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 تقرير 

 للجنة األسرة العربية ادية عشراحلالدورة 

 

  ،اجتماع ، دارة المرأة واألسرة والطفولةإنظمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون االجتماعية
حيث  ،بدولة اإلمارات العربية المتحدةبالرئاسة الدورية للجنة ممثلة ، العربية للجنة األسرة الحادية عشرالدورة 

 االنعقاد  ويأتي، للجنة األسرة العربية السابقةرئيس الدورة المملكة األردنية الهاشمية سميًا من تسلمت الرئاسة ر 
بناء الذي تسهم به في هام دور الل اً ديجست بقضايا األسرة في المنطقة العربية للنهوض الدوري للجنة األسرة العربية

االجتماعية  بالقضاياوزيادة المعرفة  نمية المستدامةفي دعم التالعربية  ةاألسر  ، وتعزيزًا لدورالمجتمعوتماسك 
فيها لرصد التغيرات التي تعيشها األسرة وتحديد أولويات التنمية والتمكين لألسرة واالقتصادية والديموغرافية المؤثرة 

 .0202العربية 
 

 

  دولة عربية وهي  67بمشاركة " الفيديو كونفرانس"عبر تقنية  0202سبتمبر  61جرى تنظيم االجتماع بتاريخ
مملكة البحرين، الجمهورية المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، ) :على النحو التالي

جمهورية جمهورية السودان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، التونسية، 
جمهورية مصر العربية، المملكة  ،لة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيادو سلطنة عمان، دولة فلسطين، العراق، 

العاملة في والدولية ، وعددًا من المنظمات اإلقليمية (، الجمهورية اليمنيةالمغربية، الجمهورية االسالمية الموريتانية
ية، البرلمان العربي المجلس العربي للطفولة والتنممنظمة األسرة العربية،  :)مجال قضايا الطفولة وهي كاآلتي

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، منظمة العمل العربية، المفوضية السامية لشؤون  البرلمان العربي،للطفل، 
 .(، مؤسسة انقاذ الطفلمنظمة اليونيسيفالالجئين، 

 

 بأوضاعلصلة ا ذات العمل برامج أولويات من ئيسياً ر  تعتبر جزءاً  التي والقضايا الموضوعات بحث االجتماع 
 العمل منهاج لوثيقة التنفيذية العمل وخطة استراتيجيةتها وضع خطط لتنفيذ مقدم في ويأتي العربية، األسرة
التي اعتمدت من مجلس وزراء  0202 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ إطار في العربية المنطقة في لألسرة

متابعة تنفيذ خطة عمل االستراتيجية العربية للحد  ، باإلضافة إلى(02)الشؤون االجتماعية العرب في دورته
الرامية لدعم األسرة العربية وتمكينها وتعزيز الجهود  كما بحثمن العنف االسري وتعزيز التماسك االسري، 

استراتيجية إرشاد األسري تمهيدًا لرفعهما لمجلس وزراء و  االستراتيجية العربية لألسرةمن خالل اقرار  مكانتها
عالن أسماء المؤسسات الصديقة لألسرة إل ا، باإلضافةاالجتماعية العرب في دورته القادمة العتماهمالشؤون 

والتي خصصت لهذا العام حول افضل المبادرات والجهود لحماية وتمكين األسر في ظل جائحة  0202لعام 
 21كوفيد
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  :الجلسة االفتتاحية

هيفاء . بكلمة ألقتها سعادة السفيرة د  العربية األسرةللجنة  الحادية عشرافتتحت أعمال الدورة   
 اً تمرحب أبو غزالة األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية بجامعة الدول العربية

والمنظمات اإلقليمية  الوطنيةممثلي اآلليات والهيئات المشاركين من  والسادة بالسيدات من خاللها
األمين العام  معاليتحيات من خاللها  تونقل في المنطقة العربية، األسرةالمعنية بقضايا  والدولية

 هاً تمنو و والسداد،  نتائجها بالتوفيقن تكلل جنة أللاتمنياته الطيبة الجتماعات و لجامعة الدول العربية، 
لرصد المتغيرات التي الراهنة ظروف الانعقاد لجنة األسرة في ظل همية على أ  افي معرض كلمته

ة العربية وتحديد أولويات التنمية والتمكين لألسرة العربية للخروج بتوصيات من شأنها تعيشها األسر 
تحديد األولويات ومجاالت التدخل من منظور تنموي يرصد ويحلل المتغيرات التي طرأت على 
أوضاع األسرة العربية في ظل ظروف النزاعات المسلحة وحاالت اللجوء والنزح التي تشهدها عددًا 

وانعكاساتها السلبية على أوضاع األسرة  21ول العربية، باإلضافة إلى انتشار جائحة كوفيدمن الد
الشراكة اإلقليمية والدولية لتحقيق التنمية واألمن والسالم،  وأكدت على أهمية ،في المنطقة العربية

لدورة السابقة شكر للمملكة األردنية الهاشمية على جهودها أثناء رئاستها واختتمت كلمتها بتوجيه ال
للجنة األسرة العربية، وتمنياتنا بالتوفيق لدولة اإلمارات العربية المتحدة في رئاستها لدورة الحالية 

 .للجنة االسرة العربية

بالمملكة  عامر حياصات مدير مديرية األسرة والحماية في وزارة التنمية االجتماعية/ السيد اشاربدوره 
البنود المدرجة في جدول  على أهمية العربية األسرةرة السابقة للجنة رئيس الدو  -األردنية الهاشمية

األعمال كونها نهجًا لعمٍل ُيسَترشد به في المستقبل ويسير عليه الجميع لدعم قضايا وتمكين األسرة العربية 
ولة لالرتقاء ومتفقة مع قيم مجتمعنا ومبادئه وقيمًة مضافة للجهود العربية المبذ هامةباعتبارها استراتيجيات 

بتوجيه الشكر لألمانة العامة على جهودها في االعداد والتحضير لالجتماع  ، واختتم كلمتهباإلنسان العربي
الحادية النجاح والتوفيق في رئاستها ألعمال الدورة  لدولة اإلمارات العربية المتحدةمتمنيًا في الوقت ذاته 

 .العربية األسرةللجنة  عشر
بدولة اإلمارات -ريم الفالسي أمين عام المجلس األعلى لألمومة والطفولة/ السيدة ادةسع من جانبها أثنت
الموضوعات المدرجة أهمية على في كلمتها ، العربية األسرةرئيس الدورة الحالية للجنة  -العربية المتحدة

يًا لجهود التنمية على جدول األعمال نظرًا للظروف المتغيرة والتي أثرت سلبًا على وضع األسرة وشكلت تحد
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للجنة األسرة وأشارت في كلمتها إلى تطلع دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة الحالية المستدامة، 
إلى استكمال الجهود نحو تعزيز التعاون األمثل وتنفيذ كل ما تم االتفاق عليه بين الدول األعضاء العربية 

سري العربي واستقرار  في إطار تنفيذ أهداف التنمية من مقترحات وتوصيات للحفاظ على الكيان األ
دعم في مجال  جهود جامعة الدول العربيةبالشكر والتقدير لفي ختام كلمتها  وتوجهت، 0202المستدامة 

المبني على  الدؤوب إلى تحقيق التوازن المجتمعي اوسعيه الشاملة وضمان التنمية االجتماعيةالعربية األسرة 
 .ة األصيلةالركائز العربي

   ملخص جلسات العمل والمناقشات: ثانيا: 
 

بدولة -أمين عام المجلس األعلى لألمومة والطفولة ريم الفالسي/ترأس جلسات العمل نيابة عن سعادة ( أ
صوري مستشار المجلس، استهل العمل بعرض جدول إبراهيم المن/السيد ،اإلمارات العربية المتحدة

 .تم إقرار مشروع جدول األعمال بالصيغة المرفقةاألعمال على الدول األعضاء، حيث 
عرض البنود المدرجة على  الوزير مفوض دينا دواي، مدير إدارة المرأة واألسرة والطفولةاستكملت  ( ب

 على كافة البنود المعروضة وتمت اإلشادة بجهود األمانة العامة جدول األعمال، حيث اتفقت الدول
   ةالتاليباستثناء البنود  البنودأغلب  مالحظات علىأية الدول األعضاء  لم تبد: ثالثا: 

 

، تقييم العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات األولى للزواج في العالم العربيالبند الخامس حول  .أ 
مفصل لدراسة حالة األسرة العربية خالل الخمس سنوات األولى للزواج قام معهد الدوحة باستعراض 
أشاد ممثلي الدول األعضاء بالدراسة التي أعدها معهد الدوحة رهم بدو  أمام ممثلي الدول األعضاء،

االستبيان  تعميمبإعادة ، وطالبوا بالشراكة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية الدولي لألسرة
 .على اآلليات المعنية باألسرةالمخصص للدراسة 

 ةمن خالله ممثل ترحب، األسرة العربيةللجنة  عشر الثانيةموعد ومكان انعقاد الدورة : البند السابع .ب 
 بمملكة 0200للجنة االسرة العربية خالل عام عشر  الثانيةبانعقاد الدورة العادية  مملكة البحرين

وفقا للترتيب  مملكة البحرينللجنة األسرة العربية برئاسة  عشر الثانيةوعليه ستكون الدورة  البحرين
العمل به في االجتماعات الدورية للمجالس الوزارية العربية  االبجدي للدول األعضاء طبقا لما يجري 

 .واللجان الفنية باألمانة العامة
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(1)التوصية   

 بشأن

رير النشاطتق  

ن  ن الدورتي  األرسة العربيةللجنة  11 -11بي   

 

 ،(66)إن لجنة األسرة في دورتها 

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)قطاع الشؤون االجتماعية  -األمانة العامة جهود، 
o  في هذا الشأن،التوصية الصادرة عن الدورة العاشرة للجنة األسرة العربية 

 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة االسرة العربية، -

 

:توصي ب  

 

الفنية  األمانة ادارة المرأة واالسرة والطفولة-قطاع الشؤون االجتماعية  بتقرير علماً  االحاطة .2
 .20-22 لدورتيناالعربية بين  األسرةالعربية حول تنفيذ قرارات لجنة  األسرةللجنة 
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(0)التوصية   

 بشأن

اتيجية وخطة العمل التنفيذية   استر

ي المنطقة العربية 
ن
 لوثيقة منهاج العمل لألرسة ف

ي إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  
ن
1202ف  

 

 ،(66)إن لجنة األسرة في دورتها 

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)ون االجتماعية قطاع الشؤ  -مذكرة األمانة العامة، 
o ،التوصية الصادرة عن الدورة التاسعة للجنة األسرة العربية في هذا الشأن 
o  خطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ

 ،0202أهداف التنمية المستدامة 
 نة العامة،وبعد االستماع الى إيضاحات األما -
 وفي ضوء مناقشات لجنة االسرة العربية، -

 

:توصي ب  

 

األمانة الفنية للجنة االسرة / إدارة المرأة واألسرة والطفولة/تكليف قطاع الشؤون االجتماعية .1
منهاج العمل لألسرة العربية في إطار تنفيذ أهداف "وثيقة خطة عمل العربية بمتابعة تنفيذ 

التعاون والتنسيق مع األليات المعنية باألسرة في الدول األعضاء ، ب"0202التنمية المستدامة 
 .والمنظمات ذات الصلة
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(3)التوصية   

 بشأن

اتيجية  عربية للحد من العنف االرسيالاالستر  

 وتعزيز التماسك االرسي

 

،(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)عية قطاع الشؤون االجتما -مذكرة األمانة العامة، 
o   وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  مجلسالصادر عن ( 109)القرار رقم

 ،21/20/0202بتاريخ  02العادية 
 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة األسرة العربية، -

 

:توصي ب  
 

األمانة الفنية للجنة األسرة / إدارة المرأة واألسرة والطفولة/تكليف قطاع الشؤون االجتماعية .2
العربية بمتابعة تنفيذ خطة العمل االستراتيجية العربية للحد من العنف االسري وتعزيز 

من العنف  حماية األسرة استمرار التنسيق لعقد برامج تدريبية حولالتماسك االسري، و 
 .األسري وتعزيز التماسك األسري 

 
إدارة المرأة واألسرة /قطاع الشؤون االجتماعيةمن الدول األعضاء موافاة الطلب  .0

للجنة األسرة العربية باإلنجازات التي تحققت في ظل قوانين حماية األمانة الفنية /والطفولة
 .لالستفادة ولتبادل الخبرات وتعزيز التماسك األسري  األسري  األسرة من العنف
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(4)التوصية رقم    

 بشأن

اتيجية اال  لألرسةعربية الستر  

 
 

 

،(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)قطاع الشؤون االجتماعية  -مذكرة األمانة العامة، 
o   ومالحظات  االستراتيجية العربية لألسرة وخطة العمل التنفيذية الخاصة بهامسودة

 الدول عليها،
 ع الى إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستما -
 وفي ضوء مناقشات لجنة األسرة العربية، -

 

:توصي ب  
 

إدارة المرأة واألسرة /قطاع الشؤون االجتماعية وتكليفاالستراتيجية العربية لألسرة  الموافقة على .2
 اصة بهارفع االستراتيجية وخطة العمل التنفيذية الخ للجنة األسرة العربية األمانة الفنية/ والطفولة

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته القادمة العتمادها  الىفي صيغتها المرفقة 
 .كوثيقة استرشادية للدول األعضاء
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(5)التوصية   

 بشأن

اتيجية  االرشاد االرسياستر  

  

 

 

(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)الجتماعية قطاع الشؤون ا -مذكرة األمانة العامة، 
o   ومالحظات الدول األعضاء عليها، استراتيجية اإلرشاد األسري مسودة 

 
 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة األسرة العربية، -

 

:توصي ب  

 

إدارة المرأة /الشؤون االجتماعية قطاع وتكليف، التوجيه واإلرشاد االسري  استراتيجية الموافقة على .2
بصيغتها النهائية على  االستراتيجية للجنة األسرة العربية رفعاألمانة الفنية / واألسرة والطفولة

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته القادمة العتمادها كوثيقة استرشادية للدول 
 .األعضاء
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(1)التوصية   

 بشأن

ي العالم راسة تقييم العالقاد
ن
ت الزوجية خالل الخمس سنوات األوىل للزواج ف  

 

 
 

،(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)قطاع الشؤون االجتماعية  -مذكرة األمانة العامة، 
o  مبادرة معهد الدوحة الدولي لألسرة لتقييم العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات 

مقترح المؤلف الثاني من سلسلة حالة األسرة في "األولى للزواج في العالم العربي 
 ".العالم العربي

o  االستبيان الخاص بإعداد تقرير تقييم العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات األولى
 "للزواج في العالم العربي

 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 األسرة العربية، وفي ضوء مناقشات لجنة -

 

:توصي ب  
 

المؤلف الثاني من سلسلة حالة تقديم الشكر لمعهد الدوحة الدولي لألسرة على جهود  في اعداد  .2
 ".األسرة في العالم العربي

للجنة األسرة األمانة الفنية / إدارة المرأة واألسرة والطفولة/قطاع الشؤون االجتماعية تكليف .0
الختامي  تقريرالعداد مع معهد الدوحة الدولي لألسرة في إ  استمرار متابعة الجهودالعربية 

 .تقييم العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات األولى للزواج في العالم العربي لدراسة
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(7)التوصية   

 بشأن

ي المنطقة العربية
ن
 جائزة المؤسسات الصديقة لألرسة ف

 

،(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o  (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)قطاع الشؤون االجتماعية  -ة األمانة العامةمذكر، 
o  0201معايير الترشيح لجائزة األسرة العربية لعام 

 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة االسرة العربية، -

 

:توصي ب  

المؤسسات الصديقة للطفولة جائزة تحكيم الموافقة على المؤسسات التي تم اعتمادها من لجنة  .2
 للمؤسسات اإلعالمية الداعمة لحقوق الطفلفي الدورة األولى والتي خصصت  0202لعام 

 (0202وفقًا للهيكل التنظيمي للجائزة لعام )
 

مؤسسات الصديقة الموافقة على المؤسسات الفائزة التي تم اعتمادها من لجنة تحكيم جائزة ال .0
 لنشرواستكمال اإلجراءات الالزمة  ،(0202لعام لهيكل التنظيمي للجائزة وفقًا ل) لألسرة

 (مرفق القائمة). وتعميم أسماء المؤسسات الفائزة على الدول األعضاء ووسائل اإلعالم
 
 

للجنة األسرة  األمانة الفنية/ إدارة المرأة واألسرة والطفولة/قطاع الشؤون االجتماعيةالطلب من  .0
 0200ع لجنة التحكيم لجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة العربية لعام التنسيق م العربية

( مملكة البحرين-دولة اإلمارات العربية المتحدة-المملكة األردنية الهاشمية )المكونة من 
، وتعميم المعايير على 2022لجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة لعام  لتحديد مجال الترشح
 .ات الوطنيةيح المؤسسالدول األعضاء لترش
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(8)التوصية   

 بشأن

ي لألرسة  االحتفال باليوم العرب 

 

،(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)قطاع الشؤون االجتماعية  -مذكرة األمانة العامة، 
o  الصادر عن مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب في دورته 042رقم قرار 

باعتبار يوم السابع من ديسمبر من كل  1991ديسمبر  10-11الخامسة عشرة 
 عام يوما عربيا لألسرة

 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة االسرة العربية، -

:توصي ب  

لجنبببة األمانبببة الفنيبببة ل/ إدارة المبببرأة واالسبببرة والطفولبببة/ الطلبببب مبببن قطببباع الشبببؤون االجتماعيبببة .1
االسببرة العربيببة اصببدار بيببان صببحفي بمناسبببة االحتفببال ببباليوم العربببي لألسببرة وتعميمببه علببى 

 .وسائل االعالم المختلفة ورفعه على مواقع التواصل االجتماعي

 

قطببباع الشبببؤون  وموافببباةبببباليوم العرببببي لألسبببرة،  لالحتفبببالفعاليبببات عقبببد دعبببوة البببدول العربيبببة ل .0
األمانببة الفنيببة للجنببة االسببرة العربيببة بتقريببر حببول / سببرة والطفولببةإدارة المببرأة واال/ االجتماعيببة

 .ذلك
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(9)التوصية رقم   

مشروع بشأن "  

تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح"  

" بعض النساء األرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن في إعالة أسرهن  

 _____________________________________________________ 

 

 ،(66)ألسرة في دورتها إن لجنة ا

 :بعد اطالعه على

 ،مذكرة األمانة العامة 
  (182)، ورقم ( 081)الجمهورية اإلسالمية الموريتانية رقم  اتمذكر 
 الورقة التوضيحية التي أعدتها الجمهورية اإلسالمية الموريتانية. 
  (0202فبراير  22)في دورتها العادية التاسعة والثالثين توصية لجنة المرأة 

 

 

:توصي ب  

 

تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح بعض " مشروعطلب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية إحالة  .2
إلى المكتب التنفيذي " النساء األرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن في إعالة أسرهن

 . لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته القادمة لبحث سبل تقديم الدعم لهن
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(62)صية التو   

 بشأن

للجنة األرسة العربية" عش   الثانية"موعد ومكان عقد الدورة   

 

،(66)إن لجنة األسرة في دورتها   

 :وبعد اطالعها على -
o (إدارة المرأة واألسرة والطفولة)قطاع الشؤون االجتماعية  -مذكرة األمانة العامة 
o جلس وزراء الشؤون اعتمدت من قبل م تيالالئحة الداخلية للجنة االسرة العربية ال

   ( 0229كانون األول / ديسمبر ) 09االجتماعية العرب في دورته 
 

 وبعد االستماع الى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء مناقشات لجنة األسرة العربية، -

 

:توصي ب  

 
للجنة األسرة  العاشرةعلى رئاستها ألعمال الدورة  المملكة األردنية الهاشميةتوجيه الشكر إلى  .2

  .تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنةالعربية، وجهودها المقدرة إلنجاح 
عمال الدورة الحادية عشر توجيه الشكر إلى دولة االمارات العربية المتحدة على رئاستها أل .0

من توصيات لدعم  اوجهودها المقدرة إلنجاح أعمالها وما صدر عنهللجنة األسرة العربية، 
 .بيةالعر  األسرةوتعزيز قضايا 

مملكة البحرين، رئاسة ب" الثانية عشر للجنة األسرة العربية"الترحيب بعقد أعمال الدورة  .0
 .في هذا الشأنالتخاذ ما يلزم  بمملكة البحرينالتنسيق مع الجهات المعنية و 
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 مشروع الربنامج الزمين

ةبرئاسة دولة اإلمارات العربية املتحد-للجنة األسرة العربية 11الدورة   

 التوقيت الربانمج التاريخ/ اليوم 
 

التطبيق 
 املستخدم

 الجلسة

 االفتتاحية

  هيفاء أبو غزالة . السفيرة د تلقيها العربيةكلمة ألامانة العامة لجامعة الدو ل

 ألامين العام املساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية

  العربية ألاسرة رئيس الاجتماع السابق للجنة -كلمة اململكة ألاردنية الهاشمية 

بوزارة التنمية  عامر الحياصات مدير مديرية ألاسرة والحمايةيلقيها السيد 

 .الاجتماعية

  الاسرة رئيس الاجتماع الحالي للجنة  -دولة الامارات العربية املتحدةكلمة

الريم عبد هللا الفالس ي ألامين العام للمجلس ألاعلى / تلقيها سعادة العربية

 لألمومة والطفولة

 

 

11:22 
PM 

- 

1:22 

 PM 

 

بتوقيت 
 القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عت  
التقنية 
 الرقمية

 بنود أعمال 

 

االجتماع 
 عش   الحادي

 

االرسة للجنة 
 العربية

  الاسرة العربيةللجنة 11-10تقرير نشاط ما بين ال دورتين .1
 خطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل لألسرة العربيةو  ةاستراتيجي .2

 وتعزيز التماسك الاسري  ستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري الا  .3

 الاستراتيجية العربية لألسرة .4

 استراتيجية لإلرشاد ألاسري  .5

 دراسة تقييم العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات ألاولى للزواج في العالم العربي .6

 جائزة املؤسسات الصديقة لألسرة في املنطقة العربية .7

 الاحتفال باليوم العربي لألسرة .8
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تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح بعض النساء ألارامل واملعوزات من أجل  .9

 مساعدتهن في إعالة أسرهن

 الاسرة العربيةعشر للجنة لثاني موعد ومكان انعقاد الاجتماع ا .10

 (سلطنة عمان)ل ما يستجد من أعما .11

 
تقييم "دولي لألسرة حول أبرز النتائج املبدئية ملشروع عرض مقدم من معهد الدوحة ال

ألاستاذة  تقدمه (العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات ألاولى للزواج في العالم العربي

 عهد الدوحة الدولي لألسرةالتنفيذي مل شريفة نعمان العمادي املدير / الدكتورة 
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 خرب صحفي
 

أعمالبشأن انعقاد   
 

العربية األسرةجلنة  الدورة احلادية عشر  
 

 عبر املنصة الرقمية 2021سبتمبر  16بتاريخ  -برئاسة دولة إلامارات العربية املتحدة

 
اع سرة والطفولة اجتمإدارة المرأة واأل -قطاع الشؤون االجتماعيةلجامعة الدول العربية تعقد األمانة العامة         

 0202سبتمبر 29تاريخ ب ،(دولة اإلمارات العربية المتحدةبرئاسة ) "العربية األسرةللجنة عشر  الحادية"الدورة 
في الدول العربية، وعددًا من  األسرةبمشاركة ممثلي اآلليات الوطنية المعنية بشؤون  ،عبر المنصة الرقمية

 .في المنطقة العربية األسرة تمكينو المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال حماية 
 

بأن اللجنة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون االجتماعية . السفيرة دوصرحت      
 بأوضاعالصلة  ذات العمل برامج أولويات من ئيسياً ر  تعتبر جزءاً  التي والقضايا الموضوعاتستناقش عددًا من 

 العمل منهاج لوثيقة التنفيذية العمل وخطة استراتيجيةلتنفيذ  طتها وضع خطمقدم يف ويأتي العربية، األسرة
التي اعتمدت من مجلس وزراء  0202 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ إطار في العربية المنطقة في لألسرة

العربية للحد من متابعة تنفيذ خطة عمل االستراتيجية باإلضافة إلى ، (02)الشؤون االجتماعية العرب في دورته
الجهود سيبحث جدول أعمال لجنة األسرة العربية  ونوهت السفيرة بأنالعنف االسري وتعزيز التماسك االسري، 

استراتيجية و  االستراتيجية العربية لألسرة من خالل اقرار الرامية لدعم األسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها
زراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته القادمة العتماهما،  وأضافت تمهيدًا لرفعهما لمجلس و إرشاد األسري 
 0202بأن لجنة األسرة في دورتها الحالية ستشهد إعالن أسماء المؤسسات الصديقة لألسرة لعام  معالي السفيرة

 .21والتي خصصت لهذا العام حول افضل المبادرات والجهود لحماية وتمكين األسر في ظل جائحة كوفيد
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  كلمة

 الدول العربية ةجلامعاألمانة العامة 
 

 افتتاح أعمال يف
 العربية االسرةللجنة ( 11)الدورة 

 

 برئاسة دولة اإلمارات العربية املتحدة

                 

 هيفاء أبو غزالة. تلقيها معايل السفرية د                 
 األمني العام املساعد                             

 رئيس قطاع الشؤون االجتماعية
 

 0202أيلول /سبتمرب 11

 عرب املنصة الرقمية
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  الرحيم الرحمن هللا بسم                              
 

بوزارة التنمية  مدير مديرية األسرة والحماية عامر الحياصات/ السيد     
لجنة األسرة رئيس االجتماع السابق ل-االجتماعية بالمملكة األردنية الهاشمية 

 العربية
 

الريم عبد هللا الفالسي األمين العام للمجلس األعلى لألمومة / سعادة    
رئيس االجتماع الحالي للجنة األسرة  -والطفولة بدولة االمارات العربية المتحدة

 .العربية

 والمنظمات الوطنية،ممثلي اآلليات والهيئات  والسادة الحضور السيدات    
 ،االسرة العربيةدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا وال اإلقليمية

 

 في افتتاح أعمال         
ً
الدورة الحادية عشر للجنة "يطيب لي أن أرحب بكم جميعا

، وأن أنقل إليكم تحيات معالي برئاسة دولة إلامارات العربية املتحدة" ألاسرة العربية

امعة الدول العربية، وتمنياته الطيبة ألامين العام لج أحمد أبو الغيط /السيد

أن تكلل نتائجها بالتوفيق والسداد، وتأكيده حرص جامعة الدول  الاجتماعإلعمال 

 .العربية على دعم برامج وقضايا ألاسرة ضمن أولويات العمل العربي املشترك

 

للمملكة لي بهذه املناسبة أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير  واسمحوا         

لدولة على جهودها املقدرة اثناء ترأسها للدورة السابقة، وتمنياتي  ردنية الهاشميةألا 

 ألاسرةبالتوفيق والنجاح في رئاستها للدورة الحالية للجنة  إلامارات العربية املتحدة

  .العربية
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 ،،الحضور، السادةالسيدات و 

دورة الحادية عشر الالقضايا املطروحة على جدول أعمال  بحثاليوم ل نجتمع       

لجنة الاسرة العربية لرصد املتغيرات التي تعيشها ألاسرة العربية وتحديد أولويات 

التنمية والتمكين لألسرة العربية للخروج بتوصيات من شأنها تحديد ألاولويات 

حلل املتغيرات التي طرأت على أوضاع يرصد و يومجاالت التدخل من منظور تنموي 

ل ظروف النزاعات املسلحة وحاالت اللجوء والنزح التي تشهدها ألاسرة العربية في ظ

 من الدول العربية
ً
وانعكاساتها السلبية  19، باإلضافة إلى انتشار جائحة كوفيدعددا

 .      على أوضاع ألاسرة في املنطقة العربية

ا منا بأن ألاسرة هي مركز التنمية املستدامة واملحرك الرئيس ي و             
ً
لها، وبأنها إيمان

من إلاعالن ( 16)كما نصت املادة " الوحدة الطبيعية ألاساسية للمجتمع"هي 

العالمي لحقوق إلانسان، وكما أكدت على أهمية مكانتها جميع الشرائع السماوية 

في  ةوالقيم إلانسانية والقوانين واملواثيق الدولية، فقد أولت لجنة ألاسرة العربي

 :دورتها الحالية

 العمل منهاج" لوثيقة التنفيذية العمل بمتابعة استراتيجية وخطةألاهمية  .1

من  "2030 املستدامة التنمية أهداف تنفيذ إطار في العربية املنطقة في لألسرة

 .أجل تعزيز رفاه ألاسرة وتعظيم دورها في عملية التنمية املستدامة
 

ا ستناقش مكانته الرامية لدعم ألاسرة العربية وتمكينها وتعزيز في إطار الجهود و .2

ورفعها على أعمال الدورة القادمة  الاستراتيجية العربية لألسرةاللجنة إقرار 

ألامانة العامة بتحديث  قامتملجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث 
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اقع وحاجات ألا الاستراتيجية العربية لألسرة مل في املنطقة  سر راجعة وتقييم و

  ،العربية

 لتحديات الا 
ً
افية التي نظرا  تواجه ألاسرةجتماعية والاقتصادية والديموغر

 على بنية ومفهوم ألاسرة في ة العربي  
ً
في ظل الظروف الراهنة والتي أثرت سلبا

 املنطقة العربية

 

كما ستناقش اللجنة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية العربية للحد من العنف  .3

مع الدول ألاعضاء الاسري وتعزيز التماسك الاسري، واستمرار التنسيق 

من العنف  حماية ألاسرة لعقد برامج تدريبية حول واملنظمات إلاقليمية والدولية 

 .ألاسري وتعزيز التماسك ألاسري 

دها، الوقايةدعم قدرات ألاسرة في  وفي إطار  .4  من انعكاسات املخاطر التي تهد 

ة  بهدف إرساء منظومة ستناقش اللجنة إقرار استراتيجية إلارشاد ألاسري  عربي 

 لإلرشاد ألاسري،
 

املؤلف الثاني من سلسلة حالة كما ستقوم اللجنة بعرض الجهود التي تمت إلعداد  .5

تقييم العالقات الزوجية خالل الخمس سنوات "بعنوان : ألاسرة في العالم العربي

تسليط  بهدفبالتنسيق مع معهد الدوحة الدولي ، "ألاولى للزواج في العالم العربي

شكاليات والعوامل التي تؤدي لالنهيار املبكر ملؤسسة الزواج في العالم الضوء على الا 

العربي خالل السنوات ألاولى للزواج، ورصد عوامل النجاح وآليات التكيف التي 

 .تؤدي إلى استمرارية وتماسك مؤسسة الزواج في سنواتها ألاولى
 

ت الصديقة لألسرة وستشهد لجنة ألاسرة في دورتها الحالية إعالن أسماء املؤسسا .6

 2021-2020لعام 
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 ..وفي ختام كلمتي

 

أود التأكيد على أننا نكرس أنفسنا دون تحفظ من أجل النهوض بأوضاع ألاسرة  

العربية، وأننا نقدر أهمية الشراكة إلاقليمية والدولية لتحقيق ما نطمح إليه من 

ملكة ألاردنية أجل تحقيق التنمية وألامن والسالم، وأجدد شكري وتقديري للم

الهاشمية على جهودها أثناء رئاستها لدورة السابقة للجنة ألاسرة العربية، 

وتمنياتنا بالتوفيق لدولة إلامارات العربية املتحدة في رئاستها لدورة الحالية للجنة 

عرب عن التقدير لسيدات والسادة الاسرة العربية، 
ُ
ممثلي ألاليات كما أود أن أ

لحرصهم على ي الدول العربية واملنظمات إلاقليمية والدولية املعنية باألسرة  ف

رشد به في املشاركة في أعمال اللجنة 
َ
 لعمٍل ُيست

ً
آملين أن تشكل مخرجاتها نهجا

              .املستقبل ويسير عليه الجميع لدعم قضايا وتمكين ألاسرة العربية

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
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 كلمــة

 مملكة األردنية الهاشميةال

 افتتاح أعمال 

 ”الطفولة العربيةللجنــــة  05الــــــدورة 

 للجنة متابعة العنف ضد االطفال 67اجتماع الدورة 

 للجنة االسرة العربية 66اجتماع 
 

 المملكة األردنية الهاشمية

 0202أيلول /سبتمبر  65

 عبر المنصة الرقمية
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 غزالة أبو هيفاء الدكتورة السفيرة ليمعا

 االجتماعية الشؤون  قطاع رئيس – العربية الدول لجامعة المساعد العام األمين

 الوفود رؤساء السعادة وأصحاب صاحبات

 والدولية، العربية المنظمات ممثلي والسادة السيدات

 الكرام، الحضور

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم السالم

 عشر الحادية للدورة الهام االجتماع هذا في اليوم المشاركة السرور دواعي لمن انه
 واالمتنان الشكر كامل عن أعبر أن البداية في لي واسمحوا العربية الطفولة للجنة
 للجنة السابق االجتماع االردن تولي اثناء المشاركة  العربية الدول جهود لكافة

 كما ، نوعية وتوصيات مخرجات من عنها نتج وما 00 للدورة العربية الطفولة
 المساعد العام األمين/  غزالة أبو هيفاء الدكتورة السفيرة لمعالي بالشكر ونتقدم

  ، الدورة هذ  اعمال لتنظيم والطفولة والمرأة  األسرة وادارة العربية الدول لجامعة
 . اليوم لالجتماع رئاستها في المتحدة العربية االمارات لدولة التوفيق كل هللا ونسال

 الكرام،،، الحضور

 وبخاصة مختلفة وثقافية اجتماعية وتغيرات تحوالت من العربية الدول شهدته ما ان
 ألقت والتي متغيرة، سياسية وظروف إقليمية أزمات بسبب الماضية السنوات في

 التنمية لجهود تحديا شكلت قد فانه واالجتماعي االقتصادي  الواقع على بظاللها
 اضافة ، العربية والطفولة االسرة واقع على مباشر بشكل ثرتوا المستدامة
 فرضتها ما بسبب العربية المنطقة تواجهها التي واالستثنائية الصعبة لألوضاع
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 الجائحة لهذ  المتسارعة للتطورات ونظراً  العالم، دول كسائر كورونا جائحة علينا
 كافة في واالجتماعية ديةواالقتصا االنسانية المجاالت جميع على الكبيرة وآثارها
 اثر وبخاصة االطفال على واثرها بتداعياتها االهتمام من البد كان العربية الدول
 عن كبديل الجائحة فرضتها التي مخاطرهاو  الحديثة والتقنية االتصال وسائل
 الى اضافة ، اخرى  جهة من تعليمية ترفيه كوسيلة او جهة من الوجاهي التعليم

 وتصحيح التوعية في االعالم ودور ، االطفال عمل عن ةالناجم التحديات
 االطفال عن ةئالخاط الصور و المصطلحات

 والسادة السيدات

 وعلى العربي تتعلق بالطفل االهمية غاية في موضوعات الدورة هذ  اجندة تتناول
 من اهتماما شك بال تعكس والتي والبرامج، والسياسات االستراتيجيات مستويات

 لحماية ومترابطة متكاملة وخطط سياسات وجود ألهمية منها وادراكاً  ربيةالع الدول
 .مكانته وتعزيز به وتمكينه ولالرتقاء العربي الطفل

 الكرام، الحضور
 لقضايا اهتماما اولت قد العربية الدولجميع و  الهاشمية االردنية المملكة ان

 المستضيفة لعربيةا الدول اكثر من وبخاصة االردن ان كما العربية، الطفولة
 الكريم العيش لضمان ، المجال هذا في هامة جهود ويبذل والنازحين لالجئين
 خطى فقد وتحديات صراعات تواجه التي العربية الدول من وضيوفه لمواطنيه
 ورعا  هللا حفظه الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك جاللة بتوجيهات هامة خطوات

 ، التحديد وجه على الطفولة ومجال جتماعيةاال الحماية مجاالت مختلف في ،
 الدول جامعة إلى بالشكر نتوجه ان اال االردن كلمة  ختام في يسعنا ال فانه
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 و الورشة، هذ  اعمال تنظيم  على العربية االسرة للجنة الفنية واألمانة العربية
 , العربي الطفل قضايا تخدم  وتوصيات بنتائج الخروج الجتماعنا نتمنى
 واالستقرار، واالمان االمن بنعمة جميعا علينا هللا وانعم العربية، األمة هللا حمى
 .والعباد البالد خير فيه لما واياكم هللا ووفقنا

 وبركاته تعالى هللا ورحمة عليكم والسالم
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 كلمة

 

 سعادة الريم بنت عبدهللا الفالسي

 

 األمين العام

 للمجلس األعلى لألمومة والطفولة

 

 

 للجنة األسرة العربية11ة الدورة الـبمناسب

 

 0201سبتمبر  11
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون / معالي السفيرة الدكتورة

 االجتماعية باألمانة العامة للجامعة العربية

 وزارة التنمية االجتماعية ـ  عامر الحياصات ـ مدير مديرية األسرة والحماية في/ السيد

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 أصحاب السعادة السيدات والسادة،،،

يسعدني بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشر للجنة األسرة العربية أن أرحب بجميع أعضاء اللجنة، 

يق المثمر الذي كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية على التعاون والتنس

تأكيداً على أهمية خلق أسرة عربية مستقرة متماسكة تسهم في  ساهم في انعقاد هذا االجتماع الهام،

 .تنفيذ خطط تنمية المجتمع وتقدمه وتعزيزاً لألمن االجتماعي العربي

ألردنية واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على انعقاد هذا االجتماع، كما أشكر المملكة ا

ناء رئاستها للجنة وما قامت به من جهود مميزة، ونتطلع إلى استكمال هذه الهاشمية على جهودها أث

الجهود نحو تعزيز التعاون األمثل وتنفيذ كل ما تم االتفاق عليه بين الدول األعضاء من مقترحات 

ف التنمية المستدامة وتوصيات للحفاظ على الكيان األسري العربي واستقراره في إطار تنفيذ أهدا

0202  

 ..السيدات والسادة

اللبنة األولى في المجتمع  كونهاإن من أهم العوامل التي تبني المجتمع والحضارات هي األسرة  

والركيزة األساسية والمسؤولة عن جيل يتحدد عليه نمو المجتمع وتقدمه واستقراره، وإننا على يقين 

ً نتوصل إلى أفضل المخرجات بأن تكامل الجهود المشتركة بين الد ول األعضاء ستجعلنا جميعا

والحلول وتنظيم التشريعات والقوانين والخطط واالستراتيجيات التي تسهم في تحقيق األهداف التي 

 .جمعتنا هنا

 ً  .أشكركم مرة أخرى وأتمنى لهذا االجتماع التوفيق والسداد.. ختاما

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
 
 
 


