الملتقى الدولي حول حوار األديان والسلم الدولي
قصر هافانا للمؤتمرات

كوبا
 61-61أكتوبر /تشرين األول 5162
الدعوة
تم تؤسٌس المنصة الكوبٌة لألدٌان بتارٌخ  12سبتمبر  2011تعبٌرا شامال عن وحدة الحوار
والحرٌة الدٌنٌة فً كوبا وذلك فً إطار أكبر االحترام للتنوع الدٌنً والتعددٌة الدٌنٌة
واالجتماعٌة والثقافٌة وحوالً مشارٌع محددة وأفكار مشتركة.
وتجمع المنصة المإمنٌن بالدٌانات القائمة فً كوبا وجمعٌات وكٌانات دٌنٌة أخرى وأفراد
ٌسترشدون باإلٌمان الراسخ فً أكبر مظاهر تنوعنا الثقافً غنى ،وهم ٌسعون للوحدة والمحبة
األخوٌة بٌن جمٌع أبناء البشر .وعلٌه تعترف المنصة بؤن اإلٌمان واألدٌان واألسر
والمجتمعات والشعوب واألمم المختلفة تلعب دورا ال غنى عنه فً خلق عالم ٌسوده السالم مما
ٌنتصب أمام األدٌان تحدي االستجابة لضرورة تعمٌق التعاٌش القائم على االحترام والتضامن
بٌنها فً المهمة المشتركة لحفظ اإلٌمان والعمل فً سبٌل إقامة عالقات وئام ال تترك مجاال
للعنف.
واحد من أهدافها الرئٌسٌة هو االرتقاء بالوحدة باعتبارها السبٌل للرد على االنقسامات ومظاهر
الظلم والعزلة التً تواجه المجتمعات على مستوى العالم .وتطرح المنصة بدائل شعبٌة لمعالجة
مشاكل الحرب والتشرد والجوع والبإس والبطالة من وجهة نظر الدٌن لبناء مجتمعات سلمٌة
وحرة ونزٌهة .وبهذا الغرض سٌنعقد الملتقى خالل ثالثة أٌام فً جلسات عامة مبررها أن
العدالة والسالم والمحبة قٌم ال تنفصل 3الحب ثمرة للسالم؛ والسالم ثمرة للعدل؛ وبهذا تإكد
المنصة مجددا اعتقادها بؤن جمٌع أفراد البشر أبناء وبنات إلله العدل والسالم والمحبة ،ولهم
الحق الثابت فً التمتع المتكافئ بثمارها المادٌة والروحٌة.
ولهذه األسباب جمٌعا اتفق قادة مختلف التسمٌات الدٌنٌة القائمة فً كوبا على عقد الملتقى
الدولً حول الحوار ما بٌن األدٌان والسلم الدولً فً الفترة من  11 -11أكتوبر /تشرٌن
األول  2012فً قصر هافانا للمإاتمرات بهدف التؤمل الجماعً وتبادل األفكار والخبرات
ووضع أفكار جماعٌة تساهم فً وحدة المإمنٌن رجاال ونساء فً جمٌع أنحاء العالم وفً إقامة
عالم مستدٌم روحٌا.
إننا على ٌقٌن بؤن مدٌنة هافانا
المضٌافة ستساهم فً أن ٌعٌش المشاركون أٌاما ملٌئة بالتبادل المثمر الذي سٌعزز بدوره
عالقات الصداقة والتعاون بٌننا.
اللجنة المنظمة

PLATAFORMA INTERRELIGIOSA CUBANA: Por el fortalecimiento de la unidad de la familia cubana y una cultura de paz en el hogar, por el diálogo
ínterreligioso, la fraternidad y la paz mundial.

المحاور الرئيسية
-

السلم الدولً ومكافحة اإلرهاب والجهادٌة
العالقات المسكونٌة 3اتجاهاتها وتحدٌاتها
الحوار ما بٌن األدٌان والمسكونٌة
األسرة المإمنة والحٌاة المدنٌة
المرأة المإمنة الحدٌثة 3أهدافها وتحدٌاتها
التنوع الثقافً والتعددٌة الدٌنٌة
الهوٌة والدٌن والمجتمع المدني
النشاط االجتماعً الدٌنً
خدمة المجتمع والدٌن
الخٌال الشعبً والدٌن
المإسسات الدٌنٌة والمذهب اإلنسانً وتؤثٌره االجتماعً
الكنٌسة والدولة والمجتمع المدنً

سيدور جميع المحاور في جلسات عامة يومية
االشتراك  320000 3كوك

ٌضم3
التسجٌل  /أوراق الملتقى /هدٌة تذكارٌة /حق المشاركة فً كافة الفعالٌات /وجبة الغذاء
والعشاء خالل أٌام الملتقى الثالثة /وحفل اجتماعً للتعارف والتآخً.

حجز الفنادق3

الوكٌل السٌاحً المستقبل 3هافاناتورHavanatur/
الخبٌرة 3السٌدة المهندسةCaridad Sagó /
الهاتف2372012710 3
البرٌد اإللكترونًsago@havanatur.cu 3
األسعار بالكوك  /لكل فرد
الغرفة الفردٌة
HOTEL PALCO
HOTEL MELIA HABANA
HOTEL QUINTA AVENIDA
HOTEL PANORAMA
HOTEL OCCIDENTAL
MIRAMAR
HOTEL MONTEHABANA

الغرفة المزدوجة

61.00$
101.00 $
83.00 $
56.00 $

76.00 $
144.00 $
113.00 $
76.00 $

66.00 $
60.00 $

91.00 $
74.00 $

تضم األسعار الخدمات التالية:

الغرفة لٌلة واحدة مع وجبة الفطور
النقل 3المطار /الفندق /المطار
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ínterreligioso, la fraternidad y la paz mundial.

النقل إلى جمٌع أماكن فعالٌات الملتقى الرسمٌة
النقل من وإلى مقر الملتقى
المساعدة الشخصٌة
:للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ
 رئٌس أخوٌة كٌسٌكوابا، Dr. Enrique Alemán Gutiérrez 2371130113 3الهاتف
quisicuaba@cubarte.cult.cu 3ًالبرٌد اإللكترون
 قصر هافانا للمإتمرات،Migdalia Luna Cisneros /السٌدة2372011171 3الهاتف
migdalia@palco.cu 3ًالبرٌد اإللكترون
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