
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 (1) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 م3102يونيو   8:  السبت
 البيــــان                 الوقت

 بدء  مساًء 60:66
 
 نتدىالتسجيل للم

 مساًء 60:66

 الوسيل( ردهـة)

شاركني يف حفل 
 
 استقبال امل

 
 نتدىامل

 م3102يونيو   9:  األحد
60:66– 06:06    

 
 نتدىالتسجيل للم

06:06– 00:66 

 اعة الوسيل()ق

الحظات احلضور
 
 وبدء عرض بالفيديو ،الرتحيب مب
 :كلمة ترحيبّية

  سعادة الشيخ/ أمحد بن حممد بن جرب آل ثاني، ُمساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي، رئيس

  قطر -اللجنة الدائمة لتنظيم امُلؤمترات 

 الواليات امُلتحدة  –كنجز السياسة اخلارجّية مُبؤّسسة برومدير  مارتن إنديك، نائب الرئيس و 
00:66– 01:54 

 )قاعة الوسيل(

 اجللسة العامة األولـى
الت يف أفغانستان وباكستان

ّ
 التحو

 ُمدير اجللسة:

 الواليات امُلتحدة  –مركز سابان لسياسة الشرق األوسط، ُمؤّسسة بروكنجز  زميل أول،، بروس ريدل  

 :ثونتحّدامُل
  بق لدى الواليات امُلتحدةاكستان الساب حسني حقاني، سفري  

 لألمن، ُمؤّسسة  10ة اخلارجّية، زميل أول، مركز القرن مايكل أوهانلون، ُمدير حبوث السياس

 الواليات امُلتحدة  –بروكنجز 

  أفغانستان -أمر اهلل صاحل، امُلدير السابق، إدارة األمن الوطين  

 الواليات امُلتحدة -باكستان، وآسيا الوسطى  ديفيد سيندي، ُمساعد وزير الدفاع السابق ألفغانستان، و  
 (مطعم الالغون)       غــداء 61:66 –60:66
61:04– 65:04  

 (فتح اخلري )قاعة 

 :بدء جلسات جمموعات العمل
 

ر االجتماعي  – 0
ّ
ة والتغي

ّ
ية الديني

ّ
ية التعبري، واحلر

ّ
 : التداخل بني حر

 بيكيت ،أمساء فهد الدين Fund ، جملس الشؤون العامة اإلسالميهاريس تارين() 

 :منع االنهيار االقتصادي وتعزيز النمو الشامل يف مصر وتونس – 3 (0املختصر )قاعة 
 (السيد/ حافظ غامن )مؤّسسة بروكنجز 

  (الدوحة –شادي حامد، وسلمان شيخ )مركز بروكنجز 

ة: أفغانستان، مصر وليبيا:تعزيز أوجه التآزر يف النهوض حبقوق املرأة، يف ظ – 2 (4الوسيل )قاعة 
ّ
 مرحلة الصراع يف الدول اإلسالمي

ّ
 ل

 ،(تحدة للسالموكاتلني كويهنست )معهد الواليات امُل حامد خان، منال ُعمر 

شاركة يف عامل ديناميكي – 4 (3املختصر )قاعة 
 
شرتكة، وامل

 
ة والدين: السعي إىل املصاحل امل

ّ
 الدبلوماسي

 يرتيسوااألسقف جون شني، وآلني ك 

 اسرتاحــة  65:06–65:04
 جلسات جمموعات العملإستمرار  64:06 –65:06



 

 

 

 (2) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 

 البيــــان                 الوقت
60:66– 60:66  

 )قاعة الوسيل(

 * حفل االفتتاح والعشاء الرمسي
 ) جلسة نقاش بعد العشاء (

 مدير احلفل:

  ،الواليات امُلتحدة  –ّسسة بروكنجز مُبؤ السياسة اخلارجّية ديرم نائب الرئيس ومارتن إنديك  
 : ثونتحّدامُل

جملس الوزراء ووزير الدولة لشؤون جملس  رئيس نائب –سعادة السيد/أمحد بن عبد اهلل آل حممود  -
 دولة قطر الوزراء

 رئيس مجهورية أفغانستان –فخامة السيد/ حامد كرزاي  -

 عام ملنظمة التعاون اإلسالمي، األمني ال أكمل الدين إحسان أوغلو السيد/  سعادة -

وكيل وزارة اخلارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة، ،  تارا سيونني شاينسعادة السيدة/  -

 الواليات املتحدة 

 بنني، والتكامل األفريقي والفرانكفونيةوزير الشؤون اخلارجية ،  باكو  اريفاري ناصرو سعادة/  -

 م3102يونيو   01:  االثنني
60:66– 60:66  

 )قاعة الوسيل(

 * اجللسة العامة الثانية
 : الفنون، والصراع واألمن"فرض السياسة والثقافة"

 ُمدير اجللسة:

  ،سينثيا شنايدر، زميل أول غري ُمقيم، مشروع العالقات بني الواليات امُلتحدة والعامل اإلسالمي

  الواليات امُلتحدة  –ُمؤّسسة بروكنجز 

 :ثونتحّدامُل
 ي علي أنصار، موسيقار من مجهورّية ماليمان 

 إيران –رتونّية نيكامانغ كوسر، ُمصّمم رسوم  ك 

 ( ُسلطانة صّديقي، رئيسة تلفزيونHum )– باكستان 

 جلسات جمموعات العمل  06:54 –60:66
 اسرتاحة  00:66 –06:54
00:66– 01:54  

 )قاعة الوسيل(

 * اجللسة العامة الثالثة
ة وا

ّ
قراطي

 
ة التجانس معًا؟الدمي

ّ
 لتنمية: كيفي

 ُمدير اجللسة:

  متارا كوفمان ويتيز، زميل أول وُمدير مركز سابان لسياسة الشرق األوسط مُبؤّسسة بروكنجز– 

 الواليات امُلتحدة

 :ثونتحّدامُل
  الواليات امُلتحدة –سعادة/ نزانني آش، نائب ُمساعد وزير اخلارجّية لشؤون الشرق األدنى 

  /اإلمارات العربّية –عطّية، الرئيس التنفيذي، بيت دوت كوم  ربيعةالسيد 

  مصر -سعادة/ عمرو دّراج، وزير التعاون الدولي والتخطيط 

 (مطعم الالغون)       غــداء 61:66 –60:66
  جلسات جمموعات العملإستمرار  65:06 –61:04

ك الباصات للعشاء يف اخلارج( 60:66
ّ
 )حتر

 م لؤلؤة الشرقالعشاء يف مطع 60:06



 

 

 

 (3) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 

 م3102يونيو   00:  الثالثاء 
 البيــــان                 الوقت

60:66– 60:04  

 )قاعة الوسيل(

 * اجللسة العامة الرابعة
ة، وإعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط

ّ
 الرأي العربي واهلوي

 ُمدير اجللسة:

 الواليات امُلتحدة –جز خالد اجلندي، زميل مركز سابان الشرق األوسط، ُمؤّسسة بروكن 

 :ثونتحّدامُل
 الواليات امُلتحدة – داليا جماهد، امُلدير التنفيذي، مركز غالوب للدراسات اإلسالمّية 

  جامعة أوكالهوما –سامر شحاتة، أستاذ ُمشارك يف الدراسات الدولّية، ُمنّسق برنامج الشرق األوسط 

 لتقّدم، زميل غري ُمقيم، مركز سابان لسياسة شبلي تلحامي، أستاذ كرسي أنور السادات للسالم وا

 الواليات امُلتحدة –الشرق األوسط مُبؤّسسة بروكنجز 

 رشاد حسني، املبعوث اخلاص لدى ُمنظمة التعاون اإلسالمي 

 جلسات جمموعات العمل 06:54 –60:04
 اسرتاحة 00:66 –06:54

 * اجللسة العامة اخلامسة 01:54 –00:66
ة:
ّ
 أزمة سوريا وتأثريها على اإلقليم اآلثار اجلانبي

 ُمدير اجللسة:

  الدوحة –َسلمان شيخ، زميل وُمدير مركز بروكنجز 
 :ثونتحّدامُل

 سعادة/ صائب ُعريقات، كبري امُلفاوضني، ُمنظمة التحرير الفلسطينّية 

  /دبلوماسي سابق توماس بيكرينغ، نائب رئيس ُمؤّسسة "هيلز أند كومباني"، سعادة-  

 امُلتحدة الواليات

  /اململكة امُلتحدة –جون ويلكس، ُممثل خاص للُمعارضة السورّية سعادة 

 امـــــات اخلتــتعليق   60:04 –01:54

 (مطعم الالغون)       غــداء 60:66 –60:06

غ 
 
 ادرةـــــــامل

 

 

 

 
 


