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 قطر نهسياسات-رئيًسا نمعهد راند يىنسيتعيين عبيد 

 

انز٘ ٚشغم يُصب  َٕٚسٙحٕيسٌٕ سئٛس يؤسست ساَذ ٔيذٚشْب انخُفٛز٘ ػٍ حؼٍٛٛ انسٛذ ػبٛذ . هٍ انٕٛو انسٛذ صًٛس أأػ

 .لطش نهسٛبسبث-ببعذ أٔل فٙ يؤسست ساَذ يذًٚشا صذًٚذا نًؼٓذ ساَذ

 

انؼبيت ٔخبشاحّ  ثبسٛبسانإٌ ػًم ػبٛذ نفخشة طٕٚهت فٙ إصشاء أبغبد ٔحغهٛلث فٙ يضبل : "ٔلذ صّشط انسٛذ حٕيسٌٕ لبئلً 

انٕاسؼت فٙ يُطمت انششق األٔسظ حضؼهّ أفضم يششظ نٓزا انًُصب؛ عٛذ سٛسبػذ انًؼٓذ فٙ اسخكًبل يسٛشحّ انخٙ بذأْب 

  ".َغٕ حًُٛت ٔحٕسٛغ َطبق ػًهّ فٙ لطش ٔأيبكٍ أخشٖ فٙ انًُطمت

 

عٛذ ػًم فٙ يششٔػبث ْذفج إنٗ ، 8002لطش نهسٛبسبث يُز أغسطس -إنٗ فشٚك ػًم يؼٓذ ساَذ َٕٚسٙٔلذ اَضى 

حغسٍٛ َظبو انُمم انًذسسٙ فٙ لطش ٔٔضغ عمٛبت بغزٛت فٙ يضبل انطبلت ٔانبٛئت نًؤسست لطش ٔحذسٚب يٕظفٙ انًضهس 

، ببإلضبفت إنٗ انًشبسكت فٙ أَشطت انخخطٛظ نبشَبيش لطش انٕطُٙ بثاألػهٗ نشؤٌٔ األسشة فٙ لطش ػهٗ حغهٛم انسٛبس

  .نأليٍ انغزائٙ

 

سٙ ػًم فٙ انسببك فٙ يكخب يؤسست ساَذ فٙ انؼبصًت األيشٚكٛت ٔاشُطٍ د٘ سٙ كؼبنى إداسة، ٔرنك ش ببنزكش أٌ َٕٚٚصذ

ٔعصم ػهٗ دسصت بكبنٕسٕٚس انؼهٕو فٙ انُٓذست انًٛكبَٛكٛت يٍ صبيؼت بٛخسبشؽ . 2008إنٗ  1998فٙ انفخشة يٍ ػبو 

 .انؼهٕو ٔانخكُٕنٕصٛب يٍ صبيؼت صٕسس ٔاشُطٍ بثانؼبيت يغ االْخًبو بسٛبس بثٔدسصت انذكخٕساِ فٙ حغهٛم انسٛبس

 

بشٔس َبسدٔنٙ انز٘ سٛؼٕد إنٗ يكخب يؤسست ساَذ فٙ انؼبصًت األيشٚكٛت ٔاشُطٍ د٘ سٙ بؼذ شغم ٔسٛخهف َٕٚسٙ 

َطبق أبغبرّ َٔشش  لطش نهسٛبسبث حغج لٛبدة َبسدٔنٙ حٕسٛغ-ٔلذ اسخطبع يؼٓذ ساَذ .يُصب يذٚش انًؼٓذ نًذة سُخٍٛ

 .انؼذٚذ يٍ بشايضّ

 

ٔلذ حى  .لطش نهسٛبسبث يششًٔػب يشخشًكب بٍٛ يؤسست ساَذ ٔيؤسست لطش نهخشبٛت ٔانؼهٕو ٔحًُٛت انًضخًغ-ًٚزم يؼٓذ ساَذ

عٛذ أيذ صبَؼٙ انسٛبسبث فٙ يُطمت انششق األٔسظ بأبغبد يٕضٕػٛت حُبٔنج يضًٕػت  2003إطلق انًؼٓذ فٙ ػبو 

 .انؼبيت بثبٚب انسٛبسكبٛشة يٍ لض
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