


  

 

 

    
  

    
  

  منــتــدى  الــدوحـــة منــتــدى  الــدوحـــة 

  مؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسطمؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسطوو

  مم02000200//22//0000  ––  0202الدوحة الدوحة 
 

 م2022هايى  20 األحد
 

02:22- 02:02 

 قاعح الدفٌح  

  

  
 

قتصادي ادلستقثل اال الدوحح الثاًي عطز وهؤمتز إثزاء ٌتديـول:االفتتاح الزمسي
 للطزق األوسط

 يح:كلوح تزحيث -
  .سيز اخلارجيحورئيس جملس الىسراء و -محد تي جاسن تي جرب آل ثاًي  هعايل الطيخ/

 كلوح االفتتاح:  -
 .دولح قطزأهري  - الطيخ/ محد تي خليفح آل ثاًي سوىصاحة الحــضـزج 

 
 :كلمات ضيوف الشرف

 
 رئٌس جمهورٌة سرٌالنكا. ماهٌندا راجاباكسا، /فخامة السٌد 

 

  الدولٌية للررانكوفونٌية   ةٌوؾ، رئٌس السنؽال األسبق، رئيٌس المنمميو ضعبد /فخامة السٌدO.I.F )
 فرنسا. -

 
 
ً
 القاعح:يف ًفس اجللسح األوىل يعقثها هثاضزج

 العادلي واالقتصادي رؤي حىل ادلطهد السياسي األوىل:اجللسح 
 

 الجلسة:  رئيس
 

 سوٌسرا. –قتصادي العالمً فوس االاد منتدى  ،كالوس شواب، الرئٌس التنرٌذي /رالبروفٌسو 
 

   "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5"  :ثونالمتحّد
 الجزائر -/ مراد مدلسً، وزٌر الشؤون الخارجٌة سعادة السٌد. 

  واشنطن. - الرئٌس األعلى، شركة إكسون موبٌلنائب / أندرو سوٌؽر، سعادة السٌد 

  الوالٌات  - ( 0200- 0222  ، السابقطسلسالم الشرق األو صالمبعوث الخا ل،تشٌٌمجورج  السٌد/سعادة
 .المتحدة

 سبانٌاإ –رئٌس الوزراء السابق  ،اباتٌروث ثٌه رودرٌؽٌسخو /سعادة السٌد. 

02:02– 00:02 

 اسـتـزاحـــــح  00:22 – 00:02



  

 

 

 

 حـــــــــــــدوحـــــــــدي الـــــــــتـــــٌـــــه
 

00:22- 00:02  

 قاعح الدفٌح

 

 

 

 

  الثاًيح  حـــســلــاجل

 الـتـٌـــوـيـح
 مدير الجلسة:

 واذـطن.ذ–اظدقد/ذعاظؽومذباتؾر،ذغائبذاظرئقسذظؾشؤونذاظدوظقة،ذمجعقةذاظتـؿقةذاظدوظقةذ 

  "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5" :ثونالمتحّد

 

 رئقسذمجفورؼةذبامناذاظدابقسضوذغاديذعدرؼد،ذعارتنيذتورخيوس،ذذ/دعادةذاظدقدذ. 

 اجلؿفورؼةذاظتوغدقة.ذ-بداظدالم،ذوزؼرذاظشؤونذاخلارجقةذقذسدعادةذاظدطتور/ذرصق 

 ادلؿؾؽةذادلتحدةذ-يفذحؽوعةذاظظلذظتـؿقةاغاراذسؾي،ذوزؼرةذادعادةاظدقدة/ذروذ. 

 /ذاألردن.ذ-أبوذشزاظةراللذراللذأبوذشزاظة،ذعؤدسذورئقسذجمؾسذإدارةذجمؿوسةذذدعادةذاظدقد

 أدلاغقاذ–ؾتـؿقةذظاألعرؼؽقةذذاظدولتذاخلارجقةذيفذبـكذاظدقد/ذػقؾغاذصؾورؼسذترخيو،ذعدتشارذأولذظؾعالضا. 

 األردنذ–ذضتصادؼةاعدتشارذتـؿقةذذ–مساسقلذاظبدتاغيذأ.د.ذبادلذخؾقلذا. 

ذ

 :مواضيع  النقاش وأوراق العمل

 ذ .رازذيفذزلذاألزعةذاظعادلقةاألػدافذاإلمنائقةذظألظػقة:ذزدؼاتذاإل

 ذاظتعؾقمذواظتدرؼبذواظتـؿقة.ذ

 ذ .األجـيبذوادلعوغةذاظدوظقةذيفذزؼققذاظتـؿقةذاظورـقةذدورذاالدتثؿار

 صرصذوجماالتذاظعؿلذادلؿؽـةذعاذبعدذاظثوراتذاظعربقة. 

 اظتـؿقةذاظـؿوذجقةذعنذخاللذاظتؿوؼلذواظتخطقطذادلـادبني.ذ 

 ظشرقذاألودطذ)بعدذاظربقعذاظعربي(.اظتحدؼاتذاظيتذتواجهذاظتـؿقةذيفذاذ 

 ذعالعحذاظتـؿقةذاظعربقةذادلطؾوبة.ذ

00:22- 00:02  

 (CMED): (1) ورشة عمل

 ( 0،  0سلـــوى  

 الدٌمقراطٌة الجدٌدة فً الشرق األوسط  تالتداعٌات العملٌة للحركا

 .األردن -، سرٌرة السوٌد السٌدة/ شارلوتا سبار  :مدٌر الجلسة

ٌّاط، كمال بن ٌونس، نادٌة رفعت شسٌؾ علً حسن، إٌما بونٌنو  المتحدثون:      .ٌخ، دٌنا خ

 ـي ـيغــــــداء للــوـــطــــارك 02:22 -00:02
 



  

 

 

 

 هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح
 

02:22- 03:02 
 قاعح الدفٌح

 

 

 حـــح الثالثــاجللس
 سرتاتيجيحاال

  يف الطزق األوسط  السالمهستقثل  
 

 

  :ةمدير الجلس
  عةذذاظدولذاظعربقةذظدىذصرغداجاعرئقسذبعثةذ، يتغاصقفذِحذ/اظدطتور. 

  "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5: "نثوالمتحّد

 ،عنذأجلذاظعداظةذيسضوذاجملؾسذاالدتشاريذدلعفدذالػاذاظدقد/ذعروانذادلعشر. 

 ذادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ–اظدقد/ذرؼتشاردذبريدن،ذغائبذبردلاغيذ

  ذاظعربياظعاملوجقلذطقبقل،ذدقاديذصرغديذعتخصصذيفذاظشؤونذاإلدالعقةذاظدقد/ذ. 

 مبؤددةذأعرؼؽاذاجلدؼدة.ذاجلقودرتاتقجقةذاظدوظقةذوظألعنذذيؽقـدبرجيذي،ذرئقسذطردظرتعانأد.جونذ 

 ظوسذارؾوسذ.ذ–اظشرؼف/ذظورويذباطاذادلدولذاالعينذ 

 

 :النقاش وأوراق العمل مواضيع 
 

 ذ .بعدذاظربقعذاظعربيذيفذاظشرقذاألودطذعاذاظدالمعدتؼبلذ

 ذ.ذذدرتاتقجقةذدوظقًاذوإضؾقؿقًااالثوراتذاظشعوبذوتأثرياتفاذذ

 ذ .ادلشفدذاظدقاديذعاذبعدذاالغتخاباتذاألعرؼؽقةذ

 أيذدورذجملؿوسةذاظعشرؼنذ(G20)يفذزؼققذاالدتؼرارذاظعادليذ. 

 ذ .األعمذادلتحدةذومحاؼةذاظدؾمذاالجتؿاسيذ

02:22- 03:02 
 (CMED) :(0) ورشة عمل

 ( 0،  0سلـــوى  

 / ودول مجلس التعاون الخلٌجً فً المنطقة ةستثمارٌاال ةالبٌئ
 .مشهور مراد، الرئٌس التنرٌذي لمؤسسة "أنرال كابٌتال": مدٌر الجلسة

     

 ، إلؽا فلورٌس ترٌجو، عبد الرحمن ألرت.رسامً النوٌصإٌما بونٌنو، ناصر سعٌدي،   ثون:المتحدّ 

 اسـتـزاحـــــح   ::610 -:6103

 (جلسة خاصة ) األوسطهؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق 

01:22- 01:02  
 

  قاعح الدفٌح
 

01:02- 02:22 

 قاعح الدفٌح

 

 

 

 

 مدير الجلسة:

  ظوسذأرؾوسذ–اظربوصقدور/ذدتقػنذدبقغل،ذعدؼرذعرطزذتـؿقةذاظشرقذاألودط،ذأدتاذذاظعؾومذاظدقادقة،ذجاععةذطاظقػورغقاذ. 

 ذم(.2011-2002دالمذاظشرقذاألودطذذ)ذادلبعوثذاألعرؼؽيذاخلاصذظعؿؾقةذ–ادةذجورجذعقشتقلذطؾؿةذدع

 اجللسح الزاتعح 
على الدول العربٌة ودول مجلس التعاون  تقتصادٌة والتداعٌاالمٌة فً إعادة هٌكلة السٌاسة االدور األزمة المالٌة الع

 الخلٌجً 
 

 : مدير الجلسة
 ."ذذذ             ػاغيذصـدضؾي،ذاظرئقسذاظتـػقذي،ذعؤددةذ"بوتوعاكذطابقتال

 "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5" :ثونلمتحّدا
 أورطقدذآدقا(،ذاظصنيشابرؼالذظي،ذاظعضوذادلـتدبذجملؿوسةذإدارةذ(. 

 .عاغقشذطاغشان،ذعدؼرذسامذعؤددةذ"دقجذطابقتال"ذإلدارةذاألعوال 

 ادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ–ذاظبـكذاظدوظيذ،ضتصادؼنيطبريذذاالذظوغدبرغ، عاتقاس 

 ذذ             عؤددةذ"بوتوعاكذطابقتال".ػاغيذصـدضؾي،ذاظرئقسذاظتـػقذي،ذ 

01:02- 02:22 
(CMED)  (0) ورشة عمل   

 ( 0،  0سلـــوى  

 مبادرة السالم العربٌة/ مبادرة السالم اإلسرائٌلٌة 
 

 جٌم بٌك آب. :مدٌر الجلسة
 

 .، هبة حسٌنًعودسمو األمٌرة بسمة آل سساكسون، ، كوبً هٌوبٌرمان، جٌسون إبراشًباهً الدٌن اإل  :المتحدثون

02:22 
 بــهو قاعة المؤتمرات

 

 ـــاء ـــطــعــ

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 
> 

 م2022هايى  22 االثٌني 
 هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

22:22 - 02:02 
 قاعح الدفٌح

 
 
 
 

 

 

 اخلاهسح  اجللسح
 الـــســـيـــاســــــــح 

 دًيح يف الطزق األوسط التغرياخ السياسيح واحلقىق ادل
 مدير الجلسة:

 ذ.رئقسذععفدذاظشرقذاألودطذيفذواذـطن،ذؿربظن،ذدػريةذدابؼةذظدىذباطدتانتشذوؼـديذاظدقدة/ذ

  "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5: "ثونالمتحّد

 عؼدوغقامجفورؼةذذ–،ذغائبذرئقسذاظوزراءذطتورة/ذتوؼتاذأرؼػيدعادةذاظد. 

 ذ.ادلؿؾؽةذادلتحدةذ-"وؼؾتونذباركذ"ذذػقذياظرئقسذاظتـ،ذغتشاردذبريؼاظدقد/ذر

 ذ.ادلؿؾؽةذادلتحدةذ-ذاظدابق،ذاظـائبذاظعامذدثالإوفذأذدؽوتالغداظباروغة/ذ

 ذ.دوؼدراذ-اهللذاجلـاحي،ذرئقسذجمؿوسةذدارذادلالذاإلدالعيذذاظدطتورذخاظدذسبد

 ذ.اظوالؼاتذادلتحدةذ-ذأدتاذذيفذععفدذػوصر،ذجاععةذدتاغػورداظدطتورذصؤادذسجؿي،ذذ

 :النقاش وأوراق العمل واضيع م

 ذاظؼواغنيذاظدوظقةذومحاؼةذاألضؾقات.ذ

 ذ اظتغرياتذاظدقادقةذوعػاػقمذاهلجرة،ذاهلوؼةذوادلوارـة.ذ

 ذ تعزؼزذاجملتؿعات:اظتـوعذواالغػتاح.ذ

 .تودعذاألضؾقاتذيفذاظػضاءذاظدقادي 

 دورذاجملتؿعذادلدغيذيفذاظتوسقةذواحلوارذ.ذ 

 االضتصادؼة.تعزؼزذادلشارطةذ 

22:22 - 02:02 
  (4)ورشة عمل :(CMED) 

 ( 0سلـــوى  

على الدول العربٌة ودول مجلس التعاون  تقتصادٌة والتداعٌاالمٌة فً إعادة هٌكلة السٌاسة االاألزمة المالٌة العدور 
 الخلٌجً 

 

 .هانً فندقلً، الرئٌس التنرٌذي، مؤسسة "بوتوماك كابٌتال": مدٌر الجلسة
 

   فابٌو اسكتشا فٌلالنً.لً، عمر عس    ثون:المتحدّ 
   .، ماتٌاس لوندبٌرغؼابلاير لـً    :المعقبون

22:22- 02:02 
 (2) ورشة عمل :(CMED) 

 ( 0،  0سلـــوى  

 عواقب الربٌع العربً الجدٌد علً المرأة وحقوق األقلٌات

 .واشنطن –المشروعات الدولٌة الخاصة"  عبد الوهاب الكبسً، المدٌر اإلقلٌمً للشرق األوسط وأفرٌقٌا فً "مركز: مدٌر الجلسة
 

  أسامة الصؽٌر، حسٌن القزاز، أمل عزوز، أحمد هضٌبً.  ثون:المتحدّ 

 اسـتـزاحـــــح    00:22 -02:02
 هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

 

00:22- 00:02 
 

 قاعح الدفٌح
 

  ح ــــالسادسح ـــاجللس
  احلزجتـــجــــارج الــاالقتصاد و 

  ؟ أي نمام عالمً جدٌد

 مدير الجلسة:
 /األردنذ-شزاظةذشزاظة،ذعؤدسذورئقسذجمؾسذإدارةذجمؿوسةذأبوذذراللذأبوذذدعادةذاظدقد. 

  "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5" المتحدثون :
 ضطرذ-ضتصادذوادلاظقةذ،ذوزؼرذاالدعادة/ذؼودفذحدنيذطؿال. 

 ادلغرب-رئقسذجمؾسذبؾدؼةذاظرباطذذ،اظدابقذوزؼرذادلاظقةذواالضتصادذ،صتحذاهللذوظعؾوذاظدطتور/ دعادة. 

 ،ذغائبذرئقسذاظربدلانذاألوروبيذدابؼًا.اظربدلانذاألوروبيذسضوذذدعادةذاظدقدة/ذروديذطراتدا، 

 اظوالؼاتذادلتحدةذ-بقغادو،ذذرؼك،ذجمؿوسةذظقػقـغدتون،ذعداسدذوزؼرذاظتجارةذاظدابق-ظوريذصقتزذ/اظدقدذدعادة. 

  اظؼاػرة.ذ-ذجاععةذاظدولذاظعربقةذ،أعنيذسامذجمؾسذاظوحدةذاالضتصادؼةذاظربقع،ذمساسقلاحمؿدذذاظدقد/ذادةدع 

 /اظؾجـيييةذادلشيييرتطةذادلعـقيييةذباخلصوصيييقةذواألواعيييرذذذذوسضيييوذذ-جلـيييةذاألسؿيييالذواالبتؽيييارذوادلفييياراتذذذذ،ذغائيييبذبردلييياغي،ذسضيييوذذيغيييازمذزػييياوذذاظديييقدذ

 ذ.ادلؿؾؽةذادلتحدةذ-ذاظؼضائقة

 :النقاش وأوراق العمل مواضيع  
 ذ.ضتصادذاظعادليتأثريذأزعةذاظقوروذسؾىذاالذذ

 ذجدظقةذاظتجارةذاحلرةذوتـؿقةذاظصـاسةذاظورـقة.ذ

 ذ.ضتصادؼةذاظعادلقةذيفذزلذاظدوظةذاظصاسدةعوازؼنذاظؼوىذاالذذذ

 ضتصادي.االاظتجارةذاظبقـقةذواظتؽاعلذذ 

 اظيتذتواجهذاظشرقذاألودطذةضتصادؼاظتحدؼاتذاال. 

00:22- 00:02 

 (3) ورشة عمل :(CMED) 
 

 ( 0،  0سلـــوى  

 

 ؟لمــــاذا انـــهــارت الـٌـــونـــان
 

 .مستشار الشرق األوسط للدفاعأنطونٌا دٌمو ، : مدٌر الجلسة
 

  ، زفٌن بـهرندت.مورٌتاكٌس، نٌكوالوس مٌلوناس باناٌوتٌس بتراكٌس، ألكسندر   ثون:المتحدّ 

00:02- 01:22    
 لمؤتمراتهو قاعة اــب

 غـــــداء



  

 

 

 هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح
 01:22- 02:02 

 

 قاعح الدفٌح
 

 

 
 

 اجللسح الساتعح
 الدميقزاطيح

  حتدياخ الزتيع العزتي 
 

  :ةمدير الجلس
 ذ.ؾؽةذادلتحدةادلؿذ-غائبذبردلاغيذحاظقًاذ،ظثعـوووزؼرذدابقذظؾخارجقةذوذؤونذاظؽذ،دعادة/ذدؼػقدذعقؾقباغدذ

  " ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5" :ثونالمتحّد
 

 اجلؿفورؼةذاظتوغدقة.ذ-ذدعادةذاظدطتور/ذرصققذسبداظدالم،ذوزؼرذاظشؤونذاخلارجقة 

 ذذ.ادي،ذرئقسذاظربدلانذاظعربيبدعادةذاظدقد/ذسؾيذداملذاظدض

  دباغقاإذ-دعادةذاظدقدة/ذترؼـقدادذخقؿقـقث،ذوزؼرذاخلارجقةذاظدابؼةذ. 

 اظدودانذ-سضوذغاديذعدرؼد،ذرئقسذوزراءذاظدودانذاألدبقاظصادقذادلفدي،ذذ/اإلعام. 

 /ذ.ادلؿؾؽةذادلتحدةذذ-حاظقًاذغائبذبردلاغيذ،ذاظدابقذاظعراقغائبذحاطمذذ،تقوارتدذروريذاظدقد

 ذ.ؼرظـدياإلاظربدلانذذ-شرتطةذظؾشؤونذاخلارجقةذواظتجارةباتذبرؼن،ذرئقسذاظؾجـةذادل/ذدعادةذاظدقد

 قاش وأوراق العمل :الن مواضيع 
 

 ذ .ثـقةـةذيفذإرارذاظتعددؼةذاظدؼـقةذواألعػفومذبـاءذادلوار

 ذبؾورةذجمتؿعذعدغيذغاذط.ذذدورذاألحزابذوادلـظؿاتذشريذاحلؽوعقةذيفذ

 تؿعقة.اجملذادلؤدداتقةؼقمذاظبـاءذاظدميؼرارقة:ذآظقةذتداولذاظدؾطةذوعـظوعةذ 

 ذؼدة.اظعربيذيفذعرحؾةذبـاءذاظدؾطةذاجلدذدورذاإلسالمذ 

01:22- 02:02 
 (1) ورشة عمل :(CMED) 

 ( 0سلـــوى  

  فً الشرق األوسطاألمن الؽذائً وسائل مواجهة تحدٌات 
 

 .تشارلز راٌس، مدٌر مركز السٌاسة العامة فً الشرق األوسط، مؤسسة راند: مدٌر الجلسة
 

  .موراتٌنوسأنخٌل مٌؽٌل السٌد/ سعادة ، بدر الدفع /السرٌر  المتحدثون:
 

01:22- 02:02 
 (DF) (أ) ورشة عمل

 ( 0،  0سلـــوى  

  برعاٌة سرارة دولة قطر فً واشنطن( رات السٌاسٌة والحقوق المدنٌةٌالتؽٌ -المنطقة حقوق األقلٌات: فً 
 

 .هٌومن راٌتس ووتشفرٌقٌا، تنرٌذي لقسم الشرق األوسط وشمال أ، المدٌر السارة لٌا وتسون :مدٌر الجلسة
 

خالدبٌضون، السٌد/ ساشا  /زكً أوري، السٌد /عابد أٌوب،السٌد /فٌكتورٌا ألرارادو،السٌد /لسٌدةا، سعادة/السٌد سلٌم الصاٌػ :نثوالمتحدّ 
 .ؼوش، السٌدة /حزامً بارمد

 ح ــــزاحــتــاس  03:22 – 02:02

 هؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسط

 

03:22-01:02 
 قاعح الدفٌح

 
(CMED) 

 

UCLA 
 

 
 

 حــٌـاهــثــالح ـسـلــاجل
 جتاهاخ ادلستقثليح يف الطزق األوسطاال

 

   :مدير الجلسة
 ذتشارظزذراؼس،ذعدؼرذعرطزذاظدقادةذاظعاعةذيفذاظشرقذاألودط،ذعؤددةذراغد.ذ

 :ثونالمتحّد
 في المنطقة:

 األردن.ذذ–دلقةذاظعا حؾقلذاإلدرتاتقجيذوتؼققمذادلخارراظرئقسذذاظتـػقذيذ،ذعرطزذاظتسبدذاهللذروضان،ذ 

 ،ذذ.عؽتبذراغدذطؿربؼدج،ذحمؾل أوػقدذؼعؼوب

 في مجال الطاقة:
 ،ذاظوالؼاتذادلتحدة.ذ–،ذعؤددةذراغدذثذأولذيفذاظدقاداتباحذجاميسذبارتقس

 ،ادلؿؾؽةذادلتحدةذ–،ذادلـارذظؾطاضةذرئقسذاالدتشاراتذروبنيذعقؾز. 

 :والرأي العام الشبابي في اإلصالم

 اظوالؼاتذادلتحدة.ذ–ةذاظشرقذاألودطذعرطزذتـؿقل،ذقلذوارذقؼائ 
 

03:22- 01:02 
 : (8) ورشة عمل

(CMED)    0سلـــوى ) 

 

 الشرق األوسطفً ومائؾ الخلق 
 .الوالٌات المتحدة -( DLA Piperستراتٌجً  مستشار ا، جورج سالمم: مدٌر الجلسة

     

 .تنرماتٌس لوند بٌرغ، رامً خوري، حسٌن القزاز، أرٌل را   ثون:المتحدّ 

03:22- 01:02 

 DF)  (ب) ورشة عمل 
 ( 0،  0سلـــوى  

  برعاٌة سرارة دولة قطر فً واشنطن( نماذج من العالم –األقلٌات  حقوق
 

 .هٌومن راٌتس ووتش، لقسم الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا، المدٌر التنرٌذي سارة لٌا وتسون :مدٌر الجلسة
 

خالدبٌضون، السٌد/ ساشا ؼوش، السٌدة /حزامً  /زكً أوري، السٌد /عابد أٌوب،السٌد /و،السٌدفٌكتورٌا ألراراد /السٌدة  ثون:المتحدّ 
  .بارمد

02:22 

 اترالمؤتم قاعة هوــب
  عـــطـــــاء

 
 

 



  

 

 

 م2022هايى  22 الثالثاء
 هؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسط

  

 22:22 - 02:02 
 قاعح الدفٌح

 
(CMED) 

 

UCLA 
 
 

 ح ـــعــاســتـالح ــســلــجــال
 مشال إفزيقيا رؤي اقتصاديح هستقثليح هتٌىعح يف الطزق األوسط 

 : مدير الجلسة
  واذـطن.ذ–سبدذاظوػابذاظؽبدي،ذادلدؼرذاإلضؾقؿيذظؾشرقذاألودطذوأصرؼؼقاذيفذ"عرطزذادلشروساتذاظدوظقةذاخلاصة"ذ 

 :ثونالمتحّد
 ذعربقةذظؾودارةذادلاظقة.اظشرطةذاظذ–سثؿانذعراد،ذاظرئقسذاظتـػقذيذ

 ذ(جمديذحدن،ذادلدؼرذاظتـػقذيذدلؤددةذIACEذادلدؤولذسنذاالدرتاتقجقةذواألدتاذذيفذطؾقةذاالضتصادذوسؾومذاإلدارةذ)–ذتوغس.ذ

 ذاظقؿن.ذ–أمحدذبازرسة،ذرئقسذغاديذاألسؿالذاظقؿينذ

 دورؼا.ذ–رجلذأسؿالوذأمينذرّباع،ذصاحبذذرطة 

 22:22 - 02:02 
 (2)ورشة عمل :(CMED) 

 ( 0سلـــوى  

  متابعة للجلسة( التوجهات المستقبلٌة فً الشرق األوسط
 ( هولندا  DLA Piperجورٌن ٌنسن ، شرٌك،  : مدٌر الجلسة

  ثون:المتحدّ 
 في المنطقة:

 األردن.ذذ–اظعادلقةذ ،ذعرطزذاظتحؾقلذاإلدرتاتقجيذوتؼققمذادلخارربدذاهللذروضان،ذاظرئقسذذاظتـػقذيس 

 ،ذ.ذعؽتبذراغدذطقؿربدج،ذؾلحم أوػقدذؼعؼوب

 في مجال الطاقة:
 ،ذ.اظوالؼاتذادلتحدةذ–،ذعؤددةذراغدذباحثذاولذيفذاظدقاداتذجاميسذبارتقس

 ادلؿؾؽةذادلتحدةذ–روبنيذعقؾز،رئقسذاالدتشاراتذ،ذادلـارذظؾطاضةذ. 

 :والرأي العام الشبابي في اإلصالم

 ذ.دةاظوالؼاتذادلتحذ–ؼائقلذوارذقل،ذعرطزذتـؿقةذاظشرقذاألودطذ

22:22-02:0 
 DF) ورشة عمل  

 ( 0،  0سلـــوى  

 (NHRC حقوق االنسان  "المؤتمر الدولً لحماٌة الصحرٌٌن فً المناطق الخطرة "ترعٌل توصٌات 
  .دولة قطر  -رئٌس اللجنة الوطنٌة لحقوق اإلنسان، علً بن صمٌخ المريد. :مدٌر الجلسة

     

 ٌة الصحرٌٌن، مركز الدوحة لحرٌة اإلعالم، نقابة الصحرٌٌن الرلبٌنٌن.الرٌدارلٌة الدولٌة لحما   ثون:المتحدّ 

 اسـتـزاحـــــح 00:22 -02:02
 هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

 
00:22- 00:02  

 
 قاعح الدفٌح

 

 العاضزج اجللسح 
 اإلعـــــــــــــــــــــالم 

 مدير الجلسة: 
 ذذجاععةذضطرذ.ذ-رئقسذضدمذاإلسالمذ ؾـدر،/ذحمؿودذضاظدطتور

 "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5" :ثونالمتحّد
  اظقؿن.ذ-،ذوزؼرذاإلسالماظدقد/ذسؾيذأمحدذاظعؿراغيذدعادة 

 ادلؿؾؽةذادلتحدةذ-ذطدرتإـطؼةذدلغائبذبردلاغيذذ،ظثؼاصةذواإلسالمذواظرؼاضةذاظدابقاظدقد/ذبنذبرادذو،ذوزؼرذا. 

 زذاظدوحةذحلرؼةذاإلسالم،ذعرطحدنذاظراذدياظدقد/ذ. 
 ذؿـزذ،ذزعقلذعؤددةذأعرؼؽاذاجلدؼدةاظدقد/ذدتقفذطؾ(ورئقسذزرؼرذAtlantic Live)اظوالؼاتذادلتحدة.ذ-ذ 

 اجلزؼرةذاإلخبارؼةذ،ذعدؼرذضـاةدواقذعصطػى/ذاظدطتور. 

 النقاش وأوراق العمل : مواضيع 
 

 ؼةذاظعربقة.دقاديذواالجتؿاسيذيفذادلـطحداثذاظتغقريذاظإدورذاإلسالمذيفذذ 

 اظصحػقنيذيفذزلذاظـزاساتذادلدؾحةادلدؤوظقةذاألخالضقةذحلؿاؼةذ. 

 يذيفذاظتغرياتذاظدقادقةذبادلـطؼةظؽرتوغدورذودائلذاإلسالمذاإل. 

 ذ.اإلسالمذاظعربيذيفذزلذاظربقعذاظعربي 

 ذيفذزعنذاظتغقرياتذاالجتؿاسقةذاحلدؼثاإلسالمذذودائلذدؾبقاتذ. 

 ذثرػاذاحملتؿلذسؾىذاظعاملذاظعربي.أوذادلدوغاتوصقدبوكذذ،:ذعاذبعدذتوؼرتحلدؼثااجلقلذاجلدؼدذظودائلذاإلسالمذ

 

00:22-00:02 
 (02)ورشة عمل :(CMED) 

 ( 0،  0سلـــوى  

 حقول الؽاز فً شرق المتوسط
 .، ماك بٌرنشتاٌنجً فوتلٌك: مدٌر الجلسة

 مٌكوس.، جون نو، ٌاسر عكاويحًٌالن مزرآكرٌستودولوس بٌالؼٌاس،   ثون:المتحدّ 

 هؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسطهٌتدي الدوحح و

 
00:02-00:02 

 قاعح الدفٌح
 

DF 
(CMED) 

UCLA 

 (اجللسح اخلتاهيح ادلطرتكح) 
 

 "ثدقائق لكل متحّد 7إلى  5" :ثونالمتحّد
 

 دولً.مساعد وزٌر الخارجٌة لشؤون التعاون ال –انً حمد بن محمد بن جبر آل ثأ /سعادة الشٌخ 
 ستٌرٌن سبٌؽل، مدٌر مركز تنمٌة الشرق األوسط / رالبروفٌسو(CMED) - ٌلوس أنجلوس اجامعة كالٌرورن. 
 لدى رئٌس منتدى دافوسالمستقبل ومستشار  م، مؤسسة عالالسٌد/شون كلٌرى.   

  حـــــز غـــداء    01:02 -00:02

 هـــغــــــــادرج



  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

  هٌتدي الدوحــحهٌتدي الدوحــح
  ((WWOORRKKSSHHOOPPSS))  ورش العولورش العول

 0200ماٌو  00اإلثنٌن 

01:22-02:02 
 
 ( 0،  0سلـــوى  

 .التغرياخ السياسيح واحلقىق ادلدًيح "يف اإلقلينحقىق األقلياخ: ": (أ)ورضح عول

 .هيىهي رايتس ووتص، لقسن الطزق األوسط ومشال إفزيقيا ، ادلديز التٌفيذيسارج ليا وتسىى: هديز اجللسح

 ذذ()دػارةذدوظةذضطرذيفذواذـطن *ذذذباظتعاونذععذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    

 0200ماٌو  00اإلثنٌن 

03:22-01:02 
 
 ( 0،  0سلـــوى  

  .هستقثل األقلياخ يف اإلقلين   : )ب(ورضح عول

 .هيىهي رايتس ووتص، فزيقيالقسن الطزق األوسط ومشال أ ، ادلديز التٌفيذيسارج ليا وتسىى: هديز اجللسح

 (ذ)دػارةذدوظةذضطرذيفذواذـطن *ذذذباظتعاونذعع                             

 0200ماٌو  00الثالثاء 

22:22-02:02 
 
 ( 0،  0سلـــوى  

 . يف احلاالخ اخلطزج  : تفعيل تىصياخ ادلؤمتز الدويل حلوايح الصحافينيورضح عول

 . دولــح قــطــز –ىق اإلًساى د. علي تي صويخ ادلزي، رئيس اللجٌح الىطٌيح حلق :هديز اجللسح

 دوظيييةذضييييطيييرذNCHRذ(اظؾجـةذاظورـقةذحلؼوقذاإلغدان)  باظتعاونذعع*ذ

 
 

 

 


