
 129     رو و الزامات تحقق آن در آینده پیش فارس خلیج ی سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه امکان

 مدت و بلندمدت( مدت، میان )در کوتاهفارس  یجخلی  الزامات فرآیند همگرایی اقتصادی در منطقه .4جدول 
 فارس یجخل ی فرایند همگرایی اقتصادی در حوته

 الزامات بلندمدت مدت الزامات میان مدت کوتاهالزامات  ها عرصه

 ی حوته
 اقتصادی

 همکاری بانکی و مالی
 ای های تجاری درون منطله کاهش تعرفه

 ترانزیز دریایی و هوایی ی ینهدرتم  همکاری
 فارس یجخلگذاری  بانم توسعه و سرمایه یستأس

 همکاری در رونق صنعز توریسم
هایی بین وترای اقتصاد و باترگانی کشورهای  برگزاری نشسز

 های اقتصادی گسترش همکاری باهدفمنطله 
جلسات منظم وترای نفز با هدف هماهنگی و انسجام بیشتر در 

 اوپم ی مجموعه
 های مشترک نفز و گات میدان ی ینهدرتمها  هماهنگی فعالیز

 اصالحات اقتصادی داخلی
 ای در سطح درون منطلهها  حذف تدریجی تعرفه

 دیپلماسی انرژی مشترک
 گذاری در رونق صنعز توریسم در منطله سرمایه

 ای گسترش تجارت  تاد درون منطله
 های نفز و گات و صنایع پتروشیمی گذاری مشترک در پروژه سرمایه

 مشترک بندرهاانداتی  همکاری در راه
خاورمیانه و گذاری و توسعه تیرساخز در سطح   تأسیس بانم سرمایه

 جهان اسالم
 کشتیرانی و ترانزیز دریایی و هوایی ی ینهدرتمهمکاری 

گذاری و استخراج نفز و  تشکیل کمیسیونی برای همکاری در سرمایه
 های مشترک گات ات حوته

 ای توسعه مناطق  تاد تجاری منطله
های مربوط  گذاری مالی و فنی مشترک در مگاپروژه سرمایه

 فارس یجخلبه بخش انرژی 
 جهانی ی دیپلماسی اقتصادی و انرژی مشترک در عرصه

باتار مشترک به همه کشورهای خاورمیانه و  ی توسعه
 برخی کشورهای  سیایی

 گذاری انرژی نفز و گات سو در صادرات و قیمز رویکرد هم
های قوی ات وابستگی متلابل شامل تجارت،  توسعه شبکه

انزیز هوایی و و تر ونلل حمل، بندرهاتوریسم، توسعه 
 صنایع پتروشیمی

حوته سیاسی 
و سیاسز 

 خارجی

 اصالحات سیاسی داخلی
 پذیرش تکثر قومی و فرهنگی در داخل

 ای پرهیز ات مناتعات قومی و فرقه
ی و دینی یکدیگر های ملّ ها و  رمان احترام گذاشتن به ارتش

 جویانه در سیاسز خارجی اتخاذ رویکرد اقتصادی و مسالمز
 گرایی در سیاسز خارجی رویکرد چندجانبهتوجه به 

های دیپلماتیم در خصوص حل اختالفات  تلویز همکاری
 ای سیاسی مشترک منطله

در خصوص  نظر تبادل باهدفافزایش دیدارها بین ملامات و سران 
 ای مسائل منطله

 های پارلمانی تلویز همکاری
 های منظم بین وترای خارجه کشورهای منطله تشکیل نشسز

 ها گیری توسعه سیاسی و تلویز مشارکز مردم در تصمیم
 ها توجه به حلوق بشر و انواع  تادی

های قومی و مذهبی در حکومز و بر ورده کردن مطالبات  جذب اقلیز
 ها  ن

 ساالری ساتی دموکراسی و مردم پیاده
 جویانه تالش برای ایجاد ساتکارهای سیاسی همکاری

های خارجی و در خصوص مسائل  تسو در تعامل با قدر رویکرد هم
 فارس یجخلحوته 

 توجه به باتی حاصل جمع مثبز در سیاسز خارجی
ها( برای  های مشترک سیاسی )شوراها و کمیسیون ایجاد مکانیسم

 پیشبرد اهداف همگرایانه
امنیز و ثبات در  ینتأم باهدفمریکا  کمم به بهبود روابط ایران با 
 فارس یجخل ی منطله

 سیاسی و گردش نخبگان در داخل ی توسعه
 حرکز به سمز نظام حزبی و مبتنی بر انتخابات

ساتی  حلوق بشر و پیاده شمول جهانهای  توجه به ارتش
  ن

 همگرایی کننده یزتثبانداتی نهادهای مشوق و  راه
و تلویز  ن با  فارس یجخلاصالحات در شورای همکاری 

 کشور ساحلی 8عضویز  همه 
ثرگرایی فرهنگی و سیاسی در داخل و در نهادینه کردن تک

 منطله
اعطای برخی ات اختیارات در حوته سیاسی مشترک به 

 فارس یجخلشورای همکاری 

امنیز منطله  ینتأم باهدفهای امنیتی و نظامی  همکاریدر  ها  نهای مخالف داخلی و مشارکز دادن  حل اختالفات با گروهو دریای  فارس یجخلامنیز کشتیرانی در  ی ینهدرتمهمکاری  حوته امنیتی


