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إنه ملن دواعي سروري أن أرحب بكم  في مؤمتر«متكني األسرة في العالم املعاصر : حتديات وآفاق مستقبلية« نيابة 

عن معهد الدوحةالدولي للدراسات األسرية والتنمية،  كما أعبر عن عظيم إمتنناني ملشاركاتكم معنا في الدوحة رغم 

ما لديكم من مشاغل، كما أعبر بإسم املعهد أيضًا عن اإلمتنان لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند، 

حرم صاحب السمو أمير دولة قطر ورئيسة مؤسسة قطر، لرؤيتها امللهمة وجلهودها املتواصلة لدعم األسرة. وأتقدم 

بجزيل الشكر الى سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني على رعايتها وافتتاحها لفعاليات هدا املؤمتر.

تنص املادة 16 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن » األسرة هي اخللية الطبيعية واألساسية لوحدة املجتمع ولها حق 

التمتع بحماية املجتمع والدولة«. حيث يعترف هدا البيان بأن األسرة كانت وال تزال هي اللبنة األساسية لكل مجتمع. ورغم أن 

عصرنا يتميز بالعوملة وبالتعاون الدولي الكثيف، تبقى األسرة هي وسيلة البشر للعيش معا وتوفير الرعاية والدعم املتبادلني.

هناك مجموعة متزايدة من البحوث التي تبني أن الزواج أمر ال غنى عنه من أجل رفاه األفراد واملجتمع في حد 

بتأمني  واقتصاديا  عاطفيا  استقرارا  األكثر  بعيد  حد  الى  هي  التقليدية«  األسرة  فإن  العلماء،  ألحد  وفقا  داته. 

التربية لألطفال«. كما أن بحوث وفيرة وكثيرة تشير الى أنه ال شىء لدى األطفال يوازي العيش املستقر مع والدين 

طبيعيني. فلقد ثبت أن هناك عالقة إجابية بني الزواج والصحة البدنية. وأن دلك يؤدي الى زيادة السعادة والرضا 

في احلياة. وألن لألسرة تأثير مفيد على أعضائها، فاملجتمع هو املستفيد النهائي كما جاء في اإلعالن العاملي حلقوق 

االنسان. وقد خلص أحد العلماء الى ما يلعبه تعايش اآلباء واألمهات واألطفال معا،قصد التقدم الفردي واجلماعي.

الشيخة  سمو  رعاية  حتت   2004 نوفمبر  في  لألسرة  العاملي  الدوحة  مؤمتر  إنعقد  احلقائق،  هده  على  استنادًا 

بالضؤ على أهمية  ألقى املؤمتر  الدولية لألسرة.  فقد  للسنة  العاشرة  بالدكرى  بنت ناصر املسند لإلحتفال  موزة 

احلياة األسرية بالنسبة للرجال والنساء واالطفال واملجتمعات التي تتشكل منهم. وقد انبثق عن هدا املؤمتر إعالن 

االنسان. حلقوق  العاملي  اإلعالن  اليه  دعا  الدي  لألسرة  واحلماية  الدعم  توفير  ضرورة  على  ركز  الدي  الدوحة 

ان إعالن الدوحة هو تأكيد ايجابي ومفيد لعدد من اإللتزامات الدولية املقررة جتاه األسرة، واعتراف مبا لألسرة من أدوار 

في الدعم والتعليم والرعاية وتنويه بالكرامة املتأصلة لإلنسان، وتشديد على املساواة بني الرجل واملرأة وأهمية الزواج.  

كما يعترف اإلعالن باملسؤولية الرئيسية لألسرة في تنشئة وحماية االطفال من الطفولة الى املراهقة، وبدلك فان اإلعالن 

ال يقرر، كما يفترض البعض، معاييرا أو قيما دولية جديدة، بل وان هده الوثيقة تؤكد على ما جاءت به املواثيق الدولية 

املتفق عليها واملتفاوض عليها واملتعلقة بقيمة األسرة مثل االعالن العاملي حلقوق االنسان، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل. 

املؤمتر  مثل  واألممية  الدولية  املؤمترات  نتائج  اإلعتبار  بعني  يأخد  الدوحة  إعالن  فان  دلك،  الى  إضافة 

اإلعالن  فان  الطفل.  أجل  من  العاملي  واملؤمتر  االنسان،  حقوق  ومؤمتر  والتنمية،  بالبيئة  املعني 

األسرة. ودعم  تعزيز  الى  الرامية  اجلهود  تسهيل  اجل  من  القواعد  هده  على  ويؤكد  جميعا  يشملها 

األسرة  املعاصرتواجه  عاملنا  ففي  األسرة،  وتعزيز  لدعم  اجلهود  تكاتف  الى  ماسة  حاجة  هناك  ان 

املمتدة  األسرة  عالقات  وضعف   ، هيكلها  في  التغيرات  تشمل  والتي  والتحديات،  العقبات  من  العديد 

املناعة/  نقص  وفيروس  والشيخوخة  الهجرة  وكدا  املشتركة  واملسؤولية  املتبادل  اإللتزام  على  القائمة 

والفقر. املنزلي  والعنف  اإلنترنت،  وسالمة  واإلعالم  املالية  واألزمة  املسلحة،  والصراعات  اإليدز، 

وجتاربكم  افكاركم  وتبادل  نقاشاتكم  خالل  من  اخلبراء  أيها  تقومون  سوف  اليومني  هدين  ففي 



ومتكني  تدعيم  قصد  عليها  للتغلب  املمكنة  السبل  وكدلك  وغيرها،  التحديات  هده  على  بالتركيز 

للمجتمع. والتقدم  الرفاهية  تعزيز  بامكانها  التي  الرئيسية  املؤسسة  باعتبارها  األسرة 

املؤمتر  هدا  يلفت  أن  امتنى  املجتمعات.  كل  في  واألساسية  الطبيعية  اللبنة  شك  دون  تشكل   األسرة  وألن 

ويجدب  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  في  جاء  كما  لألسرة  والدعم  احلماية  توفير  زيادة  الى  اإلنتباه 

األسرة  ومتكن  تعزز  إجراءات  اتخاد  قصد  اجلهود  تكافل  ضرورة  على  باألمر  واملهتمني  املسؤولني  نظر 

الصلة. دات  والبرامج  السياسات  في  الشامل  األسري  النهج  إدماج  خالل  من  املجتمع  في  كمؤسسة 

أشكركم على حسن االصغاء واملتابعة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


