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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
مجع ١ٝعًٚ ّٛتكٓ ١ٝاملٝاٙ
َؤمتـــس ارتًٝر ايعاغس يًُٝــاٙ
ٚايػرا٤
"
"املٝا ٙيف د ٍٚزتًظ ايتعا ...ٕٚزٚابط املٝاٚ ٙايطاق١
 24 -22أبس ،2012 ٌٜايدٚس ،١دٚي ١قطس

ْتا٥ر ٚتٛصٝات املؤمتس
حتت زعاَ ١ٜعاي ٞايدنتٛز ستُد بٔ صاحل ايطادٚ ،٠شٜس ايطاقٚ ١ايضٓاع ١بدٚي ١قطسٚ ،حبغٛز َعاي ٞايدنتٛز
عبدايًطٝف بٔ زاغد ايصٜاْ ،ٞاألَني ايعاّ جملًظ ايتعا ٕٚيد ٍٚارتًٝر ايعسبَٚ ،١ٝعاي ٞاملٗٓدع عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ
اذتضنيٚ ،شٜس املٝاٚ ٙايهٗسبا ٤يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدَٚ ،١ٜعاي ٞاملٗٓدع أمحد بٔ عبداهلل ايػشٚ ٞشٜس ايبًدٜات
اإلقًَٛٚ ١ُٝٝازد املٝا ٙيف ضًطٓ ١عُإٚ ،عدد َٔ أصشاب ايطعاد ٠ايٛنال َٔ ٤د ٍٚزتًظ ايتعاٚ ٕٚايعدٜد َٔ ارتربا٤
ٚاملدتضني َٔ د ٍٚاجملًظ ٚايد ٍٚايعسب ١ٝايػكٝكٚ ١ايد ٍٚايضدٜكٚ ١ادتٗات اذتهٚ ١َٝٛغسنات ايكطاع ارتاظ
ٚاملٓعُات غري اذته ،١َٝٛعكدت مجع ١ٝعًٚ ّٛتكٓ ١ٝاملٝا ٙارتًٝذَ ١ٝؤمتسٖا ايعاغس يًُٝا ٙخالٍ ايفرت 24 -22 ٠أبس،ٌٜ
 ،2012يف ايدٚس ،١دٚي ١قطسٚ ،قاَت بتٓع ُ٘ٝبايتعاَ ٕٚع املؤضط ١ايعاَ ١ايكطس ١ٜيًهٗسباٚ ٤املا" ٤نٗسَاٚ "٤األَاْ١
ايعاَ ١جملًظ ايتعا ٕٚيد ٍٚارتًٝر ايعسبٚ ،١ٝبسعاٚ ١ٜدعِ عدد َٔ املٓعُات ايدٚيٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝاحملًٚ ١ٝغسنات ايكطاع
ارتاظ.
ميجٌ تٛفري املٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايػرا ٤يف زتًظ ايتعاٚ ٕٚبػهٌ َطتُس َٚتصاٜد يف ظٌ ايُٓ ٛاالقتضادٚ ٟايطهاْ ٞاملتطازعني
أنرب ايتشدٜات اييت تٛادٗا د ٍٚاجملًظٚ ،ضٝه ٕٛيًطبٌ اييت تٛاد٘ فٗٝا ٖر ٙايتشدٜات أثس نبري عًَ ٢طت ٣ٛاملعٝػ١
ٚايتُٓ ١ٝاإلْطاْٚ ١ٝايُٓ ٛاملطتداّ هلر ٙايد ٍٚيعكٛد قادَٚ .١يف ع ٤ٛايطًب املتصاٜد عًٖ ٢ر ٙاملٛازد ايجالخ يف د ٍٚاجملًظ
ْٚعسا يالزتباط ايٛثٝل بٗٓٝا ،فإٔ ايتدطٝط املتهاٌَ بني قطاعات املٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايصزاعٜ ١ضبح أَسا سٜٛٝاً ٖٚاَاً يتًب١ٝ
ايطًب عًٖ ٢ر ٙاملٛازد ٚاضتداَ ١تصٜٚدٖا يف املطتكبٌ.
ٚقد دا ٤اْعكاد َؤمتس ارتًٝر اٍعاغس يًُٝا ٙحتت غعاز " زٚابط املٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايػرا َٔ "٤أدٌ حتكٝل األٖداف ايتاي:١ٝ
 .1زفع َطت ٣ٛايٛع ٞس ٍٛأُٖ ١ٝايتعاٌَ َع ايعالقات املتداخً ١بني املٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايػراٚ ٤ازتباط٘ا ايٛثٝل يف د ٍٚزتًظ
ايتعا ٕٚيد ٍٚارتًٝر ايعسبٚ ،١ٝاضتعساض ايعالمات ٚايتداخالت ٚايتشدٜات ٚايفسظ ايسٝ٥ط ١ٝي٘ذ ٙاٍثٓاٞ٥ات اذتاي١ٝ
ٚاملطتكبً.١ٝ
 .2تٛفري ًَتك ٢يًُٓاقػ ١ايعًُ ١ٝاملفتٛسٚ ١تبادٍ اآلزاٚ ٤ارتربات بني ايباسجني ٚايتٓفٝرٜني ٚاملتدضضني ٚصاْع ٞايطٝاضات
ٚايكسازات س ٍٛاملٓٗذٝات ٚايتكٓٝات اذتدٜج ١املطتددَ ١يف ايتدطٝط ٚإعداد االضرتاتٝذٝات ايٛطٓ ١ٝاملتٛضطٚ ١ايط١ًٜٛ
األَد يًُٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايػرا ٤يف د ٍٚزتًظ ايتعاٚ ٕٚاملٓاطل ادتاف.١
ٚ .3عع ٚتطٜٛس إضرتاتٝذ ١ٝيًبشح ايعًُٚ ٞحتدٜد املٓاطل ايبشج ١ٝاملطًٛب ١يف زتاٍ تعسٜف دٚز ٚممي ١ايطاق ١يف قطاعات
املٝا ٙاملدتًف ١يف د ٍٚزتًظ ايتعاٚ ،ٕٚيف زتاٍ االضتدداّ املسغد ٚاملٛفس يًُٝا ٙيف ايكطاع ايصزاعٚ ٞشٜاد ٠املسدٚد َٓٗا.
 .4إقاَ ١ايسٚابط ٚته ٜٔٛغبهات االتضاٍ بني األفساد ٚاملؤضطات ٚادتُعٝات املتدضض ١يف د ٍٚزتًظ ايتعاٚ ٕٚايدٍٚ
ايعسبٚ ١ٝد ٍٚاٍعامل األخس ٣املٗتُ ١بايبشح ايعًُ ٞيف َٛعٛع املٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايػراٚ ٤ازتباطاتِٗ ٚعالقاتِٗ املتداخً.١
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دًطات ايعًُٚ ١ٝسًكات ايٓكاش اييت غازى فٗٝا أنجس َٔ َ 500طٛ٦الً ٚأنادميٝاً ٚباسجاً َٚتدضضاً َٔ
ٙ
 َٔٚخالٍ
ايعاًَني يف شتتًف زتاالت املٝا ،ٙتٛصٌ املؤمتس إىل اٍتٛصٝات ايسٝ٥ط ١ايتاي:١ٝ
.1

اضتهُاٍ ٚعع ايطٝاضات املا ١ٝ٥ايٛطٓ ١ٝيف د ٍٚاجملًظاملبٓ ١ٝعًَ ٢بادئ ٚممازضات اذتٛنُ ١ايفاعً ١نإطاز
عاّ يٛعع ٚتٛد ٘ٝايطٝاضات املاَٗٓٚ ،١ٝ٥ذٝات اإلداز ٠املتهاًَ ١يًُٛازد املا َٔ ١ٝ٥نفا ٠٤اقتضادٚ ١ٜعداي١
ادتُاعٚ ١ٝاضتداَ ١ب ١ٝ٥ٞنإطاز تٓفٝر ٟإدازَ ،ٟع ايرتنٝص عً ٢داْب إداز ٠ايطًب ٚاحملافعٚ ١ايرتغٝد ٚضالَ١
َٝا ٙايػسبٚ ،ايكٝاّ باإلصالسات املؤضطٚ ١ٝايتػسٜع ١ٝايالشَٚ ،١بٓاٚ ٤تطٜٛس قدزات املؤضطات املا ١ٝ٥يًكٝاّ
بدٚزٖاٚ ،تٛفري ايتُٚ ٌٜٛايدعِ ايالشّ يريو.

.2

حتطني َطت ٣ٛاذتٛنُ ١ضتَ ٛصٟد َٔ ايفاعً ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتضادٚ ١ٜايب ١ٝ٦ٝيف إداز ٠قطاع املٝاٚ ،ٙإتباع ايٓٗر
ايتػازن ٞيف إداز ٠املٛازد املاٚ ١ٝ٥تعصٜص ثكاف ١االضتدداّ ايسغٝد يًُٛازد املاٚ ،١ٝ٥ايعٌُ عً ٢حت ٌٜٛضًٛى اجملتُع
ارتًٝذ َٔ ٞدص َٔ ٤املػهً ١املا ١ٝ٥إىل دص ٤زٝ٥ظ يف سً٘ا َٔ خالٍ املػازنٚ ١ايتٛع.١ٝ

.3

ات صٓع ايطٝاضات ٚاختاذ ايكسازٚتبين َٓٗذ" ١ٝفاعً١ٝ
عسٚز ٠األخر يف االعتباز ايك ١ُٝاالقتضاد ١ٜيًُٝا ٙيف عًُٞ
ايتهًف"ٚ "١تهًف ١ايفسص ١ايبد"ٚ "١ًٜتهًف ١ايرتاخ "ٞنُٓٗذٞات عاَ ١يف اختاذ ايكسازات املتعًك ١بذ ٜازات إداز٠
املٛازد املا.١ٝ٥

.4

األخر باألدٚات االقتضاد ١ٜنإسد ٣األدٚات اإلداز ١ٜايفعاي ١يف إداز ٠املٛازد املاَٗٓٚ ،١ٝ٥ا ٚعع ايتعسف ١املٓاضب١
الضتدداَات املٝا ٙيف ايكطاعات املدتًف ١بٗدف شٜاد ٠نفا ٠٤االضتدداّ ٚاضتداَ ١املٛازد املاٚ ١ٝ٥اضرتداع تهايٝف
ايضٝاْٚ ١ايتػػ ٌٝيف َسافل املٝا ٙاملدتًفَٚ ،١سادع ١ايتعسف ١بػهٌ دٚزَ ،ٟع األخر يف االعتباز دعِ ايػسا٥ح ذات
ايدخٌ احملدٚد يف اجملتُع.

.5

عسٚز ٠إتباع ضٝاض ١تهاًَ ١ٝتُٛاشٕ بني ايصزاع ١احملًٚ ١ٝاالضترياد ٚاالضتجُاز ايصزاع ٞيف ارتاززيتسكٝل األَٔ
ايػرا ٞ٥يف ايطًع اإلضرتاتٝذ ١ٝيف د ٍٚارتًٝر ايعسب( ٞايكُح ٚايػعري ٚايطهس ٚاألزش ٚايصٜٛت ايٓبات ١ٝايػرا١ٝ٥
ٚايًش ّٛاذتُساٚ ٤ايدٚادٔ ٚاألمساى)َ ،طتفٝد َٔ ٠املٝصات ايٓطب ١ٝيف عٓاصس اإلْتاز ايصزاع ٞيبعض ايد ٍٚايعسب١ٝ
ٚاإلضالَ.١ٝ

.6

ش ٕٚاإلضرتاتٝذٞ
إْػا ١٦ٖٝ ٤أ ٚنٝإ َؤضطَ ٞتدضط َط ٍٛ٦عٔ عًُٝات ايتدطٝط ٚايسقاب ١إلدازٚ ٠ته ٜٔٛاملذ
ايتعإٚ
.
يًطًع ايػرا ١ٝ٥بد ٍٚزتًظ

.7

ضٛاَ ٤تذدد ٠أ ٚغري َتذدد٠
ٚعع ايطٝاضات ٚارتطط ايصزاع ١ٝايٛاقع ١ٝاييت تتالَ ّ٤ع قدز ٠املٛازد املا ١ٝ٥املتاس١
َٝٚا ٙصسف صشَ ٞعادتٚ ،١ايتٛد٘ ضت ٛطسم ٚتكٓٝات ايسٚ ٟايصزاع ١اذتدٜجَ ،١جٌ ايصزاع ١بد ٕٚتسبٚ ،١اختٝاز
أصٓاف ايٓباتات االقتضاد ١ٜاملكا ١َٚيًذفاف ٚاملًٛس ،١يتدفٝض اضتٗالى املٝا ٙيف ايكطاع ايصزاعٚ ٞزفع إْتاد١ٝ
ٚسد ٠اذتذِ َٔ املٝا ٙاملطتددَٚ ١شٜاد ٠املسدٚد َٖٔا.

.8

شٜاد ٠االضتجُازات املطًٛب ١يف ايبشح ٚايتطٜٛس يف زتاٍ تكٓٝات حتً١ٝاملٝا ٙاملاذتَٚ ١عادتَٝ ١ا ٙايطزف ايضشٞ
بايتعاَ ٕٚع ايكطاع ارتاظ بٗدف اَتالى ٚتٛطني ٖر ٙايتكٓٝات يف د ٍٚزتًظ ايتعاٚ ٕٚخفض ايتهًفٚ ١اآلثاز ايب١ٝ٦ٝ
هلا ٚزفع ايك ١ُٝاملغاف ١ملػسٚعات ايتشًٚ ١ٝاملعادت ١القتضادٜات د ٍٚاملٓطكٚ ١االزتكا ٤مبضت ٣ٛايتعا ٕٚبني دٍٚ
اجملًظ ٚايد ٍٚايعسب ١ٝيف ٖرا اجملاٍ.

.9

شٜاد ٠االعتُاد عً ٢ايطامات املتذددٚ ،٠باألخط ايطاق ١ايػُط ،١ٝنطاق ١بدَ ١ًٜتذدد ٠يف شتتًف عًُٝات املٝا،ٙ
ٚخضٛصا يف زتاٍ حتً ١ٝاملٝا.ٙ

ايعٌُ عً ٢تهاٌَ ايطٝاضات
 .10ضد ايفذ ٠ٛاملعسف ١ٝاملٛدٛد ٠سايٝا س ٍٛايعالقات املتػابه ١بني ايطاقٚ ١املٝاٚ ٙعسٚز٠
ارتاص ١بِٗاٚ ،تٛد ٘ٝادتاَعات َٚسانص ايبشٛخ يربازتٗا األنادميٚ ١ٝايبح ٚخ ايتطبٝك ١ٝيف زتاالت املٝاٚ ٙايطاق١
ٚايعالقات املتداخً ١ب ّ٘ٓٝاٚ ،زتاالت ايتشًٚ ١ٝايطاقات املتذدد.٠
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 .11تهجٝف دٗٛد اٍتػر ١ٜايضٓاعٍ ١ٝملٝا ٙادتٛف ١ٝيصٜاد ٠املدص ٕٚاملا ٞ٥ادتٛيف ٚمحا ١ٜاملٝا ٙادتٛف َٔ ١ٝتداخٌ َٝاٙ
ايبشس َع عبط دٛد ٠املٝا ٙاملطتددَ ١يف ايتػر ١ٜسفاظاً عً ٢ايضش ١ايعاَٚ ١ايبٚٚ ،١٦ٝعع بساَر ٚخطط ٚطٓ١ٝ
يالضتفاد ٠املجً َٔ ٢املٛازد املا ١ٝ٥املدتًفَ ١جٌ َػازٜع سضاد املٝاٚ ٙإْػا ٤ايطدٚد يتدصٚ ٜٔاستذاش َٝا ٙاألَطاز
ٚايط.ٍٛٝ
 .12عسٚزٚ ٠عع اضرتاتٝذٝات َتو اًَ ١يالضتفاد ٠ايكضَٝ ّٕ ٣ٛا ٙايضسف ايضش ،ٞمبا فٗٝا االضتفاد َٔ ٠املٝاٙ
ايسَاد ،١ٜعُٔ عًُ ١ٝايتدطٝط اذتغسٚ ،ٟتػذٝع ايػسان ١بني ايكطاعني ايعاّ ٚارتاظ يف إدازتٗاَ ،ع ٚعع
ايرتتٝبات املؤضطٚ ١ٝايتػسٜعَٚ ١ٝعاٜري االضتدداّ ايٓاظُ ١هلا ٚآيٝات املػازنٚ ١زفع ايٛع ٞايالشّ  ٜٔيتعع ِٝايفا٥د٠
َٓٗا ٚاذتفاظ عً ٢ايضش ١ايعاَ.١
املاُٟٚ١ٝ٥ص ٢بتعا ٕٚايٛشازات
ٜ .13عترب َبدأ اإلداز ٠بايٓعِ ايبَ ١ٝ٦ٝبد٤اً زا٥داً يف املطاُٖ ١يف اإلداز ٠املطتداَ ١يًُٛازد ٚ
املعٓ ١ٝباملٝاَ ٙع ايٛشازات املعٓ ١ٝبايبٚ ١٦ٝاملٓعُات اإلقً ١ُٝٝذات ايعالق ١إلطالم بساَر زا٥د ٠يف ٖرا اجملاٍ.
ٚ .14عع آيٝات يسبط ايبشح ايعًُٚٞتطٜٛس ايكدزات احملً ١ٝبتدطٝط ٚإداز ٠املٛازد املاٚ١ٝ٥تػذٝع ٚدعِ ايتعا ٕٚاملتبادٍ
بني ادتٗات ايبشجٚ ١ٝادتٗات املطٛ٦ي ١عٔ املٝاٚ ٙايكطاع ارتاظ ايعاٌَ يف زتاالت ايبشح ٚايتطٜٛس يف زتاالت املٝاٙ
املدتًف.
٠
 .15عسٚز ٠إتاس ١ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املا١ٝ٥يف د ٍٚزتًظ ايتعا ٕٚيف زتاالت إداز ٠املٛازد املا ١ٝ٥املدتًفٚ ،١إْػا ٤بٛابات
إيهرتَ ١ْٝٚتدضض ١تطاعد عً ٢حتكٝل ذيوَٚ ،سنص َعًَٛات حيت ٟٛعً ٢ايدزاضات ٚايبشٛخ املتعًك ١مبدتًف
زتاالت املٝا ٙيف د ٍٚاملٓطكٚ ،١تػذٝع إْػا ٤اٍغبو ات ايبشج ١ٝارتًٝذٚ ١ٝايعسبٍ ١ٝتبادٍ املعًَٛات.
ٟفٛض اجملتُع ٕٛزتًظ إداز ٠مجع ١ٝعًٚ ّٛتكٓ ١ٝاملٝا ٙبزفع ٖر ٙايتٛصٞات يألَاْ ١ايعاَ ١جملًظ ايتعا ٕٚيعسعٗا عً ٢ايًذٓ١
ايٛشاز ١ٜيًُٝاَٚ ٙتابعْ ١تا٥ذٗاٜٚ ،طًب َٔ زتًظ إداز ٠ادتُع ١ٝتعُٖ ِٝر ٙايتٛصٝات عً ٢املْعُات اإلقً ١ُٝٝذات ايعالق١
ٚايد ٍٚايٛاقع ١يف ْطام املٓاطل ادتافٚ ١ادتٗات ذات ايعالق ١يالضتفادَٗٓ ٠ا ،نُا ُٟٚص ٢بتبين ادتُع ١ٝتٓفٝر ايتٛص١ٝ
املٓطك١
"
األخري ٠املتعًك ١ـب"إْػاَ ٤سنص َعًَٛات حيت ٟٛعً ٢ايدزاضات ٚايبشٛخ املتعًك ١مبدتًف زتاالت املٝا ٙيف دٍٚ
بايتعاَ ٕٚع األَاْ ١ايعاَ ١جملًظ ايتعا.ٕٚ
ٚيف ارتتاّ ،تٛد٘ املؤمتس بايػهس إىل ضعاد ٠ايدنتٛز ستُد بٔ صاحل ايطادٚ ٠شٜس ايطاقٚ ١ايضٓاع ١ايكطس ٟعً ٢زعاٜت٘
ٚتػسٜف٘ يًُؤمتسٚ ،غهس أصشاب املعايٚ ٞايطعاد ٠ايٛشزاٚ ٤ايٛنال ٤عًَ ٢ػازنتِٗ ٚسغٛزِٖ يًُؤمتسٚ ،غهس
املؤضط ١ايعاَ ١ايكطس ١ٜيًهٗسباٚ ٤املا" ٤نٗسَا "٤عً ٢تفغًٗا باضتغاف ١املؤمتس ٚأثٓ ٢عً ٢دٗٛد ايًذٓ ١ايتٓع ١ُٝٝيًُؤمتس
اييت غهًتٗا املؤضط ١يتٓع ِٝاملؤمتس ٚاييت أدت إىل صتاس٘ٚ ،مثٔ أٜغاً َػازن ١ايكطاع ارتاظ ٚاملٓعُات اإلقً ١ُٝٝيف
دعِ املؤمتس ٚصتاح أعُاي٘.
املٚفل،،،
ٚاهلل ـ
أ.دٚ .يٝد خً ٌٝايصبازٟ
زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيًُؤمتس
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