كلمة سعادة الســفير ناصر بن عبدالعزيز النصر
سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني  ،رئيس املجلس األعلى لشؤون األسرة
سعادة السيد عبد اهلل بن ناصر آل خليفة  ،رئيس مجلس إدارة معهد الدوحة للدراسات األسرية والتنمية
الدكتور ريتشارد ويلكنز ،مدير معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية،
أيها احلضور الكرام،
إنه ملن عظيم سروري أن أحتدث اليوم في هذا املؤمتر الهام  ،ال ألنه يتناول موضوع ًا هام ًا ميسنا جميع ًا
فحسب ،بل وألنه مؤمتر ينظمه معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية ،وهو املعهد الذي عايشنا
انطالقته منذ أن كان فكرة طموحة أطلقتها وتبنتها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند حرم حضرة
صاحب السمو أمير البالد املفدى في ختام مؤمتر الدوحة العاملي لألسرة الذي احتضنته الدوحة في نوفمبر من
عام  ،2004إلى أن أصبحت له نشاطات متميزة مثل هذا املؤمتر .وكان ذلك املؤمتر نفسه ثمرة جهود بذلتها
دولة قطر في األمم املتحدة في إطار مساهمتها الفعالة في مجال تعزيز األسرة ومتكينها .وقد وافق انعقاد
املؤمتر الذكرى السنوية العاشرة إلعالن السنة الدولية لألسرة من قبل األمم املتحدة ،وأتى مبثابة مساهمة في
اجلهود الرامية إلى حتقيق أهداف السنة الدولية لألسرة .وقد بذل الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة
بنيويورك جهودا كبيرة في اعتماد قرار اجلمعية العامة رقم  111/59املعني باالحتفال بالذكرى السنوية
العاشرة وفي إبراز جهود دولة قطر في عقد املؤمتر وإبراز إعالن الدوحة حول األسرة الصادر في ختام املؤمتر.
وإنه ليسرنا أن حتتضن الدوحة هذا املعهد الذي يضاف إلى اإلجنازات العديدة لقيادة دولة قطر احلكيمة جلعل
دولة قطر مركز إشعاع فكري .ولقد أتى إنشاء معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية ليكون آلية يتم من
خاللها وضع هذا االهتمام من قبل دولة قطر بتعزيز األسرة ومتكينها موضع التنفيذ .فمساهماته القيّمة حتتاج
إليها هذه املنطقة من العالم واملناطق األخرى سوا ًء على شكل بحوث أكادميية ودراسات تفصيلية أو مبادرات أو
سياسات لدعم تنفيذ اخلطط التنموية والبرامج األسرية سوا ًء من قبل احلكومات أم من قبل مؤسسات املجتمع املدني.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
لقد بذل الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة بنيويورك جهود ًا حثيثة للمساهمة في إبراز معهد الدوحة
الدولي للدراسات األسرية والتنمية على املستوى الدولي لكي تتم االستفادة من نشاطاته وإنتاجه على أكبر
نطاق ممكن .ففي قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  129/62املعنون «متابعة الذكرى السنوية العاشرة
للسنة الدولية لألسرة وما بعده» الذي اعتمدته بتاريخ  18ديسمبر  ،2007أثنت اجلمعية العامة على تأسيس
معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية ،باعتباره يساهم في حتقيق أهداف السنة الدولية لألسرة.
هذا وقد ساهمنا أثناء الدورة احلالية الرابعة والستني للجمعية العامة في إعداد القرار  133/64الذي
اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  18ديسمبر  ،2009والذي ركّز على التحضير لالحتفال بالذكرى
العشرين للسنة الدولية لألسرة عام  ،2014وقررت اجلمعية العامة مبوجبه أن تنظر في التحضير للذكرى
السنوية العشرين في دورتها السادسة والستني .وستكون تلك املناسبة فرصة إلبراز نشاطات املعهد ونتاجه
الزاخر على املستوى اإلقليمي والدولي  ،وسوف يتعاون الوفد الدائم لدولة قطر مع معهد الدوحة الدولي من
أجل اقترح برنامج عمل لالحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية لألسرة عام  2014يتم الترويج له
على املستوى الدولي حفاظا على الزخم املطلوب لالحتفال بهذه الذكرى التي تدعو لتعزيز مكانة األسرة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
في إطار السياسات العديدة احلكيمة التي تنتهجها حكومة دولة قطر في مجال التنمية االجتماعية ،فإنها تتبع
ال يركز على األسرة ،التي هي اللبنة األساسية في بناء املجتمع .وتهتم من هذا
ال وشام ً
نهج ًا إمنائي ًا متكام ً
املنطلق بتعزيز قدرة املؤسسات الوطنية على وضع السياسات التي تتعلق باألسرة وتنفيذها ورصدها،

إدراك ًا منها للدور املركزي الذي تلعبه األسرة في النهوض باملجتمع والوطن باالشتراك مع الالعبني اآلخرين.
وال يقتصر اهتمام حكومة دولة قطر مبكانة األسرة وتهيئة البيئة املواتية لتعزيزها على املستوى الوطني فحسب ،بل كما
أوضحت آنفاً ،تضطلع دولة قطر بدور ريادي على مستوى األمم املتحدة في مجال القضايا املتصلة باألسرة .وال شك
أن أهمية احلفاظ على الكيان األسري تبرز في وجه املخاطر العديدة التي تتهدده من عدة نواحي في عاملنا املعاصر.
وختام ًا نود أن نوجه الشكر الكبير للمجلس األعلى لشؤون األسرة ومعهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية
والتنمية لتعاونهم املثمر ولعقد هذا املؤمتر الهام الذي ميثل لنا األساس العلمي الذي ننطلق منه في جهودنا
على الساحة الدولية لتعزيز مكانة األسرة واحلفاظ على كيانه في وجه املخاطر العديدة الذي تواجه بنيانه...
وشكرا لكم.

