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حميدان يؤكد أن منظمة العمل الدولية تولي اهتمام ًا لتطوير بيئة العمل

البحرين قدمت مبادرات لتطوير التشريعات العمالية
ت��ر�أ���س وزي���ر ال��ع��م��ل والتنمية
االجتماعية البحريني ،رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق
العمل ،جميل حميدان ،وفد مملكة
البحرين امل�شارك يف اجتماعات
الدورة لــ  335ملجل�س �إدارة منظمة
العمل الدولية ،والتي تعقد يف
جنيف خالل الفرتة من  28-18مار�س
احل��ايل ،وذل��ك مب�شاركة البعثة
الدائمة للبحرين يف جنيف برئا�سة
ال�سفري د .يو�سف بوجريي.
و�شاركت البحرين يف هذا االجتماع
الدويل باعتبارها ع�ضوا �أ�صيال يف
جمل�س �إدارة املنظمة ،حيث تتولى
البحرين امل�شاركة يف الإ�رشاف على
�سيا�سات وبرامج عمل املنظمة بعد
�أن مت انتخابها ب�إجماع دول العامل
يف العام  2017عن جمموعة دول
�آ�سيا والبا�سيفيك ،وال��ذي عك�س
ثقة املجتمع الدويل بجهود اململكة
و�إجنازاتها على ال�صعيد العمايل.
و�أك���د ح��م��ي��دان ح��ر���ص البحرين
على امل�شاركة الفعالة يف هذه
االجتماعات م��ن خ�لال اجلل�سات
العامة لأعمال جمل�س �إدارة املنظمة
وفرق العمل الفنية ،وا�ستعرا�ض
�أبرز التطورات و�أهم املبادرات التي
اتخذتها اململكة يف جمال تطوير
الت�رشيعات العمالية وحماية
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة وج��ه��وده��ا يف
ا�ستمرار التنمية امل�ستدامة خا�صة
فيما يتعلق بتنمية املوارد الب�رشية
وتعزيز بيئة العمل ال�سليمة،
خا�صة �أن هذه الدورة من اجتماعات
جمل�س االدرة تناق�ش م�ضمون �إعالن
املئوية للمنظمة وال��ذي �سيحدد
ا�سرتاتيجية املنظمة خالل ال�سنوات
املقبلة وال��ذي من املقرر ان يتم
الإعالن عنه يف م�ؤمتر العمل الدويل
يف يونيو املقبل.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�شار حميدان �إلى
�أن جمل�س �إدارة منظمة العمل الدولية

قطر :افتتاح منتدى الشرق األوسط
للرعاية الصحية

المنامة شاركت
في مؤتمر األمم
المتحدة للتعاون
بين بلدان الجنوب
في األرجنتين
• وفد البحرين في اجتماع منظمة العمل

ي��ويل اهتمام ًا كبري ًا لتطوير بيئة
العمل وتعزيز ال�رشاكة بني �أطراف
الإن��ت��اج ،وامل�ساهمة يف مكافحة
البطالة وتعزيز التنمية الب�رشية
وحماربة التمييز يف بيئة العمل،
كما يعمل على تعزيز دور منظمات
�أ�صحاب العمل والنقابات العمالية،
وا�ست�رشاف م�ستقبل العمل ،م�ؤكد ًا
على �أهمية دور مملكة البحرين على
هذا ال�صعيد ،نظر ًا لتجربتها العمالية
املتميزة يف �إ�صالح �سوق العمل.
و�أ���ض��اف حميدان �أن االجتماعات
ت�ستعر�ض تعزيز دور منظمة العمل
الدولية يف جمال متابعة ق�ضايا العمل
على م�ستوى دول العامل وحث الدول
الأع�ضاء على بذل املزيد من اجلهود
لاللتزام مبعايري العمل الدولية من
خ�لال التعاون الوثيق بني �أطراف
االنتاج الثالثة.
ويبحث اجتماع املنظمة �إقرار الأهداف
امل�ستقبلية ملبادرة تطوير معايري
العمل الدولية ،ومناق�شة اخلطة
اجلديدة ملراجعة عدد من االتفاقيات
والتو�صيات الدولية التي �أ�صدرتها
املنظمة بهدف ا�ستبعادها والعمل
على �إ�صدار قرارات وتو�صيات حديثة

تواكب التطور يف �أ�سواق العمل يف
ال��ع��امل مب��ا يحفظ حقوق العمال
مع مراعاة م�صالح �أط��راف االنتاج
الثالثة.
كم مت االطالع على تقرير حول �سبل
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة التي
اعتمدتها الأم��م املتحدة وعالقتها
بربنامج العمل الالئق الذي تطبقه
املنظمة ،والذي يهدف �إلى حت�سني
ظ��روف العمل و�رشوطه مبا يحفظ
احل��ق��وق الأ�سا�سية للعمال حول
العامل.
�إل��ى ذل��ك��� ،ش��ارك امل��ن��دوب الدائم
للبحرين لدى الأمم املتحدة بنيويورك
ال�سفري جمال الرويعي  ،يف م�ؤمتر
الأم���م املتحدة الرفيع امل�ستوى
الثاين املعني بالتعاون فيما بني
بلدان اجلنوب ،والذي عقد يف مدينة
بوين�س �آيري�س بالأرجنتني يف الفرتة
من  22-20مار�س  ،2019وافتتح
�أعمال امل�ؤمتر الرئي�س ماوري�سيو
ماكري ،ومب�شاركة الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش.
وق��د �أك��د املندوب الدائم يف كلمته
على �أن البحرين لعبت دورا هاما
يف مفاو�ضات �إع��داد �أه��داف التنمية

امل�ستدامة  2030على امل�ستويات
الوطنية والإقليمية والدولية ،ويف
بلورة و�سائل تنفيذها ،و�صياغة
الإط��ار التمويلي ،و�آلية املتابعة
واال���س��ت��ع��را���ض ،حيث ���ش��ارك��ت يف
املفاو�ضات احلكومية الدولية �ضمن
«فريق العمل املفتوح» حول �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
و�أ�شار �إلى �أن البحرين قد ا�ست�ضافت
يف عام  2015الدورة الثانية للمنتدى
العربي للتنمية امل�ستدامة الذي
انبثقت عنه وثيقة البحرين التي
ت�ضمنت  19تو�صية حول �أهم الق�ضايا
املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة ،ومت
تقدميها للمنتدى ال�سيا�سي رفيع
امل�ستوى التابع للأمم املتحدة يف
يوليو  ،2015م�ضيفا �أن البحرين متثل
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية يف فريق اخلرباء «»IAEG
املعني بتحديد م���ؤ��شرات �أه��داف
التنمية امل�ستدامة الذي ا�ست�ضافت
املنامة اجتماعه ال�ساد�س يف نوفمرب
 ،2017منوها �إلى �أن يف عام 2018
قدمت اململكة تقريرها الطوعي الأول
�أمام املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى
املعني بالتنمية امل�ستدامة.

وكيل الشؤون اإلسالمية تفقد أكبر مسجد شيدته المملكة بموريتانيا

مركز خادم الحرمين في الكاميرون يختتم

مسابقة القرآن الكريم لالجئي أفريقيا الوسطى
�أقام مركز خادم احلرمني ال�رشيفني
الإ�سالمي ،يف العا�صمة الكامريونية
ياوندي� ،أم�س االول ،احلفل اخلتامي
مل�سابقة القر�آن الكرمي لالجئي افريقيا
الو�سطى ،برعاية وكيل وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية امل�ساعد للدعوة والإر�شاد،
ال�شيخ عواد العنزي ،بح�ضور وزير
املالية املفو�ض الكامريوين ،يعقوب
عبدالله ،ووزي��ر الأعمال واال�شغال
العامة عي�سى �شاروما ،و�سفري خادم
احلرمني ال�رشيفني لدى جمهورية
الكامريون ،حممد امل�سهر ،ومدير
املركز ،ال�شيخ عنرت احلازمي �إلى
جانب ح�ضور عدد من ال�سفراء العرب
لدى الكامريون.
وق��ال ال�سفري امل�سهر يف كلمة له
بهذه املنا�سبة «�إن اململكة العربية
ال�سعودية منذ ت�أ�سي�سها ،تهتم
برعاية م�سابقات ال��ق��ر�آن الكرمي،
وت�سخر الإمكانات الب�رشية واملادية
كافة خدم ًة حلفظة القر�آن الكرمي».
و�أكد �أن اململكة حتر�ص من خالل هذه
امل�سابقات على فهم الدين الإ�سالمي
ال�صحيح ،والتم�سك مبا جاء يف كتاب
الله ،ون�رش مفهوم الو�سطية واالعتدال
يف الدين .ويف ختام احلفل مت توزيع
اجلوائز على الفائزين.
يذكر �أن ه��ذه امل�سابقة ،خم�ص�صة
ل�لاج��ئ��ي اف��ري��ق��ي��ا ال��و���س��ط��ى �رشق
الكامريون.
على �صعيد �آخ��ر ،تفقد وكيل وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد
لل�ش�ؤون الإ�سالمية ال�سعودي د.
عبدالله ال�صامل ،م�سجد امللك في�صل،

بمشاركة  3آالف متخصص من مختلف المؤسسات العالمية

• جانب من احلفل اخلتامي

املعروف هناك مب�سجد ال�سعودية
يف موريتانيا �أك�بر معلم �إ�سالمي
بنواك�شوط ،يرافقه ال�سفري ال�سعودي
د .هزاع املطريي ،يف �إطار برنامج
زيارته احلالية لرئا�سة وفد اململكة
نيابة عن الوزير د .عبداللطيف �آل
ال�شيخ للم�ؤمتر الدويل العلمي الذي
تنظمه وزارة ال�����ش��ؤون الإ�سالمية
والتعليم الأ���ص��ل��ي مبوريتانيا،
مب�شاركة اململكة ووزراء وعلماء
وباحثني من خمتلف الدول العربية
والإ�سالمية.
وا�ستمع ال�صامل �إل��ى ��شرح مف�صل

عن تاريخه و�أبرز املراحل التي مر
بها ،حيث يعود تاريخ بنائه �إلى
ال�سبعينات من القرن املا�ضي الذي
�أمر امللك في�صل ببنائه ،يف �أعقاب
الزيارة التاريخية التي قام بها امللك
الراحل ،و�أطلق عليه ا�سم املدينة
املنورة تيمنا بامل�سجد النبوي،
واملوريتانيون يطلقون عليه ا�سم
جامع ال�سعودية ،ويعرف كذلك با�سم
امل�سجد اجلامع �أو امل�سجد الكبري.
ويعد م�سجد امللك في�صل الواقع يف
قلب العا�صمة نواك�شوط هو �أكرب
م�سجد ومعلم �إ�سالمي بالعا�صمة

نواك�شوط ،وي�ضم يف حناياه حمظرة
ومدر�سة �رشعية ويق�صده امل�صلون
كل يوم وميتلئ ولله احلمد يف يوم
اجلمعة.
اجلدير بالذكر �أن امل�سجد �سي�شهد
�أك�بر م����شروع للرتميم يف تاريخه
عقب �صدور توجيهات خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
التي �أعلن عنها ويل العهد ال�سعودي
الأم�ير حممد بن �سلمان خالل لقائه
ال��رئ��ي�����س امل��وري��ت��اين حم��م��د ولد
عبدالعزيز ،يف الق�رص الرئا�سي،
�إبان زيارته الأخرية ملوريتانيا.

• جانب من املعرض املصاحب ملنتدى الرعاية الصحية

افتتح رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية القطري ال�شيخ
عبدالله بن نا�رص بن خليفة �آل ثاين �أم�س منتدى ال�رشق االو�سط
ال�سابع للجودة وال�سالمة يف الرعاية ال�صحية.
وقالت وزيرة ال�صحة العامة القطرية د .حنان الكواري يف
كلمتها االفتتاحية باملنتدى ان «النمو الذي ي�شهده نظام الرعاية
ال�صحية يف قطر ي�ضعها مب�ستوى االنظمة ال�صحية االبرز على
م�ستوى العامل».
وا�ضافت «منذ منتدى العام املا�ضي وحتى الآن مت افتتاح م�ست�شفى
«حزم مبرييك» العام ومركز (�سدرة) للطب ومركز (نوفر) اجلديد
بالإ�ضافة الى افتتاح مراكز رعاية �صحية اولية لتقدمي رعاية
عالية اجلودة للمر�ضى بالقرب من اماكن وجودهم».
وا�شارت الى ح�صول قطر على املرتبة الـ  25لأف�ضل االنظمة
ال�صحية التي تراعي �سهولة احل�صول على الرعاية واجلودة
ح�سب منظمة ال�صحة العاملية كما باتت �ضمن الربع االول للدول
االف�ضل يف التغطية ال�صحية العاملية ويف املرتبة اخلام�سة
ح�سب م�ؤ�رش (ليغاتوم) للدول املزدهرة يف العامل.
من جهته قال الرئي�س التنفيذي ملعهد تطوير جودة الرعاية
ال�صحية بالواليات املتحدة ديريك فيلي يف كلمته ان ال�رشاكة
التي تعقد جمددا بني املعهد وم�ؤ�س�سة حمد الطبية تعترب مهمة
جدا لتعزيز مبادرات تطوير اجل��ودة وموا�صلة الرعاية من
امل�ست�شفى الى املنزل.
وا�شاد بالتعاون جمددا مع م�ؤ�س�سة حمد الطبية لتقدمي منتدى

الدوحة تحتضن مؤتمراً

حول التعايش الحضاري
 ...الثالثاء المقبل
يناق�ش م�ؤمتر يعقده مركز ابن
خلدون بجامعة قطر الثالثاء
املقبل م�س�ألة «القومية» على
ال�صعيد الإ���س�لام��ي ،و�آف���اق
التعاون والتعاي�ش احل�ضاري
بني قوميات ال�رشق الأو�سط،
وذل�����ك ب��ح�����ض��ور ن��خ��ب��ة من
ال�سيا�سيني واملفكرين من قطر
وخارجها.
وي��أت��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر لت�سليط
ال�ضوء لي�س على القومية من
حيث بنيتها ال��داخ��ل��ي��ة ،بل
على القومية من حيث تفاعلها
م��ع بقية ال��ق��وم��ي��ات ،وعلى
حم��اوالت التوظيف ال�سيا�سي
والأيديولوجي للتعدد القومي،
وعلى �آفاق االجتماع احل�ضاري
امل�شرتك بني قوميات ال�رشق
الأو�سط.
وقالت د .نائب رئي�س جامعة
قطر للبحث والدرا�سات العليا
م��رمي املعا�ضيد �إن امل�ؤمتر
ال���ذي يح�رضه ع��دد كبري من
ال�سيا�سيني واملفكرين ،يناق�ش
عدة حم��اور تتمثل يف «عوائق
التالقي احل�ضاري بني قوم ّيات
ال�رشق الأو�سط» ،و«توظيفات
ال��ق��وى الإقليمية والدولية
لقوميات ال�رشق الأو���س��ط يف
ال��ع����صر احل��دي��ث و«الأ���س�����س
ال��ف��ك��ري��ة ل��ت�����ش��ك��ي��ل الإط����ار
احل�ضاري امل�شرتك لقوميات
ال�رشق الأو�سط».

مركز محمد بن راشد يختتم مشاركته
في مؤتمر الفضاء العالمي
اختتم مركز حممد ب��ن را�شد
للف�ضاء م�شاركته يف م�ؤمتر
الف�ضاء العاملي بدورته الثانية
الذي �أقيمت فعالياته على مدار
ثالثة �أيام يف �أبوظبي.
وت��أت��ي ال�رشاكة بني املركز
وامل����ؤمت���ر ب��اع��ت��ب��ار املركز
جهة علمية متخ�ص�صة يف علوم
الف�ضاء والتقنيات املتقدمة
لت�سهم يف ت�أ�سي�س قطاع الف�ضاء
الوطني يف الإمارات الذي يعد
احدى دعائم اقت�صاد املعرفة.
وناق�ش مركز حممد بن را�شد
للف�ضاء خ�لال م�شاركته يف
امل��ؤمت��ر �أب��رز ت��ط��ورات قطاع
الف�ضاء يف الإم���ارات وحتدث
م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون
العلمية والتقنية يف مركز
حممد بن را�شد للف�ضاء م� .سامل
امل��ري خ�لال جل�سة حوارية
عن ا�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل
للمالحة الف�ضائية � 2020أكرب
م���ؤمت��ر متخ�ص�ص يف قطاع
الف�ضاء على م�ستوى العامل
والتي تعترب اال�ست�ضافة الأولى
على م�ستوى الوطن العربي.
كما �شارك عدد من املتحدثني من
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء يف
جل�سات عدة تناق�ش جمموعة من
املوا�ضيع املرتبطة بقطاع الف�ضاء
من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
و�أب��رز امل�شاريع الف�ضائية �إلى
�أحدث ما و�صلت �إليه تكنولوجيا
و�سبل تطوير
ا�ستك�شاف الف�ضاء ُ
الكوادر امل�ؤهلة لقيادة القطاع
بالإ�ضافة �إلى الرتويج لتطوير
تكنولوجيا الف�ضاء وحتليل
وتطوير ا�سرتاتيجيات الف�ضاء
التجارية.

اإلمارات تؤكد الشراكة االستراتيجية
مع مصر لتحديث العمل الحكومي
�أك��د وزي��ر ���ش ��ؤون جمل�س ال���وزراء
وامل�ستقبل الإماراتي حممد القرقاوي
�أن ال����شراك��ة اال�سرتاتيجية بني
الإم���ارات وم�رص يف حتديث العمل
احلكومي متثل من��وذج � ًا للتعاون
العربي املثمر الذي ت�سعى الإمارات
لرت�سيخه وتعزيزه.
وقال حممد القرقاوي �إن خمرجات
ال�رشاكة بني الإم��ارات وم�رص �أكدت
�أن حتديث وتطوير العمل احلكومي
وحتقيق التكامل بني ال��دول ميثل
عام ًال حموري ًا لالرتقاء مب�ستقبل
الأج��ي��ال القادمة ،وحت�سني واقع

املجتمعات ،ونقل العمل احلكومي
�إل��ى م�ستويات متقدمة ت�سهم يف
دع��م اجلهود لبناء م�ستقبل �أف�ضل
للمجتمعات ،الفت ًا �إل��ى �أن جتربة
ال�رشاكة �أثبتت �أن الطاقات العربية
ق��ادرة على قيادة جهود التطوير
والتحديث ،و�أن م�شاركة اخلربات
وامل��ع��ارف مهمة لإح���داث النقلة
امل�ستقبلية املطلوبة يف العمل
احلكومي.
جاء ذلك ،بالتزامن مع اختتام وزارة
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء وامل�ستقبل،
ووزارة التخطيط واملتابعة والإ�صالح

الإداري يف م�رص ،الربنامج التدريبي
لبناء ق��درات املوظفني احلكوميني
التي مت تنظيمها يف القاهرة.
ويهدف الربنامج التدريبي الذي
جاء يف �إطار ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
بني الإمارات وم�رص ،وا�ستقطب 500
منت�سب من موظفي الوزارات واجلهات
احلكومية امل�رصية� ،إل��ى تعزيز
ال��ق��درات احلكومية وب��ن��اء ك��وادر
م�ستقبلية قادرة على �إحداث فرق يف
العمل احلكومي ،وحت�سني م�ستوى
الإجراءات واملعامالت مبا ي�سهم يف
حتقيق �أهداف ور�ؤية م�رص .2030

خم�ص�ص للقائمني على حت�سني اجلودة للم�ساعدة يف الرتكيز على
تطوير و�سائل جديدة اف�ضل لرعاية املري�ض.
وقام ال�شيخ عبدالله بن نا�رص بافتتاح املعر�ض امل�صاحب
للمنتدى (منطقة املعرفة) حيث اطلع على ابرز امل�شاريع التي
تنفذها الدولة يف القطاع ال�صحي بهدف حت�سني اجلودة وال�سالمة
واالن�شطة التعليمية التفاعلية.
وي�شارك يف املنتدى الذي تنظمه م�ؤ�س�سة حمد الطبية بالتعاون مع
معهد تطوير جودة الرعاية ال�صحية االمريكي حوايل ثالثة �آالف
متخ�ص�ص يف الرعاية ال�صحية من خمتلف امل�ؤ�س�سات العاملية
ملناق�شة احدث التطورات التي ت�ساهم يف حت�سني جتارب املر�ضى
ومعايري ال�سالمة واجلودة يف الرعاية الطبية.
وي�ستعر�ض امل�شاركون موا�ضيع خمتلفة عن �سالمة املر�ضى
وحت�سني ج��ودة خدمات الرعاية ال�صحية و�صحة املجتمع
وفعالية وقيمة اخلدمات يف مرافق الرعاية ال�صحية وتدفق
املر�ضى وو�صولهم ال��ى خدمات الرعاية ال�صحية التي
يحتاجونها وذلك من خالل جل�سات وعرو�ض تتناول خمتلف
جوانب هذه املوا�ضيع.
ويت�ضمن املنتدى ما يزيد على  50حما�رضة وور�شة تعليمية
وتدريبية ي�رشف عليها خرباء حمليون وعامليون يف علوم تطوير
الرعاية ال�صحية الى جانب عدد من جل�سات البحث والنقا�ش التي
تتناول �آخر االبتكارات يف جمال ال�سالمة ي�رشف عليها خرباء
خمت�صون يف هذا املجال.

• املشاركون في البرنامج التدريبي

وحتدث يف �أولى جل�سات اليوم
الأول للم�ؤمتر مدير �أول �إدارة
الهند�سة الف�ضائية يف مركز
حممد بن را�شد للف�ضاء عامر
الغافري عن �إمكانية تطوير
من��اذج متعددة التخ�ص�صات
لتو�سيع النظام البيئي للف�ضاء
وال���ف���ر����ص امل��ت��اح��ة لنقل
تكنولوجيا الف�ضاء.
ومن جانبه ،ناق�ش مدير م�رشوع
الإم����ارات ال�ستك�شاف املريخ
عمران �رشف «م�سبار الأمل» خالل
اجلل�سة الثانية لليوم الأول من
امل ��ؤمت��ر التحديات احلقيقية
التي تواجه م�ستقبل الب�رشية يف
الف�ضاء والتقنيات واالبتكارات يف
جمال الف�ضاء والتي �سيكون لها
ت�أثري حقيقي على الأر�ض وكيفية
ا�ستخدامها بال�شكل الفعال.
و�شملت م�شاركة اليوم الثاين
جل�سة حوارية لعدنان الري�س
مدير �أول �إدارة اال�ست�شعار عن
بعد ومدير برنامج املريخ 2117
حت���دث خ�لال��ه��ا ح���ول جم��االت
االبتكار يف قطاع الف�ضاء من
خالل تعاون بني م�شغلي الأقمار
اال�صطناعية واحلكومات.
و� ّأك��د مدير �أول �إدارة التطوير
امل�ؤ�س�سي حممد احل��رم��ي يف
اجلل�سة التي �شارك فيها على
اجلهود التي يبذلها مركز حممد
بن را�شد للف�ضاء يف بناء القدرات
وتطوير املهارات لتعزيز قطاع
الف�ضاء و�ضمان ت�أهيل خريجي
اجلامعات باملهارات الالزمة
ودور ال�رشاكات التي يعقدها
امل��رك��ز م��ع خم��ت��ل��ف اجلهات
التعليمية احلكومية واخلا�صة
يف هذا ال�ش�أن.

