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 النظام األساسي
 لمجلس وزراء الشؤون االجتماصية العرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعاسيف  : المادة األولى 

:  ٚمظذ ثبنًغًٛبد انتبنٛخ انًؼبَٙ انًجُٛخ ثجبَت كم يُٓب 

  جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ : انجبيؼخ  .

  يجهظ ٔصساء انشؤٌٔ االجتًبػٛخ انؼشة : انًجهظ  .

  ٘انًكتت انتُفٛز٘ نًجهظ ٔصساء انشؤٌٔ االجتًبػٛخ انؼشة : انًكتت انتُفٛز .

  األيبَخ انفُٛخ نًجهظ ٔصساء انشؤٌٔ االجتًبػٛخ انؼشة ٔانًكتت انتُفٛز٘  : األيبَخ انفُٛخ

إنشاء المجلس   : المادة الثانية 

. . ُٚشأ فٙ َطبق جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ يجهظ ٚتأنف يٍ ٔصساء انشؤٌٔ االجتًبػٛخ انؼشة 
.  ٔٚغًٗ يجهظ ٔصساء انشؤٌٔ االجتًبػٛخ انؼشة 

:  أهذاف المجلس : المادة الثالثة 

ٚٓذف انًجهظ إنٗ تًُٛخ انتؼبٌٔ انؼشثٙ فٙ يجالد انتًُٛخ االجتًبػٛخ ٔانؼًم االجتًبػٙ ٔتحمٛك 
.  أْذاف يٛخبق انؼًم االجتًبػٙ نهذٔل انؼشثٛخ 

:  اختصاصات المجلس : المادة الشابعة 

:  ٚختض انًجهظ ثأداء يب ٚحمك أْذافّ ٔػهٗ األخض 

:  انمٛبو ثًب ٚهٙ  (أ)  

إلشاس ٔدساعخ جذٔل أػًبل انذٔسح ٔيُبلشخ انًٕضٕػبد انٕاسدح ثّ ٔإطذاس انمشاساد  -1
.  انتٙ ٚشتئٛٓب ثشأَٓب ٔتؼتجش لشاساتّ َبفزح 

. إلشاس خطخ انؼًم انغُٕٚخ انًمذيخ يٍ انًكتت انتُفٛز٘ ٔانًٛضاَٛخ انًمتشحخ نٓب  -2
يُبلشخ ٔإلشاس انتمشٚش انغُٕ٘ انز٘ ٚمذيّ انًكتت انتُفٛز٘ ػٍ َشبط انًجهظ خالل  -3

.  انذٔسح ٔفًٛب ٚتؼهك ثتُفٛز لشاساتّ 
تشكٛم نجبٌ خبطخ ٔفُٛخ يًٍ ٚشٖ االعتؼبَخ ثٓى يٍ انخجشاء ٔانًغتشبسٍٚ ٔانٓٛئبد  -4

انًُٓٛخ نتمذٚى دساعبد أٔ ثحٕث فٙ انًٕضٕػبد االجتًبػٛخ حغت انحبجخ إنٛٓب ٔانُظش 
.  فٙ تٕطٛبد تهك انهجبٌ 

اػتًبد انهٕائح اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ انالصيخ نتُفٛز أحكبو ْزا انُظبو ٔرنك فٙ حذٔد األَظًخ  -5
.  اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ األعبعٛخ انُبفزح فٙ َطبق األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 
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:  مكان انعقاد المجلس : المادة الخامسة 

    ٚؼمذ انًجهظ اجتًبػبتّ فٙ يمش جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ٔٚجٕص أٌ ٚجتًغ فٙ أٚخ دٔنخ ػشثٛخ 
.  ثُبء ػهٗ دػٕٖ يُٓب ٔيٕافمخ انًجهظ 

: أدواس االنعقاد : المادة السادسة 

ٚؼمذ انًجهظ اجتًبػب دٔسٚب يشح كم ػبو ثُبء ػهٗ دػٕح يٍ األيٍٛ انؼبو نهجبيؼخ خالل شٓش 
َٕفًجش تششٍٚ انخبَٙ ـ ٔٚجٕص أٌ ٚؼمذ اجتًبػب غٛش ػبد٘ ثُبء ػهٗ طهت يٍ إحذٖ انذٔل 

. األػضبء ٔيٕافمخ عجغ دٔل أخشٖ 

:  صحة االنعقاد واتخار القشاسات : المادة السابعة 

ٚكٌٕ اَؼمبد انًجهظ طحٛحب ثحضٕس حهخٙ أػضبئّ ٔتتخز انمشاساد ثأغهجٛخ حهخٙ  -1
.  أػضبئّ انحبضشٍٚ 

.  تكٌٕ اجتًبػبد انًجهظ ػهُٛخ يب نى ٚمشس عشٚتٓب  -2

: سئاسة المجلس : المادة الثامنة 

تكٌٕ سئبعخ انًجهظ دٔسٚخ نٕصٚش انشؤٌٔ االجتًبػٛخ نهذٔنخ انتٙ نٓب سئبعخ يجهظ  -1
انجبيؼخ إرا ػمذ االجتًبع فٙ يمش انجبيؼخ ٔٚكٌٕ َبئت انشئٛظ ٔصٚش انشؤٌٔ االجتًبػٛخ 

.  فٙ انذٔنخ انتٙ تهٙ ْجبئٛب انذٔنخ انتٙ نٓب سئبعخ نٓب يجهظ انجبيؼخ 
تكٌٕ انشئبعخ نٕصٚش انشؤٌٔ االجتًبػٛخ فٙ انذٔنخ انًضٛفخ إرا ػمذ انًجهظ اجتًبػّ  -2

خبسد دٔنخ يمش انجبيؼخ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ َبئت انشئٛظ ٔصٚش انشؤٌٔ االجتًبػٛخ فٙ انذٔل 
انتٙ نٓب سئبعخ يجهظ انجبيؼخ 

: جذول أعمال المجلس : المادة التاسعة 

تٕافٙ انذٔل األػضبء األيبَخ انفُٛخ ثبنًٕضٕػبد انتٙ تشغت فٙ إدساجٓب ثجذٔل أػًبل  -1
. انًجهظ ٔرنك لجم ػمذ انذٔسح ثخالحخ أشٓش ػهٗ األلم 

تتٕنٗ األيبَخ انفُٛخ إػذاد يششٔع ثجذٔل األػًبل ٔٔحبئمّ ٔػشضّ ػهٗ انًكتت انتُفٛز٘  -2
  .

ٚشعم يششٔع جذٔل األػًبل يغ ٔحبئمّ ثؼذ إلشاسِ يٍ انًكتت انتُفٛز٘ إنٗ انذٔل  -3
. األػضبء ػهٗ أٌ ٚظهٓب لجم يٕػذ اَؼمبد انًجهظ ثشٓش ػهٗ األلم 

:  المكتب التنفيزي : المادة العاششة 

ٚشكم انًكتت انتُفٛز٘ يٍ خًغخ ٔصساء ػهٗ انُحٕ انتبنٙ  -1

. ٔصٚش انشؤٌٔ االجتًبػٛخ فٙ دٔنخ يمش انًجهظ ػضٕا دائًب  - أ
أسثؼخ ٔصساء تكٌٕ ػضٕٚتٓى فٙ انًكتت دٔسٚخ نًذح عُتٍٛ احٍُٛ يُٓى حغت  - ة

انتشتٛت انٓجبئٙ انؼبد٘ ألعًبء انذٔل األػضبء ٔاالحٍُٛ اٜخشٍٚ حغت انتشتٛت 
.  انٓجبئٙ انًؼكٕط 
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ُٚتخت انًكتت انتُفٛز٘ يٍ ثٍٛ أػضبئّ سئٛغب َٔبئجب نهشئٛظ نًذح عُتٍٛ فٙ أٔل اجتًبع  -2
.  نّ ٔٚتٕنٗ َبئت انشئٛظ طالحٛبد انشئٛظ فٙ حبل غٛبثّ 

. ػضٕٚخ انًكتت انتُفٛز٘ لبطشح ػهٗ انٕصساء ٔال ٚجٕص أٌ ُٚٛجٕا ػُٓى يٍ ًٚخهٓى  -3
ٚجٕص نٕصٚش انشؤٌٔ االجتًبػٛخ نهذٔنخ انًضٛفخ نهًجهظ حضٕس اجتًبػبد انًكتت  -4

.  انتُفٛز٘ ثظفخ يشالت أحُبء اَؼمبد انًجهظ فٙ ثهذِ 
أثشٚم ، ٔانخبَٙ لجم / ٚؼمذ انًكتت انتُفٛز٘ اجتًبػٍٛ كم ػبو ، األٔل فٙ شٓش َٛغبٌ  -5

ٔٚجٕص أٌ ٚؼمذ اجتًبػب طبسئب ثُبء ػهٗ طهت ػضٕ ٔاحذ . اجتًبع انًجهظ يجبششح 
.  ٔيٕافمخ ػضٍٕٚ أٔ ثذػٕح يٍ سئٛظ انًكتت 

ٚؼمذ انًكتت انتُفٛز٘ اجتًبػبتّ فٙ يمش األيبَخ انؼبيخ فٙ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ أٔ فٙ أٚخ  -6
.  دٔنخ ػشثٛخ تغتضٛفّ 

ٚكٌٕ اَؼمبد انًكتت انتُفٛز٘ طحٛحب ثحضٕس األغهجٛخ انؼبدٚخ ألػضبئّ ، ٔتتخز  -7
. انمشاساد ثًٕافمخ حالحخ يٍ أػضبئّ ػهٗ األلم 

:  مهام المكتب التنفيزي : المادة الحادية عششة 

:  ٚختض انًكتت انتُفٛز٘ ثًب ٚهٙ 

.  أػذاد يششٔع انخطخ انغُٕٚخ ٔيششٔع انًٛضاَٛخ انالصيخ نتًٕٚهٓب  -1
.  تُفٛز لشاساد ٔتٕطٛبد انًجهظ  -2
.  إػذاد يششٔع جذٔل أػًبل انًجهظ  -3
.  تمذٚى تمشٚش عُٕ٘ ػٍ َشبط انًكتت إنٗ انًجهظ  -4
اتخبر يب ٚشاِ الصيب يٍ إجشاءاد ضشٔسٚخ نإلغبحخ ػُذ ٔلٕع كٕاسث َٔكجبد تتطهت  -5

تذخال عشٚؼب نإلعٓبو فٙ يخم ْزِ اإلغبحخ 
. انمٛبو ثبنًٓبو األخشٖ انتٙ تمتضٛٓب أػًبل انًجهظ  -6

: األمانة الفنية : المادة الثانية عششة 

  تتٕنٗ إداسح انتًُٛخ االجتًبػٛخ فٙ األيبَخ انؼبيخ نهجبيؼخ أػًبل األيبَخ انفُٛخ ٔتمٕو ػهٗ ٔجّ 
: انخظٕص ثًب ٚهٙ 

.  يتبثؼخ تُفٛز لشاساد ٔتٕطٛبد انًجهظ ٔانًكتت انتُفٛز٘  -1
تٕجّٛ انذػٕٖ الجتًبػبد انًجهظ ٔانًكتت انتُفٛز٘ ٔيب ٚشكهّ انًجهظ يٍ نجبٌ فُٛخ  -2

ٔيب ٚتمشس ػمذِ يٍ يؤتًشاد أٔ َذٔاد أٔ حهمب دساعٛخ أٔ أٚخ نمبءاد أخشٖ ٔإػذاد 
يششٔػبد جذٔل أػًبل تهك انهجبٌ ٔانًؤتًشاد ٔانُذٔاد ٔانهمبءاد األخشٖ ٔانمٛبو 

.  ثأيبَتٓب 
إػذاد انًششػبد ٔانجحٕث ٔانذساعبد انتٙ ٚطهجٓب انًجهظ أٔ انًكتت انتُفٛز٘ ٔٚغتؼبٌ  -3

.  فٙ رنك ثًب ٚحتبجّ يٍ انخجشاء ٔاالختظبطٍٛ 
.  إػذاد انتمشٚش انغُٕ٘ ػًب تى إَجبصِ فٙ دٔس انًجهظ ٔػشضّ ػهٗ انًكتت انتُفٛز٘  -4
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:  تفسيش أحكام النظام وتعذيله : المادة الثالثة عششة 

.      ٚتٕنٗ انًجهظ تفغٛش أحكبو ْزا انُظبو ٔتؼذٚهّ 

:  تاسيخ نفار النظام : المادة الشابعة عششة 

.    ٚؼتجش ْزا انُظبو َبفزا يٍ تبسٚخ إلشاسِ يٍ لجم يجهظ انجبيؼخ 
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