حوار المنامة :قمة األمن اإلقليمي 12
المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية IISS
جدول األعمال
الجمعة  9ديسمبر 2016
طوال اليوم اجتماعات ثنائية بين الوزراء ومسؤولي الحكومات
 2000-1900الجلسة اإلفتتاحية ال ُمتلفزة – سكاي نيوز عربية
السياسة األمريكية ومستقبل الشرق األوسط
رئيس الجلسة :فضيلة سويسي
مذيعة ،سكاي نيوز عربية
صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل
رئيس مجلس أمناء مركز الملك فيصل للدراسات
االسالمية ،المملكة العربية السعودية
الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس
الرئيس ،معهد كيه كيه آر الدولي ،الواليات المتحدة
د .أياد عالوي
نائب الرئيس ،جمهورية العراق
إيلين اليبسون
زميل االمتياز والرئيس الفخري ،مركز ستيمسون،
الواليات المتحدة
حفل اإلستقبال – البهو الكبير
2100-2000
العشاء االفتتاحي – قاعة النور
2300-2100
في ضيافة:
صاحب الس ّمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد ،نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين،
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،مملكة البحرين
الكلمة االفتتاحية :بوريس جونسون
وزير الخارجية ،المملكة المتحدة
السبت  10ديسمبر 2016
يترأس د .جون تشيبمان ،المدير العام و الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي
للدراسات اإلستراتيجية ،جميع الجلسات العامة ،إال إذا ورد خالف ذلك.
الجلسة العامة األولى – قاعة النور
0945-0845
السياسة األمريكية واستقرار الشرق األوسط
آشتون كارتر،
وزير الدفاع األمريكي
استراحة
1000-0945
الجلسة العامة الثانية – قاعة النور
1130-1000
القوى اإلقليمية واستقرار الشرق األوسط
د .أياد عالوي
نائب الرئيس ،جمهورية العراق
سامح شكري
وزير الخارجية ،جمهورية مصر العربية
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية ،مملكة البحرين

استراحة
1200-1130
الجلسة العامة الثالثة – قاعة النور
1330-1200
مكافحة التطرف في الشرق األوسط وما وراءه
د .أورسوال فون دير الين
وزيرة الدفاع ،ألمانيا
جان-إيف لودريان
وزير الدفاع ،فرنسا
نج إنج هين
وزير الدفاع ،سنغافورة
غداء خاص لرؤساء الوفود
1530-1330
غداء لسائر المندوبين  -فيال غازيبو
الجلسة العامة الرابعة – قاعة النور
1700-1530
التوسع في الشراكات األمنية الشرق أوسطية
الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس
الرئيس ،معهد كيه كيه آر الدولي ،الواليات المتحدة
كنتارو سونورا
وزير الدولة للشؤون الخارجية ،اليابان
فعالية خاصة – قاعة الغزال C
1815-1715
تدشين تقرير  IISSحول
التعاون للدفاع الصاروخي في الخليج
األحد  11ديسمبر 2016
الجلسات الخاصة المتزامنة – قاعات الغزال
1100-0930
المجموعة األولى :تثبيت استقرار وإعادة اعمار اليمن -قاعة الغزال 1
رئيس الجلسة :السير جون جينكنز ،المدير التنفيذي IISS ،الشرق األوسط،
الفريق الركن علي محسن األحمر
نائب الرئيس ،الجمهورية اليمنية
كريسبن بالنت
رئيس لجنة الشؤون الخارجية ،مجلس العموم البريطاني
د .عبداللطيف بن راشد الزياني
األمين العام ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المجموعة الثانية :التعاون الدفاعي في الخليج – قاعة الغزال 2
رئيس الجلسة :الجنرال ريتشاردز لورد هرستمونسو،
مستشار أول للشرق األوسط ومنطقة آسيا المحيط-الهادي،
المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية
الفريق أول طيار السير ستيوارت بيتش
رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة ،المملكة المتحدة
األدميرال كيفن دونيغان
قائد القيادة المركزية للقوات البحرية األميركية،
قائد األسطول الخامس
مايكل إيليمان
زميل استشاري وباحث أول في الدفاع الصاروخي،
المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية – األمريكتان

الصراع والدبلوماسية في سوريا -قاعة الغزال C
المجموعة الثالثة:
رئيس الجلسة :إميل ُح َك ّيم
زميل وباحث أول في أمن الشرق األوسط،
المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية – الشرق األوسط
أوميت يالتشين
وكيل وزارة الخارجية ،تركيا
سيغريد كاغ
المنسق الخاص لألمين العام في لبنان ،األمم المتحدة
شي شياويان
المبعوث الخاص حول المسألة السورية ،الصين
هادي البحرة
الرئيس السابق ،التحالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة،
سوريا
المجموعة الرابعة :التعاون الدولي ضد اإلرهاب – قاعة الغزال 3
رئيس الجلسة :البروفيسور توبي دودج ،زميل استشاري
وباحث أول في الشرق األوسط ،المعهد الدولي للدراسات
اإلستراتيجية ،مدير مركز الشرق األوسط،
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
الجنرال جوزيف فوتيل
قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة ،الواليات المتحدة
فيليب بارتون
رئيس لجنة االستخبارات المشتركة ،المملكة المتحدة
فالح مصطفى بكير
وزير الخارجية ،حكومة إقليم كردستان العراق
1130-1100

استراحة

الجلسة العامة الختامية – قاعة النور
1300-1130
نحو هيكل جديد لألمن اإلقليمي
د .أحمد أبو الغيط
األمين العام ،جامعة الدول العربية
سرتاج عزيز
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ،باكستان
1430-1300

حفل الغداء الوداعي لجميع الموفدين –

فيال غازيبو

