
  

  نور المالكي الجهني/ سعادة الفاضلة
  أمين عام المجلس األعلى لشؤون األسرة 

  
  الكلمة اإلفتتاحية

  عبد اهللا بن ناصر آل خليفة / سعادة السيد

  رئيس مجلس إدارة معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية 

  ريتشارد ويلكنز / الدآتور

  المدير التنفيذي للمعهد

  السيدات والسادة ، 

  

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

معهد  هينظم والذي إجتماع الخبراء حول الحوار والتفاهم المتبادل عبر األجيال،افتتاح  أن أشارآم لي يطيب 
وبرنامج األمم المتحدة ، بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة لألسرةالدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية 

جملة من والمخصص لمناقشة للشباب التابعين إلدارة الشؤون األقتصادية واالجتماعية بمنظمة األمم المتحدة، 
إلى استخالص النتائج والتوصيات والقرارت التي أرجو  سعياالموضوعات ذات الصلة بالقضية المطروحة 

ات ومنهجّيات العمل نحو تعميق الحوار والتفاهم المتبادل عبر وتشّكل إضافة بارزة في أدبّي ، أن تكون مثِمرة
  . األجيال

 
  الحضور الكريم، 

شباب اليوم في بيئة متسارعة التغّير فى مضامينها المادّية والبشرّية والثقافّية واألخالقّية والسياسّية،  يعيش
، ّةالمناخيالعولمة واألزمات اإلقتصادّية والمالّية والتقّلبات متعدده لعل من أهمها  ومتزاِمنة مع تحّديات

التحّوالت الديموغرافّية والوبائّية غير المسبوقة، والتهديدات الُمباِغتة ألمن و، التغييرات البيئيةومتأثرة ب
قرار بأّن فئة وال بّد من اإل. والحرمان واالستبعادَمغَبات التهميش السلوآّيات المؤّدية لاإلنسان وسالمته، و

 –إّن هذا الواقع .  الشباب، وأآثر من أّية فئة سكانّية أخرى، تتأثر سلبًا بويالت هذه التحّديات وتراآماتها



يضع حماية الشباب وتمكينهم وتعظيم دورهم فى المشارآة  –وضمن تبريرات أخالقية وتنموية أخرى 
  .يةاإليجابية على قمة األوليات الوطنية واإلقليمية والدول

  

يشّكلون مصدرًا أساسيًا لفرص  -وبالذات فى دولنا النامية  –إَننا نعلم أآثر من أّي وقٍت مضى أّن الشباب 
تنموية نادرة، ليس فقط ألنهم أآبر شريحة سكانّية تدخل في المدى العمري اإلنجابي واإلنتاجي، وليس فقط 

ر من عبء اإلعالة الديموغرافية، ولكن أيضًا ألنهم ألنهم يمارسون حياتهم اإلنجابية واإلنتاجية بالقدر اليسي
أآثر حيوية وتعليمًا وإبداعًا وحرآًة وتفاعًال مع األحداث والتطّورات  ينتقلون إلى هذا المدى العمري وهم

وذلك  ، والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصاديةالناِجمة عن التحّوالت العلمية والتكنولوجية والتقنية 
منهجية والعملية التي تستهدف لألطر ال ولذا يجب مواصلة البحث المعّمق.  جيل آبائهم وأجدادهمبة مقارن

تنمية الشباب بالترآيز على السياسات التي تعتبر أّن الشباب من الجنسين ليسوا فقط مستفيدين من التحّول 
وفي رأيي ال بّد أن .  هذا التحّولاالقتصادي واالجتماعي والسياسي، بل هم أيضًا عوامل فاِعلة ونِشطة في 

تكون مثل هذه األطر قائمة على هدٍف مزدوج، أوًال خلق بيئة داعمة لتوسيع فرص التمكين والمشارآة 
وثانيًا، التغّلب  . األسرة والمدرسة ومكان العمل والمجتمع في وبالذات ، الفاِعلة للشباب على آل المستويات
 .والتي تحول دون بلوغ أهدافهم ، في مختلف المجاالت على التحديات التي تواجه الشباب

  
وتعميق ، تحقيق أولويات تمكين الشبابأمام تحديات  ه ال بد من االعتراف بوجودفإنولكن من ناحية أخرى، 

قنوات الحوار اإليجابي بين األجيال، وفي إدماج  تعزيزو ،مشارآتهم في تقوية أواصر العالقات األسرية
التكنولوجي، وفي صنع السالم  واالبتكار، االجتماعيقدراتهم وخبراتهم في عمليات التنمية، وفي التغيير 

إن اآتساب أدبيات الحوار بين الصغار والكبار في األسرة، و.  واألمن على المستويين الوطني والدولي
واصل والتفاهم البّناء بين األجيال، ضرورة ال غنى عنها فى إزالة أو تضييق الفجوات والقدرة على إجراء الت

مساحة الحوار والتشبيك التشارآي مع توسيع الكبار من ناحية، وفي ) أو أجيال(بين جيل الشباب وجيل 
  .المؤسسات والمنتديات خارج نفوذ األسرة والمنزل

بما فيها مهارات التواصل، وآيفية  –ب ألدوات الحوار المثمر وفي هذا السياق، تصبح قضية تمّلك الشبا  
شرطًا من  –اإلصغاء باهتمام والتعاطف مع اآلخرين، وتقبل تباين األراء، والقدرة على إدارة النزاعات 

  .شروط النجاح في هذا الشأن

  
  السيدات والسادة، 

وبالرغم .  السكان في المنطقة العربّيةبالمائة من جملة  20إلى أّن الشباب يشّكلون حوالي  تشير اإلحصاءات
المنطقة من اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والسياسي، هذه تعاني شريحة آبيرة من الشباب في من ذلك، 

أي ثالث (بالمائة  30شباب يعانون من األمّية، ويبلغ معّدل بطالة الشباب من المليون  13فما يزال هناك 
آما تعاني نسبة آبيرة من الشباب من عدم الوصول إلى وسائل تكنولوجيا  . )أضعاف معّدل البطالة العام

إن الشباب، وبالذات .  االتصال والمعلومات، وال تتوّفر لهم فرص المشارآة في الحياة العامة والسياسية



ظام التعليمي ومتطّلبات سوق العمل، آما أن العالقة بين الشاّبات، هم ضحايا لعدم المواءمة بين مخرجات الن
عالقة موِجَبة، بمعنى أن البطالة تتزايد مع  هي –وبالذات بين اإلناث   –مستويات التعليم ومعدالت البطالة 

واضحًا في مشارآة  انخفاضاأمّا بالنسبة للمشارآة المدنّية، فالبيانات تعكس .  في مستويات التعليم االرتفاع
إّن الشباب، .  الشباب االجتماعية والسياسية نتيجة لمعوقات قانونية أومؤسسية تحول دون هذه المشارآة

وخاصة الشاّبات، هم أآثر المجموعات السكانية تعرضًا لمخاطر األمراض المعدية آما أّنهم يعانون بدرجات 
إلى آونهم غالبًا ما يّتبعون نظام حياة متفاوتة من الحاجة غير الملّباة للخدمات والمعلومات الصحية، إضافة 

غير صّحي من حيث التغذية وما ينتج عن ذلك من أمراض سوء التغذية أو من تزايد في معدالت السمنة 
آما تظهر المؤشرات المتوفرة .  ومن ثّم في معدالت اإلصابة باألمراض المزمنة وأحيانًا الوفاة ، والبدانة

لشباب في اآتساب الثقافة المتعلقة بالحياة األسرية، باعتبار أن تلك الثقافة إزدياد الصعوبات التى يوجهها ا
تشكل أساسًا قويًا فى تكوين أسرة سليمة تعّزز تقاسم المسؤوليات، وتمّهد لبيئة داِعمة لمشارآة الشباب في 

  .الحوار والتواصل والتفاهم بين األجيال

إمكانات الشباب في إجراء الحوار بين األجيال والثقافات سلبًا على  تؤثرإن آل هذه التحديات والتعقيدات 

 .واألديان

  
  الحضور الكريم، 

ثّمن عاليًا األطر والمنهجيات الواسعة الموجهة للمناقشات والمداوالت حول موضوع الحوار تدولة قطر إن 
تناول القضايا الشائكة والوصول للمبادرات الهادفة في صياغة السياسات  فيوالتفاهم والتي أثبتت جدارتها 

وإن دولة قطر بقيادة سمو األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  تضع فئة الشباب على . األسرية والشبابية
 قطرلألسرة في دولة  عامةال اإلستراتيجيةإّن و،  2030رأس أولوياتها آما أظهرت ذلك رؤية قطر الوطنية 

تضع قضية التواصل والحوار والتماسك بين األجيال في األسرة ضمن األولويات التي تّمت برمجتها ومتابعة 
ويمكنكم الوقوف عند هذه التجربة التي ال أشّك أّن فيها ما يثري .  تنفيذها بواسطة الشرآاء المعنيين بالتنفيذ

  .مناقشاتكم ومداوالتكم

  
ديموغرافية محّددة لها احتياجاتها الخاّصة وتواجه   –الشباب آفئة اجتماعية  دولة قطر وفي هذا السياق، تعتبر

ة   لضمان حقهم في تحديات خاصة بها، مّما يستدعي استهدافها في سياسات واستراتيجّيات خاّصة تسعى  نوعّي
اة  ورت أفضل حي د بل تراتيجيةو ق ة  اإلس رةالعام ذ لألس ى  ه ز عل ن خالل الترآي ه م بابا التوج ضمن   الش

اهيم األسرية      رآزت اإلستراتيجية على مثًال المحور االجتماعيي فف . ساسيةمحاورها الثمانية األ ق المف تعمي
د زواجل ى ال ار أن األسرة هي  ى الشباب و تشجيعهم عل ع باعتب ي المجتم ية ف دة األساس ي المحور و. الوح ف

م و   ترسيخ قيم العلم والمعرفة وتوسيع مجاالتها أمام الشباب من الجنسين على رآزت التعليمي باعتبار أن العل
ين الشباب   أهم عواملالمعرفة من  ا االقتصادي     . تمك ى  ورآزت االستراتيجية في محوره ين الشباب    عل تمك

ز   ة   اقتصاديا وتعزي م   . مشارآتهم في التنمي ذا و ل ل  ه ة   اإلستراتيجية تغف اع    العام وم  الألسرة موضوع اجتم  لي
اعي فحسب  والذي  الحوار والتفاهم المتبادل بين األجيالوهو  ا   ، أخذ حيزًا مهمًا ليس في المحور االجتم و إنم



رار أيضًا،    ة       حيث في محور المشارآة في صنع الق ى الساحة العربي ة عل ة    أثبتت األحداث الجاري ًا أهمي حالي
د من الممارسات الفضلى في مجال            .الحوار  على جميع المستويات و األصعدة   ة قطر العدي ويوجد في دول

راء     ام الخب ديرة باهتم ه الج وار وأداب ة الح ز ثقاف امجي    تعزي ال برن بيل المث ى س ا عل ر منه ارآين وأذآ المش
  .والعلوم وتنمية المجتمعية مناطرات الدوحة ومناظرات قطر التي تنفذهما مؤسسة قطر للترب

 
في تحديد معّوقات الحوار والتفاهم المتبادل عبر األجيال،  والنجاح وفي الختام أتمنى لهذا االجتماع التوفيق

وأن يخرج برؤية واضحة وعملّية لكيفّية تفعيل هذا الحوار والتفاهم بغية االرتقاء بأوضاع الشباب بما له من 
  .واألسري والمجتمعيمنفعة على المستوى الفردي 

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 




