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 وق ارات تق ي  
 والثالثني  التاسعةالدورة العادية 

 جمل سلو واراا الونوا اتجمتعاة ة الع  
 عمان: المملكة األردنية الهاشمية

 2019ديسمبر / كانون األول  17
******** 

 :أوتجً : مقدمة
   تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم -1

 التاسعة[، بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة 16/10/2019(، 73 .)د 456]
     والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، عقد المجلس أعماله يوم

، كما األردنية الهاشمية عمان بالمملكةفي  2019ديسمبر / كانون األول  17
ديسمبر / كانون  16و  15 ياجتمع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم

رئيس وزراء  –، وذلك تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز 2019األول 
 .المملكة األردنية الهاشمية

شارك في أعمال المجلس معالي وزراء التنمية والشؤون االجتماعية في الدول  -2
، باإلضافة إلى عدد من المنظمات ( دولة16ورؤساء وفود )ة األعضاء العربي

 مرفق قائمة المشاركين(). العربية واإلقليمية بصفة مراقب في أعمال المجلس

 اجل سلسة اتجفتتاح ة:: ثان ًا 

 –طارق نبيل النابلسي  للسيد وزير مفوضبدأت الجلسة االفتتاحية بكلمة تقديمية  -3
سياسات االجتماعية ومسؤول األمانة الفنية للمجلس، والتي مدير إدارة التنمية وال

أوضح من خاللها أن رعاية دولة رئيس وزراء المملكة األردنية الهاشمية ألعمال 
( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، تؤكد دعم األردن على 39الدورة )

للعمل المستوى السياسي رفيع المستوى للعمل العربي المشترك بشكل عام و 
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االجتماعي العربي التنموي بشكل خاص، مؤكدًا على أن اجتماع وزراء الشؤون 
االجتماعية ورؤساء وفود المنظمات اإلقليمية والدولية في األردن كونه من أكثر 
الدول المستقبلة للنازحين والالجئين، يؤكد العزم العربي لتحقيق حياة أفضل 

صاًل إلى تحقيق التنمية المنشودة وفي للمواطن العربي رغم الظروف الصعبة، وو 
إطار من العدالة االجتماعية، ووجه الشكر إلى المملكة األردنية الهاشمية ملكًا 

( لمجلس وزراء الشؤون 39وحكومتًا وشعبًا على الجهود الحثيثة ألعمال الدورة )
 .االجتماعية العرب

ألردنية الهاشمية، رئيس وزراء المملكة ا –الدكتور عمر الرزاز دولة كلمة  في -4
، ةوزير التنمية االجتماعي –معالي األستاذة بسمة موسى إسحاقات التي ألقتها 

أن الدورة التاسعة والثالثين لمجلس وزراء الشؤون  في بدايتها أوضحت
تكتسب أهمية بالغة في ظل تنامي طموحات وتطلعات  ،االجتماعية العرب
تنسيق الجهود من أجل تعزيز  وأنه األمر الذي يستوجبالشعوب العربية، 

التعاون االجتماعي العربي المشترك واالرتقاء به وتطويره، مشيرة إلى المرحلة 
تحتم على مجلس وزراء الشؤون  ، والتيالتي تمر بها المنطقة العربيةالصعبة 

وبناء برامج  ،االجتماعية العرب إيالء المزيد من االهتمام بالفئات المستضعفة
 فاعلة قائمة على االنصاف والعدالة. حماية اجتماعية

 ،إلى أن وزارات التنمية والشؤون االجتماعية في الدول األعضاء معاليهاأشارت  -5
تمثل خط الدفاع االول عن الفئات الهشة والضعيفة للحفاظ على كرامتهم وأمنهم 
االجتماعي وحمايتهم والدفاع عنهم، وذكرت أنه يوجد قطاعات عديدة في 

من  أخرى التي حرمت قطاعات ،عربية تأثرت بالظروف األمنيةال المجتمعات
الذي يقوم على استثمار اإلمكانيات المادية والبشرية  ،العمل التنموي واالجتماعي

لمواجهة مشاكل  ،القادرة على إحداث نقالت نوعية في حياة المواطنينالفاعلة و 
ه القضايا من أداء دورها بما يمكن البيئات المتأثرة بهذ ،الفقر والبطالة والهشاشة

 في المجتمع.
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أن المملكة األردنية الهاشمية خصصت لقطاع الحماية  هامعالي أوضحت -6
 ،االجتماعية مبالغ مالية غير مسبوقة لتنفيذ برامج ريادية تستهدف مكافحة الفقر

وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أنه تم تطوير  ،وحماية الفقراء
وطنية شاملة للحماية تجاه المواطنين، مؤكدة على أن المملكة  استراتيجية

األردنية الهاشمية تسعى إلى كسر حلقة الفقر ومنع توارثها بين األجيال، وتوفير 
أرضية للحماية االجتماعية ضمن محور تكافل أحد محاور األولويات الحكومية 

مراجعة تفصيلية التي استندت إلى تحديد إجراءات عمل محددة بنيت على أساس 
إلى أنه تم تصميم مشيرة لالستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمؤسسية القائمة، 

االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية ضمن ثالثة محاور رئيسية تعمل بشكل 
تهدف إلى تحقيق حياة كريمة لجميع الشعب األردني من خالل  ،تكاملي وشمولي

جل للحماية االجتماعية، مع مراعاة حجم توفير نظام شامل وشفاف وعا
التحديات التي يواجهها المجتمع األردني جراء الوضع اإلقليمي وتداعيات اللجوء 
وآثاره السلبية، واألعباء االقتصادية واالجتماعية التي تحملها المملكة األردنية 

 نيابة عن المجتمع الدولي.

تبر من أوائل الدول التي ترجمت تع المملكة األردنية الهاشمةمعاليها أن  ذكرت -7
 القرار مشيرة إلىبرامج وأعمال وقرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 

الذي تضمن الموافقة على إنشاء المركز العربي للسياسات االجتماعية وخفض 
الدعوة إلى معالي السيدات والسادة  موجهةالفقر في المملكة األردنية الهاشمية، 

أنه سيتم ترتيب حفل  ةموضح ،ؤون االجتماعية لالطالع على المركزوزراء الش
مجلس إطالقة حال االنتهاء من مراجعة نظامه األساسي الذي سيتم عرضه على 

 .وزراء الشؤون االجتماعية العرب

التهنئة إلى معالي السيدة غادة فتحي والي على  معاليها ، وجهتالكلمةفي نهاية  -8
عام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب األمم توليها منصب السكرتير ال

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدة على استمرار التواصل مع معاليها 
ويسهم في الحد من األسباب االجتماعية  ،بما يدعم العمل العربي المشترك
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على جهودها خالل  لهاوالتطرف واإلرهاب، موجهة الشكر  للجريمةالمؤدية 
، الذي ها ألعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العربترأس

وعلى ترأسها ألعمال الدورة الثامنة  ،على مدى الست سنوات الماضية استمر
سهاماتها الفاعلة التي دعمت العمل االجتماعي العربي  ،والثالثين للمجلس وا 

ختلف المجاالت وتعزيز التعاون في م ،وعلى المستوى الثنائي ،المشترك
ة الهاشمية وجمهورية مصر العربية، االجتماعية والتنموية بين المملكة األردني

 –كما توجهت معالي الوزيرة بالشكر إلى معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة 
األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، على جهودها الحثيثة في 

، حداث نقلة مميزة في مختلف المجاالت االجتماعيةا  ي و قيادة القطاع االجتماع
كما وجهت الشكر إلى األمانة الفنية للمجلس على جهودها بالتعاون مع الوزارة 

 .لإلعداد الجيد الجتماع المجلس

األمين العام  –السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة  السيدةفي بداية كلمتها، تقدمت  -9
باسم جامعة الدول الشكر والتقدير بالجتماعية، المساعد رئيس قطاع الشؤون ا

، رئيس وزراء المملكة األردنية الهاشمية – الدكتور عمر الرزازدولة العربية، إلى 
( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 39على تفضله برعاية أعمال الدورة )

 ،يةالمملكة األردنية الهاشمهذه الرعاية جاءت لتؤكد دعم مشيرة إلى أن العرب، 
للعمل العربي المشترك، وتعزيز العمل االجتماعي في الدول العربية، وتحقيق 

 التنمية المنشودة.

وزيرة  –بسمة موسى إسحاقات األستاذة إلى معالي التهنئة وجهت معاليها   -10
 (39)توليها رئاسة الدورة على  ،التنمية االجتماعية بالمملكة األردنية الهاشمية

جتماعية العرب، مؤكدة على التعاون معها لتنفيذ لمجلس وزراء الشؤون اال
 .للمجلس 39ستصدر عن أعمال الدورة القرارات التي 

، على جهودها خالل غادة وجهت معالي السفيرة الشكر إلى معالي األستاذة -11
على مدى الستة سنوات  للمجلس ومكتبه التنفيذي 38الدورة ترأسها أعمال 

لة نوعية في عمل هذا المجلس الهام التي أسهمت في إحداث نق ،الماضية
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وبتعاون وثيق مع صاحبات وأصحاب المعالي وزراء الشؤون  ،وأماناته الفنية
وطلبت معالي السفيرة من وفد جمهورية  ،االجتماعية وجامعة الدول العربية

اختيارها من قبل السكرتير العام على إلى معاليها مصر العربية نقل التهنئة 
غل منصب وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة ومدير مقر لألمم المتحدة لش

المنظمة بفيينا، والمدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
وأكدت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء ، متمنية لها كل التوفيق والنجاحوالجريمة، 
األمور ذات في  غادة فتحي والي األستاذةمع معالي على التعاون  أبو غزالة

االهتمام المشترك، والسيما في إطار تنفيذ الخطة العربية للقضاء على االسباب 
 االجتماعية المؤدية لإلرهاب.

حثيثة لتنفيذ قرار القمة العربية الالمملكة األردنية الهاشمية ، جهود أشارت معاليها -12
اعية، ، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات االجتم2018في الرياض عام 

، كأحد اآلليات المملكة األردنية الهاشميةالذي تستضيفه  ،والقضاء على الفقر
العربية الرئيسية الداعمة للدول األعضاء لتطوير سياساتها االجتماعية، ودعم 

للدول  التهنئةووجهت معاليها جهودها الرامية للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، 
كل التوفيق متمنية للمركز متخصص الهام، العربية على إنشاء هذا المركز ال

الستفادة منه ودعمه في الوقت ذاته، ليكون ا ودعت الدول األعضاءوالنجاح، 
 أحد المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال الهام.

التطورات المتالحقة، والتحديات الجسام التي الزالت  السفيرة إلى السيدةأشارت  -13
شكلت حافزًا لدى القطاع االجتماعي والتي ربية، العالدول تواجه العديد من 

بجامعة الدول العربية، واألمانة الفنية للمجلس، إلعداد مشروع جدول أعمال 
األمانة  مؤكدة على حرص، بشكل يأخذ في االعتبار تلك التحديات، (39)الدورة 
، التي تشكل عاماًل أساسيًا في حياة االنسان على تضمين الموضوعات العامة

خذ في االعتبار الكوارث الطبيعية أنه تم األ مشيرة إلىلعربي بمختلف فئاته، ا
وغير الطبيعية التي شهدتها بعض الدول العربية نتيجة عوامل مناخية أدت إلى 
كوراث انسانية، وكذلك بالنسبة لما خلفته الصراعات المسلحة والعمليات اإلرهابية 
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بالقضاء على الفقر متعدد األبعاد،  الغاشمة، فضاًل عن الموضوعات ذات الصلة
، 2030وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ضمن خطة التنمية المستدامة 

وتقديم الدعم للمشروعات االجتماعية في الدول العربية، ذلك باإلضافة إلى 
الموضوعات والمبادرات الهامة ذات الصلة باألسرة والطفولة، لتشكل هذه 

مًا فاعاًل للدول األعضاء لتنفيذ خطة التنمية الموضوعات في مجملها دع
، الطموحة، وبما يؤكد على اإلصرار لتحقيق المصلحة العليا 2030المستدامة 

 لإلنسان العربي رغم تلك التحديات.

مجددًا على تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية، وفي ختام كلمتها أكدت  -14
مساهماتها في الصندوق العربي والذي دعا الدول األعضاء إلى مواصلة تسديد 

للعمل االجتماعي، والمتأخرات بما يمكنه من أداء دوره الهام وتنفيذ قرارات 
مجلسكم الموقر، الرامية إلى تعزيز جهود المنطقة لتحقيق التنمية المنشودة، 

 وضمان إال يتخلف عن ركب التنمية أحد.

صندوق األمم المتحدة و  ،منظمة التعاون اإلسالميرحبت معاليها برؤساء وفود  -15
وزراء الشؤون االجتماعية لمجلس باقي الشركاء من المكتب التنفيذي وبللسكان، 
واللجنة االقتصادية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوالعمل 

، على مشاركتهم في أعمال المجلس بصفة (االسكواواالجتماعية لغربي آسيا )
 .مراقب

وزير التضامن االجتماعي بجمهورية  –والي فتحي  غادةاألستاذة معالي  وجهت -16
تواجدها ب أعربت من خاللها عن تمنيهامسجلة عبر فيديو،  كلمةمصر العربية، 

لوال ارتباطها بظروف عمل منعتها  في أعمال الدورة التاسعة والثالثين للمجلس
 من المشاركة.

اء الشؤون لمجلس وزر أنها ترأست أعمال المكتب التنفيذي معاليها  أوضحت -17
لمدة ست سنوات متواصلة، وذكرت معاليها أنها حاولت االجتماعية العرب، 

خالل هذه الفترة بالتعاون مع القطاع االجتماعي بجامعة الدول العربية أن تعمل 
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بقدر اإلمكان في أن تضع هموم وشواغل األسرة العربية والمجتمع العربي في 
ركيز، وذكرت معاليها إلى أنها نجحت الشق االجتماعي منه موضع االهتمام والت

صدار تقارير  ،مع القطاع االجتماعي في العديد من المبادرات وتمرير  هامة،وا 
لمجتمع العربي في ل هاوتمثيل مشاركتهاللقمة العربية، مشيرة إلى  هامةقرارات 

بالتنسيق مع األمانة الشق االجتماعي وقضاياه االجتماعية في األمم المتحدة، 
كما أشارت إلى أنها قامت بعقد عدد مناسبات القطاع االجتماعي،  – العامة

 على هامش الجمعيات العامة لألمم المتحدة التي القت قبول كبيرة.

على استضافة المركز  ،توجهت معاليها بالتهنئة إلى المملكة األردنية الهاشمية -18
ة الوزراء العربي للقضاء على الفقر، كما توجهت بالشكر إلى السيدات والساد

 من نجاح في الستة أعوام الماضية. على ما تحقق

وتمنت معاليها في أن تكون قد قامت بواجبها اتجاه مجلس وزراء الشؤون  -19
بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية االجتماعية العرب، وذكرت معاليها أنها تعتز 

عمال الكبير، مشيرة إلى ما حققته خالل ترأسها أل هكثيرًا وتقدر دور  العرب
المكتب التنفيذي من خالل العمل على استراتيجية لكبار السن، واستراتيجية 

عريف المجتمع بقضايا اإلعاقة، وكذلك الفقر متعدد األبعاد الذي تم تلإلعاقة و 
وضع استراتيجية بخطة زمنية لها، باإلضافة إلى إصدار التقرير العربي األول 

تنمية ببرامج وخطط الل على حول الفقر متعدد األبعاد، فضاًل عن العم
أول خطة تصدر بعد اعتماد  مشيرة إلى أنها 2030 خطةبوربطها جتماعية اال

 .لتنفيذ األبعاد االجتماعية للتنمية المستدامة للتنمية المستدامة 2030استراتيجية 

أنها فخورة ومتشرفة بالعمل  معالي السيدة غادة واليوفي نهاية كلمتها، ذكرت  -20
مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، موجهة الشكر إلى  الذي قامت به

السفيرة  ولمعالي ،األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيطمعالي 
والسيد ، األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية –هيفاء أبوغزالة 

 ،سياسات االجتماعيةمدير إدارة التنمية وال –وزير مفوض طارق النابلسي 
، متوجهة بالشكر إلى معالي الوزراء وجميع من تعاملت لدعمهم على هذا الجهد
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الوزراء معالي  من معهم في مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، وطلبت
أن يستمر العمل والصداقة  أعضاء مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

النشاط الذي يستهدف حياة أفضل للمجتمع  واألخوة وأن تكتمل هذه المسيرة، وهذا
 العربي ولألسرة العربية.

عاا اً ثالث
ُ
 : : توق ع مذك ة تفاهم بني مجهورية مص  الع ب ة وس سلطنة ة

بعد االنتهاء من أعمال الجلسة االفتتاحية للمجلس، وقعت جمهورية مصر  -21
ما في العربية وسلطنة ُعمان، مذكرة تفاهم حول تعزيز وتطوير التعاون بينه

مجال النهوض بأوضاع المرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، التي تضمنت 
في مجاالت الدفاع االجتماعي، واألسر المنتجة، وتبادل الخبرات التعاون 

 والجمعيات.والتأهيل االجتماعي، واألسرة والمرأة والطفولة والمسنين، 

 إق ار مو وع مدول األةعال ::  رابعاً 

األمين العام المساعد رئيس  –السفيرة الدكتور هيفاء أبو غزالة  السيدةاستعرضت  -22
 جدول األعمال.بنود قطاع الشؤون االجتماعية 

تم إقرار جدول ورات أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، اشبناء على م -22
 :األعمال على النحو التالي

( 31الجتماعية العرب في إطار القمة العربية الـ )الموضوعات المرتبطة باختصاص مجلس وزراء الشؤون ا  البند األول:
 : 2020المقرر عقدها خالل عام 

 

متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في  -1
 (2019يناير / كانون الثاني  20دورتها الرابعة )الجمهورية اللبنانية: 

 
 
 

ت مجلس جامعة الدول تم إدراج هذا البند استناداً إلى قرارا
 العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة.

 

( لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 31اإلعداد والتحضير للدورة ) -2
  (.2020القمة )

 

تم إدراج هذا البند استنادًا إلى الفقـرة )ب( مـن قـرار القمـة 
 (.26/3/2014 –( 25د.ع ) – 605العربية رقم )ق.ق. 
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 ": 2030البند الثاني:  "متابعة تنفيذ األبعاد االجتماعية ألهداف التنمية المستدامة 
 

 القضاء على الفقر متعدد األبعاد في الدول العربية. -1
 
 

تـــم إدراج هــــذا البنــــد بنـــاًء علـــى قـــرار القمـــة العربيـــة رقـــم 
( باعتبــار خفــه ةــاهرة 14( الصــادر عــن الــدورة )240)

لى جدول أعمال مجلس وزراء الشـؤون الفقر بندًا دائمًا ع
   االجتماعية العرب،

  . 2030حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في خطة التنمية المستدامة  -2
 

تم إدراج هـذا البنـد بناء على اإلعالن العربـي لتنفيـذ خطـة 
 " األبعاد االجتماعية ".  2030التنمية المستدامة 

 

 :2020الجتماعية في الدول األعضاء للعام المالي البند الثالث: تقديم الدعم للمشروعات ا

 أواًل:

 طلب الجمهورية التونسية تقديم دعم للمشروعات االجتماعية: -1

  مشروع دعمم قمدرات مركمز المدفاع واإلدممات االجتمماعي بمدوار هيشمر فمي
 تطوير مقاربات التعاهد الشامل بمنظوريه.

  التربويممة التأهيليممة مشممروع تركيممز الطاقممة الشمسممية لتطمموير أداء الورشممات
 بمركز الدفاع بالفحص.

 
 

 

 

( مــن الالئحــة 2تــم إدراج هـــذا البنـــد بنــاًء علــى المــادة )
التنفيذيـــة الماليـــة للصـــندوق العربـــي للعمـــل االجتمـــاعي، 
وطلبات تقديم الدعم الـواردة مـن الـدول األعضـاء، ومـذكرة 

( بتـاري  795المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم )
24/6/2019. 

 

 طلب دولة فلسطين تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية:  -2

 .الرعاية المنزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن 

 
 

( مــن الالئحــة 2تــم إدراج هـــذا البنـــد بنــاًء علــى المــادة )
التنفيذيـــة الماليـــة للصـــندوق العربـــي للعمـــل االجتمـــاعي، 

/ م 2511/9قم )ومذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين ر 
 .2/9/2019( بتاري  2019ف/

 طلب الجمهورية اليمنية تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية. -3

  محافظة حضر موت" –"تنمية المرأة الريفية سينون الوادي 
 "تجهيز مركز األسر المنتجة وتنمية المجتمع في محافظة مأرب" 

 

 
الئحــة ( مــن ال2تــم إدراج هـــذا البنـــد بنــاًء علــى المــادة )

التنفيذيـــة الماليـــة للصـــندوق العربـــي للعمـــل االجتمـــاعي، 
ـــــم  ـــــة رق ـــــة اليمني ـــــة للجمهوري ـــــة الدائم ومـــــذكرة المندوبي

 .10/10/2019( بتاري  330/10/2019)
 

  ثانيًا: تقارير عن الدعم المقدم للمشروعات االجتماعية في الدول األعضاء.
لالئحــة ( مــن ا2تــم إدراج هـــذا البنـــد بنــاًء علــى المــادة )

 التنفيذية المالية للصندوق العربي للعمل االجتماعي،
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   الرابع:البند 

  طلب دولة فلسطين إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين االقتصادي.
( مــن الالئحــة 2تــم إدراج هـــذا البنـــد بنــاًء علــى المــادة )

التنفيذيـــة الماليـــة للصـــندوق العربـــي للعمـــل االجتمـــاعي، 
/ م 2511/9بية الدائمة لدولة فلسطين رقم )ومذكرة المندو 

 .2/9/2019( بتاري  2019ف/
 

 :الصندوق العربي للعمل االجتماعيالخامس : البند 

  .2020برامج ومشاريع وأنشطة المجلس لعام  -1
ــى الخطــة الخمســية لمجلــس  ــاًء عل ــد بن ــم إدراج هــذا البن ت

 2021 – 2017وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

موازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل االجتماعي للسنة المالية مشروع ال -2
2020. 

(، والفقرة )أ( من 10تم إدراج هذا البند بناًء على المادة ) 
( من النةام األساسي للصندوق العربي للعمل 11المادة )

 االجتماعي.

سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي عن  -3
 ، والمتأخرات التي لم يتم سدادها.2020عام 

( من النةام 11تم إدراج هذا البند بناًء على المادة ) 
 األساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي.

 

الميزانية والحساب الختامي وتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة، عن حسمابات  -4
يممممممممة فممممممممي الصممممممممندوق العربممممممممي للعمممممممممل االجتممممممممماعي للسممممممممنة الماليممممممممة المنته

31/12/2018. 

 
( من النةام 17تم إدراج هذا البند بناًء على المادة )

 األساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي.
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 البند السادس:  الموضوعات ذات الصلة باألسرة والطفولة :

اعتماد الدراسة التحليلية لظاهرة األطفال الذين يتخذون من الشمارع ممأوى لهمم  -1
 ي.في الوطن العرب

 وضع حد لعمليات تجنيد األطفال في الصراعات المسلحة واإلرهابية. -2

 تحديث االستراتيجية العربية لألسرة. -3

 .عام على اتفاقية حقوق الطفل 30االحتفال بمرور  -4

 .الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل -5

التوصممميات الصمممادرة عمممن المممدورة الثالثمممة والعشمممرون للجنمممة الطفولمممة العربيمممة،  -6
 اع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال.واالجتم

 التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة للجنة األسرة العربية. -7

 إعداد "استراتيجية لإلرشاد األسري". -8

 حماية األطفال من مخاطر وسائل االتصال والتقنية الحديثة. -9

 تخصيص يوم عربي لليتيم.  -10

   

 

 
مذكرتي إدارة المرأة واألسرة  تم إدراج هـذا البنـد بناًء على

، ورقم 25/8/2019( بتاري  1332والطفولة رقم )
 .24/10/2019( بتاري  1694)

 
 

 البند السابع:

  القانون العربي االسترشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
تم إدراج هذا البند بناًء على قرار القمة العربية رقم 

 (.31/3/2019 -3ج  –( 30د.ع ) 773)ق.ق:
 
 

 البند الثامن:

 دعم جمهورية الصومال الفيدرالية لمنكوبي الفيضانات.
 

تم إدراج هذا البند بناء علـى قـرارات مجلـس جامعـة الـدول 
العربيــة علــى مســتوة القمــة، ومــذكرة جمهوريــة الصــومال 

 14/11/2019( بتاري  72/2019الفيدرالية رقم )
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بعد مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، تم التوافق على  -22
 إصدار القرارات التالية بشأنها:  

 

 البند التاسع:

اء الشؤون االجتماعيمة العمرب ومنظممة التعماون اإلسمالمي التعاون بين مجلس وزر 
 في المجاالت االجتماعية التنموية

 

 

 البند العاشر:

جمممممراءات عمممممرض الموضممممموعات علمممممى المجلمممممس االقتصمممممادي  تحسمممممين أسممممماليب وا 
  ي.واالجتماع

تم إدراج هذا البند بناء على قرار المجلس االقتصادي 
 (5/9/2019 – 104د.ع – 2231واالجتماعي رقم ) ق 

 البند الحادي عشر: المسائل اإلجرائية:

( للمكتمممممممب التنفيمممممممذي لمجلمممممممس وزراء الشمممممممؤون 73تقريمممممممر وقمممممممرارات المممممممدورة ) -1
  االجتماعية العرب.

( من 11( و )10تم إدراج هذا البند بناًء على المادة )
النةام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

 العرب.

 ذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.تشكيل المكتب التنفي  -2
 

( من النةام 10تم إدراج هذا البند بناء على المادة )
 األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

تقممارير الممدول األعضمماء حممول متابعممة تنفيممذ قممرارات الممدورة الثامنممة  والثالثممين  -3
  لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

هذا البند بناًء على قرار مجلس وزراء الشؤون  تم إدراج
(، 36)د. 826االجتماعية العرب رقم ] ق 

15/12/2016.] 

تقريمممر إدارة التنميمممة والسياسمممات االجتماعيمممة )األمانمممة الفنيمممة للمجلمممس(، عمممن  -4
  (.39(، و )38أعمالها بين دورتي المجلس )

( 12) تم إدراج هذا البند بناًء على الفقرة )هــ( من المادة
من النةام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

 العرب.
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  اراتـــــــالق
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 ق ار
 بوأا : متابعة تنف ذ ق ارات القعة الع ب ة التنعوية: 

 اتجقتصادية واتجمتعاة ة يف دورتها ال ابعة
 (2019يناي  / كانوا الثاني  20اجلعهورية ال سلبنان ة: )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 بعد إطالعه على : 

 األمانة الفنية للمجلس، –ة والسياسات االجتماعية مذكرة إدارة التنمي -

 756والقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم )ق.ق: -
 (،  31/3/2019-3ت-(30د.ع)

القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة، رقم  وقرارات -
-3ت-(4د.ع ) 58قم )ق.ق:(، ور 20/1/2019-3ت-(4د.ع ) 57)ق.ق:

د.ع  60(، ورقم )ق.ق:20/1/2019-3ت-(4د.ع ) 59(، ورقم )ق.ق:20/1/2019
(، ورقم 20/1/2019-3ت-(4د.ع ) 62(، ورقم )ق.ق:20/1/2019-3ت-(4)

-3ت-(4د.ع ) 68(، ورقم )ق.ق:20/1/2019-3ت-(4د.ع ) 63)ق.ق:
20/1/2019،) 

(، 5/9/2019-104د.ع  -2229المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق ينوقرار  -
 (،5/9/2019-104د.ع  -2230ورقم )ق

)د.ش  2وقرار مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية والصحة العرب المشترك رقم )ق -
 (، 4/12/2019(، 1ص

( بتاريخ 38( د.ع )878وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ) -
5/12/2018 ، 

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي ل -
 (،2019أكتوبر / تشرين األول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 المجلس وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 
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 ُيقـــرر
+ 

اإلحاطة علمًا باإلجراءات التي اتخذها القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات  -1
متابعة تنفيذ لاألمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب(،  –االجتماعية 

جمهورية قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية، في دورتها الرابعة )ال
(، ورفع هذه اإلجراءات إلى مجلس جامعة 2019يناير / كانون األول  20اللبنانية: 

، ضمن متابعة تنفيذ 2020( في 31الدول العربية على مستوة القمة في دورتها )
 قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية الرابعة.

 –)إدارة التنمية والسياسات االجتماعية القطاع االجتماعي  –دعوة األمانة العامة  -2
دارة المرأة واألسرة  األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب(، وا 
والطفولة )األمانة الفنية للجنتي األسرة والطفولة(، االستمرار في متابعة تنفيذ قرارات 

 القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية الرابعة.

 

 

 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 879ق  ]
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 ق ار
 (31)اإلةداد والتحضري ل سلدورة بوأا : 

 (2020)مستوى القعة  جمل سلو مامعة الدول الع ب ة ة سلى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 العه على : بعد إط

  األمانة الفنية للمجلس، –مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

 :وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أرقام 

-3ت-(30د.ع )756(، ورقم )ق.ق:26/3/2014 -(25د.ع ) 605)ق.ق:
(، ورقم 31/3/2019-3ت-(30د.ع ) 761(، ورقم )ق.ق:31/3/2019

-3ت-(30د.ع)774(، ورقم )ق.ق:31/3/2019-3ت-(30ع )د.773)ق.ق:
 (،31/3/2019-3ت-(30د.ع )775(، ورقم )ق.ق:31/3/2019

 (،5/9/2019-104د.ع  -2229وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق 
 (، 1)د.ش ص 1وقرارات مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية والصحة المشترك رقم )ق

(، 1)د.ش ص 3(، ورقم )ق4/12/2019(، 1ص )د.ش 2(، ورقم )ق4/12/2019
4/12/2019 ،) 

  القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –ومذكرة األمانة العامة– 
 ،11/9/2019( بتاريخ 4741/5األمانة الفنية للمجلس( رقم )

  30/9/2019( بتاريخ 11137رقم )مذكرة المندوبية الدائمة لدولة الكويت و، 

  (، بتاريخ 3/3356ت ع /ة المندوبية الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية رقم )مذكر و
11/11/2019، 

  ستراتيجية العربية للعمل التطوعي،االومشروع 

  االجتماعيلمهننة العمل  العربي اإلطار االسترشاديومشروع، 

ته وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دور  -
 (،2019أكتوبر / تشرين األول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 
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 ُيقـــرر

 

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة  -ألمانة العامة وا الكويتإلى دولة  توجيه الشكر -1
األمانة الفنية للمجلس(، والخبير الدكتور محمد  –التنمية والسياسات االجتماعية 

قدري، على جهودهم إلعداد مشروع االستراتيجية العربية للعمل التطوعي، بالتعاون مع 
مم المتحدة للمتطوعين برنامج األو ، (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان 

(UNV). 

 –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –تكليف األمانة العامة  -2
األمانة الفنية للمجلس(، بإعادة تعميم مشروع االستراتيجية العربية للعمل التطوعي 

( 39بعد تضمين مالحةات اجتماع الدورة ) ،في نسختها المحدثة على الدول األعضاء
موافاتها و لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب على مستوة كبار المسؤولين، 

فبراير /  17بأي مالحةات جديدة على مشروع االستراتيجية، وذلك في موعد أقصاه 
، وفي حال عدم تلقي مالحةات في هذا التاري  تعتبر موافقة ضمنية 2020شباط 

 على مشروع االستراتيجية.

عقد اجتماع على مستوة كبار المسؤولين والشركاء، بلة الكويت الترحيب بطلب دو  -3
لمناقشة مشروع االستراتيجية في شكلها النهائي، تمهيدًا لعرضها على المكتب 

(، ومن ثم على 75التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته )
 (.32عربية في دورتها )(، تمهيدًا لرفعها إلى القمة ال40المجلس الوزاري في دورته )

اعتماد االطار االستراتيجي العربي لمهننة العمل االجتماعي، بالصيغة المرفقة، كوثيقة  -4
( لمجلس 31استرشادية تدعم جهود الدول العربية في هذا المجال، ورفعه إلى الدورة )

 (، العتماده.2020جامعة الدول العربية على مستوة القمة )

 
 

[17/12/2019(، 29د.ع ) 880] ق   
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 ق ار

 بوأا : القضاا ة سلى الفق  متعدد األبعاد يف الدول الع ب ة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 بعد اطالعه على:

 ألمانة الفنية للمجلس،ا -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
 وقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة ذات الصلة بقضايا خفض الفقر، -

 ( ،2009-( )الكويت 10وقرار القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية األولى رقم ) -

 (،2011( )شرم الشيخ 18وقرار القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية الثانية رقم ) -

 وزراء الشؤون االجتماعية العرب ذات الصلة بخفض الفقر،وقرارات مجلس  -

 (،15وقرار الدورة االستثنائية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ) -

 والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، -

 ومذكرات الدول األعضاء، -

جتماعية العرب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون اال -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 

 

 ُيقـــرر

وزارات الشؤون االجتماعية او ما في حكمها في الدول األعضاء، باتخاذ  دعوة -1
االجراءات الالزمة على المستوة الوطني لتضمين "االطار االستراتيجي العربي للقضاء 

 "، ضمن سياساتها وبرامجها ذات الصلة.2030 – 2020على الفقر متعدد األبعاد 
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الراغبة في  مها في الدول األعضاءاو ما في حك دعوة وزارات الشؤون االجتماعية -2
أن يقدم لها الدعم لتنفيذ "اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 

القطاع االجتماعي  –"، على المستوة الوطني، بموافاة األمانة العامة 2030- 2020
ها في ذلك، برغبت( األمانة الفنية للمجلس –)إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

تمهيدًا لقيامها باتخاذ الالزم لتقديم الدعم بالتعاون مع المركز العربي لدراسات 
السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، والمعهد العربي 

 للتخطيط، والشركاء، ووفقًا للنةم المتبعة في هذا الشأن.

ات والمسوحات الميدانية دعوة الدول األعضاء لالستفادة من وحدة الدراس -3
، لتنفيذ المسوحات  -لقطاع االجتماعي باألمانة العامة التابعة لاالجتماعية 

، والطلب من الدول األعضاء االجتماعية لكافة االبعاد االجتماعية للتنمية المستدامة
الراغبة في إجراء هذه المسوح، موافاة القطاع االجتماعي بذلك حتى يتسنى اتخاذ 

 الالزم.

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة التنمية والسياسات  -تكليف األمانة العامة -4
األمانة الفنية للمجلس(، بالتنسيق مع المركز العربي لدراسات  –االجتماعية 

السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر متعدد األبعاد، واللجنة االقتصادية 
ألمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة، واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ووكاالت ا

وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، بإعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد 
 األبعاد.

 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 881] ق 
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 ق ار

 بوأا : حقوق األشخاص ذوي اإلةاقة
 2030يف خطة التنع ة املستدامة 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،
 بعد اطالعه على:

  األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

 ( 8423وقممممممرار مجلممممممس جامعممممممة الممممممدول العربيممممممة علممممممى المسممممممتوى المممممموزاري رقممممممم،)  د.ع(
152،) 10/9/2019،) 

 .13(، 34)د.ع  767وقرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق-
)د.ع  839(، ورقم )ق.13/12/2015(، 35)د.ع  794(، ورقم )ق. 22/12/2014
     (،5/12/2019(38، )د.ع 856ورقم )ق.(، 13-14/11/2017(، 37

 ذوي اإلعاقة. وتقارير الدول األعضاء بشأن االنجازات في مجال األشخاص 

  وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16( )الكويت: 73)

  ( 927/2019مذكرة وزارة تنمية المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )ص/و
 .27/11/2019بتاريخ 

 ن لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار المسؤولي 
 

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 

 ،وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 
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 ُيقـــرر

 (:CRPDأواًل: متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )
( الصـــادر عـــن 8222قـــم )اإلحاطـــة علمـــًا بقـــرار مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة، ر  -1

، بشــــــــأن 2019أكتـــــــوبر/ تشـــــــرين األول  10( بتـــــــاري  152الـــــــدورة العاديـــــــة )
المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، والجمهوريـــــة التونســـــية، ودولـــــة كـــــل مـــــن  ترشـــــي  

عضــــــوية لجنــــــة حقــــــوق األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة، المعنيــــــة باتفاقيــــــة الكويــــــت، ل
 (.2022 – 2021) ةحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باألمم المتحدة للفتر 

دعــــوة الــــدول األعضــــاء لالتفــــاق علــــى المرشــــحين لعضــــوية لجنــــة األمــــم المتحــــدة  -2
المعنيــــة بتنفيــــذ اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، وتكليــــف األمانــــة العامــــة 

األمانـــــة  -قطـــــاع الشـــــؤون االجتماعيـــــة )إدارة التنميـــــة والسياســـــات االجتماعيـــــة –
( لمجلـــــس جامعـــــة 152علـــــى الـــــدورة ) الفنيـــــة للمجلـــــس(، بعـــــره هـــــذا المقتـــــرح

 الدول العربية. 
ـــــر -2 ـــــة والسياســـــات  اإلحاطـــــة علمـــــا بتقري ـــــة )إدارة التنمي قطـــــاع الشـــــؤون االجتماعي

ـــة ـــدورة ) -االجتماعي ـــي ال ـــس( حـــول المشـــاركة ف ـــة للمجل ـــة الفني ـــؤتمر ( ل12األمان م
، وتوجيـــــه 2019 الـــــدول األطـــــراف فـــــي اتفاقيـــــة حقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة

ـــى ـــة العـــرب،  الشـــكر إل ـــس وزراء الشـــؤون االجتماعي ـــذي لمجل ـــب التنفي ـــيس المكت رئ
 وقطاع الشؤون االجتماعية على جهودهم في هذا الشأن.

ـــؤتمر  -2 ـــن إعـــالن الدوحـــة الصـــادر عـــن الم ـــى االســـتفادة م ـــدول األعضـــاء إل دعـــوة ال
ديســــــمبر / كــــــانون أول  8و7 يالــــــدولي لوعاقــــــة والتنميــــــة، الــــــذي عقــــــد يــــــوم

2019. 
ــــى اإلشــــادة بالحــــد -5 ــــة المتحــــدة، عل ــــة اإلمــــارات العربي ــــه دول ــــذي نةمت ث الجــــانبي ال

ــــــدورة ) ــــــوق ( ل12هــــــامل أعمــــــال ال ــــــة حق ــــــي اتفاقي ــــــدول األطــــــراف ف مــــــؤتمر ال
 .2019 األشخاص ذوي اإلعاقة

ـــد علـــى المشـــاركة عاليـــة المســـتوة فـــي أعمـــال الـــدورة ) -6 ( لمـــؤتمر الـــدول 12التأكي
التــــي ســـــتعقد  ،إلعاقــــةحقـــــوق األشــــخاص ذوي اتفاقيــــة فــــي ا األعضــــاء األطــــراف

بنيويـــــورك، واالجتمـــــاع  2020 / حزيـــــران  يونيـــــو 12إلـــــى  9 خـــــالل الفتـــــرة مـــــن
  .المشار إليه مؤتمرالالتشاوري لرؤساء الوفود العربية المشاركة في 
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بالتنســـيق مـــع األمانـــة العامـــة  حـــدث جـــانبيالترحيـــب بمبـــادرة دولـــة الكويـــت بتنةـــيم  -7
األمانـــــة الفنيـــــة  –السياســـــات االجتماعيـــــة القطـــــاع االجتمـــــاعي )إدارة التنميـــــة و  -

تفاقيـــة فـــي ا لمـــؤتمر الـــدول األطـــراف (13)علـــى هـــامل أعمـــال الـــدورة  للمجلـــس(،
 12إلـــــى  9، المقـــــرر عقـــــده خـــــالل الفتـــــرة مـــــن حقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة

ــــــو ــــــران يوني ــــــوان " 2020/ حزي ــــــت عن تنفيــــــذ اســــــتراتيجية األمــــــم بنيويــــــورك، تح
بـــــين الواقـــــع فـــــي الـــــدول العربيـــــة : اإلعاقـــــة  المتحـــــدة إلدمـــــاج األشـــــخاص ذوي

"، مــــــع التأكيــــــد علــــــى المشــــــاركة عاليــــــة المســــــتوة لــــــوزارات الشــــــؤون والمــــــأمول
 االجتماعية والجهات المعنية في الدول األعضاء في هذا الحدث العربي الهام.

ـــدول األعضـــاء،  -8 الطلـــب مـــن وزارات الشـــؤون االجتماعيـــة أو مـــن فـــي حكمهـــا فـــي ال
القطــــاع االجتمــــاعي )إدارة التنميــــة والسياســــات  –ألمانــــة العامــــة مواصــــلة موافــــاة ا

ــــة  ــــة  -االجتماعي ــــذ اتفاقي ــــة تنفي ــــس(، بتقاريرهــــا حــــول متابع ــــة للمجل ــــة الفني األمان
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 :ثانيا: استراتيجية األمم المتحدة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
ــــــــف - ــــــــة تكلي ــــــــة العام ــــــــاعي ) –األمان ــــــــة والسياســــــــات إداالقطــــــــاع االجتم رة التنمي

األمانــــــة الفنيــــــة للمجلــــــس(، بتعمــــــيم اســــــتراتيجية األمــــــم المتحــــــدة  -االجتماعيــــــة
إلدمــــاج األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، علــــى الــــدول األعضــــاء، لالســــتفادة منهــــا ضــــمن 

 سياساتها وبرامجها ذات الصلة.

 :: الخطة اإلعالمية لألشخاص ذوي اإلعاقةثالثا

يت على جهودها إلعداد فيلم حول جهود الدول األعضاء توجيه الشكر إلى دولة الكو  -1
 .األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق في مجال 

توجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية بصفتها رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس،  -2
 على جهودها إلعداد مادة إعالمية حول األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية.

إدارة التنمية والسياسات )اع الشؤون االجتماعية قط -تكليف األمانة العامة  -2
بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة  ،(األمانة الفنية للمجلس – االجتماعية

نتاج عدد من  للمجلس، ورئاسة المكتب التنفيذي ،الكويت عالمية اإلرسائل البإعداد وا 
نفيذ الحملة قضايا التي تمثل أولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وفي إطار تالحول 

 ذات الصلة. اإلعالمية
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االندماج الكامل نحو دعم  رابعًا: المؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا واألشخاص ذوي اإلعاقة "
 وزيادة التمكين":

القطـــــاع االجتمـــــاعي )إدارة التنميـــــة والسياســـــات  –تكليـــــف األمانـــــة العامـــــة  -
ــــــة  ــــــع وزارة تن -االجتماعي ــــــس(، بالتنســــــيق م ــــــة للمجل ــــــة الفني ــــــة األمان مي

ــــة المتحــــدة والجهــــات المعنيــــة بإكســــبو  ــــة اإلمــــارات العربي المجتمــــع فــــي دول
، تنةـــــيم المـــــؤتمر التفـــــاعلي للتكنولوجيـــــا واألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة 2020

"نحـــــو دعـــــم االنـــــدماج الكامـــــل وزيـــــادة التمكـــــين"، باإلضـــــافة إلـــــى معـــــره 
لالختراعــــــات واالبتكــــــارات العربيــــــة فــــــي مجــــــاالت األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة 

 .2020امل المؤتمر، خالل فترة أكسبو على ه

 خامسًا: التصنيف الموحد لوعاقات.
القطـــــاع االجتمـــــاعي )إدارة التنميـــــة والسياســـــات  –تكليـــــف األمانـــــة العامـــــة  -

األمانـــــة الفنيـــــة للمجلـــــس(، بالتنســـــيق مـــــع دولـــــة اإلمـــــارات  –االجتماعيـــــة 
ــــ ــــاون مــــع اللجن ــــس وزراء الصــــحة العــــرب، وبالتع ــــة المتحــــدة، ومجل ة العربي

االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة لغربـــــي آســـــيا )اإلســـــكوا(، بتنةـــــيم فاعليـــــة حـــــول 
 .2020التصنيف الموحد لوعاقات ضمن فعاليات المجلس عام 

 
 [17/12/2019(، 29د.ع ) 882] ق 
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 ق ار

 بوأا: تقديم الدةم ل سلعو وةات اتجمتعاة ة
 2020ل سلعام املايل  يف الدول األةضاا

 تقديم دةم ل سلعو وةات اتجمتعاة ة: ط سلب اجلعهورية التونس ة -1

 مو وع دةم قدرات م كز الدفاع واإلدماج اتجمتعاةي بدوار ه و 
 يف تطوي  مقاربات التعاهد الوامل مبنظوريه

 ومو وع ت ك ز الطاقة الوعس ة لتطوي  أداا الورشات الرتبوية 
 مب كز الدفاع بالفحص التأه  سل ة

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 بعد اطالعه على:

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
[، 15/12/2016(، 36)د. 814وقممرار مجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب رقممم ] -

 ديم الدعم للمشروعات االجتماعية،بشأن قواعد تق
 ،24/6/2019( بتاريخ 795ومذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم ) -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 
 مسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار ال -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

 ُيقـــرر
 
 
 

(، 26)د. 812( من ثالثًا من القرار رقم ]2التأكيد على الفقرة رقم ) -1
 لمشروعات االجتماعية.[، بشأن قواعد تقديم الدعم ل15/12/2016
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$ )فقط خمسون ألف دوالر أمريكي ال غير(، 50000الموافقة على تقديم دعم بمبلغ  -2
إلى وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسية لمشروعي "دعم قدرات مركز 
الدفاع واإلدماج االجتماعي بدوار هيشر في تطوير مقاربات التعاهد الشامل 

كيز الطاقة الشمسية لتطوير أداء الورشات التربوية التأهيلية بمنةوريه، ومشروع تر 
بمركز الدفاع بالفحص، على أن يخصم المبلغ من بند دعم المشروعات االجتماعية 

 .2020المدرج بموازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

ة األمانة العامة الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسية، موافا -2
لجامعة الدول العربية بتفاصيل حساب الوزارة، حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتحويل مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المشار إليها في الفقرة 

( من هذا القرار إلى وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية 2العاملة رقم )
 جراءات المتبعة في هذا الشأن.التونسية، وفقًا لو

الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسية، تقديم تقرير شامل  -2
، وكيفية استثمار الدعم المالي وعرضه على المجلس ينعن سير العمل في المشروع

 في دورته األربعين.

 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 882] ق 
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 ق ار

  وةات اتجمتعاة ةبوأا: تقديم الدةم ل سلعو
 2020ل سلعام املايل  يف الدول األةضاا

 ط سلب دولة ف سلسطني دةم مو وع -2
 "ال ةاية املنزل ة لألشخاص ذوي اإلةاقة وكبار السن"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 ثالثين:إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة وال
 بعد اطالعه على:

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
[، 15/12/2016(، 36)د. 814وقممرار مجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب رقممم ] -

 بشأن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية،

( بتممممممممماريخ 2019ف//م 2272(وممممممممممذكرة المندوبيمممممممممة الدائممممممممممة لدولمممممممممة فلسمممممممممطين رقمممممممممم  -
6/8/2019،) 

 [،16/10/2019(، 73)د.ع  453( للمكتب التنفيذي رقم [ق 73قرار الدورة ) -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 
 لس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمج -

  ذ يؤكد على تعزيز الجهود العربية الرامية إلى دعم وتحسين األوضاع اإلنسانية في وا 
 فلسطين،

  ذ يدعو الدول األعضاء وكافة المؤسسات االجتماعية والتنموية إلى مواصلة تقديم وا 
 الدعم لتحسين األوضاع اإلنسانية في دولة فلسطين،

 إلى إيضاحات األمانة الفنية، وبعد االستماع 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 
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 ُيقـــرر
 
 
 
 

(، 26)د. 812( من ثالثًا من القرار رقم ]2التأكيد على الفقرة رقم ) -1
 [، بشأن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية.15/12/2016

$ )فقط خمسون ألف دوالر أمريكي ال 50000الموافقة على تقديم دعم بمبلغ  -2
غير(، إلى وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين، كمساهمة من المجلس لدعم 
المرحلة األولى من مشروع "الرعاية المنزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن"، 
ة على أن يخصم المبلغ من بند دعم المؤسسات االجتماعية الفلسطينية المدرج بموازن

 .2020الصندوق العربي للعمل االجتماعي عن عام 

 وال ،دعوة دولة فلسطين إلى االستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال -2
 سيما تجربة جمهورية مصر العربية.

الطلب من وزارة التنمية االجتماعية بدولة فلسطين، موافاة األمانة العامة لجامعة  -2
لوزارة، حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل الدول العربية بتفاصيل حساب ا

مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المشار إليها في الفقرة العاملة رقم 
( من هذا القرار إلى وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين، وفقًا لوجراءات 2)

 المتبعة في هذا الشأن.

اعية في دولة فلسطين، تقديم تقرير شامل عن سير الطلب من وزارة التنمية االجتم -5
العمل في المشروع، وكيفية استثمار الدعم المالي وعرضه على المجلس في دورته 

$ 100000األربعين، للنةر في دعم المرحلة الثانية من المشروع في حدود مبلغ 
عمل من موازنة الصندوق العربي للخصمًا )فقط مائة ألف دوالر أمريكي ال غير( 

 .2021االجتماعي عام 
 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 882] ق 
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 ق ار

 بوأا: تقديم الدةم ل سلعو وةات اتجمتعاة ة
 2020ل سلعام املايل  يف الدول األةضاا

 ط سلب اجلعهورية ال عن ة دةم مو وةي -3
 "حمافظة حض موت –تنع ة امل أة ال يف ة س نوا الوادي "
 " ة اجملتعع يف حمافظة مأر ه ز م كز األس  املنتجة وتنعجت"و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ،مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثينإن 
 بعد اطالعه على:

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
( بشمممأن دعمممم جهمممود 57عربيمممة التنمويمممة: االقتصمممادية واالجتماعيمممة رقمممم )قمممرار القممممة الو  -

 الجمهورية اليمنية في إعادة اإلعمار والتنمية:
[، 15/12/2016(، 36)د. 814وقممرار مجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب رقممم ] -

 بشأن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية،
)د.ع  454رقممم ]ق  الشممؤون االجتماعيممة العممرب، لمجلممس وزراء قممرار المكتممب التنفيممذيو  -

73 ،)16/10/2019،] 
 ،10/10/2019( بتاريخ 330/10/2019(ومذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية رقم  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2019ين أول أكتوبر/ تشر  16الثالثة والسبعين )الكويت: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 الستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية،وبعد ا 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي 
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 ُيقـــرر

(، 26.)د 812( من ثالثًا من القرار رقم ]2التأكيد على الفقرة رقم ) -1
 [، بشأن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية.15/12/2016

$ )فقط مائة وخمسون الف دوالر أمريكي 150000الموافقة على تقديم دعم بمبلغ  -2
ال غير(، إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية على أن يخصم 

ج بموازنة الصندوق العربي للعمل المبلغ من بند دعم المشروعات االجتماعية المدر 
، وذلك لمشروعي "تنمية المرأة الريفية سينون الوادي 2020االجتماعي للعام المالي 

محافةة حضر موت"، ومشروع "تجهيز مركز األسر المنتجة وتنمية المجتمع في  –
 محافةة مأرب".

افاة األمانة الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية، مو  -2
العامة لجامعة الدول العربية بتفاصيل حساب الوزارة، حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتحويل مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المشار إليها في 

( من هذا القرار إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في 2الفقرة العاملة رقم )
 وفقًا لوجراءات المتبعة في هذا الشأن.الجمهورية اليمنية، 

في الجمهورية اليمنية، تقديم تقرير  والعمل الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية -2
شامل عن سير العمل في المشروعين، وكيفية استثمار الدعم المالي وعرضه على 

 المجلس في دورته األربعين.
 
 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 885] ق 
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 ق ار

 ري  ةن الدةم املقدمبوأا: تقا
 ل سلعو وةات اتجمتعاة ة يف الدول األةضاا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،

 بعد اطالعه على:
 االجتماعية العرب، ( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون 12المادة )  -
 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية و   -
 ،1/12/2019( بتاريخ 1124مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم )  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2019أكتوبر/ تشرين األول  16كويت: الثالثة والسبعين )ال
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 *  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية،

 *  وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس،
 

 
 

 ُيقـــرر

الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسية، اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من وزارة  -1
حول مشروع "دعم األشخاص ذوي الصعوبات من التأهيل إلى اإلدماج بمركز الدفاع 

 االجتماعي بالجمهورية التونسية".

 -األمانة العامة موافاة  ،الطلب من وزارة ترقية المرأة واألسرة بجمهورية جيبوتي -2
 األمانة الفنية للمجلس( – لسياسات االجتماعيةإدارة التنمية وا) القطاع االجتماعي

بتقرير مفصل عن الدعم المقدم لمشروع المزارع الرعوية إلنتاج الماعز حتى يتسنى 
 عرضه على المجلس في دورة قادمة.
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 -األمانة العامة موافاة  ،الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين -2
 األمانة الفنية للمجلس(، – السياسات االجتماعيةإدارة التنمية و )القطاع االجتماعي 

بتقرير مفصل عن الدعم المقدم لورشتي ميكانيكا وكهربة سيارات لصيانة السيارات 
 التابعة للوزارة حتى يتسنى عرضه على المجلس في دورة قادمة.

 -األمانة العامة  الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين موافاة -2
األمانة الفنية للمجلس(،  –إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )االجتماعي القطاع 

حتى  ،مشروع "مركز التكوين االجتماعي التنموي"لبتقرير مفصل عن الدعم المقدم 
يتسنى عرضه على المجلس في دورة قادمة، وذلك بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية 

    والمالية الالزمة لتحويل مساهمة المجلس.
      

 
 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 886] ق 
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 ق ار

 بوأا: ط سلب دولة ف سلسطني
 انواا امل كز الع بي لدراسات التعكني اتجقتصادي اتجمتعاةي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ين:إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالث
 

 

 على :  إطالعهبعد و
 األمانة الفنية للمجلس -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
( بتممممممممماريخ 2019/م ف/2272(وممممممممممذكرة المندوبيمممممممممة الدائممممممممممة لدولمممممممممة فلسمممممممممطين رقمممممممممم  -

6/8/2019، 
 [،16/10/2019(، 73)د.ع  455( رقم ]ق 73قرار المكتب التنفيذي الدورة ) -
تنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب ال -

 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية، -
 ،المجلسأعضاء وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء  -

 
 ُيقـــرر

الموافقة على مقترح دولة فلسطين بإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين االقتصادي  -1
 االجتماعي بدولة فلسطين.

 –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –تكليف األمانة العامة  -2
تصادي واالجتماعي في األمانة الفنية للمجلس(، بعره الموضوع على المجلس االق

 دورته القادمة، تمهيدًا لرفعه إلى القمة العربية.

 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 887] ق 
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 ق ار
 2020بوأا: ب امج ومواريع وأنوطة اجمل سلو لعام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دية التاسعة والثالثين،إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العا
 بعد اطالعه على:

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
 ( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،11والمادة ) -
( الصممادر عممن الممدورة العاديممة 561وقممرار مجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب رقممم ) -

 والعشرين بشأن معايير تنفيذ نشاطات المجلس، الثامنة
[، 15/12/2016(، 36)د. 817وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعيمة العمرب رقمم ]ق -

 (،2021 – 2017بشأن الخطة الخمسية للمجلس )
(، 38)د.ع  864وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ] ق  -

5/12/2018،] 

نفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب الت -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 عضاء المجلس،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أ 

 

 ُيقـــرر
 :2020أواًل: استضافة أنشطة المجلس لعام 

"تنفيذ األبعاد االجتماعية  الترحيب بطلب الجمهورية التونسية استضافة أعمال مؤتمر -1
والتنموية الستراتيجية القمة العربية في دورتها الثالثين، لكبار السن بين اإلمكانيات 

 والتحديات". 

مصر العربية استضافة ورشة عمل "إلعداد كوادر تدريبية الترحيب بطلب جمهورية  -2
 من العاملين في المجال االجتماعي للوقاية من الفكر المتطرف".
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الترحيب بطلب الجمهورية التونسية استضافة ندوة حول "المصابين بطيف التوحد بين  -2
 الرعاية واالندماج".

جات األسر المنتجة، وندوة الترحيب بطلب دولة الكويت استضافة المعره العربي لمنت -2
 حول تسويق منتجات األسر المنتجة.

 الترحيب بطلب دولة الكويت استضافة الدورة األولي لمسابقة أخي اليتيم. -5

الترحيب بطلب المملكة األردنية الهاشمية استضافة ورشة العمل المتقدمة حول "نةام  -6
 لدول العربية".المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية االجتماعية في ا

الترحيب بطلب دولة اإلمارات العربية المتحدة الستضافة أعمال ورشة عمل حول  -7
 تصنيف اإلعاقات.

ثانيًا: دعوة وزارات التنمية والشؤون االجتماعية التي استضافة األنشطة الواردة في 
، إلى تكثيف جهودها من أجل عقد هذه األنشطة في أفضل 2020برنامج عام 
 سرها.الةروف وأي

ثالثًا: دعوة وزارات الشؤون االجتماعية في الدول األعضاء إلى تسمية أعضاء وفودها 
، وذلك في موعد أقصاه شهرين على 2020للمشاركة في نشاطات المجلس لعام 

األقل من تاري  عقد النشاط، مع التأكيد على ضرورة المشاركة المتخصصة في 
 نشاطات المجلس.

العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ رابعًا: تكليف األمانة 
، وفقًا لما هو وارد في موازنة الصندوق العربي 2020كافة أنشطة المجلس لعام 

، وتقديم تقارير عن نتائجها إلى الدورة 2020للعمل االجتماعي خالل العام المالي 
 للمجلس. األربعينالعادية 

األعضاء إلى المشاركة بفاعلية في مؤتمر الخليج األول للتوحد تحت  خامسًا: دعوة الدول
شعار "التوحد فهم ما وراء االختالف، المقرر عقده في سلطنة عمان خالل الفترة 

 .2020يناير / كانون األول  26 – 22
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سادسًا: الترحيب بمبادرة دولة قطر لتنةيم ورشة عمل حول التمكين االقتصادي 
عاقة، خارج موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام لألشخاص ذوي اإل

 .2020المالي 

سابعًا: دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للترشي  للمشاركة في مسابقة 
القطاع االجتماعي )إدارة التنمية  -أخي اليتيم، وذلك وفقًا لمذكرة األمانة العامة 

( بتاري  815/5رقم )نة الفنية للمجلس(، والسياسات االجتماعية )األما
 المتضمنة اإلجراءات ذات الصلة بالمشاركة في المسابقة. ،11/2/2019

 

 
 [17/12/2019(، 29د.ع ) 888] ق 
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 ق ار
 بوأا: املواانة التقدي ية ل سلصندوق الع بي

 2020ل سلسنة املال ة  ل سلععل اتجمتعاةي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،
 

 بعد إطالعه على : 
  األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

 ( مممممممن البمممممماب الثمممممماني لالئحممممممة التنفيذيممممممة الماليممممممة للصممممممندوق العربممممممي للعمممممممل 2والمممممممادة )
 ماعي، االجت

  2021 – 2017الخطة الخمسية لتنفيذ استراتيجيات العمل االجتماعي و ، 
  2020ومشروع الموازنة التقديرية لعام، 

  2019وموازنة عام، 

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2019شرين أول أكتوبر / ت 16الثالثة والسبعين )األمانة العامة: الكويت 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

   

 ُيقـــرر
 

، بمبلغ إجمالي 2020 للعام المالياعتماد موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي  -1
 قدره مليون دوالر، وفقًا للصيغة المرفقة.

دعوة وزارات الشؤون االجتماعية او ما في حكمها في الدول األعضاء، إلى المبادرة  -2
، وسداد حصصها المتأخرة عن األعوام 2020بسداد مساهمتها في موازنة عام 

 السابقة.



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 والثالثين التاسعةلعادية الدورة ا         

37 

 

اإلجراءات اإلدارية والمالية الالزمة تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ  -3
 2020لتنفيذ البنود الواردة في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 

المرفقة، بناء على قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، ووفقًا للنةم 
 المتبعة في األمانة العامة لجامعة الدول العربية.  

 –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -تكليف األمانة العامة  -4
بتقديم تقرير حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ بنود موازنة  ،األمانة الفنية للمجلس(

، ضمن تقرير اإلدارة بين 2020الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 
الشؤون االجتماعية  وعرضه على الدورة األربعين لمجلس وزراء ،دورتي المجلس

 العرب.

 –)إدارة التنميــة والسياســات االجتماعيــة القطــاع االجتمــاعي  –تكليــف األمانــة العامــة  -5
ــة للمجلــس( ــة الفني ــغ األمان ــل مبل ــة الالزمــة لتحوي ــة والمالي ، باتخــاذ اإلجــراءات اإلداري

 $ )فقــــــــط خمســــــــة وعشــــــــرون ألــــــــف دوالر أمريكــــــــي ال غيــــــــر(، خصــــــــمًا                  25000
ــام المــالي  ــي للعمــل االجتمــاعي للع ــة الصــندوق العرب ــى مؤسســة 2020مــن موازن ، إل

Community Systems Foundation (CSF) ـــس ـــدة المجل ، المعتمـــد ل
االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة، كمســاهمة مــن المجلــس فــي اســتكمال نةــام 

لى الفقر متعدد األبعاد، المتابعة والتقييم المرقمن لالطار االستراتيجي العربي للقضاء ع
عداد المادة التدريبية الالزمة والقيام بعملية التدريب.  وا 

 

 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 889] ق 
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 ل سلصندوق الع بي املواانة التقدي ية
 2020ل سلعام املايل  ل سلععل اتجمتعاةي 
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 ل سلصندوق العـــ بي املــواانة التقديـ ية

 2020لعــــام   سلعـعل اتجمــــتعــاةــــيل 
*********** 

 
 
 

 2020مــوازنــة عــام 
 

االعتماد  البـيـان
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

   :المساهمات والمساعدات

تم إدراج هذا البند بناًء على قرار مجلس وزراء  489.000
(، 36)د. 814الشؤون االجتماعية العرب رقم ]ق 

قواعد تقديم الدعم  بشأن [15/12/2016
 للمشروعات االجتماعية.

  .200.000 دعم المشروعات االجتماعية في الدول األعضاء  

   
 

 .دعم المؤسسات االجتماعية الفلسطينية 

 
 

50.000 
( من 13تم إدراج هذا البند بناًء على المادة ) 

 .النةام األساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي

 

 ساهمة في تخفيف اآلثار االجتماعية للكوارث.الم 

 
 

150.000 
  

( مــن 13تــم إدراج هــذا البنــد بنــاًء علــى المــادة )
 .النةام األساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي

 

  دعم مشاركة الدول األقل نموًا في االجتماع الدوري
 2020للجنة األسرة العربية لعام 

 

 
 

12.000 
   بناًء على قراري المجلس رقم تم إدراج هذا البند  

 . [10/12/2011( 31)د. 684] ق 

 

  دعم مشاركة الدول األقل نموًا في االجتماع الدوري
 .2020للجنة الطفولة لعام 

 

 

 

 

     تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم   12.000
 [.4/12/2012(، 32)د. 707] ق 

 

 ماعية العرب في مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجت
مسابقة أخي اليتيم لدعم الدولة المضيفة والجوائز 

 المادية.
 

 

    تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم   40.000
 .[5/12/2018(، 38)د.ع 864] ق 

 

 

 مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في      
د التنمية نظام المتابعة والتقييم المرقمن لجهو استكمال "

 االجتماعية في الدول العربية".
 

 

قرار القمة العربية  تم إدراج هذا البند بناًء على  25.000
( بتاري  59التنموية االقتصادية واالجتماعية رقم )

)د.ع  889] قرار المجلس رقم ،20/1/2019
39 ،)17/12/2019.] 
 



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 والثالثين التاسعةلعادية الدورة ا         

40 

 

 2020مــوازنــة عــام 

االعتماد  البـيـان
 التفصيلي

عتماد اال
 اإلجمالي

 

 السند

 :االجتماعات الدورية

  اجتماع الدورة العادية االربعين لمجلس وزراء الشؤون
 :دولة اإلمارات العربية المتحدة – االجتماعية العرب

  
40.000 

 
( من 6تم إدراج هذا البند بناًء على المادة )

النةام األساسي لمجلس وزراء الشؤون 
]ق  مجلس رقمال االجتماعية العرب، وقرار

 [17/12/2019(،39،)د.ع900

مساهمة المجلس في نفقات الدورة حال عقدها خارت مقر  -
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

30.000  

( 40نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال الدورة ) -
 لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.      

 
 

10.000  

 

 والسبعين للمكتب  لدورة العادية الخامسةاجتماع ا
 التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب:

    

 

 

 

 
21.000 

 
تم إدراج هذا البند بناًء على الفقرة )د( من المـادة 

( من النةام األساسي لمجلس وزراء الشؤون 10)
مقر  حال عقدها خارت  مساهمة المجلس في نفقات الدورة - .االجتماعية العرب

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

 

10.000  

  8.000 (.75نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال الدورة ) -

  2.000 حفالت وضيافة للوفود المشاركة. -

  500 مطبوعات. -

  مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة. -

500  

 

 :المسابقات
   

 
       لبند بناًء على قرار المجلس رقم تم إدراج هذا ا

 .[5/12/2018(، 38)د.ع 864] ق 

 

 18.500   :الدورة األولى لمسابقة أخي اليتيم 

 .تذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين في المسابقة   -
 

6.300 
 

 

  6.000 .بدالت سفر ممثلي الدول األقل نموًا  المشاركين في المسابقة -

 .نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال المسابقة -
 

5.550 
 

  

 .مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة -

 
650 
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 2020مــوازنــة عــام  

االعتماد  البـيـان
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

 

 ورل العمل والمؤتمرات:

 ة والتقييم ورشة العمل المتقدمة حول " نةام المتابع
 المرقمن لجهود التنمية االجتماعية في الدول العربية":

 
 

 

 
28.000 

 

 
قـرار القمـة العربيـة تم إدراج هذا البنـد بنـاًء علـى  

( باعتبـــار 12( الصـــادر عـــن الـــدورة )220رقـــم )
خفه ةاهرة الفقر بنـدًا دائمـًا علـى جـدول أعمـال 
 مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب، وقــرار

( بتــاري  59العربيــة التنمويــة الرابعــة رقــم ) القمــة
باعتمـــــــاد اإلطـــــــار االســـــــتراتيجي  20/1/2019

 العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد.
 

 دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات الورشة. -
 

10.000 
 

 

 في الورشة. سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين تذاكر -
 

6.000 
 

 

 ل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا المشاركين في الورشةبد -
 

6.000 
 

 

 نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال الورشة. -
 

4.500 
 
 

 

 ترجمة فورية خالل أعمال الورشة أو ترجمة أوراق العمل. -
 

1.500  

  ورشة عمل إلعداد كوادر تدريبية من العاملين في المجال
 ي للكشف المبكر عن الفكر المتطرف:االجتماع

 
تـــم إدراج هـــذا البنـــد فـــي إطـــار تنفيـــذ قـــرار القمـــة  34.000

ـــــة 699العربيـــــة رقـــــم ) ( بشـــــأن اإلرهـــــاب والتنمي
( لمجلـــس 28االجتماعيـــة، الصـــادر عـــن الـــدورة )

جامعة الدول العربية على مستوة القمة بالتعـاون 
 مع جامعة نايف.

 

  
  10.000 ة للمساهمة في نفقات الورشةدعم المجلس للدولة المضيف -
تذاكر سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا المشاركين في  -

 الورشة. 

5.920 
 

 

 بدل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا المشاركين في الورشة. -
 

5.800  
  4.000   .خبراء لتدريب العاملين 2مكافأة  -
 خبراء. 2تذاكر سفر  -

 

1.600  
  1.680 ليال. 4$ ×  210× خبراء  2ل سفر بد -
  5.000 نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال الورشة -

 

   

 

  وعاقات:لموحد لتصنيف االورشة عمل حول 
  

 

]ق تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم  33.000
باعتماد الخطة [ 15/12/2016(، 36)د. 816

وطلب دولة اإلمارات  ،2021–2017الخمسية 
 888] ق العربية المتحدة وقرار المجلس رقم 

   [.17/12/2019(، 39)د.ع 

  10.000 .شةر المستضيفة للمساهمة في نفقات الو  دعم المجلس للدولة -
  6.220 ألقل نموًا في الورشة.تذاكر سفر ممثلي الدول العربية ا -
  6.200 في الورشة. ممثلي الدول العربية األقل نمواً بدل سفر  -
  2.000 مكافأة خبير  -
  800 تذكرة سفر خبير  -
  1.680 ليالي 4بدل سفر خبيرين لمدة  -
 .ورشةنفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم ال -

 
6.100  
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 2020مــوازنــة عــام 
 

االعتماد  البـيـان
 التفصيلي

االعتماد 
 اإلجمالي

 السند

 االجتماعية والتنموية الستراتيجية  مؤتمر" تنفيذ األبعاد
( لكبار السن بين اإلمكانيات 30القمة العربية في دورتها )

  والتحديات":

 في نفقات المؤتمر للمساهمةدعم المجلس للدولة المضيفة  -

 
 
 
 

10.000 
 

34.500 
 

 

قرار القمة  في إطار تنفيذتم إدراج هذا البند 
 -3، ج30د.ع  – 773العربية رقم )ق: ق 

( كبار السن بين اإلمكانيات 31/3/2019
، )د.ع 888]ق  وقرار المجلس رقم، والتحديات"

39 ،)17/12/2019.] 
  

 
 

 

 في المؤتمر.  سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين تذاكر -

 بدل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا في المؤتمر. -
5.800 
5.800 

 

 العلمية للمؤتمر.خبراء إلعداد المادة  2مكافأة  -
 

4.000  

 خبراء. 2تذاكر سفر  -
 

1.600  

   1.680 ليال. 4$ ×  210× خبراء  2بدل سفر  -

 نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال المؤتمر. -
 

5.620 
 

 

 التفاعلي للتكنولوجيا واألشخاص ذوي اإلعاقة،  مؤتمر"ال
بية في مجال األشخاص ومعره االختراعات واالبتكارات العر 

  ذوي اإلعاقة": 
 
 

 

47.000 
 
 

 

بناء على قرار مجلس وزراء تم إدراج هذا البند 
، )د.ع 882قم ]ق الشؤون االجتماعية العرب ر 

وسيتم تنةيمه على هامل  ،[17/12/2019(،39
  30.000 .في نفقات المؤتمر للمساهمةدعم المجلس للدولة المضيفة  -  .2020أعمال أكسبو 

 في المؤتمر.  سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين تذاكر -

 بدل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا في المؤتمر. -
5.800 

 

5.800 
 

 نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال المؤتمر. -
 

5.400 
 

 
 

 :ومعاره األسر المنتجةالندوات 
 اجمدنن الرعاية واال ندوة حول " المصابين بطيف التوحد بي:" 

 
 

 

 
34.500 

 
تم إدراج هذا البند بناًء علي طلب الجمهورية 

(، 39،)د.ع 888]ق  التونسية وقرار المجلس رقم
17/12/2019.] 
 
 

  10.000 دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات الندوة.  -
  5.820  .في الندوة تذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين -
  5.900 بدل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا.  -
  4.000 .مكافأة خبيرين إلعداد أوراق العمل -
  1.600 .تذاكر سفر خبيرين -
 1.680 ليال. 4$ ×  210×   2بدل سفر  -

 
 

  5.500  .نفقات مشاركة وفد األمانة الفنية لتنظيم أعمال الندوة -



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 والثالثين التاسعةلعادية الدورة ا         

43 

 

 2020عــام مــوازنــة 
 

االعتماد  البـيـان
 التفصيلي

االعتماد 
 اإلجمالي

 السند

        تنةيم المعره العربي لمنتجات األسر المنتجة وندوة حول
 " تسويق منتجات األسر المنتجة ":

تم إدراج هذا البند بناًء علي قرارات مجلس وزراء  30.500 
الشؤون االجتماعية العرب ذات الصلة باألسر 

، )د.ع 888]ق  وقرار المجلس رقم ،جةالمنت
39 ،)17/12/2019.] 
 

دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات المعرض  -
 والندوة.

10.000  

  6.100 .في الندوة تذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين -

  5.000 بدل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا. -
  2.000 .ورقة العمل الرئيسية مكافأة خبير إلعداد -

   800  .تذكرة سفر خبير -
  1.050 .ليالي 5$ ×  210× بدل سفر خبير  -

  .نفقات مشاركة األمانة الفنية لتنظيم أعمال الندوة -
 

5.550  

  وث:الدراسات والبح
85.000  

 خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد األطفال فيإعداد  -
 ابية. الصراعات المسلحة واإلره

( 1332مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة رقم )  15.000
، وقرار المجلس رقم ]ق 25/8/2019بتاري  

 [.17/12/2019(، 39)د.ع  893
 

( 1332مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة رقم )   
، وقرار المجلس رقم ]ق 25/8/2019بتاري  

 [.17/12/2019(، 39)د.ع  894
 

  15.000 تراتيجية العربية لألسرة تحديث االس -

عام  30إعداد دراسة تحليلية للمنطقة العربية بمناسبة مرور  -
 على إصدار اتفاقية حقوق الطفل. 

( 1332مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة رقم )  10.000
        ، وقرار المجلس رقم25/8/2019بتاري  

 [.17/12/2019(، 39)د.ع  895]ق 
 

( 1332مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة رقم )  10.000 استراتيجية لإلرشاد األسري.  إعداد -
       ، وقرار المجلس رقم 25/8/2019بتاري  

 [.17/12/2019(، 39)د.ع  899]ق 
 

إطالق الحملة اإلعالمية للتوعية من مخاطر وسائل االتصال  -
 . والتقنية الحديثة

 

(، 39)د.ع  900]ق قرار المجلس رقم   20.000
17/12/2019.] 
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 2020مــوازنــة عــام 

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

 

دراسات وأوراق عمل إلعداد التقرير العربي الثاني حول  -
 الفقر متعدد األبعاد.

 
قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم       15.000

[ بإعداد 17/12/2019(، 39)د.ع  881] ق 
 التقرير العربي الثاني عن الفقر متعدد األبعاد.

 
 

  اجتماع خبراء لمناقشة مسودة التقرير العربي الثاني
 عن الفقر متعدد األبعاد:

تم إدراج هذا البند بناء على قرار مجلس وزراء  15.000 
)د.ع  881الشؤون االجتماعية العرب رقم ] ق 

39 ،)17/12/2019]. 
  4.000 $ )متوسط سعر التذكرة(. 800×  خبراء  5تذاكر سفر    - 

  5.250 ليالي.  5$ ×  210× خبراء  5بدل سفر   -

مكافأة خبير إلعداد ورقة العمل الرئيسية للتقرير العربي الثاني   -
 عن الفقر متعدد األبعاد.

 
3.000 

 

تذكرة سفر مدير إدارة للمشاركة في اجتماع الخبراء لمناقشة  -
 مسودة التقرير العربي الثاني عن الفقر متعدد األبعاد.

1.550  

بدل سفر مدير إدارة للمشاركة في اجتماع الخبراء لمناقشة  -
      مسودة التقرير العربي الثاني عن الفقر متعدد األبعاد لمدة

 ليالي(. 5×  2/3$× 210)    ليالي. 5
 

700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

على قرار مجلس وزراء تم إدراج هذا البند بناء 
 858الشؤون االجتماعية العرب رقم ] ق 

 [.5/12/2018ٍ(، 38)د.ع

  المشاركة في أعمال مؤتمر الدول األطراف أعضاء
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: وتنةيم حدث 

 جانبي على الهامل:

  

 30.000 
 

تذاكر سفر رئيس المكتب التنفيذي وأمين عام مساعد  -
ة التنمية والسياسات االجتماعية وعضو من ومدير إدار 

 اإلدارة.

12.000  

بدالت سفر رئيس المكتب التنفيذي وأمين عام مساعد  -
وعضو من  ومدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

 . اإلدارة

 نفقات إقامة الوفد خالل فترة المؤتمر. -

5.000 
 

 
 

8.500 

 

 حدة.ترجمة، إيجار أجهزة، ورسوم باألمم المت -

 
 

4.500  
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 2020مــوازنــة عــام 

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

 

  المشاركة في أعمال اللجنة االجتماعية لألمم
 المتحدة:

تذاكر سفر أمين عام مساعد ومدير إدارة التنمية  -
 والسياسات االجتماعية.

 
10.000 

 

20.000 
 
 

قرار مجلس وزراء تم إدراج هذا البند بناء على 
 858الشؤون االجتماعية العرب رقم ] ق 

 [.5/12/2018ٍ(، 38)د.ع
 
 
 
 
 
 

   

أمين عام مساعد ومدير إدارة التنمية  بدالت سفر -
 والسياسات االجتماعية.

4.000  
 

  6.000 نفقات إقامة الوفد خالل أعمال اللجنة. -
   
 

 تماعات أو تغطية نفقات مشاركة األمانة الفنية في االج
الفعاليات التي تنظمها األمانة العامة أو تنظمها جهات 

 خارجية ضمن اختصاص المجلس.
 20.000  

  :المصاريف اإلدارية
 

10.000 
 
 
 

  2020أتعاب مكتب المحاسبة والمراجعة للعام المالي. 

 
4.000  

بناًء على قرار المجلس رقم     تم إدراج هذا البند 
 [. 15/12/2013(، 33)د.  731ق]

 .مصاريف متنوعة 

 

 

6.000 
 
 

 

 10.000  احتياطي األنشطة
 
 
 

  1.000.000 1.000.000 اإلجمالي الكلي 
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 ق ار
 بوأا: سداد الدول حلصصها يف مواانة الصندوق الع بي

 واملتأخ ات التي مل يتم سدادها 2019 العام املايلل سلععل اتجمتعاةي ةن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،

 

 :  بعد إطالعه على
 األمانة الفنية للمجلس، –مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

 والنظام االساسى للصندوق العربى للعمل االجتماعى، -
 –4ت – (151د.ع ) – 8393 رقم دول العربية رقم )ق:وقرار مجلس جامعة ال -

6/3/2019،) 

(، 38)د. 860وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ] ق  -
5/12/2018،] 

 وتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة، -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2019أكتوبر/ تشرين األول  16بعين )الكويت: الثالثة والس
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 
 

 

 ُيقـــرر

اعية أو ما في حكمها في الدول األعضاء، توجيه الشكر إلى وزارات الشؤون االجتم -1
للعام التي قامت بسداد مساهماتها في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي 

 .2019 المالي
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دعوة وزارات الشؤون االجتماعية أو ما في حكمها في الدول األعضاء إلى سداد  -2
قرار ل اً تنفيذ لك، وذحصصها ومتأخراتها في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي

 .(6/3/2019 –4ج –( 151د.ع ) – 8393مجلس جامعة الدول العربية )ق: رقم 

دعوة وزارات الشؤون االجتماعية أو ما في حكمها في الدول األعضاء التي لم تسدد  -3
، إلى سرعة 2019 للعام الماليحصتها في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي 

 سداد حصتها.
 
 

[17/12/2019(، 29د.ع ) 890] ق   
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الصندوق كشـف بسداد الدول لحصصها في مـوازنـة  

  2019العربي للعمل االجتماعي عن العام المالي  
 16/12/2019حتى تاري  

     ********** 
 
 

 البيــان المبلـغ الدولــة

 2019حصة عام  $ 10000 المملكة األردنية الهاشمية

 2019حصة عام  $ 65000 دةدولة اإلمارات العربية المتح

 2019حصة عام  $ 20000 مملكة البحرين

 الجمهورية التونسية
 

15000 $ 

 

 2019حصة عام 
 

 2019حصة عام  $ 45000 دولة قطر

 $ 200000 جمهورية العراق
100000 $ 

 

 2017و 2016حصة عامي 

 2019حصة عام 

 2019حصة عام  $ 20000 سلطنة عمان

 %(1) 2018حصة عام  $ 10000 الجمهورية اللبنانية

 2019حصة عام  $ 85000 جمهورية مصر العربية

 $ 50000 المملكة المغربية
50000 $ 

 2018حصة عام 
 2019حصة عام 

 اإلجمالي
 

 

670000 $ 
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 ق ار

 بوأا: امل زان ة واحلسا  اخلتامي حلسابات الصندوق الع بي 
 31/12/2018ـة فـي ل سلععل اتجمتعاةي ل سلسنـة املال ـة املنته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،
 

 

 على :  إطالعهبعد و
 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

ام االساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي والباب الخامس ( من النظ17والمادة ) -
 من الالئحة التنفيذية المالية للصندوق العربى للعمل االجتماعى،

-10 –( 31)د. 654وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق. -
11/12/2011،) 

لعمل االجتماعى وتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات الصندوق العربى ل -
 ،31/12/2018للسنة المالية المنتهية فى 

 ،31/12/2018للسنة المالية المنتهية في  PKFوتقرير مكتب المراجعة والمحاسبة  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 
. 
 
 
 

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 
 

 ُيقـــرر
 

ية اعتماد الميزانية والحساب الختامي للصندوق العربي للعمل االجتماعي للسنة المال -1
، وتوجيه الشكر إلى مكتب مراجعة الحسابات على 31/12/2018المنتهية في 

 جهوده في مراجعة حسابات الصندوق وضمان دقة اإلجراءات المالية.
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األخذ علمًا بما ورد في تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة، وتوجيه الشكر لها على  -2
الجتماعي، للسنة المالية جهودها، في مراجعة حسابات الصندوق العربي للعمل ا

، ومالحةاتها القيمة بما يسهم في ضمان حسن سير 31/12/2018المنتهية في 
 عمل الصندوق.

توجيه الشكر لألمانة العامة على جهودها، لتنفيذ موازنة الصندوق العربي للعمل  -3
، والطلب منها مراعاة ما ورد من مالحةات في تقرير 2018االجتماعي للعام المالي 

والعمل بموجبهما وفي ضوء توجيهات المجلس في هذا  ،يئة العليا للرقابة العامةاله
 الشأن.

الطلب من وزارات الشؤون االجتماعية أو ما في حكمها في الدول األعضاء، اتخاذ  -4
ما تراه مناسبًا حيال مالحةة الهيئة العليا للرقابة العامة فيما يتعلق بسداد حصصها 

 عليها قبل الصندوق. السنوية والمتأخرات التي

اعتماد رد األمانة العامة على مالحةات الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات  -5
، بالصيغة المرفقة في 2018الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

المذكرة الشارحة، وتكليف األمانة العامة بإرساله إلى الهيئة العليا للرقابة العامة 
 مة المعمول بها في هذا الشأن.وفقًا لألنة

  

[17/12/2019(، 29د.ع ) 891] ق   
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 ق ار
 الدراسة التح سل  سل ة بوأا: اةتعاد 

 يف الوطن الع بي"األطفال الذين يتخذوا من الوارع مأوى هلم "لظاه ة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين مجلس وزراء الشؤون االجتماعيةإن 
 على: اطالعهبعد 

 مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة )األمانة الفنية للجنة الطفولة العربية(، -

 وتوصيات لجنة الطفولة العربية، -

وتقريمممر وتوصممميات المكتمممب التنفيمممذي لمجلمممس وزراء الشمممؤون االجتماعيمممة العمممرب فمممي دورتمممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16ن )الكويت: الثالثة والسبعي

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 

 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 
 
 

 ُيقـــرر
في الذين يتخذون من الشارع مأوة لهم  األطفاللةاهرة  الدراسة التحليلية "  اعتماد -1

والتوصيات الملحقة بها كوثيقة استرشاديه للدول األعضاء لدعم جهودها  الوطن العربي"
 .للحد من هذه الةاهرة

وذلك  لهم"، مأوة الشارع من يتخذون الذين اعتماد التعريف اإلجرائي )الموحد( "لألطفال -2
عام ميالدي خارج نطاق الرعاية  18ل من على النحو التالي:" كل طفل )ذكر/أنثي( أق

كنتيجة لطرده من األسرة أو انجذابه للشارع ويقيم بالشارع  االسرية بشكل دائم او مؤقت
)أكل وشرب ونوم...ال (  إقامة كاملة دون عائل مؤتمن ويلبي احتياجاته األساسية

يث يتعره بالشارع ويتخذ من األعمال الهامشية أو مخالفة القانون مصدر للكسب ح
ألشكال اإلساءة واالستغالل وال يحةى حقوقه األساسية التي كفلها القانون"، وذلك نةرًا 

 مأوة الشارع من يتخذون الذين لعدم وجود تعريف موحد على المستوة العربي لألطفال
 لهم".

  [17/12/2019(، 29د.ع ) 892] ق 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJــ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 مع األخذ في االعتبار التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل. ملحوظة:ج
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 ق ار
 ع حد لعع سل ات جتن د األطفالبوأا: وض

 يف الص اةات املس سلحة واإلرهاب ة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ، إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين

 

 بعد اطالعه على:

 ية للجنة الطفولة العربية(،مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة )األمانة الفن -

 العربية، الطفولةوتوصيات لجنة  -

وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

  بعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية، و 

 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 
 

 ُيقـــرر

$ )فقط خمسة عشرة آالف دوالر امريكي 15000الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره  -
خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد األطفال في الصراعات المسلحة ال غير(، إلعداد "

عادة دمجهم في المجتمع ،"رهابيةواال  وذلك  ،بهدف حمايتهم بما يكفل حقوقهم وا 
موازنة الصندوق العربي للعمل بند الدراسات والبحوث المدرج في خصمًا من 

 ، ووفقًا للموازنة التقديرية المرفقة.2020االجتماعي للعام المالي 

 
[17/12/2019(، 29د.ع ) 892] ق   
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 داد خطة شام سلة املواانة التقدي ية إلة

 ل سلحد من ةع سل ات جتن د األطفال يف الص اةات املس سلحة واإلرهاب ة
 

 االعتماد التفصيلي البيان
 

 مكافأة خبير إلعداد الخطة
 

5000$ 

 
 تكاليف ترجمة وطباعة الخطة

 

5000$ 

 
 فعالية إلطالق الخطة

 

5000$ 

 
 االجمالي

 
15000$ 
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 ق ار
 ب ة لألس ةبوأا: حتديث اتجسرتات ج ة الع 

 وخطة الععل التنف ذية اخلاصة بها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثينإن 
 على: اطالعهبعد 

 ،عربية(إدارة المرأة واألسرة والطفولة )األمانة الفنية للجنة األسرة المذكرة  -

 وتوصيات لجنة األسرة العربية، -

وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 احات األمانة الفنية، وبعد االستماع إلى إيض 

 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ُيقـــرر

دوالر أمريكي ال  ألف ةعشر خمسة $ )فقط 15000الموافقة على تخصيص مبلغ  -
بما  ،وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها ،لتحديث االستراتيجية العربية لألسرة ،غير(
اشى مع الةروف والتحديات التي تعانيها االسرة في المنطقة العربية في الوقت يتم

استرشاديه للنهوه بأوضاع االسرة العربية وتعزيز الراهن، لتكون بمثابة خطة عمل 
الصندوق العربي بند الدراسات والبحوث المدرج في موازنة خصمًا من وذلك  مكانتها،

. ووفقًا للموازنة التقديرية المرفقة، مع إعداد 2020للعام المالي  للعمل االجتماعي
آلية للتقييم والمتابعة لتنفيذ االستراتيجية المحدثة، يتم تنفيذها على مدة خمس 

 سنوات.

[17/12/2019(، 29د.ع ) 892] ق   
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 املواانة التقدي ية
 لتحديث اتجسرتات ج ة الع ب ة لألس ة
 وخطة الععل التنف ذية اخلاصة بها

 

 عتماد التفصيلياال البيان
 

 مكافأة خبير لتحديث االستراتيجية
 

5000$ 

 
 تكاليف ترجمة وطباعة االستراتيجية

 

5000$ 

 
 فعالية إلطالق االستراتيجية

 

5000$ 

 
 االجمالي

 
15000$ 
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 ق ار
 ةام ة سلى اتفاق ة حقوق الطفل 30اتجحتفال مب ور بوأا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،

 وبعد اطالعه على:

 ،للجنة الطفولة العربية( األمانة الفنية) إدارة المرأة واألسرة والطفولة مذكرة -

 وتوصية لجنة الطفولة العربية، -

الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى ايضاحات األمانة الفنية 

  المجلسوبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 

 ُيقـــرر

$ )فقط عشرة آالف دوالر أمريكي ال 10000موافقة على تخصيص مبلغ وقدره ال -1
عام على إصدار  20بمناسبة مرور دراسة تحليلية للمنطقة العربية غير(، إلعداد 

اتفاقية حقوق الطفل حول أثر االتفاقية على تعزيز حقوق الطفل والتقدم المحرز في 
لتحديات التي تواجهها بالتعاون مع تنفيذ االتفاقية في الدول األعضاء، وكذلك ا

، اآلليات الوطنية المعنية في الدول األعضاء، والمنةمات اإلقليمية والدولية المعنية
الصندوق العربي للعمل بند الدراسات والبحوث المدرج في موازنة خصمًا من وذلك 

 ووفقًا للموازنة التقديرية المرفقة.، 2020للعام المالي  االجتماعي

لرئاسة الفعالية رفيعة  ،ة بتكليف الجمعية العامة لألمم المتحدة لسلطنة ُعماناإلشاد -2
المستوة لالحتفال بالذكرة الثالثين العتماد اتفاقية حقوق الطفل، اعترافًا بالدور الذي 

 تقوم به سلطنة ُعمان وسجلها الحافل في مجال رعاية حقوق الطفل.

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 895] ق 
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دراسة حت سل  سل ة ل سلعنطقة الع ب ةالتقدي ية إلةداد  املواانة  
 ةام ة سلى إصدار اتفاق ة حقوق الطفل 30مبناسبة م ور 

 

 االعتماد التفصيلي البيان
 

 مكافأة خبير إلعداد التقرير
 

5000$ 

 
 تكاليف ترجمة وطباعة التقرير

 

3000$ 

 
 فعالية إلطالق التقرير

 

2000$ 

 
 االجمالي

 
10000$ 
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ارق   

 الدل ل الع بي ل سلعدالة الصديقة ل سلطفلبوأا: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين، 

 وبعد اطالعه على:

 ،ولة العربية(للجنة الطف األمانة الفنية) إدارة المرأة واألسرة والطفولة مذكرة -

 وتوصية لجنة الطفولة العربية، -

وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ى ايضاحات االمانة الفنية،وبعد االستماع ال 

  المجلسوبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 

 
 
 
 

 ُيقـــرر

 
 .الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل" كإطار عام استرشاديـ" اإلحاطة علمًا ب -

 
 
 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 896] ق 
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 ق ار

ل سلجنة الطفولة الع ب ة، بوأا: التوص ات الصادرة ةن الدورة الثالثة والعو وا 
 واتجمتعاع اخلامو ةو  ل سلجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ،إن مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين   

 بعد اطالعه على : و
 ،للجنة الطفولة العربية( األمانة الفنية) سرة والطفولةإدارة المرأة واأل مذكرة -

 وتوصيات لجنة الطفولة العربية، -

وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 لشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء ا -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
  المجلسوبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

 ُيقـــرر

اعتماد التوصيات الصادرة عن الدورة "الثالثة والعشرون للجنة الطفولة العربية"  .1
 .”بالصيغة المرفقة“و"االجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال 

األمانة  -إدارة المرأة واألسرة والطفولة القطاع االجتماعي ) –األمانة العامة الطلب من  .2
تعميم التوصيات الصادرة عن الدورة "الثالثة والعشرون للجنة الطفولة العربية(،  الفنية

للجنة الطفولة العربية" و"االجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد 
 األطفال على الدول األعضاء.

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 897] ق 
 

 



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 والثالثين التاسعةلعادية الدورة ا         

60 

 

 ق ار
 بوأا: التوص ات الصادرة ةن الدورة التاسعة ل سلجنة األس ة الع ب ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       
 الثين ،إن مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والث

 بعد اطالعه على : و 
 ،للجنة األسرة العربية( األمانة الفنيةمذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة ) -

 وتوصيات لجنة األسرة العربية، -

وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
   المجلسوبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

  ُيقـــرر

بالصيغة “اعتماد التوصيات الصادرة عن الدورة "التاسعة للجنة االسرة العربية"  .1
 .”ةالمرفق

األمانة  -القطاع االجتماعي )إدارة المرأة واألسرة والطفولة  –األمانة العامة الطلب من  .2
تعميم التوصيات الصادرة عن الدورة " التاسعة للجنة  ،للجنة األسرة العربية( الفنية

 األسرة العربية" على الدول األعضاء.

 

 
 [17/12/2019(، 29د.ع ) 898] ق 
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 ق ار
 رتات ج ة لإلرشاد األس ي"بوأا: إةداد "اس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،التاسعة والثالثينإن مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب في دورته العادية 

 بعد اطالعه على : 
 ،للجنة األسرة العربية( األمانة الفنيةمذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة ) -

 لجنة األسرة العربية،وتوصية  -

وتقريمر وتوصمميات المكتممب التنفيممذي لمجلممس وزراء الشممؤون االجتماعيممة العممرب فممي دورتممه  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ية،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفن 

   المجلسوبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

 ُيقـــرر

)فقط عشر ألف دوالر أمريكي ال  $10000الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره  -
غير(، لتغطية النفقات الخاصة بإعداد "استراتيجية لورشاد األسري"، وباالستفادة من 

ب التنفيذي لمجلس وزراء الميثاق االخالقي لورشاد األسري الصادر عن المكت
بند خصمًا من الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك 

للعام المالي  لعمل االجتماعيالعربي لصندوق الدراسات والبحوث المدرج في موازنة ال
 ، ووفقًا للموازنة التقديرية المرفقة.2020

 
 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 899] ق 
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 نة التقدي يةاملواا

 إلةداد اسرتات ج ة لإلرشاد األس ي
 

 اتجةتعاد التفص  سلي الب اا

مكافئة خبير إلعداد "استراتيجية لإلرشاد 
 األسري

5000$ 

 $2000 تكاليف الطباعة

 $2000 تكاليف الترجمة

 $1000 مصاريف نثرية يتم تسويتها وفقًا لألنظمة

 $10000 اجملعوع
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 ق ار

 محاية األطفال من خماط  وسائل اتجتصال والتقن ة احلديثةبوأا: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ، إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين

 

 وبعد اطالعه على:

 كرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة )األمانة الفنية للجنة الطفولة العربية(،مذ -

 وتوصيات لجنة الطفولة العربية، -

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى ايضاحات األمانة الفنية 

  مجلسالوبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء، 

 
 
 

 ُيقـــرر

$ )فقط عشرون ألف دوالر أمريكي ال 20000الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره  -
طالق الحملة االعالمية للتوعية من مخاطر وسائل االتصال والتقنية غير(،  لتنفيذ وا 
موازنة الصندوق العربي بند الدراسات والبحوث المدرج في ، وذلك خصمًا من الحديثة

 .2020لعام المالي للعمل االجتماعي ل

 

 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 900] ق 
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 ق ار
 بوأا: ختص ص يوم ة بي ل سل ت م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،

 بعد اطالعه على :و
 ،للجنة الطفولة العربية( األمانة الفنيةسرة والطفولة )مذكرة إدارة المرأة واأل -

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 

 ،وبعد مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي 

 ُيقـــرر

امس عشر من رمضان يوم عربي لليتيم من كل الموافقة على تخصيص يوم "الخ -1
 عام، تحتفل به الدول العربية وفقًا لبرامج احتفاالتها الوطنية.

الطلب إلى الدول االعضاء االحتفال بهذا اليوم سنويًا، ووضعه تحت أعلى مستوة  -2
 من الرعاية.

العام  دعوة وسائل اإلعالم العربية لتغطية الحدث على أوسع نطاق وذلك لتوعية الرأي -2
 بأهمية كفالة اليتيم.

عداد بيان صحفي في هذا  -2 تكليف األمانة العامة بإعداد شعار )لوجو( لهذا اليوم، وا 
 الشأن.

 
 

 [17/12/2019(، 29د.ع ) 901] ق  
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 ق ار
 بوأا: القانوا الع بي اتجسرتشادي
 حلعاية ودةم حقوق كبار السن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،

 

 

 على :  إطالعهبعد و
 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

( الصادر عن الدورة 773رقم ) مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،قرار  -
 (.30العادية )

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس،وبناًء على مشا 
 

 ُيقـــرر
 

القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية،  –تكليف األمانة العامة  -
األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب(، اتخاذ االجراءات الالزمة 

(، من خالل 30رة العادية )( الصادر عن الدو 773لتنفيذ قرار القمة العربية رقم )
ة ومجلس وزراء العدل العرب، التنسيق مع كل من األمانة الفنية لمجلس وزراء الصح

والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابعة لألمانة العامة لجامعة الدول 
 إلعداد مشروع القانون العربي االسترشادي لكبار السن. العربية،

 
 [17/12/2019 (،29د.ع ) 902] ق 
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 ق ار
 بوأا: دةم مجهورية الصومال الف درال ة

 ملنكوبي الف ضانات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 

 بعد إطالعه على : 
 األمانة الفنية للمجلس، –ية مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماع -

( بتممممممماريخ 77/11/2019وممممممممذكرة بعثمممممممة جامعمممممممة المممممممدول العربيمممممممة بمقديشمممممممو رقمممممممم ) -
14/11/2019، 

 ،14/11/2019( بتاريخ 72/2019ومذكرة جمهورية الصومال الفيدرالية رقم ) -
(، 36)د. 814وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ] -

 يم الدعم للمشروعات االجتماعية،[، بشأن قواعد تقد15/12/2016

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 
 
 

 

 ُيقـــرر
 

ة العرب بإجمالي مبلغ الموافقة على مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعي -1
وذلك لدعم منكوبي $ )فقط مائة وثمانمائة وسبعون دوالر أمريكي ال غير(، 178500

الفيضانات في جمهورية الصومال الفيدرالية، وعلى أن يتم صرف المبلغ على النحو 
 التالي:
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من بند التخفيف من اآلثار االجتماعية للكوارث المدرج في  100000خصم مبلغ  -
 .2020صندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي موازنة ال

مقديشو،  –$ المتواجد كعهدة بمكتب بعثة جامعة الدول العربية 78500خصم مبلغ  -
المتبقي من دعم مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، لجمهورية الصومال 

 .[ 15/12/2016( ، 36)د.ع  808] ق بموجب قرار المجلس رقم 

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة التنمية والسياسات  –العامة  تكليف األمانة -2
األمانة الفنية للمجلس(، بالتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية في  –االجتماعية 

مقديشيو، اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن، والطلب من البعثة بالتنسيق مع 
ستفادة من الدعم المقدم من مجلس الجهات الصومالية المعنية، إلعداد تقرير حول اال

وزراء الشؤون االجتماعية العرب، وفقًا للنةم المتبعة في هذا الشأن، وعرضه على 
 المجلس في دورة قادمة.

 

 
[17/12/2019(، 29د.ع ) 902] ق   
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 ق ار

 بوأا: التعاوا بني جم سلو واراا الونوا اتجمتعاة ة الع  
 ت اتجمتعاة ة التنعويةومنظعة التعاوا اإلسالمي يف اجملاتج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 طالعه على:ابعد 

 توصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 األمانة الفنية،  وبعد االستماع إلى إيضاحات 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 
 
 

 

 ُيقـــرر
 

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة التنمية والسياسات  -تكليف األمانة العامة  -
األمانة الفنية للمجلس(، بالتنسيق مع األمانة العامة لمنةمة التعاون  –االجتماعية 

لتعاون بين الجانبين في المجاالت ذات االهتمام المشترك، اإلسالمي، وضع تصور ل
 وعره الموضوع على المجلس في دورة قادمة.

 
[17/12/2019(، 29د.ع ) 902] ق   
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 ق ار

 بوأا: حتسني أسال ب وإم ااات ة ض املوضوةات
 ة سلى اجمل سلو اتجقتصادي واتجمتعاةي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته التاسعة والثالثين،
 

 بعد إطالعه على : 
 األمانة الفنية للمجلس، –مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

 (،5/9/2019-104د.ع  -2231قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق -
لس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمج -

 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 لسوبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المج، 

 

 ُيقـــرر
+ 

-104د.ع  -2231أخذ العلم بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق -1
5/9/2019.) 

الطلب من وزارات الشؤون االجتماعية او ما في حكمها في الدول األعضاء، موافاة  -2
األمانة  –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –األمانة العامة 

س وزراء الشؤون االجتماعية العرب(، بالموضوعات التي تندرج ضمن الفنية لمجل
اختصاصات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، لدراستها واعتمادها قبل 
عرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في الفقرة 

 ( من القرار المشار إليه أعاله.1العاملة رقم )

 

[17/12/2019(، 29د.ع ) 905] ق   
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 ق ار
 بوأا: تق ي  وق ارات الدورة الثالثة والسبعني ل سلعكتب التنف ذي

 جمل سلو واراا الونوا اتجمتعاة ة الع  
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 
 ،إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين

 بعد إطالعه على : 
 األمانة الفنية للمجلس، –مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

( من النظام األساسي للمجلس التي تحدد موعد عقد دورات 10والفقرة )د( من المادة ) -
 المكتب التنفيذي،

( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المتعلقة 11المادة )و  -
 باختصاصات المكتب التنفيذي،

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ة الفنية،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمان *

 وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، *
 
 
 
 
 
 
 

 ُيقـــرر
دورته العادية الثالثة  الصادر عناإلحاطة علمًا بتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي  -1

 (.256( إلى القرار رقم )250والسبعين، والقرارات التي اتخذها من القرار رقم )
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وزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء في المكتب التنفيذي تقديم الشكر إلى معالي ال -2
على ما أبدوه من حرص، وما بذلوه من جهد في مراجعة مشروع جدول أعمال الدورة 

 والثالثين للمجلس وموضوعاته ووثائقه. التاسعةالعادية 

( للمكتب التنفيذي لمجلس 72تقديم الشكر لدولة الكويت على استضافتها للدورة ) -2
 شؤون االجتماعية العرب، ومعره األسر المنتجة الفلسطينية.وزراء ال

 
 
 

[17/12/2019(، 29د.ع ) 906] ق   
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 ق ار
 بوأا: توك ل املكتب التنف ذي

 جمل سلو واراا الونوا اتجمتعاة ة الع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 دورته التاسعة والثالثين، إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في
 بعد اطالعه على:

 األمانة الفنية للمجلس، –مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
 والنظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 والفقرة )أ( من المادة العاشرة منه، -

العرب في دورته  وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية -
 (،2019أكتوبر/ تشرين أول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

 ُيقـــرر

ــديم الشــكر  -1 ــة أعضــاء المكتــب تق لمعــالي الســيدات والســادة وزراء الشــؤون االجتماعي
التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب للفترة من )نـوفمبر/ تشـرين الثـاني 

 ( في كل من:2019إلى نوفمبر/ تشرين الثاني  2017

ــا، المم ــة ليبي ــة اللبنانيــة، دول ــة الكويــت، الجمهوري لكــة جمهوريــة القمــر المتحــدة، دول
المغربيــة، الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة، باإلضــافة إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة 

على ما قـدموه مـن إسـهامات متميـزة إلثـراء العمـل العربـي المشـترك فـي  )عضو دائم(،
 مجاالت التنمية االجتماعية.
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ُيشكل المكتب التنفيذي من وزراء الشؤون االجتماعية العرب من الدول التالية:  -2
جمهورية اليمنية، المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة ال

البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باإلضافة 
إلى جمهورية مصر العربية )كعضو دائم(، للسنتين القادمتين اعتبارًا من نوفمبر/ 

 .2021نوفمبر/ تشرين الثاني  إلى 2019تشرين الثاني 

توجيه الشكر إلى معالي األستاذة غادة فتحي والي، على جهودها خالل ترأسها أعمال  -3
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، للفترة من أكتوبر / 

 .2019وحتى أكتوبر / تشرين األول  2014تشرين األول 

 
 
 

[17/12/2019(، 29د.ع ) 907] ق    
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 ق ار

 بوأا: تقاري  الدول األةضاا حول متابعة  
 ق ارات الدورة الثامنة والثالثني جمل سلو واراا الونوا اتجمتعاة ة الع  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،
   طالعه علىبعد ا

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
(، 34)د. 775ق وقراري مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ] -

 [، 14/11/2017(، 37)د. 849[، ورقم ] ق 22/12/2014

دورته  وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في -
 (،16/10/2019 –الثالثة والسبعين )الكويت 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 *   وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية،
 *   وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس،

 ُيقـــرر

ى ما أبدوه من حرص واتخذوه من إجراءات لتنفيذ تقديم الشكر للدول األعضاء عل -1
 قرارات المجلس في دورته العادية الثامنة والثالثين.

دعوة وزارات الشؤون االجتماعية أو ما في حكمها في الدول األعضاء، العمل على  -2
القطاع االجتماعي )إدارة التنمية  -األمانة العامة استمرار تقديم تقاريرها إلى 

األمانة الفنية للمجلس(، حول اإلجراءات التي اتخذتها  –جتماعية والسياسات اال
( الصادر عن الدورة العادية 530لتنفيذ قرارات المجلس، وفقًا لما ورد في القرار رقم )

 السابعة والعشرين.

[17/12/2019(، 29د.ع ) 908] ق   
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 ق ار

 ن ة ل سلعج سلو(بوأا: تق ي  إدارة التنع ة والس اسات اتجمتعاة ة )األمانة الف
 (39( و )38ةن أةعاهلا بني دورتي اجمل سلو )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية التاسعة والثالثين،
 بعد اطالعه على:

 اعية العرب، ( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتم12المادة )  -
 األمانة الفنية للمجلس، -ومذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية   -

 والثالثين، الثامنةوتقرير وقرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته   -

األمانة الفنية للمجلس(   –وتقرير القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية   -
 (،38اءات التي اتخذتها لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة )حول اإلجر 

 ، 39و 38وتقرير نشاط إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بين دورتي المجلس   -

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 ،(2019أكتوبر/ تشرين األول  16الثالثة والسبعين )الكويت: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 *  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية،
 *  وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس،

 ُيقـــرر

 القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياساتأخذ العلم، باإلجراءات التي اتخذها  -1
لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون  ،األمانة الفنية للمجلس( –االجتماعية 

 والثالثين. الثامنةاالجتماعية العرب الصادرة عن الدورة العادية 

القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات األخذ علمًا بما ورد في تقرير نشاط  -2
 .(29( و )28) مجلسبين دورتي ال األمانة الفنية للمجلس( –االجتماعية 

[ 17/12/2019(، 29د.ع ) 909] ق   
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 ق ار
 بوأا: استضافة دولة اإلمارات الع ب ة املتحدة

 ( جمل سلو واراا الونوا اتجمتعاة ة الع  40ل سلدورة )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ادية التاسعة والثالثين،إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الع
 
 

 بعد اطالعه على:
 االستماع إلى مداخلة معالي وزيرة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، -

 *  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية،
 *  وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس،

 
 
 
 

 ُيقـــرر

( 20اإلمارات العربية المتحدة، باستضافة أعمال الدورة )الترحيب بمبادرة دولة  -1
لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، خالل شهر ديسمبر / كانون األول 

2020. 

 –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –تكليف األمانة العامة  -2
تمع بدولة اإلمارات العربية األمانة الفنية للمجلس(، بالتنسيق مع وزارة تنمية المج

في  لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب (20المتحدة، لعقد أعمال الدورة )
 أفضل الةروف وأيسرها.

 

[17/12/2019(، 29د.ع ) 910] ق    
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 (1م فق )
 قائعة مواركني



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 والثالثين التاسعةلعادية الدورة ا         

78 

 

 

 قائمة بأسماء معالي رؤساء وأعضاء الوفود
 (29المشاركة في الدورة )

 س وزراء الشؤون االجتماعية العربلمجل
 17/12/2019المملكة األردنية الهاشمية:  –عمان 

 
  المملكة األردنية الهاشمية -1

 وزير التنمية االجتماعية معالي األستاذة بسمة موسى إسحاقات
 األمين العام بالوكالة السيد محمد السوالقة
 ياتمدير السياسات واالستراتيج السيد أحمد أبو حيدر

  السيد محمد حماد
 مدير األسرة والحماية السيد محمود فال  الجبور
 مدير مركز جدل للرعاية والتأهيل السيد خليفة عارف محمد 

 مدير وحدة خدمة الجمهور السيد رياه محمد عبد الكريم العربيات
 رئيس قسم التعاون الدولي السيدة سارة رياه الجبور المجالي

 ت العربية المتحدةدولة اإلمارا -2

 وزيرة تنمية المجتمع معالي األستاذة حصة بنت عيسى بوحميد -

سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدة المملكة  سعادة السفير أحمد علي محمد البلوشي -
 األردنية الهاشمية

 مستشار بوزارة تنمية المجتمع السيد حسين الشي  -

 مملكة البحرين -2
 سفير مملكة البحرين لدة المملكة األردنية الهاشمية د يوسف أحمد الرويعيسعادة السفير أحم -
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 الجمهورية التونسية -2
سفير الجمهورية التونسية لدة المملكة األردنية  سعادة السفير خالد السهيلي -

 الهاشمية
 مديرة عامة للتعاون الدولي والعالقات الخارجية السيدة فلاير غراب -
 مديرة التضامن والتنمية االجتماعية  اهيمالسيدة رجاء بن إبر  -
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -5
 مديرة قضايا المرأة السيدة مليكة موساوي -

 المملكة العربية السعودية -6
 وزير العمل والتنمية االجتماعية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -
 ل الوزارة للتأهيل والتوجيه االجتماعيوكي الدكتور عبد اهلل أحمد الوهيبي -
 وكيل الوزارة للشؤون الدولية السيد ماهر عبد الرحمن القاسم -
 مدير عام اإلدارة العامة للمنةمات الدولية السيد عبد اهلل بن غازي العتيبي -
 مجلس شؤون األسرة السيدة مها بنت محمد الرويس -

 جمهورية السودان: -7
 ل وزارة العمل والتنمية االجتماعيةوكي السيد محمد الشابك -
 مدير مكلف لوحدة التعاون الدولي والشراكات السيدة نوال محمد الفكي حامد -
 جمهورية العراق: -8
نائب سفير جمهورية العراق لدة  –وزير مفوه  السيد منيف علي حسين -

 المملكة األردنية الهاشمية
 القانونية واإلدارية والماليةمعاون مدير عام الدائرة  السيد حسام حسين علي -
سكرتير أول بسفارة جمهورية العراق لدة المملكة  السيدة ليلى سليم الوردي -

 األردنية الهاشمية
 مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة السيدة غادة محسن هادي الرفيعي -
 دائرة التخطيط والدراسات –مدير قسم المتابعة  السيد سعد عبد علي خميس -
 مدير قسم العالقات العربية والدولية سن عبد الجبار عبد الغفارالسيدة محا -
 إعالمي السيد علي عبد الستار  -
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 سلطنة ُعمان: -9
 وزير التنمية االجتماعية معالي الشي  محمد بن سعيد الكلباني -
 رئيس مكتب الوزير السيد مبارك بن علي بن سعيد الرحبي -
 مدير العالقات الدولية السيد حبيب بن عبد اهلل بن محمد الصبحي -
 مدير اإلعالم والعالقات العامة السيد يونس بن خلفان المعشري -
 مدير عام السيد سعيد بن سليمان بن حميد -
 مكتب الوزير –مدير دائرة المجالس واللجان  السيد أحمد بن سعيد بن محمد -

 دولة فلسطين: -10
 مية االجتماعيةوزير التن معالي الدكتور أحمد عبد السالم مجدالني -
 الوكيل المساعد السيد أنور حمام -
 رئيس وحدة شؤون مجلس الوزراء السيد عجاج عبد اهلل عجاج -

 دولة قطر: -11
 وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية معالي األستاذ يوسف بن محمد العثمان فخرو -
 ون االجتماعيةوكيل الوزارة المساعد للشؤ  السيد غانم مبارك الكواري -
 مدير مكتب الوزير السيد محمد سعود السبيعي -
 مدير إدارة التعاون الدولي السيد صال  سعيد الشادي المري -
 مدير إدارة شؤون األسرة السيدة نجاة دهام العبد اهلل -
المكلف بمهام مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات  السيد خالد صادق األنصاري -

 الخاصة
 مكتب الوزير اليعقوبالسيد علي محمد  -

 دولة الكويت: -12
 وكيل وزارة الشؤون االجتماعية السيد عبد العزيز عبد السالم الشعيب -
 الوكيل المساعد للشؤون القانونية السيد مسلم محمد السبيعي -
مدير إدارة الخدمات الطبية بالهيئة العامة لشؤون  السيدة نداء صال  الهولي -

 ذوي اإلعاقة
 باحث أول خدمة اجتماعية بإدارة تنمية المجتمع ة حسن الشيبانيالسيدة فاطم -
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باحث أول اجتماعي بإدارة العالقات الخارجية وعضو  السيدة دالل سعد الزامل -
 األمانة للمجلس األعلى لشؤون األسرة

مساعد أول منسق إدارة معامالت بالهيئة العامة  السيدة أميرة علي عبيد -
 لشؤون ذوي اإلعاقة

 ولة ليبيا:د -12
 وكيل وزارة الشؤون االجتماعية السيد عبد الناصر سليمان ميدي -

 جمهورية مصر العربية: -12
 نائب وزير التضامن االجتماعي السيدة نيفين القباج -
 مستشار وزير التضامن االجتماعي السيدة دينا سيد عبد الوهاب -

 المملكة المغربية: -15
سفير المملكة المغربية لدة المملكة األردنية  يسعادة السفير محمد خالد الناصر  -

 الهاشمية
مستشار بسفارة المملكة المغربية لدة المملكة  السيد محمد برادة -

 األردنية الهاشمية

 الجمهورية اليمنية: -17
 وزير الشؤون االجتماعية والعمل معالي األستاذة ابتهاج الكمال -
 ار وزير الشؤون االجتماعيةمستش ة عبد المجيد محمد صال ز السيدة فائ -
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 :المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 المدير العام السيد الدكتور عامر بن محمد الحجري
  الدكتور صال  الغدوري
  السيد عدنان رمضان

 :المعهد العربي للتخطيط
 المدير العام للمعهد العربي للتخطيط ال اهللسعادة الدكتور بدر عثمان م

  السيد كريم درويل
 صندوق األمم المتحدة للسكان:

 المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان سعادة الدكتور لؤي شبانة
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

  خالد أبو إسماعيل

 منةمة التعاون اإلسالمي:
 مدير إدارة األسرة والشؤون االجتماعية السيدة مها مصطفى عقيل

 الخبــــــراء
 خبير الدكتور محمد قدري

 وفد جامعة الدول العربية:

األمـــــين العـــــام المســـــاعد رئـــــيس قطـــــاع الشـــــؤون  سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة
 االجتماعية

 المستشار طارق النابلسي
 والسياسات االجتماعية مدير إدارة التنمية

ــــس وزراء الشــــؤون  ــــة لمجل ــــة الفني مســــؤول األمان
 االجتماعية العرب

ـــــس وزراء الشـــــؤون  السيد محمد الشحات ـــــة لمجل ـــــة الفني عضـــــو األمان
 االجتماعية العرب
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 (2م فق )
 الك سلعــــات


































