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  8102يناير /8ك 82اإلثنين 

 استقبال الضيوف 13.21 

 
10.00 a.m يلقيها الناطق   كلمة الرئيس التونسي منصف المرزوقياللجنة التنظيمية للمؤتمر،  ترحيب

كلمة للشاعر    ،العراق في جامعة الدول العربية سفيرقيس العزاوي ، كلمة الرسمي باسم الرئاسة

 .المجتمع المدني العالميجيمس بول عن كلمة ،  أدونيس
 

 استراحة قهوة  00.11-00.01

 

11.15-12.15 a.m 

 ر الكبرى على المشروع الديمقراطيالمخاط: الجلسة األولى  
 

    جوناتان ستيليدير الجلسة 
 :المتحدثون

 الدولة المدنية والطائفية: ناصر الغزالي  -
 السلطة الدكتاتورية وإنتاج العنف في سورية: و مرهف ميخائيل محمود جديد -
 الحركات اإلسالمية المسلحة والمشروع الديمقراطي: رياض درار  -

 
12.15–13.00 

 جلسة األولىنقاشات في مداخالت ال

 

 

1.00 - 2.30 p.m. استراحة غذاء 

 
3.00 - 4.30 p.m. 

 

  انتاج العنف والمجتمع المدني:  الجلسة الثانية

 



 آن ماري ليزانيدير الجلسة 
 المتحدثون

 

 العنف والديمقراطية في سورية: هيثم مناع  -
 الدولة األمنية وإلغاء الفضاء المدني:  لؤي حسين -
 حقوق اإلنسان في بيانات المعارضة المسلحة: فائق حويجة -
 هل من خطر على األقليات الدينية في سورية؟، وعيسى حداد منذر حلوم -

 

 

4.30 - 5.30 p.m. 

 
 نقاشات في مداخالت الجلسة الثانية

 
 

  8102 يناير/8ك 83 الثالثاء
 

10.00-11.00 a.m. 

 

 حماية المشروع الديمقراطي       الجلسة الثالثة  

 فلورانس مارديروسيانر الجلسة يدي

 المتحدثون
 ويليام بوردون، آفاق الحقيقة والمحاسبة والمصالحة في سورية

 في سورية المشروع الديمقراطيالحقوق القومية و: وخالد عيسى آزاد أحمد علي

 تحديات التنمية وإعادة البناء: ريم تركماني
 صناعة العنف والطائفية في اإلعالم : رينيه نبعه 

 

11h00-11-30    
 استراحة قهوة

11.30–12.45 a.m. 

 
   نقاشات في مداخالت الجلسة الثالثة

 

 

1.00 - 2.30 p.m. استراحة الغذاء 

 
2.30 - 3.30 p.m. 

 

 فرص الحل السياسي: الجلسة الرابعة

 
 جهاد الزينيدير الجلسة  

 المتحدثون
 ماريو  مارازيتي  

   أو من يمثلهفايز سارة 
 أحمد الراغب
 رجاء الناصر 

 

3.30 - 4.30 p.m. 

 

 نقاشات في مداخالت الجلسة الرابعة       

 

 ما العمل اليوم؟ استنتاجات مؤقتة وأسئلة حول
 

 يدير الجلسة  
 والمحرر عقاب أبو سويد  الدكتور عارف دليلة

 

 


