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"التكامل العربي :سبيالا لنهضة إنسانية"
النهار

دعا مركز كارنيغي للشرق األوسط إلى احتفال إطلق التقرير الذي أصدرته لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بعنوان "التكامل العربي :سبيلا لنهضة إنسانية" ،الساعة  03:9صباح
غد الثلثاء ،في فندق "فينيسيا" ،بيروت.
ويتحدث في االحتفال الرئيس فؤاد السنيورة ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا
الدكتورة ريما خلف ،إلى نخبة من المفكرين اللبنانيين والعرب .ويدير جلسة الحوار كل من الباحثة األولى
في مركز كارنيغي للشرق األوسط في بيروت الدكتورة مهى يحيى ،والباحث السوري واألستاذ في الفلسفة
في جامعة دمشق الدكتور محمد طيب التزيني.

الثالثاء المقبل حفل اطالق تقرير " التكامل العربي :سبيل لنهضة إنسانية "
ببيروت
التغيير

استعداداا النعقاد القمة االقتصادية واالجتماعية العربية المقبلة في بداية العام  5902في تونس ،وفي ظل
المناقشات الجارية حول تشكيل االتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية ،أصدرت اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) تقريراا بعنوان "التكامل العربي :سبيل لنهضة إنسانية" .
وسيتم حفل اطلق التقرير في العاصمة اللبنانية بيروت في  01يونيو ( حزيران ) . 5902
و يو ّفر التقرير تحليلا واقعيا ا وجديداا للتكامل العربي ،ويهدف الى تقديم رؤية استراتيجية لتكريس التكامل
العربي الفعال بأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما يهدف الى إطلق حوار مع ّمق حول
مقوّ مات التكامل وتح ّدياته .
وسيتحدث في الجلسة االفتتاحية في حفل إطلق التقرير كل من دولة الرئيس فؤاد السنيورة ،رئيس الوزراء
اللبناني األسبق ،ود .ريما خلف ،األمينة التنفيذية لإلسكوا ،عن التكامل العربي وآفاقه المستقبلية في ظ ّل
التحوّ الت السياسية التي تمرّ فيها المنطقةُ .تجرى الندوة باللغة العربية ،مع ترجمة فورية إلى اإلنكليزية.
كما يشارك كل من المتحدثون  :سامي ابراهام ،باحث تونسي .ويشغل حاليا ا منصب مدير مركز الشيخ
محمد الفاضل بن عاشور للثقافة والفنون والتنوير في تونس.
عزالدين األصبحي ،ناشــط حقوقي وكاتب وصحفي يمني .نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنســان
وعضو لجنة حقوق اإلنســان في الجامعة العربية.
جهاد أزعور ،عضو في المجموعة االستشارية اإلقليمية لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق األوسط
ووزير المالية اللبناني األسبق.
إنعام بيوض ،أســتاذة جامعية ومترجمة جزائرية تشغل حاليا منصب مدير المعهد العالي للترجمة في
الجزائر التابع لجامعة الدول العربية.
عبد هللا الدردري ،مدير إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا ،ونائب سابق لرئيس الوزراء
السوري للشؤون االقتصادية.

هيفاء زانغانا ،كاتبة وروائية عراقية .هي عضو مؤسس للهيئة العالمية للدراسات العراقية المعاصرة،
وعضو في اللجنة التنفيدية في محكمة بروكسل العالمية لرصد وتوثيق جرائم االحتيال في العراق.
محمود عزب ،مستشار "الحوار" إلمام األزهر األكبر.
هاني فحص ،عضو مؤســس للفريق العربي للحوار اإلســلمي المســيحي والمؤتمر الدائم للحوار اللبناني.
طاهر كنعان ،باحث أكاديمي وعضو مجلس إدارة في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
يحي ،باحثة
ويرأس الجلسة محمد طيب التزيني ،باحث سوري وأستاذ في الفلسفة في جامعة دمشق ،و مهى
َ
أولى في مركز كارنيغي للشرق األوسط في بيروت.

مركز "كارنيجي" يعلن عن حفل إطالق تقرير "اإلسكوا"
البوابة نيوز

أعلن "مركز كارنيجي للشرق األوسط" عن حفل إطلق التقرير الذي أصدرته لجنة "األمم المتحدة"
ا
سبيل لنهضة إنسانية" في تمام
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" تحت عنوان "التكامل العربي:
الساعة  03:9من صباح يوم الثلثاء  01يونيو الحالي ،في فندق "فينيسيا" ،بيروت.
وأشارت إلى أنه سيتحدث خلل حفل إطلق التقرير رئيس الوزراء اللبناني األسبق فؤاد السنيورة ،ووكيلة
األمين العام لـ "األمم المتحدة" ،األمينة التنفيذية لـ "اإلسكوا" ريما خلف ،إضافة إلى كلمة لنخبة من المفكرين
اللبنانيين والعرب.
ا
استعدادا للقمة االقتصادية واالجتماعية العربية القادمة التي تنعقد في تونس
يذكر أن تقرير "اإلسكوا" صدر
مطلع العام  5902المقبل ،في ظل المناقشات الجارية حول تشكيل االتحاد الجمركي العربي في إطار
"جامعة الدول العربية".

مركز "كارنيغي" يعلن عن حفل اطالق تقرير "اإلسكوا" بعنوان "التكامل العربي:
سبيالا لنهضة إنسانية" في بيروت
النشرة

أعلن "مركز كارنيغي للشرق األوسط" عن حفل إطلق التقرير الذي أصدرته لجنة "األمم المتحدة"
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" تحت عنوان "التكامل العربي :سبيلا لنهضة إنسانية" في تمام
الساعة  03:9من صباح يوم الثلثاء  01حزيران الحالي ،في فندق "فينيسيا" ،بيروت.
واشارت الى انه سيتحدث خلل حفل إطلق التقرير رئيس الوزراء اللبناني األسبق فؤاد السنيورة ،ووكيلة
األمين العام لـ "األمم المتحدة" ،األمينة التنفيذية لـ "اإلسكوا" ريما خلف ،اضافة الى كلمة لنخبة من المفكرين
اللبنانيين والعرب.
يذكر أن تقرير "اإلسكوا" صدر استعداداا للقمة االقتصادية واالجتماعية العربية القادمة التي تنعقد في تونس
مطلع العام  5902القادم ،في ظل المناقشات الجارية حول تشكيل االتحاد الجمركي العربي في إطار
"جامعة الدول العربية".

«إسكوا» تصدر تقريراا عن التكامل العربي
الحياة

دعـــا «مركـــز كارنيغـــي للشـــرق األوسط» أمس إلى حفل إطلق التقرير الذي أصدرته «لجـــنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا» (إسكوا) تحت عنوان «التكامل العربي :سبيلا لنهضة
إنسانية» وذلك بعد غد الثلثاء في فندق «فينيسيا» في بيروت.
ويتحدث في حفل إطلق التقرير رئيس الـــوزراء السابق فؤاد السنيورة ووكيلة األمــين العام لألمم المتحدة
األمينة التنفيذية لـ «إسكوا» ريما خلف ومفكرون لبنانيون وعرب.
وتدير جلسة الحوار المقررة مهى يحيى ،الباحثة في «مركز كارنيغي للشرق األوسط»  -بيروت ،ومحمد
طيب التزيني ،الباحث السوري وأستاذ الفلسفة في جامعة دمشق.
ويصدر التقرير استعداداا للقمة االقتصادية واالجتماعية العربية المقبلة التي ُتعقد في تونس في بداية ،5902
وفي ظل المناقشات الجارية حول تشكيل االتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية .ويضم
تحليلا للتكامل العربي ،يهدف الى تقديم رؤية استراتيجية لتكريس التكامل العربي الفاعل بأبعاده السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

«كارنيغي» يطلق تقرير التكامل العربي
المستقبل

استعداداا النعقاد القمة االقتصادية واالجتماعية العربية المقبلة في بداية العام  5902في تونس ،وفي ظل
المناقشات الجارية حول تشكيل االتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية ،أصدرت اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) تقريراا بعنوان «التكامل العربي :سبيل لنهضة انسانية» .يوفر
التقرير تحليلا واقعيا ا وجديداا للتكامل العربي ،ويهدف الى تقديم رؤية استراتيجية لتكريس التكامل العربي
الفعال بأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وللمناسبة «مركز كارنيغي للشرق األوسط» يدعو الى المشاركة في حفل اطلق التقرير بهدف اطلق
حوار معمّق حول مقومات التكامل وتحدياته .سيتحدث في الجلسة االفتتاحية كل من دولة الرئيس فؤاد
السنيورة ،رئيس الوزراء اللبناني األسبق ،ود .ريما خلف ،األمينة التنفيذية للسكوا ،عن التكامل العربي
وآفاقه المستقبلية في ظل التحوالت السياسية التي تمر فيها المنطقة.
الزمان الثلثاء  01حزيران .5902
من التاسعة والنصف صباحا ا الى الثانية بعد الظهر.

حفل اطالق تقرير "التكامل العربي :سبيل لنهضة إنسانية"
الوكالة الوطنية لإلعلم

استعدادا النعقاد القمة االقتصادية واالجتماعية العربية المقبلة في بداية العام  5902في تونس ،وفي ظل
المناقشات الجارية حول تشكيل االتحاد الجمركي العربي في إطار جامعة الدول العربية ،بدعوة من مركز
كارنيغي للشرق األوسط ،في فندق فينيسيا  -بيروت.

