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 ة التاسعمؤتمر السياسات العالمي  
 م2016نوفمبر  22 - 20

 
 م2016نوفمبر  20األحد 

08:30 – 09:30 

 

09:30 – 10:45 

 (1الدفنة )

 الترحيب بالضيوف 
 

 االفتتاح الرسمي للمؤتمر 

 ّس ري مونبلايريتي  ورئي  مستمر الّياّات العالميسة  ، مس

 الشيخ/ عبد هللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئي  مجل  الوزراء  معالي

 دولة قطر –ووزير الداخليسة 

  الجمهوريسة التركيسة –معالي الّيسد/ بن علي يلدريم ، رئي  الوزراء 

 /فرنّا -جان مارك آيرولت ، وزير الخارجيسة والتعاون الدولي  ّعادة الّيسد 

10:45 – 12:00 

 (1الدفنة )

 األولى العامة الجلسة
 مستقبل الشرق األوسط

 
 :مدير الجلسة

 ر مشارك ، صحيفة الواشنطن بوّت  جيم هوقالند ، محرس

 
ثون  :المتحد 

 أحمد داود أوغلو ، رئي  وزراء تركيا الّابق 

  العمراني ، الوزير المنتدب لدى وزير الشسون الخارجيسة والتعاون يوّف- 

 المغرب

 صائب عريقات ، كبير المفاوضين الفلّطينيين 

 ميغيل أنخيل موراتينو  ، وزير خارجيسة إّبانيا الّابق 

  المملكة  –عبد العزيز بن عثمان بن صقر ، رئي  مركز الخليج لألبحاث

 العربيسة الّعوديسة

 رابينوفيتش ، رئي  معهد إّرائيل وبروفيّور بجامعة نيويورك وزميل  إيتمار

 بمعهد بروكينجز

12:00 – 13:15 

 (1الدفنة )

 الثانية العامةالجلسة 
ة الحكومي ةاألخالقي ات و  العالقات التجاري 

 
 :مدير الجلسة

  لياوتود ، نائب رئي  كلية لندن لالقتصاد والعلوم الّياّيسة وزميل زائر ّوزان

 لمركز ّتانفورد للعمل الخيري ومنظمات المجتمع المدني
 

ثون  :المتحد 

   كرينكّاك شارونكّاك ، رئي  معهد دراّات المّتقبل للتنمية ، مّتشار رئي

 مجل  الوزراء التايلندي الّابق

  ماري كيفينيمي ، نائب األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية ورئيّة وزراء

 فنلندا الّابقة

 ، ووزير العدل الهندي الّابق العليارفيع بالمحكمة محامي  أشواني كومار 

 برونو الفونت ، رئي  مجل  إدارة الفارج هولّيم 

13:15 – 14:45 

 (2الدفنة )

ة الفرنسي ة لسكك  حوار على غداء مع غويوم بيبي، رئيس الجمعي ة الوطني 

 الحديد، ورئيس يوروستار السابق
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14:45 – 15:15 
 (1الدفنة )

 الثالثة العامةالجلسة 
 دور تركيا األوروبي والدولي 

 
 :مدير الجلسة

 ّس  ورئي  مستمر الّياّات العالميسةري مونبلايريتي   ، مس
 

ثون  :المتحد 
  تركيا -علي باباجان ، عضو البرلمان ونائب رئي  الوزراء الّابق 

15:15 – 16:30 
 (1الدفنة )

 الرابعة العامةالجلسة 
ة  ر التكنولوجي والحوكمة الدولي  ة: التطو   الصح 

 :مدير الجلسة
 ر مشارك ، مجلة اإلكونومّت  جون أندروز ، محرس
 

ثون  :المتحد 
  ة العامة ، وزارة د بن حمد آل ثاني ، مدير إدارة الصحس الدكتور الشيخ/ محمس

ة العامة   قطر -الصحس
 فرنّا - ، رئي  معهد باّتير يشوبر كريّتيان 
   هولندا -فرّكو ، رئيّة جامعة واقنيقن لي 
  ، نائب الرئي  التنفيذي لمعهد بكين للدراّات الجينيسةزهاو يان مي 

16:30 – 18:00 
 (1الدفنة )

 الخامسة العامةالجلسة 
ل التكنولوجي والعقد االجتماعي الجديد  التحو 

 
 :مدير الجلسة

  كينجز ووالتنمية في بركمال درويش ، نائب رئي  ومدير االقتصاد العالمي
 ووزير االقتصاد التركي الّابق

 
ثون  :المتحد 

 ّباّتيان بازن ، الرئي  والمدير التنفيذي ، مجموعة أكور هوتيل 
 شارل  إدوارد بوي ، المدير التنفيذي ، روالن برجر االّتشاريسة 
  كوريا -جانغ دي وان ، رئي  مجموعة ميكايونغ اإلعالميسة 
  ، عضو مجل  إدارة مجموعة كابجيمنيباتريك نيكولت 
  الصين -وانغ شين ، نائب رئي  ديديشوزينك 

18:00 – 18:30 
 (2الدفنة )

 استراحة

18:30 – 19:00  
 (1الدفنة )

 السادسة العامةالجلسة 
 المملكة المتحدة بعد الخروج من االتحاد األوروبي

 
 :مدير الجلسة

 ّس  ورئي  مستمر ري مونبلايريتي  الّياّات العالميسة ، مس
 

ثون  :المتحد 
  جون كار ، عضو مجل  اللوردات ، الّفير البريطاني الّابق لدى الواليات

 المتحدة واالتحاد األوروبي
19:00 – 20:00 

 (1الدفنة )
 السابعة العامةالجلسة 

ر االقتصادي في أفريقيا  األمن والتطو 
 

 :مدير الجلسة
  ّة مو ابراهيم ّس  ناتالي ديالبالم ، المدير التنفيذي ، البحوث والّياّات ، مس
 

ثون  :المتحد 
  عبد هللا باتيلي ، وزير الطاقة الّنغالي الّابق ، الممثل الخاص الّابق لألمين

 العام لألمم المتحدة ألفريقيا الوّطى
 ليونيل زينّو ، رئي  وزراء بنين الّابق 

20:30 
 

 (2الدفنة )

 حوار على عشاء
 

 :تقديم
  جمهوريسة كوريا  –تشي تاي وون ، ري  مجل  إدارة إ  كي 
 

ث  :الرئيسي المتحد 
  كيفن رود ، رئي  مركز الّياّات اآلّيويسة في نيويورك ، وري  وزراء

 أّتراليا الّابق
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 م2016نوفمبر  21 االثنين
08:30 – 09:45 

 (1الدفنة )
 الثامنةالعامة الجلسة 

 األوروبي: ماذا بعد؟ االتحاد
 :مدير الجلسة

 ّتيفن أيرالنجر ، مدير مكتب النيويورك تايمز لندن 
 

ثون  :المتحد 
 ريتشارد تشارنيّكي ، نائب رئي  البرلمان األوروبي 
  ضيسة العالقات الخارجيسة في إليزابيث جيوجو ، عضو البرلمان ورئي  مفوس

 فرنّا -الجمعيسة الوطنيسة 
  ، رئي  لجنة العالقات الخارجيسة في البرلمان األلمانينوربرت روتجن 

 ورش عمل متوازية 12:30 – 10:00
 
 (1) سلوى

 (: االقتصاد والتمويل1ورشة العمل )
 

 :مدير الجلسة
 جان كلود تريشت ، الرئي  الّابق لبنك أوروبا المركزي 
 

ثون  :المتحد 
  ، ّة العالميسة ،  شريك أبولو لإلدارةجان كلود ألفينا ّس الرئي  الفخري للمس

 فرنّا -األمريكيسة الفرنّيسة 
  ل لحاكم مصرف لبنان  لبنان -رائد شرف الدين ، النائب األوس
 دانيال دينو ، عضو مجل  إدارة البنك المركزي الروماني ، وزير الماليسة الّابق- 

 رومانيا
  اليابان -الدوليسة كيوتو إيدو ، نائب رئي  مجل  إدارة معهد الدراّات االقتصاديسة 
  أندريه ليفي النغ ، رئي  مجل  إدارة البنك المركزي الروماني ، وزير الماليسة

 رومانيا -الّابق 
  ، جون ليبّكي ، كبير الباحثين بمعهد الّياّة الخارجيسة بجامعة جونز هوبكنز

ل الّابق لمدير عام صندوق النقد الدولي  النائب األوس
10:00 – 12:30 

 
 (2) سلوى

 (: الطاقة والمناخ2ورشة العمل )
 

 :مدير الجلسة
 كلود مانديل ، المدير التنفيذي الّابق لوكالة الطاقة الدوليسة 
 

ثون  :المتحد 
 أوليفييه أبير ، رئي  المجل  الفرنّي للطاقة 
 ّي ، شركة الزيت الّعوديسة ّس  ليلى بن علي ، مّتشار التخطيط المس
 ممثل الرئي  لدى مجموعة العشرين ، ّفير الشسون االقتصاديسة  ، لي هاي مين

 جمهوريسة كوريا –الدوليسة 
 ّويّرا -مدير مركز الخليج لألبحاث في جنيف  ، كريّتيان كوخ 
 دانييال لوشي ، الرئي  التنفيذي لشركة نيوكليريركتركا 
  ، برنامج تاتّو ماّودا ، بروفيّور زائر بجامعة ناغويا للتجارة واألعمال

 الدراّات العليا ، نائب الرئي  الّابق لشركة النفط الوطنيسة اليابانيسة
  ل االّتراتيجيسة والمناخ  توتال –أديّال  بازكوز ، نائب رئي  أوس

10:00 – 12:30 
 

 (3) سلوى

الت في الصين3ورشة العمل )  (: التحو 
 

 :مدير الجلسة
  ّة كوريا للدراّات ّس مة ، ورئي  منتدى بكين/ بارك إن كوك ، رئي  مس المتقدس

 شانغهاي
 

ثون  :المتحد 
  جامعة هارفارد -ريتشارد كوبر ، أّتاذ االقتصاد الدولي

  ميشال فوشير ، رئي  الّياّة التطبيقيسة بكلية الدراّات العالميسة ، المدير الّابق
 لّياّة تخطيط الموظفين في وزارة الخارجيسة الفرنّيسة

  كلية الدراّات الدوليسة بجامعة بكينجيا قينجوو ، عميد 
 ّة شانغهاي ألبحاث التنمية ّس  كياو ييد ، نائب الرئي  واألمين العام ، مس
 يوشي هوّويا ، أّتاذ العلوم الّياّيسة ، جامعة كايو 
 ّة كارنيغي للّالم الدولي ّس  دوغال  بال ، نائب الرئي  ، مس
 ل في لي الدوليسة للم لكيسة الفكريسة ومجموعة القانون ، ييم ّونج جون ، مّتشار أوس

جمهوريسة  –نائب وزير ّابق للشسون الخارجيسة ومّتشار األمن القومي للرئي  
 كوريا

12:45 – 14:15 
 (2الدفنة )

 الهند -حوار على غداء مع شيفشانكار مينون، مستشار األمن القومي السابق 
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14:15 – 16:00 
 (1الدفنة )

 التاسعةالعامة الجلسة 
ة  مرحلة ما بعد االنتخابات األمريكي 

 
 :مدير الجلسة

 ر مشارك ، صحيفة الواشنطن بوّت  جيم هوقالند ، محرس
 

ثون  :المتحد 
  فرانّوا بوجون دي لّتانك ، رئي  ف.ب.ي. لالّتشارات الدولي ، ّفير فرنّا

 الّابق في الواليات المتحدة
  ّس  والمدير التنفيذي للموقع اإللكتروني المتخصسص في ريسان إيفانز ، المس

 "War on the Rocksالشسون الخارجيسة ، الدفاع واالّتراتيجيسة "

  المكّيك -جوان قوالردو ، رئي  منظمة كوتليبا 
   فوك يريميتش ، رئي  مركز العالقات الدوليسة والتنمية الُمّتدامة ، رئي

 الّابقالجمعيسة العامة لألمم المتحدة الّابق ، وزير خارجيسة صربيا 
  كوريا -جين روي ري ، الرئي  والمدير التنفيذي لمجموعة بونقّان 
 راتيجيسة ، جامعة بكين ، نغ جي ّي ، رئي  معهد الدراّات الدوليسة واالّتوا

 كلية الدراّات الدوليسة بجامعة بكينوأّتاذ ب
16:00 – 16:30 

 (1الدفنة )
 العاشرةالعامة الجلسة 
 كبرى في مجال التكنولوجيا والحوكمةالقضاء باعتباره مخاطرة 

 
 :مدير الجلسة

 ّس  ورئي  مستمر الّياّات العالميسةيتي  ري ديمونتبرايل ، مس
 

ثون  :المتحد 
  فرنّا -جان آيف لوغال ، رئي  المركز الوطني لدراّات الفضاء 

 استراحة 17:00 – 16:30
17:00 – 18:30 

 
 
 (1الدفنة )

 الجلسة العامة الحادي عشر
 مكافحة اإلرهاب

 
 :مدير الجلسة

  مدير تخطيط الّياّات في وزارة الشسون الخارجيسة الفرنّيسة  ، جاّتين فاي 
 

ثون  :المتحد 
  جهانجير خان ، مدير فرقة العمل المعنيسة بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب

 باألمم المتحدة ، ومركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
 ، الرئي  الشرفي للمجل  غير الحكومي لّياّات  ّيرجي كاراجانوف

 الخارجيسة والدفاع الروّيسة
  ، الهند -حاكم والية غرب البنغال الّابق ميانكوت كيالث نارايان 
  المملكة العربيسة الّعوديسة –جمال خاشقجي ، مدير عام قناة العرب اإلخباريسة 
 د الحبش ، أّتاذ جامعي وعضو مجل  الشعب الّابق  ّوريا - محمس
  تركيا -االّتراتيجيسة بوزارة الخارجيسة علي رّول ، رئي  مركز األبحاث 
 راتيجيسة ، جامعة بكين ، وانغ جي ّي ، رئي  معهد الدراّات الدوليسة واالّت

 كلية الدراّات الدوليسة بجامعة بكينوأّتاذ ب
18:30 – 19:45 

 
 
 (1الدفنة )

 الجلسة العامة الثانية عشر
 آسياشرق واالقتصادي في االستقرار السياسي 

 
 :مدير الجلسة

 مركز الجمعيسة اآلّيويسة للّياّات ورئي  وزراء أّتراليا رئي   ، كيفن رود
  الّابق

 
ثون  :المتحد 

  جامعة هارفارد -االقتصاد الدولي ريتشارد كوبر ، أّتاذ 
  المتحدةإشيرو فوجيّاكي ، ّفير اليابان الّابق في الواليات 
 جيا كينجو ، عميد كلية الدراّات الدوليسة بجامعة بكين 
  جو شول كي ، مّسول رفيع ّابق للشسون الخارجيسة واألمن القومي ، مكتب

 الرئي  الكوري
20:15 
 (2الدفنة )

حفل عشاء بحضور سعادة السي د/ سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة 
ة بدولة قطر  للشؤون الخارجي 
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 تقارير حول ورش العمل المتوازية 08:45 – 08:00

08:45 – 10:00 
 (1الدفنة )

 ة عشرالثالث العامةالجلسة 

ة لإلقتصاد العالمي يات األساسي   التحد 

 

 :مدير الجلسة

 نيكوال باري ، المدير العام ، صحيفة ليزيكو 

 

ثون  :المتحد 

  الّابق بجمهوريسة بارك تاي هو ، أّتاذ بجامعة ّيول الوطنيسة ، وزير التجارة

 كوريا

  كمال درويش ، نائب رئي  ومدير قّم االقتصاد العالمي والتنمية في بروكينجز

 ووزير االقتصاد التركي الّابق

 مة  جون ليبّكي ، زميل بمعهد الّياّة الخارجيسة بكلية الدراّات الدوليسة المتقدس

ل الّابق لمدير صندوق   النقد الدوليبجامعة جونز هوبكينز ، والنائب األوس

 جان كلود تريشيه ، الرئي  الّابق للبنك المركزي األوروبي 

10:00 – 11:15 
 (1الدفنة )

 ة عشرالرابع العامةالجلسة 

 يدروكربون في السياق اإلقليمي الجيوسياسيادور اله

 

 :مدير الجلسة

  لندن -ّتيفن أيرالنجر ، مدير مكتب النيويورك تايمز 

 

ثون  :المتحد 

 توتال -للجنة التنفيذيسة ارئي  بوياني ، المدير التنفيذي وتريك با 

 استراحة 11:45 – 11:15

11:45 – 13:00 
 (1الدفنة )

 ة عشرالخامس العامةالجلسة 

 التعليم ودور المرأة

 

 :مدير الجلسة

 ماري روجيه بيلوا ، الرئي  التنفيذي لمجموعة أفريقيا الدوليسة لإلعالم 

 

ثون  :المتحد 

  دولة  –حمدة حّن الّليطي ، أمين عام للجنة الوطنيسة للتربية والثقافة والعلوم

 قطر

13:15 – 14:15 
 (2الدفنة )

ة للمكسيك غداءحوار على ال  مع كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الشؤون الدولي 
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14:15 – 15:30 
 (1الدفنة )

 ة عشرالسادس العامةالجلسة 
ع، التعليم والعمل في   الشرق األوسطالتنو 

 
 :مدير الجلسة

  ر أخبار العالم ، مجلة ذا ديلي بيّت األمريكيسة  كريّتوفر ديكي ، محرس
 

ثون  :المتحد 

  مّعود أحمد ، مدير قّم الشرق األوّط وآّيا الوّطى ، صندوق النقد الدولي 

 د. حّن راشد الدرهم ، رئي  جامعة قطر 

 ّة كارنيغأوري د ّس للّالم الدولي والرئي  الّابق ي ادوش ، زميل رفيع في مس
 والمدير التنفيذي لوحدة اإليكونيميّت للتحليل

  ط األوروبيسة ّس د كنج ، عميد جامعة المتو  فا  -محمس

  مصر -منى مكرم عبيد ، عضو البرلمان المصري وعضو اللجنة الدّتوريسة 

15:30 – 16:45 
 (1الدفنة )

 ة عشرالسابعالعامة الجلسة 
 الشبابجلسة القادة 
 

 :مدير الجلسة
 باتريك نيكوليه ، عضو مجل  إدارة مجموعة كابجيميني 
 

ثون  :المتحد 

 ّة قطر ّس ّة أيادي الخير نحو آّيا ، مس ّس  عيّى المنساعي ، المدير التنفيذي لمس
QF 

 ّس  المشارك والرئي  التنفيذي لفاموكو  ليونيل بارابان ، المس

  ّس  المشارك  ألوبنكالّرومبيير دوبوك ، المس

 كارولين جوالر ، الرئي  التنفيذي لهي ّي لتكنولوجيسات الضوئيسات 

  ووترهيد مانويل مونيز ، مدير برنامج العالقات العابرة لألطلّي ، مركز
 للعالقات الدوليسة بجامعة هارفارد

 استراحة 17:15 – 16:45

17:15 – 19:15 
 (1الدفنة )

 الجلسة العامة الثامنة عشر
 الحوار الختامي

 
 :مدير الجلسة

  برتراند كولومب ، الرئي  الفخري لشركة الفارج ، ومدير شركة الفارج هولّيم
 الفرنّيسة

 
ثون  :المتحد 

  فرانّوا بارو ، رئي  مجل  إدارة معهد دجيوورد ليديت ، الرئي  التنفيذي
 الّابق لـ ب.ت. للخدمات العالميسة

  باي كيم آند لي ، نائب وزير ّابق هور كيونغ ووك ، كبير مّتشاري
 والتنمية االقتصادي لإلّتراتيجيسة والماليسة ، ّفير كوريا الّابق لدى منظمة التعاون

(OECD) 
  ّة ماكول ماكبين ، األمين العام الّابق لمنظمة ّس دونالد جونّتون ، رئي  مس

 والتنميةاالقتصادي التعاون 
  ّس  ورئي  مجل  إدارة ّة ّينيرجيا توبي ّيمون ، مس ّس  الهند -مس
  تاداكاتّو ّانو ، مّتشار قانوني في جونز داي ، المدير العام الّابق لمكتب

الّياّة التجاريسة ، ونائب الوزير للشسون الدوليسة ، الرئي  التنفيذي المّاعد لرئي  
 الوزراء يوكيو هاتوياما

 بقّهيوبرت فيدرين ، وزير الخارجيسة الفرنّي األ 
 ، ّس  والمدير التنفيذي لمعهد االّتراتيجيسة اآلّيويسة والقيادة مايكل يوه   ،المس

 األمين العام لمجل  األعمال الصيني الماليزي ، ومنتدى أعمال اآلّيان 
19:15 
 (1الدفنة )

 ختام المؤتمر

 


