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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 أصحاُب السعادِة..

 الضيوف الكرام..

 السيداُت والسادة..

َب  كم فً دولة قطر، متمنٌاً لكم جمٌعاً بٌطٌُب لً أْن أرحِّ

طٌب اإلقامة، آمالً أن تكلََّل أعماُل منتداكم الثانً هذا 

بالتوفٌق. وال شك فً أنَّ المشاركة الواسعة فً هذا 

المنتدى تعكس االهتمام الدولً واإلقلٌمً الكبٌر بالقضاٌا 

اضطلع به  المطروحة على المنتدى، وأهمٌة الدور الذي

.2ٕٓٓاللقاء األول لمنتدى قطر القانونً فً الدوحة عام   



 السيدات والسادة

 الحضور الكرام

إن منتداكم ٌنعقد الٌوم فً ظّل ظروف بالغة الدقة، 

وبخاصة فً منطقتنا العربٌة، حٌث نشهد رغبًة شعبٌة 

واسعة فً إحداث التغٌٌرات واإلصالحات الشاملة على 

، تحفظ الحقوق وتحترم الواجبات.أسٍس دستورٌٍة رصٌنةٍ   

كما أن المنتدى ٌنعقد فً ظروف ٌشوبها عدم االستقرار 

الذي ٌؤثر بالسلب على الوضع المالً العالمً، مما ٌنجم 

عنه تهدٌد االستثمارات والتنمٌة االقتصادٌة. فعلى الرغم 

من أن حالة االنكماش االقتصادي العالمً أعلن عن 

إال أن هذه األزمة ما  2ٕٓٓعام انتهائها رسمٌاً منتصف 

ها السلبٌة على االقتصاد العالمًزالت تلقً بظالل  



 ٕٕٔٓوعلى التطّورات االقتصادٌة المتوقعة فً عام 

. ولقد أثبتت التجارب فً ظّل األزمة ٖٕٔٓوربما عام 

ٌّرات الجدٌدة التً ٌشهدها العالم، أن  المالٌة العالمٌة والمتغ

ٌستلزم االستعانة  القتصادٌةحّل المشاكل واألزمات ا

بالخبرات القانونٌة للتحاور والتشاور ووضع الحلول 

والمعالجات. إن دولة قطر تؤمن بضرورة ترسٌخ دور 

القانون وإشاعة المناخ القانونً الفاعل من أجل تعظٌم 

مراكز الشراكات االقتصادٌة واألسواق المالٌة العالمٌة 

ذلك بضرورة االعتماد والتنظٌم الدولً لها. ونحن نؤمن ك

على طرق بدٌلة فً فّض المنازعات وخاصة فً نطاق 

التحكٌم والوساطة الدولٌة إلٌجاد الحلول المناسبة لها. 

ونحن على ثقة بأّن إقامة مثل هذا المنتدى فً دولة قطر 

ٌُسهم بالتأكٌِد فً إثراِء الحٌاة القانونٌة، ألن القانون باَت 



التنمٌة والتواصل مع مختلف دول الٌوم أداة هامة للتقّدم و

 العالم.

 السيدات والسادة

 الحضور الكرام

هً  جدول أعمالكم إن الموضوعات الُمدرجة على

على درجة من األهمٌة فً الظرف الراهن، موضوعات 

ومن أبرزها سٌادة القانون والتنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة 

فً  واالجتماعٌة ودور المحاكم الدولٌة وحرٌة االتصال

 زمن التغٌٌر.

إنَّ ترسٌخ مبدأ سٌادة القانون على الصعٌد الوطنً ال 

فالدولة الواحدة ٌكفً ما ٌتّم اعتماده على الصعٌد الدولً، 

بمعزل عن الدول األخرى، وبالتالً ال بّد من ال تعٌش 



قوق وٌفرض تنظٌم العالقات الدولٌة بما ٌحفظ الح

بتة وراسخة تسٌر على خطى ثا الواجبات، إن دولة قطر

فً مجال تدعٌم دولة المؤسسات والقانون، هذه المسٌرة 

دعائمها حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن التً أرسى 

خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد الُمفّدى )حفظه هللا(، والذي 

ٌسعى دوماً لوضع دولة قطر فً مصاف الدول التً 

 تحكمها سٌادة القانون.

 السيدات والسادة

الكرام الحضور  

إن دولة قطر تؤكد من خالل هذا المنبر على ضرورة 

مساندة التطّورات التً تشهدها دول المنطقة من أجل بلوغ 

احترام إرادة الشعوب وتمكٌن الدٌمقراطٌة وإعالء سٌادة 



القانون. وذلك ٌتطلب من المجتمع الدولً أن تتضافر 

 جهوده فً توفٌر الدعم السٌاسً واالقتصادي والقانونً

واإلعالمً لتحقٌق ما تصبو إلٌه الشعوب بما ٌخدم 

االستقرار واألمن والسلم الدولٌٌن وإنهاء الصراعات 

 اإلقلٌمٌة بإرادة سٌاسٌة حّرة.

وقبل أن أختم كلمتً آمل من المشاركٌن الكرام أالّ تغٌب 

عنهم حقٌقة الوضع المأساوي الذي ٌعٌشه الشعب 

ت صارخة للشرعٌة الفلسطٌنً وما ٌتعّرض له من انتهاكا

الدولٌة وحقوق اإلنسان. وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى 

صٌاغة نصوص جدٌدة للشرعٌة الدولٌة بل نحتاج إلى 

وُمعاهدات وضع آلٌات لتفعٌل ما أنتجته من مواثٌق 



ومؤسسات، لكً نوقف الجرائم الٌومٌة التً تنتهك حقوق 

 الشعب الفلسطٌنً.

ٌُسعدنً أن أتوّجه بالشك ر إلى جمٌع القائمٌن على ختاماً 

تنظٌم هذا المنتدى، والجهد الكبٌر الذي بذلوه فً سبٌل 

ٌّد له، وأؤكد لكم بأن دو لة قطر ستبقى ُملتزمة اإلعداد الج

بسٌادة القانون ودعم ُحماته. على الدوام  

 وفقنا هللا تعالى وإٌاكم إلى ما فٌه الخٌر والسداد...

        وبركات .والسالم عليكم ورحمة هللا            

          

 


