منــتــدى الــدوحـــة
ومؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط
الدوحة 0200/2/00 – 02م
األحد  20هايى 2022م

02:02 -02:22

االفتتاح الزمسي:لـوٌتدي الدوحح الثاًي عطز وهؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي
للطزق األوسط

قاعح الدفٌح

 كلوح تزحيثيح:هعايل الطيخ /محد تي جاسن تي جرب آل ثاًي  -رئيس جملس الىسراء ووسيز اخلارجيح.

 كلوح االفتتاح:حــضـزج صاحة السوى الطيخ /محد تي خليفح آل ثاًي  -أهري دولح قطز.

كلمات ضيوف الشرف:
 فخامة السٌد /ماهٌندا راجاباكسا ،رئٌس جمهورٌة سرٌالنكا.

00:02 –02:02

 فخامة السٌد /عبدو ضٌوؾ ،رئٌس السنؽال األسبق ،رئيٌس المنممية الدولٌية للررانكوفونٌية )O.I.F
 فرنسا.ً
يعقثها هثاضزج اجللسح األوىل يف ًفس القاعح:

اجللسح األوىل :رؤي حىل ادلطهد السياسي واالقتصادي العادلي
رئيس الجلسة:
 البروفٌسور /كالوس شواب ،الرئٌس التنرٌذي ،منتدى دافوس االقتصادي العالمً – سوٌسرا.

المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"
 سعادة السٌد /مراد مدلسً ،وزٌر الشؤون الخارجٌة  -الجزائر.

 سعادة السٌد /أندرو سوٌؽر ،نائب الرئٌس األعلى ،شركة إكسون موبٌل  -واشنطن.
 سعادة السٌد /جورج مٌتشٌل ،المبعوث الخاص لسالم الشرق األوسط ،السابق  - ) 0200- 0222الوالٌات
المتحدة.
 سعادة السٌد /خوسٌه رودرٌؽٌث ثاباتٌرو ،رئٌس الوزراء السابق – إسبانٌا.

00:22 – 00:02

اسـتـزاحـــــح

هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح
اجلــلــســـح الثاًيح

00:02 -00:22

الـتـٌـــوـيـح

قاعح الدفٌح

مدير الجلسة:
 اظدقد/ذعاظؽومذباتؾر،ذغائبذاظرئقسذظؾشؤونذاظدوظقة،ذمجعقةذاظتـؿقةذاظدوظقةذ–ذواذـطن.
المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"

 ذدعادةذاظدقد/ذعارتنيذتورخيوس،ذسضوذغاديذعدرؼد،ذرئقسذمجفورؼةذبامناذاظدابق.
 دعادةذاظدطتور/ذرصققذسبداظدالم،ذوزؼرذاظشؤونذاخلارجقةذ-ذاجلؿفورؼةذاظتوغدقة.
 دعادةاظدقدة/ذروذاغاراذسؾي،ذوزؼرةذاظتـؿقةذيفذحؽوعةذاظظل-ذادلؿؾؽةذادلتحدة.
 دعادةذاظدقد/ذراللذأبوذشزاظة،ذعؤدسذورئقسذجمؾسذإدارةذجمؿوسةذراللذأبوذشزاظة-ذاألردن.ذ
 اظدقد/ذػقؾغاذصؾورؼسذترخيو،ذعدتشارذأولذظؾعالضاتذاخلارجقةذيفذبـكذاظدولذاألعرؼؽقةذظؾتـؿقةذ–ذأدلاغقا.
 أ.د.ذبادلذخؾقلذامساسقلذاظبدتاغيذ–ذعدتشارذتـؿقةذاضتصادؼةذ–ذاألردن.
ذ

مواضيع النقاش وأوراق العمل:
 األػدافذاإلمنائقةذظألظػقة:ذزدؼاتذاإلرازذيفذزلذاألزعةذاظعادلقة .ذ
 اظتعؾقمذواظتدرؼبذواظتـؿقة.ذذ
 دورذاالدتثؿارذاألجـيبذوادلعوغةذاظدوظقةذيفذزؼققذاظتـؿقةذاظورـقة .ذ
 صرصذوجماالتذاظعؿلذادلؿؽـةذعاذبعدذاظثوراتذاظعربقة.
 اظتـؿقةذاظـؿوذجقةذعنذخاللذاظتؿوؼلذواظتخطقطذادلـادبني.ذ
 ذاظتحدؼاتذاظيتذتواجهذاظتـؿقةذيفذاظشرقذاألودطذ(بعدذاظربقعذاظعربي).
 ذعالعحذاظتـؿقةذاظعربقةذادلطؾوبة.ذ

00:02 -00:22
ورشة عمل

((CMED) :)1

سلـــوى ) 0 ، 0

02:22 -00:02

التداعٌات العملٌة للحركات الدٌمقراطٌة الجدٌدة فً الشرق األوسط
مدٌر الجلسة :السٌدة /شارلوتا سبار ،سرٌرة السوٌد  -األردن.
المتحدثون :إٌما بونٌنو ،علً حسن سٌؾ ،دٌنا خٌّاط ،كمال بن ٌونس ،نادٌة رفعت شٌخ.

غــــــداء للــوـــطــــاركـيـي

هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح
اجللســح الثالثـــح

03:02 -02:22

االسرتاتيجيح

هستقثل السالم يف الطزق األوسط

قاعح الدفٌح

مدير الجلسة:


اظدطتور/ذغاصقفذحِيت ،رئقسذبعثةذجاععةذذاظدولذاظعربقةذظدىذصرغدا.

المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"



اظدقد/ذعروانذادلعشر،ذسضوذاجملؾسذاالدتشاريذدلعفدذالػايذعنذأجلذاظعداظة.



اظدقد/ذرؼتشاردذبريدن،ذغائبذبردلاغيذ–ذادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ



اظدقد/ذجقلذطقبقل،ذدقاديذصرغديذعتخصصذيفذاظشؤونذاإلدالعقةذواظعاملذاظعربي.



د.جونذأظرتعان،ذرئقسذطرديذبرجيقـدؽيذظألعنذواجلقودرتاتقجقةذاظدوظقةذمبؤددةذأعرؼؽاذاجلدؼدة.ذ



اظشرؼف/ذظورويذباطاذادلدولذاالعينذ–ذظوسذارؾوسذ.

مواضيع النقاش وأوراق العمل:
 عدتؼبلذاظدالمذيفذاظشرقذاألودطذعاذبعدذاظربقعذاظعربي .ذ
 ذثوراتذاظشعوبذوتأثرياتفاذاالدرتاتقجقةذدوظقاًذوإضؾقؿقاً.ذذ
 ذادلشفدذاظدقاديذعاذبعدذاالغتخاباتذاألعرؼؽقة .ذ

 أيذدورذجملؿوسةذاظعشرؼنذ()G20ذيفذزؼققذاالدتؼرارذاظعادلي.
 ذاألعمذادلتحدةذومحاؼةذاظدؾمذاالجتؿاسي .ذ

03:02 -02:22
ورشة عمل

((CMED) :)0

سلـــوى ) 0 ، 0

610:: -6103:

البٌئة االستثمارٌة فً المنطقة /ودول مجلس التعاون الخلٌجً
مدٌر الجلسة :مشهور مراد ،الرئٌس التنرٌذي لمؤسسة "أنرال كابٌتال".
المتح ّدثون :ناصر سعٌدي ،إٌما بونٌنو ،سامً النوٌصر ،إلؽا فلورٌس ترٌجو ،عبد الرحمن ألرت.

اسـتـزاحـــــح

هؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسط (جلسة خاصة

01:02 -01:22
قاعح الدفٌح

02:22 -01:02
قاعح الدفٌح

)

مدير الجلسة:
 اظربوصقدور/ذدتقػنذدبقغل،ذعدؼرذعرطزذتـؿقةذاظشرقذاألودط،ذأدتاذذاظعؾومذاظدقادقة،ذجاععةذطاظقػورغقاذ–ذظوسذأرؾوس.


طؾؿةذدعادةذجورجذعقشتقلذ–ذادلبعوثذاألعرؼؽيذاخلاصذظعؿؾقةذدالمذاظشرقذاألودطذذ(2011-2002م).ذ

اجللسح الزاتعح

دور األزمة المالٌة العالمٌة فً إعادة هٌكلة السٌاسة االقتصادٌة والتداعٌات على الدول العربٌة ودول مجلس التعاون
الخلٌجً
مدير الجلسة:
 ػاغيذصـدضؾي،ذاظرئقسذاظتـػقذي،ذعؤددةذ"بوتوعاكذطابقتال".

ذذ ذ

المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"
 شابرؼالذظي،ذاظعضوذادلـتدبذجملؿوسةذإدارةذ(أورطقدذآدقا)،ذاظصني.
 عاغقشذطاغشان،ذعدؼرذسامذعؤددةذ"دقجذطابقتال"ذإلدارةذاألعوال.

 عاتقاس ظوغدبرغ،ذطبريذذاالضتصادؼني،ذاظبـكذاظدوظيذ–ذادلؿؾؽةذادلتحدة.
 ػاغيذصـدضؾي،ذاظرئقسذاظتـػقذي،ذعؤددةذ"بوتوعاكذطابقتال".

02:22 -01:02
) (CMEDورشة عمل ()0
سلـــوى ) 0 ، 0

02:22
بــهو قاعة المؤتمرات

ذذ

مبادرة السالم العربٌة /مبادرة السالم اإلسرائٌلٌة
مدٌر الجلسة :جٌم بٌك آب.
المتحدثون :باهً الدٌن اإلبراشً ،كوبً هٌوبٌرمان ،جٌسون إساكسون ،سمو األمٌرة بسمة آل سعود ،هبة حسٌنً.

عـــــطـــــاء

االثٌني  22هايى 2022م

>

هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

02:02 - 22:22

اجللسح اخلاهسح

الـــســـيـــاســــــــح

قاعح الدفٌح

التغرياخ السياسيح واحلقىق ادلدًيح يف الطزق األوسط

مدير الجلسة:

المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"
 دعادةذاظدطتورة/ذتوؼتاذأرؼػي،ذغائبذرئقسذاظوزراءذ–ذمجفورؼةذعؼدوغقا.
 اظدقد/ذرؼتشاردذبريغ،ذاظرئقسذاظتـػقذيذ"وؼؾتونذباركذ"ذ-ذادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ
 اظباروغة/ذدؽوتالغدذأوفذإدثال،ذاظـائبذاظعامذاظدابقذ-ذادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ
 اظدطتورذخاظدذسبدذاهللذاجلـاحي،ذرئقسذجمؿوسةذدارذادلالذاإلدالعيذ-ذدوؼدرا.ذ
 ذاظدطتورذصؤادذسجؿي،ذأدتاذذيفذععفدذػوصر،ذجاععةذدتاغػوردذ-ذاظوالؼاتذادلتحدة.ذ
مواضيع النقاش وأوراق العمل:

ذاظدقدة/ذوؼـديذتشؿربظن،ذدػريةذدابؼةذظدىذباطدتان،ذرئقسذععفدذاظشرقذاألودطذيفذواذـطن.ذ

02:02 - 22:22

 ورشة عمل ((CMED) :)4
سلـــوى ) 0

02:02 -22:22
 ورشة

عمل ((CMED) :)2

سلـــوى ) 0 ، 0

00:22 -02:02

 اظؼواغنيذاظدوظقةذومحاؼةذاألضؾقات.ذذ
 ذاظتغرياتذاظدقادقةذوعػاػقمذاهلجرة،ذاهلوؼةذوادلوارـة .ذ
 ذتعزؼزذاجملتؿعات:اظتـوعذواالغػتاح .ذ
 تودعذاألضؾقاتذيفذاظػضاءذاظدقادي.
 ذدورذاجملتؿعذادلدغيذيفذاظتوسقةذواحلوارذ.
 تعزؼزذادلشارطةذاالضتصادؼة.

دور األزمة المالٌة العالمٌة فً إعادة هٌكلة السٌاسة االقتصادٌة والتداعٌات على الدول العربٌة ودول مجلس التعاون
الخلٌجً

مدٌر الجلسة :هانً فندقلً ،الرئٌس التنرٌذي ،مؤسسة "بوتوماك كابٌتال".
المتح ّدثون :عمر عسلً ،فابٌو اسكتشا فٌلالنً.
المعقبون :ؼابلاير لـً ،ماتٌاس لوندبٌرغ.

عواقب الربٌع العربً الجدٌد علً المرأة وحقوق األقلٌات

مدٌر الجلسة :عبد الوهاب الكبسً ،المدٌر اإلقلٌمً للشرق األوسط وأفرٌقٌا فً "مركز المشروعات الدولٌة الخاصة" – واشنطن.
المتح ّدثون :أسامة الصؽٌر ،حسٌن القزاز ،أمل عزوز ،أحمد هضٌبً.

اسـتـزاحـــــح

هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

اجللســـح السادســــح
االقتصاد والــتـــجــــارج احلزج
أي نمام عالمً جدٌد ؟

00:02 -00:22
قاعح الدفٌح

مدير الجلسة:

المتحدثون  5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"
 دعادة/ذؼودفذحدنيذطؿال،ذوزؼرذاالضتصادذوادلاظقةذ-ذضطر.
 دعادة اظدطتور/ذصتحذاهللذوظعؾو،ذوزؼرذادلاظقةذواالضتصادذاظدابق،ذرئقسذجمؾسذبؾدؼةذاظرباطذ-ادلغرب.
 دعادةذاظدقدة/ذروديذطراتدا،ذسضوذذاظربدلانذاألوروبي،ذغائبذرئقسذاظربدلانذاألوروبيذدابؼاً.
 دعادةذاظدقد/ذظوريذصقتز-بقغادو،ذذرؼك،ذجمؿوسةذظقػقـغدتون،ذعداسدذوزؼرذاظتجارةذاظدابق-ذاظوالؼاتذادلتحدة.
 دعادةذاظدقد/ذحمؿدذامساسقلذاظربقع،ذأعنيذسامذجمؾسذاظوحدةذاالضتصادؼة،ذجاععةذاظدولذاظعربقةذ-ذاظؼاػرة.
 اظديييقدذ/ذغيييازمذزػييياوذي،ذغائيييبذبردلييياغي،ذسضيييوذذجلـيييةذاألسؿيييالذواالبتؽيييارذوادلفييياراتذ-ذوسضيييوذذاظؾجـيييةذادلشيييرتطةذادلعـقيييةذباخلصوصيييقةذواألواعيييرذ
دعادةذاظدقد/ذراللذأبوذذشزاظة،ذعؤدسذورئقسذجمؾسذإدارةذجمؿوسةذأبوذذشزاظة-ذاألردن.

اظؼضائقةذ-ذادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ

مواضيع النقاش وأوراق العمل:

00:02 -00:22
 ورشة

 ذذتأثريذأزعةذاظقوروذسؾىذاالضتصادذاظعادلي.ذ
 ذجدظقةذاظتجارةذاحلرةذوتـؿقةذاظصـاسةذاظورـقة.ذ
 ذذعوازؼنذاظؼوىذاالضتصادؼةذاظعادلقةذيفذزلذاظدوظةذاظصاسدة.ذ
 ذاظتجارةذاظبقـقةذواظتؽاعلذاالضتصادي.
 اظتحدؼاتذاالضتصادؼةذاظيتذتواجهذاظشرقذاألودط.

لمــــاذا انـــهــارت الـٌـــونـــان؟

عمل ((CMED) :)3

مدٌر الجلسة :أنطونٌا دٌمو  ،مستشار الشرق األوسط للدفاع.

سلـــوى ) 0 ، 0

المتح ّدثون :باناٌوتٌس بتراكٌس ،ألكسندر مورٌتاكٌس ،نٌكوالوس مٌلوناس ،زفٌن بـهرندت.

01:22 -00:02
بــهو قاعة المؤتمرات

غـــــداء

هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

02:02 -01:22
قاعح الدفٌح

اجللسح الساتعح
الدميقزاطيح
حتدياخ الزتيع العزتي

مدير الجلسة:
 ذدعادة/ذدؼػقدذعقؾقباغد،ذوزؼرذدابقذظؾخارجقةذوذؤونذاظؽوعـوظث،ذحاظقاًذغائبذبردلاغي-ذادلؿؾؽةذادلتحدة.ذ
المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"








دعادةذاظدطتور/ذرصققذسبداظدالم،ذوزؼرذاظشؤونذاخلارجقةذ-ذاجلؿفورؼةذاظتوغدقة.
دعادةذاظدقد/ذسؾيذداملذاظدضبادي،ذرئقسذاظربدلانذاظعربي.ذذ
دعادةذاظدقدة/ذترؼـقدادذخقؿقـقث،ذوزؼرذاخلارجقةذاظدابؼةذ-ذإدباغقا.
اإلعام/ذاظصادقذادلفدي،ذرئقسذوزراءذاظدودانذاألدبق،ذسضوذغاديذعدرؼد-ذاظدودان.
اظدقد/ذروريذدتقوارت،ذغائبذحاطمذاظعراقذاظدابقذ،ذغائبذبردلاغيذحاظقاً-ذادلؿؾؽةذادلتحدةذ.ذ
دعادةذاظدقد/ذباتذبرؼن،ذرئقسذاظؾجـةذادلشرتطةذظؾشؤونذاخلارجقةذواظتجارة-ذاظربدلانذاإلؼرظـدي.ذ

مواضيع النقاش وأوراق العمل :
 عػفومذبـاءذادلوارـةذيفذإرارذاظتعددؼةذاظدؼـقةذواألثـقة .ذ
 ذدورذاألحزابذوادلـظؿاتذشريذاحلؽوعقةذيفذبؾورةذجمتؿعذعدغيذغاذط.ذذ
 بـاءذاظدميؼرارقة:ذآظقةذتداولذاظدؾطةذوعـظوعةذاظؼقمذادلؤدداتقةذاجملتؿعقة.

02:02 -01:22
 ورشة عمل

((CMED) :)1

سلـــوى ) 0

02:02 -01:22
ورشة عمل (أ) ()DF

سلـــوى ) 0 ، 0

03:22 – 02:02

 ذدورذاإلسالمذاظعربيذيفذعرحؾةذبـاءذاظدؾطةذاجلدؼدة.ذ
وسائل مواجهة تحدٌات األمن الؽذائً فً الشرق األوسط
مدٌر الجلسة :تشارلز راٌس ،مدٌر مركز السٌاسة العامة فً الشرق األوسط ،مؤسسة راند.
المتحدثون :السرٌر /بدر الدفع ،سعادة السٌد /مٌؽٌل أنخٌل موراتٌنوس.

حقوق األقلٌات :فً المنطقة  -التؽٌٌرات السٌاسٌة والحقوق المدنٌة برعاٌة سرارة دولة قطر فً واشنطن)
مدٌر الجلسة :سارة لٌا وتسون ،المدٌر التنرٌذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،هٌومن راٌتس ووتش.
المتح ّدثون :سعادة/السٌد سلٌم الصاٌػ ،السٌدة /فٌكتورٌا ألرارادو،السٌد/عابد أٌوب،السٌد /زكً أوري ،السٌد  /خالدبٌضون ،السٌد /ساشا
ؼوش ،السٌدة /حزامً بارمد.

اســتــزاحــــح

هؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسط

اجلــلـسـح الــثــاهـٌــح
االجتاهاخ ادلستقثليح يف الطزق األوسط

01:02-03:22
قاعح الدفٌح

مدير الجلسة:

المتحدّثون:

ذتشارظزذراؼس،ذعدؼرذعرطزذاظدقادةذاظعاعةذيفذاظشرقذاألودط،ذعؤددةذراغد.ذ

)(CMED

في المنطقة:

UCLA




سبدذاهللذروضان،ذاظرئقسذذاظتـػقذيذ،ذعرطزذاظتحؾقلذاإلدرتاتقجيذوتؼققمذادلخارر اظعادلقةذ–ذاألردن.ذ
أوػقدذؼعؼوب ،حمؾل،ذعؽتبذراغدذطؿربؼدج.ذذ




جاميسذبارتقس،ذباحثذأولذيفذاظدقادات،ذعؤددةذراغدذ–ذاظوالؼاتذادلتحدة.ذ
روبنيذعقؾز،ذرئقسذاالدتشارات،ذادلـارذظؾطاضةذ–ذادلؿؾؽةذادلتحدة.



ؼائقلذوارذقل،ذعرطزذتـؿقةذاظشرقذاألودطذ–ذاظوالؼاتذادلتحدة.

في مجال الطاقة:

في اإلصالم والرأي العام الشبابي:

01:02 -03:22
ورشة عمل (:)8
) (CMEDسلـــوى

)0

01:02 -03:22
 )DFورشة عمل (ب)
سلـــوى ) 0 ، 0

02:22

بــهو قاعة المؤتمرات

خلق الومائؾ فً الشرق األوسط
مدٌر الجلسة :جورج سالمم ،مستشار استراتٌجً  - )DLA Piperالوالٌات المتحدة.
المتح ّدثون :ماتٌس لوند بٌرغ ،رامً خوري ،حسٌن القزاز ،أرٌل راتنر.

حقوق األقلٌات – نماذج من العالم برعاٌة سرارة دولة قطر فً واشنطن)
مدٌر الجلسة :سارة لٌا وتسون ،المدٌر التنرٌذي لقسم الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ،هٌومن راٌتس ووتش.
المتح ّدثون :السٌدة /فٌكتورٌا ألرارادو،السٌد/عابد أٌوب،السٌد /زكً أوري ،السٌد  /خالدبٌضون ،السٌد /ساشا ؼوش ،السٌدة /حزامً
بارمد.

عـــطـــــاء

الثالثاء  22هايى 2022م

هؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسط

الــجــلــســح الـتــاســعـــح
رؤي اقتصاديح هستقثليح هتٌىعح يف الطزق األوسط مشال إفزيقيا

02:02 - 22:22
قاعح الدفٌح

)(CMED

UCLA

02:02 - 22:22

 ورشة

عمل((CMED) :)2

سلـــوى ) 0

مدير الجلسة:
 سبدذاظوػابذاظؽبدي،ذادلدؼرذاإلضؾقؿيذظؾشرقذاألودطذوأصرؼؼقاذيفذ"عرطزذادلشروساتذاظدوظقةذاخلاصة"ذ–ذواذـطن.
المتحدّثون:
 سثؿانذعراد،ذاظرئقسذاظتـػقذيذ–ذاظشرطةذاظعربقةذظؾودارةذادلاظقة.ذ
 ذجمديذحدن،ذادلدؼرذاظتـػقذيذدلؤددةذ()IACEذادلدؤولذسنذاالدرتاتقجقةذواألدتاذذيفذطؾقةذاالضتصادذوسؾومذاإلدارةذ–ذتوغس.ذ
 أمحدذبازرسة،ذرئقسذغاديذاألسؿالذاظقؿينذ–ذاظقؿن.ذ
 أمينذربّاع،ذصاحبذذرطةذورجلذأسؿال–ذدورؼا.

التوجهات المستقبلٌة فً الشرق األوسط متابعة للجلسة)

مدٌر الجلسة :جورٌن ٌنسن  ،شرٌك )DLA Piper ،هولندا

المتح ّدثون:

في المنطقة:




سبدذاهللذروضان،ذاظرئقسذذاظتـػقذي،ذعرطزذاظتحؾقلذاإلدرتاتقجيذوتؼققمذادلخارر اظعادلقةذ–ذاألردن.ذ
أوػقدذؼعؼوب ،حمؾل،ذعؽتبذراغدذطقؿربدج.ذذ




جاميسذبارتقس،ذباحثذاولذيفذاظدقادات،ذعؤددةذراغدذ–ذاظوالؼاتذادلتحدة.ذ
روبنيذعقؾز،رئقسذاالدتشاراتذ،ذادلـارذظؾطاضةذ–ذادلؿؾؽةذادلتحدة.



ؼائقلذوارذقل،ذعرطزذتـؿقةذاظشرقذاألودطذ–ذاظوالؼاتذادلتحدة.ذ

في مجال الطاقة:

في اإلصالم والرأي العام الشبابي:

02:0-22:22
 )DFورشة عمل
سلـــوى ) 0 ، 0

00:22 -02:02

ترعٌل توصٌات "المؤتمر الدولً لحماٌة الصحرٌٌن فً المناطق الخطرة " حقوق االنسان )NHRC

مدٌر الجلسة :د.علً بن صمٌخ المري ،رئٌس اللجنة الوطنٌة لحقوق اإلنسان -دولة قطر .
المتح ّدثون :الرٌدارلٌة الدولٌة لحماٌة الصحرٌٌن ،مركز الدوحة لحرٌة اإلعالم ،نقابة الصحرٌٌن الرلبٌنٌن.

اسـتـزاحـــــح

هـــــٌـــــتـــــــــدي الـــــــــدوحـــــــــــــح

00:02 -00:22
قاعح الدفٌح

اجللسح العاضزج
اإلعـــــــــــــــــــــالم

مدير الجلسة:
 اظدطتور/ذحمؿودذضؾـدر ،رئقسذضدمذاإلسالمذ-ذجاععةذضطرذ.ذذ
المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"
 دعادةذاظدقد/ذسؾيذأمحدذاظعؿراغي،ذوزؼرذاإلسالم-ذاظقؿن.
 اظدقد/ذبنذبرادذو،ذوزؼرذاظثؼاصةذواإلسالمذواظرؼاضةذاظدابق،ذغائبذبردلاغيذدلـطؼةذإطدرتذ-ذادلؿؾؽةذادلتحدة.
 اظدقد/ذحدنذاظراذدي،ذعرطزذاظدوحةذحلرؼةذاإلسالم.
 اظدقد/ذدتقفذطؾؿـزذ،ذزعقلذعؤددةذأعرؼؽاذاجلدؼدةذورئقسذزرؼرذ()Atlantic Liveذ-ذاظوالؼاتذادلتحدة.
 اظدطتور/ذعصطػىذدواق،ذعدؼرذضـاةذاجلزؼرةذاإلخبارؼة.
مواضيع النقاش وأوراق العمل :
 ذدورذاإلسالمذيفذإحداثذاظتغقريذاظدقاديذواالجتؿاسيذيفذادلـطؼةذاظعربقة.
 ادلدؤوظقةذاألخالضقةذحلؿاؼةذاظصحػقنيذيفذزلذاظـزاساتذادلدؾحة.
 دورذودائلذاإلسالمذاإلظؽرتوغيذيفذاظتغرياتذاظدقادقةذبادلـطؼة.




00:02-00:22

 ورشة

عمل((CMED): )02

سلـــوى ) 0 ، 0

00:02-00:02
قاعح الدفٌح

DF

)(CMED

UCLA

01:02 -00:02

اإلسالمذاظعربيذيفذزلذاظربقعذاظعربي.ذ
ذدؾبقاتذودائلذاإلسالمذاحلدؼثذيفذزعنذاظتغقرياتذاالجتؿاسقة.ذ

اجلقلذاجلدؼدذظودائلذاإلسالمذاحلدؼث:ذعاذبعدذتوؼرت،ذصقدبوكذوادلدوغاتذوأثرػاذاحملتؿلذسؾىذاظعاملذاظعربي.ذ
حقول الؽاز فً شرق المتوسط

مدٌر الجلسة :جً فوتلٌك ،ماك بٌرنشتاٌن.
المتح ّدثون :كرٌستودولوس بٌالؼٌاس ،آٌالن مزرحًٌ ،اسر عكاوي ،جون نومٌكوس.

هٌتدي الدوحح وهؤمتز إثزاء ادلستقثل االقتصادي للطزق األوسط
(اجللسح اخلتاهيح ادلطرتكح)

المتحدّثون 5" :إلى  7دقائق لكل متحدّث"

 سعادة الشٌخ /أحمد بن محمد بن جبر آل ثانً – مساعد وزٌر الخارجٌة لشؤون التعاون الدولً.
 البروفٌسور /ستٌرٌن سبٌؽل ،مدٌر مركز تنمٌة الشرق األوسط ( - )CMEDجامعة كالٌرورنٌا لوس أنجلوس.
 السٌد/شون كلٌرى ،مؤسسة عالم المستقبل ومستشار لدى رئٌس منتدى دافوس.
غـــداء حـــــز

هـــغــــــــادرج

هٌتدي الدوحــح
ورش العول ()WORKSHOPS
اإلثنٌن  00ماٌو 0200

02:02-01:22

ورضح عول(أ)" :حقىق األقلياخ :يف اإلقلين" التغرياخ السياسيح واحلقىق ادلدًيح.
هديز اجللسح :سارج ليا وتسىى ،ادلديز التٌفيذي لقسن الطزق األوسط ومشال إفزيقيا ،هيىهي رايتس ووتص.

سلـــوى ) 0 ، 0

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ*ذذذباظتعاونذعع (دػارةذدوظةذضطرذيفذواذـطن)ذ

اإلثنٌن  00ماٌو 0200

01:02-03:22
سلـــوى ) 0 ، 0

الثالثاء  00ماٌو 0200

02:02-22:22

ورضح عول(ب) :هستقثل األقلياخ يف اإلقلين.
هديز اجللسح :سارج ليا وتسىى ،ادلديز التٌفيذي لقسن الطزق األوسط ومشال أفزيقيا ،هيىهي رايتس ووتص.

*ذذذباظتعاونذعع (دػارةذدوظةذضطرذيفذواذـطن)ذ

ورضح عول :تفعيل تىصياخ ادلؤمتز الدويل حلوايح الصحافيني

يف احلاالخ اخلطزج.

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

سلـــوى ) 0 ، 0

*ذباظتعاونذعع (اظؾجـةذاظورـقةذحلؼوقذاإلغدان)ذNCHRذدوظيييةذضييييطييير

