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 الجديد لشرق األوسط وشمال أفريقياا  برنامجلمحور حوار المسار الثاني 

 الجديد  ستيمسون أوروبا   مكتب سيكون موجودا في  البرنامج

 

 ، مدير البرنامج وزميل كاوه حسنمسون اليوم برنامجاً جديداً للشرق األوسط وشمال إفريقيا بقيادة أطلق مركز ستي  -واشنطن العاصمة 

 .رئيسي

الخبراء   بين ات من خالل حوار تصارعةالقوى االقليمية المسيركز برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا على إيجاد أرضية مشتركة بين 

ً  سيقدم  أنه  وتطوير السياسات. كما ،والزعماء السياسيين لحكومات و الموسسات و  لبشأن الديناميات اإلقليمية  ات ومشور توصيات  أيضا

ً القيام به  تم يواصل البرنامج الجديد العمل الذي س. لمنظمات الدوليةا لمركز  ويبني على التاريخ الطويل  اإليست ويست إنستيتوت في  سابقا

 . التواصل مع مسولين عالي المستوى  و  1.5-ومسار  2-المسار  حوارات  في  ستيمسون

أوروبا الجديد في مدينة بروكسل، بلجيكا. وسيكون كاوه حسن أيضاً   ن من أربع أشخاص في مكتب ستيمسونلمكو     البرنامجا  سيعمل

 .  زيد من المعلومات حول ستيمسون أوروبالمالمدير التنفيذي لستيمسون أوروبا. 

     :أربعة مشاريع بتنفيذ الشرق األوسط وشمال إفريقيابرنامج  سيقوم

للحوار  مركز و  مد الجسورإلى لصراعات وحروب بالوكالة  مسرحمن العراق   لتحو  المشروع  دعمي : العراق وجيرانه •

: تركيا وإيران والمملكة  الرئيسية الخمسة  جيرانه األطراف مع ةالثنائية ومتعدد همن خالل تعزيز عالقات  قليميلتعامل اإلوا

 . العربية السعودية واألردن والكويت 

ار اإليراني السعودي على بناء الثقة بين مجموعة أساسية من  ل مشروع الحو، عم 2015عام  منذ : وار اإليراني السعودي الح •

 . سياسية في مجاالت محددة ذات اهتمام مشترك  حلولبهدف تطوير   الخبراء اإليرانيين والسعوديين

. تهدف  الجارتينهاتين العديد من العقبات في طريق زيادة التجارة الثنائية بين تقف : والمغرب جزائر ال بين اقتصادي حوار  •

 من كال البلدين إلى التغلب على تلك العقبات.  األعمال البراغماتيين قيادات الحوارات والمؤتمرات بين 

مجموعة مختارة   تُشارك  .فقط ينمدعو  لل وارات حمن السلسلة هذه ال : فريقياإ وشمال األوسط الشرق حول  بروكسيل  احاطات •

 . الشرق األوسط وشمال إفريقيا ي منطقةف التطورات المتسارعة و المستجدةحول في مناقشات  اع القرار و الخبراء ن صمن 

كون  ن ن وأنا وفريقي فخورون بأ  مند زمن طويلموجود منذ  في مركز ستيمسونالضروري للحوار وبناء السالم  ولكن لعمل الهادئ  ا"

تشهد منطقة  "  لستيمسون أوروبا. حسن، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمدير التنفيذي  ه كاو"، قال من تلك القيادة جزءاً 
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  ياداتالشرق األوسط وشمال إفريقيا تحوالت غير مسبوقة وتاريخية ومعقدة. للمساعدة في إدارة هذا التغيير، سنوفر منصة موثوقة للق

وإيجاد أرضية مشتركة وتطوير حلول لألزمات التي تزعزع استقرار    مفيدة،و مغلقة  حواراتء في المنطقة للمشاركة في  والخبرا

 .  المنطقة" 

بريان فينلي، الرئيس  قال "، هذه المنطقة المعقدة  في  مد الجسورفي   وا واصللكي ي وفريقه في مركز ستيمسون  وه "يسعدنا أن نرحب بكا

لمدة ثالثة عقود، ونحن   ستيمسونمن عمل  المستوى والمسار الثاني جزءاً كان الحوار الدولي رفيع " . ز ستيمسون والمدير التنفيذي لمرك

ً الو  الخبرةمتحمسون لتوسيعه ب  حتى في هذه   في االزدهار والنمو ستمر ي  ستيمسون أن مركز ب  عالقات من هذا المستوى. أنا فخور أيضا

 . عملنا" تدفعالقوي ونهجنا الفريد والقيم التي  . إنها شهادة على فريقنااألوقات الصعبة

تواصل عميق   و  مستقلة  وتحليالت تطبيقية بحوث ل خال  من والعدالة  المشترك واالزدهار   الدولي األمن تعزيز إلى  ستيمسون  مركز يهدف

  الحرب من األخيرة السنوات في  نستيمسو تأسس . ملحة  عالمية قضايا صوتاً رائداً في   ستيمسون كان، عقود ثالثة مدة ل .اسياسات مبتكرةو

 و  ىالقو  في  تغيرات  تؤذن  حين  في  ،ليوما.  غيرمستقر  عالم  في  واألمن  االستقرار  نحو  جديدة  مليةع  خطوات  تقديم  ريادياً في  وكان،  الباردة

،  مبتكرة وتحليالت  فكارأ ويقد م ،جديدة  أصوات مع ينخرط: األمامية الجبهة  في  سيبقى ستيمسون ،  جديدة تحديات  بنشوء  تقنية المعلومات

 .  والعدالة ، االزدهارو،  الدولي األمن لتعزيز حلول  ويبني
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