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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  يصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثان

  أمير دولة قطر

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

  السيدات والسادة

لسمو أمير دولة قطر عـن خـالص التهـاني          لصاحب ا يسرني أن ُأعرب    
 الكريمة للمرة الثانية، بعد مة العربية في الدوحة تحت رئاستهبانعقاد هذه الدورة للق  

 هذه القمـة التـي      ، وأتمنى أن يحمل انعقاد    2009انعقادها األول في الدوحة عام      
 للـشعوب ، األمل   "الوضع الراهن وآفاق المستقبل   : األمة العربية "اخترتم لها شعار    

قادرون شعوباً وحكومـات    لمستقبل األفضل ال يزال متاحاً، وأننا       أن ال العربية في   
على النهوض باألعباء والمسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتقنا، رغـم جـسامة         

 بها العديـد    يمرلمشهد في هذه المرحلة االنتقالية الصعبة التي        التحديات وضبابية ا  
جامعة الدول العربيـة     جديدة على    مسؤولياتما تفرضه من    ومن الدول العربية،    

  .مجمل آليات عمل النظام العربيو

 والتقدير علـى     الشكر بخالصكما أتقدم إلى فخامة الرئيس جالل طالباني        
 شعب العراق الشقيق  ول متمنياً له الشفاء العاجل،      عمال قمة بغداد  رئاسته الحكيمة أل  

خالل بكفاءة عالية   مة العربية   كل الشكر على تحمل مسؤوليات إدارة الق      وحكومته  
  .الدورة الماضية

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،
 هامة تغيرات 2009الماضية عام     قمة الدوحة  منذ العربية   المنطقةشهدت  

منطقـة العربيـة    األوضاع فـي ال   على مجمل   لغة األثر    وتداعيات با  أبعاداًتحمل  
البدء في   "ثورات الربيع العربي  " من بلدان     استطاع البعض  ولقد .حاضراً ومستقبالً 

، إال أنها وبكل تأكيد خطـوات       متعثرةأحياناً  وإن كانت تبدو     بخطوات    قدماً السير
تغييـر  وال  الـشامل  واثقة بقدرتها على تحقيق تطلعات شـعوبها فـي اإلصـالح          



 -3-

القادرة علـى   الحديثة  ، والنهوض بأعباء بناء مؤسسات الدولة       الديمقراطي السلمي 
 وتحقيـق   اإلنـسان واحترام حقوق   ضمان الحريات األساسية والحقوق المتساوية      

، وهذا يفرض على الجامعة العربيـة       لمواطنيهاوالحكم الرشيد   العدالة االجتماعية   
لدعم والمساندة الفعالة لعمليـة التغييـر        ا  أشكال  كل تجاه توفير مسؤوليات كبرى   

ز أعباء هذه المرحلة االنتقاليـة فـي         تلك الدول لمساعدتها على تجاو     يالجارية ف 
هنا أود التأكيد   االقتصادية، و تكلفة  قدر من الخسائر أو ال    وبأقل  ممكن،  أقصر وقت   

 دولة من الدول العربية يمس مباشـرة مـستقبل أمـن            ةعلى أن أمن واستقرار أي    
  .والمنطقة برمتهااستقرار جميع الدول العربية و

قيام جامعة الدول العربيـة     أن أشدد على ضرورة      ،في هذا الصدد   يويهمن
 مساعدة الدول العربية المعنية على انجاز خطوات        فيبأدوارٍ ايجابية غير تقليدية     

 مسؤولياتهاو  صلب اختصاصات الجامعة   فيالمرحلة االنتقالية، وهذا الدور يندرج      
 : وأقتـبس  ، الفقرة الثانيـة   في ميثاق الجامعة عليه     فقد نص  األعضاء،   الدولتجاه  

الجامعة توثيق الصالت بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططهـا          الغرض من   "
السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة الستقاللها وسيادتها، والنظر بصفة عامـة           

  ." شؤون البالد العربية ومصالحهافي

 فإن الجامعة العربية حريصة كل الحرص على مواصـلة   ،في هذا السياق  و
 تحقيقـاً لتطلعـات      العديد من الدول العربيـة     في البناء الجارية    إعادةدعم مسيرة   

شعب تونس على ُأحيي ، اإلطاروفي هذا ،   الحرية والتغيير الديمقراطي   في شعوبها
صـعوبات  من  يلوحرغم ما ما حققه من انجازات على طريق البناء الديمقراطي،     

 تستعد  التي جمهورية مصر العربية     فيتوترات أو عقبات، كما هو الحال أيضاً        أو  
وأن تـتمكن   تُكلل بالنجاح،   يتم التوافق حولها و   نأمل أن    انتخابات برلمانية    إلجراء
التـي  الصعوبات والمـشاكل    من اجتياز   العزيزة على جميع الدول العربية      مصر  

مساهمة في توفير الدعم المطلوب،     فرصة وأدعو الجميع إلى ال    هها في أقرب    تواج
 أن يحقق مبتغاه  نتطلع   الذي وار الوطني اليمنى الشامل   وكذلك ُأرحب بانطالق الح   

 التـي ُأحيي دولة ليبيـا     ، وأيضاً   تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية      في
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مؤتمر الوطني العام وتـشكيل      انتخابات ديمقراطية لل   إجراء فينجحت وألول مرة    
اسـتعادة األمـن     المرحلة الراهنـة وفـي مقـدمتها         أعباء إلدارةحكومة انتقالية   

  وبالتعاون مع  العربيةالجامعة  كما تواصل    . دستور جديد للبالد   وإعدادواالستقرار  
، جهودها لدعم مسيرة تحقيـق االسـتقرار والـسالم          االفريقياالتحاد  و دولة قطر 
وفي هذا فإنني أدعـو الـدول األعـضاء إلـى           هورية السودان،    جم فيوالتنمية  

إلعـادة  المشاركة الفعالة وتقديم تعهدات مالية مقدرة لمؤتمر المـانحين الـدوليين    
 من الـشهر القـادم فـي        8-7ده يومي   ـالمقرر عق و والبناء في دارفور     األعمار

ستحق منا  تالقمر  جزر   فيالعملية السياسية والتنموية الجارية     دعم  الدوحة، كما أن    
إتمام تنفيـذ  على صعيد  في الصومال   مؤخراً   تحقق   الذيالنجاح  ، وأقدر   كل التحية 

، وعلينـا واجـب      وانتخاب برلمان ورئيس جديد للبالد     خطوات المرحلة االنتقالية  
  .توفير الدعم والرعاية لمسيرة إعادة اإلعمار وبناء مؤسسات الدولة في الصومال

ولـة اإلمـارات    دها ل جامعة العربية تواصل دعم    فإن ال  ،ومن ناحية أخرى  
اإلماراتية الثالثة المحتلـة    إليجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر       العربية المتحدة   

كمـا تـدعو      اللجوء إلى محكمة العدل الدولية،     المفاوضات الثنائية أو  عن طريق   
لذي يتفق  االتجاوب مع هذا المطلب العربي       الحكومة اإليرانية إلى     الجامعة العربية 

  .من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخليج العربيمع الشرعية الدولية 

  السيد الرئيس

والـصراع  جوهر الصراع في المنطقـة      إن القضية الفلسطينية هي دائماً      
يتمحور حول إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية دائماً سيظل 
، والبد للعمل الدبلوماسي العربي من مضاعفة جهـوده علـى           1967 م عا المحتلة

 يعد من المقبول االنخراط في مسار       إذ لم  ،تلك األولوية على  لتأكيد  لالساحة الدولية   
مفاوضات عقيمة، أو القبول بمبادرات تفاوضية تتعامل مع قضايا فرعية وجزئية           

تتعامل بجدية مع جـوهر     لتضييع الوقت وتكريس االستيطان واالحتالل، دون أن        
أكـدت عليـه    وهـو مـا     ع وهو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي،      وأساس هذا الصرا  
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في المنطقـة وفـي     والعادل  المرجعيات المتفق عليها ألسس تحقيق السالم الشامل        
 والقرارات الدولية األخرى ذات الصلة،      338 و 242مقدمتها قراري مجلس األمن     
 الفلسطينية المستقلة داخل حدود عام ةوإقامة الدوللي  فبدون إنهاء االحتالل اإلسرائي   

  .  وعاصمتها القدس الشرقية لن تنعم هذه المنطقة بأي سالم أو امن أو استقرار1967

مبادرة السالم العربية    2002عام   الجانب العربي في قمة بيروت       أطلقلقد  
ـ       اً آذان  حتى اآلن  التي لم تجد   ادت سـلطات    صاغية من الجانب اإلسرائيلي، بل تم

ألراضي الفلـسطينية  واالستيالء على ااالحتالل اإلسرائيلي في عمليات االستيطان   
لقطاع غـزة، وتواصـل     غير المشروع    وكذلك في حصارها     ،في الضفة الغربية  

منطقها في إدارة الصراع وذلك بالتزامن مع إقدامها على اتخـاذ           إسرائيل فرض   
افية والديمغرافية علـى األراضـي      خطوات أحادية الجانب لفرض الوقائع الجغر     

ـ  ية لتدمير حل الدولتين، حتى أصبح     الفلسطين طالـب الجانـب العربـي      يبعض  ال
باالعتراف بها كوقائع ال يمكن تجاهلها، وكأن المطلوب مـن الجانـب العربـي              

 يتنازل عـن  والفلسطيني أن يعترف دائماً بما تفرضه إسرائيل على األرض وأن           
  .ةحقوقه التاريخية المشروع

الذي حققتـه دولـة     الهام  االنجاز التاريخي   أشيد ب  أود أن    ،وفي هذا الصدد  
فلسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضـي حيـث تـم               

دولة مراقبة غيـر    كاالعتراف، وبتأييد من أغلبية الدول األعضاء، بدولة فلسطين         
بناء عليه لتأكيد االعتراف الدولي     عضو في األمم المتحدة، وهذا االنجاز البد من ال        

  .ملة المقومات واقعة تحت االحتاللبفلسطين كدولة مكت

وأود اإلشارة أيضاً إلى أنه ونحن على أعتاب انطالق تحرك جديد لإلدارة            
أن يسلك هذا التحرك الموعـود       المنطقة، فإننا نُعرب عن األمل في        األمريكية في 

 ية من تحركات غير مجدية طوال السنوات الماض       شهدناهعما  اً مختلفاً   دمساراً جدي 
األمر الـذي يـدعو إلـى       ،  17/11/2002كما قرر وزراء الخارجية العرب في       

التمـسك  و،  الماضـي ضرورة اليقظة من خطر الوقوع مجدداً في نفس أخطـاء           
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بالموقف العربي الداعي إلى بلورة آليات ومنهجيـة جديـدة للمفاوضـات تحـت              
إنهـاء  "إلـى   " إدارة الصراع "لس األمن، وذلك لالنتقال من      اإلشراف المباشر لمج  

  . ، وذلك في إطار زمني محدد وملزم"الصراع

كما أنه من الضروري التأكيد في هذا الـسياق علـى ضـرورة انجـاز               
المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ االتفاقات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها في           

سسات الدولة  ة وحدة القرار الوطني الفلسطيني ووحدة مؤ      القاهرة والدوحة، الستعاد  
 هذه المصالحة،   تحقيقعلى الجامعة العربية ودولها رعاية      و الفلسطينية المنشودة، 

عليها مسؤولية االلتزام بتوفير ما قررته القمة العربية من التزامات مالية لـدعم             و
ل تـوفير شـبكة     دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والقدس، وذلك من خال        

 بغداد،  عربية التي تم االلتزام بتوفيرها في القمة العربية السابقة في         المالية  ال األمان
أمير دولـة قطـر   يد وبقوة االقتراح الذي تقدم به صاحب سمو وفي هذا الصدد أؤ 

ء بعقد قمة مصغرة لإلشراف المباشر على تحقيق المصالحة وكذلك مبادرته بإنشا          
  .د القدس ولتمكين االقتصاد الفلسطينيصندوق خاص لدعم صمو

  السيد الرئيس،

التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار األزمة السورية الدامية، درك كلنا ي
استمرار هذا الجـرح     التي يعيشها الشعب السوري، ف      القاسية اإلنسانيةبل المأساة   

هدد بأخطار يوفي الجسد العربي أيضاً   الجسد السوري شعباً ومؤسسات      فيالنازف  
تطال تداعياتها بـال    وأمنه واستقراره، كما      مستقبل هذا البلد الشقيق    تطالجسيمة  

  .والمنطقة بأسرهاالمجاورة أمن واستقرار الدول شك 

السلمية  لقد وقفت جامعة الدول العربية إلى جانب انتفاضة الشعب السوري         
، عديد من المبادرات  وحاولت الجامعة طوال الفترة الماضية طرح ال      ،  منذ انطالقها 

ويتحمـل   ، التسوية السياسية المنـشودة    إقرارفشلت في   إال أن كل تلك المبادرات      
 هـذا المنحـى     هـا  المسؤولية األولى عن تفاقم هذه األزمة وبلوغ       السوريالنظام  

 اسـتخدام   فـي  بلغ مداه    الذيالحل العسكري    اعتماد على   إصرارهالخطير بسبب   



 -7-

     افع وصواريخ ضد أبناء شعبه مـن المـواطنين         ومداألسلحة الثقيلة من طائرات
  .السوريين األبرياء

أساساً  لألزمة يعود    كما أن مسؤولية هذا اإلخفاق في فرض الحل السياسي        
 فإنني  ومن هنا  الدم،   نزيفمجلس األمن عن اتخاذ القرار الالزم لوقف        إلى عجز   

إلى توفير كل الدعم لجهود الـسيد األخـضر اإلبراهيمـي الممثـل             مجدداً  أدعو  
المشترك لألمم المتحدة والجامعة العربية لتمكينه من مواصلة جهوده في التوصـل     
إلى تحقيق التوافق الدولي واإلقليمي حول عناصر خطة الحل التي جرى وضـع             

  .فُأسسها في اجتماع مجموعة العمل الدولية في يونيو الماضي في جني

  وبالرغم من حالة االستعصاء علـى      أنه  على   هذا السياق أن أؤكد      فيوأود
التمـسك   يجب   الذيهو الخيار   الحل، فإن خيار التسوية السياسية لألزمة السورية        

 فـي    البد وأن تحظـى باألولويـة      السياسي خطوات باتجاه الحل     ةأي، كما أن    به
ـ علـى   المحافظة  وفي هذا السياق البد من       ،جهودنا دة المعارضـة الـسورية    وح

، كما أكد على ذلك مجلـس       السوريالئتالف الوطني   اتحت مظلة   المجتمعة اليوم   
بالقاهرة، والذي اعتبر هـذا     الجاري   مارس   6 يومالجامعة الوزاري في اجتماعه     

 الحرية  فيتطلعاته المشروعة   ل و السوري الوحيد للشعب    الشرعياالئتالف الممثل   
وبـالحقوق المتـساوية    مسك بوحدة سورية أرضاً وشعباً      توال الديمقراطيوالتغيير  

  .مكوناتهم االجتماعية وانتماءاتهم السياسيةلجميع المواطنين السوريين على اختالف 

معاذ أحمد الشيخ  بباسم جامعة الدول العربية     وفي هذا اإلطار، فإنني أرحب      
إلى ي انضم الذ ةالسوريلقوى الثورة والمعارضة الخطيب رئيس االئتالف الوطني     

 بصفته ممثالً شرعياً ووحيداً للـشعب الـسوري بعـد نجـاح             اجتماع القمة اليوم  
التوفيـق  غسان هيتو تشكيل الحكومة المؤقتة التي نتمنى لرئيسها  بدء  االئتالف في   

  .الصعبة خالل هذه الفترة االنتقالية الحاسمة من تاريخ سوريافي مهامه 

تها المعنية جهودها مـن أجـل       تواصل الجامعة ومؤسسا  ومن جهة أخرى    
منه  والنازحين   السوري واالغاثية للشعب    اإلنسانية توفير المساعدات    فيالمساهمة  
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على الدول العربيـة    ونظراً لخطورة الموقف فإن      ،داخل سورية وفي دول الجوار    
الالزمـة لتمويـل     مجال تقديم العون والمـساعدات       فيمسؤوليات كبرى   القادرة  

 هـذا الـسياق     فـي وأود  . السوريلشعب  الضرورية والعاجلة ل  األنشطة االغاثية   
 دولـة   فـي  مؤتمر المانحين    في أعلنت عنها الدول العربية      التيالتنويه بالتعهدات   

  . تحت رعاية صاحب السمو أمير دولة الكويتالماضي شهر يناير في انعقد والذيالكويت 

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

يتطلـب  ومتغيرات عميقة األثـر     لعربية من حراك     ا المنطقةإن ما تشهده    
 من االهتمام بالموضوعات االجتماعية والتنموية، فالفقر والبطالة والتهميش         اًمزيد

األسـباب التـي   هي من بين واإلقصاء والتعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب،       
ة للعمل جعلني أؤكد على ضرورة ايالء مزيد من االهتمام بل إعطاء أولوية متقدم           ت

االجتماعي والتنموي العربي في إطار منظومة جامعة الدول العربية         االقتصادي و 
 وفي مقدمتهم منظمات المجتمـع المـدني والقطـاع          ،وبالتعاون مع كافة الشركاء   

ولقـد  ء الدوليين واإلقليميين الفاعلين،     الخاص واألمم المتحدة وغيرهم من الشركا     
تحت رعاية   الماضي شهر يناير    في الرياض   فية  جاء انعقاد القمة التنموية العربي    

آليـة  رسـخ   تُلخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سـعود             
 للقمة العربية التنموية، وهذا انجاز كبير البد من تعزيز مـساره            الدورياالنعقاد  

 العربـي وتفعيل آلياته ليعود بالفائدة على المواطن العربي وعلى مؤسسات العمل           
  . مختلف مجاالت التنمية المستدامةفيالمشترك العاملة 

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

لقد خطت جامعة الدول العربية خالل السنوات العشر الماضـية خطـوات            
واسعة باتجاه تعزيز ُأطر التعاون مع الدول والتجمعات اإلقليميـة والدوليـة ذات             

 السياسية الدولية وفي مقدمتها االتحاد األفريقي       التأثير والدور الفاعل على الساحة    
واالتحاد األوروبي ومنظمة التعـاون اإلسـالمي ودول أمريكـا الجنوبيـة ودول        

 وكذلك من خالل المنتديات العربية المشتركة مع روسيا والصين والهند           ،الباسيفيك
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العمـل  وتركيا واليابان وغيرها من التجمعات والكيانات الدولية األخرى، وهـذا           
  .العربي المشترك يحظى باهتمامٍ متزايد على ساحة العمل الدولي

وفي هذا السياق فإني ُأحيي دولة الكويت على استضافتها ألعمـال القمـة             
، كما ُأحيي عزم المملكـة  العربية اإلفريقية الثالثة والمقرر عقدها في نوفمبر القادم  

ية اإلفريقيـة الخامـسة عـام       العربية السعودية على استضافة أعمال القمة العرب      
2016.  

  أن أتناول محوراً هاماً من محاور عمل الجامعة علـى الـساحة          هذا السياق    فيوأود
معالجـة  ل قامت به الدول العربية خالل العقود األربعة الماضية         الذي بالسعيالدولية والمتعلق   

فـي  الدول العربيـة     تحركتحيث  ،  د إسرائيل بامتالك السالح النووي    الخلل الناجم عن انفرا   
 األسـلحة النوويـة      كافـة  إلنشاء منطقة خالية من   ومنذ زمن طويل    مختلف المحافل الدولية    

  .وأسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، كأحد أهم عناصر األمن اإلقليمي

إال أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود بسبب عجز المجتمع الـدولي          
 ويعود هذا الفشل إلـى رفـض   ،2010لتي وافق عليها عام عن تنفيذ االلتزامات ا 

إسرائيل الدخول في هذا المسار، ودعم بعض القوى الدولية إلسرائيل مما أوقـف             
المؤتمر الذي كان مفترضاً عقـده      ومن ثم توقفت مسيرة عقد       ،هذا التوجه الدولي  

   . فرصة المؤتمر في أقرب وعلينا اآلن أن نبذل كل الجهد لعقد2012  ديسمبرفي

  أصحاب الفخامة والسمو،

الدول تطوير جامعة    كلمتي والمتعلق ب   فيأود أن أنتقل إلى المحور األخير       
ـ  فاعالً اً دور ممارسة تتمكن من    حتىوذلك  عملها،  وآليات  وأجهزتها  العربية    ي ف

تـم   فكما تعلمون،  .ي العرب العالم تواجه   يالتوالمتغيرات الراهنة   معالجة التحديات   
برئاسة معالي   من شخصيات عربية ذات خبرة       نة مستقلة رفيعة المستوى   تشكيل لج 

السيد األخضر اإلبراهيمي، وقدمت هذه اللجنة مقترحات محددة لتطوير الجامعـة           
  . العربية وآليات عملها
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 تنفيذ بعض االقتراحات التي تدخل في إطـار التكليـف الـذي           وبالفعل بدأ 
 العام، منها إعادة هيكلة قطاعات وإدارات       أصدرته القمة األخيرة في بغداد لألمين     

األمانة العامة، وإعادة توصيف الوظائف وتحديد المؤهالت المطلوبـة لـشاغريها           
ومسئولياتهم، والدفع بالصف الثاني إلى المواقع القيادية، واعتزم التقـدم بـبعض            
االقتراحات بهدف تشجيع استقطاب العناصر التي تتمتـع بالكفـاءة مـن الـدول              

وفى هـذا   . ضاء، ورفع مستوى األداء الوظيفي للقوى البشرية باألمانة العامة        األع
 مبعوثتين لألمين العام، األولى لشئون المجتمع المدني، والثانيـة           تم تعيين  اإلطار

أعبـاء ماليـة،   والتطوير واإلصالح عملية مستمرة ولها . لشئون اإلغاثة اإلنسانية  
طر بخالص الـشكر واالمتنـان علـى        وأتقدم لحضرة صاحب السمو أمير دولة ق      

  .مبادرته الكريمة بإنشاء صندوق المعاشات لموظفي جامعة الدول العربية
 

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

 أكثر  إصالحات المشترك للجامعة العربية يتطلب      الطموح تحقيق   إنوالشك  
 قـد   عديـدة  مجاالت   يعمقاً من أجل تمكين الجامعة من االضطالع بدور فعال ف         

، يحفظ سالمة واستقرار البلدان العربية، حماية حقوق المواطن العرب: يكون أهمها
، بما في ذلك إقامـة مـشروعات عمالقـة          ي حقيق ي عرب يوتكوين تكتل اقتصاد  

 تطوير قدرة الجامعة    إلىفقد أوضحت تجربة العامين الماضيين الحاجة       مشتركة،  
لتحديات داخلية كبـرى علـى       تتعرض   يلتتمكن من مساعدة الدول األعضاء الت     

  التحديات دون تعريض أمن وسالمة شعوبها أو استقاللها للخطر         تلكالتجاوب مع   
 التعامل مع تحديات لم تكـن       إلى – تحت ضغط الظروف     – اضطرت الجامعة    إذ

 أن الحكمـة    إال بيل ذلك أقصى ما استطاعته من جهـد،        س يمتأهبة لها، وبذلت ف   
ـ    وإعداد هذه الخبرة،    تقتضى منا االستفادة من دروس      تكـون   ي الجامعة مسبقاً ك

 تكون قادرة على مـساعدة      يجاهزة للتعامل مع هذه التحديات حين تطرأ، بل وك        
 مثل هذه األزمات والتعامل المبكر معها بما    ي تفادى الوقوع ف   علىالدول األعضاء   

  .يقينا شرور الفتنة واالقتتال
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ـ ويتعين على الجامعة العربية االضطالع بمـسئ       مجـال حمايـة حقـوق   يولياتها ف
ـ        يالمواطن العرب   والمواثيـق   اإلنـسان  لحقـوق    ي، وذلك وفقاً لما نص عليه الميثاق العرب

 أصبحت هـذه المواثيـق      حيث ، الدول العربية  إليها انضمت   ي والدولية األخرى الت   اإلقليمية
ـ  نعيشها، ومن الحكمة أن يكون للعايجزءاً أساسياً من المنظومة الدولية الت      إطـار  يلم العرب

 باسم  ي مصداقية يتولى حماية حقوق مواطنيه بدالً من ترك الباب مفتوحاً للتدخل الخارج            يذ
 ومن ثم يحسن بالجامعـة       أو محاسبة وعقاب المسئولين عنها،     اإلنسانوقف انتهاكات حقوق    

 تـضطلع بمهـام حمايـة حقـوق         ي، ك اإلنسان المحكمة العربية لحقوق     إنشاء ي ف اإلسراع
 الداخلية، وهنا أرحب بمبادرة حضرة صاحب       ي بعد استنفاذه لوسائل التقاض    يطن العرب الموا

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بـشأن إنـشاء محكمـة عربيـة                  
  .لحقوق اإلنسان، والتي تمثل نقلة حضارية في الجهد العربي المشترك في مجال حقوق اإلنسان

 إصـالحاً  يتطلب   تل اقتصادي عربي حقيقي فإن األمر     وفيما يتعلق ببناء تك   
 المجاالت االقتـصادية واالجتماعيـة،      ي المشترك ف  يعميقاً لمنظومة العمل العرب   

  والمجـالس الوزاريـة    ي واالجتمـاع  يتشمل دور وسلطات المجلس االقتـصاد     
المتخصصة ومنظمات الجامعة ومراكزها المتخصصة، بحيـث تـشكل جميعهـا           

  .كاملة، وهي مطروحة منذ سنوات عديد وآن أوان اتخاذ قرار لحسمهامنظومة واحدة مت
 عملية مراجعة شـاملة     إجراء يوأخيراً وليس آخراً، فقد بات من الضرور      

 تمت صياغته عند نهايـة الحـرب العالميـة          يلميثاق جامعة الدول العربية، والذ    
معـة مـن    مكـن الجا  ت لم تعد قائمـة، بحيـث        وإقليمية ظروف دولية    يالثانية، ف 

 واإلقليميـة  تمليها عليها تحديات العصر بظروفه الدولية        ياالضطالع بوظائفها الت  
 المشترك وقواعده،   يويجب أن تشمل هذه المراجعة أولويات العمل العرب       . الحالية

ودوره والتعديالت الخاصة بعمل هيئات ومجالس الجامعة، ودعم دور األمين العام،      
  . رك، والنص على آلية دورية لمراجعة وتطوير الميثاق المشتي تنشيط العمل العربيف

وختاماً، أكرر شكري وتقديري لصاحب السمو أمير دولة قطر على كـرم            

  .الضيافة وحسن إدارة أعمال هذه القمة، متمنياً له دوام التوفيق

 والسالم عليكم ورحمه اهللا،،  


