السيدات والسادة
الحضور الكرام
يطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا .واتمني ألعمال هذه الندوة تحقيق اهدافها
المنشودة تلبيتا لتطلعاتنا جميعا في تعزيز وحماية حقوق المرأة.
ويأتي انعقاد هذه الندوة في إطار التعاون المثمر بين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والمجلس األعلى
لشؤون األسرة لتكريس حقوق المرأة.
لقد شهدت اغلب بلدان العالم في العقود االخيرة تحوال على صعيد حقوق المرأة في شتى المجاالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية انطالقا ً من االعتراف واالقرار بأهمية حقوق المرأة وتعزيزها .
وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي واالقليمي والمحلي الزالت المرأة في عالمنا
اليوم وبخاصة في الدول العربية تواجه الكثير من التحديات والمعوقات فال زال التمييز المجتمعي
والقانوني بين الرجل والمرأة يقف حجر عثرة في طريق حصول المرأة على كافة حقوقها التي أقرتها
الشرائع واألديان السماوية والمواثيق الدولية.
وهذا التمييز ينبغي أن يندثر وأصبح أمرا ً غير مقبول ونحن في االلفية الثانية ال سيما وأنه يعد أحد
المعوقات أمام التنمية البشرية وتحقيق االهداف االنمائية لأللفية وهذا ما أشار اليه تقرير االمم
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ولعل أهم ما يواجه المرأة أن ال يكون وجودها شكليا ً وحضورها دعائيا ً لذا ينبغي أن نؤسس لثقافة
جديدة وأن تساهم المرأة في معركة البناء الفكري والحضاري وعلى المرأة مباشرة هذا الدور دون
انتظار االخرين لالعتراف بدورها االساسي.
وال شك ان حصول المرأة على كافة حقوقها هي أحدى مقاييس تقدم الدول فالمجتمعات المتقدمة تجد
للمرأة حضورها الواثق فيه وأول سمة للمجتمعات غير المتقدمة هو انحسار المرأة وانقطاعها على
العمل والتعليم والتمثيل السياسي واالجتماعي.
والشك ايضا أن للتعليم والثقافة دور فاعل في ترسيخ أهمية دور المرأة في المجتمع حيث ال يمكن أن
تتقدم المجتمعات بدون مشاركة المرأة.
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أن ديينا الحنيف قد حفظ للمرأة كرامتها وصان انسانيتها ومن عليها بمسؤوليات كثيرة يأتي في
مقدمتها رعاية أسرتها لذلك تحتاج المرأة إلى المزيد من الدعم القانوني واالجتماعي للحصول على
حقوقها كاملة تأسيسا ً على ما كرسته الشريعة االسالمية الغراء والمواثيق الدولية من مساواة المرأة
بالرجل.

فقد قرر االسالم اوال ان المرأة والرجل خلقا من اصل واحد ولهذا فالنساء والرجال في االنسانية
سواء لقوله تعالي ( يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجاال كثيرا ونساء ).
كما قرر االسالم أ ن النساء يماثلن الرجال في القدر والمكانة وال ينقصن منهن ابدا كونهن نساء
وهذا ما أكده رسولنا الكريم سيدنا محمد بأن " النساء شقائق الرجال".
واذا كانتتتتتتت هتتتتتتذه االتفاقيتتتتتتة قتتتتتتد اتتتتتتتت لترستتتتتتخ الحقتتتتتتوق التتتتتتتي يجتتتتتتب علتتتتتتى التتتتتتدول اقراهتتتتتتا
للنستتتتتاء وتفصتتتتتلها علتتتتتى كافتتتتتة اوجتتتتته الحيتتتتتاة العامتتتتتة والخاصتتتتتة للنستتتتتاء فتتتتتأن العديتتتتتد متتتتتن
التتتتتتدول ومنهتتتتتتا دول نتتتتتتا العربيتتتتتتة ال تتتتتتتزال تنكتتتتتتر علتتتتتتى المتتتتتترأة بعتتتتتت الحقتتتتتتوق حتتتتتتتى تلتتتتتتك
الحقتتتتتتوق المتأصتتتتتتلة واه مهتتتتتتا حتتتتتتق العتتتتتتيم والعتتتتتتيم بكرامتتتتتتة كمتتتتتتا جتتتتتتاء فتتتتتتي المتتتتتتادتين
االولتتتتتتى والثالثتتتتتتة متتتتتتن شتتتتتترعة حقتتتتتتو ق االنستتتتتتان فهتتتتتتاتين المتتتتتتادتين تتناقضتتتتتتان متتتتتتع كيفيتتتتتتة
تعامتتتتتل قتتتتتوانين بعتتتتت التتتتتدول واعرافهتتتتتا وتقاليتتتتتدها متتتتتع الجتتتتترائم المرتكبتتتتتة بحتتتتتق النستتتتتاء
باسم الشرف.
يجتتتتتتتب عتتتتتتتدم التقليتتتتتتتل او االستتتتتتتتخفاف بقتتتتتتتدرة البنتتتتتتتود االجتماعيتتتتتتتة علتتتتتتتى كتتتتتتتبح مستتتتتتتيرة
التغييتتتتتر باتجتتتتتاه تحقيتتتتتق المستتتتتاواة وازالتتتتتة التمييتتتتتز بحتتتتتق المتتتتترأة .وال غتتتتترو أن التطتتتتتور فتتتتتي
المفتتتتتتاهيم االجتماعيتتتتتتة تتطلتتتتتتب مخاضتتتتتتا ً طتتتتتتويالً وتراكمتتتتتتا ً لخطتتتتتتوات عديتتتتتتدة اال أن التطتتتتتتور
فتتتتتي القتتتتتوانين يستتتتتاهم فتتتتتي انضتتتتتاج التغييتتتتتر االجتمتتتتتاعي بستتتتترعة أكبتتتتتر وهتتتتتذا متتتتتا ينبغتتتتتي
علتتتتتتى المجتمعتتتتتتات العربيتتتتتتة الستتتتتتير فيتتتتتته لضتتتتتتمان ستتتتتترعة حصتتتتتتول المتتتتتترأة علتتتتتتى كافتتتتتتة
حقوقها.
وختامتتتتتتا ً ال يستتتتتتتاورني أدنتتتتتتتى شتتتتتتك أن مناقشتتتتتتتاتكم واستتتتتتتهاماتكم فتتتتتتي هتتتتتتتذه النتتتتتتتدوة ستتتتتتتوف
يكون لها بالغ االثر في تلبية تطلعاتنا وتحقيق االهداف المنشودة من هذه الندوة.
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