
 

 
 

المعقودةجتماعات والجلسات الا
 

 الجلسات العامة للفريق الرفيع المستوى-1
 

ى األولالجلسة
آا، إسبانيايوربالما دي ما

2005 نوفمبر/تشرين الثاني 27-29 
 

، عيدين مايور واألستاذ محمد فيديريكواألستاذ  :الفريق الرفيع المستوىالمشارآون األعضاء في 
السيدة  آارين آرمسترونغ، السيد أندريه أزوالي، السيدة، العطاسسيد علي ؛ الانمشارآال الرئيسان

سعادة  ليسياس،إغ.  السيد إنريكه ف األستاذ جون إسبوسيتو، الدآتور محمد شرفي،شوبانا بهارتيا،
 ناصر ت بنةالشيخة موزسمو لميدا، أ دي سدو ميندياألستاذ آاند  سيد محمد خاتمي،حجة اإلسالم

 آرثر شنيير، الحاخام، قادص نفيس ة، الدآتوري نومكين، السيد مصطفى نياسياذ فيتال، األستالمسند
 .الدآتور إسماعيل سراج الدين، األسقف ديزموند توتو، والسيد هيوبرت فيدرين

 
زاباترو؛ ورئيس وزراء ترآيا، يغز يه لويس رودرس رئيس وزراء إسبانيا، خو:يمانالكر انالضيف
 .إردوغان. رجب ت

 
ال؛ المستشار هآا ماآسيموسفيرالرئيس وزراء إسبانيا ل المستشار الخاص :أيضًاوحضر 

 األمم لدىناي، والممثل الدائم إلسبانيا وفت أآجأسفير رالرئيس وزراء ترآيا ل األقدمالدبلوماسي 
 .بارنويفو- يانيزالمتحدة خوان أنطونيو

 
ة الثانيالجلسة

الدوحة، قطر
 2006 فبراير/شباط 26-28 

 
، عيدينمايور واألستاذ محمد  فيديريكواألستاذ  :الفريق الرفيع المستوىشارآون األعضاء في الم

السيدة  آارين آرمسترونغ، السيد أندريه أزوالي، السيدة، العطاس؛ السيد علي انمشارآال الرئيسان
.  إنريكه فانج، السيد األستاذ بان جو األستاذ جون إسبوسيتو، الدآتور محمد شرفي،شوبانا بهارتيا،

الشيخة سمو لميدا، أ دي سدو ميندياألستاذ آاند  سيد محمد خاتمي،سعادة حجة اإلسالم ليسياس،إغ
 آرثر شنيير، الحاخام، ي نومكين، السيد مصطفى نياسي، األستاذ فيتالالمسند ناصر ت بنةموز

 .الدآتور إسماعيل سراج الدين، األسقف ديزموند توتو، والسيد هيوبرت فيدرين
 
جامعة الدول العربية، لعام المين األ األمين العام لألمم المتحدة، آوفي عنان؛ :الكراملضيوف ا

لو؛ وزير خارجية غو أسانح إال الدينلمؤتمر اإلسالمي، آملمنظمة ااألمين العام   موسى؛وعمر
لشيخ ول؛ ورئيس وزراء قطر، اغ موراتينوس، وزير خارجية ترآيا، عبد اهللا ليآنجإسبانيا، ميجيل 

 .ثانيآل عبد اهللا بن خليفة 

 



 
ة الثالثالجلسة

غالداآار، السن
 2006مايو /يارأ 30 - 28 

 
، عيدينمايور واألستاذ محمد  فيديريكواألستاذ  :الفريق الرفيع المستوىالمشارآون األعضاء في 

 األستاذ  الدآتور محمد شرفي، آارين آرمسترونغ،السيدة، العطاس؛ السيد علي انمشارآال الرئيسان
لميدا، أ دي سدو ميندي األستاذ آاندليسياس،إغ. اذ بان جوانج، السيد إنريكه ف األستجون إسبوسيتو،

 آرثر شنيير، األسقف الحاخام، قادص نفيس ة، الدآتوري نومكين، السيد مصطفى نياسياألستاذ فيتال
 .ديزموند توتو، والسيد هيوبرت فيدرين

 
لعلم والتربية لمنظمة األمم المتحدة ل المدير العام، واد  اهللابدع رئيس السنغال، :الكرامالمشارآون 

، عثمان لمنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافةل المدير العامرا، و ماتسآويشيرووالثقافة، 
، مارك بيرين دي بريتشامبو، وويم منظمة األمن والتعاون في أوروبال األمين العامالتويجري، 

 . المتحدةوالحكومات المحليةل المدن مثي الهاي ورئيس بلديةمان، ديت
 

ة الرابعالجلسة
إسطنبول، ترآيا

 2006نوفمبر /تشرين الثاني 12-13 
 

، عيدينمايور واألستاذ محمد  فيديريكواألستاذ  :الفريق الرفيع المستوىالمشارآون األعضاء في 
 السيدة آارين آرمسترونغ، السيد أندريه أزوالي، ةالسيد، العطاس؛ السيد علي انمشارآال الرئيسان

سعادة حجة ليسياس، غ إ.فشوبانا بهارتيا، األستاذ جون إسبوسيتو، األستاذ بان جوانج، السيد إنريكو 
، المسند ناصر ت بنةالشيخة موزسمو لميدا، أ دي سدو ميندي سيد محمد خاتمي، األستاذ آانداإلسالم

 آرثر شنيير، الدآتور الحاخام، قادص نفيس ة، الدآتورييد مصطفى نياس نومكين، السياألستاذ فيتال
 .إسماعيل سراج الدين، األسقف ديزموند توتو، والسيد هيوبرت فيدرين

 
 
 
 
 

لفريق الرفيع المستوىلةمؤقتجلسة عمل  
مقر األمم المتحدة، نيويورك

2006 سبتمبر/أيلول 5-6
 

، عيدينمايور واألستاذ محمد  فيديريكواألستاذ  :مستوىالفريق الرفيع الالمشارآون األعضاء في 
السيدة  آارين آرمسترونغ، السيد أندريه أزوالي، السيدة، العطاس؛ السيد علي انمشارآال الرئيسان

  سيد محمد خاتمي،سعادة حجة اإلسالم  األستاذ بان جوانج،شوبانا بهارتيا، األستاذ جون إسبوسيتو،
 الدآتورة نفيس ،ي نومكين، السيد مصطفى نياسيلميدا، األستاذ فيتالأ  ديسدو ميندياألستاذ آاند

 .األسقف ديزموند توتو  آرثر شنيير،الحاخام صادق،

 



 
لفريق الرفيع المستوىيعقدها اأخرى  جلسات عمل -2

 
 واألمين العام لألمم المتحدةينالمشارآبين الرئيسين   عملجلسة

مقر األمم المتحدة، نيويورك
 2006يونيو /انحزير 28 

 
المجموعة الدولية والمجتمع المدني استماع مع جلسات

مقر األمم المتحدة، جنيف
 2006يوليو /تموز 17 

 
تحالف الحضاراتحول جتماع اإلقليمي الا

، إآوادورآيتو 
 2006سبتمبر / أيلول24-25 

 
 تحالف الحضاراتحولالحلقة الدراسية 

سانت لوسيا 
2006سبتمبر / أيلول25-26 

 

 


