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جلنة التنمية االجتماعية 
الدورة احلادية واألربعون 

١٠ – ٢١ شباط/فرباير ٢٠٠٣ 
البند ٣ (ب) ��٢ من جدول األعمال املؤقت* 

متابعـــة مؤمتــــر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة 
والـــدورة االســـتثنائية الرابعـــة والعشـــــرين للجمعيــــة 
العامــة : اســـتعراض خطـــط األمـــم املتحـــدة وبرامـــج 
عملــــها ذات الصلــــة حبالــــة الفئــــات االجتماعيـــــة : 
األعمال التحضريية للذكرى السنوية العاشرة للسنة 

  الدولية لألسرة واالحتفال ا 
بيـان صـادر عـن منظمـة كاريتـاس الدوليـة - االحتـاد الـدويل للجمعيـات اخلرييـة 
الكاثوليكية، وهي منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري عـام لـدى الـس 
االقتصـادي واالجتمـاعي؛ وعصبـــة رعايــة الطفــل يف أمريكــا، واالحتــاد الــدويل 
لإلخصائيني االجتماعيني، ومجعية كوبلينغ الدوليـة، واالحتـاد العـاملي للمنظمـات 
النســائية األوكرانيــة، واالحتــاد الــــدويل لالقتصـــاد املنــــزيل، والـــس الـــدويل 
لإلخصائيني النفسيني، ومركز دراسات اهلجرة يف نيويورك، وهي منظمات غـري 

 حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى الس االقتصادي واالجتماعي 
تلقى األمني العام البيان التايل الذي عمـم وفقـا للفقرتـني ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 

االقتصادي واالجتماعي ٣١/١٩٩٦ املؤرخ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٩٦. 
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مبناسبة اليوم الدويل لألسرة، (١٥ أيار/مايو ٢٠٠٣ والذكرى العاشرة للســنة الدوليـة 
لألسرة (٢٠٠٤))، ال نستطيع أن نتجاهل األثر السليب اهلام للفقـر واألمـراض ومجيـع أشـكال 

العنف على األسر. 
ومن أجل القضاء على الفقر، نتطلع إىل ما يلي: 

استثمار رأمسايل يف التنمية املستدامة  �
إجياد وظائف للرجال والنساء  �

التعليم ااين الشامل االبتدائي والثانوي جلميع األطفال، خاصة البنات الصغريات  �
متكني املرأة يف النسيج االجتماعي واالقتصادي والسياسي لكل أمة  �

حتسني برامج الصحة الوقائية واحلصول على خدمات الرعاية الصحية  �
إتاحة الصرف الصحي واملياه النظيفة واألمن الغذائي للجميع  �

وللقضاء على األمراض، جيب علينا توفري املسـاعدة مـن جـانب جـهاز طـيب ومتريضـي 
مدّرب، فضال عن تثقيف األسر يف جمايل التغذية والصحة العامة األساسيني. وجيــب أن نسـعى 
إىل حتصني مجيع األطفال ضد األمراض اليت ميكن الوقايـة منـها. كمـا جيـب أن نوفـر املسـاعدة 
ــــة للحـــد مـــن انتشـــار وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة  األهليــة الختــاذ تدابــري عالجيــة ووقائي
البشرية/اإليدز، الذي يؤدي إىل هالك األسـر يف كـل مكـان، وعلـى األخـص يف أكـثر الـدول 

فقرا يف إفريقيا. 
والسالم واالستقرار الداخلي مهـا الشـرطان املسـبقان املطلقـان لتوافـر خدمـات جيـدة 
جلميع األسر. لذا، مـن الضـروري أن نقضـي علـى مجيـع أشـكال اإلسـاءة والعنـف اجلنسـيني. 
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون املرأة جزءا من أنشطة حفظ السالم. ومـن البديـهي أيضـا 
أن البلدان اليت تعاين من الصراعات املسلحة، الداخلية واخلارجية، تعـاين مـن مشـكلة األعـداد 
ـــب عــن االحتياجــات  اهلائلـة مـن املشـردين والالجئـني وحتجـب مواردهـا احملـدودة مـن الضرائ

االجتماعية وختصصها ملشتريات األسلحة ولدعم القوات العسكرية. 
وجيب على احلكومـات الوطنيـة وأجـهزة احلكـم احمللـي أن تضـع برامـج ملعاجلـة ومنـع 

إدمان املخدرات واملشروبات الكحولية والتبغ. 
وحنـث مجيـع احلكومـات والشـركاء يف القطـاع اخلـاص واتمـع املـدين علـى االلـــتزام 
بتعهداا اليت يعبر عنها اإلعالن بشأن األلفية. وجيب أن تكون هـذه املسـائل اهلـدف الرئيسـي 

للجنة التنمية االجتماعية. 
 


