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دعا إلى نبذ العنف والتطرف وحماية الكرامة اإلنسانية

للمساهمة في حفظ األمن والسلم االجتماعي

وزير التسامح اإلماراتي بحث تطوير العالقات مع أستراليا

المنامة :آليات جديدة للتوسع
في تطبيق قانون العقوبات البديلة

ا�ستقبل وزي��ر الت�سامح الإماراتي
ال�شيخ نهيان بن مبارك  ،بق�رصه
م�ساء �أم�س االول� ،أع�ضاء البعثة
ال��ت��ج��اري��ة للمجل�س الأ����س�ت�رايل
اخلليجي برئا�سة م��ارك فيل الذي
�شغل �سابق ًا من�صب وزي��ر التجارة
ونائب رئي�س ال��وزراء يف احلكومة
الأ�سرتالية.
وا�ستعر�ض ال�شيخ نهيان مع �أع�ضاء
الوفد الأ�سرتايل العالقات الثنائية
ب�ين البلدين ،و�سبل تطويرها،
والعمل على زي��ادة اال�ستثمار يف
املجاالت التي تعود بالنفع ل�صالح
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
من جهته� ،أكد وات�سون �أهمية تبادل
ال��زي��ارات بني الوفود الأ�سرتالية
والإم��ارات��ي��ة ،م�شري ًا �إل��ى �أن هذه
ال���زي���ارات م��ن ���ش��أن��ه��ا ان تقوي
العالقات بني البلدين .
و�أ�ضاف �أن الهدف من هذه الزيارة
هو ال�سعي جلمع ممثلي القطاعات
احلكومية والدبلوما�سية واخلا�صة
لتحقيق تبادل جتاري �أف�ضل وتعاون
�أك�ب�ر ،ع�بر ا�ستك�شاف املجاالت
االقت�صادية وال�سيا�سية امل�شرتكة،
مبا ي�شمل التجارة احلرة وال�صحة
والتعليم والتوظيف والتدريب املهني
وفر�ص اال�ستثمار والبناء والريا�ضة
وال�سياحة والطاقة املتجددة� ،إ�ضافة
�إل��ى ت�شجيع ال�سيا�سات والربامج
التبادلية و�إقامة رواب��ط م�ستدامة
بني القطاعني العام واخلا�ص بني
البلدين.
�إل��ى ذل��ك� ،أعلنت وزارة الت�سامح
عن تنظيم امل�ؤمتر ال��دويل «مفهوم
الت�سامح يف النظم والت�رشيعات
وال��ق��وان�ين» االرب��ع��اء املقبل فى
�أبوظبي وذلك بالتعاون مع املركز

• ال�شيخ نهيان م�ستقبال مارك فيل

الدويل للقانون والدرا�سات الدينية
بجامعة بريغهام يونغ بالواليات
املتحدة الأمريكية ،وكلية القانون
بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة
مب�شاركة خ�براء دوليني من كافة
�أن��ح��اء ال��ع��امل يف جم��ال القانون
الد�ستوري وحقوق الإن�سان.
من جانبه ،ق��ال ال�شيخ نهيان �إن
تنظيم الإم���ارات لهذه النوعية من
امل�ؤمترات العاملية املتخ�ص�صة �إمنا
ي�ؤكد مكانة الدولة كعا�صمة عاملية
للت�سامح ،مو�ضحا �أن الكم الكبري
من اخلرباء العامليني امل�شهود لهم
بالكفاءة واملو�ضوعية يف امل�ؤمتر
ي�ؤكد ق��درة امل��ؤمت��ر على اخلروج
بنتائج وتو�صيات ميكن �أن تكون
مفيدة للم�رشعني حول العامل فيما
يتعلق ب��ال��ق��وان�ين والت�رشيعات
التي تعزز قيم الت�سامح والتعاي�ش

واحرتام الآخر ونبذ العنف والتطرف،
وحماية الكرامة الإن�سانية.
و�أ���ض��اف �أن امل�ؤمتر حتت�ضنه �أبو
ظبي على مدى يومني ويطرح خالله
ع�رشات الأوراق البحثية واجلل�سات
املتخ�ص�صة التي تركز على طرح
كافة الت�رشيعات الأممية واملحلية،
ك��م��ا ت��ط��رح ال��ت��ج��ارب العاملية
والت�رشيعات املحلية والقوانني
احلالية املنظمة ،معربا عن �أمله بان
يخرج امل�ؤمتر بر�ؤية �شاملة تعزز
حقوق الإن�سان وحت�ترم ال�سيادة
الوطنية لكل دولة مع احلر�ص على
تعزيز الكرامة الإن�سانية.
ويف ���ش��أن �آخ���ر ،اختتمت ال�شعبة
الربملانية الإم��ارات��ي��ة للمجل�س
ال��وط��ن��ي االحت����ادي م�شاركتها يف
اجتماعات اللجنة الدائمة املعنية
ب��ال�����ش��ؤون االقت�صادية والتنمية

امل�ستدامة باجلمعية الربملانية
الآ�سيوية ،التي نظمها جمل�س الدوما
بجمهورية رو�سيا االحتادية يف مدينة
ناريان مار .
وم��ث��ل وف���د ال�شعبة الربملانية
االماراتية كل من :حمد عبدالله بن
غليطة الغفلي ،واملهند�سة عزة
�سليمان بن �سليمان ،ود .ن�ضال حممد
الطنيجي �أع�ضاء املجل�س الوطني
االحتادي.
وق��ال حمد الغفلي �أن��ه ج��رى خالل
االجتماع مناق�شة دعم تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة ودور الربملانات
يف اجلمعية الآ�سيوية يف تنفيذها،
ف�ضال عن ع��دد من ال��ق��رارات ب�ش�أن
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر ا���ض��اف��ة الى
موا�ضيع املياه وال�صحة العامة يف
�آ�سيا للجميع والبيئية وغريها .
وقالت ع��زة �سليمان �إن��ه مت خالل
االجتماعات الأخذ مبقرتحات ال�شعبة
ال�برمل��ان��ي��ة الإم��ارات��ي��ة اخلا�صة
مب�رشوع قرار �سوق الطاقة الآ�سيوية
املتكاملة وم�رشوع ق��رار ال�ش�ؤون
املالية و�ضمان اجلهود لتحقيق
النمو االقت�صادي وم����شروع قرار
ب�ش�أن الق�ضاء على الفقر وم�رشوع
قرار ب�ش�أن دور برملانات اجلمعية
الربملانية الآ�سيوية يف دعم تنفيذ
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
من جانبها قالت د .ن�ضال الطنيجي
ان��ه مت اع��ت��م��اد جميع التعديالت
املقرتحة من املجل�س الوطني مع
بع�ض التعديالت اللغوية الب�سيطة،
كما مت قبول جميع املقرتحات وت�أييد
جميع الوفود امل�شاركة ملا مت طرحه
خا�صة يف القرارات املتعلقة باحلفاظ
على موارد املياه و الطاقة املتجددة
و حتقيق التنمية امل�ستدامة.

�أ�شاد وزير الداخلية البحريني الفريق �أول ركن ال�شيخ
را�شد بن عبدالله بتوجيه العاهل البحريني امللك
الفعال
حمد بن عي�سى ,ب�إتاحة املجال للتطبيق
ّ
لأحكام القانون ب�ش�أن العقوبات والتدابري البديلة،
وتوفري الربامج الت�أهيلية التي تتنا�سب مع الظروف
ال�شخ�صية للمحكوم عليهم والذين يتوخى �إ�صالحهم
من خالل تفاعلهم الإيجابي مع حميطهم املجتمعي.
و�أ���ش��ار ال��وزي��ر �إل��ى �أن «ه��ذه التوجيهات تعك�س
حر�ص العاهل البحريني على تعزيز مكانة الإن�سان
واحرتامه ،وخلق روح املواطنة للم�ساهمة يف حفظ
الأمن وال�سلم االجتماعي ،و�أن هذا التوجيه امللكي
ال�سامي يف تطبيق العقوبات البديلة ،يكر�س دعائم
الأ�رسة ويهدف �إلى �إ�صالح املحكومني  ،مبا يتالءم مع
طبيعة اجلرمية دون امل�سا�س بحقوق املجني عليهم
واملت�رضرين منها ,باعتبار �أن العقوبة البديلة هي
تدبري ناجح و�إر�ساء �سليم ملبادئ العدالة الناجزة
يف �سبيل حماربة اجلرمية وعدم تكرارها ,ما يعزز
مقومات الأم��ن امل�ستدام حتقيق ًا للغاية املن�شودة
من تنفيذ العقوبة ،باعتبار �أن ال�سجناء جزء من �أي
جمتمع.
ودع��ا �إل��ى �إع��ادة ت�أهيل ال�سجناء والتعاي�ش مع
حميطهم وزرع الأم��ل من جديد يف نفو�سهم وبذل
العناية وامل�ساندة يف تقومي �سلوكهم ،وهذه هي
الغاية اال�صالحية الأ�سمى التي �أرادها امللك حمد من
العقوبات البديلة التي ت�ساعد على احلد من اجلرمية
وتنمية ح�س امل�س�ؤولية».
و�أ�شار الوزير �إلى «�أن وزارة الداخلية تعمل على
تطوير �آل��ي��ات جديدة للتو�سع يف تطبيق قانون
العقوبات البديلة وبخا�صة املراقبة الإلكرتونية
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة للتخفيف من
معاناة ذوي املحكوم عليهم ف�ضال عن الت�أثريات
النف�سية واالجتماعية والأع��ب��اء االقت�صادية التي
تتحملها �أ�رس املحكوم عليهم».
و�أكد الوزير «�أن هذه التوجيهات امللكية ال�سامية قد

وقع مركز قطر للقيادات مذكرة
تفاهم مع وزارة ال�صحة العامة،
لتعزيز م�ستوى التدريب والبحوث
يف جمال ال�صحة العامة ،وتوفري
ك���ف���اءات يف جم���ال اال�ستبيان
والتقييم القائم على البيانات مبا
يعود بالنفع على �صحة ال�سكان
بالدولة.
تهدف املذكرة �إلى تطوير مهارات
العاملني بوزارة ال�صحة العامة
بقطر ،مع الرتكيز على مهارات
ال��ق��ي��ادة والإدارة ،والتدريب
املوجه ورف��ع م�ستوى الكفاءات
البحثية وامل�سحية واحللول
الرقمية ب�شكل �أ�سا�سي ،كما تعك�س
التزام ًا وطني ًا بالتنمية الب�رشية
وف��ق ركائز ر�ؤي��ة قطر الوطنية
.2030
و�أطلق مركز قطر للقيادات حمرك
اال�ستبيان على �شبكة الإنرتنت
بالإ�ضافة �إل��ى تطبيق الهاتف
اجلوال ،يف �شهر �أبريل من العام
املا�ضي ،ك����أول �أداة ا�ستبيان
ثنائية اللغة يف العامل تهدف
لتعزيز البحث العلمي ،كمن�صة
جمانية عالية الكفاءة لتخزين

• ال�سفري الإماراتي م�شاركا يف حفل تغري املناخ

�شارك ال�سفري الإماراتي لدى كوريا اجلنوبية
عبدالله النعيمي يف حفل افتتاح «�أ�سبوع تغري
املناخ يف كوريا  »2019الذي �أقامته وزارة البيئة
وبلدية �سيول بح�ضور وزير البيئة جو ميونغ ريه
و عمدة �سيول بارك وون �سون و ر�ؤ�ساء البعثات

رئيس مجلس الشورى السعودي
يؤكد دعم العراق في جميع
المجاالت

�أكد رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سعودي عبد الله �آل ال�شيخ ،دعم بالده للعراق
يف كافة املجاالت ،م�شيدا بتطور العالقات الثنائية بني البلدين.
وقال �آل ال�شيخ ,يف كلمته مب�ؤمتر بغداد لربملانات دول جوار العراق،
�أم�س�« .إننا جنتمع يف بغداد بعد �أن ا�ستعاد العراق دوره العربي والإقليمي،
ونحر�ص على الوقوف مع العراق يف جميع املجاالت» ،م�ضيفا �أن العراق
ا�ستعاد عافيته وعاد ملكانه الطبيعي يف املنطقة العربية.
و�أو���ض��ح �أن العالقات ال�سعودية العراقية �شهدت تطورا ملحوظا،
خا�صة بعد زيارة رئي�س الوزراء العراقي للريا�ض ،وتوقيع  13مذكرة
تفاهم ،و�إن�شاء املجل�س التن�سيقي العراقي ال�سعودي لتبادل امل�صالح
امل�شرتكة.
وتابع�« :إننا جنتمع يف هذه القمة التي نحتفل بها بانت�صار العراق على
الإرهاب والذي �ساهمت بالدنا �ضمن التحالف الدويل للق�ضاء عليه» م�ؤكدا
ت�سخري اجلهود للق�ضاء على مظاهر الإرهاب و�سن القوانني التي جترم
العمليات الإرهابية بكافة �أنواعها وو�ضع قوائم باملنظمات الإرهابية
و�أفرادها وف�ضح �أ�ساليبها.

جاءت من �أجل تر�سيخ روح الت�سامح واملحبة وح�س
امل�س�ؤولية جتاه الأ�رسة واملجتمع ،ولهذا تقع علينا
جميعا امل�س�ؤولية يف تنفيذ هذه التوجيهات ال�سامية
و�أن يكون املواطن �رشيك ًا يف تهيئة ال�سبل الكفيلة
لإجناح هذه الفكرة الإن�سانية وحتقيق الغاية منها
لتعود بالنفع العام على الوطن واملجتمع».
و�أو�ضح «�أن تنوع الت�رشيعات البحرينية اخلا�صة
بتنفيذ العقوبات البديلة ،يجعلها يف �صدارة
تطبيق مثل تلك الت�رشيعات ما ي�شكل عالمة فارقة
من عالمات املجتمع البحريني املتح�رض ويكر�س
ال�سيا�سة الإ�صالحية العقابية احلديثة التي تنتهجها
مملكة البحرين يف حفظ الأمن املجتمعي».

قطر :تحقيق خطوات كبيرة
في مجال الرعاية الصحية

اإلمارات شاركت في حفل افتتاح «أسبوع تغير المناخ» بسيول

الدبلوما�سية لدى �سيول .
وقام ال�سفري النعيمي بغر�س �شجرة « الإمارات»
يف حديقة هانكانغ الكورية مع امل�شاركني
يف احلفل ت�ضامن ًا مع احتفال جمهورية كوريا
مبنا�سبة �أ�سبوع التغري املناخي  2019وتهدف

• ال�شيخ را�شد بن عبدالله

الفعالية الى احلث على حماية الغطاء النباتي
بزراعة اال�شجار والعناية بها ،والتكاتف يف
حماية البيئة عن طريق الت�شجيع على زيادة
الت�شجري وامل�ساحة اخل�رضاء التى ت�سهم يف خلق
بيئة نقية ونظيفة.

ومعاجلة البيانات.
ويف هذا ال�سياق �أكد ع�ضو جمل�س
الإدارة والع�ضو املنتدب ملركز
قطر للقيادات ال�شيخ د .عبدالله
بن علي ،على �أهمية اال�ستثمار
يف ال��ك��وادر القيادية يف قطاع
ال�صحة العامة ،وقابلية تطبيق
�أداة اال�ستبيان يف قطاع الرعاية
ال�صحية يف قطر.
ً
انطالقا من اال�ستثمارات
و�أ�ضاف �أنه
الهامة ال��ت��ي �أطلقتها القيادة
احلكيمة يف القطاع الطبي ،توا�صل
قطر حتقيق خ��ط��وات ك��ب�يرة يف
جمال الرعاية ال�صحية .و�أكد �أن
هذه ال�رشاكة تهدف العتماد �أف�ضل
تقنيات التدريب والتطوير يف
جماالت القيادة احلديثة و�أ�ساليب
البحث العلمي ،والتي من املتوقع
�أن تعزز مهارات م�س�ؤويل الوزارة
وال��ع��ام��ل�ين املختلفني ب�شبكة
امل�ست�شفيات وهيئات الرعاية
ال�صحية بالدولة.
و�أو���ض��ح �أن��ه يف �إط���ار دع��م هذه
ال��ر�ؤي��ة ،فقد مت ت��وف�ير حمرك
اال�ستبيان والذي يقدم ت�سهيالت
مبتكرة للبحث العلمي ،عن طريق

ت�سجيل وحتليل كميات هائلة من
البيانات لعقود قادمة.
م��ن جانبه� ،أع���رب مدير �إدارة
ال�صحة العامة يف وزارة ال�صحة
العامة القطري ال�شيخ د .حممد بن
حمد ،عن �سعادته بتوقيع مذكرة
التفاهم بني ال��وزارة ومركز قطر
للقيادات ،والذي ميثل حدث ًا مهم ًا
لوزارة ال�صحة العامة ملركز قطر
للقيادات ،وذلك للفوائد الكثرية
التي �ستعود على اجلانبني.
ولفت الى �أن وزارة ال�صحة العامة
كانت من �أولى الوزارات واجلهات
احلكومية التي بادرت بالتعامل
م��ع حم��رك البحث واال�ستبيان
القطري اجلديد ،م�شري ًا �إل��ى �أن
التعاون مع مركز قطر للقيادات
�سيثمر عن تقدمي خربات قيادية
مميزة يف وزارة ال�صحة العامة
والقطاع ال�صحي.
و�أك���د �أن ال����وزارة �ستعمل على
حتقيق اال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى من
التعاون مع مركز قطر للقيادات
يف خمتلف امل��ج��االت البحثية
والتدريبية مبا ي�ؤدي �إلى تعظيم
الفائدة للجانبني.

وزير اإلعالم البحريني يدعو إلى الحفاظ
على المكتسبات الوطنية
�أك��د وزي��ر ���ش��ؤون الإع�ل�ام البحريني علي
الرميحي �أن ما يقدمه ال�شباب البحريني
من �إبداعات يف جمال الإنتاج الإعالمي يعد
م�صدر فخر ينبغي ت�شجيعه ودع��م��ه بكل
ال�سبل املتاحة ،لتمكني الكفاءات ال�شبابية
امل��وه��وب��ة وا�ستدامة النه�ضة الإعالمية
الوطنية.
جاء ذلك لدى رعايته فعالية �سينما الآداب،
التي نظمتها جمعية كلية الآداب بجامعة
البحرين ،بح�ضور رئي�س جامعة البحرين
د .ريا�ض حمزة ووكيل وزارة �ش�ؤون الإعالم
البحرينية د .عبدالرحمن بحر وع��دد من
�أع�����ض��اء الهيئتني الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة
باجلامعة.
و�أكد وزير �ش�ؤون الإعالم �أن الكوادر الوطنية

ال�شابة تعترب ركنًا �أ�سا�س ًيا من �أركان النهو�ض
بالإعالم البحريني ،وتعزيز فاعليته وت�أثريه
حملي ًا و�إقليمي ًا ودول ًيا ،مبا ي�سهم يف احلفاظ
على املكت�سبات الوطنية والإجنازات التنموية
واحل�ضارية ،ومواكبة �أحدث امل�ستجدات يف
قطاع الإعالم واالت�صال.
و�أ�شاد وزير �ش�ؤون الإعالم باجلهود الكبرية
التي تبذلها جامعة البحرين لإع��داد جيل
مت�سلح بالعلم واملعرفة واملهارة ،للإ�سهام
ب�صورة فاعلة يف �سوق العمل مبا يخدم الوطن
مبديا �إعجابه مبا
يف خمتلف التخ�ص�صات،
ً
�شاهده من �أف�لام مميزة �سلطت ال�ضوء على
املنجز الوطني ،وناق�شت الواقعي املجتمعي
ب�صورة فنية مبتكرة ،متمن ًيا للطلبة كل
التوفيق والنجاح.

• جانب من فعالية �سينما الآداب بح�ضور الوزير الرميحي

عمان حققت تقدم ًا في مجال ضمان حقوق الطفل
�أكدت ممثلة مكتب منظمة اليوني�سيف
يف �سلطنة عمان لنا الوريكات� ،أن
ال�سلطنة حققت تقدم ًا فيما يتعلق
ب�ضمان متتع ك��ل طفل بحقه يف
التعليم منذ �سن ال�ساد�سة فما فوق
خالل ال�سنوات الأربعني املا�ضية .
وق��ال��ت ال��وري��ك��ات يف ت�رصيح
العمانية �إنه متا�ش ًيا
لوكالة الأنباء ٌ
مع الإج��م��اع العاملي ال��ذي ي�ؤكد
على �أهمية تنمية الطفولة املبكرة
ف�إن ال�سلطنة ملتزمة بزيادة فر�ص
احل�����ص��ول على التعليم ال�شامل
وج��ودة خدماته وتنمية الطفولة
املبكرة املتكاملة « »IECDيف كافة

املحافظات والواليات .
و�أ�شارت م�س�ؤولة اليوني�سيف �إلى
�أن هذا النوع من التعليم ال�شامل
يجمع ك��ذل��ك ال�صحة والتغذية
وحماية الطفل وه��و يعد الآن من
�أهم �أولويات التعليم يف ال�سلطنة
م�شرية �إل��ى �أن فريق عمل IECD
ي�ضم خ�براء من جميع ال���وزارات
وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ك���إدارة
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
بجامعة ال�سلطان قابو�س ووزارة
التنمية االجتماعية ومكتب منظمة
اليوني�سف مبينة �أن���ه كخطوة
�أولى ا�ستعر�ض الفريق ال�سيا�سات

واال�سرتاتيجيات الوطنية لتنمية
الطفولة املبكرة وقام بو�ضع خطة
عمل لبناء وتعزيز النهج متعدد
ال��ق��ط��اع��ات ب��ه��دف تعزيز ج��ودة
وتغطية اخلدمات املتكاملة لتنمية
الطفولة املبكرة .
وت��اب��ع��ت ال��وري��ك��ات ق��ائ��ل��ة �إن
ال�سلطنة ومكتب منظمة اليوني�سف
يف ال�سلطنة طورا معايري اجلودة
م�ؤكدة تطلعها �إلى تطوير منوذج
تطورا ملمو�س ًا يف التعليم
IECD
ً
وال�صحة والتنمية واحلماية بحيث
مي��ك��ن تنفيذه يف جميع �أن��ح��اء
ال�سلطنة من �أجل الو�صول �إلى كل

طفل وعائلة يف كل حمافظة ووالية.
وبينت �أن �إدارة امل�ساحة التعليمية
تعمل على �إدارة عدد من مكونات
التعليم ت�ضمن بيئة مريحة و�آمنة
ت�ستجيب الحتياجات جميع الأطفال
وال��ت��ي م��ن بينها م���واد التعلم
املنا�سبة واملناهج املبنية على
بحوث را�سخة واملعلمني املدربني
تدريب ًا جي ًدا بهدف تعزيز العالقة
ب�ين ال��ط��ال��ب وامل��ع��ل��م وتعزيز
ال��ب��ن��اء ل��ل��ق��واع��د واملتطلبات
واملنافذ املنا�سبة للتوا�صل بني
الأطفال واملعلمني و�أف��راد الأ�رسة
واملجتمع.

وق��ال��ت ال��وري��ك��ات �إن منظمة
اليوني�سيف بد�أت بتنفيذ مببادرة
رئي�سية تهدف �إلى دعم امل�ساحة
التعليمية يف ال�سلطنة من خالل
درا�سة مبادرة املدار�س ال�صديقة
للطفل م�ؤكدة ان ال�سلطنة دعمت
العام املا�ضي املنظمة عرب تعميم
التعليم ال�صديق للطفل يف جميع
�سعيا �إلى �ضمان ا�ستفادة
املدار�س ً
كل الأطفال واليافعني من تعليم
ع��ايل اجل���ودة قائم على احلقوق
مو�ضحة �أن التعليم ال�صديق للطفل
يت�ضمن �أربعة مبادئ رئي�سية تتمثل
يف مبد�أ الرتكيز على الطفل ومبد�أ

امل�شاركة وم��ب��د�أ ال�شمول ومبد�أ
احلماية �إ�ضافة �إلى مبد�أين �شاملني
هما مبد�أ امل�ساواة ومبد�أ الدمج
واال�ستدامة.
و�أك������دت مم��ث��ل��ة م��ك��ت��ب منظمة
اليوني�سيف يف ال�سلطنة �أن االلتزام
بهذه املبادئ �سي�ساعد ال�سلطنة على
تعزيز خمرجات التعليم والبناء
على �أ�س�س املعرفة وامل��ه��ارات
والقيم التي تعد �رضورية ملواكبة
�سوق العمل يف �أي دول��ة حديثة
وعليه ت�ضمن قدرة جميع الأطفال
واليافعني على حتقيق �إمكاناتهم
الكاملة يف بيئة �آمنة وحممية.

وفيما يتعلق بدور املنظمة يف ر�سم
املمار�سات التعليمية للأطفال
يف ال�سلطنة ���س��واء يف املدرا�س
احلكومية �أو اخلا�صة �أو التعليم
التمهيدي قالت « مكتبنا يتمتع
بعالقة ممتازة مع حكومة ال�سلطنة
ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم ..
معا على مبادرات تعزيز
�إننا نعمل ً
و�ضمان حقوق الأطفال واليافعني
يف جميع �أنحاء ال�سلطنة منذ عام
 1974م نحن فخورون ب�أن ال�سلطنة
قد حققت ال�شمولية يف التعليم
االبتدائي وت�ستمر من �أج��ل جعل
التعليم �أولوية وطنية» .

