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 منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية 

 2030 العربية المنطقة في لألسرة المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في إطار

 
 

جراءات تدابير المنهاج اهذ حددي   م تمكين شأ نها ِمن   أ َسري َمنظور ِمن   وا  دة األ س رة وتث قيف وَدع   كِوح 
تدامة التَّن مية َمسار َدف ع في َمع نيَّة م تكاِملة م تَن فيذها ويمكن الم س   على سواء القرار صانعي بَرس 
توى كومات في الَوطني أو اإلقليمي الم س   للم نظَّمات جتماعياال للعمل مادة تكون أن يمكنها كما الح 
تمع فئات وِلسائر األهليَّة  .لألسرو  الَمدني الم ج 

 : المعوقاتو  التحديات
 

 عملل الحاجة حتَّمَ  ساته على المستوى العربياعلى المستوى الدولي وانعك االقتصادي الَوضع َتراج ع 
 وظاِئف في فرض تبداًل    ممَّا احتياجاِتها وتلبية األ س رة إلعالة المرأة والسيَّمافي األسرة  فرد من أكثر

نة األفراد وأدوار   لأل سرة الم كوِّ
 ثر في والحروب واالضطرابات النِّزاعات استمرار  التنظيمات ق د رات تنامي كذلك ، عربيَّة دولة ِمن   أك 

  .والعدالة القانون ِحكم تقوض و اإلنسان حقوق تنتهك التي اإلرهابيَّة
  الطبيعية.تغير المناخ وندرة الموارد التحديات البيئية المتمثلة في ظاهرة 
 َلمة  . العربي الم جَتمع تواجه جديدة وسلوكيَّاتتغير قيمي  من عنها نتج وما الَعو 
   عتحدي َتدامة التَّن مية َوض  َطط صل ب في الم س   َبي ن والترابط التَّواز ن وعدم ،2015 َبعد ِلما التَّن مية خ 

 .والبيئيَّة واالجتماعيَّة االقتصاديَّة ابعادها
  بالشَّفافية عملها ويتَِّسم   فعال بشكل األ َسر احتياجات ت لبِّي  مؤسَّسات تطوير تنمية و تحدي. 
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 :التوجيهية المبادئ

 اآلليات مختلف توجهات تحدد مبادئ جملة على "منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية " يرتكز
 التنمية دعم في دورها وتعظيم األسرة رفاه تعزيز اجل من المشترك عملهم المعنية في واألطراف
 خالل: من المستدامة

 المدني المجتمع- الحكومي القطاع :القطاعات متعددة فعالة شراكة على مرتكزة شاملة مقاربة اعتماد 
 .الخاص القطاع-
 قوق احترام رِّيات اإلنسان ح   .األ س رة أفراد ِلجميع األساسيَّة والح 
 الَعدالة إلى الوصول في الجميع ف َرص َتكافؤ وَضمان القانون سيادة َتع زيز. 
 المستدامة التَّن مية دعم في فاعل  كشريكواألسرة   المر أة مكانة تعزيز. 
 .تبني نهج قائم على الحقوق في المساواة بين الجنسين في صياغة التشريعات الوطنية وتنفيذها 
 مختلف فيالهشة  االجتماعيَّة الفئاتكافة وكبار السن و  والنِّساء والشَّباب األطفال م شاَركة تع زيز 

 .التنمية مراحل
 َتمع تمكين ره أداء من الَمدني الم ج    .القرارات اتِّخاذ في الم شاركة وفيوالتثقيف  التوعية في َدو 
  تحقيق للتفعيل دور األسرة   هي شروط ضرورية األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب والجريمة توفير

 المستدامة.التنمية 
 يةبين الحياة األسرية والمهن الموائمةشروط  توفير. 
  الحياة األسرية األجيال و  ترابطودعم حماية . 

أهداف التنمية "منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ  تفعيللجرائية إ متطلبات
 : "2030 المستدامة

لها والتَّش ريعات القوانين تط وير :والتَّْشريعات القوانين مراجعة: أوال ثر ِلجع   ِمع ومواءمة انسجاماً  أك 
 الِقَيم خ صوصيَّة يحترم وبشكل التي انضمت لها الدول األعضاء الّدوليَّةوالمعاهدات  االتفاقيات
َتمعيَّة والثقافة والعادات األديان الشريعة اإلسالمية و  والمتفقة مع العربيَّة المنطقة في السَّائدة الم ج 
 السماوية.
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 وقيم بمبادئ التوعية خالل من: المستدامة التنمية في اأُلْسرة بدور الَوعي ُمستوى زيادة: ثانيا
 .العربية المنطقة في األسرة ت واِجهها التي والتَّحدِّيات المستدامة التنمية
 َنه ج وتعِتمد م تكاِملة كوحدة األ س رة على تركز :األسرة حول متمحورة اجتماعية سياسات بناء: ثالثا  

 المجتمعية. السياسات مختلف بين  والتكامل التنسيق يؤمن ش مولي
خالل شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي  من : دعم تفعيل الشراكة بين مختلف القطاعات: رابعا

يجاد بيئة ممكنة تسمح باستمرار المزايا النسبية لكل قطاع بما يعزز  والخاص والمجتمع المدني، وا 
 ضمن معايير و خطط متفق عليها بين القطاعات المختلفة. تحقيق التنمية المستدامة

خالل تعزيز القدرات التنظيمية : من : تطوير عمليات التخطيط على كافة المستوياتخامسا
والشباب في وضع  طفال ألو إشراك ا، والجمعيات األهلية   ارية والتخطيطية لآلليات الوطنيةواإلد

 ..الخطط
،  علمية اعتماد الئحة مؤشراتدعم خالل  منالرصد والمتابعة والتقييم:  آليات تعزيز: سادسا  

 .والمراصد ومراكز البحوث والدراسات الوطنية حول األسرة وتعزيز قدرات أجهزة اإلحصاء
 

إلدارة المخاطر و للوقاية  عمل وبرامج خالل وضع خطط من: ومواجهتها المخاطر إدارة: سابعا  
 وبعد".ثناء أو ليات مواجهاتها "قبل آالمتعلقة باألسرة و 

تفعيل الدور المرجعي دعم خالل  من: للتنسيق والدعم الفنيقليمية إليات عربية آ دعم :ثامنا  
 سرة والطفولة في جامعة الدول العربية بالتعاون معألوا المرأةدارة إسرة العربية في ألوالتنسيقي للجنة ا

قليمية والوطنية المعنية بقضايا إلكافة المنظمات الدولية وا اآلليات الوطنية في الدول األعضاء ومع
 سرة.األ

 وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة. سرةاأل رفاه نحو الموجهة الدراسات تعزيزتاسعا : 
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 :العربية الدول في سريأ منظور من المستدامة التنمية هدافأ لتنفيذ  توجيهيةال توصياتال

 :شكالهأ بجميع الفقر على القضاء: ولأل ا الهدف

 وال سيما التي   هشة،سر الألا الحتياجات َتغ ِطَيتها مستوى وزيادة االجتماعي اأَلمان شبكات دعم
ت تعيش التيالالجئة و  سرواأل هي تحت خط الفقر  نِّزاعات تشهد مناطق في وأ االحتالل وط أة تح 

 .م سلَّحة
 كين  ف َرص على ح صوِلها َتس هيلو  الم ن ِتجة الَمش روعات وَتش غيل إدارة في ق د راتها وَتع زيز المرأة تَّم 

و الحياتيَّة المهارات على والتَّد ريب الِمهني التَّد ريب عبردون تمييز  عمل يتها أ وَمح  ، وكذلك مِّ
 .تسهيل حصولها على قروض ميسرة

 وال سيما الخدمات الصحية  األساسية والخدمات االقتصادية الموارد على الفقراء حصول ضمان
  .المالية الخدمات و الجديدة والتكنولوجيا الطبيعية والمواردواالجتماعية 

 م َتش جيع يادة مشاريع وَدع    .باألسرة الخاصةً  االجتماعيَّة الرِّ
   متشجيع و  .م ناِسبةالتسهيالت ال وَمن ِحهم الزواج على الم ق بلين األسر وخاصة دع 
  والذي يقاس حاليًا بعدد 2030القضاء على الفقر المدقع للناس جميعًا أينما كانوا بحلول ،

 دوالر في اليوم. 1.25األشخاص الذين يعيشون بأقل من 
 

 :المستدامة الزراعة وتعزيز الغذائي اأَلْمن وتوفير الجوع على القضاء: الثاني الهدف

 .ضمان حصول األسر وخاصة الرضع على الغذاء الكافي 

 الخاصة المجاالت مختلف في والبشرية لألسرة االقتصادية والموارد القدرات وتنمية تدعيم 
 دور تفعيلو مصغرة نتاجيةإ وحدات نشاءإ طريق عن وهذا والفالحية والمنزلية التقليدية بالصناعات

 .منتجاتها تسويق ودعم المنتجة األسرة

 مين   السِّن   وِكبار عاتضوالم ر  الحواِمل والنِّساء وللم راِهقات لألطفال الغذائية االحتياجات َتض 
َتلفب  .والصِّحي االجتماعي التَّدخُّل براِمج م خ 
 م هيزات والَمعدَّات بالمعارف الم زاِرعة األ َسر َدع    الزراعية. راضياأل على الحصول وفى  والتَّج 
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 ِزراعيَّة مشاريع تن فيذ من سراأل لتمكين. وقروض ِمَنح   وَتق ديم ِزراِعيَّة تعاونيَّات َتك وين َتس هيل       
نيع و ريف َتس ويق على وم ساَعدتها الغذائي الَتص    .إنتاجها وَتص 

  بما في ذلك تحقيق األهداف المتفق  2030وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام ،
بشأن توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات عليها دوليًا 

 . 2025التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول 
 

 :االعمار جميع في بالرفاهية و صحية عيش بأنماط التمتع: الثالث الهدف

  الخامسة سن دون طفالألوا المواليد ووفيات مهاتألا وفيات معدالت خفضالعمل على  
 َتلف   الصِّحي التَّث قيف َتع زيز َتَمع، الجامعة، المدرسة،) عن طريق   األ س رة أفراد ِلم خ   الم ج 

 ...(.اإلعالم
 زة الَمدرسة نموَذج تََبنِّي حة الم عزِّ   الِمَهنيَّة للسَّالمة الم راعي الَعَمل ومكان للصِّ
 ويج ِبَهَدفالمستوى الحكومي  على الصِّحي اإلعالم َتع زيز ية لسلوكيَّات التَّر   .آِمنة صحِّ
 حيَّة الرِّعاية ِلَبراِمج شاِملة َتغ ِطية تأ مين اني ِبَشك ل   األد وية وتأ مين  النَّو عيَّة ذات الصِّ  لأل َسر مجَّ

 .الفقيرة
حة برامج وضع  - م تشمل النَّف سيَّة للصِّ َتَلف   االجتماعي – النَّف سي الدَّع   سيَّما وال اأٌلس رة أفراد لم خ 

 ...أ َسريَّة ِخالفات – ح روب – عن ف: صع بة أوضاع   في يعيشون   الذين
 عادة والدعم الِحماية تأ مين هيزات وتأ مين التأ هيل وا  االحتياجات  ذوي لألش خاص الم ساِعدة التَّج 

 .والفقراء وللم ِسنِّين  الخاصة

 توى زيادة  .المجتمعية نِشطةاأل  مختلف وفي المداِرس وفي عالماإل وسائل عبر التَّغ ذوي التَّث قيف م س 

 تث قيف األطفال، ن موّ  في اللعب أهمِّية الطَّبيعيَّة، الرِّضاعة تش جيع: الم بِكرة الطُّفولة ببراِمج االهتمام 
 .، والرعاية الشاملة السَّليمة التَّغ ذية وسائل على األ مَّهات

 تِكزة سنوات 8 حتى صف ر ع مر ِمن   الم بِكرة الطُّفولة وِرعاية تن مية  .تكام لي ش مولي َنه ج على م ر 

 .تشجيع العمل التطوعي 
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والسل والمالريا واألمراض المدارية ، ومكافحة التهاب الكبد الوبائي وضع نهاية ألوبئة اإليدز  -
 .2030واألمراض المنقولة بالمياه، واألمراض المعدية األخرى بحلول 

  الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج خفض
 .2030م وتعزيز الصحة والسالمة العقليتين بحلول عا

تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد ، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو  -
 يضر بالصحة، وعالج ذلك.

 .2020خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول  -

في جميع البلدان حسب عزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ ت -
 االقتضاء.

زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتدريبها واستبقائها في  -
 .في أقل البلدان نمواً البلدان النامية، وبخاصة 

 
 الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف الجيد التعليم ضمان: الرابع الهدف
 :للجميع

 ليم إل زاميَّة تأ مين  .والبنات للَبنين م تساو   بَشك ل   الثانويَّة الَمر حلة حتىمجانيته و  التَّع 
سينت  - ليم َنو عيَّة ح  ويد التَّع  تيَّة البني َتع زيز َعب ر مخرجاته وَتج   الم علِّمين كفاءة وزيادة المداِرس في التَّح 

تمرّ  التَّد ريب عب ر يِّد األساسي واإلعداد الم س    .الجَّ

 ليم فرص على زهيدة وبكلفة الح صول َتي سير بويَّة المسارات وَفت ح ِتَقني ِمَهني أو جامعي تع   َوِضع   التَّر 
م: المدرسي التََّسرُّب ِمنَ  للوقاية براِمج قوق أهمِّية على وَتث قيفها لأل س رة َمش روط َدع   الطِّفل ح 

ليم في الحق ّ  وباألخصّ    .التَّع 
  بية براِمج َتع زيز و وَبراِمج النِّظاميَّة غير التر  مين. األ مِّية َمح  رات المدرسي الَمن َهج   تض  بية: م قرَّ  التَّر 

قوق على  الحياتيَّة والمهارات الَمدنيَّة والتَّن ِشئة الم واطنيَّة وعلى،  وحقوق الطفل والمرأة اإلنسان ح 
 .المستدامة التنميةوالتثقيف على الوالدية و 
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ج تأمين - َبوي الدَّم  عوبات ذوي لألطفال التَّر  ليميَّة الصُّ  تك ييف َعب راالحتياجات الخاصة  وِلَذوي التَّع 

تيَّة البنى عدادهم الم علِّمين كفاءة وزيادة والَمناِهج التَّح  ل وا  بية َحو   .المتخصصة التَّر 

  التدريب المهني برامج  العمل ودعم  ألصحاب والتفتيش الرقابة عبر تكثيفمكافحة عمل األطفال
عادة إدماج ، ورفع سن عمالة األطفال ووقايتهم بحظر أسوء أشكال  في النظام التعليمي األطفال  وا 
 .عمالة األطفال

بكافة أنواعه للجميع دون  الجامعيإتاحة فرص التعليم  فياإلنصاف والعدالة  سياسات تعزيز -
 تمييز.

 مناهج التعليم العربية. فىعلى صورة إيجابية ومنصفة وعادلة ومعاصرة لألسرة العربية  الحرص 
  دعم النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية داخل المؤسسات التعليمية وتوسيع حيز النشاطات

 الضرورية للنمو الحركي للطفل.
  من النماء والرعاية في  فرص الحصول على نوعية جيدة اح لجميع البنات والبنينتتضمان أن

 .2030مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول 
  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان

لاللتحاق بالتعليم لعالي ، بما في ذلك منح  فريقيةالنامية ، وبخاصة ألقل البلدان نموًا والبلدان األ
التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان 

 .2020المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى بحلول عام 
 من خالل التعاون الدولي لتدريب  الزيادة بنسبة كبيره في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك

  .2030المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة الدول األقل نموًا بحلول 
 

ْنَسين َبْين الُمساواة تحقيق: الخامس الهدف  والفتيات النساء كل وَتْمكين الجِّ

 ليم ف َرص وَتع زيز الم ساواة، َقَدم على والبنات لألوالد االبتدائي التَّعليم َتع ميم  .االبتدائي بعد التَّع 

    ل، َكس ب على المرأة قدرة زيادةدعم و   .العامَّة الحياة في وم شاركتها قرارها، واستقالل الدَّخ 
 اإلنجابيَّة الصِّحة وبرامج خدمات توفير . 
  وتنمية الثقافة التربوية داخل األسرة.والعمل المنزلي  داخل األسرة المسؤولية تَقاس م تعزيز 
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 قوق َضمان  ويوفر واالجِتماعيّ  االقِتصاديّ  تَمكِّينها في يساعد الشرعي واإلرث   الملكيَّة في المر أة ح 
 .للنُّمو إضافية فرص

  مساندة تمثيل النساء ومشاركتهن في وضع السياسات والقوانين في عمليات التخطيط ووضع
 الميزانيات.

َعم   التي الوطنيَّة والَبراِمج السِّياسات في التََّوسُّع - تقليص و  الَعمل،،سوق  َتش ريعات في الم ساواة َتد 
 ة.والحد من البطالة ، وتوفير الحماية االجتماعي رو األج   في الَفواِرق

هة السِّياسات مختلف وفي القرار ِصن ع هيئات وفي السِّياسيَّة الحياة في المر أة م شاَركة تعزيز -  الم وجِّ
 .والسِّياسيَّة واالجتماعيَّة االقِتصاديَّة الميادين في لأل س رة

 ع العنف القائم على النوع و  األ َسري العن ف ِمنَ  لِوقايةوتحديث التشريعات ل الم الئمة السياسات َوض 
وتعزيز نظم الحماية من العنف األسري على المستوى الحكومي ، والعمل على  ،االجتماعي

األسري ورصد حاالت االنتهاك  العنفاستحداث آليات مجتمعية محلية تقوم بأنشطة الوقاية من 
حالتها إلى التدخالت المناسبة.   وا 

 َتمع م نظَّمات تد ريب هات وسائر الَمدني الم ج  لة الجِّ  الع ن ف من  والِحماية الِوقاية أهمِّية على الم تدخِّ
التوعية  براِمج في الرِّجال م شاركة تشجيع وعلى االجتماعي النَّوع على الَمب ني األسري والعنف 

 .بأضرار العنف األسري
 ع واج ِمنَ  والَحد ّ  للوقاية براِمج َوض  ن سي واالستغالل الم بكر الزَّ  .والظواهر السلبية اإلناث وختان الجِّ
  والمشورة األسرية المجانية التي تحفظ خصوصية المرأة توفير خدمات الدعم النفسي واالرشاد

 واألسرة.
 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان 

 
 :مستدامة ادارة ادارتها و للجميع الصحي الصرف وخدمات المياه توافر ضمان: السادس الهدف

 م َيسَّرة وِبِكل فة المأمونة الشُّرب مياه على األ َسر َجميع ح صول َضمان. 
 الصحية النظافة و الصُّحي الصَّر ف خدمات على األ َسر َجميع ح صول َضمان . 
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شيد على األ َسر ث قيف - عالمية لتسليط الضوء  المياه استعمال َتر  ووضع برامج مجتمعية ومدرسية وا 
 .على مشاكل وحلول لمسألة ندرة المياه

تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والمرأة الريفية في إدارة المياه والصرف الصحي وفي رصد جودة  -
 الخدمات ذات الصلة.

 المياه ندرة لةألمس وحلول مشاكل على الضوء لتسليط واعالمية ومدرسية مجتمعية برامج وضع. 
 والصرف الصحي.دعم و تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه  -

 
 الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة الجميع حصول ضمان: السابع الهدف

 والمتجددة
 .إتاحة خدمات الطاقة المتجددة بأسعار مدعومة لجميع األسر 
 دخال مفهوم تثمين الموارد البيئية في وجود األسر على أهمية  توعية محيط بيئي صحي وسليم وا 

 من أجل بيئة صحية مستدامة لهم ولألجيال المقبلة. ثقافة كل فرد
 تحفيزية سياسات ووضع  النظيفة الطاقة نحو للتحول برامج ووضع الطاقة استخدام كفاءة تحسين 

 .سراأل منها تستفيد
 وتربوية مجتمعية برامج عبر المتجددة الطاقة موارد استخدام من المحصلة الفوائدعلى  سراأل تثقيف 

 .عالميةا  و 
  وخاصة المرأة على التكنولوجيات االبتكارية والتمويل إلقامة  ةتيسير إمكانية حصول األسر

 مشروعات استثمارية في قطاع الطاقة المستدامة.
 المستدامة الطاقة مجال في للنساء والتدريب التعليم توفير. 

 
 العمل وتوفير المنتجة والعمالةللجميع  والمستدام الشامل االقتصادي النمو تعزيز: الثامن الهدف
  للجميع الالئق

  تيَّة الب نى توفير لها ِمن   َتزيد م ن ِتجة مشاريع تنفيذ لألسر  ت تيح التي الضَّروريَّة التَّح  كنها َدخ   ِمن وَتم 
ريف َتس ويق على وم ساَعدتها...( ِمَنح – م يسَّرة ق روض) ماليَّة َخَدمات على الح صول  .إنتاجها وَتص 
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تاجها ِمَهن   على الشَّباب وتد ريب تمكين - ويدهم السوق يح   المشاريع لبدء الضَّروريَّة بالمهارات وتز 
 .الَعَمل بدء في ت ساعدهم ماليَّة َخَدمات على ح صولهم وتس هيل إدارتها وحس ن

  كين تاَحة للمر أة االقتصادي التَّم  وعلى  الع ليا الوظائف على الح صول في لها م تساوية ف َرص وا 
  .األجور المناسبة دون تمييز وتعزيز الريادة عندها.

  نيدهم ذلك في بما أشكاِله بكافة األطفال َعَمل مكافحة  أشكال أسوأ لَحظ ر فعَّالة تدابير واتِّخاذ ، تج 
 .األطفال َعَمل

  إرشاد وتوجيه األسر التي تعمل في الزراعة وتصنيع المنتجات المحلية والصيد على استعمال
والتصريف والتشجيع على إنشاء أساليب وتقنيات تحافظ على البيئة ومساعدة األسر في التسويق 

 تعاونيات.
 قوق ضمان زالة كافة أشكال التمييز التي تلحق بالمرأة، الَعَمل مكان في الح  والعمال المهاجرين     وا 

 .الع مَّال لجميع وآِمنة ساِلمة َعَمل بيئة وتأ مين ،ذوي االحتياجات الخاصة و 
  2030تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واالنتاج تدريجيًا حتى عام 

العشري للبرامج بشأن إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقًا لإلطار والسعي 
 االستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة.

  الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام
2020. 

  لمي لتوفير فرص العمل استراتيجية إقليمية لتشغيل الشباب ، وتنفيذ الميثاق العاوضع وتفعيل
 .2020الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 

 
 وتشجيع والمستدام الشامل التصنيع وتحفيز الصمود على قادرة تحتية بنى قامةإ: التاسع الهدف
  :االبتكار

 سراأل رفاه وتعزز االقتصادية التنمية تحفز جيدة نوعية ذات تحتية بنية توفير. 
 الالزمة المالية الخدمات على حصولها وتسهيل  التصنيع عمليات في سراأل مساهمة مستوى تعزيز 

 .الميسرة ئتماناتإلا فيها بما
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 كفاءة على وتدريبها  للبيئة صديقة و نظيفة تصنيع وطرق تكنولوجيات اعتماد من سراأل تمكين -
 .الموارد استخدام

 باألسواق وربطها سرألا منها تستفيد وأ تديرها التي والمتوسطة الصغيرة الصناعية المشاريع دعم -
 . والخارجية المحلية

 
  بينها ما وفي البلدان داخل المساواة انعدام من الحد: العاشر الهدف

  والقوانينوالبرامج  السياسات في االجتماعية العدالة ومبادئ قواعد ودعم تعزيز.  
 تمييز يأ دون المواطنين جميع مامأ والخدمات المنافع تاحةا  و  الصالحة والحوكمة المواطنة تعزيز 

  .النوعية بنفس و الكلفة بنفس
  .الريفية و المهمشة لألسر والسياسي واالقتصادي االجتماعي الدمج تعزيز  -
 ولذوي الهجرة من العائدة ولألسر والرِّجال النِّساء َبي ن الم ساواة َقَدم على الالئق العمل ف رص إتاَحة  

 االحتياجات الخاصة .
 عيَّات وَعب ر م َمثِّليها َعب ر األ َسر م شاركة َتد عيم  الَبراِمج وتَن فيذ الَقرارات اتِّخاذ آليات في األه ليَّة الَجم 

 .َأَثرها وتَق ييم االجتماعية
 :ومستدامة منةوآ للجميع شاملة البشرية والمستوطنات المدن جعل: عشر الحادي الهدف

   طيط: في الَمحلِّيين ولينالمسئ ق د رات ِبناء  األه لي الِقطاَعين َمع كاتاالشَّر  ِبناء االستراتيجي، التَّخ 
ل َمن هجيَّات، ووضع   والخاص ِورة التَّدخُّ َتَمح  ل الم  َتدامة التَّن مية َحو   .الم س 

 وائيَّات م ش كالت وم عاَلجة وم الئم صحِّي َمس َكن   على سراأل  َجميع ح صول العمل على  وتأ مين الَعش 
 .مأ مونة ومياه صحِّي صر ف َخدمات

 فير راء العامة والَمساحات العامة الَحدائق َتو  فيه وَمراِفق الَخض   لألط فال ِسيَّما ال واإلرشاد والتَّث قيف التَّر 
 .االحتياجات الخاصة وَذوي والم ِسنِّين والمرأة  والشَّباب

  ىو تعلى مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ، ورفع مسضمان حصول الجميع 
 .2030األحياء الفقيرة بحلول 
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 : مستدام نتاجا  و  استهالك نماطأ وجود ضمان: عشر الثاني الهدف

 عالميَّة تَث قيفيَّة خ طَّة َوضع ويل إلى َته ِدف وا  َتداَمة أنماط إلى األ َسر استهالك أنماط َتح   ت حاِفظ م س 
 .والَهد ر اإلسراف وتَتجنَّب الطَّبيعيَّة المواِرد على

تشجيع مشاركة األسر وخاصة المرأة العاملة في القطاعات الخضراء: الطاقة البديلة، إعادة تدوير  -
 النفايات، الزراعة الخضراء وما إلى ذلك.

 
 :الفعالة والمؤسسات والعدالة والسَّالم األمن: عشر السادس الهدف

 فير الِنزاعات َحلّ ل كوسيلة  األسرية  الوساطة ةآلي اعتماد من خالل األ َسري التَّماس ك تعزيز  وَتو 
 واألهل والشَّباب لألطفال االستماع وَمراِكز األ َسري اإلرشاد َخَدمات

 ع ل ِلَتش جيع سياسات َوض   التَّضام ندعم نشر ثقافة الحوار بين أفراد األسرة ،و  و األجيال َبي ن التَّواص 
نشاء، االجتماعيَّة الِخد مةو داخل األسرة    .العائليَّة للسِّياحة براِمجو  للم ِسنِّين، نوادي وا 

 كين وَعب ر اإلعالم وبم ساَعدة تش ريعيَّة خ طوات َعب ر العن ف أشكال كاَفة ِمن   األطفال وِحماية وقاية  َتم 
 والمساعدة النصح تؤمن ساخنة خطوط إنشاء كذلكو ، اإليجابي التَّأديب أساليب ِمن   والمربين األهل

  .واإلبالغ االتصال على األطفال وتشجيع
  وتوفير الوسط العائلي المالئم  األسرةعلى اإلقدام على التكفل باألطفال المحرومين مناألسر تشجيع

 .ملنموه
 َتلف في األطفال م شاَركة َتع زيز هم التي القرارات م خ  َتلف وفي َتخ صُّ ِكنة م خ  : فيها يعيشون التي األم 

َتمع المنِزل، المدرسة،  .الَمحلِّي الم ج 
 الحقوق كافة من االنتفاع في ثبوتية وراقأالذين ال يملكون  طفالاأل حق مينأوتالمواليد  تسجيل. 
 قوق ومفاهيم مبادئ على األ س رة أفراد كافة َتث قيف  .واألطفال األه ل َبي ن الِحوار ثقافة وَتع زيز الطِّفل ح 
رهاب ووضع سياسات وخطط فاعلة لحماية فرادها من مخاطر اإلأسرة وتوعية حماية األ تعزيز -

 .سرةاأل
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 :المستدامة التنمية أجل من العالمية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز: عشر السابع الهدف
 القطاعات مختلف بين الشراكة وتفعيل االجتماعي النقاش تيسير  -
 على االجتماعيَّة السِّياسات أثر تحليل و وخصائصها باأل س رة الم تعلِّقة والدِّراسات األب حاث تش جيع 

 .سرةاأل وضع
  قاعدة بيانات اجتماعية موحدة.إنشاء 
 َتد ريب .األ َسر وم مثِّلي المدني والمجتمع الخاص والِقطاع الحكومي القطاع َبي ن فاِعلة شراكة بناء -

َتمع َهيئات ل َمن هجيَّات على األ َسر وم مثِّلي المدني  الم ج   .اإلعالم وسائل عبر التَّواص 
عيَّات، تأ سيس  على المهمشة والمناطق النزاعات ِمن اطق في والسيما األسر تشجيع -  أو رواِبط َجم 

 والخدمات البرامج خصي ما في بالقرار مشاركةلل  المهمشة لألسر المجال تفسح دائمة م ن َتديات
  إليها. الموجهة

حقيق التنمية المستدامة تكمل تاالستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في  -
 .2030الناتج المحلي اإلجمالي ، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية بحلول عام 

 
 والمتابعة الرصد آليات: 

تمعيَّة محلِّية ِلجان   في األ َسر م شاركة تعزيز  - د َمع نيَّة م ج   .والحاجات االنتهاكات ِبَرص 
 على المدني المجتمع فئات سائر و هليةألا والجمعيات باألسرة المعنية الوطنية لياتاآل قدرات تعزيز -

 من ونتائجها التدخل برامج جودة وتقييم ومتابعة لها تتعرض التي واالنتهاكات سرةألا احتياجات رصد
 :خالل
  إنشاء مراصد وطنية ومحلية توكل لها مهام: رصد ومتابعة أوضاع األسر ومواكبة التغيرات دعم

عداد البحوث والدراسات حولها.  والتحوالت التي تشهدها وا 
 األسرة.لقياس نمو  علمية مؤشرات الئحة اعتماد 
  يرتبط ما لكل مصنفة و مفصلة بيانات قاعدة وتطوير الوطنية حصاءإلا جهزةأ قدرات تعزيز 

 .المستدامة والتنمية سرةألا بقضايا
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 تاحتها الصعوبات و المحرزة االنجازات عن تقارير وكتابة التجارب توثيق  وألصحاب للمجتمع وا 

  .القرار
 تدريب دلةأ نتاجإ و والمتابعة التقييم منهجيات على التدريب. 
 وتوثيقها البالغات الستقبال محددة جهة تعيين . 
  مع وسائل اإلعالم والجمعيات لتسليط الضوء على االنتهاكات والتحديات وتدريب اإلعالميين العمل

 على منهجيات الرصد واالستقصاء االجتماعي.

 الفني والدعم للتنسيق اقليمية آليات : 
ر َتف عيل .1 نة والتَّن سيقي الَمر جعي الدَّو   الدُّول جامعة في المرأة واألسرة والطفولة إدارة في األ س رة ِلَلج 

 والوطنية االقليميةالدولية و  الهيئاتسائر اآلليات الوطنية في الدول األعضاء و  مع بالتعاون العربيَّة
 .باألسرة المعنية

هات للَمبادئ استرشادي إطار َوضع .2  في الدول منه تستفيد والعملية االستراتيجية واأله داف والتََّوجُّ
ها وضع َطط   .اسري منظور من المستدامة التنمية هدافأ لتنفيذ الوطنيَّة   خ 

دعم لجنة األسرة العربية في تكوين فريق خبراء وأكاديميين متخصص في قضايا التنمية واألسرة  .3
مهتم بتقديم المشورة العلمية والدعم الفني والمساعدة في التخطيط وصوغ السياسات والتدريب وتقييم 

 التدخالت.
 

 التمويل: 
 لتلبية الضرورية الموارد توفر لألسرة صديقة عامة ميزانية اعتماد خالل من الدول التزام تفسير 

 .اسري منظور من المستدامة التنمية احتياجات
   رؤية ضمن استحداثها او تنفيذهاالمراد  والبرامج والسياسات للقوانين الالزمة االعتمادات رصد 

 . استراتيجي وتخطيط
  دورها بفاعلية وتوفير الدعم  أداءتعزيز الموارد المالية لآلليات الوطنية المعنية باألسرة لتمكينها من

 الضروري للجمعيات األهلية المتدخلة في مجاالت التنمية واألسرة.
  واألسرة التنمية حول المتمحورة والمبتكرة النوعية للمشاريع مالي تحفيز سياساتدعم. 


