
املنتدى العاملي لثقافـــــــــة الســـــــــالم
تعليم السالم حلماية التراث الثقافي

محگمة العدل الدولية - قصر السالم
الهاي، مملگة هولندا  -  13 يونيــــو 2019

البرنـــامـــــــج

االفتتــــــــاح9:30 - 10:25

• معالي السيدة جوك برندت، ممثلة احلكومة الهولندية ووكيلة وزارة اخلارجية 	
• السيد إيريك دي باديتس، رئيس مؤسسة كارنيجي قصر السالم، هولندا	
• السيد عبدالعزيز سعود البابطني، رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية، الكويت	
• سمو األمير تركي الفيصل آل سعود، اململكة العربية السعودية	

خطاب االفتتاح
• السيد جورج فيال، رئيس مالطا	

اجللسة األولى: التعليم وحماية التراث الثقافي10:25 - 11:15

رئيس اجللسة
• فخامة رئيس جمهورية البوسنة والهرسك األسبق، احلارث سياليجتش	

املتحدثون
• معالي األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمني	
• معالي األمني العام الحتاد املغرب العربي، الطيب البكوش	
• معالي وزير خارجية اليمن، خالد اليماني	
• معالي رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، بيتر مورر	
• معالي رئيس جمعية الهالل األحمر الگويتي، هالل الساير	
• معالي عمدة باليرمو، لولوگا أورالندو	

 استراحة11:15 - 11:30

اجللسة الثانية: حماية التراث الثقافي )العراق واليمن(11:30 - 12:30

رئيس اجللسة
• معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي األسبق، الشيخ محمد صباح السالم الصباح	

املتحدثون
• معالي ممثل رئيس جمهورية العراق، علي الشگري	
• معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار، الشيخة مي آل خليفة	
• معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي جلمهورية اليمن، عبدالله مللس	
• معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حلگومة إقليم كردستان العراق، يوسف كوران	

 غـــــــــــداء12:30 - 2:00 مساًء



اجللسة الثالثة: تنمية ثقافة السالم من خالل التعليم2:00 - 3:00 مساًء
)جمهورية أفريقيا الوسطى(

رئيس اجللسة
• معالي رئيس املعهد الدولي للسالم، تيري رود الرسن	

املتحدثون
• معالي رئيس البرملان املالطي ووزير اخلارجية األسبق، مايكل فرندو	
• معالي وزير التربية لدولة الگويت، حامد العازمي	
• معالي وزيرة اخلارجية جلمهورية أفريقيا الوسطى، سلفي بيبو تيمون	
• السيدة عضو البرملان األوروبي، طوكيا سيفي 	
• معالي وزير التربية جلمهورية أفريقيا الوسطى، موگاداس نوري	
• السيد مستشار اليونسكو للتراث الثقافي، منير بوشناقي	

 استراحة3:00 - 3:15 مساًء

جلسة االختتام: خطوة إلى األمام، مناهج ثقافة السالم3:15 - 5:45 مساًء

سيحدد احلفل اخلتامي مشاريع ملموسة لتنمية ثقافة السالم من خالل التعليم وحماية التراث. وسوف يتولى 
السيد عبد العزيز البابطني، رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية، تقدمي سلسلة من املناهج التعليمية 

لتدريس ثقافة السالم من أجل أمن األجيال القادمة گجزء من برنامج شامل حول السالم لگل مستويات التعليم، 
وسيگون عرضه متبوًعا بگلمات من أجل السالم من قبل قادة من العالم.

رئيس اجللسة
• السيد رئيس محگمة العدل الدولية، عبدالقوي أحمد يوسف	
املتحدثون
• معالي ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس ، رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة لألمم املتحدة )رسالة فيديو(	
• السيد عبدالعزيز سعود البابطني، رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية، الكويت	
• معالي رئيس مجلس األمة الگويتي، مرزوق الغامن	
• فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوسنت أرگاجن توادرا	
• فخامة رئيس مالطا السابقة، السيدة ماري لويز كوليرو	
• فخامة رئيس ترگيا السابق، عبدالله غل	
• معالي ممثل رئيس اجلمهورية التونسية، حسان العرفاوي	
• معالي املبعوث اخلاص لرئيس جمهورية ليبيريا، لورنس كومنال	
• السيد رئيس حتالف اإلصالح واإلعمار، العراق، عمار احلگيم	

گلمة اخلتام
•  السيد رئيس جامعة اليدن، گارل ستولكر	


