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البرلمان العربي للطفل بحث ترتيبات استضافة الجلسة األولى في الشارقة

خالل طاولة نقاش بواشنطن

اإلمارات تبحث مع زيمباوي

البحرين تطلع دوائر صنع القرار األميركية
على جهودها في مجال المرأة

سبل تعزيز العالقات الثنائية
بحث ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ال�شيخ
حممد بن زايد ورئي�س زميبابوي
امير�سون منانغاغوا� ،سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين
وعددا من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء
�أوج���ه ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك بني
البلدين وال�سبل الكفيلة بدعمها
وتنميتها يف امل��ج��االت كافة
خا�صة اال�ستثمارية واالقت�صادية
والتنموية مبا يحقق امل�صالح
املتبادلة وتطلعات البلدين �إلى
مزيد من التقدم والتنمية.
كما ت��ن��اول اجل��ان��ب��ان ع��ددا من
الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم
البلدين وتبادال وجهات النظر
ب�ش�أنها.
و�أك���د ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �أن
الإم�����ارات ت���ويل ع��ن��اي��ة خا�صة
بتطوير عالقاتها مع زميبابوي
وتو�سيعها يف خمتلف املجاالت
ملا يعود باخلري واملنفعة للبلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
من جانبه �أعرب رئي�س زميبابوي
عن �سعادته ب��زي��ارة الإم���ارات،
و�أكد على حر�ص بالده على تو�سيع
جم���االت تعاونها م��ع الإم���ارات

• محمد بن زايد مستقبال اميرسون منانغاغوا

مب��ا يحقق امل�صالح امل�شرتكة
للبلدين و�شعبيهما خا�صة يف
اجلوانب اال�ستثمارية والتجارية
والتنموية ،مثمنا امل��ب��ادرات
الإن�سانية واجلهود اخلرية التي
تبذلها الدولة يف �سبيل تعزيز
قيم الت�سامح واحلوار والتعاي�ش
بني خمتلف ال�شعوب والثقافات يف
العامل.
وق��د �أق��ام ال�شيخ حممد بن زايد
م�أدبة ع�شاء للرئي�س امير�سون

منانغاغوا والوفد املرافق له.
على �صعيد �آخر ،بحث الربملان
العربي للطفل �سبل تعزيز التعاون
و�آليات العمل امل�شرتكة الجناح
ا�ست�ضافة �إمارة ال�شارقة للجل�سة
االفتتاحية للربملان املقررة خالل
الفرتة املقبلة.
جاء ذل��ك ،خالل االجتماع الذي
عقد مبقر املجل�س اال�ست�شاري
بال�شارقة بح�ضور مدير هيئة مطار
ال�شارقة ال�شيخ في�صل القا�سمي

والأم�ين العام للربملان العربي
للطفل �أمين الباروت ومدير �إدارة
خدمة املتعاملني باملطار �أحمد
احلمودي ومدير �إدارة الت�سويق
واالت�����ص��ال امل�ؤ�س�سي باملطار
علياء ال�شام�سي.
و�أ�شار الباروت �إلى �أن الربملان
يعمل على قدم و�ساق ال�ستكمال
كافة الإجراءات اخلا�صة با�ست�ضافة
قرابة  88ع�ضوا من خمتلف دول
الوطن العربي يف امارة ال�شارقة
لعقد اجلل�سة االفتتاحية وانتخاب
رئي�س ونائب رئي�س الربملان من
قبل الأطفال الأع�ضاء ..الفتا �إلى
�أن كل دولة عربية معنية برت�شيح
�أربعة من �أطفالها اثنان من الذكور
واثنان من االن��اث لنيل ع�ضوية
الربملان وح�ضور اجلل�سات ب�صفة
دورية والتي �ستقام مرتني من كل
عام.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د ال�شيخ في�صل
القا�سمي �أن هيئة مطار ال�شارقة
ل��ن ت��ت��وان��ى يف ت�سخري كافة
�إمكاناتها ورفع جاهزيتها وكافة
كوادرها الب�رشية ال�ستقبال �ضيوف
ال�برمل��ان و�ستعمل على تذليل
كافة الأمور والتوجيه بتي�سريها
مع اجلهات املعنية العاملة يف
املطار.

تنفيذاً لسياسات األمم المتحدة

المنامة :خطة متكاملة لمكافحة المخدرات

ت�شارك مملكة البحرين يف اجتماع الدورة
 62للجنة املخدرات التابعة للأمم املتحدة
والذي يعقد يف العا�صمة النم�ساوية فيينا.
وقال وزير الداخلية البحريني الفريق �أول
ركن ال�شيخ را�شد �آل خليفة ،ان االجتماع
يج�سد رغبة البحرين ال�صادقة يف موا�صلة
تعزيز �آل��ي��ات التعاون الأم��ن��ي ال��دويل،
الفعال مع كافة �أجهزة املكافحة
والإ�سهام
ّ
الدولية والإقليمية يف التو�صل �إل��ى �آفاق
�أرح���ب وو���س��ائ��ل �أجن���ح للحد م��ن م�شكلة
املخدرات.
و�أو���ض��ح �أن احل�ضور وامل�شاركة الفاعلة
البحرين يف هذا التجمع الدويل الكبري على
مدار الدورات ال�سابقة ،ي�أتي يف �إطار االهتمام
والدعم جلهود مكافحة املخدرات وملواجهة
تنامي م�شكلة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
غري امل�رشوعة واحلد من الطلب عليها ،وهو

ما ي�أتي متناغم ًا مع ر�ؤية مملكة البحرين
يف �أهمية بناء جمتمع ينعم �أف��راده بنمط
حياة �صحي وحميط يتيح العي�ش يف بيئة
�إيجابية.
و�أكد �أن البحرين حري�صة كل احلر�ص على
تنفيذ خطة وطنية متكاملة يف جمال مكافحة
املخدرات تنفيذ ًا ل�سيا�سات الأمم املتحدة
وبخا�صة املكتب املعني مبكافحة املخدرات
واجلرمية واالتفاقيات الدولية املربمة يف هذا
ال�ش�أن ،م�ضيفا �أن ن�سبة �إجناز �أهداف اخلطة
الوطنية ملكافحة امل��خ��درات وامل�ؤثرات
العقلية بلغت  %86متمني ًا �أن تتحقق جميع
�أهداف اخلطة على �أر�ض الواقع لت�سهم ب�شكل
واقعي يف احلد من م�شكلة املخدرات.
وتابع :البحرين حالي ًا ب�صدد تقييم ومراجعة
ما مت �إجنازه من �أهداف تلك اخلطة ،وكذلك
ال�صعوبات التي واجهتها عند التطبيق،

وذل��ك متهيد ًا لو�ضع ت�صور مبدئي للخطة
الوطنية الثانية والتي من املزمع �إطالقها
تزامن ًا مع االحتفال باليوم العاملي ملكافحة
املخدرات للعام 2020م.
يف �سياق مت�صل ،مت افتتاح جناح مملكة
البحرين يف املعر�ض امل�صاحب لالجتماع
 ،وذلك لالطالع على جتربة اململكة يف هذا
املجال.
ومن املقرر �أن يبحث االجتماع ،تقييم تنفيذ
االلتزامات املتعهد بها للت�صدي مل�شكلة
امل��خ��درات على امل�ستوى ال���دويل ومدى
التعاون بني الدول يف هذا املجال ،وتعزيز
ق��درة الك�شف على العقاقري اال�صطناعية
وكذلك مراقبة املواد امل�ستخدمة يف ال�صنع
غري امل�رشوع للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية
والرتويج للتنمية البديلة ك�إ�سرتاتيجية
ملكافحة املخدرات.

عقد  4ورش عمل على مدى  3أيام

انطالق أعمال «منتدى المياه السعودي»
لتعزيز التنمية المستدامة

عقد كل من املجل�س الأعلى للمر�أة
ومعهد درا�سات ال�رشق الأو�سط يف
العا�صمة الأمريكية وا�شنطن طاولة
نقا�ش ج��رى خاللها ا�ستعرا�ض
التقدم ال��ذي حت��رزه البحرين يف
خمتلف جماالت دعم املر�أة وتعزيز
ح�ضورها يف خمتلف املجاالت
عامة ،ويف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ب�شكل خ��ا���ص ،وذلك
بح�ضور �صناع ق��رار و�شخ�صيات
�سيا�سة ودبلوما�سية واقت�صادية
�أمريكية بارزة.
ويف هذا ال�سياق حتدثت الأمني العام
للمجل�س الأعلى للمر�أة البحريني
هالة الأن�صاري خ�لال اللقاء عن
�إمي��ان احلكومة البحرينية بدور
املر�أة الأ�سا�سي ك�رشيك يف التنمية،
حيث مت �إن�شاء املجل�س الأعلى
للمر�أة يف العام  2001برئا�سة
قرينة العاهل البحريني الأمرية
�سبيكة �آل خليفة ،كجهة ر�سمية
تعمل مع اجلميع من �أج��ل �ضمان
�إدماج احتياجات املر�أة يف التنمية
وال��ن��ه��و���ض مبكانتها وتوظيف
�إمكانياتها وقدراتها.
و�أك��دت الأن�صاري حر�ص البحرين
ال��دائ��م على الإي��ف��اء بالتزامتها
دول��ي� ًا كدولة فاعلة يف منظومة
املجتمع ال��دويل ،والدفع باجتاه
حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة
كخارطة طريق عاملية نحو ال�سالم
واالزده�����ار ،م�شرية �إل���ى حر�ص
البحرين على حتقيق مبادئ العدالة
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص للجميع،

• هالة األنصاري متحدثة

و�أو���ض��ح��ت �أن مملكة البحرين
ا�ستطاعت �أن تغلق الفجوة بني
اجلن�سني يف االلتحاق بالتعليم،
الفتة �إل��ى �أن  %64من اخلريجني
اجلامعيني من الن�ساء.
وحت��دث��ت ع��ن م�شاركة امل���ر�أة يف
الأن�شطة االقت�صادية ،حيث ت�شارك
امل��ر�أة بن�سبة  %53يف الوظائف
احل��ك��وم��ي��ة ،و %34يف القطاع
اخل��ا���ص ،كما بلغت ن�سبة متثل
املر�أة يف جمال�س �إدارة ال�رشكات
اخلا�صة  %33و %36يف القطاع
امل��ايل ،وبلغت ن�سبة ال�سجالت
اململوكة للمر�أة  ،%43مو�ضحة
يف هذا ال�سياق �إلى انعدام الفجوة
يف الأجور بني الن�ساء والرجال يف
مملكة البحرين ،مع ت�أكيدها على
�أن حقوق املر�أة البحرينية حممية
د�ستوريا وقانونيا� ،إ�ضافة �إلى
منظومة ت�رشيعية داعمة للمر�أة
تكفل م�ساواتها مع الرجل.
و�أو�ضحت الأن�صاري �أن املجل�س
الأعلى للمر�أة تبنى نظام حوكمة
�شامل ملتابعة تطبيقات تكاف�ؤ
الفر�ص على امل�ستوى الوطني،
�إ�ضافة �إلى اعتماد املر�صد الوطني
مل��ؤ��شرات ال��ت��وازن بني اجلن�سني
كمرجع ر�سمي لدى �أجهزة الدولة
ملتابعة قيا�س تناف�سية اململكة يف
جمال املر�أة على امل�ستوى االقليمي
والدويل.
ولفتت �إل��ى �أن البحرين جتاوزت
مراحل التمكني التقليدي للمر�أة،
م�شرية �إلى �أن امل�ؤ�رشات الدولية

ت�ؤكد ذلك ،حيث تقف املر�أة اليوم
ك�رشيك متكافئ مع �أخيها الرجل
يف بناء نه�ضة وطنها ،و�أك��دت �أن
البحرين خطت خطوات رائ��دة يف
جمال �ضمان ا�ستدامة تقدم املر�أة
وحتقيق ال��ت��وازن بني اجلن�سني،
وا�ستعر�ضت الأن�صاري جمموعة من
الربامج والت�رشيعات واخلطوات
التي �أ�سهمت يف تعزيز دور املر�أة
البحرينية ،مبا ي�ضمن لها كافة
احلقوق دومنا متييز من خالل تطبيق
مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص مما
�أ�سهم يف و�صول املر�أة �إلى مراحل
متقدمة يف كافة املجاالت وو�صولها
�إلى دوائر �صنع القرار� ،إ�ضافة �إلى
امل��ب��ادرات التي ا�ستكملت حقوق
املر�أة البحرينية وثبتت مكانتها.
من جانبهم� ،أ�شاد احل�ضور مبا يبذله
املجل�س الأعلى للمر�أة من جهود من
�أجل نقل ال�صورة احل�ضارية للمر�أة
البحرينية �إل��ى ال��ع��امل ،خا�صة
بالن�سبة ل��دوائ��ر �صناعة القرار
يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وللر�أي العام الأمريكي ،ملا لذلك
من �أهمية يف ت�سليط ال�ضوء على
الإجنازات الرائدة للبحرين يف جمال
دعم املر�أة وامل�ساهمة الفاعلة يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
م�ؤكدين �أن التجربة البحرينية
املتقدمة التي يقوم عليها املجل�س
الأعلى للمر�أة يف جمال دعم املر�أة
جديرة بالدرا�سة والتعميم على
م�ستوى العامل ،خا�صة �أنها جتربة
حملية ذات �أبعاد دولية.

وفد عماني يطلع على تجربة الجمارك القطرية
مع نظام «نديب»
التقى رئي�س الهيئة العامة للجمارك
القطرية �أحمد اجلمال ،وفد ًا من الإدارة
العامة للجمارك ب�سلطنة عمان،
برئا�سة م�ساعد مدير عام اجلمارك
العمانية العقيد �سعيد الغيثي.
ج��رى خ�لال اللقاء تبادل اخلربات
بني اجلانبني فيما يتعلق ب�أحدث
�آليات العمل اجلمركي ب�شقيه الأمني
واالقت�صادي ،ودور �أنظمة التخلي�ص
اجلمركي يف ت�سهيل عمليات اال�سترياد
والت�صدير وغريها من املو�ضوعات
ذات العالقة.
كما اطلع الوفد العماين على جتربة
اجلمارك القطرية يف نظام التخلي�ص
اجلمركي «النديب» و�آخر التطورات

التي �شهدها النظام خ�لال الآون��ة
االخرية.
وخالل اليوم الثاين من الزيارة قام
الوفد بجولة ميدانية بجمارك ميناء
حمد الدويل برفقة عدد من م�س�ؤويل
الهيئة ،تعرفوا خاللها على خطة
العمل اليومية التي تطبقها اجلمارك
ودورات العمل يف املنفذ.
كذلك اطلع الوفد العماين على طبيعة
جانب من العمليات الفنية التي تتم
على الب�ضائع مبجرد و�صولها واجراء
عمليات املعاينة والتفتي�ش  ،مرور ًا
ب�إجراءات التخلي�ص اجلمركي على
الب�ضائع واالفراج عنها.
ي��ذك��ر �أن ن��ظ��ام ال��ن��دي��ب ه��و نظام

ال��ك�تروين ان�ش�أته الهيئة العامة
للجمارك بهدف تطوير وتقلي�ص
اج���راءات التخلي�ص اجلمركي بني
الهيئة العامة للجمارك وجميع
�رشكائها من اجلهات احلكومية و�شبة
احلكومية واخلا�صة  ،وق��د هي�أت
اجلمارك نظام «النديب» االلكرتوين
وط��ورت��ه ب���أح��دث النظم التقنية
اي�ضا حتى يكون ل��ه ال��ق��درة على
ال��رب��ط الإل��ك�تروين ك��ذل��ك م��ع دول
اجل��وار وا�ستخدامه يف بيئة العمل
بني اجلمارك القطرية وجمارك دول
اخلليج لتعزيز ار���س��ال وا�ستقبال
املعلومات اجلمركية ب�رسعة ومرونة
خالل ال�سنوات املا�ضية.

• أحمد اجلمال

وفد مجلس الشيوخ الباكستاني يصل السلطنة
انطلقت �أع��م��ال منتدى املياه
ال�سعودي «مياه م�ستدامة...
لتنمية م�ستدامة»� ،صباح �أم�س،
يف مدينة الريا�ض ،بعقد �أربع
ور�ش عمل حظيت بح�ضورٍ كبري
من امل�س�ؤولني يف قطاع املياه
من داخل اململكة وخارجها مبا
يعك�س �أه��م��ي��ة امل��ن��ت��دى ال��ذي
تنظمه وزارة البيئة واملياه
والزراعة ال�سعودية ،على مدى
ثالثة �أيام.
وت��ت��ط��ل��ع امل��م��ل��ك��ة ،م��ن خالل
ه���ذا امل��ن��ت��دى �إل����ى اخل���روج
بنتائج وتو�صيات ت�ساعدها يف
حتقيق جملة من الأه��داف التي
ت�ضمنتها ر�ؤي��ة اململكة 2030
واال�سرتاتيجية الوطنية للمياه
ف�ض ً
ال ع��ن ت��ب��ادل اخل�ب�رات مع
اجلهات املعنية بقطاع املياه يف
العامل.
وت��ط��رق��ت ور�����ش ال��ع��م��ل �إل��ى
مو�ضوعات ع��دة منها الهدف
الرئي�سي املتمثل يف «ا�ستدامة
امل��ي��اه»� ،إذ ج��اءت العمليات
الفنية والتقنية احلديثة املمكن

• جانب من فعاليات منتدى املياه

توظيفها يف �إدارة م�رشوعات
املياه ،مو�ضوع ًا رئي�سي ًا لإحدى
الور�ش �إلى جانب ت�سليط ال�ضوء
على �أبرز التحديات التي يواجهها
ق��ط��اع امل��ي��اه ع��امل��ي �اً ،وعلى
م�ستوى هذا القطاع يف اململكة
ب�صفة خا�صة ،وحماولة اخلروج
باقرتاحات و�أفكار وتو�صيات يف
هذا اخل�صو�ص.
وتطرقت الور�شة الثانية �إلى
مو�ضوع التقنيات الذكية يف �إدارة
توزيع املياه ،ودورها يف توفري
قيا�سات وق��راءات دقيقة لعملية
ال��ت��وزي��ع ،وم���دى ق���درة هذه
التقنيات يف ك�شف الأع��ط��ال �أو
الت�رسبات قبل �أو حلظة حدوثها،
بالإ�ضافة �إل��ى �آل��ي��ات توزيع
جديدة ميكن اعتمادها ،لتحقيق
فر�ص �أكرب وخيارات �أكرث ت�ضمن
اال�ستدامة للمياه ،وجتعل من
حتقيق �أهداف هذا القطاع عموم ًا
�أكرث �إمكانية وتطبيق ًا على �أر�ض
الواقع.
بينما تناولت الور�شة الثالثة
�أح����دث الت�صاميم و�أ�ساليب

الت�شغيل مل��ا يعرف مبحطات
التحلية بالأغ�شية ،ودور هذه
الت�صاميم والأ�ساليب يف حتقيق
ج���ودة عالية و�إدارة مثالية
لهذا النوع من حمطات حتلية
املياه ،وتقلي�ص احتياجاتها
الت�شغيلية.
وتعقد الآن ال��ور���ش��ة الرابعة
بعنوان «اال�سرتاتيجية اليابانية
ل��ق��ط��اع امل��ي��اه امل�ساهمة يف
ال��ر�ؤي��ة ال�سعودية اليابانية
 »2030التي جرى �إطالقها يف عهد
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز.
وتهدف هذه الور�ش �إلى حتقيق
حزمة من الأه��داف الرامية �إلى
تعزيز التنمية امل�ستدامة لقطاع
املياه وتبادل وتوطني اخلربات
لتحقيق ا�ستدامة املياه والتنمية،
وجذب وا�ستقطاب اال�ستثمارات
لقطاع املياه ،وزيادة املحتوى
املحلي وتوطني تقنيات املياه،
�إ�ضافة �إل��ى حتقيق التكامل يف
قطاع املياه وفق منظور ر�ؤية
اململكة .2030

مسقط تشارك في اجتماعات «لجنة المخدرات» بفيينا
تُ َ�شارك ال�سلطنة مُمثلة يف الإدارة
العامة ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية يف امل�ؤمتر الوزاري والدورة
الثانية وال�ستني للجنة املخدرات،
مبقر مكتب الأم��م املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية بفيينا ،خالل
الفرتة من � 14إلى  22مار�س احلايل.
ويرت�أ�س وفد ال�سلطنة يف امل�ؤمتر
يو�سف اجل��اب��ري �سفري ال�سلطنة
لدى النم�سا ،ومدير عام مكافحة
امل���خ���درات وامل����ؤث���رات العقلية
العميد عبدالرحيم الفار�سي ويتناول
االجتماع عددا من املحاور املهمة
واملتعلقة باجلهود الدولية للت�صدي
مل�شلكة املخدرات العاملية؛ من خالل
تعزيز التعاون الدويل على �أ�سا�س
مبد�أ امل�س�ؤولية العامة وامل�شرتكة.
من جهة �أخ���رى ،و�صل �إل��ى �سلطة
عمان� ،أم�س ،وفد جمل�س ال�شيوخ
الباك�ستاين يف زيارة ر�سمية لل�سلطنة
ت�ستغرق عدة �أيام ،وت�أتي الزيارة
يف �إطار تطوير العالقات بني جمل�س
الدولة وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين

• الوفد الباكستاني في سلطنة عمان

وتبادل اخلربات بينهما.
وي�ت�ر�أ����س ال��وف��د رئ��ي�����س اجلانب
الباك�ستاين م��ن جل��ن��ة ال�صداقة
ال�برمل��ان��ي��ة ب�ين جمل�س ال��دول��ة
وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين مري
كبري �أحمد �شاهي.وكان يف ا�ستقبال
ال��وف��د ل��دى و�صوله مطار م�سقط

الدويل ،رئي�س اجلانب العماين من
جلنة ال�صداقة الربملانية بني جمل�س
الدولة وجمل�س ال�شيوخ الباك�ستاين
ماجد الرواحي وال�شيخ مـحمد بن
علي الروا�س ،وحمفـوظ بن حمـود
بن حممـد الوهيبي ع�ضوي اللجنة،
و�سفري باك�ستان لدى ال�سلطنة علي

ج��اوي��د والأم��ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
لل�ش�ؤون االعالم والعالقات العامة
مبجل�س الدولة عبدالله بن �صالح
الربيكي.اجلدير بالذكر� ،أن زيارة
الوفد تت�ضمن لقاءات مع ع��دد من
امل�س�ؤولني ،وزيارات لبع�ض املعامل
التاريخية واحل�ضارية لل�سلطنة.

