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 االستراتيجية العربية لألسرة 

 
 

 الديبـاجـة

من القيم والمبادئ التى دعت اليها االديان السماوية، ومن مفاهيم التراحم والتكافل بين             انطالقا  
  االسر عبر األجيال، االفراد وبين

 

 باالعتبار لخصائص األسرة العربية التى ساهمت فى تشكيلها االنماط الثقافية السائدة فى             وأخذا
 المجتمعات العربية، 

 
الواقع األَسري العربي الذي أوضحت الدراسات المتخصصة انه فى حاجة           إلى حقيقة    واستناداً

 ، ماسة إلى الدعم والمساندة
 

لتفاعل مع المتغيرات الدولية واإلقليمية المتالحقة لتوظيف ما تسفر عنها من            بأهمـية ا   ووعـيا 
 ايجابيات وتحجيم اثارها السلبية المحتملة،

 
 مع الجهود الهادفة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والدعم لألسرة لتمكينها من               وتواصال

رها فى تنشئة االجيال الجديدة،     اداء وظائفهـا األساسـية فى الحفاظ على النوع اإلنسانى، ودو          
 واسهامها فى تقدم مجتمعها،

 

 واالعالن العالمي لقمة التنمية االجتماعية      مـع االعـالن العـالمى لحقوق االنسان       وتماشـياً   
 وما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية،        ،"بكين  " واالعـالن العالمى للمراة     " كوبنهاجـن "

ثاق واستراتيجية العمل االجتماعي للدول العربية والخطة       والبـيان العربي لحقوق األسرة، ومي     
العربـية للشيخوخة واالستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة، ووثيقة السياسة العربية للشباب،           
وخطـة العمـل العربية الثانية للطفولة وما جاء بهذه المواثيق من أسس ومبادئ تدعو لتعزيز           

 حياة أسرية كريمة،
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وض بأوضاع األسرة العربية يقتضى اتخاذ موقف عربي يكرس االلتزام بتأكيد            بأن النه  وإيمانا
مكانـتها فـى المجـتمع، وتعزيـز عالقات الترابط بين افرادها وأجيالها، وتحسين ظروف               

 معيشتها، وتطوير القوانين والتشريعات التى من شأنها دعمها وحمايتها،
 

 لوضع استراتيجية عربية لالسرة،     2003 بالقرار الصادر عن مؤتمر الدوحة فى يناير      وعمال  
تبلور اطر هذا االلتزام، وتحدد مناحى العمل فى ضوء التحديات القائمة والمتوقعة، يتم تنفيذها              

 – 2004مـن قـبل الـدول األعضاء ومؤسسات المجتمع المدني العربية خالل الفترة مـن               
2014. 

 

 :أهم التحديات 

فى الدراسات المتعلقة باألسرة على أن األسرة العربية قد         أجمعت البيانات والمعلومات الواردة     
تعرضـت وال تـزال إلى بعض العوامل والمتغيرات التى أثرت فى تكوينها وبنيتها ووظائفها               
وأدوارهـا وفى استقرارها، وفى منظومة القيم وأنماط السلوك وأساليب الحياة التى أثرت على              

إلنجازات التى تحققت نتيجة لتطبيق برامج نجحت       العالقـات بيـن أفرادها وأجيالها، وبرغم ا       
نسـبيا تحت إشراف حكومي خاصة فى مجال التعليم والرعاية الصحية وتوفر التأهيل للشباب              
الذى يمكنهم من االلتحاق بسوق العمل وتكوين أسر، وخروج المرأة للعمل وظهور تشريعات             

 األسرة العربية تواجه تحديات جسام      وقوانين تضبط تكوين األسرة والعالقات داخلها، فما تزال       
 :فى مقدمتها 

اتسـاع الفجـوة المعرفية والتقنية بين األمم والشعوب، نتيجة االيقاع السريع             •
 .للتطورات التكنولوجية والثورة المعرفية والتقدم العلمي وتطبيقاته

المتغـيرات السياسـية وعولمة االقتصاد التى فرضت تدابير قاسية على الدول             •
ة، ومـن بيـنها الـدول العربية مما أدى إلى تراجع اإلنفاق الحكومي              النامـي 

 .وانحسار دور الدولة فى المجال االجتماعي

ظهـور عوامل عدم االستقرار االجتماعي نتيجة لالنعكاسات السلبية على أكثر            •
القضـايا االجتماعية حساسية كقضايا العمل والتعليم وما ترتب عليها من تفاقم            

 قطاعـات كبـيرة من المواطنين من الحماية االجتماعية،          الـبطالة وحـرمان   
والوضـع التعلـيمى وتـزايد مشكلة األمية والتسرب وعمالة االطفال وتدهور            
مسـتوى معيشـة الطبقة الوسطى وكذلك انتشار ظواهر المخدرات واإلدمان            

 .والعنف وهى عوامل كلها تهدد االستقرار والتقدم االجتماعي
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المستوى السياسي ومصادرة القرار وتراجع حركة      غـياب الديمقراطـية على       •
البـناء والتنمية وانتشار البطالة وارتفاع معدالت الفقر والجريمة وانعكاس ذلك           

 .على األسرة

افـتقار السياسـات اإلنمائـية لمراعاة الجانب اإلنساني وربط عمليات التنمية             •
حة، أدى إلى   االجتماعـية وبـرامجها المحلية بأولويات أهداف المؤسسات المان        

 .تجاوز الحاجات األساسية لألسر والتراجع فى مستويات التنمية البشرية

تحـول القـيم المجتمعـية وبالتالـي األسرية نحو الفردية والمادية والنزعات              •
االسـتهالكية مما أضعف العالقات األسرية، وأثر على قيم التضامن والتعاون           

 االنحرافي والالمجتمعي لدى    فـيها، وساهم فى ظهور أنماط جديدة من السلوك        
 .أفرادها

وهـن وخلل العالقات األسرية نتيجة ضيق فرص التفاعل اليومي بين أعضاء             •
األسـرة مـع بـروز صور من العنف الرمزى والمادى بين أعضاء األسرة              

 .وانتشار ظاهرة الطالق ونتائجها على األجيال داخل األسرة وخاصة األطفال

اسة أو العمل فى الخارج أدت إلى حدوث تحوالت         هجرة الشباب المتزايدة للدر    •
واسـعة فـى خصائص السكان وانعكاس ذلك على األوضاع الديمغرافية مثل            

 ارتفاع معدالت اإلعالة، مما أدى إلى       – العزوبة الدائمة    –تأخـر سن الزواج     
تفـاقم األوضاع االجتماعية لألسرة وزعزعة استقرارها كما أن تنامي ظاهرة           

سبب العمل بالخارج ساهمت فى عدم استقرار األسرة وظهور         غـياب األباء ب   
 .حاالت انحراف األبناء

الهجـرة المكـثفة لألسـر بكـامل أفرادها نحو بلدان ال يتمتعون فيها بحقوق                •
المواطـنة، ويتعرضـون فـيها للتمييز والتهميش وصعوبة االندماج، فى نفس      

 .لدانهم األصليةالوقت الذى يفقدون فيه صالتهم الطبيعية وحقوقهم فى ب

تـنامى ظاهـرة المـرأة المعيلة لألسرة بسبب الترمل وتفكك األسرة والطالق              •
والمـوت وغـيرها، ممـا يضاعف من األعباء الملقاه على عاتق المرأة األم،              

 .خاصة فى غياب آليات مؤسسية وبرامج معاونة لها
 

ى تبث البرامج   األخطار المعنوية التى تهدد األسرة نتيجة للوسائل اإلعالمية الت         •
المتضـمنة لمشـاهد العـنف واالنحراف وحجب الحقائق والتضليل ألغراض           

 .سياسية أو غيرها
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ندرة المعلومات والبيانات واألبحاث والدراسات العلمية عن واقع األسرة، حال           •
دون توفـر المراجع ذات المصداقية لصياغة سياسات اجتماعية لصالح األسرة           

 .ملةأو وضع سياسيات أسرية متكا

ظهـور عوامـل عـدم االستقرار السياسي وانعدام شروط األمن بسبب تنامي              •
 .حاالت العنف والترهيب التى عرفتها بعض البلدان العربية

ما تتعرض له األمة العربية من جراء احتالل فلسطين والعراق وتفاقم الخسائر   •
 توجيه  البشـرية واالقتصادية، وتردى األوضاع األمنية واالجتماعية، أدى إلى        

 .الجهود إلى مقاومة االحتالل على حساب معالجة المشكالت التنموية

تفشـى ظاهـرة اإلرهاب التى تحرم األسرة من آبائها وأبنائها، قتلة ومقتولين،              •
ضـحايا ومعتدين، فما ينجم عنه خسران األسرة إلمكاناتها المادية والمعنوية،           

غرس القيم والمبادئ العليا    ويـؤدى إلـى تفككها، فتفقد طبيعتها كبيئة صالحة ل         
 .والسلوكيات الحميدة،وتغيب مساهمتها فى قيام مجتمع مستقر آمن
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 النظرة المستقبلية 

 :تمكين األسرة العربية كى تصبح 
 

 بكامل حقوقهم وتسود الدميقراطية حياتهم      أسرة مستقرة آمنة يتمتع أفرادها     •
حقوق اإلنسان  ويطبع الحوار عالقاتهم مما يرسخ لدى أبنائها مفاهيم             

والمشاركة وعدم التمييز والتواصل البناء بين األجيال وتعمل على تعزيز            
 .مبادئ التضامن والتكافل والعدل والمساواة

، قادرة على تطوير وظائفها بصورة       أسرة فاعلة في التنظيم االجتماعي      •
إيجابية تتفاعل مع متغيرات العصر ومنجزات العولمة اإليجابية من علوم            

، وتتكامل مع مؤسسات المجتمع األخرى فى تنمية المجتمع             ومعارف
وتطويره، وحافظة على القيم االنسانية والدينية والقومية، وفى حدود تعاليم           

 .الدين اإلسالمي الحنيف

اإلنسانية المتنوعة تتواصل    والثقافات أسرة عربية منفتحة على الحضارات     •
ضارة االنسانية على قاعدة     يسهم فى الثقافة والح    مع الغير فى تفاعل بناء    

المساواة واالحترام المتبادل لتحقيق مستقبل أكثر أمناً للبشرية خال من             
 .النزاعات المسلحة والحروب، تسوده العدالة والسالم

 أسرة عربية تنشئ أبناءها على احترام حقوق االنسان، والديمقراطية،            •
 والقيم الروحية    والحريات األساسية، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة       

واالجتماعية، واحترام القوانين والتشريعات، واحترام األديان السماوية،          
وتعمل على تعزيز مبادئ التضامن والتكافل بينها وبين غيرها من األسر             

 .انسجاما مع هويتها العربية

أسرة تحترم كبار السن وتسعى إلى توفير الرعاية لهم وما يتطلبه ذلك من              •
 . تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة لهملوائح وقوانين
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 المنطلقات

  

األسـرة هى أداة توجيه للسياسات االجتماعية، تركز على األهداف العامة والرئيسية            
وعلى المسائل الجوهرية المعتمدة على تفسير الواقع، وتعيين نقاط ضعفه وقوته دون            

لمطلوبة لتحقيق  الغـوص فـى التفاصيل الجزئية وتتضمن خطوطا عامة لالجراءات ا          
 .األهداف المرجوة

1- 

األسرة هى كيان طبيعي يضم أعضاءها ويستوعب تفاصيل حياتهم وهى تجمع طبيعي            
يدعـم التواصل بين أفراده فى إطار من القيم الدينية والثقافية، وهى مؤسسة اجتماعية              

 .تعمل على تحقيق األمان المادي والمعنوى ألعضائها ومن ثم استقرار المجتمع

2- 

وجـود عدة أنماط لألسرة العربية متباينة فى أوضاعها وخصائصها من حيث حجمها             
ونوعـية حـياتها وأولويات احتياجاتها، كما تتفاوت فى عمق تحوالتها وفى عالقاتها             

 .بمنظمات المجتمع المدني

3- 

تها االلـتزام بالمبادئ واألهداف التي يتضّمنها ميثاق جامعة الدول العربية واستراتيجيا          
االجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية المعّبر عنها ضمن خطط العمل والبيانات          
العربـية المتخصصـة وبصـفة خاصـة المتصلة بشؤون األسرة والمرأة والطفولة             

 .والشباب

4- 

التمسـك بمضامين ميثاق األمم المتحدة، واإلعالنات العالمية لحقوق اإلنسان والطفل           
ـ    ية للقضـاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمواثيق الدولية           واالتفاقـية الدول

والعربـية واالستراتجيات واالتفاقيات والبيانات األخرى ذات الصلة بمؤسسة األسرة          
 .وتتابع تطوير بنودها فى ضوء النتائج التى سجلتها

5- 

ن خالل  اعتماد حزمة متنوعة من اإلجراءات والبرامج واألنشطة وأساليب التدخل م          
 .الجهات والمؤسسات ذات العالقة بمعالجة قضايا ومشكالت األسرة

6- 

 
 

  المبادئ

األسرة هي الوحدة األساسية في بنية المجتمع المكلفة بوظائف إنجاب األطفال               
ورعايتهم وتربيتهم وجدانياً، وتنشئتهم اجتماعياً وسياسياً، وهى مؤسسة اجتماعية ذات          

1- 
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صية القانونية الكاملة، وتقوم بتعميق اإلنتماء وغرس القيم         كيان معنوى يتمتع بالشخ   
 .واالستقرار واكساب المعرفة والتحلي بالسلوك االخالقي القائم على الدين والمواطنة

الزواج الموثق هو منطلق تكوين األسرة الطبيعية فى إطار اإلرتباط بين الجنسين              
 .بموجب الشريعة والقانون

2- 

دية تتحقق فى اطارها االلفة وتبادل عالقات المحبة واالحترام بين           األسرة خلية قاع  
 .افرادها

3- 

أفراد األسرة شركاء حياة ومصير، عليهم اإلسهام معا فى توفير حياة افضل استناداً              
إلى قيم التواد والتراحم والتعاون القائم على مسئولية الفرد وحرية اختياره وعلى               

  وخارجهاالحوار والتواصل داخل األسرة

4- 

األسرة هي نواة المجتمع وهى اإلطار الطبيعي األكثر استحقاقا للدعم كى تتمكن من              
توفير الرعاية الواجبة ألبنائها والتفاعل مع متغيرات العصر، والقيام بأدوارها              

 .ووظائفها في مختلف األوساط االجتماعية

5- 

سالمة األسرة العربية   الدولة مسئولة عن تهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على            
وتماسكها وتمكينها وحماية قيمها بما يعزز ثقافتها وهويتها وهوية ابنائها واعالء قيمة            
العلم والعمل وكذلك احاطتها بالضمانات التشريعية واالقتصادية واالجتماعية وتوفير          

 .فرص العمل والضمان االجتماعي والخدمات األساسية

6-  

األسرة من عوامل العنف والتفكك بموجب ما نصت عليه          الدولة مسئولة عن حماية     
دساتيرها وقوانينها من حيث توفير فرص التعليم والعمل والضمان االجتماعي بما             
يحقق االمن واالمان االجتماعي لها وتمكينها من العيش الكريم وتوفير فرص العمل 

.. د والمستويات ضرورة تتكامل حلقاتها بتعاون الشركاء األساسيين على كافة الصع         
األسر فى المجتمع المحلى واالجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات            

 .المجتمع المدني واالعالم والقطاع الخاص

7- 

تمكين األسرة وتعزيز قدراتها شرط أساسي كي تنهض بوظائفها المتجّددة وتسهم فى             
، ضمن مختلف الشرائح    تنفيذ خطط تنمية المجتمع وتقّدمه وتطوير موارده البشرية        

 .االجتماعية والمناطق الجغرافية التي تنتمي إليها

8- 
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الحفاظ على مقومات األسرة العربية التى ساعدت فى الحفاظ على القيم والمبادئ              
والثقافة التى حمت االجيال من الوقوع فى االنحراف والعمل بكل الوسائل للقضاء              

 . على الخوف من انهيار األسرة وتفتتها

9- 
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 :األهداف واإلجراءات 
 

بـناء أسرة سليمة سوية آمنة مستقرة تلتزم بالشروط الصحية الوقائية والعالجية منذ             : أوال
تاسيسها لضمان سالمة ابنائها، تعمل على تمتع افرادها بكامل حقوقهم وأن تسود عالقاتهم             

 .االلفة والمحبة واالحترام

 

 :اإلجراءات المطلوبة

 اتعلى مستوى الحكوم

بناء، تنظـيم الـزواج وشروطه والمسؤوليات الناجمة عنه، وتحّدد العالقات بين الزوجين واأل            
وحقـوق كـل منهم وواجباته فى ضوء الشريعة اإلسالمية، ووضع تشريعات تلزم بضرورة              
توافـر الشـروط الصـحية للراغبيـن فى الزواج وحصولهم على شهادات تثبت خلوهم من                

 .ببة لتشوهات أو إعاقات والديةاالمراض الوراثية أو المس

1- 

عادة مفهوم  إوتأسيس وحدات محلية أو مكاتب لإلرشاد األَسري و       " محـاكم األسرة    " إنشـاء   
المجلـس العائلـي لمعالجة النزاعات الزوجية واألسرية ومشكالت االبناء واحتواء تداعياتها            

 .السلبية

2 

ة باإلنفاق على االبناء في حاالت الطالق،       تنفيذ االحكام الخاص  وضـع اللوائح التنفيذية لضمان      
 المعنوى أو سوء المعاملة فى      أوأو فـى حاالت اإلساءة إلى األبناء باإلهمال أو العنف البدنى            

 .المدرسة وفى المجتمع

3- 

اتخـاذ السياسـات واإلجـراءات الالزمة التى تكفل الحصول على خدمات الصحة االنجابية              
 وصحة المرأة فى سن األمان لضمان أمومة آمنة وطفولة          وصـحة االطفال وصحة المراهقين    

سـوية، وتكفـل الحصول على خدمات صحية وقائية وعالجية تشتمل على فحوصات للكشف              
 .المبكر عن األمراض الوبائية والوراثية

4- 

وضـع اسـتراتيجية وقائـية للحد من العوامل المؤدية النجاب ابناء معاقين، وأخرى لرعاية               
ـ    من افضـل السبل لتلبية احتياجاتهم الصحية والذهنية والنفسية واندماجهم فى           المعاقيـن تتض

 .المجتمع سواء من خالل اسرهم أو المؤسسات المتخصصة
 

5- 

، جنسية األم اضافة إلى جنسية األب       -ب أجنبي بزواج قانوني   أ -مـنح االبناء المولودين من     6- 
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م على التعليم والرعاية األساسية     تعزيـزا النـتمائهم للمجـتمعات التى يعيشون فيها وحصوله         
 .الالزمة لنموهم واستقرارهم

ضـرورة الـتزام الحكومات بمبدأ الشراكة مع الجمعيات االهلية ومؤسسات المجتمع المدنى             
 أوواالكاديمييـن فـى الـتداول بشئون األسرة والتخطيط لنهوضها والتقييم الدورى لما تحققه               

 .تتعرض له

7- 

زَّع مهام تنفيذها بين األجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية         وضـع خطـة توعـية تتو      
 الناجمة عن الزواج    تووسـائل اإلعـالم على مختلف أنواعها، تهدف إلى التوعية بالمسؤوليا          

صعدة وأن تتعاون   وتأسـيس األسـرة وأن يـتم ذلك عبر كافة وسائل االعالم وعلى كافة األ              
 .تشاركها فى كافة نفقات التمويلمنظمات المجتمع المدني مع الحكومات و

8- 

قـيام وسـائل االعالم بتنفيذ برامج التوعية العلمية والترفيه الهادف والتثقيف من خالل كافة               
الوسائط اإلعالمية، بما يسهم فى تدعيم القيم االخالقية واالسرية مع أهمية إحكام التواصل بين              

ماعية وطنيا وقوميا من أجل تدفق      وزارات الـثقافة واالعـالم مـع وزارات الشـئون االجت          
 .معلوماتى يمكن المخططين من تصميم برامج للطفل واألسرة بمضامين علمية جيدة ومشوقة

9- 

تشـجيع إنتاج البرامج والمسلسالت التلفزيونية التي تسهم في بناء أسر سوية ومتوازنة وتدعم              
 الممارسات الضارة الصحية    قـيم التنوير والمشاركة وحرية االختيار وتدعو إلى اإلقالع عن         

 .واالجتماعية التى تحّول األسر إلى بؤر دائمة للنزاع والتفكك

10- 

 على مستوى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 

 :تنظيم حمالت توعية شعبية تستحدث برامج غير تقليدية بشأن 

 الرعاية األساسية    التوعية باساليب ممارسة االمومة اآلمنة واألبّوة المسؤولة، وتأمين        - أ
ألطفـالهم، والمسـاواة بينهم ذكورا وإناثا، وتعريفهم مبادئ ترشيد االنفاق، للتحكم            

 .بالسلوك االستهالكي لألسرة

ب أهمـية تـبادل االهتمام العاطفي والحوار بين الزوجين وباقي افراد األسرة وكيفية              
 .التغلب على المشكالت حماية لالسرة من التفكك واالنهيار

الثقافة الصحية والبيئية والوقاية من االصابة باالمراض القاتلة كااليدز وااللتهاب           -ج
 .الكبدى الوبائى خاصة بين الشباب

 

1- 

تشـجيع انشـاء مكاتب االستشارات االسرية التى تسهم فى تفادى حدوث المشكالت أو               2- 
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 .تحجيمها بالنسبة للزوجين أو بالنسبة لألبناء

ترعى ضحايا العنف االسرى وتأمين إعادة تأهيلهم وتنظم        إنشـاء مؤسسـات مختصة      
 .حمالت وبرامج توعية لمناهضة العنف وادانة مرتكبيه

3- 

 الزواج أو اإلحجام    إعـداد المواد اإلعالمية التي تعالج مشكالت األسرة مثل تأخر سن          
، و مخاطـر الممارسات الضارة باإلناث مثل الختان والزواج المبكر، ومشكالت            عـنه 

تنظـيم برامج وأنشطة تُنفَّذ بالشراكة بين المؤسسات        النفـاق وميزانـيات األسـرة، و      ا
 .الحكومية و غير الحكومية تتولى معالجة هذه المشاكل

4- 

تنظـيم حـوارات إعالمية بين النساء والرجال حول القضايا والمشاكل االسرية لطرح             
نزاع والشقاق داخل األسرة    الحلول وتقريب وجهات النظر حيال المسائل المتسببه فى ال        

وبخاصـة المشـاركة فـى اتخاذ القرارات االسرية وتنشئة االبناء ودعم قيم المشاركة              
 .والحوار الديمقراطي وعدم التمييز

5- 

 على المستوى العربي المشترك

وضـع دلـيل تشـريعي نموذجى لالسرة ينظم الزواج ويحدد العالقات بين الزوجين               
 .وواجباته فى اطار األسرة، وبما يستجيب للمستجداتواالبناء وحقوق كل منهم 

1- 

تفعـيل دور الجمعـيات والمـنظمات غير الحكومية فى مجال تأسيس صناديق الزواج          
والعمـل علـى نشرها فى الدول العربية بما يمكنها من القيام بدور هام لمساندة الفئات                

 التآزر الوطني الفقيرة أو ذات االحتياجات الخاصة، وذلك تكريسا للتضامن و

2- 

اجـراء دراسـات حول انواع الضوابط االجتماعية فى مواجهة السلوك المنحرف مثل             
تعـاطى المخـدرات والتطرف والعالقات المحرمة بين الجنسين وغيرها وتحديد السبل     
الكفـيلة باعـادة التاهـيل والتكـيف االجتماعيين الجتناب هذه السلوكيات االنحرافية             

 .ومعالجتها

3- 

ديـم الدعـم المالـي والفنـي مـن المنظمات والصناديق اإلقليمية والدولية للهيئات               تق
 .والمؤسسات الخاصة التي تهتم بضحايا العنف في األسرة صحياً ونفسياً وقانونياً

4- 

تنظـيم ملتقـيات اقليمية ودولية أو المشاركة فيها للوقوف على هموم ومشاكل األسرة              
 .ارب والخبرات ازاء القضايا ذات الصبغة العالمية العربية ولتبادل اآلراء والتج

5- 
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 : تمكين األسرة من القيام بوظائفها األساسية: ثانيا

تطوير قدراتها لمساعدتها على    محاربـة الفقر وتحسين نوعية حياة االسر وتمكينها من          
ادي االسـتمرار والصمود في أداء وظائفها األساسية، وزيادة اسهامها في النشاط االقتص           

 .وتحقيق االستقرار االجتماعي

 

 : اإلجراءات المطلوبة

 على مستوى الحكومات

 .تبنى سياسات ترعى البعد االنساني واالجتماعي والصحى فى عملية التنمية -1

سـن وتعديل أو تطوير التشريعات العربية المتعلقة بنظام التامين والمعاشات واعتماد             -2
ت االقتصادية واالجتماعية تساعد الفئات     سياسـات مالـية تخفف من الفروق بين الفئا        
 .المهمشة والضعيفة على رفع مستوى معيشتها

 .تعديل التشريعات العربية لتمكين المرأة فى المجتمع -3

تنظيم برامج وطنية لمكافحة الفقر والتخفيف من آثاره على الفئات االجتماعية وخاصة             -4
 .قتصاديةالفقيرة على كافة المستويات االجتماعية والصحية واال

 .تعديل قوانين االستثمار فى الدول العربية لتتالئم مع واقع األسرة العربية -5

القطاع الخاص التى تقوم بانشاء     دعـم المشاريع االنتاجية المتنوعة وتشجيع مؤسسات         -6
فى المناطق الفقيرة    أو رعاية صناعات صغيرة تعتمد فى تنفيذها على األسر وبخاصة         

 .فى المدن والريف والبادية

تبـنى قـانون المشـاريع الصغيرة فى المدن والريف والبادية تعزيزا لتمكين األسرة               -7
 .والمرأة فى عملية التنمية المستدامة

تنظـيم مـنح و قـروض وتسـهيالت ائتمانـية بشروط ميّسرة وبضمانات حكومية               
فى المناطق الفقيرة أو     وباألفضـلية للمسـؤولين عن إعالة األسر من الرجال والنساء         

 فية أو النائية الري

8- 

 -9 .وضع خطط وبرامج لتعزيز بناء القدرات البشرية ورعاية ذوى االحتياجات الخاصة

تطويـر مراكـز التدريب المهني والتقني الرسمية والخاصة، واالرتقاء بمعايير جودة            
 أرباب األسر من الجنسين وتطوير مهاراتهم للقيام        لتأهيلاألداء وتنفيذ دورات تدريبية     

10- 
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مـال تعزز من اعتمادهم على أنفسهم وكذا ربط برامج اإلعداد والتدريب المهنيَّ             بأع
بحاجات سوق العمل اآلنية والمتوقعة على المدى البعيد، والعمل على تجديد برامجها            

 .باستمرار

إنشاء آليات خاصة تعمل بالتعاون مع األجهزة الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدنى            
ألسر العاملة في القطاع غير المنظّم، لتأمين استمرارها في اإلنتاج          لتسـويق منتجات ا   

 .والتسويق

11- 

توفـير التعلـيم الجيد للجميع واقرار اجبارية ومجانية التعليم ووضع البرامج الكفيلة             
 .برفع العوائق التى تحول دون تحقيق ذلك

12- 

ي صفوف المواطنين من    قـيام الحكومـات بتسـريع تنفيذ التزاماتها بمكافحة األّمية ف          
وخفض معدالتها حتى القضاء التام عليها، ومعالجة التسرب والتفاوت بين           الجنسـين 
 .في االلتحاق بالتعليم األساسي واستكمال مراحلهالجنسين 

13- 

ضـرورة ايجـاد آلـية لحث الحكومات على َسّن وتنفيذ تشريعات تلزم أرباب األسر            
هم من كال الجنسين في سن التعليم بالمدارس، وعدم         الفقـيرة والريفية على إلحاق أبنائ     

التي إرسـالهم إلـى سوق العمل قبل إنهائهم مرحلة التعليم األساسي، وتوفير الحوافز              
 .تمكنهم من ذلك

14- 

 الخدمات الصحية المتكاملة المتضّمنة الخدمات الطبية الوقائية        لتطويروضـع خطـة     
رعاية الصحية األولية وخدمات الصحة     وخدمـات تنظـيم األسرة ورعاية الطفولة وال       

 .المدرسية والعمل على انتشارها بكافة المناطق خاصة الفقيرة والريفية والنائية

15- 

التوسع في إنشاء الحضانات ورياض االطفال في األحياء السكنية والتجارية التى يعمل            
قدم الوظيفى،  بها عدد كبير من النساء االمهات لمنحهن الفرص لممارسة االعمال والت          

على أن تلحق بمؤسسات الضمان االجتماعي أو السلطات المحلية أو أصحاب العمل،            
 .ويشارك في تكاليفها األطراف المعنيون

16- 

إصـدار بـيانات إحصـائية دورية عن حالة الفقر تبعاً للمؤشرات والمعايير المعتمدة             
حدة التفاوت فى الدخل دولـياً، يـتم االعتماد عليها فى وضع سياسات وطنية لتخفيف       

واألوضـاع االقتصـادية بين األسر، ومعالجة العوامل البنيوية المولّدة للفقر بصورة            
 .عامة

17- 

 -18 .اتخاذ السياسات واالجراءات للوقاية من سوء التغذية ونقص الحديد
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 -19 .اتخاذ االجراءات لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق ورعاية المسنين

 -20 ط سكن صحية بحيث ال تكون المرافق الصناعية بجانب االماكن السكنية وضع شرو

 -21 .فرادهاأتوفير مساحات للعب واماكن عامة للترويح عن األسرة و
 

 على مستوى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 

توفـير افكار متجددة عن سبل االستثمار وتعريف االسر بالمجاالت الجديدة لالعمال            
لمدرة للدخل واكسابها مهارات االنتاج والمشورة الفنية واالعتماد على الذات لتأسيس           ا

 .اعمال خاصة

1- 

 -2 .إعداد برامج للحوار داخل األسرة بين الزوجين وبين اآلباء واألبناء

 – خاصة االسر التى تعولها نساء       -بعث فرق عمل لالسهام فى تدريب أرباب األسر         
 .لمشاريع الصغيرة وادارتها وافضل السبل لتطويرهاعلى تنفيذ ومتابعة ا

3- 

عقـد ورش عمـل ودورات تدريبية في المجتمعات المحلية والريفية والبدوية لتوعية             
االسر بأهمية تعليم البنات وبانعكاساته اإليجابية عليهن وعلى أسرهم وعلى معيشتهن           

 .في المستقبل

4- 

 المعنية بشؤون   ت والهيئات االهلية  المشـاركة فـى تاسـيس شـبكات نوعية للجمعيا         
، والعمل على التنسيق فيما بينها، والتواصل مع االسر المستفيدة لتقييم البرامج            األسرة

 . هلىوالمشروعات التى ينفذها القطاع األ

5- 

 مهام توفير عقـد اتفاقـات شـراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتقاسم             
 . المتكاملة لألسر الفقيرة أو المهّجرةالخدمات االجتماعية والصحية

6- 

تنظـيم حلقـات نقـاش تشارك فيها الهيئات الحكومية وغير الحكومية حول الخطط              
الـتى تتصـل باالحتياجات األساسية ذات األولوية الملّحة لسكان المجتمع            والـبرامج 
إنجازاتها ومتابعة  وتقويمها،  نشاء لجان أهلية لتأمين انطالق هذه البرامج        إو. المحلـي 

 .استمراريتهاتأمين و

7- 

وضـع بـرامج لتوعية االسر بأهمية ترشيد االستهالك وتنمية قيم االدخار كضرورة             
 .تنموية

8- 

تنظيم لقاءات دورية يشارك فيها مختلف العاملين فى هذه الجمعيات والمنظمات بهدف             9- 
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خل االطـالع علـى تجـارب بعضـهم البعض وتبادل الخبرات فى كل مجاالت التد              
 .المشترك

 

 على المستوى العربي

تشـجيع تـبادل الخـبرات والتجارب الرائدة بين الدول العربية لالستفادة منها خاصة       
الجهـود الـتى اسـتهدفت توسيع شبكات االمان والضمان االجتماعي وقيام صناديق             

 .التنمية وبرامج التأهيل والتدريب ومشروعات االسر المنتجة وغيرها

1- 

ـ    رات عربية للوقوف على هموم ومشاكل األسرة وتنظيم دورات تدريبية          عقـد مؤتم
فرص عمل  المتصلة بتوفير   مشاريع  البرامج و اللتـبادل الخـبرات في مجاالت تطوير      

تحسين دخلها، والتدريب على كيفية تصميم البرامج والمشروعات        لجديـدة لألسـرة و    
 . البرامجاالجتماعية ووضع ميزانياتها وتدفق تمويلها وغير ذلك من

2- 

 لتبادل الخبرات وتقييم التجارب التعليمية والتربوية العربية        ورش عمل تنظـيم وعقد    
بغـية إعداد برامج عصرية تركز على أساليب التعلم الذاتي والتعليم المستمر لضمان             
اسـتمرار تطويـر قدرات األفراد وأبناء األسر بعد التخّرج، في ضوء التقدم العلمي              

 .ستجابة لمتطلّبات سوق العملوالتكنولوجي وا

3- 

 مشروع عربي للتعليم غير النظامي للراغبين، من أجل إتاحة الفرص أمام أفراد             تنفيذ
األسـر لرفع مستوى تحصيلهم عن طريق المراسلة أو التعليم الجامعي المفتوح، مما             

 .يفسح المجال أمامهم لتحسين أوضاعهم

4- 
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صر تحقق التنمية الشاملة المستدامة فى ضوء انجازات        بناء اسرة منفتحة على الع    : ثالـثا   
العلـوم وابداعـات التكنولوجـيا، ترسخ المقومات االيجابية القيمية والثقافية واالقتصادية            

 . واالجتماعية لالسرة، وتسهم بإيجابية فى الثقافة والحضارة اإلنسانية

 

 :اإلجراءات المطلوبة

 على مستوى الحكومات

ـ      رية المـتكاملة ضمن نظرة شاملة تعالج قضايا تنمية األسرة          وضـع السياسـات االس
 .هيلها فى مختلف المجاالت، وتكرس المنهج االستشرافي فى دراسة أوضاع األسرةأوت

1- 

إتـباع أسـاليب التعليم الناشط الهادف إلى تعويد األطفال على التفكير العلمي والنقدى              
 .المختلفة فى األسرة وخارجهاالسليم وابراز قدراتهم االبداعية فى المواقف 

2- 

مـراجعة المـناهج التعليمـية والتربوية وتضمينها االفكار التى تدعو إلى القيم العلمية              
الجديـدة المـتوافقة مـع ديـن المجتمع ودستور الدولة والتقاليد السليمة، واالبداعات              

ذلك عبر  التكنولوجـية، وتنمـية أسـاليب المناقشة والحوار وتقبل الرأى اآلخر ونشر             
 .وسائل اإلعالم

3- 

إعـداد دراسات حول المتغيرات في أنظمة القيم السائدة من أجل بلورة توجهات قَيمّية              
 .وفكرية تُتيح االستفادة من المستجدات االيجابية المعاصرة

4- 

دعـم دور األسرة في التعليم الذاتي وتوفير متطلبات ممارسته، وتيسير تطبيق مناهجه             
ـ      تاح لألسرة كجماعة وألفرادها تجديد معارفهم ومهاراتهم، وتطوير        وأسـاليبه كـى ُي

 .قدراتهم مما يمكنهم من التعامل مع مستجّدات العصر والعولمة

5- 

توعـية األسرة بطرق وآليات تنشئة أفراد األسرة على قيم الديمقراطية والمشاركة في             
 القيم و ممارستها    إدارة مؤسسـات المجتمع عموماً واألسرة خصوصاً، والتعريف بهذه        

 . فى البيئة المدرسية ودمجها ضمن البرامج التعليمية المقررة

6- 

صياغة استراتيجية اعالمية تجاه قضايا األسرة، وإنتاج وتوجيه الرسائل االعالمية التى           
 .تدعم القيم االسرية الحضارية من ناحية وقيم العلم والمعرفة والحوار من ناحية أخرى

7- 

 لمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مستوى ا

تشجيع االسر وتدريب افرادها على المشاركة وسبل التواصل الناجح بينهم، واسهام كل             1- 
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 .منهم برأيه عند اتخاذ القرارات الخاصة بحياة األسرة ومصالحها

 -2 .التعاون مع وسائل االعالم فى نشر ثقافة حرية الرأى وحق االختالف فيما بين الناس

تنظـيم ورش عمـل للتدريب على اشكال التوزيع الجديد لالدوار فى ضوء عمل االم               
 .واالبناء

3- 

تنظيم مؤتمرات وندوات تشارك فيها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العربية وتلك           
المنتمـية لـدول االقامـة لمناقشـة قضـايا األسرة العربية المهاجرة وتبادل التجارب               

جاد الحلول المناسبة لحماية األسرة العربية المهددة بالتفكك االسرى         والخـبرات بشأن اي   
بسـبب التغـيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التى تعيشها المجتمعات العربية           
بهـدف مضـاعفة فـرص التواصل والنقاش لتبادل المعلومات والخبرات واآلراء بين             

نبية للوقوف على القضايا واالهتمامات     االسر المنتمية لدول االقامة وغيرها من دول أج       
المشـتركة التـي تجمعهـم، والقـيم التـي توّحد بينهم، ومصالحهم المشتركة في نبذ                

 . الصراعات والسعي إلى التفاهم ونشر أجواء السالم

4- 

 

 على المستوى العربي المشترك

األسرة القـيام بدراسـات ميدانية اجتماعية على مستوى الدول العربية تتصل بأوضاع             
العربـية ووظائفهـا وبالتغير الطارئ على القيم االجتماعية والسلوك السائد في األسرة             
والمواقف المتَّخذة تجاه قضاياها، والتعرف على القيم التي تستند إليها، من أجل التوصل             

 .إلى أفضل السبل واآلليات لتعزيز القيم اإليجابية وتأكيدها

1- 

افة اسرية تؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ        تنظـيم وعقـد مؤتمرات لنشر ثق      
الفـرص، وعلـى احترام الرأى والرأى اآلخر وتبنى مفهوم الديمقراطية وادماجه فى             

 . الحياة االجتماعية وداخل األسرة

2- 

توسـيع فـرص الـتعاون بين األسرة العربية واألسرة الدولية بما يحقق االستفادة من               
 .اشى مع قيم األسرة العربية الدينية واالجتماعيةخبرات االخرين بما يتم

3- 

 

تعزيز مكانة األسرة وتحسين موقعها بين مؤسسات المجتمع ومحيطها المباشر            : رابعا  
 .وتطوير سياسات وطنية لتنميتها وتأمين اندماجها واشراكها فى آليات صنع القرار

 :اإلجراءات المطلوبة
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 على مستوى الحكومات

تنموية برامج لتنمية األسرة وتمكينها من االعتماد على الذات ورعاية          تضمين الخطط ال  
 .شؤونها، وتوفير االعتمادات المالية لتنفيذها ومتابعة نتائجها وتقييمها

1- 

إنشـاء مجالس عليا أو لجان وطنية لألسرة، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات              
لجامعات ومراكز األبحاث   المتخصصـة، وممثليـن عـن الهيـئات غير الحكومية، وا          

االجتماعـية لتنسـيق الجهـود من أجل اقتراح سياسات وطنية لشؤون األسرة ووضع              
 .الخطط والبرامج والمشاريع ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها

2- 

آلـيات وطنية تنفيذا الحكام المواثيق العربية والدولية بما يكفل          - أو تطويـر   –إنشـاء   
 .ألسرةتكريس الحقوق المتنّوعة ل

3- 

تشـجيع ادمـاج المـرأة في األنشطة التنموية من خالل اعتماد سياسات عمل تراعي               
 .ظروفها األَسرية واإلنجابية

4- 

تشـجيع العمـل التطّوعـي وإطالقه نحو نشاطات تتجاوز العمل الخيري إلى مشاريع              
وتنمية تنموية ذات مردود على االسر وتسهيل تكوين الجمعيات والهيئات االهلية لدعم            

 .األسرة ومعاونتها فى أداء وظائفها بكفاءة

5- 

 على مستوى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 

تنظـيم وإقامة الندوات وحلقات النقاش حول عالقة األسرة بالقضايا المعاصرة وقضايا            
التنمـية البشـريــة واالجتماعـية، واالسـتعانة بوسـائل اإلعالم المختلفة لبثّ هذه          

 .طات التوعوية على نطاق واسعالنشا

1- 

تنفيذ مشاريع تلّبي االحتياجات المتنوعة لألسر و تُعنى بإقامة صالت التواصل والتعاون            
 .بين األسر وهيئات المجتمع المتنوعة

2- 

توسـيع فـرص مشاركة الشباب في العمل االجتماعي التطوعي لتدريبهم على الحوار             
ع مختلف الفئات واألعمار والمستويات التعليمية      وتحّمـل المسؤولية، وعلى التواصل م     

 .واالقتصادية

3- 

بناء شبكات التواصل االجتماعي بين المناطق واألحياء وتبادل الخدمات والمصالح فيما           
 .بينها لتعزيز الحّس االجتماعي وتعميق الشعور بالمواطنة لديها

4- 

قضايا عامة ومسائل تتعلق    تنظـيم مناسـبات إلثـارة النقاش في األحياء السكنية حول             5- 
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 .باالحتياجات المشتركة لألسر من مرافق وبرامج وخدمات

تنظـيم ورش عمـل لتوعـية الشباب واالطفال بمفهوم التنمية المستدامة، وإلى أهمية              
 .الحفاظ على البيئة تأمينا الحتياجات األجيال القادمة

6- 

تدخل البناء لتوجيه االبناء نحو     تنظـيم ورش عمل وأفالم لتدريب االسر على اساليب ال         
حسـن اختيار ما يشاهدونه على التلفاز أو على االنترنت، وتنمية المعايير النقدية لديهم              

 . ازاء البرامج واالفالم التى تحض على االنحراف والفساد والعنف

7- 

 
 على المستوى العربي المشترك

 
ات الهادفة إلى تنمية األسرة     دعم التعاون العربي فى وضع الخطط والبرامج والمشروع        -1

 .فرادها وتفعيل المشاركة المجتمعية فى التنمية وفى صنع القراروالقدرات البشرية أل
 
عقـد نـدوات متخصصة تتناول المتغيرات المعاصرة وتأثيرها على األسرة العربية             -2

ومناقشـة افضـل السـبل لالستفادة من جوانبها االيجابية وتجنب سلبياتها المؤثرة على              
 .األسرة وكيانها ووظائفها وعلى المجتمع
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تأسـيس قـاعدة معلومـات متجددة عن أوضاع األسر العربية وخصائصها،            : خامسـا 
وتخصـيص موقع على شبكة االنترنت الفادة الباحثين والمعنيين بشؤون األسرة           

 . وصناع القرار

 :اإلجراءات المطلوبة

 على مستوى الحكومات

حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية      تأسـيس قواعـد بـيانات وطنية        
والـتربوية والثقافية لالسرة كي تكون مرتكزاً لوضع السياسات التنموية واالجتماعية           

 .الوطنية

1- 

إجـراء حصـر للمؤسسـات الحكومية والجمعيات االهلية ومكاتب الهيئات اإلقليمية            
 األسرة وتقويم أوضاعها    والدولـية الناشـطة في تقديم خدمات رعاية وحماية وتنمية         

 .وأنشطتها وبرامجها

2- 

عقـد اتفاقـيات تعاون بين مجالس أو لجان األسرة الوطنية وبين الجامعات ومراكز              
األبحاث المختصة بالدولة من أجل توجيه اهتمام الطالب والباحثين إلجراء بحوثهم في            

 .مجاالت األسرة وشؤونها

3- 

سرة والدراسات الخاصة بها التي تُعدُّ للحصول       إعـداد مسرد بيبليوغرافي ببحوث األ     
علـى شهادات الدكتوراه في مختلف الجامعات العربية، لتشكيل نواة ومقدمة لتأسيس            

 .مكتبة عربية للدراسات األسرية

4- 

إعـداد دراسـات نقديـة للتشـريعات الوطنية المتعلقة بشئون األسرة لتبّين الفجوات              
عي لتطويرها، بما يرفع من كفاءة مؤسسة األسرة        والـنواقص التي تعتريها بهدف الس     

 .وبأدوارها المجتمعية في القيام بوظائفها

5- 

تطويـر خـبرات ومهارات العاملين في مجاالت البحث والعمل االجتماعي، لشؤون            
 .األسرة عن طريق إعدادهم نظرياً وعملياً وتقنياً

6- 

 
 



 21

  على مستوى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

 

جمـع المعلومات واعداد الدراسات فى المواضيع ذات األولوية لألسرة العربيـــة           
، وذلك إضافة إلى دراسة الظواهر االجتماعية المؤثرة        )العالقات، األدوار، الوظائف    (

مـثل انحراف االبناء وتعاطى المخدرات و ظاهرة العنف فى بعض األوساط األسرية             
 .ضرار الناجمة عنهالتي ينتشر فيها واساليبه واأل

1- 

تأسيس مراصد وطنية لألسرة لمتابعة التغيرات التي تواجهها وتأثيراتها على أوضاع           
األسرة وخصائصها ووظائفها ورصد مختلف القضايا والظواهر االجتماعية، وليكون         
مرتكـزا إلصدار التقرير السنوي عن أوضاع األسرة، ومعاونا للجان الوطنية لألسرة            

 .جها ومشاريعهافى وضع برام

2- 

 

 على المستوى العربي المشترك 

 

وضـع قواعـد موحـدة، على مستوى جامعة الدول العربية، لجمع البيانات واإلحصاءات              
وكذلـك المؤشـرات لقـياس الظواهر والخصائص األسرية، التى تصلح إلجراء مقارنات             

 .عربية ودولية

1- 

ء الدراسات االجتماعية واألَسرية المقارنة،     تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال إجرا       
واعـتماد الـنظم اإلحصائية األساسية، وتوحيد مصطلحاتها من أجل تسهيل القيام بأبحاث             

 .ميدانية مشتركة، وتبادل المعلومات وتحليل المشكالت ومعالجتها

2- 

دانية لدراسة مختلف الظواهر    يتشـجيع الـدول العربـية علـى اجراء دراسات وبحوث م           
 .االجتماعية السائدة فى بعض المجتمعات العربية ورصد االعتمادات الالزمة لذلك

3- 
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تعزيز الصالت مع األَسر العربية المهاِجرة ودعمها وحماية حقوقها، من أجل بناء            : سادسـا 
 .الثقة وتجديد الروابط وتبادل المصالح بين هذه األسر وبلدانها األصلية

 :اإلجراءات المطلوبة

 توى الحكوماتعلى مس

َسـّن تشـريعات تحمـي ملكيات وحقوق اسر المهاجرين والعاملين بالخارج، وتدعم             
 .انتماءهم ألوطانهم

1- 

وضـع دراسـات لظاهرة هجرة األسر والتعّرف إلى أسبابها ودوافعها وآثارها على             
 .االقتصادات الوطنية من جهة، وعلى حياة األسر نفسها من جهة أخرى

2- 

ت تعاون بين سلطات البلدان المصدرة والمستقبلة للمهاجرين سواء كانت          إبـرام اتفاقيا  
عربـية أم أجنبية، تحدد القواعد المنظمة للشئون االسرية وحقوق االفراد عند حدوث             

 . نزاعات أو انفصال بين الزوجين، حفاظاً على مصالح األبناء

3- 

واجه من مواطنة تنتمي    تسـهيل إقامة الوالد وإعطائه حق العمل إلعالة أسرته عند ز          
 . إلى البلد المضيف

4-  

اعتـبار الـزواج المختلط تجربة تستحق الحماية والدعم إلغناء وتنويع الصالت بين             
 . الشعوب ال سيما فى حالة عدم وجود موانع جوهرية تمنع ذلك

 

5-  

 اإلجراءات الالزمة لجمع شمل أسر العاملين في األقطار العربية واستفادتهم         تسـهيل   
مـن الخدمـات االجتماعـية الخاصة بالعاملين وتأمين حق التعليم واستكمال مراحله             

 .البنائهم

6- 

توجـيه دعـوات رسمية للشخصيات المتميزة من المهاجرين العرب، لزيارة بلدانها            
األصلية، للتواصل وتبادل الرأي فى الشئون والقضايا ذات العالقة بمصلحة المغتربين           

 .صة ما يعزز فرص االستثمار فيهاومصالح أوطانهم وبخا

7- 

اتخـاذ الحكومات العربية مواقف ايجابية داعمة لحقوق ومصالح الجاليات العربية في            
 .بلدان االغتراب والمهجر خاصة ازاء ما قد يتعرضون له من مخاطر ومحن

8- 

جراء اتصاالت وحوارات مباشرة بين اسر مهاجرة       إتوجيه برامج تليفزيونية تتضمن     
 .بائهم فى أوطانهم لتبادل الرأى حول القضايا المشتركةرواق

9- 
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 على مستوى المنظمات غير الحكومية

 

تأسـيس جمعـيات تُعـنى بتعزيز الروابط المادية والمعنوية واالجتماعية مع األَسر             
المغـتربة وحمايـة حقوقهـم و تنظـيم رحالت وزيارات إلى األوطان األصلية في               

مقيمين لتبادل اآلراء   المة، وعقد لقاءات مع أقربائهم أو مع        المناسبات أو بصورة منتظ   
 .واألفكار والمواقف تجاه قضايا الهجرة وغيرها

1- 

عقد مؤتمرات للتوعية الشعبية حول إيجابيات الهجرة وسلبياتها على االقتصاد الوطنى           
ختلط والهوية وتنمية المجتمعات العربية والتبصير بالمشكالت الناجمة عن الزواج الم         

 .والحلول

2- 

سرية العمـل علـى احـداث أو رعايـة واحتضان برامج اعالمية تعزز الروابط األ              
 . االجتماعية والثقافية للمهاجرين باألوطان األصلية

3- 

 

 على المستوى العربي المشترك

 
إعـداد بـرامج متطورة لتعليم اللغة العربية ألبناء األسر المهاجرة بالتعاون مع المنظمة              

ـ  ، لبناء وتفعيل أدوات االتصال والتواصل مع       )األلكسو(ية للتربية والثقافة والعلوم     العرب
 .الجاليات العربية في الخارج وتمكينها من االطالع المستمر على شئون بالدها األصلية

1- 

إعداد برامج وملفات خاصة عن حياة األسر العربية المهاجرة والرائدة من إنجازات، وما             
ب وتحديات فى حياتها العملية واألسرية، فى سبيل الوصول لمواقعها          واجهته من مصاع  

 .المتميزة

2- 

ات الرصد العربي للهجرة ليشمل رصد استشراف أوضاع األسر العربية          يمكانإتوسـيع   
المهاجـرة وخاصة منها الناجمة عن القضايا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية           

 .التى تشهدها دول اإلقامة

3- 
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إغاثة األسر العربية في الظروف الصعبة بسبب الكوارث الطبيعية والمجاعات،             :سابعا  
وتخفيف معاناتها من وطأة الحروب واالحتالل والنزاعات المسلحة و تقديم المساعدات              

 .الطارئة لها
 

 :اإلجراءات المطلوبة 
 : على مستوى الحكومات 

ناجمة عن الكوارث الطبيعية وآثار     وضـع خطـط اغاثـة لمواجهة الظروف الصعبة ال          -1
الحـروب واالحتالل والنزاعات المسلحة تتضمن تحديد التدابير الحكومية التي تتخذ في مثل             

ولتقليل األضرار المادية وحصرها ولتخفيف اآلثار      . هـذه الحاالت لتجنّب الخسائر البشرية     
 .الناجمة عن هذه الكوارث

تقديم االغاثة والمساعدة لألسر المنكوبة     وضـع بـرامج لـتكون علـى اهبة االستعداد ل           -2
 .وتمكينها من استعادة توازنها وأوضاعها المعيشية

 خاصة المعرضة لمثل هذه     –حصـر وتحديـد الطاقـات الذاتية فى المجتمعات المحلية            -3
 التـي يمكـن توظيفها واالعتماد عليها في عمليات اإلغاثة واإلنقاذ، وتدريب             -الكـوارث   

 .أداء األعمال المطلوبة فى هذه الظروف الطارئةأفرادها عملياً على 

 االنـتهاكات لالعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية ونشر المعلومات المتعلقة           رصـد  -4
باإلصابات واألضرار المادية والمعنوية والنفسية وحاالت الترويع واالغتصاب التي تحدث          

ارتها فى المحافل الدولية والسعى     خالل الحروب والنزاعات المسلحة واالحتالل االجنبي واث      
 .إلى إدانة مرتكبيها

 تنظـيم حمـالت توعـية فـى وسائل االعالم المختلفة تتضمن مواضيع تتعلق بحقوق                -5
اإلنسـان في مقاومة االحتالل والدفاع عن النفس والتمّرس بأساليب حّل النزاعات وتطبيق             

حدة وكذلك طرق مراجعة المنظمات     الشـرعية الدولية استنادا إلى مبادئ منظمة األمم المت        
 . الدولية عند حدوث االنتهاكات

 
 على مستوى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 

 
وضـع خطـط إلشراك متطوعين ولتدريبهم على المساعدة في أعمال اإلنقاذ واإلغاثة              -1

 . وجمع التبرعات والمساعدات لصالح األسر المنكوبة
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 بضرورة التضامن اإلنساني والتكافل االجتماعي لمواجهة       التوعـية وتعبئة الرأي العام     -2
 .الظروف الصعبة التى تواجهها اعداد كبيرة من االسر بسبب هذه الكوارث

إبـتكار بـرامج وأنشـطة غير تقليدية لتقديم الخدمات إلى الفئات الضعيفة والمهمشة               -3
ية، وتأمين  واالسـهام فـى تطويـر قدراتهـا الذاتية لتحسين أوضاعها وحياتها المعيش            

 .احتياجاتها األساسية

تنظيم ورش العمل للتوعية والتدريب على كيفية التصرف السليم والقيام باعمال االغاثة             -4
اثناء الكوارث واالزمات أو الظروف الصعبة اقتصاديا الكساب ارباب االسر مهارات           
 الـتدخل السـريع واالمـثل الحتواء المشكالت الناجمة عن هذه االزمات عوضا عن             

 .االستسالم لها وانتظار المساعدات

تنظـيم مؤتمـرات حـول بشاعة ما تُخلِّفه الحروب والنزاعات المسلحة، والعمل على              
المحافل فى مختلف   تجنّـبها مـن مـنطلق إنساني، وإدانة المعتدي لدى شعوب العالم             

 .الدولية

5- 

عريف بالفروق تنظـيم حمـالت توعية لنشر ثقافة السالم المبني على الحق والعدل والت          
الجوهرية بين المقاومة المشروعة للمحتل االجنبي وبين اعمال الترهيب والترويع غير           

 .المشروعة

6- 

تنفـيذ بـرامج إلعادة تأهيل الفئات المتضررة من نتائج الحروب والنزاعات المسلحة             
 . ىاقتصادياً واجتماعياً ونفسياً والعمل على استعادة تكّيفها مع مجتمعاتها مرة أخر

7-  

وى اتدريـب المتطوعيـن والمـتطوعات للقيام بأعمال اإلغاثة والمعاونة وتدابير التد           
 . واإلسعافات األولية الطبية والنفسية للمتضررين والمصابين من جراء هذه الحروب

8-  

 
 

 على المستوى العربي المشترك 

ليمية والدولية للهيئات   تقديم الدعم المادى والفنى من المنظمات والصناديق العربية واالق         -1
 .والمؤسسات الخاصة التى تهتم بتقديم الدعم والمساندة لالسر فى مثل هذه األوقات

تنمـية وتطوير قدرات هيئات ومؤسسات الدعم واالغاثة واإلسعاف والدفاع المدني فى             -2
الـدول االعضاء، ودعم إمكاناتها وخبراتها، وتمكينها من وضع الخطط وتنفيذ برامج            

 . السريع ورفع مستوى االداء فى مواجهة األخطار والكوارث الطبيعيةالتدخل 

إحـداث آليات للتدخل السريع اثناء الكوارث وتمكينها من التدخل االيجابي والفعال ابان    -3
 .الظروف الصعبة التى تواجهها االسر فى الكوارث
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كرية وما  إجـراء دراسات وابحاث حول معاناة األسر واألفراد من جراء العمليات العس           
 خاصة الممارسات الالانسانية لالحتالل الصهيونى فى فلسطين        ،يـرافقها من ممارسات   

وبشاعة الجدار العنصرى الفاصل وآثاره المدمرة على األسرة الفلسطينية، والعمل على           
 .نشر هذه الدراسات واالبحاث على أوسع نطاق

4- 

واإلنقاذ لالسر المتضررة من    إشـراف األمم المتحدة على عمليات اإلغاثة        المطالـبة ب  
 .االحتالل االجنبي، واقتراح البرامج واآلليات المناسبة لحمايتها

5- 

تشكيل مؤسسات تهتم بقضايا المرأة واألسرة والطفل فى الدول العربية بحيث تتبنى هذه             
المؤسسـات رسـم السياسـات العامة فى االطار القانونى واالجتماعي لسن تشريعات             

 .فاقية العربية والدولية الخاصة باألسرةتنسجم مع االت

6- 
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 الترتيبات المالية
 

لوضع استراتيجية األسرة العربية موضع التنفيذ، يتطلب هذا ان تتَّخذ الحكومات وبالتعاون مع             
المنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات المانحة وصناديق التمويل الترتيبات المالية التالية، بما           

 :فى والسياسات المعتَمدة في الدولة، ومنهاال يتنا

اعتماد سياسة لتوفير التمويل وتحديد الموارد الالزمة لتمكين األسرة العربية ورعايتها            -أ 
 .ضمن موازنات الخطط التنموية

رصد المبالغ الالزمة في الميزانيات الرسمية إلنشاء اآلليات التي تُعنى باألسرة ولتنفيذ             -ب 
 .ضمنتها االستراتيجيةالخطط والبرامج التى ت

دعـم المنظمات غير الحكومية مادياً، وال سيما المنظمات الجماهيرية ذات التواجد في              -ج 
المـناطق الريفـية واألحـياء الفقيرة في المدن واعطائها األولوية للمشاركة فى تنفيذ              

 .البرامج وكذلك المؤسسات االقتصادية

نظمات غير الحكومية غير الهادفة     تيسـير اإلجـراءات اإلدارية لتأمين احتياجات الم        -د 
للربح من أدوات وأجهزة، بما في ذلك اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وال             

 .سيما ما ُيستخدم منها في المشاريع اإلنتاجية والصغيرة فى مجاالت األسرة

خاصة ) داخل المنزل أو خارجه   (تمويل المشروعات اإلنتاجية الصغيرة المدّرة للربح        -ه 
 . تراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية لالسرة وحاجاتها المعيشيةالتى

قيام مؤسسات وصناديق التمويل اإلقليمية والدولية بالتنسيق فيما بينها منعاً لالزدواجية            -و 
وتوفـير الدعـم إلقامة المشاريع وتنفيذ البرامج الواردة في االستراتيجية، بغية تحقيق             

 .التنمية لالسر العربية

 الذى كانت تونس قد اقترحت      –د على أهمية جعل الصندوق العالمي للتضامن        التأكـي  -ز 
 حيز التنفيذ   – 2002انشـاءه والـذى اقرته الجمعية العامة لمنظمة االمم المتحدة عام            

وذلـك اعتـبارا لما يمكن ان يوفره من موارد لتحسين ظروف عيش االسر العربية               
 .االكثر احتياجا
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 متابعة تنفيذ مشروعات االستراتيجية وتقييم نتائجهاالترتيبات المؤسَّسية ل
 
 

: التنسـيق بين البرامج واألنشطة ذات الطابع اإلقليمي والدولي التي تنظمها كل من               -1
إدارة األسـرة و المـرأة والطفولـة باألمانـة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة               

 والوكاالت التابعة لألمم    والمكاتب) اإلسكوا(االقتصـادية واالجتماعـية لغربي آسيا       
 .المتحدة، ومنظمة األسرة العربية

توفـير الدعم المالى واإلدارى الالزم إلدارة األسرة والمرأة والطفولة باألمانة العامة             -2
لجامعـة الـدول العربـية، لتمكينها من القيام بمهامها والتعاون مع األجهزة الوطنية              

 .لدولية الحكومية وغير الحكوميةالمتخصصة والمنظمات العربية واالقليمية وا

دعـم الـتعاون بيـن المؤسسات والمراكز البحثية والعلمية الوطنية والعربية المهتمة             -3
بالدراسـات األسـرية والمنظمات العربية والدولية للقيام بجمع اإلحصاءات والبيانات      

ها المـتعلقة باألسـرة، وفـق معايير وتصنيفات تراعي أنماط األسر المتباينة وبيئات            
المختلفة، والقيام ببحوث ودراسات ومسوح ميدانية عن أوضاع األسرة العربية وتأثير           

 .المتغيرات المعاصرة عليها

دعم آليات البحوث والتدريب في المنظمات العربية والدولية، باعتبارها آليات للمتابعة            -4
 .ولرصد مدى التقّدم الُمحقَّق في تنفيذ مضمون االستراتيجية4

ء المؤسسي للجمعيات االهلية الوطنية وتعبئة قدراتها وإمكاناتها وتعزيز         تطويـر البنا   -5
 .التضامن والتنسيق فيما بينها بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المعنية

إنشـاء أو تطويـر األجهزة واآلليات الوطنية الرسمية المعنية بشئون األسرة وربطها     -6
 .ميزانية مالئمةبأعلى سلطة تنفيذية في الدولة ودعمها ب

إنشـاء شـبكة عربية تضم االجهزة واآلليات الوطنية الرسمية المعنية باألسرة بهدف              -7
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود فيما بينها، وكذلك للتنسيق بينها وبين            
الشـبكات اإلقليمية والدولية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية باألسرة فى           

 .العالم
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 أحكام عامة

 
أن تقوم الدول االعضاء بإتَخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق أحكام هذه االستراتيجية، وفقا            

 .لما تسمح به تشريعاتها وظروفها وإمكاناتها

1- 

أن ترسـل الدول االعضاء إلى إدارة األسرة والمرأة والطفولة باألمانة العامة للجامعة             
 التى اتخذتها فى مجال تنفيذ اهداف هذه        العربـية بـتقارير سـنوية عـن االجراءات        

االسـتراتيجية، مع بيان اهم االنجازات واهم المشكالت، وأن يتم رفع هذه التقارير إلى              
 .مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب فى اجتماعاته السنوية

2- 

تُصـبح هـذه االسـتراتيجية نافذة بعد إقرارها من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية              
 .بالعر

3- 

 


