جميع األوقات المذكورة أدناه حسب توقيت مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية
الرياض

معال الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل
−
ي
الشيخ ،وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
يف المملكة العربية السعودية.
معال األستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر،
−
ي
األمي العام لمركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز
العالم للحوار بي أتباع األديان والثقافات
ي
(.)KAICIID
معال األستاذ ميغيل أنجيل موراتينوس ،الممثل
−
ي
السام لتحالف األمم المتحدة للحضارات
ي
(.)UNACO
البوفسور كول درهام ،رئيس جمعية منتدى
 −ر
ر
القيم الدينية لمجموعة العشين.
معال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيس،
−
ي
اإلسالم ،رئيس هيئة
األمي العام لرابطة العالم
ي
علماء المسلمي.
كوس
 −الموقرة كوشو نيوانو ،رئيسة مكلفة لريشو
ي
كاي ،مديرة مشاركة وعضوة اللجنة التنفيذية
لمنظمة األديان من أجل السالم ،عضو مجلس
العالم
إدارة مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
للحوار بي أتباع األديان والثقافات (.)KAICIID
معال الشيخ عبد هللا بن بيه ،رئيس منتدى تعزيز
−
ي
السلم يف المجتمعات المسلمة.
المسكون
 −صاحب القداسة البطريرك
ي
برثولوميوس األول ،رئيس أساقفة القسطنطينية.

 −سيادة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو ،رئيس
المجلس البابوي للحوار بي أتباع األديان ،عضو
مجلس إدارة مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
العالم للحوار بي أتباع األديان والثقافات
ي
(.)KAICIID
شوق إبراهيم
المفت الشيخ الدكتور
 −فضيلة
ي
ي
مفت الديار المرصية ،ورئيس الهيئة العامة
عالم ،ي
لدور وهيئات اإلفتاء يف العالم.
شانت
 −سعادة الدكتورة كبيفينو آرام ،مديرة
ي
رأشام ،عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدهللا بن
العالم للحوار بي أتباع األديان
عبد العزيز
ي
والثقافات (.)KAICIID
 −كبب الحاخامات بينخاس غولدشميت ،رئيس
األوروب.
مجلس الحاخامات
ي
معال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمي ،األمي
−
ي
اإلسالم.
العام لمنظمة التعاون
ي
معال الدكتورة أمينة محمد ،نائب األمي العام
−
ي
لألمم المتحدة ورئيسة مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة.
أنثون أبوت ،رئيس وزراء أستاليا
معال الدكتور
−
ي
ي
العالم للتنمية
اع لمؤسسة الدعم
ي
األسبق والر ي
ً
(ممثال عن الدكتور هاروهيسا هاندا).

عل
الدكتور مصطف ي

األمي العام للشبكة العالمية لألديان من أجل األطفال،
وب.
مدير مكتب منظمة أريغاتو الدولية يف نت ي

−
−

−
−
−
−

−

اتت ،األمي العام لحركة
الدكتور فينيا أريار ي
سارفودايا يف ستالنكا.
الدكتور كمال بريقع عبد السالم ،عضو مركز
الحوار ف األزهر ر
الشيف ومدير مرصد األزهر
ي
لمكافحة التطرف ،زميل مركز الملك عبدهللا بن
عبد العزيز
العالم للحوار بي أتباع األديان
ي
والثقافات (. )KAICIID
كروشيان ،مسؤولة الشؤون
األستاذة سيمونا
ي
المعت بمنع
السياسية يف مكتب األمم المتحدة
ي
اإلبادة الجماعية ومسؤولية الحماية.
المفت
المفت الدكتور نجاد غرابوس،
فضيلة
ي
ي
األكت للجالية اإلسالمية يف سلوفينيا.
القسيسة سوزان هايوارد ،كبتة المستشارين
للدين والمجتمعات الشاملة يف معهد السالم
األمريك (.)USIP
ي
الدول
كبب الحاخامات ديفيد روزن ،المدير
ي
للشؤون الدينية يف اللجنة اليهودية األمريكية
( ،)AJCعضو مجلس إدارة مركز الملك عبدهللا بن
العالم للحوار بي أتباع األديان
عبد العزيز
ي
والثقافات (.)KAICIID
األستاذة نيكا سايدي ،رئيس فريق منع التطرف
اإلنماب
العنيف يف برنامج األمم المتحدة
ي
(.)UNDP

ا رلبوفيسور بيب بيتكوف
مدير برنامج الدين والقانون والعالقات الدولية ،مركز الدين
والثقافة يف كلية ريجنت بارك ،جامعة أكسفورد ،المملكة
المتحدة.

−

−
−
−
−
−

ّ
سمو األمبة هيفاء آل مقرن ،المندوبة الدائمة
للمملكة العربية السعودية لدى منظمة األمم
المتحدة للتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)،
رئيسة مجموعة عمل التنمية لمجموعة ر
العشين.
المونسنيور ديفيد ماريا أ.جايجر ،قس يف
الرهبنة الفرنسيسكانية والمراجع السابق لمجلة
رومان روتا.
السيدة آنا جيمب ،مستشار السياسات يف
تحالف األمم المتحدة للحضارات (.)UNAOC
كرس اليونسكو
البوفيسور بول موريس ،رئيس
ر
ي
للحوار بي أتباع الديانات والعالقات يف جامعة
فيكتوريا يف ويلينجتون ،نيوزيلندا.
الدكتورة توجبا تانيبي إردمب ،باحث مشارك
غت مقيم ف قسم ر
األنتوبولوجيا بجامعة
ي
بيتسبورغ ،الواليات المتحدة األمريكية.
الدكتور ميشال ويب ،مسؤول ملف حقوق
السام لمفوضية
اإلنسان يف مكتب المفوض
ي
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
(.)OHCHR

قضايفس أوريانا
الدكتورة عائشة
ي

باحث مشارك يف معهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن،
أستاذ مساعد يف جامعة جورج تاون ،الواليات المتحدة
األمريكية.

 −سعادة السفب رامون بليكوا ،سفت فوق العادة
للوساطة والحوار بي الثقافات ،وزارة الخارجية
اإلسبانية.
 −األستاذ كيفي هايالند ،أول مفوض مستقل سابق
ّ
معت بمكافحة العبودية.
للمملكة المتحدة ي
لمفت
اإلعالم
هاب ضوة ،نائب المستشار
 −األستاذ ي
ي
ي
مرص ،عضو اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار
والتعاون بي القيادات والمؤسسات الدينية
المتنوعة يف العالم
العرب وزميل مركز الملك
ي
العالم للحوار بي أتباع
عبدهللا بن عبد العزيز
ي
األديان والثقافات (.)KAICIID
 −القس ريتشارد سودوورث ،أمي الشؤون الدينية
المشتكة لرئيس أساقفة كانتبري والمستشار
ّ
الوطت يف الشؤون الدينية ،عضو مجلس إدارة مركز
ي
العالم للحوار بي
الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
أتباع األديان والثقافات (.)KAICIID
 −المونسنيور الدكتور ميخائيل وينينغر ،عضو
المجلس البابوي للحوار بي أتباع األديان يف
الفاتيكان.

األستاذة كبسي موث
ر
المشتك ()JLI
المدير التنفيذي لمبادرة التعلم

العبدالعال ،مساعد وزير
 −سعادة الدكتور محمد
ي
الرسم باسم وزارة الصحة
الصحة والمتحدث
ي
السعودية.
بلخ ،المديرة العامة
 −األستاذة الدكتورة حنان ي
المساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات،
منظمة الصحة العالمية (. )WHO
ر
االثت عش يف
 −القس ديفيد أ .بيدنار ،رابطة الرسل
ي
الكنيسة المرمونية.
 −األستاذة نهال سعد ،رئيسة المكتب والمتحدثة
السام لتحالف للحضارات
الرسمية باسم الممثل
ي
(.)UNAOC

العالم
 −الحاخام ديفيد سابرستي ،رئيس االتحاد
ي
لليهودية التقدمية.
 −األستاذة أليسا وحيد ،المديرة الوطنية لشبكة عبد
الرحمن وحيد (جوس دور) اإلندونيسية (،)GNI
العالم للحوار بي أتباع
زميلة مركز الملك عبدهللا
ي
األديان والثقافات (.)KAICIID
امبيت ،مدير التنمية والدين يف
 −األب أوغستو ز
ي
الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية ر
البشية
المتكاملة.

كريست
البوفيسور جيمس
القس ر
ي
سفت فوق العادة لالتحاد الكندي متعدد األديان وأستاذ الحركة المسكونية العالمية والحوار يف جامعة وينيبيغ العالمية ،كندا.

باهبي ،مدير قسم الطب
 −سعادة الدكتور نزار ر
الداخل يف مستشف الدكتور سليمان فقيه،
ي
المملكة العربية السعودية.
 −األستاذ جان فرانسوا دي الفيسون ،رئيس
ومؤسس صندوق أهيمسا (.)AHIMSA
 −األستاذة سارة هيس ،مسؤولة تقنية عن حالة
التأهب لألحداث عالية التأثت يف منظمة الصحة
العالمية (.)WHO
نعوم كاليش ،مديرة هارولد وكارول
 −الحاخامة
ي
وولف لمركز التبية الرعوية ،الواليات المتحدة
األمريكية ،زميلة مركز الملك عبدهللا بن عبد
العالم للحوار بي أتباع األديان والثقافات
العزيز
ي
(.)KAICIID
 −األستاذ كيفي أوبرين ،المدير التنفيذي لمؤسسة
هاندا.
كرس القانون
البوفيسور ماركو فينتورا ،صاحب
 −ر
ي
والدين يف جامعة سينا ،إيطاليا.

البوفيسور كاثرين مارشال
ر

نائب رئيس منتدى القيم الدينية لمجموعة ر
العشين،
كل لألديان والسالم والشؤون
زميل أول يف مركز بت ي
العالمية ،جامعة جورج تاون ،الواليات المتحدة
األمريكية ،الرئيس التنفيذي لحوار القيم الدينية العالمية
للتنمية)(WFDD

معال الدكتورة تماض الرماح ،عضو اللجنة
−
ي
المعنية بالقضاء عل جميع أنواع التميت ضد المرأة
(سيداو) يف األمم المتحد ،نائب وزير العمل
ً
والتنمية االجتماعية سابقا ،المملكة العربية
السعودية.
امبي ،األمي
 −األستاذ سومبون (مو)
تشونغب ر
ر
التنفيذي للشبكة الدولية للبوذيي الفاعلي
(.)INEB
 −سيادة األسقف الدكتور ماثيو حسن كوكاه،
الكاثوليك ألبرشية سوكوتو ،نيجتيا.
األسقف
ي
البوفيسور جوناتاس ماتشادو ،أستاذ القانون
 −ر
الدول العام وقانون االتحاد
األوروب بجامعة
ي
ي
كويمتا ،التتغال.
دول للخدمة
 −األستاذة روث ميسينغر ،سفت
ي
العالمية اليهودية األمريكية (.)AJWS
البوفيسور خوان ج .نافارو فلوريا ،أستاذ القانون
 −ر
يف جامعة بونتيفيكيا كاتوليكا ،األرجنتي.
 −الدكتورة كانون سارة سيندر – مستشار رئيس
أساقفة كانتبري لشؤون المصالحة ،ومدير مؤسسة
روزه كاستل ،المملكة المتحدة.

األستاذ جيمس باتون
الدول للدين
الرئيس والمدير التنفيذي للمركز
ي
والدبلوماسية)(ICRD

السنوس ،المدير التنفيذي لشبكة
 −الدكتور محمد
ي
صانع السالم التقليديي والدينيي.
ي
 −سعادة السفبة تبيزا إندجاين ،المدير العام
للعالقات الثقافية الدولية بوزارة الخارجية
النمساوية.
 −القس فيكتور كازانجيان ،المدير التنفيذي للمبادرة
المتحدة لألديان (.)URI
 −األستاذة سارة رحيم ،مديرة التامج ل ـ «منظمة كلمة
سواء بي الشباب» ( )ACWAYوممثلة الشباب يف
األمم المتحدة عن برلمان العالم لألديان.
 −الدكتور محمد السماك ،أمي عام اللجنة الوطنية
اإلسالم يف لبنان ،عضو مجلس
المسيح
للحوار
ي
ي
العالم
إدارة مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
للحوار بي أتباع األديان والثقافات (.)KAICIID
البوفيسور ماريز تادروس ،مدير تحالف المساواة
 −ر
الدينية والتنمية الشاملة ( ،)CREIDزميل باحث يف
معهد دراسات التنمية ،المملكة المتحدة.
أوريت ،مديرة أريغاتو الدولية
 −األستاذة ماريا لوسيا ر ي
يف جنيف.

الدكتورة أغنس أبوم
العالم ،جنيف.
ميشة اللجنة المركزية لمجلس الكنائس
ي

 −الدكتورة هال التويجري ،األمي العام لمجلس
شؤون األشة يف المملكة العربية السعودية ورئيس
فريق تمكي المرأة ف مجموعة ر
العشين بالرياض.
ي
 −األستاذ أحمد الهنداوي ،أمي عام المنظمة
العالمية للحركة الكشفية.
البوفيسور أورسوال باسيت ،أستاذ يف جامعة
 −ر
بونتيفيكيا كاتوليكا ،األرجنتي.
 −كبب الحاخامات شلومو هوفمايسب  ،كبت
حاخامات مدينة فيينا ،جمهورية النمسا.
 −الدكتورة عزة كرم ،األمي العام لمنظمة أديان من
أجل السالم.

محت الدين ،مبعوث
معال الدكتور محمود
−
ي
ي
األمم المتحدة لتمويل التنمية.
معال األستاذة براميال باتن ،الممثلة الخاصة
−
ي
لألمي العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف
الجنس يف حاالت التاع.
ي
معال األستاذة أميناتا توري ،رئيسة الوزراء
−
ي
السابقة للسنغال.

البوفيسور باتريس برودور
ر
كبت مستشاري مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
العالم للحوار بي أتباع األديان والثقافات)(KAICIID
ي

 −الدكتور محمد عبد الفضيل ،جامعة األزهر ،مرص،
العالم
زميل مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
للحوار بي أتباع األديان والثقافات )KAICIID(.
 −الدكتور فهد بن سلطان السلطان ،المدير
ر
لمشوع سالم للتواصل الحضاري،
التنفيذي
المملكة العربية السعودية.
البوفيسور توماس بانشوف ،نائب رئيس
 −ر
المشاركة العالمية يف جامعة جورج تاون ،الواليات
المتحدة األمريكية.
البوفسور فادي ضو ،رئيس مجلس اإلدارة
 −األب ر
والرئيس التنفيذي لمؤسسة أديان ،لبنان.
 −سعادة السفب ديفيد فرنانديز بويانا ،المراقب
الدائم لجامعة األمم المتحدة للسالم ()UPEACE
لدى األمم المتحدة يف جنيف.
 −الدكتورة شبتو جيل ،زميل باحث يف مؤسسة
غتاند هتميس للسالم وزميل زائر يف كلية التبية
بجامعة ساسكس ،المملكة المتحدة.
 −الدكتورة سامية حق ،أستاذة مساعدة والعميدة
المؤقتة لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف
جامعة براك ،بنغالدش.
كرس اليونسكو
البوفيسور بريانكار أوباديا،
 −ر
ي
للسالم والتفاهم بي أتباع الثقافات يف جامعة
باناراس الهندوسية ،الهند.

الدكتورة ألكساندرا دجوريتش
ميلوفانوفيتش

مدير ر
مشوع شبكة الحوار يف أوربا ،زميلة مركز الملك
عبدهللا بن عبد العزيز
العالم للحوار بي أتباع األديان
ي
والثقافات )(KAICIID

 −فضيلة الشيخ محمد أبو زيد ،كبت قضاة محكمة
األشة يف صيدا ،لبنان.
ر
 −األستاذة عنود العفيصان ،مشوع سالم للتواصل
الحضاري ،المملكة العربية السعودية.
 −الدكتورة بريتبال كاور أهلواليا ،مديرة التعليم
لتحالف السيخ و رئيسة مشاركة ألديان من أجل
السالم.
 −األستاذة إيسب ليمان سو ،المديرة الدولية
لمؤسسة الرؤية العالمية لإليمان والتنمية.
البوفيسور باولو ناسو ،جامعة ال سابيتا ،روما أو
 −ر
ماريستيال تساماتروبولو ،عالم اجتماع يف كاريتاس
اليونان ،ورئيس أساقفة كنيسة والدينسيان يف
إيطاليا.

الدكتورة نوال الهوساوي
مستشارة يف الصحة النفسية وأخصائية الزواج واألشة ،
العالم للحوار
زميلة مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
بي أتباع األديان والثقافات(KAICIID).

معال األستاذ أداما دينغ ،المستشار الخاص
−
ي
المعت بمنع
السابق لألمي العام لألمم المتحدة
ي
اإلبادة الجماعية.
 −دكتور جانو ديوب ،مدير الشؤون العامة والحرية
الدينية يف الكنيسة السبتية ،متيالند ،الواليات
المتحدة األمريكية.
 −األستاذة أودري كيتاجاوا ،رئيسة مجلس إدارة
برلمان أديان العالم.
باالفيتشيت ،رئيس اتحاد
 −فضيلة اإلمام يحت
ي
الهيئات اإلسالمية اإليطالية (.)COREIS
 −السيدة آشا رامغوبي  ،مديرة مبادرة تنمية حقوق
اإلنسان ،جنوب إفريقيا.
 −السيدة لبا ويبر ،كبت مستشاري حقوق اإلنسان
يف اشتفانوزيليانزن ،التوج.
 −األستاذ بيب بروف ،مدير الشؤون الدولية يف
العالم (.)WCC
مجلس الكنائس
ي

بان دوجال
األستاذة ي
المعت بالتعاون مع المنظمات الدينية
رئيسة فريق عمل األمم المتحدة
ي

 −سيادة المطران أيمانويل أداماكيس ،مطران فرنسا
و ممثل البطريركية المسكونية ،عضو مجلس إدارة
العالم للحوار
مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
بي أتباع األديان والثقافات (.)KAICIID
اسوان ،األمينة
باغاوان سار
سادق
 −الدكتورة
ي
ي
ي
العالم بي أتباع األديان
العامة للتحالف
ي
(.)WASH
 −الدكتورة جولييت بياو كودنوكبو ،المدير
اإلقليم لتنامج األمم المتحدة للبيئة (،)UNEP
ي
إفريقيا.
ر
فليتش هاربر ،المدير التنفيذي لمنظمة
 −القس
أتباع األديان المعنية بالحفاظ عل البيئة Green
.Faith

معال األستاذ مارغريتيس شيناس ،نائب رئيس
−
ي
المفوضية األوروبية والمسؤول عن تعزيز طريقة
الحياة األوروبية.
 −الحاخام أوراهام سوتندورب ،رئيس الصليب
األخرص يف هولندا.

الدكتورة الرا حنا واكيم
العال لألبحاث يف جامعة الروح
نائب مدير المركز
ي
اإلقليم لمبادرة
القدس -الكسليك ،لبنان ،والمنسق
ي
اإليمان من أجل األرض (.)UNEP

مغل ،مستشار سياسات يف
 −الدكتور إياد أبو ي
برنامج األمم المتحدة للبيئة (.) UNEP
كانزيان ،بروفسور علوم البئة يف
البفسور بابلو
 −ر
ي
التقنيات الوطنية يف األرجنتي ،عضو مفوضية
"العدالة والسالم" يف الكنيسة الكاثوليكية يف
األرجنتي.
 −الموقر يوشينوبو مييك ،رئيس مجلس إدارة
جمعية شنتو للدراسات الدولية ،اليابان.
 −السيدة مايليتا بوما ،مسؤوة االتصالت يف مبادرة
ارابن فورست ،بتو
بوم؛
 −الدكتور هايو برابوو ،رئيس تحالف سياجا ي
ورئيس مجلس علماء البيئة وهيئة الموارد
الطبيعية؛ مركز الحوار والتعاون بي أتباع
الحضارات؛ ممثل منظمة األديان من أجل السالم.
تشنيك ،األمي العام والمدير
 −األستاذ إلياس شب
ي
اإلقليم لمنظمة األديان من أجل السالم – يف أمريكا
ي
الكاريت.
ومنطقة
الالتينية
ي
سوام سفاتماناندا ،عضو شبكة الحكمة
 −رسي
ي
العالم
وزميل مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
للحوار بي أتباع األديان والثقافات (.)KAICIID

ج آدمز
الدكتور بريان ر ي

مدير مركز الحوار بي أتباع األديان والثقافات يف جامعة
غريفيث ،أستاليا.

 −كبب الحاخامات الدكتور إيباك ديان ،الحاخام
األكت للجالية اليهودية يف جنيف.
 −األستاذ آوال فاروق عبد السالم ،المجلس األعل
ر
للشيعة يف نيجتيا ،جامعة كادونا الحكومية ،وزميل
العالم للحوار
مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي
بي أتباع األديان والثقافات (.)KAICIID
بال ،رئيسة مجلس أمناء المبادرة
 −األستاذة كبان ي
المتحدة لألديان.
 −الدكتور توماس الو ،مستشار يف المنظمة األلمانية
للتعاون الدول وسكرتت ر
الشاكة العالمية بخصوص
ي
الدين والتنمية المستدامة ( )PaRDيف بون ،المانيا.
 −نيافة األنبا مرقس ،أسقف شتا الخيمة وممثل
الثاب بابا اإلسكندرية
قداسة البابا تواضوس ي
وبطريرك الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
ر
اإلندونيس
نورس ،االتحاد
 −الدكتورة أمانة
ي
ي
للدراسات الدينية ( ،)ICRSزميلة مركز الملك
العالم للحوار بي أتباع
عبدهللا بن عبد العزيز
ي
األديان والثقافات (.)KAICIID

ألباسيت
سعادة السفب ألفارو
ي
العالم
نائب األمي العام لمركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز
ي
للحوار بي أتباع األديان والثقافات )(KAICIID

 −األستاذ كلوديو جبيجويو إبليمان ،المدير
التنفيذي للمؤتمر اليهودي بأمريكا الالتينية،
األرجنتي.
 −الدكتورة إلبابيث كيتانوفيتش ،األمي التنفيذي
لحقوق االنسان يف مؤتمر الكنائس األوروبية
(.)CEC
مانسيت ،أستاذة بقسم
البوفسورة سوزانا
 −ر
ي
الدراسات القانونية بجامعة بولونيا ،إيطاليا.
البوفسور خافب مارتيب توربون ،أستاذ يف جامع
 −ر
كومبلوتت واألكاديمية الملكية للحقوق والقانون،
قسم القواني والدين ،إسبانيا.
البوفيسور مايكل أوفالهب ين ،مدير وكالة االتحاد
 −ر
األوروب للحقوق األساسية.
ي
زينيت ،مستشار الوزيرة ،وزارة
عبدي
الدكتور
−
ري
السالم يف إثيوبيا.

معال األستاذة ثريا أحمد عبيد

ي
ً
ً
عضو مجلس الشورى يف المملكة العربية السعودية سابقا والمديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان ) (UNFPAسابقا ،و
ً
وكيل األمي العام لألمم المتحدة سابقا.

 −الدكتورة آمال الهبدان ،عضو مجلس هيئة حقوق
اإلنسان يف المملكة العربية السعودية.
 −األخت شارون أوبانك ،رئيسة هيئة الجمعيات
الختية واإلغاثية يف الكنيسة المرمونية.
معال الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار،
−
ي
اإلسالم للتنمية.
رئيس مجموعة البنك
ي
 −األستاذ ألوسياس جون ،المدير التنفيذي
لمؤسسة "كارتياس" الدولية.
مورل ،الرئيس والمدير التنفيذي
 −األستاذ أندرو
ي
لمنظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن إنتناشونال).

 −سعادة البارونة إيما نيكولسون ،عضو يف مجلس
اللوردات ،المملكة المتحدة.
 −األستاذ فضل هللا ويلموت  -مدير التامج
اإلقليمية ر
للشق األوسط وأفريقيا للمعونات
اإلسالمية.
ر
س
 −دارما ماسب شينغ ين – مؤسس مؤسسة "تزو ي
."Tzu Chi

البوفيسور محمد أبو نمر
ر
العالم للحوار بي أتباع األديان والثقافات )(KAICIID
كبت مستشاري مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ي

البوفيسور كاثرين مارشال
ر

ر
كل لألديان والسالم والشؤون العالمية ،جامعة جورج
نائب رئيس منتدى القيم الدينية لمجموعة العشين ،زميل أول يف مركز بت ي
تاون ،الواليات المتحدة األمريكية ،الرئيس التنفيذي لحوار القيم الدينية العالمية للتنمية ()WFDD

معال األستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر،
−
ي
األمي العام لمركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز
العالم للحوار بي أتباع األديان والثقافات
ي
(.)KAICIID
 −الدكتور عبدهللا الحميد ،األمي العام للجنة
الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمي ر
الشيفي
للحوار بي أتباع األديان والثقافات

كرس
ميلون ،أستاذ ورئيس
ألبتو
البوفش ر
 −ر
ي
ي
اليونسكو لشؤون التعددية الدينية والسالم يف
جامعة بولونيا ،أيطاليا
اون ،أسقف بولونيا،
 −سيادة الكاردينال ماتيو ز ر ي
إيطاليا.

