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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 
 أصحاب السعادة 

 السيدات والسادة
 ،،احلضور الكرام

 

 السالم عليكن ورمحة اهلل،، 
 

وأشكركم عمى ، قطردولة جميعًا في  أرحب بكمني أن يسر  
مشاركتكم في منتدى القانون قطر، والذي يعقد لممرة الثانية، 

المجال  زة فيوالذي يشارك فيو نخبة من الشخصيات المتمي  
القانوني والمالي والسياسي واألكاديمي إلثراء محاوره التي تتمثل 

م مثل مكافحة الفساد والتنمية العال في مناقشة مواضيع تيم  
لتعريف  ونسعى من خالل، جتماعيةاالقتصادية والسياسية واال

 عالمي موحد.

رات تشيد فيو المنطقة العربية تغي   إن المنتدى يعقد في وقت  
صالح عمى الوضع االقتصادي  ات يصاحبيا عدم استقرار يؤثر سمباً وا 

 عمى الوضع المالي العالمي. تبعًا لذلك جتماعي، والتي تؤثر واال
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 الحقوق بحمايةالخاصة  الحكومية نونيةاالقلتزامات اال  إن
 بتصميم قترنت أن بالضرورة يجب والثقافية االجتماعية االقتصادية

 أن المرجح من ألنو والسياسية المدنية الحقوق عن لمدفاع راسخ
 لمحقوق الةالفع   الحماية بدون فارغة وعود دمجر  األولى  تصبح
يا جميعالدول  عمىو ، القانون حكم إلى اً استناد والسياسية المدنية
 تسعى إلى تحقيق أفضل حالة من االستقرار السياسي أن 

  .وسيادة القانون

خالليا لمرأي العام تمتمك وسائل تمنح من الدول إن 
أحقية إمعان النظر في مدى توافر  والمجتمع الدولي عموماً 

عمى  ةرحبًا إلقامة مؤسسات أكثر قدر  مما يييئ مجاالً  األولويات
المتابعة واالستمرارية وفق إطار قانوني ثابت من حولو الكثير من 

  .رات الدوليةالمتغي  
تحقيق الغاية المثالية التي تيدف يسعى ل الرشيدالحكم  إن

إلييا سمطة الدولة من خالل الكثير من اإلصالحات الدستورية 
يمكن وفق أسس اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو قانونية 

توفير األجواء المناسبة وعمييا ، تممسيا من واقع عمل السمطة
و نتنب  ويمكن أن ، إلبداء الرأي وخمق مساحة واسعة لحرية اإلعالم

ذات مساس وتأثير في مدى توفر الحكم ة عد  إلى صيغ وتفاعالت 
 التفاعالت القانونية.و من عدمو ومنيا الصيغ  الرشيد
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 احلضور الكرام،،

 

وجوىريًا في تطوير مفيوم ىامًا لمحاكم الدولية دورًا تمعب ا
 االقتصادية الحقوقإلى تحقيق سيادة القانون الذي يسعى 

 بعض ىناك أن رغم، لزام الدول بذلكوا   والثقافية واالجتماعية
 ادعاءات في البت عن فييا يحجمون القضاة يزال ال التي البمدان
 في تندرج القضايا ىذه أن إلىًا استناد الحقوق ىذه انتياك
  .التنفيذية الييئة سمطات
ذاو   الفقراء أمام الةالفع   القانونية اإلنصاف وسائل تتوفر لم ا 

 ليأسيمًا نظر  خيار من أماميم يكون منف بالتحديد والضعفاء
 حماية أجل من بأيدييم القانون فرض محاولة سوى وحرمانيم
حدث أيضًا ي، وما سابقاً  أفريقيا جنوب قضية في حدث كما أنفسيم

 في بالد الربيع العربي.  
 يتمثل كان المتحدة األمم ميثاق صياغة منذ السائد الرأي نإ

 االقتصادية والحقوق ناحية من والسياسية المدنية الحقوق في
حيث وثيقًا  ترابطاً  يترابطان أخرى ناحية من والثقافية واالجتماعية

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية المجنة أكدت
 الفقو فيكبيرًا ًا تأييد لقي أنو كما المتكامل النيج ىذاًا أيض

 .الوطني القانوني
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خالل جمسات المنتدى من نكون أتمنى أن  وفي الختام،
االحتياجات لمعديد من قنا تطر  قد صة ومجموعات العمل المتخص  

، القانونية والتشريعية لموصول إلى الغاية التي نسعى ليا جميعاً 
دومًا ممتزمة بسيادة القانون، بقى تسبأن دولة قطر وأؤكد لكم 
 كل المبادرات الخاصة بتطوير سيادة القانون. وداعمة ل

 

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،


