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الشيخ ثاني بن علي :العمالة الوافدة والمقيمون ...شركاء في التنمية

إشادة دولية بدور المنامة في تعزيز جهود التحالف

قطر :حققنا إصالحات هائلة

البحرين تطلع وفد الكونغرس األميركي

في قوانين العمل

جملة التوجيهات التي وردت يف
قال رئي�س جلنة االحتفال باليوم
العاملي للعمال ال�شيخ د.ثاين بن
ر�ؤي���ة قطر  2030وال��ت��ي حددت
احلاجة �إلى الت�رشيعات القانونية
علي �إن االحتفال هذا العام يكت�سب
والإج��راءات الإداري��ة التي تنفذها
�أهمية كبرية كونه ي�أتي يف ظل
�إ�شادة دولية وا�سعة مبا حققته
وزارة التنمية الإداري���ة والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية التي تعمل
قطر يف جمال رعاية حقوق العمال
على االرتقاء بالأو�ضاع املعي�شية
حيث �أ�صبحت قطر منوذجا يحتذى
للعمالة ال��واف��دة وت��ق��دمي كافة
يف �ضمان حقوق العمال واعتماد
ال�ضمانات.
اف�ضل املعايري لرعاية العمال
وي�شهد االح��ت��ف��ال الإع��ل�ان عن
ا�ستنادا ال��ى �سل�سلة ت�رشيعات
الفائزين بجائزة الدورة ال�ساد�سة
وق���وان�ي�ن ����ص���درت يف الأ���ش��ه��ر
وقد مت ت�شكيل جلنة اجلائزة من
الأخرية.
وزارة الداخلية وهيئة اال�شغال
و�أ�شار الى �أن قطر حققت �إ�صالحات
العامة وغرفة التجارة وال�صناعة
هائلة يف قوانني العمل لتعزيز
وم�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
ح��ق��وق ال��ع��م��ال و���س�لام��ت��ه��م يف
• الشيخ ثاني بن علي
وتنمية املجتمع وم�ؤ�س�سة حمد
مواقع العمل واالرتقاء ب�أو�ضاعهم
الطبية واللجنة العليا للم�شاريع والإرث.
املعي�شية وال�سكنية.
م�شريا الى �أن العمالة الوافدة واملقيمني هم �رشكاء يف و�أ�ضاف ال�شيخ ثاين بن علي� :إن االحتفال هذا العام ي�أتي
التنمية وقدموا جهودا كبرية �سواء كان ذلك على �صعيد تتويجا للدورات املتعاقبة مل�ؤمتر العمل والعمال الذي
عمال املن�ش�آت وغريهم من العمالة �أو كخرباء و�أ�صحاب يحقق النجاح تلو النجاح يف املبادرات لدعم حقوق
العمالة الوافدة بدعم من وزارات الدولة وامل�ؤ�س�سات
مهن خمتلفة حتتاجها الدولة.
و�أك��د �أن قطر تعمل دوم��ا على توفري كل �سبل الراحة والهيئات الوطنية.
واحلماية القانونية والإن�سانية للعمال من خالل �سن وقال ال�شيخ ثاين بن علي انه �سيتم �إعالن امل�ستحقني
القوانني والت�رشيعات التي تتيح لهم حياة كرمية جلوائز العمل والعمال بفئاتها املختلفة ،بالإ�ضافة �إلى
مطمئنة داخل قطر التي تخدمهم وحتافظ على حقوقهم .تد�شني كتاب العمال يف �إ�صداره ال�ساد�س لت�سليط ال�ضوء
وينطوي االحتفال الذي يقام �أول مايو برعاية وزارة على ما تقوم به الدولة من تعزيز دور العمال وتوفري
التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية على �أبعاد البيئة املنا�سبة لهم باعتبارهم جزءا �أ�صيال من منظومة
عاملية كونه يتزامن مع الذكرى املئوية لت�أ�سي�س منظمة البناء والتطور يف الدولة.
العمل الدولية مب�شاركة منظمة العمل الدولية وعدد من ويهدف االحتفال الى تنمية الوعي العام ب�أهمية التعامل
ال��وزارات وم�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص.وقال مع العمال و�أنظمة العمل وامل�ساهمة يف التعريف
ال�شيخ ثاين بن علي يف ت�رصيح �صحايف ان اختيار �شعار بالقوانني والإجراءات التي ت�سنها الدولة يف اطار �ضمان
«اال�سهامات القطرية حلماية حقوق العمال ومئوية حقوق العمال .كما يهدف الى الت�شجيع على التميز من
منظمة العمل الدولية» يهدف الى ت�سليط ال�ضوء على خالل الدعم املعنوي واملادي للمبادرات اال�ستثنائية
ما تقدمه قطر لرعاية حقوق العمال وذل��ك من خالل التي تهدف الى خلق حميط �صحي و�آمن للعمال.

اختتام االجتماع السنوي للجنة

على خطواتها بشأن حقوق اإلنسان
ق��ام وف��د م��ن موظفي الكونغر�س
الأمريكي بزيارة �صباح �أم�س �إلى مقر
امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان،
حيث ا�ستقبلتهم رئي�سة جمل�س
املفو�ضني ماريا خ��وري ،بح�ضور
ع��دد من �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني
وال��ق��ائ��م ب ��أع��م��ال الأم��ي�ن العام
للم�ؤ�س�سة.
ونوهت خ��وري بعالقات ال�صداقة
الوطيدة بني البحرين والواليات
املتحدة.
وخ��ل�ال ال��ل��ق��اء ،ق��دم��ت خ���وري
نبذة حول اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
الوطنية ،ودورها يف حماية وتعزيز
حقوق الإن�سان ،واخت�صا�صاتها يف
تقدمي الر�أي اال�ست�شاري للموا�ضيع
املتعلقة ب��ح��ق��وق الإن�����س��ان �إل��ى
ال�سلطات الد�ستورية ،ف�ضال عن
دورها يف متابعة الو�ضع احلقوقي يف
البحرين.
ونوهت خوري باخلطوات الإيجابية
التي اتخذتها اململكة يف جمال تعزيز
وحماية حقوق الإن�سان على جميع
امل�ستويات ،وت�صنيفها �ضمن الفئة
الأول��ى يف تقرير وزارة اخلارجية
الأمريكية املتعلق بت�صنيف الدول
العاملة يف جم��ال مكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص.من جانبه ق��دم الوفد
�شكره وتقديره على ح�سن اال�ستقبال،
وعلى الإجابة عن الت�سا�ؤالت التي
تقدم بها واملتعلقة بعمل امل�ؤ�س�سة
الوطنية واخت�صا�صاتها التي تعمل
من خاللها.

تخريج  418طالب ًا

الصداقة العمانية  -اإليرانية

وطالبة في كليات

جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية

اختتم االجتماع ال��دوري ال�سنوي
للجنة ال�صداقة الع�سكرية العمانية
 الإيرانية امل�شرتكة �أعماله �أم�سالذي ا�ستمر � 6أيام.
وت���ر�أ����س اجل���ان���ب ال��ع��م��اين يف
االجتماع العميد م�ساعد رئي�س
�أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
العمانية للعمليات والتخطيط �أول
الركن حمد البلو�شي ،فيما تر�أ�س
اجل��ان��ب الإي����راين م�ساعد رئي�س
الأرك��ان لل�ش�ؤون الدولية العميد
�أول د.قدير نظامي.
ويف ختام االجتماع� ،شكر البلو�شي
ال��وف��د الإي�����راين ع��ل��ى م�شاركته
يف االجتماع ،م��ؤك��دا على �أهمية
املو�ضوعات املدرجة على جدول
�أع��م��ال االجتماع ،متمنيا للوفد

• جانب من االجتماع العماني  -اإليراني

الإيراين عودا حميدا �إلى بلدهم.
والتقى الوفد الإيراين خالل زيارته
بعدد من كبار امل�س�ؤولني والقادة
بوزارة الدفاع ،ووزارة اخلارجية
وجمل�سي الدولة وال�شورى العماين.
كما مت على هام�ش االجتماع ال�سنوي
للجنة ،تنفيذ التمرين ال�سنوي
البحري امل�شرتك «البحث والإنقاذ»
بني البحرية العمانية والقوات
البحرية الإيرانية يف بحر عمان
الإقليمي ،وب�إ�سناد طائرات عمودية
تابعة ل�سالح اجل��و ال�سلطاين
العماين و�رشطة عمان ال�سلطانية،
وم�شاركة �رشطة خفر ال�سواحل.
ويف �ش�أن عماين �آخر ،زار وفد من
جامعة الدفاع الوطني الباك�ستانية،
�أم�س ،جمل�س الدولة يف �إطار زيارته

احلالية ل�سلطنة عمان.و�أكد ع�ضو
جمل�س ال��دول��ة العماين م.ماجد
علي ،عمق العالقات التي تربط
�سلطنة عمان بباك�ستان ،الفتا �إلى
�أهمية الزيارات املتبادلة لتعزيز
هذه العالقات ،وتدعيم التعاون
الثنائي بني البلدين ال�صديقني يف
املجاالت كافة.
وقدم نبذة عن م�سرية ال�شورى يف
ال�سلطنة ،م�شريا �إلى اهتمام العاهل
العماين ال�سلطان قابو�س بن �سعيد،
بتطوير امل��م��ار���س��ة امل�ؤ�س�سية
لل�شورى من خالل التدرج املنهجي
وامل��درو���س ،الفتا الى �أن جمل�س
الدولة ي�سهم يف العمل الوطني من
خالل ا�ضطالعه مبهامه وممار�سته
ل�صالحياته واخت�صا�صاته.

�شهد وزير الداخلية ال�سعودي
الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز ،م�ساء
�أم�����س الأول ،حفل تخريج
 418طالب ًا وطالبة يف كليات
جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية وذلك يف مقر اجلامعة
بالريا�ض.
وبهذه املنا�سبة ،قال رئي�س
اجلامعة د.عبداملجيد البنيان
�إن جامعة نايف للعلوم الأمنية
�أ�سهمت منذ ت�أ�سي�سها بتخريج
�أك�ث�ر م��ن  7000خ��ري��ج من
حملة الدكتوراه واملاج�ستري
وال���دب���ل���وم ال���ع���ايل ،كما
�أ�سهمت يف ت��دري� ِ
�ب ما يزيد
ع��ل��ى  35000م��ن من�سوبي
أجهزة ال ِ
ِ
أمنية العربية يف
ال
ِ
ِ
والتخ�ص�صات
املجاالت
�شتى
الأمنية ،بالإ�ضافة لتقدمي
العل ِ
إ�سهامات ِ
ِ
ْمية
العديد من ال
ِ
وال َب ْح ِ
ُ
حيث
والثقافية،
ثية
�دارات اجلامعة
�اوزت �إ���ص�
جت�
ُ
ْ
ُمنذ ت�أ�سي�سها � 650إ�صدار ًا
م��ت��خ�����ص�����ص� ًا يف امل��ج��االت
الأمنية؛ وبذلك �أ�صبحت رائدةً
ِ
ِ
العربية
املكتبة
يف تعزيزِ
الأمنية.

ويف �ش�أن �آخر ،ثمن امل�شاركون يف
االجتماع احل��ادي ع�رش للمجموعة
املعنية مبكافحة الإره��اب املنعقد
يف العا�صمة املنامة دور البحرين
لتعزيز جهود دول التحالف الدويل
يف مكافحة التنظيم الإره���اب���ي،
ولفتوا �إلى �أن احت�ضان البحرين لهذا
االجتماع يعك�س التزامها بامل�شاركة
والعمل �ضمن هذه املجموعة وي�صب
يف جهودها امل�ستمرة يف حماربة
الإرهاب وجتفيف منابع متويله.
و�أكد م�ساعد وزير اخلزانة الأمريكية
م��ار���ش��ال بيلينغ�سلي على انتهاء
جماعات الإرهاب جغرافيا ،الفتا يف
الوقت ذاته �إلى ا�ستمرار العمل يف
مكافحة �أي ن�شاط لهذه اجلماعات
التي متركزت يف بع�ض املناطق يف

• جانب من االجتماع

�سورية والعراق وتقوي�ض م�ساعيها يف
متويل نف�سها.وقال يف م�ؤمتر �صحايف
عقد على هام�ش االجتماع احلادي
ع�رش للمجموعة املعنية مبكافحة
متويل التنظيم االرهابي املنعقد يف
املنامة« :خالل االجتماع مت التطرق
�إل��ى ما مت �إجن��ازه يف �إط��ار مكافحة
متويل التنظيم الإرهابي ،ال�سيما �أن
التنظيم يدخل مرحلة جديدة ،بعد
�أن مت �إنها�ؤه جغرافيا� ،إال �أنه اليزال
يتمركز يف بع�ض املناطق يف �سورية
والعراق».
و�أ�ضاف« :نتقدم بال�شكر �إلى البحرين
ال�ست�ضافة هذا االجتماع الهام والذي
ي�أتي يف دورته احلادية ع�رشة ،ونحن
م�ستمرون يف التعاون مع حلفائنا فيما
يتعلق مبحاربة اجلماعات الإرهابية

اللجنة األمنية السعودية – اإلماراتية

بحثت تعزيز التعاون المشترك
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة الأم��ن��ي��ة
امل�����ش�ترك��ة ب�ي�ن وزارت����ي
ال��داخ��ل��ي��ة يف الإم������ارات
وال�سعودية اجتماعها الرابع
لتعزيز التعاون امل�شرتك يف
املجاالت الأمنية كافة.
وقال وكيل وزارة الداخلية
الإم���ارات���ي ال��ف��ري��ق �سيف
ال�شعفار �إن ه��ذا االجتماع
ي�أتي تتويجا للعالقات التي
تربط بني البلدين والتي
�أر�سيت دعائمها بنهج �صادق
وب��رغ��ب��ة نحو امل��زي��د من
التعاون البناء على �أ�س�س
م��ن امل�����ص��ال��ح امل�شرتكة
خدمة للبلدين وال�شعبني
ال�شقيقني.
و�أ���ض��اف :ي ��أت��ي االجتماع
•
جت�سيدا لتوجيهات القيادة
العليا يف البلدين وحر�صهما
على دفع العالقات يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك
وا�ستمرارا للتوا�صل امل�ستمر ما بني الأ�شقاء لبحث كل ما
من �ش�أنه دفع �أوجه العمل ال�رشطي والأمني امل�شرتك،
ملا فيه �صالح البلدين وخري ال�شعبني ال�شقيقني.
و�أكد �أن هذا اللقاء يعد فر�صة هامة للحوار وتبادل الآراء
والأفكار لتعزيز وتفعيل �أوجه التعاون يف املجاالت
الأمنية وال�رشطية ،متمنيا �أن يحقق النتائج والأهداف
املرجوة منه ،و�أن يعك�س تطلعات و�آمال قادة البلدين،
ويحقق الرفاهية لل�شعبني يف �أجواء من الأمن والأمان
واال�ستقرار ،معربا عن �أمله �أن تدوم على البلدين نعمة
الأمن والأمان لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه ،قال نائب وزير الداخلية ال�سعودي د.نا�رص
الداود� ،إن اللقاء ي�أتي امتدادا للقاءات ال�سابقة والتي مت
االتفاق فيها على عدد من املبادرات التي حتقق تطلعات
البلدين ،مبا يعزز العالقات الأخوية التي تربط بني

اللجنة األمنية املشتركة خالل االجتماع

ال�شعبني ويرفع من وترية العمل الأمني امل�شرتك �إلى
�أعلى امل�ستويات لتحقيق املزيد من التكامل واالزدهار
والرخاء.
و�أ�شار �إلى �أن نتائج ما تو�صلت �إليه الفرق الفنية
املتخ�ص�صة امل�شرتكة يف تنفيذ املبادرات التي مت
االتفاق عليها تو�ضح ارتفاع ن�سبة الإجناز رغم التحديات
الفنية التي تواجه التنفيذ النهائي لبع�ض امل�شاريع،
م�ؤكدا القدرة على التغلب على هذه التحديات وو�ضع
املقرتحات التي ت�سهم يف تذليل هذه العقبات وحتقيق
تطلعات قيادات البلدين.
و�أع��رب عن �أمله يف طرح مبادرات جديدة ت�ساهم يف
تعزيز جم��االت التعاون امل�شرتك يف �إط��ار االتفاق
املوقع بني البلدين للتعاون بني وزارتي الداخلية يف
خمتلف املجاالت الأمنية ،متمنيا �أن تكلل �أعمال هذا
االجتماع بالتوفيق والنجاح.

الرزاز يدعو إلى تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

اإلمارات واألردن :تعزيز التعاون في مجاالت تطوير العمل الحكومي
بحث وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل حممد
بن عبدالله القرقاوي ورئي�س ال��وزراء الأردين
د.عمر الرزاز� ،سري العمل وتطورات تنفيذ اخلطط
اخلا�صة باملبادرات التي ينفذها البلدان يف �إطار
اتفاقية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية لتحديث العمل
احلكومي يف الأردن.ج����اء ذل��ك ،ل��دى ا�ستقبال
الرزاز وفد ًا حكوميا �إماراتيا رفيع امل�ستوى يف
العا�صمة الأردنية عمان برئا�سة القرقاوي ،حيث
�أكد الرزاز عمق العالقات التاريخية التي تربط
الأردن واالمارات ومتيزها يف املجاالت كافة بف�ضل
الرعاية واالهتمام ال��ذي حتظى به من قيادتا
البلدين.و�أ�شار رئي�س الوزراء الأردين �إلى تطلع
الأردن لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات ال �سيما
يف جماالت تطوير االداء امل�ؤ�س�سي.
و�أ�شاد بالتجربة االماراتية امل�شهود لها عامليا
يف نوعية اخلدمات التي تقدمها ملواطنيها و�آلية
تقييم �أداء احلكومة والتطوير امل�ؤ�س�سي.
وقال رئي�س الوزراء الأردين� :إن التعاون الأردين
الإم��ارات��ي يف تطوير الأداء احلكومي وحت�سني
اخلدمات ي�شهد تطورا م�ستمرا مبا يواكب تطورات
الع�رص والتقدم التكنولوجي.
ولفت �إلى اهتمام احلكومة الأردنية بالتعاون مع
حكومة الإمارات لتطوير حا�ضنات �أعمال يف كافة

حمافظات اململكة مبا ي�سهم يف تعزيز التنمية
وتوفري فر�ص عمل لل�شباب.
من جهته� ،أكد القرقاوي �أن ال�رشاكة الإماراتية
الأردنية لتحديث العمل احلكومي حققت نتائج
ملمو�سة وت�شهد م�سار ًا ت�صاعديا يف تنفيذ اخلطط
و�إط�ل�اق امل��ب��ادرات الهادفة لتعزيز التجارب
احلكومية يف خمتلف املجاالت.
وقال وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء وامل�ستقبل �إن
االجتماعات التي عقدها اجلانبان �شكلت فر�صة
ملتابعة م�ستجدات خطط العمل ونتائج املبادرات
وامل�����ش��اري��ع امل�شرتكة يف جم���االت التحديث
احلكومي..م�شريا �إلى �أن ال�رشاكة بني الإمارات
والأردن تقدم منوذج ًا للتعاون املثمر والبناء يف
تطوير �أف�ضل اخلدمات احلكومية واال�ستثمار يف
القدرات اخلالقة والعقول املبدعة.
وا�ستعر�ض وفد حكومة الإم��ارات يف اجتماع مع
وزير ال�سياحة والآث��ار املفو�ضة ب ��إدارة تطوير
االداء امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سات يف رئا�سة الوزراء يف
الأردن جمد �شويكة �أبرز ما مت �إجنازه يف جماالت
التعاون الثنائي بني البلدين وتطورات مبادرات
التطوير والتحديث احلكومي يف الأردن.
و�شملت املبادرات التي مت ا�ستعرا�ضها ت�صميم
وبناء �أول مركز خدمات منوذجي بالأردن وت�صميم

وتفعيل �أول مركز م�رسعات حكومية يتم من
خالله معاجلة حتديات �أربعة جم��االت رئي�سة
هي امل�ؤ�رشات الوطنية وال�سيا�سات والربامج
واخلدمات و�سبل تطوير منظومة لتقييم الأداء
احلكومي.يذكر �أن اتفاقية التعاون بني الإمارات
والأردن ت�شمل حزمة من املبادرات وامل�شاريع
اال�سرتاتيجية التي تعزز ال�رشاكة بني البلدين،
وت�ساهم يف حتديث العمل احلكومي مبا ي�ساعد على
تطوير الأداء احلكومي واالرتقاء مبنظومة العمل
امل�ؤ�س�سي يف القطاع احلكومي ،يف �أربعة حماور
هي« :الأداء والتميز احلكومي» و«بناء القدرات»
و«اخلدمات احلكومية» و«امل�رسعات احلكومية
ومركز اخلدمات احلكومية».
على جانب �آخ��ر� ،أ���ش��اد الأك��ادمي��ي واملحا�رض
واملحلل اال�سرتاتيجي الأردين ال��ل��واء الركن
املتقاعد د�.صالح املعايطة ،باجلهود التي
تبذلها الإم���ارات لدعم �أمنها الوطني ،م�ؤكدا
�رضورة تعزيز الهوية الوطنية لدى املواطنني؛
لأنها ال�سياج والدرع والرابط القوي بني مكونات
املجتمع ،وقال �إن هناك �أهمية خا�صة لتعزيز
ثقافة الإبداع واالبتكار والتميز من خالل التحفيز
ودعم املبتكرين يف هذا ال�سياق ،بالإ�ضافة �إلى
متكني املر�أة للقيام بدورها املن�شود.

ومكافحة متويل التطرف».
من جانبها� ،أكدت من�سقة املجموعة
متعددة الأط��راف ب��وزارة اخلارجية
الإيطالية ،رئي�س م�شارك للمجموعة
املعنية مبكافحة متويل التنظيم
الإرهابي انتونيال اونديو ،االلتزام
ال��ت��ام م��ن دول املجموعة بالعمل
على ذات ال�سياق يف مكافحة الإرهاب
وجتفيف منابع متويله.
وقالت« :لقد عملنا بنجاح فيما يتعلق
بالتفاهم يف م�س�ألة هزمية التنظيم
الإره��اب��ي ومنع �أي ظهور ل��ه ،كما
تطرق اجتماعنا �إل��ى كيفية مراقبة
عنا�رص التنظيم وحم��اوالت��ه لنقل
�أم��وال��ه ح��ول العامل ونقدر عاليا
ا�ست�ضافة البحرين لهذا االجتماع وهو
�أمر يوحدنا جميعا».

• الرزاز مستقبال الوفد اإلماراتي

