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المقدمة:

�شعار  حتت  ع�رش  ال�شاد�س  املنتدى   2016 مايو   23-21 الفرتة  خالل  الدوحة  مبدينة  انعقد 

)500( م�شارك ميثلون )82( دولة من القادة  من  اأكرث  جامعًا  للجميع”،  واالزدهار  “اال�شتقرار 
ومنظمات  االأهلي  العمل  حقل  يف  والنا�شطني  االأعمال  ورجال  واخلرباء  واملفكرين  ال�شيا�شيني 

املجتمع املدين. وناق�ش املنتدى خالل اأيام انعقاده الثالثة �شبل حتقيق اال�شتقرار واالزدهار الدويل 

واالإقليمي يف �شوء التحديات الكربى التي تواجه عامل اليوم يف جماالت االأمن واالقت�شاد والطاقة 

واملجتمع املدين.

1( اليوم األول، 21 مايو 2016

الجلسة االفتتاحية 

افتتح املنتدى بح�شور ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى 

“حفظه اهلل”، واأ�شحاب الفخامة الرئي�ش اليمني عبد ربه من�شور هادي والرئي�ش االأفغاين حممد 
اأ�رضف غني، ورئي�شة موري�شيو�ش اأمينة غريب، ورئي�ش جمهورية النيجر حممد اإي�شفو، ومعايل 

العامة لالأمم  للجمعية  ال�شبعني  الدورة  املتحدة بان كي مون، و�شعادة رئي�ش  العام لالأمم  االأمني 

املتحدة مونز لوكتوفت.
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وقد حتدث يف اجلل�شة االفتتاحية فخامة الرئي�ش االأفغاين حممد اأ�رضف غني موؤكدًا على دور 

املوؤ�ش�شات الدولية يف حفظ ال�شلم واالأمن الدوليني، واإيجاد فهم عاملي م�شرتك للبحث عن قواعد 

جديدة للحد من اال�شطرابات التي ت�شود العامل. واأكدت فخامة رئي�شة موري�شيو�ش اأمينة غريب 

يف كلمتها يف اجلل�شة نف�شها باأن منتدى الدوحة اأ�شبح من اأهم املنتديات على م�شتوى العامل، 

النزاعات  اأن  اإىل  م�شرية  القرار،  �شناع  بني  احلوار  لتعزيز  دوليًا  اإطارًا  لنف�شه  و�شع  حيث 

امل�شاواة  العامل ناجتة عن عوامل معقدة، واأن خماطر عدم  التي ي�شهدها  وحركات االنف�شال 

يف  اأ�شا�شي  عن�رض  اإىل  حتولهم  احتمال  مع  مهم�شني  واملراأة  ال�شباب  جتعل  وال�شن  النوع  يف 

النزاعات واال�شطراب.

منظمة  اإ�شالح  اإىل  بحاجة  العامل  اأن  اإىل  اإي�شفو  حممد  النيجر  جمهورية  رئي�ش  فخامة  واأ�شار 

االأمم املتحدة، واأن الفقر املنت�رض يف الدول النامية وعدم امل�شاواة عامالن يغذيان االإرهاب. والحظ 

اأن خلق ظروف اال�شتقرار ال�شيا�شي واالقت�شادي عامليًا، يحتاج اإىل مزيد من العدالة وامل�شاواة 

واحلوكمة ال�شيا�شية واالقت�شادية. 

واأكد �شعادة االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، يف كلمته باأنه على املجتمع الدويل حتقيق 

حقوق  على  والرتكيز  الوقاية  ثقافة  الإيجاد  اأكرب  جهود  وبذل  واملعاناة  النزاعات  لوقف  الكثري 

االإن�شان، م�شددًا على اأن التطرف العنيف الذي نعي�شه يجب اأن يواجه ب�شيا�شات م�شتنرية تتعامل 

مع االأ�شباب اجلذرية وتعزز امل�شاحلة ومت�شي بقوة نحو التنمية واملعافاة واإعادة البناء.

اأما رئي�ش الدورة ال�شبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة �شعادة ال�شيد مونز لوكتوفت، فقد دعا 

يف كلمته خمتلف دول العامل اإىل االنفتاح وحتقيق مبداأ العدالة يف نظام احلكم والعمل وفق �شيا�شات 

االأعمال وال�شناعة ومنظمات املجتمع املدين واالإعالميني  اأحدًا، وحث جمتمع  �شاملة ال ت�شتثني 

وغريهم من الفاعلني على لعب دور اأكرب يف هذا العامل املتحول.

واختتمت اجلل�شة االفتتاحية بكلمة �شعادة وزير خارجية دولة قطر ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن 

بني  الت�شاور  فر�ش  من  اال�شتفادة  يفر�ش  اأزمات  من  العامل  ي�شهده  ما  اأن  اأكد  الذي  ثاين،  اآل 

واالأمن  اال�شتقرار  لتحقيق  الناجعة  احللول  لو�شع  املجاالت  �شتى  يف  الفكر  ورجال  ال�شيا�شيني 

العام،  ال�شاأن  يف  اإ�رضاكهم  خالل  من  ال�شباب  تطلعات  حتقيق  اأن  اإىل  واأ�شار  والدول.  لل�شعوب 

وم�شاهمتهم يف خدمة املجتمع، وحتقيق العدالة االجتماعية، وتربية االإن�شان على قيم امل�شاواة، 

ونبذ التمييز العن�رضي والطائفي واملذهبي، هي الطريق للق�شاء على التطرف و�شد الذرائع التي 

ت�شتخدمها التنظيمات االإرهابية ل�شم ال�شباب اإليها.
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2( اليوم الثاني، 22 مايو 2016

الجلسة العامة األولى عن األمن:
الوضع الدولي واإلقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات:

افتتحت هذه اجلل�شة مبداخلة ل�شعادة مونز لوكتوف رئي�ش الدورة الـ 70 للجمعية العامة اأو�شح 

فيها اأن البنى التحتية املوجودة تعجز عن حماية االأمن وال�شلم ب�شبب التوترات االأمنية، يف ظل 

غياب االأدوات والقدرات الالزمة حلماية املدنيني. واأ�شار اإىل �رضورة اال�شتجابة بطريقة م�شوؤولة 

لالأمناط اجلديدة من التحديات يف جمال االأمن واال�شتقرار واالأوبئة والتهجري، وهي االأمور التي 

اأن تزيد من املبادرات الرباغماتية  اإنه على الدول االأع�شاء  قو�شت الثقة يف االأمم املتحدة. وقال 

وجتدد التزامها بامليثاق.

للعمل  كامل  فهم  حتقيق  اأن  اإىل  االأرجنتني  خارجية  وزيرة  مالكورا  �شوزان  �شعادة  واأ�شارت 

اجلماعي يف الت�شدي للتحديات احلالية يتطلب احلوار بني جميع االأطراف وتطبيق القانون الدويل 

وحتقيق امل�شاركة الدولية، فال ي�شتطيع طرف واحد مواجهة هذه امل�شكالت. وال بد من الرتكيز 

على ما يريده النا�ش والنظر بعد�شتهم اإىل امل�شاكل للبحث عن حلول.

اإملار ماميدياروف وزير خارجية اأذربيجان، فاأو�شح اأن مواجهة التحديات االأمنية  اأما �شعادة 

تتطلب روؤية، والنظام العاملي اجلديد مل يتبلور بعد منذ نهاية احلرب الباردة. ولنبداأ اأواًل بتنفيذ 

قرارات جمل�ش االأمن الدويل التي مل يقع تنفيذها.

وراأى �شعادة مانويل غونزالي�ش �شانز وزير خارجية كو�شتاريكا اأن علينا اأن ناأخذ مبفهوم �شامل 

لالأمن اإذا اأردنا مقاربة عاملية �شاملة للتحديات. واأ�شار اإىل وجود اإحباط لدى عديد الدول التي ترى 

اأن القرارات التي يتخذها جمل�ش االأمن ال تطبق. وهو ما قد يقو�ش مفهوم االأمن اجلماعي. واأكد 

على اأهمية اإيجاد معاجلة �شاملة وجماعية للتحديات التي يواجهها العامل.

اإنه  ب�شنغافورة  والدفاع  للخارجية  االأقدم  الدولة  وزير  عثمان  بن  مالكي  حممد  �شعادة  وقال 

ملحاربة انت�شار االإرهاب ينبغي منع الدعاية املتطرفة يف االإعالم االجتماعي، ومواجهة اأيديولوجيته، 

والتعاون يف اإطار حتالف عاملي �شد املجموعات االإرهابية وح�رضها والت�شييق عليها.

واأ�شار �شعادة نا�رض بن عبد العزيز الن�رض املمثل ال�شامي لالأمم املتحدة لتحالف احل�شارات 

اإىل اأن التنمية امل�شتدامة ال ميكن اأن تتحقق يف غياب االأمن وال�شلم، يف حني اأن “احللول االأمنية” 

و“القب�شة احلديدة” اأثبتت ف�شلها يف حل امل�شاكل وحتقيق تطلعات النا�ش. واأو�شح اأن حتالف 
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اإن�شاوؤها من اأجل امل�شاهمة يف حتقيق عامل اأكرث  احل�شارات ُيعد اإحدى االأدوات الناعمة التي مت 

اأمنًا و�شلمًا.

واأكد امل�شاركون يف هذه اجلل�شة على اأهمية التعاون الدويل واالإقليمي ملواجهة التحديات التي 

ميوج بها العامل من انت�شار االإرهاب والعنف والتطرف، م�شددين على �رضورة قيام االأمم املتحدة 

مبهامها دون تفرقة، ال�شيما فيما يرتبط بتفعيل وتنفيذ قرارات جمل�ش االأمن الدويل. وكذلك تعزيز 

دور املراأة والتوزيع العادل للرثوات واإطالق مبادرات جديدة من �شاأنها حماية حقوق االإن�شان 

والق�شاء على العنف وحما�رضة االإرهاب.

الجلسة العامة الثانية عن األمن:
الشرق األوسط نحو مزيد من االستقرار واالزدهار:

يف  لل�شالم  املتحدة  االأمم  مبعوث  مولدانوف  نيكوالي  ل�شعادة  مبداخلة  اجلل�شة  هذه  افتتحت 

ازدهار  وعدم  ا�شتقرار  وعدم  العدل  وغياب  احلريات  م�شادرة  اإىل  فيها  اأ�شار  االأو�شط،  ال�رضق 

ومعاناة ماليني النا�ش. وهذه كلها تقو�ش فر�ش ال�شالم يف املنطقة، وال�شيما مع عدم حل الق�شية 

الفل�شطينية واحتمال موت حل الدولتني دون تنفيذه. و�شدد على �رضورة التحرك العاملي واالإقليمي 

ال�رضيع حلل الق�شية على اأ�شا�ش الدولتني.

يف  الدويل  املجتمع  بتباطوؤ  مقرًا  العراق،  اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  كوبي�ش  يان  �شعادة  ووافقه 

العمل على حّل الق�شية الفل�شطينية، واأكد اأن اخلطاب احلايل ال يخدم هذه الق�شية باأي �شكل من 

االأو�شاع يف  االإ�رضاع يف مقاربة  لذلك يجب  اإقليميًا ودوليًا.  العنف والتطرف  يغذي  بل  االأ�شكال 

املنطقة على قاعدة م�شتقبل م�شرتك. وحتدث عن اأهمية اإ�رضاك الن�شاء وال�شباب وعن الرغبة يف 

العي�ش معًا ودور االأمم املتحدة يف ترويج القيم واملعايري ال�شحيحة.

وراأى �شعادة اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد مبعوث االأمم املتحدة لليمن اأنه رغم التحديات الكبرية 

فاالأزمة يف ذلك البلد لي�شت م�شتع�شية على احلل، واأن ما يتم االختالف حوله هو تفا�شيل واآليات 

تنفيذ القرار 2216 املتعلق بان�شحاب احلوثيني من املدن املحا�رضة وت�شليم االأ�شلحة. واأعرب عن 

م�شاورات  اأن  موؤكدًا  اليمن،  يف  ال�رضاع  اأطراف  بني  م�شرتكة  اأر�ش  على  البناء  اإمكانية  يف  ثقته 

ال�شالم اليمنية يف الكويت فر�شة لن تتكرر.

واأكد �شعادة توبيا�ش الوود وزير الدولة الربيطاين للخارجية اأننا نعي�ش فرتة تنعدم فيها الثقة 

واإيجاد حلول م�شرتكة،  للتوحد،  يدعو  ما  التطرف واالإرهاب، وهو  تاأثري  واال�شتقرار، ويتنامى 
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م�شريًا اإىل اأهمية حماربة داع�ش واملتطرفني بنف�ش ال�شالح الذي ي�شتعملونه يف التجنيد والدعاية، 

من خالل الو�شائل التكنولوجية احلديثة، واأبرزها االإنرتنت. وحتدث عن جتربة بريطانيا املتقدمة 

يف هذا املجال داعيًا الدول االأخرى للتعاون معها.

ال�شعب  من  اأنه  واملعار�شة،  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  رئي�ش  العبدة  اأن�ش  �شعادة  وقال 

ت�شور حالة من اال�شتقرار يف ال�رضق االأو�شط دون ا�شتقرار �شوريا، م�شريًا اإىل اأن �شيا�شة احتواء 

االأزمة ال�شورية طيلة ال�شنوات اخلم�ش املا�شية مل تكن فاعلة. ويرى فيما يخ�ش عدم التزام النظام 

ال�شوري بتعهداته اأن امللف االإن�شاين ال ميكن اأن يكون تفاو�شيًا اأ�شاًل. واأما امللف ال�شيا�شي، فقد 

اإىل و�شع م�شار ي�شمل حكمًا جديدًا ود�شتورًا ثم انتخابات  كانت مفاو�شات جنيف )4( تهدف 

عامة. ولكن النظام مل يكن جادًا. 

ويف كلمته قال �شعادة �شائب عريقات كبري املفاو�شني الفل�شطينيني، اإذا اأردنا اأن نهزم “داع�س”، 

الذي  االأبرز  التحدي  باأن  واأو�شح  كله،  العربي  العامل  اأ�شكالها يف  بكل  الدميقراطية  فعلينا ن�رض 

ننهي  اأن  اأي�شا  وعلينا  واآماله.  وطموحاته  ال�شباب  مع  التعامل  كيفية  هو  العربي  العامل  يواجه 

ال�رضاع يف فل�شطني. ودعا اإىل تطوير نظام التعليم وا�شتئ�شال املواد التي حتث على كراهية االآخر 

من مناهج الدرا�شة، وحت�شني العالقات العربية- العربية.

لندن،  بجامعة  واالأفريقية  ال�رضقية  الدرا�شات  كلية  مديرة  اأمو�ش  فالريي  الدكتورة  واأ�شارت 

اإىل اأن التحديات موجودة وكذلك فر�ش التمكني. وراأت اأن العدالة على م�شتوى وطني واإقليمي 

ودويل هي نقطة انطالق جيدة. وال بد من م�شاءلة احلكومات واحرتام التنوع وتغيري مقاربتنا 

لبع�ش امل�شاكل.

الق�شايا وامللفات  اإيجاد حلول �رضيعة لعدد من  واأكد امل�شاركون يف هذه اجلل�شة على �رضورة 

ال�شاخنة يف املنطقة، وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية، واإنهاء االأزمة ال�شورية، و�رضورة التو�شل 

اإىل اتفاق ينهي االأزمة امل�شتعلة يف اليمن، م�شريين اإىل اأن حل هذه الق�شايا ي�شكل مفتاحًا لرت�شيخ 

االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
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الجلسة العامة الثالثة:
االقتصاد العالمي إلى أين؟ 

افتتحت هذه اجلل�شة مبداخلة ل�شعادة ال�شيخ اأحمد بن جا�شم اآل ثاين وزير االقت�شاد والتجارة 

القطري اأكد فيها اأن امل�شكالت اجليو�شيا�شية واالأمنية التي تواجه الدول هي التحدي االأكرب اأمام 

التطور االقت�شادي. وقد دفعت هذه امل�شكالت دواًل للجوء اإىل �شيا�شات انغالقيه متثلت يف اإغالق 

احلدود واحلد من تدفق روؤو�ش االأموال واحلذر يف اال�شتثمار.   واأو�شح اأن احللول لهذه التحديات 

ال تتم فقط على م�شتوى الدول ب�شكل فردي واإمنا ب�شكل تكاملي بني التجمعات االقت�شادية موؤكدًا 

اأن احللول التكاملية للتحديات الراهنة تتطلب اإعادة فتح احلدود وت�شجيع تدفق االأموال، ودعم 

القطاع املايل ل�شخ روؤو�ش اأموال ت�شند امل�شاريع يف الدول االأقل منوًا والدول النامية الأنها هي من 

يدعم النمو االقت�شادي يف العامل. 

نقا�شات حول  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  ملن�شب  مر�شحني  ا�شت�شافت  التي  اجلل�شة  و�شهدت 

املختلفة،  االأزمات  ملجابهة  املتحدة  االأمم  ودور  العاملي،  االقت�شاد  تواجه  التي  التحديات  طبيعة 

وحتديث اآلياتها لتواكب التغيريات الكبرية التي ي�شهدها العامل.

ال�شابق  الرئي�ش  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  ملن�شب  املر�شح  تورك  دانيلو  ال�شيد  �شعادة  وقال 

ملواجهة  ال�شيا�شية  االإرادة  وتعزيز  واجلهود  الطاقات  ح�شد  اإىل  بحاجة  العامل  اإن  ل�شلوفينيا، 

امل�شكالت التي يعانيها عامل اليوم، وحتويل االلتزامات ال�شيا�شية اإىل واقع عملي، وال�شيما فيما 

يتعلق بتنفيذ اأجندة التنمية امل�شتدامة 2030 التي اأقرها زعماء العامل العام املا�شي.

النائب  العام لالأمم املتحدة  ال�شيدة في�شنا بو�شيفت�ش املر�شحة ملن�شب االأمني  واعتربت �شعادة 

االأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء وزير اخلارجية الكرواتية ال�شابقة اأن التحدي االأكرب الذي يواجه 

العامل لي�ش احلروب وال االإرهاب واإمنا انعدام امل�شاواة داخل الدول وبني الدول ذاتها. وقالت “اإن 

انعدام امل�شاواة يزيد الفقر واحلرمان ويحرم املاليني من احلياة الكرمية”.

ويف ال�شياق ذاته، فاإن �شعادة ال�شفرية ناتاليا غريمان املر�شحة ملن�شب االأمني العام لالأمم املتحدة، 

اإىل  دعت  مبولدوفا،  ال�شابقة  االأوروبي  االإدماج  و�شوؤون  اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئي�ش  نائبة 

اعتماد مقاربات حتقق امل�شاواة داخل الدول وبني الدول ذاتها. واعتربت انعدام امل�شاواة �شببًا 

رئي�شيًا لل�رضاعات واحلروب والتطرف واالإرهاب.

وزير  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  ملن�شب  املر�شح  كرمي،  �رضجان  ال�شيد  �شعادة  اأ�شار  بدوره 

اخلارجية ال�شابق يف جمهورية مقدونيا، اإىل حتديات مرتبطة بالنمو ال�شكاين والتجارة والطاقة 
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10% الأي من دول العامل. وقال  واملوؤ�ش�شات االأممية.وا�شتبعد �شعادته اأي منو اقت�شادي يفوق 

10% اأ�شبح من املا�شي”. لكنه نبه اإىل اأن الدول النامية حتقق معدالت  “احلديث عن منو يتجاوز 
منو اأكرث من االقت�شادات املتقدمة.

واأ�شار �شعادة فوك جرمييت�ش، املر�شح ملن�شب االأمني العام لالأمم املتحدة وزير خارجية �رضبيا 

ال�شابق، اإىل اأن العامل ي�شهد حتوالت عميقة داعيًا االأمم املتحدة لال�شطالع بدور اأ�شا�شي يف مواجهة 

التحديات املرتبطة بهذه التحوالت. وقال اإن االأمم املتحدة لي�شت جاهزة ملواجهة حتديات القرن 

21 واآلياتها الراهنة لن تتمكن من حتقيق تقدم فيما يتعلق باأجندة التنمية امل�شتدامة 2030.

وتناولت �شعادة كارولني مالوين ع�شوة الكوجنر�ش االأمريكي يف مداخلتها التحديات االقت�شادية 

يف ظل انخفا�ش اأ�شعار النفط وال�شلع، وا�شتبعدت عودة اأ�شعار النفط اإىل ما فوق 100 دوالر.ودعت 

الدول النفطية اإىل البحث عن ا�شتثمارات اأذكى وتعزيز التنوع االقت�شادي وزيادة موارد الدخل 

من خالل اال�شتثمار يف البنية التحتية والقوى العاملة املاهرة واملتعلمة. 

وخل�ش امل�شاركون يف هذه اجلل�شة اإىل �رضورة اإ�شالح املالية العامة، ال�شيما يف الدول النفطية 

من خالل تبني �شيا�شات تعزز التنوع يف م�شادر الدخل، وكذلك العمل على مواجهة حتديات بطء 

الوطنية  لالقت�شادات  الهيكلية  تبني جملة من اال�شالحات  العاملي، من خالل  االقت�شادي  النمو 

لتواكب  املتحدة  االأمم  اآليات عمل  املتو�شط والطويل. والتاأكيد على �رضورة حتديث  املديني  على 

التغريات الكبرية التي ي�شهدها العامل.

الجلسة المتخصصة:
األمن العالمي. الواقع الراهن والتحديات:

افتتحت هذه اجلل�شة مبداخلة ل�شعادة اإ�شماعيل �رضقي مفو�ش ال�شلم واالأمن باالحتاد االأفريقي، 

اأ�شا�شي يف منظومة االأمن العاملي، وال يزال االإرهاب ي�شكل فيها  اأفريقيا جزء  اأن  اإىل  اأ�شار فيها 

تهديدًا. وقال اإن التجربة االأفريقية مفيدة ملناطق اأخرى من العامل، حيث اأمكن االحتاد االأفريقي 

خطريًا  م�شا�شًا  اأو  اإبادة  خطر  ا�شت�شعر  كلما  بقوة  يتدخل  اأن  املبكر”  االإنذار  “نظام  بف�شل 

بحقوق االإن�شان. واأ�شاف: “منلك احلق بالتدخل دون اأن ن�شاأل االإذن من البلدان املعنية”.

  اأما �شعادة ميغيل اأنخيل موراتينو�ش وزير خارجية اإ�شبانيا �شابقًا، فقد ت�شاءل من يقود العامل 

اليوم؟ واأجاب: اإمنا تقوده �رضكات عمالقة مثل غوغل وياهو و�شواهما، وقد ال يكون هناك اأحد 

يف القيادة، فهو عامل خمتلف ينبغي اأن نعالج فيه ق�شايا االأمن بطرق مبتكرة. وعلى االأمني العام 

اجلديد لالأمم املتحدة اأن ي�شلح النظام الأنه مل يعد ي�شتجيب لتحديات اليوم.



9

تقرير حول منتدى الدوحة 2016

واأ�شار �شعادة فرانكو فراتيني وزير خارجية اإيطاليا ال�شابق، اإىل غياب اأوروبا ال�شيا�شي 

يف عامل فقد توازنه وي�شهد حربًا عاملية غري متناظرة، حيث جتد ال�شعوب نف�شها �شحية عدم 

توازن النظام العاملي، داعيًا اإىل وقف ما ي�شود من بوؤ�ش ومظاهر الفقر والت�شليح. واأكد اأنه 

فلن  البريوقراطية،  وتخطي  االأوروبي  املوقف  وتوحيد  املتو�شط  �شفتي  بني  التعاون  دون 

ننجح يف حل امل�شاكل التي يتخبط فيها ال�رضق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. وهو ما �شيعود على 

اأوروبا بال�رضر.

وقالت �شعادة ر�شيدة داتي وزيرة العدل ال�شابقة يف فرن�شا، اإن العامل ال ميكنه البقاء مكتوف 

التي  والنزاعات  امل�شاكل  اأ�شل  اأن  معتربة  املعومل.  االإرهاب  اأمام  الدول  تنهار  حني  يف  االأيدي 

يتخبط فيها العامل، ال�شيما يف منطقة ال�رضق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، اجتماعي خال�ش. ودعت 

اإىل اإ�شالح نظام االأمم املتحدة والتعاون الأن اأي دولة مبفردها ال ميكنها حل هذه امل�شاكل. واأكدت 

على �رضورة وجود “تعبئة حقيقية فورية”، ملواجهة التحديات وتخطي اخلوف.

يف  مبيته  نية  هناك  اأن  ال�شابق  اجلزائري  االإعالم  وزير  عميمور  الدين  حميي  �شعادة  وراأى 

ت�شويه االإ�شالم من خالل ا�شتغالل حوادث اإرهابية منعزلة، يف حني اأن املنطقة كانت وال تزال 

بها  يقوم  اإرهابية  عملية  اأي  على  “اجلهادية” تطلق  �شفة  واأن  ا�شتعمارية.  الأطماع  معر�شة 

�شخ�ش يائ�ش فيما يقع التعتيم على ما يقوم به غري امل�شلمني. واأكد اأن االإ�شالم لي�ش مو�شع 

ريبة حني يتعلق االأمر باالإرهاب، يف حني اأن عمليات غ�شيل الدماغ ا�شتعمارية اأ�شاًل.

الربملان  لدى  االأوروبية   - القطرية  ال�شداقة  جمعية  رئي�شة  ماني�شكو  رامونا  �شعادة  واأكدت 

فاإن  االآن  اأي�شًا، واإذا مل نفعل �شيئًا  امل�شتقبل  اأن احلرب ال تدمر احلا�رض فقط واإمنا  االأوروبي 

ينبغي  واأ�شافت  االأو�شط.  ال�رضق  النزاعات يف  �شتكون حول  عام  بعد ع�رضين  ال�شحف  عناوين 

الرتكيز فوريًا على م�شاعدة النا�ش العالقني على احلدود ب�شبب النزاعات، واإذا كانت لدينا روؤية 

وا�شحة للم�شتقبل ف�شنكون بحاجة للقوة اأي�شًا من اأجل حتقيقها.

وطالب امل�شاركون يف اجلل�شة املتخ�ش�شة باالأمن العاملي ب�رضورة ت�شافر اجلهود الدولية وعقد 

اتفاقيات جديدة ملواجهة التحديات امل�شرتكة وم�شكالت الفقر وعدم امل�شاواة والبطالة واالإرهاب 

وغريها مما يهدد االأمن وال�شلم الدوليني.
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الجلسة المتخصصة الثانية:
أمن الخليج - الحوار بدل النزاع:

اأكد فيها  افتتحت هذه اجلل�شة بكلمة لل�شيد جمال خا�شقجي مدير عام قناة العرب االإخبارية، 

الذين  االإيرانيني  النزاعات. والنزاعات غالب ومغلوب. وقدم مثل  اأن احلوار فكرة ممتازة حلل 

ي�رضون على دعم طاغية يف �شوريا واالنقالبيني يف اليمن. وقال اإن االإيرانيني يدعون للحوار من 

جهة، ومن جهة اأخرى يدعمون احلرب يف �شوريا ويدعمون حكم االأقلية يف اليمن. وهم على اجلانب 

اخلاطئ من التاريخ بينما ال�شعودية على اجلانب ال�شحيح. وهو يرى اأن احلوار ممكن لكن يجب 

اأن يكون هناك حزم، وذكر اأن ال�شعودية تلعب دورًا مهمًا واأح�رضت جميع االأطراف يف الكويت.

�شعوبة  اأن  فريى  بلجيكا،  يف  الدولية  االأزمات  جمموعة  رئي�ش  جوينيو  ماري  جان  ال�شيد  اأما 

احلوار اأمر وا�شح، وقد كانت كذلك يف احلرب الباردة واالآن اأ�شبح العامل قطبًا واحدًا. وقال اإننا 

باأم�ش احلاجة اإىل التكامل واحلوار بني جميع االأطراف، م�شريًا اإىل اأن هند�شة املنطقة غري ممكنة 

اإذا ا�شتمرت حالة ال�رضاع والنزاعات يف ال�رضق االأو�شط. ونبه اإىل �رضورة وقف �شباق الت�شلح 

باملنطقة، واأو�شح باأن احلاجة ما�شة اإىل تكامل عام وتكامل خا�ش يظهر الرغبة يف احلوار والعمل 

على بناء الثقة التي حتتاج اإىل دبلوما�شية هادئة، واإىل �رضورة االأخذ بال�شفقة ال�شاملة لتحقيق 

اال�شتقرار يف املنطقة.

وحتدث الدكتور �شيد عطا اهلل مهاجراين وزير الثقافة واالإر�شاد االإيراين ال�شابق، م�شبهًا تنظيم 

الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام “داع�س” مبر�ش الزهري، ويرى اأنه لن يكون هناك ا�شتقرار 

يف منطقة اخلليج اإال باحلوار اجلاد.

وراأى ال�شيد جابر احلرمي رئي�ش حترير جريدة ال�رضق القطرية اأنه ينبغي على الدول اأن تبني 

يف  املوجودة  الرثوات  فرغم  التهديد.  من  بداًل  هناك حوار  يكون  واأن  الت�شلح،  من  بداًل  امل�شانع 

املنطقة اإال اأنها مل حت�شد للتنمية واإمنا الحتقان وح�شد طائفي. ف�شمو االأمري ال�شيخ متيم بن حمد 

اآل ثاين يف �شبتمرب 2015 دعا اإىل احلوار يف االأمم املتحدة، فهو يرى اأن هناك حاجة ما�شة اإىل حوار 

جاد لتكون منطقة يحتذى بها وهناك جتارب ناجحة مثل جتربة االآ�شيان.

واأ�شار الدكتور علي ر�شا نوري زادة مدير مركز الدرا�شات العربية االإيرانية يف لندن اإىل اأن هناك 

اختالفًا بني ال�شعب االإيراين واحلكومة االإيرانية. فاإيران مل تخرت جريانها، وكذلك االأمر بالن�شبة 

لدول اخلليج، التي مل تخرت اإيران لتكون جارتها. لذا فعلى اجلانبني التكيف مع بع�شهما البع�ش. 

االإيرانيون  املثقفون  يكنها  التي  احلب  م�شاعر  االإيرانيني  يبادلوا  اأن  العرب  املثقفني  من  وتوقع 
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للعرب، فهم يقومون برتجمة اإنتاجهم الفكري للغة العربية اإ�شافة لوجود قنوات تبث بالعربية 

اإيرانية، كما متنى اأن  بينما ال يوجد من قبل العرب من يقوم بالرتجمة للغة االإيرانية اأو قنوات 

تكون هناك حكومة علمانية يف اإيران. ويف النهاية فهو ي�شدد على احلوار بني ال�شعوب.

امل�شكلة  اإن  قائاًل  الكويت،  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  ال�شايجي  عبداهلل  الدكتور  وحتدث 

االأ�شا�شية هي عدم وجود توازن القوى )توازن الرعب(، وهذا يوؤدي اإىل �شيا�شات عدم متوازنة 

واإىل الفوقية يف التعامل. فاإيران ت�شيطر على العراق التي ا�شتفادت من االتفاق النووي، وهي تنظر 

للعرب من فوق، واخلالف مع اإيران لي�ش خالفًا حدوديًا بل هو خالف ا�شرتاتيجي، كما اأن اإيران 

ت�شدر الطائفية وتر�شل خاليا اإرهابية لدول اخلليج، فهي تريد اأن تك�شب من الغرب على ح�شاب 

جريانها. ودافع املتحدث بقوة عن �رضورة الو�شول اإىل توازن القوى قبل احلوار.

وقال الدكتور اإيان اأنطوين مدير معهد اإ�شتكهومل الدويل لبحوث ال�شالم نحاول اأن مننع الثنائية 

القطبية يف العامل مثل �رضق اأوكرانيا، كما اأنه ميكن لالتفاقيات اأن تعقد كما ح�شل يف ال�شنوات 

ال�شتني املا�شية وما يح�شل يف العامل، ويوجد لدينا �شبكة كبرية من املوؤ�ش�شات االأوروبية وم�شتوى 

معترب من احلوار بني املدن.

واأ�شار الدكتور ديغانغ �شن مدير عام مركز درا�شات ال�رضق االأو�شط يف جامعة �شنغهاي للدرا�شات 

الدولية اأن اخل�شومة ال�شيا�شية بني ال�شعودية واإيران توؤدي اإىل عدم اال�شتقرار. فاالأمن اجلماعي 

يعتمد على جميع االأطراف وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية. وال�شالم ال�شيء اأف�شل من احلرب 

التفاهم  اإىل  ت�شل  اأن  دول اخلليج  على  اأنه  تطبيقها، ومنها  بد من  ال  اأمور  عدة  اجليدة، وتوجد 

واحلل ال�شلمي وعدم التدخل وو�شع اخلالفات جانبًا. وعليها اأن تطبق بناء تكامل الثقة، وميكن 

دولة قطر اأن تلعب دور الو�شاطة، وباإمكان كافة االأطراف حتقيق االأمن اجلماعي.

التعاي�ش ب�شالم  اإيران ال تريد  اأن  باأمن اخلليج  امل�شاركون يف اجلل�شة املتخ�ش�شة  اأغلبية  اأكد 

واليمن،  �شوريا  العربي، ال�شيما يف  العامل  الطواغيت يف  دعم  على  واأنها ت�رض  املنطقة،  دول  مع 

م�شريين اإىل اأن اإيران تقاتل االآن يف �شوريا ويف الوقت نف�شه تدعو للحوار رغم اأنها تدفع الرئي�ش 

ال�شوري ب�شار االأ�شد وت�شغط عليه لعدم اجللو�ش والتفاو�ش. كما اأكدوا على اأهمية التوا�شل 

بني ال�شعوب يف املنطقة. 
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الجلسة المتخصصة الثالثة:
تحقيق األجندة الدولية للتنمية المستدامة
في ظل األوضاع الراهنة لالقتصاد العالمي:

افتتحت اأعمال اجلل�شة مبداخلة ل�شعادة نائب وزير خارجية اليونان دميرتي�ش ماردا�ش اأو�شح 

ومرافئ  عامليًا،  لوجي�شتيًا  مركزًا  ميتلك  الذي  اليوناين،  لالقت�شاد  االإيجابية  اخل�شائ�ش  فيها 

كثرية، وقطاعًا �شياحيًا متميزًا. وقال كذلك اإن االأزمة االقت�شادية جعلت االقت�شاد اليوناين منفتحًا 

اأكرث على اخلارج، ف�رضكات البناء و�شعت من عملياتها يف كافة اأنحاء العامل واأ�شبحت ال�رضكات 

اليونانية تهتم باالأ�شواق العاملية اأكرث من االأ�شواق الداخلية. كذلك ا�شتعر�ش الفر�ش املتاحة اأمام 

امل�شتثمرين يف القطاع اخلا�ش يف جماالت ال�شياحة والطاقة املتجددة، وال�شناعات الدوائية.

اأما �شعادة مايا في�شتجيد نائبة وزير التنمية اال�شرتاتيجية يف ال�شويد، فقد اأ�شارت اإىل اأن العامل 

2030 التي متت مناق�شتها مع جميع االأطراف،   - قد اأقر باالإجماع اأجندة التنمية امل�شتدامة 2015 

الدول.  وجميع  القطاعات  لكل  �شاملة  االأجندة  هذه  وجاءت  املدين،  واملجتمع  اخلا�ش  والقطاع 

واأكدت على ا�شتعداد احلكومة ال�شويدية لتنفيذ اأجندة التنمية الدولية، حيث مت ت�شكيل جلنة وطنية 

تقدمي  يف  ال�شويد  دور  اإىل  واأ�شارت  والنقابات،  البلديات  مع  بالتعاون  متكاملة  عمل  خطة  ت�شع 

امل�شاعدات للدول النامية وجهودها يف مكافحة التغري املناخي. 

واأ�شار �شعادة �شاهد مالك وزير التنمية الدولية ال�شابق يف اململكة املتحدة، اإىل اأن العامل مل يواجه 

الفقر بطريقة م�شتدامة، واأكد على دور االأمم املتحدة والوكاالت التابعة يف تعزيز التنمية امل�شتدامة 

وحماربة الفقر. فلوال هذه الوكاالت لكان العامل يف و�شع اأ�شواأ. ثم حتدث عن تزايد امل�شاعدات 

0.7% من الناجت  النامية والتي تخطت  التي تقدمها اململكة املتحدة لدعم جهود التنمية يف الدول 

القومي. واأ�شار اإىل جميع التحديات عابرة احلدود التي ي�شهدها العامل، كندرة املوارد، والتغري 

املناخي، واالإرهاب، واملجاعة والفقر، كل هذه اأمور هامة يجب مواجهتها ب�شورة جماعية.

اأو �شيوك نائب رئي�ش الوزراء وزير املالية ال�شابق يف كوريا اجلنوبية، اإن  وقال �شعادة هيون 

اأجندة التنمية امل�شتدامة تدعو اإىل حتقيق النمو ال�شامل وهذا ي�شتدعي انخفا�ش معدالت انبعاثات 

الكربون واإ�شالحات هيكلية لتح�شني احلوكمة وبيئة االأعمال والتناف�شية، وخلق الوظائف. وهذه 

ال�شيا�شية  االأهداف  اأعم يف ظل كرثة  التن�شيق  لكن  اأ�شا�شية،  والعامل  واالإقليم  الوطن  اجلهود يف 

وتعار�شها. التن�شيق بني ال�شيا�شات مهم اإذا اأردنا حتقيق اأجندة التنمية امل�شتدامة 2030. وهذا 

يتطلب اإعادة خلق اقت�شاد عاملي يقود اإىل منو م�شتدام، ونحن اليوم باأم�ش احلاجة اإىل اإطار عام 

عاملي ل�شمان النمو ومعاجلة م�شكلة انعدام امل�شاواة.
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جرت  التي  االأجواء  عن  باك�شتان  االأعمال  اإدارة  كلية  عميد  ح�شني  ع�رضت  الدكتور  وحتدث 

فيها �شياغة االأهداف االإمنائية لالألفية التي ات�شمت با�شتقرار اقت�شادي عاملي، وحتقيق معدالت 

اأجندة  اأما االأجواء التي جرت فيها �شياغة  10% يف كل من ال�شني والربازيل.  الـ  منو تخطت 

التنمية امل�شتدامة 2030 فتتمثل ببيئة اقت�شادية عاملية �شعبة وفو�شى وعدم ا�شتقرار �شيا�شي، 

ال�شيما يف منطقة ال�رضق االأو�شط. واأ�شار اإىل اأن اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 عالية الطموح، 

املدين،  واملجتمع  اخلا�ش  والقطاع  احلكومية  القطاعات  جميع  من  اجلهود  م�شاعفة  وتتطلب 

وح�شد املوارد. كما اأن الو�شع احلايل املعقد يف الدول النامية والنا�شئة وال�رضاعات بني الفئات 

العرقية يف تنام، وبناء التوافق داخل الدولة لتنفيذ اأجندة التنمية امل�شتدامة ي�شري عك�ش امل�شار، 

واأن الف�شاد ي�شكل عائقًا اأمام حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

واأجمع امل�شاركون يف هذه اجلل�شة اإىل اأن العامل اليوم باأم�ش احلاجة حل�شد الطاقات واجلهود 

فيما  ال�شيما  عملي  واقع  اإىل  االلتزامات  امل�شكالت، وحتويل  ملواجهة  ال�شيا�شية  االإرادة  وتعزيز 

الثالث،  القطاعات  2030، موؤكدين على �رضورة م�شاركة  امل�شتدامة  التنمية  اأجندة  بتنفيذ  يتعلق 

العام واخلا�ش واملجتمع املدين، يف حتقيق تلك االأهداف، ف�شاًل عن الدعم الذي ميكن اأن تقوم به 

الوكاالت التابعة لالأمم املتحدة يف هذا املجال.
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3( اليوم الثالث، 23 مايو 2016

الجلسة العامة الرابعة:
الطاقة. الوضع العالمي الراهن: التحديات والفرص:

افتتحت هذه اجلل�شة مبداخلة ل�شعادة عبداهلل بن حمد العطية نائب رئي�ش الوزراء وزير الطاقة 

النفط ال  الأ�شعار  الكبري  الرتاجع  االأ�شا�شي يف  ال�شبب  اأن  بنّي  الذي  ال�شابق،  القطري  وال�شناعة 

يعود اإىل نظرية املوؤامرة التي يرددها البع�ش، بل اإىل منظومة العر�ش والطلب يف ال�شوق العاملية 

التي تخ�شع لعوامل عديدة. واأكد اأنه ال ال�شعودية وال اأوبك ت�شتطيع اأن تتحكم باالأ�شعار العاملية 

للنفط، م�شريًا اإىل تراجع ح�شة اأوبك من االإنتاج العاملي اإىل حوايل )30%( بعد اأن كانت تتخطى 

اأن هناك دواًل اأخرى كرو�شيا واملك�شيك والرنويج تنتج كميات كبرية من النفط،  )70%(، حيث 

وتوؤثر يف ال�شوق العاملية.

اأما �شعادة اأنطونيو عي�شوي كوندي وزير الطاقة واملناجم بجمهورية الدومنيكان، فقد اأ�شار اإىل 

اأن هبوط اأ�شعار النفط مل يجعل بالده ترتدد يف تنويع م�شادر طاقاتها، بل قامت بتخزين كميات 

واال�شتك�شافات اجلديدة  وال�شم�ش  الرياح  على  االعتماد  قدمًا يف  امل�شي  وا�شتطاعت  منه،  كبرية 

واالإنتاج، م�شددًا على اأهمية توفري م�شادر طاقة باأ�شعار معقولة للدول الفقرية، والطاقة املتجددة 

مثل الرياح واملياه.

واأ�شار �شعادة اأيفان اأوريانا م�شاعد وزير الطاقة والتعدين يف فنزويال، اإىل وجود تفاوت يف توزيع 

الطاقة التقليدية، غري اأن الطاقة ال�شم�شية ال تظهر ذلك التفاوت وعدم التنا�شق، وبغ�ش النظر عن 

هذه االختالالت واجلهود التي ميكننا القيام بها حللها، غري اأن هناك م�شاكل اأخرى اأكرث اأهمية 

مرتبطة اأكرث بالفقر. 

وحتدث يف اجلل�شة �شعادة ن�رض احلامد وزير الطاقة واملوارد املعدنية يف بنغالدي�ش، موؤكدًا اأن 

اأخرى، مطالبًا  اأنه يفيد بع�ش االقت�شادات، فهو ي�رض باقت�شادات  اأ�شعار النفط رغم  انخفا�ش 

الدول امل�شدرة للنفط باال�شتعداد ال�شتيعاب امل�شاألة، ودعا اإىل �رضورة خلق منظومة جديدة للطاقة 

تعتمد على امل�شادر املتجددة. و�شدد على اأهمية التو�شع باال�شتثمار يف الطاقة ال�شم�شية بو�شفها 

متاحة يف البلدان كافة جمانًا، حيث ُتعد هي امل�شتقبل يف ظل ارتفاع اأ�شعار النفط، وا�شتخدامها على 

نطاق وا�شع، واأ�شار اأي�شًا اإىل ت�شكيل منظمة جديدة للطاقة بقيادة دول اخلليج العربي، بو�شفها 

مركزًا للطاقة ال�شم�شية يف العامل.

من جانبه اأكد الدكتور اإبراهيم اإبراهيم امل�شت�شار االقت�شادي يف الديوان االأمريي يف دولة قطر، 
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اأن تراجع اأ�شعار النفط بلغ نحو )74%( بني منت�شف عام 2014 و2016، وهذا اأدى اإىل وجود 

عجز يف موازنات دول اخلليج العربي يقدر بنحو )12%(، وهو ما دفع بها اإىل و�شع خطط ملواجهة 

هذا العجز، تت�شمن خف�ش االإنفاق العام وتر�شيده، وت�شجيع القطاع اخلا�ش. وطالب بالتن�شيق 

بني دول جمل�ش التعاون اخلليجي لتنفيذ هذه الربامج واخلطط.

اأما �شعادة �شليمان احلرب�ش مدير عام �شندوق اأوبك للتنمية الدولية، فقد اأ�شار اإىل اأهمية توفري 

اأن النفط  اإىل  الطاقة يف الدول بو�شفها حتقق التنمية االقت�شادية واالجتماعية والبيئية. واأ�شار 

�شيبقى هو امل�شدر االأ�شا�شي للطاقة، ال�شيما واأن الرياح وال�شم�ش واملاء ت�شتبدل فقط يف قطاع 

2011 على تخ�شي�ش  عام  اأوبك وافقت  اأن  واأو�شح  االأ�شا�ش.  والغاز هما  النفط  بينما  الكهرباء 

مليار دوالر لتوزيع الطاقة على فقراء العامل يف )134( دولة عن طريق م�رضوعات الإعادة تـاأهيل 

توزيع الكهرباء وم�شاريع الطاقة املائية. 

وخل�ش امل�شاركون يف هذه اجلل�شة اإىل ما و�شفوه بالدرو�ش املنتقاة من اأزمة النفط العاملية، حيث 

بالبيئة. والحظوا  ذلك  وارتباط  الطاقة،  الأزمة  ملراقبة مركبة ومتنوعة  على وجود حاجة  اتفقوا 

اأن اإدارة الطاقة م�شاألة اأ�شا�شية وتتطلب م�شاركة اجلميع، واأكدوا على اأهمية االنتقال اإىل مرحلة 

اال�شتثمار يف الطاقة املتجددة بكثافة وعدم االعتماد على النفط وحده. و�شددوا على اأن اال�شتثمار 

يف الطاقة املتجددة هو ا�شتثمار يف م�شتقبلنا اجلماعي، وقراراتنا لي�شت فقط بيئية بل �شتوؤثر على 

كافة مناحي احلياة مبا يف ذلك االقت�شاد والتوظيف وال�شحة واالأمن.

الجلسة العامة الخامسة:
دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية:

افتتحت هذه اجلل�شة مبداخلة ل�شعادة حبيب بن حممد الريامي اأمني عام مركز ال�شلطان قابو�ش 

للثقافة والعلوم، حتدث فيها عن اأهمية التجان�ش والتوافق وعدم االإق�شاء ملكونات املجتمع املدين 

يف عملية التنمية وبناء املجتمعات التي ينبغي اأن تتم من خالل ال�رضاكة واالإن�شات لالآخر. وقال 

اإن التاريخ �شاهد على اأن كل املجتمعات وجدت لتكون متجان�شة، اأما تلك التي يقع فيها االإق�شاء 

فهي ال تتطور.

وحتدث الدكتور اإيريك �شوارتز عميد كلية همفري هيوبرت لل�شوؤون العامة بجامعة ميني�شوتا 

االأمريكية، عن اإمكانية اأن ت�شتفيد احلكومات من دور منظمات املجتمع املدين يف تقدمي العون اأثناء 

ال�شيا�شية  باجلوانب  تهتم  التي  املنظمات  تقييد  عدم  على  احلكومات  وحث  واالأزمات،  الكوارث 

واالجتماعية وتقدم اخلربة والن�شيحة وتعزز التقدم.
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واأ�شارت �شعادة اآمال عبداللطيف املناعي رئي�شة موؤ�ش�شة قطر للعمل االجتماعي، اإىل اأن الوقت 

قد حان لطي �شفحة ال�شلطة املركزية الواحدة واالأخذ بنهج ال�رضاكة للتنمية. موؤكدة اأن املجتمع 

بني  اجتماعي  وحوار  له،  توؤطر  قانونية  ت�رضيعات  منها  حمفزات  عدة  اإىل  يحتاج  القوي  املدين 

الدولة وكافة اأطراف املجتمع، وخلق قيادات ورواد اأعمال و�شفوف ثانية من املهتمني بالن�شاط 

االجتماعي املدين.

املطبات  عن  بتون�ش،  لل�شباب  الوطني  للمر�شد  العام  املدير  جويلي  حممد  ال�شيد  وحتدث 

وال�شعوبات التي تعرت�ش املجتمع املدين، واأهمها انت�شار بع�ش اأ�شكال الف�شاد يف هذه املنظمات. 

وقال: “اأ�شبح لكل طرف من اأطراف العمل املدين )املانحني الدوليني واملجتمع املحلي وامل�شتفيد( 

ثقافته وتوجهاته واأهدافه اخلا�شة االأمر الذي يتطلب حتركًا واعيًا ل�شد نقاط ال�شعف التي حتيط 

بالعمل املدين لتحقيق اال�شتفادة املرجوة منه”.

ونبه ال�شيد مراد با�شا ع�شو جمل�ش االأمناء لهيئة االإغاثة االإن�شانية الرتكية اإىل اأنه ال ميكن رفع 

التحديات احلالية املتعلقة بالتنمية واالأمن دون اإيالء اأهمية لدور املجتمع املدين يف النهو�ش بالدول 

النامية. و�رضب مثااًل على ذلك ما �شهدته تركيا، حيث بلغ عدد منظمات املجتمع املدين بها حاليًا 

نحو 150 األف منظمة.

وقدم الدكتور فالدميري بوتروف �شوبوف من املعهد البلغاري لل�شوؤون الدولية عر�شًا موجزًا 

لتطور عمل منظمات املجتمع املدين يف بلغاريا بعد عام 1989 وكيف حتولت من موؤ�ش�شات تواجه 

بـ“معاهد �شياغة ال�شيا�شات”.  الدولة اإىل كيانات م�شتقلة. واأ�شبحت تعرف يف مراحل متاأخرة 

وقد اأدى ذلك اإىل تنامي ثقافة ال�رضاكة مع احلكومة واإيجاد توازن بني دور وم�شوؤوليات الدولة 

ودور وم�شوؤوليات املجتمع املدين.

واأجمع امل�شاركون يف هذه اجلل�شة على اأهمية الدور الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية لتواكب 

متطلبات الع�رض وحتقق ال�رضاكة لي�ش على ال�شعيد املحلي فح�شب بل اأي�شًا على ال�شعيدين الدويل 

واالإقليمي. ودعا امل�شاركون الدول النامية اإىل اإف�شاح املجال للمجتمع املدين للقيام بدور يف تعزيز 

التنمية، ال�شيما يف جماالت ال�شحة والتعليم واالإغاثة وحماربة التطرف واالإرهاب.



17

تقرير حول منتدى الدوحة 2016

الجلسة الختامية:

تراأ�ش هذه اجلل�شة �شعادة الدكتور ح�شن بن اإبراهيم املهندي مدير املعهد الدبلوما�شي بوزارة 

اخلارجية، وقدم روؤ�شاء جل�شات املنتدى اأبرز النقاط التي ناق�شتها كل جل�شة. فاأعادوا التاأكيد 

على ترابط الق�شايا االإقليمية والدولية والتاأثري املتبادل بينها، وعلى اأهمية احلوكمة والثقافة 

ب�رضورة  واأو�شوا  املجتمعات،  بناء  يف  لالآخر  واالإ�شغاء  والتنوع  والعدالة  والتنمية  امل�شرتكة 

اإيجاد قيادة م�شرتكة ملعاجلة امل�شاكل واإ�شالح االأمم املتحدة، ودعم التعليم واالبتكار. واتفقوا 

عملي.  واقع  اإىل  ال�شيا�شية  االلتزامات  وحتويل  بديلة،  طاقات  على  املراهنة  اإىل  احلاجة  على 

وحذروا من العواقب الوخيمة يف الرتاخي عن تنفيذ القرارات االأممية، وعلى اأهمية اإ�رضاك كل 

واملجتمع  والن�شاء  لل�شباب  املجال  واإف�شاح  �شلمية،  بطرق  النزاعات  حلل  ال�شعي  يف  االأطراف 

املدين للم�شاهمة يف اإثراء احلياة العامة. 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزير  م�شاعد  املريخي  �شعد  بن  �شلطان  �شعادة  بكلمة  املنتدى  واختتم 

اخلارجية بدولة قطر، اأ�شاد فيها بامل�شاهمة القيمة للم�شاركني خالل اجلل�شات املرثية بنقا�شاتها، 

جلميع  ال�شكر  وقدم  العامل،  دول  خمتلف  من  واخلرباء  وال�شيا�شيني  القادة  كبار  ذلك  يف  مبا 

ملواجهة  احللول  وطرحوا  اأيام،  ثالثة  امتداد  على  والروؤى  االأفكار  تبادلوا  الذين  امل�شاركني 

التحديات ال�شيا�شية واالقت�شادية التي تواجه العامل.


