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عقدددو  وج ااع ددددار رسددد س رى ددددو ال  ددددعجي  ددد ة ولارة الخارا ددددة و و دددة ال  دددد  الخدددداراس 

األورو ددس ىددس  روب دد   رئاسددة   ددعربة  ددة سدد ادة ال دد و سدديطاز  ددة سدد و ال ر خددس ول ددر الوولددة 

 لخارا ة ، وس ادة ال  وة ه يغا ش  و األ  ة ال ام لخو ة ال    الخاراس األورو س.لي ئجز ا

 

 2018 دددار   7و طيدددال اماع دددار ال  دددعرر يبف دددت يري ادددات الع ددداوز العدددس يددد  العجق دددو عي  دددا ىدددس 

 ددداج الز دددارة الرسددد  ة ل ادددرة لددداتم ال ددد ج ال ددد   ي ددد    دددة ت دددو  ج  دددا س    دددر الدددااد ال فدددوي 

 إلى  روب  .

 

و  ددددوت يري ددددم الع دددداوز إلددددى إقا ددددة إطددددار لعاددددادج وا ددددات الب ددددر تددددجج القاددددا ا  ات امهع ددددام 

 ال  عرر واسعك ات  جامت الع اوز ال خعيفة   ة الجا ا ة.

 

و بددددو   دددداز لدددد فس   ددددعرر از ال  دددداورات ال  اسدددد ة عال ددددة ال  ددددعجي ربددددزت عيددددى ال اقددددات 

جرات األ  دددرة ىدددس  بطقدددة الخيددد ك،   دددا ىدددس  لددد  الثبائ دددة  ددد ة دولدددة قطدددر وامي ددداد األورو دددس والعطددد

 األل ة الخي ج ة العس د يت عا  ا الثالث.

 

و بددو الجا ادداز عيددى نددرورة  ددزر ىع دد  العددجيرات ويجبددم العلدد  و الددتر سدد كجز لدد  يدد   ر با ددر ىددس 

ال بطقددددة و ارا ددددا. ب ددددا  ولددددت ال باق ددددات اهع ا ددددا  الددددا  ددددال  ة وع ي ددددة ال ددددام ىددددس ال ددددر  

 نو ىس القرز اإلىر قس وسجر ا و ىغا  عاز وال جداز ول ا ا.األوسط والج

 

ب ددددا  بددددو الجا ادددداز العزا   ددددا   جالددددية ع ي  ددددا وي او   ددددا لع ز ددددز ال ددددام وال يددددجج ال  ددددعوا ة 

 ليبزاعات القائ ة.

 

ورتدددم ال  ددداربجز   خرادددات اماع دددار األوج ليفر دددال ال ا ددد  ال  بدددس   قدددج  اإل  ددداز الدددتر عقدددو 

  ددد ار ال اندددس، و بدددووا عدددز    عيدددى عقدددو الب دددخة الثا  دددة  دددة اماع دددار ىدددس ىدددس الووتدددة ىدددس د

  روب   قا    ا ة ال ام.

 

وهدددوىت  دددواومت ااع دددار بادددار ال  ددد ول ة إلدددى إ جددداد سدددا  لع ز دددز الع ددداوز والعب ددد ال القطددداعس، 

ت دددث رتادددت ولارة الخارا دددة و و دددة ال  ددد  الخددداراس األورو دددس  و كا  دددة ي ق دددال يكا ددد   و دددال ىدددس 

جدددامت األ دددة و كاى دددة اإلرهددداا، و بدددو البزاعدددات وي ز دددز الجسددداطة ل ي دددا، والع ددداوز اإل  دددائس  

 وال  اعوات اإل  ا  ة، والقاا ا امقعلاد ة واماع اع ة.

 

ويدد   باق ددة الع دداوز ىددس عددود  ددة ال جددامت  ثدد  ياددادج ال  يج ددات و كاى ددة اإلرهدداا   ددا ىددس  لدد  

  كاى ة ي ج ي ، واأل ة ال  ارا س.

 

 

 

قطر وامي اد األورو س   بواز العزا   ا   جالية الع اوز لع ز ز 

 ال ام وال يجج ال  عوا ة ليبزاعات
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و بددددجر الجا ادددداز ي ز ددددز شددددرابع  ا األ ب ددددة و كاى ددددة اإلرهدددداا ليقاددددا  عي دددد  وعيددددى العطددددرت 

ال ب دد . وايفقددا   اددا عيددى  ه  ددة ل ددادة الع دداوز ىددس إطددار ال بعددو ات  ع ددودة األطددرات ال ال ددة  ثدد  

 ال بعوي الوولس ل كاى ة اإلرهاا واللبوو  ال ال س لوع    اربة ول جد ال جع  ات.

 

للدددود رتدددم بددد   دددة سددد ادة ال ددد و سددديطاز  دددة سددد و ال ر خدددس ول دددر الوولدددة لي دددئجز وىدددس هدددتا ا

الخارا دددة ، وسددد ادة ال ددد وة ه يغدددا شددد  و األ ددد ة ال دددام لخو دددة ال  ددد  الخددداراس األورو دددس  دددالعزام 

 ي دددجز  دددجرو عيدددى  دددوار   دددت سدددبجات لدددوع   كعدددم األ ددد  ال ع دددوة ل كاى دددة  66.5قطدددر  عقدددو   

طددددرر   ددددر ال  ددددعجوات ىددددس  جدددداج إعددددواد الخطددددط األ ب ددددة الخالددددة اإلرهدددداا . وقددددوم الجا ددددم الق

 .2022 اطجلة ب   ال ال  لكرة القوم 

 

ب دددا يادددادج الجا اددداز   يج دددات تدددجج ع ددد  بددد   ب  دددا ىدددس  جدددامت الع ددداوز اإل  دددائس وال  ددداعوات 

اإل  ددددا  ة، و لددددفة  الددددة ىددددس ال ددددر  األوسددددط و ىر ق ددددا، ىددددس  جددددامت  ثدددد  قاددددا ا ال ددددااا 

 اائ ة.والل ة وال

 

وشدددرل ال ر خددددس وشدددد  و س اسدددداي  ا و سددددال ا  ا و دواي  دددا ىددددس ييدددد  ال جددددامت، و  ثددددا  جددددامت 

   ودة ليع اوز ال  ع     ب  ا.

 

ويدددد    اددددا  باق ددددة الع دددداوز ىددددس ال  ددددائ  امقعلدددداد ة واماع اع ددددة  ددددو العرب ددددز عيددددى ي دددد    

 دددا ىدددس  لددد  ال اتدددة عادددر امق ددددار العجدددارة، وامسدددعث ار والع يددد   والعبقددد  األبددداد  س والفاددددا ،  

 اللباع ة.

 

وايفدددددال الجا اددددداز عيدددددى  جالدددددية و عا  دددددة  باق ددددداي  ا، وعيدددددى عقدددددو اماع دددددار الثدددددا س لكادددددار 

 ىس قطر. 2020ال   ول ة ىس عام 

 

و دددة ا ع دددا،  عر دددت سددد ادة ال ددد وة ه يغدددا شددد  و األ ددد ة ال دددام لخو دددة ال  ددد  الخددداراس األورو دددس 

 دددددة و و دددددة ال  ددددد  عدددددة سددددد ادي ا  اىععدددددال  وج ااع دددددار لكادددددار ال  دددددئجل ة  ددددد ة وولارة الخارا

  خ  ت    ا ع  خا ع  خا ع   عخ  .الخاراس األورو س
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