
 

 "انستیتیوت "قمة بیروت
 القمةتوص�ات 

 
المناقشات اتسمت  .قادمة س�ستمر لسنواتحوار  في إطالق "انستیتیوتفي أول دورة من "قمة بیروت  نجحنا
. وقد تفرع النقاش إلى توص�ات محددة، سنقوم الیومالتي نواجهها  التحد�ات  ألهم�التزام فكر غیر تقلیدي  األول�ة

 .اتا لصنّاع الس�اس�صالهإلبرسم مالمحها 
 

ت خالل النقاشات �اإلضافة أفكار طرحالمغلقة،  الس�اس�ة الحلقاتما تم  مناقشته خالل س�عكس هذا المستند 
 التي أدیرت في الجلسات المفتوحة.

 
التي تمت  والخطوات  تقدم نظرة حول الم�ادرات إال أنها، لتوص�اتناملخص شامل ال تشكل النقاط التال�ة مع أن 

 قشتها. منا
 

 متعدد األطراف إلنهاء الصراع الدائر في سور�ا. و�جب أن �شمل: جهدالحاجة إلى 
إلتاحة المجال أمام اإلجراءات الس�اس�ة واالقتصاد�ة لتحل و  حفظ السالملنشر قوات متعددة األطراف  •

 محل العمل�ات العسكر�ة وضمان نجاح هذه اإلجراءات.
األزمة اإلنسان�ة، كتقد�م المز�د من المساعدات لالجئین وٕاقامة  ضرورة اتخاذ إجراءات فور�ة لمعالجة •

 .مناطق آمنة لهم
خلق رؤ�ة واضحة لمرحلة ما �عد الصراع السوري وتعز�ز شرعیتها، فضًال عن إنشاء صندوق خلیجي  •

لسد الحاجة الماسة إلعادة بناء البن�ة التحت�ة، وتطو�ر الخدمات االجتماع�ة، وغیرها من المقومات 
 ألساس�ة للدولة والتي تم تدمیرها نتیجة سنوات من الصراعا

 
التي تعد الخطوة ، و إعادة تكثیف الجهود الرام�ة إلى حل القض�ة الفلسطین�ة على أساس ق�ام الدولتین

 �سهم في إحداث تغییر إیجابي في المنطقة.  الحاسمة نحو خلق مناخ محفز
سالم مشتركة بین إسرائیل من جهة وسور�ا ولبنان و�جب أن تشمل هذه الخطوة التوصل إلى معاهدة  •

 .وفلسطین من جهة أخرى 
 

وتجاوز العوائق التقلید�ة التي تشكل حجر عثرة ، المت�ادلةتسر�ع الجهود الرام�ة إلى تعز�ز العالقات العر��ة 
 ذلك في �ماة أمام تعز�ز هذا التعاون وتعمیق العالقات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة بین دول المنطق

 تحقیق هذا الهدف.لاإلصالحات الالزمة 
 



 

�صب في تعز�ز التعامل مع مختلف التحد�ات التي  دفع وتعز�ز الجهود الهادفة إلى بناء نظام إقل�مي جدید
تواجهنا كاإلرهاب الحكومي واإلرهاب غیر الحكومي، وأزمة الالجئین، والتفكك االقتصادي، والحاجة إلى تنو�ع 

 مصادر الدخل.
یجب أن �شمل هذا الجهد إعادة بناء وتعز�ز المؤسسات اإلقل�م�ة الس�اس�ة واألمن�ة والمنظمات  •

التعاون االقتصادي بتبنى أمثلة ناجحة من جم�ع أنحاء العالم كمنظمة "آس�ان" ومنتدى االقتصاد�ة 
  .آلس�ا والمح�ط الهادئ

 
 :�ما في ذلك ،من خالل خطة متكاملة ةإقل�م� ةاقتصاد� تحقیق تنم�ة

 .بناء المستقبل اآلنببدء لدول مجلس التعاون الخلیجي ل مركزه إقل�ميصندوق است�اقي  تأس�س •
 المت�ادلة.قلل من حواجز التجارة ت �ةمن خالل اتفاق قوي تكامل اقتصادي  تحقیق •
عتمد على التكنولوج�ا في خلق �من خالل نهج جدید  اقتصاد�اً  لش�اب العر�يا لدمجحملة مكثفة إطالق  •

 .فرص العمل ور�ادة األعمال
االقتصاد الرقمي  منضأقصى قدر من فرص العمل للخر�جین  لتوفیرتعز�ز التعل�م والتلمذة الصناع�ة  •

 .الجدید
 .التحت�ة التقلید�ة كلما كان ذلك ممكنا ىالبنعمل�ة تطو�ر في  لتحقیق قفزات نوع�ةتكنولوج�ا استغالل ال •

 
 :الجهود على الجبهات التال�ةوتكثیف تعز�ز اإلدارة اإلقل�م�ة وس�ادة القانون، 

 ضد وكناشط طب�عي ةواالجتماع� ةس�والس�ا ةاالقتصاد�هامة في المجاالت  ة�اد�تمكین المرأة كق •
 .التطرف

 .م أنظمة س�اس�ة شاملة تنص على المشاركة الكاملة لجم�ع شرائح المجتمع�تقد •
 .شر�ك رئ�سي�صفته ة �مداوالت الس�اسالالقطاع الخاص في  إشراك •
أوسع  ةعضو�ة عر��لتشج�ع الالفساد، و  ضد تقدم وٕاحرازالحق�ق�ة في المنطقة،  المحاس�ةمستو�ات  رفع •

 .في المحكمة الجنائ�ة الدول�ة
معالجة  هم�مكن نالذیین الناطقین �اللغة العر��ة، و لنفسیاألخصائیین اإنشاء معهد جدید لتدر�ب  •

 .المنطقة الیومها تشهدالتي  النفس�ة لصدماتالناجمة عن االمستقبل�ة  التداع�ات

  


