
  ��فيخ�� 

  آل مكتوم تحت رعاية دمحم بن راشد 

  د�ي تحتضن القمة العاملية لل�سامح بمشاركة رموز وقيادات من جميع أنحاء العالم

  -:دولة �مارات العر�ية املتحدة-د�ي

عن قائمة املع�د الدو�� لل�سامح التا�ع ملؤسسة مبادرات دمحم بن راشد ال مكتوم العاملية  أعلن

،ال�� ستقام برعاية صاحب السمو الشيخ "القمة العاملية لل�سامح"و�رنامج جلسات ،املتحدث�ن

ا��  15دمحم بن راشد آل مكتوم، نائب رئ�س الدولة رئ�س مجلس الوزراء حاكم د�ي، �� الف��ة من 

 .. تحقيق املنفعة ال�املة من التنّوع والتعددية" املقبل، �� فندق أرما�ي د�ي،�شعار) نوفم��( 16

  . " ال حيوي لالبت�ار والعمل املش��كمج

رفيعة من الف ��صية عمال�ا ع�� مدار يوم�ن منصة تجمع أك�� و�ش�ل القمة ال�� �ستمر أ

وا��تص�ن وا����اء و��اديمي�ن ،وخ��اء السالم  ،من القادة واملسئول�ن ا���ومي�ن املستوى 

،واملؤثر�ن �جتماعي�ن ومبعو�ي ا��تمع الدبلوما��� الدو�� وا��معيات واملنظمات الدولية 

وا��لية وعشرات املفكر�ن واملسؤول�ن واملعني�نوممث�� القطاع�ن العام وا��اص،من أبرز�م 

حفل لذي س�شارك �� �لمة رئ�سية خالل ار ال�سامح وز��يان بن مبارك آل ��يان معا�� الشيخ �

حمد الشيخ أحمد الش�با�ي العضو املنتدب للمع�د الدو�� لل�سامح �� د�ي  والدكتور ، �فتتاح

ومعا�� ، ورئ�س ال��نة العليا للقمة العاملية لل�سامحمناء املع�د الدو�� لل�سامحرئ�س مجلس أ

م�ن عمرو مو��� � ومعا�� ، ا��لس الوط�� �تحادي��� رئ�سة مل عبد هللا القب�الدكتورة أ

العاملية �� جيمس فل�ن الرئ�س الدو�� ملؤسسة السالم و العام السابق ��امعة الدول العر�ية،

، �م�ن العام ب�ت ماجد آل سعودملل�ي �م��ة ملياء اوصاحبة السمو ،مر�كيةالواليات املتحدة � 

عبد ومعا�� الدكتور ، �� السعودية�سانية العاملية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد لال

ومقصود ،العر�ية �م�ن العام ��لس التعاون لدول ا��ليج، راشد الز�ا�ي ناللطيف ب

  .كروز،املدير التنفيذي للمركز الدو�� للتم�� مل�افحة التطرف العنيف



، ودور ال�سامح عامليارسالة كيفية �شر م��ا   عديدةوس�بحث املشار�ون �� ا��دث ملفات 

سائل التواصل و ، وتجارب التعا�ش، ودور ا���ومات �� �عز�ز قيم ال�سامح والتعا�ش والتا��

�� بث الرسائل �جتماعية بما يكفل اح��ام التعددية الثقافية والدي�ية، و�ل��ام �جتما�� 

املنا�� ودور , جة امل��ة إل��مااملش��ك بقيم ا��وار والتعا�ش واح��ام �خر و وإذ�اء الو�� با��ا

  ..�� �عز�ز قيم ال�سامح والسالم 

ست جلسات علمية، �شارك محاور رئ�سية ستطرح �� ع�� و�سلط القمة الضوء �� موضوعا��ا

  30 ف��ا
ً
ت�ناول جلسات اليوم �ول عناو�ن حيث ،متخصصةست ورشعمل ، اضافة ا�� متحدثا

�سلط الضوء ع�� دور قادة العلم �� �شر  �� ال�سامحعدة م��ا جلسة حوار�ة لقادة العالم 

رة ا��لسة �ل من معا�� �شارك �� ادامبادىء السالم والسعادة داخل ا��تمعات ،  وترو�ج

وصاحبة السمو امللكياألم��ة ،� رئ�سة ا��لس الوط�� �تحاديمل عبد هللا القب���الدكتورة أ

مجلس أمناء مؤسسة الوليد لال�سانية العاملية من ملياءب�ت ماجد آل سعود، �م�ن العام وعضو 

عا�� الدكتورعبد اللطيف بن راشد الز�ا�ي، �م�ن العام ��لس وم اململكة العر�ية السعودية

 .العر�ية التعاون لدول ا��ليج

ا��لسة الثانية ال�� يدير�ا الدكتور اكيما اوم��اوا قنصل عام اليابان �� د�ي �� ح�ن ست�ناول 

خمسة من املتحدث�ن  ف��ا ا���وماتفي ���يع ال�سامح والتعا�ش السل�� والتنوع و�شاركدور "

م�ن العام السابق  ��امعة الدول العر�ية وز�ر ا��ارجية معا�� عمرو مو��� �  -:من ضم��م

العال�� �� الواليات املتحدة  ملؤسسة السالم وجيمس فل�ن الرئ�س الدو�� ،سبقري � املص

مناء مركز امللك حمد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئ�س مجلس أعادة سو مر�كية،� 

فيصل بن عبد الرحمن بن معمر مركز امللك ومعا�� ة البحر�ن ،العال�� للتعا�ش السل�� �� مملك

�سلطون من خالل�ا الضوء حيث ديان والثقافات �� جم�ور�ة النمسا،ل��وار ب�ن � عبد العز�ز 

والسياسات ا���ومية للوقاية من ،�ان�ن �� �عز�ز التماسك وال���ام ا��تم�ع�� دور القو 

املواطنة ا��اضنة للتنوع ،وكيف يمكن أن تث�ت املدن ذات الثقافات املتنوعة لتعز�ز التطرف 

  .أ��ا مفيدةاقتصاديا ل���ومات وشعو��ا 



الدولية واملؤسسات ا���ود املش��كة للمنظمات "�� ا��لسة الثالثة خمسة متحدثون وس�بحث 

ال��  "�قليمية وا��لية لتعز�ز التضامن ��سا�ي وملعا��ة قضايا ال�سامح ،التعصب ،والتمي�� 

بادرة �ديان املتحدة، الواليات املتحدة مل القس فيكتور �ازانجيان جونيوراملدير التنفيذييقدم�ا 

يخ ملا�ي الدو�� �� سو�سرا والعالمة الشم�ن العام لالتحاد ال�� ،و�م مارتن �شونجونج � �مر�كية

باتون الرئ�س واملدير  وجيمس،لالفتاء الشر�� �� �مارات  �ماراتعبد هللا بن بيھ رئ�س مجلس 

املدير  زمقصود كرو �� الواليات املتحدة �مر�كية،و  لمركز الدو�� للدين والدبلوماسيةلالتنفيذي 

  .�� �مارات " �داية"حة التطرف  العنيفالتنفيذي للمركز الدو�� للتم�� �� م�اف

حول ية وسائل التواصل �جتما�� و�عز�ز الرسائل �يجاب" وتحمل ا��لسة الرا�عة عنوان

بحر�ن للتم�� ير مركز الابرا�يم التمي�� مد-:خالل�ا  �ل من  �ستعرضال�سامح واح��ام التنوع ،

ن�نا �والوالس�ا ، جنوب أفر�قيا�لو�رز الرئ�س التنفيذي براندس آي و�� �ي ،ا���ومي

تاث�� وسائل  مدىوتبحث ا��لسةنيو �ومينك�شن، بولنداملؤسسة   موتي�الرئ�س التنفيذى

عالوة ع�� ،و�عز�ز ال�سامح خطابات الكرا�يةوسياسات شر�ا��ا �� مواج�ة التواصل �جتما�� ،

  .استعراض مبادرات نا��ة �� �شر ثقافة ال�سامح 

الغامدي الرئ�س التنفيذي واملؤسس  عبدالعز�زسة  الدكتورة نوف وتدير ا��لسة الساد

للمجموعة �س�شار�ة �دار�ة �� السعودية وت�ناول محور دور الشر�ات واملؤسسات �� خلق 

�عمال ذات ا���سيات املتعددة ثقافة �عزز ال�سامح والسالم من خالل بحث تحديات ادارة ب�ئة 

وكيف للمنظمات �ستفادة  من ،�� غرس صفات ال�سامح ب�ن موظف��ا �ا سباب اخفاق �عضوأ

  .ة التكنولوجيا �� خلق ب�ئة عمل مثالي

م�سون رمضان رئ�س قسم �تصاالت والعالقات العامة أر�عة متحدث�ن م��م �� ا��لسة �شارك 

مع�د التنوع والشمول  مؤسس ومدير مشارك ��أيفانوس �ندرسون و �شركة روش لل���يص

وقد منحت عناية  ول وتختتم أعمال القمة �� يوم�ا � املستدامة ، الواليات املتحدة �مر�كية

يقدم�ا غرس مبدا ال�سامح �� شباب اليوم ،مسؤلية املؤسسات التعليمية �� خاصة لقضية 

�ل من و�تحدث ف��ا  ،املؤسسة البحر��ية  ل��وار  مناءئ�س مجلس أس�يل القصي�� مؤسس ور 



ما�ي والدكتور مالك ي،سالمي �� السعودية م�ن عام الندوة العاملية للشباب � � أو�ي�صا�� ال- :

وشن مؤسس ومديرشبكة مبادرة  الشباب أمؤسسة ياما�و�ي وفيكتور  مدير عام

�� �سلطون الضوء �� �وسوفو، و تحاد �ورو�ي وفا رئ�س مكتب �بوستولناتاليا أ،و �قية�فر 

ن الفئات الشابة �مية دور التعليم �� �شر ال�سامح ب�ع�� أ دقيقة �� مدة ا��لسة أر�ع�ن

اسية لتوجيھ النا���ء نحو قبول �ختالف والوقاية من العنف ودور املنا�� الدر ومؤ�الت املعلم 

  . �� غرس ثقافة ال�سامح والسالم

وورشة شباب  ،،يدوشعب سع ،و�� وطن م�سامحورش عمل 6وتتضمن فعاليات اليوم الثا�ي

وتمك�ن املراة ��  ،وع�� ن�� زايد ،ودور الفنون والر�اضة �� �شر ال�سامح ،الغدمستقبل ..اليوم 

  .تنمية الدولة وف�م البعد العل�� لل�سامح

وحرص املع�د الدو�� لل�سامح ع�� توف�� أفضل السبل املمكنة لتحقيق الفائدة املرجوة من 

لل�سامح ،من خالل تنو�ع فعاليات تزامنا مع اليوم العال��  ال�امةإقامة مثل �ذه التظا�رة  

  . واملشارك�ن ف��االقمة وثراء محاور�ا 

  انت��

  

 

 

 

 

  

 


