


          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 قطاع الشؤون االجتماعية
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 قرار
 (30)بشأن : اإلعداد والتحضري لسدورة 

 جملس  جامعة الدول العربية عسى مستوى القمة
 (2019اجلمهورية التونسية: مارس / آذار )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

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

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

-(29د.ع ) 718وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم )ق.ق: -
(، ورقم 15/4/2018-3ج-(29د.ع ) 723(، ورقم )ق.ق:15/4/2018-3ج

-3ج-(29د.ع ) 738(، ورقم )ق.ق:15/4/2018-3ج -(29د.ع ) 737)ق.ق:
 (،15/4/2018-3ج-(29د.ع ) 739(، ورقم )ق.ق:15/4/2018

-13(،37)د.ع 836وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ]ق  -
14/11/2017،] 

 (،6/9/2018 -102د.ع  – 2186وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق  -
 وصيات اللجنة مفتوحة العضوية بشأن تنظيم مهننة العمل االجتماعي،وت -
وتوصيات اللجنة مفتوحة العضوية إلنشاء المركز العربي لدراسات السياسات  -

 االجتماعية والقضاء على الفقر متعدد األبعاد،

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

  وبعد االستماع إلى مداخلة جمهورية مصر العربية بشأن استضافة المملكة األردنية
الهاشمية، المركز العربي لدراسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر متعدد 

 األبعاد،

 ،وبناًء على ترحيب االجتماع بهذا الطرح 
 ي الوزراء أعضاء المجلسوبناء على مشاورات أصحاب المعال، 
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جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

 
أواًل: متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

 (:2018)ظهران: إبريل / نيسان 

إقرار التوصيات التالية الصادرة عن اللجنة مفتوحة العضوية بشأن موضوع مهننة العمل  -1
 االجتماعي العربي:

ه الشكر إلى المملكة األردنية الهاشمية على الورقة التي قدمتها بصفتها رئاسة توجي -
(، في إطار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 739اللجنة المعنية بتنفيذ قرار القمة رقم )

 العرب.

التأكيــد علــى التســمية التــي أقرهــا مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب بموجــب قــرار   -
( تحــت عنــوان مهننـة العمــل االجتمــاعي 14/11/2017-13(، 37)د.ع  835رقـم )ق 
 العربي.

الطلب من اللجنة المعنية بتنفيذ قرار القمة، بإعداد تصور الستراتيجية عربية حول مهننة  -
العمل االجتماعي كأساس إلعداد خطة متكاملـة تأخـذ فـي االعتبـار التفاوتـات بـين الـدول 

فـي ضـوء مالحظـات ممثلـي الـدول األعضـاء فـي العربية والتشريعات ذات الصـلة، وذلـ  
 اللجنة.

إدارة التنميـــة  -القطـــاع االجتمـــاعي الطلـــب مـــن رئاســـة اللجنـــة بالتنســـيق مـــ  أعضـــائها و  -
والسياسات االجتماعية )األمانة الفنيـة لمجلـس وزراء الشـؤون االجتماعيـة العـرب(، إعـداد 

، 2019يــو / حزيــران التصــور المطلــوب فــي موعــد أقصــا  األســبوع األول مــن شــهر يون
 تمهيدًا لعرضه على المجلس التخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

المركز العربي  إقرار التوصيات التالية الصادرة عن اللجنة مفتوحة العضوية بشأن  -2
 :لدراسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر

سياسات االجتماعية الترحيب بالتوافق الذي تم بخصوص إنشاء مركز الدراسات العربي لل -
 والقضاء الفقر متعدد األبعاد في المملكة األردنية الهاشمية.

دعوة وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية، اتخاذ اإلجراءات الالزمة  -
إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –إلنشاء المركز بالتنسيق م  القطاع االجتماعي 
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للمجلس(، وبالتعاون م  الشركاء وأخذًا في االعتبار ما تضمنته )األمانة الفنية 
 مالحظات ممثلي الدول األعضاء.

 

الطلب من وزارة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية بالتنسيق م  القطاع  -
إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية للمجلس(، عرض تقرير  –االجتماعي 

( لمجلس وزراء الشؤون 39مدى التقدم المحرز في هذا الشأن على الدورة القادمة ) حول
 االجتماعية العرب.

 ثانيًا: خطة العمل العربية لمعالجة األسباب االجتماعية المؤدية لإلرهاب: 

 الموافقة على خطة العمل العربية لمعالجة األسباب االجتماعية المؤدية لإلرهاب.  -1

تماعي التنموي المرفوع من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يتضمن الملف االج -2
( الموضوعات 2019( للقمة العربية )الجمهورية التونسية: مارس / آذار 30للدورة )
 التالية:

( لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 29متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -
 ة العرب.ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعي

 اعتماد خطة العمل العربية لمعالجة األسباب االجتماعية المؤدية لإلرهاب.   -

 –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –ثالثًا: الطلب من األمانة العامة 
األمانة الفنية للمجلس(، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض الموضوعات المشار إليها 

( لمجلس جامعة الدول 30( من هذا القرار على الدورة )1العاملة رقم )في الفقرة 
 (.2019العربية على مستوى القمة )الجمهورية التونسية: مارس / آذار 

 
[ 5/12/2018(، 38د.ع ) 853] ق 



 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  

 والثالثين الثامنةالدورة العادية          

4 

 

 
 قجـجـجـجـجـرار

 التنموية:  العربية اإلعداد والتحضري لسقمة "بشجـجـجـجـجـأن : 
 (2019اجلمهورية السبنانية: ) ابعةالر االقتصادية واالجتماعية    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        
 

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

 
 بعد إطالعه على : 

 األمانة الفنية للمجلس،  -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

(، بشأن 15/4/2018- 3ج  -(29د.ع ) 730وقرار القمة العربية رقم )ق:ق:  -
تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في 

 دورتها الثالثة،
قمة وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي الخاص باللجنة الوزارية التحضيرية لل -

، 102د.ع  -2187العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية رقم )ق 
6/9/2018،) 

 ،3/10/2018( بتاريخ 3464ومذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة رقم ) -

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2018توبر/ تشرين األول أك 10 – 9الثانية والسبعين )القاهرة: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

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

 
لس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يتضمن الملف االجتماعي التنموي المرفوع من مجأواًل: 

 القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية الرابعة الموضوعات التالية:إلى 
        متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية الثالثة

 (.2013)الرياض 
  2030 – 2020األبعاد اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد 

 وآلية متابعته التنفيذية، وتقيم نتائجه بشكل دوري المرفق بوثيقة منفصلة.
 االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وض  اللجوء بالمنطقة العربية. 
 .دراسة عمل األطفال في المنطقة العربية 
 تنمية المستدامة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف ال

2030. 

ثانيًا: رف  الموضوعات المشار إليها أعال  للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 
الرابعة للنظر في اعتمادها كوثائق عربية في المجاالت االجتماعية التنموية ذات 

 الصلة.
 
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 854] ق 
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 قجـجـجـجـجـرار

 سى الفقر متعدد األبعاد يف الدول العربيةالقضا  ع :بشجـجـجـجـجـأن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الثامنة والثالثين،

 بعد إطالعه على:
 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
 ى القمة ذات الصلة بقضايا خفض الفقر،وقرارات مجلس الجامعة على مستو  -

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

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

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

وقــرار الــدورة االســتثنائية الخامســة لمجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب         رقــم  -
(15،) 

 واإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد، -

 ومذكرات الدول األعضاء، -

االجتماعية العرب في دورته  الشؤونوتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء  -
 (،2018أكتوبر/ تشرين األول  10 – 9لسبعين )القاهرة: الثانية وا

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

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

 

جـجـجـجـجـجـرر
َّ
 يجـجـق

عضاء التي تقدمت بتقاريرها حول جهودها للقضاء على توجيه الشكر إلى الدول األ -1
الفقر متعدد األبعاد، واإلشادة باإلنجازات التي حققتها في مجال سياسات القضاء على 

 الفقر.



 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  

 والثالثين الثامنةالدورة العادية          

7 

 

دعوة الدول األعضاء، إلى مواصلة تزويد القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات  -2
تيجياتها وخططها الوطنية الخاصة األمانة الفنية للمجلس(، باسترا –االجتماعية 

بسياسات القضاء على الفقر، بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الدول األعضاء في 
 " األبعاد االجتماعية". 2030هذا المجال وفي إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

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

 بالتنسيق م  الدول األعضاء. 

القطاع االجتماعي توجيه الشكر إلى المعهد العربي للتخطيط على جهود  بالتنسيق م   -4
اء ، وبالتعاون م  الشركاألمانة الفنية للمجلس( – )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر  إلعداد CSFومؤسسة  من األمم المتحدة
لالستمرار في التعاون لتنفيذ هذا اإلطار ودعوتهم وآلية متابعته المرقمنة  المتعدد األبعاد،

 االستراتيجي العربي الهام.

واردة في اإلطار الطلب من الدول األعضاء الراغبة في تحديث البيانات الخاصة بها ال -5
القطاع  –االستراتيجي العربي حول الفقر متعدد األبعاد، موافاة األمانة العامة 

إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية للمجلس(، بتحديث  –االجتماعي 
، وفي حال عدم 2018ديسمبر/ كانون األول  23البيانات المشار إليها في موعد أقصا  

حديث حتى هذا التاريخ سوف تعتبر موافقة ضمنية على البيانات الواردة ورود أي ت
 ضمن التقرير.  

 -القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -تكليف األمانة العامة  -6
 75000األمانة الفنية للمجلس(، باتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية الالزمة لتحويل مبلغ 

سبعون ألف دوالر أمريكي ال غير( خصمًا من بند البحوث والدراسات $ )فقط خمسة و 
، إلى 2019المدرج في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

، المعتمدة لدى المجلس Community Systems Foundation  (CSF)مؤسسة
لية مرقمنة لتقييم االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، كمساهمة من المجلس إلعداد آ

ضافة البيانات الالزمة إلعداد التقارير الخاصة بتنفيذ اإلطار االستراتيجي  ومتابعة وا 
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العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد، وبما في ذل  التحليل المرقمن للبيانات بما 
 ة.يسهم في تنفيذ االستراتيجيات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، وتصميم تدخالت محدد

دعوة الدول األعضاء، إلى المشاركة المتخصصة في ورشة عمل الفقر الخامسة حول  -7
 .2019الفقر متعدد األبعاد المقرر عقدها خالل عام 

الطلب من الدول األعضاء تحديد نقاط اتصال متخصصة بالتنسيق م  القطاع  -8
ية للمجلس( إدارة التنمية والسياسات االجتماعية للمجلس )األمانة الفن –االجتماعي 

 لمتابعة تنفيذ اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد.

 
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 855] ق  
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 قرار

 2030حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف خطة التنمية املستدامة  (2) :بشأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 راء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية الثامنة والثالثين،إن مجلس وز 

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

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

 ( الصادر عن الدورة العادية السادسة 414وقرار مجلس وزراء اإلعالم العرب رقم )
 واالربعون،

 .وتقارير الدول األعضاء بشأن االنجازات في مجال األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ذوي اإلعاقة، وتقارير الدول األعضاء بشأن متابعة تنفذ اتفاقية حقوق األشخاص 

 ،وتقارير الدول األعضاء بشأن االحتفال باليوم العربي للمعاق 

  وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته
 (،2018تشرين األول  أكتوبر/ 10 - 9( )مقر األمانة العامة: 72)

 االجتماعية العرب، وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون 

 
 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 

 ،وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

جـجـجـجـجـجـرر
َّ
 يجـجـق

 : الخطة اإلعالمية لألشخاص ذوي اإلعاقة: أوال

الترحيــــب بمبــــادر دولــــة الكويــــت بإعــــداد فــــيلم حــــول جهــــود الــــدول األعضــــاء فــــي مجــــال  -1
 اإلعاقة. األشخاص ذوي
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دعـــــوة الـــــدول األعضـــــاء إلـــــى تقـــــديم الـــــدعم المـــــادي واللوجيســـــتي الـــــالزم لنشـــــر الحملـــــة  -2
فـــــي أوســـــ  نطـــــاق علـــــى كافـــــة الوســـــائل اإلعالميـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــ  القنـــــوات الفضـــــائية 

 ومواق  التواصل االجتماعي األكثر انتشارًا ومشاهدة. 

لإلعالميــــــين حــــــول  تدريبيــــــة اتتنظــــــيم دور إلــــــى  عــــــوة مجلــــــس وزراء اإلعــــــالم العــــــرب،د -3
ــــــــــــة، مواضــــــــــــي    ــــــــــــس وزراء الشــــــــــــؤون األشــــــــــــخاص ذوي اإلعاق بالتنســــــــــــيق مــــــــــــ  مجل

 االجتماعية العرب. 

 :: اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةثانيا 

ـــــــب مـــــــن الـــــــدول األعضـــــــاء   -1 ـــــــة بأســـــــماءالطل ـــــــة الفني ـــــــاط  موافـــــــاة األمان تصـــــــال االنق
تمر الــــدول األطــــراف فــــي اتفاقيــــة حقــــوق مــــؤ أعمــــال لمشــــاركة العربيــــة فــــي لإلعــــداد ل

يونيـــــو/  13 - 11فـــــي الفتـــــرة مـــــن عقـــــد   ، المقـــــرراألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة القـــــادم
بنيويــــــور ، وبمــــــا يمكــــــن مــــــن المشــــــاركة الفاعلــــــة للــــــدول األعضــــــاء  2019حزيــــــران 

 في المؤتمر.
 –الطلــــــــــب مــــــــــن القطــــــــــاع االجتمــــــــــاعي )إدارة التنميــــــــــة والسياســــــــــات االجتماعيـــــــــــة   -2

الفنيــــــة للمجلــــــس( بالتنســــــيق مــــــ  رئاســــــة الــــــدورة الحاليــــــة للمجلــــــس ورئاســــــة األمانــــــة 
المكتـــــب التنفيـــــذي للمجلـــــس، باإلعـــــداد لتنظـــــيم حـــــدث جـــــانبي علـــــى هـــــام  أعمـــــال 

( مـــــن هـــــذا القـــــرار، خصـــــمًا مـــــن 1المـــــؤتمر المشـــــار إليـــــه فـــــي الفقـــــرة العاملـــــة رقـــــم )
ي البنــــــــد الخــــــــاص بمــــــــؤتمر الــــــــدول األطــــــــراف فــــــــي اتفاقيــــــــة حقــــــــوق األشــــــــخاص ذو 

المــــــدرج فــــــي موازنــــــة الصــــــندوق العربــــــي للعمــــــل االجتمــــــاعي  2019اإلعاقــــــة لعــــــام 
 .2019للعام المالي 

ــــــــة   -3 ــــــــة والسياســــــــات االجتماعي ــــــــف القطــــــــاع االجتمــــــــاعي )إدارة التنمي ــــــــة  –تكلي األمان
ووكـــــــــاالت األمـــــــــم المتحـــــــــدة بالتعـــــــــاون مــــــــ  الشـــــــــركاء الفنيــــــــة للمجلـــــــــس( للمجلـــــــــس 
إعـــــــــــــداد أوراق ( بILO ،WHO ،ESCWA ،UNFPAالمتخصصـــــــــــــة، والســـــــــــــيما )

عمـــــل فنيـــــة للمواءمـــــة بـــــين بنـــــود اتفاقيـــــة حقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة وأهـــــداف 
 .2030التنمية المستدامة 
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 :لألشخاص ذوي اإلعاقةثالثا: االحتفال باليوم العربي 

ـــــى الـــــدول األعضـــــاء موافـــــاة القطـــــاع االجتمـــــاعي )إدارة التنميـــــة والسياســـــات  -1 التأكيـــــد عل
االحتفـــــــال بـــــــاليوم العربـــــــي مانـــــــة الفنيـــــــة للمجلـــــــس( بتقاريرهـــــــا حـــــــول األ –االجتماعيـــــــة 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.
االنجـــــازات فـــــي مجـــــال األشـــــخاص  مواصـــــلة الـــــدول األعضـــــاء إرســـــال تقاريرهـــــا حـــــول -2

 في إطار الحملة اإلعالمية للمجلس. ذوي اإلعاقة
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 856] ق 
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 قرار

 عم لسمشروعات االجتماعيةتقديم الدبشأن: 
 2019يف الدول األعضا  لسعام املايل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

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

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
[، 15/12/2016(، 36)د. 814وقــرار مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب رقــم ] -

 بشأن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية،
ـــــــــم  - ـــــــــة فلســـــــــطين رق ـــــــــة الدائمـــــــــة لدول ـــــــــاريخ 2018/م ف/2319(ومـــــــــذكرة المندوبي ( بت

16/8/2018، 
رب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية الع -

 (،2018أكتوبر/ تشرين األول  10 - 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

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

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

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

 

ـــــــــم ) -1 ـــــــــرة رق ـــــــــى الفق ـــــــــد عل ـــــــــًا مـــــــــن ا3التأكي ـــــــــم ]( مـــــــــن ثالث ـــــــــرار رق (، 36)د. 814لق
 [، بشأن قواعد تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية.15/12/2016

الترحيب بمبادرة دولة الكويت استضافة معرض " الجمعيات الخيرية واألسر المنتجة  -2
 ". 2019الفلسطينية خالل عام 

$ في 50000الموافقة على مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بمبلغ  -3
كاليف المعرض خصمًا من بند دعم المؤسسات االجتماعية الفلسطينية المدرج ت

، على أن يخصص 2019بموازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي
$ )فقط أربعون ألف دوالر أمريكي ال غير(، كمساهمة تحول إلى  40000مبلغ 

ا والبضائ  التي سوف يتم وزارة الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين لنقل مشاركيه
$ )فقط عشرة أالف دوالر أمريكي ال 10000عرضها، وتحويل المبلغ المتبقي وقدر  

غير( إلى الدولة المستضيفة )دولة الكويت( كمساهمة من المجلس في تنظيم هذا 
 المعرض، وذل  وفقًا للنظم المتبعة في هذا الشأن.

فلسطين، موافاة األمانة العامة لجامعة  الطلب من وزارة التنمية االجتماعية في دولة -4
الدول العربية بتفاصيل حساب الوزارة، حتى يتسنى لألمانة الفنية اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتحويل مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المشار إليها في 

ي دولة ( من هذا القرار، إلى وزارة التنمية االجتماعية ف3الفقرة العاملة رقم )
 فلسطين، وفقًا لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.

الطلب من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في دولة الكويت، موافاة األمانة العامة  -5
لجامعة الدول العربية بتفاصيل حساب الوزارة، حتى يتسنى لألمانة الفنية اتخاذ 

الجتماعية العرب المشار اإلجراءات الالزمة لتحويل مساهمة مجلس وزراء الشؤون ا
( من هذا القرار، إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 3إليها في الفقرة العاملة رقم )

 في دولة الكويت، وفقًا لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن
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الطلب من وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين، تقديم تقرير شامل عن  -6
المالي المقدم من المجلس وعرضه على المجلس  المعرض، وكيفية استثمار الدعم

 في دورته التاسعة والثالثين.

إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية  –تكليف القطاع االجتماعي  -7
للمجلس( بالتنسيق م  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في دولة الكويت ووزارة 

يم المعرض في أفضل الظروف وأيسرها، الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين بتنظ
عداد تقرير يعرض على الدورة )  ( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.39وا 

الموافقة من حيث المبدأ على تقديم دعم لمفوضية الفقر في جمهورية السودان،  -8
والطلب من وزارة الرعاية والضمان االجتماعي في جمهورية السودان بموافاة القطاع 

إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية للمجلس( بتفاصيل  -تماعي االج
، وتفويض رئاسة 2019يناير/ كانون الثاني  20عن المشروع في موعد أقصا  

المكتب التنفيذي واألمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية واألمانــة 
لشروط تقديم الدعم للمشروعات االجتماعية التي  الفــنــية التخاذ القرار المناسب وفقاً 

 [.  15/12/2016)، 36)د.ع  814أقرها المجلس بموجب القرار رقم  ] ق 

الموافقة من حيث المبدأ على تقديم الدعم للمشروعات المقدمة من وزارة المرأة  -9
واألسرة بجمهورية جيبوتي، وهي مشروع التدريب السمعي البصري، إعداد مركز 

ل االجتماعي وتمكين المرأة، ومشروع تربية الدواجن، ومشروع المزارع الرعوية العم
إلنتاج الماعز، وتفويض رئاسة المكتب التنفيذي واألمين العام المساعد رئيس قطاع 

 الشؤون االجتماعية واألمانة الفنية التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.  
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 857] ق 
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 رارق
 مشاركة جمس  وررا  الشؤون االجتماعية العرب بشأن: 

 يف الفعاليات اإلقسيمية والدولية األممية ذات الصسة باختصاصه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الثامنة والثالثين،

 
 بعد إطالعه على:

 األمانة الفنية للمجلس، -لتنمية والسياسات االجتماعية مذكرة إدارة ا -
 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 
جـجـقجـجـجـرر

ُّ
 ي

التأكيد على مشاركة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في فعاليات األمم  -1
ل عمله، وعلى وجه الخصوص مؤتمر الدول األطراف المتحدة ذات الصلة بمجا

األعضاء في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المنتدى السياسي رفي  
المستوى للتنمية المستدامة، اللجنة االجتماعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 
 واللجنة االجتماعية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 )اإلسكوا(.

وزراء الشؤون  تخصيص المبالغ الالزمة لضمان المشاركة الفاعلة لمجلس -2
وأمانته الفنية، وعلى أن يتم إدراجها كبنود ثابتة في الموازنة  االجتماعية العرب

السنوية للصندوق العربي للعمل االجتماعي، كما هو مدرج في موازنة الصندوق 
 .2019لي العربي للعمل االجتماعي للعام الما

التأكيد على مشاركة المجلس على المستوى الوزاري قدر اإلمكان في الفعاليات  -3
 ( من هذا القرار.1الموضحة في الفقرة العاملة رقم )
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األمانة الفنية  –تكليف القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -4
دورة، باقتراح تنظيم أحداث للمجلس( بالتنسيق م  رئاسة المكتب التنفيذي ورئاسة ال

جانبية باسم مجلس وزراء الشؤون االجتماعية على تل  الفاعليات بما يؤكد 
 المشاركة العربية في هذ  الفاعليات ويعزز المواقف العربية أمام المجتم  الدولي.

 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 858] ق 
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 قرار

 2019س  لعام برامج ومشاريع وأنشطة اجملبشأن: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

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

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -
 النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،( من 11والمادة ) -
( الصــادر عــن الــدورة العاديــة 561وقــرار مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب رقــم ) -

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

 (،2021 – 2017شروع الخطة الخمسية للمجلس )بشأن م
( بتــــــــــاريخ 2018-603/702ومـــــــــذكرة المندوبيــــــــــة الدائمـــــــــة لمملكــــــــــة البحـــــــــرين رقــــــــــم ) -

26/6/2018، 
( 3207/5األمانة الفنية للمجلس رقم ) –وتعميم إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

 ،5/7/2018بتاريخ 

الشؤون االجتماعية العرب في دورته  وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء -
 (،2018أكتوبر/ تشرين األول  10 – 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
  أعضاء المجلس،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء 
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جـجـقجـجـجـرر
ُّ
 ي

 :2019أواًل: استضافة أنشطة المجلس لعام 

الترحيب بطلب الجمهورية التونسية استضافة أعمال الملتقى العربي حول "الحماية  -1
 ".االجتماعية: المفهوم، األبعاد واآلفاق

الترحيب بطلب جمهورية العراق استضافة أعمال مؤتمر حول "الضمان االجتماعي"  -2
 اون م  منظمة العمل العربية.بالتع

الترحيب بطلب المملكة األردنية الهاشمية باستضافة أعمال ورشة العمل الخامسة  -3
 حول " الفقر متعدد األبعاد".

الترحيب بطلب جمهورية مصر العربية استضافة ورشة عمل حول المتابعة والتقييم  -4
 ة.الفني والمرقمن لجهود التنمية االجتماعية في الدول العربي

الترحيب بطلب المملكة األردنية الهاشمية استضافة الدورة التدريبية إلعداد التقارير  -5
 الوطنية لتنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

الترحيب بطلب ........................ باستضافة أعمال برنامج تبادل الزيارات  -6
 .لالطالع على التجارب االجتماعية الرائدة

ثانيًا: دعوة وزارات التنمية والشؤون االجتماعية التي استضافة األنشطة الواردة في 
، إلى تكثيف جهودها من أجل عقد هذه األنشطة في أفضل 2019برنامج عام 

 الظروف وأيسرها.

ثالثًا: دعوة الدول األعضاء إلى تسمية أعضاء وفودها للمشاركة في نشاطات المجلس 
موعد أقصاه شهرين على األقل من تاريخ عقد النشاط، مع  ، وذلك في2019لعام 

 التأكيد على ضرورة المشاركة المتخصصة في نشاطات المجلس.

إدارة التنمية والسياسات  –رابعًا: دعوة الدول األعضاء إلى موافاة القطاع االجتماعي 
صاحبة االجتماعية )األمانة الفنية للمجلس(، بمرشحيها للمشاركة في أعمال جائزة 

السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة لعام 
2019  . 
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خامسًا: تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ كافة أنشطة المجلس 
، 2019، وفقًا لما هو وارد في موازنة الصندوق العربي للعام المالي 2019لعام 

 عن نتائجها إلى الدورة العادية التاسعة والثالثين للمجلس. وتقديم تقارير

 
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 859] ق  
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 قرار
 املوارنة التقديرية لسصندوق العربي: بشأن

 2019لسسنة املالية  لسعمل االجتماعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 زراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية الثامنة والثالثين،إن مجلس و 

 
 بعد إطالعه على : 

  األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

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

 2021 – 2017ة لتنفيذ استراتيجيات العمل االجتماعي ومشروع الخطة الخمسي ، 
  2019ومشروع الموازنة التقديرية لعام، 

  2018وموازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي، 

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2018أكتوبر / تشرين األول  10 – 9الثانية والسبعين )األمانة العامة: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 
 

جـجـجـجـقجـجـجـجـرر 
ُّ
 ي

، بمبلغ إجمالي قدر  2019جتماعي لعام اعتماد موازنة الصندوق العربي للعمل اال -1
مليون دوالر، وفقًا للصيغة المرفقة بناًء على مالحظات السيدات والسادة الوزراء ورؤساء 

 وفود الدول األعضاء في مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

، وسداد 2019دعوة الدول األعضاء، إلى المبادرة بسداد مساهمتها في موازنة عام  -2
 المتأخرة عن األعوام السابقة. حصصها



 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  

 والثالثين الثامنةالدورة العادية          

21 

 

$ )فقط خمسمائة دوالر أمريكي( خصمًا من بند احتياطي  500تخصيص مبلغ  -3
، تسدد لمكتب 2019األنشطة المدرج بموازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي 

مراجعة حسابات الصندوق العربي للعمل االجتماعي بعد القيام بمراجعة اإلنفاق المالي 
 814الجمعيات الخيرية واألسر المنتجة وفقًا لقرار المجلس رقم ]ق لمشروع معرض

 [.15/12/2016(،36)د.

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية الالزمة  -4
المرفقة،  2019لتنفيذ البنود الواردة في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 

ى قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، ووفقًا للنظم المتبعة في بناء عل
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية.  

األمانة الفنية  –تكليف القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -5
عربي للمجلس( بتقديم تقرير حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ بنود موازنة الصندوق ال

، ضمن تقرير اإلدارة بين دورتي المجلس وعرضه 2019للعمل االجتماعي للعام المالي 
 على الدورة التاسعة والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

 
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 860] ق 
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 لسصندوق العربي املوارنة التقديرية 
 2019يل لسعام املا لسعمل االجتماعي 
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 لسصندوق العجـجـجـربي املجـجـوارنة التقديجـرية  
 2019لعجـجـجـجـام  لسعجـمل االججـجـجـجـتمجـجـاعجـجـجـجـي 

*********** 
  2019مــوازنــة عــام    

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

 :االجتماعات الدورية

 :اجتماع الدورة العادية التاسعة والثالثين للمجلس 

  
47.000 

 
( مــن 6تــم إدراج هــذا البنــد بنــاًء علــى المــادة )

النظـــــــام األساســـــــي لمجلـــــــس وزراء الشـــــــؤون 
 االجتماعية العرب.

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

30.000  

مانة نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األ -
 الفنية للمجلس( لتنظيم أعمال الدورة.      

12.000  

  4.000 حفالت وضيافة للوفود المشاركة -

  500 مطبوعات -

   500 مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة. -

 :اجتماع الدورة العادية الثالثة والسبعين للمكتب التنفيذي     

 

 

الفقــرة )د( مــن  تــم إدراج هــذا البنــد بنــاًء علــى 23.000
( مــــن النظــــام األساســــي لمجلــــس 10المــــادة )

مساهمة المجلس في نفقات الدورة  حال عقدها خارج مقر  - وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية.  

10.000  

نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة  -
 ( لتنظيم أعمال الدورة.الفنية للمجلس

10.000  

  2.000 حفالت وضيافة للوفود المشاركة -

  500 مطبوعات -

  500 مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة -

    :المؤتمرات والملتقيات ورش العمل
مـذكرة المندوبيـة  تم إدراج هذا البنـد بنـاًء علـى

ـــــــة التونســـــــية رقـــــــم ) ( 658الدائمـــــــة للجمهوري
وقـــرار المجلـــس  2018أغســـطس  19 بتـــاريخ
 [.5/12/2018(، 38)د.ع 859رقم ]ق 

  40.000  "ماعية: المفهوم، األبعاد واآلفاق" الحماية االجتملتقي عربي حول 

  10.000 دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات الملتقي. -

  3.000 مكافأة خبير إلعداد ورقة العمل الرئيسية. -
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 2019وازنــة عــام مــ  

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 اإلجمالي

 السند 

  ملتقي عربي حول " الحماية االجتماعية: المفهوم، واألبعاد
 واآلفاق"  

 خبراء إلعداد أوراق عمل الملتقى. 2مكافأة  -

عـــــــــالن 7/4/2016 -(3/ د غ ع ) 6و] ق    [ وا 
عــــــالن شــــــرم الشــــــيخ 2014عمــــــان )مــــــايو  (، وا 

(، واإلعــالن العربــي لتنفيــذ خطــة 2014)أكتــوبر 
 " األبعاد االجتماعية " 2030التنمية المستدامة 

4.000  
  2.400 $ ) متوسط سعر التذكرة(. 800×  خبراء  3تذاكر سفر  -
  2.520 خبراء(. 3$ ×  210× ليالي  4خبراء ) 3بدل سفر  -
   6.300 ركين في الملتقى.تذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشا -
   5.880 بدل سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين في الملتقى -
نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة  -

 5.550 الفنية للمجلس( لتنظيم أعمال الملتقى.
  

   200 مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة.  -
   150 مطبوعات -

   ورشة العمل الخامسة حول الفقر متعدد األبعاد في الدول
 العربية:

 
 

41.000  
تم إدراج هذا البند بناًء علـى  قـرار القمـة العربيـة 

( باعتبـــار 14( الصــادر عـــن الــدورة )240رقــم )
خفــــض ظــــاهرة الفقـــــر بنــــدًا دائمـــــًا علــــى جـــــدول 
أعمال مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 

الجتماعيــة العــرب ا وزراء الشــؤون وقــرار مجلــس
[ والذي جـاء 15/12/2013(،33)د.738رقم]ق

فــــي إطــــار تنفيــــذ قــــرارات القمــــم العربيــــة العاديــــة 
 .والتنموية ذات العالقة بخفض الفقر

(، 38)د.ع 859وقــــــــــــرار المجلــــــــــــس رقــــــــــــم ]ق 
5/12/2018.] 

  10.000 دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات الورشة. -
  6.300 ذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين في الورشة.ت -

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

  3.000 مكافأة خبير إلعداد ورقة العمل الرئيسية -
  4.000 مكافأة خبيرين إلعداد أوراق عمل الورشة -
  2.400 $ ]متوسط سعر التذكرة[. 800× خبراء  3تذاكر سفر   -

  2.520 ليال. 4$ ×  210× خبراء  3بدل سفر  -

نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة  -
 الفنية للمجلس( لتنظيم أعمال الورشة.

5.550  

  1.000 ترجمة فورية خالل أعمال الورشة أو ترجمة أوراق العمل. -
  150 يتم تسويتها وفقًا لألنظمة.مصاريف متنوعة  -

   200 مطبوعات -
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 2019مــوازنــة عــام   

 البـيـان

االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 اإلجمالي

 السند 

 

 :" مؤتمر حول " الضمان االجتماعي 
 
 

10.000 
 

6.300 

قرارات مجلس  في إطار تنفيذتم إدراج هذا البند  35.000
العرب ذات العالقة،  وزراء الشؤون االجتماعية

ويعقد المؤتمر بالتنسيق م  منظمة العمل 
العربية، والتي ستتحمل بعض النفقات، وقرار 

(، 38)د.ع 859المجلس رقم        ]ق 
5/12/2018.] 

 
 
 

 دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات المؤتمر -

 

 المؤتمر.  تذاكر سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا المشاركين في -

 

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

 

5.880 
 

  3.000 خبراء إلعداد المادة العلمية للمؤتمر. 2مكافأة  -

  1.600 خبراء. 2تذاكر سفر  -

  2.100 ليال. 5$ ×  210× خبراء  2بدل سفر  -

سياسات االجتماعية )األمانة نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية وال -
 5.550 الفنية للمجلس( لتنظيم أعمال الورشة.

 

  350 مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة. -

  220 مطبوعات -

  ورشة عمل حول المتابعة والتقييم الفني والمرقمن  لجهود التنمية
  :االجتماعية في الدول العربية

 للمساهمة في نفقات الورشة.دعم المجلس للدولة المضيفة  -

لتغطية  CSFمساهمة المجلس في أعمال الورشة يحول لمؤسسة  -
تذاكر سفر الخبراء وبدالت سفر ومكافآتهم إلعداد أوراق العمل 

 والتدريب خالل أعمال الورشة.

  

55.000 
 
 

اإلعالن في إطار تنفيذ تم إدراج هذا البند 
"  2030العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 859األبعاد االجتماعية" وقرار المجلس رقم ]ق 
  [.5/12/2018(، 38)د.ع

 
 

10.000 
25.000 

 

  6.300 تذاكر سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا المشاركين في الورشة. -

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

نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة  -
 الفنية للمجلس( لتنظيم أعمال االجتماع.

5.500  

 ترجمة فورية خالل أعمال الورشة. -

 
 

2.320   
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 2019مــوازنــة عــام   

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

 :لزياراتالندوات واالجتماعات وبرنامج ا
  الدورة التدريبية إلعداد التقارير الوطنية لتنفيذ االتفاقية "

 الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة":

 
 

 
42.000 

 
تــم إدراج هــذا البنــد بنــاًء علــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
عــــالن شـــرم الشـــيخ تحــــت  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وا 
 عنـوان " أولويـات تنميــة الشـعوب العربيــة ضـمن أجنــدة

"بتــــــــــــــاريخ  2015التنميــــــــــــــة العالميــــــــــــــة مــــــــــــــا بعــــــــــــــد 
 859، وقــــــــــــرار المجلــــــــــــس رقــــــــــــم ]ق 31/10/2014

 [.5/12/2018(، 38)د.ع
 

  10.000 دعم المجلس للدولة المضيفة للمساهمة في نفقات الندوة.  -

  6.300 تذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين في الندوة  -
  5.880 ة األقل نموًا. بدل سفر ممثلي الدول العربي -
  6.000 خبراء إلعداد أوراق عمل الندوة 4مكافأة  -
  3.200 خبراء 4تذاكر سفر  -
 4.200 ليال. 5$ ×  210× خبراء  4بدل سفر  -

 
 

 نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية   -
 )األمانة الفنية للمجلس( لتنظيم أعمال الندوة   

5.550  

  600 مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة. -
   270 مطبوعات -
  برنامج تبادل الزيارات لالطالع على التجارب االجتماعية

 الرائدة على مستوى كبار المسؤولين:

 30.000 
]ق تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم 

باعتماد الخطة [ 15/12/2016(، 36)د. 816
، والمتضمنة تنظيم برنامج 2021–2017سية الخم

وقرار  سنوي لتبادل الخبرات بين الدول العربية،
  [.5/12/2018(،38)د.ع 859المجلس رقم ]ق

دعم المجلس للدولة المستضيفة للمساهمة في نفقات  -
 البرنامج.

10.000  

تذاكر سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا المشاركين  -
 في البرنامج

6.300  

  7.350 بدل سفر ممثلي الدول العربية األقل نموًا. -
نفقات مشاركة وفد إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

 )األمانة الفنية للمجلس( لتنظيم البرنامج.
5.550  

  800 مصاريف متنوعة يتم تسويتها وفقًا لألنظمة. -
 430.000  :المساهمات والمساعدات

 
بناًء على قرار مجلس وزراء تم إدراج هذا البند 

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

 االجتماعية.
  200.000 دعم المشروعات االجتماعية في الدول األعضاء.  -

 

 .دعم المؤسسات االجتماعية الفلسطينية 

 
50.000 

( من النظام 13ى المادة )تم إدراج هذا البند بناًء عل 
 األساسي للصندوق العربي للعمل االجتماعي.
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 2019مــوازنــة عــام   

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

 

  .المساهمة في تخفيف اآلثار االجتماعية للكوارث 
 

150.000 

( مــــن 13تــــم إدراج هــــذا البنــــد بنــــاًء علــــى المــــادة ) 
ســـــــــي للصـــــــــندوق العربـــــــــي للعمـــــــــل النظـــــــــام األسا
 االجتماعي.

  دعم مشاركة الدول األقل نموًا في االجتماعات الدورية
 للجنة األسرة العربية.

تم إدراج هذا البند بناًء على قراري المجلس رقم     15.000
[ ، ورقم       10/12/2011( 31)د  684] ق 
 [.4/12/2012(، 32)د. 707] ق 

 نموًا في االجتماعات الدورية  دعم مشاركة الدول األقل
 للجنة الطفولة. 

 
15.000 

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

 :تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم   ]  22.000  المؤتمر العربي الخامس رفي  المستوى لحقوق الطفل
 [  5/12/2018(، 38)د.ع  867ق 

 مكافأة خبيرين إلعداد أوراق علمية -

 خبير( $2 ×  2000)
4.000   

 بدل سفر خبيرين للمشاركة في المؤتمر -

 ليالي( 3× خبير  $2 ×  210)
1.260   

 تذاكر سفر خبيرين للمشاركة في المؤتمر -

 خبير 2×$ )متوسط سعر التذكرة( 800
1.600   

 شاركينتذاكر سفر ممثلي الدول األقل نموًا الم -

 دول  8× $ )متوسط سعر التذكرة(  800
6.400   

 بدل سفر ممثلي الدول األقل نموًا المشاركين -

 ليالي( 3× مشاركين  $8 ×  210)
5.040   

    2.000 نفقات الترجمة خالل المؤتمر أو ترجمة أوراق عمل -
    1.700 حفالت وضيافة -

  90.000  :الدراسات والبحوث

  إعداد آلية مرقمنة لتقييم ومتابعة مساهمة المجلس في
ضافة البيانات الالزمة إلعداد التقارير الخاصة بتنفيذ  وا 
اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد 

 األبعاد.   

تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم       75.000
 [.5/12/2018(، 38)د.ع 855] ق 

 جية العربية الموحدة للتصدي إعداد مشروع االستراتي
 لمظاهر العنف األسري.

تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم   ]    10000
 [.5/12/2018(، 38)د.ع 869ق 
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 2019مــوازنــة عــام   

 البـيـان
االعتماد 
 التفصيلي

االعتماد 
 السند اإلجمالي

مساهمة المجلس في إعداد الدليل العربي لمنظمات  -
 المجتمع المدني. 

تم إدراج هذا البند بناًء على قرار المجلس رقم   ]   5.000
 [.5/12/2018(، 38)د.ع 876ق 

  المشاركة في أعمال مؤتمر الدول األطراف أعضاء اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: وتنظيم حدث جانبي على 

 الهام :
تذاكر سفر رئيس المكتب التنفيذي وأمين عام مساعد  -

 مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعيةو 

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

 نفقات إقامة الوفد خالل فترة المؤتمر -

 
 
 
 
 

8.000 
 

3.000 
 

5.000 

21.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 [.5/12/2018ٍ(، 38)د.ع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000 ترجمة، إيجار أجهزة، ورسوم باألمم المتحدة  -
   

المشاركة في منتدى األمم المتحدة السياسي رفي  المستوى  -
(، وتنظيم حدث جانبي لمجلس 2019للتنمية المستدامة)

  :وزراء الشؤون االجتماعية العرب على الهام
 

24.000 
 

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

 [5/12/2018ٍ(، 38)د.ع
 

تذاكر سفر رئيس المكتب التنفيذي وأمين عام مساعد  -
 ومدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

 مشاركين 3× $ )متوسط سعر التذكرة(  2500
7.500   

   3.444 ليالي  7بدل السفر لمدة ثلثي  -

   7.350 مشارك 3× $ )متوسط( 350× ليالي 7نفقات اإلقامة  -

 ترجمة، إيجار أجهزة، ورسوم باألمم المتحدة -

 
5.706 
   

  تغطية نفقات مشاركة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية
)األمانة الفنية للمجلس( في االجتماعات أو الفعاليات 

األمانة العامة أو تنظمها جهات خارجية  التي تنظمها
 ضمن اختصاص المجلس.

 

  

20.000  
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 2019مــوازنــة عــام   

 البـيـان البـيـان البـيـان البـيـان

 
 :المصاريف اإلدارية

  
10.000 

 
 

 

  2018أتعاب مكتب المحاسبة والمراجعة للعام المالي. 

 

ار المجلس رقـم    ] تم إدراج هذا البند بناًء على قر   4.000
 [. 15/12/2013(، 33)د.  731ق

 .مصاريف متنوعة 

 

 

6.000  
 

 

 
 احتياطي األنشطة

 
 

70.000 
  

 
 
 
 

 اإلجمالي الكلي
 

1.000.000 
 

1.000.000 
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 قرار
 سداد الدول حلصصها يف موارنة الصندوق العربي:  بشأن

 التي مل يتم سدادها واملتأخرات 2018لسعمل االجتماعي عن عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 
 :  بعد إطالعه على

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

 مل االجتماعى،والنظام االساسى للصندوق العربى للع -
-13(، 37)د. 844وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ) -

14/11/2017،) 
 وتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة، -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2018رين األول أكتوبر/ تش 10 – 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

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

 
 

جـجـقجـجـجـجـجـجـرر 
ُ
 ي

في موازنة الصندوق توجيه الشكر إلى الدول األعضاء، التي قامت بسداد مساهماتها  -1
 .2018العربي للعمل االجتماعي لعام 

دعوة الدول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها أو لديها متأخرات، إلى سداد مساهماتها  -2
 .2018في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي عن عام 
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ول الطلب من معالي األمين العام لجامعة الدول العربية عرض موضوع متأخرات الد -3
األعضاء في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي على مجلس جامعة الدول 
العربية في دورة قادمة، وفي ضوء إلتزام المجلس بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية 

 [.7/3/2017-2ج  – 147دع  – 8152رقم ]ق

 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 861] ق 
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 ل حلصصها يف مجـوارنجـة الصندوق كشجـجـف بسداد الدو
  2018العربي لسعمل االجتماعي عن عام 

  9/12/2018حىت تاريخ 
     ********** 

 

 البيــان المبلـغ الدولــة

 المملكة األردنية الهاشمية 
 

10000 $ 
 

 2018حصة عام 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

65000 $ 
 

 2018حصة عام 
 

 2018حصة عام  $ 20000 مملكة البحرين
 

 الجمهورية التونسية
 

 
15000  $ 
 

 
 2018حصة عام 
 
 

 2018حصة عام  $ 45000 دولة قطر

 2018حصة عام  $ 20000 سلطنة عمان

 2017حصة عام  $ 10000 الجمهورية اللبنانية

 2018حصة عام  $ 85000 جمهورية مصر العربية 

 
 اإلجمالي

 

 
270000 $ 
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 قرار
 مليزانية واحلساب اخلتامي حلسابات الصندوق العربي : ا بشأن

 31/12/2017لسعمل االجتماعي لسسنجـجـجـجـة املجـجـالجـيجـجـجـجـة املنتهيجـجـجـة فجـجـي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لعرب في دورته العادية الثامنة والثالثين،إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية ا

 
 على :  إطالعهبعد و

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

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

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

وتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات الصندوق العربى للعمل االجتماعى  -
 ،31/12/2017للسنة المالية المنتهية فى 

 ،31/12/2017ة في للسنة المالية المنتهي PKFوتقرير مكتب المراجعة والمحاسبة  -
وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -

 (،2018أكتوبر / تشرين األول  10 - 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 
 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 ات األمانة الفنية،وبعد االستماع إلى إيضاح 
 ،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس 

 

جـجـقجـجـجـرر
ُ
 ي

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للصندوق العربي للعمل االجتماعي للسنة المالية  -1
، وتوجيه الشكر إلى مكتب مراجعة الحسابات على جهود  31/12/2017المنتهية في 

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

، ومالحظاتها القيمة بما يسهم في ضمان حسن سير عمل 31/12/2017المنتهية في 
 الصندوق.

الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية مراعاة ما ورد من مالحظات في تقرير  -3
الهيئة العليا للرقابة العامة والعمل بموجبهما وفي ضوء توجيهات المجلس في هذا 

 الشأن.

الطلب من الدول األعضاء اتخاذ ما ترا  مناسبًا حيال مالحظة الهيئة العليا للرقابة  -4
 فيما يتعلق بسداد حصصها السنوية والمتأخرات التي عليها قبل الصندوق.العامة 

اعتماد رد األمانة العامة على مالحظات الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات  -5
، بالصيغة المرفقة في المذكرة 2017الصندوق العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 

ه إلى الهيئة العليا للرقابة العامة وفقًا لألنظمة الشارحة، وتكليف األمانة العامة بإرسال
 المعمول بها في هذا الشأن.

 
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 862] ق  
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 قرار
 : رؤية واسرتاتيـية موحدة لسعمل التطوعي بشأن

 يف دول اخلسيج العربية والدول العربية
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 
 على :  إطالعهبعد و

 ،4/9/2018( بتاريخ 410/2018المندوبية الدائمة لدولة الكويت رقم )مذكرة  -

 

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

 

جـجـقجـجـجـرر
ُ
 ي

 

دعوة دولة الكويت بصفتها صاحبة المبادرة، بالتنسيق م  األمانة الفنية لوض  إطار 
مفاهيمي لرؤية واستراتيجية موحدة للعمل التطوعي في الدول العربية، وتعميمها على الدول 

 تمهيدًا لعرضها على المجلس في دورة قادمة.األعضاء ألخذ مالحظاتها، 

 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 863] ق 
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 قرار 
 : مسابقة إىل أخي اليتيم بشأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 والثالثين،إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الثامنة 
 

 بعد إطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية، -
-13(، 37، )د.840وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ]ق  -

 [ بشأن مسابقة إلى أخي اليتيم،  14/11/2018
، 444وقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ]ق  -

 [،09/108/2018(، 72)د.
إلطار المفاهيمي وشروط المسابقة في ضوء مالحظات الدول األعضاء على ومشروع ا -

 اإلطار المفاهيمي وشروط المسابقة،
 

جـجـقجـجـجـرر 
ُ
 ي

 اعتماد اإلطار المفاهيمي والشروط المرجعية لمسابقة أخي اليتيم. -1
 في دولة الكويت. 2020الترحيب بعقد الدورة األولي لمسابقة أخي اليتيم عام  -2
اسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب تشكيل لجنة برئ -3

دارة التنمية والسياسات االجتماعية  األمانة  –أو من يمثله، وعضوية ترويكا المجلس وا 
 الفنية للمجلس، لدراسة الترشيحات واختيار الفائزين من مرشحي الدول األعضاء.

مريكي ال غير(، في موازنة الصندوق $ )فقط أربعون ألف دوالر أ 40000إدراج مبلغ  -4
العربي للعمل االجتماعي في األعوام التي سيتم فيها تنظيم المسابقة يخصص كمساهمة 

 لدعم الدولة المضيفة والجوائز المادية وتنظيم المسابقة بشكل عام.
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 864] ق 
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 قرار 

 بشأن : االحتفال بيوم العمل االجتماعي العربي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الثامنة والثالثين،

 
 بعد إطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية، -
   

جـجـقجـجـجـرر
ُ
 ي

ــ "اليوم ديسمبر / كانون األول من كل عام لالحتفال ب 27الموافقة على تحديد يوم  -1
 العربي للعمل االجتماعي".

دعوة الدول األعضاء إلى االحتفال بهذا اليوم على المستوى الوطني كل وفق ما ترا   -2
 مناسبًا.

تكريم رواد العمل االجتماعي على هام  أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون  -3
 االجتماعية العرب، كأحد الفاعليات ضمن هذا اليوم.

 –القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –مانة العامة الطلب من األ -4
( 3األمانة الفنية للمجلس(، إعداد مذكرة شارحة تتضمن تصورًا لتنفيذ الفقرة العاملة رقم )

 من ذات القرار بما في ذل  التكلفة المالية.
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 865] ق 
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 قرار 
 يف املنطقة العربية عمل األطفال   بشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ،مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية الثامنة والثالثينإن 
 

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

يات لجنــــة الطفولــــة العربيــــة فــــي دورتهــــا الثانيــــة والعشــــرين )المملكــــة المغربيــــة وتوصــــ -
2018،) 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 
  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

 
في صيغتها  طفال في الدول العربية""عمل األدراسة  التوصيات الصادرة عن اعتماد

 النهائية، كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول األعضاء للقضاء على هذه الظاهرة.
 
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 866] ق    
  

 
 
 



 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  

 والثالثين الثامنةالدورة العادية          

39 

 

 قرار
 املؤمتر العربي اخلام  رفيع املستوى حلقوق الطفل   بشأن:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ،مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية الثامنة والثالثينإن 
 

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

 (،2018ة في دورتها الثانية والعشرين )المملكة المغربية وتوصيات لجنة الطفولة العربي -

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 
  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 

 
جـقجـجـجـجـجـرر

ُ
 ي

 

ية مصر العربية المؤتمر العربي الخامس رفي  المستوى الترحيب باستضافة جمهور  -1
 .في ضوء األوضاع الراهنةلحقوق الطفل خاصة 

التأكيد على أهمية عقد المؤتمر العربي الخامس رفي  المستوى لحقوق الطفل خاصة  -2
، في ضوء األوضاع الراهنة والتي انعكست على وض  األطفال في المنطقة العربية

وتقديم الدعم المادي والفني  في أعمال المؤتمر عضاء المشاركةالطلب إلى الدول األو 
  .لعقدالالزم 

ال    وعشرون ألف دوالر أمريكي اثنان$ )فقط  22000الموافقة على تخصيص مبلغ  -3
غير( لتغطية نفقات عقد المؤتمر العربي الخامس رفي  المستوى لحقوق الطفل، وذل  

في  المستوى لحقوق الطفل المدرج بموازنة بند المؤتمر العربي الخامس ر خصمًا من 
الموازنة  ووفقًا لمشروع ،2019للعام المالي  لعمل االجتماعيل العربي صندوقال

 .المرفقة التقديرية للمؤتمر
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الطلب إلى الدول األعضاء المشاركة وتقديم الدعم المادي والفني لعقد المؤتمر العربي  -4
 الخامس رفي  المستوى لحقوق الطفل.

  
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 867ق ] 
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 قرار  

 االسرتاتيـية العربية حلماية األطفال يف وضع السـو  باملنطقة العربيةبشأن: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،ته العادية الثامنة والثالثينمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دور إن 
 

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

وتوصــــيات االجتمــــاع الرابــــ  عشــــر للجنــــة متابعــــة وقــــف العنــــف ضــــد األطفــــال )المملكــــة  -
 (،2018المغربية 

 ون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤ  -
 
  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

في صيغتها  اعتماد االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وض  اللجوء بالمنطقة العربية"
االطفال في وض  اللجوء في المنطقة العربية  النهائية، كوثيقة استرشادية لضمان حماية

نفاذ حقوقهم  .وا 
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 868] ق  
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 قرار  
 االسرتاتيـية العربية املوحدة لستصدي ملظاهر العنف األسري   بشأن:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ،مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية الثامنة والثالثينإن 
 

 على: اطالعهبعد 
 ،إدارة المرأة واألسرة والطفولة )األمانة الفنية للجنة األسرة العربية(مذكرة  -

 (،2018وتوصيات لجنة األسرة العربية في دورتها الثامنة )المملكة المغربية  -

 اع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،وتوصيات اجتم -

  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 

 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

 

دوالر أمريكي ال غير(  آالف ة$ )فقط عشر  10000الموافقة على تخصيص مبلغ  -1
شروع االستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لمظاهر العنف عداد مكمكافأة خبير، إل

لصندوق العربي للعمل بند الدراسات والبحوث المدرج بموازنة  األسري، خصمًا من
 .2019للعام المالي  االجتماعي

 
الطلب من الدول األعضاء ترشيح خبراء من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذل  وفقًا  -2

 –لقطاع االجتماعي )إدارة المرأة واألسرة والطفولة لوصف المهام الذي سيعد  ا
 األمانة الفنية للجنة(.

 
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 869] ق 
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 جـجـجـرارجـجـق   
 لسـنة الطفولة العربية ”الثانية والعشرون“: اجتماعات الدورة بشجـجـجـأن

 واالجتماع الرابع عشر لسـنة وقف العنف ضد األطفال         
 2018سبتمبر/ أيلول  27 – 26:  الرباط –بية املمسكة املغر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الثامنة والثالثين ون االجتماعية العرب في دورته العاديةؤ إن مجلس وزراء الش

 بعد إطالعه على:
 ألمانة الفنية للجنة الطفولة العربية(،مذكرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة )ا -

وتوصيات الدورة الثانية والعشرين للجنة الطفولة العربية، واالجتماع الراب  عشر للجنة  -
 متابعة وقف العنف ضد األطفال،

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 
 ة، وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفني 
 وبناء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، 

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

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

األمانة الفنية للجنة  -ارة المرأة واألسرة والطفولة الطلب من القطاع االجتماعي )إد -2
الطفولة العربية(، متابعة تنفيذ توصيات اللجنتان المشار إليهما في الفقرة العاملة رقم 

 ( من هذا القرار. 1)
تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من ترويكا مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،  -3

نفيذي للمجلس ، لوضع تصور لتنفيذ توصيات مؤتمر ودولة فلسطين ورئاسة المكتب الت
معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة باالحتالل التفاقية حقوق 

 (.2017نوفمبر / تشرين ثان  -الطفل )الكويت
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 870] ق 
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 جـجـجـرارجـجـق
 العربية " الثامنة لسـنة األسرة  “: اجتماعات الدورة بشجـجـجـأن
 2018سبتمبر/ أيلول  28:  الرباط –املمسكة املغربية           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الثامنة والثالثين ون االجتماعية العرب في دورته العاديةؤ إن مجلس وزراء الش

 بعد إطالعه على:
 رة المرأة واألسرة والطفولة )األمانة الفنية للجنة األسرة العربية(،مذكرة إدا -

 وتوصيات الدورة الثامنة للجنة األسرة العربية، -

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 
  ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية 
 وزراء أعضاء المجلسوبناء على مشاورات أصحاب المعالي ال، 

 

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

 اعتماد التوصيات الصادرة عن الدورة "الثامنة للجنة األسرة العربية" بالصيغة المرفقة. -1

األمانة الفنية للجنة  –الطلب من القطاع االجتماعي )إدارة المرأة واألسرة والطفولة  -2
( من 1ها في الفقرة العاملة رقم )األسرة العربية(، متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشار إلي

 هذا القرار.
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 871] ق 
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 قجـجـجـجـجـجـرار
 تقرير وقرارات الدورة الثانية والسبعني لسمكتب التنفيذي:  بشأن

 جملس  وررا  الشؤون االجتماعية العرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 بعد إطالعه على : 
 مذكرة األمانة الفنية، -

 وتقرير وقرارات المكتب التنفيذي في دورته الثانية والسبعين، -

قد دورات ( من النظام األساسي للمجلس التي تحدد موعد ع10والفقرة )د( من المادة ) -
 المكتب التنفيذي،

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

 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية، *

 وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس، *

 
جـقجـجـجـرر

ُ
 يجـجـ

بتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي في دورته العادية الثانية والسبعين، اإلحاطة علمًا  -1
 (.449( إلى القرار رقم )440والقرارات التي اتخذها من القرار رقم )

تقديم الشكر إلى معالي الوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء في المكتب التنفيذي على  -2
شروع جدول أعمال الدورة العادية ما أبدو  من حرص وما بذلو  من جهد في مراجعة م

 .السابعة والثالثين للمجلس وموضوعاته ووثائقه

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 872] ق 
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 قرار  
 تقارير عن الدعم املقدم لسمشروعات  : بشأن

 االجتماعية يف الدول األعضا          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

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

 بعد إطالعه على : 

 األمانة الفنية للمجلس، -مذكرة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  -

 والنظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

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

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

 /ب ف (،1577ومذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية جيبوتي رقم ) -

ماعية العرب في دورته وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجت -
 (،2018أكتوبر / تشرين األول  10 – 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية، *

 س،وبناًء على مشاورات أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجل *
 

جـقجـجـجـرر
ُ
 يجـجـ

، اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسية -1
 مشروع "دعم األشخاص ذوي الصعوبات: من التأهيل إلى اإلدماج". الذي بشأن

اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من وزارة ترقية المرأة والتخطيط األسري المكلفة  -2
رلمان في جمهورية جيبوتي بشأن الدعم المقدم لمشروع التدريب بالعالقات م  الب

 السمعي والبصري لصالح مركز لعمل االجتماعي.
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اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من وزارة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر  -3
 .الدعم المقدم لمشروع "وض  منهج موحد لدور الحضانة في مصر"بشأن العربية، 

 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 873] ق 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  

 والثالثين الثامنةالدورة العادية          

48 

 

 قرار  
 بشأن: تقاريجـر الجـدول األعضجـا  حجـول متابعجـة تنفيجـذ قجـرارات 
 الدورة السابعة والثالثني جملس  وررا  الشؤون االجتماعية العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

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

   بعد إطالعه على

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

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

وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 (،2018أكتوبر / تشرين األول  10 – 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

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

 
جـجـجـقجـجـجـجـرر

ُ
 ي

تقديم الشكر للدول األعضاء على ما أبدو  من حرص واتخذو  من إجراءات لتنفيذ  -1
 قرارات المجلس في دورته العادية السابعة والثالثين.

تقديم تقاريرها إلى القطاع االجتماعي دعوة الدول األعضاء، العمل على استمرار  -2
األمانة الفنية للمجلس(، حول اإلجراءات التي  –)إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

( الصادر عن الدورة 530اتخذتها لتنفيذ قرارات المجلس، وفقًا لما ورد في القرار رقم )
 العادية السابعة والعشرين.

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 874] ق  
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 قرار
 بشأن: تقرير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية(

 (38( و )37)عن أعماهلا بني دورتي اجملس  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الثامنة والثالثين،إن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية 
  ( من النظام األساسي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،12استنادًا إلى المادة )

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

 ثين،وتقرير وقرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته السابعة والثال  -

األمانة الفنية للمجلس(   –وتقرير القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية   -
 (،37حول اإلجراءات التي اتخذتها لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة )

 ،38و 37وتقرير نشاط إدارة التنمية والسياسات االجتماعية بين دورتي المجلس  -

لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  وتقرير وتوصيات المكتب التنفيذي -
 (،2018أكتوبر/ تشرين األول  10 – 9الثانية والسبعين )مقر األمانة العامة: 

 وتوصيات اجتماع كبار المسؤولين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، -
 

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

جـجـجـجـجـجـرر
َّ
 يجـجـق

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

 والثالثين. السابعةالعرب الصادرة عن الدورة العادية 

القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات خذ علمًا بما ورد في تقرير نشاط األ -2
 بين دورتي المجلس. األمانة الفنية للمجلس( –االجتماعية 
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 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 875] ق 



 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  

 والثالثين الثامنةالدورة العادية          

51 

 

 قرار  
 بشأن: إعداد الدليل العربي ملنظمات اجملتمع املدني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     
 
 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العادية الثامنة والثالثين، إن

 بعد إطالعه على:
طلب بشأن  13/11/2018( بتاريخ 4060مذكرة إدارة منظمات المجتمع المدني رقم ) -

 إدراج الدليل العربي لمنظمات المجتمع المدني على القمة التنموية،
بشأن المنظمات  2014وتنفيذًا للقرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالكويت عام  -

 غير الحكومية،
 

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

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

 
دعوة الدول األعضاء في اإلسراع في موافاة األمانة العامة بقائمة المنظمات غير  -1

الحكومية العاملة في القطاع االجتماعي، إلعداد مشروع دليل عربي يعرض على 
 المجلس في دورته القادمة. 

 

أالف  $ )فقط خمسة 5000الموافقة على المساهمة في نفقات إعداد الدليل بمبلغ  -2
دوالر أمريكي ال غير(، خصمًا من بند الدراسات والبحوث المدرج في موازنة الصندوق 

 .2019العربي للعمل االجتماعي للعام المالي 
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 بشأن: ختصيص يوم عربي ملنظمات اجملتمع املدني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

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

 بعد إطالعه على:
بشأن  13/11/2018( بتاريخ 4060مذكرة إدارة منظمات المجتمع المدني رقم ) -

 المدني على القمة التنموية، طلب إدراج الدليل العربي لمنظمات المجتمع
 

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

 

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

 

ديسمبر/ كانون األول من كل عام لليوم العربي لمنظمات  27الموافقة على تحديد يوم  -1
 المجتمع المدني.

 

لى االحتفال بهذا اليوم على المستوى الوطني كل وفق ما تراه دعوة الدول األعضاء إ -2
 مناسبًا.

 
 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 877] ق  
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 قرار
 بشأن: دعم األوضاع اإلنسانية واالجتماعية اجلمهورية اليمنية

 الناجتة عن الكوارث الطبيعية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

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

 بعد  االستماع إلى:
ة االجتماعية في جمهورية مداخلة معالي السيدة المهندسة وزيرة الضمان واالجتماعي -

 ،السودان
 

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

 

جـقجـجـجـجـجـرر
ُ
 ي

الموافقة من حيث المبدأ على تقديم دعم لرف  اآلثار االجتماعية الناتجة عن الكوارث 
الطبيعية في الجمهورية اليمنية، وبصفة خاصة في محافظة المهرة، والطلب من وزارة 

إدارة التنمية  -ي الجمهورية اليمنية موافاة القطاع االجتماعيالشؤون االجتماعية والعمل ف
والسياسات االجتماعية )األمانة الفنية للمجلس( بتفاصيل عن الوض  االجتماعي واإلنساني 

، وتفويض رئاسة 2019يناير/ كانون الثاني  20في محافظة المهرة في موعد أقصا  
قطاع الشؤون االجتماعية واألمانة الفنية  المكتب التنفيذي واألمين العام المساعد رئيس

 التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.  
 

 [ 5/12/2018(، 38د.ع ) 878] ق 

 

 




