منتدى خليج البحرين للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية
اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا :التموضع لمواجهة "الـ(ال) نظام العالمي الجديد"
 17-16سبتمبر  ،2017مملكة البحرين
عرض جدول األعمال بأسماء المتحدثين
السبت  16سبتمبر
20:00 – 19:00

االفتتاح واالستقبال

22:00 – 20:00

الكلمة االفتتاحية ومأدبة العشاء
المتحدث :د .كريستوف رول ،كبير االقتصاديين لدى جهاز أبوظبي لالستثمار؛
كبير االقتصاديين ونائب الرئيس األسبق .BP ،
األحد  17سبتمبر

10:00 – 8:30

الجلسة العامة األولى

تجاوز المخاطر المستجدة :االقتصاد واألعمال في نظام عالمي الجديد
المتحدثون:
 السيد كارل بيلدت ،رئيس الوزراء األسبق ،مملكة السويد ،عضو مجلس .IISS
 د .غاو هايهونغ ،مدير مركز أبحاث التمويل الدولي ،معهد االقتصاد والسياسة العالمية،
األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية.
 السيد جون نايت ،نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية الدولية وتطوير األعمال،
.Statoil
 البروفيسور جيمس ستاينبرغ ،أستاذ العالقات الدولية والقانون ،جامعة سيراكيوز،
نائب وزير الخارجية األسبق ،الواليات المتحدة األمريكية.

11:30 – 10:00

الجلسة العامة الثانية

التأقلم مع واقع جديد :مستقبل الطاقة وأجندة تغيّر المناخ
المتحدثون:
 معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ،وزير النفط ،مملكة البحرين.
 السيد نيل آتكنسون ،رئيس وحدة أسواق النفط ،وكالة الطاقة الدولية.
 د .سايمون باكل ،رئيس وحدة المناخ والتنوع الحيوي والمياه ،إدارة البيئة ،منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية .OECD
 د .كين كوياما ،المدير اإلداري ورئيس االستراتيجية ،معهد اليابان القتصاديات
الطاقة.

12:00 – 11:30

استراحة

13:30 – 12:00

الجلسة العامة الثالثة

مواجهة التحديات الماكرو-اقتصادية :االصالحات الداخلية من أجل االستدامة

المتحدثون:
 معالي السيد عمرو الجارحي ،وزير المالية ،جمهورية مصر العربية.
 سعادة د .ابراهيم بابللي ،وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية
القطاعية ،المملكة العربية السعودية.
 د .عاصم حسين ،نائب مدير دائرة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،صندوق النقد
الدولي.
 سعادة د .ناصر السعيدي ،المؤسس والمدير اإلداري لشركة ناصر السعيدي
وشركاه ،وزير االقتصاد والصناعة األسبق ،الجمهورية اللبنانية ،كبير االقتصاديين
السابق لدى مركز دبي المالي العالمي.
14:30 – 13:30

الغداء

16:00 – 14:30

الجلسة العامة الرابعة

التحول االقتصادي :تعبئة رأس المال في مشه ٍد تحتدم فيه المنافسة
تمويل
ّ
المتحدثون:
 سعادة السيد خالد بن عمرو الرميحي ،الرئيس التنفيذي ،مجلس التنمية االقتصادية،
مملكة البحرين.
 د .عامر بساط ،مدير عام فريق األسواق الناشئة ومدير المحافظ.Black Rock ،
 د .حافظ غانم ،نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،البنك الدولي.
 السيدة جانيت هيكمان ،مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط ،البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية.

16:30 – 16:00

استراحة

18:00 – 16:30

الجلسة العامة الخامسة

االستفادة من تحوالت آسيا الجيو-اقتصادية :مبادرة الصين "حزام واحد طريق واحد" ،صعود الهند
المتحدثون:
 سعادة يحيى بن سعيد الجابري ،رئيس هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة في دقم،
سلطنة عمان.
 د .آليسيا غارسيا هيريرو ،كبير االقتصاديين لمنطقة آسيا– المحيط الهادئ.Natixis ،
 السيد يواكيم فون آمسبيرغ ،نائب الرئيس للسياسة العامة واالستراتيجية ،البنك
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية .AIIB
 البروفيسور شيانغ النشين ،مدير مركز حزام واحد طريق واحد للدراسات ،المعهد
الوطني الصيني للتبادل الدولي والتعاون القضائي.

