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رفعً ؽعشح صبؽت اٌغّٛ اٌؾ١خ ؽّذ ثٓ خ١ٍفخ اي صبٔٝ ا١ِش اٌجالد 
اٌّفذٜ ٚصبؽجخ اٌغّٛ اٌؾ١خخ ِٛصٖ ثٕذ ٔبصش اٌّغٕذ فؾّال ثشػب٠زّٙب 

 اٌىش٠ّخ افززبػ اػّبي إٌّزذٜ اٌغبثغ.

وقد أشاد سعادة السيد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة في كلمته بالقيادة الحكيمة لحضرة 
احب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي مهدت الطريق لتحقيق الديمقراطية في قطر، ص

ومساندتها على مستوى العالم، خاصة وان دولة قطر تتولى رئاسة حركة استعادة الديمقراطية باألمم 
 المتحتدة منذ العام الماضي، وانها تعد اكبر داعم لصندوق الديمقراطية باألمم المتحدة.

لقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في أ و
بداية الجلسة االفتتاحية في المنتدى عبر فيها عن ترحيبه واعتزازه بحضور سمو امير البالد المفدى 

 الفتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى.

بموضوع الديمقراطية، مشيرا الى استضافة دولة وأكد معاليه في كلمته اهتمام دولة قطر الكبير 
قطر للمؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة في اكتوبر الماضى الذى 

 حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني،

ٚلذ أعّغ اٌّؾبسوْٛ فٟ اٌغٍغخ اٌخزب١ِخ ٌٍّٕزذٜ ػٍٝ اٌذٚس اٌؾ١ٛٞ 
ثٗ لطش فٟ ئفغبػ اٌفشصخ ٌؾٛاس عبد ٠ؼزّذ اٌّىبؽفخ اٌزٞ رعطٍغ 

ٚاٌّصبسؽخ فٟ ٔمبػ اٌمعب٠ب وبفخ. ٚلبي اٌذوزٛس ؽبسس ع١الد٠زؼ ػعٛ 
اٌشئبعخ فٟ عّٙٛس٠خ اٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه ئْ لطش رٛفش ػجش ٘زا إٌّزذٜ ٚغ١شٖ 
ِٓ اٌّإرّشاد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رغزع١فٙب فشصخ إللبِخ رشعبٔخ ٌؾٛاس عذٞ ؽٛي 

 ٓ اٌّٛظٛػبد اٌّّٙخ.اٌؼذ٠ذ ِ

ٚوبٔذ اٌغٍغخ اٌخزب١ِخ اٌزٟ ػمذد رؾذ ػٕٛاْ "اٌؼشة ٚاٌغشة 
ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ" لذ ثذأد فٟ اٌغبدعخ ٚإٌصف ِغبء أِظ ثشئبعخ اٌجبسٚٔخ 

ع١ّٛٔض ػعٛ ِغٍظ اٌٍٛسداد سئ١ظ ِغّٛػخ أصذلبء لطش فٟ اٌجشٌّبْ 
وً ِٓ اٌغ١ذ  اٌجش٠طبٟٔ، ٚاعزّشد ؽزٝ اٌضبِٕخ ٚاٌشثغ ِغبء، رؾذس خالٌٙب

صٌٚذ ١ّ١ٔش سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾإْٚ اٌخبسع١خ فٟ اٌجشٌّبْ إٌٙغبسٞ، ٚاٌٍٛسد ٘بٚ 
ػعٛ ِغٍظ اٌٍٛسداد اٌجش٠طبٟٔ ٚاٌغ١ذح وش٠غزٟ ٠ٚغزفب١ٌٓ اٌّغزؾبسح 

ثٛصاسح اٌخبسع١خ اٌفٍٕٕذ٠خ ٚاٌذوزٛس ؽبسس ع١الد٠زؼ ػعٛ اٌشئبعخ فٟ 
اٌّؼٙذ اٌذ٠ّمشاغٟ  عّٙٛس٠خ اٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه ٚاٌغ١ذ عىٛد ث١زظ ِّضً

اٌٛغٕٟ فٟ أِش٠ىب، ٚأخ١شا عؼبدح اٌغ١ذ ٌِٛٛد ؽّشٚػ سئ١ظ ٚصساء اٌغضائش 
 األعجك.

 ئٔغبػ اٌّجبدسح اٌؼشث١خ



ٚفٟ ثذا٠خ اٌغٍغخ أوذ اٌغ١ذ صٌٚذ ١ّ١ٔش أْ االٔزمبي ئٌٝ اٌذ٠ّمشاغ١خ ؽشغ 
أعبعٟ ٠غت أْ رٕفزٖ اٌذٚي إٌب١ِخ ٌالٌزؾبق ثبٌذٚي اٌّزمذِخ ِغ ِشاػبح 

اٌزمب١ٌذ ٚاٌخصبئص اٌزٟ ٠ز١ّض ثٙب وً ثٍذ ػٓ غ١شٖ. ٚأظبف أْ اٌغشة ئرا وبْ 
عبدا فٟ دػُ اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ فال ثذ أْ ٠ذػُ ِجبدسح اٌغالَ 
اٌؼشث١خ اٌزٟ ٠ّىٓ ئرا ٔغؾذ أْ رؾىً عبثمخ د١ٌٚخ إلسعبء اٌغالَ ٚاألِٓ 

 فٟ رٍه إٌّطمخ.

ٚسوض اٌغ١ذ صٌٚذ ػٍٝ لع١خ اٌطبلخ ٚرأ١ِٕٙب ِج١ٕب أْ دٚي اٌخ١ٍظ ٌذ٠ٙب 
ػاللبد ع١ذح ِغ االرؾبد األٚسٚثٟ ٌٚذ٠ٙب رؼبْٚ وج١ش فٟ ِغبي اٌطبلخ، ٚرأ١ِٓ 
اٌطبلخ ٠ؼذ ظشٚسح ٠غت اٌؼًّ ػٍٝ ؽّب٠زٙب ئر رؼزجش اٌطبلخ عضءا ال ٠زغضأ ِٓ 

 ؽّب٠خ األِٓ ٚاٌغٍُ اٌذٌٟٚ.

 اٌزٕٛع فٟ اٌخجشاد

ٚػشض اٌٍٛسد ٘بٚ فٟ ثذا٠خ ؽذ٠ضٗ ٌّٕٛرط إٌٙذ فٟ اٌزؼب٠ؼ اٌغٍّٟ ث١ٓ 
األػشاق ٚاٌذ٠بٔبد اٌّزؼذدح، ِؼزجشا أٔٗ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ّٔٛرعب ٌفىشح رٕٛع 

اٌخجشاد ٚرجبدي األفىبس ٚاٌّفب١ُ٘ ث١ٓ اٌفئبد ٚاٌؾؼٛة ٚإٌّبغك اٌّخزٍفخ، 
ٕٔب ٔٙذف ئٌٝ رٕبلً ٚلبي ئٕٔب ػٕذِب ٔزؾذس ػٓ اٌذ٠ّمشاغ١خ ٕٚٔبلؾٙب فا

اٌخجشاد ث١ٓ اٌؾؼٛة، ٠ٚغت أْ ٔشاػٟ ػٕذ ؽذ٠ضٕب ػٓ اٌذ٠ّمشاغ١خ اٌزٕٛع 
 اٌزٞ رؼ١ؾٗ اٌؾؼٛة ٚأال ٔزشن األِٛس رغ١ش فٟ االرغبٖ اٌغٍجٟ.

ٚلبي ئٕٟٔ أٔظش ئٌٝ أْ ِب ؽذس فٟ عٕٛة ئفش٠م١ب ٚأٚوشا١ٔب ٚسٚع١ب ٚغ١ش٘ب ِٓ 
ٌٝ اٌذ٠ّمشاغ١خ ٚئْ وبٔذ ٕ٘بن اٌذٚي د١ًٌ ػٍٝ أْ ٕ٘بن سغجخ فٟ اٌزؾٛي ئ

ِؼبسظخ ٌألعٍٛة اٌزٞ ٠زجغ فٟ رطج١ك اٌذ٠ّمشاغ١خ ؽغت اٌّفَٙٛ 
 األِش٠ىٟ.

ٚأظبف: ئٕٟٔ ِٚٓ خالي ِؾبسوزٟ فٟ ٘زا إٌّزذٜ رؼشفذ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ 
اٌّفب١ُ٘ ٚاألفىبس اإلعال١ِخ اٌزٟ أػزجش٘ب ال رؼبسض اٌّجبدب األعبع١خ 

عخ اٌؼ١ٍّخ رظٙش أْ ٕ٘بن اخزالفب ٚعٛء فُٙ ٌٍذ٠ّمشاغ١خ، ٚئْ وبٔذ اٌّّبس
 ػٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٚاإلعالِٟ.

ٚدػب اٌٍٛسد ٘بٚ ئٌٝ رذخً اٌّغّٛػخ اٌذ١ٌٚخ ٌٛلف اٌزصف١خ اٌغغذ٠خ ٚاٌمعبء 
ػٍٝ اٌؾؼٛة ثذػٜٛ ٔؾش اٌذ٠ّمشاغ١خ، ٕٚ٘ب فٟ لطش ِضبي ٚاظؼ ػٍٝ 

ِٓ اٌمشْ  17ؽزٝ ػبَ اٌزؼبْٚ اٌغٍّٟ ث١ٓ اٌؾؼٛة فمذ وبٔذ لطش 
اٌّبظٟ رؾذ ِظٍخ اٌؾىُ اٌجش٠طبٟٔ ٌىٕٙب وبٔذ رزّزغ ثبٌىض١ش ِٓ اٌؾش٠بد 

 ِٚبصاٌذ صذ٠مخ ٌجش٠طب١ٔب ثؼذ االعزمالي ٚوزٌه وبٔذ إٌٙذ.

 اإللصبء ١ٌظ ؽال



ٚفٟ وٍّزٙب أوذد اٌغ١ذح وش٠غزٟ ٠ٚغزفب١ٌٓ اٌّغزؾبسح ثٛصاسح اٌخبسع١خ 
١ٌظ ؽال ٌىٟ ٕٔؾش اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ اٌؾشق اٌفٍٕٕذ٠خ أْ ئلصبء اإلعال١١ِٓ 

األٚعػ، ثً ال ثذ ِٓ ِشاػبح أْ ٕ٘بن ِغّٛػبد ئعال١ِخ ِؼزذٌخ رشفط اٌؼٕف 
 ٚرشغت فٟ خذِخ ِغزّؼبرٙب ٌٚذ٠ٙب ئعٙبِبد ٚاظؾخ فٟ ٘زا اٌغبٔت.

ٚلبٌذ ئٕٔب ٌٛ ٔظشٔب ئٌٝ اإلعال١١ِٓ فإٔب ٔغذ أُٔٙ اعزطبػٛا عؼً أٔفغُٙ 
األٚعػ، ٌٚزا فؼٍٝ اٌغشة أال ٠ٕظش ئ١ٌُٙ ػٍٝ أُٔٙ لٛح فبػٍخ فٟ اٌؾشق 

ِغّٛػبد خط١شح ٚؽغت، ثً ٠غت ػ١ٍٗ أْ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌّغّٛػبد اٌّؼزذٌخ 
ٚاٌزٟ رزجٕٝ اٌؼٕف، فبٌّإعغبد اٌّؼزذٌخ ٠غت أْ ٕٔظش ئ١ٌٙب ػٍٝ أٔٙب رمَٛ 

ثذٚس فبػً فٟ اٌّغزّغ ٠ٚغت دػّٙب ٚئْ ٌُ رزخً ػٓ ِجبدئٙب، ِٛظؾخ أْ 
بد ِٓ عبٔت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ ِؼبٌغخ ظب٘شح اٌؼٕف ٕ٘بن ئخفبل

فٟ ثالد٘ب. ٚلبٌذ ئٕٔب ٠غت أال ٕٔظش ئٌٝ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ػٍٝ أُٔٙ أخفمٛا فٟ 
اخز١بسُ٘ اٌذ٠ّمشاغٟ ثً ئُٔٙ لذِٛا رغشثخ لبثٍخ ٌٍّعٟ لذِب، ِإوذح أْ 

 ِؾبسوخ اإلعال١١ِٓ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ فٟ ئلشاس اٌذ٠ّمشاغ١خ.

 خ ٌٍؾٛاسرشعبٔ

ٚفٟ وٍّزٗ أوذ اٌذوزٛس ؽبسس ع١الد٠زؼ ػعٛ اٌشئبعخ اٌجٛع١ٕخ أْ لطش 
ٚفشد ثبعزعبفزٙب ٘زا إٌّزذٜ أِضٌٛخ رشعبٔخ ٌؾٛاس ثٕبء ٚعبد ٠ٕبلؼ وً 

 اٌمعب٠ب دْٚ أٞ ِغبِالد ٚ٘ٛ أِش رؾىش ػ١ٍٗ لطش.

ٚلبي د. ع١الد٠زؼ ئْ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌىشاِخ اإلٔغب١ٔخ أُ٘ ِب ٠غت اٌؼًّ 
رؾم١مٗ لجً اٌؾذ٠ش ػٓ ئلشاس اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، فبإلٔغبْ ػٍٝ 

٠صجش ػٍٝ اٌظشٚف االلزصبد٠خ اٌصؼجخ ٌىٕٗ ال ٠صجش ػٍٝ اإل٘بٔبد اٌزٟ رزمصذ 
اٌّظ ثىشاِزٗ، ٌٚٛ رّذ ِشاػبح ِغأٌخ اٌىشاِخ اإلٔغب١ٔخ ٌزفبد٠ٕب اٌىض١ش ِٓ 

أْ صمبفبرٙب ١ٌظ  اٌّؾبوً ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ، فٕٙبن ؽؼٛة وض١شح رؾؼش
 ٌٙب اػزجبس، األِش اٌزٞ ٠ذفؼٙب ٌشفط أٞ فىش ٚافذ.

ٚأظبف د. ؽبسس ع١الد٠زؼ ئٕٟٔ ِزفبئً ألْ ِب ٠غّٝ ثبٌؼٌّٛخ ٌٗ اٌؼذ٠ذ 
ِٓ اإل٠غبث١بد، ٌٚٛ ٔظشٔب ئٌٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٛعذٔب أٔٙب رؾًّ اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ 

ػٍٝ أٔٙب رطبٌت ِفِٙٛٙب األؽًّ، ِج١ٕب إٔٔب ٌٛ ٔظشٔب ئٌٝ اٌذ٠ّمشاغ١خ 
ثبٌّغبٚاح ث١ٓ اٌجؾش فإٔب ٠ّىٕٕب اػزجبس٘ب ٔٛػب ِٓ اٌؼذاٌخ، ٚئْ وبْ ال ثذ أْ 

 ٔعغ فٟ اػزجبسٔب اٌفشٚلبد ث١ٓ اٌؾعبساد ٚاٌزغبسة اإلٔغب١ٔخ اٌّخزٍفخ.

 ئصػبط اٌع١ّش اٌؼبٌّٟ

ٚػشض ٌمع١خ اٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه ٚآخش رطٛس فٟ لع١خ اإلثبدح اٌغّبػ١خ اٌزٟ 
ٌؾؼت اٌجٛعٕٟ ػٍٝ ٠ذ ِغّٛػبد صشث١خ، ٚو١ف أْ ِؾىّخ رؼشض ٌٙب ا

اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ أصذسد ؽىّب لجً ؽٙش٠ٓ ثزؾ١ًّ صشث١ب ِغإ١ٌٚخ ػذَ ِٕغ 



اٌّزاثؼ ١ٌٚظ اٌّغإ١ٌٚخ اٌىبٍِخ ػٕٙب، ِٚغ رٌه فاْ اٌجٛع١١ٕٓ ِّٕٛػْٛ 
ِٓ اٌؾذ٠ش ػٓ ؽمٕب، ؽ١ش رٍٛػ ٌٕب أٚسٚثب ثٛسلخ االٔعّبَ ٌالرؾبد األٚسٚثٟ ٌٚٛ 

   ؼٍٕب فإٔب عٛف ٔزُٙ ثاصػبط اٌع١ّش اٌؼبٌّٟ.ف

ٚؽذد فٟ خزبَ وٍّزٗ ػٍٝ أْ ٚعٛد اٌشاد٠ىب١ٌبد ِشرجػ أعبعب ثؼذَ اؽزشاَ 
اٌىشاِخ اإلٔغب١ٔخ، فٕؾٓ ٕٔظش ئٌٝ ِؾىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ أٔٙب فمذد 

اٌذاػٟ ٌٛعٛد٘ب ثغجت اٌؾىُ اٌزٞ أصذسرٗ ٌُٚ ٠ٕفزٖ أؽذ، ٚوزٌه ٔؾؼش 
ِٓ ٚعٛد األُِ اٌّزؾذح ٔفغٙب اٌزٟ وبٔذ إٌّبغك اٌزٟ رّذ  ثأٔٗ ال عذٜٚ

ف١ٙب اإلثبدح اٌغّبػ١خ رؾذ ع١طشرٙب ٌُٚ رؾشن عبوٕب ؽزٝ ثؼذ صذٚس ؽىُ 
 ِؾىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ.

 فٛص ؽّبط

ٚلبي اٌغ١ذ عىٛد ث١زظ ِّضً اٌّؼٙذ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌٛغٕٟ ثأِش٠ىب ئْ 
ِؾبسوخ اإلعال١١ِٓ ِٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ فٟ ئلشاس اٌذ٠ّمشاغ١خ ال ٠ؼٕٟ فٛص 

٘زا أٚ ران فٟ االٔزخبثبد، ألْ اٌذ٠ّمشاغ١خ رمَٛ ػٍٝ ع١بدح اٌمبْٔٛ 
 ٚاٌغٍطخ ٚاٌصؾبفخ اٌؾشح ٚغ١ش٘ب ِٓ ِؾذداد.

ذدا ِٓ اٌمطش١٠ٓ فٟ ص٠بسرٟ ٚرؾذصذ ِؼُٙ ؽٛي ٚأظبف: ئٕٟٔ اٌزم١ذ ػ
ِغبّ٘خ ِإعغزٟ فٟ ئلشاس اٌذ٠ّمشاغ١خ، ٚوبٔذ أغٍت اٌزؼ١ٍمبد رذٚس ؽٛي 

سفط اٌغشة ٌفٛص ؽّبط ػجش االٔزخبثبد، ٟٚ٘ ِغأٌخ ٕٔظش ٌٙب ػٍٝ أٔٙب ال 
رّضً اٌذ٠ّمشاغ١خ اٌزٟ ٔش٠ذ٘ب، ٕٚ٘بن سغجخ أو١ذح فٟ رؾم١ك اٌذ٠ّمشاغ١خ 

شث١خ ٌٚىٓ األِش ٠زطٍت ٚظغ أعٕذح ١ٍِئخ ثبٌزغبؤالد ِٚؾبٌٚخ فٟ اٌجالد اٌؼ
اإلعبثخ ػ١ٍٙب ع١ّؼٙب ٌٕصً ئٌٝ اٌٙذف إٌّؾٛد، ثصشف إٌظش ػّب رمَٛ ثٗ 

 أِش٠ىب ٌفشض اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ اٌؾشق األٚعػ.

 اٌزش٠ٚظ ٌٍذ٠ّمشاغ١خ

ٚفٟ اٌىٍّخ األخ١شح فٟ ٘زا إٌّزذٜ ؽذد عؼبدح ٌِٛٛد ؽّشٚػ سئ١ظ ٚصساء 
ضائش األعجك ػذح ٔمبغ ٠غت ػالعٙب، لجً اٌؾذ٠ش ػٓ رش٠ٚظ اٌذ٠ّمشاغ١خ اٌغ

فٟ اٌؾشق األٚعػ، األٚي ػالط اٌظشٚف اٌخبسع١خ اٌزٟ أدد ئٌٝ اٌزخٛف ِٓ 
رؾم١ك اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ ثٍذإٔب، ٚوزٌه ِؼبٌغخ اٌظشٚف اٌذاخ١ٍخ ٌّغزّبػبرٕب 

عال ػٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ال رؼشف ثؼط ؽىِٛبرٙب اؽزشاِب ؽزٝ ٌٍذعزٛس ٔفغٗ، ف
اٌزٟ رزخطب٘ب دْٚ أٞ اػزجبس ٌٍؾؼت، ٚوزٌه ئصالػ ؽبي األؽضاة اٌزٟ ال 

 ٠ٍّه أػعبؤ٘ب ؽك االػزشاض ػٍٝ سؤعبئُٙ أٚ اخز١بسُ٘.

ٚلبي ئْ اٌؼ١ٍّبد االٔزخبث١خ فٟ اٌىض١ش ِٓ ثٍذإٔب ِعبدح ٌٍذ٠ّمشاغ١خ، ؽ١ش 
١ش اٌّؾٙذ ئٔٙب رشعخ ٌغ١طشح أؽضاة ثؼ١ٕٙب، ٚأػزمذ أٔٗ ِٓ غ١ش رطٙ

اٌغ١بعٟ اٌؼشثٟ ِّب ٠ؾٛثٗ ٌٓ رىْٛ ٕ٘بن ئِىب١ٔخ ٌٕؾش د٠ّمشاغ١خ 



ؽم١م١خ، ٚرٌه ٠زُ ػٓ غش٠ك االٌزضاَ ثؾىُ اٌمبْٔٛ، ٚػذَ رخط١ٗ ِٓ لجً 
اٌؾىِٛبد، ٚوزٌه ثبٌمعبء اٌّغزمً إٌض٠ٗ ٚثٕبء اٌؾضث١خ ػٍٝ أعبط االٔزّبء 

 اٌغ١بعٟ ١ٌٚظ اٌفئٛٞ أٚ اٌغٙٛٞ أٚ اٌمجٍٟ.

 


