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 :مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب: أوالً

بموجب قـرار   ) 1980(تم إنشاء مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب عام          -
) 3927(مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى وزراء الخارجيـة رقـم           

  .لصادر عن الدورة العادية الثالثة والسبعينا

يهدف المجلس إلى تنمية التعاون العربـي فـي مجـاالت التنميـة والرعايـة                -
االجتماعية، بما في ذلك دعم البرامج والمـشروعات االجتماعيـة الحكوميـة            

 .واألهلية

يختص المجلس بإقرار خطة العمل السنوية المقدمـة مـن المكتـب التنفيـذي               -
 . المقترحة لهاوالميزانية

مناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب التنفيذي عن نشاط المجلـس             -
 .خالل فترة انعقاد الدورة العادية للمجلس واإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ قراراته

تشكيل لجان فنية خاصـة، واالسـتعانة بـالخبراء والمستـشارين والهيئـات              -
 . في الموضوعات االجتماعيةالمتخصصة لتقديم دراسات أو بحوث

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل عام خالل النصف الثاني من شهر              -
كانون األول، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بناء علـى            / ديسمبر

 .طلب دولة أو أكثر وبموافقة سبع دول أخرى

بية ويجوز أن يجتمع في     يعقد المجلس في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العر         -
 .أية دولة عربية بناء على دعوة منها وموافقة المجلس

تكون رئاسة المجلس دورية لوزير التنمية والشؤون االجتماعية في كـل دولـة              -
 .عربية حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء في جامعة الدول العربية
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 : المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب:ثانياً

يشكل المكتب التنفيذي من سبعة وزراء أو من ينوب عنهم عند تعذر حضورهم،              -
ستة وزراء تكون عضويتهم لمدة سنتين تبدأ من تاريخ تمتعهم بالعضوية ووفقـاً         

 .للترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء

) جمهورية مـصر العربيـة    (ي دولة مقر المجلس     وزير التضامن االجتماعي ف    -
 .عضواً دائماً

ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنتين في أول  -
 .اجتماع له ويتولى نائب الرئيس صالحيات الرئيس في حال غيابه

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين كل عام، األول في الصنف الثـاني مـن شـهر      -
 .تشرين األول، والثاني بعد اجتماع الدورة العادية للمجلس مباشرة/ كتوبر أ

يعقد المكتب التنفيذي بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أية دولـة               -
 .عربية تستضيفه

يختص المكتب التنفيذي بإعداد مشروع الخطة الـسنوية ومـشروع الميزانيـة             -
 .الالزمة لتمويلها

 . جدول أعمال المجلسإعداد مشروع -

 .تقديم تقرير سنوي عن نشاط المجلس إلى المجلس -

، )عضو دائـم  (تشكيلة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة جمهورية مصر العربية          -
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحـرين، والجمهوريـة التونـسية،           

ـ        وتي، والمملكـة   والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهوريـة جيب
  .العربية السعودية


