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  مـــنــتـــدى الــدوحـــة مـــنــتـــدى الــدوحـــة 
  وو

  مؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسطمؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط
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 كارلتون الريتز فندق 

 قطر -الدوحة 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
  
  

 

 
 
 
 



 (1) 

 

 
  
  

    ــةــةـــدوحــدوحــــــدى  الــدى  الــــــتـتــــنـنـــــمم
  وو

    مؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسطمؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط
  مم10210211//55//2121  --  2121  ةةــــــــالدوحالدوح

 

 م 1021مايو  21االثنين :  

  نــتـــــــدى  الـــــدوحــــــــةنــتـــــــدى  الـــــدوحــــــــةمم
 

81.03 – 03.03 
 

 

   والعشاء  نتدىاالفتتاح الرسمي للم 
 

 
 

 مقدم الكلمات:
 قناة الجزيرة اإلنجليزيّة –يفيد فوستر، كبير ُمقّدمي األخبار د 
 وزير الخارجّية -خالد بن محمد العطّية / كلمة سعادة الدكتور 

 كلمات ضيوف الشرف: 
 مهوريّة األرجنتينالسيّد/ أمادو بودو، نائب رئيسة جُ  سعادة  
 السودان مهوريّةُمساعد رئيس جُ  ،ن الصادق المهديسعادة السيّد/ عبد الرحم  
 قألبانيا الساب سعادة السيّد/ رجب كمال ميداني، رئيس ُجمهوريّة 
 سعادة السيّد/ دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا األسبق   
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 (في نفس القاعة) – شاركينعشـــاء على شرف الم  حفل   03.03

 م1021مايو  21الثالثاء 
 نتدى الدوحةم  

 لوقتا
30:33 – 83.03 

 

 الجلسة األولــى
 ةقراطيّ الديم  

 )بناء ما بعد التغيير(
 

 مدير الجلسة:
  ّعالقات الدولية واالونيفاس، رئيس معهد البباسكال د/ السي( ستراتيجيةIRIS)-  باريس   
 

 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " الم تحّدثون:
  السيّد/ جاسيك بروتاسويتش، نائب رئيس البرلمان األوروبيEP  
 فيلبان، رئيس وزراء فرنسا األسبق السيّد/ دومينيك دو 
 اللوووورد ويليوووام أ( وف بوووا،الن، عأوووو أمنووواءBBC ُالسوووابق، والوكيووول الووودائل السوووابق ل مووول الم ) ،تحووودة

 المملكة المتحدة -ة تشار السابق لوزير الخارجيّ والُمس
 في البرلمان الفرنسيالقطريّة  -، رئيس جمعيّة الصداقة الفرنسيّة وريس لورواالسيّد/ م 
 موريتانيا -، رئيس المعهد العالي للدراسات الُعليا التطبيقيّة الدكتور/ محمد األمين الداهي   
 
 

 :موضوعات النقاش وأوراق العمل
  ُمجتمعيّةالُمؤّسسات القيل والبناء الديُمقراطيّة: منظومة 
  تحقيق تحّدي التغيير –دول في مرحلة االنتقال 
 في السلطة: تحّديات الُمشاركة وُصنع القرار اإلسالم السياسي 
 ُمهّددات االنتقال إلى عالل ديُمقراطي: مفهوم القوى والسلطة 
 تعزيز ُحأور المرأة في السياسة 
 والمشاركة حقوق األقليّات في ظّل التغيّرات السياسيّة  
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 (2) 

 مؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطمؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسط
30.33 – 83.03 

 

 
 
 (1)سيل الو

 

  خطة جديدة لالقتصاد والتنمية في المنطقة وعبر العالم
 

  هاني فندقلي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتوماك كابيتال: م دير الجلسة
  الم تحّدثون:

 ة السابقة مريكيّ الُمواصالت األل إيه بايبر؛ وزيرة أستشاري السياسة، دي راي لحود هنري، كبير مُ  •
 والتنمية االقتصادي نظمة التعاون يام دانفرز، نائب األمين العام، مُ ول •
 ة تحدة األمريكيّ الممثل التجاري السابق الواليات المُ  سلبيو، نائبةميريام  •
 بادرة االستثمار في الشرق األوسطدير التنفيذي، مُ ب، الرئيس والمُ آجيمس بيك •

 (2) المختصر 

 ي الخليجخلق فرص العمل فتات بناء اقتصاديّ 
 

 ة ذ م مجنكه، رئيس كوينسي الدوليّ  لزلي  م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 ة الدوليّ  FAROروال دشتي، رئيس مجلس إدارة • 
 جمال فخرو، النائب األول للرئيس ، مجلس الشورى البحرين • 
 أفلح الرواحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنسالل  • 
 ة الحديثة للتجارة والعلوم مركز البحوث واالستشارات، الكليّ دير سيف هاشل راشد المسكري، مُ • 
 دير اإلعالم والفكرنادية رفعت، مُ • 

 

 (1) المختصر 

 إلى آسياكمحور الشرق األوسط 

 ةاالستشاريّ  IHSدير العام لشركة نطوني ناش، المُ أ :م دير الجلسة
 الم تحّدثون:  
 مجلس التشريعي الوطني في اليابان ستشارين، الكاز ويوكي حمادة، عأو مجلس المُ • 
 حلل مخاطر الدولة، بنك التصدير واالستيراد في الصين تشاو شانغ هوي، مُ • 
 ةدير البحوث، المكتب الوطني ل بحاث اآلسيويّ ميخائيل هير برج، مُ • 

 

 استراحة 88.33 - 83.03
 نتدى الدوحةم  

88:33-80:03 
 
 

  الوسيل القاعة:

 
 
 
 
 
 

 ية الجلسة الثان
 حقوق اإلنسان

 "األمن اإلنساني في ظّل الصراعات واألزمات"
 قطر –، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان د. علي بن صميخ المري  :م دير  الجلسة 

 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " الم تحّدثون:
 /يفنج -للجنة الدوليّة للصليب األحمر ات، ادير العمليّ ، نائب مُ تربا هما،ن السيّد  
  /المملكوووووة  –سوووووكوتالند أوف إيثوووووال، النائوووووب العوووووام السوووووابق، عأوووووو مجلوووووس اللووووووردات البارونوووووة 
  الُمتحدة 
 المملكة الُمتحدة – ، ُمحامي دوليارسعد جبّ  /األستاذ  
  /سوازيالند –كينسلي مابوزا، قاضية بالمحكمة الُعليا السيّدة  
  
 

 :موضوعات النقاش وأوراق العمل
 نساني واإل،اثي في النزاعات الُمسلحة: سوريا نموذجا  إشكاالت التدخل اإل   
 استراتيجيّة وبرامج األمل الُمتحدة في مجال األمن اإلنساني 
 الُمصالحة الوطنيّة والعدالة االنتقاليّة ما بعد الصراعات من منظور األمن اإلنساني 
 ُمستقبل األمن اإلنساني في المنطقة العربيّة في ظّل التحّديات الجديدة 
 

 ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطم  م  
 

88.33– 80.03 
 

 (1) الوسيل 
 

 المشهد االقتصادي العالمي
 

  هاني فندقلي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتوماك كابيتال م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 ة ، رئيس المجلس االستشاري الدولي، أكوا باور الدوليّ القويز عبد هللا • 
 ة )بي تي واي( المحدودة ستراتيجيّ شون كليري، رئيس مجلس إدارة المفاهيل اإل• 
 جورج هول، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة كلينتون • 
 كمبانيأند  مكنزيدير شركة ، مُ رمزي تور جاكوب• 
 

 
 (2) المختصر 

 
 

 مفقودال وسطي الطة الحجم: تحدّ توسّ تمويل الشركات الصغيرة والم  
 

  اكويتي بارتنرز؛ جامعة ييل CMدير الشريك، روبرت هوبكنز، المُ  :جلسةم دير ال
 الم تحّدثون: 

 خيري فان بالجون، المدير التنفيذي لالستثمارات، شركة الشركاء المحدودة • 
 بادرة االستثمار في الشرق األوسط دير التنفيذي لمُ رامي خوري، المُ • 
 ة درجة شماليّ  12،ي بروس، شريك، • 
 ennotaد حمادة، الرئيس التنفيذي لـمحم• 



 (3) 

 
 (1) المختصر 

 ريادة األعمال في العالم العربيوة النظم اإليكولوجيّ 
ن القيام زال يتعيّ ال ية؟ ما األعمال التجاريّ تنمية ما يجري القيام به لتحسين البيئة للرجال والنساء العرب الشباب لبدء و

 ؟ مكن أن تكون أكثر نجاحا  به؟ كيف يُ 
  ة الخاصةدير اإلقليمي لمركز المشروعات الدوليّ المُ  سي، الكب عبد الوهاب :ر الجلسةم دي

 الم تحّدثون: 
 ة دير المركز اللبناني للدراسات السياسيّ سامي عطا هللا، مُ • 
 والطبيعة  لإلنساندير مشروع، التنمية رامي شما، مُ • 
  قطوف الرياض  ذي لشركةس والرئيس التنفيؤسّ ، الشريك المُ تريكي لأوز ليتوبا • 
 ة الشابة مازن الشهابي، نائب رئيس مجلس إدارة القيادات العربيّ • 
 نتدى االقتصادي السوري اع، رئيس مجلس إدارة المُ أيمن الطبّ • 
 ةة الدوليّ دير الشريك، عطيّ بيجان خاجهبور الخوئي، المُ • 

 غداء إثراء الم ستقبل 84.33 - 80.03
 نتدى الدوحةم     

80:03-84:33 
 

القاعة: 
 الوسيل 

 
 
 
 
 
 

 الجلسة الثالثة
 ةالتنمي

 "تأثير الطاقة"
 :تحدة المُ  األملالتنفيذي للجنة  ، األمين، وكيلة األمين العامالسيدة/ ريما خلف م دير  الجلسة

  (اإلسكوا)سيا ة  لغربي آواالجتماعيّ  ةاالقتصاديّ 
 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " الم تحّدثون:

 سبقميشيل روكار، رئيس وزراء فرنسا األ يّد/الس  
 المملكة الُمتحدة –مالك، وزير التنمية الدوليّة السابق  السيّد/ شاهد 
  /عبدولي جانيه، األمين العام السابق للجنة االقتصاديّة ألفريقيا "السيّدECA الرئيس التنفيذي لُمؤّسسة ،"

"Mo"  
  /جّدة  –اد لالستثمارات الماليّة تميل جاد، الُمدير العام، تميل جالسيّد 
 

 :موضوعات النقاش وأوراق العمل
 والطاقة ات اآلسيويّةيُمستقبل االقتصاد 
 ستقرار السياسيأوروبا: مقاييس اقتصاديّة لال 
  في الُمستقبلوالتنمية أفريقيا: الثروات الطبيعيّة والسيولة 
 ؟أي نمو ُمنتظر في ظّل الربيع العربي 
  م )والتقارير النهائيّة(1025ل لفيّة في ضوء ما تحقق عام األهداف اإلنمائيّة 

 ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطم  م  
84:03-86:33 

 (1) الوسيل  
 ةريادة األعمال االجتماعيّ 

  ، جامعة جورج تاونBeeckدير مركز ، مُ هانس مارك  :م دير الجلسة
 الم تحّدثون: 

 لرئيس التنفيذي لنخوة س واؤسّ كامل األسمر، المُ • 
 ة سة االجتماعيّ ؤسّ المُ  -يدويّة  س والرئيس التنفيذي لشركة كنوزؤسّ أسامة محمد، المُ • 
  MAZAM مما زا ق المشروع، نسّ ، مُ ترهوني خليل• 
 س  ؤسّ ، شركة رمان الشريك المُ المهدلي ماريا • 
 ةوالطبيع لإلنسان ةدير برنامج التنميرامي شما، مُ • 

 لتلبيةبتكرة لخلق فرص العمل: التكنولوجيا الفائقة قاربات م  م   (2) المختصر 
 األوسطفي الشرق  ةفيمليون وظ 200الطلب على 

في خلق الُمساعدة  ريادة األعمال في الشرق األوسطلة قادة النظل اإليكولوجيّ يُمكن ل حول كيفللنقاش ستديرة مائدة مُ 
 ة العاليةعمل ذات التقنيّ الفرص 

  ة الخاصةدير اإلقليمي لمركز المشروعات الدوليّ ، المُ الكبسي عبد الوهاب :لجلسةم دير ا
 الم تحّدثون: 

 ة ة المعلومات الفلسطينيّ ة شركات تقنيّ حسن قاسل، رئيس مجلس إدارة جمعيّ  •
  رند يفأنتدب لشركة اع، العأو المُ رشا منّ • 
  121نتدب، العأو المُ  بايراكتلولو، نعمان• 
 ستثمارالبوادر لالدير الشريك، صندوق ي، المُ جيمي ليف• 

 تكاليف النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني (1) المختصر 
 بادرة فلسطينسة راند مُ ؤسّ مُ  -دير وكبير االقتصاديين تشارلز روس أنتوني، مُ  م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 سة التعاون االقتصاديؤسّ عاون أول، مُ نمرود نوفيك، مُ • 
 ، كبير االقتصاديين، البنك الدوليكسيكنأورهان • 
 ةبشار المصري، رئيس مجلس إدارة مسار الدوليّ • 

 ُمنتدى الدوحة ،داء 84:03-86:33
 نتدى الدوحةم    

86:33-81:03 

 

  الوسيل القاعة:
 
 
 

 

 الجلسة الرابعة 
 ةـــــــاســــيـالس

 "االستقرار اإلقليمي"
 

   ل أونيول، ُمسواعد األموين العوام ل مول الُمتحودة، ُمودير مكتوب العالقوات السيّد/ مايك دير  الجلسة:م
   نيويورك -( UNDPالخارجيّة التابع لـ)

 



 (4) 

 
 
 

 
 

 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " الم تحّدثون:
  إيطاليا  –السيّد/ البو بيستيللي، نائب وزير الخارجيّة 
  ُمملكة البحرين  -فكر د. علي محمد فخرو، أكاديمي وم 
 بروكسل  –ماريو ديفيد، عأو البرلمان األوروبي )عن البُرتغال( / السيّد 
  المملكة الُمتحدة –السيّد/ أليستر بيرت، عأو البرلمان، نائب رئيس حزب الُمحافظين السابق 
 فنلندا –تومو ميالسيو، ُمدير معهد السالم، جامعة تامبير / البروفيسور 
 

 :موضوعات النقاش وأوراق العمل

  ودور الدول في ترتيبات األمن والتعاون اإلقليمياإلقليمي  االستقرار 
 الصراعات الدينيّة والطائفيّة الُمتطّرفة والُمستقبل 
 السياسات الجديدة في الشرق األوسط في ضوء تراجع الديُمقراطيّة 
 نمو التحالفات الُمأادة لإلصالح 
  يّةالحالة السور –دور القوى الُعظمى في حّل الصراعات اإلقليميّة 
 تراُجع دور مجلس األمن والتدّخل لحّل النزاع الداخلي 

 
 

 ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطم  م  
86:33-81:03 

 
 (1) الوسيل  

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز توظيف النساء وريادة األعمال
 

  ةحامي، المنار لالستشارات القانونيّ ، المُ بوقاشي كاهنة شفيقة  م دير الجلسة:
 

 ثون: الم تحدّ 
 ة للمرأة المبادرة العالميّ  ةسؤسّ دير التنفيذي ومُ دايسون، المُ  امارسي• 
 ة دير التنفيذي ألسرار المغربيّ ، المُ الحلوانيمنية التازي • 
 فلسطين  -دات األعمال نتدى سيّ مُ ل دير التنفيذي، المُ أبو رمسي دعاء• 
 ةدير العام، مسار الدوليّ منال زريق، المُ • 

 طريق الحرير في الشرق األوسط (2) المختصر 
 

 ة، نائب الرئيس لتركيا والشرق األوسط، و،رفة التجارة األمريكيّ خورشيد شوكس م دير الجلسة:
 

 الم تحّدثون: 
 دير التنفيذي لمركز تجاري في الشرق األوسطجوشوا كرام، المُ • 
 حيدر أوزاكن، االتحاد الدولي للنقل على الطرق• 
 BCIسعيد برانسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة • 
 ة الصناعيين في إسرائيلدير جمعيّ صموئيل دان كاتاريفاس، مُ • 
 لنفيذي لشركة السياسة العامة، دي أتش أ، نائب الرئيس التفولفغانغ بروزك• 

 ناقشة:موضوعات المُ 
لتجارة الجديدة، وسالسل التوريد، ات التعزيز ممرّ  عمل معا  المكن للقطاع الخاص في الشرق األوسط كيف يُ 

ونقاط الوصول في المنطقة لنقل البأائع، بالتنسيق مع خبراء األمن والتجارة، والمسؤولين الحكوميين، 
 ؟ةهتمّ والشركات المُ 

 

 (1) المختصر 
 صناعة األفالم واإلنتاج التلفزيوني في الشرق األوسط

  ةة العالميّ يّ بادرات السياسنفيذي، المُ دير الت، الرئيس والمُ فولتيك جاي م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 ن بي سي يونيفرسال أ، الأرائب ستشار، نائب رئيس أول مُ وليريبرايان • 
  12، نائب الرئيس األول، شركة فوكس للقرن قويدرا وليام • 
 ة، كومكاست، نائب رئيس الشؤون الحكوميّ سموطكن ريتشارد• 

 استراحة 81:03-81:33



 (5) 

 م نتدى الدوحة   

81:33 – 23:10 
 
  الوسيلالقاعة:
 

 
 
 

 

 

 الجلسة الخامسة
 االقتصاد والتجارة الح ّرة
 )واقع االقتصاد العالمي(

 :إينار ،ونارسون، الوكيل الدائل لوزارة خارجيّة آيــسلندة م دير الجلسة  
 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " الم تحّدثون:

 بنغالديش  -رلمان، وزير التجارة السيّد/ طُفيل أحمد، عأو الب 
  ،البُرتغال –واالستثمار والتنافسيّة ُمساعد وزير االقتصاد لشؤون اإلبتكار د. بيدرو ،ونسالفيش 
 اليونان –، وزارة الخارجيّة م للعالقات االقتصاديّة الدوليّةالسيّد/ بانايوتيس ميخالوس، األمين العا  
 رومانيا  -ي السيّد/ دانيال دايانو، خبـير اقتصاد 

 :موضوعات النقاش وأوراق العمل
  م: تقيـيل أداء االقتصادات الُمتأثرة ونظرة ُمستقبليّة 1021م/1021نظرة إلى األزمة الماليّة العالميّة 
   الحاجة إلى المزيد من اإلصالح الُمقّدم في النظام المصرفي: الشفافيّة والُمساءلة والمسؤوليّة االجتماعيّة 
 ُسبل استغالل اإليجابيّات لخدمة الصالح العام  -وجيا الحديثة في االقتصاد: اإليجابيّات والسلبيّاتدور التكنول 

 الحواجز السياسيّة بين االقتصادات الُمتقّدمة والناشئة 
 )أثر سياسات أسواق العمل على االقتصاد: التحّديات الُمصاحبة )حقوق العمـّال 
 ر الطاقة الُمتجّددة )شّل ،از + شّل أويل(أمن الطاقة العالميّة والبحث عن مصاد 
 تأثير الثروة الهيدروكربونيّة الجديدة 
 

 مؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطمؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسط
 

81:33 – 23:10 
 
 

 (1) الوسيل 

 سرعات األعمال: بناء االقتصاد الجديد من األلف إلى الياءم  
 

 مار، بنك االستثمار األوروبي ، مسؤول االستثرافاشيولي باوال م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 شبكة ريادة األعمال، OCPدير، ستشار رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي؛ مُ ، مُ حكومي خليل جاي• 
  OCPمجموعة 

  AlMaqarr Coworkingنتدب، س والعأو المُ ؤسّ عبد القادر خالد، المُ • 
 ردن ألا رأند يفنتدب لشركة اع، العأو المُ رشا منّ • 
 ةة واالجتماعيّ تحدة االقتصاديّ ، خبير اقتصادي، لجنة األمل المُ دبرا سانارين • 
 

 (2) المختصر 
 

 

 

 وباما ألة السياسة الخارجيّ  تعمل ة: هلاالستجابة العالميّ 
 

 ستديرة نقاش حول وجهات نظر من واشنطن وموسكو وبراغ، والرياض ستبدأ مائدة مُ 
 

  للتنمية في الشرق األوسط UCLAدير مركز ، مُ ستيفن سيغل م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 ات سة الدفاع عن الديمقراطيّ ؤسّ ديفيد واينبرغ، زميل أول، مُ • 
 ة ة، معهد موسكو للعالقات الدوليّ يرينا زياكلسكايا، أستاذ في معهد الدراسات الشرقيّ إ• 
  Cevroتوماس بوجار، نائب رئيس معهد • 
 ةة السعوديّ ة، المملكة العربيّ دبلوماسي سابق، وزارة الشؤون الخارجيّ  عبد هللا الشمري،• 

 (1) المختصر 

 الصخري في أمريكاثورة الغاز 
 

 أسواق الطاقة على  تأثير ثورة الصخر الزيتي والغاز في الواليات المتحدة 
 

  ةتنمية االقتصاديّ سة راند البيئة والطاقة، وبرنامج الؤسّ دير مُ كيث وليام كرين، مُ  م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 أ،سطس وليام االبن ريتر، مدير مركز االقتصاد الطاقة الجديدة، جامعة والية كولورادو؛ الحاكل السابق لكولورادو • 
دير المعاون المستشار، برنامج الطاقة والمناخ الواليات المتحدة، صندوق ، نائب الرئيس والمُ نمارك براون ستي• 

 لبيئة الدفاع عن ا
ختبر القومي للطاقة مُ اللطاقة، لتحليل ادير المجموعة، المركز االستراتيجي حللي الطاقة ومُ جيفري لو،ان، كبير مُ • 
 دةتجدّ المُ 

 

 م 1021مايو  21:   األربعاء 

 نتدى الدوحةم  

30:33-83:03 
 
 

 القاعة: 
 الوسيل

 
 
 

 

 الجلسة السادسة 
 

 اإلعالم
 "أي سلطة رابعة رقمّية "

   جامعة قطر  -، قسل اإلعالم د. محمود قلندر :دير  الجلسةم 
 

 
 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " :الم تحّدثون

 الجزائر  – األسبقور، وزير الثقافة ممحي الدين عمي .د 
 مملكة البحرين –، صحيفة أخبار الخليج براهيل عبد الرحمن الشيخا.د  
 كمال سانتاماريا، قناة الجزيرة اإلنجليزيّة  



 (6) 

  ّجيمس تراوب، كاتب وصحفي ُمحترف )مجلة نيويورك تايمز(دالسي /   
  ،الووووووودكتور خووووووووان لوووووووويس مانفريووووووودي موووووووايورال، عميووووووود كليوووووووة دراسوووووووات اإلعوووووووالم السياسوووووووي 

  ةجامعة إشبيلي
 

 :موضوعات النقاش وأوراق العمل
  في وسائل التواصل االجتماعي تأثير العالل الرقمّي على التغيير 
 السياسية  االستقرار أو الفوضى خلق ة )اإلعالم( فيدور السلطة الرابع 
 )اإلعالم في خدمة السياسة )الحالة الشرق أوسطيّة 
 االقتصاد اإلعالمي الُمتجّدد سياسي ورياضي 

 

 ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطم  م  
30:33-83:03 

 

 (1) الوسيل 

 

 رةتطوّ ة الم  نيّ يات األمالتحدّ ة الناشئة ويات القتصاديّ التحدّ 
 

ساعد ورئيس الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مركز جنيف دير المُ وثهولد، المُ لأرنولد  م دير الجلسة:
  سلحةات المُ ة على القوّ قراطيّ للرقابة الديمُ 

 الم تحّدثون: 
 ة ة والدراسات القانونيّ ستراتيجيّ س مركز الشرق األوسط للدراسات اإلأنور عشقي، رئي• 
 ل إيه بايبر أستشار االستراتيجي، دي لل، المُ جورج سا• 
 قترحة(ة )المُ ة الدوليّ دير الشريك، عطيّ بيجان خاجهبور الخوئي، المُ • 

 

 ات جديدة، فرص جديدةالشباب للعمل: استراتيجيّ إعادة  (2) المختصر 
 

  األوسطبادرة االستثمار في الشرق دير التنفيذي، مُ ب، الرئيس والمُ آجيمس بيك م دير الجلسة:
  مليجا توالت، معهد نتدى التحوّ ق برنامج مُ نسّ ، مُ مارتينان دي برينوف يكلو م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 ماتياس لندبرغ، كبير االقتصاديين، البنك الدولي • 
 ، باديكو القابأة Tamayyaz التمايز ديردرويش، مُ  هبة• 
 سي عأو مجلس النواب، البرلمان التون ،نجلوي ربيع • 
  طالب إلى طالب بادرة مُ  ، إسناد دير التطويرمُ يمان حمدان، إ• 
 مجموعة واصل CCOبشار عزة، • 

 

 ياتالفرص والتحدّ : ط توسّ شرق البحر األبيض الم  كتشافات الطاقة في إ (1) المختصر 
 رئيس وحدة الشرق األوسط، معهد تحليالت الدفاع واألمن  ديموا،  أنتونيا م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

 ة ة واألمريكيّ دير البحوث، معهد الدراسات األوروبيّ ، مُ سنومي كويوانيس إ• 
 المحدودة  Tanmiyaالتنمية  دير دارنطوان حداد، مُ أ• 
 ة في جامعة اسطنبول أيمن، رئيس قسل العالقات الدوليّ جلدين سعادة • 
 نتدى األمن الدولي دير مُ ، مُ سبور،وس يفي نتي• 
 ةلشركات والخدمات االئتمانيّ دير العام لوالمُ رئيس مجلس إدارة  ،يما يستر - تشيجون ،و• 

 استراحة 83:03-88:33
 نتدى الدوحةم     

88:33-80:03 

 

 

 
 

  الوسيلالقاعة:
 

 

 الجلسة السابعة 
  "في الشرق األوسط تحّوالت الم جتمعّيةال"

 تونسيالسيّدة/ أمل عزوز، نائب، البرلمان ال :م دير الجلسة 
 " دقائق لكل ُمتحّدث 7إلى  5 " الم تحّدثون:

 األوروبي  دن، عأو االتحالفانا كوخ ميهرسي /ةالسيّد(EU)، ولجنة حقوق المرأة  ةالدوليّ  لجنة التجارة عأو
  بروكسل -ساواة بين الجنسينلمُ ل
  تجامعة الكوي –الدكتورة/ ُسعاد فهد عبد الرحمن المعّجل، أستاذة العلوم اإلداريّة 
  جامعة البحرين –األستاذ الدكتور/ عدنان بو مطيع، أستاذ اإلعالم 
 سالبروفيسور/ جيمس بويز، أستاذ العالقات الدوليّوة فوي ال( ياسوة الخارجيّوة األمريكيّوة، الكليّوة الملكيّوةKC ،)

  المملكة الُمتحدة
 :موضوعات النقاش وأوراق العمل

  (  اإلعالم والتعليل) !اإلصالحيّة لدى الشبابالشباب: دور الفكر الحديث في توجيه األفكار 

 أي دور سياسي؟  المرأة: التحّرر الُمطلق أم الُمحافظة على التقاليد؟ 

  ُ؟في العالل العربي سريّة للُمستقبل القبليالُمجتمع: أّي ُمكّونات أ 

 سوق الوظائف الوطنيّة في الخليج العربي تأثير 

 مقراطيّة وتأثير النَُخب الجديدة الدولة األمنيّة والدولة الشعبيّة الدي 
 

 م ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسطم ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسط
88:33-80:03 

 
 (1) الوسيل 

 

 طرق مبتكرة لتعزيز الصحة وتنمية المجتمع
 

 محدودة الشرقيّة الالطاقة  مجموعة ، رئيسةينغوانغ  م دير الجلسة:
 

 : الم تحّدثون
 محدودة قطوف الرياض الشارك والرئيس التنفيذي لشركة س المُ سّ ؤمُ ، اليتيري كل لأوز ليتوبا • 
 ة ة، إصالح والتنمية الوطنيّ دير مكتب الخدمات الصحيّ ليي قوه، نائب مُ • 
   يمعبد تود نكس ديرمُ  ي شيرين،ش تتشا• 
 ي العراق نظمة العون الصحّ دير مُ اف، مُ هالة الصرّ • 
 رة شركةإدا DADEستشفى بكين دير مُ سونغ، مُ  شائك •



 (7) 

 حشد التمويل في منطقة الشرق األوسط (2) المختصر 

  ةلتحالفات العالميّ لدير التنفيذي لبرنامج معهد آسبن ، المُ ن،مابيرمايكل  م دير الجلسة:
 الم تحّدثون: 

  Crowdfunder.comس المشارك والرئيس التنفيذي، ؤسّ ستشار بارنيت، المُ المُ • 
  Zoomaalس والرئيس التنفيذي لشركة ؤسّ عبدهللا العبسي الحلبي، المُ • 
  Yomken.comس والرئيس التنفيذي لشركة ؤسّ د طه، المُ تامر محمد السيّ • 
 Liwwaلشركة حمد مور، الرئيس التنفيذي أ• 

 المشاركة من األساس: المرحلة المقبلة من العولمة  (1) لمختصر ا

  ةاالستشاريّ  IHSدير العام لشركة نطوني ناش، المُ أ م دير الجلسة:
 

 الم تحّدثون: 

 ستشارين، اليابان حمادة، النائب، مجلس المُ  يكاز ويوك• 
 ة ة األمريكيّ ة واالبتكار، وزارة الخارجيّ دير الشراكات العالميّ ، مُ سسيبيل يوإدوارد • 
 SSG ستشارينرئيس المُ  شميدا ستيفن بول• 

 استراحة 80:03-80:33
 م نتدى الدوحة 

80:33 – 84:33  
 
 

القاعة: 

 الوسيل
 

 م نتدى الدوحة وم ؤتمر إثراء الم ستقبل االقتصادي للشرق األوسط

 الجلسة الختامّية الم شتركة
 

 "اإلعالن عن الفائزين بجائزة الدوحة الخاصة باالبتكار في المجال االقتصادي" 
  /قطر( عبد هللا الرميحي، ُمساعد الوزير للشؤون الخارجيّةبن محّمد سعادة( 
 لبروفيسور/ ستيفن سبيغلا( ُمدير مركز تنمية الشرق األوسط ،CMED جامعة كاليفورنيا ،)– لوس أنجلوس  
  ّالمملكة الُمتحدة –د/ كريس دويل، ُمدير كابو لتطوير العالقات العربيّة البريطانيّة السي 

 ،داء    84:03-81:03
 )جوالت وزيارات ُحّرة(    86:03
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