
 برنامج المؤتمر

  

  الحدث  الساعة   التاريخ

االثنين 
أبريل  3

4002  

09.00 
  اصباح

  التقديمالتسجيل و 

  00.00 
- 

04.00 

قاعة  )      فندق الريتز كارلتون()                  االفتتاح حفل
  ( الوسيل

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

 قطر

 المتحدثون: 

 ًالنائب  ،سعادة الشٌخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثان
  األول لرئيس مجلس

الوزراء                                                    
 ، وزير خارجية دولة 

  قطر                                                    

 أمين عام، منظمة  -        سعادة / عبد الواحد بلقزٌز
  المؤتمر اإلسالمي

  وزير سابق،  -              سعادة / بٌٌر جوكس
 عضو في المجلس 

  الدستوري، فرنسا                                     

 د ٌّ عضو في مجلس  -       سعادة / مشاهد حسٌن س
 الشيوخ، وزير اعالم 

  باكستان سابق،                                     

 مجلس اللوردات،  - سعادة / لورد روبرت رٌدسداٌل
  المملكة المتحدة

  عضو في  -      سعادة / جٌمس سنسنبرٌنر
 متحدة الكونغرس الواليات ال

  األمريكية                                    

   04.00 
- 

قاعة  )     فندق الريتز كارلتون()                      حفل غداء رسمي     ·



 ( الوسيل  01.10

أمير دولة  ، صاحب السمو الشٌخ / حمد بن خلٌفة آل ثانًبحضور: 

 قطر

  المتحدثون: 

 نائب، مجلس النواب، فرنسا -             جورج فٌنٌك  

  أمين عام المنظمة العربية  -    سعادة / محمد فائق
  لحقوق األنسان، مصر

  نائب، رئيس حركة التجّدد  -   سعادة / نسٌب لّحود
  الديمقراطي، لبنان

 ممثل مدير عام االونيسكو،  - سعادة / هانس دورفٌل
  فرنسا

 ملكة المتحدةبرلماني، الم - سعادة / إٌرنست روس  

 الواليات المتحدة األمريكية -      سعادة / بول راٌان  

   01.10 
- 

03.10  

  استراحة

   04.00 
- 

05.10  

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ) أ ( األولىالجلسة 
 (1مختصر 

  ومسؤولٌاته العربً اإلعالم دور  :الدٌمقراطً والتطبٌق العام الرأي صٌاغة
 المتحدة الوالٌات فً الخارجٌة العالقات مجلس ٌنظمها

المددددٌر، بدددرامق الشدددرق ا وسدددط،  - جوديثثثي كيبثثثر  رئيييال لسة: ييي    

 مجلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس 
 الخارجٌة العالقات                                           

 المتحدثون:

  ي  مثثثثثدير، مكتثثثثثب البثثثثثي  األبثثثثث -         م. س. انددددددروز

Global 

                               Communications  

 رئيس التحرير ، قناة أبو ظبي -                مراد شابٌن  

 مدير راديو مونت كارلو -               بشارة البون  

  الرئيس، مشاريع األبحاي لـ  -        كرٌستوفر إٌسهامABC 



News  

 قناة العربيةمن  -               غسان مكحل  

 مدير قناة الجزيرة الفضائية -       وضاح عارف خنفر  

  رئيس التحرير ،  -               مارتن واكرUnited 

Press  

                               International  

*          *         *  

قاعة )   ن(فندق الريتز الكارلتو )                        ( ب)  األولىالجلسة 
 (2خمتصر 

 سٌاسات الطاقة واقتصادٌاتها فً المرحلة المقبلة 
 ٌنظمها المعهد اإلسالمً فً الوالٌات المتحدة

  

 رئٌس المجلس، المعهد اإلسالمً -   خالد صفوري   رئال لسة:  

 المتحدثون 

 الرئيس، شركة ويسكونسن للطاقة -             رٌشار عبدو   

  معهد  -              دوغ باندوCATO  

  شركة الثام وواتكينز  -إي وٌلٌام كاتان جً آرLLP  

 الرئيس،  -        غروفر نوركستART   

 عضثثثو فثثثي الكثثثونغرس، الواليثثثات  -                 بدددول رٌدددان

  المتحدة األمريكية

  05.10 
- 
06.00  

 استراحة

   06.00 
- 

07.10  

   

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ( أ)  الثانٍةالجلسة 
 (1خمتصر 

 التعلٌم ودوره فً تعزٌز المسٌرة الدٌمقراطٌة
 تنظمها جامعة دولة قطر، مركز الخلٌق للدراسات ، قطر

  



مدٌر مركز الخلٌق للدراسات،  - حسن األنصاري   رئال لسة:  

 جامعة قطر، 

 الدوحة                                           

 المتحدثون 

 عميد كلية الشثريعة والقثانون سثابقا ،  -     عبدالحمٌد ا نصاري

   الدوحة

 عضو، المجلس البلدي المركزي،  -              شٌخة الجفٌري
  الدوحة

 أكاديمي، خبير سياسي، الدوحة -            إبراهٌم عرفات   

 عام للتجمع الوطني األمين ال -                أحمد بشارة
  الديمقراطي،

  الكويت                                  

 الدبلوماسثي،  اإلمثاراتمدير عام معهد  -         ٌوسف الحسن

 وزارة 

العربيثثثثثثة  اإلمثثثثثثارات الخارجيثثثثثثة                                 

   المتحدة

*        *        *  

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ( ب)  الثانٍةالجلسة 
 (2خمتصر 

 دور التطور االقتصادي فً تعزٌز الذٌمقراطٍة

 ٌنظمها مجلس العالقات الدولٌة فً الوالٌات المتحدة

  

الشرق ا وسط، مجلس  برامقالمدٌر،  - جوديي كيبر  رئال لسة:  

 العالقات 
 ارجٌةالخ                                    

 :المتحدثون



 المدددٌر العددام، شددركة  -  عثثدي عبثثر الثثدين  C.T. Capital 

 العالمٌة 
 مجلس العالقات الخارجية -      إٌزوبٌل كولمان   

 الرئيس، شركة فهمي هودوم العالمية -  رندا فهمً هودوم   

 زميثثل مسثثاعد، مجلثثس العالقثثات الخارجيثثة،  -  إٌلٌددوت شددراج

 سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان 

  فرانسسكو                           

      

      

الثالثاء 
أبريل  4

4002  

00.00 
- 

00.10  

   

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ( أ)  الثالثةالجلسة 
 (1خمتصر 

 وإشكالٌاتقضاٌا  –الدٌمقراطٌة فً العالم العربً  إلىاالنتقال 

 لحقوق اإلنسان. مصر تنظمها المنظمة العربٌة

  

أمين عام المنظمة العربية لحقوق  -  محمد فائق رئيس الجمسة: 

 اإلنسان

 المتحدثون: 

 رئيس، المجلس البلدي المركزي، الدوحة -  إبراهٌم الهٌدوس  

  جامعددددددة  بروفسددددددور فخددددددري، عمٌددددددد -   نصثثثثثثير عثثثثثثروري

 ماساتشوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتس، الوالٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 المتحدة                        
  نائددب أمددٌن عددام المنظمددة العربٌددة لحقددوق  -   عثثو محسثثن

 كاتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب ، اإلنسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

معاصدددر ومحاضدددر فدددً معهدددد البحدددو                           

 العربٌة، مصر
 المدددٌر، مركددز دراسددات الشددرق المعاصددر -    برهثثان يليثثون ،

 بروفسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً 

علددددم االجتمدددداي السٌاسددددً فددددً جامعددددة                          

 رٌسالسوربون، با
 نائب، مجلس النواب، فرنسا  -        أالن مارسو 



*       *       * 

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ( ب)  الثالثةالجلسة 
 (2خمتصر 

الحكم الصالح والمجتمع   التجارة الحرة وتعزٌز الدٌمقراطٌة فً العالم العربً:
 المدنً

 جنٌف -والبحو  حول الوطن العربً المتوسط ٌنظمها مركز الدراسات 

  

مدٌر مركز الدراسات والبحو  حول  - حسني عبيدي لسة:    رثال

 العالم 
 العربً المتوسطً                                      

 المتحدثون: 

 ٌددددر سددددابق، الجزائددددر رئددددٌسوز -              علثثثثي بنثثثثواري 

Générale 

                                  Société   فً الجزائدر رئدٌس

 الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددركة االقتصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادٌة 

فدددددً  Ecofinance المالٌدددددة                                  

 جنٌف
  بروفسور في العالقات  -                 بوعشةمحمد

 الدولية، 
 جامعة الجزائر                                   

 قة فً المعهدد ا وروبدًمدٌرة ساب - فيكتوريا كورزون برايس 

 وبروفسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورة فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً 

 االقتصاد فً جامعة جنٌف                                    
  بروفسور، معهد العلوم  -                مارتٌنزلوٌس

  ومركز السياسية
 الدولية، باريس الدراسات                                  

 بروفسور سابق في 
 جامعة كولومبيا                                  

 بروفسددور، جامعددة جنٌددف وجامعددة  -          انطثثوان مثثوريس

 نوٌشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتٌل فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً 

 سوٌسرا                                 
 وزٌدددددددر حكومدددددددة، بلجٌكدددددددا،  -       تشثثثثثثثارلز مب نوثومثثثثثثثب



 MEDEA  رئٌس
   00.10 

- 
00.23  

 استراحة + قهوة

   00.23 
- 

01.00  

   

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ( أ)  الرابعةالجلسة 
 (1خمتصر 

 الدور ا وروبً فً تعزٌز الدٌمقراطٌة فً العالم العربً

 ٌنظمها معهد العالقات الدولٌة واإلستراتٌجٌة فً فرنسا   

  

  

 ولٌة لمدٌر، معهد العالقات الدا - باسكال بونيفاس رئال لسة:   

 واالستراتٌجٌة ، فرنسا                                         

 المتحدثون: 

 محرّر، محاضر فً العالقات العامة - مروان بشارة 
 صحفي وكاتب، باريس - محمد مخلوف  

 وزٌر سابق، عضو فً المجلس الدستوري،  -   بيير جوكس

 بارٌس
 نائب، مجلس النواب، فرنسا -  أالن مارلكس  

*           *           * 

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                         ( ب)  الرابعةالجلسة 
 (2خمتصر 

العراق : هل التدخل ا جنبً هو حافز أم عائق أمام الدٌمقراطٌة فً الشرق 
 ا وسط؟

 ٌنظمها المعهد الملكً للشؤون الدولٌة فً المملكة المتحدة

  

المعهد الملكً  رئٌسة - روزماري هوليس  رئال لسة:  



 للشؤون الدولٌة

 المتحدثون: 

 نائب المدير، مركز علوم شمال  -         سعد جبار
 ، جامعة إفريقيا

 كايمبريدج                      

   ميل في المعهد الملكي للشؤون الدوليةز -    سولً أوزٌل ،
 في تركيا بيلجي                      جامعة   محاضر

 زميلة في المعهد الملكي للشؤون الدولية -      كلٌر سبنسر ،
 مديرة النجدة 

 المسيحية في الشرق األوسط                      

 بروفسور في سياسة  -      بول ستٌفنز
  ، جامعة دانديواالقتصادالبترول 

 ًبرلمانية، المملكة  -  فٌلٌس ستارك
  المتحدةو

  01.00 
- 
03.10  

 استراحة + قهوة

   03.10 
- 

05.00  

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                       ( أ)  الخامسةالجلسة 
 (1خمتصر 

 أهمٌة الثقافة فً التنمٌة االقتصادٌة والوعً الدٌمقراطً

 ٌنظمها نادي الصحافة العربٌة. فرنسا

  

  

مدٌر نادي الصحافة العربٌة،  - يسان عبد الخالق رئال لسة:   

 بارٌس

 المتحدثون: 

 صحفي وكاتب، باريس -      ولٌد شمٌط  

  وزير سابق، باحي اقتصادي، الجامعة  -    كمال حمدان

 في  األمريكية



  بيروت                      

 بروفسور في العلوم عضو برلمان سابق،  - منى مكرم عبٌد

 السياسية، 

  القاهرة الجامعة األمريكية في                     

 صحفي وكاتب، باريس -        مارك ٌارد  

*              *              * 

قاعة )   فندق الريتز الكارلتون()                        ( ب)  الخامسةالجلسة 
 (2خمتصر 

 تأثٌر ا زمات وعدم االستقرار على تطور الدٌمقراطٌة فً الشرق ا وسط

 ظمها مؤسسة وٌست منستر للدٌمقراطٌة فً المملكة المتحدةتن

  

  

حزب  –مجلس اللوردات  - ستون أوم بالكهيي رئال لسة:   

 العمل

 المتحدثون: 

 المدير التنفيذي، مؤسسة ويست منستر  -          داٌفٌد فرٌنش
  للديمقراطية

 بروفسور في جامعة كينغز كولدج في  - إي. جً. إٌتش. جوف
  لندن

 رئيس برنامج الشرق األوسط وشمالي  -              دانٌٌل نٌب
 إفريقيا في

                            RUSI  

  زميلة في معهد التطور الخارجي -              شاٌال باٌق  

 مجلس اللوردات، الحزب  -      روبرت رٌدسداٌل
 الديمقراطي 

عام، جمعية  مين، أالليبرالي                             
 األحزاب القطرية 

 البريطانية                             

  
 

 


