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إعداد

آمال بنت عبد اللطيف المناعي/ أ

المؤسسة القطرية للعمل ،الرئيس التنفيذي
االجتماعي

فاطمة صقر النعيمي/ أ

ماعيالمؤسسة القطرية للعمل االجت،منسق تنفيذي



مقدمة

عامفياإلنسانلحقوقالعالميالمتحدةاألممإعالنتبنيمنذ
"أنهاعلىالعالميالصعيدعلىباألسرةاالعترافَتواصل،1948

قحولهاالمجتمعفياألساسيةواللبنةالطبيعيةالجماعة
.والدولةالمجتمععلىالحماية

دساتيرهايفمتميزا  موقعا  األسرةاتخذتالعربيةمجتمعاتنافي
(معالمجتفياألساسيةالوحدةهياألسرةأن)باعتبارالوطنية
.السياسيةالحياةمنمستوىكلعلىويتكرر

الطريقدتعب  أنينبغيلألسرةالمستجيبةالسياساتأنيتضح
إقامةمنظورمناألسرةورفاهاألسريةالعالقاتتقويةنحو

.مستدامةالالتنميةوأهدافاألسريةالسياساتبينايجابيةأواصر



قطرةودولالعربيةالمجتمعاتصعيدعلىالمستدامةالتنميةوأهدافاألسريةالسياسات

المستدامةيةالتنماستراتيجيةلوثيقةالتحضيرمعرضفيالمتحدةلألممالعاماألمينصرح

ماحدإلى–يعتمدذاتهبحدالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقإن"،2015عامفي2030

."األهدافتلكإنجازفيللمساهمةاألسرتمكينمدىعلى–

تحتنضويةالموالمراكزاالجتماعيللعملالقطريةالمؤسسةفياالستراتيجيةالرؤيةتمثل

تركت  أنمنأهموهياالجتماعيالقطاعمنكبيرا  جزءا  تشكلاألسرةإنفيمظلتها

خطةنمضاميفيانعكستانهانرىحيث.واحدآنفيونتيجةسبباألسرةوأن.للصدفة

.قطرلدولةالمستدامةالتنمية



المحتويات

ياتاستراتيجمعوثيقةصلةلألسرةأنالواضحمنأنهنرى

تصدعةمأسرةعلىداللةاألسريالتفككوانالفقرتخفيض

.ضعيفومجتمع

محاربة"في سياق الهدف األول 
"الفقر

أسريةعالقاتإقامةتمكينعلىقادرةلألسرةالمستجيبةالسياساتإن

علىاألسرةتحفيزخاللمنربمامسؤولياتها،تتحملومستقرةقوية

.االجتماعيةوالرعايةالرفاهصعيدعلىأكثرمسؤولياتتحمل

هذاولللفقر،الكليةالمعدالتوتخفضواعدةفرصاستخلقكهذهسياساتإن

.نطاقهاوتوسيعالسياساتهذهالستمرارحاجةهناك

ناعالعربيةالحكوماتأصدرتلقد تالسياسامنواسعةمجموعةالعربالسياساتوص 

تحويالتالمثلالفقرمكافحةومبادراتاستراتيجياتستعززأنهاافتراضعلىقامتاألسرية

.أخرىوتدابيراألساسيةالخدماتوتوفير



اجتماعيضمانتوفيرفيكبرىأهميةقطردولةأولتوقد

فيوالمعاشاتالتقاعدأنظمةوتعداألسرية،السياساتلتعزيز

فيوردوماالعالممستوىعلىنشأةاألنظمةأحدثمنقطر

في2022-2018قطرلدولةالثانيةالوطنيةالتنميةاستراتيجية

قطريعنلألسرةالدولةتقدمهالذيوالدعماألسرةحمايةمجال

والمعاشاتاالجتماعيوالضمانواإلسكانالعملتوفير

.االجتماعيةوالتأمينات



االجتماعيللعملالقطريةالمؤسسةمراكزأحدان

ةصغيرقروضيقدم،"نماء–االجتماعياالنماءمركز"

سبكفيأنفسهمعلىاالعتمادمنليمكنهملألسر

التدريببمراكزاألفرادإلحاقومنها.معيشتهم

عوتشجيلهمالتدريبيةالدوراتوتنظيمالمهني

ةإقامفيوالمساعدةالتعليممواصلةعلىاألفراد

ماناالئتشعبيةوإنلهم،صغيرةإنتاجيةمشروعات

اقاتطيجذببدأالتنميةلتعزيزكوسيلةاالجتماعي

وغيرالحكوميةالمنظماتمنكبيرةوموارد

.الحكومية



اعدالتقكمعاشاتاالجتماعيةالحمايةتقديماتوإن

بينبالتضامنلالرتقاءرئيسيمفتاحالسنلكبار

المدارسفيتقديمهايجريبرامجأنكما.األجيال

برامجمثلالعملوأماكنالمحليةوالمجتمعات

عزيزتتدعمقطردولةإنالسن،وكبارللشبابالتطوع

رصفتوفيرخاللمنالسنوكبارالنشطةالشيخوخة

االجتماعيةالحياةمجاالتجميعفيللمشاركة

أنديةإلىةباإلضافوالسياسية،والثقافيةواالقتصادية

التيالمتعددةواألنشطة(إحسانمركز)السنكبار

يتهافاعلأثبتتقدالمحليللمجتمعالمركزيقدمها

.األجيالبينماوالتعاونالتضامنتحسينفي



حية في بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش ص“سياق الهدف الثالث والخاص في 
"جميع األعمار

الصحةينبتحسالمتعلقةالتدخالتبعضتستهدفالتيالسياساتمبادراتمنمجموعةهنالك

لالزميناوالدعماألسريةالرعايةتنشيطإعادةعلىبالمالحظةجديرتشديدمعواإلنجابيةالعامة

:نهاممرحلةبكلالمرتبطةالخطرعواملوتحديدالرئيسية،األسريةالحياةمراحلمختلفعبر

ومن.ختلفةالمالمراحلهذهفيللصحةمعوقةبيئاتعدةتوثيقالعربيةالمنطقةفيتم  وقد

علىوبناءلألسرة،المستجيبةالمالئمةالسياساتبواسطةالسلبيةالبيئاتهذهأثرتخفيفالممكن

ستليوهيواالجتماعيوالعقليالبدنيالرفاهتشملالصحةالعالمية،الصحةمنظمةتعريف

.العجزأواألمراضغيابمجرد



المحتويات

ثالثةعلىينطويالتعليمفياألسرةانخراطإن

:عريضةوظيفيةمجاالت

دة جو"فيما يتعلق بارتباط األسرة بالهدف الرابع 
"التعليم وشموله

أ

ب

ج

فيعةالمتباألبوينوممارساتوقيماتجاهاتإلىتشيراألبويةالرعاية

.أطفالهماتنشئة

بينةرسميوغيررسميةارتباطاتهيوالمدرسةالبيتبينالعالقات

.التعليمومكاناألسرة

األنشطةعلىيركزاألبويةالرعايةمنجانبهوالتعلمعنالمسؤولية

.الصغارالشبابلدىالتعلممهاراتتعززالتيوالمجتمعيةالمنزلية



اعبلق  منكبيرتقديرالعربيةالمنطقةسياقفيالتعليملجودةإن صن 

عةواألربالثالثةالعقودبينماالدولجميعشهدتوقد.السياسات

وظلت.ميةاألومحاربةاألساسيالتعليممجالفيا  كبيرتقدماالماضية

سبيلفياألولويةالتعليمقطاعتوليقطردولةفيالعلياالسلطات

.البشريةبالتنميةالمتعلقة2030الوطنيةقطررؤيةغاياتتحقيق



ين الخامس والخاص بالمساواة بين الجنسفي سياق الهدف 
وتمكين المرأة

األخرىالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيمهمةووسيلةبذاتهمستقلهدفهو.

راألسوإنتاجيةصحةفيوالمساهمةبحقوقهنالمطالبةعلىقادراتالممكناتالنساء

.ككلالمحليةوالمجتمعات

مالتنميةواالمرأةوتمكينالجنسينبينالمساواةهدفبينالوثيقاالرتباطمنالرغمعلى

.الرجالمعالتكافؤتحقيقعنبعيداتالنساءتزال

فرصهنساويتوعدمالضارةوالممارساتوالعنفللتمييزنتيجةكثيرا  يعانينالنساءزالتما

.والصحةالتعليمخدماتإلىالوصولفي

مكينوتالجنسينبينالمساواةهدفبعالقةالخاصةالبياناتفيفجوةهناكتزالالكما

.الرئيسيةالتنميةبمؤشراتالمرأة



دوجوتبيناالجتماعية،الحمايةتعزيزجانبوفي

زمركويبذلاألسريالعنفحاالتعددفيانخفاض

سةللمؤسالتابع"أمان"االجتماعيوالتأهيلالحماية

هذافيمتميزةجهودااالجتماعيللعملالقطرية

لبالطفاالهتمامبأهميةالوعيتعزيزأجلمنالمجال

مركزدورجانبإلىالعنفعنبعيداوالمرأة

القطريةللمؤسسةالتابع"وفاق"العائليةاالستشارات

.االجتماعيللعمل



ظهر األدلة أن  وت 
ر تعليم النساء أكث
أهمية من تعليم 

كمتنبيئأزواجهن 
قوي بمستوى 

سلطاتهن في مجال
اتخاذ القرار حول 
حقوق الصحة 

ات اإلنجابية، وميزاني
األسرة المعيشية،
وحراكهن خارج 

. المنزل

عرض تقديمي  

ريبية وشكلت نتيجة تج
أساسا للجدل القائل
ة بأن األبعاد المختلف
لالستقالل الذاتي 
ه التي تنظر فيها هذ

الدراسات تقررها إلى 
حد كبير العوامل 

–االجتماعية 
االقتصادية 

والديموغرافية التي
تتأسس في دورات 
.  فةحياة النساء المختل

المسوحعضبوبياناتالثقافية–االجتماعيةالمسوحمنالمستمدةالدراساتبعضنتائجعلىوبالبناء

بشدةتمس  التيالتاليةالرئيسيةالرسائلندعمالعربوالسكانالعربيةاألسرةصحةحولالحديثة

:األسريةالبرامجومضامينالمحتملةاألسريةالسياسة

هناك دليل 

واسع على وجود 

ية فروقات تفاضل

اجتماعية 

واقتصادية 

وديموغرافية 

ن استثنائية بي

.  األزواج والزوجات

وتدل األدلة 
المتوافرة على 

وجود تباعد دائم 
بين األزواج 

والزوجات في 
االتجاهات 
والمواقف 

المتعلقة بعدة 
ق قضايا حرجة تتعل

بالنوع االجتماعي 
.والصحة اإلنجابية

تؤكد المقارنات 
ع العابرة للدول أن وض
النساء في األسر 

متواضع على صعيد
أبعاد استقاللهن 

الذاتي، ودوني عند 
تقييم هذه األبعاد 

على أساس الحقوق 
شأن المقبولة دوليا  ب
الصحة اإلنجابية 

والحقوق االجتماعية
.  االقتصادية–

كما أشارت األدلة 

رة إلى أن نسبة كبي

من األزواج يفرضون 

تدابير محافظة ضد

االستقالل الذاتي 

.  للنساء

دد واستنتج تحليل متع
ض المتغيرات لبيانات بع

الدول أن مؤشر تمكين 
المرأة أو المتغيرات 
المتعلقة بسلطتهن 
درجة تحدد باستقاللية وب
عالية من الداللة 

بة موقعهن الرفيع بالنس
لسلوكيات الصحة 
اإلنجابية المتعمدة 

ولمشاركتهن في العمل
المدفوع األجر، 

والمشاركة في اتخاذ 
القرارات المتعلقة 
بالشؤون األسرية 



تعزيزإلىبحاجةنحنالنتائجهذهعلىبناء
اعي،االجتمالنوععلىالقائمةاألسريةالسياسة
لذاتيااالستقاللوضعاالعتباربعينتأخذوالتي
.اسةالسيتلكتستهدفهمستقلكمحددللمرأة
أوعنتتعامىسياسةأيإنأخرى،وبعبارة
فاعليةبتبنيأنيمكنالاالجتماعيالنوعتتجاهل
ةالحالهذهوفيالرفاه،وتحققمتماسكةأسرة

ةغيبوبحالةفيسياسةاألرجحعلىستكون
.امةالمستدالبشريةالتنميةألهدافبالنسبة



شكرًا لكم


