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استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

السعودية واإلمارات

قطر اطلعت على تجربة ُعمان في مجال

النزاهة والشفافية
اختتم رئي�س الهيئة الرقابة
الإداري��ة وال�شفافية حمد امل�سند
جولة الزيارات امليدانية والتي
كانت �إل��ى �سلطنة عمان ،حيث
ا�ستغرقت الزيارة يومني التقى
فيها نائب رئي�س جمل�س الوزراء
العماين فهد �آل �سعيد ورئي�س
جهاز الرقابة املالية والإدارية
ال�شيخ نا�رص املعويل.
وت��ه��دف ال��زي��ارة االط�ل�اع على
جتربة �سلطنة عمان يف جمال
النزاهة وال�شفافية ومكافحة
الف�ساد ،حيث يعترب جهاز الرقابة
املالية والإداري���ة يف عمان هو
اجلهاز امل�س�ؤول عن متابعة تنفيذ
اتفاقية الأم��م املتحدة ملكافحة
الف�ساد يف ال�سلطنة.
وخ�لال ال��زي��ارة مت االط�لاع على
عدة جم��االت� ،أولها ا�ستعرا�ض
تنفيذ اتفاقية الأم���م املتحدة
ملكافحة الف�ساد فقد اطلع الوفد
على جتربة الإجراءات التنظيمية
التي قامت بها ال�سلطنة لعملية
اال�ستعرا�ض والتي انتهت منها
ب��دءا من
�را،
ً
�سلطنة عمان م��ؤخ� ً
ت�شكيل اللجان الداخلية وفريق
اخل��ب�راء احل��ك��وم��ي�ين وت��وزي��ع
الأدوار وامل�����س���ؤول��ي��ات بني
الأج��ه��زة احلكومية ،وم��ن �أهم
عوامل جناح جتربة �سلطنة عمان
يف عملية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
ثبات فريق اخل�براء احلكوميني
طوال فرتة اال�ستعرا�ض ،وكذلك
عمل تقييم ذاتي قبل اال�ستعرا�ض
الفعلي.
ك��م��ا مت���ت م��ن��اق�����ش��ة مو�ضوع
ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�شكل
ب���ارز م��ع ن��ائ��ب رئي�س جمل�س

• فهد آل سعيد مستقبال حمد املسند

ال���وزراء العماين فهد �آل �سعيد
�أث��ن��اء ا�ستقباله حمد امل�سند
مبكتبه يف الق�رص ال�سلطاين.
و�أكد �آل �سعيد على �أن اال�ستقاللية
التامة املمنوحة جلهاز الرقابة
املالية والإداري����ة تُ عد ركيزة
�أ�سا�سية من ركائز ومقومات جناح
�أجهزة الرقابة يف �أي دولة ،ومن
العوامل الرئي�سية لوفاء الدول
بتنفيذ اتفاقية الأم���م املتحدة
ملكافحة الف�ساد.
كما �أكد �أنه يف طور �إع��داد خطة
تنفيذية ب�ش�أن البدء بالتقييم
الذاتي قبل البدء الفعلي لعملية
اال�ستعرا�ض عام .2020
كما ا�ستعر�ض �أوجه التعاون بني

البلدين واحلر�ص امل�شرتك من
اجلانبني على تعزيز جماالت
النزاهة وال�شفافية ومكافحة
نوه الى � ّأن ما توليه
الف�ساد ،وقد ّ
القيادة العليا جلهاز الرقابة
املالية والإدارية من اهتمام ودعم
وال�سعي نحو تطوير اجلهاز ،كان
كفيال لنجاح الأجهزة الرقابية،
باعتبار جهاز الرقابة املالية
والإداري����ة م��ن القطاعات التي
تُ �سهم بدور فعال يف خدمة التنمية
ال�شاملة التي ت�شهدها البالد.
كما اطلع الوفد القطري على جتربة
جهاز الرقابة املالية والإدارية
فيما يتعلق بتطوير الت�رشيعات
ذات ال�صلة بالوقاية من الف�ساد

ومكافحته على �سبيل املثال منها:
ق��ان��ون جهاز الرقابة املالية
والإداري����ة وعلى قانون حماية
امل���ال ال��ع��ام وجت��ن��ب ت�ضارب
امل�صالح ال��ذي يعالج ق�ضايا
ت�ضارب امل�صالح وما يت�صل بها،
كما يعالج اجل��وان��ب املتعلقة
بالذمة املالية ودارت نقا�شات
مف�صلة حول هذه القوانني .كما
مت ا�ستعرا�ض التدرج التاريخي
للقوانني ال��ت��ي حتكم مكافحة
الف�ساد مبا فيها قوانني ت�ضارب
امل�صالح واملواد املتعلقة ب�إقرار
ال��ذم��ة املالية.وباملقابل مت
التطرق لأثر التوعية والتدريب
لتلك القوانني يف تعزيز النزاهة

«غرفة قطر» شاركت في مؤتمر حول القيادة
النسائية والصحة بلبنان
�شاركت غرفة قطر يف م�ؤمتر حول القيادة الن�سائية وال�صحة
بلبنان ،نظمه املنتدى العربي الدويل للمر�أة واجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،وكلية الطب يف جامعة ما�سات�شو�ست�س حتت عنوان
متكني القادة الن�ساء يف جماالت االبتكار والتعليم الط ّبي وتوفري
الرعاية ال�صحية.
و�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر جمموعة من ممثلي القطاع العام
واخلا�ص يف العامل العربي �إلى جانب منظمات ومعاهد التطوير

الدويل ،واملجتمع املدين ،وجمموعة من رواد الأعمال من الن�ساء
وال�شباب.
وي�سعى امل�ؤمتر �إلى تر�سيخ بيئة حتت�ضن االبتكارات والأبحاث
واالكت�شافات التي تقودها الن�ساء ومتكنهن عرب تبادل �أف�ضل
املمار�سات الإقليمية والدولية ،وتعزيز فر�صة �صقل املهارات عرب
التكنولوجيا ،والتدريب ،وريادة الأعمال ،والقيادة التنفيذية
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية.

تدعمان الشعب السوداني
بـ  3مليارات دوالر

وال�شفافية ومكافحة الف�ساد.
واطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية
وال�شفافية على �أ�ساليب التوعية
والتدريب التي يقوم بها جهاز
الرقابة املالية والإداري����ة يف
�سلطنة ع��م��ان ،كما مت االط�لاع
على اخل��ط��ة التدريبية وعلى
مراحلها وكيفية تنفيذها واخلطط
املخ�ص�صة ل��ل��ق��ادة م��ن خالل
الربامج املعدة لتدريبهم على
احل���وار وال��ت��ع��ام��ل م��ع و�سائل
الإعالم.
�أما فيما يخ�ص جانب التوعية مت
ا�ستعرا�ض �أهم الربامج التوعوية
املنفذة مثل الربامج التلفزيونية
والإذاع��ي��ة وال��ن��دوات والن�رشات
التي ت�صدر عن جهاز الرقابة
امل��ال��ي��ة والإداري�����ة يف �سلطنة
عمان.
وت��ويل هيئة الرقابة الإداري���ة
اهتماما بارزً ا يف هذا
وال�شفافية
ً
املجال ،حيث انها و�ضعت اخلطة
الإ�سرتاتيجية املتعلقة بالتوعية
والتدريب والتي �سيتم البدء بها
نهاية �أبريل احلايل.
وعلى �صعيد البالغات وال�شكاوى
فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية
وال�شفافية على التكنولوجيا
الذكية يف كيفية ا�ستقبال البالغات
وال�شكاوى املتعلقة بالف�ساد،
و�رشوط قبول ال�شكوى ،ونافذة
البالغات الإلكرتونية ،كما مت
ا�ستعرا�ض قاعدة بيانات البالغات
وال�شكاوى التي ت�سمح جلهاز
الرقابة املالية والإدارية مبتابعة
�سري ال�شكوى ،وقد ح�صلت نافذة
البالغات على ع��دة جوائز مثل
جائزة اخل��دم��ات العامة للأمم
املتحدة فئة مكافحة الف�ساد
.2013

�أعلنت ال�سعودية،والإمارات،
ت��ق��دمي ح��زم��ة م�شرتكة من
امل�ساعدات لل�سودان ،ي�صل
�إجمايل مبالغها �إل��ى ثالثة
مليارات دوالر ،منها 500
مليون دوالر مقدمة من البلدين
كوديعة يف البنك املركزي
ال�سوداين وذلك لتقوية مركزه
املايل.

وت�سعى امل�����س��اع��دات �إل��ى
تخفيف ال�ضغوط على اجلنيه
ال�سوداين ،وحتقيق مزيد من
اال�ستقرار يف �سعر ال�رصف،
كما �سيتم �رصف باقي املبلغ
لتلبية االحتياجات امللحة
لل�شعب ال�����س��وداين ت�شمل
الغذاء وال��دواء وامل�شتقات
النفطية.

إحباط عمل إرهابي استهدف
«مباحث الزلفي»

�أك��دت رئا�سة �أمن الدولة يف ال�سعودية �أن اجلهات الأمنية
بالرئا�سة متكنت من �إحباط عمل �إرهابي ا�ستهدف مركز مباحث
حمافظة الزلفي.
و�أو�ضحت �أن هناك جمموعة �إرهابية هاجمت املركز يف
حماولة بائ�سة القتحامه ،وقد ت�صدت قوات رئا�سة �أمن الدولة
للمهاجمني وتعاملت معهم مبا يقت�ضيه املوقف ،ما �أ�سفر
عن مقتلهم جميع ًا وعددهم �أربعة �إرهابيني يجري التثبت من
هوياتهم ،فيما �أ�صيب ثالثة من رجال الأمن ب�إ�صابات طفيفة
يتلقون على �إثرها حاليا العالج الالزم.
و�أك��دت �أمن الدولة �أن الأجهزة الأمنية املخت�صة ال تزال
تبا�رش مهامها يف املوقع ،للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيني
من مواد متفجرة ،ورفع الآثار املتخلفة عنهم ،م�شري ًا �إلى
�أنه �سيتم الإعالن الحق ًا عن امل�ستجدات .والله الهادي �إلى
�سواء ال�سبيل.

البحرين ...األولى عربي ًا في مسابقة

ماليزيا الدولية للقرآن الكريم
حققت البحرين املركز ال�ساد�س
عاملي ًا والأول عربي ًا يف م�سابقة
ماليزيا ال��دول��ي��ة ال��ق��ر�آن��ي��ة يف
دورتها احلادية وال�ستني من خالل
املت�سابق عبدالله خليفة حمدان يف
فرع حفظ القر�آن الكرمي.
وبهذه املنا�سبة �أ�شاد وكيل الوزارة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية ب��وزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية البحرينية د.
فريد املفتاح والأوقاف بالإجنازات
العديدة التي يحققها ال�شباب
البحرينيون على امل�ستويات
كافة ،والتي ت�ضاف �إل��ى �سجل
االجن���ازات احل��اف��ل للبحرين يف
خمتلف املجاالت.
وقال املفتاح ان هذا االجناز ي�أتي
ام��ت��داد ًا ل�ل�إجن��ازات التي يحققها
�أب��ن��اء البحرين يف امل�سابقات
القر�آنية ال��دول��ي��ة ،م ��ؤك��دا دعم
احلكومة البحرينية امل�ستمر جلميع
الربامج والأن�شطة املتعلقة بخدمة
القر�آن الكرمي ،واالرتقاء مب�ستوى

حفظته من جميع اجلوانب.
و�أع������رب ع���ن ف��خ��ره ب��امل��راك��ز
امل�رشفة التي يحققها املت�سابقون
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون يف امل�سابقات
القر�آنية الدولية ،والتي بلغت
�أك�ث�ر م��ن  70م��رك��ز ًا وف����وز ًا يف
م�سابقات القر�آن الكرمي الدولية،
ف�ضال عن امل�شاركة يف حتكيم هذه
امل�سابقات لعدد من الدول ،وذلك
للخربة التي ح��ازه��ا واكت�سبها
منت�سبو ال�����ش��ؤون الإ�سالمية يف
الإعداد والتحكيم مل�سابقات القر�آن
الكرمي الدولية.
يذكر �أن وزارة العدل وال�ش�ؤون
�سنويا
الإ�سالمية والأوقاف ت�شارك
ً
يف م�سابقة م��ال��ي��زي��ا الدولية
حلفظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وتالوته
وغريها من امل�سابقات ،وتقوم
ب�إعداد املت�سابقني واملت�سابقات
لهذه امل�سابقات طيلة العام وفق
برنامج �إعداد مهاري ت�رشف عليه
�إدارة �ش�ؤون القر�آن الكرمي.

الحمادي يدعو إلى تحقيق شراكة فعلية مع جميع أطياف المجتمع

أكدت على ضرورة المشاركة في القضايا اإلقليمية والعالمية

اإلمارات :لدينا منظومة تعليمية حديثة
تواكب متطلبات النهضة

المنامة :وفد الشعبة البرلمانية اختتم

الرتبية الإماراتية الدكتور حمد اليحيائي يف معر�ض رده
�أكد وزير الرتبية والتعليم الإماراتي ح�سني احلمادي على
على �أ�سئلة ومالحظات �أولياء الأمور �أن منظومة التعليم
�أهمية حتقيق �رشاكة فعلية مع كافة �أطياف املجتمع من
الإماراتية تت�صف باملرونة والإن�صاف ويعكف القطاع
�أجل اال�ستمرار يف رفد منظومتنا التعليمية ب�أفكار نرية
املعني ب�شكل متوا�صل على درا�سة التقارير الواردة من
كفيلة با�ستدامة تطوير التعليم يف الدولة الذي حظي منذ
امليدان لتوخي الدقة عند تقييم الطلبة وعدم حتميلهم
ت�أ�سي�س الدولة بدعم �سخي من قيادتنا الر�شيدة لإميانها
م�س�ؤولية �أي ا�شكاليات قد حتدث خالل �أيام الدرا�سة.
الرا�سخ ب�أهمية التعليم وقدرته على حتقيق قفزات نوعية
وت�ضمنت اجلل�سة عدة حماور و�أفكار ذات �صلة باملناهج
يف م�سرية الدولة املمتدة يف خمتلف املجاالت.
املدر�سية وتوفري املعلمني الأكفاء وكيفية اال�ستفادة
و�أو�ضح احلمادي خالل ح�ضوره جل�سة حوارية نظمتها
من الأن�شطة املدر�سية لتطوير مهارات الطلبة و�شهدت
وزارة الرتبية والتعليم يف مدر�سة حممد بن خالد مبدينة
كذلك طرح العديد من الأفكار الإيجابية من �أولياء
العني بعنوان «نت�شارك» ان التعليم يف الدولة بني على
الأمور والتي تقع على متا�س مبا�رش مع خطط وجهود
عدة معطيات وحقائق �أهمها �أن العامل متغري.
وزارة الرتبية والتعليم الرامية لتطوير التعليم،
و �أ�ضاف �أن معايري املدر�سة الإماراتية وما ت�شتمل عليه
م�شريين كذلك �إلى �رضورة �إعادة النظر بتوزيع �أيام
من مناهج ومنا�شط و�إجازات و�أيام تدري�س و�ضعت وفقا
الإج���ازات خ�لال العام الدرا�سي والعمل على زيادة
لدرا�سات دقيقة ومقارنات معيارية مع الدول املتقدمة
• حسني احلمادي
االهتمام بالطلبة من �أ�صحاب الهمم.
يف جمال التعليم �إذ قامت ال��وزارة باختيار منظومتها
التعليمية احلديثة حتت مظلة املدر�سة الإماراتية بعد ا�ستعرا�ض �أف�ضل ح�رض اجلل�سة احلوارية املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�سية ب�أبوظبي
املنظومات التعليمية يف العامل مبا ت�شتمل عليه من مناهج و�أن�شطة و�أ�ساليب لبنى ال�شام�سي وعدد من القيادات الرتبوية وجمع غفري من �أولياء �أمور
تدري�س .وقال �إن فل�سفة التعليم تبنى وفقا ملعطى حموري وهو �أن العامل متغري الطلبة .وجاءت اجلل�سة احلوارية يف �إطار حر�ص وزارة الرتبية والتعليم
ونتيجة لذلك قمنا ببناء منظومة تعليمية حديثة مواكبة ملتطلبات نه�ضتنا على خلق قنوات توا�صل فعالة مع كافة �رشكاء قطاع التعليم خا�صة �أولياء
و�رشوط متيزنا يف امل�ستقبل .واكد احلمادي ان وزارة الرتبية والتعليم ملتزمة الأمور وذلك لدورهم الريادي واملحوري يف دعم املنظومة التعليمية يف
بدرا�سة كافة املالحظات التي ترد �إليها عرب �شتى قنوات التوا�صل املتاحة الدولة حيث تعترب مبادرة اجلل�سات احلوارية من�صة تفاعلية تتعرف من
والتي متثل الإدارات املدر�سية جزءا منها ،الفتا �إلى �أن الوزارة تعمل على خاللها الوزارة على �آراء و�أفكار �أولياء الأمور للبناء عليها والأخذ بها
ابتكار قنوات توا�صل ب�شكل م�ستمر ل�ضمان حتقيق توا�صل فعال مع كافة �أفراد عند �صياغة ال�سيا�سات الرتبوية بغية احلفاظ على وترية التجدد يف قطاع
املجتمع .بدوره �أو�ضح الوكيل امل�ساعد لقطاع املناهج والتقييم يف وزارة التعليم ورفده باملقرتحات البناءة.

إطالق الدورة السادسة من برنامج «فرسان التسامح» بعجمان
�أطلقت وزارة الت�سامح الإماراتية ،الدورة ال�ساد�سة
من برنامج فر�سان الت�سامح ب�إمارة عجمان «�أم�س
الأول» وعلى مدى  3ايام حيث مت تخ�صي�صها لل�سيدات
مبختلف الدوائر احلكومية ،مب�شاركة �أكرث من 20
جهة حملية واحتادية من �إمارات ال�شارقة وعجمان
و�أم القيوين .و�أكد وزير الت�سامح الإماراتي ال�شيخ
نهيان بن مبارك �أن الهدف الرئي�سي من برنامج
فر�سان الت�سامح هو �أن ن�صل بقيم التعاي�ش وقبول
الآخر �إلى كل مكان على ار�ض الدولة ،و�أن تنعك�س
�صور الت�سامح على كافة التعامالت لي�صبح
الت�سامح �أ�سلوب حياة.

ونبه �إلى �أن برنامج «فر�سان الت�سامح» حري�ص على
�أن ي�صل ب�أن�شطته �إلى كافة �إمارات الدولة ،لتمكني
�أكرب عدد ممكن من موظفي الدولة وطالب اجلامعة
من االلتحاق بالربنامج لي�صبحوا فر�سانا وفار�سات
للت�سامح على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،م�ؤكدا
�سعي وزارة الت�سامح للتعاون مع كافة م�ؤ�س�سات
الدولة املحلية واالحتادية لكي ينجح الربنامج يف
حتقيق �أهدافه ،م�شيدا باهتمام عدد كبري من الوزارة
والهيئات والدوائر وامل�ؤ�س�سات املحلية واالحتادية
للم�شاركة بفاعلية و�إثراء الربنامج.
و�أو�ضح ال�شيخ نهيان �أن معدالت الإقبال على امل�شاركة

ت�ؤكد النجاحات التي حققها الربنامج على مدى
دوراته اخلم�س ال�سابقة ،م�ؤكدا �أن خريجي الربنامج
الذين جتاوزوا  200فار�س وفار�سة للت�سامح ،يحظون
بدعم وم�ساندة وزارة الت�سامح يف كافة مباردارتهم
وم�شاريعهم املتعلقة بتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش
قبول الآخر ،م�شري ًا ان هدف برنامج فر�سان الت�سامح
خالل املرحلة احلالية هو الرتكيز على ن�رش خ�صال
وقدرات و�صفات ال�شخ�صية املت�ساحمة ،لأننا ن�ؤمن
ب�أن ر�سالة الت�سامح تنطلق من الأف��راد الى الأ�رس
واملجتمعات املحلية ومن ثم الوطن ككل ،ثم �إلى
العامل كله.

مشاركته في اجتماعات الجمعية اآلسيوية

• الوفد البحريني املشارك في االجتماعات البرملانية اآلسيوية

�أكد رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب البحريني،
ورئي�س وفد ال�شعبة الربملانية امل�شارك يف اجتماع
اللجنة الدائمة املعنية بال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
امل�ستدامة باجلمعية الربملانية الآ�سيوية النائب عمار
قمرب� ،أهمية الإجناز الذي حققه الوفد خالل مداخالت
�أع�ضاء ال��وف��د ،والتي ت�أتي متا�شيا مع ال�سيا�سة
اخلارجية للبحرين ،واميانا من اململكة ب�رضورة
امل�شاركة يف الق�ضايا الإقليمية والعاملية ،لتكون
قادرة على التعبري عن مواقف البحرين جتاه الق�ضايا
الآ�سيوية املطروحة على االجتماع.
جاء ذلك خالل ختام م�شاركة وفد ال�شعبة الربملانية
للبحرين يف اجتماع اللجنة الدائمة املعنية بال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية امل�ستدامة باجلمعية الربملانية
الآ�سيوية مبدينة ناريان مار يف رو�سيا  ،والذي ت�ضمن
عدة م�شاريع �سيتم رفعها للجنة التنفيذية لإقرارها يف
االجتماع املقبل املزمع عقده يف تركيا خالل نوفمرب
املقبل .ولفت قمرب �إلى �أن وفد ال�شعبة الربملانية
للبحرين امل�شارك يف اجلمعية الربملانية الآ�سيوية

�سيوا�صل خالل الفرتة املقبلة مناق�شاته ب�ش�أن ما مت
�إقراره من تو�صيات ،فيما �سيجري العمل على الإعداد
ملا �سيتم طرحه خالل االجتماعات املقبلة للجمعية
وبرامج امل�شاركة وطبيعتها.
و�ضمت م�شاريع القرارات التي متت مناق�شتها خالل
االجتماع التدابري التي ينبغي اتخاذها لتعزيز م�شاريع
ال��ق��رارات ب�ش�أن �سوق الطاقة املتكاملة الآ�سيوية،
والق�ضايا البيئية ،و�ضمان جهود النمو االقت�صادي،
والق�ضاء على الفقر ،ف�ضال عن م�رشوع ب�ش�أن املياه
وال�صحة والعامة يف �آ�سيا للجميع� ،إلى جانب دور
برملانات اجلمعية الربملانية الآ�سيوية يف دعم تنفيذ
�أه��داف التنمية امل�ستدامة ،التي تن�ص على تدابري
حتفيز التمويل الأخ�رض.
يذكر �أن وفد ال�شعبة الربملانية برئا�سة النائب عمار
قمرب ،رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب ،و�ضم يف
ع�ضويته ،د .عبد العزيز ح�سن �أبل نائب رئي�س جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية مبجل�س ال�شورى ،والنائب
حمد الكوهجي ع�ضو جلنة املرافق العامة والبيئة.

