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ادماج منظور : المجتزأةمراجعة المقاربة 1.

ة األسرة في مختلف ابعاد العملية التنموي

ياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والس
.العملوالبيئية، وفي مختلف مراحل التحليل و

وجيوانتروبولسوسيولوجيعمل بحثي جاد، 2.

ة لدراسالمفهوميتحديد اإلطار لوتاريخي، 

واقع األسرة وتعريفها، على اساس استقراء ال

فاهيم استنساخ ادوات وموعدم الفعلي وتحليله 
.ال تعبر عن الواقع بدقة

ادماج منظور األسرة في اإلطار العالمي 3.

ه لألهداف التنموية الذي يجري التحضير ل
.2015لما بعد 

 ثمة ممارسات اقرب الى

لي الموضة واالتباع الشك

منها الى الفهم النقدي 

لألجندة

 االجندة كلها ال األهداف

.والمقاصد فقط

 االجندة ليست وصفة

ا جاهزة، ويجب تكييفه

وإعادة انتاجها من قبل 

الفاعلين

توصيات من االجتماع السابق



 مرة مفردة العائلةووردت مرات  5ومشتقاتها مفردة األسرةورد ذكر
.واحدة

ي مفردة األسرة وردت مرتين في إشارة الى خدمات تنظيم األسرة، ومرة ف
بشكل عرضي 25وذكرة مرة في الفقرة .إشارة الى المزارعين األسريين

. اثناء تناول موضوع التعليم

،في جاء ذكر األسرة والعائلة معا مرة ثانية، بما هما تشكيل اجتماعي
الذي يتحدث عن االعتراف المقصد الرابع من الهدف الخامس

راف االعت: "باألعمال غير مدفوعة األجر، وينص المقصد الرابع على
بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها من 

لحماية خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات ا
، العائلةوتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية واالجتماعية 

".  حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني



 لم يتناول األسرة ودورها بشكل مباشر في أي 2030نص اجندة

د فقرة من فقراته على االطالق، كما لم ينص في األهداف والمقاص

على أي هدف او توجه يتعلق باألسرة ودورها ( أي خطة العمل)

ام وتطويرها وتحويلها، بما هي تشكيل اجتماعي وفاعل اجتماعي ه

ما دون ان يشمل ذلك األسرة ب" تحويل عالمنا"ومؤثر، وكأنه يمكن 

.هي موضوع للتحويل وفاعل فيه في آن

 تتجاهل األسرة او العائلة بما هي تشكيل اجتماعي، 2030اجندة

كما ان منظور األسرة في مجمل االجندة وخطة العمل ال يرد اال من 

ن ، وهو ما تفرضه الوقائع التي ال يمكمداخل أخرى وبشكل جزئي
.تجاهلها



:  ضمنعنصر في فلسفة متكاملة تتالمعولمتجاهل األسرة في الخطاب 1.

؛ تفكيك مفهوم دولة الرعاية الى الدولة الدنيا المنسحبة امام السوق2.

عفوية التركيز على المأسسة على حساب اشكال التنظيم والتعبير ال3.
والمباشرة؛

نها األسرة؛تفكيك اشكال االنتظام االجتماعي التقليدية ووظائفها ومن ضم4.

تحويل مركزية الفرد المواطن ذي الخيار الحر الى مركزية الفرد 5.
المستهلك؛ 

الكمية التركيز على االقتصادي على حساب االجتماعي والبيئي، وعلى6.
بدل النوعية، وعلى الرقم بدل الوصف؛ 

في االقتصاد والعمل مهيكلالتوسع المخيف لكل ما هو غير 7.
informality



 يالت وتفكيك التشكالفردانية االستهالكية الدفع القسري نحو

لمركز التقليدية، أدى انتعاش الهويات الفرعية في كل مكان، في ا

ام النتكاس الى اشكال متقادمة من االنتظواألطراف، بما في ذلك ا

في كانت الحداثة قد تجاوزتها، بما في ذلكوالهوياتياالجتماعي 
.  البلدان العربية

 مجتمعات في الثنائية التشكل العائلي هذا النسق من العولمة  ينشئ

في )مهيكليةعائالت غير يتمثل في وجود ( في المركز واألطراف)

يكلةالمهالعائالت غير (. في قمته)مهيكلةوعائالت ( قعر المجتمع

الهجرة ، بما في ذلك من خاللالمهيكلةالعمالة الهامشية وغير تتنتج

ير وغالمهيكلالدولية والداخلية الضرورية لتوسيع العمل غير 

كز ترعلىفي قمة الهرم تساعد على المهيكلةوالعائالت . المحمي
. الثروة



 قد حيث نعتمنطلق ثقافي
اعد ان االسرة التقليدية تس
على مقاومة العولمة 
ا ال الثقافية، مع العلم انن

نرفض أوجه العولمة 
. األخرى

 حيث منطلق اجتماعي
االسرة التقليدية أساس
االنتظام واالستقرار 
االجتماعي واساس 

مشروعية نظام الحكم 
.الذي يتشبه بالعائلة

لية المؤسسة الدينية والمؤسسة العائ

تتساندان في بناء منظومة قيم 

متكاملة تضفي شرعية مجتمعية 

وثقافية على نظام الحكم ونمط 

.العالقات االجتماعية

ثمة من يرى ان تفكيك األسرة تحت

مةالمعولتأثيرات اتجاهات العصرنة 

لمجتمع يؤثر سلبا على الفهم التقليدي ل

ة وللدين وعلى دور المؤسسة الديني

وعلى عالقة التساند بين الديني 

والعائلي في خدمة االستقرار 
.المجتمعي المحافظ



 الحؤول دون تطور شكل االسرة والعالقات االسرية وهم
.  غير قابل للتحقق

و في الخيار الفعلي ليس بين تطور االسرة او جمودها، بل ه
.  وجهة التطور ومضمونه ووتيرته

بدأ التشدد في إعاقة تطور العالقات االسرية وتحولها من م
ية، الطاعة الى توسيع هامش الحوار الداخلي، والحرية الفرد

لكبار والمساوة بين الذكور واالناث، والعالقة المتوازنة بين ا
والصغار، ساهم في تمهيد الطريق امام انفجار االسرة 

ى أيديولوجية وتفككها، بما في ذلك على يد التيارات التي تتبن
.  عنفيةدينية 



 ،ات على نمط األسرة والعالقكان الرأي السائد ان الضغطحتى وقت قريب
ة من مؤثرات الحداثة والعصرناالسرية التقليدية يأتي بالدرجة األولى 

لكن أثر هذه االتجاهات كان محدودا، وامكن محاصرته بحجة انه . المعولمة
. أفكار مستوردة

 الطاعة مبدأيالحركات السياسية ذات االيدلوجية الدينية نجحت في استخدام
يدية، من اجل االنقضاض على العالقات المجتمعية واالسرية التقلوالجمعية

ل جماعة وهي جمعت بين الفردانية المتطرفة في الخروج على العائلة وعلى ك
أخرى، وبين الذوبان في الجماعة الجديدة، محولة طاعة األب او الحاكم الى

هذه الحركات فجرة االسر والمجتمعات المحلية . طاعة األمير العمياء
. واالوطان، ونسف كل منظومة القيم الحديثة والتقليدية في آن

ل استغلت هذه الجماعات الى الحد األقصى واقع انها لم توصف بانها تحم
ودها أفكار مستوردة، مما شكل لها قبوال اجتماعيا ابتدائيا قبل ان يشتد ع

. وتكشف عن أهدافها وافكارها التدميرية



أي 2030وافقت الدول على اجندة . تحويل عالمنا يعني أيضا تحويل االسرة

د وعلى اطارها المرجعي المستن( السيما الديباجة واالعالن)على مضمونها 

. تجزئة الحقوق، والمساواة، وعدم التمييزعدم:االنسانالى منظومة حقوق 

. وهذا له اثر كبير على النظرة الى العالقات االسرية تحديدا

رة، المنظور التنموي يتضمن الدعوة الى توسيع مساحات الحوار داخل األس

تضمن والى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في االسرة، والى عالقات ت

احترام رأي الصغار والمراهقين والشباب، وتوفير هامش من الحرية 

قليدية هذه عناصر غير موجودة بالقدر المطلوب في االسرة الت. والمشاركة لهم

سلبي التي تتميز بطابعها الذكوري الشديد أحيانا، مع ما يعنيه ذلك من أثر

.على مكانة النساء وصغار السن داخل االسرة، الى جانب مسائل أخرى

 ال يجوز التذرع بالخصوصية من اجل مخالفة منظومة الحقوق الكونية
.والتهرب من موجباتها



"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"

تمكين الفتيات 
أي : تحديدا

مكانة الفتيات
إزاء االشقاء 

الذكور

تمكين الفتيات 
:   والفتيان

األساس 
العمري

المساواة بين 
النساء 

والرجال 

داخل االسرة

التخفيف من الطابع الذكوري والبطريركي لألسرة: الخالصة



االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة "•
تحتية األجر وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى ال

ؤولية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المس
اً على داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسب

الصعيد الوطني

نص 
المقصد 

الرابع

. االعتراف بالقيمة السوقية للعمل المنزلي•

ماعيتقليص المسافة بين دوري اإلنتاج وإعادة اإلنتاج االجت•

اقحام قيم السوق في العالقات االسرية•

السوق

اعدة على استدعاء دور اكبر للدولة في لتوفير السلع العامة المس•
.تحرير وقت المرأة وتقاسم األعباء

. استدعاء لدور الدولة في تنظيم العالقات االسرية•

الدولة



 ارج عائالتهم، او خ–الذين يعيشون كأفراد مستقلين خارج اسرهم

بيق اسر معيشية، هم فئة محدودة في مجتمعاتنا، لذلك ال يمكن تط

السياسات العامة هذه دون ان تمر عبر األسرة بما هي تشكيل 

. اجتماعي رئيسي، ال جدال في أهميته

التعليم والصحة

الفقر  والحماية االجتماعية والتشغيل

لجوء مقاربة دورة الحياة، العائد الديموغرافي، ال: القضايا السكانية
....  والنزوح والهجرة والحركات السكانية



حقوق االنسان

المساواة

االستدامة

اإلنتاجية

التمكين

البعد 

البيئي

البعد 
السياسي

السلم )

(والحوكمة

البعد 
/  المعرفي

الثقافي

البعد 

االجتماعي

البعد 

االقتصادي

ابعاد5

مبادئ5



االلتزام بها بما هي اطار استرشادي،1.

، (غفل احداتحقيق تنمية ال تستثني او ت)وبغايتها النهاية االجمالية 2.

لدة أي معالجة األسباب المو: تحويل عالمنا)وبطابعها التحويلي 3.

، (للمشكالت ال النتائج واالثار فقط

منظومة حقوق االنسان )وااللتزام باإلطار المرجعي والقيمي 4.

،(الخ...والمساواة والعدالة والحرية والمشاركة والحكم الرشيد

ولحظ بما يعني التخطيط البعيد المدى)االلتزام بمبدأ االستدامة 5.

،(مصالح وحقوق األجيال القادمة

التخطيط واتباع المبادئ اإلجرائية المتضمنة في االجندة اثناء عملية6.

، (عدم التجزئة، االتساق، الترابط، التكامل، الفعالية)



اعتباران تحويل االسرة والعالقات االسرية جزء من العملية التنموية.

 ،قيام مشروع بحثي جدي ومتكامل لدراسة االسرة وتطورها ومشاكلها
.التي تعترض مسارهااالختطاروسياقات تطورها المحتملة، وعوامل 

اتنا تطوير اطار تنموي مرن ومتعدد الصيغ للعالقات االسرية في مجتمع
ن يطور مبدأي الطاعة والجمعية نحو توسيع هوامش الحوار داخل االسرة بي

.الرجال والنساء، وبين الكبار والصغار

 شكيل في عالقتها مع االسر الممتدة و التالنواتيةتعزيز استقالل األسرة
.  العشائري

ت العامة لحظ المشكالت الكبرى التي تواجه التشكيل االسري في ظل التحوال
االت والخاصة التي تطال حياة المجتمعات واالسر واالفراد، والتي تولد إشك

.جديدة من االسر، وعالقات اسرية مستجدة

والثقافية تنظيم العالقة بين االسرة والمؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية
.  ركةواالقتصادية واإلعالمية، ضمن منظومة القيم والمبادئ التنموية المشت






