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ورؤسيياا الجامعيياع التعليمييية والمؤسسيياع ممثلييي المنظميياع العربييية والمراكييز 

 العرب  والخبراا والباحثين

 الحضور الكريم، اع والسادةالسيد

 ،أن أرحععب ة عع   ععف معععر دومنعع  ايععيبي اينرةيعع   ةيعع  اينععرب يسععني ف  ععف ايةيايعع     
األمععين اينععو  يدومنعع  ايععيبي  -تحيععو  منععويف ايسععيي  أحمععي أةععب اي ععي  ي عع  أ عععي بأن 

 ،ةوي دعو ه يوته ةأن تت لي أعمويبتم ، هذاحرصه على رعوي  اعموي مؤتمر و ب  ،اينرةي 
. باالةت ععور بايةحععا اينلمععفم ظبمعع  ايتنلععي  ت ععبير  تهععيا ايععى رؤيعع  ع ععه صععيري بان



 

 2 

ايم ظمع  اينرةيع  بايعى  يمدمبعع   ع ي أةعب لةايع أبي أن أتبده ةويشع ر باالمت عون   مو
 ،علعععى تنوب هعععو  عععف االععععياي يهعععذا ايمعععؤتمر (AROQA) يضعععمون ايدعععبيل  عععف ايتنلعععي 

سهوموتب  ، ل بر ع  مسعتبا ايتنلعي   عف ايعب ن اينرةعفتنةيعة ايدعبيب   عف مدعوي ايتنلعي  هوا 
يلمعععععععيارا بايمنوهعععععععي ايعععععععذ  تعيمعععععععه ايمسعععععععتبا األ عععععععوييمف  بدهبيهعععععععو ايمةذبيععععععع  علعععععععى

ب شعععر ، برش اينمعععي ايمتةصصععع  بايمعععؤتمرا  ايسععع بي بت ظعععي  ععععيي معععن  ،بايدومنعععو 
  ف مدوي دبيل ايتنلي . األةحوا باييراسو 

 السيداع والسادة،أصحاب المعالي 

 وتدعع  عععن ايت يععرا   ةيععرل تحععييو   ايتنليميعع   ععف عويم ععو اينرةععف األ ظمعع  تبادععه      

ايسرين  بثبرل ايمنلبمو  بايتععي  ايتع عف ةمعو ينعرا ةمدتمع  ايمنر ع ، ةوصع ق بأن ةعيع  

ضععي مةردععو  اينععوي  يسععنى تيععى ت ععبير أ ظمتععه ايتنليميعع  ةشعع ي مسععتمر يلبصععبي أل 

ة علععى دععبيل ايتنلععي  يتحسععين بت ععبير يدععب علي ععو ايتر يعع، بيععذي  بةأقععي دهععي بت ل عع 

تععف تت وسععب معع  احتيودععو  مةردوتععه بتحعيععف  و عع  ايمت لةععو  باحتيودععو  ايمدتمعع  اي

 .ةأ ظمت و ايتنليمي  رتعو ، من أدي االسبف اينمي

علععى مبضععبعو  تتنلععف يسععل  ايضععب  مؤتمر ععو هععذا ان  بأبي ه ععو أن أشععير تيععى      

توحععع  ايمدعععوي امعععو  اي لةععع  ايدعععبيل  عععف ايتنلعععي ، ب باألةعععياو  بسعععيل  يتحعيعععف ةوالةت عععور  ا 

ال تشوا ايم وهي  بايمنورا ةش ي مستعي من ة ي  عر  األسعةل  ايم وسعة  ايتعف معن 

مععن ايععتنل  اي نلععوي يل ععع ب  م وسععة  شععأ هو ان تح ععة ايت  يععر، بذيعع  ةهععيا ةلعععف ةيةعع 

اينععوي  ينةععبر تيععى ةنيععيا عععن ايتلعععين، باالعتمععوي علععى بسععوةي ايت  بيبديععو يت ععبن ةباةعع  ا
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تيعى يسعنى  .  معو، من ة ي ايتبظيا اي ا  يهو  ف عمليو  ايتنلي  بايعتنل ايةوردف

ايشعععة و  االقليميععع   عععف ب تم عععين ايتنعععوبن متنعععيي ايتةصصعععو  ةعععين ايمنلمعععين بايةةعععرا  

ياةععععي  لضععععب  ا تشععععور ايت  بيبديععععو ايرقميعععع  ايمتةايععععي  ععععف بذيعععع  ايمدععععوال  ايمةتل عععع ،

 .مةتلا أ حو  اينوي  ايص با اييراسي   ف

 أصحاب المعالي والسعادة،

 السيداع والسادة،

اإلةعععععياو هعععععب أهععععع  األهعععععياا ايترةبيععععع  ايتعععععف تسععععععنى   معععععو تنلمعععععبن سعععععيويت   أن     

ايمدتمنعععو  ايمتعيمععع  تيعععى تحعيعهعععو،  عععوأل راي ايمةعععيعبن يلنةعععبن يبراق مهمعععوق ب نعععوالق  عععف 

ذي  يدعب يع   باالدتموعيع  باي  يع  بايتع يع ، ف دمي  ايمدوال  ايترةبي و ت مي  مدتمنوت

بتحبيلهعو تيعى  وقعو  تيدوةيع  ذا  ت توديع   تيى استثمور  وقو  أة وةهو تتده عليهو أن

بيعيا ه عو  ةيايع  أهعع  ، ضعو    عف ايمدتمع  بمسعتعةي أة وةعهبيهعو قيمع  م عوييع  ايدعبيل

ر. يععذي   ععانل ايتر يععة باالةت ععو يألةععياومععن ايتنلععي  باينلعع  بايمنر عع   ععف تتبيععي ايعععيرا  

ب ريععععع  علععععى   ععععرل اإلةععععياو باالةت ععععور باي عععععي ايهععععويا مععععن سععععمو  ايتنلععععي  ايمنوصععععر 

االةت ور باإلةياو ييا اي لة  يدب أن يست ي تيعى مع هت تنليمعف متععي ، ينتمعي  تبصيي

علعى  ريععع  دييععيل بليععر تعليييعع   عف  ي يعع  اسععتينوب ايمنلبمععو  با  تودهععو باسععتةيامهو 

 ريعععع  تسعععوعي علعععى تدعععوبة األ عععر ايتعليييععع   عععف ايتنلعععي  بايت  يعععر بايمععع هت بتبظي هعععو ة

يدعوي م عتت اةت عور  يعيا اي لةع ، باي ظعر م ،باألسوييب مو يؤي   ف اي هوي  تيى ةلف با 

 تييه   مةيعين.
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 ،،،الحضور الكريم 

اير   دومن  اييبي اينرةي  اهمي  اي هبض ةويةحا اينلمف باالةت ور يمعو يعه معن يبر 

   ععف سععر  ييةيععو 22سوسععف  ععف عمليعع  ايت ميعع  ، باصععير  ايعمعع  اينرةيعع   ععف يبرتهععو  ا

قراراهععو ةشععأن   ايععي   ةدهععبي ايةحععا اينلمععف بايت  بيععبدف  ععف ايععيبي اينرةيعع    2010

ب ل عع  االمو عع  اينومعع  ةويت سععيف معع  ايم ظمععو  اينرةيعع  ايمتةصصعع  ايمن يعع  ةويةحععا 

ف بايت  بيععبدف باالةت ععور  ععف ايععيبي اينرةيعع  ، اينلمععف يبضعع  اسععتراتيدي  يلةحععا اينلمعع

  ةويممل عع  االري يعع  28بتعع  عرضععهو باعتمويهععو علععى مسععتبا ايعمعع   ععف يبرتععه اينوييعع   

 معو تع  بضع  اية ع  ايت  يذيع  ي سعتراتيدي  بتعتلة   2017 3 29ايهوشعمي  ةتعوري  

ةت ععور قةععي رؤيعع  االسععتراتيدي   ععف ايبصععبي ةم ظبمعع  ايةحععا اينلمععف بايت  بيععبدف باال

ايعى ايمسعتبا ايعذ  تسعوه   يعه مسعوهم  باضعح   عف عمليع  ايت ميع   2030حلبي عو  

االقتصععويي  باالدتموعيعع  بايثعو يعع  بايتحععبي ايععى مدتمعع  مة ععف علععى ايمنر عع . بتسععنى 

االمو عع  اينومعع  يدومنعع  ايععيبي اينرةيعع  حوييععوق يبضعع  اال ععور اينععو  ي سععتراتيدي  اينرةيعع  

   بايثعو ي  .يمدوال  االدتموعي  باالقتصويييلةحا اينلمف  ف ا

 السيداع والسادة،،، أصحاب المعالي 

محعبر حعبي ايتنلعي   عف ايعب ن اينرةعف  عف األي يع  ايثويثع ، بايعذ   يةحا مؤتمر عو اييعب 

يمعععو يت وبيعععه معععن قضعععويو ايعععذ  يدعععب أن ُ ر عععة عليهعععو،  ظعععراق  ايمحعععوبر ايهومععع ُينعععي معععن 

بمرادنع  معو تع  ايبصعبي تييعه معن  ،لعى ايسيوسعو  بايةعرامتايتنلي  بتحييوته بايبقبا ع
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تنظعي  االسعت ويل معن رأا ايمعوي ايةشعر  اينرةعف تيعى  تهعيا توةت يرس  ةور    ريف 

يشععومل  ل قيراتععه ايت و سععي  عويميععوق ييمثععي اير يععةل األسوسععي  يدهععبي تحعيععف ايت ميعع  ايبةيععو

ى بضعع  مسععور ايتنلععي  اينرةععف يهععيا هععذا ايمحععبر تيعع مععو  .بايمسععتيام  يلععيبي اينرةيعع 

م و يوتععه، بت لنوتععه  مععن ةعع ي تشععرا  أصععحوب اي  ععر  3000حتععى عععو    تحععييو  با 

يعى ايعرة  ةعين ب بايرؤ  اي مبح  من اي  ب بايمسؤبيين بايمن يين  ف يبي و اينرةي ،  ا 

ايتنلععععععي  باحتيودععععععو  سععععععبف اينمععععععي  ععععععف ايمسععععععتعةي ايعريععععععب بايةنيععععععي، برةعععععع  ايتنلععععععي  

   يت مبي .ةوالحتيودو  ا

اسعععمحبا يعععف أن أؤ عععي ه عععو علعععى أن ال  ععععا م تعععب ف األيعععي  أمعععو   عععف  هويععع   لمتعععف 

ب ععف  تععر ه  عرضعع  يلتدععورب اي يععر ميربسعع  ديععياق، ال مسععتعةي األديععوي ايعويمعع ، بأن 

با عععب مععع  يتةمعععو  عععف يبي عععو اينرةيععع  تنعععييي ايم عععوهت اييراسعععي  هعععذا اإل عععور يدعععب علي عععو 

، بت ععععبير اينمليعععع   مةردععععو  ايثععععبرل ايصعععع وعي  ايراةنعععع  بم هععععب  االةععععياو باالةت ععععور 

مع هت ترةعب  يايبصعبي  تهيا تيىعلى منويير باهياا شومل  بمت ومل   مي  ة و ق يايتنل

 حييا يح ة االةياو باالةت ور  ف ايميارا بيشد  ايت  ير اي عي  ييا اي لة .

ة و ععو يمععو  أسععأي اا اينلععف ايعععيير أن يب ع ععو دمينععوق بيسععيي علععى  ريععف ايحععف
 مستعةي أمت و اينرةي .ايةير ي يه 

 ،،أشكركم على حسن استماعكم


