
 
 
 
 
 



 

 

 (1) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 

 م8028 هايى 82:  االثٌني
 

 البيــــاى                 الىقج
ذػرتةذادلداء

ذ20:00

 ردهة الوسيل

 وصىل املشاركني للفٌذق
 باسخضافت هي هٌظوت الخؼاوى اإلسالهي اسخقبالحفل 
ذتؼدقم:

ذؽقـغزدرقةذبدـي،ذـائبذؿدقرذؿشروعذعالؼاتذاؾوالقاتذادلتحدةذؿعذاؾعاملذاإلدالؿي،ذؿعفدذبروذ-

ذ:ذادلتحدثون

ذ،ذدػريذدوؾةذؼطرذؾدىذاؾوالقاتذادلتحدةذ،ذواذـطنحمؿدذعبداهللذاؾرؿقحيذدعادةذاؾدقد/ذذ-

ذاإلدالؿيذاؾتعاونعامذدلـظؿةذاؾؿنذ،ذاألأؽؿلذاؾدقنذإحدانذأوغؾوذدعادة/ذذ-

ذـظؿةذاؾتعاونذاإلدالؿيدلادلبعوثذاألؿريؽيذاخلاصذرذادذحدن،ذدعادة/ذذ-

 م8028 ىهاي 82:  الثالثاء
 اىــــالبي                 الىقج

 الخسجيل للوٌخذيذ10:30–00:00

ذ11:00–10:30

ذالوسيل قاعة

ذ

ذ

ذ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ذ12:45–11:00

 * بـرحيـح اثـوـلـك
دعادةذاؾشقخ/ذأمحدذبنذحمؿدذبنذجربذآلذثاـيذ،ذؿداعدذوزقرذاخلارجقةذؾشؤونذاؾتعاونذاؾدوؾيذ،ذدعادةذاؾشقخ/ذأمحدذبنذحمؿدذبنذجربذآلذثاـيذ،ذؿداعدذوزقرذاخلارجقةذؾشؤونذاؾتعاونذاؾدوؾيذ،ذذذ--

ذذدلؤمترات.دلؤمترات.رئقسذاؾؾجـةذاؾدائؿةذؾتـظقمذارئقسذاؾؾجـةذاؾدائؿةذؾتـظقمذا

ذذؿارتنذإـدقك:ذـائبذرئقسذاؾدقاداتذاخلارجقة،ذؿؤددةذبروؽـغز.ؿارتنذإـدقك:ذـائبذرئقسذاؾدقاداتذاخلارجقة،ذؿؤددةذبروؽـغز.ذذ--

 

 لخغيري السياسي: القىي الذافؼت للخحىالث الذاخليتجللست األوىل : اا
 

هذذذذلج ال اسذذذذ  الظامذذذذ  سذذذذت ال يذذذذ  الترييذذذذلات السياسذذذذي  ال اليذذذذ  التذذذذ  تذذذذ و   يذذذذ  الذذذذو   
صذذذل  باق ت ذذذال  كذذذو الك ذذذم الظلبذذذ  وجال ذذذ ب وتذذذ  بذذذ ،ت بظذذذن الذذذ ول  م ذذذل تذذذو   وم

الذذذ يم لا  ي بي مذذذا تلذذذر   ول ،جذذذل،  م ذذذل سذذذوليا  تمظذذذا ع يفذذذا وكلبذذذا ،هايذذذ  مكتماذذذ ب 
وه ذذذذال  ول   ذذذذامل   والمرذذذذلي  تكذذذذاول ت فيذذذذل يصذذذذالكات سياسذذذذي ب يمذذذذا هذذذذ   بيظذذذذ  
الترييذذذذل ال ذذذذال  يذذذذ    يذذذذل مذذذذ  الذذذذ ول الظلبيذذذذ   وهذذذذل مذذذذ  المكتمذذذذل ،  تصذذذذم  هذذذذلج 

 تلذذذذل  ،م ستذذذو كسل  و يذذذذا تلذذذب  هذذذلج التريذذذذلات ،و تجتاذذذا عذذذذ  التكذذذوقت السياسذذذي  وت
تاذذذل التذذذ  سذذذبت و،  كذذذ  ت يذذذ  الذذذ ول اإلسذذذالمي  امجذذذل، لات ام ابيذذذ  المسذذذام   م ذذذل 

 ي  و يسيا  وما ه  ال لو  الت  يم   استجالصرا م  ت الي م ل هلج ال ول 
 

ذاجلؾدةذ:ؿدقرذ

ذ.اؾدوحةذبروؽـغزذقخذ،ذؿدقرذؿرؽزذذدؾؿانذ-

ذ

ذ:ذحدثونادلت

 EIPRحدامذبفجت:ذادلبادرةذادلصرقةذؾؾحؼوقذاؾشخصقةذذ-

ذأـقسذبادوقدان:ذرئقسذجاؿعةذباراؿادقـاذ-

ذتوـسذ،ذاؾـفضةذذحرؽةذرئقسذحزبذراذدذاؾغـوذيذ،-

ذ،ذاؾوالقاتذادلتحدةػرحذباـدقث،ذادلؿثلذاخلاصذؾدىذاجملتؿعاتذادلدؾؿة،ذوزارةذاخلارجقةذاألؿرقؽقةذ-

 م ظم الف  ت()  وو اءذ14:00–13:00



 

 

 (2) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 البيــــاى                 الىقج
 .)هغلقت(  ؼولال جموىػاثجلساث ذ11:30–14:15

 

ذ(1المختصر ) قاعة

 
ذ(2المختصر ) قاعة

 
 

 (1فتح الخير ) قاعة
 

 

ذالصابية قاعة

ذ

 الرمحت: ضرورة ػامليت

ذؽارنذآرؿدرتوـغ -

 هركس بروكٌغس الذوحت/ حىار االًخقاالث الذميقراطيت

 وذاديذحاؿددؾؿانذذقخذ -

 دور هٌظواث الخصٌيف املسخقلت : شجيغ القطاع اخلريي اإلسالهيحطىير آلياث جذيذة لخ

ذدقنذدقؾيذوذإؾقزابقثذراقان -

 األهي املائي يف هٌطقت الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ذ.أؿقتذباـدقاودقػقدذؿاقؽلذذوذدقدذإؼبالذحدين -

ذ

ذ21:30–11:30

 

 

ذ20:30–10:00

 الوسيل قاعة

 

 

 

 

ذ21:30–20:30

ذ

 ؼشاء *االفخخاح الرمسي وحفل ال
 

  ام  تلكيبي :

ذ.ؿارتنذإـدقك:ذـائبذرئقسذاؾدقاداتذاخلارجقة،ذؿؤددةذبروؽـغزذ-

 

ذ:ذادلتحدثون

  قطرقطر، ، زير اخلارجيتزير اخلارجيتووهؼايل الشيخ محذ بي جاسن بي جرب آل ثاًي ، رئيس جملس الىزراء وهؼايل الشيخ محذ بي جاسن بي جرب آل ثاًي ، رئيس جملس الىزراء و  --

  ،ذرئقدةذوزراءذبـغالدقش.اؾشقخةذحدقـةذواجددوؾةذاؾدقدةذ  --

  نذاؾعامذدلـظؿةذاؾتعاونذاإلدالؿياألؿأؽؿلذاؾدقنذإحدانذأوغؾو،ذدعادةذ  --

  

 اءــذ الؼشـاش بؼــت ًقـجلس
 هىاجهت الخغيري : حتذياث وفرص

ذاجلؾدةذ:ؿدقرذ

ذذمتاراذؽوػؿانذوقتز،ذزؿقلذأولذوؿدقر،ذؿرؽزذدابانذؾدقاداتذاؾشرقذاألودطذيفذؿؤددةذبروؽـغزذذ-

ذ:ذادلتحدثون

ذ،ذجدةعبداهللذبنذبقه،ذأدتاذ،ذجاؿعةذادلؾكذعبداؾعزقزذ-

ذؽبريذؿػاوضيذؿـظؿةذاؾتحرقرذاؾػؾدطقـقةذصائبذعرقؼات،ذ-

 م2011توؽلذؽرؿان،ذحائزةذعؾىذجائزةذـوبلذؾؾدالمذذ-

 
ذ

 م8028 هايى 00:  األربؼاء



 

 

 (3) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 البيــــاى                 الىقج
ذ00:00ذ–ذ01:00

ذالوسيل قاعة

ذ

 : جلست ًقاش الفٌىى والثقافت
 

اة لذذذذر ت السذذذذ وات امجيذذذذلة تريذذذذلات مرمذذذذ  يذذذذ   ول الف ذذذذو  و ال  ايذذذذ  يذذذذ  الكيذذذذ
اليوميذذذذذ ب و كاذذذذذت وسذذذذذائل اقعذذذذذالم المسذذذذذت ا  و ال  يذذذذذ ة مكذذذذذل المكل ذذذذذات ال  اييذذذذذ  
الت اي يذذذذ   كيذذذذو تكولذذذذت وسذذذذائ  الفذذذذ  الت اي يذذذذ  يلذذذذ  وسذذذذائ    يذذذذ ة  ائمذذذذ  الكل ذذذذ  
وسذذذذليظ  الذذذذذوالب وهذذذذلج ال اسذذذذ  سذذذذتا   اليذذذذوء عاذذذذ  ال ذذذذو، اللئيسذذذذي  التذذذذ  تارذذذذم 

 ب  الت ولات ال  ايي  وتل ارا عبل الظالم اقسالم
 ؿدقرذاجلؾدة:

 .دقـثقاذذـاقدر،ذزؿقؾةذغريذؿؼقؿة،ذؿؤددةذبروؽـغزذ-

 ادلتحدثون:

ذخاؾدذأبوذاؾـجا،ذصاـعذأػالمذوـاذط،ذػرققذاؾؼافرةذوباذاذؾؾتصوقرذ-

ذدعدذحمدين،ذرئقسذجمؾسذإدارةذ)جمؿوعةذؿوبي(ذ-

ذة(ؿاؽدوـاؾدذ/ذاألؿةذاؾصور-ووؾرتذبارؽس،ذؿـتجذأػالمذوادلدقرذاؾتـػقذيذ)بارؽسذ-

 

ذ11:00ذ–ذ00:15

ذذ12:45–11:15

 الوسيل قاعة
 

ذ

ذ

ذ

 .)هغلقت(  ؼولال جموىػاثجلساث 
 

 الخغيري االجخواػي: قىة الفاػلني هي غري قطاػاث الذولت :اجللست الثاًيت : 
 

 يت ذذذذ  عذذذذ م اقسذذذذت لال السياسذذذذ  والت ذذذذلا والظ ذذذذا  كذذذذو الريم ذذذذ  عاذذذذ  امجبذذذذال  ول ذذذذ 

ه ذذذال عذذذ ة مبذذذا لات ابت اليذذذ   م  يذذذ  وجيليذذذ   تلذذذر ها الم تمظذذذات اقسذذذالمي  يذذذ  الظذذذالم 

تسذذذذت ع  اهتمامذذذذاو ، بذذذذلب وبذذذذ ءاو بالم امذذذذات الجيليذذذذ  ال بذذذذل، التذذذذ  تسذذذذظ  يلذذذذ  مسذذذذاع ة 

المكتذذذا ي  وكتذذذ  الف ذذذا ي  وال تذذذاي المسذذذت اي  الذذذلي  يتكذذذ و  الواتذذذ   و ذذذللل الم موعذذذات 

الذذذلي  يبذذذا لو  يذذذ  مظال ذذذ  الملذذذ الت يذذذ  م تمظذذذاترم  ه ذذذال الم  يذذذ  و،صذذذكاي امعمذذذال 

 ذذذم  هائذذذل مذذذ  الكذذذلال يذذذ    يذذذل مذذذ  هذذذلج الم تمظذذذاتب يمذذذ  هذذذم هذذذ قء الذذذلي  يكل ذذذو  

الترييذذذل عاذذذ  المسذذذتو، الم تمظذذذ   و يذذذا ي ومذذذو  بذذذللل  ومذذذا هذذذ  ، ذذذوا  التكذذذ يات التذذذ  

لرذذذلج امعمذذذال عاذذذ   تذذذوا ررم ،  ذذذاء سذذذظيرم إلكذذذ او الترييذذذل  ومذذذا هذذذ  ا  ذذذال المكتماذذذ 

 الم ، ال ويل 
 

ذؿدقرذاجلؾدة:

 دتقػنذر.ذغراـدذ،ذؿدقرذوزؿقل،ذؿشروعذاؾعالؼاتذبنذأؿرقؽاذواؾعاملذاإلدالؿيذيفذؿؤددةذبروؽـغزذذ-

 ادلتحدثون:

ذزقـةذأـور،ذؿؤدسذ)أخواتذيفذاإلدالم(ذ-

ذم2011توؽلذؽرؿان،ذحائزةذعؾىذجائزةذـوبلذؾؾدالمذذ-

ذ)إميان(ذInner-Cityاؾتـػقذيذؾشبؽةذاؾعؿلذاإلدالؿيذذراؿيذـشاذقيب،ذادلدقرذ-

ذإؼبالذـورذعؾي،ذؿدتشارذأول،ذذبؽةذآغاذخانذؾؾتـؿقةذ-

 (الال و )م ظم  وو اء ذ14:00–13:00



 

 

 (4) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 البيــــاى                 الىقج
ذ11:30–15:00

ذالوسيل قاعة

 : )احملادثت الطىيلت( جلست خاصت
 

ت لذذذاا الظالتذذذ  يظاليذذذ  كفذذذل التوتيذذذ  لرذذذلا الظذذذام )المكا  ذذذ  ال وياذذذ ( هذذذ   رذذذ  وعمذذذل قس

 ال  وب  بي  الموا   وال ي  وال ول  ي  عالم متريلب

 اجلؾدة:ذؿدقرو

ذمتاراذؽوػؿانذوقتز،ذزؿقلذأولذوؿدقر،ذؿرؽزذدابانذؾدقاداتذاؾشرقذاألودطذيفذؿؤددةذبروؽـغزذ-

ذبقرتذؿاـداػقل،ذؿدقر،ذؿرؽزذعؾيذػورالذآكذؾؾدراداتذاإلدالؿقةذاؾعادلقة،ذجاؿعةذجورجذؿاقدونذ-

ذاؾدوحة.ذبروؽـغزؿانذذقخذ،ذؿدقرذؿرؽزذؾدذ-

ذ11:30–11:30

ذالوسيل قاعة

 : هخحذثىى رئيسيىى
- ..................................... 

ذاألؿنذاؾؼوؿي،ذاؾوالقاتذادلتحدةجمؾسذـقسذؿاؽدوـو،ذـائبذؿدتشارذدعادةذد -

ذحتركذاؾباصاتذإىلذؽتاراذؿنذأؿامذاؾػـدقذ20:00–10:30

 )م ظم ماميل    تالا( الج الف  تاء جوعلذ22:00–20:00

 م8028 هايى 02:  اخلويس

ذ00:00ذ–ذ1:00

ذالوسيل قاعة

 م *8028 للؼام األهريكيت الرئاسيت ًخخاباثاإلجلست ًقاش 

 

م ،  ت  ل عاذ  مسذيل السياسذ  الجال يذ  2102م  لأ  اق تجابات اللئيسي  امملي ي  الم با  

يذذ ب وهذذلج ال اسذذ  سذذوا ت اذذل يذذ  الفذذلوت اللئيسذذي  بذذي  امملي يذذ   وبالتذذال  السياسذذ  ال ول

وبالتك ي  الصلا  الظلب  اقسذلائيا   والظ ذا يذ   -المللكي  بجصوص السياسات الجال ي 

سذذوليا ومسذذاع ة ال يم لا يذذ  يذذ  الذذ ول التذذ  تلذذر  ا ت ذذاقو يذذ  ، امترذذا  و ذذللل اق جذذلا  

 ب ال باوماس  م  ال ول امجل، لات ام ابي  المسام 

ذؿدقرذاجلؾدة:

ذؿاقؽلذدوران،ذزؿقلذأول،ذؿرؽزذدابانذؾدقاداتذاؾشرقذاألودطذيفذؿؤددةذبروؽـغز

 ادلتحدثون:

ذغاؾدتون،ذزؿقلذأولذؾدراداتذاحلوؽؿة،ذؿؤددةذبروؽـغزذوؾقام.ذأ.ذ-

ذداؾقاذجمافد،ذؿدقرةذتـػقذقةذوحمؾؾة،ذؿرؽزذغاؾوبذؾؾدراداتذاإلدالؿقةذ-

ذات،ذجاؿةذؿارقالـدذبؾيذتؾحؿي،ذؽرديذأـورذاؾدادذ-

 



 

 

 (5) مفتوح لوسائل اإلعالم *

 البيــــاى                 الىقج
ذ10:45ذ–ذ00:15

ذالوسيل قاعة

 )هغلقت(جلساث جموىػاث الؼول 

ذ11:30ذ–ذ11:00

ذالوسيل قاعة

 كلوت رئيسيت :
ذخارجقةذباؽدتان.ذة،ذوزقرذخارحـاذرباـيذدعادةذذ-

ذ13:15ذ–ذ11:30

ذالوسيل قاعة

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 هالحظاث خخاهيت *و احيجي: حتذياث جيىسياسيت جذيذةالخغيري االسرتاجللست الثالثت : 
كذذذذ  ت التريذذذذلات السياسذذذذي  ال بذذذذل، يذذذذ  لذذذذمال ،يلي يذذذذا واللذذذذلت اموسذذذذ   بي مذذذذا تسذذذذتمل 

الصذذذي  والر ذذذ  يذذذ  ال رذذذون  ويسذذذتمل عذذذ م اقسذذذت لال بالتفلذذذ  يذذذ  با سذذذتا  و،يرا سذذذتا   

مذذذ  سذذذظ   يذذذلا  ييذذذلا  لموا رذذذ  تأ يلهذذذا المتذايذذذ ب  يذذذا سذذذت  ل  ذذذل هذذذلج الظوامذذذل عاذذذ  

لم اإلسذذذالم   ومذذذا هذذذو تذذذأ يل ال رذذذون ا سذذذيو  و ذذذللل ال يذذذو  عاذذذ  سياسذذذات الظذذذا - يذذذو

المذذذوال  التذذذ  ت تذذذاي الوقيذذذات المتكذذذ ة  ومذذذا هذذذ  التكذذذ يات ال يوسياسذذذي  اللئيسذذذي  التذذذ  

تاذذوح يذذذ  اميذذذت  وبالتك يذذذ   يذذا سذذذي  ل الظ ذذذا يذذذ  سذذوليا عاذذذ   ول ال ذذذوال والتذذذوتلات 

تم اسذذذذتئ اا المكا  ذذذذات اإلسذذذذلائياي  ال يوسياسذذذذي  يذذذذ  الم   ذذذذ   ومذذذذا هذذذذ  اكتمذذذذاقت ،  يذذذذ

الفاسذذذذ ي ي  يذذذذ  المسذذذذت بل ال ليذذذذي  ومذذذذالا تذذذذ  يذذذذتمجن عذذذذ  التذذذذوتلات الكاليذذذذ  المتظا ذذذذ  

 بإ لاءات الظمل الم اسب   كو ايلا    

ذؿدقرذاجلؾدة:

ذؿارتنذإـدقك:ذـائبذرئقسذاؾدقاداتذاخلارجقة،ذؿؤددةذبروؽـغزذ-

 ادلتحدثون:

ذةذجاؽارتاذبودتإـديذباقوـي،ذحمررذأول،ذصحقػذ-

ذـبقلذػفؿي،ذدػريذؿصرذاؾدابقذؾدىذاؾوالقاتذادلتحدةذ-

ذؽوؾنذؽافل،ذزؿقلذأول،ذؿرؽزذاألؿنذاألؿريؽيذاجلدقدذ-

ذحـاذرباـيذخارذ،ذوزقرذخارجقةذباؽدتان.ذ-

 ؽوريذذاقك،ذزؿقل،ذؿؤددةذفوػرذ-

 (ال و )م ظم ال  وو اءذ14:30ذ–ذ13:30

 الىفىد هغادرةذؿدـاء

 

 

 

 

 


