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 مايو /قنا/  12الدوحة في 
ولى تحت يتز كارلتون" حيث عقدت جلستين األنتدى الدوحة بفندق "رأعمال م  تواصلت صباح اليوم 

ات الجديدة في المنطقة" والثانية بعنوان "التعاون يات التي تواجه الديمقراطي  ة: التحد  عنوان "الديمقراطي  
 ستلزمات النجاح".يات وم  التحد   -الدولي: آفاق الشراكة 

ة السابق وزير االستثمار طفى عثمان اسماعيل وزير الخارجي  ولى الدكتور مصث في الجلسة األوتحد  
ات الجديدة في المنطقة من خالل خمس محاور هي يات التي تواجه الديمقراطي  في السودان عن التحد  

ة ة واستغاللها من قبل النخب العربي  ة الفلسطيني  ة والقضي  قليمي نحو الديمقراطي  ر النظام العالمي واإلتطو  
ة عند قيام ثورات ة في المنطقة العربي  ة والبيئة السياسي  صالح في المنطقة العربي  ة اإلملي  ستبطاء عال

ستقبل المنطقة بعد ة وم  ات الجديدة في المنطقة العربي  يات التي تواجه الديمقراطي  الربيع العربي والتحد  
 ثورات الربيع العربي.

بحاث، وقال إن من رئيس مركز الخليج لألز عثمان صقر العزي ث في الجلسة الدكتور عبدكما تحد  
ة التي ات الجديدة القدرة على االستمرار في المسيرة الديمقراطي  يات التي تواجه الديمقراطي  التحد  

دخال تعديالت على النظام إأن الفئات الحاكمة اليوم تحاول  ضيفا  فرضتها ثورات الربيع العربي، م  
 ة.تدريجي إلى أنظمة شمولي  الديمقراطي القائم لتحويله وبشكل 

لى ما ال نهاية إة تضمن احتكارها للسلطة دخال تعديالت دستوري  إلى إلى أن هذه االنظمة تلجأ إشار أو
ة تناسب حالة احتكارها للسلطة مما يمنح حالة احتكارها للسلطة نوعا  من وجعل الممارسات الديمقراطي  

ة مني  أيات ات الجديدة تحد  يات التي تواجهها الديمقراطي  لى أن من التحد  إها  ة والقبول، منو  الشرعي  
 ة.قتصادي  او

سات والقانون والدستور ومبدأ الفصل شاركون في الجلسة ذاتها موضوعات بناء دولة المؤس  وناقش الم  
ة نات االجتماعي  كو  حافظة على وحدة النسيج والم  لى الم  إة، إضافة ساءلة القانوني  بين السلطات والم  

ية التعبير والتظاهر السلمي للشعوب لتقرير ة وحر  ة وصيانة الحقوق المدني  ة والديني  ة والطائفي  قافي  والث
ة في ة الدولي  سات المالي  نظمات المجتمع المدني في دعم االصالح فضال  عن دور المؤس  المصير ودور م  

 من واالستقرار والمصالحة.وتحقيق األية والبطالة م  كافحة الفساد والفقر واألالبناء والتعمير والتنمية وم  



"، ستلزمات النجاحيات وم  التحد   -نتدى تحت عنوان "التعاون الدولي: آفاق الشراكة أما الجلسة الثانية للم  
النزاعات: القوى العظمى والمصالح  عمال حول فض  وجرى خاللها طرح عدد من أوراق األ

ة في تعزيز مأسسة التعاون لتحقيق ة والدولي  نظمات االقليمي  سات والم  تباينة ودور المؤس  ة الم  االستراتيجي  
شتركة العامة في التنمية والشراكة بين ساعدات والمعونات والمشاريع الم  ستدامة ودور الم  التنمية الم  

كافحة يات في مجال خلق فرص العمل وم  نظمات المجتمع المدني والتحد  القطاع العام والخاص وم  
 الفقر.

زمة والثانية عن تداعيات األ عالم الرقمي  عن اإلولى تان األر أن تعقد جلستان مسائي  ر  قومن الم  
 نسان.ة على التمتع بحقوق اإلة العالمي  ة والمالي  االقتصادي  

 


