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	لتغییروالمرأة العربیة كصانعة ل	المشاركة السیاسیة
	

		نظمھ معھد الدوحة الدولى لألسرةیمنتدى 
		وكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیھ، جامعة حمد بن خلیفة  

	
	إحتفاالً بالیوم العالمى للمرأة 

	
2018مارس 	11مركز قطر الوطنى للمؤتمرات،  	

	
الدوحة الدولى لألسرة المدیر التنفیذى لمعھد/	الجھني كلمة األستاذه نور المالكى 	

	
	

	

	السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

	أصحاب السعادة 
	

	السیدات والسادة

	الحضور الكریم  	

	

وكلیة العلوم اإلنسانیة  معھد الدوحة الدولي لألسرة ینظمھالھام الذي الملتقى یسرني أن أرحب بكم في ھذا 

مین الملتقى النشطاء والمھتمین والداعویجمع 	،بیوم المرأة العالمي	حتفاالً ا	حمد بن خلیفة جامعةفي واالجتماعیة 

بیة، قطر والمنطقة العرمن قطر وخارجھا، لالحتفال بإنجازات المرأة في لقضایا المرأة والمساواة بین الجنسین 

	.صعید الوطني واإلقلیميعلى الالتحدیات التي تواجھ الجھود الرامیة للنھوض بالمرأة في ولمناقشة 
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ة لنا أھمیة خاصفي صنع التغییر  ھاھو المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة ودورویكتسب موضوع الملتقى 	

ي فلصاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، أمیر البالد حفظة هللا  القرار التاریخي بعدكنساء قطریات 

ألول مرة في تاریخ البالد ثم إعالن سموه في خطابھ عضویة مجلس الشورى  نساء في	4بتعیین 	2017نوفمبر 

	.	مجلسالنتخابات مجلس الشورى عن قیام الحكومة باإلعداد الل	46في افتتاح الدورة 

التي اتخذتھا قطر لتعزیز حضور المرأة في  ةالخطوة الكبیر بھذه فرصة حقیقیة لالحتفاء الملتقىیمثل  و

 ً 	.لدعم ھذه الخطوة الھامة و ترسیخھا عملیة صنع القرار، ومناقشة كیفیة العمل معا

	

یأتي في إطار حراك غیر مسبوق تشھده الدوحة احتفاال بھذه المناسبة  ىأن عقد ھذا الملتقإلى  أود أن أشیركما 

الة الرس وأشیر إلى أثمن	وفي ھذا اإلطار.	من قبل المؤسسات الحكومیة وتنظیمات المجتمع المدني المختلفة

ت انفتخر بما أنجزتھ المرأة القطریة خالل السنو"الصادرة من مكتب االتصال الحكومي بھذه المناسبة ونصھا 

	"األخیرة من نجاح وإنجازات وإثبات قدرتھا على المشاركة بقوة وجدارة في مسیرة النھضة التي شھدتھا الدولة

والحملة اإلعالمیة على وسائل التواصل والتي قدمت نماذج من القیادات والرائدات في مجاالت مختلفة مثل 

بأھمیة دور المرأة في التنمیة وحشد الجھود أن زیادة الوعي .	العمل الدبلوماسي وریادة األعمال والریاضة

المرأة ھو أھم ما یھدف لھ تقدم لمواصلة التقدم واإلنجاز والسعي للتغلب على جمیع المعوقات التي تواجھ 

	.	بیوم المرأة العالمي االحتفال

	

			السیدات والسادة

 متدة،والمتسھم النساء بشكل أساسي في حیاة مجتمعاتنا المعاصرة، فھن العمود الفقري ألسرھن الصغیرة 

ً حیوی دوراً  النساء وتلعب	.كما تشكلن األغلبیة من حیث عدد السكان في كثیر من البلدان.	المحلیة ھنمجتمعاتلو  ا

 وانتاجھنعملھن  من خالل لمجتمعاتھنوالرخاء  هإحداث الرفا فيفي المجتمع بوصفھن مساھمات فاعالت 

المراكز وومع ذلك كلھ، نجد تمثیل المرأة فى مراكز صنع القرار .	توفیر الخدمات الضروریةسھامن في إللسلع و

	.أقل من الرجال في جمیع أنحاء العالم القیادیة

 المشاركة هأھمیة ھذ ومناقشةمشاركة المرأة في صنع القرار  ىللتمعن في معنالفرصة  ملتقانا الیومویتیح لنا 

	.	ومجتمعھا ككل ألسرتھالیس للمرأة وحدھا فحسب، بل أیًضا 
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	السیدات والسادة 

ر تجارب وتُظھ.	اإلنصافو منطقیة تنطلق من مبدأ العدالة و  مسألة طبیعیةإن وجود المرأة في القیادة السیاسیة 

دوائر صنع القرار أن ھذه المجتمعات تمیل إلى أن تكون أكثر  البلدان التي شھدت زیادة فى مشاركة المرأه فى

فالمشاركة الفعالة للمرأة في الحوكمة توفر السبیل .	استجابة الحتیاجات المرأة وإدماجھا في المجتمع وإنصافھا

	.ق النمو االقتصادي، واألمن االجتماعي لكل فئات المجتمعیإلى توسیع مدى التنمیة، وتحق

مرأة فرصة المشاركة في العملیة السیاسیة التي تؤثر علیھا، فإنھا ستتمكن من التعبیر عن قضایاھا وعندما تتاح لل

ة إلى إضاف ، وتضع على طاولة المناقشة المسائل التي تؤثر على حیاتھا و حیاة أسرتھا ومجتمعھا ككلوھمومھا

 لمرأة التي تضمنھا االتفاقیات الدولیةأن مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة في بلدھا ھي أحد حقوق اإلنسان ل

دولة ومنھا ضمنھا 	179التي انضمت لھا ووعلى رأسھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

	.	2009إبریل عام 	29دولة قطر في 

	

	ســیداتـي وســــادتي

	.نتمعن فى بعض معوقات المشاركة السیاسیة للمرأةدعونا 
	

بین لنا األدلة وت.	تمثیل المرأة في دوائر صنع القرار على جمیع المستویات في المنطقة العربیةھنالك نقص في 

.	العالميفي المائة، وھو معدل أقل بكثیر من المتوسط 	19النسبة اإلقلیمیة لعضوات البرلمانات تبلغ أن متوسط 

الرعایة الصحیة والتعلیم الجید،  فوجود قضایا مثل العنف ضد المرأة والفقر وانعدام فرص الحصول على

یجة ونت.	والعبء المزدوج للعمل المدفوع األجر وغیر المأجور یؤثر على مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة

ضافة إلى وباإل .أو المساھمة فى تحقیقھ في مجتمعھا فإن المرأة ال تملك صوتًا كافیًا لدفع عجلة التغییرلذلك، 

جتماعیة والتقالید والقوالب النمطیة والممارسات التي تمیز ضدھا، كل ھذه العوامل ذلك، ھنالك األعراف اال

	الحیز الخاص"حرمت المرأه ألجیال من المشاركة خارج نطاق  والحیاة  او ما یعرف لنا جمیعا بالمنزل"

جل ى الروبعض المجتمعات لھا توقعات مختلفة من الدور الذى تلعبھ المرأة عن ذلك الذى یجب عل.	األسریة

	.	القیام بھ،  وھذه التوقعات ال ترى دورا للمرأة في صنع القرار
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	السیدات والسادة 

م التعبیر وقد ت.	لقد اتخذت قطر وما زالت تتخذ تدابیر موضوعیة لتعزیز مشاركة المرأة في جمیع مجاالت الحیاة

تلعب دوًرا ھاًما في جمیع المرأة سوف "التي تنص على أن 	2030عن ذلك بوضوح في رؤیة قطر الوطنیة 

).	11:	2030رؤیة قطر "(مجاالت الحیاة، وخاصة من خالل المشاركة في صنع القرار االقتصادي والسیاسي

	وفي الواقع، بدأ دعم قطر لمشاركة المرأة في الحوكمة منذ فترة طویلة لى ع تشجیع النساءومنح  حیث تم.

كما تم اختیار .	1998عام في 	المجلس البلدي المركزينتخابات الممارسة حقوقھن في التصویت والترشح 

نجاًزا إومن ثم فإن تعیین النساء في مجلس الشورى یعد .	النساء لشغل مناصب قیادیة في مختلف المجاالت

	.	طریة للمرأة في قفي مجال الحقوق السیاس جدیًدا

	

جدی����دة لتعزی����ز  س����بال 2011ع����ام  المنطق����ة العربی����ة من����ذ ش����ھدتھاق����د وف����رت التط����ورات السیاس����یة الت����ي ل

 البل���دانبع���ض ولق���د تبن���ت .	نط���اق حقوقھ���ا وتمثیلھ���ا ف���ي الحی���اة السیاس���یة والعام���ة وتوس���یع، الم���رأةحق���وق 

 دوالً أخ����رىفیم����ا اعتم����دت .	ز التمثی����ل السیاس����ي للم����رأةی����تعزلدس����توریة وقانونی����ة جدی����دة  أط����راً  العربی����ة

	.تدابیر ھامة لتعزیز تمثیل النساء في صنع القرار

للتع����رف عل����ى أھ����م التط����ورات المتص����لة بتعزی����ز مش����اركة الم����رأة  وس����یتیح لن����ا ھ����ذا الملتق����ي الفرص����ة

السیاس���یة وأیض���ا مناقش���ة المعوق���ات الت���ي ال ت���زال تعت���رض تل���ك المش���اركة وأھ���م ال���دروس المس���تفادة م���ن 

	.	التجارب المختلفة للنساء العربیات في مجال المشاركة السیاسیة

	

	السیدات والسادة 

نع ص	لي أن أختتم كلمتي بتأكید أھمیة موضوع ھذا الملتقى، فمشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ودوائر اسمحوا

وعندما 	.القرار ضرورة جوھریة  للحوكمة الفعالة والمجتمعات المنصفة ولتحقیق نواتج أفضل للتنمیة البشریة

یعود النفع من ذلك على أسِرھن 	-كمواطنات ناشطات وقائدات فاعالت 	-المشاركة السیاسیة تتمكن النساء من 

	.ومجتمعاتِھن بأسرھا
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ھذا الملتقى لتحویل التحدیات التي نواجھھا في المنطقة العربیة الیوم إلى فرص، من خالل االتفاق  نوظفدعونا 

مثل في تناد إلى ھدفنا المشترك المتویمكننا أن نبدأ باالس.	على أھدافنا المشتركة، والنھوض بمصالحنا المتبادلة

	.مواصلة تعزیز الدور النشط للمرأة في جمیع مجاالت الحیاة

	

	.كاروتبادل مثمر لألفأرجو أن تشاركونا في نقاش بناء و	الملتقىبضیوفنا الكرام المشاركین في ھذا 	ارحب

	.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

	


