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البيام
منـــذ عـــام  5111قـــرر املنعمـــة العامليـــة لمســـرةغ بالشـــراكة مـــع ع ـــا ا مـــن
احل وميـةغ واألوسـاا األكادةيـةغ والنملـا ينيغ والمطـا ااـا غ
احل وما غ واملنعما
ووسا ل اإلعالمغ وبدعم ومن إدارة الشـووم االقتصـادية واالجتماعيـة التابعـة لممـم املتحـدةغ
مناصرة السياسا املتعلمـة باألسـرة س سـيال التنميـةغ وتنفيـذ األحـدائ اإللا يـة لملفيـة .وس
الفتــرة مــن عــام  5112إىل عــام 5105غ ركــز مــومترا الممــة العامليــة لمســرة الــك كنــا
عمدحا سنويا براجم ـا العلميـة علـى األحـدائ اإللا يـة لملفيـة .وس عـامي  5100و 5102غ
اقش مـومترا الممـة إزـازا األحـدائ اإللا يـة لملفيـةغ واملواقـيع املمتـرا إدراج ـا س طـة
التنمية العاملية ملا بعد عام  5102وس حدائ التنمية املستدامة املمتر ة بالتايل.
وس عــام 5112غ است ــافح ومــة ي وريــة الصــني الشــعبيةغ مــن ــالل الل نــة
الوطنية لتنعيم األسرةغ ول مومتر قمـة عـاملي لمسـرة س حـذا العمـدغ مـا مـومترا الممـة الـك
تلح لك فمد است افت ا وما النازيل واألردم وبولنـدا ومصـر وتركيـا وفر سـا و ملا يـا
واإلمــارا العربيــة ا ملتحــدة .إم عمــد مــومترا قمــة ســنوية تركــز علــى حــدئ وا ــد مــن
األحدائ اإللا ية لملفية حو التزام قوي عُمد س مومتر الممة األول س الصني .وصدر تـا
مــومترا الممــة س إ ـ ل إعال ــا قــدمح باكمل ـ ا إىل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي س
بيا ا م توبة.
وس عام 5102غ زز املنعمة العاملية لمسرة و ع ـاهحا وإـركاهحا بن ـاا مـومتر
الممة العاملي لمسرة  01 +س الصنيغ يث عمدغ س مدينة تشوحاي اجلميلة.
إم مومتر الممـة العـاملي لمسـرة 01 +غ الـذي قـم وزراءغ ولـ لني للح ومـا علـى
وميــةغ و وســاطا كادةيــةغ وبرملــا ينيغ ولـ لني
املســتويني الــوطحمل وا لــيغ ومنعمــا ـ
للمطـا ااـا غ ووسـا ل لمعــالمغ ولـ لني لمسـرغ ووكـاال األمــم املتحـدةغ ووصـل عــدد
املشاركني فيه إىل  512من  25بلدا مت ـل ييـع قـارا العـاخغ ا تـتم بن ـاا جـدول عمالـه
”األســر س امليــزام :طــة التنميــة العامليــة ملــا بعــد عــام  5102و حــدائ التنميــة املســتدامة -
حتديد مسار جديـد للعـاخ الـذي تصـبو إليـه األسـر“غ ووافـ باإليـا علـى إعـالم تشـوحاي
الذي ت مّن ما يلي:
( ) التســليم بــام األحــدائ اإللا يــة لملفيــة ســاعد س فــز اجل ــود اإللا يــةغ
ســنح يــاة العديــد مــن األســرغ و مــذ يــاة امل ــددين بــالفمر املــدقع واملــرض واجلــو غ
و ّ
وقلّصـــح معـــدال وفـــاة الطفـــل واألمغ و سّـــنح صـــحة املصـــابني بفـ ـ و مـ ـ املناعـــة
البشرية/اإليدز وسا ر األمراض املعديةغ وقللح من عدد األطفـال املتسـربني مـن املـدار غ
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و ســنح املســاواة بــني اجلنســني ومشــاركة املــر ةغ وزاد مــن احلصــول علــى ميــا الشــر
النعيفـــة والصـــرئ الصـــحيغ ووعّـــح بالم ـــايا البيريـــةغ و سّـــنح الشـــراكا العامليـــة مـــن
جل التنمية.
( ) على الر م مـن حـذ اإلزـازا غ جـرى التسـليم با ـه ال تـزال حنـا حتـديا
عديدةغ و م التمـدم س التنميـة البشـرية مـا زال ـ مت ـافب ويسـتبعد ال ـ ينغ ولـذلك فـ م
حنا اجة ماسة إىل الع ور على مسـارا جديـدة للتنميـة تـاغ بتتـي ا حتويليـة مف ـية إىل
تنمية مستدامة عاملية إاملة لل ميع ي وم حمورحا اإل سام.
(ج) يت ح من املناقشا والعملية التشاورية لممم املتحدة مـع طا فـة واسـعة مـن
صحا املصلحة التسليم بام طة التنمية العامليـة ملـا بعـد عـام  5102ال بـد مـن م تسـتفيد
مـــن زـــاا األحـــدائ اإللا يـــة لملفيـــةغ واألبعـــاد األساســـية األربعـــة للتنميـــةغ وحـــي التنميـــة
االجتماعيــة الشــاملةغ والتنميــة االقتصــادية الشــاملةغ واالســتدامة البيريــةغ والســالم واألمــنغ
واملبادئ األساسية ال الثةغ وحي مول اإل سامغ واملساواةغ واالستدامة.
لمى إعالم تشوحاي ال وء ي ا علـى الوثيمـة ااتاميـة ملـومتر األمـم املتحـدة
(د)
للتنميــة املســتدامةغ الــذي ف ــى إىل حــدائ التنميــة املســتدامة الـــ  01املمتر ــةغ وكــذلك
استعراض األمم املتحدة لن ـام عمـل املـومتر الـدويل للسـ ام والتنميـة الـذي لـه دثـار عديـدة
على األسر.
(حـ) يسلم إعالم تشوحاي بام األسرة  -وحي اللبنة األساسية للم تمـع  -عامـل
قوي س حتمي التنمية املستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيرية وال مافيـةغ اـا س لـك السـالم
واألمنغ و هنا تتحمل املسوولية األساسية عن رعاية األطفال ولـا م واايتـ مغ وكـذلك عـن
ــر قــيم املواطنــة واال تمــاء س اجملتمــعغ وا تفــل إعــالم تشــوحاي ي ــا بنتــا اال تفــال
بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية لمسرة س عـام 5102غ الـذي تـاا الفرصـة لتوجيـه
مزيد من اال تبا إىل حدائ السنة ا تفل هبا من جل زيادة التعـاوم علـى ييـع املسـتويا س
ق ايا األسـرةغ وااـا إجـراءا متسـمة لـدعم السياسـا والـنام الـك تركـز علـى األسـرةغ
ك زء من هن للتنمية مت امل وإامل.
وس ســيال طــة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام  5102واألحــدائ املمتر ــة للتنميــة
املســتدامةغ وصــى إعــالم تشــوحاي بــالنعر س الم ــايا التاليــة املتصــلة باألســرةغ باعتبارحــا
املواقيع الر يسية الك تُدم وتُتخذ إجراءا بشاهنا على الصعيد ا لي والوطحمل واإلقليمي:
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احلد من فمـر األسـر بتـوف الـد ل واألمـن االجتمـاعي األساسـي واملسـاعدة
()
االجتماعية  -قمام احلـد األد مـن الـد ل ومسـتوى معيشـة ممبـول جلميـع األسـر واألسـر
املعيشــيةغ مــن ــالل تش ـ يع املشــاريع الصــت ة واملتوســطة ومنعمــي املشــاريع علــى النطــال
الصت واملتوسطغ و لك ل فالة ت افو الفر س العمالة املنت ة والعمـل الال ـ غ ومـن ـالل
تشـ يلة مــن عمــة احلمايـة االجتماعيــةغ اــا س لـك اايــة ســبل كسـا الــرزلغ واملعاإــا
التماعدية لل ميعغ و طط التـامني االجتمـاعي والتـامني البـالص الصـترغ ومـن ـالل سياسـا
عامة سليمة مراعية للفمـراءغ واسـتراتي يا لـدعم الـد ل تراعـي الفـوارل بـني اجلنسـنيغ مـن
قبيل التحويال النمدية املشروطةغ وإب ا املساعدة االجتماعية.
( ) تعزيـــز قـــدرا األســـر مـــن ـــالل زيـــادة احلصـــول علـــى فـــر التعلـــيم
والتدريا  -التاكد من م ييع فراد األسـرة متعلمـوم مـن ـالل تشـ يع ودعـم السـلطا
ا ليةغ ومنعما اجملتمع املدينغ والمطا ااا س هتيرة صول الفتيام والفتيا غ علـى قـدم
املساواةغ علـى ـدما تنميـة الطفولـة املب ـرة امليسـرة واجليـدةغ وبـرام الوالديـةغ و ـدما
ما قبل املدرسةغ والتعليم االبتدا ي وال ا وي والعايل وامل حملغ وامل ارا احلياتيةغ والـتعلم مـدى
احليــاة الــذي يشــمل الســالم واملواطنــةغ واملســاواة بــني اجلنســنيغ وإإــرا األســر س العمليــة
التعليمية ألطفاهلا.
(ج) تعزيز صحة األسرة بزيادة التتطية الصـحية لمسـرة واحلصـول علـى ـدما
الرعايــة الصــحية العامــة اجليــدة  -قــمام تاســيس عمــة رعايــة صــحية عامــة متا ــة لل ميــع
تت ــمن ــدما رعايــة صــحية مت املــة عالجيــة ووقا يــة جيــدة النوعيــة مــن املســتوى األول
وال اين وال الثغ تشمل دما رعاية الصحة اجلنسية واإلزابيةغ جلميع فراد األسـرةغ ودعـم
حتســني تنعــيم وإدارة عمــة و ــدما الرعايــة الصــحيةغ بتزويــدحا اــا ي فــي مــن اهلياكــل
األساســـيةغ واملعـــدا غ والســـلع األساســـيةغ و عـــم املعلومـــا غ و عمـــة اإل الـــةغ والســـريةغ
واألحباثغ ف ال عن األ صا يني الصحيني املوحلني.
(د) دعم التماسك األسري والت امن بني األجيـال بتعزيـز اسـتراتي يا الت امـل
االجتماعيغ والعمل بصفة اصة على است دائ األسر واجملتمعـا ا ليـة ال ـعيفة  -قـمام
اعترائ شطة دعم األسـر واجملتمعـا ا ليـة بتـرابط األجيـالغ وتعزيـز التفاعـل بـني األجيـال
والــروابط الســليمة دا ــل األســرة واجملتمــع .إم إســداء املشــورة لمســرة و ــدما الوســاطة
واستراتي يا الت امل االجتماعي تس م س إجياد عالقا إجيابيةغ وتدعم جودة الـروابط بـني
فراد األسر واجملتمعا .
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(حـ) مت ني األسـرة بـدعم وئا ف ـا س تمـدر الرعايـة  -قـمام تـوف دعـم مباإـر
ملمدمي الرعاية س األسرة س إ ل تداب اقتصـادية و ـ اقتصـاديةغ كاإلعفـاء الشخصـي مـن
قريبة الد لغ وتمدر إعا ا س ممابل رعاية األطفـال وكبـار السـن واملعـوقنيغ واسـتحداث
دليا وسياسا حمددة السيال لتيس التوازم بـني العمـل واألعبـاء األسـرية .قـمام صـول
اجلمي ع على إجـازة والديـة مدفوعـة لمم ـا وا،بـاءغ اـا س لـك الوالـدام املتبنيـامغ ووقـع
ترتيبا لساعا عمل مر ة تساعد األسرة على داء وئا ف ا س تمدر الرعاية.
(و) معاجلــة العنــال واالعتــداء س األســر واألســر املعيشــية  -تعزيــز قــدرة األســرة
واجملتمــع علــى التعــرئ علــى ييــع إ ـ ال العنــال واالســتتالل واالعتــداء والنبــذ ومنــع حــذ
األإ الغ وخباصة قد األطفـال والفتيـا والنسـاءغ اـا ي فـل تمـدر ااـدما الـك ة ـن م
تملل من دثار العنال وتساعد على التاحيل التام ملن يتعرقوم له.
(ز) احلد من ثر املنازعا واحلرو وال وارث الطبيعيـة علـى األسـرة  -قـمام
م ت وم األسر قدر على جماهبة املخاطر الناإرة مـن ـالل تمـدر املعو ـة الطار ـة الـك تتلوحـا
املساعدة االقتصادية واالجتماعية الدا مة واملسـتمرةغ وتعزيـز تعـاوم وت امـل ااـدما العامـة
واجملتمعية.
(ا) اطيط وبناء مدم ومستوطنا بشرية مال مة لمسرة تت ـمن لاطـا لم تـاج
واالســت ال املســتدامني  -قــمام التح ــر الشــامل لل ميــع واملســتدام الــذي يتســم باملرو ــة
واألمام وس ولة الوصول إليهغ والذي يتيح جلميع األسر اإلس ام املناسا واملعمـول الت لفـةغ
وااــدما العامــة اجليــدةغ وإــب ة للنمــل العــامغ والطاقــة ال افيــةغ وامليــا غ والتربــةغ واهلــواءغ
وإدارة النفايــا غ واملســا ا العامــة اا ــراءغ و لمــا االتصــال االقتصــادية واالجتماعيــة
والبيرية الداعمة واإلجيابية مع املناط الريفيةغ واإلدارة واالستخدام الفعـالني للمـوارد الطبيعيـةغ
واالســت ال واإل تــاج املســتدامنيغ واحلــد مــن تولــد النفايــا وتــدحور البيرــة عــن طريـ املنـع
وإعادة التدوير وإعـادة االسـتخدام .مسـا دة األسـر س اتبـا لارسـا و لـاا ياتيـة للتنميـة
املستدامة متسمة مع الطبيعة.
(ا) مت ني املنعمـا العامـة ومنعمـا اجملتمـع املـدين املعنيـة بشـووم األسـرة مـن
إدراج منعور لمسرة س التنمية املستدامة الوطنية وا لية  -تعزيـز الشـراكا بـني املوسسـا
العامــة ومنعمــا اجملتمــع املــدين لتحســني المــدرا الوطنيــة وا ليــة علــى وقــع سياســا
اقتصــادية واجتماعيــة وبيريــة هتــتم باألســرةغ وتصــميم الــنام غ وتمــدر ااــدما غ وتطبيــ
املمارســا اجليــدة الــك تــدعم حياكلــ ا املوسســيةغ وتــوفر مــا يناســا مــن بنــاء المــدرا
والتمويل.
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إم األســرة حــي الو ــدة األساســية للم تمــعغ والمــوة الدافعــة إىل تنفيــذ العديــد مــن
حــدائ التنميــة املســتدامة املمتر ــة و طــة التنميــة ملــا بعــد عــام  .5102إم املنعمــة العامليــة
لمسرة باع ا ا وإركا اغ ب دارهتا لعملية التحول من األحدائ اإللا ية لملفيـة إىل حـدائ
التنمية املستدامةغ ملتزمة بموة بالعمل الفعال علـى مسـاعدة األسـر س ف ـم ولارسـة األحـدائ
املمتر ة س ياهتا اليوميةغ اا يس م س حتمي حدائ التنمية املستدامة حبلول عام .5101
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