المؤتمر السنوي الرابع

 15/14/13أبريل 2018

فندق - WISH MORE :إسطنبول-

االنتقال الديمقراطي :األسس واآلليات
الخميس 12ابريل2018
التوقيت
21.00 – 12.00

البرنامج
استقبال الضيوف

اليوم األول :الجمعة 13أبريل 2018

االفتتاحية

11.45 – 09.30

12.00 – 11.45
13.45 – 12.00
ـ المحاضرون:
 15دقيقة لكل
متدخل.

المعقبون :
 05دقيقة
متدخل لكل

تالوة القرآن الكريم
كلمة األمين العام د.عبد الرزاق مقري
عرض فيديو تعريفي بالمنتدى.
كلمات نواب رئيس المنتدى (الشيخ محمد الحسن ولد الددو)
عرض فيديو عن إنجازات المنتدى
كلمة الشيخ راشد الغنوشي
كلمة الدكتور مهاتير بن محمد " رئيس المنتدى"
كلمة ممثل عن الحكومة التركية
جلسة استراحة

الجلسة األولى:االنتقال الديمقراطي؛ المفهوم-األنماط  -المعايير
رئيس الجلسة :د .علي العريض .
المحاضرة األولى :االنتقال الديمقراطي :دواعي التغيير وأهميته ( د .أحمد حمدي  /د .صالح الدين أرقه دان)
المحاضرة الثانية :مفهوم االنتقال الديمقراطي وأشكاله وأنماطه (د.جواد الحمد – األردن  /د فاروق طيفور – الجزائر )
المحاضرة الثالثة :معايير االنتقال الديمقراطي( ,د .سيف الدين عبد الفتاح  -مصر  /د.محمد طالبي – المغرب )
المعقبون :عبد الحميد الجالصي /د.مثنى أمين الكردستاني /د.جميل منصور /د.ناصر الصانع.

14.15 – 13.45

مناقشة

15.30 – 14.15
17.30 – 15.30
ـ المحاضرون:

استــــــــــراحة غداء  +صالة

ربع ساعة لكل
متدخل.

الجلسة الثانية  :تحديات االنتقال الديمقراطي
رئيس الجلسة :د.محمد سالم الراشد (الكويت)


ـ المعقبون :خمس
دقائق لكل متدخل.

المحاضرة األولى :تحديات تدبير المرحلة االنتقالية  :التحديات األمنية واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية ( د .أبو
يعرب المرزوقي -تونس ./د .محمد أبو بكر الصديق  -بنغالديش)
المحاضرة الثانية:التحديات اإلقليمية والدولية وإشكال تضارب المصالح (.د.ناصر المانع  -ليبيا  /د .نعيم جنى – جنوب
افريقيا)
المحاضرة الثالثة :تحدي بناء الشراكة السياسية والمجتمعية من أجل االنتقال الديمقراطي (د.عدنان العديني – اليمن /
البروفيسور أحمد أنيس  -باكستان)
المعقبون :د .محمد علي ميرزائي -إيران /د.أحمد أويصال -تركيا /د .سامي العريان – فلسطين /د.سعيد الحاج -تركيا.

17.45 – 17.30

استراحة صالة  +شاي

18.30 – 17.45

مناقشة

اليوم الثـــاني :السبت14ابريل2018
11.30 -09.30

المحاضرون :ربع
ساعة لكل متدخل.
ـ المعقبون :خمس
دقائق لكل متدخل.

الجلسة الثالثة :تجارب االنتقال الديمقراطي والدروس المستفادة.
رئيس الجلسة :زكي بن أرشيد.
المحاضرة األولى :تجارب عالمية في االنتقال الديمقراطي :د .عبدالواحد متوكل  -المغرب /د .وحيد هداية نور -
اندونيسيا/
المحاضرة الثانية :دروس من تجارب االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي واإلسالمي د .عبدهللا زايك  -ماليزيا/
د.حسين قزاز  -مصر)
المحاضرة الثالثة :نجاح االنتقال الديمقراطي وأثره في بناء الحكم الراشد .د.محمد بولوت – تركيا  /د.أمين الحسن
سيدنوري  -الهند
المعقبون :الدكتورة انتصار أبو ناجمة -السودان /أنس التكريتي – المملكة المتحدة /محمد ذويبي  -الجزائر /حمادي
الجبالي – تونس /.إنعام هللا  -سريالنكا

11.45 – 11.30

استراحة شاي

13.00 – 11.45

مناقشة
استراحة صالة  +غداء

15.00 – 13.00
16.30 – 15.00

 ندوة شبابية مفتوحة يشارك فيها مختلف الهيئات والمنظمات الشبابية من مختلف االقطار.الشباب واالنتقال الديموقراطي :المشاركة والمصير.
رئيس الجلسة  :وضاح خنفر.
مناقشة عامة.
 خالصات :األمين العام ورؤساء الجلسات  :د.عبد الرزاق مقري /د.أبو يعرب المرزوقي  /د.وضاح خنفر  /د.زكي بن أرشيد  /د.محمد سالم الراشد.

17.00 – 16.30

مناقشة

اليوم الثالث :االحد15ابريل2018
أشغال الورشات
10.00 – 09.00
يتوزع المشاركون على ثالث ورشات من أجل تطوير النقاش وإعداد أرضية وثيقة المؤتمر " معاييرمنتدى كوااللمبور لالنتقال
الديموقراطي الناجح".
11.30 – 10.00
عرض األوراق ومناقشتها
12.00 – 11.30
بلورة مخرجات الورشات لصياغة اإلعالن
12.30 – 12.00
تالوة التوصيات والختام

