
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خذوي األػّايخذوي األػّايِششوع ِششوع 
  
  
  

  ِٕــخــذي  اٌــذوحـــت ِٕــخــذي  اٌــذوحـــت 

  وو
  ِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعطِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعط

 

 

 

 

 
 

 11/5/1111َ – 9اٌذوحت ، لطش ، 
 فٕذق اٌشرياحىْ

 
 



 (1) 

 
 

 

  
    ِٕــخــذي  اٌــذوحـــتِٕــخــذي  اٌــذوحـــت

  وو
  ِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعطِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعط

  11111111ََ//55//1111  ––  99اٌذوحت، اٌذوحت، 
  

 َ 1111ِاَى  8األحذ :  

20:30 – 19:30 

 لبعخ ؼٍىي

 )ِؤمتش اثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ(حفً اعخمباي

 ػشاء حش 20:30
 



 (2) 

 َ 1111ِاَى  9االثٕني :  

10:30 
 

 ٌٍّٕخذياالفخخاذ اٌشمس ٍ 
 

 وٍّت حشحُبُت:  -
 سئُظ جمٍظ اٌىصساء وصَش اخلاسخُت  -ِؼايل اٌشُخ/محذ بٓ خاعُ بٓ خرب آي ثأٍ 

 وٍّت االفخخاذ:  -
 دوٌت لطش ويل ػهذمحذ بٓ خٍُفت آي ثأٍ ، متُُ بٓ مسى اٌشُخ/ 

 اٌذفٕت لاػت :

 يف ٔفظ اٌماػت : 12:30 – 11:00
ً
 َؼمبها ِباششة

 

 ذ اٌغُاعٍ اٌؼادلٍسؤي حىي ادلشه
 واٌخحىالث يف اٌششق األوعط

 : اجلٍغت االفخخاحُت
 ِذَش اجلٍغت:

 لٕاة اجلضَشة االجنٍُضَت –اٌغُذ/ دَفُذ فىعرت، وبري ِمذٍِ األخباس 

 دلائك ٌىً ِخحذد " 7إىل  5"  :المتحدثون 
  سئُظ وصساء احلىىِت اإللٍُُّت ٌىشدعخاْ  -عؼادة اٌذوخىس/ بشهُ صاحل 

 اسي بٍُج، وصَش خاسخُت اٌغىَذعؼادة/ و 

 اِادو، وصَش اخلاسخُت اٌربحغايل ٌىَض 

 ، ْبىػ /سَٕبى"ِؤعظ إئخالف ٔاشط حمىق ِذُٔت،  اٌمظ/ خُغٍ خاوغى". 

  /فشٔغا  -ادلذِْىسَظ ٌىسوا ، وصَش عؼادة. 

 

 لبعخ اٌّإرّطادثهى 

12:30 – 14:00 
 ٌٍّشاسونيذاء ـــغ

 

 



 (3) 

 
 

 َ 1111ِاَى  9االثٕني :  

 ـخـــــــذي  اٌـــــذوحــــــــتـخـــــــذي  اٌـــــذوحــــــــتِٕـِٕـ
ًاؾوؼت

15:30 – 14:00 

 
 اٌذفٕت :لاػت

 

  اٌثأُتاجلٍغت

 اٌفٓ واٌخىٕىٌىخُا يف خذِت اٌخُّٕت
 مدير الجلسة:

  /و حسيمخ إٌّحىربد، اٌّإؼؽخ اٌؽّيثيىٔيخ هيطـهىضْ ، ِسيط ِزحف وىـٍيهضرفبضز اٌؽيس 

 دلائك ٌىً ِخحذد " 7إىل  5"  : المتحدثون
 سح/ ِيىبييال جىْ ، اٌحبوّخ اٌعبِخ ٌىٕسا اٌؽبثمخ، ِجعىثخ األُِ اٌّزحسح ٌهبيزي )حبٌيبً(.اٌؽي 

  /هبيزي  ، وِٕزج، ِغٕيوايىالف جيٓاٌؽيس ِٓ 

  /زييع ثبضوظو، ِإؼؽخ جبِعخ ؼبٔزطو ثبٌّىؽيه اٌّزرممخ في ثطاِج اٌزمّيُ واٌزٍفعح. جيٕباٌؽيسح 

 ئيػ فرطي ٌٍجّعيخ اٌسوٌيخ ٌٍٕمبز اٌفٕييٓ ، فطٔؽب.لالح ؼزيزيخ، ؼفيط ؼبثك، ِفىط وـبعط، ض 

 ضيىبريط ثجطيسح ٌىِىٔس اٌفطٔؽيخ جبْ ثالٔزىضو ، ضؼبَ اٌىب. 

 

 موضوعات النقاش وأوراق العمل :

 .اؾدبؾوؿادقةًاؾنؼاػقةًوأفؿقمفاًيفًاؾعالؼاتًاؾدوؾقة 

 اإلبداعًاؾػينًؽؿوركًؾؾمغقريًاالجمؿاعيًوأداةًحملاربةًاؾػؼر 

 مًيفًثوراتًاؾشعوبًواؾمغقريًاؾيقادي.دورًاإلعال 

 .ؿيافؿةًاؾػنًيفًإعادةًإعؿارًادلـارقًادلـؽوبة 

 .اؾمـظقمًواؾـضالًاؾيقاديًعربًادلواؼعًاإلؾؽرتوـقة 

 .اؾمؽـوؾوجقاًؽأداةًؾؾمواصلًبنيًاؾشعوبًوتعزقزًاؾيالمًاؾعادلي 

ً

 اعـخـشاحـــــت 16:00 – 15:45
14:00– 15:30 

 

 (1لاػت عٍىي )

 (3ٍىي )لاػت ع

 وسشخا ػًّ:

 )عجسهللا طىلبْ( باألوضاع اجلاسَت حاًٌُا يف اٌششق األوعط ومشاي أفشَمُا؟ ؤهً ميىٓ ألٌ ٔظاَ إٔزاس ِبىش ٌٍّخاطش اٌخٕب( 1
 (هبٔي فٕسلٍيدُاث اإللخصادَت ادلغخمٍت ٌٍمىي اٌؼظًّ )ُ( اعخداباث ٔاخحت ٌالعرتاح1

 اعـخـشاحـــــت 16:00 – 15:30



 (4) 

 

 ــــذي  اٌـــــذوحــــــــتــــذي  اٌـــــذوحــــــــتِٕــخـــِٕــخـــ
ًاؾوؼت

17:30 – 16:00 
 

 
 
 

 اٌذفٕت :لاػت

 

 اٌثاٌثتاجلٍغت 
 اٌـــغـــُـــاعــــــــت 

 ادلغخمبً اٌغُاعٍ  ٌٍششق األوعط 
 :مدير الجلسة

  جبِعخ زيطاَ -اٌجطوفيؽىض/ أٔىؾ ئحزفبِي، أؼزبش اٌعاللبد اٌسوٌيخ 
 

 "دلائك ٌىً ِخحذد  7إىل  5"    : المتحدثون
  إٌبئت اٌعبَ في حىىِخ اٌظً –اٌجبضؤخ ؼىىرالٔس 

  وظيط ؼبثك ، عضى ِجّىعخ اٌمسالخ اٌفطٔؽيخ اٌمططيخ في اٌجطٌّبْ. ضاوٌذئضيه ، 

  اٌجطاظيً. –اٌؽيس/ ئزواضزو ِبرطاظو ؼىثٍيؽي، عضى ِجٍػ اٌفيىخ 

 اٌىىيذ -ض/ ِحّس اٌطِيحي اٌسوزى. 

 اٌجبضؤخ ؼيّىٔع، عضى ِجٍػ اٌٍىضزاد 

 /ٌّإؼؽخ اٌطئيػ اٌزٕفيصي ،ذبٌس جٕبحي اٌؽيس (DMI) ٌٍرسِبد االزاضيخ 
 

 موضوعات النقاش وأوراق العمل :
 ًًًًًًفلًاـطؾؼتًعهؾةًاإلصالحًيفًادلـطؼةً؟ًؿاًفيًاجتافاتًاؾدميؼرارقةًيفًؿـطؼةًاؾشرقًاألودط؟؟ًؿطاًفطيًإدطفاؿاتًاؾغطرب

 يفًتعزقزًاؾدميؼرارقة؟ًوؿاًفيًآؾقاتًاإلصالحً؟.

 دلدـقةًاألدادقةًوصقاـةًحؼوقًاإلـيانًوؿواجفةًاؾػيادًواالدملدادًواـعؽاداته.ؽػاؾةًاحلرقاتًا 

 .اؾػهوةًاؾيقادقةًواالجمؿاعقةًواالؼمصادقةًبنيًاألـظؿةًواؾشعوبًيفًادلـطؼة 

 واؾنؼاػقة.ًًًاؾمعددقةًاؾدقـقةًواؾنؼاػقةًومحاقةًاألؼؾقاتًوتعزقزًؿػفومًادلوارـةً:ًدورًاؾدوؾةًواؾؼاـونًيفًمحاقةًاحلؼوقًاؾدقـقة 

 ًًاألفدافًاؾمـؿوقةًؾألؾػقةً)ؿؽاػوةًاؾػؼرً،ًواؾلطاؾةً،ًواألؿقةً(ًاؾـهاحات،ًاإلخػاؼاتًوأثرًاؾرؽودًاالؼمصاديًاؾعادليًيفًدعطم

 براؿجًاألؾػقة.ًوإذؽاؾقاتًاؾمـؿقةًيفًادلـطؼةً.

 جمؾطسًاؾمعطاونًًًً–االحتطادًاإلػرقؼطيًًًً–قةًؿاًفوًدورًاؾمؽمالتًاإلؼؾقؿقةًيفًادلـطؼةًيفًتعزقزًاإلصالحاتً:)جاؿعةًاؾدولًاؾعرب

 ؿـظؿةًادلؤمترًاإلدالؿي(.ًًً–ؾدولًاخلؾقجًاؾعربيً

 ًدورًاؾشلؽاتًاالجمؿاعقةًاإلؾؽرتوـقةًيفًاؾدػعًاؾيؾؿيًؾإلصالح

16:00– 17:30 

 (1لاػت عٍىي )
 (1لاػت عٍىي )
 (3لاػت عٍىي )

 وسػ ػًّ:
 )جىؾ ئٌجىَ(ػّاي اٌخداسَت احملٍُت )أ( دوس ششواث اإلِخُاص يف اإللخصاد االلٍٍُّ و األ -1

  ((ؼطرً–د.ًعؾيًبنًصؿقخًادلري،ًرئقسًاؾؾهـةًاؾورـقةًحلؼوقًاإلـيانً))  دوس اٌشباب يف صٕغ اٌخحىالث اٌذميمشاطُت -1
 (ِيً ٌىفبيٓ)اٌطالت واٌخدذَذ : ِغخمبً االلخصاد األخضش يف اٌششق األوعط  -3

 اعـخـشاحـــــت 17:30 – 16:00
 شاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعطشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعطِؤمتش إثِؤمتش إث

18:00 – 18:30 

 

  ثشاء ادلغخمبً االلخصادٌثشاء ادلغخمبً االلخصادٌافخخاذ ِؤمتش إافخخاذ ِؤمتش إ
 ٌىغ أجٍىغ-، جبِعخ وبٌيفىضٔيب CMEDؼزيفٓ ؼجيغً، ِسيط ِطوع رّٕيخ اٌفطق األوؼظ حمذَُ: 

  ٌىغ ئٔجٍىغ-جيٓ ثٍىن، ضئيػ جبِعخ وبٌيفىضٔيب :حشحُبُتوٍّت 
 وظيط االلزمبز واٌّبٌيخ، زوٌخ لطط  -ؼف حؽيٓ وّبي ؼعبزح / يى :االفخخاذ وٍّت

  
 

  اٌشابؼتاجلٍغت 
 األعباب االلخصادَت وساء حاالث اٌغخط واإلعخُاء

 مدير الجلسة
  طبلخ ِؽزمٍخ وضئيػ ـطوخ  حذجيط –وىضٔيٍيب ِبيطMRL .اٌّحسوزح 

 المتحدث الرئيسي 
  زلبئك 7 "   االضزْ            –ؼعبزح/ ِحّس أثى حّىض، وظيط اٌّبٌيخ" 

 دلائك ٌىً ِخحذد " 5"    : المتحدثون
 ؼٍيّبْ اٌهطثيؿ، اٌّسيط اٌعبَ واٌطئيػ اٌزٕفيصي، لٕسوق أوثيه ٌٍزّٕيخ اٌسوٌيخ OFID. 
 عجس اٌععيع ذالف، وظيط اٌّبٌيخ وااللزمبز اٌؽبثك ثبٌجعائط، ضئيػ اٌّمطف اٌعطثي ٌٍزّٕيخ ثأفطيميب 
 ٌّبْ اإلوضوثي، ٌجٕخ اٌفإوْ اٌربضجيخ، وظيطح اٌربضجيخ اٌجٍغبضيخ )ؼبثمبً(ٔبزيعزا ٔيٕؽىي ، عضى ثبضظ في اٌجط 
 ِحبِي ، ئئزالف ـجبة اٌثىضح ، ِمط،  اؼالَ ـٍجي. 
 ."وطؼزىفط زيىي، ِحطض ِرزك ثفإوْ اٌفطق األوؼظ "ٔيىظويه 

  اٌذفٕت :لاػت

 
18:30 – 20:00 

ً

ً

18:30– 19:45 
 (1لاػت عٍىي )
 (1لاػت عٍىي )

 :وسشخا ػًّ
  (يبف ًِبيى)دوس آعُا ادلخغري يف ادلٕطمت ( 1
 )جىؾ ئٌجىَ(( ب) دوس ششواث اإلِخُاص يف اإللخصاد االلٍٍُّ و األػّاي اٌخداسَت احملٍُت( 1



 (5) 

 

 ثهى لبعخ اٌّإرّطاد
20:00 

 : حؼٍُماث : ػشاء ػاَ
 اٌعبَ ، وظاضح اٌزجبضح األِطيىيخ. اٌّؽزفبض –ُ ويطي وي 

 
 



 (6) 

 َ 1111ِاَى  11:   اٌثالثاء
 

 ِٕــخـــــــذي  اٌـــــذوحــــــــتِٕــخـــــــذي  اٌـــــذوحــــــــت
ًاؾوؼت

10:30 – 09:00 

 

 اٌذفٕت :لاػت

 
  اخلاِغتاجلٍغت 

 اٌــخـــدــــاسة واٌـخـٕـّـُـــت  االلخصاد و
 مدير الجلسة:

 "هبٔي فٕسلٍي ، اٌطئيػ اٌزٕفيصي  "ثىرىِبن وبثيزبي 

  : المتحدثون

 دلائك ٌىً ِخحذد " 7إىل  5" 
 وظيط األعّبي اٌؽبثك ثبٌٍّّىخ اٌّزحسح ، واٌّفىن اٌؽبثك ٌٍزجبضح في االرحبز األوضوثي. –ىْ اٌٍىضز ِبٔسٌؽ 

 .أالْ ِبضؼى، ٔبئت ثطٌّبٔي ؼبثك وعضى جّعيخ اٌمسالخ اٌفطٔؽيخ اٌمططيخ ، فطٔؽب 

 .اٌسوزىض/عبِط ضواغ، اٌطئيػ اٌزٕفيصي ٌفطوخ اٌهبرف اٌعّبٔيخ 

 ِبؼساض ٌٍعٍىَ واٌزىٕىٌىجيب. اٌجطوفيؽىض فطز ِىفٕعازٖ ، ضئيػ ِعهس 

 ( عّبز ذٍيً ، ـطوخ ججؽىْ ، زْ ووطرفطLLP.ؼٕغبفىضح ، ) 

  ـٕغهبي -ـيٕغعيبو ـبو، ضئيػ رٕفيصي 

 

 موضوعات النقاش وأوراق العمل :
 .ًأفؿقةًؿطاؾبًاؾؼطاعًاخلاصًاإلصالحقة 

 (ًادلعوـةًؿنًأجلًاؾمهارةAid for Trade.) 

 ؼطاعًاألعؿالًوإذؽاؾقةًاؾمـؿقةًيفًاؾعاملًاؾعربيً.ًادليؤوؾقةًاؾمضاؿـقةًاجملمؿعقةًؾ 

 ً.حربًاؾعؿالتًاؾـؼدقة:ًاؾدعوةًإىلًؿراجعةًوإصالحًاؾـظامًادلاؾيًاؾعادليًؾؾؼرنًاحلاديًواؾعشرقن 

 (ًًاإلصططالحًيفًادلـظؿططاتًاؾدوؾقططةً:ًًبرقمططونًوودزBretton Woodsً)–ًً(ًاؾلـططكًاؾططدوؾيWorld Bankً)–ً

 اؾوؽاالتًاؾدوؾقةًادلمىصصة.ً-(FAOًؿـظؿةًأؾػاوً)ً-ً  (IMFصـدوقًاؾـؼدًاؾدوؾيً)

 االدمهابةًاؾـاجوةًدللادرةًاالدرتاتقهقاتًاالؼمصادقةًادليمؼؾةًًعنًتوجفاتًوادرتاتقهقاتًؾؾؼوىًاؾعظؿي 

 ً.ؿدؾوالتًاهلهرةًاؾعؽيقةً)جتاهًاجلـوب(ًيفًضوءًاألزؿةًادلاؾقةًاالؼمصادقةًاؾعادلقة 

 ًاعداتًاإلـياـقة.ًؿصادرًمتوقلًاؾمـؿقةًوادلي 

 ً.ادلواردًاؾلشرقةًؾؾمـؿقةًورػعًاؾؽػاءةًًواؾؼدرات 

 .اؾمـؿقةًاؾـؿوذجقةًؿنًخاللًاالؼمصاد 

 
 

09:00– 10:30 
 

 (1لاػت عٍىي )
 

 (1لاػت عٍىي )
 
 

 ػًّ: وسشخا
 

 (ِيٍيؽيب ِىجيٕػأفىاس خذَذة إللخصاد أخضش  ) -1
 ( جبِعخ لطط ،ِحّس اٌّؽفط /)اٌسوزىضبً؟ ِا هى ادلغخم اٌخحىالث اٌغُاعُت يف ادلٕطمت .. -1

  (اٌسوزىض/ ٔبليف حزي ِسيط ثعثخ اٌجبِعخ اٌعطثيخ في ثبضيػ )ِمطض اٌجٍؽخ:
 

 اعـخـشاحـــــت 10:30 – 11:00
 



 (7) 

 

 ِٕــخـــــــذي  اٌـــــذوحــــــــتِٕــخـــــــذي  اٌـــــذوحــــــــت
ًاؾوؼت

12:30 – 11:00 

 
 اٌذفٕت :لاػت

  اٌغادعتاجلٍغت 
 االعخمشاس  اٌذوٌـٍ

 الغبضز ، ضئيػ جّعيخ اٌمسالخ اٌفطٔؽيخ اٌمططيخ ثبٌجطٌّبْ ، فطٔؽب. جبْ وطؼزىف: مدير الجلسة    

 

 دلائك ٌىً ِخحذد " 7إىل  5"  : المتحدثون
  جٕىة افطيميب –ز. ضوة زيفيػ، وظيط اٌزجبضح واٌمٕبعخ 

 إلؼزطاريجيخ واٌسوٌيخ.أٔطىٔي وىضزؼّبْ ، وطؼي ثيطوً )األؼزبشيخ في اإلؼزطاريجيخ( ِطوع اٌسضاؼبد ا 

  ،وويً وظاضح اٌسفبع اٌؽبثك ٌٍفإوْ اٌسوٌيخ في ئزاضح اٌطئيػ أوثبِب.أؼزبش ثجبِعخ وبٌفىضٔيب ثيطوٍي ، ِبيىً ٔبذذ 

 ععوظ ثغبغ ، وظيط ؼبثك ووبرت 

 اٌؽبثك ، وظيط ذبضجيخ ضوِبٔيبازضيبْ ؼيىضويبْ /ؼعبزح 

 يهاٌؽيسح/ ٌىضزغ أضأسا ، ٔبئجخ وظيطح ذبضجيخ اٌّىؽ 

  جيّػ فيزعثبرطيه، وظيط إٌمً اٌؽبثك، ووظيط اٌسوٌخ ٌٍعضاعخ واٌجيئخDEFRA 

 موضوعات النقاش وأوراق العمل :
 .ًًأؿنًوارداتًاؾطاؼةًوتاؿنيًخطوطًاإلؿداد 

 .ًؿيمؼللًاؾيالمًيفًاؾشرقًاألود؟ 

 .ؿواجفةًحاؾةًثورةًاؾشعوبًوتأثرياتفاًاإلدرتاتقهقة 

 مطرفًيفًأوروباًوادلواجفة.تصاعدًاإلدالؿوػوبقاًواؾقؿنيًادل 

 األوربي(.ًدإػرقؼقا،ًاإلحتاًبدورًاؾؼوىًاؾـاذكةًيفًؿيمؼللًاؾـظامًاؾعادليً)اؾصني،ًاهلـد،ًاؾربازقل،ًجـو 

 ً.ًتطوقرًدورًجدقدًجملؿوعةًدولًاؾعشرقنًواؾرؼابةًادلموؼعةًوتأثريًاؾدوؾة 

 ًإقران(.ًاؾدورًادلمصاعدًؾؾؼوىًاإلؼؾقؿقةًيفًاالدمؼرارًواؾيالمً)ًترؽقا، 

 إصالحاتًجمؾسًاألؿن.ً 
 

ً

 

11:00– 12:30 
 

 (1لاػت عٍىي )
 (1لاػت عٍىي )
 (3لاػت عٍىي )

 وسػ ػًّ:
 (عجساٌىهبة اٌىجؽي + ـبضٌىرب ئؼجبض) اٌشبُغ اٌؼشبٍ واحلاخت إىل اإلصالذ )أ( -1
 )ز.ذبٌس اٌمبضي(  دوس ِٕظّاث اجملخّغ ادلذٍٔ يف حُّٕت اٌىػٍ باٌمأىْ -1

 (اٌؽفيط/ـبضٌػ ضيػ) اإللٍُُّت اٌششق األوعط خالي فرتة االضطشاباثإلخصاد  -3

 ثهى لبعخ اٌّإرّطاد

14:00 – 12:30ً
 غذاء ػاَ

 ِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعطِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعط
ًاؾوؼت

15:30 – 14:00 

 

 اٌذفٕت :لاػت

 

    اٌغابؼت اجلٍغت 
 أِٓ ادلُـاٖ يف اٌششق األوعط

 

 (.SFGضئيػ ِجّىعخ اٌطؤي االؼزطاريجيخ ) –يت واؼٍيىبض ؼٕس    : :مدير الجلسة
 

 المتحدثون
 .اٌؽيس/ يؽط يبويػ ، ٔبئت ثطٌّبٔي ووظيط ذبضجيخ ؼبثك 

  ٌجٕبْ.  –اٌسوزىض/ ؼٍيُ وبربفبغى ، ضئيػ هيئخ ِيبٖ اٌٍيطبٔي 

 .ضعس جٍيً ، اٌّسيط اٌعبَ ، وظاضح اٌّيبٖ ، اٌعطاق 

 ؼىيؽطا -ق ٌٍفطق األوؼظ، وظاضح اٌربضجيخ اٌؽفيط/جبْ زأيً ضوؾ، اٌّجعثى اٌرب 

 .فطأؽىا ِٕجط ، ضئيػ زائطح ِجبزضح اٌّيبٖ ، اٌىوبٌخ اٌؽىيؽطيخ ٌٍزّٕيخ واٌزعبوْ، ئزاضح اٌفإوْ اٌربضجيخ، ؼىيؽطا 
 

14:00– 15:30 

 (1لاػت عٍىي )
 (1لاػت عٍىي )
ً(3لاػت عٍىي )

 وسػ ػًّ:
   ِفهىض ِطاز(ز. ) اٌشَاضت إثشاء ِغخمبً االلخصاد اإللٍٍُّ ِٓ خالي -1
 (اٌسوحخ-،ِسيط ِطوع ثطوويٕجع)ؼٍّبْ ـيد  اٌغالَ يف اٌششق األوعط  : اٌىعاطاث اإللٍُُّت واٌذوٌُت -1

 (جىؾ ئٌجىَ) اإلػالَ يف اٌششق األوعط  -3
 

 اعـخـشاحـــــت 15:30 – 16:00
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 ِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعطِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادٌ ٌٍششق األوعط
ًاؾوؼت

17:30 – 16:00 

 

 اٌذفٕت :لاػت

 

 

 اٌثإِتاجلٍغت 
 إثشاء ِغخمبً االلخصاد اإللٍٍُّ ِٓ خالي اٌشَاضت

 مدير الجلسة  :  
  اٌّسيط اٌعبَ ٌّجّىعخِفهىض ِطاز ،ICG   .ٌالؼزثّبض واالؼزفبضاد اٌّبٌيخ 

 المتحدثون :
 .األِيط/ عجس هللا ثٓ ِؽبعس، ضئيػ ٌجٕخ ذمرمخ اٌطيبضخ االحزطافيخ ، اٌؽعىزيخ 

 يد/ ؼعىز ثٓ عجساٌطحّٓ آي ثبٔي ، ضئيػ اٌٍجٕخ األوٌّجيخ اٌمططيخ.اٌف 

 .اٌسوزىض/ ضؤبٌس ثٍجٍيبْ ، ٔبئت اٌطئيػ ٌٍفإوْ األوبزيّيخ ، وٍيخ اٌطت اٌطيبضي، جبِعخ اٌٍّه فيمً، اٌطيبن 

 .)ِبيىً أوهبضا، عضى ِإؼؽخ لبعبد اٌىطح اٌطبئطح اٌّفهىضح )لبالد / ـبطئيخ 

 ٌ2022، ٌجٕخ ٍِف لطط وازي صاٌؽيس/ حؽٓ ا. 

 

16:00– 17:30 
 

 (1لاػت عٍىي )
 (3لاػت عٍىي )
ً(3لاػت عٍىي )

 وسػ ػًّ:
 

 (عجساٌىهبة اٌىجؽي + ـبضٌىرب ئؼجبض)اٌشبُغ اٌؼشبٍ واحلاخت إىل اإلصالذ )ب(  -1
ٌسي األُِ غبٔؽزبْ فألإٌّسوة اٌسائُ  -ظاهط ربٔيٓ  اٌؽفيط/)   األُِ ادلخحذة( –إصالحاث جمٍظ األِٓ )فشَك اٌؼًّ -1

 )ِبيىً يبف( ادلخاطش ادلغخمبٍُت واالجيابُاث ٌٍطالت إٌىوَت يف اخلٍُح -3
 

 اعـخـشاحـــــت 17:30 – 20:00
 ثهى لبعخ اٌّإرّطاد

20:00ً
 ػشاء
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 َ 1111ِاَى  11األسبؼاء :  

ًاؾوؼت

10:30 – 09:00 
 
 
 

 اٌذفٕت :لاػت

 

 اٌخاعؼتاجلٍغت 
 الَ  اإلػـــــــــــــــــــــ

 (  واٌفضائٍ)اإلٌىرتؤٍ 
 مدير الجلسة:    ...............   

 دلائك ٌىً ِخحذد " 7إىل  5"  : المتحدثون
 .ْؼعبزح/ ؼيس ِرسوَ ضاحيٓ ، وظيط اإلعالَ واٌثمبفخ ، أفغبٔؽزب 

  ، رىٔػ.ٌألرمبالد لبحت ِإؼؽخ "وىيٕزب"ؼعبزح اٌؽيس/ طبضق ثٓ عّبض ، 

 لٕبح  –ٔبِج أؼىاق اٌفطق األوؼظ اٌؽيس/جىْ زفزيطيىغ، ِمسَ ثط CNN . 

 ًِسيط ِجٍػ رععيع اٌعاللبد اٌعطثيخ ، اٌؽيس/وطيػ زوي 

 عضى اٌجطٌّبْ اٌؽبثك، وِإؼػ ِٕزسي ؼيبؼبد اإلٔزطٔذ  ،اٌؽيس/زيطيه وايذ 

 .وضبح ذٕفط ، ِسيط عبَ ـجىخ اٌجعيطح ، لطط 

 . ئعالِي ِٓ ِمط 
 

 موضوعات النقاش وأوراق العمل :
 ذػاػقةًاإلعالمًوادليؤوؾقةًاألخالؼقةًؾإلعالمًيفًػرضًاؾرأيًاؾعامً.ضؿانًحرقةًو 

 ً.ًتؼققمًدورًاإلعالمًيفًدعمًعؿؾقةًاؾمغقريًواإلصالحًاؾيقاديًيفًاؾشرقًاألود؟ 

 .ًًاإلعالمًاحلدقثًوأثرةًيفًإحداثًاؾمغقريًاؾيقاديًواالجمؿاعيًؿنًادلواؼعًاالؾؽرتوـقةًواؾؼـواتًاؾػضائقة

 

 
10:30 – 9:00 

 لبعخ اٌّهب
 

10:30 – 9:00 
 األِيطيخ اٌمبٌخ

 

 وسشخا ػًّ:
 

 (عجساٌىهبة اٌىجؽي + ـبضٌىرب ئؼجبض)اٌشبُغ اٌؼشبٍ واحلاخت إىل اإلصالذ )ج(  -1
 

 )وىضٔيٍيب ِبيط( األعباب االلخصادَت وساء حاالث اٌغخط واإلعخُاء-1

 اعـخـشاحـــــت10:30ً – 11:00
 

 ٌ ٌٍششق األوعطٌ ٌٍششق األوعطِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصادِؤمتش إثشاء ادلغخمبً االلخصاد
ًاؾوؼت

12:30 – 11:00 
 

 
 اٌذفٕتلاػت: 

  
 اٌؼاششةاجلٍغت 

 ٔظشة اٌىالَاث ادلخحذة ٌٍخطىساث ادلخغرية يف اٌششق األوعط
 

 الجلسة    مدير
 .ؼيٓ وٍيطي ، ضئيػ ِإؼؽخ "اٌّفبهيُ االؼزطاريجيخ" اٌّحسوزح 

 

 دلائك ٌىً ِخحذد " 7إىل  5"  : المتحدثون
  ، ْوطؼي ثيطوً )األؼزبشيخ في اإلؼزطاريجيخ( ِطوع اٌسضاؼبد اإلؼزطاريجيخ واٌسوٌيخ.أٔطىٔي وىضزؼّب 

  ،اٌّؽبعس اٌربق اٌؽبثك ٌٍطئيػ وٍٕزىْاٌطئيػ اٌزٕفيصي ٌّإؼؽخ ِجبزضاد اٌؽيبؼخ، جبي فىرٍيه. 

 .ِبيىً ٔبذذ، وويً وظاضح اٌسفبع اٌؽبثك ٌٍفإوْ اٌسوٌيخ في ئزاضح اٌطئيػ أوثبِب 

 ٓاٌجطوفيؽىض ؼزيف ( ؼجيغً، ِسيط ِطوع رّٕيخ اٌفطق األوؼظCMED جبِعخ وبٌيفىضٔيب ،)– ٌىغ ئٔجٍىغ 
 

13:00 – 12:30ً

 

 
 ) اجلٍغت اخلخاُِت ادلشرتوت ( 

 المتحدثون :
 عؼادة/ حمّذ ػبذ اهلل اٌشُِحٍ، ِغاػذ وصَش اخلاسخُت ٌشؤوْ ادلخابؼت 

 ( اٌربوفُغىس عخُفٓ عبُغً، ِذَش ِشوض حُّٕت اٌششق األوعطCMED خاِؼت واٌُفىسُٔا ،)- ٌىط إجنٍىط 
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14:30 – 13:30ً
 غزاء

 

18:00 – 14:30ً

 

 

 خىٌـت عُاحُت
،  13.35، وِـٓ أِـاَ فٕـذق ادلىفّبُـه اٌغـاػت :  13.31عىف حخحشن اٌباصاث ِٓ أِاَ اٌشرياحىْ اٌغاػت : 

 ورٌه ٌضَاسة )احلٍ اٌثمايف "وخاسا" ، ِخحف اٌفٓ اإلعالٍِ ، وعىق والف(.
 

 
 

 

 

 

 

************ 
 



 (11) 

 

  ِٕــخــذي  اٌــذوحـــت ِٕــخــذي  اٌــذوحـــت 
 

 ((WWOORRKKSSHHOOPPSS))  وسػ اٌؼًّوسػ اٌؼًّ

 9/5االثٕيٓ 
 

17:30 – 16:00ً

 دوس اٌشباب يف صٕغ اٌخحىالث اٌذميمشاطُت
ً: اجلٍغت سئُظ

ًؼطرً–دؽمورً/عؾيًبنًصؿقخًادلري،ًرئقسًاؾؾهـةًاؾورـقةًحلؼوقًاإلـيانًً

ً:ِذَش اجلٍغت
ًةًجورجًتاونجاؿعً-ًاؾدؽمور/ًعادلًإدؽـدرً

ًواذـطن(ً–ً)دػارةًدوؾةًؼطرً   باؾمعاونًؿعًًً*ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 10/5اٌثالثبء 
 

10:30 – 09:00ً

 اٌخحىالث اٌغُاعُت يف ادلٕطمت .... ِا هى ادلغخمبً؟ 
  ِذَش اجلٍغت

  (+ًد.ًـاصقفًحيتًد.ًحمؿدًادليػرً)*                              

 10/5ء اٌثالثب
 

12:30 – 11:00ً

 وسشت ػًّ : دوس ِٕظّاث اجملخّغ ادلذٍٔ يف حُّٕت اٌىػٍ باٌمأىْ

  ِذَش اجلٍغت
 (،ًادلرؽزًادلصريًؾمـؿقةًاؾوعيًاؾؼاـوـيًد.ًخاؾدًاؾؼاضي)*                         

 10/5اٌثالثبء 
 

15:30 – 14:00ً

 .وٌُتاٌغالَ يف اٌششق األوعط  : اٌىعاطاث اإللٍُُّت واٌذ
  ِذَش اجلٍغت

 (BDC( )ؿرؽزًبروؽـهزًاؾدوحةؿدقرًًً–دؾؿانًذقخً)*                               
 )جانًبقريًػقموػاغؾقا،ًدػريًػرـييًدابق(ً*ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 11/5األضثعبء 
 

17:30 – 16:00ً

 خبري( 55ػذد  )                        . (األُِ ادلخحذة –إصالحاث جمٍظ األِٓ )فشَك اٌؼًّ 

  ِذَش اجلٍغت
ًًؾدىًاألؿمًادلمودة.ًًؿفورقةًأػغاـيمانًاإلدالؿقةادلـدوبًاؾدائمًجلً-زافرًتاـنيًًاؾيػري/

 ـقوقورك(ً–)اؾوػدًاؾدائمًؾدوؾةًؼطرً*ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

 
 


