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اتا  تركزز  ة الُمنتززي ياسززا  فززي االختصززا  ذا  الاوليززة والمنظمززا  العلميزز   الس ِّ
رة ة ور أهم ِّيززة علزز  اأُلسززي رة دي  وعلزز  جهززة  زز  الُمسززتياا ة الت نميززة رفززا فززي اأُلسززة

ة االنعكاسززا  ر ورخززا  تماسززُ  علزز  الُمسززتياا ة الت نةميززة تيتةركهززا التززي اإلتجابيزز    زز  اأُلسززي
 علزز  الززَاوي  ، 2014 لسززنة االجتمززاعي االقتصززاد  المجلزز   قززرار حزز    كمززا .اخززر   جهززة
فة  الواجزز   االعتبززار إيزز   ُا ا   للززا  ياسززا  بوضزز  قززُ رة الُمتعل ِّقززة الس ِّ  صززيا ة إطززار فززي باأُلسززة
ة نة  تأخزز ة  وأنة  .2015 بعززا لمززا الت نةميززة ُخطزز  ر االعتبززار بعززي وة طل   الزز   الززا   بزز  تضززة

رة، ف ها اأُلسة صة  .الُمستاا ة الت نةمية أهااف تحقنق في تسهم التي األطر أحا ب وي

 االهتمززا  علزز  كززالن  التنفن تززة العمزز  وخطززة االسززتراتيجية هزز   إعززااد تززأتي
 البيززان في ذلزز  تجلزز  وقد األسرة، بشأن العربيززة الززاو  جا عة توليزز  الزز   البززال 

 جانب إلززز  للطفولزززة، الثانيزززة العربيزززة والخطزززة 1994 األسرة لحقزززو   العربزززي
 اعتمززاد إلزز  وصززوال   2005 فززي الج ائززر قمززة أقرتهززا التززي لألسززرة، العربيززة اإلستراتيجتة

 المسززتاا ة التنميززة أهززااف تنفنزز  إطززار فززي العربيززة لألسززرة العمزز   نهززا » وثيقززة
 االقتصززادتة :التنموةززة العربيززة للقمززة الرابعززة العادتززة الززاورة أعمززا  خزز   «2030
 العربيززة، المنطقززة فززي لألسززرة التنميززة كأجنززاة 2019 (ينززاير :بنززرو ) واالجتماعيززة

 العا ززة األ انززة  زز  بالتنسززنق األعضززا  الززاو  دعزز  والزز   ،(60) رقززم القززرار بموجزز 
 الرا يززة الجهززود تعزز   وبمززا العربيززة، المنطقزة فززي لألسززرة العمزز   نهززا  تنفنزز  علز  للعمز 

 .2030ة المستاا  التنمية خطة تنفن  إل 
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 بززرا   وإلزز   تكا لززة اجتماعيززة سياسززا  إلزز  العربيززة الززاو  حاجززة  زز  وانط قززا  
هززا شززراكتها وتوثنززق المجتمزز  فززي األسززرة دور صززيا ة إعززادة  زز   نبثقززة وأنشززطة  وانفتاح 

 اإلعززز  ، المارسزززة،(ة  والرعاتززز  بالتنشززز ة المعنيزززة المؤسسزززا  سزززائر  ززز  وتفاعلهزززا
 المؤسسززا  الززاي ، رجززا  األحزز ا ، النقابززا ، المجتمزز ، فززي السززائاة األهليززة الجمعيززا 

 ...) . التربوةة

 خطيطهززا صززل  فززي المسززتاا ة التنميززة وضزز  تحززا أ ززا  العربيززة الززاو  وألن
 فززي  عنيززة واألسززر الخززا  القطززاع و ؤسسززا  والمحليززة المرك ةززة والحكو ززا  للتنميززة،
 وأوجزز  المسززتاا ة للتنميززة والبن يززة واالجتماعيززة االقتصززادتة األبعززاد بززن  التززوا ن  تحقنززق
  .المسززتاا ة العززي  ألنمززا  األساسززية األركززان تحايززا إلزز  الوصززو  بغيززة بننهززا التززراب 

  :في تساهمان سوف التنفن تة العم  وخطة االستراتيجية ه   إعااد إن

 الحكو ززا  لززا  أسززر    نظززور  زز  المسززتاا ة التنميززة بقضززاتا الززوعي  ةززادة -
 .واألسر األهلية والجمعيا  القرار وصانعي

 األسززرة تشززك  أن وضززمان والتنموةززة، االجتماعيززة لوظائفهززا أدائهززا فززي األسززرة دعززم -
 لخطززة الحقززو   الززنه   زز  تماشززيا   بحقززوقهم أفرادهززا جميزز  لتمتزز  إتجابيززة حاضززنة
 .المستاا ة التنمية

 سياسززا  خزز    زز  احتياجاتهززا وتلبيززة األسززرة تمكززن  علزز  الحكو ززا  قززارة تع ةزز  -
 .المستاا ة التنمية أهااف لتحقنق كأداة األسرة حو   تمحورة وقطاعية عا ة

 بززرا   واسززتحاا  القائمززة البززرا   وتطززوةر المتززاخلن  كافززة بززن  التعززاون  تع ةزز  -
 .جاياة

 العمزز  خطززة فززي المتضززمنة واالنشززطة األهززااف تنفنزز  إن فيزز  الشزز   مززا
 الاولززة :الجهززا   تعززادة فعالززة شززراكة علزز   رتكزز ة شززا لة  قاربززة إلزز  تحتززا  التنفن تززة

 الجمعيزززا -الخزززا  القطزززاع- األكزززادتمي القطزززاع-والتشزززرةعا  القزززوانن  لجهزززة خاصززة
 .اإلقليمية الجها -اإلع  -األهلية
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ولزة  ة  عنيزة والا  ه  تهزا بكافزي سزاتها أجة و  و ؤس  ياسزا  بصزي رةعا  الس ِّ ضزة  والت شزة  آليزا  ووي
نزيم والُمتابيعزة للت نةفنز  صزي  والت قة وار د وتيخة سزنر   العا زة  ن انن تهزا ضزمة   ز  ة  ال    زة المزي  واضز   كتيفة

ياسي ة وإرادت ها اللت ا  ها رة في صلة  أولوة ا  الت نةمية المستاا ة. في الس ِّ عة  اأُلسة   جي

 

 

 لؤي شبانه د. 

 المدير االقليمي 

 للمنطقة العربية 

 المتحدة للسكان للدول العربيةصندوق األمم 

 

 هيفاء أبو غزالة . السفيرة د

األمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون  

 االجتماعية

 جامعة الدول العربية  
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 مـقـدمــة 
 
جامعة التتدول العربيتتة اهتمامتتاا بتتالغتتاا بشأد تألسى  وك  تجلى ذلتت  في  البيتتان العربي لحقوق تألسى   أولتت   

وخطة العمل العربية  للمستتتتتتتتتنين، وإستىتتيجية تلمرأة العربية،  وإستىتتيجية العمل تالجتماعي العربية، 1994
  2005والخطة العربية الثانية للطفولة، الى جانب تإلستىتتيجية العربية  لالسترة، التي  اقرتها قمة الجزائر في 

وصتوالا الى ققرار  2011العربية   حماية األسترةوالدليل االستترشتادي حول اال ر القانونية والستياستات واالليات ل
 .2016في شرم الشيخ   2030منهاج العمل لالسرة العربية في ا ار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

العربية بشدة األواصر والتعاضد بين أفرادها وشكل  فضاء رحباا لنمو سليم ومعافى   تقليدياا تميزت األسرة

مستندة قلى  ابنائهاأساسه الحنان والمحبة والعطاء واستمرت كمؤسسة اجتماعية أساسية في تربية وتنشئة 

 .محمول كيمي تتغذى منابعه من الدين بشكل أساسي ومن العادات والتقاليد االجتماعية

لتحوالت االجتماعية الناتجة عن العولمة والتغيرات التي أحدثتها في أنماط السلوك والتبدل الحاصل  اال أن ا

ربية  كيانها وبنيانها ودورها المحوري في الت ة هددمالعربية،  في سلم القيم، شكل  تحديات كبيرة على األسرة

كاإلعالم   ها دا فر سم مالمح شخصية ادورها في ر شركاء أقوياء ينافسونها  والرعاية والتنشئة وأصبح لالسرة

الحديثة، وأصبح جلياا حاجة الدول قلى سياسات اجتماعية متكاملة تأخذ   والتواصل ووسائل االتصال

برامج وأنشطة  منبثقة  من قعادة صياغة    استراتيجيات وخطط و   واقعية هذه التغيرات والتبدالت،  والىباالعِتبار 

كتها وانفتاِحها وتفاعلها مع سائر المؤسسات المعنية بالتنشئة والرعاية  في المجتمع وتوثيق شرا دور األسرة

  ، يةالدينفي المجتمع، النقابات، األحزاب، المؤسسات    ، اإلعالم، الجمعيات األهلية السائدةؤسسات التربوية)الم 

 . ...( دور الثقافة والنوادي الترفيهية والقطاع الخاص
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 الدوافع واملربرات 
الزواية االساس في البناء االجتماعي، وهي  تحظى باالهتمام الدولي والعربي والذي عبر  حجر  تشكل األسرة

 عنه بسلسلة مؤتمرات واعالنات عالمية باالضافة الى جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال. 

منه على حق االنسان بمستوى معيشي الئق له   25 اإلعالن  العالمي لحقوق االنسان أكد في المادةقد اكد ف

هي الوحدة   لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ان األسرةمن العهد الدو 23المادة اعتبرت والسرته. و 

االجتماعية الطبيعية واالساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. و الب  هذه المادة من  

اال راف ان تتخذ التدابير المناسبة لكفالة المساواة في الحقوق والواجبات عند الزواج واثناء كيامه وعند  الدول 

من العهد الدولي الخاص   10فسخه ويجب النص في حالة الفسخ على الحماية الالزمة لال فال. كذل  المادة 

 اكبر قدر من الحماية والمساعدة.  رة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نص  على وجوب منح األس

دعا قلى وضع وتنفيذ سياسات موجهة لأُلسرة، خاصة في مجاالت القضاء   2014لعام  1نداء الدوحةدعا كما 

على الفقر، توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم وكفالة التوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية، واإلدماج  

يوفر منهجاا شامالا لمعالجة   جيال. وأكد على أن التركيز االستراتيجي على األسرة االجتماعي والتضامن بين األ

 التحديات اإلنمائية المستمرة مثل عدم المساواة واإلقصاء االجتماعي.  

الدول قلى أن تأخذ باالعتبار الدور الذي تضطلع به األسرة،   2كذل  دعا المجلس االقتصادي االجتماعي 

شجيع  بوصفها أحد المساهمين في التنمية المستدامة، والحاجة قلى تعزيز وضع السياسات المتعلقة باألسرة. وت

 
، المنظم  من قبل معهد الدوحة الدولي  2014أبريل  17و 16نداء الدوحة الصادر عن المؤتمر الدولي المنَعقد في  1

 لألسرة تح  عنوان تمكين األسر،  ريق التنمية.
 .2014دورة عام  –المجلس االقتصادي االجتماعي  2
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والبحث في تأثير   قنشاء الوكاالت الو نية أو الهيئات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ ورصد سياسات األسرة

 وأفرادها.  سات االجتماعية على األسرةالسيا

، والحكومات  2015التنمية المستدامة صلب خَطط التنمية لما بعد ادراج  تحد اليوم، تواجه الدول العربية و 

المركزية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص واألسر معنية في  تحقيق التوازن بين األبعاد االقتصادية  

المستدامة وأوجه الترابط بينها بغية الوصول قلى تحديد األركان األساسية ألنماط  واالجتماعية والبيئية للتنمية 

العيش المستدامة وهناك حاجة للعمل على تأمين بيئة مواتية للحكم الرشيد على الصعيدين الو ني والمحلي  

 مرتكزة على مبادئ احترام حقوق اإلنسان، والسالم واألمن، والشفافية والمساءلة. 

 هذه االستراتيجية وخطة العمل سوف يساهمان في:  نفيذ  وضع وتقن 

 زيادة الوعي بقضايا  التنمية المستدامة من منظور اسري  لدى الحكومات وصانعي القرار والموا نين   -

 في ادائها لوظائفها االجتماعية والتنموية   دعم األسرة -

 لالسرة وتلبية احتياجاتها. تعزيز قدرة الحكومات على ا الق الطاقة االنمائية الكامنة  -

 مراجعة وتقييم واقع وحاجات االسر على ضوء تحديات التنمية المستدامة  لتحديد االولويات.  -

 تعزيز التعاون بين كافة المتدخلين وتطوير البرامج القائمة واستحداث برامج جديدة.   -

 

 التحديات الراهنة واملستقبلية 
ماعية، اقتصادية، ديمغرافية، بيئية وسياسية، تتمثل في سبل مواجهة  العربية جملة تحديات اجت تواجه األسرة

، وتراجع الوضع االقتصادي في غالبية االقطار العربية 2008تداعيات األزمة االقتصادية العالمية منذ العام 

وأدوار   وتلبية احتياجاتها، وَفرض تبدالا في وظائف مما حتم عمل أكثر من فرد والسيما المرأة إلعالة األسرة

 لألسرة. األفراد المكونة  
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العربية  جراء استمرار الصراعات والنزاعات المسلحة في   كما ان مخا ر متعددة ما زال  تعاني منها األسرة

وتماسكها ورفاهها.   ة األسرةنيوتداعيات على ب  نزوحأكثر من قطر عربي، وما تخلف وراءها من دمار وخراب و 

  والتطرف في بعض الدول التي تعمل على بث خطاب العنف  التنظيمات االرهابية  بعض    الى جانب تواجد  كذل  

 . والكراهية

تهدد  سلوكيات جديدة تروج لاا و يمحموالا كيم تضخ أضف الى ذل ، العولمة و فرة تكنولوجيا المعلومات التي 

 تماس  االسرة العربية  

  تحوالا ت الديمغرافية اخ وندرة الموارد الطبيعية والتحدياالتحديات البيئية المتمثلة في ظاهرة تغير المن تبرز  كما

 بنيان األسرة العربية من أسرة ممتدة قلى أسرة نووية وتراجع مستويات الخصوبة وتأخر عمر الزواج األول. في 

المراجعة المنتظمة للسياسات  حيات،  وغياب فهي تتمثل بعدم وضوح الصالالحوكمة المتعلقة بالتحديات اما 

بناء  ثقافة التخطيط واالستشراف و  النقص فيو  ،واالستراتيجيات وتنفيذ التشريعات وبضعف آليات التنسيق

 السياسات والتدخالت على أسس وقرائن علمية وبيانات موثوقة. 

وفي الحياة السياسية  السياسات االجتماعية    في صوغ وتنفيذ المرأة    ضعف مشاركةومن التحديات االجتماعية   

 الحقوق.  بعض  التمييز فياستمرار بين الجنسين و  الكاملة وغياب المساواة 

 املبادئ العامة 

 ترتكز هذه االستراتيجية على جملة مبادئ عامة: 

االجتماعية  وكافة الفئات االجتماعية وتحقيق العدالة  جميع أفراد األسرة وكرامة احترام حقوق اإلنسان  •

 والمساواة وتعزيز ثقافة الموا نة والحق في التعبير والمشاركة 
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تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص الجميع في الوصول قلى العدالة، محاربة الفساد وتفعيل المساءلة   •

 والمحاسبة وعدم االفالت من العقاب. 

الل: القضاء على أشكال التمييز ضدها،  تعزيز مكانة المرأة كشري  فاعل في رفد مسارات التنمية من خ •

تمكينها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ومواجهة العنف ضدها والتخلي عن المعتقدات والتقاليد التي  

 . كرامتها اإلنسانيةحريتها و تحد من 

  تمكين األسر عبر التثقيف والتدريب وعبر توسيع مستوى مشاركتها في هيكليات وآليات التخطيط والتنفيذ  •

والمتابعة والتقويم لكافة التدخالت والبرامج وهذا ما يستلزم ثقافة وتربية على الديمقرا ية ال تزال غير  

 رائجة في مجتمعاتنا العربية. 

واالبتعاد عن مقاربة برامج االستهداف   قيجاد سياسات اجتماعية شاملة ومتكاملة متمحورة حول األسرة •

في تصميم برامج التدخل تنطلق من تقييم وتقدير الواقع واالحتياجات    الُمجتزأة. واعتماد مقاربات المركزية  

 لالسر. 

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومع الجمعيات األهلية وتنسيق آليات هذه الشراكة ووضع أ ر ناظمة   •

 لها من قبل الدولة. 

للتنفيذ والمتابعة   قلتزام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في صوغ السياسات والتشريعات ووضع آليات •

   والتقييم وتخصيص الموارد الالزمة من ضمن ميزانيتها العامة . 

 تشجيع وتطوير مجاالت البحث في المسائل المتعلقة بقضايا األسرة •
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 تعريف بعض  املصطلحات الواردة يف االسرتاتيجية
 بقدرة األجيال المقبلة على تلبيةالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس  التنمية المستاا ة :

احتياجاتها الخاصة؛ االستدامة هي نموذج للتفكير حول المستقبل يضع في الحسبان االعتبارات البيئية  

 واالجتماعية واالقتصادية في ق ار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة. 

اللبنة التي تسهم  انشاء هي المؤسسة تالجتماعية التي تنشأ مد تكتىتد ىجل وتمىأ  بعق  يىمى الى  األسرة:

 المجتمع وتمت  لفروعهما.  بناءفى 

 إنساد لم يتجاوز الثامنة عشى  مد العمر بالتقويم الميالدي.     كلهو  الطف :

بمختلف جوانبه: الصحية،  هي مراعاة نمو الشخص المستهدف، وإستقراره   المصلحة الفضل  للطف :

واالجتماعية، والنفسية، وتعايشه، وتنشئته، وتمكينه مد التعبيرعد آىتئه وأفكاىه بيسى وسهوله في جميع  

 االجراءات المتعلقة به.  

هي رعاية شاملة تتىكز في خ مات  عم وتحسيد الصحة )تغذية، وبيئة صحية واجتماعية   أ و ة آ نة: 

الى  تجنب مرورتألم خالل فتى    -بدرجة أساسية -ة والعالجية لألمهات. وته ف مناسبة( والخدمات الوقائي

 الحمل والوالدة وما بع ها  بمشاكل أو مخاطى صحية  تهدد حياتها  أو حياة وليدها. 

كل قجراء تتم فيه قزالة جزئية أو كلية لألعضاء التناسلية الخارجية لإلناث، أو قيقاع أذى بتل   ختان اإلناث:  
 ألسباب ثقافية أو دينية، أو أسباب أخرى غير  بية.   األعضاء 

حالة من قكتمال السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية في جميع األمور المتعلقة بالجهاز    الصحة اإلنجابية:

 التناسلي، ووظائفه، وعملياته، وليس  مجرد السالمة فقط من األمراض أو العلل.    
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رعاية الصحية األساسية التي تتاح على نحو شامل لألفراد واألسر في  هي ال الرعاتة الصحية األولية:

 المجتمع المحلي، بوسائل يمكنهم قبولها وبمشاركتهم الكاملة، وبتكاليف يمكن ألفراد المجتمع المحلي تحملها. 

  هي مجهودات منتظمة من قبل االزواج أو األفراد لتنظيم الخصوبة أو التحكم فيها، قما  تنظيم األسرة:

 بالتأخير أو المباعدة بين الوالدات، ويتضمن ذل  تجنب حدوث حمل في وق  غير مرغوب فيه.    

أي تصرف يؤدي الى مخا ر تعوق النمو الجسدي أو النفسي أو العقلي لإلنسان، وأشكالها   سو  المعا لة:

و اإلهمال أو اإلستغالل  تتعدد ما بين سوء المعاملة الجسدية أو اللفظية أو العا فية أو اإلعتداء الجنسي أ

 التجاري أو االقتصادي في جميع األماكن.  

وقبل اكتمال قدراته الصحية  -هو تزويج الفتى أو الفتاة قبل تجاوز سن الطفولة وقبل بلوغه ال وا  المبكر:

 والنفسية واالجتماعية والثقافية والمالية .. وهي بحسب المتخصصين تكتمل في الثامنة عشرة من العمر.  

كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي، بدني أو عقلي أو ذهني أو نفسي أو حسي،   الشخ  ذو اإلعاقة:

من المشاركة بصورة كاملة وفعالة   -لدى التعامل مع مختلف العوائق -متى كان  ويل األجل يمكن ان يمنعه

 في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين. 

يتعرضون الى سلسلة تحوالت جس ية ونفسية تح ث بسبب مىوى الزمن،  هم االشخاص الذين   المسنون:

 عاماا وتنتج عنها تغيىتت فى التركيب العضوي والوظيفي وتحوالت في عالقاتهم مع محيطهم.   64تب أ مد سد  
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 الـرؤيـــــة 
 

 وقادرة على رفد مسار التنمية المستدامة    أسرة عربية تتمتع بكافة حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 

 الرسالـــة 
 

تضمين السياسات العامة والبرامج االجتماعية المتحورة حول االسرة مبادئ ومفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز  

 فرص االسرة العربية  في التمتع بالرفاه ونوعية الحياة 



16 

 

  



17 

 

 

  

 يــرتاتيجــور االســاحمل

1 

 

بيئة تشريعية وقانونية وآليات تنظيمية  

منسجمة مع املواثيق الدوليـة والعربيـة 

 ذات صلة حبقوق األسرة والتنمية.
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 ، احملاور االسرتاتيجية
 ،االهداف االسرتاتيجية 

 املخرجات واألنشطة   
 

: بيئة تشريعية وقانونية وآليات تنظيمية منسجمة مع 1احملور االسرتاتيجي 

املواثيــق الدوليــة والعربيــة ذات صــلة حبقــوق األســرة 

 والتنمية.

"يتطلب الحفاظ على الكيان اأُلسري واستقراره وجود تشريعات وقوانين تحكم العالقة بين أفراد األسرة تتفق مع  

ة  ما تدعو قليه األديان السماوية وتتفق مع خصوصية القيم والعادات والثقافة المجتمعية السائدة في المنطق

 ."3العربية 

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:  ا  هذ يتناول

: قعتماد قوانين وتشريعات مبنية على أساس النهج الحقوقي المرتكز على مصالح  1.1الهدف االستراتيجي 

 األسرة

 باالسرة : المناصرة وكسب الدعم والترويج للثقافة القانونية المتعلقة 1.2 األستراتيجيالهدف 

 
 2012-سياسات واآلليات لحماية األسرة العربية الدليل اإلرشادي حول األ ر القانونية وال-جامعة الدول العربية   3
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 : إعتماد قوانني وتشريعات مبنية على أساس النهج احلقوقي املرتكز على مصاحل األسرة 1.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
 قوانين وتشريعات   1.1.1

مواءمة مع االلتزامات  
المصادق     واالتفاكيات الدولية

تقر  ذات الصلة باألسرة   عليها
 ألسرة لالحماية الكاملة  

تشكيل لجنة فنية تمثل كافة الجهات المتخصصة في   . أ
 قضايا االسرة

قجراء دراسة مسحية  للنصوص والمواد القانونية   . ب
والقرارات الوزارية المتعلقة باألسرة  والتعاميم والمراسيم 

 بشكل مباشر او غير مباشر 
مقارنة النصوص  اعداد تقرير تحليلي يشتمل على   . ج

بالمواثيق الدولية ذات الصلة   المعمول بها التشريعية
 وتقديم اقتراحات  تعديالت و/ او اضافة مواد  

لقاءات وورش عمل تشاورية للوقوف على آراء   . د
 ي وأصحاب المصلحة المعنيين. المهنيين وقادة الرأ

 

قائمة بالنصوص القانونية الواجب   -
 تعديلها في التشريعات الحالية  

جدول مقارنة للتشريعات المحلية مع   -
 المواثيق الدولية  

عدد ورش العمل التي عقدت مع   -
 المعنيين  

قائمة من االقتراحات والمالحظات   -
 الصادرة عن هذه الورش   

مسودات لمشاريع القوانين المقترح   -
 تعديلها او استحداثها 

 الهيئات التشريعية في الدولة    -
الوزارات واالدارات الحكومية   -

الشؤون   - )وزارة العدل
  –العمل  -االجتماعية
 الداخلية(  

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة  

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 أكاديميون   -
 منظمات دولية   -
 ممثلون عن االسرة   -
 قانونيون وخبراء حقوقيين -

قانون حماية األسرة   1.1.2
يضمن تنظيم شؤونها  ويصون  

 حقوق افرادها.  

 وضع مشروع قانون خاص بحماية االسرة  . أ
لقاءات مناصرة وكسب الدعم مع البرلمانيين  تنظيم  . ب

 لتبني االقتراح  

 نص مشروع قانون حماية االسرة   -
 عدد اللقاءات التي عقدت   -

الهيئات واآلليات الو نية    -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات التشريعية في الدولة   -
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رات و نية حوله مع أخصائيين عاملين  مشاو تنظيم  . ج 
 ذات العالقة بالشان االسري  في مختلف القطاعات 

 رات و نية مع أفراد األسرةمشاو تنظيم  . د
المعمول بها    القانونيةاالجراءات    ققرار القانون حسب   .ه

 في كل دولة 
اعداد دراسة ميدانية حول قوانين االسرة في الدول   . و

 العربية وتبادل التجارب والممارسات الفضلى 
 

عدد البرلمانيين الذين تبنوا مشروع   -
 القانون  

صدور القانون وإقراره حسب األصول   -
 المعمول بها في الدولة  

الوزارات واالدارات    -
  -الحكومية ) وزارة العدل

العمل   -الشؤون االجتماعية
 الداخلية (  –

 مؤسسات المجتمع المدني    -
 ممثلون عن االسرة    -
 المؤسسات االعالمية    -
 خبراء -
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 : املناصرة وكسب الدعم والرتويج للثقافة القانونية املتعلقة باالسرة 1.2األسرتاتيجي اهلدف  

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
القوانين والتشريعات    1.2.1

والتدابير واالجراءات المتعلقة  
بحقوق األسرة منشورة على  
نطاق واسع ومعروفة من قبل  

 أفراد االسر  

تطوير مواد توعوية مبّسطة حول التدابير   . أ
واالجراءات القانونية المعتمدة عن حقوق وواجبات  

 أفراد األسرة الموجهة لها. 
الكتيبات والمطويات  إصدار مجموعة من تصميم و  . ب

المبسطة حول القوانين المتعلقة باألسرة موجهة الى  
 المهنيين العاملين مع األسرة في القطاعات المختلفة 

اذاعية ودعائم   اعداد ومضات تلفزيونية وسكاتشات . ج
اتصالية على مواقع التواصل االجتماعي للتعريف  
بالقوانين والتشريعات والتدابير واالجراءات المتعلقة  

 بحقوق االسرة 
 تنظيم منابر حوارية تلفزيونية في مجال االسرة  . د

عدد المطبوعات والمنشورات المبسطة  
الصادرة والموجهة الى جميع الفئات  

 أهل(   -المعنية ) أخصائيين
 دعائم اتصالية 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة  

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 ممثلون عن االسرة -

القادة وأصحاب القرار     1.2.2
مناصرون وداعمون لقضايا  

 حماية حقوق األسرة

حمالت قعالمية موجهة لدعم قضايا حماية حقوق   . أ
 األسرة القانونية عبر وسائل االعالم كافة  

لقاءات، ندوات وحمالت مناصرة مع البرلمانيين   . ب
  وأصحاب القرار ورجال الدين والمجتمع المدني حول 

السياسات والتشريعات الناتجة عدد  -
الحمالت  عن اصحاب القرار جراء 

والمناصرة حول حقوق   االعالمية 
 االسرة

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة  
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  األسرةتعديل  القوانين والتشريعات المتصلة ب
 وبحماية افرادها السيما اال فال والنساء 

عزيز مشاركة المجتمع التعليمي التربوي  ت . ج
)المؤسسات التربوية و الجامعية( من أجل ترسيخ  

 ثقافة الوعي بحقوق األسرة.  
 

ارتفاع نسبة رجال الدين والقادة   -
ن والداعمين  السياسيين المناصري

 لقضايا االسرة  

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 ممثلون عن االسرة -
 المؤسسات االعالمية   -
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 يــرتاتيجــور االســاحمل
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وحوكمة سياسات عامة وهياكل مؤسساتيه 

 متمحورة حول االسرة
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: سياسات عامة وهياكل مؤسساتيه وحوكمة متمحورة  2احملور االسرتاتيجي 

 حول االسرة 

ولكنها ال تزال تحتاج الى   سر معيشة األ  وتحسين حقق  الدول العربية مستويات مقبولة من التنمية والرفاه  

 التخطيط المرتكز على مبادئ حقوق اإلنسان وعلى العدالة االجتماعية.     في ثقافة  اكبر 

الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها هي المسؤول الرئيسي عن صوغ السياسات والتشريعات ووضع آليات للتنفيذ  

سياسية في  لتزامها وإرادتها اللتاكيد اوالمتابعة والتقييم وتخصيص الموارد الالزمة من ضمن ميزانيتها العامة 

 جعل األسرة في صلب أولويات التنمية. 

في مكان سكنها وعيشها اليومي وتنقلها واستخدامها للموارد الطبيعية قلى سياسة وإدارة محلية      كما تحتاج األسرة

رشيدة لديها برامج تنطلق من احتياجات واقعية ومعرفة مستنيرة باإلمكانات والفرص، لذل  يشكل البعد المنا قي  

 لمحلي عامالا أساسياا في دفع عمليات التنمية المستدامة. أو ا

 : المحور االهداف االستراتيجية التالية  ايتناول هذ

 : قحداث التكامل وإدماج البعد االسري في السياسات العامة والتخطيط   2.1 األستراتيجيالهدف 

 : قستحداث بنيات وهياكل مؤسساتية قادرة على النهوض بأوضاع األسرة2.2 األستراتيجيالهدف 

 : تعزيز آليات الرصد والمتابعة وتشجيع البحوث المتخصصة باألسرة وتطوير البيانات  2.3  األستراتيجيالهدف  

 : تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون االسرة.  2.4 األستراتيجيدف اله 

: تعزيز الحوكمة وبناء الشراكات الفاعلة مع جميع القطاعات على المستوى المركزي    2.5  األستراتيجيالهدف  
 والمحلي. 
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 ج البعد االسري يف السياسات العامة والتخطيط   : إحداث التكامل وإدما   2.1اهلدف األسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
سياسات  تركيز  2.1.1

حول األسرة  متمحورة  اجتماعية  
 كوحدة متكاملة 

اعتماد النهج الشمولي في تطوير السياسات العامة   . أ
 لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات  

مراجعة مكتبية للخطط  وتحليل البرامج والسياسات   . ب
 القطاعية المتوفرة على مستوى الدولة  

دراسة تقييمية سريعة إلحتياجات الموارد  اجراء  . ج
 نفيذها  البشرية المتاحة والمعنية برسم السياسات وت

وضع برامج تدريبية لراسمي السياسات  ومنفذيها   . د
حول قدماج المنظور الحقوقي المرتكز على مصلحة  

 األسرة
وضع أ ر عامة لسياسات مراعية لالسرة  تلحظ    .ه

 آليات التطبيق والمتابعة والتقييم. 
قنشاء لجان استشارية تهتم بخلق آليات مكافحة   - . و

األسرة واستمرار  التفك  األسري لضمان حماية 
 الروابط العائلية. 

وجود الية و نية مع نظام تشغيل   -
واضح لوضع السياسات والخطط  
ومتابعة تنفيذها واعتماد أدوات  

 معلنة للرصد والتقييم 
قائمة بالخطط والبرامج الموجودة   -

ذات الصلة باالسرة: عدد البرامج  
المرتكزة حول االسرة من اجمالي  

 برامج التنمية 
حتياجات الموارد البشرية  تقرير با -

على نطاق الدولة : نسبة 
المتخصصين اوالعاملين  بقضايا  
االسرة من اجمالي العاملين في  

 الشان االجتماعي 
عدد الدورات التدريبية او اللقاءات   -

التشاورية حول قدماج المنظور  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة  

 خبراء  -
 المنظمات الدولية   -
 الجهات االكاديمية   -
 مراكز االبحاث   -
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الحقوقي المرتكز على مصلحة  
 األسرة

لموازنة العامة للدولة  ا  2.1.2
اأُلسر بالموارد المالية   تخص

 الضرورية  

على التدقيق في  وتدريبها القدرات المؤسساتية بناء  . أ
ر منهجية عمل  الموزانات العامة والقطاعية  وتطوي

 مراعية لألسرة  
تدريب فريق من المعنيين في المؤسسات الحكومية   . ب

 المالية على وضع موازنات صديقة لألسرة  
اإلعتماد الرسمي لهذه المنهجية وتعميمها على   . ج

 المؤسسات وضمان تطبيقها  

نسبة البرامج التدريبية المتخصصة    -
 حول الموزانات الصديقة لالسر  

عدد العاملين الحكوميين الذين   -
 خضعوا لدورات تدريبية  

واليات    االسترشادية عدد االدلة -
التي وضع  في متناول  القياس 

 العاملين في الموزانات  
عدد انشطة النقاش والحوار حول   -

 الموزانة الصديقة لالسر.

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة  

 خبراء ماليون وإقتصاديون   -
 المنظمات الدولية   -
 القطاع الخاص   -
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 : إستحداث بنيات وهياكل مؤسساتية قادرة على النهوض بأوضاع األسرة 2.2اهلدف األسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
مراصد و نية تعنى    2.2.1

 بشؤون اأُلسرة 
االجراءات االدارية والقانونية الكفيلة بتشكيل القيام ب . أ

او مرصد مخصص   مرصد شامل الوضاع األسرة 
صورة المرأة   - لقضية تهم االسرة :العنف ضد النساء

 االشخاص المسنين-في االعالم
متابعة وتقييم التنفيذ وَأثر البرامج والسياسات   . ب

 والنشا ات الموجهة لأُلسرة  
 توثيق ونشر التجارب والممارسات الناجحة . ج

 
قعداد التقارير عن التقدم المحرز والصعوبات وإتاحتها   . د

 للمجتمع وألصحاب القرار  
 

مرصد شامل لالسرة ممأسس له   -
 نظامه التشغيلي والمالي 

مؤشرات لقياس  مصفوفة وجود  -
 مدى تطبيق السياسات والبرامج  

تقارير دورية فصلية وسنوية عن   -
 التقدم المحرز في اوضاع االسرة  

عدد التوصيات واإلقتراحات   -
المرفوعة الى اصحاب القرار  
لتحسين أوضاع االسرة ونسبة  

 المعمول به سنويا 

 الوزارات واالدارات الحكومية -
الهيئات واآلليات الو نية   -

 المعنية بشؤون االسرة 
 مراكز أبحاث ودراسات   -
 ون  أكاديمي -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 ادارات ومراكز االحصاء   -
 خبراء  -

االليات الو نية  2.2.2
والموسسات الحكومية المعنية 

 بشؤون االسرة 

قتخاذ االجراءات الكفيلة لَتفويضها صالحيات تمكنها   . أ
الصالحيات   - من لعب هذا الدور) االستقاللية

 الواسعة...( 

نسبة الميزانية المرصودة لهذه   -
المجالس من اجمالي االنفاق  

 االجتماعي

 ات واالدارات الحكوميةالوزار  -
الهيئات واآلليات الو نية   -

 المعنية بشؤون االسرة 
 مؤسسات المجتمع المدني  -
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تعزيز قدرات هذه المجالس عبر تدعيمها بالقدرات   . ب
 البشرية المؤهلة والمدربة للقيام بدورها  

 رصد الميزانيات المناسبة من حصة االنفاق العام    . ج
ضمان ان يكون أصحاب المصلحة المعنيين ضمن   . د

   - الهيكلية العامة لهذه المجالس) القطاع الحكومي
عن  ممثلين   -القطاع الخاص -القطاع االهلي

 االسرة...( 

صدور اال ار اإلداري والقانوني   -
لهذه المجالس والذي ينص على  

 تحديد صالحياتها  
عدد االجتماعات الدورية وعدد   -

القرارات التي تحول  الى  
مشاريع قوانين او الى السلطات  

 التنفيذية سنويا 

 المنظمات الدولية   -
 القطاع الخاص   -
 ممثلون عن االسرة -
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وتطوير تقنيات مجع البيانات  : تعزيز آليات الرصد واملتابعة وتشجيع البحوث املتخصصة باألسرة   2.3  اهلدف األسرتاتيجي 
   مع وضع مؤشرات موضوعية مطابقة مع الواقع 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
وحدة مركزية للمتابعة   2.3.1

في  والرصد ذات صالحية 
 التنسيق والمتابعة 

قتخاذ االجراءات اإلدارية الكفيلة بمأسسة وحدة   . أ
مركزية للرصد والمتابعة ) كأن تكون هيئة مستقلة  

 في مجلس الوزراء(  
تجهيز هذه الوحدة بالموارد البشرية المتخصصة   . ب

 والمؤهلة  
رصد الميزانيات الكافية والموارد المالية الالزمة   . ج

 للقيام بمهامها 
مل هذه الوحدة   وضع اال ر التنظيمية الداخلية لع . د

  وتحديد صالحياتها وادوراها في الرصد والمتابعة
 . والتنسيق

صدور القرار الرسمي التنظيمي   -
 لعمل وحدة الرصد والمتابعة.  

قرار تشكيل الكوادر المتخصصة   -
 وإستخدامها في الوحدة. 

صدور الميزانية التفصيلية لعمل   -
ونسبتها من اجمالي  هذه الوحدة 
 موزانة الدولة. 

ادوات العمل المقررة في عمل  -
الوحدة) التقارير الدورية،  
االستمارات، التوصيات، رسائل  

 التوصية...(  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 المجتمع المدني مؤسسات  -
 المنظمات الدولية -
 ادارات ومراكز االحصاء  -
 االدارات والمجالس المحلية  -
 خبراء -
 الهيئات التشريعية   -

قاعدة بيانات ونظام   2.3.2
معلومات منهجي  ومدعم  

مؤشرات علمية متمحورة حول األسرة  وضع مصفوفة   . أ
 والتنمية واضحة وسهلة القياس والتدريب عليها 

المؤشرات  مصفوفة صدور  -
الو نية وإعتمادها رسمياا: عدد  
المؤشرات المحققة في كل قطاع  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 
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بالموارد البشرية والمادية  
 الالزمة خاص بأوضاع األسرة  

 

مفصلة ومصنفة  الكترونية  تطوير قاعدة بيانات  . ب
 لكل ما يرتبط بقضايا األسرة والتنمية المستدامة  

 

من اجمالي المؤشرات ودورية  
 التحديث والتيويم 

نسبة المؤسسات الرسمية   -
الموصولة بالنظام المعلوماتي  

 :عدد العاملين المدربين  
  دوريةاصدار تقارير  نسبة\معدل -

مستندة لقاعدة البيانات ومستىوى  
ي العام والصحاب  اتاحتها للرا

 القرار  
 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 المراكز البحثية واإلحصائية   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 ادارات ومراكز االحصاء   -
 خبراء -

تشجيع األبحاث   2.3.3
والدراسات المتعلقة باألسرة  

 وخصائصها 

الخبراء االكاديميين العاملين في  تنظيم لقاءات مع  . أ
شؤون المجتمع وتحفيزهم على تبني قضايا األسرة  

 في الدراسات واالبحاث 
تشجيع المؤسسات المانحة على دعم دراسات   . ب

و كياس أثر السياسات  األسرة  في مجال    متخصصة  
 االجتماعية على وحدتها وتماسكها. 

الجامعات والجمعيات والمراكز  عقد شراكات مع   . ج
 المهتمة بقضايا االسرة حثية الب

عدد الزيارات واللقاءات مع   -
 االكاديميين 

عدد االبحاث والدراسات التي   -
 نفذت  

نسبة الدراسات الممولة من جهات   -
رسمية و مانحة مبنية على  
الحاجات الصادرة عن المؤسسات  

 الو نية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع التعليمي والجامعي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المؤسسات المانحة   -
 مراكز االبحاث والدراسات   -
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توجيه أبحاث ورسائل  الب االختصاصات   . د
 الجامعية المختلفة قلى قضايا األسر  

نسبة الميزانية المخصصة   -
لالبحاث االجتماعية ونسبة 
 االبحاث التي تطال االسرة منها 
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 : تعزيز قدرات املؤسسات احلكومية وغري احلكومية املعنية بشؤون االسرة.   2.4اهلدف األسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
المؤسسات الو نية   2.4.1

المعنية باألسرة مؤهلة وقادرة  
 دورها تجاه االسر القيام ب على 

في  المؤسسات الحكومية العاملين في  تعزيز قدرات  . أ
رصد احتياجات األسرة واالنتهاكات التي تتعرض  
 لها ومتابعة وتقييم جودة برامج التدخل ونتائجها.  

المؤسسات الحكومية حول   العاملين في  تدريب . ب
 جيات العمل المرتكزة على االسرة كوحدة متكاملة منه

 التدريب  على التخطيط والتقييم والمتابعة   . ج
وسائل اإلعالم لتسليط   العاملين في  بناء قدرات  . د

الضوء على االنتهاكات وتصميم برامج التثقيف  
 والتوعية  

 

عدد البرامج التدريبية المتخصصة   -
الموجهة ألجهزة االحصاء ومسؤلي  
التخطيط والتنفيذ في االدارات  

 العامة 
عدد ادوات التقييم واالدلة التدريبية   -

 التي وضع   
نسبة الموظفين والعاملين   -

والمتطوعين المدربين على النهج  
 الحقوقي المرتكز على االسرة 

زيادة عدد المؤسسات االعالمية   -
التي اصبح  شريكة في  رح  

 ومعالجة قضايا االسرة  
نسبية التقاريروالبرامج  االعالمية   -

التي تعالج قضايا االسرة من  
 اجمالي البرامج االعالمية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع التعليمي والجامعي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المؤسسات المانحة   -
 المراكز البحثية واإلحصائية   -
 القطاع االعالمي   -
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الجمعيات األهلية   2.4.2
ومؤسسات المجتمع المدني  

    ضطالع ممكنة ومؤهلة لال 
 قضايا االسرةبادوارها تجاه 

تعزيز القدرات التنظيمية واإلدارية والتخطيطية   . أ
للجمعيات المعنية بقضايا األسرة وال سيما في  
مجاالت: المتابعة والتقييم، اإلدارة المالية،  
 استقطاب الموارد، المناصرة وكسب التأييد. 

قشراك الجمعيات األهلية في كافة ُأ ر التنسيق   . ب
والتخطيط والمتابعة والتقييم على المستويات  

 المركزية والمحلية. 
تدريب وبناء قدرات المهنيين العاملين في قضايا   . ج

 األسرة

ارتفاع نسبة الجمعيات    -
االهليةالتي لديها برامج تطال  

 االسرة
نسبة الجمعيات المدربة وعدد   -

الدورات التدريبة وعدد المشاركين  
 في هذه الدورات 

عدد الفعاليات المشتركةبين  -
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع  
   العام والخاص حول قضايا االسرة

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية   -
 الخبراء   -
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 : تعزيز احلوكمة وبناء الشراكات الفاعلة مع مجيع القطاعات على املستوى املركزي واحمللي.   2.5 اهلدف األسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
األسر في  مشاركة  2.5.1

  تقييم التخطيط والتنفيذ و 
 لسياسات وبرامج التدخل ا

األسر في دراسات تحديد االحتياجات وتقديم  تشري    . أ
 مقترحات وحلول الى قادة المجتمع المحلي 

تشكيل لجان محلية مجتمعية معنية برصد   . ب
وممثلين     االنتهاكات والحاجات تتمثل فيها االسرة 

 عن الجمعيات االهلية والفعاليات المجتمعية
تْأسيس جمعيات، روابط أو منتديات دائمة تعمل   . ج

 .  بمشاركة االسر  برامج مناصرة وكسب تأييد على 
عقد منتديات حوار تجمع ممثلي اأُلسر مع   . د

السلطات المحلية  والحكومية والجمعيات األهلية  
 والقطاع الخاص. 

نسبة االسر التي شارك  في   -
 الدراسات المتعلقة بشؤونها  

عدد اللجان المحلية المشكلة ونسبة  -
تمثيل االسر في عضوية هذه  

 اللجان 
عدد الروابط او المنتديات او اي   -

شكل من اجل التجمعات التي  
 أنشئ  من قبل االسر ولصالحها 

عدد المنتديات التي عقدت ونسبة  -
وجود ممثلي االسر والتوصيات  

 التي نتج  عنها  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 دني مؤسسات المجتمع الم  -
 المنظمات الدولية   -

 

سياسات وبرامج تنمية      2.5.2
 محلية تضمن مصالح االسرة

تعزيز قدرات المسؤولين المحليين في: التخطيط   . أ
االستراتيجي، بناء الشراكات َمع القطاعين األهلي  
والخاص، اإلدارة المالية، استقطاب الموارد،  

عدد الدورات التدريبية التي  ال    -
 القادة المحليين. 

نسبة مشاركة القادة المحليين في   -
 هذه الدورات  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 
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المناصرة وكسب التأييد، منهجيات التدخل  
 المتمحورة حول األسرة والتنمية المستدامة. 

وضع خطة محلية متكاملة إلدارة مخا ر الكوارث   . ب
 طبيعية وحاالت الطوارئ متمحورة حول اأُلسرة. ال

والمسنين    تشكيل مجالس بلدية لأل فال والشباب . ج
تحاور المسؤولين المحليين وتدفع باتجاه تبني  

 سياسات صديقة لأُلسرة. 
الحدائق العامة والمساحات العامة الخضراء  انشاء  . د

ومرافق الترفيه والتثقيف واإلرشاد ال سيما لأل فال  
 المسنين وذوي اإلعاقة... والشباب و 

وجود خطط محلية الدارة مخا ر   -
 الكوارث موثقة ومعلنة  

عدد المجالس البلدية لال فال   -
 وللشباب  المشكلة  

ارتفاع مستوى وعي القادة    -
اركة اال فال  المحليين لمفهوم مش

 والشباب  
قزدياد عدد المساحات الخضراء   -

والمرافق الخاصة باال فال  
 والشباب  

 االدارات المحلية   -
 القادة المحليين -
 الشباب واال فال   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -

 

قطاع خاص صديق   2.5.3
 لالسرة وضامن لحقوقها 

قشراك القطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ البرامج   . أ
 الموجهة لألسرة وضمان التزامه تنمية األسرة  

تقديم دعم مالي أو فني مباشر للمؤسسات الرسمية   . ب
أو األهلية التي تنفذ َبراِمج وتدخالت تطال اأُلَسر  

 في ق ار المسؤولية المجتمعية 
القطاع الخاص  رق قنتاج وتصنيع  اعتماد   . ج

وتصريف وتسويق مستدامة تحافظ على البيئة وعلى  
 سالمة وصحة ورفاه وكرامة األسر. 

الوزارات واالدارات   - 
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 ارات المحلية  االد  -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
 الشباب واال فال   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
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ع الخاص بعدم تشغيل  تشجيع مبادرات للقطا . د
 األ فال ووضع ضوابط ذاتية لمنع قستغاللهم. 

االلتزام بعدم استهداف األ فال والشباب    .ه
واألسرة بشكل عام  واالشخاص دوي االعاقة 

 بإعالنات لمواد وسلع ال تراعي مصالحهم.  
 

المؤسسات االعالنية   -
 والتجارية  

مساهمة فعالة لالعالم   2.5.4
ووسائل التواصل االجتماعي  

 في دعم األسرة 

استخدام وسائل االتصال االجتماعي في مخا بة   . أ
الشباب بهدف قحداث تغيير قيجابي في سلوكهم  

 وأنماط عيشهم.  
وسائل اإلعالم لرفع مستوى وعي المجتمع  تشري   . ب

بأوضاع اأُلسرة، وعلى تشكيل رأي عام مناصر  
 وبناء مناخ محفز على تبني  السلوكيات االيجابية  

ج برامج وتنويهات ذات  تأمين الموارد الالزمة إلنتا . ج
 ُبعد تثقيفي وتوجيهي. 

تدريب اإلعالميين على مفاهيم التنمية المستدامة   . د
وعلى مقاربة قضايا األسرة من منظور حقوقي وعلى  

 منهجيات الرصد واالستقصاء االجتماعي. 

نسبة قستخدام وسائل التواصل   -
االجتماعي في كسب التاييد  

 لقضايا االسرة
ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي    -

 بقضايا االسرة
عدد الحمالت االعالمية التي   -

 تستهدف االسر 
عدد الدورات التدريبية المنفذة وعدد   -

االعالميين المشاركين ونسبة الذين  
 قاموا بمبادرات في ادائهم المهني  

نسبة البرامج وحمالت المناصرة    -
 لقضايا االسر 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات القطاع الخاص   -
 الشباب واال فال   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
المؤسسات االعالنية   -

 والتجارية 
 الفنانون   -
و  القادة المحليون  -

 السياسيون  
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تعزيز الشراكة مع الجمعيات األهلية والمؤسسات   .ه
حمالت و نية لمناَصرة قضايا  الجراء الرسمية 

 أُلسرة. ا
قعتماد شخصيات فنية أو سياسية أو قعالمية كرموز   . و

 . حول االسرة لحمالت وبرامج و نية
 

نسبة البرامج والحمالت االعالمية   -
الموجهة لالسر  بالشراكة مع  

 ومية واالهلية الجهات الحك
عدد الشخصيات التي اصبح    -

 رمزا للدفاع عن قضايا االسرة 

مساهمة القطاع   2.5.5
االكاديمي في دعم قضايا  

 األسرة

قدماج قضايا اإلرشاد االسري والوسا ة وحل   . أ
النزاعات والتربية االسرية في المناهج المدرسية  

 والجامعية  
قستحداث ديبلومات اختصاص في قضايا: األسرة،   . ب

 الحماية االجتماعية الوسا ة وحل النزاعات... 
وبناء قدرات المهنيين العاملين في قضايا  تدريب  . ج

 بالعتماد على كفاءات في القطاع االكاديمي  األسرة
 

عدد المقررات المتعلقة باالسرة   -
 والتي أدخل  في المناهج الجامعية  

تخصصات الدراسات العليا  عدد  -
التي أنشئ  ونسبة المنتسبين الى  

 هذه االختصاصات  
قزدياد نسبة االبحاث واال روحات   -

والرسائل االكاديمية المتعلقة  
 بقضايا االسرة  

عدد الجامعات والباحثين الذين   -
اسهموا في مبادرات مجتمعية او  

 تدريبية لصالح االسرة  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

القطاع الجامعي   -
 واالكاديمي  

 مؤسسات المجتمع المدني  -
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 : مواجهة الفقر وتوفري احلماية االجتماعية 3احملور االسرتاتيجي 

ال يزال الفقر يهدد عدداا كبيراا من اأُلسر العربية وال سيما في الدول العربية األَقل نمواا كما يسجل تفاوتاا واضحاا  
 .وبين النساء والرجال معدالت الفقر بين الريف والمدينةداخل الدولة الواحدة في 

ويزداد الخطر على األسر ذات الدخل المحدود أصالا أو تل  التي تعاني من فقدان أحد معيليها أو التي أصيب  
مرض مزمن أو قعاقة وبالتالي فقد أهليته في المساهمة في اإلنتاج على المستوى الو ني وفي رفد  بأحد أفرادها  

 دخل األسرة بما يمكنها من تلبية احتياجاِتها الضرورية للبقاء وللتمتع بحد أدنى من مقومات العيش الكريم. 

تعالج الحماية االجتماعية أوجه القصور االجتماعي وانعدام األمن اإلقتصادي وهي تكون من خالل نظام  
واألغذية والتحويالت النقدية( وبموازاة  الضمان االجتماعي أو من خالل المساعدة االجتماعية )معونات الطاقة  

ذل  تقدم الجمعيات األهلية خدمات اإلغاثة للفقراء والمعوزين بما في ذل  عن  ريق صناديق الزكاة. وبالرغم  
من ذل  ال تتوفر الحماية االجتماعية للجميع وال هي شاملة وال هي مرتكزة على نهج حقوقي. ثالثة أرباع سكان  

يحصلون على أية تحويالت نقدية، في حين ال يستفيد قال ربعهم من الضمان االجتماعي   ال  العربيةالمنطقة
 . 4والمساعدة االجتماعية ضمن االقتصاد الرسمي

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:    ايتناول هذ

 :  وضع سياسة  و نية  للحد من الفقر بجميع أبعاده 3.1الهدف االستراتيجي 

: وضع  سياسة اجتماعية متكاملة تضمن الحماية االجتماعية والعيش الكريم لكافة  3.2الهدف االستراتيجي 

 أعضاء االسرة  

 تحسين فرص عيش االسر ضمن سكن الئق ميسور التكلفة   :  3.3الهدف االستراتيجي 

 
المرونة  واإلنصاف والفرص   2022 – 2012استراتيجية البن  الدولي للحماية االجتماعية والعمل  –البن  الدولي  4

2012. 
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 الفقر جبميع أبعاده :  وضع سياسة  وطنية  للحد من  3.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
برامج و نية لمكافحة   3.1.1
 الفقر 

قجراء مسوحات و نية لبناء قاعدة بيانات حول   . أ
 األسر الفقيرة في الدولة 

متكاملة من الخدمات الشاملة  حقيبة وضع  . ب
االجتماعية، التربوية والصحية لدعم األسر األكثر   

 فقراا.  
تأمين مساعدات غذائية متوازنة لأُلسر الفقيرة بشكل   . ج

 عادل ومستمر.
وضع برنامج للتحويالت النقدية والقسائم يساعد   . د

 األسر الفقيرة في تلبية احتياجاتها األساسية
االقل حظا    االسر تمكين    وتدريب     تنفيذ برامج لدعم  .ه

 من الفقر المدقع للنهوض بها   اقتصاديا  
وضع برامج تنموية على المستوى المحلي خاصة    . و

لمنا ق المعزولة والنائية تتضمن مشاريع  في ا
إشراكها في مختلف  و صغيرة لفائدة األسر الفقيرة، 

نسبة الرجال والنساء واال فال   - -
من جميع االعمار الذين  يعانون  
الفقر بجميع ابعاده وفقا للتعريف  

 الو ني 
نسبة الموارد  المحلية التي   -

تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج  
الحد من الفقر من اجمالي الموازنة  

 العامة 
االجمالي للمنح والتدفقات  المجموع   -

التي تخصص مباشرة لبرناج الحد  
 من الفقر كنسبة من الناتج المحلي

نسبة االسر التي تتمتع بكافة   -
 الخدمات المعيشية 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
 الخبراء   -
 االسر  -
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مراحل تنفيذ هذه المشاريع )االقتصادية  
 من شأنها تلبية احتياجاتها األولية  التيواالجتماعية(

 

نسبة االسر التي استفادت من    -
تحويالت نقدية   – منح تعليم 

 والقسائم  
االسر الفقيرة والضعيفة    3.1.2

قادرة على الصمود في ظل  
المتغيرات المناخية  

 واالقتصادية والبيئية  

بناء قدرات االسر الفقيرة وتزويدها بالمهارات الالزمة   . أ
 لمواجهة الكوارث الطبيعية   

تزويد االسر الزراعية والرعاة والصيادين والنساء   . ب
التي تعيل أسر بالموراد والمعارف والخدمات المالية  
لمساعدتهم على التكيف مع النظم االيكولوجية  

 والتغير المناخي  
على  السيما األسر التي ترأسها النساء  تشجيع األسر   . ج

خلق أنشطة ومشاريع صغيرة مدرة للدخل تأخذ بعين  
 اإلعتبار الحفاظ على البيئة 

احداث جائزة تشجيعية لفائدة االسر المحافظة على   . د
 البيئة

 
 

نسبة السلطات واالدارات المحلية   -
التي نفذت خططا لمواجهة  

 الكوارث الطبيعية  
تل  الخبرة  قجمالي االسر التي تم -

والمعرفة الالزمين للتصدي لهذه  
 الكوارث   

  التي رصدت  ماليةالخدمات  النسبة   -
المزراعين والرعاة  لصالح 

والصيادين والنساء للحد من  
 مخا ر االزمات والتغير المناخي.

عدد االختبارات التي اجري  للتأكد   -
 من الجهوزية ومدى االستعداد  

نسبة التحسن الذي  رأ على جودة   -
 االنتاج رغم المتغيرات المناخية   

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص  -
 السلطات واالدارات المحلية    -
 القطاع الزراعي   -
 الخبراء  -
 االسر  -
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 : وضع  سياسة اجتماعية متكاملة تضمن احلماية االجتماعية والعيش الكريم لكافة أعضاء االسرة 3.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
تدابير وآليات للحماية    3.2.1 

 االجتماعية لالسر 
تْأسيس صندوق لدعم المقبلين على تْأسيس ُأسرة   .أ

 ومنحهم مساعدات مباشرة. 
تْأسيس صندوق للبطالة ولألشخاص ذوي اإلعاقة   .ب

 تدَفع منه رواتب أو منح أو قروض لتْأسيس أشغال. 
تفعيل نظم الضمان االجتماعي وتوسيع نطاق   . ج

متقاعدين واألُم المراهقة، المرأة  تغطيتها لتشمل ال
 ، اأُلسر الفقيرة.   غير العاملة الحامل

متكاملة لأل فال  ومرافقة  تْأمين رعاية اجتماعية  . د
 األيتام. 

توفير الدعم المالي ألبناء األسر الفقيرة لمساعدتهم   . ه
 على اإلستمرار في التعليم   

تدعيم شبكات اأَلمان االجتماعي الموجودة في   .و
ها  المجتمع والعمل على زيادة تغطيتها وتقديم

 مساعدات مباشرة.ل

نسبة االسر التي قستفادت من   -
خدمات الصندوق وحجم انفاق  
الصندوق من اجمالي االنفاق  

 االجتماعي
نشر النظم وآليات االستفادة من   -

 خدمات صندوق البطالة 
وجود قانون او قرار وزاري يحقق   -

شمول االم المراهقة والمرأة الحامل  
واالسر الفقيرة  خدمات الضمان  

 االجتماعي
عدد اال فال االيتام الذين قستفادوا   -

 من خدمات رعاية اجتماعية شاملة
تي  نسبة أبناء االسر الفقيرة ال  -

 استفادت من التعليم المدعوم 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الخاص  -
الضمان االجتماعي   -

 والتأمينات االجتماعية  
 االدارات المحلية   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

 



44 

 

تقديم قعانات لالسر التي فقدت معيلها أو ترأسها   .ز
  النساء، او تل  التي لديها شخص من ذوي االعاقة

 . او شخص مسن
 
 

نسبة  االسر التي تشملها نظم    -
الحماية االجتماعية بحسب وجود:  
اال فال والعا لين عن العمل  
والمسنين واالشخاص ذوي االعاقة  
والحوامل واال فال حديثي الوالدة  
 وضحايا اصابات العمل والفقراء 

عدد االسر المشمولة بخدمات   -
 شبكات االمان االجتماعي  

اجمالي االنفاق على شبكات   -
االمان االجتماعي من الناتج  

 المحلي 
نظام قعفاءات ضريبية   3.2.2

 لفائدة األسر المحتاجة. 
السياسات المالية إلعفاءات وحسومات على  ادراج    . أ

 لفائدة االسر   رسوم النقل
توسيع قستفادة األفراد والجمعيات األهلية التي تقدم   . ب

مساعدات ووسائل دعم لألسر المحتاجة، من  
 حسومات ضريبية.  

التي يوجد فيها   تخصيص اعفاءات خاصة لألسر   . ج
أ فال وأشخاص بحاجة قلى عناية خاصة )مسنين،  

نظام حسومات وإعفاءات لالسر   -
 مم على الجميع  واضح ومع

حجم االعفاءات والتخفيضات   -
التي تستفيد منها االسر من  

 الغالف المالي  
عدد افراد االسر المشمولين   -

 باالعفاءات والتخفيضات سنويا   

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الخاص  -
الضمان االجتماعي   -

 والتأمينات االجتماعية  
 االسر  -
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ذوي قعاقة، مرض مزمن، ...( أو األسر التي تعيلها  
 فقط النساء. 

اد األ فال والشباب والمسنين وذوي  تأمين قرتي . د
 .   االعاقة المرافق الثقافية والتراثية بكلفة ميسرة.

استفادة األسر الفقيرة واألشخاص المسنين    .ه
واألشخاص ذوي اإلعاقة من امتيازات في كلفةالنقل  
البري و البحري والجوي خاصة للعالج في حالة  

 الضرورة. 
 

 المنظمات الدولية    -
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 التكلفة   منخفض    : حتسني فرص عيش االسر ضمن سكن الئق   3.3اهلدف االسرتاتيجي 
 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 

مسكن صحي مالئم   3.3.1
 لألسرة  

لتسهيل  سكان بدون فوائد وضع برامج قروض ا . أ
 حصول األسر الفقيرة على المسكن المالئم . 

تامين االسكان التنموي لمنتسبي الضمان   . ب
 االجتماعي  

بناء وتشييد مشاريع عمرانية مدعومة من الدولة   . ج
 لصالح األسر المتعثرة ققتصادياا. 

تنظيم العشوائيات واإلكتظاظ في االحياء الفقيرة عبر   . د
 مخططات وتنظيم عمراني وبدائل قنمائية 

تطوير البنى التحتية، تأمين خدمات الصرف   .ه
 الصحي والمياه المأمونة الصالحة للشرب. 

كفيلة بعدم  وضع نصوص ترتيبية واجراءات  . و
 تعريض أفراد االسرة لإلخالء القسري او التعسفي.  

بناء فضاءات لال فال وبرمجة منتزهات ومساحات   .ز 
   خضراء في المخططات العمرانية

األشخاص ذوي اإلعاقة واألسر  تسهيل وصول -  . ح
المتكفلة بشخص معّوق على مسكن متكيف وفي  

 لالبنية. الطوابق األرضية

وجود سياسية قسكانية لصالح    -
 االسر 

نسبة االسر التي قستفادت من   -
 المشاريع العمرانية الحكومية 

نسبة االسر التي حصل  على   -
 سكنية مدعومة وميسرة  قروض

االسكان من  نسبة االنفاق على  -
 اجمالي االنفاق االجتماعي 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الخاص  -
 المؤسسات االسكانية   -
 التنظيم الُمدني   -
 المنظمات الدولية    -
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اجلوع وتوفري االمن الغذائي القضاء على 

 املستدامة  وتعزيز الزراعة
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             : القضاء على اجلوع وتوفري االمن الغذائي وتعزيز الزراعة 4احملور االسرتاتيجي 
 املستدامة 

يشكل نقص التغذية تحدياا كبيراا للمنطقة العربية. فقد ارتفع عدد األشخاص الذين يستهلكون أقل من  

ويقيم   2010% في العام 15.3قلى  1991% في العام 13.9األدنى الستهالك الطاقة الغذائية من الحد 

.كما ارتَفع  في هذه الدول نسبة األ فال الذين يعانون من  5العدد األكبر منهم في البلدان العربية األقل نمواا 

 مليون .  50قلى أكثر من   مليون   30و  نسبة األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من   نقص الوزن 

تعتمد في توفير الغذاء   يشكل  انعدام األمن الغذائي تحديا كبيرا لغالبية الدول العربية  باعتبار انها 

 ألسرها على االستيراد.   وتندر فيها المياه ويكثر عدد الفقراء. 

ث انعدام  ولة من حيدول عربية ) اليمن ، الصومال ، السودان ( ضمن أعلى خمس عشرة د 3تقع 

،  ويصنف معظم الدول العربية ضمن فئتي انعدام األمن الغذائي البالغ أو المرتفع )المؤشر  األمن الغذائي

 العالمي المركب لألمن الغذائي(  

يعتبر اإلنتاج الزراعي مصدر دخل لكثير من األسر في أرياف دول عربية عديدة وال تزال الوسائل  كما  

 بمعظمها تقليدية  فيه المعتمدة 

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:    ايتناول هذ

 : االستثمار في الزراعة ومضاعفة االنتاجية الزراعية لالسر  4.1الهدف االستراتيجي 

   ضمان حصول االسر على الغذاء اآلمن والمتوزان :  4.2الهدف االستراتيجي 

 
 2013-التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لألْلفية   –اإلسكوا  5
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 : االستثمار يف الزراعة ومضاعفة االنتاجية الزراعية لالسر    4.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
مبادرات داعمة لألسر   4.1.1

العاملة في   الزراعية واالسر 
 التصنيع الغذائي

 

تزويد األسر المزارعة بالمعارف والمعدات   . أ
 االراضي الزراعية. والتجهيزات والحصول على 

منح وقروض لالسر لتنفيذ مشاريع زراعية  تامين  . ب
وتصنيع غذائي ومساعدتها  على تسويق وتصريف  

 قنتاجها. 
تدريب، قرشاد وتوجيه األسر التي تعمل في الزراعة   . ج

وتصنيع المنتجات المحلية والصيد على استعمال  
تقنيات  وعلى  أساليب وتقنيات تحافظ على البيئة.

لي قصد تسهيل الوصول قلى المعلومات  اإلعالم اآل 
 الخاصة بمجالها. 

استعمال تكنولوجيات االتصال الحديثة السيما  - . د
الهاتف النقال في توفير المعلومات واإلرشادات  

 الضرورية من خالل رسائل قصيرة. 

من برامج  المستفيدة  عدد االسر  -
 الدعم الزراعي  

نسبة االسر التي قستفادت من   -
برامج المنح والقروض لدعم  

 مشاريع زراعية  
البرامج التدريبية الموجهة لالسر   -

الزراعية على قستخدام اساليب  
 تحافظ على البيئة 

نسبة االراضي التي استصلح    -
 وزادت قنتاجيتها  

مدى تغطية شبكات الري وشمولها   -
 االراض الزراعية  

عدد السدود التي انجزت وسعتها   -
وقدرة التغطية المائية لالراضي  

 الزراعية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 القطاع الخاص   -
القطاعات الزراعية   -

 واالنتاجية 
 التعاونيات الزراعية   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
قطاع الطاقة والموارد   -

 ربائية والمائية  الكه
 القطاع الخاص   -
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تحسين نوعية االراضي الزراعية وتجويد التربة   .ه
تدريجياا وزيادة خصوبتها لتحسين جودة االنتاج  

 توسعته وتنوع المحاصيل والحفاظ على البذار. و 
الري الحديثة وضمان توفير المياه  اعتماد اليات   . و

 الى جميع االراضي الزراعية بصورة عادلة 
ققامة المشاريع والسدود والبنى التحتية الالزمة   .ز 

 لالستفادة من مياه االمطار. 
الطاقة والموارد الكهربائية الى المنا ق  ربط   . ح

 الزراعية وتوفير أنظمة زراعية بيئية ومستدامة. 
 تشجيع االنتاج الفالحي البيولوجي  . ط

 

التغطية الجغرافية لشبكات الطاقة   -
   والكهرباء 

هياكل تنظيمية لدعم   4.1.2
 القطاعات الزراعية واالنتاجية  

قنشاء التعاونيات الزراعية في المنا ق الريفية ومدها   . أ
 بالموارد الالزمة لدعم المزارعين وتثبيتهم في اراضهم 

 تشجيع قنتساب المزارعين الى هذه التعاونيات   . ب
لتحسين األنماط الزراعية وإدخال   تدريب المزارعين   . ج

 التكنولوجيا الحديثة 
 منح قروض بفوائد تفضيلية لفئة المزارعين الصغار  . د
 تشجيع االستثمار في الصناعات التحويلية الزراعية  .ه

عدد التعاونيات الزراعية التي   -
أنشأت ونسبة المزراعية الذين  

 انتسبوا الى هذه التعاونيات  
عدد البرامج التدريبية المتخصصة   -

لمساعدة المزارعين ونسبة  
 المستفادين منها  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 المدني مؤسسات المجتمع   -
 القطاع الخاص   -
القطاعات الزراعية   -

 واالنتاجية 
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 التعاونيات الزراعية   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

 
زيادة االنتاج الغذائي   4.1.3

 وتوفير االسواق االستهالكية  
االستثمار في المبادرات االنتاجية الصغيرة المحلية   . أ

 وتدعيمها بالخبرات والموارد  
فتح أسواق قستهالكية محلية لزيادة فرص تصريف   . ب

 االنتاج داخلياا  
قنوات خارجية لمساعدة صغار المنتجين  ايجاد   . ج

 على تصريف قنتاجاتهم  
ققامة المعارض والمنتديات للتعريف باالنتاج   . د

 والصناعات الغذائية والترويج لها 

عدد االسواق االستهالكية التي   -
تشكل  لدعم المزارعين في  

 تصريف انتاجهم  
عدد المبادرات االستثمارية   -

 المدعومة من القطاع الرسمي  
عدد المعارض والمنتديات السنوية   -

التي تقام للترويج لالنتاجات  
 الزراعية والصناعية  

ي فتح   عدد االسواق الخارجية الت -
 امام االنتاج الو ني والمحلي  

  متوسط دخل صغار منتجي  -
 القطاع الزراعي 

 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 القطاع الخاص   -
القطاعات الزراعية   -

 واالنتاجية 
 التعاونيات الزراعية   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
 البعثات الديبلوماسية   -
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قدارة الثروة الحيوانية   4.1.4
 وتعزيز االنتاجية المستدامة   

وضع قستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والتربية   . أ
الحيوانية قوامها: تحسين السالالت، جودة االغذية  
الحيوانية، الخدمات البيطرية، قجراءات المراكبة  

والسالمة، المراعي، التسويق واالنتاج  الصحية 
 الحيواني،.. 

عين والمربين  ر اوفير الخدمات الداعمة لصغار المز ت . ب
 وتسهيل قجراءات حصولهم على القروض الميسرة. 

تدريب المزارعين والمربين وبناء قدراتهم حول كيفية   . ج
حماية قنتاجهم الحيواني خالل االزمات والكوارث  

 الطبيعية والتعا ي معها  
اقامة عدد من المبادرات والفعاليات والجوائز لتنشيط   . د

 القطاع الحيواني 
 اصدار قوانين تنظيم اوقات الصيد  .ه

ققرار االستراتيجية ومدى قشراك   -
اصحاب المصلحة المعنيين في  

 التخطيط والتنفيذ والتقييم  
ت التي  الهيعدد البرامج والتس -

حصل عليها صغار المزارعين  
 والمربين  

نسبة المام المزارعين والمربين   -
بالمسائل المتعلقة بحماية انتاجهم  

 الحيواني خالل االزمات  
التي   عدد المبادرات والفعاليات  -

 نظم 
في  نسبة مساهمة القطاع الحيواني   -

 القطاع الو ني 
 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 القطاع الخاص   -
القطاعات الزراعية   -

 واالنتاجية 
 التعاونيات الزراعية   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
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 : ضمان حصول االسرة على الغذاء اآلمن واملتوزان  4.2اهلدف االسرتاتيجي  
 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 

ية  ائتحسن الحالة الغذ 4.2.1
 لجميع افراد األسرة  

التعرف على األسر التي تعاني من انعدام األمن   . أ
 الغذائي ومساعدتها على تحقيق مستوى تغذوي سليم  

تنفيذ برامج التغذية المدرسية لأل فال في المنا ق   . ب
 الريفية والحضرية

تضمين برامج التدخل االجتماعي والصحي تلبية   . ج
االحتياجات التغذوية لأل فال وللمراهقات والنساء  

 الحوامل والمرضعات وكبار السن. 
تاسيس بن  الطعام لجمع اال عمة المهدرة واعادة   . د

 توزيعها على االسر المحتاجة 
زيادة انتاج واستهالك األغذية الالزمة للوجبات   .ه

المتوازنة والمغذية، وذل  من خالل تشجيع ققامة  
 .الحدائق المنزلية والمدرسية

ء بالعناصر  قتخاذ االجراءات الكفيلة لتدعيم الغذا . و
الغذائية )قثراء ملح الطعام باليود والفليور، وتزويد  
األمهات الحوامل والمرضعات بأغذية تكميلية  

 تحتوي على الحديد(. 

 معدل انتشار نقص التغذية   -
نسبة النساء واالمهات والفتيات   -

اللواتي يحصلن على برامج تغذية  
 صحية وسليمة  

عدد برامج التثقيف المتعلق   -
بالغذاء السليم التي تستهدف  
المدارس والمجتمعات المحلية  
ونسبة افراد االسر الذين قستفادوا  

 من هذه البرامج  
قرتفاع نسبة االفراد الذين يمارسون   -

 يمة  عادات صحية غذائية سل
نص القرارات الصحية المتعلقة   -

 بتدعيم االغذية بالعناصر الغذائية
عدد المطاعم المجانية والمنتشرة   -

في االحياء المهمشة ونسبة االفراد  
 الذي يرتادون هذه المطاعم  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 المرأة  
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 الطفل  
 القطاع التعليمي -
 الخاص  القطاع   -
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قنشاء المطاعم المجانية التي تقدم الوجبات الغذائية    .ز 
المتنوعة من أجل تلبية االحتياجات التغذوية للفئات  

 .الضعيفة والمهمشة
اعم المدرسية او الوجبات الغذائية  تنفيذ برامج المط  . ح

الصباحية المدعمة بالعناصر التغذوية المالئمة  
 الحتياجات اال فال. 

عدد المدارس التي تلتزم بتقديم   -
الوجبات الغذائية ونسبة اال فال  

 الذي يستفيدون منها. 
واالفراد الذين حصلوا  نسبة االسر  -

على الوجبات الغذائية من بن   
 الطعام. 

زيادة مستوى التثقيف   4.2.2
 التغذوي 

  وفي االعالم  في المدارس  ترويجيةتنتظيم حمالت  . أ
النظم   وفي المجتمعات المحلية والزراعية  حول

 . الغذائية السليمة، وأنماط الحياة الصحية
 التركيز على ثقافة عدم هدر الغذاء  . ب
توفير المعارف والمهارات الكافية لمساعدة   . ج

االسرعلتتى قنتاج وشراء وتجهيز وإعداد وتناول  
األغذية التي يحتاجون اليها الشباع احتياجاتهم  

 التغذوية
معالجة المشكالت التغذوية الناشئة عن نقص   . د

 استهالك الغذاء أو عدم توازنه أو اإلفراط فيه
تضمين التثقيف الغدائي مفاهيم جودة الحياة في   .ه

 المناهج المدرسية
 

 قنتشار سوء التغذية معدل  -
عدد الحمالت التي نظم  ونسبة   -

اال فال واسرهم المستهدفين من  
 هذه الحمالت  

 نسبة العائالت   -
عدد البرامج التغذوية المتخصصة   -

الموجهة لالهل ونسبة االسرالتي  
 استفادت من هذه البرامج  

ارتفاع نسبة قنعدام نقص الحديد   -
لدى اال فال واالمهات  

 المرضعات  
 نسبة البدانة عند اال فال   انخفاض   -

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 المرأة  
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 الطفل  
 القطاع التعليمي -
 القطاع الخاص   -
 القطاع الزراعي   -
 لتغذية  خبراء ا -
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التمتع بأمناط عيش صحية وبالرفاه يف 

 مجيع االعمار
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 : التمتع بأمناط عيش صحية وبالرفاه يف مجيع االعمار 5احملور االسرتاتيجي 

% من  50انخفاضاا ملموساا تجاوز ومجلس التعاون الخليجي العربي  ب والمغر  العربي  ق أنجزت دول المشر 

الدول    هذه    فيو .6اا % في البلدان األقل نمو 13دم  قهذا التز  وفيات األ فال والرضع واألمهات في حين لم يتجاو 

اما    االكثر انتشارا تعتبر األمراض الجرثومية  الناتجة  عن النقص في اإلمداد بالمياه والصرف الصحي هي 

ط حياة غير  ا نما  اعتماد  الى هذه  االمراض  تبرز المشاكل الصحية الناتجة عن خرى وباالضافة األدول  الفي 

 ...( عدم ممارسة الرياضة -قلة النوم–كيادة متهورة  –التدخين–)تغذية ة صحي

قعادة تأهيل( تأخذ   –عالجية  –تفتقر السياسات الصحية قلى مقاربة شاملة )وقائية  في بعض الدول العربية 

  – النظم الصحية  –القوانين  –باالعتبار المحددات االجتماعية للصحة الجسدية والنفسية واالجتماعية )البيئة 

 العادات والتقاليد والموروثات الثقافية...(.  –التثقيف  

 االستراتيجية التالية:    المحور االهداف  ايتناول هذ

: ضمان تمتع األسرة  بالصحة الجيدة  والحصول على خدمات الرعاية الصحية  5.1الهدف االستراتيجي 

 االولية والعالجية  

 : تعزيز الخدمات الصحية النوعية لصالح األسرة  5.2الهدف االستراتيجي 

: تعزيز الوقاية من قساءة قستخدام المواد المخدرة وتناول الكحول والتبغ   5.3الهدف االستراتيجي 

 
رات التَّْعليم في الدُّول العربيَّة 6 ياسات االجتماعيَّة لأُلْسرة العربيَّة  –عليمات حّمود. اتِّجاهات ومؤشِّ ارقة  – مؤتمر السِّ   – الشَّ

 2014حزيران 
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 ة الصحية االولية والعالجية  : ضمان متتع األسرة بالصحة اجليدة واحلصول على خدمات الرعاي   5.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
برامج وقاية وتثقيف   5.1.1

صحي موجهة لالسر ومعززة  
 لرفاهها 

تغطية برامج الرعاية الصحية ذات النوعية  توسيع   . أ
 وتْأمين األدوية بشكٍل مجاني لألسر الفقيرة. 

الحصبة والعمل  تغطية كافة األ فال خاصة بلقاح  . ب
 على حفظ اللقاحات بشكل سليم. 

التثقيف الصحي لمختلف أفراد  القيام بحمالت   . ج
األسرة وفي مختلف المواقع )المدرسة، الجامعة،  

 المجتمع، اإلعالم...(. 
تثقيف األهل والشباب على سبل الوقاية من التدخين   . د

 و االدمان وكيفية التعامل معهما وقاية وتاهيال  
لسالمة المرورية في المناهج  التثقيف على ا  .ه

 وفي التدخالت االجتماعية المدرسية 
برامج توعية ودعم تستهدف  االسرالتي بين افرادها   . و

مصابين بامراض نقص المناعة واالمراض  
 المستعصية والمزمنة.  

عدد االسر التي قستفادت من   -
خدمات برامج الرعاية الصحية  

 االولية  
نسبة اال فال الذين شملتهم برامج   -

 التحصين الو ني سنويا 
عدد اال فال المستهدفين من   -

 برامج التثقيف الصحي المدرسي  
نسبة االسر التي شارك  في برامج   -

تثقيف حول المشاكل التي يتعرض  
 لها الشباب  

عدد المدارس التي تبن  نموذج   -
 المدرسة المعززة للصحة  

معدل الوفيات الناجمةعن   -
االصابات جراء حوادث المرور  

 على الطرق 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 طاع الصحي  الق -
 القطاع التربوي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المؤسسات االعالمية   -
 القطاع الخاص   -
 المنظمات الدولية    -
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تبني نموذج المدرسة الُمعززة للصحة ومكان العمل   .ز 
 الُمراعي للسالمة المهنية  

صحي على مستوى مركزي  اإلعالم الوضع اليات   . ح
 ومحلي بهدف الترويج لسلوكيات صحية آمنة. 

تأمين العالج المجاني لألسر المعوزة واألشخاص  - . ط
 المعوقين،  

التكفل المبكر باإلعاقة والتدخل المتخصص  - . ي
المالئم بمجرد قجراء الكشف أو اإلعالن عن  

 تشخيص المرض المؤدي للعجز، 
، بالتنسيق  تحديد مخا ر اإلعاقة والقضاء عليها  - . ك

المناهج واألدوات  وتطوير مع القطاعات المعنية 
 ووسائل الوقاية من اإلعاقة 

الصحي   عدد برامج التثقيف  -
والدعم الموجهة لالسرالتي بين  
 افرادها مصابين بامراض مزمنة  

قزدياد نسبة الوعي  الصحي لدى   -
 افراد االسرة   

عدد االعاقات التي تم رصدها   -
نتيجة الكشف المبكر سنويا  

 وبحسب نوع االعاقة

برامج صحة  االم   5.1.2
 والفتاة مطورة ومعززة  

 

تفعيل برامج الصحة اإلنجابية لضمان ظروف   . أ
حمل ووالدة دون مشاكل صحية و تضمينها في  

 االولية الرعاية الصحية 
حول الحياة  اال فال واالزواج والشباب  تثقيف  . ب

 الجنسية ووسائل تنظيم األسرة. 

نسبة النساء والفتيات اللواتي   -
الصحة االنجابية  شاركن في برامج  

 وإستفدن من خدماتها 
عدد البرامج التثقيفية المتعلقة   -

 بالتربية الجنسية والصحة االنجابية  
معدل الوالدات لدى المراهقات لكل   -

1000  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الصحي   -
 القطاع التربوي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
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، أهمية   تشجيع الرضاعة الطبيعيةوضع برامج   . ج
اللعب في نمو األ فال، تثقيف األمهات على  

 وسائل التغذية السليمة 
القيام بحمالت تحسيسية وتوعوية حول الوقاية  - . د

مل السيما المرأة  من اإلعاقة لفائدة المرأة الحا
الريفية تنفَّذ قبل وأثناء الحمل، للحد من األمراض  

 المتعلقة بالتشوهات الجنينية والوالدة المبكرة 
تعزيز اإلعالم الصحي حول ثقافة قرابة الدم    - .ه

واألمراض الوراثية واألمراض الخطيرة المؤدية  
  للعجز. 

النساء اللواتي يستعملن   نسبة -
 النسل   احدى وسائل تنظيم  

نسبة برامج الطفولة المبكرة   -
الموجهة للنساء واال فال  

الحوامل واالمهات بشكل  واالمهات  
 عام 

 االسر  -
 المؤسسات االعالمية   -
 القطاع الخاص  -
 نظمات الدولية   الم -
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 : تعزيز اخلدمات الصحية ذات النوعية لصاحل األسرة    5.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
صحية صديقة   مرافق 5.2.1
وخدمات صحية ذات  لالسرة 
 نوعية

 قستحداث مراكز صحة مجتمعية صديقة لألسرة   . أ
تدريب الكوارد الطبية والصحية على منهجيات   . ب

الزيارات المنزلية لألسر وتقديم النصح والخدمات  
 الصحية  

خفض معدالت وفيات االمهات واال فال من خالل   . ج
تدريب الكادر الصحي وتامين شروط سالمة  

 االستشفاء  والرعاية الصحية
المياه والصرف  تلوث البيئي وتلوث  معالجة مشاكل ال . د

 الصحي 
 
 

عدد وتوزع مراكز الصحة   -
 المجتمعية الصديقة لالسر  

نسبة الكوادر الطبية والصحية   -
 المدربة والمؤهلة  

عدد االسر التي قستفادت من   -
والسيما   برامج الزيارات المنزلية

   االسر التي تعنى بشخص معوق 
 نسبة الوفيات النفاسية -
الوالدات التي يشرف عليها  نسبة  -

 اخصائيون صحيون مهرة 
معدل وفيات اال فال دون سن   -

 الخامسة 
معدل الوفيات المنسوبة الى :   -

  -المياه غير المامونة- تلوث الهواء

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 ي  القطاع الصح -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
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خدمات الصرف الصحي غير  
 المأمونة

خدمات الصحة    5.2.2
 النفسية متاحة لألسرة  

 

قدماج خدمات الصحة النفسية والعقلية في نظم   . أ
الرعاية الصحية االولية، وجعل كلفتها في متناول  

 األسرة
االجتماعي التي تطال    –توفير برامج الدعم النفسي   . ب

مختلف أفراد األسرة وال سيما الذين يتعرضون قلى  
  – حروب ال –عنف ال- المراهقةأوضاع صعبة: 

 واعادة ادماجهم سرية...األخالفات  ال
 

عدد مراكزالرعاية الصحية االولية    -
التي تضم خدمات الصحة النفسية  

 والعقلية 
قستفادت من  االسر التي  عدد -

خدمات الصحة النفسية ذات  
 الكلفة الميسورة خالل سنة 

 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الصحي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
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 : تعزيز الوقاية من إساءة إستخدام املواد املخدرة وتناول الكحول والتبغ    5.3  اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
سياسة شاملة ومتوازنة   5.3.1

 للوقاية من المخدرات 
  

لوقاية االولية والحد من  ا  :وضع االجراءات الالزمة  . أ
الرعاية  لتدابير العالجية وإعادة التأهيل،  ا المخا ر،  

 إتاحة االدوية الخاضعة للرقابة. و 
الخاصة بتعا ي المخدرات   القوانين مراجعة   . ب

وتغليب البعد الوقائي والعالجي للمتعا ين بدل من  
 العقوبة   

تنفيذ دراسات قستطالعية على المستوى الو ني   . ج
 أنما ه وإتجاهاته  و  لفهم حجم تعا ي المخدرات  

تصميم برامج وأنشطة تهدف الى التقليل من الدافع   . د
لدى االفراد وال سيما الشباب للحصول على المواد  

 المخدرة وتعا يها. 
الفكرية  تنفيذ برامج تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم  .ه

تشجيعهم على االنخراط في  واالجتماعية والسلوكية و 
قشراكهم  االنشطة الثقافية والرياضية وتطوير فرص 

 في الخدمات المجتمعية.

صدور سياسة و نية للوقاية من   -
 المخدرات  

صدور القانون الخاص بمكافحة   -
  المخدرات وتبنيه للشق التأهيلي 

 والعالجي  
معدل انتشار المخدرات حسب   -

 الجنس والعمر واالنماط  
معدل قنخفاض الطلب على المواد   -

   المسببة لالدمان 
نسبة قنخراط الشباب في برامج   -

 تطوعية وثقافية  
نسبة االفراد الذي خضعوا لبرامج   -

تأهيل وتم قدماجهم بنجاح في  
 المجتمع  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الصحي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
 القطاع الخاص   -
 قطاع الشباب والكشافة   -
 القطاع الثقافي والرياضي   -
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تصميم برامج متخصصة لالسر إلكسابهم مهارات   . و
التواصل والتعامل مع االبناء وتدريبهم على برامج  

 . والمرافقة للمدمنين  االحتواء  وتقديم الدعم 

معدل االسر التي احتضن    -
وا تجربة  ابناءها الذي خاض

 االدمان  
 

مجتمع واع ومثقف   5.3.2
بأضرار قستخدام   ا وملم صحي

 المواد المخدرة والكحول والتبغ  

تصميم برامج و نية تدريبية للوقاية من المخدرات   . أ
والتدخين قائمة على تعزيز القيم االجتماعية  

 والثقافية والدينية 
  المعارف والمهارات والقيم تضمين المناهج التعليمية   . ب

 والتدخين والكحوللوقاية من المخدرات ل
مدرسية وجامعية لتنفيذ أنشطة  مباريات تنتظيم  . ج

 وقائية  
 تنظيم لقاءات مناصرة وكسب الدعم مع رجال الدين   . د
قعداد حمالت اعالمية وإعالنية ترويحية للوقاية من   .ه

 التدخين والمواد المخدرة 
كمثل   تصميم مبادرات شبابية موجهة للناشئة  . و

 " شركاء في الوقاية"  مبادرة
 

معدل مشاركة افراد االسر في   -
برامج متخصصة بالوقاية من  

 المخدرات  
نسبة الحصص الدراسية التي   -

تتناول موضوع الوقاية من االدمان  
 خالل العام الدراسي  

معدل مشاركة الجامعات   -
 والمدارس في االنشطة الوقائية  

المعدل االجمالي الستهداف الرأي   -
 العام بحمالت التوعية  

لمنخر ين في  نسبة الشباب ا -
 تنمويةمبادرات 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع التربوي  -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
 القطاع الخاص   -
 قطاع الشباب والكشافة   -
 القطاع الثقافي والرياضي  -

التأهيل وإعادة  خدمات      5.3.3
 متاحة وبنوعية جيدة االندماج 

توفير البرامج العالجية المجانية وإلغاء الوصمة عن   . أ
 المتعا ين لمساعدتهم على تقبل العالج  

الكلفة االجمالية للبرامج العالجية   -
 للمدمنين 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 
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تضمين المراكز المجتمعية الخدمات االستشارية   . ب
إلرشاد المتعا ين الى االساليب العلمية والصحية  

 لمتخصصة  للعالج والتعافي واالحالة الى المراكز ا 
مراكز ومؤسسات عالجية متخصصة  انشاء   . ج

لمختلف  الالزمة  ةوتزويدها بالموارد البشرية والمادي
 المتعرضين لالدمان  

بناء قدرات وتطوير كفايات الفرق الطبية والصحية   . د
 واالجتماعية العاملة مع االفراد المتعا ين  

تقديم المساندة والدعم النفسي لذوي االفراد   .ه
المتعا ين لتقبلهم وإعادة قندماجهم مع بيئتهم  

 العائلية.  
في المجتمع على  من االدمان  المتاعفين ادماج   . و

 قية والتشغيلية   مختلف الصعد النفسية والعالئ

نسبة االفراد الذين يخضعون   -
 للعالج على نفقة الدولة  

عدد المكاتب االستشارية المنتشرة   -
في ارجاء الدولة والمعدل االجمالي  

 للمشورة واالحالة سنويا  
وي الكفاءة  ذ معدل االخصائيين  -

 في المراكز العالجية  
لمعدل االجمالي لعدد أسر  ا -

التي استفادت من برامج   المدمنين
 الدعم  

نسبة المتعا ين الذين خضعوا   -
م  التأهيل ونجحوا في عدللعالج و 
 " "االنتكاس

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع الصحي   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
 القطاع الخاص   -
 قطاع الشباب والكشافة   -
 القطاع الثقافي والرياضي  -
 االخصائيون   -
 مراكز الصحة النفسية  -
 المؤسسات الدينية  -
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 يــرتاتيجــور االســاحمل

6 

 

ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل 

 وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع 
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: ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل وتعزيز فرص  6احملور االسرتاتيجي 

 التعلم مدى احلياة للجميع  

  

على الرغم من التقدم المحرز في فرص االلتحاق بالمدارس، ال يزال خمسة ماليين  فل عربي في سن التعليم  

باإلضافة قلى عدد كبير اضطر قلى ترك المدرسة نتيجة   7مليون مراهق غير ملتحقين بالمدارس   3,7االبتدائي و

 النزاعات الحاصلة في سوريا، اليمن، السودان، ... 

ب ُأمية النساء مرتفعة  التعليم االبتدائي وال تزال نس  كذل  لم تحقق تسعة دول التكافؤ بين الجنسين على مستوى

المدرسة غير   لرحلة ما قب فال العرب في ماأل ن عدد كبير موهناك   في عدٍد غير قليل من الدول العربية.

ولية لحقوق الطفل على  وصيات اللجنة الدالعلمية وتاألبحاث  عاية في حين تؤكدليم والر عل التملتحقين بهياك

سي والصحي واالجتماعي وتقوي مستوى تحصيلهم العلمي  فية جيدة تعزز نمائهم النَ ية انتفاع األ فال ببداأهم

 . ب المدرسي ر سالوقاية من التوتؤمن  

 الهدفين االستراتيجيين التاليين:   يتناول هذا المحور 

 : قتاحة فرص التعليم دون تمييز وضمان الجودة والنوعية   6.1االستراتيجي الهدف   

 : تعزيز وتنمية الطفولة المبكرة  6.2الهدف االستراتيجي  

 
 2013-ْلفيَّة التَّْقرير العربي لألهداف اإلنمائيَّة لأل –اإلسكوا  .7
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 إتاحة فرص التعليم دون متييز وضمان اجلودة والنوعية :   6.1دف االسرتاتيجي اهل 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
تعليم مجاني متاح   6.1.1

 لجميع اال فال دون تمييز 
 

وضع االليات القانونية لضمان تأمين قلزامية   . أ
والثانوي  و االعدادي ومجانية التعليم االبتدائي 
 بشكٍل متساٍو للبنين والبنات. 

تيسير الحصول وبكلفة زهيدة على فرص تعليم   . ب
جامعي أو مهني تقني وفتح المسارات التربوية على  

 بعضها وتوفير مرونة في التسجيل .
قيرة من التعليم عبراتاحة فرص  تمكين ابناء االسر الف . ج

 االبتعاث للطالب بين الدول العربية 
لال فال المعوقين في مختلف  التمدرس  اتاحة فرص   . د

 مراحل التعليم 
 

نسبة االلتحاق في مراحل التعليم   -
االساسي على اساس النوع  

 االجتماعي  
نسبة االلتحاق في مراحل التعليم   -

 الثانوي  
نسب التسرب المدرسي  بحسب   -

 الجنس وبحسب المرحلة المدرسية

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

القطاع التربوي بكافة   -
 مراحله  

 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

بيئة تعليم تضمن    6.1.2
الجودة والنوعية في مختلف  

 المراحل  
 

تعزيز البنى التحتية في المداِرس وإدخال التكنولوجيا   . أ
 الرقمية الى مناهجها  

للمعلمين    الَتدريب المستمر واإلعداد األساسي الجيد . ب
 بهدف الرفع من كفاءتهم  

المدارس صديقة للطفل  لجعل  وضع  سياسات  . ج
 أشكال العنف. خالية من كافة  و 

تعزيز سياسات االنصاف والعدالة في قتاحة فرص   . د
 التعليم الجامعي بكافة أنواعه للجميع دون تمييز. 

نسبة المدارس التي أدخل    -
 التكنولوجيا الرقمية الى مناهجها  

عدد البرامج التدريبية واالعداد   -
المستمر للهيئات التعليمية  

 واالدارية  
نسبة المعلمين الذي خضعوا لهذه   -

 الدورات  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 القطاع التربوي  -
 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 القطاع الخاص   -
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الثقافية والرياضية والترفيهية داخل  وضع االنشطة   .ه
المؤسسات التعليمية وتوسيع حيز النشا ات  

 الضرورية للنمو الحركي للطفل. 

تقييم أثر هذه البرامج التدريبية على   -
نوعية التعليم داخل الصف  

 الدراسي  
ت سياسة  نسبة المدارس التي اعتمد -

 حماية الطفل في المدرسة  

 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

خفض نسبة االمية   6.1.3
 والتسرب المدرسي 

برامج للوقاية من التسرب المدرسي: دعم  وضع  . أ
مشروط لألسرة وتثقيفها على أهمية حقوق الطفل  

 وباألخص الحق في التعليم. 
َتعزيز برامج التربية غير النظامية وبرامج محو أمية   . ب

 النساء. 
احداث دور ايواء للطالب المنحدرين من منا ق   . ج

نائية ودعم كلفة النقل للطالب االتين من امكنة  
 عن مكان التدريس بعيدة 

مهني باحتياجات سوق العمل  التدريب ربط ال  . د
 يشمل األ فال المَنقطعين عن الدراسة والشباب. ل

تكثيف الرقابة والتفتيش ألصحاب العمل ودعم   .ه
 فال في  برامج التدريب المهني وإعادة قدماج اال 

 . النظام التعليمي
 

نسبة االسر التي قستفادت من   -
 التسرب المدرسيبرامج الوقاية من  

نسبة اال فال الذين التحقوا ببرامج   -
للدعم المدرسي واالعادة الى  

 التعليم النظامي 
نسبة النساء اللواتي انتسبن الى   -

 برامج محو امية  
نسبة اال فال والشباب الذين   -

خضعوا لدورات تدريب مهني  
 والتحقوا بسوق العمل  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الو نية  الهيئات واآلليات  -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 القطاع الخاص   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

مناهج تعليم  منسجمة   6.1.4
 مع متطلبات التنمية المستدامة

تضمين المنهج مقررات التربية على حقوق اإلنسان   . أ
المدنية والمهارات الحياتية  وعلى الموا نية والتنشئة 

وعلى   التثقيف على الوالديةالتربية االسرية و  و
 . وسائل التاديب االيجابي

عدد ونوعية المقررات التي أدخل    -
حديثا على المناهج في مختلف  
 مراحل التعليم المدرسي والجامعي  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 
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تضمين التربية على التنمية المستدامة )في مناهج   . ب
 مختلف مراحل التعليم المدرسي والجامعي(. 

دعم االختصاصات الجامعية وفي التعليم المهني   . ج
ية المستدامة  المرتبطة باإلقتصاد األخضر والتنم

 بشكٍل عام. 
تأمين الدمج التربوي لأل فال ذوي الصعوبات   . د

التعليمية ولذوي اإلعاقة عبر تكييف البنى التحتية 
والمناهج وزيادة كفاءة المعلمين وإعدادهم حول  

 التربية الخاصة. 
صورة قيجابية  تطوير مناهج التعليم العربية لتقديم  .ه

وتحترم   العربيةومنصفة وعادلة ومعاصرة لألسرة 
   المساواة بين الجنسين

توفير منح للتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات   . و
واإلتصاالت والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في  

 البلدان المتقدمة. 
 

الشباب ذوي  نسبة اال فال و  -
االعاقة الذين قستطاعوا قكمال  

 دراستهم العليا 
عدد المتخرجين المتخصصين   -

 بالتربية الخاصة سنويا 
عدد المدارس الدامجة ونسبة  -

التالمذة المدموجين من اجمالي  
 تالمذة المدرسة 

 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
القطاع التربوي بكافة   -

 مراحله  
المؤسسات او المراكز التي   -

 تعنى بشؤون االعاقة  
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
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 : تعزيز وتنمية الطفولة املبكرة    6.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
خَطة عمل و نية   6.2.1

لتنمية ورعاية الطفولة الُمبِكرة  
سنوات   8من عمر صفر حتى  

مرتكزة على نهج شمولي  
تكاملي: صحة، تربية، تثقيف  

 والدي، حماية، ... 
 

 تشكيل فريق عمل و ني متعدد القطاعات   .أ
اجراء دراسة تقييمة وتحليل وضع مرافق وخدمات   .ب

 الطفولة المبكرة  
تحديد االولويات الو نية للنهوض باوضاع الطفولة   .ج

 بناء على االحتياجات  
رصد الميزانيات الالزمة ووضع مؤشرات الرصد   .د

 والمتابعة  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

صدور قرار تشكيل فريق العمل   -
الو ني المتعدد القطاعات لتنمية 

 الطفولة المبكرة  
رياض اال فال ودور  عدد  -

في القطاعين الرسمي   الحضانة
 والخاص 

خطة العمل التنفيذية حول   -
النهوض باوضاع الطفولة المبكرة  

 مقرة ومعلنة  
نسبة الميزانية التي اقرتها الدولة   -

كرة من  لصالح تنمية الطفولة المب
 اجمالي الموازنة العامة 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
النقابات المهنية المعنية   -

 برياض اال فال  
 خبراء في الطفولة المبكرة   -
 القطاع االكاديمي   -
 المنظمات الدولية    -

خدمات دعم األسرة    6.2.2
في تنمية ورعاية الطفل في  
مرحلة الطفولة المبكرة متاحة   

 لجميع االسر  

الطفولة   دعم اأُلسر التي لديها أ فال في مرحلة  .أ
 بخدمات مباشرة وتقديمات ومنح. المبكرة 

النهارية  توسيع التحاق األ فال في دور الرعاية  .ب
 والروضات واإلشراف على نوعية الخدمات فيها. 

نسبة االسر التي قستفادت من   -
خدمات الدعم المباشر ومن مرافق  

 الطفولة المبكرة  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 
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 توسيع مدة قجازة األُمومة واستحداث قجازة أبوة   .ج 
توسيع قجازة األمومة للمرأة المعاقة  وجعل دوام   .د

 العمل مرناا ألم الطفل المعاق و/ أو ألب الطفل. 
جعل دوام العمل مرناا لجهة تمكين األُم واألب من   .ه

 سبة أل فالهم. تْأمين الرعاية المنا
توفير مراكز رعاية وحضانات في المؤسسات   .و

 والشركات  
وضع برامج رعاية  فولة مبكرة مجتمعية لأُلسر:   .ز

زيارة المنازل، تقديم خدمات وأنشطة في المجتمع  
 المحلي، ... 

مع األ فال   واعدادهم لحسن التعامل  تثقيف األهل  .ح
الغذاء   –في هذه المرحلة العمرية: أهمية اللعب 

 السليم. 
تسجيل الوالدات وتأمين حق األ فال بدون أوراق   .ط

 ثبوتية في االنتفاع من كافة الحقوق 
 

نسبة التحاق اال فال دون    -
الرعاية او   سنوات في دور 3

الحضانات وتوزعهم بحسب  
 القطاع الرسمي او الخاص 

  6و4نسبة التحاق اال فال بين   -
سنوات في الروضات وتوزعهم  

 بحسب الرسمي او الخاص 
صدور قوانين حول تمديد قجازة   -

اشهر   6الى  3االمومة لما فوق 
 وإعطاء قجازة أبوة  

نسبة االهل الذين شاركوا في برامج   -
وإكتسبوا مهارات التعامل  التثقيف 

 مع اال فال في هذه المرحلة 
عدد اال فال مكتومي القيد وغير   -

 مسجلين رسميا  
آليات قانونية واضحة لتسهيل  -

 تسجيل المواليد  

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 الهيئات التشريعية   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
النقابات المهنية المعنية   -

 برياض اال فال  
 خبراء في الطفولة المبكرة   -
 دوائر االحوال الشخصية -
 المنظمات الدولية    -
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 يــرتاتيجــور االســاحمل

7 

 

 املساواة بني اجلنسنيحتقيق 

 ومحاية  االسرة من العنف 
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 ومحاية  االسرة من العنف : حتقيق املساواة بني اجلنسني  7احملور االسرتاتيجي 

خط  الدول العربية خطوات ملموسة على  ريق توفير حقوق المرأة في التعليم والصحة ولكن المساواة مع  
التزال تحتاج قلى التزام سياسي فعلي يؤدي قلى تغيرات في النظرة  الرجل في العمل  والمشاركة السياسية 
 .8االجتماعية وفي السلوكيات وفي القوانين 

قن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما أساسيان لتعزيز األسرة وهناك حاجة قلى تنظيم أدوار الرجل  
 . زن بين العمل والمسووليات االسريةوتحقيق فعلي لمبدأ التوا،  في االسرة والمجتمع والمرأة 

معظم الدول العربية منخرط في االتفاكيات الدولية الرامية لحماية حقوق اإلنسان ووضع  سياسات وبرامج للحد  
حاالت تعرض المرأة للعنف نتيجة ظروف مختلفة    الدول العربية  بعض   في  تكثر ل   ذ من العنف على المرأة ومع  

متصل بالضغو ات االجتماعية   )ختان اإلناث( وبعضهابعضها متصل بالعادات والتقاليد المتوارثة 
ظواهر متعددة: زواج القاصرات، اإلتجار،  المتمثل  في يصيبها أيضاا العنف الجنسي كما  واالقتصادية. 

تعتبر مشاركة الرجل عنصر هام في االسرة لتقليل العنف ونشر ثقافة الحب  االستغالل الجنسي التجاري....
 والسالم في المجتمع 

العنف ضد األ فال واستغاللهم االقتصادي )عمل األ فال( والعنف الجنسي وكذل  يتعرض  تزداد حاالت و  
 والعنف.     واالهمال المسنون واالشخاص ذوي االعاقة لسوء المعاملة

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:    ايتناول هذ
لأل فال والنساء وسائر أفراد  ق ار قانوني وآليات تضمن  حماية فعالة وضع  :  7.1الهدف االستراتيجي 

 األسرة
 : توفير خدمات متخصصة لدعم افراد األسرة ضحايا العنف   7.2الهدف االستراتيجي 
االرث  حق المرأة في   : تأمين حقوق متساوية للمرأة مع الرجل في الصحة والتعليم و  7.3الهدف االستراتيجي 

 الشرعي

زن بين العمل والمسؤوليات االسري : قعتماد سياسات عمل تراعي التوا 7.4االستراتيجي الهدف 

 
 2010-ُمؤَتمر الِقمَّة العالميَّة لألسرة الخامس  –قعالن قسطنبول  –الُمنظَّمة العالميَّة لألسرة  8
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 : إطار قانوني وآليات تضمن  محاية فعالة لألطفال والنساء وسائر أفراد األسرة    7.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
قانون يحمي جميع   7.1.1 

 افراد األسرة من العنف االسري 
 

مراجعة القوانين ومواءمتها مع قتفاكية حقوق الطفل   .أ
وإتفاكية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  

 وغيرها من المواثيق الدولية. 
تعديل القوانين بما يضمن تجريم كل اشكال العنف   .ب

 الواقعة ضمن نطاق االسرة
بير واالجراءات التي تكفل عدم االفالت  وضع التدا .ج

 من العقاب  
 

جدول مقارنة القوانين الوضعية مع   -
 االتفاكيات الدولية  

نصوص قانونية لتعديل القوانين   -
القائمة تجرم كافة أشكال العنف  

 االسري  
النص في القانون على رفض أي   -

شكل من أشكال التبرير واالعفاء  
من العقاب الي شخص كان  
لجرائم  العنف االسري  وتعظيم  

 العقوبة 
عدد االحكام الصادرة سنويا بحق   -

 المعنفين  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة  -
 الهيئات التشريعية   -
 خبراء قانونيون وحقوقيون    -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 ت الدولية  المنظما -

نظم حماية الطفل    7.1.2
والمرأة واألسرة فاعلة ومدعمة  

قستحداث اليات على المستوى المركزي  والمحلي   .أ
تقوم بأنشطة الوقاية من العنف ورصد حاالت  

ققرار نظام تشغيلي آلليات الرصد   -
 الو نية والمحلية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 
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على المستويات الو نية  
 والمحلية  

اإلنتهاكات وإحالتها قلى تدخالت متخصصة. )خط  
 ساخن، محكمة وشر ة خاصة بشؤون اأُلسرة(

وضع نظام قحالة و ني متعدد القطاعات   .ب
 والمستويات لدعم ضحايا العنف األسري  

حد من الزواج المبكر  وضع برامج للوقاية وال .ج
 واإلستغالل الجنسي وختان اإلناث. 

عدد البالغات الواردة سنويا الى   -
الخط الساخن وتوزع الحاالت  
 بحسب نوع الخدمة وجهة االحالة 

ققرار نظام االحالة الو ني   -
 وتعميمه على المعنيين  

عدد البرامج الموجهة للوقاية من    -
العنف الجنسي ونسبة الفتيات  
 اللواتي قستفدن من هذه البرامج  

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 السلطات المحلية  -
 الهيئات المعنية بالطفولة  -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المنظمات  الدولية   -
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 : توفري خدمات متخصصة لدعم افراد األسرة ضحايا العنف    7.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
مراكز متخصصة   7.2.1

وبرامج تأهيلية لمساعدة ضحايا  
 العنف االسري 

تحسين نوعية خدمات المؤسسات الرعائية واإليوائية   .أ
األ فال والنساء والمسنين وذوي  التي يتم قيداع 

االعاقة فيها في حاالت العنف أو العجز لتْأمين  
 قعادة التأهيل وإعادة االندماج. 

مراكز قستماع وتوجيه وإرشاد في المدرسة  تاسيس  .ب
 والجامعة والمجتمع لأل فال والشباب واألهل. 

قيجاد أمكنة آمنة لأل فال والشباب)تنظيم لقاءات   .ج
األمكنة باإلضافة قلى المواكبة  توعية في هذه 

للتعرف على حاالت االضطرابات أو الصدامات  
 النفسية(. 

تْأمين الدعم النفسي االجتماعي للضحايا وللمعنفين   .د
وللجهاز العامل معهم والبناء على الفرص المتاحة  
 في المجتمع المحلي لتقوية مرونة اأُلسر والمجتمع. 

تقارير فصلية عن الخدمات التي   -
عليها اال فال والنساء  يحصل 

 والمسنين وذوي االعاقة  
عدد الجامعات والمدارس التي   -

تضم مكاتب توجيه وإرشاد في  
حرمها مدعمة بالموارد البشرية  

 المؤهلة  
نسبة اال فال والشباب والنساء   -

الذين تم  قحالتهم الى الخدمات  
النفسية المتخصصة او الدعم  

 النفسي. 
عدد مراكز الدعم النفسي وتوزعها    -

 بحسب النطاق الجغرافي  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة  -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المنظمات  الدولية  -
 المراكز المجتمعية   -
 االخصائيون النفسيون   -
  المؤسسات الرعائية -

 وااليوائية  
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العاملون مع ضحايا   7.2.2
العنف االسري يتمتعون  
 بالخبرات  والمهارات الالزمة  

قعداد سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين بشكل   .أ
 مباشر مع األسرة في جميع القطاعات  

وضع برنامج التدريب المستمر لجميع العاملين   .ب
 والمتدخلين الناشطين في مجال األسرة. 

قعداد أدلة تدريبية موجهه للعاملين حول سلوكيات   .ج
 التعامل مع ضحايا العنف االسري   

 

عدد الدورات التدريبية التي  ال    -
 العاملين مع االسر  

عدد العاملين الذين شاركوا في هذه   -
الدورات واكتسبوا المهارات الالزمة  

 للعمل مع االسر 
عدد البرامج القائمة وبرامج االعداد   -

ونسبة المستفيدين من  المستمر 
 هذه البرامج  

عدد األدلة التي صدرت ونوعيتها   -
 والفئة الموجهة اليها  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة  -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات  الدولية  -
 الخبراء   -
 االكاديميون   -
 مراكز التدريب واالعداد   -

الرجل شري  فاعل في   7.2.3
 برامج التدخل   

تأمين مشاركة الرجل في التخطيط وتنفيذ برامج    .أ
 لتعزيزالحوار داخل االسرة  

  تنفيذ برامج تدريبية ألشراك الرجل في قكتساب    .ب
 مهارات الوالدية االيجابية  

قنتاج مواد قعالمية وإعالنية موجهة تحديداا الى    .ج
 الرجل لكسب تأييده في مناهضة العنف االسري  

نسبة الرجال الذين شاركوا في   -
تخطيط البرامج واالنشطة ذات  
الصلة بتعزيز آليات الحوار وإدارة  

 النزاعات داخل االسرة  
نسبة الرجال الذين التزموا   -

بالمشاركة في برامج تعزيز  
ت الوالدية االيجابية  المهارا
 داخل اسرهم.  ا و بقوه

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة  -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات  الدولية  -
 القطاع االعالمي  -
 مراكز التدريب واالعداد   -
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عدد المواد االعالمية واالعالنية   -
التي انتج  بهدف حث الرجال  
على مناصرة قضايا مناهضة  

 العنف االسري 

 الرجال   –االسر  -
 المؤسسات الدينية  -
 االدارات والسلطات المحلية   -
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   الشرعي   االرث م وحقها يف : تأمني حقوق متساوية للمرأة مع الرجل  يف الصحة والتعلي   7.3 اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
التعليم  في مختلف   7.3.1

مراحله متاح للجنسين على قدم  
 المساواة  

قتخاذ التدابير القانونية واالدارية لضمان قلحاق   - .أ
  االبتدائي في مختلف مراحل التعليم ا والفتيان  الفتيات  

 والمتوسط والثانوي، وإكمال الدراسة الجامعية. 
داد  تصميم برامج محو أمية، وتدريب مهني وإع- .ب

 مهارات مهنية مستمر من اجل قكسابها 
تثقيف االهل و توفير موارد داعمة لالسر الفقيرة  - .ج

على االستمرار في التعليم  والفتيان تشجيع الفتيات ل
 والحد من التسرب المدرسي  

 

من اجمالي الطالب  نسبة الفتيات  -
 المسجلين في  التعليم االساسي  

قائمة االجراءات والتدابير التي   -
وضعتها الدولة لضمان التعليم  

 للفتيات  
المستفيدات من   نسبة الفتيات  -

تدريب  المية و البرامج محو ا 
 مهني سنويا ال

نسبة الفتيات اللواتي التحقن   -
 بالتعليم الجامعي  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني   -
 القطاع الخاص   -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

الصحة  خدمات  7.3.2
لجميع  اإلنجابية متوفرة ومتاحة  

 النساء 

الصحة  خدمات الرعاية الصحية االولية تضمين  .أ
 االنجابية 

تصميم برامج لتنظيم األسرة وتعميم خدماتها في   .ب
 المجتمعات المحلية

نسبة الفتيات والنساء المستفيدين    -
من خدمات الصحة االنجابية  
وتنظيم االسرة في المراكز الصحية  

 المجتمعية  

  الوزارات واالدارات  -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
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تنفيذ برامج تثقيف الفتيات حول الثقافة الجنسية   .ج
 وتدريبهن على المهارات الحياتيةوالحماية الذاتية  

 

نسبة الفتيات اللواتي شاركن في   -
برامج تثقيفية حول الثقافة الجنسية 

 والحماية الذاتية خالل سنة
قزدياد وعي الفتيات حول اساليب   -

 الحماية الذاتية  

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المراكز المجتمعية   -
 المنظمات الدولية    -

حقوق  المرأة في   7.3.3
الملكية واإلرث الشرعي مصانة  

 في الواقع 

تكفل حق المرأة في الملكية واالرث  وضع اجراءات  . أ
 الشرعي  

تضمين المؤسسات والمراكز المجتمعية خدمات   . ب
لمساعدة المرأة   التدخل القانوني المجانيالمشورة و 

 في تحصيل حقوقها  
 

التي تقدم   لمراكز المجتمعيةعدد ا -
 خدمات المشورة القانونية المجانية  

على  نسبة النساء اللواتي حصلن  -
   التدخل القانوني المجاني  خدمة 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات التشريعية   -
 نقابة المحامين   -
 خبراء قانونيون    -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -

 
 

  



82 

 

 : إعتماد سياسات عمل تراعي التوازن بني العمل واملسؤوليات االسرية 7.4االسرتاتيجي   اهلدف

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
بيئة عمل  صديقة لالم    7.4.1

 العاملة وضامنة لحقوقها  
في   قوانين العمل المعمول بها قعادة النظر  في  .أ

من   توفير قمتيازات للمرأة العاملة اتجاه 
)االجور،  ساعات العمل، قجازة االمومة،  حيث

 دوام عمل مرن وقد يكون من المنزل، ...( 
سن قوانين لضمان حق االب في الحصول على   .ب

 قجازة أبوة مدفوعة االجر 
تصميم أماكن عمل صديقة لألم بحيث يراعى فيها   .ج

في    – مستوفية كامل الشروط    - قنشاء دار حضانة
 متناول جميع االمهات العامالت. 

قتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء أي شكل من اشكال   .د
قستغالل المرأة في مكان العمل وال سيما التحرش  

 الجنسي. 
 

ققرار القوانين العمل التي تحمي   -
 حقوق المرأة العاملة  

عدد أماكن العمل التي قعتمدت   -
 نموذج مكان العمل الصديق لالم  

نسبة االمهات اللواتي قستفدن من   -
 الضمانات التي توفرها قوانين العمل  

نسبة البالغات التي تقدم  بها المرأة   -
 حول التحرش بها في مكان العمل  

نسبة التدابير التي اتخذت بحق   -
منتهكي حق المراة العاملة كياسا بعدد   

 الشكاوى التي تقدم  بها النساء  
عدد المدانين ونوع التدابير الي   -

انزل  بحق الذين يتعرضون للمرأة  
العاملة بالعنف ضدها والتحرش بها  

 في مكان العمل  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

ية  الهيئات واآلليات الو ن -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات التشريعية   -
 النقابات العمالية   -
 القطاع الخاص    -
 خبراء قانونيون    -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
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 يــرتاتيجــور االســاحمل

8 

 

احلفاظ على البيئة وإدارة مواردها وترشيد 

 استهالك االسرةسلوكيات 
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: احلفاظ على البيئة وإدارة مواردها وترشيد سلوكيات  8احملور االسرتاتيجي 
 استهالك االسرة 

وما ينتج عنها من   ظاهرة تغير المناخ  من ذل  مشاكل بيئية عديدة ترخي بظاللها على حياة األسرة العربية:

تلوث التربة مما ينعكس على معيشة أسر كثيرة في منا ق الريف التي   وندرة وتلوث المياه و تأثيرات سلبية

تعتاش من الزراعة والتصنيع المحلي كما تتأثر صحة األسر التي تقطن في المدن بالنسب العالية لتلوث الهواء  

ظ السكاني  وتشهد بعض المدن ضعفاا في البنى التحتية وغياباا للتنظيم المدني وتنتشر فيها العشوائيات واالكتظا

رة رشيدة  كذل  فإن سلوكيات األسر في االستهالك واإلنتاج ال تراعي مبادئ اإلستدامة وهناك حاجة قلى قدا

 واضحة لوقف التدهور البيئي  للمرافق البيئية ولسياسات

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:    ايتناول هذ

 في مواجهة التغيرات البيئية دعم االسرة:  8.1الهدف االستراتيجي 

 ضمان وجود انماط استهالك وانتاج مستدام :   8.2 الهدف االستراتيجي

 : ضمان حصول االسر على خدمات الطاقة الحديثة والمتجددة بتكلفة ميسورة  8.3الهدف االستراتيجي 

 تدامة ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي وادارتها ادارة مس :8.4الهدف االستراتيجي 
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 يف مواجهة التغريات البيئية   السرة  ادعم   :  8.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
األسر قادرة على   8.1.1

 مواجهة التغيرات البيئية
تثقيف االسر وتعزيز قدراتها  في  وضع برامج  .أ

 الصمود والتكيف مع  مخا ر التغير المناخي  
التلوث البحري وتحسين  وضع برامج  للحد من   .ب

قدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية بشكٍل  
 مستدام  

الحفاظ  في  تعزيز االسر الساحلية  وضع برامج ل .ج
 للبيئة البحرية. على انتاجها الحيواني واستثمارها 

 

عدد البرامج التي تستهدف االسر   -
لمساعدتها على التكيف مع  

 التغييرات المناخية  
البرامج التي صمم  للحد من   -

التلوث البحري ونسبة قشراك االسر  
 في هذه البرامج  

عدد برامج تعزيز سلوكيات االسر   -
في المحافظة على االنتاج  
 الحيواني و استثمارالبيئة البحرية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 القطاع الخاص   -
 االسر  -
 قطاع الموارد المائية   -
 ئي  القطاع البي -
االدارات والسلطات    -

 المحلية 
 مراكز االبحاث البيئية     -



86 

 

 ضمان وجود امناط استهالك وانتاج مستدام  :  8.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
األسر تعتمد سلوكيات   8.2.1

 مراعية للموارد البيئة 
االسر في تنفيد خطة متكاملة إلدارة  تشري    . أ

النِّفايات تلحظ الخفض من قنتاجها، الفرز من  
 المصدر وإعادة التدوير وإعادة االستعمال. 

تمكين األسر من تحويل أنماط قستهالكها قلى أنماط   . ب
مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتتجنب  

 اإلسراف والهدر 

  نسبة االسر الشريكة في البرامج -
التي اعتمدت على الفرز من  

ع معالجة  المصدر في موضو 
 . النفايات  

من  نسبة االسر التي تفرز  -
 المصدر 

عدد البرامج التثقيفية لالسر حول   -
 االستهالك اآلمن لمصادر المياه  

عدد االسر التي  غيرت انما ها   -
االستهالكية  لجهة اعادة  
االستعمال ولجهة تفادي االسراف  

 والهدر  
 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

ية  الهيئات واآلليات الو ن -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 القطاع الخاص   -
 االسر  -
 قطاع الموارد المائية   -
 القطاع البيئي   -
االدارات والسلطات    -

 المحلية 
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 ضمان حصول االسر على خدمات الطاقة احلديثة واملتجددة بتكلفة ميسورة   : 8.3 اهلدف االسرتاتيجي 

 الجهات المعنية المؤشرات  االنشطة المخرجات 
تعتمد خدمات   االسر  8.3.1

 قستخدام الطاقة المتجددة 
حصول جميع األسر على خدمات الَطاقة المتجددة   . أ

 بأسعاٍر مدعومةٍ 
وضع اجراءات تحفيزية لالسرة للتحول نحو استخدام   . ب

 الطاقة المتجددة 
تثقيف االسرة عبر التدخالت االجتماعية والبرامج   . ج

: فوائد استخدام موارد الطاقة  االعالمية  على 
 المتجددة 

تضمين المناهج التربوية المعارف والمهارات حول   . د
 اهمية استخدام موارد الطاقة المتجددة  

تدريب االسر والمرأة على التكنولوجيات االبتكارية   .ه
ر في قطاع الطاقة  وتوفير فرص التمويل لالستثما

   المتجددة

الطاقة المتجددة   عدد برامج  -
المدعومة ونسبة االسر التي  

 قستفادت من هذه البرامج
حصة  الطاقة المتجددة من   -

 االستهالك العام للطاقة  
على   التي تعتمد نسبة االسر  -

 الكهرباء والطاقة المتجددة 
 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

واآلليات الو نية  الهيئات  -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 القطاع الخاص   -
 االسر  -
قطاع الموارد المائية   -

 والكهربائية  
 القطاع البيئي   -

االدارات والسلطات   
 المحلية 
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 : ضمان توفر املياه وخدمات الصرف الصحي وادارتها ادارة مستدامة 8.4 اهلدف االسرتاتيجي 

الخدمات االساسية   8.4.1
والبنى التحتية لالسر متوفرة  
 بشكل مستدام لجميع االسر 

قتخاذ التدابير الالزمة لحصول جميع األسر على   . أ
 مياه الشرب المأمونة وبكلفة مَيسرة  

تثقيف األسر على ترشيد قستعمال المياه، وتعزيز   . ب
 مشاركتها في تحسين قدارة المياه والصرف الصحي 

 تدريب االسر على مهنجيات رصد جودة الخدمات   . ج
 تأمين خدمات الصرف الصحي لجميع األسر  . د

 

ر التي تحصل على  نسبة االس -
 المياه الصالحة للشرب والمأمونة  

عدد مشاريع البنى التحتيه لتأهيل   -
مجاري الصرف الصحي والصيانة  

 الدورية  
نسبة المنازل التي توفرت لها   -

 تمديدات الصرف الصحي 
 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 القطاع الخاص   -
 االسر  -
 قطاع االشغال العامة   -
قطاعات الطاقة والموارد   -

 المائية والكهربائية  
االدارات والسلطات    -

 المحلية 
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 يــرتاتيجــور االســاحمل

9 

 

النمو االقتصادي الشامل واملستدام وتوفري 

 العمل الالئق
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 املستدام وتوفري العمل الالئق : النمو االقتصادي الشامل و 9 احملور االسرتاتيجي 

بينما يصل المعدل    9من اجمالي السكان %   9.81ما نسبته في المنطقة العربية  ككل  البطالةتشكل نسبة 

 بالمئة  5.38العالمي في نسب البطالة الى ما نسبته 

األعلى   وهي ُتعد  % 15عالمي  مقابل معدل10 %  26بحوالي   منطقة العربية في النسبة بطالة الشباب تقدر 

  ضرورة "تحويل  201511د عام قرير الشخصيات البارزة حول جدول أعمال التنمية لما بعوجاء في ت مفي العال 

كواحد بين خمس نقالت تحويلية كبرى يجب أن تدفع بجدول أعمال  ل" نحو الوظائف والنمو الشام االقتصادات 

 . 2015د ما بع

ناا  ضر: "هو النشاط االقتصادي الذي يحدث تحسهوم االقتصاد األخفر ملم بميعدد كبير من اأُلسر العربية غ

 .12د" ويخفض بشكل مْلحوظ المخا ر البيئية وندرة الموار اعية  ساواة االجتمملموساا بنسبة الرفاه والم

مليون  فل( من جميع   13.4% )15يقدر ان " العربية ، الدول تنتشر ظاهرة عمل اال فال بكثافة في معظم 

التقدير: بسبب   هذا اال فال في المنطقة هم "أ فال عاملون". ومع ذل  فإن االرقام الحقيقية قد تكون ضعف 

حجم  تعاظم الدول التي تشهد حروبا ونزاعات ي فيو  .13انتشار عمل اال فال ضمن القطاعات غير الرسمية"

 هذه المشكلة ويتعرض اال فال فيها  الى مخا ر االستغالل االقتصادي و الجنسي 

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:    ايتناول هذ

 

 2019-ايلول  -منظمة العمل الدولية- البن  الدولي  9 
 2017 -التقرير االقتصادي العربي الموحد  –صندوق النقد العربي  10
 2015البارزة حول جدول أعمال التنمية لما بعد تقرير فريق الشخصيات 11
 2011-من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر  –برنامج األمم المتحدة للبيئة: نحو االقتصاد األخضر  12
 2015ديسمبر/ كانون االول  4-3حياة عسيران: ورشة العمل االقليمية حول"سياسات الحد من عمل اال فال"   13
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 مكين االقتصادي لالسر وتوفير فرص العملالت:  9.1الهدف االستراتيجي 

 مكافحة عمل األ فال: 9.2الهدف االستراتيجي 

 : تحفيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار 9.3الهدف االستراتيجي
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 وبيئة عمل آمنة : التمكني االقتصادي لالسر وتوفري فرص العمل  9.1اهلدف االسرتاتيجي

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
أسرة متمكنة وقادرة   9.1.1

على المساهمة  في االقتصاد  
الو ني واالندماج في سوق  

 العمل 

وضع برامج قروض ميسرة او منح    . أ
لمساعدة األسر في تنفيذ مشاريع منتجة 
تزيد من دخلها ومساعدتها على تسويق  

 وتصريف انتاجها. 
تحفيز االسر على احداث مؤسسات    . ب

ومتناهية الصغر    متوسطة الحجم  صغيرة و 
نظراا لدورها اإليجابي في تأمين فرص  

 العمل الالئق لألسر 
توفير فرص العمل الالئق للشباب، بما في   . ج

ذل  توفير التدريب المهني والتقني وتطوير  
المهارات الريادية، وخاصة للشباب  

 العا لين عن العمل
اكز تدريبية خاصة بالمهن النسائية  قنشاء مر  . د

  الخيا ة والكوافير والطبخ وصناعة ك
 االكسسوارات وغيرها... 

ضمان حقوق العاملين والعامالت في قطاع   .ه
 العمل غير النظامي 

المنتجة والمربحة التي   اريععدد المش -
 تديرها االسر 

عدد المؤسسات الصغيرة واالنتاجية   -
 التي تديرها االسر  

المعدل االجمالي لبطالة الشباب في   -
 الدولة

انتفعوا بتدريب   نسبة الشباب الذي  -
 مهني او تقني او مهارات ريادية 

 الوزارات واالدارات الحكومية -
الهيئات واآلليات الو نية   -

 المعنية بشؤون االسرة 
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 ات الدوليةالمنظم  -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 الطفل  
مراكز االعداد والتوجيه المهني   -

 والتدريب  
 القطاع االقتصادي   -
 الخبراء   -
 االسر  -
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قتاحة فرص العمل   9.1.2
الالئق على َقدم المساواة بين  

 النساء والرجال. 
 

للمرأة وتعزيز  برامج للتمكين االقتصادي  . أ
قدراتها في قدارة وتشغيل المشروعات  
المنتجة وفي تسهيل حصولها على فرص  
عمل عبر التدريب المهني والتدريب على  

 المهارات الحياتية ومحو األُمية. 
مشاريع الريادة  تمكين النساء والشباب من   . ب

 االجتماعية 
توفير الضمانات القانونية لتأمين بيئة عمل   . ج

لة كافة أشكال التمييز آمنة وصحية وإزا
التي تلحق بالمرأة والعمال المهاجرين وذوي  

 االعاقة  
دعم المرأة المتعلمة من خالل التدريب   . د

بمواضيع تخدم المجتمع واالسرة وادخالها  
دورات تخص التسويق االلكتروني ليتسنى 

 لها الترويج لمنتجاتها الكترونياا. 
توفير قروض حاضنات االعمال لسيدات   .ه

 المبتدئات بالعمل التسويقي.   االعمال
تحسين برامج التكوين وتكييفها مع    . و

 األشخاص المعوقين، 
تنويع  المهن لفائدة األشخاص المعوقين   .ز 

خاصة القا نين في المنا ق النائية، بما  
فيهم فئة النساء إلعطائهن أكبر فرصة  

 للعمل لتحقيق قدماجهن في المجتمع.   

تي يدرن مشروعات  لوانسبة النساء ال  -
 قنتاجية 

عدد برامج التمكين والدعم والتأهيل   -
  الموجهة للنساء ونسبة النساء اللواتي

 استفدن من هذه البرامج  
قائمة الضمانات القانونية التي تحمي   -

والعمال المهاجرين وذوي  المرأة العاملة 
 االعاقة 

 

 الوزارات واالدارات الحكومية -
الهيئات واآلليات الو نية   -

 المعنية بشؤون االسرة 
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
مراكز االعداد والتوجيه المهني   -

 والتدريب  
 القطاع االقتصادي واالنتاجي  -
 االسر  -
 الهيئات التشريعية   -
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بيئة عمل آمنة  9.1.3
 للعاملين تساهم في حمايتهم  

تطبيق قشترا ات الصحة والسالمة المهنية  . أ
 داخل بيئة العمل. 

المختبرية التزام العاملين بإجراء الفحوصات   . ب
 المستمرة للحماية من االمراض المهنية. 

نشر الثقافة والوعي للحد من الحوادث   . ج
 واصابات العمل.  

عدد دوريات التفتيش والرقابة على   -
 أماكن العمل التي تنفذ دورياا. 

عدد المخالفات التي رصدتها مفتشيات   -
 العمل بحق ارباب العمل. 

نسبة العمال الذين اجروا فحوصات   -
 بشكل دوري. مختبرية 

عدد النشرات والجلسات التوعوية التي   -
 ال  للعمال لتوعيتهم على الوقاية في  

 أماكن  العمل  

 الوزارات واالدارات الحكومية -
الهيئات واآلليات الو نية   -

 المعنية بشؤون االسرة 
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
مراكز االعداد والتوجيه المهني   -

 والتدريب  
 القطاعات العمالية   -
 النقابات المهنية   -
 القطاع الصحي   -
 ارباب العمل   -
القطاعات االقتصادية   -

واالنتاجية والصناعية والتجارية  
 ... 

 االسر  -
سياسات تعزز السياحة    9.1.4

 المستدامة  
وضع خطة و نية لتعزيز السياحة   . أ

المستدامة ترتكز على تحليل الوضع الراهن  
وإشراك اصحاب المصلحة المعنيين، دور  
االدارات وتحديد القطاع المعني باالدارة  
وتعزيز قدراته، ووضع الخطوات العملية  

صدور الخطة الو نية للسياحة   -
 المستدامة  

رزمة االجراءات التي صدرت لحماية   -
 المواقع االثرية والسياحية 

 الوزارات واالدارات الحكومية -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
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على المستويات االقتصادية والبيئية  
 واالجتماعية لتعزيز السياحة. 

الكفيلة لحماية المواقع   االجراءات اصدار   . ب
السياحية والثقافية واالثرية في الدولة وتأهيل  
البيئة المحيطه من بنى تحتية ومرافق  

 خدماتية وتوفير بيئة مناسبة لالبتكار 
تمكين وبناء قدرات العاملين في الشركات   . ج

السياحية والفندكية وتشجيع النساء على  
فرص   االنخراط في هذه القطاعات لتوفير 

 عمل لتحسين الدخل  
تنظيم حمالت أعالمية وإعالنية محلياا   . د

ودولياا للترويج للسياحة وجذب قستثمارات  
 خارجية   

 

رون هذه المواقع  و نسبة السياح الذي يز  -
 سنوياا  

نى من االنشطة  مداخيل التي تجنسبةال -
 التي تدار في هذه المواقع  

زيادة عدد العاملين في القطاع   -
السياحي وفي المرافق والخدمات ذي  

 الصلة  
االعالنات الترويجية المحلية   -

 والخارجية 
نتائح قستطالعات رأي السياح لمدى   -

 الرضا عن الخدمات السياحية  
 

مراكز االعداد والتوجيه المهني   -
 والتدريب  

 القطاع االقتصادي   -
 قطاع السياحي  ال -
 االسر  -
 قطاع االشغال والبنى التحتية   -
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   مكافحة عمل األطفال:  9.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
قجراءات وتدابير   9.2.1

قانونية وإدارية  لحماية اال فال  
 من االستغالل في العمل  

السن   سن قوانين على المستوى العربي تحدد   . أ
االدنى لعمل األ فال ال يقل عن خمسة عشر عاما،   
 ومعاكبة كل صاحب عمل أو ولي أمر يخالف ذل 

العقوبات في ما يتعلق باالتجار باأل فال  تشديد  . ب
وأعضائهم ،  أو استغاللهم الجنسي أو االقتصادي  
وتوفير خدمات التعافي والتأهيل واعادة الدمج  

 لال فال الضحايا 
األعمال  تدابير سريعة لسحب اال فال من اصدار  . ج

بما في  المصنفة ضمن أسوأ أشكال عمل األ فال 
 ذل  تجنيدهم واستخدامهم كجنود 

جعل بيئة عمل الطفل  متصفة بالسالمة و الخلو     . د
من العنف و التمييز وبظروف عمل مناسبة لنموه  
النفسي والجسدي )عدد ساعات العمل ال يتعدى  

الكشف الطبي    – الستة ساعات يتخللها وق  للراحة  
مباشرة العمل للتأكد من تناسب قدراته الصحية   قبل

كحد ادنى   15قوانين تحترم سن  -
 لعمل  اال فال  

برامج التدريب المهني الموجهه   -
للشباب ونسبة الشباب الذين  

في هذه البرامج وحصلوا    اشاركو 
 على فرص عمل 

التدابير التي تم اتخاذها لسحب   -
اال فال من المهن المصنفة ضمن  

 اسوء اشكال العمل  
عدد البرامج التي تستهدف اسر   -

اال فال العاملين ونسبة اال فال  
الذي انتظموا الحقاا في اي شكل  

 من اشكال التعليم او التدريب  
 بة  ا فال يعملون في ظروف مناس -
 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 الطفل  
مراكز االعداد والتوجيه   -

 المهني والتدريب  
 القطاع االقتصادي   -
 الخبراء   -
 االسر  -
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استخدام  – التامين الصحي  – والنفسية  مع العمل 
 تقاضي أجر  مناسب...( –ئل األمان وسا

األ فال   عادة ادماجق  9.2.2
 ن بالنظام التعليمي العاملي

وإعادة  مين االستلحاق الدراسي برامج لتأوضع  . أ
 اال فال العاملين المتسربين الى النظام التعليمي  

ضع نظام اكايمي معدل ليتناسب مع جميع  و  . ب
 اال فال 

تثقيف    تصميم برامج للوقاية من التسرب المدرسي)   . ج
دعم فصول   –دعم مالي مشروط لألسرة  –األهل 

تحسين نوعية التعليم   – التربية غير النظامية 
 ومواجهة العنف فيه(. 

  على   برامج التدريب المهني وتشجيع اال فالتكثيف   . د
 االنتساب الى هذه البرامج  

نسبة التسرب المدرسي في مختلف   -
 مراحل التعليم  

حجم عمل اال فال وانما ه   -
 وتمركزه  

نسبة اال فال العاملين الذي   -
انخر وا في برامج تاهيل وإعادة  

 قستلحاق مدرسي 
نسبة اال فال الذين عاودوا   -

 بالنظام التعليميااللتحاق 
عدد الملتحقين في برامج التدريب   -

 المهني   

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 الطفل  
لتوجيه  مراكز االعداد وا -

 المهني والتدريب  
 القطاع االقتصادي   -
 القطاع التربوي   -
 االسر  -
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ن  أسر اال فال العاملي 9.2.3
اكثر قدرة على التعامل مع  

 ا فالها 

التمكين  االقتصادي لالسرة ) قروض  تنفيذ برامج  . أ
    .صغيرة، تأمين عمل  لمعيلي االسرة ....( 

عامل  يف اأُلسر التي َلديها  فل برامج دعم وتثق . ب
وجيه الضروريين لحسن  ومّدها بالخدمات والت

 عامل مع الحالة ولتْأمين تعافي األ فال. الت

 

نسبة اسر اال فال العاملين التي   -
 تلق  برامج دعم وتمكين  

نسبة اسر اال فال العاملين التي   -
اشترك  في انشطة  

 تثقيفيةوتوجيهية 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

واآلليات الو نية  الهيئات  -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص   -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 الطفل  
 القطاع االقتصادي    -
 االسر  -
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 : حتفيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار   9.3 اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
االسر تساهم في   9.3.1

 تحفيز التنمية االقتصادية  
دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة   . أ

التي تديرها أو تستفيد منها االسر وربطها  
 باألسواق المحلية والخارجية 

تمكين االسر من اعتماد تكنولوجيات و رق   . ب
تصنيع نظيفة وصديقة للبيئة وتدريبها على كفاءة  

 قستخدام الموارد. 
توفير االئتمانات الميسرة لتشجيع االسر على   . ج

 مة في عمليات التصنيع.  المساه

نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي   -
تديرها االسر من مجموع الصناعات  

 العامة  
نسبة القيمة المضافة إلعتماد التكنولوجيا   -

 في عمليات التصنيع  
مجموع الدعم المالي المقدم لالسر في   -

 مجال التصنيع  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الو نية  الهيئات واآلليات  -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المنظمات المانحة   -
 مؤسسات القطاع الخاص    -
القطاع االقتصادي   -

 والصناعي 
 قطاع االتصاالت   -
 القطاع البيئي   -
 االسر  -
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   يةمبادرات ابتكار  9.3.2
تنمية وتطوير تسهم في 

 المجتمع 

قختيار االولويات الو نية للدولة والتي تستطيع   . أ
 مبادرات االبتكار قيجاد حلول لها   

  
ألثر  للمبادرات االبتكارية ذات  احوافز تامين   . ب

     االجتماعي
فتح مجال تبادل الخبرات وتوسيع التعاون خارج   . ج

 حدود الدولة  
قشراك االسر واصحاب المصلحة المعنيين في   . د

االبتكار في مختلف المراحل العملية  مبادرات 
 بإعتبارهم مستفيدين ومشاركين. 

تسخير التكنولوجيا الحديثة في دعم عمليات   .ه
االبتكار للوصول الى اسواق جديدة وبأكالف  

 بسيطة 

 ن في مجال االبتكاروالتطوير  نسبة العاملي -
المعدل االجمالي لمشاريع االبتكار التي   -

االثر   ساهم  في مساعدة االسر وزيادة
 االجتماعي  

نسبة مساهمة االسر في تخطيط وتنفيذ   -
 عمليات االبتكار  

مدى انتشار الوسائل التكنولوجية   -
 وإستخدامها في دعم عمليات االبتكار  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
 المانحة    المنظمات -
 مؤسسات القطاع الخاص    -
القطاع االقتصادي   -

 والصناعي 
 قطاع االتصاالت   -
 القطاع البيئي   -
 االسر  -
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 يــرتاتيجــور االســاحمل

10 

 

 االمن والسالم والعدالة واملؤسسات الفعالة
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 واملؤسسات الفعالة والعدالة  : االمن والسالم  10احملور االسرتاتيجي 

واالضطرابات الحاصلة في أكثر من دولة عربية عائقاا أمام تْأمين بيئة آمنة للتقدم واالزدهار   تشكل النزاعات 

ولتحقيق تنمية مستدامة تنعم فيها األسر بالرفاه واألمن. كذل  يبرز في بعض الدول  خطر بعض  التنظيمات  

 االصولية التي تروج للتطرف والعنف .  

أيضاا تحقيق العدالة االجتماعية  يشمل  حة والحروب بلسلعلى غياب الصراعات المرالسالم ال يقتصا كم

يتمتعون بحقوقهم ويقومون   فورو الكرامة ومتساوون امام القانون والمساواة وشعور الناس أنهم موا نون مو 

سبة حامالدرون على ة بهم وقاقي آليات صنع القرارات المتعلشاركة فلهم الحق في التعبير والمهم، بواجبات

 والمساءلة

احتماالت اإلنحراف بأشكاله  المختلفة    يعزز   في التضامن االسري مما  يشهد المجتمع  العربي  تراجعاا ملموساا  

المدرسي و اإللتحاق  احتماالت التسرب    من  ويزيد ت، اإلدمان، السرقة،التشرد، ..(   لدى الفتيان والفتيات )المخدرا

. وعلى المستوى النفسي يؤدي الى زعزعة بيئة اإل مئنان واإلستقرار التي يحتاج اليها اإلنسان  بالعملالمبكر 

في أثناء نموه على المستويات كافة. ما يعني ايضاا تزايد احتماالت العنف األسري، والعنف المجتمعي في حل  

   في قدارة النزاعات. و المشكالت 

ظواهر اجتماعية مقلقة كمثل ارتفاع معدالت الجريمة وجنوح الشباب  بية في اكثر من دولة عر  ر أيضاا وتنتش

   راف، ...(ة تهدد أمنهم الشخصي واألمن المجتمعي )مخدرات، انحر نحو سلوكيات خط

ل في المنطقة العربية على صعيد تأمين الحقوق  م الحاصبالرغم من التقد اما على صعيد حقوق الطفل ف 

ن  الطفل ، اليزال عدد كبير م قوق التربية، ... ومصادقة كافة الدول العربية على اتفاكية حالتقليدية: الصحة، 

فة  سات االجتماعية والضغو ات المختلياالفعالة نتيجة القصور في السلة و ال يتمتع بالحماية الكام العرب  األ فال  
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رامج والتدخالت  فيذ القرارات والبمشاركة األ فال في تشكيل وتن  ر مجاالتعرض لها اأُلسر، كذل  تنحسالتي تت

 . همالتي تخص

 المحور االهداف االستراتيجية التالية:   ايتضمن هذ 

 : تمكين األسرة من القيام بأدوارها ومسؤولياتها وتحمل تبعات الحياة الزوجية 10.1الهدف االستراتيجي 

 فراد االسرة: تعزيزالتماس  والترابط االسري والتضامن بين أ10.2الهدف االستراتيجي 

وي االعاقة والمعرضين لخطر االنحراف  في رعاية المسنين وذ  : دعم ومساندة االسر 10.3الهدف االستراتيجي  

 رادها من اف

 : وقاية وحماية األ فال من كافة أشكال العنف10.4الهدف االستراتيجي 

 : تعزيز حق الطفل في المشاركة  10.5الهدف االستراتيجي 

 : ضمان المصلحة الفضلى للطفل في مختلف أشكال الرعاية البديلة 10.6الهدف االستراتيجي 

والتسامح وقبول االختالف في األسرة والمجتمع وفي وسائل  : تعزيز ثقافة الموا نة 10.7الهدف االستراتيجي 

 االعالم 

 : وقاية وحماية افراد االسرة من االرهاب والتطرف  10.8الهدف االستراتيجي 
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 : متكني األسرة من القيام بأدوارها ومسؤولياتها وحتمل تبعات احلياة الزوجية   10.1اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
الشراكة الزوجية   10.1.1

معززة ضمن االسرة مع تكامل  
 االدوار وإحترامها بين الشريكين

 

وضع برامج متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج   . أ
 ومنحهم شهادات  

للحياة الزوجية للشباب  تنفيذ برنامج اإلعداد  . ب
 سنوات(   5للمتزوجين حديثاا ) اقل من و 

برامج مرافقة اسرية وتوجيه لالسر المتعثرة  وضع  . ج
 ودعمها 

    
 

عدد البرامج المصممة حديثاا   -
والمخصصة لتأهيل المقبلين على  

 الزواج  
نسبة االزواج الذين خضعوا لهذه   -

البرامج التأهيلية سنويا  من اجمالي  
 المتزوجين

عدد الشهادات التي توزع شهريا   -
 على المتزوجين 

قزدياد عدد البرامج المعدة   -
خصيصاا للمتزوجين حديثُا وعدد  
االزواج الذين شاركوا في التدريب  

 على مثل هذه البرامج  
عدد برامج التوجيه االسري ونسبة  -

االسر التي قستفادت من هذه  
 البرامج  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسرة   -
 المنظمات الدولية   -
 العاملون وأخصائيو االسرة   -
 المؤسسات الدينية -



105 

 

االيجابية  الوالدية  10.1.2
معززة ومدعمة، والوالدين  
يملكون مهارات جيدة في   

 التواصل مع اال فال 

برامج تدريبية متخصصة لالباء واالمهات  وضع   . أ
 حول الوالدية االيجابية 

برامج متخصصة حول مراحل نمو الطفل  وضع   . ب
 وكيفية التعامل معه في كل مرحلة   

عامل  توفير الدعم المادي والفني للمجتمع المدني ال . ج
 في هدا المجال 

 

عدد البرامج التدريبية المصممة   -
 حول الوالدية االيجابية 

عدد االباء واالمهات اللذين شاركوا   -
 في هذه البرامج  

تقييم أثر هذه البرامج على احداث   -
تغيير في اساليب التعامل مع  

 اال فال  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسرة   -
 المنظمات الدولية   -
 العاملون وأخصائيو االسرة  -

اسرة واعية ومثقفة     10.1.3
 مبادئ التربية االسرية على 

 

قدماج مبادئ التربية االسرية ومستلزماتها في   . أ
 المناهج المدرسية والجامعية  

تشجيع وسائل االعالم ووسائل  اقرار حوافزل  . ب
 التواصل االجتماعي على تناول قضايا األسرة 

 

عدد المناهج المدرسية والجامعية   -
 المتضمنة مبادئ التربية االسرية  

مية الموجهة  عدد البرامج االعال -
 حول قضايا ومشاكل االسر  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
القطاع الجامعي   -

 واالكاديمي 
 وسائل االعالم  -
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 : تعزيز التماسك والرتابط االسري والتضامن بني أفراد االسرة  10.2اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
سياسات وآليات   10.2.1

 لتعزيز التماس  اأُلسري 
 

قيجاد مراكز مجتمعية لتقديم الخدمات اإلستشارية   . أ
لألسرة )توفر آليات المصالحة والحوار والوسا ة  

 النزاعات ...( وحل 
توفيرمراكز اإلستماع لتقديم خدمات المشورة والدعم   . ب

 النفسي لالهل و لأل فال والشباب . 
قستحداث خطوط هاتفية مجانية للمشورة األسرية   . ج

 والدعم النفسي االجتماعي  
وضع خطط و آليات التدخل المبكر للوقاية من   . د

 التفك  األسري، 
ي تهتم  تشجيع األبحاث الميدانية والمسحية الت  .ه

 بدراسة قضايا األسرة،  
تنظيم حمالت قعالمية و توعوية للتحسيس حول   . و

ونشر ثقافة الحوار    أهمية التماس  و الترابط األسري،
 والتواصل اليجابي داخل االسرة

عدد المراكز المجتمعية التي تقدم   -
خدمات استشارية وإنتشارها في  

 أنحاء الدولة  
عدد مراكز االستماع ونسبة  -

الشباب واال فال المستفيدين من  
 هذه المراكز سنويا 

وجود على االقل خط هاتفي   -
 ني للمشورة على المستوى الو 

نسبة المتصلين بهذه الخطوط   -
سنويا  وتوزعهم بحسب الفئة  

الجنس وبحسب نوع  -العمرية
 الخدمة  

 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االدارات المحلية   -
 مراكز االستشارات النفسية  -
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انجاز مجموعة من الكتيبات والمطويات تهدف قلى   .ز 
 توعية األسر بأهمية الترابط والتماس  األسري، 

اإلنتاج السينماتي والدرامي الذي يعالج  تشجيع  . ح
 قضايا األسرة وتماسكها. 

برامج متخصصة   10.2.2
 لتشجيع التواصل بين األجيال

قيجاد برامج التضامن والخدمة االجتماعية للشباب   . أ
 مع المسِنين) زيارات منزلية، أنشطة ترفيهية(  

توسيع تأسيس وانتشار نوادي للمسنين تقدم خدمات   . ب
 الرعاية النهارية  مفتوحة في المجتمعات المحلية.  

قشراك الشباب والناشئة وتحفيزهم على التطوع   . ج
 والمساهمة في توفير الرعاية المنزلية والبديلة.  

تخطيط برامج "السياحة العائلية" التي تستهدف   . د
األسرة بكافة اعضائها، بكلفة ميسرة، وتجهيز البنى  
التحتية  وتأهيلها الستقبالها في بيئة مؤاتية وآمنة  

 لسائر افراد االسرة. 
 
 

نسبة الشباب الذين يشاركون او   -
يتطوعون في برامج الخدمة  
االجتماعية وعددالمبادرات  
المجتمعية المحققة سنويا ونسبة 

 المستفيدين منها سنويا 
مدى توزع وإنتشار نوادي المسنين  -

 السهلة الوصول والمتاحة للجميع  
عدد المسنين المستفيدين من   -

 خدمات النوادي 
موجهة  عدد البرامج الترفيهية ال -

لكافة افراد االسرة  ونسبة 
 المستفيدين منها سنويا   

نسبة المرافق السياحية الصديقة   -
لالسرة من اجمالي المرافق  

 السياحية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االدارات المحلية   -
 االسرة   -
 ليةالمنظمات الدو  -
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 : دعم ومساندة االسر لتوفري رعاية املسنني وذ وي االعاقة واملعرضني خلطر االحنراف من افرادها 10.3اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
رعاية منزلية   10.3.1

ومؤسساتية مناسبة للمسنين 
تضمن كرامتهم اإلنسانية  
 جيدة وتوفِّر لهم نوعية حياة 

تطوير برامج" الزيارت المنزلية للمسن" بحيث   . أ
 يزوره ممرض/ ة متخصص/ة في شكل دوري. 

توفير رزمة من الخدمات المتاخمة المكملة   . ب
الحتياجات المسن بكلفة زهيدة وفي متناول  

 الجميع. 
قيجاد مؤسسات متخصصة " بيوت الراحة" لتأمين   . ج

البرامج والخدمات الالزمة للمسن العاجز وإليواء  
 المتروكين والمشردين منهم. 

وضع بروتوكوالت ومبادئ توجيهية لتنظيم العمل   . د
 داخل هذه المراكز والمؤسسات. 

تخصيص راتب) جليس( لكبار السن ويفضل ان   .ه
 يكون من داخل االسرة لتقوبة الروابط االسرية. 

قحداث مرافق تسمح بتسهيل الحياة اليومية  - . و
الكهربائية، األدراج  لألشخاص المسنين )المصاعد  

 المكّيفة،...(؛ 

نسبة المسنين الذين قستفادوا من   -
 برامح الزيارات المنزلية خالل سنة 

نسبة المسنين المودعين في   -
 رعائية مؤسسات 

عدد بيوت الراحة المتاحة للمسنين  -
 على مستوى الدولة 

نسبة المؤسسات التي تعتمدالمبادئ   -
التوجيهية الضامنة لجودة الخدمات  

 ولحسن سلوك العاملين فيها 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -



109 

 

قحداث "بطاقة الشخص المسن" التي تمنحه  - .ز 
حقوق وامتيازات اجتماعية تسهل له الحياة اليومية  
)األولوية في مختلف المؤسسات التي تقدم خدمات  

 ( اجتماعية
تحسين نظام التقاعد ونظام التأمينات   - . ح

 االجتماعية في القطاعين العام والخاص 
قستثمار القطاع الخاص في مجال  تشجيع  - . ط

المساعدة بالمنزل قصد ضمان مختلف الخدمات  
لألشخاص المسنين    واالحتياجات اليومية

 .المقيمين بالمنزل والذين لديهم موارد مالية كافية
األسر التي لديها   10.3.2

شخص معوق موفر لها الدعم  
 المناسب  

قجراء قحصاء دقيق باألسر التي لديها أفراد   . أ
معوقين وتحديد نوع اإلعاقة واالحتياجات الخاصة  

 بكل حالة. 
احداث صندوق لدعم االسر الفقيرة والتي تحتضن   . ب

 شخص معوق  
توفير الخدمات المساندة وتقديم التسهيالت   . ج

المناسبة لتأهيل مكان ققامة المعوق وتزويده  
 بالمعينات الضرورية. 

قوائم باالسر التي لديها اشخاص   -
معوقين مصنفة حسب نوع االعاقة 
والنوع االجتماعي والخصائص  

 االقتصادية لالسرة – االجتماعية 
عدد المراكز التي تقدم خدمات   -

متخصصة لذوي االعاقة وتوزعها  
في وبحسب  بحسب النطاق الجغرا

 نوع االعاقة 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 االسرة المعنية بشؤون 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
الهيئات التي تعنى بشؤون   -

 االعاقة  
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تنفيذ لقاءات توعية وتثقيف لالسرة على حسن   . د
 التعامل مع هذه الحاالت. 

لتقبل االعاقة  تقديم الدعم النفسي والمساندة لالسرة   .ه
ومساعدة الشخص ذي اإلعاقة على االندماج في  

 بيئته.
تأمين الدمج المهني والتربوي والمجتمعي   . و

 لألشخاص ذوي اإلعاقة
الفرد المعين لذوي االعاقة من أفراد اسرته  دعم  .ز 

سواء ان كان موظفاا من خالل شموله ببرنامج)  
المعين المتفرغ( الذي يضمن تفرغ الموظف من  

رض رعاية الشخص ذوي االعاقة في  العمل لغ
اسرته مع استمرار حقوقه وأجوره الوظيفية ، او  

 المتفرغ.  له براتب المعينان لم يكن موظف بشمو 
استحداث خدمات مالئمة لأل فال والشباب ذوي  - . ح

 .االحتياجات الخاصة وأسرهم
زيادة الشعور باالنتماء المجتمعي ألسر    - . ط

 األ فال والشباب ذوي اإلعاقات 

نسبة االشخاص ذوي االعاقة   -
المودعين في مؤسسات رعائية  

النطاق  -الجنس-بحسب نوع االعاقة
 الجغرافي 

عدد االسر التي شارك  في لقاءات   -
تثقيفية حول كيفية التعامل مع  

 الشخص المعوق 
عدد البرامج التأهيلية وإعادة االندماج   -

 االجتماعي الموجهة لذوي االعاقة  
د برامج الدمج لالشخاص ذوي  عد -

االعاقة ونسبة االشخاص الذين  
 قستفادوا منها 

نسبة المدارس والمعاهد الفنية التي   -
تعتمد الدمج التربوي والمهني ونسبة  
المشمولين بهذه البرامج من اجمالي  

 عدد الطالب 
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برامج للوقاية من   10.3.3
االنحراف ولتْأهيل المنحرفين  
وتْأمين قعادة دمجهم في  

 المجتمع. 
 

قستهداف األسر المفككة نتيجة )  الق، ادمان   . أ
مخدرات،...( من خالل برامج وقائية لمنع   

 قنحراف اال فال والشباب. 
تطوير برامج إلستقبال أ فال االسر المعرضة   . ب

للخطر ودمجهم في األسرة الممتدة أومرافق  
 الرعاية البديلة 

تنفيذ برامج خاصة لال فال الخارجين عن النظام   . ج
التعليمي : دعم وإستلحاق مدرسي، تدريب  

 مهني،... 
وضع برنامج الدعم والتعافي النفسي لال فال   . د

 اب والسرهم عبر آليات وبرامج متخصصةوالشب
تمكين األسر من التعرف على عالمات السلوك   .ه

االنحرافي عند األ فال والشباب ومدهم بطرق  
التصرف ومواكبة أبنائهم وتوجيههم قلى مرافق  

 الدعم والمساندة المناسبة
 

عدد االسر المستهدفة ببرامج الوقاية   -
 من االنحراف  

من مرافق  عدد  اال فال المستفيدين  -
 الرعاية البديلة  

عدد البرامج المخصصة لال فال   -
الخارجين من النظام التعليمي ونسبة  

 اال فال الملتحقين بهذه البرامج  
نسبة اال فال الدين تم اعادة دمجهم   -

 في التعليم العام 
عدد افراد االسر المستفيدين من   -

 خدمات الدعم النفسي االجتماعي 
البرامج  عدد االسر التي قستفادت من   -

الموجهة للتعرف على السلوك  
 االنحرافي لدي الناشئة والشباب 

عدد االسر التي تم  قحالتها الى   -
المراكز المتخصصة وال سيما تل   
التي يعاني ا فالها من سلوك  

 منحرف او في خطر االنحراف   

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 االسرة المعنية بشؤون 

 مؤسسات المجتمع المدني  -
 المنظمات الدولية -
المؤسسات ومراكز الرعاية   -

 البديلة  
 االسرة   -
 االخصائيون   -
برامج الخدمات النفسية   -

 والسلوكية  
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 : وقاية ومحاية األطفال من كافة أشكال العنف 10.4اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
سياسة وآليات عمل   10.4.1

للوقاية والحد من  العقاب  
 البدني  

 

واإلبالغ من خالل قنشاء   الشكوىآليات اعتماد  . أ
خطوط ساخنة تؤمن النصح والمساعدة وتشجيع  

 األ فال على االتصال واإلبالغ. 
تثقيف كافة أفراد األسرة على مبادئ ومفاهيم حقوق   . ب

 الطفل وتعزيز ثقافة الحوار بين األهل واأل فال. 
تنفيذ برامج تدريبية الكساب االهل مهارات حول   . ج

 البدائل االيجابية للعقاب  
تنفيذ حمالت قعالمية وإعالنية لتحفيز األهل على   . د

 قستعمال أساليب التأديب اإليجابي. 
 

وجود آليات للتشكي كالخطوط   -
 الساخنة وإتاحتها للجميع  

نسبة البالغات التي ترد هذه   -
الخطوط ونسبة البالغات التي  

 جدت المتابعة المناسبة  و 
عدد البرامج المعدة والمخصصة   -

إلكساب االهل المهارات الالزمة  
 حول البدائل االيجاببة للعقاب  

نسبة االسر التي قشترك  في هذه   -
 البرامج  

عدد الحمالت االعالمية   -
واالعالنية حول مناهضة العنف  

 ضد اال فال     

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

يات الو نية  الهيئات واآلل -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 القطاع االعالمي   -
 المنظمات الدولية    -
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االسر التي لديها   10.4.2
ا فال في وضعيات ضعيفة  
ممكنة و قادرة على التعامل مع  

 أ فالها 

دعم وتثقيف األسر التي لديها  فل عامل أو في   . أ
وضعية الشارع أو التي يتعرض أحد أ فالها ألي  
شكل من أشكال العنف ومدها بالخدمات والتوجيه  
الضروريين لحسن التعامل مع الحالة ولتْأمين تعافي  

 األ فال وتماس  اأُلسرة. 
وتوجيههم  منحرفين تمكين االسر التي لديها ا فال  . ب

إعادة االندماج في المجتمع  و  التاهيل الى برامج
قيوائهم المؤسساتي ومواكبتهم ودعمهم في  وتأمين 

 البدء بأعمال منتجة.
 

 

عدد البرامج والخدمات المتوفرة   -
والمخصصة لدعم االسر التي  
 لديها ا فال في وضعيات هشة  

برامج التاهيل واالندماج  عدد   -
 االجتماعي المتوفرة  

اشتركوا في  نسبة اال فال الذي  -
 واعادة الدمجتأهيل البرامج 

اال فال الذين قندمجوا  نسبة  -
قجتماعيا ونسبة  الذين انخر وا في  

 اعمال منتجة.
 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 قطاع العمل  -
 المنظمات الدولية    -
 االدارات والسلطات المحلية   -
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 تعزيز حق الطفل يف املشاركة  :   10.5اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
آليات على   10.5.1

المستويين الو ني والمحلي  
لتعزيز حق الطفل في المشاركة  

 والتعبير 

انشاء برلمان اال فال على مستوى الدولة ووضع   .أ
 النظم التنفيذية لها 

تنفيذ برامج لتشجيع اال فال على المشاركة على   .ب
المستوى المحلي من خالل مأسسة هيكليات  

 المجالس البلدية لال فال  
تطوير وتفعيل دور المجالس الطالبية وتشجيع   .ج

 اال فال على االنتظام في هذه المجالس  
السيما األ فال  تشجيع انشاء اندية خاصة باال فال   .د

 إلعاقةذوي ا
تطوير حمالت تثقيفية وترويجية لتحفيز اال فال   .ه

 على المشاركة   

صدور قرار التأليف  واالنظمة   -
 االدارية والتشغيلية  

عدد المجالس البلدية لال فال التي   -
 تشكل  على المستوى المحلي  

عدد مجالس الطلبة  ونسبة مراعاة   -
 معايير التمثيل الجندري فيها  

وهي  ,عدد االندية التي تشكل   -
تهتم بقضايا اال فال او التي تضم  
 بين اعضاء الهيئة االدارية ا فال 

نسبة البرامج االعالمية    -
واالعالنية الموجهة الى الرأي العام  
وكافة شرائح المجتمع تهدف  

 فال  للترويج لمشاركة اال 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 االدارات والمجالس المحلية   -
 القطاع التربوي  -
 المنظمات الدولية    -
 القطاع االعالمي   -
 الهيئات التشريعية   -
 القطاع الشبابي والكشفي   -
 قطاع الخاص  ال -
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مشاركة فعالة   10.5.2
لأل فال في مختلف القرارات  

 التي تخصهم داخل االسر 

تنفيذ برامج دعم األسرة وتزويدها بالوسائل والطرائق   . أ
التي تساعدها على كيفية التعامل مع خصائص  

 المراحل العمرية لال فال  
تطوير برامج موجهة لالسر لتعزيز مهارات الحوار   . ب

 وإدارة االنفعاالت والغضب 
تنفيذ برامج وأنشطة تعزز المهارات الحياتيةوالسيما    . ج

 بير وإبداء الرأي والمشاركة قدرة اال فال على التع
 

عدد المطويات والمنشورات   -
التوجيهية لالهل  حول كيفية  
التعامل مع اال فال وال سيما في  

 مرحلة المراهقة  
نسبة االسر التي شارك  في   -

البرامج التدريبية المتخصصة حول  
قدارة الغضب ومهارات الحوار  

 وحل النزاعات  
نتائح التغذية الراجعة من االسر   -

التي شارك  في الدورات حول  
التغيير االيجابي في التعامل مع  

 اال فال  
نسبة اال فال الذين شاركوا في   -

انشطة  توعية وتدريب على  
 وعلى المهارات الحياتيةالمشاركة 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 االدارات والمجالس المحلية   -
 القطاع التربوي  -
 المنظمات الدولية    -
 القطاع االعالمي   -
 القطاع الشبابي والكشفي   -
 طاع الخاص الق -
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 : ضمان املصلحة الفضلى للطفل يف خمتلف أشكال الرعاية البديلة  10.6اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
وممتدة   اسرة نووية 10.6.1

وبديلة مؤهلة ومراعية لمصلحة  
 الطفل الفضلى 

قتخاذ االجراءات الكفيلة لمنع قستخدام الطفل   . أ
كوسيلة للضغط على الطرف اآلخر في حاالت  

 التفك  االسري 
تطوير برامج لخدمة الطفل في اسرته في حال عدم   . ب

 ققتدار االسرة على تحمل مسؤولياتها  
تشجيع أوجه الرعاية العائلية البديلة عن االسرة )   . ج

 االجداد، العائلة الممتدة(  
االسرة   - توفير برامج الرعاية البديلة ) التكفل   . د

ديلة( لال فال في وضعيات االسر التي تشكل  الب
 خطراا عليهم 

 

الئحة ضوابط لضمان مصلحة   -
 الطفل اثناء النزاعات العائلية  

نسبة اال فال الذين استفادوا من   -
 برامج الخدمات االسرية  

نظام وشروط الرعاية البديلة )   -
التكفل، االسرة الممتدة، العائلة  

 البديلة(  
او الذين  نسبة اال فال المتكفلين  -

يعيشون في كنف االسرة الممتدة  
 او العائلة البديلة  

 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
 الهيئات التشريعية   -
القطاع االجتماعي   -

 والمؤسساتي  
 المؤسسات الدينية    -
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رعاية مؤسساتية   10.6.2
بديلة عن االسرة صديقة للطفل  

 وكمالذ اخير له 

وضع معايير وشروط تأسيس المؤسسات الرعائية   . أ
وحسن   تضمن الجودة والنوعية في الخدمات

 التواصل مع االهل والعائلة الممتدة 
تكليف جهاز من االخصائيين االجتماعيين   . ب

المؤهلين للقيام بدور االشراف والمتابعة والمراجعة  
 الدورية اليداع الطفل  

قلزام جميع المؤسسات الرعائية بإعتماد سياسة    . ج
 لحماية الطفل  

تدريب جميع العاملين داخل هذه المؤسسات   . د
 مهارات الالزمة للتعامل مع اال فال  وتزويدهم بال

  

نظام معايير وشروط  الرعاية   -
 المؤسساتية  

جهاز من االخصائيين مدربين   -
لالشراف على عمل هذه  

 المؤسسات  
عدد المؤسسات التي اعتمدت   -

 و بق  سياسة حماية الطفل  
عدد العاملين الذين خضعوا   -

 لدورات تدريبية موجهة  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 الهيئات المعنية بالطفولة   -
 مؤسسات المجتمع المدني  -
 االسر  -
 المنظمات الدولية    -
القطاع االجتماعي   -

 والمؤسساتي  
 المؤسسات الدينية    -
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 االختالف يف األسرة واجملتمع ويف وسائل االعالم : تعزيز ثقافة املواطنة والتسامح وقبول   10.7اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
أسرة تعزز االنتماء    10.7.1 

الو ني ونبذ العنف والتطرف  
 عند أفراد ها 

ضمان خلو المناهج المدرسية من العنف    . أ
وتضمينها مبادئ الالعنف والمهارات الضرورية  

 للوقاية من التطرف  
تمكين الشباب من المهارت الحياتية وتعزيز   . ب

 انخرا هم في انشطة خدمة المجتمع والتطوع 
خلق فرص لال فال والشباب في تنفيذ مبادرات   . ج

 مجتمعية بناءة
والترفيه  ولتعزيز   ايجاد مساحات امنة للحوار  . د

 معا ثقافة  العيش 
  
 

وجود المناهج المدرسية الخالية من   -
 تعظيم العنف، وترّوج للتربية الالعنفية

عدد الدورات التدريبية الموجهة للشباب   -
 حول المهارات الحياتية والتطوع  

عدد اال فال والشباب المتطوعين ونسبة   -
 مبادرات خدمة المجتمع المنفذة سنويا 

نسبة البرامج واالنشطة التي يديرها   -
 الشباب واال فال في المجتمعات المحلية  

عدد اللقاءات والمنتديات والنشا ات   -
التي تستهدف افراد االسرة لتعزيز ثقافة  

 الحوار وتقبل اآلخر  
    

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 المدني  مؤسسات المجتمع  -
 المنظمات الدولية   -
 الجهات المانحة   -
االدارات والسلطات   -

 المحلية  
 االسر  -
 االندية الشبابية والكشفية   -
 المؤسسات الدينية  -
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مشاركة فعالة   10.7.2
لوسائل االعالم والتواصل  
االجتماعي  في مناهضة  

 التطرف والتعصب 

قنتاج برامج اعالمية تهدف الى تغيير السلوكيات   . أ
والعادات المسيئة لكرامة االنسان واستقرار  

 المجتمع 
تفعيل الرقابة على االفالم والبرامج وااللعاب التي   . ب

تحتوي على محفزات للسلوك العنفي والحقد  
 وكراهية االخر  

 

عدد البرامج االعالمية الموجهة لجميع   -
أفراد االسرة تستهدف قحداث التغيير في  

 السلوكيات المسيئة 
للرقابة على االفالم  آليات واضحة  -

 والبرامج وااللعاب  
عدد البرامج التي تّم حظرها الحتوائها   -

على محتوى محفز للعنف او الكراهية  
 لالخر 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 القطاع االعالمي   -
 االسر  -
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 : وقاية ومحاية افراد االسرة من االرهاب والتطرف   10.8اهلدف االسرتاتيجي 

 الجها  المعنية المؤشرا  االنشطة المخرجا 
اسر أكثر وعياا   في    10.8.1

مناهضة التطرف واكثر قدرة  
 على نشر ثقافة الالعنف 

  - –االهل برامج توعية للمجتمع بمختلف فئاته :  . أ
 الجمعيات الشبابية

قنتاج مواد تثقيفية و اعالمية والتدريب عليها   . ب
 وتوزيعها بنطاق واسع 

االستفادة من  الفنون و الرياضة  لترسيخ ثقافة   . ج
 الالعنف ونبذ التطرف 

تضمين  البرامج التنموية مكون واضح حول السلم   . د
 والعدالة االجتماعية

 

عدد البرامج التثقيفية التي   -
 الشباب  تستهدف أفراد االسرة، 

نسبة االشخاص من مختلف   -
الفئات التي شارك  في اللقاءات  
التثقيفية واصبح  مناصرة لنبذ  

 العنف والتطرف  
نسبة البرامج الرياضية والفنية   -

المنتشرة في البيئات المعرضة  
 لخطر االنجراف   في  ثقافة العنف  

التنموية التي تعزز  نسبة البرامج  -
 السلم من اجمالي البرامج التنموية  

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 المعنية بشؤون االسرة 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 الجهات المانحة   -
 االدارات والسلطات المحلية   -
 االسر  -
 الهيئات الدينية   -
 القطاعات الثقافية والفنية   -
 االندية الشبابية والكشفية -
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االسر متمكنة وتمل    10.8.2
القدرات الكافية للحد من انخراط  
احد افرادها في  االرهاب او  

 التطرف

تنظيم لقاءات تشاورية لالسر  حول مواضيع    . أ
  الحوار والسالم ونبذ التعصب والتطرف

نزاعات  تمكين االسر من اليات الحوار و حل ال . ب
 بشكل سلمي سواء داخل االسرة او في المجتمع  

توعية االهل على دالالت احتمال انخراط  احد   . ج
 االبناء في التطرف او الجنوح 

وضع برامج إلعادة التأهيل والتعافي النفسي  للفرد   . د
 المنخرط في التطرف 

دعم األسر وال سيما المهمشة وتمكينها اجتماعياا   .ه
        واقتصاديا 

 

عدد البرامج واالنشطة والمنتديات   -
التي تعزز الحوار والسالم وحل  

 النزاعات  
نسبة االسر المشاركة في هده   -

 البرامج واالنشطة 
عددالبرامج التأهيلية المتخصصة   -

لمساعدة االفراد الذين قنخر وا  في  
 التطرف

الشخاص المستفيدين من  نسبة ا -
 هذه البرامج سنويا  

عددالبرامج التمكينية المتوفرة    -
لدعم االسر المهمشة ولتعزيز قدرة  

 افرادها  
نسبة االسر المستفيدة من هذه   -

البرامج ونسبة االسر التي اصبح   
 تمتل  مشروعا مدرا للدخل 

الوزارات واالدارات   -
 الحكومية 

الهيئات واآلليات الو نية   -
 بشؤون االسرة المعنية 

 مؤسسات المجتمع المدني   -
 المنظمات الدولية   -
 الجهات المانحة   -
 االدارات والسلطات المحلية   -
 االسر  -
 الهيئات الدينية   -
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 آليات للتنسيق والدعم الفني  لتنفيذ االسرتاتيجية على املستوى العربي  

تفعيل الدور المرجعي والتنسيقي للجنة األسرة في قدارة األسرة والمرأة والطفولة في جامعة الدول   •

 باألسرة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية و العربية وسائر الهيئات اإلقليمية والو نية المعنية 

قنشاء الشبكة العربية للمنظمات والجمعيات المهَتمة بقضايا األسرة والعمل على َتنظيم منتديات يتم   •

 فيها تبادل التجارب وعرض للممارسات الفضلى. 

قنشاء صندوق عربي للتضامن األسري َتح  قشراف وإدارة األسرة والمرأة والطفولة يقدم المنح   •

اع األسرة العربية ويخصص جائزة األسرة العربية ألفضل بحث  والقروض ويمول أبحاث تطال أوض

 أو تدخل أو برنامج متعلق باألسرة العربية. 

تأسيس مرصد ققليمي ألوضاع األسرة يوفر البيانات ويوثق التجارب الناجحة ويقدم الدعم المنهجي   •

 للمتدخلين. 

مته تقديم المشورة العلمية  تكوين فريق خبراء وأكاديميين متخصص في قضايا التنمية واألسرة مه  •

 والدعم الفني والمساعدة في التخطيط وصوغ السياسات والتدريب وتقييم التدخالت. 
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  بع بمطبعة جامعة الدول العربية

 درتتتتتده بتتتتصميم : نحم




