سالمة المصلين
• سعادة الدكتور محمد السماك، عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، لبنان

• السيد كولن بلوم، مستشار الحكومة للشراكات الدينية، الحكومة البريطانية، المملكة المتحدة

الموضوع 3: مبادرات التضامن مع االقتصادات الضعيفة
• السيد داني كروجر، عضو مجلس العموم، المملكة المتحدة

كلمة خاصة:
•  السيد كاشف صديقي – العب دولي سابق ورئيس منظمة كرة القدم من أجل السالم

مناقشة



7:15pm -  5:15pm

7:30pm -  7:15pm

5:15pm -  5:00pm

الجلسة 9: حلف الفضول الجديد: راهنية المبادرة وتجدد الحاجة
        رئيس الجلسة:  

•  د.محمد السنوسي
مدير في شبكة صانعي السالم وعضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، الواليات المتحدة األمريكية

ندوة: حلف الفضول الجديد: راهنية المبادرة وتجدد الحاجة
•  القس الدكتور بوب روبرتس، مؤسس ورئيس مؤسسة القسيس العالمي، الواليات المتحدة األمريكية

•  اإلمام محمد ماجد، اإلمام التنفيذي للمجتمع اإلسالمي لعموم دولس (ADAMS)، الواليات المتحدة األمريكية

•  الدكتور ويليام فيندلي، األمين العام الفخري لمنظمة األديان من أجل السالم، الواليات المتحدة األمريكية

•  الحاخام بروس لوستيج، كبير الحاخامات، المجمع العبري بواشنطن، الواليات المتحدة األمريكية

الحاخام ديفيد روزين، مدير العالقات الدولية بين األديان، عضو مجلس إدارة مركز الملك عبد الله الدولي للحوار، أمريكا  -  •

•  الحاخــام ديفيــد سبرســتين، المديــر الفخــري لمركــز العمــل الدينــي لليهوديــة اإلصالحيــة، ســفير الحريات الدينية فــي وزارة الخارجية 

األمريكية سابقا، أمريكا

مناقشة

9:30pm -  7:30pm

10:30pm -  9:30pm

الجلسة 10: الميالد الجديد- آفاق عالم ما بعد كورونا

        رئيس الجلسة: 
•  الدكتور سليمان الهتالن

- الرئيس التنفيذي لشركة الهتالن ميديا

الموضوع 1: نحو إنسانية جديدة- التفكير بروح جديدة
•  الدكتور فادي ضو - رئيس مؤّسسة أديان ومديرها العاّم؛ أستاذ الفلسفة األساسّية والجيوسياسّية الدينّية، لبنان

•  الدكتورة آمنة حوتي، مؤلفة كتاب األحجار الكريمة والمجوهرات: أديان باكستان، باكستان 

الموضوع 2: ُفَرص وإمكانات صنع عالم أفضل
•  الدكتور كيلي جيمس كالرك - زميل باحث أول في معهد كوفمان بين األديان بجامعة جراند فالي، أمريكا

•  فضيلة الدكتور طارق أوبرو - كاتب فرنسي وإمام مسجد بوردو، فرنسا

الموضوع 3: عالم مابعد كورونا- قراءات مستقبلية
•  الحاخام إفرايم ميرفيس، الحاخام األكبر لبريطانيا، المملكة المتحدة

مناقشة

الجلسة الختامية للمنتدى 
قراءة البيان الختامي

استراحة

استراحة


