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حاضزان :
آقبيبى دکتز کزيوي هؼبٍى فٌي سبسهبى ًقطِثزداری کطَر ،هٌْذس حویذرضب سیذيي رئیس گزٍُ دثیزخبًِ ضوَراّب ٍ کویتوِ
سبسهبى ًقطِثزداری کطَر ،آقبی ثلٌذيبى دثیز کویتِ ،سزکبر خبًن خذيجِ اسوبػیلي رضبيي ٍ آقبی هٌْذس ًػوَحي اس هزکوش
آهبر ايزاى ،آقبی دکتز هقػَدی اس ٍسارت ػلَم ،تحقیقبت ٍ فيآٍری ،آقبی هحوذی سزپزست گزٍُکبری ًبمّبی خبرجي ،آقبی
ػجبس فزّبدی اس عزف آقبی هْزثبى اس ٍسارت کطَر ،آقبی رضب يؼقَثي اس عزف آقبی هٌػَر ٍاػظي اس ٍسارت فزٌّو ٍ ارضوبد
اسالهي(ضَرای فزٌّ ػوَهي) ،آقبی حسي جَادی غبدقي اس عزف آقوبی ثوَداغي ًوبيٌوذُ ضوزکت پسوت ،آقوبی هٌْوذس
خذامهحوذی سزپزست گزٍُکبری ًبمّبی دريبيي ،آقبی جوطیذی ػضوَ گوزٍُکوبری ًوبمّوبی دريوبيي ،آقوبی هؼٌوَی ػضوَ
گزٍُکبری اًتطبرات ،آقبی کزينسادُ ػضَ گزٍُکبری ٍة سبيت ٍ پبيگبُ ًبمّبی جغزافیبيي ،خبًن سپیذُ سًذيِ هسئَل اجزايي ٍ
پيگیزی کویتِ
غايبان :
خبًن ثبّزُ تَسلي اس ٍسارت خبرجِ ،دکتز ػلیزضب ػجبسي سوٌبًي اس سبسهبى جغزافیبيي ،آقبی کْشاد ًکَيي اس غذا ٍسیوب ،آقبی
دکتز ثْزام اهیزاحوذيبى سزپزست گزٍُکبری ًبمّبی تبريخي ،آقبی فیزٍس رفبّي سزپزست گزٍُکبری اغوغال ضٌبسوي ،آقوبی
يذالِ پزهَى سزپزست گزٍُکبری آٍاًگبری
خالصه مذاكزات:
در اثتذا آقبی دکتز کزيوي هؼبٍى فٌي سبسهبى ًقطِثزداری کطَر کِ ثِ ًیبثت اس عزف آقوبی دکتوز ارد ى ،رئویس کویتوِ ،در
جلسِ حضَر داضتٌذ ،ضوي خیز هقذم ثِ حبضزاى ،هزاتت تطکز ٍ قذرداًي خَد را اػالم ًوَدًوذ ايطوبى ثوب اضوبرُ ثوِ هػوَثِ
تطکیل کویتِ ٍ اّذاف ٍا ی آى ،اس سحوبت آقبی هٌْذس کزينسادُ ثِػٌَاى دثیز سبثق کویتِ تطکز ٍ قذرداًي ًوَدُ ٍ آقوبی
ثلٌذيبى را ثِػٌَاى دثیز جذيذ کویتِ هؼزفي ًوَدًذ در اداهِ تغییز در جبيگبُ سبسهبًي کویتِ تَسظ آقوبی هٌْوذس سویذيي،
دثیز ضَراّب ٍ کویتِّبی سبسهبى ًقطِثزداری کطَر اػالم ضذ در سبختبر جذيذ ،کویتِ تخػػي ًوبمًگوبری ٍ يکسوبىسوبسی
ًبمّبی جغزافیبيي ايزاى ،در کٌبر ضَرای کبرثزاى اعالػبت هکبًي ٍ ضَرای ػبلي ًقطِثزداری در سبسهبى در قبلوت يوت تطوکل
فؼبلیت خَاٌّذ ًوَد در ضوي خبًن سًذيِ ثِػٌَاى هسئَل اجزايي ٍ پيگیزی کویتِ هؼزفي ضذ
در اداهِ آقبی هٌْذس کزينسادُ در خػَظ جبيگبُ جذيوذ کویتوِ در چوبرت تطوکیالت سوبسهبى هوَاردی را هغوز ًووَدُ ٍ
خَاستبر اغال آى ضذًذ اس جولِ ايزادات هغز ضذُ ػذم ارتجبط هستقین ٍ ثيٍاسغِ کویتِ ثب حَسُ ريبست سبسهبى است کِ
ثب تَجِ ثِ ٍظبيف خغیز ايي کویتِ ،هَجت اختالل در تػوینگیزی خَاّذ ضذ در پبسخ ،آقبی هٌْوذس سویذيي ثوِ سوبختبر
گزٍُ ضَراّب ٍ کویتِّب اضبرُ ًوَدًذ ٍ هتذکز ضذًذ کِ ّز يت اس سِ جشء ايي گزٍُ در حَسُ کبری خَد هستقل ػول ًووَدُ
ٍ سبختبر جذيذ ثِ ّیچ ػٌَاى در رًٍذ فؼبلیتّبی قجلي کویتِ خللي ايجبد ًخَاّذ کزد
در اداهِ آقبی ثلٌذيبى هغبلجي را در راثغِ ثب يکي اس هْنتزيي ٍظبيف کویتِ يؼٌي « يکسبى ًوَدى ٍ ّوسوبىسوبسی ًوبمّوبی
جغزافیبيي در اسٌبد هکتَة ٍ ًقطِّب» (ثٌذ  4هػَثِ دٍلت) هغز ًوَدًذ کِ هتبسفبًِ ػولکزد کویتِ در راثغِ ثب ايي هَضَع
ثسیبر ضؼیف ثَدُ است در ايي راثغِ اػوبل دستَرالؼولّب ٍ رٍشّبی پیطگیزاًِ در فزآيٌذ تَلیذ اعالػبت هکوبىًوبهي ثوزای
ارگبىّبی تَلیذ کٌٌذُ اعالػبت (ٍسارت کطَر ،سبسهبى جغزافیبيي ًیزٍّبی هسلح ،هزکش آهبر ايوزاى ،ضوزکت پسوت) پیطوٌْبد
گزديذ در خػَظ ارگبىّبی کبرثز اعالػبت هکبىًوبهي (ٍسارت جْوبد کطوبٍرسیٍ ،سارت ػلوَم ،تحقیقوبت ٍ فويآٍریٍ ،سارت
فزٌّ ٍ ارضبد اسالهيٍ ،سارت اهَر خبرجِ ٍ ،غذا ٍ سیوب) آهَسش کبرکٌوبى در اسوتفبدُ اس هٌوبثغ هؼتجوز ٍ توزٍي ًوبمّوبی
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يکسبىسبسی ضذُ در جبهؼِ تَغیِ ضذ ثزای ًیل ثِ ايي ّذف ،کویتِ هَظف است ثب تطکیل جلسبت کبرضٌبسي در ّز يت اس
سبسهبىّب ٍ دستگبُّبی ػضَ ،اغال رًٍذّبی فؼلي را تب رفغ تٌبقضبت در ًبمّب پيگیزی ًوبيذ
در اداهِ آقبی يؼقَثي پیطٌْبد کزدًذ ثِهٌظَر ضٌبخت ٍ آگبّي اس فؼبلیتّبی کویتوِ ،هجوَػوِ هػوَثبت کویتوِ اس اثتوذا توب
کٌَى ،تْیِ ٍ در اختیبر اػضب قزار گیزد ايطبى تبکیذ کزدًذ هجوَػِّبی هؼبًٍت فزٌّگي ٍسارت ارضبد کلیِ ًبضوزاى را هَظوف
ًوَدُ کِ اس ًبمّبی جغزافیبيي هػَة استفبدُ کٌٌذ ثِ ايي هٌظَر پیطوٌْبد هويضوَد لوَ فطوزدُ آهَسضوي پبيگوبُ ًوبمّوبی
جغزافیبيي تْیِ ضَد ٍ در اختیبر کبرثزاى قزار گیزد
آقبی فزّبدی اس آغبس حزکتي در ٍسارت کطَر در خػَظ يکسبىسبسی ًبمّوبی جغزافیوبيي در سوغح اسوتبىّوب ٍ اسوتفبدُ اس
دستَرالؼول آٍاًگبری ثزای ايي هٌظَر خجز دادًذ ايطبى ثزای ّوکبری ثب سبسهبى اػالم آهبدگي ًوَدًذ
در اداهِ آقبی جوطیذی تبريخچِ فؼبلیتّبی کویتِ را هتذکز ضذًذ ٍ اس سحوبت دکتز ضبػلي در تطکیل ايي کویتوِ تطوکز ٍ
قذرداًي ًوَدًذ ايطبى ثزگشاری سویٌبر ٍ کوالس آهَسضوي را ثوزای اػضوب ٍ سوبيز ػالقوٌوذاى سم داًسوتٌذ آقوبی هٌْوذس
کزينسادُ ثِ ارائِ ٍاحذ درسي تَپًَیوي ثِ ٍسارت ػلَم ثزای رضتِّبی جغزافیب ٍ هٌْذسي ًقطِثزداری اضبرُ کزد
آقبی هؼٌَی ثِ استفبدُ اس ًیزٍی هتخػع ٍ ػالقِهٌذ ٍ آهَسشديذُ در ثخص گزدآٍری اعالػبت هکبى ًبمّب تبکیذ کزدًذ
آقبی دکتز هقػَدی ضوي تطکز اس سحوبت آقبی هٌْذس کزينسادُ پیطٌْبد کزدًذ کِ ّشيٌوِ اسوتفبدُ اس ًقطوِّوب در پبيگوبُ
ًبمّبی جغزافیبيي ثزای اػضبی کویتِ تؼذيل ضَد ايطبى ضوي ثزضوزدى فؼبلیتّوبی کویتوِ ٍ اثؼوبد هختلوف فؼبلیوتّوبی
سیبسي اقتػبدی ،اجتوبػي ٍ اهٌیتي آى ،خَاستبر حضَر کویتوِ در هجوبهغ ػلووي ٍ ّووبيصّوبی هوزتجظ ضوذًذ ٍ آهوبدگي
هَسسِ جغزافیب را ثزای ّوکبری در ّوِ سهیٌِّب ثب کویتِ اػالم ًوَدًوذ ايطوبى ثوزای تجلیو کویتوِ در ثویي آحوبد جبهؼوِ،
پيگیزی اًتطبرات ٍ فزٌّ ّب ٍ افشايص اًتطبرات ثب استفبدُ اس سیستن آٍاًگبری را خَاستبر ضذًذ
آقبی ًػَحي تبکیذ داضتٌذ کویتِ ػالٍُ ثز سیبستگذاری ،در جبيگبُ ًظبرتي ثوز اجوزای کبهول دسوتَرالؼولّوب ٍ هػوَثبت ٍ
استفبدُ اس غَرت غحیح ًبم ًیش ًظبرت کٌذ
تْیِ ٍ تذٍيي ًقطِ راُ کویتِ ثزای ثزًبهِريشی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت تَسظ آقبی هٌْذس خذام هحوذی پیطٌْبد گزديذ
آقبی جَادی پیطٌْبد کزدًذ کویتِ گلَگبُّب ٍ هزاحول تبییز گوذار در تَلیوذ ٍ توزٍي اعالػوبت هکوبى ًوبهي را در دسوتگبُّوب
ضٌبسبيي کزدُ ٍ اجزای هػَثبت ٍ دستَرالؼولّب را ًظبرت کٌذ تب حتيالوکبى اجبسُ ٍرٍد خغب را ثِ سیستن ًذّین
آقبی ثلٌذيبى ثزقزاری ارتجبط ثیي پبيگبُّبی اعالػبتي را ثْتزيي رٍش ثزای يکسبىسبسی داًستِ کِ ًوًَِ ػولي آى ثیي پبيگوبُ
اعالػبت آهبری ٍ پبيگبُ ًبمّبی جغزافیبيي اًجبم ضوذ ايوي ارتجوبط هويتَاًوذ ثویي سوبيز دسوتگبُّوبی ػضوَ کویتوِ ثوٍِيوهُ
تَلیذکٌٌذگبى اعالػبت هکبىًبهي اًجبم ضَد
در خبتوِ آقبی دکتز هقػَدی پیطٌْبدکزدًذ کِ جلسِای در خػَظ يکسبىسبسی ًبمّب در ًطزيبت تطکیل ضَد ٍ اس فؼوب ى
ًطز ًقطِ ٍ اعالػبت هکبًي دػَت ثِػول آيذ ٍ ايطبى را ثب هػَثبت ٍ تػویوبت کویتِ ّوزاُ کٌین

تصميمات مطزح شذه
 ثِهٌظَر ثزرسي فزآيٌذّبی درٍى سبسهبًي در سبسهبىّبی ػضوَ کویتِ(سوبسهبىّوب ٍ ٍسارتخبًوِّوبی تَلیوذ کٌٌوذُاعالػبت) ،جلسبت کبرضٌبسي در ّز يت اس دستگبُّبی ػضَ ثزگشار خَاّذ ضذ
 ثِهٌظَر تزٍي استفبدُ اس سیستن آٍاًگبری هػَة ،استفبدُ اس ًبمّبی يکسبى ٍ تبکیذ ثز جبيگبُ کویتِ ،جلسوِای ثوبحضَر تَلیذ کٌٌذگبى ًقطِ ٍ اعالػبت هکبًي ٍ فؼب ى ًطز ًقطِ ثزگشار ضَد

دبيز كميته

