ع

1ومؤو0ور اكالمس

سذو0م1ت

سءاواو0ة
اكرص 9السوات

^ UH
المؤتمر 1ك1ومص  1 ^^Laj_Uومس1م

أبوظبس "8و هاي2018 9

8 May 2018
^jLc

ص

|وافتت1تلا،

ء■'

ما etc

|ككارف

 am-11:30 amه:3ه1

1وترحيب 9أودعربف والمؤو0و
أودوادم الوطنس
1وقرآن
فلم مصير لعنوان | -ومتأنمظت _L ijjloJI

محلمة راعس المولمر معاض الشيخ لهيان لن  jTtiJjLoلهيان  -ونير التسام
1لئاام1ت 1ورويسية لاضيوف

فخامة رحب هيداقس -رئيس  Ijuiiiiاوسألق
سمادة أودئنور طارق المحردي  -وئيس مؤتمر

المنمية لشوون ألاةايأت مس أكالْإ  -سويسرا

سعادة كيسو ايف1وو  -رئيسة  d^pilالبوذية اكالميه -ااLJادان

سءءادة اندوو_اوس كريفر 1 -ولمين الخام لموتمر الL lJJلطات المتلية واالمايهبق لمتلس أوروبا
|وصورة اكماممية

است راية

صلاة وغدا:

14:00 pm-15:30 pm
اكاكة

سسق

رثيس الجالسق :معالألا الدمحتور علأرأ النعيع٣ي^  -عضو المتنس ااقنميذي رئيس دائرة اكتليم والمعرفق
مقرر الجلسق :رلمستأثوارة رلدة هودوم — الولايات المتئدة اال٠رJئية

1و0و اشاومحون مس الجلسة
معالس الدمحتوو عبدالناصر ابو اليصل  -ويير اللوماف والشؤون والمقدسات اJإسلأمية 1 -الردن
البروفيسور فيرئاند دو قاربين  -الهقررالناص لJلمم المنمية اومعنبرأ Jمضايt

معالس 1للستاذ اودمحت9و فيصو لن مممر -الأمين الخام لمرمحرالملك عبدالله للحواربين أتباع الأديان  -اانما  JJJا
اJدكتو Jلوىسثا0أس  -هستشار ناص لظملي1ت الدييية مس الشرق الأدنس وجالوبلّدا الوسحلس  -ااوكيات
المنمية الأهخميئية

معالي محمد بن مروان' عضومجلس الشيوخ ورلهس اكمئتية اكس٧ميق  -محمبوديا

ا ا لدعتور عبئ الرتيم منار السكمي — أمحاديمس من مرمحر الدراسات الأJسjراJيدLJق  -المغرب

اسن راده

15:30 pm -15:45 pm

المحور االل9ل

قاعة

15:40 pm-17:15 pm
_ ،uLاكلمية "؛9-وس
وضع الوحود اا|سلدهوأرا فمب الدول غير! jLjji،مئة xjin

الفرص والتحديات

وتيسن اكسق0 :اتالما الدمحتور عبدالاه بوصوف  -امين عام محلعس الحالية ال0غلوية Jالذارج  -المغرب
Tدمء االستاذ قس حاصتة!كرا -غاJا
مقرر الحاسة:
1كساوم قس الصين وبعض اومشاس التس يواحهها أومدلأأاومون فيها
أيوب زمحرو— 1

المعرمة للعلوم

"لنتو"  -الصين

اوووأو1أمفسوُوطاليا
الباوولة هالينغهأم بولر  -ممضومتلس اللوردات  -أروتلالإا
وضع

الشيخ اأا

قس اسياق إلعالمسء الفرص وااLنمدJات

أيمي  -أمين عام تمعيق  cLaicنمنلمين للعموم  -الهند

دور اكنذلمات اكووأ1لمية فص  <jpuثمافة اسددم قس أاأا1يا ومنطمة الولق1ن
الدكتور رامز زاكاج -مدير المركز الشاري او4سئأمأن ijjiiJi -
راهنية ا1لماايات المسلمة خص

الدكتور التضر عبد الباقس — صدJنالمركز النيتيري للدراسات |كل|ية  -نيتيليا
ح11ة 1وهساهين قس 1مروها ا  JlLيiيق ومنطقة البحر 1وكاروبص

الدكتورة مليكة الئتاس -باتثة مس شؤون 1للفليات المسلمة في أصكا الجنوبية  -أسياليا
راهنية ال٠سJمين قس الغرب:ا iJمدJات المطروحة والفرص المتاحق

الدكتور التيجالسبواعواأس - .مفكر وأكاديهس من جامعة لومان  -بلجيكا

المحور |وثاض

acLa

المواس

15:45 pm-17:15 pm
|_ljLc

اكالمية العاقين

هن فقه اا-ضو9وة إلس فقه اام9اطالة؛ ذط9ادا

^سة لفقه اكتارف

رثيس اكنمة :فضيلة الشيخ الدكتور شومس ء-كم ~ مغض اوامه9ووق مصر الصيق
الدكتور مرزوق 1ووود عيدالك — أستاذ ض داْاتة أمستردام  -هوللدا
مقرر
المفاومحون قس الحاسة
من فقه اوضرول 0إلس فقه المواطية  -مدخل لمقه
الدمحتور رضوان السيد  -مغئر وامحأدوم1را  yjinتامعق لبنان مسم الفلسغة  -ليان

وثيقة المدينه المنورة دستور المواطنه

مات1لرا الشيخ الدكتور قيعس بن متعد آل شيخ مبارك  -عضو لميثة محبار اكلماء  -المملئة اكرو1ق السعودية
نحوتإصيل جديد لفقه المواطنة
الدكتور |بخا|هيم نعم  -مستشار هغت1وأ تامهورية مصر ٥^^١

فقه المواطنة للمسلمين قس دأأد الخرب :مواثق التاسيص وسبل الترسيخ
الدكتور محمد غلبان — تامعة القاصس عيالض  -المقرب
من فق! ،الضرورة إلس فقه المواطنة :خحلواتتاسيسيق لخقه اكئارف
الدكتور آيلين بوستانجس  -اكاديمس مس دار اا4متاء  -اليونان

سف

المنور الثالث

قاعق

اات9أصل

15:45 pm-17:15 pm
تناس ظاه<ض ااتط|ف الدينما9اا4سكم9م9ويا

وثيس الجلست؛ الدئت9م اندرباس لأيغأ  -االمين العام للتئومات المحلية ~ المجلس اال9و9وأرأ
مضأ الحلسة :اولأاوأداذ 0أميلهتشن شلس  -تايوان  -الصين

اأمشاومح9ن قس التيس
تيديات اليطرف واكلد0اج
صعالس شاهد مالك ~ 9زيل سالق مما 9زارة ■رلمان الحئومة ا  JJريتلاiيق  liu|i -ليا
ممهيل دوأ المؤسسات 1ابسلعميق الغابيه ومؤ5أجهة التطرف اوديااأرا والوس1و09موويا

الدكتورة مونية العشماوي -

إسالميق 9ذبيره ليثا اليونسلو 9وويسق منتدى المرأة الل9وووية المسلمة

الميهالدينية لمسلسiofjU
الدكتورة

^س99ناكاكيق.تجامعةتولجتا9ن -اصئا

د9أ اومجتمواومدئس مس مواجهة ظاهرة 1كسله0وموويا
التطرف وتمايق التنوع
اوووويد:فابا المياز  -منسق مجموعق العمل
خطور 0ذ1هس ظاهرة 1اتطرف البفيخى وما يسمس طكس1أهوفوuL

الشيخ سليم علوان  -مفض استراليأ

 May 2018و

ةقأ»؛'
ما عق

المحور الل9ل

التعارف

 am-11:()0 amهه:وه

اكألسة اسمية اوو1وعة
فما الد9ل غير ااإسال0ية في

9ضواا9ج9د

اكالمس :الفرص 9أوتددوات

وتيس الحلط؛ أ• محمد 9سالم ب9لا  -المدير الخام الJتاد إذاعات العالم االووولدمأرا
مقرر الحسم؛ 1وسواذ 0ليا محمد وفا ~ رويعاس أتحاد اللساء المسلمات' أستوليا

المشارمحون مس >LuJ_l
المسلمون الئول9بي9ن

الدثتور يتيس

^^ييس  -وسس المجتمع الإسالJىر^ 1 -وظاايأ
هة؛ اعسيى  9سرلأأ1ت
ممللسالإمتاء—اكروJد

وضع االماليات المسلمة مس السياق العالمس :الفرص والتحديات
الدكت9و يوسف هاجر  -ونمس المإذو0ة اولسالدم1ة |ل صغا ؛ - dJULJLjjlJاكودوت1ن
اائماياتاسولْةصاليابان :كقيهوناّاحر9ن9انم9اطنوناكضلي9ن
اادئنور ايدومس 0و؛ن - 9مدير جمعيق المدJJلمين • اويأ أن

التس يواحهها مسلمو الهندومسووسث الدول
اولوو|تاذ تذيغق غلام الوسن لوي  -الهند

|هام قضايا الحاليات
الشيخ وليد حمود مهتم! فنلنيأ

وحلولها

المجتمع اكووول1مص قس دمهورJمح التشياك وسJلUلوير٠
اكستاذ يميس سعد  -مديرالجمعيق اكسلأهية  -نسيك

اسلم راتة
11:00 am-11:30 am

المنور ااث1س

cULq

1وم9ادلأة

09:00 am-11:00 am

اككسة اكسة

اوخأ0سق

خط9ات لتو العمل اكوسساض الراشد ووهجتمعات ساوأاوهة

وثيعس 1كلوواة :معالس الدئتور شتلب مصسس سانو~ ولير التعاون الد9لأرا والتلميق  -غينيا
مهأو كاوووأة11 :ئوساذ عبئ العمحيم ابوبغر  -الهند

اامشارمح9ن مس

سوءة

ْما1س 1ودئتور ءبد1س بوصوف 1 -كمين العام  _ J_Jالجالية المغرJي٠

 -المغرب

وااوءهاد 0الدمحتور 1وووغر دمحورى ■ مستشال ااوثيأس للشوون الثهاميق واالو،اوالومية " JوJكيالاما  JJJو

الدئتور احمد الصيفس — رثيس المرمحز الإوسإ1ما/أأ المر؛وئا اإللJينية  -البراليل
الدئتور احمد 1ودويان  -رليس المرمحز اللس1أس  -لغين
الدكتور نايف حامد ~ لويُس مشاورة

الهند

فضيلق الدتتوا مصحلفس سيرسى  -المفتار^ السابق  -البوسنق والهرسك

الدكتور عبئ الرحيم حميظس  -امحاديمس و 1عا1مما  -مرلسا

است راط
11:00 am -11:30 am

اامد9-ر 1اث1وث

ما عق

09:00 am-11:00 am

اكالسة 1كإلميق اوووو1دس
وا<1س ظاهرض 1وتطوف الد^٧؛ا 9الإ-ساكم9ف9ويا
وثيعس اكسة :سعادة  illستأذة سوزان ديفوي  -رئيسة مفوضية |وع1وةات اكرقيه  -ايوؤإولند|

مقرر اكاوسة:اودئت9و 0اسماء ؛9دون ' 1,تث مس مركز ليرمحلمب ا-اش99ن الديلية و1لووألام والشؤ9ن
اكالمية

نورجتاون * اصكا

المشاركون مس اكسة

ت،امس ذلاهر'نس اتنbرف الديض 9أكس1اوم9مووي1
البروميسوو يورتن نيلسون — اودلم1وك

مواجهة صناعق  11دساأموم9وو1
الدكتور <ملير أاايان — موسسق كارتر — اوواأو1ت المتئدة

سوولْوةمنملظوراجتماعي
و؛ثيرا1لصو1ية
^د-دروفيوورورسماداسمق وودناولتاروو-محفدا
د.
^ن1وملظورا1ل مربكي
^^  ٥٥٠جنوب ثم1سور؛يا-الو

اومتدد0أاصكيق

دور  1 JjI _9كء1هم

الصورة التمطيق عن 1لدووولأم مي الخرب

االستاذمنصف|إأوأايامس-

مس شوون االملي1ت -المانيا

المحور الرالع

قاعة

1لتظرف

 pmهه11:30 am - 14 :
 1 CtJLoJLfiJIووواوادق

دور |ومتتععظت اوماوسس م1ء؛اتضن اشمحال التعدديق |وثقامية
وسس سسق :فضيالة اضغ

هممي احمد 1كااأوااق

او0فت1رآ التام ~ المملئق ا1إردلية ااهاوثأ_ْط
ْقرو اليلعة :د .عوض مأ1او

رثيس النمتج العموصة للولسمحو للاراث االلس1نس غير الهائي  ٠ااإ٠ارات العوJية الهتيدة

المشارمحون مس التلسة
دورالمجتمعات المسلمة مستضراشغال اJاعدسم 1اسامإة
الدمحت9ر زهير ا1شاءل  -وثيعس المئثدى اللءللمأوأ  -نحنتا
الطيف الثقامس مس الؤندت اكاجة إلس

1وولوع اووماقست خطة عمل __ Jljj_L

االوودت1ذ سيد منتعوو أغا  -اول0ين آلعام سندي اليقوق المدنية  -الهند
الiمايات المسلمة :من التنوع 1اص التعددية
الدمحتور صامس مصمص *  _ JLJJالحوار بين اللدJان ' اا9للوات المتحدة اظمرثJة

الوندماج وإْئانات التحاور
الوجود اكسوعمس مس اوروبات
الدمحتور متمي بن صالو  -مدبر معهد غر؛اطة للبموث والدراسات العليا  -اسانيا

أوهود9ر اكامس

هاعة

اام9أطقق

11:30 am -14:00 pm
1وحوسة سمية ،lLoIjJI

اكواو,ض!تباع أوأدوأن
وويءس اكسة ^LjJ_ :أشيخ عبد الالطيف يليان '

الجامه9لأة _ UjJL1I

مقرو اسمة :الدلتوو قمز الهدى  -وميل أول من مرمحز أساس اكالميق -الوودواونأ السمية 1اإمرثوق
المشاركون قس اكلسة

تأسيس الحوار بين الأديان من أحل اندماج 1كةاليات 1لمسال0ة
الدمحتور متمي ابو اللمر — ^^سار مرثمز الملك عبدالله لتواو الأديان  -النهسا

المسلمون قستايوان  -أمينة سي سقالي
ضاكرقالأوسل-تاووان

الحوار بينانباع الأديان :اقتحربة
شدسمب-كلالا

نمافج العيش مع اتوغرمس ممهدالنبس.وسييقه ء1س مسلمس شمال اليونان مع نيرانهم اليصارى نمونما
الدئنوو لوشار  - _jyjjjأستاذ

^نسوالوسرا-الونان

لمودج*نمايعش المسيمين فص ظل التعددية الديقية والثقافية بالهند
السفير ذمحر الرحمن ' امحاديمص ومحاتب  -الهند

المنور |وذاهوارس

قاعة

1لتباصل

15:30 pm-17:00 pm
 11حالوووة اسمية اوتاسمة
نمو 1الط1ر اكهالي

وصي1غق

9

ستراتيجيات

وفقا ومت1ووت أكمل  _JLJLJjJIلأنهوض 1ممل انموسسأت 11لووولومية
رثيس اكلسق :الدمحتورحسنء1اد؛ون -مادوأ شعبق اكمالي1ت 0-قظامقالاتعاوناولوووالومس
المقرر :زهير الشاعر  -محنيا

المشارمحون قس سسق
اسمي اوساسى السلمس امسأومم ،أوروبا
الدكتور سمير JودJiا -Jمديرمركرالدراسات والبتوث الو ضاعية  -المغرب

معالم اٌوءاوأس السلمس لللموو1د ،مس

الدكتورسمان عبئ الرحيم  -مسسار وزارة اوإوقاف  -الكويت
دور المؤسسات البطة مس ترشيد العمل الموسساتس
الدكتور محمود الدلعما ~ رئيس المرمحر اووقامأرا مس ستومحهولم  -السويد

وامع المسلمين مس اسبالياوحاد1وهم
الدكتور حمزة بن علسالئتاس  Iمفئروكاتب  -أسباقا

 __Qت المسلمين مص اوروبا
االستاذ حمرة علس شاه  -مساعد و1دث مس المركز المتقدم اكرس  jj -؛LLiLhj
التعبين الممحُأة لتنمة الأْليات المسلمة 11 :تدر؛ق اابس1عهاة الروسة
الدكتور ضمير محس الدين  -ال؛ايب الأول لرويعس االدالة الدينية لمسلمس روسيا اللJحادية — روسيا

ه مح(ك
اسيه

م1ءة

15:30 pm-17:00 pm
كسة اكلمية أكادية عشر
هشروع 1وميثاق 1كالمم؛ا للمحنمعات الهسس
ونمى الييسة :سعادة الدمحتور طارق اومحردي
رثيس مؤتمر |و|صم المتئدة لشوون  ، IjljLlQillفمب الخالم  -سويسرا

^ولسد1ااصرلل9أسول
ونير

والشوون9أومقدسات 1اإووأالميمح 1 -وللدن

مقدم اوميث)ق :الدمحتورتغيظ الىوبأر)
أستاذ القالون الدولس ض تامعة التسن الثالس  -المغرب

17:00 pm-17:00 pm
اكنمة اوقو1صةت الد9صي1ت واسان 1وقوأ0س
معاض الدمحتوو علس راشد اللهيمس
رثييس اللتنق اكليا للمؤتمر

سعادةالدمحتورمحمد وأقا1رى
 ،_ljUلوياوس اللينه العليا للمؤتمر

قنمح;و

.,؛؟ MatJL

"مزدوء

 11تظرف

