
 

 برنامج المؤتمر

  

 الحدث الساعة  التاريخ

االثنين 
41 

أبريل 
3002 

 التسجيل والتعارف صباحا10.00

  44.00 - 
43.00 

  ( 3) قاعة الدفنة  مراسم االفتتاح

 :كلمة رئيسية يلقيها  -
، أمير دولة حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً 

 قطر

 المتحدثون:

 /وزير حمد بن جاسم بن جبر آل ثانً سعادة الشيخ ،
 )مشارك( الخارجية.

 ممثل األمين العام لألمم الدكتور/ جٌاندومٌنٌكو بٌكو ،
المتحدة 

 الحضارات.                                       لحوار

 /عضو الكونجرس جٌمس سنسنبٌرنر سعادة السيد ،
 األمريكي.

 األمين العام / عبد الرحمن بن حمد العطٌةسعادة السيد ،
لمجلس التعاون 

الخليج                                                   لدول
 العربي.

 ًمدير جامعة قطر.د. عبد هللا بن صالح الخلٌف ، 

 ،ًالسيناتور الجمهوري المستقل  السٌد/ فرانسوا تروس- 
 فرنسا.

 /عضو البرلمان البريطاني. اللورد ستٌل، سعادة السيد 

 األمريكي. ، عضو الكونجرسرحال نك /سعادة السيد 

  43.00 - 
42.20 

 ( 4) قاعة الدفنة  : حفل غداء رسمي     ·



سعادة الشٌخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل  :كلمة رئيسية يلقيها
 خارجية دولة قطر.                          وزير ثانً،

 المتحدثون: 

 ،عضو البرلمان البريطاني. إرنً روس 

 مجلس العالقات الخارجية، نيويورك.جودٌث كٌبر ، 

 ،مجلس العالقات الخارجية، نيويورك جورج فٌنٌك. 

 المركز اإلسالمي، واشنطن.خالد صفوريا ، 

 عضو الكونجرس األمريكيكرٌستوفر شٌٌز ،. 

 رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.د. محمد خالد المانع ، 

 ًعضو الكونجرس األمريكيمورٌس هٌنجش ،. 

  

  42.20 - 
43.20 

 استراحة

  40.00 - 
43.20 

 (3+2)قاعة سلوى          :الجلسة األولى

الموضوع الرئٌسً: الدٌمقراطٌة والعالم العربً: الطرٌق إلى 

 األمام.

مدير مركز المستقبل  – منتصر الزٌات  رئيس الجلسة:  

  / محامي للدراسات
 .وكاتب إسالمي                                               

 المتحدثون:

 ودبلوماسي فرنسي سابق كاتب - رولو إرٌك 

 في السيولوجيا السياسية.  كاتب وباحث –العفٌف األخضر  

  عضو الكونجرس األمريكي -بنً تومسون. 

 رئيسة برامج شؤون الشرق األوسط  – روزماري هولٌز- 

 المعهد الملكي

 (.RIIAللعالقات الدولية )                         

  ًعضو الكونجرس األمريكي. –شٌال جاكسون ل 

  

  43.20 - 
40.00 

 استراحة + قهوة  

 (1)قاعة سلوى رقم                الجلسة الثانٌة ) أ (: - 40.00  



43.20 

  

 النظام السٌاسً العربً: تطور أم ثورة؟  الموضوع الرئٌسً: 

سفير دولة قطر لدى  – ناصر بن حمد آل خلٌفة :رئيس الجلسة

 المملكة المتحدة.

 المتحدثون 

 أستاذ بجامعة ميتشجان د. أنتونً سولٌفان ـ. 

  ًرئيس مجلس إدارة ومدير عام جريدة  –جبــران توٌــنــ

 النهار اللبنانية.

 رئيس المعهد الملكي للدراسات الدفاعية,  – دانٌٌل نٌٌب

 األوسط وشمال أفريقيا.                    برنامج الشرق

 .في   وباحث خبير -قاسم جعفر  د

 االستراتيجية.السياسية الشؤون

 .أستاذ بكلية العالقات الدولية في الجامعة  –مروان بشارة  د

 باريس.                      األمريكية في

  

 (3قاعة سلوى )  :الجلسة الثانٌة )ب(

الموضوع الرئٌسً: التجارة الحرة واألسواق المفتوحة فً عالم  

 متغٌر.

, وزير  الشٌخ حمد بن فٌصل آل ثانً سعادة :رئيس الجلسة

 قطر. دولة                ،االقتصاد والتجارة

 :المتحدثون

  ضو البرلمان الكوبي ومدير معهد ع -د. أوزفالدو مارتٌنٌز

الدولي                              أبحاث االقتصادر

(CIEM.) 

 .المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة  – جاســم المنـاعــً د

 العربي.                          لصندوق النقد

 رئيس هيئة حماية دافعي الضرائب   – جروفر نوركوٌست

  األمريكية

                               (ATM) 

 مدير إداري، المنتدى االقتصادي العالمي – فرٌدرٌك سٌكر-

 دافوس. 



  خبير في شؤون الطاقة واالقتصاديات  -د. ٌوسف إبراهٌم

 العربية.

  

      

 م3002أبرٌل  51الٌوم الثانً: الثالثاء     

الثالثاء 
43 

أبريل 
3002 

40.00 - 
44.20 

  

 (1)قاعة سلوى رقم       الجلسة الثالثة ) أ (:

 العولمة والتنمٌة الدائمة: التوازن الضروري.  الموضوع الرئٌسً:

 سفير سابق ومحامي. -سٌمون كرم رئيس الجلسة: 

 المتحدثون: 

  ًستاذ بالكلية الملكية في لندن، وباحث أ –د. جورج جوف

الدولية، جامعة                          الدراسات بمركز

 كامبردج.

  متحدث حزب الليبرالي الديمقراطي في  -لورد ردزدٌل

 مجلس اللوردات، بريطانيا                     شؤون الدفاع،

  منسقة، معهد ما وراء البحار للتنمية  –شٌال بٌج

  االقتصادية.

 .مدير برنامج الدراسات الشرق أوسطية  -فؤاد عجمً  د

 هوبكنز                       جامعة جون

  

 (3قاعة سلوى )   الجلسة الثالثة ) ب (:

بناء المؤسسات للتنمٌة االقتصادٌة   الموضوع الرئٌسً: 
 والدٌمقراطٌة

  

ٌِبر  جودٌث الجلسة: رثيسة في  منتدى الشرق األوسط مديرة –ك

  مجلس العالقات

 نيويورك - CFR الخارجية                                      

 المتحدثون: 



  رئيس مجلس إدارة شركة  –إدوارد م. غابراٌل

  غابريل, الوالبات

 .المتحدة                         

  مجلس العالقات الخارجية –جو سٌجال (CFR) 

  صحفي، الواشنطن بوست. –دافٌد إٌجناتٌوس 

 .مدير عام مؤسسة  –عوده أبوردٌن  دCT  العالمية

 لالستثمار.

  ًالمدير التنفيذي -بٌتر جافام UBS Paine الواليات ,

 المتحدة.

  

  44.20 - 
44.13 

 استراحة + قهوة

  44.13 - 
42.00 

  

 (1)قاعة سلوى رقم    :الجلسة الرابعة ) أ (

الموضوع الرئٌسً: التربٌة والتعلٌم: حجر أساس الدٌمقراطٌة 
 والتنمٌة.

  

وزير التربية والصحة  –علــً فخــرو  رئيس الجلسة:

 البحرين.                                          السابق، مملكة

 المتحدثون: 

 .عالقات دولية وسياسية في الشرق  خبير –جٌرد نونٌمان  د

 النكاستر. جامعة                            األوسط،

 .عميد كلية الشريعة والدراسات  –عبد الحمٌد األنصاري  د

 جامعة قطر.                                  اإلسالمية في

 .أستاذ السياسات اإلعالمية،  –مصطفى المصمودي  د

ومدير مركز                             الجامعة التونسية،

مسماديا للدراسات 

 والتأهيل االقتصادي.                                اإلعالمية

  مدير مؤسسة وست منستر للتنمية  -دٌفٌد فرنش

 المتحدة.                     الديمقراطية, المملكة



  

 (3قاعة سلوى )   )ب(: الجلسة الرابعة

 الموضوع الرئٌسً: الحكم والمساءلة فً مجتمع دٌمقراطً. 

  

ناشر ومدير تحرير صحيفة  –جمٌل مــروة  رئيس الجلسة:

اليومية،                                       الدايلي ستار

 بيروت.

 المتحدثون: 

 رئيس مؤسسة الحرية، نيويورك. –كً ٌكراتن درٌانأ 

 .بروفيسور ,السياسة اإليرانية  –صادق زٌبا كالم  د

 طهران.                          المعاصرة في جامعة

 .بروفيسور، جامعة دايتو بونكا/  –كونٌو كاتاكورا  د

الياباني                           التنفيذي للمعهد المدير

األوسط، سفير سابق  ألبحاث الشرق

واإلمارات  ومصر العراق                          لدى

 العربية المتحدة.

  لندن.ة الجيلسكرتير عام مؤسس –ولٌام مورٌس , 

  

      

  41.20 - 
43.20 

 استراحة + قهوة

  43.20 - 
43.00 

 (1)قاعة سلوى رقم    ) أ (:الجلسة الخامسة

 حقوق اإلنسان فً مجتمع دٌمقراطً:  الموضوع الرئٌسً: 

  

مركز دراسات  مساعد مدير – سعد جبار رئيس الجلسة:

جامعة                                      -شمال أفريقيا 

 كامبردج



 المتحدثون: 

 أستاذ زائر,جامعة األمم  –أكٌكو ٌاماناكا  البروفٌسور

هوكايدو                                        المتحدة وجامعة

 اليابانية.

  عضو الكونجرس األمريكي. –دارٌل عٌسى 

 .رئيس مجلس اإلدارة، المعهد الكوري  –رٌو ٌونغ ٌول  د

وأفريقيا، أستاذ                            للشرق األوسط

   جامعة هانكوك –فخري متقاعد 

 األجنبية. اتللدراس                          

 .رئيسة مجلس اإلدارة والمدير  –مٌمونة العذبً الصباح  د

للدراسات  الخليج                                    العام لمعهد

 االستراتيجية والتكنولوجية.

  

 (3قاعة سلوى )   ) ب (:االجلسة الخامسة

 الموضوع الرئٌسً: آفاق االقتصاد العربً: ماذا ٌمكن عمله:

  

عضو مجلس الدولة  –سٌف هاشل المسكري  رئيس الجلسة:

 العماني.

 المتحدثون: 

  سفير سابق، ومدير المجلس القطري  -باترٌك ثٌروس
 األمريكي للتجارة.

 رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام  –السعدون  جاسم
 لالستشارات.                           لشركة الشال

 عضو المجلس العربي البريطاني  –جٌرمً هانلً  السٌر
 سابقاً.                      للتجارة، عضو البرلمان

 .نائب رئيس مجلس اإلدارة، مجموعة  –هانً فندقلً  د
 المالية، نيويورك، لندن.                      كلينتون لإلدارة

  



  43.00 - 
43.20 

 استراحة + قهوة

  43.20 - 
43.00 

 (1)قاعة سلوى رقم      الجلسة السادسة ) أ (:

الموضوع الرئٌسً: الدٌمقراطٌة والتنمٌة فً مواجهة النزاعات  
  والتهدٌدات األمنٌة.                          اإلقلٌمٌة

مدير عام لمعهد سفير و –ٌوسف الحسن  رئيس الجلسة:

 الدبلوماسي.                                              اإلمارات

 المتحدثون: 

 .وزير النفط السابق ورئيس  –عادل خالد الصبٌح  د

المنتدب                             اإلدارة والعضو مجلس

 لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء.

  ًعضو في مجلس العموم البريطاني,  -د. فٌلٌس ستارك

لوزير الشؤون                           لسكرتير الخاصا

 األوروبية في البرلمان, بريطاني

  زمالة دراسات العالقات الخارجية، معهد  –مارتن إندٌك

 بروكنغز.

  عضو البرلمان الباكستاني ،سناتور –مشاهد حسٌن. 

  

 (3قاعة سلوى )   :الجلسة السادسة ) ب (

 إلعالم والعالم اإلسالمًا الموضوع الرئٌسً:

  

 عضو الكونجرس األمريكي – دانا روهرباكر رئيس الجلسة:

 المتحدثون:

 قناة الجزيرة، قطر. –هالل  إبراهٌم 

  قناة  محلل سياسي، –جنكٌز جاندار CNN 

  صحيفة وول ستريت –جون فند 



 نائب رئيس مؤسسة الحرية. –مارك بالمر 

  المتحدة الدولية لألنباء–مٌتشل بروثٌرو UPI 

  

  
 

 


