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 جلنة التنمية االجتماعية
 الدورة الثالثة واخلمسون

 5132شباط/فرباير  4-31
متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 
ــة    ــدورة االثــتثنائية الرابعــة والعلــرية لل معي وال

إعــادة الن ــر    العامــةا املوعــو  ألو األولويــةا   
   اصرالتنمية االجتماعية وتعزيزها   العامل املع

ــز            ــة ألا  مر  ــز   ومي ــة م ــي من م ــة املعاصــرةة وه ــة املؤثس ــد  م ــان مق بي
 اثتلاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
مـة قـرار    13و  13تلقى األمني العا  البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقًا للفقـرتني   

 .3993/13اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 البيان  
  

ملعاصـرة هـذا الوقيقـة سناثـبة الـدورة الثالثـة واخلمسـني لل نـة التنميـة          تقد  املؤثسـة ا  
عامـًا ععـداد القـادة   األرجنـتنية مـ        55االجتماعية. فقد  انت هذا املؤثسة تعمل طيلـة  

التر يز بقوة على امل ونا  االجتماعية والتعليمية. ومة بني اجملـاال  الـت توجـه اـا املؤثسـة      
ــؤقر   األحثــرة. وقــد  صــلت هــذا    اهتمامــًا صاصــًا دراثــ  ة وحتليــل السياثــا  العامــة الــت ت

 .5134املؤثسة على مر ز اثتلاري صاص   عا  
 أمهية األثرة  

تعد األحثرة أول مؤثسة طبيعيةة وختض  حلقوقها األصلية اخلاصة هبا. وتسـب  األحثـرة    
تمـ . وهـذا يعـن أن لـدى     وجود الدولةة ولذلكة فإهنا تل ل النواة األثاثـية واألصـلية للم   

اأًلثــرة مســامهة أصــلية تقــدمها للم تمــ  وجيــ  علــى الدولــة أن حتميهــا وأن تتــبن و ائفهــا    
 الرئيسية  
وتؤ ــد الصــ ود الدوليــة قيمــة األحثــرة بإدراجهــا   صــل   قــو  اعنســانا فتــن   

أن األحثـرة    ل مة االتفاقية األمري ية حلقو  اعنسان واععالن العاملي حلقـو  اعنسـان علـى   
 هي الو دة الطبيعية األثاثية للم تم  واا    التمت  حبماية اجملتم  والدولة.

وتعد األحثرة مة بني عوامل التنمية. فهـي تقـو  بـدور  اثـم   التنميـة االجتماعيـة.        
وتق  على األحثرة املسؤولية األوىل عة تعليم األطفـال وتنلـهتهم االجتماعيـةة و ـذلك مـر       

طنة واع سا  باالنتماء للم تم . و  األحثـرة واجملتمـ ة يلـهد األفـراد أول  ـار       قيم املوا
الت امل االجتماعية وتنتقل إليهم املعايز االجتماعية الت ي تسبها مجي  األفـراد أقنـاء مـر لت     

 الطفولة واللبا .  ما أن اثتقرار اجملتمعا  ومتاث ها يستند   مع مه على قوة األحثرة.
فر التر يـز علـى األحثـرة  ـاًل عامـًا سن ـور إنسـاأ عـة مسـيلة التنميـةة بينمـا يـتم             ويو 

التعامل معها بل ل عـا  مـة من ـور التـيقر بسياثـا  قطاعيـة أو فهـا  اجتماعيـة. وهـذا هـو           
السب    أن السياثا  املوجهة لألحثرة حتق   فاءهتا القصوى عندما تعامل األحثـرة  و ـدة   

   لة بداًل مة التر يز على اال تياجا  اخلاصة ألفرادها.وتتصور دينامياهتا 
وعلــى الــرمم مــة أمهيــة األحثــرةة فإهنــا  ــد صــعوبة متزايــدة   حتقيــ  هــذا الو ــائ    

املتعددة وحتمُّل مجي  املسؤوليا . فنـادرًا مـا تر ـز األحثـر علـى املبـادرا  السياثـية الرئيسـيةة         
 ستويا  خمتلفة.على الرمم مة  هور مبادرا  معينة على م
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ــد  بعــ          ــتنية ونق ــة م ــاهر عــع  األحثــرة   األرجن ــاول   هــذا الوقيق وحنــة نتن
املال  ا  املختصرة عة هذا املسيلة. ول ـة قبـل اخلـو    هـذا املسـيلةة مـة املهـم حتديـد         
ثيا  م اهر الضع  هذا عة طري  اثتعرا  ثلسلة مـة التييُّـرا  الـت أقـر    ديناميـا       

 يقة مباشرة للياية.األحثرة بطر
 

  الة األحثرة  
عندما نـت لم عـة السياثـا  املوجهـة لألحثـرةة ال   ننـا أن نت اهـل أغـاط التييُّـرا            

(ة وهـي علـى   5131اجلوهرية الت عدلت مة األغاط والديناميا  األحثرية )ثيسيليا روثيلة 
 وجه التحديدا

 التحول الد ومرا ؛ )أ( 
 ج والطال ؛تعديل أغاط الزوا ) ( 
 اثتيعا  عدد  بز مة النساء إىل ثو  العمل؛ )ج( 
 ال روف االقتصادية. )د( 
ويلز التحول الد ومرا  لعملية تسببت   اخنفا  اخلصـوبة ال ليـة بدرجـة  ـبزةة      

وزيادة   العمر املتوق ة واخنفا    الوفيـا . ففـي األرجنـتنية اخنفـ  معـدل اخلصـوبة مـة        
. وبـالتوازي مـ  أللـكة ارتفـ  العمـر      5131طفل   عا   5.5إىل  3934طفل   عا   2.1

. و انـت  5131ثـنة   عـا     ..31إىل  3934ثـنة   عـا     2..4املتوق  عند الوالدة مة 
اــذا اال اهــا  الد ومرافيــة نتــائج واعــحةا )أ( شــيخوصة الســ ان؛ ) ( واخنفــا    أقــر  

ثــنة )الســ ان الناشــطون اقتصــاديًا    34الســ ان الــذية تتــراور أعمــارهم مــا بــني صــفر و  
ثـنة فـي ثر )السـ ان     32املستقبل(؛ )ج( وزيادة   أقر الس ان الذية تتراور أعمـارهم مـة   

   32.3املعالون(. واذا ينبيي مال  ة أن مؤشر اععالـة اتتملـة   األرجنـتني اخنفـ  مـة      
ملؤشـر  سـ  الفهـة العمريـةة     . مز أنـه إألا   تصـني  ا  5131  عا   22.2إىل  3993عا  

 3993  عـا    34.3يتضح أن مؤشر اععالة اتتملة زاد   فها  البـاليني األ ـرب ثـنًاة مـة     
 .5131  عا   32.9إىل 

ــة        ــزواج والطــال ة اخنفضــت الزجيــا  م ــا  ال ــ  با اه ــا يتعل ــة    5.وفيم   املائ
ة بينمـا زاد   ـاال    5131ا    املائة مة مجي   اال  االقتـران   عـ   33إىل  3993 عا 

  املائة   نفس الفترة. وقـد تسـب  متـز  األحثـرة      19  املائة إىل  .3االقتران بالتراعي مة 
وعــع  الــروابز الزواجيــة   تعــري  النســاء واألطفــال لدرجــة أ ــرب مــة  ــاال  الضــع .  
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ــرأ     ــها امـ ــدة األ  أو األ ( ترأثـ ــة )و يـ ــية الناقصـ ــر املعيلـ ــبحت األحثـ ــذا أصـ ــادةا وه ـ ة عـ
  املائـة مـة األحثـر املعيلـية الناقصـة   األرجنـتني.        5.ة  انـت املـرأة متثـل    5131 عا  ففي

وهــذا يــؤدي  تمــًا إىل كموعــة  ــبزة مــة النســاء املعــيال  ألثــرهة والــال   ــاولة التوفيــ   
 املسؤوليا  االقتصادية واألحثرية واللخصية. بني

صر ال   ة  اهله وهو دصول املرأة بلـ ل  اشـد إىل ثـو  العمـل.     وهناد عامل آ 
ففي األرجنتنية ارتف  معدل عمالة املـرأة بدرجـة  ـبزة   السـنوا  العلـر األصـزةة مقارنـة        
بعمالة الرجل. إال أنه عند تصني  هذا البيانا  نال ظ أهنا خت  نسـاًء لـديهة أطفـااًل دصلـة     

أد  زيـادة ملـار ة املـرأة   قـوة العمـل إىل تييُّـرا  داصـل        ثو  العمل بيعداد  بزة. وقـد  
   15األحثـر املعيلــيةا فباألرقـا  املطلقــة زاد عــدد النسـاء الــال  يرأثــة أبثـرًا معيلــية بنســبة     

 .5131و  5113املائة   الفترة ما بني عامي  
 م اهر الضع ا بع  املال  ا   

ىل أن األحثــر الــت لــديها أطفــال تعــاأ مــة    األرجنــتنية تلــز البيانــا  اع صــائية إ 
بعــ  م ــاهر التفــاو  االجتمــاعي بصــورة أ ثــر  ــدة مــة األحثــر الــت لــيس لــديها أطفــال.    

   ة لسياثا  التنمية االجتماعية أن تت اهل هذا الواق . وال
ــإن اال تياجــا  األثاثــية بنســبة     ــديها    39.1وه ــذاة ف ــت ل ــة مــة األحثــر ال   املائ

  املائـة مـة األححثـر الـت لـيس لـديها أطفـال. وباملثـلة فـإن           ..1تم تلبيتـهاة مقابـل   أطفال ال تـ 
  املائــة مــة األحثــر املعيلــية الــت لــديها أطفــال تعــيد    ــروف إثــ ان رديهــةة مقابــل   33
  املائـة مـة األحثـر املعيلـية      31.3املائة مة األحثر املعيلـية الـت لـيس لـديها أطفـالة و         3

  املائـة مـة األحثـر املعيلـية الـت لـيس        ..1ها أطفال تعيد   أما ة مزدمحةة مقابل الت لدي
  املائـة مـة األحثـر املعيلـية الـت لـديها أطفـال تعـيد            33.2لديها أطفال. وعمومـًاة فـإن   

  املائـة مـة األحثـر املعيلـية الـت لـيس لـديها         3.3 روف  يازة ث نية مز منت مـةة مقابـل   
  املائـة   33.3وجد فرو  مماقلة فيمـا يتعلـ  باحلصـول علـى املنـاف  العامـةا فنسـبة        أطفال. وت

  املائـة   35.5مة األحثر املعيلية الت لـديها أطفـال ال حتصـل علـى ميـاا اللـر  امليمونـةة و        
  املائــة  43.3  املائــة ال حتصــل علــى اليــازة    ــني أن   ..13حتصــل علــى الطاقــةة و  ال

 صحي. ليس لديها صرف
وفيما يتعل  بسو  العملة فإن  ثزًا مة األحمها    قوة العمل بـيجر يـؤدية أعمـااًل     

  املائــة مــة األحمهــا    41.4صطــرة وال يســتفدن مــة الضــمان االجتمــاعي. وعمومــًاة فــإن   
  املائة مة النسـاء بـدون أطفـال. وفيمـا يتعلـ  بالصـحةة        53.3يعلة   هذا احلالةة مقابل 

(. 5131 املائة مة األحمها   انت تدف  مقابل التيمني الصحي اخلاص )  عـا    32.1فإن 
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  املائـة مـة    44وتبدو م اهر التفاو  االجتماعي واعحة أيضًا   هذا املسيلةا فبينما  ـان  
  املائـة مـة شـر ة الـدصل الـدنيا تـدف  مقابـل         11األحمها    األحثر املعيلية الت تنتمي إىل 

   11  املائـة مـة األحمهـا    األحثـر املعيلـية الـت تنتمـي إىل         92.3حية فـإن  التيمني الصـ 
املائة مة شر ة الدصل األعلى تدف  مقابل هذا التـيمني. وت مـة وراء هـذا املؤشـرا   قيقـة      

 معقدة تفتح البا  أما  كموعة مة امللا ل امللحة واملتلاب ة.
تحصـــيل التعليمـــي للطفـــل. فـــبع   ونيصـــذ  مثـــال اعثـــ ان الـــرديء وعالقتـــه بال  

الدراثا  تطرر ف رة تقول إن  روف اعثـ ان اـا تـيقز علـى التحصـيل التعليمـي للطفـل.        
وهذا يعين أن هناد عوامل أصرى ال تقل أمهية؛ ف لما حتسنت نوعيـة مـواد البنـاءة وإمـدادا      

تـتم   البيــتة  امليـااة والصـرف الصــحية وعوامـل الن افــةة حتسـنت التنلــهة االجتماعيـة الــت      
 (.5133وحتسنت املهارا  الت تست مل العمل الذي تقو  به املدار  ) ازمتانة 

وأصزًاة هناد دليل قوي يوعـح أن قـدرا  اابـاء اـا آقـار هامـة بالنسـبة لـرأ  املـال           
البلري ألطفاامة و ذلك   مستوى التنمية الذي   ة أن  ققه هؤالء األطفـال   مر لـة   

ة  يـ  التعلـيم املدرثـية علـى ثـبيل املثـالة تـرى بعـ  الدراثـا  أن العقبـا            البلوغ. وم
الرئيسية أما  حتقي  مستويا  مناثـبة للتعلـيم املدرثـي تنلـي داصـل البيـتة سـا   أللـك علـى          
ش ل ارتفا  ت الي  الفرصة البديلـة املرتبطـة ب يفيـة اثـتخدا  أفـراد األحثـرة لوقتـهمة وعـد          

 الفرص لتوليد الدصل.احلصول على القرو  أو 
ــد صــيامة ثياثــا  تتصــدى بصــورة شــاملة للملــا ل          ــى األحثــر عن ــز عل إن التر ي

بني األجيال   ة أن تزيد مة مبـادرا  التنميـة املسـتدامة. فاألحثـر املتم نـة والـت تـؤدي         فيما
 و ائفها تعد مرادفًا لتعزيز التنمية.

 


	لجنة التنمية الاجتماعية
	بيان مقدم من المؤسسة المعاصرة، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	البيان
	أهمية الأسرة
	حالة الأُسرة
	مظاهر الضعف: بعض الملاحظات


