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**تقرير إعالمي**
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بين  12و 14أكتوبر  2021منتدى األمن العالمي تحت عنوان "بين التعاون والتّنافس:
تحوالت المشهد األمني العالمي"
ّ

رابط الموقع اإللكتروني
(نيويورك 6 ،أكتوبر  )2021تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بين  12و 14أكتوبر  2021منتدى األمن العالمي الذي
يعقد هذه السنة بصيغة مزدوجة تجمع بين االفتراضي والحضوري .ومع احتدام الصراع على النفوذ والموارد وفي ظل المشهد
تحوالت المشهد األمني العالمي" .ترّكز
الجيوسياسي المتقلّب ،يرّك ز منتدى األمن العالمي  2021على "التعاون والتّنافسّ :
النقاش خالل المنتدى على ضرورة الموازنة بين التعاون والتنافس في ضمان األمن ومواجهة التحديات الحيوية في
حلقات ّ
الحوكمة والتنمية.

تحوالت المشهد األمني العالمي"
ّ
الفعالية :منتدى األمن العالمي " – 2021بين التعاون والتّنافسّ :
في

العاصمة

المكان :حضورًيا
www.globalsecurityforum.com

القطرّية

الدوحة
ّ

اضيا
وإفتر ً

من

خالل

الموقع

اإللكتروني

ال ّتاريخ :بين  12و 14أكتوبر 2021
الحضور :مسؤولون
ضباط عسكرّيون ،خبراء
دبلوماسيون،
حكوميون ،صانعو السياسات،
أكاديميون ،وكاالت االستخباراتّ ،
ّ
ّ
ّ
وصحافيون.
مختصصون في إنفاذ القانون،
ّ
ّ
أي تسجيل.
للمدعوين
الشخصي
ال ّتسجيل :الحضور ّ
ً
حصرا .أما الحضور اإلفتراضي فال يتطّلب ّ
ّ
المتحدثون الرئيسيون والمشاركون:
•

معا لي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر

•

السيد بول كاغامي
فخامة رئيس جمهورية رواندا ّ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر
معالي الشيخ ّ

•
•
•

السيد أليخاندرو مايوركاس ،معالي وزير األمن الداخلي للواليات المتحدة األميركية
ّ
سعادة تيو تسي هيان ،كبير الوزراء والوزير المنسق لألمن القومي ،جمهورية سنغافورة

•
•
•
•

سعادة كوستاس تسياراس ،وزير العدل ،اليونان

الشيخ عمران عبد هللا ،وزير الداخلية ،جمهورّية المالديف
ولية
المدعي العام للمحكمة
الجنائية ّ
السيد كريم أحمد خانّ ،
الد ّ
ّ
ّ

سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة اإلرهاب والوساطة في

تسوية النزاعات

•
•
•
•

الوطنية ،نيجيريا
المدير العام أحمد رفاعي أبو بكر ،وكالة المخابرات
ّ
السيدة لولوة بنت راشد الخاطر ،مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم و ازرة الخارجية ،دولة قطر
سعادة ّ

المـحدة
سعادة ّ
السيدة جيرالدين بيرن ناسون الممثلة الدائمة إليرلندا لدى األمم ّ
سيدة ميشيل كونينسكس ،مساعد األمين العام ،المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب
ال ّ

عن منتدى األمن العالمي:
أبرم المنتدى
ولية للدراسات
يستضيف مركز صوفان و
أكاديمية قطر ّ
ّ
الد ّ
ّ
األمنية منتدى األمن العالمي .وفي العام َ ،2021
شراك ًة مع صندوق أيري نيفي ( )Airey Neave Trustوديفينس وان ( )Defense Oneوجامعة حمد بن خليفة ومركز
ظمة نورديك سايف سيتيز ( )Nordic Safe Citiesومجموعة صوفان
"نيو أميركا" لألبحاث ( ،)New Americaومن ّ

تفضلوا بزيارة موقعنا
والمديرّية
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتّحدة ( )CTEDوالخطوط الجوية القطريةّ .
ّ
اإللكترونيwww.globalsecurityforum.com :
إتبعونا على  ،@GSECForum ،@TheSoufanCenterو#GSF2021

