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Forum 

                                                                                    

 دى كواالملبورتــمن
 نويساملؤمتر ال

 
 
 
 
 

 " دور احلرية والدميقراطية يف حتقيق االستقرار واألمن "
 ـ ماليزاي. 2015نوفمرب  28 – 27

 
 
 املؤمتربرانمج 

 
 
 
 
 
 
 

 فندق استاان ـ كواالملبور ـ ماليزاي.
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 26/11/2015 االستقبال:
 27/11/2015اليوم األول:

 12:00إىل  10:00من  الفرتة الصباحية:
  :جلسة االفتتاح

 .مقري عبد الرزاق كلمة األمني العام للمنتدى د.ـ  
 ـ كلمة ممثل عن كبار الضيوف.

فيها  قدميو يعرض فيها الفكرة املركزية للمؤمتر حممد ري تاهم وعــــــــــــــعة ملعا  الدكتورامل الكلمة التوجيهية. 
 رؤيته.

 18:00إىل  14:00: من الفرتة املسائية
  16:00 - 14:00: اجللسة األوىل

 احملاضرات :14:50ـ  14:00
 عمامية والفكر الرري.اإل نظرية يف الشريعةالتنمية: دراعة و  االعتقرار يف حتقيق الدميقراطيةو  احلرايتدور  
 .موريطانيا( ـ املسلمني علماءلاالحتاد العاملي ) الشيح حممد احلسن الددوـ 
 .(السودان اإلعمامية العاملية املاليزية ـاجلامعة ) حممد زيند. إبراهيم ـ 

 .املناقشة: 15:50ـ  14:50
 .د(10فرتة راحة ) 

 18:00 – 16:00 اجللسة الثانية:
 احملاضرات. :17:00ـ  16:00

ن الثورة الفرنسية:" :ات الشعبية يف التجربة البشريةالثور ـ   "عربة املاضي للحاضر الثورة املضادة إّبا

 .(بقطر ـ موريطانيا مركز دراعات التشريع اإلعمامي واألخماق) د. حممد الشنقيطي 

 .(الربيع العري: الواقع واآلفاق )نظرة تقييمية اعتشرافيةـ 
 مرعي(.حممد  وزير عابق يف حكومة الرئيس) د. عمرو دراج

 ناششة.امل: 18:00ـ  17:00
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 27/11/2015 اليوم الثاين:

 الفرتة الصباحية:
 10:45 – 09:00: وىلاجللسة األ
 : احملاضرات.10:00ـ  09:00

 روس األعباب والد ( :ة منوذجا)تركي متطورة تنعم ّبحلرية والدميقراطيةراعة حالة: دولة إعمامية دـ 
 حزب العدالة والتنمية ـ تركيا(انئب رئيس الوزراء السابق يف حكومة ) د. إمر هللا إيشلر

 س.: األعباب والدرو ة والدميقراطية )ماليزاي منوذجا(متطورة تنعم ّبحلريراعة حالة: دولة إعمامية د
 (للحكومة املاليزيةاألمني العام السابق أكادميي ـ ) بن عبد الرمحند. أمحد سرجي 

 املناششة.:  10:45ـ  10:00
 اعرتاحة ) ربع عاعة(.

 13:00 – 11:00: ثانيةاجللسة ال
 احملاضرات. :12:00ـ  11:00

 وتطوراته املستقبلية.من حيث االعتقرار والتنمية الوضع العاملي الراهن  
 .(تحدةاألمريكية امل الوالايت ـ واملستقبليات عرتاتيجياكاتب مهتم ّبجليو ) نعوم تشومسكيـ 
 ماليزاي(.عياعي وانشط حقوقي، رئيس منظمة العدالة العاملية، أكادميي و )  شندرا مظفر د. ـ

 : املناقشة.13:00ـ  12:00
 املسائية: الفرتة

 16:45 – 15:00: وىلاجللسة األ
 احملاضرات.:16:00ـ  15:00

 االنتقال الدميوقراطي الناجح: األمناط واملعايريـ 
 نس(.مركز اجلزيرة للدراعات ـ تو  متخصص يف االنتقال الدميقراطي )ّبحث الدين عبد املوىل د. عز

 .كم الراشد: املعايري واملخرجاتاحلـ 
 (.اجلامعة املاليزية ـ ّبهانج) عبد العزيز بدر اهلشام بروفيسور داتوـ 

 : مناقشة.16:45ـ  16:00
 ربع عاعة(راحة )
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 ورشات.ال: 19:00 – 17:00

اطية ر يوزع احلضـــور إىل عموعات لدراعـــة رؤية عامة للونـــول لمانتقال الســـلمي الســـلس للحرايت والدميق
 املسامهات واملناقشات يف املؤمتر.االعتقرار والتنمية يف العامل اإلعمامي على ضوء  وحتقيق

. مهاتري دلصــــــيا ة نص الرؤية على ضــــــوء املناقشــــــات ّبلتنســــــيق مع جلنة الصــــــيا ة ليما جتتمع  مالحظة:
 ونوابه واألمانة العامة.

 الفرتة الصباحية :2015\11\29 اليوم الثالث
 .: عرض الرؤية العامة على املؤمترين11:00ـ  10:00 

ــــــــ  11:00 ضور حب املستخرجة من الرؤية العامة والتونيات البيان اخلتاميو تماوة الرؤية العامة : 11:30ـ
 وعائل اإلعمام وضيوف.

ة لبلورة رؤياحلاضــــــــــــــرين : لقاء األمانة العامة للمنتدى مع ممثلي مراكز الدراعــــــــــــــات 12:30 - 11:30
 للتعاون.

 
 
 


