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تعريف
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ت�صميم

كتاب توثيقي م�سور يحكي �سرية عام 2016.

املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل االجتماعية وجمل�س وزراء ال�سوؤون االجتماعية

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ادارة العالقات العامة واالعالم

اأبريل 2017 - جميع احلقوق حمفوظة.

�سركة �سلفر الين لالعالنات/ البحرين.
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قال تعاىل:
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كلمة مدير عام المكتب التنفيذي

الدكتور عامر بن محمد الحجري
مدير عام المكتب التنفيذي
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يف هذا الكتيب ي�شعى املكتب التنفيذي اإىل توثيق الفعاليات والأن�شطة واللقاءات التي عقدها و�شارك فيها خالل 

العام 2016م، مع جمموعة من املحطات التي اأعلى فيها املكتب التنفيذي من قيمة العمل اخلليجي امل�شرتك واأثبت باأن 

العمل اخلليجي امل�شرتك �شواء يف جمال �شوؤون العمل اأو ال�شوؤون الجتماعية له من ميثله خري متثيل ويحقق بكل 

اقتدار توجيهات اأ�شحاب املعايل وال�شعادة وزراء العمل ووزراء ال�شوؤون الجتماعية بالدول الأع�شاء. 

2016م، تنوعت بني لقاءات املدير العام بينه وبني كبار  اأناملحطات التي مر بها املكتب التنفيذي خالل العام  كما 

التي نظمها  والندوات  والور�ش  الربامج  اإىل  بالإ�شافة  وال�شوؤون الجتماعية  العمل  واملعنيني يف جمالت  امل�شوؤولني 

املكتب التنفيذي باإيعاز من املجل�شني، وكذلك م�شاركات املكتب التنفيذي يف املحافل الدولية والعربية لتمثيل الدول 

العمل  مفاهيم  لتج�شيد  الكاملة  ال�شورة  اإىل  و���ش��وًل  اخلليجي  وامل��وق��ف  ال���راأي  وتن�شيق  روؤاه���م  وتوحيد  الأع�شاء 

اخلليجي امل�شرتك. 

كل  الكتيب،  جنبي  بني  التي  والن�شطة  الفعاليات  اجن��اح  يف  �شاهم  من  لكل  �شكر  ر�شائل  تعترب  الكتيب  �شفحات 

اجلهود املخل�شة التي �شاهمت يف ظهور الفعاليات والن�شطة بال�شورة النا�شعة التي ظهرت عليه هي جهود مقدرة 

واأ�شحاب  الأع�شاء  بالدول  الجتماعية  ال�شوؤون  ووزراء  العمل  وزراء  وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب  من  بدايًة  وم�شكورة، 

ال�شعادة الوكالء واملعنيني يف خمتلف الإدارات والهيئات املت�شل عملها مع املكتب التنفيذي ولكل ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة التي �شاهمت يف دعم اأن�شطة املكتب التنفيذي.
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لقاءات المدير العام
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الحجري يجتمع مع األمين العام لمجلس التعاون

.. ويستقبل رئيس منظمة األسرة العربية

مدينة  يف  العامة  الأمانة  مبقر  مكتبه  يف   ، العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�ش  العام  الأم��ني  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معايل  اجتمع 

الريا�ش يف يوم الثنني 26 مار�ش 2016 ، مع �شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون 

الجتماعية ملجل�ش التعاون. مت خالل الجتماع بحث �شبل التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني الأمانة العامة واملكتب التنفيذي، واجلهود التي يبذلها املكتب 

بالتن�شيق مع وزارات العمل وال�شوؤون الجتماعية بدول املجل�ش لتعزيز التعاون اخلليجي امل�شرتك يف جمالت ال�شوؤون الجتماعية والعمل.

ا�شتقبل مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية �شعادة الدكتور 

عامر بن حممد احلجري، رئي�ش منظمة الأ�شرة العربية الدكتور جمال بن عبيد البح، بح�شور مدير اإدارة ال�شوؤون الجتماعية الدكتور �شالح الغ�شوري 

والباحث القانوين بالإدارة ال�شتاذ حممد الغائب، وذلك يف 1 اأغ�شط�ش 2016 .

وبحث اجلانبان �شبيل تطوير عالقات التعاون والتن�شيق بني اجلانبني، من اجل زيادة تبادل اخلربات واملعلومات والن�شطة فيما بتعلق بالأ�شرة. 
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مدير عام »التنفيذي« يستقبل  المطيري

.. ويبحث تعزيز التعاون مع »العمل العربية«

ا�شتقبل مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية �شعادة الدكتور 

عامر بن حممد احلجري، املدير العام ملنظمة العمل العربية ال�شتاذ فايز علي املطريي يف 26 يونيو 2016 .

التعاون امل�شرتك و�شبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك يف جمال العمل. وتباحثا ب�شاأن  اأوجه  اللقاء بحث  مت خالل 

جممل الق�شايا العمالية التي مت�ش دول اخلليج العربية على امل�شتوى القليمي والدويل.

التقى مدير عام املكتب 

وزراء  مل��ج��ل�����ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

وزراء  وجم����ل���������ش  ال����ع����م����ل 

بدول  الجتماعية  ال�شوؤون 

جم���ل�������ش ال����ت����ع����اون ل�����دول 

اخلليج العربية على هام�ش 

انعقاد الدورة ال�105 ملوؤمتر 

جنيف  يف  ال������دويل  ال��ع��م��ل 

ال�شيد  �شعادة   ،2016 يونيو 

ف��اي��ز امل���ط���ريي م��دي��ر ع��ام 

م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، 

اإط��ار م�شاركتهما  وذل��ك يف 

يف اأعمال املنظمة الدولية.
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جولة خليجية تعزيزًا للروابط مع المكتب التنفيذي
حر�ش مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء 

العمل بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 

���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ب��ن حم��م��د احل��ج��ري منذ 

اللحظة الأوىل لتوليه مهام من�شبه لتعزيز العالقة 

وال�شعادة  املعايل  واأ�شحاب  املكتب  بني  وتوطيدها 

الجتماعية  وال�شوؤون  التنمية  ووزراء  العمل  وزراء 

ب����دول جم��ل�����ش ال��ت��ع��اون. وق����ام ال��دك��ت��ور احل��ج��ري 

بزيارات اأخوية لكافة الدول الدول الأع�شاء لتقدمي 

التي منحوها موؤكداً  الثقة  ال�شكر على  اآيات  اأ�شمى 

ال�شالح  �شبيل  يف  جهداً  يذخر  لن  باأنه  للمجل�شني 

وروؤى  تطلعات  ولتحقيق  التنفيذي،  للمكتب  العام 

وزراء العمل ووزراء التنمية وال�شوؤون الجتماعية. 

وا���ش��ت��ع��ر���ش احل���ج���ري يف ج��ول��ت��ه اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

التنفيذي  املكتب  لعمل  امل�شتقبلية  اخلطط  مالمح 

ال��ع��م��ل اخل��ل��ي��ج��ي، مبا  ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة  ودوره يف 

ال��ق��ادة  تطلعات  وحتقيق  امل�شرتكة  امل�شالح  ي��خ��دم 

عملية  يف  وم�شاهمته  اخلليجي،  العمل  �شوق  حيال 

التنمية على م�شتوى دول التعاون. وبحث احلجري 

الجتماعية  بال�شوؤون  املتعلقة  الق�شايا  ال��وزراء  مع 

وال�شرتاتيجيات  التعاون  جمل�ش  دول  يف  والعمل 

الهتمام  ذات  الق�شايا  تلك  للتعامل مع  امل�شتقبلية 

امل�شرتك يف كل دول املجل�ش.
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الوزير حميدان يتفقد المكتب التنفيذي 
ق����ام ���ش��ع��ادة وزي����ر ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

الجتماعية ال�شتاذ جميل بن حممد علي 

ال��وزارة  وك��الء  من  كل  يرافقه  حميدان، 

املكتب  مقر  بزيارة  امل�شاعدين،  والوكالء 

وجمل�ش  العمل  وزراء  ملجل�ش  التنفيذي 

بدول جمل�ش  الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء 

التعاون لدول اخلليج العربية يف 3 مار�ش 

ال��ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  اإط�����ار  يف  وذل����ك   ،2016

التنفيذي،  واملكتب  ال���وزارة  بني  الوثيقة 

املكتب  ع��ام  ا�شتقباله مدير  يف  ك��ان  حيث 

التنفيذي �شعادة الدكتور عامر بن حممد 

احلجري، وكبار م�شوؤويل املكتب. 

التنفيذي،  املكتب  ع��ام  مدير  وتوجه 

���ش��ع��ادة  اإىل  ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر  ب��ج��زي��ل 

على  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر 

جهوده واهتمامه باأمور املكتب التنفيذي 

واملوظفني العاملني فيه، �شاكراً توجيهات 

للمكتب  الدعم  بتقدمي  امل�شتمرة  �شعادته 

ل��ه الأث���ر الإي��ج��اب��ي  التنفيذي، مم��ا ك��ان 

ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ن��ف��و���ش امل��وظ��ف��ني يف املكتب 

التنفيذي.
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الحجري يستقبل مدير عام المكتب التنفيذي األسبق

اجتماع اللجنة التنفيذية الفنية المشتركة
عقد املكتب التنفيذي جمل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية الجتماع اخلام�ش للجنة التنفيذية الفنية 

امل�شرتكة والدائمة بني املجل�شني خالل الفرتة من 31 اأغ�شط�ش حتى 1 �شبتمرب 2016، وقد قام مدير عام املكتب التنفيذي باإلقاء كلمة ترحيبية لأع�شاء اللجنة وا�شتعر�ش 

بع�شاً من الإجراءات التي قام بتنفيذها خالل الفرتة الق�شرية التي توىل فيها اإدارة املكتب التنفيذي منذ مطلع هذا العام.

ا�شتقبل مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية �شعادة الدكتور عامر بن حممد 

احلجري يف 27 يونيو 2016، مدير عام املكتب التنفيذي الأ�شبق ال�شتاذ كامل ال�شالح، الذي كان اأول مدير عام للمكتب التنفيذي. واأ�شاد احلجري بعطاء املدير العام الأ�شبق 

وباجلهود املخل�شة التي دعمت وجود املكتب التنفيذي وهياأت له الأر�شية املالئمة للعمل والثبات. م�شرياً اإىل اأن نتاج املكتب التنفيذي املعريف واملهني حالياً يعود للجهود 

اجلبارة للجيل املوؤ�ش�ش للمكتب التنفيذي.  من جانبه، هناأ ال�شالح  املدير العام مبنا�شبه تعيينه متمنياً له دوام التوفيق. 
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مدير عام »التنفيذي« يلتقي رئيس اتحاد العمال المصري
التقى مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية �شعادة الدكتور عامر بن حممد 

احلجري، رئي�ش جلنة القوى العاملة مبجل�ش ال�شعب امل�شري ال�شتاذ جبايل املراغي  يرافقه وفداً برملانياً ونقابياً من جمهورية م�شر العربية يف 30 اأغ�شط�ش 2016 .

ويف بداية اللقاء ا�شتعر�ش احلجري مكانة املكتب التنفيذي خليجياً واقليمياً موؤكداً اأهمية تعزيز التعاون بني املكتب وبني ال�شقاء يف جمهورية م�شر العربية. ثم قدم 

القائم باأعمال مدير ادارة ال�شوؤون العمالية باملكتب التنفيذي �شرحاً عن تاأ�شي�ش املكتب ومهامه واجنازاته واملجالت التي يقوم بتنفيذها. 
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مذكرات التفاهم
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مذكرة تفاهم بين » التنفيذي« و»تورين«
وقع املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية  بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية مذكرة تفاهم مع املركز الدويل 

للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية مبدينة تورين يف اإيطاليا، وذلك خالل حفل اأقيم بهذه املنا�شبة بح�شور �شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري مدير 

عام املكتب  التنفيذي، وح�شور  �شعادة اليد يانغو ليو مدير عام املركز الدويل للتدريب، وذلك على هام�ش اأعمال الدورة )105( ملوؤمتر العمل الدويل والذي 

يعقد اأعماله يف يونيو 2016 يف جنيف، مب�شاركة خليجية وا�شعة.

مذكرة تفاهم مع »الخليجية لالجتماعيين«
وقع مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش 

التعاون لدول اخلليج  ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش  وزراء 

العربية �شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري مذكرة تعاون 

اجلمعية  برئي�ش  ممثلة  لالجتماعية  اخلليجية  اجلمعية  م��ع 

ال�شتاذ خلف اأحمد خلف الع�شفور يف 31 اأغ�شط�ش 2016 .

وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع ه���ذه امل��ذك��رة ان��ط��الق��اً م��ن اأه��م��ي��ة توطيد 

ع���الق���ات ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�ش 

ل���دول  ال���ت���ع���اون  ب����دول جم��ل�����ش  ال�������ش���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة  وزراء 

ومقره  خليجية  اإقليمية  منظمة  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ع��رب��ي��ة،  اخلليج 

لالجتماعيني  اخلليجية  واجلمعية  البحرين،  مبملكة  املنامة 

باعتبارها الكيان اجلامع جلمعيات وروابط الجتماعيني بدول 

املنامة  مدينة  ومقرها  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش 

مبملكة البحرين.
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زيارة معهد تورين ألستعراض سبل التعاون 
قام �شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بزيارة ملعهد تورين الدويل التابعة 

ملنظمة العمل الدولية يرافقه مدير اإدارة العالم والعالقات العامة باملكتب التنفيذي ال�شتاذ عدنان رم�شان وال�شتاذ علي في�شل ال�شديقي الباحث القانوين باإدارة 

ال�شوؤون العمالية، خالل الفرتة من 26-27 يوليو 2016. 

وا�شتعر�ش احلجري �شبل التعاون بني املكتب التنفيذي واملعهد الدويل للتدريب والط��الع على نوعية الربامج التي ميكن تنقيذها عرب �شيغة تعاون بني املكتب 

التنفيذي واملعهد الدويل لفائدة الدول الأع�شاء مبجل�ش وزراء العمل. وقد ح�شر الزيارة ال�شتاذ عبدالرحمن املرزوقي ع�شو جمل�ش اإدارة معهد تورين الدويل للتدريب. 

مذكرة تفاهم مع »الخليجية لالجتماعيين«
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الدورة الوزارة الـ 33
لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية
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الريا�ش  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  احت�شنت 

العمل  وزراء  ملجل�ش  ال����33  ال���وزاري���ة  ال����دورة  اأع��م��ال 

جمل�ش  ب��دول  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزراء  وجمل�ش 

التعاون لدول اخلليج العربية خالل الفرتة من 13-

16 نوفمرب 2016. 

وزارة  تراأ�شها  التي  الجتماعات،  ه��ذه  �شهدت  و 

ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

مفرج  ال��دك��ت��ور  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  يف  ممثلة  ال�شعودية 

ال�38 للجنة وكالء  بن �شعد احلقباين انعقاد الدورة 

ب��دول  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  ووك���الء  العمل  وزارات 

جم��ل�����ش ال���ت���ع���اون، اإ���ش��اف��ة اإىل الج��ت��م��اع ال�����وزاري 

ال�شوؤون  ووزراء  العمل  وزراء  جمل�شي  بني  امل�شرتك 

الجتماعية.

ون��اق�����ش��ت ال������دورة ال�������33  مل��ج��ل�����ش وزراء ال��ع��م��ل 

جمل�ش  ب��دول  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزراء  وجمل�ش 

بها  تهتم  التي  واملوا�شيع  الق�شايا  من  عدد  التعاون 

الدول الأع�شاء يف جمالت العمل وجمالت ال�شوؤون 

عدد  عن  الجتماعات  تلك  اأثمرت  وقد  الجتماعية. 

ت�شب  اأن  �شاأنها  التي من  والقرارات  التوجيهات  من 

مبا  ترتقي  وان  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  �شالح  يف 

تقدمه الدول الأع�شاء يف جمالت العمل.

الرياض احتضنت الدورة الوزارية الـ33 لمجلسي وزراء العمل وزراء الشؤون االجتماعية
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أنشطة ادارة الشؤون االجتماعية
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»التنفيذي« يشارك في مؤتمر البحوث والسياسات األسرية«
 نظم معهد الدوحة الدويل لالأ�شرة ع�شو موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع املوؤمتر الدويل الثاين للبحوث وال�شيا�شات الأ�شرية، يف مركز 

�َشر العربية”.
ُ
قطر الوطني للموؤمترات يومي 17 و18 اأكتوبر 2016 حتت عنوان “تاأثري احلروب وال�شراعات على الأ

�شارك يف هذه الن�شخة من املوؤمتر وفد من املكتب التنفيذي جمل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية برئا�شة مدير عام املكتب التنفيذي 

�شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري برفقته الباحث الجتماعي ال�شتاذ جا�شم احلمراين وال�شتاذ عي�شى العو�شي من اإدارة ال�شوؤون الإدارية واملالية، 

كما �شهد املوؤمتر م�شاركة  عدد من الباحثني و�شانعي القرار من �شتى اأنحاء العامل ملناق�شة تداعيات احلروب وال�شراعات على الأ�شر العربية، كما يبحث دور 

ال�شيا�شات الراهنة يف تعزيز رفاهية الأ�شرة وحماية اأفرادها يف ظل احلروب وال�شراعات.

مؤتمر عربي رفيع المستوى حول »األسرة العربية«
عقدت اإدارة املراأة والأ�شرة والطفولة بجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية للجنة الأ�شرة العربية اأعمال املوؤمتر العربي رفيع امل�شتوى حول “ال�شرة 

العربية يف ظل املتغريات املعا�شرة”، بالتعاون مع وزارة الت�شامن الجتماعي بجمهورية م�شر العربية، وذلك خالل الفرتة من 28 اإىل 29 فرباير/�شباط 

2016، مبدينة �شرم ال�شيخ- جمهورية م�شر العربية.
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مؤتمر دولي حول النهوض باتفاقية حقوق »ذوي اإلعاقة«
ن��ظ��م��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��الأ���ش��خ��ا���ش ذوي 

الدولية  املنظمة  ك��ل م��ن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإع��اق��ة 

م�شر  يف  الجتماعي  الت�شامن  ووزارة  لالإعاقة 

وج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وامل���ن���ت���دى الآ���ش��ي��وي 

ل��الإع��اق��ة وامل��ن��ت��دى الأف��ري��ق��ي ل��الإع��اق��ة و�شبكة 

احلكومية  غ��ري  للمنظمات  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ريك���ا 

املوؤمتر   ، واأ���ش��ره��م  الع��اق��ة  ذوي  الأ�شخا�ش  م��ن 

الدويل حول النهو�ش باتفاقية حقوق الأ�شخا�ش 

امل�شتدامة  التنمية  اأج��ن��دة  اإط��ار  الإع��اق��ة يف  ذوي 

الهام�ش،  على  اأح��د  ي��رتك  لن  �شعار  2030، حتت 

يف  وذل�����ك   2016 م���ار����ش  و20   19 ي���وم���ي  وذل�����ك 

ف��ن��دق ال��ك��ون��راد يف ال��ق��اه��رة.و���ش��ارك يف امل��وؤمت��ر 

العمل  وزراء  ملجل�ش  التنفيذي  املكتب  م��ن  وف��د 

وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش 

ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة مدير 

بن  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور  �شعادة  التنفيذي  املكتب  ع��ام 

ممثلون  املوؤمتر  يف  �شارك  كما  احلجري.  حممد 

ذوي  الأ�شخا�ش  ومنظمات  املعنية  ال���وزارات  عن 

والعاملية،  العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن  الإع��اق��ة 

وقياديون من حركة الإعاقة يف العامل، اإ�شافة اإىل 

موؤ�ش�شات ووكالت الأمم املتحدة املعنية بالأهداف 

التنموية والإعاقة واملنظمات احلكومية الإقليمية 

يف  الفاعلة  احلكومية  غ��ري  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

حقل الإعاقة والتنمية واملراأة.
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نجاح مميز لفعاليات ندوة التماسك األسري 5 بصاللة
افتتح معايل ال�شيخ حممد بن �شعيد الكلباين وزير التنمية الجتماعية ب�شلطنة عمان اأعمال ندوة التما�شك الأ�شري 5 “الإر�شاد الزواجي”. التي تنظمها 

وزارة التنمية الجتماعية بال�شلطنة واملكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 

خالل الفرتة من 17-18 اأغ�شط�ش 2016. 

وتهدف الندوة اإىل التعريف باأهمية اختيار الزوج والتخطيط ال�شليم مليزانية الأ�شرة واأثره على متا�شك الأ�شرة بالإ�شافة اإىل الرتكيز على اأهمية تر�شيد 

النفقات يف حفالت الزواج والتعريف مبهام جلان التوفيق وامل�شاحلة ودورها يف تعزيز التما�شك الأ�شري.
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االجتماع الـ36 لمجلس »وزراء الشؤون« 
�شارك وفد املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل 

�شعادة  برئا�شة  الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء  وجمل�ش 

الدكتور عامر بن حممد احلجري مدير عام املكتب 

ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال��غ�����ش��وري  �شالح  وال��دك��ت��ور 

اإدارة  مدير  رم�شان  ع��دن��ان  وال���ش��ت��اذ  الجتماعية 

يف  التنفيذي،  باملكتب  والإع����الم  العامة  ال��ع��الق��ات 

ملجل�ش  والثالثني  ال�شاد�شة  العادية  ال��دورة  اأعمال 

ُع��ق��دت  وزراء ال�����ش��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��رب ال��ت��ي 

بالقاهرة دي�شمرب 2016.

وت���راأ����ش اأع���م���ال ال�����دورة حم��م��د ال��ط��راب��ل�����ش��ي، 

وزير ال�شوؤون الجتماعية يف اجلمهورية التون�شية، 

خ��ل��ف��اً جل��م��ي��ل ب���ن حم��م��د ح��م��ي��دان، وزي����ر العمل 

رئي�ش  البحرين  مملكة  يف  الجتماعية  والتنمية 

وايل،  غ��ادة  ومب�شاركة  للمجل�ش،  ال�شابقة  ال���دورة 

وزيرة الت�شامن الجتماعي يف م�شر، رئي�شة املكتب 

التنفيذي ملجل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب 

ووزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب اأو من ميثلهم.
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ندوة خليجية حول »األحداث الجانحين«

مؤتمر الشباب والتحديات« في دول مجلس التعاون 

عقدت الندوة اخلليجية حول )الأحداث اجلانحني بني م�شوؤولية الدولة والأ�شرة واملجتمع املدين( التي نظمها املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء ال�شوؤون 

الجتماعية لدول اخلليج العربية بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل بدولة الكويت خالل الفرتة 9 - 10 مايو 2016، حتت رعاية معايل الوزيرة 

هند �شبيح براك ال�شبيح وبح�شور �شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري ومب�شاركة خليجية وا�شعة. 

افتتح �شعادة ناجي احلاي وكيل وزارة تنمية املجتمع » موؤمتر ال�شباب والتحديات املعا�شرة يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية » الذي نظمته 

وزارة تنمية املجتمع بدولة المارات حتت رعاية معايل جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع بالتعاون مع املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء ال�شوؤون 

الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج خالل الفرتة 17- 18 فرباير 2016، وقد ح�شر الفتتاح �شعادة عامر بن حممد احلجري املدير العام للمكتب 

التنفيذي ملجل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج.
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ملتقى كفاءة 
الجمعيات 

األهلية 

ــــب  ــــت ــــك ــــــظــــــم ال ن
وزراء  لجل�س  التنفيذي 
وزراء  وجمــلــ�ــس  الــعــمــل 
االجتماعية  ــوؤون  ــس ــ� ال
الــتــعــاون  جمل�س  بـــدول 
العربية  اخلليج  لـــدول 
وزارة  مــــــــع  ــاون  ــع ــت ــال ب
بدولة  الجتمع  تنمية 
ــة  ــي ــرب ــع االمــــــــــارات ال
مــار�ــس   10 يف  الــتــحــدة 
2016، اللتقى اخلليجــي 
ــــول كــفــاءة  الـــثـــاين ح
ــات االأهـــلـــيـــة،  ــي ــع ــم اجل
ــن  ــل ــث ــــاركــــة مم مبــــ�ــــس
النفع  ذات  للجمعيات 
بالعمل  والعنين  العام 
االأهلي التطوعي يف دول 

جمل�س التعاون.

ورشة »تصميم البرامج االجتماعية«

ندوة »تصنيف اإلعاقة في الخليج«

اخلليج  لدول  التعاون  بدول جمل�ش  الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء  العمل وجمل�ش  وزراء  ملجل�ش  التنفيذي  املكتب  نظم 

 16-14 من  الفرتة  خالل  ينظمها  التي  موؤ�شراتها  قيا�ش  الجتماعية  الربامج  ت�شميم  حول  التدريبية  الور�شة  العربية 

اأغ�شط�ش 2016، يف �شاللة ب�شلطنة عمان، برعاية �شركة �شاللة للميثانول. 

عقدت اأعمال ندوة “مفهوم وت�شنيف الإعاقة يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي”، حتت رعاية وزير العمل والتنمية 

العمل وجمل�ش وزراء  التنفيذي ملجل�ش وزراء  املكتب  بتنظيم  ال�شتاذ جميل بن حممد علي حميدان  �شعادة  الجتماعية 

ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش التعاون واللجنة العليا الوطنية ل�شوؤون العاقة يف مملكة البحرين، على مدى يومي 

18 و19 مايو 2016، باملنامة.
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مسقط تستضيف المهرجان المسرحي الرابع لذوي اإلعاقة
اختتمت فعاليات املهرجان امل�شرحي الرابع لذوي الإعاقة بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، الذي ا�شت�شافته ال�شلطنة ممثلة يف وزارة التنمية 

الجتماعية خالل الفرتة من ال�شابع والع�شرين من دي�شمرب 2015 وحتى الثاين من يناير 2016.
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دورة حول الرعاية المنزلية لكبار السن
امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 

ب����دول����ة الم�����������ارات وب����ال����ت����ع����اون م��ع 

العمل  وزراء  ملجل�ش  التنفيذي  املكتب 

الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء  وجمل�ش 

اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ش  ب��دول 

اأ���ش�����ش  ت��دري��ب��ي��ة ح���ول  ال��ع��ري��ة دورة 

لكبار  املثالية  املنزلية  الرعاية  توفري 

ال�شن وذلك يف فندق ماريوت اجلداف 

بدبي يف 12-13 اأكتوبر 2016 .

»التعاون« تطلق التقرير التمهيدي لـ »حقوق ذوي اإلعاقة«
التمهيدي الول   التقرير  2016 يف مدينة الدوحة  29 دي�شمرب  اأطلق يف 

�شعادة  برعاية  الع��اق��ة  ذوي  ال�شخا�ش  حقوق  اتفاقية  تطبيق  اآف��اق  ح��ول 

والعمل  الإداري���ة  التنمية  وزي��ر  النعيمي  اجلفايل  �شعد  بن  عي�شى  الدكتور 

وال�شوؤون الجتماعية، و�شعادة �شالح بن غامن العلي وزير الثقافة والريا�شة 

بدولة قطر، و�شعادة مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش 

العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  ب��دول  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزراء 

�شم  التنفيذي  املكتب  من  وف��د  مبعية  احلجري  حممد  بن  عامر  الدكتور 

وال�شتاذ عدنان  الغ�شوري  الدكتور �شالح  الجتماعية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 

رم�شان عو�ش مدير اإدارة العالقات العامة والعالم باملكتب التنفيذي.
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36

تعاون خليجي - عربي لتحديث دليل االعاقة

مشاركة خليجية واسعة في »أجندة التنمية 

اجتمعت اللجنة الفنية اخلليجية املكلفة بتحديث الدليل املوحد مل�شطلحات العاقة والرتبية اخلا�شة والتاأهيل مب�شاركة ممثلي من دول جمل�ش التعاون 

واخلبري الدكتور جمال اخلطيب امل�شرف العلمي على امل�شروع.

وي�شعى امل�شاركون لو�شع اللبنات الأوىل لإ�شدار الن�شخة الثانية من الدليل املوحد مل�شطلحات الإعاقة، بعد مرور اأكرث من 10 �شنوات على اإ�شدار الدليل 

اأم��راً ملحاً لأن العقد املا�شي �شهد تطورات نوعية وكبرية يف  اإ�شدار طبعة ثانية من الدليل بات  اأن  يف ن�شخته الأوىل مطلع الألفية وترى اللجنة الفنية 

جمالت الإعاقة، والرتبية اخلا�شة، والتاأهيل الأمر الذي يجعل الدليل بو�شعه احلايل غري مواكب نهائياً للم�شتجدات.

ا�شت�شافت القاهرة يف 6-7 اأبريل 2016 اأعمال املوؤمتر الدويل حول »تنفيذ اأجندة التنمية امل�شتدامة 2030 يف الدول العربية، الأبعاد الجتماعية«، برعاية 

من فخافة الرئي�ش عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�ش جمهورية م�شر العربية.  و�شهد املوؤمتر م�شاركة خليجية رفيعة امل�شتوى، بالإ�شافة اإىل م�شاركة وفد من املكتب 

التنفيذي برئا�شة املدير العام �شعادة الدكتور عامر بن حممد احلجري. 
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أنشطة ادارة الشؤون العمالية
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40

»العمل الدولي 105« يختتم بمشاركة خليجية فاعلة 
اختتمت  10 يونيو 2016 اأعمال موؤمتر 

ب��ح�����ش��ور  ؛  ب��ج��ن��ي��ف   105 ال������دويل  ال��ع��م��ل 

وم�����ش��ارك��ة خ��ل��ي��ج��ي��ة وا���ش��ع��ة م���ن اأط����راف 

النتاج الثالثة .

وقد ا�شتملت بنود جدول اأعمال املوؤمتر 

الدويل يف ن�شخته 105 على تقرير للمدير 

العام ملنظمة العمل الدولية  بعنوان الق�شاء 

اأه��داف وبرامج  على الفقر وهو يف �شدارة 

الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 2030

الندوة القومية »عمل األطفال واألوضاع الراهنة«
العربي  املجل�ش  مع  بالتعاون  العربية  العمل  منظمة  عقدت 

للطفولة والتنمية ووزارة الت�شغيل وال�شوؤون الجتماعية باململكة 

الراهنة  الأو���ش��اع  بني  الأط��ف��ال  “عمل  القومية  ال��ن��دوة  املغربية، 

 21 –  19 امل�شتدامة”، وذل��ك خ��الل الفرتة من  التنمية  واأه���داف 

دي�شمرب 2016، بفندق املوفنبيك بالدار البي�شاء باململكة املغربية.

حممد  بن  عامر  الدكتور  �شعادة  القومية  ال��ن��دوة  يف  و���ش��ارك 

احلجري مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل وجمل�ش 

ج  اخللي  ل��دول  التعاون  ب��دول جمل�ش  الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء 

العامة  العالقات  اإدارة  مدير  رم�شان  ع��دن��ان  وال���ش��ت��اذ  العربية 

والعالم باملكتب التنفيذي.
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اجتماع كبار المسؤولين ومدراء »التأمين ضد التعطل«
امل�شوؤولني واملدراء املعنيني بالتاأمني �شد التعطل، واأنظمة احلماية الجتماعية بدول املجل�ش، برئا�شة �شعادة وزير العمل والتنمية الجتماعية، الجتماع  عقد كبار 

التن�شيقي الثاين يوم الربعاء املوافق 21 �شبتمرب 2016 يف مملكة البحرين. على �شوء قرار جمل�ش وزراء العمل ووزراء ال�شئون والتنمية الجتماعية بدول جمل�ش التعاون 

لدول اخلليج العربية باعتبار جتربة مملكة البحرين رائدة يف ت�شريع نظام التاأمني �شد التعطل، وجناحها يف تطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة.

ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي����ر  افتتحت 

والعمل بدولة الكويت معايل ال�شتاذة هند 

�شبيح براك ال�شبيح ور�شة العمل اخلليجية 

حول امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التي 

نظمها املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل 

بدول  الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء  وجمل�ش 

ب����دول اخل��ل��ي��ج العربية  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ش 

بالتعاون مع الوزارة يف 5-6 اأكتوبر 2016 .

ال����ور�����ش����ة ت�����ش��م��ن��ت ن��خ��ب��ة م����ن رواد 

عمل  اأوارق  لتقدمي  ال�شغرية  امل�شروعات 

جوانبها  م��ن  امل�شروعات  تلك  تبحث  فنية 

القانونية والجتماعية والقت�شادية ف�شال 

عن ا�شتعرا�ش اأوراق عمل قطرية تقدمها 

الداعمة  وال�شناديق  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 

واملمولة لهذه امل�شروعات بدول املجل�ش.
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اختتام أعمال مؤتمر العمل العربى الـ43 في القاهرة 
اختتمت الدورة )43( ملوؤمتر العمل العربي اأعمالها  والتي عقدت يف القاهرة خالل الفرتة من 10-17 اأبريل 2016، بح�شور حكومات 21 دولة عربية ممثله يف وزراء 

العمل ، ف�شاًل عن ممثلي طريف العمل والإنتاج ، وراأ�ش الدورة ،الدكتور عي�شى بن �شعد اجلفايل النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل وال�شئون الجتماعية القطري.
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حلقة حوارية »التكنولوجيا الحديثة وآثارها على أسواق العمل«
رعى �شعادة ال�شيخ �شامل بن عوفيت ال�شنفري 

بعنوان  عمل  حلقة  ب�شاللة  ظفار  بلدية  رئي�ش 

“التكنولوجيا احلديثة واآثارها على اأ�شواق العمل 
العربية   العمل  منظمة  تنظمها  التي  العربية” 

بالتعاون مع املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العمل 

وجمل�ش وزراء ال�شوؤون الجتماعية بدول جمل�ش 

ال��ت��ع��ان، حت��ت �شعار الأمن����اط اجل��دي��دة للعمل. 

بح�شور عدد من اأ�شحاب ال�شعادة وامل�شوؤولني.

عقدت الور�شة يف �شاللة خالل الفرتة من 4 

اإىل 6 �شبتمرب 2016 .
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ُعمان تستضيف »تطوير قدرات الكوادر بمعايير العمل الدولية«
حلقة  ال�شلطنة  ا�شت�شافت 

ع��م��ل ب��ع��ن��وان »ت��ط��وي��ر ق���درات 

العمل  مبعايري  املعنية  ال��ك��وادر 

وزارات  يف  وال��ع��رب��ي��ة  ال��دول��ي��ة 

ال��ت��ع��اون  ب����دول جمل�ش  ال��ع��م��ل 

بتنظيم  العربية«  ل��دول اخلليج 

العاملة  ال��ق��وى  وزارة  م��ن  ك��ل 

العمل  لإدارة  ال��ع��رب��ي  وامل���رك���ز 

والت�شغيل بتون�ش التابع ملنظمة 

املكتب  وبتنظيم  العربية  العمل 

وزراء  ملجل�ش  التابع  التنفيذي 

ال�شوؤون  وزراء  وجمل�ش  العمل 

2 - 4 م��اي��و  الإج��ت��م��اع��ي��ة م���ن 

.2016

وق����د رع����ى اف��ت��ت��اح احل��ل��ق��ة 

�شعادة حمد بن خمي�ش العامري 

ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  وزارة  وك���ي���ل 

�شعادة  وبح�شور  العمل  ل�شوؤون 

راب������ح م��ق��دي�����ش م���دي���ر امل���رك���ز 

والت�شغيل  العمل  لإدارة  العربي 

عامر  الدكتور  و�شعادة  بتون�ش 

عام  مدير  احلجري  حممد  بن 

وزراء  ملجل�ش  التنفيذي  املكتب 

العمل بدول جمل�ش التعاون.
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