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 اليوم األّول

 م2017مايو  14األحـد 

 التفاصيل التوقيت/ القاعـة

8:30- 10:00  
 
 صباحا

  دخان قاعة
 التسجيل

10:00- 11:00  

 قاعة الدفنة

 االفتتاح الرسمي للمنتدى

 

 

  

 ة للمنتدىالجلسة االفتتاحي  
 ية االستقرار السياسي واالقتصاديالتعاون الدولي وأهم  

 
 تالوة آيات بي نات من الذكر الحكيم ▪

 

حضرة صاحب السمو/ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  :االفتتاح كلمة ▪

 دولة قطر "حفظه هللا"

 
 “قصير عن منتدى الدوحةيلم عرض ف“

 
 :ضيوف الشرفمن  ثونالمتحد  

 فخامة المشير/ عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورّية السودان ●

 رئيس جمهورّية مالي –فخامة الرئيس/ ابراهيم بوبكر كيتا  ●
 –دولة الرئيس/ سعد رفيق الحريري، رئيس مجلس الوزراء  ●

 الجمهورّية اللبنانّية

علي خيري، رئيس مجلس الوزراء، جمهورّية الصومال معالي/ حسن  ●
 الفيدرالّية

 سعادة السّيدة/ أمينة محّمد، نائب األمين العام لألمم المتحدة ●

 استراحة 11:30 – 11:00

11:30- 13:00 

 قاعة الدفنة

 الجلسة العامة األولى 
الت المشهد ل: تحوّ المحور األوّ  -موضوع الجلسة 
 السياسي العالمي

 

  السّيد/ محّمد كريشان، قناة الجزيرة الفضائّية :يس الجلسةر ئ

 

 :املتحّدثون الرئيسّيون 

 ارنيسكي، نائب رئيس البرملان األوروبي كز  در زاد/ ريسعادة السيّ  ●

ق اإلغاثة في حاالت ة ومنّس نسانيّ ين، وكيل األمين العام للشؤون اإلسعادة/ ستيفن أوبرا ●

 ة نسانيّ ق الشؤون اإللتنسيالطوارئ، مكتب األمم املتحدة 

 –وزارة الخارجّية ب الدولة لشؤون الشرق األوسطياس إلوود، وزير توب/ دالسيّ  سعادة ●

 اململكة املتحدة

يات وال ال -ة سة اإلحتياجات العامليّ دة/ نانس ي ليندبورغ، الرئيس التنفيذي، مؤّس السيّ  ●
 ةاملتحدة األمريكيّ 

 استراحة 13:30 – 13:00
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 ة مختلفةثالث جلسات متزامنة في ثالثة محاور فرعيّ  14:45 – 13:30

 (1قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3قاعة سلوى )

تطّورات العالقة الخليجيّة  -1 موضوع الجلسة:

 اإليرانيّة

 جامعة قطر –الدكتور/ محجوب الزويري، مركز دراسات الخليج : ر ئيس الجلسة

 
 :ن الرئيسّيون املتحّدثو 

 هللا إيشالر، نائب رئيس وزراء تركيا السابق سعادة السّيد/ أمر ●

األمين العام املساعد للشؤون السياسّية واملفاوضات حمد العويشق،  الدكتور/ عبد العزيز  ●

 بمجلس التعاون لدول الخليج العربّية

 عراقالسّيد/ يان كوبيش، مبعوث األمين العام لألمم املتحدة إلى ال ●

 قطر  –الدكتور/ محّمد املسفر، أستاذ جامعي سابق  ●

 جامعة لندن  -ة رشين أديب مقّدم، مدير مركز الدراسات اإليرانيّ آالدكتور/  ●

أستاذ اإلعالم السياس ي ورئيس قسم اإلعالم، بجامعة اإلمام،  الدكتور/ عبد هللا العّساف، ●

اململكة العربّية  –والدراسات العربّية الروسّية  ورئيس وحدة الدراسات اإلعالمّية بمركز اإلعالم

  السعودّية 

 

مزمات السياسيّة وانعااساتها األ -2موضوع الجلسة: 

 على استقرار الشرق األوسط 

الدكتور/ مطلق بن ماجد القحطاني، املبعوث الخاص لوزير الخارجّية ملكافحة  :رئيس الجلسة

 رقط –اإلرهاب والوساطة في تسوية النزاعات 

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 اندالسو جمهورّية  –ة الخارجيّ  شؤون، وزيرة الابراهيم أحمد غندور  /دكتور ال سعادة ●

 د/ نيكوالي مالدينوف، مبعوث األمم املتحدة للسالم في الشرق األوسطالسيّ  ●

  - السياسةو  أستاذ كرس ي القانون الدولي، والتجارة، البروفيسور/ مالك بن ربيع دحالن● 
 اململكة العربّية السعودّية -، كوين ماري جامعة لندندراسات القانون التجاري،  مركز 

 ن العام لألمم املتحدة إلى اليمناعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث األميد/ اسمالسيّ سعادة  ●

 الفتاح، أستاذ باحث، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الدكتور/ سيف الدين عبد ●
 ةالدوح -

 

 ة اللجوء وسياسات الدولقضيّ  -3موضوع الجلسة: 

دراسات النزاع والعمل اإلنساني، معهد  مركزبراهيم فريحات، ا /كتور دال :الجلسةئيس ر 

 الدوحة للدراسات العليا
 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 صربيا -سعادة السّيدة/ مايا غويكوفيتش، رئيسة املجلس الوطني  ●

الواليات املتحدة  - جامعة والية أيوا - أستاذ علم االجتماع ،كيوسو دالدكتور/ عبدي محمّ  ●

  ةاألمريكيّ 

  اليابان –جامعة هوكايدو ، الدكتور/ هيديكي تاروموتو ●

 سّيد/ كولن روبرتسون، معهد الشؤون الدولّية الكندّيةال ●

 اململكة املتحدة  -جامعة ساسكس  ،/ إيديل أكينس يستاذةاأل  ●

 سالمي للحوار والتواصلالوقف السويدي اإل  موس ى، رئيس انالشيخ/ حّس  ●

14:45 – 16:45 

 2الدفنة قاعة 

 غداء
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 ة مختلفةثالث جلسات متزامنة في ثالثة محاور فرعيّ  18:00 – 16:45

 التفاصيل التوقيت/ القاعـة

 (1قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالتحاد وروسيا  أمرياا -1 الجلسة: موضوع

 في الشرق األوسط ومرحلة سياسيّة جديدةاألوروبي 

 -بمجلس الشيوخ ووزير سابق  الرحمن مالك، عضو  عبد /دالسيّ  سعادة: ر ئيس الجلسة

 باكستان

  

 :املتحّدثون الرئيسّيون 

 املغرب  -سعادة السّيد/ يوسف عمراني، مستشار، مجلس الوزراء امللكي  ●

سعادة السّيد/ نيكوالس جيمس ويستكوت، مدير منطقة الشرق األوسط، هيئة العمل  ●

 االتحاد األوروبي –الخارجي 

 الكويت  –الدكتور/ ظافر محّمد العجمي، املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة الخليج ●

ربي مروان قبالن، أستاذ العلوم السياسّية، مدير تحليل السياسات، املركز الع/ الدكتور ●

 قطر   -لألبحاث ودراسة السياسات 

 محلل سياس ي بمنظمة رصد روسيا والشرق األوسط ، تشكوفاالدكتور/ ماكسيم سو  ●

 –جون دوك أنتوني، الرئيس واملدير التنفيذي للمجلس الوطني للعالقات األمريكّية  /الدكتور  ●

 الواليات املتحدة األمريكّية  –العربّية 

 

 

ة ات التجاريّ قبل االتفاقيّ مست -2موضوع الجلسة: 

 ة واالستثمارالدوليّ 

 الجزائر   –بن بادة، وزير تجارة سابق  مصطفى/ السّيد سعادة :رئيس الجلسة

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

  كوستاريكا -ة وزير الخارجيّ  ،سانز / مانويل غونزاليس السّيد سعادة ●

 –ة لتنفيذي، غرفة التجارة العربيّ الدكتورة/ أفنان الشعيبي، األمين العام والرئيس ا ●

  ة البريطانيّ 

 ، جهاز قطر لإلستثماراالستثمارات النشطة مدير إدارةالسّيد/ أحمد علي الحّمادي،  ●

 جنبية للمعلومات واالستثمار األ د/ توماش بيسوال، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولنديّ السيّ  ●

  ةيطاليّ إة ، شركة استشاريّ العمل فريق دارةإ، رئيس يغايتان ماوريتسو نطونيوأ /دالسيّ  ●
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مشاالت اللجوء واألوضاع  -3موضوع الجلسة:  (3قاعة سلوى )

 ية لالجئينة والصحّ ة والتعليميّ االقتصاديّ 

ألمم املتحدة لسامية لمفّوضية الل د/ خالد خليفة، املمثل اإلقليميسعادة السيّ  :الجلسةئيس ر 

 لدى دول مجلس التعاون الخليجيلشؤون الالجئين 

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 األرجنتين –زالوفينين، وكيل وزارة الخارجّية  جوستابو  السفير/سعادة  ●

ة شبكة صانعي السالم الدينيّ  ي،التنفيذ بينتيكانين، املدير يرجانا نتيالسّيد/ أ سعادة ●

 فنلندا -ة والتقليديّ 

لدراسات لرير مجلة جيل ورئيسة تح ،ةأستاذة العلوم السياسيّ  ،هادية يحياوي  /الدكتورة ●

  ّيةالجزائر الجمهورّية  - ةة والعالقات الدوليّ السياسيّ 

 هونغ كونغ –املعهد التكنولوجي والتعليم العالي ، تيرينس شومالدكتور/  ●

 -محّمد األمين السالك، أمين عام، مركز الصحيفة للدراسات االستراتيجّية  /الدكتور  ●

  موريتانيا

سوربون ال 1ة في جامعة باريسالكالسيكيّ ي، طالب ماجستير في علم اآلثار / كنان العلاألستاذ ●

  سوريا -

 استراحة 18:30 – 18:00

18:30 – 20:00 

 قاعة الدفنة

 

 الجلسة العامة الثانية 
تحّديات التنمية  ر الثالث:وضوع الجلسة: المحوم

االقتصادّية واالستثمار في مرحلة التغيّرات 

 نفط والطاقة( العالميّة )قضايا ال

( NBCن بي س ي )أمراسلي األعمال بقناة  د/ علي فلش ي، إعالمي وكبيرالسيّ  :الجلسةئيس ر 

 MSNBCن بي س ي أس أم أم برامج بقناة ة، ومقّد خباريّ اإل 

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 قطر  –، وزير الطاقة والصناعة محّمد بن صالح السادةسعادة الدكتور/  ●

 رومانيا –ونيكا غورغيتا، وزيرة الدولة للشؤون الخارجّية / مالسّيدة سعادة ●

 السّيد/  سعادة ●
ّ
 باكستان -ة اس ي، وزير البترول واملوارد الطبيعيّ عبّ  انشاهد حق

 السويد – والتجارة االتحاد األوروبي وزير الدولة لشؤونأوسكار ستينستروم،  /السّيد عادةس ●

 
  

20:00-  22:00 

 2الدفنة  قاعة

 الفندقبعشاء 
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 اليوم الثاني 
 م2017مايو  15االثنين 

 التفاصيل التوقيت/ القاعـة

9:00 – 10:15 

 

 قاعة الدفنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة الجــلــســـة العامة 
أثير السياسي تالالمحور الثاني:  -موضوع الجلسة 

 واالقتصادي في قضايا الالجئين

ن بي س ي أس أم أم برامج بقناة المي ومقّد د/ أيمن محي الدين، إعالسيّ :  رئيس الجلسة

MSNBC  ّةة األمريكيّ التلفزيوني 
 

 :املتحّدثون الرئيسّيون  

 ورئيس الوزراء األسبقرئيس مجلس األعيان الثاني لنائب ال/ سمير زيد الرفاعي، دولة السّيد ●
 ردنأل ا –

 البرتغال –بودروزو، وزير ة العدل سعادة السّيدة/ أنابيال داماسيو  ●

سعادة/ كيلي كليمنتس، نائبة املفّوض السامي، املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون  ●
 سويسرا  -  الالجئين

 ميانمار -تورا شوي مان، رئيس اللجنة التشريعّية والقانونّية في البرملان  /دالسيّ سعادة  ●

 لندن -سواس جامعةرئيسة ، بارونة/ فاليري أموسسعادة ال ●

فلة بن غربّية، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم اإلنسانّية والعلوم الدكتورة/  ●

 الجزائر -اإلسالمّية، جامعة وهران 

 استراحة 10:30 – 10:15

 ة مختلفةثالث جلسات متزامنة في ثالثة محاور فرعيّ  11:45 – 10:30

 (1قاعة سلوى )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحديات السياسيّة في الشرق  -1وضوع الجلسة: م
 األقصى وشبه القارة الهندّية

  قطر -للدراسات الجزيرة  مركز باحث بشفيق شقير، السّيد/ : ر ئيس الجلسة
 

 :املتحّدثون الرئيسّيون 

ديا كــــازمي، مــــدير أكاديمّيــــة السياســــات والبــــرامج، معهــــد الر يــــة االســـــتراتيجّية علــــدكتورة/ ســــا ●

 باكستان  -إسالم آباد )سفي(، 

اســــات السياســــات ســــحيم بــــن محّمــــد آل ثــــاني، باحــــث فــــي املركــــز العربــــي لألبحــــاث ودر  الشــــيخ/ ●
 قطر -منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربّية  وأمين سر

 ، املدير التنفيذي، معهد ميانمار لدراسات السالم واألمن السّيدة/ كين ما ما ميو ●

 كندا  –ولي، املدير العام، معهد ماكدونالد لورييه االدكتور/ برايان لي كر  ●
 سنغافورة -، مدير معهد الشرق األوسط، الجامعة الوطنّية سنج هوإنجالدكتور/  ●
 

بل اناماش االقتصاد العالمي وس   -2موضوع الجلسة: 
 بناء اقتصاد عالمي قويّ 

 تصادات الشرق األوسطالسّيد/ كويشيرو تاناكا، رئيس املعهد الياباني الق :رئيس الجلسة
  

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 
 اليونان -ة جورجيوس كاتروجكالوس، وزير الدولة للشؤون الخارجيّ  /سعادة السّيد ●
  سعادة السّيدة/ ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة بجمهورّية السلفادور  ●
 بولندا  –أستاذ جامعي البرملان و  البروفيسور/ كيليون مونياما، عضو  ●
 سويسرا –ة تيال شورغاي، مدير معهد جنيف للدراسات الجيوستراتيجيّ أالدكتور/ جيوال  ●
 ة ساعد للشؤون االقتصاديّ املعام المين األ الدكتور/ عبد هللا القويز،  ●

 
مجلس  -سابقا

 الخليجي التعاون 
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 (3قاعة سلوى )

 

ثار اللجوء على الدول آ -3موضوع الجلسة: 

 المستقبلة لالجئين

 سعادة السّيد/ محّمد قاسم الحّجار، عضو البرملان اللبناني  :الجلسةئيس ر 

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

البروفيسور/ محيتين آتامان، باحث في شؤون األمن الخليجي اإليراني، مؤّسسة سيتا ●

 تركيا  –للدراسات 

 خفر السواحل اإليطالّية و لياردو، ي/ سيرجالقبطان البحري  سعادة ●

  فلسطين -جامعة بوليتكنك  ،لدكتور/ بالل فالحا ●

 نيجيريا  - وو  قسم اإلدارة العامة، جامعة أوولو ،والياأ الدكتور/ تايو●

  الهند –مساعد بقسم علوم االجتماع جامعة والية كيراال  أستاذة ،مو بيج الدكتورة/ بشرى ●

 ن لبنا -السّيدة/ لور سليمان، مديرة الوكالة الوطنّية لإلعالم  ●

 

 

11:45 – 12:00 
 استراحة

 التفاصيل التوقيت/ القاعـة

12:00 – 13:15 

 

 قاعة الدفنة

 الجلســة العامة الرابعة

موضوع الجلسة: المحور الرابع: البعد القانوني 

 والحقوقي واإلنساني في التعامل مع قضايا الالجئين

 والعمل اإلنساني الدكتور/ سلطان بركات، مدير مركز إدارة النزاع :رئيس الجلسة

 

 : ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

  ةمم املتحدة للشؤون اإلنسانيّ األ  د املريخي، مبعوثالدكتور/ أحمد بن محّم سعادة  ●

ة السالم واألمن تامرات صاموي، رئيس الفريق املعني باستعراض استراتيجيّ  السّيد/ سعادة ●

 األمم املتحدة –

ة عن ستشار خاص لألمين العام املعني باملسؤوليّ يفان سيمونيفيتش، مإ السّيد/ سعادة ●

 مم املتحدة األ  –الحماية 

- رئيس مجلس األمناءبن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني،  العزيز  عادة الشيخ/ عبدس ●

  قطر  –الصناديق اإلنسانّية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

الواليات املتحدة  -ورك دة/ سارة كليف، مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويالسيّ  ●

 ة األمريكيّ 

 جمهورّية بيرو -الدكتور/ ايلوي اسبينوزا سالدانيا باريرا، قاض ي املحكمة الدستورّية  ●

13:15-  15:00 

 2الدفنة  قاعة
 غداء
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 ة مختلفةالثة محاور فرعيّ ثثالث جلسات متزامنة في  16:15 -15:00

 (1قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2سلوى )قاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور المجتمع الدولي ومنظمات  -1موضوع الجلسة: 

 حقوق اإلنسان في التعامل مع قضايا الالجئين

السّيد/ يوسف عبد هللا العفيفي، نائب رئيس، اللجنة الُعمانّية لحقوق اإلنسان  :رئيس الجلسة

 سلطنة ُعمان –

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 الدكتور/ نجيب غضبان، سفير االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورّية ●

  اململكة املتحدة -جامعة بريستول  ،بن هدسون  /الدكتور  ●

  نيجيريا – أديكونل أجاسينجامعة  ،الدكتور/ أوالكونل فوالمي ●

 ة الدوليّ الهجرة  نظمةث باسم املدير العام ملليونارد دويل، املتحّد / دالسيّ  ●

اململكة  –جامعة بريستول  ،دييغو أكوستا أركارازو، محاضر في القانون األوروبي /الدكتور ●

  املتحدة

 

 

ة دور المنظمات الخيريّ  -2 موضوع الجلسة:

 والمجتمع المدني في مساعدة الالجئين

الواليات   -/ محّمد أحمد، رئيس تنفيذي، مؤّسسة االحتياجات العاملّية السّيد :رئيس الجلسة 

 املتحدة األمريكّية 

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 ملانيالبرملان األ عضو   –باتزيلت  مارتنسعادة السّيد/  ●

 ة، صندوق األمم املتحدة للسكاند/ لؤي شبانة، املدير اإلقليمي للدول العربيّ سعادة السيّ  ●

   ل األحمر القطري رئيس مجلس إدارة الهال، د بن غانم العلي املعاضيدالدكتور/ محمّ  ●

ات الصليب شراكات االتحاد الدولي لجمعيّ  ،وكيل األمين العام، الدكتورة/ جميلة محمود ●

 سويسرا  –األحمر والهالل األحمر 

مين العام لجامعة الدول ة بنت خليفة آل ثاني، مبعوث األ سعادة الشيخة الدكتورة/ حصّ  ●

 قطر -ة نسانيّ ة لشؤون اإلغاثة اإلالعربيّ 

 ةة الهاشميّ ة األردنيّ أمين عام الهيئة الخيريّ  ،د/ أيمن املفلحالسيّ  ●
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 (3قاعة سلوى )

 

 

 

 

 

 

اإلعالم وقضايا التنمية  -3موضوع الجلسة: 

 واالستقرار وأمزمة الالجئين

 ، قناة الجزيرة الفضائّيةالهادي د/ ماجد عبدالسيّ : رئيس الجلسة

 

 :ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

مم لتحالف الحضارات في األ  ير، املمثل السامالنص العزيز عبد بن ناصر /دالسيّ  سعادة ●

 قطر  –املتحدة 

ة السامية لألمم املتحدة د أبو عساكر، املسؤول اإلعالمي اإلقليمي، املفوضيّ محمّ د/ السيّ  ●

 فلسطين  – لشؤون الالجئين

املمكلة  - للدراسات والبحوث واإلعالم مركز أسبار  هد العرابي الحارثي، مدير فالدكتور/ ●

 ّية السعودّيةالعرب

  قطر - والدراسات مدير مركز الشرق لألبحاث ،الدكتور/ خالد الجابر ●

 اململكة املتحدة  -خبيرة اتصاالت  ،ي جيميني بانرير  ستاذة/األ  ●

 مركز الدوحة لحّرية اإلعالم –السّيدة/ حنان اليافعي، مدير إدارة الرصد واملناصرة  ●

 استراحة 16:30 -16:15

16:30- 17:00 

 

 قاعة الدفنة

 ةمساخالجلســة العامة ال

 مستقبل التنمية واالستقرار وحقوق موضوع الجلسة:

 نظرة استشرافيّة – الالجئين

 –ل، رئيس مجلس الشورى د فخرو، نائب أوّ / جمال محمّ السّيذ سعادة :رئيس الجلسة

 البحرين

 

 : ون ثون الرئيسيّ املتحّد 

 ء فنلنداوها سيبيال، رئيس وزراي /دالسيّ  سعادة ●

 الواليات املتحدة –سعادة/ مارتن أنديك، نائب رئيس مركز بروكينجز واشنطن  ●

17:00 –  17:30 

 

 قاعة الدفنة

 

 ةالختاميّ  الجلسة

 

 قطر - وزير الدولة للشؤون الخارجي ة المريخي، سلطان بن سعدسعادة/  ●
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