بيان بمناسبة اليوم الدولي لألسر –  51أيار/مايو
منذ عشرين عاما مضت ،سلَّم اجملتمع الدويل ،يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املعقود يف القاهرة ،بأن األسر جبميع
أشكاهلا ينبغي تعزيزها وأن تتمتع باحلماية والدعم الشاملني .وإننا إذ نستعد لوضع خريطة طريق بشأن خطة التنمية ملا
بعد عام  ،5102نرى أنه من املناسب عمليا أن يكون املوضوع الرئيسي لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة
الدولية لألسرة هو ’’أمهية دور األسر يف حتقيق األهداف اإلمنائية‘‘ .وسيكون يف ذلك تأكيد على احلقيقة القائلة بأنه
من خالل اتباع السياسات جيدة التخطيط واملراعية لالعتبارات اجلنسانية والقائمة على حقوق اإلنسان سيكون بوسع
األسر أن تقوم بدور حاسم يف حتقيق التنمية.
وعلى مدى العشرين عاما املاضية ،شهدنا حتوالت ملحوظة يف تكوين األسر املعيشية ،حيث زادت يف خمتلف أحناء العامل
أعداد الناس الذين يعيشون مبفردهم ،وحيث زاد عدد النساء الاليت ترأسن أسرا معيشية .إن الذكرى السنوية العشرين
بنهج وسياسات جديدة مناسبة جلميع
للسنة الدولية لألسرة هي فرصة ممتازة لالعرتاف هبذه التغيريات وللدعوة إىل األخذ ٍ
األسر ويكون من شأهنا املساعدة على مكافحة الفقر والنهوض باملساواة بني اجلنسني وضمان حتقيق التوازن بني األسرة
والعمل وتعزيز التضامن بني الناس من خمتلف األجيال.
وإننا إذ حنتفل اليوم باألسر ومبا تقدمه من إسهامات كثرية إىل اجملتمع ،فإنين أناشد احلكومات أن تقوم بتهيئة البيئات اليت
من شأهنا أن توفر الدعم إىل مجيع األسر ،وذلك على سبيل املثال من خالل اختاذ التدابري اليت متكن الوالدين من التوفيق
بني مسؤوليات األسرة والعمل ،والسكن ،والتعليم ،واعتماد سياسات الدعم االجتماعي اليت تعرتف بالتنوع املتزايد
لرتتيبات األسر املعيشية .وينبغي هلذه التدابري أن تشمل التأمني الصحي والضمان االجتماعي وإجازات األمومة والوالدية
املدفوعة األجر وتوخي املرونة يف حتديد مواعيد العمل وإنشاء مراكز الرعاية النهارية.
وأهم من كل ذلك ،ينبغي أن تتاح للجميع ،وخباصة النساء والفتيات ،القدرة على االختيار احلر واآلمن واملتسم
باملسؤولية بشأن مسارات حياهتم وهم ينتقلون من مرحلة التعليم إىل مرحلة العمل ومرحلة تكوين األسر واألسر املعيشية.
ذلك أنه حينما تنعم النساء والفتيات بالتعليم والصحة ،وحينما يكون بوسعهن أن يقررن خياراهتن ،وحينما تتوافر هلم
ولوالديهم من املعلومات واملوارد ما ميكنهم من تنظيم أسرهم ،فإن هذه األسر تغدو أفضل حاال ،وتغدو جمتمعاهتا احمللية
أكثر قوة ،ونصبح مجيعا أكثر قربا من حتقيق املستقبل املستدام الذي ننشده.

