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 جلنة التنمية االجتماعية
 الدورة الثالثة واخلمسون

 5132شباط/فرباير  4-31
متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة   
والـــدورة االنـــتثنائية الرابعـــة والععـــري  لل معيـــة 
ــر      ــادة الن ـ ــةمل ظعـ ــوأل لو األولويـ ــةمل املو ـ العامـ

    اصرالتنمية االجتماعية وتعزيزها   العامل املع
بيـــــان مقـــــدا مـــــ  ارـــــاد املن مـــــا  األنـــــرية   االرـــــاد األورو     

غــــو يةوميــــة لا  مررــــز انتعــــاري لــــد  اجمللــــس  من مــــة وهــــو
 واالجتماعي االقتصادي

  
مـ  قـرار    13و  13تلقى األمني العاا البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقا للفقـرتني   

 .3993/13اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 البيان  
 السيانا  املتعلقة باألنرة لتعزيز التنمية االجتماعية  

  األعواا القليلة املا ية  ازداد الطلـ  علـى السيانـا  الـع تـدعم رقيـا األهـدا          
الدوليــة املتعلقــة بالقعــاا علــى الفقــر  والعمالــة املنت ــة  والتةامــم االجتمــاعي  وا دمــا          

الــدوا األععــاا   األمــم املتحــدة بانتعــاا م يــني  االجتمــاعي. ظن تع ــد ر نــاا يةومــا  
الناس مـ  وهـدة الفقـر واالنـتبعاد االجتمـاعي لـ  يتحقـا ظال بتعـييا الف ـوة بـني اجلنسـني             
وزيادة معاررة النساا واألشخاص لوي ا عاقة والعـبا    نـوا العمـم  ومتةـني الرجـاا      

 ديد تطلعا  وددوار اجلنسني.م  رمم املزيد م  املسؤوليا  العائلية  وبذلك يعاد ر
ظن ف ــم وظدراا الو ــع العــاملي والتصــر  علــى هــذا األنــاس وبعــةم مســتداا هــي   

التحديا  األنانية الع تواج  ا الدوا األععاا. وقد ُقصد بسوا العمم ونيانـا  العمالـة   
جمتمـع   والسيانا  االجتماعية تارخييًا دن تليب ايتياجا  عصرها  وال بد مـ  تةييف ـا لتـوائم   

اليوا. ظن األنر واجملتمعا  تتغو وتتطور  وال تزاا  لتصـب  هيارـم درثـر تعقيـدًا وتنوعـًا. ظن      
ــة         ــك ظن السيانــا  الراهن ــع لل ــم م ــا  و  دشــةاا األنــر مل تنتق ــتغوا    اجملتمع هــذا ال

 االجتماعية. للتنمية
ــة علــى دن       ــة االجتماعي ــة التنمي ــان نــة جلن ــا بــذا البي ــا ف نن جتعــم مــا يتصــم  ومــ  هن

باملو وأل م  السيانا  االجتماعية والسيانا  املتعلقـة باألنـرة   مةـان بـارز مـ  جـدوا       
ــة        ــذرر  الســنوية الععــري  للســنة الدولي ــة   منانــبة ال ــع التوصــيا  املقدم دعماهلــا  ودن تتب
لألنرة  وخباصة بتسـلي  العـوا علـى مو ـوعي ا ا نيـائينيمل التصـدي لفقـر األنـر وا دمـا           

التوفيـا بـني   ”الجتماعي  ورفالـة التـوازن بـني العمـم واألنـرة  يعـار ظليـه فيمـا يلـي بعبـارة           ا
 “(.العمم واحلياة األنرية

 وبناا على للك ف ننا نود الترريز على التوصيتني التاليتني لوايت األولويةمل 
 

 التوازن بني العمم واألنرةمل هنج شامم للتغيو الفعاا - 3 
يــة ظن التوفيــا بــني العمــم واحليــاة األنــرية يغلــ  دن ت عتــرب تــدابو  ظن السيانــا  الرام 

خاصة بالنساا  دو يـ،  علـى نطـاا د ـيا  خاصـة باألم ـا  العـابا  العـام  . علـى دن          
هــذا يعتــرب تفســوًا متييزيــًا اليتياجــا  العــاملني  ويــؤدي ظن التطبيــا غــو الفعــاا للتــدابو الــع 

الن ر ع  نوأل جنس م دو يالت م العائليـة. ومـ  امل ـم دن تتـا      حيتا  ظلي ا العاملون  بصر  
نيانا  التوفيا دو ترتيبا  العمم املرنة دو توفو اخلـدما  امل ئمـة جلميـع العـاملني  بصـر       
الن ــر عــ  الو ــع الوالــدي دو دعمــار ددفــاهلم  مــا داا ايتيــا  األنــر ظن املرونــة ال ينقعــي    
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الدرانـة. ظن دوليـاا دمـور األدفـاا األرـرب نـنا واملـراهقني        بوصوا ددفاهلم ظن مريلة مـا قبـم   
ــدرًا          ــ  ق ــذي يتطل ــدي  ال ــو وجــود الوال ــة  وه ــم دجي ــ  وال يق ــ  التل ــة مطل مطــالبون بتلبي

 املرونة. م 
ويعــا  ظن للــك دن نيانــا  التوفيــا جيــ  دال تعتــرب تــدبوًا مقصــودًا بــه الوالــدان    

دو معوقًا يواج ون ديعا يـاال  دـددة تنطـوي علـى     فق مل فالذي  يرَعون قريبا هلم دررب ننًا 
مسـؤوليا  هلــا مـا يربرهــا خــار  نطـاا العمــم املـدفوأل األجــر  وهــي مسـؤوليا  ال بــد مــ       
و ع ا   االعتبار. ودخوًا ف ن هذا االيتياجا  مية  دن تةون مؤقتة وتـدوا لفتـرا  دقصـر    

رفاهـة العامـم. ولـذلك فـ ن     دو ددوا  ومية  دن ردث بعـةم مباغـأ دو دن تةـون متصـلة ب    
ربط ا بو ع عائلي ددد  رأن يةون العامم ديد الوالـدي  دو مقـدمًا للرعايـة( ميةـ  دن حيـد       
منــ ا  دو خيلــا تفاوتــا  بــني العــاملني قــد يةــون هلــا داــر نــليب علــى بي ــة العمــم. ظن تصــميم   

اا دو ظن العاملني الـذي   وتنفيذ تدابو التوفيا ليسا وجي  دال يعتربا بادرة موج ة فق  ظن النس
 يتحملون مسؤوليا  عائلية  بم جا تغيو عميا   دريقة تن يم العمم واجملتمع.

و   وا ما نبا  ف ن نيانـا  التوفيـا بـني العمـم واحليـاة األنـرية تعتـرب  ـرورية          
ولذلك يتعني دن تن م الل نـة وتنسـا   لتحقيا التغيو  ورفع مستو  العمالة  والتصدي للفقر. 

مح   توعية مصممة بالعةم املنان  لتحقيـا دهـدا  خطـة التنميـة االجتماعيـة الـواردة         
 . ومية  دن يتم للك   شةم جمموعة ظجرااا .5132ظدار التنمية املستدامة ملا بعد عاا 

 . فالتـدابو  وم  امل م للغاية م ي ـة دنـه ال يوجـد يـم وايـد ينانـ  ايـع احلـاال         
جيــ  دن تةي:ــ مل فاهلي ــا  اخلاصــة والعامــة جيــ  دن تعثــر علــى التــدابو األرثــر م امــة لتلبيــة  
االيتياجا  احملددة للعاملني في ا وألربا  العمم. ويتعني على الـدوا األععـاا  عـ وة علـى     

الصــعيد للــك  دن تــدعم املفاو ــا  املتعلقــة بترتيــ  نيــولجي للعمــم تــتم املوافقــة عليــه علــى  
 الودين وصعيد العررا   بالتعاون الوايا مع ممثلي دربا  العمم والعاملني وددرا  االثة.

 
 فقر األنر واالنتبعاد االجتماعي - 5 

هناا صلة وا حة ومباشـرة بـني صـعوبا  اجلمـع بـني احليـاة األنـرية واحليـاة امل نيـة           
ه ال غـ  عـ  السيانـا  املتعلقـة     وخطر الفقر واالنتبعاد االجتماعي واالقتصادي. ولذلك ف ن

باألنرة وبالتنمية االجتماعية ألي نيانة دونع نطاقًا هتد  ظن مواج ة ومنـع الفقـر ورسـني    
 ا دما  االجتماعي واالقتصادي.

وفيما يتعلا بصفة خاصة بأ ع  األنر  راألنـر امل ـاجرة  واألنـر الوييـدة الوالـد       
ــع تتحمــم     ــ      دو األنــر الةــبوة  واألنــر ال ــوا م ــة مســ   دو مع مســؤوليا  باه ــة   رعاي
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دفرادهــا  فــ ن خطــر الفقــر وا بعــاد  االجتمــاعي واالقتصــادي( يــزداد جــدًا ظلا انــتبعد ديــد    
 الوالدي  دو ر جا م  نوا العمم دو ران ديدجا دو ر جا بعيدًا عنه.

 ـا دن  وظلا رانأ الدوا األععاا راغبة   ختفي  يـدة الفقـر بعـةم جـاد  فـ ن علي      
تعــع انــتراتي يا  ل نــتثمار االجتمــاعي ونيانــا  فعالــة للعمالــة  مــع الترريــز بقــوة علــى 
األنــر الــع تعــار الفقــر. وعــ وة علــى للــك ف نــه يــتعني تععــيد هــذا ا جــرااا   ــزيج مــ    
السيانـــا  الـــع تعـــممل  د( احلصـــوا علـــى املـــوارد  ومنـــ ا املزايـــا والعـــ وا   وتوفوهـــا    

اخلدما  البالغة اجلودة واملعقولـة التةلفـة وامليسـورة    ( ترتيبـا  زمنيـة       احلصوا على   (
مرنة. واتساقا مع تطور السيانا    االرـاد األورو   يوَصـى بعـدة بو ـع نيانـة رانـخة       
ــم التنعــ ة  وا نــةان  ويصــوا        ــيم  ودع ــارهم املبةــرة  التعل ــاا ودعم ل نــتثمار   األدف

ا  العــاملة واحملــددة اهلــد (. وهــذا حيتــا  ظن التــزاا دويــم  الوالــدي  واألدفــاا علــى اخلــدم
األمــد  وظن رانــأ الدرانــا  تعــو ظن دن عائــد هــذا االنــتثمار  نــواا العائــد املــايل املباشــر  

 وفورا  امليزانية العامة  عاٍا للغاية. دو
واخل صة دن هناا صلة وايقة بني النمـو وخلـا الوئـائ  ومةافحـة الفقـر وا دمـا         

جتمــاعي. ولــذلك فــ ن مــ  امل ــم للغايــة التســليم بالــدور األنانــي الــذي ميةــ  لعــ،            اال
السيانا   االجتماعية  وا نيائية  ونيانـا  العمالـة  ظ ( الداعمـة لألنـر دن تؤديـه   منـع       

 الفقر واحليلولة دون انتقاله فيما بني األجياا.
لتنميـة  وخصوصـًا منسـقي    ونود   اخلتـاا دن نعـةر شـعبة السيانـا  االجتماعيـة وا      

العؤون األنرية  على التزام م وتفـاني م   العمـم املعـطلع بـه ل يتفـاا بالـذرر  السـنوية        
 .5134الععري  للسنة الدولية لألنرة  وعلى التقدا احملرز   عاا 
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