
 

 ثٛبٌ صسفٙ

 4102فجشاٚش 

 

 روتا وقطر نهبترول تطهقان بروامج تكىىنىجيا انمعهىماث واإلتصاالث

 ودوويسيا نتحسيه انقدرة عهى تحصيم انتعهيم وجىدتهأفي  

 

 

 انشثسٛخ غٛش انًُظًخ ،(سٔرب)أطهمذ يؤسسخ أٚبد٘ انخٛش َسٕ آسٛب  :4162 فبراير 61دوحت، نقطر، ا

عهٗ مذسح انَذَٔٛسٛب نزسسٍٛ إٔنٕخٛب انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد فٙ ثشَبيح ركُ ،آسٛب فٙ انزعهٛى َشش فٙ انشائذح

 . لطش نهجزشٔل ششكخ انشاعٙ انشسًٙثبنزعبٌٔ يع ، ٔرنك انُٕعٙ ٔانزكُٕنٕخٛب انسذٚثخرسصٛم انزعهٛى 

 

ٛش انجُٛخ داسٚخ فٙ انًذاسط يٍ خالل رٕفانُٕعٙ ٔانعًهٛبد اإلٚٓذف انجشَبيح إنٗ رسٛٛش انزعهٛى ٔفًٛب 

 04ٚطجك انجشَبيح فٙ  ،ى انزذسٚت راد انصهخانزسزٛخ انخبصخ ثزكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد ٔرمذٚ

 .فٙ يذاسط أخشٖ فٙ انًسزمجم ّزٕسٛع رطجٛمنيع خطط االَذَٔٛسٛخ يذسسخ فٙ يُطمخ ٕٚخٛبكبسرب 

 

ٔثذأد فعهًٛب يشزهخ انزطجٛك ، ًبضٙان فٙ أثشٚم ٔرى اإلَزٓبء يٍ يشزهخ انزمٛٛى ٔانزطجٛك االٔنٗ نهجشَبيح

 ٔانًذساءانًذسسٍٛ خًع رى زٛث  4102بنجشَبيح فٙ اكزٕثش ث ذ رُشئخ اخزًبعٛخ رعشٚفٛخٔلذ ألًٛ. انعًهٛخ

صاسح انزعهٛى انٕطُٛخ نزمذٚى َظشح عبيخ عٍ يًٓخ ٔأْذاف ٔإنٗ خبَت يًثهٍٛ عٍ انًذاسط انًشبسكخ يٍ 

 . انجشَبيح

 

  .رسضٛش انجُٛخ انزسزٛخ فٙ انًذاسطبنجشَبيح انخبصخ ث خانزُشئخ االخزًبعٛٔرجع 

 

 



 

ركُٕنٕخٛب  ثشَبيحشغى يٍ أٌ بنث"لبل انسٛذ عٛسٗ انًُبعٙ انًذٚش انزُفٛز٘ نشٔرب  ،ٔفٙ ْزا اإلطبس

ردبٔثًب كجٛشًا يٍ أَّ زمك  ٍ فخٕسٌٔ ثبنمٕلَس، انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد ال ٚضال فٙ يشازهّ األٔنٗ

 . "ٔانطالةكخ ٔانًذسسٍٛ انًذاسط انًشبسلجم 

 

ُٓى خشٍٚ يآ، إنٗ خبَت ششكبء فٙ أَذَٔٛسٛب، ْٔى يؤسسخ رٛزٛبٌ ٔأشبد انًُبعٙ ثدٕٓد ششكبء انجشَبيح

 .ثٓزِ انخذيخ نًذاسط انًشبسكخاسٛضٔداٌ ٍ ٚأَزم أَذَٔٛسٛب ٔإَفسذ، انهز

 

َٔسٍ عهٗ . نذُٚب إًٚبٌ كبيم ثًؤسسخ رٛزٛبٌ، ششٚكُب اإلسزشارٛدٙ فٙ أَذَٔٛسٛب"ٔأضبف انًُبعٙ 

ثمخ ربيخ ثمذسرٓب عهٗ إداسح انجشَبيح انًزٕاصم ٔرٕسٛع َطبلّ إنٗ يذاسط ٔيُبطك أخشٖ فٙ 

 ".انجهذ

 

ًسبعذرٓب فٙ انزُفٛز ٔشكش انًُبعٙ ششكخ لطش نهجزشٔل عهٗ دعًٓب انًزٕاصم نًًٓبد سٔرب ٔيجبدسارٓب، ٔن

 .فٙ اَذَٔٛسٛب ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد انُبخر نجشَبيح

 

لطش نهجزشٔل  فٙ انسٛذ عجذ انشزًٍ عجذاهلل انعجٛذنٙ يذٚش انعاللبد انعبيخ ٔاإلرصبللبل ثذٔسِ، 

َطبق ٌ َٕسع أٔانثبَٕ٘ فٙ لطش، َٔسٍ فخٕسٌٔ ث انزضايُب ثُشش انزعهٛى األسبسٙثثجبد نمذ عضصَب "

رصبالد ثشَبيح ركُٕنٕزٛب انًعهٕيبد ٔاإل انزضايُب إنٗ انذٔل اٜسٕٛٚخ انًدبٔسح يٍ خالل سعبٚخ

ثأٌ انزعهٛى انُٕعٙ ْٕ انًفزبذ انشئٛسٙ نهزًُٛخ انجششٚخ، اإلصدْبس  َؤيٍ"ٔاضبف  ."فٙ اَذَٔٛسٛب

 ".اإللزصبد٘، ٔاإلثزكبس انز٘ ٚغٛش انعبنى

 

رصبالد، ٔٚشكم ْزا سح يسذٔدح عهٗ انٕنٕج إنٗ رمُٛبد انًعهٕيبد ٔاإلَذَٔٛسٛب ثمذأرسظٗ انًذاسط فٙ ٔ

يُٓدٓى انذساسٙ إنٗ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد إدخبل عهٗ انًذسسٍٛ لذسح يبو أااليش عبئمًب 

خم انزغهت عهٗ ْزا انعبئك، أيٍ ٔ .انسذٚثخزعهٛى ثطشٚمخ انردٓٛض انطالة ثبنزبنٙ ٔ داخم انصفٕفٔأَشطزٓى 

مذٚى ًَٕرج خ رٓذف انٗ رردشٚجٛ يجبدسحزجش ثشَبيح ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد فٙ اَذَٔٛسًٛب ثًثبثخ ٚع

 .َبخر نٛغطٙ الزمًب كبفخ انًذاسط فٙ اَذَٔٛسٛب



 

 

فٙ سٛبق االسبط ٔرعزًذْب رعزجش سٔرب يٍ انذاعٍٛ انذائًٍٛ السزخذاو ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ٔاإلرصبالد ٔ

خٛب زكُٕنّٕ ًٚكٍ نَأرؤيٍ سٔرب ث. ظٛف ٔانسذ يٍ انفمشزسصٛم انزعهٛى ٔانزٕكانعبنًٙ، أٔنٕٚبد انشجبة 

 .زٕل انعبنى ٔس ٔرجبدل انًعهٕيبد ثٍٛ انشجبةبسزٔان ٌرخهك لُٕاد فبعهخ نهزعبٔ أٌانًعهٕيبد ٔاإلرصبالد 

 

 

 -اوتهى-

 

 

 

 


