
 

 م2006  أبريل 11 لثالثاء : ا

 التفاصيل التوقيت/ القاعة

 التسجيل 10:00 – 16:00

10:00 – 10:15 

 )قاعة الدفنة(
 

 رأميز دونت قط   كهمت حضزة صاحب انسمو انشيخ حمذ به خهيفت آل ثاوي

  

10:15-20:00 
 الجلسة االفتتاحٌة )قاعة الدفنة(

 مدٌر الجلسة :

         أمرٌكا. –وكالة سً بً اس  –السٌد/ دان راذر 

 :المتحدثون

    وزٌر الدولة للشؤون الخارجٌة سابقا, عضو -البارونة سٌمونز
 مجلس اللوردات, لندن.

 ًرئٌس مجلس الشورى, الٌمن. -دولة األستاذ/ عبدالعزٌز عبدالغن 

     رئيس وزراء ، دومينيكاف. –سعادة/ روزفمت سكيريت 
  

  ض لشؤون مساواة الفرص ,فرنساالوزٌر المفو -سعادة /عزوز بغاغ 

20:00 – 22:00 
 حفم عشاء تكرًَاً نهضُىف )يىسُقً( ... )قاعة المجلس(

 ..بحضور

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
 أمير دولة قطر   ثاني

  

 م2006  أبريل 12  األربعاء :

 التفاصيل التوقيت/ القاعة

00:30 – 11:30 
 ( 1)قاعة الدفنة 

 انجهسح األونً )أ( :

                                   انًؤسساخ اإلقهًُُح وتحذَاخ انًستقثم 



 مدٌر الجلسة :
–رئٌس معهد العالقات الدولٌة واإلستراتٌجٌة  –السٌد/ باسكال بونٌفاس  

 IRISفرنسا(

 المتحدثون:

         نائب فً البرلمان الفرنسً. –السٌد/ الٌن مارسو 

         سٌناتور فً مجلس الشٌوخ الفرنسً. –السٌدة/ بارٌزا خٌاري 

         ًمدٌر الجامعة العربٌة فً بارٌس. –الدكتور/ ناصٌف حت 

         زعٌم مجلس اللوردات )حكومة الظل( المملكة المتحدة. –اللورد هاول 

        محاضر علوم سٌاسٌة, جامعة قطر.-الدكتور/ محمد المسفر 

                 وكٌل األمٌن العام لألمم المتحدة. –السٌد/ إبراهٌم غمباري 

 :األفكار

   الدور المتنامً لمنظمة التجارة العالمٌة وتأثٌراتها المتزاٌدة على منظومة االقتصاد

 الدولً والعالقات بٌن الشمال والجنوب.

  ظهور شراكات جدٌدة تستجٌب لهذه المرحلة التارٌخٌة مثل الشراكة األورو-
 متوسطٌة.

   جنوب بقوة بعد اختفائها فً الستٌنات وبروز تٌارات  -عودة عقٌدة التعاون جنوب
 تحدي للنظام العالمً التقلٌدي.

   عولمة المعضالت العالمٌة بسرعة مثل سعر النفط وحماٌة البٌئة وتفشً بعض
 ألوبئة آخرها أنفلونزا الطٌور.ا

  : إعادة رسم خرائط التكتالت القارٌة والتكتالت الدولٌة والتكتالت العربٌة منها 

   دور هذه التكتالت على ضوء التحوالت الكبرى التً طرأت على العالقات الدولٌة
 والمعوقات التً منعت العالم العربً من تطوٌر مؤسساته اإلقلٌمٌة.

  

00:30 – 11:30 
 ( 2)قاعة الدفنة  

   انجهسح األونً )ب( : 

     تقارَر انتًُُح انثشرَح انعرتُح : )انفجىاخ انثالث(    

 مدير الجمسة:



    المراقب الدائـ لمجامعة العربية باألمـ المتحدة  -الدكتور/ كموفيس مقصود- 
 أمريكا  -سي   دي  مدير مركز الجامعة األمريكية لمجنوب العالمي, واشنطف

 :المتحدثون واألفكار

     بروفيسور في عمـ االجتماع السياسي ومدير مركز  -البروفيسور/ برهاف غاليوف
 فرنسا –جامعة السوربوف, باريس -الدراسات الشرقية المعاصرة

 )الدٌمقراطٌة والحرٌة(

        بروفيسور في الفيزياء ومستشار دولي في شؤوف  -البروفيسور/ أنطواف زحالف
 كة المتحدةالممم –ونقؿ التكنولوجيا, لندف 

 )فجوة المعرفة(

        قطر –المجمس األعمى لألسرة, الدوحة -السيدة/ نور عبداهلل المالكي 

 )تمكٌن المرأة والمساواة الجنسٌة(.

        جامعة  -بروفيسور في عمـ االقتصاد -البروفيسور/ عاطؼ قبرصي
 كندا -أوتاوا  ماكماستر,

 )الفجوة بٌن القدرات والفرص(.

        وزيرة التنمية الدولية سابقا, عضو في البرلماف, لندف. -السيدة/ كمير شورت 

        جامعة جورج تاوف ، أمريكا.  –الدكتور/ مايكؿ هدسوف 
  

00:30-11:30 
 )قاعة الريان( 

 )أ( يائذج يستذَرج:

 

 

 : تُظُى "راتطح رجال األعًال".  انتجارج انحرج 

 مدير الجمسة:

 شريؾ في بيف آند كومباني, فرنسا. –السيد/ جاف ماري بيير  



 المتحدثوف:

         باناما. –نائبة وزير التجارة الخارجية  –السيدة/ كارمف غسيال 

         باحثة لدى معهد التنمية, لندف.–الدكتورة/ شيال بيج 

        ردف.رئيس إتحاد رجاؿ األعماؿ العرب, األ -السيد/ حمدي الطباع 

        المدير التنفيذي لمنظمة ساوث سنتر,سويسرا. -الدكتور/ يشباؿ تندوف 

         رئيس مجمس إدارة شركة بيت االستثمار –الدكتور/ تيسير عبد الجبار 
 
 
 لمخدمات المالية ، األردف. 

  أمريكا –عضو الكونجرس  –السيد/دانا روهابكر 

 األفكار:

        .)أثر اتفاقٌة التجارة الحرة على شركات القطاع الخاص )الفرص والتحدٌات 

        اثر اتفاقٌة التجارة الحرة على هٌكل الصادرات/الواردات وعلى المجاالت 
 
 الصحة والثقافة(.-التعلٌم-الغٌر تجارٌة )أسواق المال 

        .اآللٌة المناسبة لتطبٌق االتفاقٌة بما ٌضمن تعظٌم المنفعة العامة للمجتمع 

        .ًهل تؤدي االتفاقٌة إلى زٌادة أم تراجع القٌم المضافة فً االقتصاد العالم 
  

 استراحة. 12:00 – 11:30

12:00 – 14:00 
 ( 1)قاعة الدفنة 

 انجهسح انثاَُح )أ( :

                   انسهطح وانًعارضح فٍ انذول انعرتُح        

 مدير الجمسة:

         مديرة مبادرة اإلصالح العربي. –الدكتورة / بسمة قضماني 



 المتحدثون:

 سورٌا.  -الدكتور/ مٌشٌل كٌلو 
  

 مدٌر معهد االبحاث والتوثٌق, لبنان. -الدكتور/ علً فٌاض 
  

  ًمحامً, تونس. –السٌد/ أحمد نجٌب الشاب 
  

  ، البروفٌسور/ جورج جوفً، محاضر ، مركز الدراسات الدولٌة، كلٌة كنغز
 لندن

  

  مدٌر المركز العربً ألبحاث التنمٌة والمستقبل ، مصر. –السٌد/جمٌل مطر 
  

 .السٌد/ أسامه حمدان ، لبنان 
  

  سطٌن.عضو حركة فتح ، فل –السٌد/ حاتم عبد القادر 
  

  ًأمٌن عام حزب الغد ، مصر. –السٌد/ ناجً الغطرٌف 

 :األفكار

  مسٌرة المجتمعات المدنٌة فً العالم العربً بٌن أنظمة الحكم القائمة 
 
 والمعارضة المختلفة. 

  هل ٌمكن للمعارضة أن تشكل بدائل ذات مصداقٌة لألنظمة القائمة ؟ 

  ما هً المراجع الفكرٌة والمصادر األٌدٌولوجٌة للمعارضة فً العالم العربً ؟ 

 كٌف تتعامل المعارضة مع مشروع الشرق األوسط الكبٌر ؟ وهل هناك   

 معارضة ملحقة بالخارج ؟ ومتى تكون المعارضة وطنٌة وفاعلة ؟   
  

12:00 – 14:00 
 ( 2)قاعة الدفنة 

  انجهسح انثاَُح )ب( :

 تعزَز انشراكح تٍُ انقطاعٍُ انعاو و انخاص  

          

 مدير الجمسة:

     انزئيس وانزئيس انتىفيذي -انذكتور/ مايكم هوبكىش  

 

 



MHC International Ltd. (MHCI نىذن ,)– جىيف 

  

 :المتحدثون واألفكار

        منظمة الخميج لالستشارات -األميف العاـ - الدكتور/ أحمد خميؿ المطوع 

 الصناعية, قطر        

 ) سٌاسات وإجراءات تعزٌز المشارٌع المتوسطة والصغٌرة(     

         أمريكا –رئيس مؤسسة التعميـ لمتوظيؼ, واشنطف  -الدكتور/ مايكؿ هاجر 

 الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً توظٌف الشباب()     

        /مستشار بالبنؾ الدولي, واشنطف دي سي -اسكندر  مجدي الدكتور– 
 
 
 أمريكا 

 )الشراكة بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص كمنهج جيد لمسياسة 
 
 

 اإلنمائية لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج لعربية( 

         عضو كونجرس ، أمريكا. –السيد/ ولياـ جيفرسوف 

         ًخبٌر فً التعاون االقتصادي والدولً ، –الدكتور/ خالد محمد القاض 
 
 مصر. 

 
  

12:00-14:00 
 )قاعـة الريان(

 يائذج يستذَرج:

 )ب( يُظًاخ انًجتًع انًذٍَ. 

  مدير الجمسة:



 عضو لجنة حقوؽ اإلنساف, قطر.-الدكتور/ يوسؼ محمد عبيداف 

 المتحدثوف:

   نائبة وزير الشؤوف البرلمانية ، الياباف. –السيدة/ أكيكو ياماناكا 

  رئيس مجمس تعزيز التفاهـ العربي البريطاني, لندف. -السيد/ كريس دويؿ 

   مدير مركز الدراسات والبحوث حوؿ العالـ العربي ودوؿ  –الدكتور/ حسني عبيدي
 المتوسط، جنيؼ.

   شبكة العراقية لحقوؽ اإلنساف, العراؽ.مدير ال –الدكتور/ حسيف شعباف 

  أمريكا.القومية لمسياسة القومي نائب رئيس مركز األمف – السيد/ سكوت بيتس , 

   شركة ويميـ بيري , أمريكا. –السيد/ ويميـ بيري 

 :األفكار

  .عالقة المجتمع المدنً بالسلطة 

  .دعم القدرات وتطوٌر الثقافة الدٌمقراطٌة 

  .ًتطوٌر آلٌات التحول الدٌمقراط 

  .الملتزمون بإعمال حقوق اإلنسان فً التنمٌة وطبٌعة التزامهم 

 غداء .. )قاعة سلوى(. 16:00 – 14:00

16:00 – 10:00 
 ( 2)قاعة الدفنة 

 انجهسح انثانثح )أ( :

    ًَارج يٍ انتعاوٌ وانتكايم االقتصادٌ         

    

 مدير الجمسة :

         أميف عاـ سابؽ لمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي -حاـز البابالوي 
 
 



 اإلمارات العربية المتحدة. –مستشار لصندوؽ النقد العربي , أبو ظبي  -أسيا 

 :المتحدثون واألفكار

         األميف العاـ لدوؿ مجمس التعاوف  –سعادة السيد/ عبدالرحمف بف حمد العطية
 الخميجي.

    بروفيسور في الدراسات األوروبية -البروفيسور/ إريؾ جػونز- SAIS  مركز
 إيطاليا. –جامعة جونز هوبكنز, بولونيا -بولونيا

 )العولمة واإلقميمية ومنظمة التجارة العالمية(. 

    الدار الممكية  -مدير البرنامج االقتصادي الدولي -البروفيسور/ باوال سوباتشى
 المممكة المتحدة –شاتهاـ, لندف 

 )التكامؿ االقتصادي والعممة الموحدة دروس مف االتحاد األوربي(. 

        بنؾ ستاندارد شارترد, الدوحة  -مدير األسواؽ الدولية  -حنا  السيد/ دانيؿ– 
 قطر

 )آثار اإلصالحات النقدية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي(. 

        استاذ القانوف, جامعة لييدز, لندف. -البروفيسور/ سيريا سوبيدي 

        أمريكا. –رئيس غرفة التجارة العربية األمريكية  –السيد/ ديفيد حمود 
      لدوؿ غرب آسيا,  مبعوث الحكومة الهندية الخاص -السيد/ سي ر . غاري خاف

 الهند.

16:00 – 10:00 
 )قاعة الريان(

  

 يائذج يستذَرج:

 )ج( اإلعالو وانصحافح    

 : مدير الجلسة

 

 

 .قطر–خبٌر إعالمً  –الدكتور/أحمد عبدالملك • 

  



  المتحدثون:

        إعالمً بً بً سً, لندن. -السٌد/ براٌان هانراهان 

        واشنطن بوست,أمرٌكا.-السٌدة/ روبن راٌت 

         ًرئٌس تنفٌذي ، التحلٌل العسكري بالشرق األدنى –السٌد/ رٌاض قهوج 
 
 والخلٌج ، دبً. 

         أمرٌكا. –وكالة سً بً اس  –السٌد/ دان راذر 

         أستاذ فنون االتصاالت بالجامعة اللبنانٌة –الدكتور/ رامز معلوف 
 
 مرٌكٌة ، بٌروت.األ 

         إعالمً ، أمرٌكا.  -السٌد/ لً سمٌث 

 :األفكــار

        .إختالف القٌم اإلعالمٌة بٌن مناطق العالم وأثرة على فكر اإلعالم 

        .الدكتاتورٌة اإلعالمٌة ودورها فً تضلٌل الرأي العام 

        دول النامٌة؟هل جاء الوقت لتبدٌل المنهجٌة اإلعالمٌة فً ال 

        نحو رؤٌة عادلة لتدفق المعلومات بٌن الشمال والجنوب, وأثر ذلك على 
 
 
 فكر اإلعالم. 

        كٌف ٌتبنى اإلعالم قٌم التسامح وقبول اآلخر وسط مناخ الصدام الفكري 
 
 والعقائدي؟ 

10:30 – 20:00 
 ( 2)قاعة الدفنة 

 انجهسح انثانثح )ب( :

                                  تعزَز انذًَقراطُح ويحارتح اإلرهاب          

 مدير الجمسة:

 سعادة السفير/ غراهاـ بويس, سفير سابؽ , لندف. 



 المتحدثوف:

    النائب األوؿ لرئيس مجمس  -سعادة الشيخ/حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني
 الوزراء وزير الخارجية,قطر.

      رئيس, باربر غريفيث آند روجرز الدولية,  –سعادة السفير/ روبيرت بالكويؿ
 أمريكا.

         نائب فً البرلمان الفرنسً. –السٌد/ الٌن مارسو 

     رئيس انبز نمان انسىغافوري , سىغافورة. -عبذ هللا تزموغي   سعادة انسيذ 

  

     عضو كونجرس ، أمرٌكا. –السٌد/ جرٌجوري مٌكس 

  

 :األفكار

 
  

 عشــاء. 22:00 – 20:00

 م2006  أبريل 13  الخميس :

 التفاصيل التوقيت/ القاعة

00:30 – 11:30 
 ( 1)قاعة الدفنة 

 انجهسح انراتعح )أ( :

 حىار انحضاراخ تذالً عٍ صذاو انحضاراخ     

 مدٌر الجلسة:

        كمية لندف لمدراسات االقتصادية, لندف. -الدكتور/ فرد هاليدي        

 المتحدثون:

        الرئيس السابؽ لمجمهورية المبنانية,-فخامة الرئيس/ أميف الجميؿ 
 
 لبناف. 

        مجلس الشٌوخ الفرنسً, -السٌناتور السٌدة/ ألٌمة تٌٌري بومٌدٌٌن 
 
 



 فرنسا.

        رئٌسة جامعة وٌسترن مٌتشجان، أمرٌكا. –ٌث بٌلً الدكتورة/ جود 

        رئٌس جمعٌة البرلمانٌٌن التونسٌٌن, تونس.-السٌد/ قاسم بوسنٌنه 

         موناكو -نائب الرئٌس بنادي موناكو  –السٌد/ كلود دوكوماالرٌا 

        روسيا -وائب وسيز انخارجيت  -انسيذ / انكسىذر سهطاووف 

  

 األفكار:

  ثقافة التسامح وقبول الرأي اآلخر فً سٌاسات الدول وبرامج المنظمات غٌر 
 
 الحكومٌة. 

  .قٌام التربٌة والتعلٌم برسالة التعرٌف بالحضارات المختلفة 

   .أداء اإلعالم ووسائل االتصال لرسالة الحوار السلمً والبناء بٌن الثقافات 

00:30 – 11:30 
 ( 2)قاعة الدفنة 

 انجهسح انراتعح )ب( :

                              انتًُُح ويقتضُاخ اإلصالح    

  

 مدٌر الجلسة:

  المعهد الدولي لمعمـو اإلدارية, –المدير العاـ   -الدكتور/ مايكؿ دوجيت 
 
 بمجيكا –بروكسؿ  

 :المتحدثون واألفكار

  نائب رئيس وزراء سابؽ وزير اإلصالح الحكومي -السيد/ ثـو دي غراؼ 
 
 هولندا –والعالقات, أمسترداـ  

 السٌاسً(. –)إصالح الحكومة )البعد اإلداري 

   وزير المالية السابؽ , -مستشار اقتصادي ومالي -الدكتور/ جػورج قـر 



 
 لبناف -  بيروت 

ٌّف مع العولمة )البعد االقتصادي(.  )التك

   جامعة بافيا, إيطاليا -عميد كمية العمـو السياسية  -البروفيسور/ فابيو روجي 

  

 االجتماعً(. –)البناء المؤسسً : البعد الثقافً  

 /كونيكيتكت,– مؤسس ورئيس مجموعة بابير اند روجيرز -دوف بابير الدكتور 
 
 أمريكا 

  

 لمواطن )البعد اإلتصالً(.)بناء ثقة ا

  عضو مجمس الموردات البريطاني, لندف. -المورد هولـ 

 

 

  

 استراحة. 12:00 – 11:30

12:00 – 14:00 
 ( 1)قاعة الدفنة 

 انجهسح انخايسح )أ( :

                                        عصر انهجراخ انكثري      

 مدٌر الجلسة:

         فرنسا –رئٌس نادي الصحافة العربً  –مٌشٌل بونجم CAPE 

 :المتحدثون

         بروفسيور ومحاضرة في عمـ اإلنساف –الدكتورة/ مضاوي الرشيد 
 
  
 لندف. –اإلجتماعي,جامعة كنغز كوليج  



        متوسطي لألبحاث التطبيقية حوؿ-مدير مجمع األورو -السيد/ فيميب فارغ 

 إيطاليا.-الهجرات العالمية        

         فرنسا. –رئيس ومدير عاـ شركة اإلتصاالت والنظـ  –السيد/ يزيد سابيغ 

         فرنسا. –بروفيسور وأخصائي ديمغرافي وكاتب  –السيد/ هيرفي لوبراس 

        قطر. -جامعة قطر-أستاذة بكمية اآلداب والعموـ -الدكتورة/ جهينة العيسى 

        شركة وٌسلً كالرك، رئٌس ومدٌر تنفٌذي، – الجنراؿ/ويسمي كالرؾ 

 .أمرٌكا        

 األفكار:

تحدٌد مفهوم الهجرات والبحث عن أسبابها الحقٌقٌة فً السٌاسة واألٌدٌولوجٌا 
 واالقتصاد والزراعة والبٌئة ، ورسم معالم المستقبل على ضوء هذه الهجرات

12:00 – 14:00 
 ( 2)قاعة الدفنة 

  انجهسح انخايسح )ب( : 

  انتعرف عهً أفضم انتطثُقاخ : انتحذَاخ وانفرص      

 مدير الجمسة:

        أميف عاـ مجمس التخطيط, -الشيخ / حمد بف جبر بف جاسـ آؿ ثاني 
 
 قطر 

 :المتحدثون واألفكار

  مدير مبادرة تحسيف الخدمات العامة, قطر-الدكتور/ احمد بف عبداهلل الكواري 
 
 
 )االبتكار والتجديد/رضا المستفيديف مف الخدمات العامة(. 

   اإلمارات العربية -مدير الحكومة اإللكترونية , دبي-السيد/ سالـ الشاعر 
 



 
 المتحدة 

 )نجاحات الحكومة اإللكترونية (.

  السويد -عضو في البرلماف السويدي, استكهولـ - السيد/ ماتس ميميف 

 .)وسيط المواطنيف( 

   استراليا -منسؽ بيف القطاعيف العاـ والخاص, سيدني  -السيد/ اييف ثيف 

 
 

 )التنسيؽ بيف القطاع العاـ والخاص(. 

   عضو بمجمس العمـو , لندف.-السيد/ ديريؾ وايت 

  

     عضو كونجرس ، أمريكا. –السيد/ إني فاليومافيكا 

 غداء .. )قاعة سلوى(. 16:00 – 14:00

16:00 – 10:00 
 ( 1)قاعة الدفنة 

 :  انجهسح انسادسح )أ( 

 يفهىو حقىق اإلَساٌ فٍ ضىء انتحىالخ انعانًُح  

 مدير الجمسة:

 رئيس برنامج الشرؽ األوسط )تشاتاـ هاوس(, لندف.-الدكتورة/ كمير سبنسر

 المتحدثوف:

        رئيس كمية نظـ-استاذ العالقات الدولية -البروفيسور/ انوش احتشامي 
 
 
 لندف. الحكـ بجامعة دراـ, 



        عضو مجمس العمـو البريطاني, لندف. -السيد/ ادوارد غارنر 

        اتحاد الفدرالية اإلسالمية في فرنسا, رئيس -السيد/ محمد بشاري  
 
 باريس.    

         عميد كمية إليوت لمشؤوف الدولية ، أمريكا. –السيد/ مايكؿ براوف 

 :األفكار

  ًما هً الحقوق اإلنسانٌة على الصعٌد التارٌخً والفكري والسٌاس 
 
 واالقتصادي؟ 

 هل ٌتعارض مفهوم حقوق اإلنسان العالمً مع خصوصٌات كل حضارة ؟ 
 
 وهل ٌمكن االتفاق التام بٌن الثقافات المختلفة على تعرٌف موحد لهذه 

 
 الحقوق ؟ 

  ما هو حظ العرب من هذه الحقوق من خالل مٌثاق جامعة الدول العربٌة 
 
 فً الخلٌج العربً منوكٌف ٌنظر العالم إلى قضٌة العمالة   لحقوق اإلنسان ؟ 

 
 منطلق حقوق اإلنسان وحسب معاٌٌره العالمٌة المعروفة ؟ 
  

16:00 – 10:00 
 ( 2)قاعة الدفنة 

 انجهسح انسادسح )ب( :

 دور انشثاب ويُظًاخ انًجتًع انًذٍَ فٍ اإلصالح انسُاسٍ   

 مدير الجمسة:

 السيد/ مايؾ غابس )عضو برلماني( مؤسسة ويستمنستر لمديمقراطية, لندف.  

 المتحدثوف:

     محاضر في اإلقتصاد والدراسات الدولية, جامعة باث, لندف.-الدكتور/ بيف ريد 

     عالـ األنثتربولوجي, محمؿ نفسي, مؤلؼ, باريس. -السيد/ مالؾ شيبيؿ 



     عضو مجمس الموردات, وزيرة بحكومة الظؿ لمشؤوف الخارجية  -البارونة رولنغ
 والتنمية الدولية, لندف.

     عضو كونجرس ، أمريكا. –السيدة/ شيال جاكسوف لي 

·     لندف. -الدكتور/ هشاـ يونس,  رئيس منتدى الفكر العربي, جامعة دـر

 :األفكار

         بيف منظمات المجتمع المدني والحكومات.  العالقة 

        كيؼ يمكف لمشباب المشاركة في عممية اتخاذ القرار والموارد التي تؤثر عميهـ؟ 

         .بناء تحالفات بيف منظمات المجتمع المدني والحكومة لمكافحة الفساد 

           شباب تجاه حكوماتهـ ما هي الحقوؽ والواجبات الممقاة عمى عاتؽ ال
 وشعوبهـ؟

          تعزيز نشاطات المجموعات الشبابية في إحداث التغيير االجتماعي التعميمي
 االقتصادي السياسي .

  

10:00 – 20:00 
 1)قاعة الدفنة 

                                  اإلصالح فٍ انعانى انعرتٍ

 مدير الجمسة :

  قطر. –مدير مركز الخميج لمدراسات  –الدكتور/ حسف األنصاري 

 :المتحدثون

  مممكة البحريف. –أستاذ بجامعة البحريف  –الدكتور/ باقر النجار 
  

   الكويت. –كاتب وأستاذ بجامعة الكويت  –الدكتور/ محمد غانـ الرميحي 
  

  جامعة كامبردج, لندف. -الدكتور/ غميف رانغواال 
  



  /مركز ابف خمدوف ، القاهرة.-سعد الديف إبراهيـالدكتور 
  

    جامعة اإلمارات, دولة-أستاذة عمـو سياسية-الدكتورة/ ابتساـ الكتبي 
 
 اإلمارات المتحدة. 
  

  رئيس معهد العرب األمريكييف, أمريكا.-السيد/ جورج سالـ 
  

 عشــاء. 22:00 – 20:00

 م2006  أبريل 14  الجمعـة :

 التفاصيل التوقيت

 صباحا   00:00
 رحهح ترفُهُح سُاحُح أو َىو حر نًٍ َرغة ..

 انتجًع واالَطالق يٍ تهى فُذق شُراتىٌ )انُقم يؤيٍ( . -

 منتجع سٌلٌن )خور العدٌد(

 العودة ألعلى الصفحة
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