
 

 

 
 
 
 
 

2014منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة   
 

 

:المتغّيرة الطاقة أسواق  
 للطاقة؟ العام المشهد بتغيير األسواق وتقلبات السياسي االقتصاد وتغيرات الجيوسياسية التحوالت تقوم كيف

 
 أبريل 2-3

 ، قطر فندق فور سيزونز الدوحة
 
 

أبريل 2  
 

  بالمرقا صالة - التسجيل صباحًا 09:30 - 08:00
 )قهوة ومرطبات(   

                                                
 قاعة المرقاب – مقدمة وترحيب صباحًا 09:45 -09:30

 مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي، وزارة الخارجية، دولة قطر  سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،
 ز جبروكنمعهد الطاقة، مبادرة أمن  ،، مديرإبنجرتشارلز 

  مركز بروكنجز الدوحة ،سلمان شيخ، مدير
 

 قاعة المرقاب – الكلمة االفتتاحية صباحًا 10:00 -09:45
  قطر دولة، والصناعة الطاقة وزير السادة، صالح بن محمدالدكتور  سعادة   

                                                    
 قاعة المرقاب – جلسة رفيعة المستوى صباحًا 11:00 -10:00

 الدول المصدرة للغاز منتدى سعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي، أمين عام،    
  يةجمهورية العراقال، البرلمانية لجنة النفط والطاقة ،عدنان الجنابي، رئيس مجلس إدارةسعادة السيد 

 
 قاعة المرقاب – ّير الجغرافيا السياسية للطاقةتغ: الجلسة العامة األولى ظهرًا 12:45 –صباحًا  11:15

  
  شركة إيكاروس للصناعات النفطية ،نادر سلطان، رئيس مجلس إدارة :رئيس الجلسة

 لؤي الخطيب، زميل زائر، مركز بروكنجز الدوحة؛ مستشار أول، البرلمان العراقي  :المتحدثون
 ز جبروكن دمعه ، مركز جون ثورنتون الصين،ةإيريكا داونز، زميل   
 العالمية للطاقة "فاكتس"شركة  ،رئيس ،فيريدن فيشاراكي  

 سيتي غروب ، الرئيس العالمي لقسم أبحاث السلع مدير عام؛ مورس، واردإد 
 )أوبك( منظمة الدول المصدرة للنفطسابق لقسم البحوث، ؛ مدير الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازةرئيس تنفيذي، قبازرد، حسن   

رغم الشكوك األولية، ُينظر إلى . رات في أسواق الطاقة العالمية وتبعاتها الجيوسياسيةهدف هذه الجلسة إلى معالجة التغيت
، يمكن للواليات األطولعلى المدى . شكل متزايد على أنه ظاهرة طويلة األجلبازدهار الطاقة في الواليات المتحدة 

على مناطق  كبيرشكٍل بيؤثر هذا األمر . لنفط والغاز الطبيعيالعالمية لسواق األ أن تصبح العبًا مهمًا فيبالتالي المتحدة 
من  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرحلًة تشهدفي الوقت عينه، بينما  .نتجة ومستهلكة للطاقة في العالمأخرى م

. أسواق الطاقة العالمية واإلقليمية ، تسعى عدة بلدان في المنطقة لتأدية دور هام فيالجوهرية ةالسياسي اتاالضطراب
إلسهاب لمتحدثين لكما وتتيح فرصًة ل. ة، بما في ذلك إيران والعراقيمن هذه البلدان الرئيس ًاوتناقش هذه الجلسة عدد

في مجال عالميًا  الدولة الرائدةهذه اآلثار بصفتها  اجتيازيرات على سوق الغاز الطبيعي ودور قطر في حول أثر هذه التغ
هذه الجلسة إمكانية تبحث في الواليات المتحدة، الحاصلة إلى التطورات  ًانظروأخيرًا، . صدير الغاز الطبيعي المسالت

 .الهندبين كبار المستهلكين اآلخرين، وأبرزهم الصين وعلى موارد الخليج التنافس 
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  IIIالمرقاب  – الغذاء ظهرًا 02:30 – 01:00
  

 سلمان شيخ، مدير، مركز بروكنجز الدوحة  :مقدمة
سابق ألمن الطاقة الدولية،  يرهاول من جيلدفورد، وزير الدولة السابق لشؤون الطاقة، المملكة المتحدة؛ وزديفيد اللورد  :المتحدث

 المملكة المتحدة 
 : األوكرانية-في سياق األزمة الروسية لطاقةاالتحاد األوروبي لسياسة "
 "ع الحالي وسيناريوهات المستقبلوضال

     
 1الجلسة : مجموعات العمل بعد الظهر 04:30 – 02:45

 
 زبارة لالجتماعاتالقاعة  – 1مجموعة العمل    

 أمن الطاقة، معهد بروكنجز ةتيم بويرسما، زميل، مبادر رئيس الجلسة
 قاعة جنان لالجتماعات – 2مجموعة العمل    

 سياسات العالم للطاقة ناريندرا تانيجا، رئيس، قمة سةرئيس الجل              
  قاعة مسيمير لالجتماعات – 3مجموعة العمل    

 إنيرجي إنتلجينسهيرمان فرانسين، مدير تنفيذي، مجموعة  رئيس الجلسة                
  

  قاعة مسيمير لالجتماعات – قهوة استراحة بعد الظهر 04:45  –04:30
       

 حديقة الفندق – المنتدى عشاء مساًء 09:30 – 08:00
  

 بروكنجزمعهد تشارلز إبنجر، مدير مبادرة أمن الطاقة،   :مقدمة
شركة أبكو ، رئيس مجموعة االستراتيجيات السياسية العالمية؛ والية نيو مكسيكول السابقحاكم ال ،بيل ريتشاردسون :المتحدث

 ، وزارة الخارجية األمريكية السابق؛ وزير الطاقة العالمية
 
 

 
أبريل 3  

 
    الدعيبلقاعة  – االقتصاد السياسي في الشرق األوسط وآسيا : الجلسة العامة الثانية صباحًا 10:00 – 08:30 

  
 بروكنجز معهد تشارلز إبنجر، مدير مبادرة أمن الطاقة، :رئيس اللجنة

  وكالة الطاقة الدولية ،شرق األوسط وأفريقيارئيس منطقة أوروبا وال، جالوجليستيفن  :المتحدثون
 محافظ بنك االحتياطي الهندي لز الهند؛ النائب السابق جنبروك معهد ، زميل أول ومدير البحوث،جوكارنسوبير     
 روبن ميلز، رئيس االستشارات، منار الستشارات الطاق    
 تاون دارة األعمال، جامعة جورججان فرانسوا سيزنيك، أستاذ مشارك زائر، كلية ماكدونو إل   
 العامة  اتللسياستسينغهوا ز جنمركز بروك ،مدير يي تشي،   

األكثر أهمية فيما يتعلق  الجداالتاستنادًا إلى الخلفية الجيوسياسية التي وضعتها الجلسة العامة األولى، تناقش هذه الجلسة 
في حين . في هذه األيام دعم الوقود أحد أهم مواضيع النقاش ليشّك. في الشرق األوسط وآسياواستهالكها بإنتاج الطاقة 
بشكل كبير وغير مستدام، ف خزائن الدولة يستنز هإنإال سياسية هامة في مختلف أنحاء العالم،  أداًة يعتبر أن دعم الوقود

في الوقت . التلوثالنفايات و زيادةساهم في والذي ي" الطاقة رخيصة"أن الذي ينتج عن ذلك ب باإلضافة إلى التصّور
مناقشات حول االبتعاد عن اقتصاد قائم على إلجراء عدم إمكانية تجديد الوقود األحفوري وتأثيره على البيئة  دفععينه، 

 ، مثل الطاقة الشمسية، وتظهرفي الشرق األوسط، يبدو أن ثمة إمكانيات وفيرة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة. الكربون
أخرى لتلبية الطلب المتزايد وسائل  هذا وسيستعرض المتحدثون. ف الخيارات النوويةاستكشاب مامهالبلدان اهتالعديد من ا

 .على الطاقة في آسيا، وال سيما في الصين والهند، وآثار هذا الطلب المتزايد على البيئة وأسواق الطاقة العالمية

 الدعيبلقاعة  – استراحة قهوة صباحًا 10:15 – 10:00
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 2الجلسة : مجموعات العمل صباحًا 11:45 – 10:15
 

 زبارة لالجتماعاتالقاعة  – 1مجموعة العمل    
 قاعة جنان لالجتماعات – 2مجموعة العمل    
  قاعة مسيمير لالجتماعات – 3مجموعة العمل    

 
   إل تياترو –الغداء  ظهرًا 01:00 – 12:00

 
 الدعيبلقاعة  – أسواق الطاقة المتغّيرة : الجلسة العامة الثالثة ًاظهر 02:45 – 01:15

  
 أند يونغإيفان ساندريا، شريك أول، أسواق النفط والغاز الناشئة، إرنست   :رئيس الجلسة

 وزير الشؤون الدبلوماسية للطاقة، وزارة الخارجية األمريكية مساعد نائب ، أموس هوشستين :المتحدثون
 جنسن  ةشركسن، رئيس، جيمس جن      
 ، شركة شلمبرجير المحدودة كلينبيرج، زميلروبرت       
 شؤون الطاقة، تويوتا موتور كوربوريشن  ، إدارةقسمونائب مدير مشروع نوبوهيكو كوجا، مدير عام       
 معهد تحليل األمن العالمي ،مشاركغال لوفت، مدير       

ة يير جذريًا؟ ما هي التوقعات الرئيسيتغ قدما الذي . يث تعمل الشركات النفطيةتتناول هذه الجلسة البيئة المتغيرة ح
الستهالك النفط والكهرباء في المستقبل؟ سيناقش المتحدثون المالحظات حول االتجاهات في قطاعات النقل العالمية، بما 

تسلط هذه الجلسة الضوء . الطبيعي المسالالكهربائية، وتطبيقات الغاز  والمركباتفي ذلك االتجاهات المتعلقة بالبترول، 
كما . ستخراج الموارد غير التقليدية، فضًال عن التحديات والسياسات البيئيةالة يعلى التطورات التكنولوجية الرئيس

ستتطرق الجلسة أيضًا إلى تسعير الغاز المتداول دوليًا في المستقبل والنتائج المترتبة على سوق الغاز الطبيعي المسال 
عالوًة على ذلك، سيتبادل المتحدثون وجهات النظر حول التحديات . المتنامي وزيادة التكامل بين أسواق الغاز العالمية

 .شركات التقليديةالمقابل توليد الطاقة المتعددة المصادر  شركاتتطرحها التي 

 3الجلسة : مجموعات العمل بعد الظهر 04:30 –03:00
 

 زبارة لالجتماعاتلاقاعة  – 1مجموعة العمل    
 قاعة جنان لالجتماعات – 2مجموعة العمل    
  قاعة مسيمير لالجتماعات – 3مجموعة العمل    

 
  الدعيبلقاعة  – استراحة قهوة بعد الظهر 05:00 –04:30

 
 الدعيبلصالة  -عرض للنتائج ومناقشات الجلسات العامة  بعد الظهر 05:45 – 05:00

 
 مدير، مبادرة أمن الطاقة، معهد بروكنجز تشارلز إبنجر،  :المتحدث

 لؤي الخطيب، زميل زائر، مركز بروكنجز الدوحة؛ مستشار أول، البرلمان العراقي  :المقّدم
 

 الدعيبلصالة  – ختاميةالالمالحظات والكلمة  بعد الظهر 06:00 – 05:45
 

  الدعيبلقاعة  – حفل الوداع  مساًء 07:00 –06:00
 


