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 ت اتقرير وقرار
 والثالثني  السابعةالدورة العادية 

 الشؤون االجتماعية العرب وزراءجمللس 
 2017 تشرين الثاني/  نوفمبر 14 - 13 :دولة الكويت

 
 أوالً : مقدمة:

)د  438]رقم  العرب تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية -1
والثالثين لمجلس  السابعةبشأن موعد ومكان انعقاد الدورة  ،[3/10/2017(، 70

/  نوفمبر 14و  13 يوزراء الشؤون االجتماعية العرب، عقد المجلس أعماله يوم
، كما اجتمع المجلس على مستوى كبار دولة الكويتفي ، 2017 تشرين الثاني

 .2017 تشرين الثاني/  نوفمبر  12المسؤولين يوم 

في الدول العربية  الشؤون االجتماعيةوزراء التنمية و شارك في أعمال المجلس معالي  -2
عدد من المنظمات العربية ضافة إلى إل( دولة، با19ورؤساء وفود )األعضاء 

 .قائمة المشاركين( ) مرفقمراقب في أعمال المجلسواإلقليمية بصفة 

 ثانيًا اجللسة االفتتاحية:
مدير  –بدأت الجلسة االفتتاحية بكلمة تقديمية للسيد المستشار طارق نبيل النابلسي  -3

والتي استهلها والسياسات االجتماعية ومسؤول األمانة الفنية للمجلس،  التنميةإدارة 
، انطلقت من قاعة االجتماعات 2009يناير / كانون الثاني  19بالتذكير أنه يوم 

هذه أعمال القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية االولى، بمبادرة كريمة من 
أمير دولة الكويت حفظه  –صاحب السمو الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح 

بادرة سموه الرائدة في العمل االجتماعي التنموي اهلل ورعاه، وأن هذه القمة أطلقت م
لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 

 الوطن العربي.
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استكماال يأتي ، لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 37الدورة أن اجتماع  ذكر -4
، كما سيبحث المجلس لجهود دولة الكويت في دعم مسيرة العمل العربي المشترك

كأحد اآلليات لدعم العمل العربي للقضاء  ،مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت
على اإلرهاب بالتركيز على المنظور االجتماعي من خالل إيجاد العمل الالئق الذي 

 يقي شبابنا من الوقوع في براثن التطرف واإلرهاب.

العرب، رحب كما أوضح أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية  -5
وزير الشؤون االجتماعية  –الصبيح بمبادرة معالي األستاذة / هند صبيح براك 

عقد في والعمل في دولة الكويت باستضافة أعمال هذه الدورة الهامة للمجلس، التي ت  
لعربية القادمة ومواصلة لجهود المجلس ظروف استثنائية وفي إطار اإلعداد للقمة ا

لدعم المسيرة العربية للقضاء على اإلرهاب والتطرف وتحقيق األبعاد االجتماعية 
 2030لخطة التنمية المستدامة 

تمس المواطن في كونها  المجلسأشار إلى أهمية الموضوعات المعروضة على  -6
، هاالظروف الصعبة التي يعيشفي ظل  العربي مباشرة، وتستجيب إلى تطلعاته وآماله

مما يجعل هذه الموضوعات ضمن أولويات الشعوب العربية في القضاء على الفقر 
دماج كافة الف ئات الضعيفة في المجتمع، والحفاظ على حقوقهم، بمختلف أبعاده، وا 

، 2030كما تنسجم مع توجهات القادة العرب في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 يقها ضمان استدامة العيش الكريم في إطار من العدالة االجتماعية.التي في تحق

وزير الشؤون االجتماعية في الجمهورية  –األستاذ محمد الطرابلسي معالي  وجه -7
في كلمته  - ( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب36رئيس الدورة ) ،التونسية

( للمجلس، 37أعمال الدورة ) استضافةالشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على 
بأسمى مشاعر التقدير واالحترام  معاليه تقدمو ، وعلى حفاوة االستقبال وكرم الضيافة

لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، لدعمه 
المتواصل للعمل العربي المشترك ولوقوفه إلى جانب كل الجهود الهادفة لتعزيز 

إلى موجهًا التهنئة وتقدمها ومناعتها،  األمة العربيةن التآخي العربي تحقيقًا لتضام
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل على  –األستاذة هند صبيح براك الصبيح  معالي



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 الدورة العادية السابعة والثالثين         

 

- 3 - 

 

أن فترة على  مؤكداً للمجلس، متمنيًا لها التوفيق والنجاح،  37توليها رئاسة الدورة 
واليتها ستشكل محطة هامة في مسار تطوير العمل العربي المشترك في مجال 

الشكر إلى معالي  وجهالعربية،  جتمعاتللمالتنمية والحقوق االقتصادية واالجتماعية 
وزير التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية،  –األستاذة غادة فتحي والي 

شؤون االجتماعية العرب، على ما يبذله ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء ال
ومتابعة  المجلسالمكتب برئاستها من جهود متميزة في إطار اإلعداد الجتماعات 

إلى قطاع الشؤون االجتماعية في أيضًا يذ القرارات الصادرة عنه، ووجه الشكر تنف
جامعة الدول العربية واألمانة الفنية للمجلس على المجهودات القيمة لحسن تنظيم 

 االجتماع والتنسيق المحكم مع الدول األعضاء.

( للمجلس التي 36أنه كان للجمهورية التونسية شرف رئاسة الدورة ) همعالي ذكر -8
شهدت تحقيق عدد من االنجازات الهامة بفضل تضافر جهود الدول األعضاء 

والتي ساهمت جميعها في تعزيز الجهود  ،واألمانة الفنية للمجلس والمكتب التنفيذي
رات المتسارعة التي المشتركة في مجال التنمية االجتماعية وخاصة في ظل التطو 

 تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها اليوم.

استعرض معاليه أهم األنشطة التي تم إنجازها خالل فترة تولي الجمهورية التونسية  -9
تنظيم االجتماع الوزاري األول حول "اإلرهاب  مشيرًا إلى( للمجلس، 36رئاسة الدورة )

عالجات"، خالل شهر فبراير في مدينة شرم الشيخ، والتنمية االجتماعية: أسباب وم
اإلعالن العربي "دعم العمل العربي للقضاء على اإلرهاب"، الذي عنه والذي صدر 

، في األردن، 2017خالل شهر مارس  (28)أقرته القمة العربية في دورتها العادية 
يعتبر خطوة هامة في توحيد الجهود العربية لتعميق فهم هذه  مؤكدًا على أن اإلعالن

الظاهرة ومواجهة انعكاساتها السلبية على أمن واستقرار مجتمعاتنا السيما من خالل 
، معالجة االسباب االجتماعية واالقتصادية والثقافية المؤدية إلى التطرف واإلرهاب

نسيق مع األمانة الفنية للمجلس المكتب التنفيذي بالت ةرئيسمعالي بمجهود  مشيداً 
بار المسؤولين إلعداد خطة عمل لتنفيذ اإلعالن المشار إليه في إطار اجتماعات ك

 التي عقدت في هذا اإلطار.
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متعدد األبعاد على هامش الأشار معاليه إلى إطالق التقرير العربي حول الفقر  -10
من يعتبر  وضحًا أنهم 2017سبتمبر  21أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

أتي في إطار تنفيذ اإلعالن العربي لخطة التنمية التي تأهم إنجازات المجلس 
مثل أول تقرير إقليمي في العالم حول الفقر متعدد ، باعتباره ي  2030 المستدامة
 ،ن ما يميز هذا التقرير هو طبيعته الفنية والعلمية واألكاديميةموضحًا أاألبعاد، 
ولجنة  مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العربأنه نتاج تعاون مشترك بين حيث 

ومنظمة اليونيسيف  ،األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(
 .إضافة إلى جامعة أوكسفورد

بعض من البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي تعني  أشار إلىكما  -11
اإلعداد والتحضير  هابالشأن العربي في مختلف المجاالت االجتماعية والتنموية ومن

، في الرياض واإلعداد 2018مارس  –( 29للقمة العربية في دورتها العادية )
، 2019عام ة الرابعة عيوالتحضير للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتما

إضافة إلى مناقشة مواضيع تهم القضاء على الفقر متعدد األبعاد في الدول العربية 
، ومشروع 2030وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في خطة التنمية المستدامة 

 االستراتيجية العربية لحماية كبار السن.

ى أخي اليتيم"، التي مبادرة دولة الكويت بتنظيم مسابقة تحت عنوان "إل ثمن معاليه -12
من شأنها أن تدعم التكافل والتضامن بين افراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز العمل 

إلى معربًا عن تطلعه  ،التطوعي الخيري لصالح الفئات ذوي االحتياجات الخاصة
 مبادرات مماثلة تحمل نفس األبعاد واألهداف اإلنسانية.

أكد معاليه في نهاية كلمته على أهمية تنفيذ األبعاد االجتماعية لخطة التنمية  -13
، في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع 2030المستدامة 

المدني مع الحرص على دمج هذه الخطة في الخطط واالستراتيجيات الوطنية 
إلى معالي وزراء التنمية والشؤون للتنمية، وفي هذا اإلطار جدد معاليه الدعوة 

العربي حول الوزاري أعمال المؤتمر في  للمشاركةاالجتماعية في الدول العربية، 
، في السياسات 2030"إدماج األبعاد االجتماعية لخطة التنمية المستدامة 
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 28و  27االجتماعية في الدول العربية"، الذي تستضيفه الجمهورية التونسية يومي 
 بهم ضيوفًا مبجلين في تونس الخضراء. مرحباً ، 2017نوفمبر 

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب من ل (37الدورة ) ثم تم تسليم رئاسة -14
 ت.دولة الكويإلى  الجمهورية التونسية 

وزير الشؤون االجتماعية والعمل  –رحبت معالي األستاذة هند صبيح براك الصبيح  -15
، بمعالي الوزراء ( للمجلس37مها رئاسة الدورة )في كلمتها بعد تسل في دولة الكويت

عن  معربةالمشاركين في أعمال المجلس ضيوفًا كرامًا في بلدهم الثاني الكويت، و 
سعادتها بلقاء االشقاء العرب في الكويت الذي يحرص على تنظيم الفعاليات العربية 

الدولية، بتوجيهات صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه،  –العربية والعربية  –
ودعم أشقائه القادة العرب ومواصلة لجهوده الحثيثة لدعم مختلف القضايا العربية 

 لتحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية.

 –حرصت معاليها في البداية على توجيه الشكر إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط  -16
األمين العام لجامعة الدول العربية، على حرصه للمشاركة في افتتاح أعمال الدورة 

 للمجلس، وعلى جهوده لدعم مسيرة العمل العربي المشترك. 37

وزير الشؤون االجتماعية  –كما توجهت بالشكر إلى معالي األستاذ محمد الطرابلسي  -17
( للمجلس التي 36الدورة ) في الجمهورية التونسية، على جهوده خالل ترأسه أعمال

وضوعات ذات الصلة، كما أكدت على مشهدت أعمال وفعاليات هامة في مختلف ال
مبادرته لعقد أعمال مؤتمر "إدماج األبعاد االجتماعية لخطة التنمية المستدامة في 

 السياسات االجتماعية"، على المستوى الوزاري.

وزير التضامن االجتماعي  –إلى معالي األستاذة غادة والي أيضا ً وجهت الشكر كما  -18
في جمهورية مصر العربية، على ما قدمته من دعم ألعمال المجلس خالل ترأسها 
المكتب التنفيذي، وعلى مبادرتها الستضافة أعمال المؤتمر الوزاري حول اإلرهاب 

ه الذي أقرته القمة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ توصيات إعالن ،والتنمية االجتماعية
األمين  –العربية، كما توجهت بالشكر إلى سعادة السفير الدكتور بدر الدين عاللي 
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مسؤول األمانة الفنية للمجلس، على و العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية 
دولة الكويت لتنظيم أعمال جهودهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية في 

 المجلس.

معاليها أن جدول أعمال المجلس يتضمن موضوعات هامة تأخذ في وضحت أ -19
االعتبار المستجدات العربية والدولية، وتأثيرها على الحياة االجتماعية وتحقيق التنمية 

التحضير للقمم العربية من خالل تقديم  مشيرة إلى موضوعالشاملة في الدول العربية، 
ماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها عدد من المبادرات ذات الصلة بالعمل االجت

( بشأن اإلرهاب والتنمية االجتماعية، 699متابعة تنفيذ قرار القمة العربية رقم )
والموضوعات ذات الصلة بدعم الجهود العربية للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 

، كما يأتي مقترح إعداد استراتيجية 2030ضمن جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
عربية لحماية كبار السن، ضمن الموضوعات المقترح رفعها إلى القمة العربية 
التنموية القادمة، كأحد المبادرات الهامة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 

 بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.

دولة الكويت على الدمج الكامل لجميع فئات  حرصأنه في إطار  ها علىأكدت معالي -20
"أخي اليتيم"، إلى المجتمع، تقدمت بمقترح يعرض على المجلس تحت عنوان مسابقة 

أفراد العمل التطوعي، من خالل تضامن  موضحة أنها تهدف إلى تعزيز دور
المجتمع لدعم ورعاية هذه الفئة الهامة وتوفير البيئة االجتماعية المالئمة لهم، 

شكل فرصة هامة لبناء جسور التعاون وبما ي  المساهمة أيضًا في تحسين أوضاعهم، و 
والحكومية وبما يسهم كذلك في تطوير المفاهيم والسلوكيات بين الجهود األهلية 

هذه المبادرة تهدف إلى  موضحة إنوالثقافة المجتمعية للتعامل مع هذه الفئة الهامة، 
إلى تنفيذ  متطلعةاني، والتوعية في هذا المجال، التحفيز على العمل الخيري واالنس

 هذه المبادرة، بما يدعم جهود المجلس الموقر اتجاهها.

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ل المبادرات الهامةإلى  ،معاليهاأشارت  -21
تنظيم العديد من الفعاليات و ، 2030في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
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األوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة  موضحةالمتخصصة في هذا الشأن، 
العربية، تحول بالطبع دون تنفيذ هذه الخطة بشكل متكامل، خاصة في الدول 

 مجلسال يدعوالتي تواجه صراعات مسلحة، والدول األقل نموًا وهو األمر الذي 
 2030 إلى النظر في وضع خطة خاصه تدعم جهود تلك الدول لتنفيذ خطة

 مؤكدة على ضرورة، يق فاعل مع مختلف الجهات المعنيةبتنس الطموحة،
المشاركة الفاعلة من وزارات التنمية والشؤون االجتماعية في الدول العربية على 

الستفادة من عظم اتصص وعلى مستوى كبار المسؤولين، لالمستوى الفني المتخ
تلك إيجابًا على أداء الدول األعضاء في  بما ينعكسأنشطة المجلس، 

يتطلب أيضا دعمًا من البرلمان العربي لمساعدة موضحة إن األمر  ،المجاالت
الدول األعضاء لتهيئة البنية التشريعية الالزمة التي تمكن األجهزة المعنية 

 ةلتحقيق التنمية المنشود بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني،

معربة موضوع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ب أكدت معاليها على اهتمام المجلس -22
 دولة الكويت لتبادل الخبرات مع الدول األعضاء في هذا الشأن، عن استعداد

استكمااًل لجهودها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعزيز التواصل مع 
الجهود الرامية إلى اإلدماج  بما يدعممجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 

مشيرة إلى الكامل لهذه الفئة الهامة في المجتمع واالستفادة بما لديها من قدرات، 
إلى موضوع األشخاص ذوي اإلعاقة في عدد  2030خطة التنمية المستدامة  تطرق

 . من أهدافها وغايتها

إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تؤكد على  على وأكدت معاليها -23
ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بمقاربات حديثة تأخذ في االعتبار التطورات 

بما يعزز ألعمال المجلس  معربة عن تمنياتها بالنجاح، في المنطقة ،المتالحقة
 .العمل العربي المشترك، ويحقق التنمية المنشودة في الدول العربية

جتماعي في التضامن اال وزير -ستاذة غادة فتحي واليمعالي األ أعربت من جانبها -24
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية و  ،جمهورية مصر العربية
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عن سعادتها لتواجدها في لؤلؤة الخليج العربي مدينة الكويت الجميلة، ، العرب
أعضاء المكتب وتقدمت بالشكر باإلصالة عن نفسها وبالنيابة عن معالي الوزراء 

التنفيذي للمجلس، لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحسن 
فيذي، الستضافة أعمال الدورة الوفادة، وعلى مبادرتها التي رحب بها المكتب التن

تقديرًا لما تقوم به الكويت من دور فاعل داعم للعمل االجتماعي ( للمجلس، 37)
التنموي العربي المشترك، كما توجهت بالشكر إلى معالي الوزيرة هند صبيح براك 
الصبيح، على توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس، بما يعزز عمله ودوره الهام، 

بالشكر إلى معالي الوزير محمد الطرابلسي، على جهوده خالل ترأسه وتوجهت 
 ( للمجلس.36أعمال الدورة )

األمين العام لجامعة  –شكر خاص إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط  وجهت معاليها -25
الدول العربية على اهتمامه ومشاركته في افتتاح أعمال هذه الدورة الهامة للمجلس، 

تأكيدًا لدعم سيادته ألعمال المجلس، ودوره  تكرار تلك المبادرةمعربة عن أملها في 
 .الهام ضمن منظومة العمل العربي المشترك

رحبت معاليها بمعالي الوزراء الجدد الذين يشاركون في المجلس للمرة األولى وهم  -26
معالي وزراء التنمية والشؤون االجتماعية في كل من الجمهورية اللبنانية، والمملكة 

بية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة قطر، الجمهورية اإلسالمية العر 
، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الجمهورية اليمنيةالموريتانية، 

 الصومال الفيدرالية، والمملكة األردنية الهاشمية.

درة معالي االستاذة  هالة بسيسو أشادت معاليها بدور المملكة األردنية الهاشمية، ومبا -27
( للمكتب التنفيذي لمجلس 70وزيرة التنمية االجتماعية، بتنظيم أعمال الدورة ) –

أن  موضحةوزراء الشؤون االجتماعية العرب، لإلعداد ألعمال دورة المجلس هذه، 
كان األخير بتشكيله، فعرض عليه تقريرا حول  70لدورة لاجتماع المكتب التنفيذي 

الجهود التي بذلت خالل العامين المنصرمين بما دعم أعمال المجلس رغم التحديات 
الجسام التي تواجه تفعيل العمل االجتماعي التنموي العربي المشترك، كما عرضت 
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كلفة بتنفيذ قرار تقريرًا حول جهود رئيس المكتب التنفيذي بصفته رئيس اللجنة الم
 ( بشأن اإلرهاب والتنمية االجتماعية.699القمة العربية رقم )

الهامة ذات الصلة الموضوعات  من عددمعالي الوزيرة ضمن كلمتها  استعرضت -28
النجاحات التي تم بما في ذلك ترأسها للمكتب التنفيذي،  فترة خاللبعمل المجلس 

بالعمل االجتماعي التنموي العربي تحقيقها في العديد من المجاالت ذات الصلة 
تم  وأنه ،(2021 – 2017)، مشيرة إلى اعتماد الخطة الخمسية للمجلس المشترك

تنظيم ، و 2030إعدادها في إطار تنفيذ األبعاد االجتماعية لخطة التنمية المستدامة 
، 2015والغايات ألهداف التنمية العربية ما بعد  األهدافالمؤتمر الوزاري حول بلورة 

، في مدينة شرم الشيخ، ليضع أساسًا عربيًا تم 2014أكتوبر  30الذي عقد يوم 
، بما عزز جهود المجموعة 2015اعتماده من القمة العربية في شرم الشيخ عام 

العربية في نيويورك للتفاوض حول موقف عربي موحد نابع من األولويات 
 ماعية للشعوب العربية.االجت

تنظيم أول مؤتمر وزاري بأشارت معالي الوزيرة غادة والي، إلى مبادرة المجلس  -29
إبريل  7و  6، يومي 2030في العالم بعد إطالق خطة التنمية المستدامة إقليمي 
األبعاد االجتماعية،  2030في القاهرة، حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة  2016

الوزارية العربية األخرى ذات الصلة ومنظمات العمل العربي بمشاركة المجالس 
، والتي 2030المشترك ومنظمات األمم المتحدة، كمبادرة رائدة في إطار تنفيذ خطة 

، بإقرار اإلعالن الذي أصدره 2016القت دعمًا من القمة العربية في نواكشوط 
مصر على االشارة إليها في كلمتها  موضحة حرص ،ليمثل وثيقة عربية ،المؤتمر

إطار موحد هدفه  من أيضاً  ما يمثله اإلعالنأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
دماج الفئات الضعيفة  الرئيسي تحسين حياة المواطن العربي وضمان عيشه بكرامة وا 

 والهشة في المجتمع.

في هذا األمانة الفنية  من خاللالعديد من األنشطة بتنظيم المجلس  قيامإلى  اشارت -30
التي كان أخرها التقرير  ،اإلطار فضاًل عن إصدار عدد من التقارير المتخصصة

برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح  العربي حول الفقر متعدد األبعاد، الذي تم إطالقه
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سبتمبر الماضي خالل أعمال  21رئيس جمهورية مصر العربية، يوم  –السيسي 
جمهورية مصر العربية بالتعاون مع  مبادرة ذكرتمم المتحدة، الجمعية العامة لأل

المجلس تنظيم ورشة عمل حول الفقر متعدد األبعاد، في مدينة شرم الشيخ خالل 
الدول جهود المتخصصين في بهدف تعزيز ديسمبر القادم،  20إلى  18الفترة من 

حول الفقر متعدد  األعضاء في هذا المجال الهام وفي إطار توصيات التقرير العربي
تنفيذها وخاصة إنشاء المركز العربي للسياسات االجتماعية أكدت على ، التي األبعاد

بوصفه أحد للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وخفض الفقر، لدعم الجهود العربية 
موضحة أنه التحديات الرئيسية التي ال تواجه الدول العربية فقط بل تواجه دول العالم 

، ويعد التقرير أحد 2030عليه إعالن األمم المتحدة إلطالق خطة ي أكد األمر الذ
 على تقويتها. ثمرات التعاون مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة التي حرصنا

في إطار تكليف القمة العربية لها بصفتها رئيس المكتب جهودها معاليها  عرضتتاس -31
( الذي أقر 699العربية في عمان رقم )التنفيذي للمجلس، لمتابعة تنفيذ قرار القمة 

اإلعالن العربي لدعم الجهود الرامية للقضاء على اإلرهاب والصادر عن المؤتمر 
 27 يلمجلس برعاية سيادة رئيس جمهورية مصر العربية يومالذي نظمه ا ،الوزاري

بحضور فاعل من المجلس على  ،، في مدينة شرم الشيخ2017فبراير  28و 
ري وبمشاركة وزراء الشباب والعدل، ومجلس وزراء الداخلية وبتمثيل من المستوى الوزا

العربي الذي أقرته القمة العربية في وزارات الخارجية، بما اسهم في صدور اإلعالن 
على البعد االجتماعي لمحاربة اإلرهاب والتطرف  موضحة أن اإلعالن ركزاألردن، 

األطراف واألجهزة المعنية في الدولة  والقضاء عليهم في سياق من التعاون بين كافة
والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة، واشارت أنه معروض على المجلس تقرير 
مفصل في هذا الشأن يتضمن ما قامت به بالتعاون مع السيد أحمد أبو الغيط، 

وبالتنسيق مع والقطاع االجتماعي بجامعة الدول العربية، واألمانة الفنية للمجلس، 
التي تم تنظيمها لتعزيز الجهود دول األعضاء، بما في ذلك االجتماعات واللقاءات ال

العربية للقضاء على اإلرهاب، مشيرة إلى مشروع خطة العمل الصادرة عن االجتماع 
أكتوبر  25و  24يومي الثاني لكبار المسؤولين الذي عقد بمقر األمانة العامة 

خطوات بتوقيتات محددة خالل ما تبقى من عام  من هتمشيرة إلى ما تضمن، 2017
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 وطلبت، كمرحلة لتنفيذ متطلبات اإلعالن، 2018، وحتى نهاية عام 2017
ألخذ الدعم  (،2018)مارس  في الرياض القادمة اعتمادها ورفعها إلى القمة العربية

دة مؤكالسياسي الالزم من قبل قادة العرب، وبما يمكن من المضي قدمًا في تنفيذها، 
مواصلة العمل  علىأن اإلرهاب وعملياته األثمة تطال األبرياء كل يوم،  في ضوء

 من جذوره االجتماعية. هعلى اجتثاث

ألقاها سيادة النائب عادل عبد الرحمن  التيالبرلمان العربي معالي رئيس في كلمة  -32
ي نائب رئيس البرلمان، نقل تحيات معالي الدكتور مشعل بن فهم السلم –العسومي 

التوفيق للمجلس، الذي يؤطر لتدعيم  وتمنياتهرئيس البرلمان للحضور الكريم،  –
جانب مهم من جوانب البعد االجتماعي وتقديم الرؤى وتبنى السياسات واالجراءات 
االجتماعية للتعبير عن قضايا وأولويات الشعب العربي من أجل استدامة العيش 
الكريم، في إطار من العدالة االجتماعية والمساواة، وضمن اإلطار العام لتنفيذ خطة 

 .2030التنمية المستدامة 

أوضح سيادته متابعة البرلمان العربي عن كثب كممثلين للشعب العربي أعمال  -33
نجازاته في مجال العمل االجتماعي التنموي العربي، والسعي إلى بلورة  المجلس، وا 
رؤية عربية موحدة لدى المنظمات األممية، من واقع خطط وطموحات الحكومات 

اس عملية التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة العربية التي تمثل اس
 مشيرًا إلى، ومتابعة اإلعالن العربي لتنفيذ الخطة في األبعاد االجتماعية، 2030

استكمال متابعة في هذا الخصوص وبما في ذلك انتظار مخرجات المجلس، 
تي قدمتها على ورقة العمل ال مثمنناً إجراءات القضاء على الفقر متعدد األبعاد، 

تتقاطع في الكثير منها مع الرؤية  موضحةجامعة الدول العربية في هذا الموضوع، 
التي أعدها البرلمان العربي لمعالجة الفقر في العالم العربي من منظور تشريعي 

االستراتيجية العربية لحماية الطفولة في العتماد هود الجامعة كما ثمن جوانساني، 
المجلس بقضايا المسنين في فضاًل عن اهتمام العربية،  وضع اللجوء في المنطقة

العالم العربي من حيث تقديم الرعاية الصحية الالزمة لهم، وطلب التركيز على 
 تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم. الجانب النفسي والعمل على وضع تشريعات
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االجتماعية على التعاون وتقدم بالشكر لجامعة الدول العربية ال سيما قطاع الشؤون  -34
والتنسيق المشترك مع البرلمان العربي في كافة القضايا االجتماعية، من أجل تحقيق 
التنمية للمجتمعات العربية، موضحا أنه كان من أهم ثماره خالل الفترة الماضية بلورة 
ثالث وثائق صدرت عن البرلمان العربي وتم تقديمها إلى مجلس جامعة الدول 

على مستوى القمة في اجتماعها األخير في مارس الماضي في المملكة العربية 
، وهي الوثيقة العربية لحقوق المرأة ووثيقة الشباب العربي ووثيقة األردنية الهاشمية

 حماية البيئة العربية.

مؤكدًا ان مؤسسات األمة العربية الرسمية والشعبية بحاجة إلى تفاعل وتعاون وتنسيق  -35
ع والخير على الشعوب العربية ومؤسساته الوطنية والقومية، وأن وثيق يعود بالنف

البرلمان العربي كممثل للشعب العربي مستعد وجاهز للتعاون مع المجلس لتطوير 
والدفع به إلى أعلى المراحل والمستويات، في جوانب تمس العمل العربي المشترك 
ل العربي المشترك العربي، الذي يتوق إلى مزيد من العمحياة ومعيشة الشعب 

لمعاجلة التحديات الكبرى في المجال االجتماعي كتوفير فرص العمل والحد من 
البطالة وتقديم برامج تعليمية نوعية، وتوفير رعاية صحية متقدمة والتحول من دعم 
األسر الفقيرة لتكون أسر منتجة، وأكد أن البرلمان العربي يرى أهمية برامج اجتماعية 

دول العربية ، وعلى أهمية صدور تشريعات عربية موحدة لمعالجة هذه مشتركة بين ال
وأكد على الدعوة االشكاالت والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية، 

 لتعاون البرلمان العربي مع المجلس.

نائب رئيس البرلمان العربي في كلمته حرص  –وأكد السيد عبد الرحمن العسومي  -36
بي على مواكبة التحرك العربي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة البرلمان العر 

، ومكافحة اإلرهاب ومعالجة النزاعات الداخلية التي تقوض خطط التنمية 2030
وتمثل تحديًا يؤخر تنفيذها، وفي الختام تمنى أن يكلل اهلل أعمال المجلس بالنجاح 

 بي الكبير.والتوفيق لما فيه الخير لألمة العربية والشعب العر 

األمين العام لجامعة الدول  –معالي السيد أحمد أبو الغيط  بداية كلمته اعربوفي  -37
( للمجلس، الذي يمثل 37العربية، عن سعادته للمشاركة في افتتاح أعمال الدورة )
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أحد اآلليات الرئيسية للعمل العربي التنموي المشترك، وتقدم إلى السيدة الوزيرة هند 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل في دولة الكويت، بالتهنئة  –صبيح براك الصبيح 

مؤكدًا على ثقته في خبراتها التي تمثل ( للمجلس، 37على ترأسها أعمال الدورة )
وزير  –تقدم بالشكر إلى السيد محمد الطرابلسي إضافة ثرية ألعمال المجلس، و 

جتماعية في الجمهورية التونسية على جهوده المخلصة خالل ترأسه الشؤون اال
 ( للمجلس.36أعمال الدورة )

أوضح معاليه أن اللحظة التي تمر بها المنطقة العربية هي لحظة تغيير عميق  -38
لى أحد، وأنها ليست تحوالت ومتسارع والتحوالت التي تشهدها المنطقة ال تخفى ع

وأنها تحوالت تضرب المجتمعات هامشية أو سطحية، بل هيكلية وذات آثار ممتدة، 
مشيرًا العربية في العمق وبعضها يشكل تحديات خطيرة ألمنها واستقرارها ورفاهتها، 

إلى ما حملته عواصف االضطراب للمنطقة من آثار مزلزلة خالل األعوام السابقة، 
تمعات تتفسخ وحواضر ت خرب، وسكانًا ي شردون بالماليين، ودواًل تنحدر فهناك مج

 إلى هوة االحتراب األهلي الدامي.

أكد معاليه على قدرة المجتمعات العربية على تجاور الصعوبات والتحديات الكثيرة  -39
األمة العربية ليست نبتًا ضعيفًا مشيرًا إلى أن والعبور إلى أفق أفضل،  الغير مسبوقة

ن بنيانه ألقل هزة،  يتداعىوالهي بيتًا هشًا  اشتدتتعصف به ريح مهما  الكبوات وا 
واالنكسارات واردة في حياة الشعوب واألمم منها يتعلم الناس وفي مواجهتها تشحذ 

 .المجتمعات طاقة الصمود والتحدي لديها

المجتمعات العربية في مواجهة  رًا إلى احتشاداشاد معاليه بالصمود أمام التحدي، مشي -40
المجتمع ب المدن خرج يخر تالضحايا و وأنه رغم سقوط الهجمة الداعشية البربرية، 

سكًا وأشد تالحمًا، مؤكدا على رؤيته إلى إرادة تغيير من هذه الكبوة أكثر تماالعربي 
الكل بات يدرك أن اإلصالح فرض وأن لدى أهل الحكم وممثلي المجتمع المدني، 

يقاعه ووفقًا لقناعته في جهود إصالحية وتنموية تهدف إلى  عين، كل بطريقته وا 
تغيير المجتمعات العربية، تسعى إلى بناء االنسان العربي القادر على التعاطي مع 
هذا العصر، تعليمًا وثقافة واقتصادًا وصحة، وأن الجميع قد أدرك أن الحفاظ على 
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ن االستقرار هو فعل حركة االس فعل تكيف دائم و تقرار يتطلب االنخراط في التغيير وا 
 مع المتغيرات.

المتغيرات التي تواجهها المجتمعات العربية على الصعيد  أوضح معاليه أن -41
تستدعى حشد الجهود من أجل  ،الديموغرافي والبيئي واالقتصادي واالجتماعي

األثار االجتماعية فضالً  عن على حياة الناس، تبعاتها الخطيرة  واستيعابمواكبتها 
أخطر ما يواجه مشيرًا إلى أنها  ،واالنسانية الهائلة التي تصاحبها لحظات التغير

هائل من التوتر والقلق وانعدام مجتمع من المجتمعات، ألنها تكون مصحوبة بقدر 
مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، في هذا اإلطار على دور اليقين، مؤكدًا 

في عيشهم وأن معالي الوزراء هم المعنيون بحياة المواطن العربي اليومية، وضمان 
عداد أجيال قادرة  ،المسؤولون عن حياة األسرة والطفلأنهم أمن ووئام مجتمعيين، و  وا 

أنهم التطورات التي تسير في الداخل والخارج، و على مواجهة التحديات ومواكبة 
المعنيون أيضا بمراقبة حال المجتمع ورصد ما يعتريه من ظواهر التغيير، ومعالجة 

العلمي الذي يضمن انسجام حركة المجتمع من دون توترات  باألسلوبهذه الظواهر 
 أو صراعات.

نشاطه وعمله يكاد يكون األخطر  وذكر أنأشاد معالي األمين العام بعمل المجلس،  -42
التنمية موضحًا أن ة، في هذه اللحظة الدقيق خاصة في منظومة العمل العربي

واالزهار االقتصادي البد وأن تصحبهما يقظة وتخطيط على صعيد العمل 
االجتماعي، ومراقبة دقيقة ألوضاع المجتمع والتغيرات التي تعتمل فيه وقدرته على 

إن نعمة اإلصالح تنقلب إلى نقمة،  إالصالح والتجاوب معها، استيعاب سياسات اإل
وآثاره الجيدة والحميدة تصير وبااًل على المجتمع وسببًا من أسباب توتره واضطراب 

 مسيرته.

معاليه على عدد من الموضوعات، من خالل متابعة أعمال مجلس وزراء  شدد -43
الوزراء التركيز عليها بشكل معالي مقترحًا على ، الهامة الشؤون االجتماعية العرب
تأتي في إطار الخطة الخمسية للمجلس موضحًا أنها  ،أكثر خالل الفترة القادمة

 ، وجاءت الموضوعات كما يلي:2021 – 2017
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مبادرة المجلس بتنظيم "المؤتمر الوزاري حول اإلرهاب والتنمية  استكمالأوال  -44
االجتماعية: أسباب ومعالجات"، من خالل تنفيذ توصيات اإلعالن الصادر عنه 

(، وذلك في 699األخيرة في األردن بموجب قراراها رقم )الذي أقرته القمة العربية 
يذي للمجلس في كلمتها، رئيس المكتب التنف –ضوء طرح معالي الوزيرة غادة والي 

(، 2018والتقرير الذي سيرفع للقمة العربية القادمة في الرياض )مارس / آذار 
 يتطلب تنسيقًا مع مختلف الجهات ذات الصلةومقترح خطة التحرك، موضحًا أنه 

، وتحديدًا واضحًا لألدوار بما يمكن من العمل في إطار منظومة متكاملة لتنفيذها
 األهداف المرجوة.، ويحقق متناغمة

أن المجلس يتعامل مع أخطر الجوانب المتعلقة في ذات اإلطار أوضح معاليه  -45
الجانب المجتمعي، الذي ال يعنى فقط باإلجابة على سؤال لماذا من بظاهرة اإلرهاب 

نما لماذا يظهر اإلرهاب من األصل؟ وكيف ترعرعت بذوره  نواجه اإلرهاب؟، وا 
 الشيطانية في مجتمعاتنا؟

هو أن الفقر متعدد األبعاد يمثل أحد األهداف الرئيسية لتحقيق التنمية أشار إلى نيا ثا -46
، 2030في الدول العربية، وأحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية المستدامة الشاملة 

موضحًا أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية بما لديها من شراكات فاعلة مع 
سوف تسعى لدعم  ،الدولية والتجمعات اإلقليمية والجهويةاألمم المتحدة والمنظمات 

 2030جهود مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
القمة العربية في مجاالت التخطيط والسياسات التي أقترها االجتماعية،  هابعادفي أ

عداد المؤشرات العربية التي تتواءم والمعاي ، وغيرها من الموضوعات ذات ير الدوليةوا 
 الصلة.

مقياس التقدم الحقيقي لألمم ال يقتصر على ما حققته لفئاتها  ذكر معاليه أن :ثالثا -47
نما بحال فئاتها الضعيفة والمهمشة  موضحًا أن هذه والهشة، األكثر قدرة وتمكينًا، وا 

وأنه األمر  ،الفئات تكون األكثر معاناة جراء برامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي
 ضرورة على ورعايتها، مؤكداً  يتطلب عماًل متواصاًل من أجل اسناد هذه الفئاتالذي 

ن ذلك الفئات الضعيفة ال بوصفها عبء بل طاقة إيجابية كامنة، مع التعامل  يمثل وا 
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المحك الحقيقي لنجاح الدول العربية في عبور األزمات الحالية من دون اضطرابات 
 د التنمية واإلصالح والعمران.اجتماعية تعصف بجهو 

التي أسهمت في التخفيف من اآلثار  ،أثنى معاليه على جهود المجلس المقدرة :رابعاً  -48
االجتماعية الناجمة عن األزمة السورية في دول الجوار، داعيًا لمواصلة تقديم هذا 

وبما يخفف  ،الدعم بما يمكن من زيادة تحسين أوضاع السوريين في تلك الدول
متمنيًا أن تزول الظروف التي أدت إلى خروجهم من باء على الدول المضيفة، األع

ر تسوية سياسية تنهي الحرب السورية وتحفظ لهذا البلد وحدته وسيادته األصل عب
 واستقراره، وتلبي طموحات شعبه المشروعة.

أكد على ضرورة استمرار دعم الدول األعضاء لموازنة  هوفي نهاية كلمة معالي -49
الصندوق العربي للعمل االجتماعي حتى يتمكن المجلس من تنفيذ خطته الخمسية 

، وبما ينعكس ايجابًا على المواطن العربي وأيضًا بما يعزز وتحقيق المهام الجسام
 كوادر الوزارات للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

شعبًا، بالشكر وفي الختام تقدم معاليه بالشكر مجددًا لدولة الكويت، أميرًا وحكومة و  -50
على كرم الضيافة وحسن الوفادة، موجهًا تحية تقدير لصاحب السمو أمير دولة 

إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أيضًا الشكر  موجهاً الكويت والشعب الكويتي، 
الوفود على الجهود الهامة لدعم العمل التنموي العربي المشترك، متمنيا كل  ءورؤسا
 لما فيه خير الشعوب العربية والمجتمعات. جلسألعمال الم التوفيق

 إقرار مشروع جدول األعمال :ثالثا 

األمين العام المساعد رئيس  –استعرض سعادة السفير الدكتور بدر الدين عاللي  -51
قطاع الشؤون االجتماعية جدول األعمال موضحًا أنه يتكون من ثمانية بنود تركز 

، 2030في مجملها على تنفيذ األبعاد االجتماعية لخطة التنمية المستدامة 
والتحضير للقمم العربية القادمة، وموضوع اإلرهاب والتنمية االجتماعية والموضوعات 

 .باألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنذات الصلة 
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تقديرًا لدور المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية في استضافة النازحين  -52
السوريين على أراضيهم، وما يقدماه من جهود في هذا الشأن، وفي ضوء طرح معالي 

ا تعقيب وزير الشؤون االجتماعية في الجمهورية اللبنانية، وكذ –السيد بيار بوعاصي 
معالي السيدة هالة بسيسو وزير التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية، 
وبناء على مداخالت عدد من معالي الوزراء واشادتهم بالجهود المقدرة للبلدين في 
استضافة النازحين السوريين وما نتج عن ذلك من أعباء كبيرة تفوق االمكانيات، تتم 

بند تحت ما يستجد من أعمال تحت عنوان "دعم المملكة األردنية  الموافقة على إدراج
 إطار األزمة السورية وتداعياتها".الهاشمية والجمهورية اللبنانية في 

 يتضمن جدول األعمال البنود التالية: بناء على ما تقدم -53
 :واالجتماعيةالعربية في دوراتها العادية والتنموية: االقتصادية  لقمما  :البند األول

( لمجلس جامعة الدول 29اإلعداد والتحضير للدورة ) -1
العربية على مستوى القمة )المملكة العربية السعودية: 

 (.2018مارس/ آذار 
 
 

تم إدراج هذا البند استنادًا إلى الفقرة )ب( منن قنرار القمنة 
 (.26/3/2014 –( 25د.ع ) – 605العربية رقم )ق.ق. 

للقمة العربية التنموية: االقتصادية اإلعداد والتحضير  -2
 (.2019واالجتماعية الرابعة )

 
 

تم إدراج هنذا البنند بناء على قراري القمة العربية رقم             
[ ورقم ] ق.ق: 25/7/2016 -(27)د.ع  656] ق.ق: 

لى قرار مجلس 25/7/2016 –( 27)د.ع. 658 [، وا 
(، 36)د.ع  809وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ]

15/12/2016.] 
 

 :الدولية -العربية  لقمما  :الثانيالبند 
متابعة تنفيذ قرارات القمة األفريقية العربية الرابعة )ماالبو: 

(، والتحضير للقمة 2016نوفمبر / تشرين الثاني  17-23
 (.2018العربية الخامسة )الرياض: األفريقية 

 
تم إدراج هنذا البنند بناء على قرار مجلنس وزراء الشنؤون 

 –( 36)د.ع  810االجتماعيننننننننة العنننننننننرب رقنننننننننم ]ق.ق: 
15/12/2016 .] 

 :ألبعاد االجتماعية"ا"  2030المستدامة  التنميةمتابعة تنفيذ أهداف : البند الثالث
 

 
 في الدول العربية. القضاء على الفقر متعدد األبعاد -1

  
 
 

( 240قرار القمة العربية رقم )تم إدراج هنذا البنند بناًء على 
( باعتبار خفض ظاهرة الفقر بندًا 14الصادر عن الدورة )

دائمًا على جدول أعمال مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
  العرب، 
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حقوووووووووق األشووووووووخاص ذوي اإلعاقووووووووة فووووووووي خطووووووووة التنميووووووووة  -2
  .2030المستدامة 

 

تننم إدراج هنننذا البنننند بننناء علننى ايعننالن العربنني لتنفيننذ خطننة 
 " األبعاد االجتماعية ".  2030التنمية المستدامة 

  
 :البند الرابنننع

 مسابقة "إلى أخي اليتم"
 

تم إدراج هذا البند بناًء على طلنب وزارة الشنؤون االجتماعينة 
 والعمل بدولة الكويت.

 البند الخامس:
 االجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش  االقتصاد 

  ولدعم االندماج االجتماعي في الدول العربية
تم إدراج هنذا البنند بناء على قرار المجلس االقتصادي 

 (.24/8/2017 – 100د.ع  -2158واالجتماعي رقم )ق

 :تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية: البند السادس
 

للمشروعات االجتماعية في الدول األعضاء للعام تقديم الدعم 
  .2018المالي 

( منننن الالئ نننة 2تنننم إدراج هننننذا البننننند بنننناًء علنننى المنننادة )
التنفيذينننة المالينننة للصنننندوق العربننني للعمنننل االجتمننناعي، 

 وطلبات تقديم الدعم الواردة من الدول األعضاء.
 :الصندوق العربي للعمل االجتماعي السابع:البند 

 .2018برامج ومشاريع وأنشطة المجلس لعام  -1
تم إدراج هذا البند بناًء على الخطة الخمسية لمجلس وزراء  

 .2021 – 2017الشؤون االجتماعية العرب 

مشوووووووروع الموازنوووووووة التقديريوووووووة للصوووووووندوق العربوووووووي للعمووووووول  -2
  .2018االجتماعي للسنة المالية 

 

والفقنرة )أ( مننن (، 10تنم إدراج هنذا البنند بننناًء علنى المنادة )
( مننن النظننام األساسنني للصننندوق العربنني للعمننل 11المننادة )

 االجتماعي.
سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل  -3

، والمتووووأخرات التووووي لووووم يووووتم 2017االجتموووواعي عوووون عووووام 
 سدادها.

 
 

 

( منننن النظنننام 11تنننم إدراج هنننذا البنننند بنننناًء علنننى المنننادة )
 العربي للعمل االجتماعي.األساسي للصندوق 

الميزانيوووة والحسووواب الختوووامي وتقريووور الهيئوووة العليوووا للرقابوووة  -4
العامة، عن حسابات الصندوق العربي للعمول االجتمواعي 

 .31/12/2016للسنة المالية المنتهية في 
 
 

 

( منننن النظنننام 17تنننم إدراج هنننذا البنننند بنننناًء علنننى المنننادة )
 االجتماعي.األساسي للصندوق العربي للعمل 

 :البند الثامن: المسائل ايجرائية
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تقريوور وقوورارات الوودورة السووبعين للمكتووب التنفيووذي لمجلووس   -1
( من 11( و )10تم إدراج هذا البند بناًء على المادة )  وزراء الشؤون االجتماعية العربة.

 النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

المقوووووودم موووووون المجلووووووس للمشووووووروعات تقووووووارير عوووووون الوووووودعم  -2
  االجتماعية في الدول األعضاء.

تم إدراج هذا البند بناًء على النظام األساسي لمجلس وزراء 
الشننؤون االجتماعيننة العننرب، وقننرار مجلننس وزراء الشننؤون 

 [.15/12/2016(، 36)د. 825االجتماعية العرب رقم ] ق 

قوورارات الوودورة تقووارير الوودول األعضوواء حووول متابعووة تنفيووذ  -3
السادسوووووة والثالثوووووين لمجلوووووس وزراء الشوووووؤون االجتماعيوووووة 

 العرب.
 

تننم إدراج هننذا البننند بننناًء علننى قننرار مجلننس وزراء الشننؤون 
 [.15/12/2016(، 36)د. 826االجتماعية العرب رقم ] ق 

تقريووور إدارة التنميوووة والسياسوووات االجتماعيوووة عووون أعمالهوووا  -4
  (.37(، و )36بين دورتي المجلس )

 

( 12تنم إدراج هننذا البننند بننناًء علنى الفقننرة )هنننن( مننن المننادة )
منننن النظنننام األساسننني لمجلنننس وزراء الشنننؤون االجتماعينننة 

 العرب.

تشووووووووووكيل المكتوووووووووووب التنفيووووووووووذي لمجلوووووووووووس وزراء الشوووووووووووؤون  -5
  االجتماعية العرب.

( منننن النظنننام 10تنننم إدراج هنننذا البنننند بنننناًء علنننى المنننادة )
االجتماعيننة العننرب بشنن ن األساسنني لمجلننس وزراء الشننؤون 

 المكتب التنفيذي.

 :ما يستجد من أعمال البند التاسع:

 تقديم الدعم للمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية في إطار األزمة السورية وتداعياتها

تم التوافق على جميع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، بعد مناقشة  -44
  بش نها:  التالية إصدار القرارات

 

 

 

 

 



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 الدورة العادية السابعة والثالثين         

 

- 20 - 

 

 

 
  

 راراتـــــــالق
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 رارــــــق
 (29)اإلعداد والتحضري للدورة بشأن : 

 جمللس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
 (2018مارس / آذار  اململكة العربية السعودية:)

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 

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

 بعد إطالعه على : 
 مذكرة األمانة الفنية، -

-(25د.ع ) 509وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم )ق.ق: -
26/3/2014،) 

-(28د.ع ) 669وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم )ق.ق: -
29/3/2017،) 

 –(24د.ع ) 574ق.ق:وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ) -
26/3/2013)، 

 (،24/8/2017 – 100د.ع  -2138)ق  وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم -
(، 15/12/2016(، 36)د. 807مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق.  اتوقرار  -

 ،22/12/2014(، 34)د. 769ق. )ورقم  (،28/2/2017 –( 4/ دغ ع )13ورقم )ق
 وتوصيات التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد، -
المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظول انتهواك اسورائيل القووة ونتائج وتوصيات  -

 ،القائمة باالحتالل التفاقية حقوق االطفال

( بتاريخ 3/2110شمية رقم )ج ع/المملكة األدرنية الهاومذكرة وزارة التنمية االجتماعية في  -
15/8/2017، 

(، بشأن اإلرهاب 699لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار القمة رقم )والثاني نتائج االجتماع األول و  -
 ،والتنمية االجتماعية

(، بشأن اإلرهاب 699لتنفيذ قرار القمة رقم )ونتائج اجتماع فريق العمل مفتوح العضوية  -
 ،والتنمية االجتماعية
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وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ات األمانة الفنية، وبعد االستماع إلى إيضا  
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

 
 
 رقـــــرـي

+ 

( للقمة العربية )المملكة العربية السعودية: مارس / 29يتضمن الملف االجتماعي للدورة ) -1
 ( الموضوعات التالية:2018آذار 

ش ن ( ب699( رقم )2017آذار تنفيذ قرار القمة العربية )عمان: مارس / متابعة  أواًل:
 ايرهاب والتنمية االجتماعية:

س وزراء الشؤون االجتماعية العرب، تقرير رئيس المكتب التنفيذي لمجل اعتماد -1
جراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار القمة العربية  ول اي واألمانة الفنية للمجلس،

 .( بش ن ايرهاب والتنمية االجتماعية699رقم )

خطة عمل تنفيذ ايعالن العربي ت ت عنوان "دعم العمل العربي للقضاء  اعتماد -2
 على ايرهاب"، بالصيغة المرفقة.

بصفتها رئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار القمة  الطلب من رئيس المكتب التنفيذي -3
في أعمال الدورة  المشاركةبالتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس،  (،699رقم )

 .وعرض تقرير وتصور للمضي قدمًا في تنفيذ قرار القمةربية ( للقمة الع29)

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون  توجيه الشكر إلى معالي رئيس -4
االجتماعية العرب، على جهودها بالتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس، لتنفيذ قرار 

 لتنمية االجتماعية.( بش ن ايرهاب وا699القمة العربية رقم )

من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  الطلب -5
واألمانة الفنية للمجلس مواصلة اتخاذ الالزم لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية رقم 

 ، وعقد االجتماعات واللقاءات الالزمة في هذا الش ن.699
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 الفقر. والقضاء علىلسياسات االجتماعية لدراسات اثانيًا: إنشاء المركز العربي 
الطلب من الدول األعضاء الراغبة في استضافة المركز، موافاة األمانة الفنية برغبتها  -1

مشفوعة بمذكرة شار ة تتضمن تصورها في هذا الش ن وكافة التسهيالت التي سوف 
تقدمها الدولة ينشاء المركز أخذًا في االعتبار ما تضمنته توصية التقرير العربي  ول 

ديسمبر / كانون األول  17المتعد األبعاد في هذا الش ن، وذلك في موعد أقصاه  الفقر
2017. 

تكليف األمانة الفنية بعرض مشروع إنشاء المركز على اجتماعات القمة القادمة في  -2
 ضوء ما سيرد من الدول األعضاء.

 ثالثًا: مهننة العمل االجتماعي العربي.
 .العربي ورفعه إلى القمة العربية القادمة الموافقة على مهننة العمل االجتماعي -

نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل : رابعاً 
 .القوة القائمة باال تالل التفاقية  قوق الطفل

اعتماد إعالن الكويت  ول  ماية وتعزيز  قوق الطفل الفلسطيني في ظل االنتهاكات  -1
االسرائيلية، الصادر عن المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك 
اسرائيل القوة القائمة باال تالل التفاقية  قوق الطفل، ورفعه إلى القمة العربية 

 .القادمة
لتنفيذ توصيات  الالزم الطلب من دولة فلسطين وضع تصور  ول الدعم المالي والفني -2

 المؤتمر.

مانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، باتخاذ ايجراءات الالزمة تكليف األ -2
( من هذا القرار على الدورة 1العاملة رقم ) ةلعرض الموضوعات المشار إليها في الفقر 

ة الدول العربية على مستوى القمة )المملكة العربية السعودية: مارس/       ( لمجلس جامع29)
 (.2018آذار 

 
 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  835ق  ]
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 رارــــــق
 اإلعداد والتحضري للقمة العربية التنموية:بشأن : 

 (2019)االقتصادية واالجتماعية يف دورتها الرابعة 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 
 

 

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

  بعد إطالعه على : 
 مذكرة األمانة الفنية، -

 –( 27)د.ع 656رقم )ق.ق:  وقراري مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة -
 ،(25/7/2016 –( 27)د.ع 658(، ورقم )ق.ق:25/7/2016

 [،15/12/2016(، 36)د. 809وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ]ق -
 ،"فئة المسنين في المنطقة العربية: االتجاهات والتوقعات"ومشروع تقرير  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 
 الشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء  -

  ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

 

 
 
 قـــــررـي

 
 
 

أخذ العلم بايجراءات التي اتخذتها األمانة الفنية للمجلس  ول متابعة تنفيذ قرارات القمة  -1
(، 2013واالجتماعية، في دورتها الثالثة )الرياض: العربية التنموية: االقتصادية 

 ودعوتها إلى االستمرار في تنفيذ متابعتها.

كبار السن" ضمن الموضوعات التي لالموافقة على إعداد مشروع "استراتيجية عربية  -2
 سترفع إلى القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة.

تثمين الجهد المبذول من فريق العمل يعداد تقرير فئة المسنين في المنطقة العربية:  -3
االتجاهات اال صائية من منظور السياسات، واالستفادة من توصياته في اعداد 
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( من هذا القرار، 2االستراتيجية العربية لكبار السن المشار إليها في الفقرة العاملة رقم )
 المرجعية لالستراتيجية المشار إليها.واعتباره أ د الوثائق 

الطلب من الدول األعضاء موافاة األمانة الفنية بتقارير دورية وا صاءاتها في كافة  -4
المجاالت االجتماعية التنموية، خالل شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، بما يمكن 

ت اختصاص من االستناد عليها في التقارير العربية التي ستصدر في مختلف مجاال
 المجلس.

استراتيجي عربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد، وتكليف اجتماعات كبار إطار إعداد  -4
المسؤولين والمتخصصين  ول الفقر متعدد األبعاد التي سوف تعقد في شرم الشيخ 

، واالجتماع المنتظر عقده 2017ديسمبر / كانون األول  20إلى  18خالل الفترة من 
( يعداد تصور في هذا الش ن، 2018ردنية الهاشمية )فبراير / شباط في المملكة األ 

تمهيدًا لعرضه على اللجنة المشكلة من ترويكا مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 
 والمكتب التنفيذي.

تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، بالتنسيق مع األمانة  -6
تنظيم أعمال منتدى الشباب العربي بالشباب والرياضة العرب، الفنية لمجلس وزراء 

$ 10000على أن يساهم المجلس في هذا المنتدى بمبلغ الت ضيري للقمة التنموية، 
)فقط عشرة آالف دوالر أمريكي ال غير( من موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي 

 قيق التنمية المستدامة الشباب في ت، على أن يركز المنتدى  ول دور 2018لعام 
 .والقضاء على ايرهاب

الموافقة على المساهمة في تنظيم منتدى المجتمع المدني الت ضيري للقمة بمبلغ قدره  -7
$ )فقط أربعون ألف دوالر أمريكي ال غير( خصمًا من موازنة الصندوق العربي  40000

مات المجتمع ، على أن يركز المنتدى  ول دور منظ2018للعمل االجتماعي لعام 
 المدني في ت قيق التنمية المستدامة والقضاء على ايرهاب.

 
 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  836ق  ]
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 رارــــــق
 متابعة تنفيذ قرارات القمة األفريقية العربية الرابعة: بشأن

 (2016نوفمرب / تشرين الثاني  23 -17ماالبو: )
 والتحضري للقمة األفريقية العربية اخلامسة

 (2018الرياض: )
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 

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

  بعد إطالعه على : 
 مذكرة األمانة الفنية، -

، (1/9/2016(، بتاريخ 98)د.ع  2099المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق. يوقرار  -
 (،16/2/2017(، بتاريخ 99)د.ع  2119رقم )ق.و 

 (،15/12/2016(، 36)د.ع  810الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق.  وزراءوقرار مجلس  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

 
 
 قـــــررـي

للمجلس  ول متابعة تنفيذ قرارات القمة  أخذ العلم بايجراءات التي اتخذتها األمانة الفنية -1
 (.2016نوفمبر / تشرين الثاني  23-17األفريقية العربية الرابعة )ماالبو: 

دعوة األمانة الفنية لمواصلة ايجراءات الالزمة بالتنسيق مع سكرتارية االت اد األفريقي  -2
 (.2018للت ضير للقمة األفريقية العربية الخامسة )الرياض: 

 

 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  837ق  ]
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 رارــــــق
 تعدد األبعاد يف الدول العربيةاملالقضاء على الفقر  :بشـــــأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته 

 بعد إطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية، -
 مجلس الجامعة على مستوى القمة ذات الصلة بقضايا خفض الفقر، وقرارات -

 (،10وقرار القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى رقم ) -

 (،18وقرار القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية رقم ) -

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

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

 والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، -

 ومذكرات الدول األعضاء، -

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 ــي
 
 ــــــررق

 : الفقر للقضاء علىتقارير حول جهود الدول األعضاء  أوالً:

للقضاء توجيه الشكر إلى الدول األعضاء التي تقدمت بتقارير المتابعة  ول جهودها  -1
 .القضاء على الفقر، وايشادة باينجازات التي  ققوها في مجال سياسات على الفقر

وخططها الوطنية  ادعوة الدول األعضاء إلى مواصلة تزويد األمانة الفنية باستراتيجياته -2
، بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الدول القضاء على الفقرالخاصة بسياسات 
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"األبعاد  2030أهداف التنمية المستدامة األعضاء في هذا المجال وفي إطار تنفيذ 
 االجتماعية".

دعوة الدول األعضاء إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن كافة المؤتمرات الخاصة  -3
التي نظمها مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  القضاء على الفقربسياسات 

 بالتنسيق مع الدول األعضاء.

جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، ثانيا: مهمة رئيس املكتب التنفيذي 
/ يوليو   19-16ورك خالل الفرتة ومسؤول األمانة الفنية للمجلس يف نيوي

السالم واألمن يف املنطقة "، لتنظيم حدث جانبي حتت عنوان 2017متوز 
العربية: أساس للقضاء على الفقر متعدد األبعاد وحتقيق التنمية املستدامة 

 :"يف العامل

توجيه الشكر إلى رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،  -
ومسؤول األمانة الفنية للمجلس، على ما قاموا به من جهد لتنظيم ال دث الجانبي الذي 
عقد ت ت عنوان "السالم واألمن في المنطقة العربية: أساس للقضاء على الفقر متعدد 

منتدى األمم المت دة ستدامة في العالم"، على هامش أعمال األبعاد وت قيق التنمية الم
 19 -16السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي عقد في نيويورك خالل الفترة 

 .2017 تموز    يوليو/

 حول الفقر املتعدد األبعاد:التقرير العربي : ثالثاً 

من اللجنة االقتصادية  توجيه الشكر إلى فريق الخبراء المكلفين بإعداد التقرير -1
واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، اليونيسف، وجامعة أكسفورد، بالتنسيق مع األمانة 

 الفنية للمجلس، على جهودهم يعداد التقرير العربي  ول الفقر متعدد األبعاد.

ربي التقرير العالدول األعضاء بالتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس، لتنفيذ توصيات إلتزام  -2
من الدول األعضاء بما  ب، وتقديم الدعم الفني الالزم لمن يرغ ول الفقر متعدد األبعاد

 يدعم جهودها للقضاء على الفقر.
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اي اطة علمًا بطلب الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان بتقديم دعم فني في إطار  -3
هم في هذا الش ن، تنفيذ توصيات التقرير، ودعوتهم لموافاة األمانة الفنية بمذكرة بطلب

 موض ًا بها المجاالت المطلوب دعمها.

 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  838ق  ]



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 الدورة العادية السابعة والثالثين         

 

- 30 - 

 

 رارــــــق
  2030حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف خطة التنمية املستدامة بشأن: 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 
 بعد إطالعه على،

  ،مذكرة األمانة الفنية 

 .(، 22/12/2014(، 34)د. 767وقراري مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق   
 (،13/12/2015(، 35)د. 794ورقم )ق.

  21/5/2015(، 46)د. 414رقم )ق.وقرار مجلس وزراء اإلعالم العرب، 

 ( بتاريخ 708ومذكرة المندوبية الدائمة لمملكة البحرين رقم )6/9/2017 ، 

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 

 اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات  -

  ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 

ــــــرر
 
 يــق

 أواًل: الخطة ايعالمية لألشخاص ذوي ايعاقة:
$ )فقط  4000متخصص في  دود مبلغ تكليف األمانة الفنية بالتعاقد مع خبير  -

الخطة ايعالمية ل قوق األشخاص أربعة أالف دوالر أمريكي ال غير( خصمًا من بند 
، وذلك 2018ي موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام المدرج فذوي ايعاقة 

مقترح لمادة إعالمية تتضمن انجازات الدول األعضاء في مجال األشخاص ذوي لوضع 
 .ايعاقة

 ثانيًا: مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية  قوق األشخاص ذوي ايعاقة:
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واألمانة الفنية للمجلس، المشاركة في أعمال  يالطلب من رئيس المكتب التنفيذ -1
 12مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية  قوق األشخاص ذوي ايعاقة في الفترة من 

جانبي على هامش المؤتمر ت ت  ، وتنظيم  دث2018يونيو /  زيران  14إلى 
األشخاص   قوقعنوان "ايعاقة في مر لة الت ديات التي تواجه العالم العربي: 

" بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية والعنفذوي ايعاقة في  االت النزاع 
 لغربي آسيا )ايسكوا(، والمنظمة العربية لألشخاص ذوي ايعاقة.

إلى المشاركة على المستوى الوزاري في أعمال مؤتمر الدول  دعوة الدول األعضاء -2
األطراف في اتفاقية  قوق األشخاص ذوي ايعاقة وفي ال دث الجانبي المشار 

 ( من هذا القرار.1إليهما في الفقرة العاملة رقم )
دعم ترشيح دولة الكويت للسيدة ر اب م مد بورسلي كعضو في اللجنة المعنية  -3

 تفاقية  قوق األشخاص ذوي ايعاقة.بمتابعة تنفيذ ا
تكليف األمانة الفنية بعرض تقرير  ول أعمال المؤتمر وال دث الجانبي المشار  -4

( من هذا القرار، على الدورة القادمة لمجلس وزراء 1إليهما في الفقرة العاملة رقم )
 الشؤون االجتماعية العرب.

 :ايعاقةلألشخاص ذوي ثالثًا: اال تفال باليوم العربي 
التي  المادة ايعالميةالدول العربية يطالق  االموافقة على تنظيم فعالية في أ د -1

في اليوم العربي  ستتضمن انجازات الدول األعضاء في مجال األشخاص ذوي ايعاقة،
 .2018ديسمبر / كانون األول  13لألشخاص ذوي ايعاقة الموافق 

بتقاريرها  ول اال تفال  للمجلس نة الفنيةالت كيد على الدول األعضاء موافاة األما -2
 .لألشخاص ذوي ايعاقةباليوم العربي 

رابعًا: الت كيد على الدول األعضاء موافاة األمانة الفنية بتقاريرها  ول متابعة تنفيذ اتفاقية 
 األمم المت دة ل قوق األشخاص ذوي ايعاقة.

في الفعاليات التي سينظمها مجلس خامسًا: دعوة الدول األعضاء إلى المشاركة المتخصصة 
،  ول اتفاقية  قوق األشخاص ذوي 2018وزراء الشؤون االجتماعية العرب في عام 

 ايعاقة.
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نائب رئيس دولة  –سادسًا: ايشادة بمبادرة صا ب السمو الشيخ م مد بن راشد آل مكتوم 
طلح أص اب ايمارات العربية المت دة ورئيس مجلس الوزراء و اكم دبي، بإطالق مص

الهمم على األشخاص ذوي ايعاقة، ودعوة الدول األعضاء للعمل بها كل ما كان ذلك 
 ممكنًا.

 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  839ق  ]



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 الدورة العادية السابعة والثالثين         

 

- 33 - 

 

 رارــــــق
 مسابقة "إىل أخي اليتيم"بشأن: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 

 ،السابعة والثالثينإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته 

 بعد إطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية، -
 ومذكرة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدول الكويت،  -

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3ة الهاشمية: السبعين )المملكة األردني

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 
 

 ــي
 
 ــــــررق

 

 لتنظيم "مسابقة إلى أخي اليتيم".التر يب بمبادرة دولة الكويت  -1

تكليف األمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية بدولة الكويت،  -2
ومجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

بالرأي بوضع إطار مفاهيمي وشروط المسابقة، وتعميمها على الدول األعضاء، لإلفادة 
 وعرض الموضوع على المجلس في دورة قادمة.

 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  840ق  ]
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 رارــــــق
 
ّ
 بشأن: االقتصاد االجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل اهلش

 ولدعم االندماج االجتماعي يف الدول العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 

 ،السابعة والثالثينإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته 

 بعد إطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية، -
 (،24/8/2017 – 100د.ع  -2158)قوقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  -

 ، 5/7/2017( بتاريخ 532رقم ) المندوبية الدائمة للجمهورية التونسيةومذكرة  -

 ،30/10/2017( بتاريخ 857العمل العربية رقم )ج.أ/ ومذكرة منظمة -

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

  ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
  المجلسوبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء، 

 
 

 ــي
 
 ــــــررق

 

للمجلس بالتنسيق مع الجمهورية التونسية بصفتها صا بة المبادرة تكليف األمانة الفنية 
وعرض تصور في هذا الش ن على  ،ومنظمة العمل العربية، تنظيم ورشة عمل  ول الموضوع

 .دورة قادمة للمجلس التخاذ القرار الالزم

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  841ق  ]
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 رارــــــق
 االجتماعيةللمشروعات تقديم الدعم بشأن: 

 2018يف الدول األعضاء للعام املايل 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 

 
 في دورته السابعة والثالثين، إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

 

 بعد إطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية، -

[، بشأن 15/12/2016(، 36)د. 814وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ] -
 ،قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية

 ،17/8/2017( بتاريخ 2017/م ف/2277ومذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم ) -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
  ذ يؤكد على تعزيز الجهود العربية الرامية إلى دعم وت سين األوضاع اينسانية في وا 

 فلسطين،

  ذ يدعو الدول األعضاء وكافة المؤسسات االجتماعية والتنموية إلى مواصلة تقديم وا 
 ،دولة فلسطينالدعم لت سين األوضاع اينسانية في 

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 

 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 
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ــقـــرر
ُّ
 ي

 
 
 

[، 14/12/2016(، 36)د. 814( من ثالثًا من القرار رقم ]3الفقرة رقم ) الت كيد على -1
 بش ن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية.

دوالر أمريكي ال  مائة وخمسون ألف$ )فقط 140000الموافقة على تقديم دعم بمبلغ  -2
تكوين غير(، إلى وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين ينشاء مشروع "مركز ال

$ )فقط مائة ألف دوالر أمريكي ال  100000مبلغ االجتماعي التنموي"، على أن يخصم 
$ )فقط خمسون ألف دوالر  40000دعم المشروعات االجتماعية، ومبلغ  بند غير( من

دعم المؤسسات االجتماعية الفلسطينية من موازنة الصندوق  بند أمريكي ال غير( من
 .2018ام المالي العربي للعمل االجتماعي للع

تكليف األمانة الفنية، باتخاذ ايجراءات الالزمة لت ويل مساهمة مجلس وزراء الشؤون  -3
(، من هذا القرار إلى وزارة التنمية 2) رقم االجتماعية العرب المشار إليها في الفقرة العاملة

من الوزارة االجتماعية في دولة فلسطين، وفقًا لإلجراءات المتبعة في هذا الش ن، والطلب 
تقديم تقرير شامل عن سير العمل في المشروع، وكيفية استثمار الدعم المالي وعرضه 

 على المجلس في دورته الثامنة والثالثين.

ألف دوالر أمريكي ال غير(، إلى  مائة$ )فقط 100000الموافقة على تقديم دعم بمبلغ  -4
مركز ل ماية ورعاية ينشاء " المملكة األردنية الهاشميةوزارة التنمية االجتماعية في 

 دعم "، على أن  يخصم من بنداألطفال العاملين وت هيلهم في م افظة أربد لواء القصبة
المشروعات االجتماعية المدرج بموازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

2018. 

جلس وزراء الشؤون تكليف األمانة الفنية، باتخاذ ايجراءات الالزمة لت ويل مساهمة م  -4
(، من هذا القرار إلى وزارة التنمية 4) رقم االجتماعية العرب المشار إليها في الفقرة العاملة

، وفقًا لإلجراءات المتبعة في هذا الش ن، والطلب المملكة األردنية الهاشميةاالجتماعية في 
استثمار الدعم المالي من الوزارة تقديم تقرير شامل عن سير العمل في المشروع، وكيفية 

 وعرضه على المجلس في دورته الثامنة والثالثين.
 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  842ق  ]
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 رارــــــق
 2018برامج ومشاريع وأنشطة اجمللس لعام بشأن: 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 

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

 بعد إطالعه على:
 ( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب11المادة )، 
 ( الصووادر عوون الوودورة العاديووة 561وقوورار مجلووس وزراء الشووؤون االجتماعيووة العوورب رقووم )

 الثامنة والعشرين بشأن معايير تنفيذ نشاطات المجلس،
 [، 15/12/2016(، 36)د. 817وقوورار مجلووس وزراء الشووؤون االجتماعيووة العوورب رقووم ]ق

 (،2021 – 2017بشأن مشروع الخطة الخمسية للمجلس )
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2017ل أكتوبر / تشرين األو  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 

 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 
 

ــقـــرر
ُّ
 ي

 
 
 

 :2018أواًل: استضافة أنشطة المجلس لعام 

استضافة أعمال المؤتمر العربي الوزاري الثاني  ول  جمهورية العراق التر يب بطلب -1
 ايرهاب والتنمية االجتماعية.

القضاء  باستضافة أعمال ورشة عمل  ول المملكة األردنية الهاشمية التر يب بطلب -2
 .2018المتعدد األبعاد خالل شهر فبراير / شباط  الفقر على

كبار المسؤولين يعداد  استضافة أعمال اجتماعجمهورية السودان  التر يب بطلب -3
 "االستراتيجية العربية ل ماية كبار السن".
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استضافة أعمال ندوة  ول  قوق األشخاص  جمهورية مصر العربية التر يب بطلب -4
طالق و ذوي ايعاقة،  التي ستتضمن انجازات الدول األعضاء في  المادة ايعالميةا 

 .2018األول ديسمبر / كانون  13يوم مجال األشخاص ذوي ايعاقة 

استضافة أعمال برنامج تبادل الزيارات لالطالع  جمهورية مصر العربية التر يب بطلب -4
 على التجارب االجتماعية الرائدة.

االقتصاد التر يب بطلب الجمهورية التونسية استضافة أعمال ورشة عمل  ول " -6
ماعي في االجتماعي والتضامني كآلية لل د من العمل الهّش ولدعم االندماج االجت

 "، بالتعاون مع منظمة العمل العربية.الدول العربية

يعداد كوادر من العاملين في ورشة عمل استضافة  جمهورية العراق التر يب بطلب -7
، بالتعاون مع جامعة نايف السلوك المتطرفالمجال االجتماعي للكشف المبكر عن 

 العربية للعلوم األمنية.

باستضافة ملتقى  ول دعم  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية التر يب بطلب -8
 وتشجيع ثقافة ال وار.

ثانيًا: دعوة وزارات التنمية والشؤون االجتماعية التي استضافة األنشطة الواردة في برنامج 
 14موافاة األمانة الفنية بالموعد المقترح وذلك في موعد أقصاه ، إلى 2018عام 

تكثيف جهودها من أجل عقد هذه األنشطة في أفضل ، و 2017ول ديسمبر / كانون األ 
 الظروف وأيسرها.

ثالثًا: دعوة الدول األعضاء إلى تسمية أعضاء وفودها للمشاركة في نشاطات المجلس لعام 
، وذلك في موعد أقصاه شهرين على األقل من تاريخ عقد النشاط، مع الت كيد 2018

 نشاطات المجلس.على ضرورة المشاركة المتخصصة في 

، وفقًا لما هو وارد 2018رابعًا: تكليف األمانة الفنية بمتابعة تنفيذ كافة أنشطة المجلس لعام 
، وتقديم تقارير عن نتائجها إلى الدورة 2018في موازنة الصندوق العربي للعام المالي 

 العادية الثامنة والثالثين للمجلس.
 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  843ق  ]
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 رارــــــق
 للصندوق العربي للعمل االجتماعي التقديريةاملوازنة : بشأن

 2018للسنة املالية 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 
 

 بعد إطالعه على : 
 ،مذكرة األمانة الفنية 

 ( من الباب الثاني الالئحة التنفيذية المالية للصندوق العربي للعمل االجتماعي، 2والمادة ) 

  2021 – 2017ومشروع الخطة الخمسية لتنفيذ استراتيجيات العمل االجتماعي ، 
  2018ومشروع الموازنة التقديرية لعام، 

  2017وموازنة عام، 

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته السبعين  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3)المملكة األردنية الهاشمية: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

ـــ 
ُّ
 قــــررـي

 

2018اعتماد موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام  -1
، بمبلغ إجمالي قدره (1)

 مليون دوالر، وفقًا للصيغة المرفقة.

تكليف األمانة الفنية، باتخاذ ايجراءات ايدارية والمالية الالزمة  ال انعقاد االجتماع  -2
خصمًا من بند بتنظيمه الوزاري المشترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، 

، وبنفس بنود الصرف الموض ة 2018ا تياطي األنشطة المدرج في موازنة عام 
، [7/4/2016 -(3/ د غ ع )7بموجب القرار رقم ] ق  والمعتمدة 2016بموازنة عام 

 .وذلك أخذًا في االعتبار مال ظة هيئة الرقابة العليا في هذا الش ن

                                                 
1

 بعد اعتمادها من رئيس المكتب التنفيذي. 2018( سيتم تعميم موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 
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، وسداد 2018دعوة الدول األعضاء، إلى المبادرة بسداد مساهمتها في موازنة عام  -3
  صصها المت خرة عن األعوام السابقة.

شؤون االجتماعية العرب باتخاذ ايجراءات ايدارية تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء ال -4
والمالية الالزمة لتنفيذ البنود الواردة في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 

المرفقة، وفقًا للنظام األساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي ووفقًا للنظم  2018
 ية.  المتبعة في األمانة العامة لجامعة الدول العرب

تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بتقديم تقرير  ول  -5
ايجراءات المتخذة لتنفيذ بنود موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

، ضمن تقرير األمانة الفنية بين دورتي المجلس وعرضه على الدورة الثامنة 2018
 الشؤون االجتماعية العرب.والثالثين لمجلس وزراء 

 
 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  844ق  ]
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 رارــــــق
 سداد الدول حلصصها يف موازنة الصندوق العربي:  بشأن

 التي مل يتم سدادها واملتأخرات 2017لعمل االجتماعي عن عام ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 
 

 
 

 :  بعد إطالعه على

 ، مذكرة األمانة الفنية -

 والنظام االساسى للصندوق العربى للعمل االجتماعى، -
 (،15/12/2016(، 36)د. 819وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق -
 العليا للرقابة العامة،وتقرير الهيئة  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته السبعين  -

 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3)المملكة األردنية الهاشمية: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 

 

  إيضا ات األمانة الفنية،وبعد االستماع إلى 
 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

ــقــــــرر
 
 ي

 

توجيه الشكر إلى الدول األعضاء، التي قامت بسداد مساهماتها في موازنة الصندوق  -1
 .2017العربي للعمل االجتماعي لعام 

مت خرات، إلى سداد مساهماتها دعوة الدول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها أو لديها  -2
، وسداد  صصها المت خرة 2017في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي عن عام 

 عن األعوام السابقة.
 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  845ق  ]
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 كشــف بسداد الدول حلصصها يف مـوازنـة الصندوق
  2017العربي للعمل االجتماعي عن عام 

      ********** 
 
 
 
 
 
 
 

 البيننان المبلنغ الدولننة

 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 

10000 $ 
 

 

 2017 صة عام 
 
 

 

 2017 صة عام  $ 65000 دولة ايمارات العربية المت دة

 2017 صة عام  $ 20000 مملكة الب رين

 الجمهورية التونسية

 

15000  $ 
15000 $ 
 

 2016 صة عام 
 2017 صة عام 

 

 2017جزء من  صة عام  $ 16000 سلطنة عمان

 2017 صة عام  $ 45000 دولة قطنننننننر

 2016 صة عام  $ 10000 الجمهورية اللبنانية

 2017 صة عام  $ 85000 جمهورية مصر العربية

 2017 صة عام  $ 50000 المملكة المغربية
 

 

 ايجمالي

 

 331000 $ 
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 رارــــــق
 : امليزانية واحلساب اخلتامي حلسابات الصندوق العربي  بشأن

 31/12/2016للعمل االجتماعي للسنــــة املــالـيــــة املنتهيـــة فــي 
 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 
 

 

 على :  إطالعهبعد و
 ،مذكرة األمانة الفنية -

( من النظام االساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي والباب الخامس من 17والمادة ) -
 الالئحة التنفيذية المالية للصندوق العربى للعمل االجتماعى،

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

الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات الصندوق العربى للعمل االجتماعى للسنة  وتقرير -
 ،31/12/2016المالية المنتهية فى 

 ،31/12/2016للسنة المالية المنتهية في  PKFوتقرير مكتب المراجعة والمحاسبة  -
ه وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورت -

 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 
. 
 
 
 

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

ــقــــــرر
 
 ي

 

 
 

 

 
 

 

اعتماد الميزانية وال ساب الختامي للصندوق العربي للعمل االجتماعي للسنة المالية  -1
 .31/12/2016المنتهية في 
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األخذ علمًا بما ورد في تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة، وتوجيه الشكر لها على  -2
الية جهودها، في مراجعة  سابات الصندوق العربي للعمل االجتماعي، للسنة الم

، ومال ظاتها القيمة بما يسهم في ضمان  سن سير عمل 31/12/2016المنتهية في 
 الصندوق.

الطلب من األمانة الفنية مراعاة ما ورد من مال ظات في تقرير الهيئة العليا للرقابة  -3
 العامة والعمل بموجبهما وفي ضوء توجيهات المجلس في هذا الش ن.

تراه مناسبًا  يال مال ظة الهيئة العليا للرقابة  ما ذاخالطلب من الدول األعضاء ات -4
 العامة فيما يتعلق بسداد  صصها السنوية والمت خرات التي عليها قبل الصندوق.

اعتماد رد األمانة الفنية على مال ظات الهيئة العليا للرقابة العامة عن  سابات  -5
لمرفقة في المذكرة ، بالصورة ا2016الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

الشار ة، وتكليف األمانة الفنية بإرساله إلى الهيئة العليا للرقابة العامة وفقًا لألنظمة 
 المعمول بها في هذا الش ن.

  

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  846ق  ]
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رارــــــق  
 تقرير وقرارات الدورة السبعني للمكتب التنفيذي : بشأن

 الشؤون االجتماعية العربجمللس وزراء 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 

 ،السابعة والثالثينإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 

 بعد إطالعه على : 
 مذكرة األمانة الفنية، -

 في دورته السبعين،وتقرير وقرارات المكتب التنفيذي  -

( مووون النظوووام األساسوووي للمجلوووس التوووي تحووودد موعووود عقووود دورات 10والفقووورة  )د( مووون الموووادة ) -
 المكتب التنفيذي،

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

 

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية *

 وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، *
 

 
ـي
 
 ررـــقــ

 
اي اطة علمًا بتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي في دورته العادية السبعين، والقرارات التي  -1

 (.438( إلى القرار رقم )431اتخذها من القرار رقم )

الدول األعضاء في المكتب التنفيذي على           تقديم الشكر إلى معالي الوزراء ورؤساء وفود  -2
ما أبدوه من  رص وما بذلوه من جهد في مراجعة مشروع جدول أعمال الدورة العادية 

 السابعة والثالثين للمجلس وموضوعاته ووثائقه.

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  847ق  ]
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 رارــــــق
 االجتماعية يف الدول األعضاءتقارير عن الدعم املقدم للمشروعات  : بشأن

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 
 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 

 بعد إطالعه على : 
 مذكرة األمانة الفنية، -

 والنظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 المادة العاشرة منه،والفقرة )أ( من  -
 (،15/12/2016(، 36)د. 815وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )ق -

 ( الصادر عن الدورة العادية الخامسة والثالثين،783وقرار المجلس رقم ) -

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3دنية الهاشمية: السبعين )المملكة األر 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية، *

 وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي، *
 
 

ـي
 
 ررـــقــ

 

موافاة األمانة الفنية وزارة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية، الطلب من  -1
مشروع "وضع منهج مو د لدور بتقرير مفصل عن الدعم المقدم من المجلس إلى 

 .المجلس،  تى يتسنى عرضه على ال ضانة في مصر"

، موافاة األمانة الفنية وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسيةالطلب من  -2
مشروع "دعم ل المكتب الم لي أو الخبير الذي قام بعملية التقييم الموضوعيبتقرير 
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 تى يتسنى عرضه على األشخاص ذوي الصعوبات: من الت هيل إلى ايدماج"، 
 .المجلس

قات اي اطة علمًا بالتقرير المقدم من وزارة ترقية المرأة والتخطيط األسري المكلفة بالعال -3
مع البرلمان في جمهورية جيبوتي، بش ن الدعم المقدم من المجلس لمشروع تدريب 

 .الفتيات على إعداد ال لويات لصالح مركز العمل االجتماعي

اي اطة علمًا بالتقرير المقدم من وزارة ترقية المرأة والتخطيط األسري المكلفة بالعالقات  -4
مشروع التدريب لعم المقدم من المجلس مع البرلمان في جمهورية جيبوتي، بش ن الد

السمعي والبصري لصالح مركز العمل االجتماعي في جمهورية جيبوتي، والطلب منها 
انة الفنية بتقرير مفصل عن باقي مرا ل المشروع واستخدام المبلغ المتبقي موافاة األم

أربعة  $ )فقط 24810.12من مساهمة الصندوق العربي للعمل االجتماعي البالغ قدره 
،  تى يتسنى عرضه على وعشرون ألف وثمانمائة وعشرة دوالر وأثنى عشر سنتًا(

 الدورة الثامنة والثالثين للمجلس.

 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  848ق  ] 
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 رارــــــق
 بشأن: تقاريـر الـدول األعضـاء حـول متابعـة تنفيـذ قـرارات 

 والثالثني جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب السادسةالدورة 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 
 

  بعد إطالعه على

 مذكرة األمانة الفنية، -
(، 34)د. 775ق وقراري مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ) -

 (،15/12/2016(، 36)د. 826(، ورقم )ق 22/12/2014

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 

 جتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون اال -
 

 *   وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية،
 *    وبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي،

 

ــــــرر
 
 يــق

تقديم الشكر للدول األعضاء على ما أبدوه من  رص واتخذوه من إجراءات لتنفيذ قرارات  -1
 .والثالثين المجلس في دورته العادية السادسة

دعوة الدول األعضاء، العمل على استمرار تقديم تقاريرها إلى األمانة الفنية لمجلس  -2
وزراء الشؤون االجتماعية العرب،  ول ايجراءات التي اتخذتها لتنفيذ قرارات المجلس، 

 .( الصادر عن الدورة العادية السابعة والعشرين530وفقًا لما ورد في القرار رقم )

 
 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  849ق  ]



 

           

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 الدورة العادية السابعة والثالثين         

 

- 49 - 

 

 رارــــــق
 تقرير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية(بشأن: 

 (37) و( 36)عن أعماهلا بني دورتي اجمللس 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 السابعة والثالثين،لس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية جإن م
 

 ( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 12استنادًا إلى المادة )
 

 بعد إطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية، -

 وتقرير وقرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته السادسة والثالثين، -

 (،36تنفيذ قرارات الدورة )وتقرير األمانة الفنية حول اإلجراءات التي اتخذتها لمتابعة  -

 36 وتقرير نشاط إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية( بين دورتي المجلس -
 ،37و

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3السبعين )المملكة األردنية الهاشمية: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 *  وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية،
 *  وبناء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي،

 

ــــــرر
 
 يــق

 ،اتخذتها إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية(أخذ العلم، بايجراءات التي  -1
 السادسةلتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب الصادرة عن الدورة العادية 

 والثالثين.
األخذ علمًا بما ورد في تقرير نشاط إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية(  -2

 المجلس.بين دورتي 
 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  850ق  ]
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 رارــــــق
 تشكيل املكتب التنفيذي جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرببشأن:   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

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

 األمانة الفنية،مذكرة  -
 والنظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 والفقرة )أ( من المادة العاشرة منه، -

 ،السبعينوتقرير وقرارات المكتب التنفيذي في دورته العادية  -

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2017أكتوبر / تشرين األول  4 – 3ردنية الهاشمية: السبعين )المملكة األ

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 

 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

ــــــرر
 
 يــق

تقديم الشكر لمعالي السيدات والسادة وزراء الشؤون االجتماعية أعضاء المكتنب التنفينذي  -1
إلننى  2015لمجلنس وزراء الشننؤون االجتماعينة العننرب للفتنرة مننن )ديسنمبر/ كننانون األول 

 ( في كل من:2017تشرين الثاني /  نوفمبر
سنلطنة عمنان، دولنة  جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العنراق، 

على ما قندموه منن إسنهامات متمينزة يثنراء  جمهورية مصر العربية، فلسطين، دولة قطر،
 العمل العربي المشترك في مجاالت التنمية االجتماعية.

جمهورينة ُيشكل المكتب التنفيذي من وزراء الشؤون االجتماعية العنرب منن الندول التالينة  -2
جمهورينننة اللبنانينننة، دولنننة ليبينننا، المملكنننة المغربينننة، القمنننر المت ننندة، دولنننة الكوينننت، ال
، بايضنافة إلننى جمهورينة مصنر العربينة )عضنو دائننم(، الجمهورينة ايسنالمية الموريتانينة

تشنرين الثناني / ننوفمبر إلنى  2017تشنرين الثناني / نوفمبرللسنتين القادمتين اعتبارًا من 
2019. 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  851ق  ]
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 رارــــــق
 دعم اململكة األردنية اهلامشية واجلمهورية اللبنانيةبشأن:   

 يف إطار األزمة السورية وتداعياتها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 

 والثالثين، السابعةإن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته 

 بعد إطالعه على:
 ،الجمهورية اللبنانيةمداخلة معالي رئيس وفد  -

 ومداخلة معالي رئيس وفد المملكة األردنية الهاشمية، -

 ،وبعد االستماع إلى إيضا ات األمانة الفنية 

 ،وبناًء على مشاورات أص اب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

ــــــرر
 
 يــق

 .تثمين جهود الدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين -1

المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، لندعم جهنودهم فني تقديم دعم مالي إلى  -2
$ )فقننط خمسننمائة ألننف 500000إطننار األزمننة السننورية وتننداعياتها بإجمننالي مبلننغ قنندره 

دوالر أمريكي ال غير( ينتم توزيعهنا مناصنفة بيننهم، وذلنك خصنمًا منن اال تيناطي النقندي 
 للصندوق العربي للعمل االجتماعي.

مانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، باتخاذ ايجراءات المالينة تكليف األ -3
( منن هنذا القنرار، 2وايدارية الالزمة لت ويل المبلغ المشار إليه وفقًا للفقنرة العاملنة رقنم )

إلى كل من المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، والطلب منهم موافناة األماننة 
 قارير  ول الدعم المقدم من المجلس.الفنية بت

 

 [ 14/11/2017-13(، 37)د.ع  852ق  ]




