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0

 

 

  
 

 2402مايو  40ة ـــعـــمــــالج
 

 انــــــــيــــبــــال ة ــاعـقـ/التــوقـال

00:44- 22:44 
 

 التسجيل 

01:04- 01:44 
 قاعة فتح الخير

 جلست احملامني الشبان
 )سٌادة القانون والمستقبل(

 

 مديرو الجلدة: 
 معقزانمسؾداظرؤوفمم

 ممتوبيمبراون 

 مؼاغغمزػاو

 م

02:04- 20:44 
 الوسيلقاعة بهو 

 على شرف الضيىف حفل استقبال 

 2402 مايو 40السبت 

 التسجيل استكمال  40:44
 

42:00- 42:04 
 الوسيلقاعة 

 

 ترحيب مه املىظمني
 مظؾؿال عرطزمضطر-دعادةماظؼاضيماظؾوردم/ووظفمأوفمبارغزم،مرئقسماحملؽؿةمادلدغقةمواظؿفارؼةم

 معرطزمضطرمظؾؿالم-قاممبؾريم،رئقسماحملؽؿةماظؿـظقؿقةماظلري/موظ

 احملؽؿةماظؿـظقؿقةم-عاؼؽلمتوعاسم 

 

42:04- 00:44 

 الوسيلقاعة 
 

 (1اجللست العامت )
 

 سٌادة القانون والتنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة -حلقة نقاش: مكافحة الفساد 

 
م 

 رئيس الجلدة:
 - اظعامماظلابقمإلنؾرتامووؼؾزماظؾاروغةمدؽوتالغدم/ماظـائب 

 المتحدثون: 
 
 مقدراظلػريمصقؾقبمظ

 مػـغارؼام-غائبماظـائبماظعامم،دطؿورمأغدراسمصارشاسمزدمإس

 ماظؾـكماظدوظي-حلنمدقلي/مادللؿشارماظعام

 زاعؾقام-عػوضمعػوضقةماالغؿكاباتم،اظؼاضيمإؼلاومإظقوتمتشوظو. 

 ضطرمسمروام،مادللؿشارماخلاصمظؾـائبماظعاممإدطؿورمبيم 

 عصرمممم–غائبمرئقسمضضاةماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامدطؿورمسادلمسؿرمذرؼفم،م 

 
 ة ـــراحـــتــاس 00:04 -00:44

   رـــــــــطـــق ونـــانــقــدى الـــتـنــم
  م2402 وــــايــم41 – 40

 رــــــطــــــة قـــــــــدول –ة ـــــــــــدوحـــــال
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2

 

 انــــــــيــــبــــال ة ــاعـقـ/التــوقـال
 

00:04- 00:04 
 
 الوسيل قاعة 

 (2اجللست العامت )
 جلسة نقاش: سٌادة القانون والتغٌٌر فً العالم العربً 

 رئيس الجلدة:
 إنؾرتام–ظؾؿقؽؿةماظعؾقام عاظرتاصقز،مرئقسماظؼضاءم،ماظرئقسمادلـؿكبدعادةماظؼاضيماظؾورد/مصقؾقؾسمأوفموارثم.   

 تقديم وورقة نقاش )مقارنة الدداتير(
 حلنماظلقد،مضاضيماحملؽؿةمادلدغقةموماظؿفارؼةميفمعرطزمضطرمادلاظي،مسؿقدمدابقمظؽؾقةماظؼاغونميفمجاععةمضطر/اظؼاضي. 

 المتحدثون:
 جلؿفورؼةمترطقاممػادقممطؾقك،مرئقسماحملؽؿةماظددؿورؼةم 

 ممم.ئقسمغؼابةماظؼضاةماظؿوغلقنيرطؾـوممطـو،م

 ممجوردانمرؼان،معدؼرمعؽؿبماظوضاؼةمعنماألزعاتموماظؿعايفمعـفا،ماألعممادلؿقدة. 

 سؾداحلػقظمشوضه،غائبمرئقسماجملؾسماالغؿؼاظيماظؾقيبماظلابقم.م 

 ممم.اظعؾقاميفمعصرماحملؽؿةرئقسمم،حمؿدمحمرم

 م.لنماظؾوسقـني،مرئقسماظؾفـةماظؿشرؼعقةميفماظؾقرؼناظؼاضيمسؾداهللمبنمحم/دعادة

 جقػريمجوؼل،معرطزمبـغاممظلقادةماظؼاغونم/اظلري 

  و قاعة الوسيلــهــب غـــــــداء 00:04 -00:44

 
00:04- 00:04 

 (0)الوسيل قاعة 

 (0ة )ــصـصــخــتــات مـــشـــاقــنــم
 ل والتنمٌة: التوصٌ 2122كأس العالم  -م  2102)أ(  أولمبٌاد 

 رئيس الجلدة :
 رمظوردمصاظؽوغ(QC), مشقؾلونمومدون،معلؿشارمدابقميفمانؾرتاموموؼؾز

 المتحدثون:
 معاؼؽلمبقؾوف،محمؽؿةمضطر

 مسؿرماوغغارو،مرئقسمحاظةموإدارةماظالسؾني،ماظػقػا

 د.مادلعؿصممب.ماظغرؼاغي،معلؿشارمأول،معؤدلةمضطر 
 

 
00:04- 00:04 

 

 (0) المختصرقاعة 

 صول المتساوي إلى القانون)ب( الو

 رئيس الجلدة:
 -عاؼؽلمغابقريممCBE, QC, معؾعوثمادلصؾقةماظعاعةميفمإنؾرتامومواؼؾزم

 المتحدثون:
 إدوؼنمرؼؽوش،مادلدؼرماظؿـػقذيمPILent مأعرؼؽامومأوروبام

 رؼؾقؽامػقؾلقـراث،مادلدؼرماظؿـػقذي،مLawWorks م

 مغوغقات،ماظضػةماظغربقةاظلقدةمرصقفمجماػدماظشؾؽةماظعربقةمظؾـلاءماظؼا

 سؾداهللمظؼؿانمذرؼكمإداريمعؽؿبمظؼؿانمظؾؿقاعاةمواظؼاغون،ماظقؿنم 

 خدجيةمسؾى،عؤدلةماظػرؼديموانقلممم 
م

 
00:04- 00:04 

 (2)المختصر قاعة 

 ( التدرٌب القضائًـ)ج

 رئيس الجلدة:
 اظؼاضقةمظقديمػاظقتم DBE رئقلةماظؽؾقةماظؼضائقةميفمإنؾرتمواؼؾز 

 المتحدثون:
 ماظلريمدؼـقسمباؼرونمرئقسمحمؽؿةماظؽارؼيبمظؾؼضاءمم

 مصضقؾةمداغدراماوطلـارمرئقلةمععفدماظؿعؾقمماظؼضائيماظؽوعوغوؼؾث

 بروصقلورمعارتنمبارتقـغؿونمCBE 

 مبروصلريمشرؼغمرؼـفارتم،مادلدؼرماظؿـػقذيمظؾؿعفدماالدرتاظيمظإلدارةماظؼاغوغقةممم

 
00:04- 00:04 

 لنزاعات فً المالٌة اإلسالمٌة)د( تسوٌة ا
 رئيس الجلدة:
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 انــــــــيــــبــــال ة ــاعـقـ/التــوقـال
معدؼرمعشروعمادلاظقةماإلدالعقة،مطؾقةمػارصاردمظؾؼاغون،مد.مغازممسؾي  فتح الخير قاعة 

 المتحدثون:
 محمؿدمغظريمعقان،معدؼرماظدائرةماظؼاغوغقة،مبـكمدبيماإلدالعي

 مبروصقلورمحمؿدمضقاءماحلق،مأدؿاذماظشرؼعةميفماجلاععةماإلدالعقةماظعادلقة،مباطلؿان

 دةمظيمعيمصو،مادللؿشارماظعاممػقؽةمعاظقزؼلمظألوراقمادلاظقةاظلق 
 اســتـــراحـــة 01:44 -00:04

 
01:44- 00:04 

 الوسيل قاعة 

 (3اجللست العامت )
 جلسة نقاش: دور األخالق والقانون فً المالٌة

  :رئيس الذرف للجلدة
 مممعصرفمضطرمادلرطزيمظحماصمثاغي،اظشقخمسؾدماهللمبنمدعودمآلمدعادةم

  :رئيس الجلدة
 ماظلريموؼؾقاممبؾري

 المتحدثون:
 متوعاسمديمباطلرتمجيمآر،مادللؿشارماظعاممظؾؾـكماإلحؿقاريماظػقدراظيمغقوؼورك

 ماظشقخماظدطؿورمحمؿدمسؾيماظغاري،معلؿشارمادلؤدلاتمادلاظقةماإلدالعقةميفماظشارضة،معدؼرمجمؾسمعؤذرمداومجوغزماإلدالعي

 مم2002-1111ؽؿةماظعؾقاماهلـدؼة،ماظوطقلماظعاممظؾفـدمػارشمداظف،محماعيمأولمظدىماحمل

 ممجاععةمطاغلاسم-ؿؿقزمعبروصقلورمراجمبفاال،مأدؿاذم

 

 نـــقـــــاشة ــــــورق 00:04 -01:44
 ماظلريموؼؾقاممبؾريم

 مبروصقلورمدؼػقدمطريذاو،مطؾقةمظـدنمظالضؿصاد

 جاععةماطلػوردم،د.مداغققلماوري   
 ثقافي مع عـــشـــاءزيارة إلى الــحي ال 02:04

 2402مايو  41 األحد
 

04:44- 00:04 
 الوسيلقاعة 

 االفتـتـــاح الــرســـمـــي
 (1رئيسيت )كلمت 

 دولت قطر -معايل الشيخ محد به جاسم به جرب آل ثاوي, رئيس جملس الىزراء وزير اخلارجيت -
 
ً
 القاعت:يف وفس اجللست الرابعت يعقبها مباشرة

 (4ــــامـــــــــت )الـجــلــست الع
 : تحقٌق فهم عالمً لسٌادة القانونءجلسة رؤساء القضا

  :رئيس الذرف للجلدة
 دوظةمضطر-رئقسماجملؾسماألسؾىمظؾؼضاء،دعادةماظلقدمعلعودمبنمحمؿدماظعاعري  

 رئيس الجلدة 
 اظؾوردمضاضيماظؼضاة،مانؾرتامومواؼؾز،ماظؾوردماظؼاضي 

 المتحدثون:
 مم.رئقسمضضاةماحملؽؿةماظعؾقاميفمأصغاغلؿانم،دمشوزمأسظؿيدعادةمسؾدماظلالممحمؿ

 م.رئقسماظؼضاةميفمروغدا،داممروشقجم

 مم.رئقسماظؼضاةميفمبـغالدؼشم،حمؿدمعزعلمحلني

 مم.رئقسماظؼضاةميفمادلاظدؼف،أمحدمصاؼزمحلنيم 

 اذربقفقانم–راعزمرؼزاؼقفم،مرئقسماحملؽؿةماظعؾقام 

 وأؼضاماظلادة:-

 م.اظصنيم-عؾقامؼون،محمؽؿةماظشعبماظواغغم

 م،طشاااؿريم حمؿااادمسااازاممخاااانموشاااالممعصاااطػيسمممرؤدااااءماظؼضااااءمعااانم:مطوؼـزالغااادم باااولمديمجريدااايمس،معـغوظقاااام زورؼاااغمدااااضؿدسمم

مدبيم عاؼؽلمػواغجس

 اســتـــراحـــة 02:44 -00:04
 

02:44- 00:00 

 (5ت )ـــــــــامــــست العــلــجـال
 ر سٌادة القانوندور المحاكم الدولٌة فً تطوٌ
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 انــــــــيــــبــــال ة ــاعـقـ/التــوقـال
  الوسيل قاعة 

 رئيس الجلدة:
 ماحملاعيم/عاظكمدحالنم،مرئقسمعرطزمضرؼشمظؾؼاغونمواظدرادات

 المتحدثون:
 مسؾدماظؼويمؼودف،مضاضيمحمؽؿةماظعدلماظدوظقةمم

 مأطريامطواعورا،رئقسمغؼابةماحملاعنيماظدوظقة

 مم.ظوردمعاغس،مرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظـؼابةماظؼاغونماظدوظقة 

 مبرغاعجمتلوؼةماظـزاسات،معرطزمطارترمػرؼرمأ.مبقؾون،معدؼر

 معلؿشارمضاغوغيمظألعنيماظعاممجلاععةماألعمماظعربقةممم،اظلػريمحمؿدمبنمخضرا

 المالحظات الختامية:
 عؾو،معدسيمساممحمؽؿةماجلـاؼاتماظدوظقةاوطأظوؼسمعورؼـوم 

 و قاعة الوسيلــهــب غـــــــداء 00:00 -00:00
 

00:00- 00:04 

 (0)الوسيل قاعة 

 (2رئيسيت )لمت ك
 

 .قطر دولة ــ الماليةاالقتصاد ووزير  ،يوسف حسين كمال /سعادة السيد -
  

00:04- 00:04 

 (0)الوسيل قاعة 

 (2ة )ــصـصــخــتــات مـــشـــاقــنــم
 )أ( االحترافٌة القانونٌة

 رئيس الجلدة:
 ظؼاضيمراغديمػوالغدماظرئقسماظلابقماحملؽؿةماألعرؼؽقةماInns  

 ون:المتحدث
 منيمواظؼااااغونميفمأدااارتاظقام طااااترؼنمشقااالس،ماذربقفاااانم د.مسؾااايمحلاااقـؾقلس،مانؾااارتاموموؼؾاااازمممممممماءمجمااااظسمغؼابااااتماحملااااعمممرؤدااام

غائؾةماظرئقس،مػوغغمطوغغم طوعارمراعاغاثانس،معورؼشاوصم دػاغقلاوارمبورداقمس،معـغوظقاامممممم-ظوديمدؽوتمعوغلرؼف ;QC عاؼؽلمتودمم

مؾؾنيم رونماؼؾايمظقؾارؼوسمس،ماالهادماظروديم دريشيمبورودن،مغائبماظرئقسس بروصقلورمبورؼػـقاممباغزراشقهس،مص

 مماظعربمسؿرمزؼنماألعنيماظعاممظـؼابةماحملاعني

 م.ميفماظؽوعوغوؼؾثماظلقدةمبوعاماوزوبقارئقسمغؼابةماحملاعني

  

00:04- 00:04 

 (0) المختصر قاعة 

 ب( التعزٌز العالمً لألحكام القانونٌة)

 رئيس الجلدة:
 مظوردماظؼاضيمرؼؽسمحمؽؿةماالدؿؽـافمانؾرتاموموؼؾز

 المتحدثون:
 ماظلقدةمغاجمقلمدوظغوردورؼن،معدؼرةماظشؤونماخلارجقةميفماحملؽؿةماظعؾقا،معـغوظقا

 مرئقسماظؼضاةميفمطشؿري،ماظؼاضيمحمؿدمأسظممخان

 /م،مدوظةمضطرممدؾطانماظعؾداهللاظلقد

  

00:04- 00:04 

 (2)المختصر قاعة 

 ٌد للتحكٌم والوساطةجد نهج( ـ)ج
 

 رئيس الجلدة:
 د.ماؼفابماظلـؾاري،ماألعنيماظعاممظؾـؼابةمادلصرؼةمADRمخؾريمضاغوغيمظؾدؼوانماالعرييمضطرم، 

 المتحدثون:
 اظدوظقةمظؾؿاحؽقمم  داعيمحوؼربيم،ماحملؽؿةICCس 

 ،اؼرؼنمعقالرمراغؽني(Freshfields Bruckhaus Deringer) مماظشرقماألودطم

 مدورؼان،معدؼرمومأعنيمساممعرطزمضطرماظدوظيمظؾؿقؽقمد.معقـاسمخاذا

 ماظلقدةمواغغموؼـققـغ،معدؼرمػقؽةماظؿقؽقمماظؿفاريمواالضؿصاديماظدوظقةميفماظصني

 شراػاممعادي،معدؼرمCEDR 

 د.مجورجقسماصاطي،مسضوماظؾفـةماظؿـػقذؼةموعدؼرمادلاظقةمواظؼاغونمبـكمبيمانمبيمبارؼؾا،مصرغلا 
 

م

  

00:04- 00:04 

 فتح الخير  قاعة

 

 )د( المقاضاة فً النزاعات التنظٌمٌة 

 

 رئيس الجلدة:
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 انــــــــيــــبــــال ة ــاعـقـ/التــوقـال
 بروصقلورمصراغلوامشقاغػقيت،مQFC ماحملؽؿةماظؿـظقؿقةميفمعرطزمضطرمادلاظيم

 

 المتحدثون:
 
 مذيمويمظقم،ممرئقسمغؼابةماحملاعقنيمادلاظقزؼنيمم

 رئقسماحملؽؿةماظؿـظقؿقةميفمعرطزمضطرمادلاظيم،عاؼؽلمتوعاس(QC) مم

 ذرؼكمعؤدسميفممجعقةماخلدعاتمادلاظقة،ماإلعاراتماظعربقةمادلؿقدةم،دةمأروىممحدؼةاظلق 

 

 اســتـــراحـــة 01:44 -00:04
  

 

01:44- 00:00 

 الوسيلقاعة 

 

 (6ت )ـــــــــامــــست العــلــجـال
 حرٌة االتصال والتعبٌر فً زمن التغٌٌر

 

 رئيس الجلدة:
 
 مظقؾقام-الغؿكاباتباترؼكمصوربقس،معلؿشارمدلػوضقةما

 

 المتحدثون:
 
 /ماصغاغلؿانم،وزؼرماظعدلمم،حؾقبماهللمشاظبدعادة

 مجوذوامروزؼـؾريغ،مطاتبمضاغوغيم

 جاللماظؼاللم،ماظـارقماظرمسيمادلؿقدثماظرمسيمبادمماجملؾسماالغؿؼاظيماظؾقيبمدابؼًا 

 غزارمداضقة،محماعيموباحثم،موعدؼرمتـػقذيمظألجـدةماظشرسقةم،ظؾـانمم 

 ضـاةماجلزؼرةم،راػقممػاللماظلقد/مإب 

 مضطرم–دؼـقزم،سؿقدمطؾقةمجاععةمغورثودرتنمممد.إؼرصقت

  
 

00:00- 00:04 

 الوسيلقاعة 

 
 تــــيـــامـــتــاث خـــظــالحــم

 

 اظؿعاونماظدوظي.وزؼرمظشؤونماظعلاسدمبنمحمؿدمبنمجربمالمثاغيم،مدعادةماظشقخمأمحد 

 اسم،ماظلريموظقاممبؾريم،معاؼؽلمتوعمظوردمووظفQC م، 

 مرئقسماظؾفـةماظدوظقةمظؾؿـظقممم،روبنيمغوظزم

 


