
 

مايو  إلى  من الثانية" نستيتيوتإ بيروت" قمة تستضيف بوظبيأ
 دور وتناقش الدولية المستجدات ضوء في المنطقة مستقبل القِّّمة تستشرف
المستقبل صناعة في حكوماتها

  من أكثر بمشاركة مغلقة جلسات  و مفتوحة نقاش جلسة  القِّّمة تنظم
 بارزة ودولية عربية شخصية

 
 العاصمة تستضيف:  أبريل،  المتحدة، العربية اإلمارات أبوظبي،
  إلى  من الفترة في" إنستيتيوت بيروت" لقِّّمة الثانية الدورة أبوظبي اإلماراتية

 كبار فيهم بمن بارزة ودولية عربية شخصية  من أكثر بمشاركة الجاري  مايو
 الشابة قياداتالو  والخاص العام القطاعين في والمتنفذيين الحكوميين المسؤولين

 باإلضافة السياسات وصناع البارزين والمفكرين السياسيين القادة وكبار أبوظبي في
 .المدني المجتمع وقيادات التنفيذيين المدراء من مجموعة إلى

 لمناقشة مغلقة جلسات  و مفتوحة نقاش جلسة " إنستيتيوت بيروت" وتنظم
 العالقات في التطورات ذلك في بما القمة أجندة على المطروحة المواضيع أهم

 من مجموعة جلساتها ختام في ّمةالقِّ  وَتْعرِّض. والعالم المنطقة دول بين الراهنة
 في العربية المنطقة لدور واضحة رؤية تقديم إلى الرامية والطروحات المقترحات

 .العالمي المستقبل صياغة
 راشد بن اللطيف عبد الدكتور معالي من كل القمة في المشاركين قائمة وتتضمن
 الغيط أبو أحمد ومعالي العربية، الخليج لدول التعاون  لمجلس العام األمين الزياني

 وزير خليفة آل أحمد بن خالد الشيخ ومعالي العربية، الدول جامعة عام أمين
 رئيس نائب المخالفي عبدالجليل الملك عبد معاليو  ،البحرين مملكة خارجية
 والبلديات الداخلية وزير المشنوق  نهاد السيد وسعادة اليمني، الخارجية وزير الوزراء

 .اللبنانية الجمهورية في
 في العالي والتعليم التربية وزير حماده مروان معالي القمة في ويشارك كما

 كيفين ومعالي اللبناني، الصحة وزير حاصباني غسان ومعالي اللبنانية، الجمهورية
 باإلضافة" آسيا في السياسة دراسات معهد" ورئيس السابق أستراليا وزراء رئيس رود
 األميركية المركزية االستخبارات لوكالة السابق المدير بتريوس ديفيد الجنرال إلى

 ".إنستيتيوت غلوبال آر.كيه.كيه" معهد ورئيس 
َسة السياسي، بالشأن متخصصةال الصحافية البارزة درغام، راغدة وقالت  ومؤسِّ

 مع بالتوازي  وتاريخياا  سريعاا  تحوالا  العربية المنطقة تشهد": "إنستيتيوت بيروت"
 السياسية والمجاالت التكنولوجي التطور مجال في المسبوقة غير الدولية التحوالت

 بها تتقاطع التي الطريقة إن فيه شك ال ومما. كافة واالجتماعية واالقتصادية
 والتحوالت اإلصالحات مع المنطقة في الفاعلة الجهات تقودها التي اإلصالحات

 ."لكليهما المستقبلية المسارات كبير بشكل ستؤثر الدولي الصعيد على الجارية
 من البارزة والشخصيات القيادات لنخبة المهمة المشاركات تؤكد: "درغام وأضافت
 والدولي اإلقليمي المجتمع وثقة القمة أهمية على العالم دول ومختلف المنطقة
 تساهم فعالة عمل وأطر طروحات وتقديم لمناقشة رائدة كمنصة ومكانتها بدورها

 العربية اإلمارات دولة استضافة وتؤكد كما. للمنطقة الجديد الوجه تشكيل في



 

 في واالزدهار التنمية مسيرة دعم في به تقوم الذي الدور أهمية على للقمة المتحدة
."العالم وحول المنطقة

 على الناشئ العالمي المستقبل "إنستيتيوت بيروت" قمة َتْدُرس: "درغام ردفتوأ
الحالية. ومن  التكنولوجية للثورة واالقتصادية والسياسية االجتماعية المتغيرات خلفية

زيادة  ستناقشها القمة على الصعيدين اإلقليمي والدولي التي  بين المواضيع المهمة
التوازن بين الجنسين في صفوف القيادة السياسية في المنطقة، باإلضافة إلى 
األولويات والتحالفات الجديدة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية واالقتصادية 

 المحتملة."
 التصدي في يساهم فّعال استراتيجي نهج وضع إلى" إنستيتيوت بيروت" قمة تهدف

 الشابة القياداتو  الجديد الجيل قوة لتسخير وتسعى المنطقة، تواجه التي للتحديات
 الحالي للجيل وازدهاراا  إشراقاا  أكثر مستقبل لبناء الهادفة اإلقليمية الجهود دعم في

 .القادمة واألجيال
 -انتهى-

 :شرح الصور المرفقة
 :المرفقة الصور شرح

 : رقم الصورة
  : رقم الصورة

 "إنستيتيوت بيروت" قمة حول
 إيجابي تأثير تحقيق إلى تهدف مشتركة سياسية مبادرة هي" إنستيتيوت بيروت" قمة
وتقدم القمة حلوالا ُمبَتَكَرة . للتطبيق وقابلة فّعالة سياسات تصميم عبر المنطقة في

وتهدف إلى تعزيز دور تساعد في التصدي للعقبات والمخاطر المحدقة بالمنطقة 
 .المنطقة العربية في صياغة المستقبل العالمي

( " )#تويتر" على الرسمي موقعنا عبر معنا تواصلوا
" إنستيتيوت بيروت" قمة تناقشها التي المواضيع حول واقتراحاتكم آراءكم وشاركونا

 .العام هذا
 

 :مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد
 جوماني أنيال

 :هاتف
 :إلكتروني بريد
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