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 األمـــــم          المتحـدة

   
  رسالة األمين العام بمناسبة اليوم الدولي لألسرة  

 2009مايو / أيار15  
 

م األ”يرآز اليوم العالمي لألسرة، الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار               
رة ر  : واألس الم متغي ي ع ديات ف رة   “التح ي األس ة دور األم ف ى أهمي ، عل

 .ء العالموالمجتمع في جميع أنحا

ق             رة لتحقي ع آبي وة دف ل ق فاألم تؤدي دورا جوهريا في األسرة التي تمث
شئة الصحية          . التالحم والتكامل االجتماعي   وعالقة األم بالطفل أساسية في التن

ة ألسرتها             ودور األم ال  . للطفل ضا معيل . يقتصر على تقديم الرعاية؛ إذ هي أي
رى     د      ومع ذلك ما فتئت األم تواجه تحديات آب أم، تحديات ق ا آ  في أداء دوره

 .تعرض حياتها نفسها للخطر

را                   شكل خطرا آبي د ت ال، ق دعاة لالحتف فالوالدة، التي ينبغي أن تكون م
ة       دان النامي ي البل ساء ف ن الن دا م ر ج دد آبي حة ع ى ص حة  . عل سين ص فتح

ى          دم حت در من التق األمهات هو الهدف اإلنمائي لأللفية الذي تحقق بشأنه أقل ق
ة عن        واحتمال وفاة األم أثناء الوالدة أو     . ناآل بسبب إحدى المضاعفات الناجم

سبة           300الوالدة في أقل البلدان نموا أآبر بـ         ك بالن ال حدوث ذل  مرة عن احتم
و ة النم دان المتقدم ي البل ألم ف ر . ل والدة أآث ل وال ل الحم ا أن نجع ويجب علين

د      وفير خ ن ت صحية م نظم ال ين ال الل تمك ن خ ا م رة، أمان يم األس مات تنظ
 .وعناصر مدربة لإلشراف على الوالدة، والرعاية في حاالت الوالدة الطارئة

ر                شكل أآث وال يزال العنف ضد المرأة، والعديد من النساء هم أمهات، ي
ذا        دة        . انتهاآات حقوق اإلنسان شيوعا في عصرنا ه ه عواقب بعي وتترتب علي

ات لل    ساء والبن اة الن رض حي و يع ر، فه رهن   األث ضرر بأس ق ال ر، ويلح خط
اء العنف ضد          . ومجتمعاتهن، ويمزق نسيج المجتمع ذاته     شكل إنه وينبغي أن ي

 .المرأة ومنعه أولوية رئيسية بالنسبة لجميع البلدان

ع   يم للجمي وفير التعل ضا ت ل أي ا أن نكف ات ال . وعلين ساء والبن يم الن فتعل
ا               يعود بال  دان التي يعشن فيه ى البل ل عل ط، ب ى أسرهن فق ضا فائدة عل ا   أي ، مم
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ة األعم           ود اإلنمائي وتظهر اإلحصاءات    . يفجر طاقات النساء لإلسهام في الجه
دارس،           الهن في الم ساء المتعلمات أطف ر أن ُتبقي الن أيضا أن من المرجح أآث

 .وهذا يعني أن فوائد التعليم تتجاوز الجيل نفسه

ا         وفي سعينا     ة، علين وفير الرعاي ال ت الحثيث إلى دعم األمهات في أعم
ائم  نطاق  أن نضع سياسات وخدمات مراعية الحتياجات األسر وأن نوسع         الق

د   ممامنها، مثل مراآز رعاية الطفل،    ى عاتق       يق اة عل اء الملق خفف من األعب
رأة ى       . الم وي حت ام الق دعم الع ى ال ة إل سواء بحاج ى ال ل عل رأة والرج والم
ساواة في مسؤوليات العمل واألسرة              يشا دم الم ى ق وم      . رآا عل فاألسر التي تق

ر               سهم في وجود مجتمعات أآث على االعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل ت
 .استقرارا وإنتاجا

اك عامال                       ذا، ولكن هن ر ه ا المتغي دة في عالمن إننا نواجه تحديات عدي
ذه      ظل ثابتا، أال وهو أهمية األم ومساهمتها الج      ل، ه ل المقب شئة الجي ليلة في تن

زمن           ر مع مرور ال ه          . األهمية التي ال تتغي ا تبذل ديرنا لم ا وتق ونحن، باعترافن
 .المرأة من جهود، وبتحسيننا لظروف معيشتها، نضمن مستقبال أفضل للجميع

 


