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   السعادة ادلعايل و أصحاب
  السادة،السيدات و

 احلضور الكرام،،
، يطية  لةأ أن أتو ةل كلةي م الدوحةة ونحن نختتم أعمال الدورة الثانية عشر لمنتدى

لمناقشةةةا  ب زيةةةل الشةةة ر والتلةةةدير عتةةةا مكةةةاومات م الل ريةةةة و اةةةود م المتميةةةزة  ةةةأ ا

، اليومين الكةابلين عتا مدىالتأ أثر  أعمال المنتدى  واالقتصاديةالكياكية   والحوارا

ااد ةة ال ةادة والمناقشةا  الومةة ماالمواضةي  لالكادة المشةار ون لتدديةد مةن ا قتطر   قدو

قتصةةةادل الدةةةالمأ  ةةةأ حةةةول المشةةةاد الكياكةةةأ واالعديةةةدة ومتنوعةةةة رؤى تناولةةة  التةةأ 

 . والدالم بأكره المنطلة الدربية

  ةةان مةةن أبةةرز ضةةيوا الشةةرا المشةةار ين  ةةأ وةة ا المنتةةدى  خامةةة الةةر ي /وقةةد 

ر ةي   ماوريةة  –عبةدو ضةيوا  الكةيد/، ر ي   ماورية كريالن ا -ا شا ماويندا را ب

 صةةاح  الكةةمو المت ةةأ األميةةر/ ونيةةة، وور ةةي  المنةمةةة الدوليةةة لتلران  األكةةبقالكةةنلال 

ر ةةال ، برلمةةانيينالصةةناا اللةةرار و، ولليةةا مةةن أبةةرز اللةةادة الكياكةةيين الوليةةد بةةن طةةالل

مختتةةا الم ةةاال  وممثتةةين عةةن منةمةةا    ةةأراء خبةةال، عالميةةيناإل،  ةةاديمييناأل ،عمةةالاأل

الدتمةأ النلةا   كثةراء  ةأ االم تم  المدنأ والمنةمةا  اإلقتيميةة والدوليةة، الة ين كةاومو

 لتدديد من المواضي  التأ  ان  مدر ة عتا  دول أعمال المنتدى.  الحر  

ر ةز  عتةا قةد ور  الدمةل وعبةر  تكةاتل الدامةة مداوال  ومناقشا  المنتةدى ن ك

ثاروةا عتةا الةدول آقتصةادية الدالميةة وتل عتا المنطلة، واألزمة االاكاند ا، ربي  الدربأال

 اللليرة حول تحليق األوداا اإلنما ية لألللية.



(2) 
 

التليةرا  الكياكةية والحلةوق المدنيةة  ةأ مواضي  كياكية عتا رأكاا  تناول  ما 

ن تةداعيا  وتحةديا   ون مةا بةرز مةالديملراطية ناق  المشارم ال  أ ، واألوكطالشرق 

التنميةة ، قتصةادل لتشةرق األوكةطاالو قضايا المكتلبل الكياكأعن  ،  ضالا الربي  الدربأ

اإلعةةالم التلتيةةدل واإلل ترونةةأ والةةدور األكاكةةأ الةة ل كةةيتدبل لمتابدةةة  والت ةةارة الحةةرة،

 قضايا ما بدد الربي  الدربأ.

 احلضور الكرام،،
المكةتلبتية بةأن ي ةون وة ا المنتةدى لةي   لةط متتلةا لتتحةاور  كن تطتداتنا وأوةدا نا

ة اةا تير لوضة  ملترحةا  وحتةول قابتةة لتحووالتشاور وكنما   لك منبراا ألصةحا  الل ةر الني 

بأكةره لم اكلا خطط وكياكا  وبرامج تكتليد مناا البشرية، كننةا عتةا ملتةرق طةرق والدة

و كياكةةية أو  يمةةا يتدتةةق بحلةةوق قتصةةادية أو ماليةةة أايمةةر بأصةةد  الةةةروا كن  انةة  

يدولو يا  أيدولو يا  والدالم يير متزم ببحا ة للراءة مكتلبتية  ديدة لأل اإلنكان، نحن

بةد أن  أثبت  أناا ال تدالج المشا ل بل  أ  ثير من األحيان تزيد من حةدتاا، ونةاك ختةل  ال

، الم تمة  المةدنأ، االقتصةاديين، ندترا بو وده ويتطت  ت ثيا ال اةود مةن قبةل الكاكةة

 المنةما  والاي ا  الدولية.

قتصةةادية االة ويكياكةةالتطتدةا  الركةةم يكةاوم  ةةأ ي ةون منبةةراا وامةةاا أن نتطتةة   مةا 

ةةوي   ،الشةةرق األوكةةطمنطلةةة متنوعةةة  ةةأ المكةةتلبتية ال اإلصةةال   ،لديملراطيةةةد لنشةةر اما 

دور اإلعةالم  ةأ زيز تدتم ين المرأة و، حلوق اإلنكانثلا ة ، كتدامةالتنمية الم   ،الكياكأ

 تماعأ  أ المنطلة واال االقتصادل، الكياكأ التلييركبراز الرأل الدام الدربأ  أ موا بة 

 ثورا  الربي  الدربأ. أ مرحتة ما بدد الدربية 

 ةأ المنتةدى وكثةرا  م لةل مةن مة اللي  عتا مشار ت م مرة أخرى و أ الختام أش ر م 

 .، وأن نتتلأ  أ الدام اللادمالتو يق والن ا أتمنا ل م ، ووملترحات مرا  م آخالل 

 .والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته


