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الدوحة شاركت في الدورة االستثنائية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

تأهيل  33دبلوماسي ًا قطري ًا

في القانون الدولي اإلنساني
انطلقت �أم�����س� ،أعمال
اجل��م��ع��ي��ة العمومية
للدورة اال�ستثنائية 56
للمنظمة العربية للتنمية
الإداري���ة على امل�ستوى
الوزاري.
و�شاركت قطر يف �أعمال
ال�����دورة ،ال��ت��ي جتري
يف ج��ل�����س��ات مغلقة،
بوفد تر�أ�سه مندوب قطر
الدائم لدى جامعة الدول
العربية ال�سفري �إبراهيم
ال�سهالوي.
وت����ب����ح����ث ال���������دورة
املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال ،ومن
بينها �إجن��ازات املنظمة
عن العام � ،2019إ�ضافة
�إل���ى تو�صيات املكتب
• سلطان السويدي وفريدة اخلمليشي خالل افتتاح الندوة
التنفيذي للمنظمة الذي
انعقد �أم�س الأول الأربعاء.
�إلى ذلك ،انطلقت �صباح �أم�س �أعمال الندوة التعريفية �أن يكون اجلميع على علم بالقانون الدويل الإن�ساين،
بالقانون ال��دويل الإن�ساين للدبلوما�سيني ،بفندق م�شريا �إلى �أنه من املمكن جتنّب الفظائع واالنتهاكات
الفور�سيزون ،التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون التي ترتكب يف �إطار ِ
هذه النزاعات يف حال كان كل
الدويل الإن�ساين يف قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية من القادة الع�سكريني واجلنود وال�سيا�سيني وجمموع
للقانون ال���دويل الإن�����س��اين يف اململكة املغربية ،ال�سكان املدنيني عارفني ب�صورة حقيقية بالقانون
ِ
تطبيقه كما ينبغي.
مب�شاركة  33دبلوما�سيا بوزارة اخلارجية ،وت�ستمر الدويل الإن�ساين وكيفية
�أعمالها ملدة يومني.
من جانبها� ،أ�شادت رئي�س اللجنة الوطنية للقانون
ويف افتتاح �أعمال الندوة �أو�ضح وكيل وزارة العدل ال��دويل االن�ساين يف املغرب د.ف��ري��دة اخلملي�شي،
القطرية ورئي�س اللجنة الوطنية للقانون الدويل مب�ستوى التعاون القطري املغربي يف جمال القانون
االن�ساين �سلطان ال�سويدي� ،إن الندوة الثالثة ت�أتي يف ال��دويل االن�ساين ،وما يعك�سه من رغبة م�شرتكة يف
�إطار التعاون وتبادل اخلربات امل�شرتك بني اللجنتني تبادل اال�ستفادة من اخل�برات لدى كل من اللجنتني
الوطنيتني للقانون الدويل االن�ساين يف قطر واملغرب .وا�ستثمارها يف تطوير الأداء والنهو�ض باملهام على
وا�ضاف �أن ِ
هذه الندوة هي الأولى التي تنظمها اللجنة الوجه الأمثل و�إجناح مهامهما يف ن�رش القانون الدويل
الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين القطرية م�ستهدفة االن�ساين وتقدمي امل�شورة التي قد تطلب منهما يف هذا
فئة الدبلوما�سيني ،متمنيا �أن تكون فاحتة لتعاون املجال القانوين الهام.
م�ستمر ومثمر بينها وبني املعهد الدبلوما�سي بوزارة وا�ضافت �أن اململكة املغربية جعلت م��ن حماية
اخلارجية من خالل �أن�شطة م�ستقبلية تهدف �إلى تعزيز منظومته والنهو�ض بها التزاما د�ستوريا ن�صت عليه
ِ
وتنفيذه.
الوعي بالقانون الدويل الإن�ساين
ديباجة د�ستورها ل�سنة  ،2011وباعتبار �أن مقت�ضيات
وقال� :إنه يف �ضوء ما يعي�شه العامل اليوم من ا�ضطراب القانون الدويل االن�ساين نتاج ل�صكوك اتفاقية ،فقد
على نحوٍ متزايد ،وما ت�شهده العديد من ال��دول من �أولت اململكة املغربية هذه املقت�ضيات ما ت�ستحقه
نزاعات م�سلحة يتم خو�ضها من قبل ٍ
دول وجماعات يف نظامها القانوين وتلتزم بالعمل على مالءمة تلك
م�سلحة خمتلفة ،ومع كل ما يرافقها وما تخ ّلفهُ من �آثار الت�رشيعات مع ما ت�ستلزمه امل�صادقة على االتفاقيات
مدمرة على الإن�سان والأعيان والبيئة ،بات من ال�رضوري الدولية.

النيابة العامة السعودية توقع

مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية
بحث ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال�سعودي
ال�شيخ �سعود املعجب� ،أم�س ،مع
نظريه الرو�سي يوري ت�شايكا يف
العا�صمة الرو�سية مو�سكو عدد ًا
من الق�ضايا واملو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
ووق���ع اجل��ان��ب��ان م��ذك��رة تعاون
ب�ين النيابة العامة ال�سعودية
والنيابة الرو�سية� ،أك��دت �أهمية
التن�سيق بني اجلانبني يف جمال
حماربة اجلرمية و�أ�شكالها املنظمة
والإرهاب والف�ساد ،وحماية حقوق
الإن�سان واحلريات امل�رشوعة.
وات��ف��ق ال��ط��رف��ان على �أن تكون
ه��ذه امل��ذك��رة مب��واده��ا وبنودها
املتنوعة� ،أ�سا�س ًا للتعاون يف
ح��دود اخت�صا�صها ،انطالق ًا من
مبد�أ امل�ساواة واالحرتام املتبادل

ووفق ًا للقوانني والأنظمة ال�سائدة
يف كال البلدين ،وكذلك املعاهدات
الدولية التي يلتزم بها الطرفان.
ك��م��ا ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى عقد
االجتماعات وامل�شاورات لتبادل
اخل�برات ،ومناق�شة املو�ضوعات
امل�شرتكة ،مب��ا فيها تلك التي
ت��ط��رح يف املنظمات واملحافل
ال��دول��ي��ة ،وت��ب��ادل املعلومات
والت�شاور يف امل�سائل املتعلقة
بالتح�ضري للنظر يف طلبات الت�سليم
وامل�ساعدة القانونية املتبادلة يف
امل�سائل اجلنائية وعقد درا�سات
بحثية وم�ؤمترات وندوات ونقا�شات
م�شرتكة وتبادل ال��زي��ارات حول
املوا�ضيع ذات الأهمية لأي من
الطرفني.
وحددت املذكرة طريقة التنفيذ عرب

القنوات الدبلوما�سية �أو االت�صال
امل��ب��ا��شر ب�ين دائ��رت��ي التعاون
ال���دويل يف النيابة العامة بكال
البلدين.
ووج��ه النائب ال��ع��ام ال�سعودي
يف كلمة �ألقاها بهذه املنا�سبة
�شكره للنيابة الرو�سية على ح�سن
اال�ستقبال ،م�ؤك ًدا البعد التاريخي
للعالقة ال�سعودية الرو�سية.
وق��ال �إن ه��ذه امل��ذك��رة تعرب عن
الت�سارع املطرد يف العالقة بني
البلدين ،وت�أتي مت�سقة مع ر�ؤية
اململكة  2030ال�ساعية للنهو�ض
باململكة يف جميع املجاالت وال
�سيما تطوير الأجهزة العدلية عرب
فتح القنوات مع الأنظمة النيابية
يف البلدان ال�صديقة ويف مقدمتها
رو�سيا.

شارك في «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» المنعقد في بكين

بن راشد عقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني

بد�أ نائب الرئي�س الإماراتي رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ال�شيخ
حممد بن را�شد� ،أم�س ،زيارة ر�سمية
�إل��ى ال�صني لرت�ؤ�س وفد الإم��ارات
رفيع امل�ستوى يف «منتدى احلزام
والطريق للتعاون ال��دويل» املقام
يف العا�صمة ال�صينية بكني مب�شاركة
نحو  40من ر�ؤ�ساء وقادة الدول من
خمتلف �أنحاء العامل ووف��ود نحو
 150دول��ة ومنظمة عاملية والذي
ي�شكل احلدث الأهم على �أجندة ال�صني
للعام .2019
وعقد ال�شيخ حممد بن را�شد� ،أم�س،
جل�سة مباحثات مع رئي�س جمل�س
ال��دول��ة ال�صيني يل كه ت�شيانغ،
تناولت �سبل تعزيز التعاون بني
البلدين يف �ضوء ال��ر�ؤى امل�شرتكة
مل�ستقبل العالقات الثنائية وحر�ص
ال��دول��ت�ين ع��ل��ى تنمية وتر�سيخ
الروابط التاريخية بني اجلانبني
والأخذ مبجاالت ال�رشاكة �إلى �آفاق
�أرحب مبا يخدم م�صالح ال�شعبني.
وتطرق النقا�ش للفر�ص الكبرية
التي ميكن تفعيلها لتحقيق الأهداف
التنموية العري�ضة للدولتني مبا ميهد
ملرحلة جديدة من التعاون املثمر
يف خمتلف امل��ج��االت االقت�صادية
والثقافية والعلمية ،وكذلك الفر�ص
اال�ستثمارية ال��واع��دة املتاحة يف
�إطار التعاون امل�ستمر ،وما ميكن
�أن ت�ضيفه مبادرة «احلزام والطريق»
التي �أطلقها الرئي�س ال�صيني قبل
نحو �ستة �أعوام من �إمكانات لتو�سيع
نطاق التبادل اال�ستثماري والتجاري
وال�سياحي والثقايف لي�س فقط بني
الدولتني ولكن بني ال�صني واملنطقة
العربية على وج��ه ال��ع��م��وم مبا
متثله الإمارات كنقطة عبور حمورية
لأ�سواق املنطقة.
��وه ب��ن را�شد
وخ�ل�ال اجلل�سة ،ن� ّ
ب��االزده��ار ال��ذي �شهدته العالقات
الإماراتية ال�صينية يف �ضوء الأ�س�س
الرا�سخة التي تنطلق منها العالقات
ال��ن��م��وذج��ي��ة ب�ين ال��دول��ت�ين من
احرتام متبادل وحر�ص وا�ضح على

مراعاة امل�صالح امل�شرتكة ،م�ؤكد ًا
�أن الزيارات املتبادلة واللقاءات
امل�ستمرة بني قيادات البلدين متثل
دفعة قوية للعالقات الثنائية مبا
يعزز الر�ؤى املتوافقة نحو م�ستقبل
ح��اف��ل بالفر�ص ،يف ح�ين �شكلت
ال��زي��ارة التاريخية التي ق��ام بها
الرئي�س ال�صيني �شي ج�ين بينغ
�إلى الإم��ارات العام املا�ضي نقطة
حت� ّ�ول ا�سرتاتيجية بالغة الأهمية
يف العالقات الثنائية مبا حملته من
تعبري عن مدى قوة الإرادة ال�سيا�سية
امل�شرتكة يف دفع هذه العالقات �إلى
الأمام وتهيئة كافة الظروف لتنميتها
وتر�سيخ م�ساراتها.
و�أع��رب عن تقديره لر�ؤية القيادة
ال�صينية الرامية �إلى تعزيز عالقات
ال��ت��ع��اون م��ع املنطقة العربية
والعامل ،ونهج االنفتاح الذي تعرب
عنه مبادرة احل��زام والطريق التي
جتمع ع�رشات ال��دول على جمموعة
م��ن الأه����داف اال�سرتاتيجية ذات
املردود االقت�صادي الإيجابي الكبري

• جانب من جلسة املباحثات

على ال��دول التي تغطيها املبادرة
وي�صل عددهم �إلى نحو  70دولة،
م�ؤكد ًا �أن الإم��ارات ت�شارك ال�صني
الر�ؤية الرامية �إلى تو�سيع نطاق
التعاون ال��دويل وبناء املزيد من
ج�سور التوا�صل التي تعني العامل
على مواجهة التحديات امل�شرتكة
ال�سيما االقت�صادية منها.
م��ن جانبه� ،أع���رب رئي�س جمل�س
الدولة ال�صيني يل كه ت�شيانغ عن
تقديره للدور امل�ؤثر الذي ت�ضطلع
به الإمارات على ال�صعيدين الإقليمي
وال���دويل ،يف �ضوء ر�ؤي��ة القيادة
الإم��ارات��ي��ة وحر�صها على تفعيل
�إ���س��ه��ام��ات الإم����ارات ك��ق��وة دافعة
للتطوير الإيجابي لي�س فقط يف
�إطارها العربي ولكن على امل�ستوى
العاملي الأ�شمل ،منوه ًا بالإجنازات
التنموية الكبرية ال��ت��ي حققتها
الدولة يف �إطار م�سريتها احلافلة وما
تتبناه من م�شاريع وخطط م�ستقبلية
تنم عن وعي كامل مبتطلبات التنمية
القائمة على حتقيق رفاه املجتمع

و�سعادته.
و�أ�شاد ت�شيانغ بنهج الإمارات القائم
على الت�سامح ال���ذي جعل منها
من��وذج� ًا يف تهيئة املناخ الداعم
للإبداع والرتحيب باملبدعني وفتح
الباب �أمامهم للم�شاركة يف خمتلف
م�سارات التنمية على �أ�سا�س من
احرتام الكفاءات ومنحها كل مقومات
النمو واالزدهار يف �إطار من التناغم
والت�سامح ال���ذي جنحت الدولة
يف تقدمي �أرف��ع مناذجه احل�ضارية
مبجتمع ثري بتنوع فريد لثقافاته.
و�أكد �أن النموذج التنموي املتميز
الذي متكنت الدولة من بنائه ي�ساعد
على تهيئة املزيد من فر�ص التعاون
املثمرة بني ال�صني والإمارات ال�سيما
يف املجاالت اال�ستثمارية والعلمية
والثقافية �إ�ضافة �إلى جماالت الطاقة
والتكنولوجيا يف �ضوء توافق الر�ؤى
ح��ول �أهمية �إر���س��اء �أ�س�س وا�ضحة
مل�ستقبل التنمية ورغبة م�شرتكة يف
تو�سيع دائرة التعاون نحو حتقيق
هذا الهدف اال�سرتاتيجي.

اإلمارات :تعزيز التعاون المشترك مع جورجيا
انطلقت يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
الإماراتية بالعا�صمة «�أبوظبي» �أعمال جلنة
امل�شاورات ال�سيا�سية الأول��ى الإماراتية -
اجلورجية.جرى خالل امل�شاورات ا�ستعرا�ض
عالقات التعاون امل�شرتك بني البلدين و�سبل

تعزيزها وتطويرها ..وت��ن��اول اجلانبان
امل�ستجدات والتطورات الراهنة وبحثا عددا
من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وعلى
ر�أ�سها التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي.
واتفق اجلانبان على موا�صلة التن�سيق على

�صعيد ال��ع�لاق��ات الثنائية وال��ت��ع��اون يف
املنظمات الإقليمية والدولية ،مبا ي�سهم يف
نقل وجهات نظر متقاربة �إلى املجتمع الدويل
ويخدم الق�ضايا والتحديات املطروحة على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

ورشة عمل خليجية لخفض استخدام المركبات
المستنفدة لطبقة األوزون
نظمت الأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه
وال��زراع��ة ال�سعودية وبرنامج الأم��م املتحدة
للبيئة �أم�س الأول يف حمافظة جدة ،ور�شة العمل
اخلليجية الت�شاورية حول املواقف التفاو�ضية يف
اجتماعات م�ؤمترات الأطراف اخلا�صة بربوتوكول
مونرتيال اخلا�ص ب��امل��واد امل�ستنفدة لطبقة

الأوزون وتعديالت كيغايل.وخالل الور�شة مت
مناق�شة االلتزامات املرحلية على الدول خلف�ض
ا�ستخدام املركبات امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ومدى
مرونة اجلداول اخلا�صة مبركبات « »HCFCsيف
ظل تعديالت كيغايل ،والعمل على ا�ستفادة الدول
امل�شمولة يف امل��ادة اخلام�سة ومن �ضمنها دول
جمل�س التعاون ،كما مت مناق�شة �أهم املوا�ضيع

التي يجب التن�سيق ب�ش�أنها ا�ستعداد ًا للم�ؤمتر «»31
للدول الأط��راف يف بروتوكول مونرتيال اخلا�ص
باملواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون املقرر عقده يف
�إيطاليا خالل الفرتة  8 -4نوفمرب .2019
و�شارك يف الور�شة ممثلون من دول جمل�س التعاون،
كما �شارك من الأمانة العامة يف هذه الور�شة مدير
�إدارة البيئة ال�سعودي عادل الب�ستكي.

بمشاركة قوات الحرس الوطني وخفر السواحل بوزارة الداخلية

البحرين :اختتام فعاليات تمرين «فجر العواصف »23
�شهد ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ق��وة دف��اع
البحرين امل�شري ال��رك��ن ال�شيخ
خليفة بن �أحمد� ،صباح �أم�س ،ختام
فعاليات التمرين البحري التعبوي
«ف��ج��ر ال��ع��وا���ص��ف  »23ب�سالح
البحرية امللكي البحريني بقوة
دفاع البحرين ،والذي نفذه �سالح
البحرية امللكي البحريني مب�شاركة
عدد من �أ�سلحة ووح��دات قوة دفاع
البحرين واحلر�س الوطني وخفر
ال�سواحل بوزارة الداخلية.
و�ألقى قائد �سالح البحرية امللكي
البحريني كلمة ترحيبية بهذه
املنا�سبة ،حيث �أ�شاد بالدعم الكبري
واالهتمام املتوا�صل الذي يحظى به
�سالح البحرية امللكي البحريني مما
كان له �أكرب الأثر يف تطوير قدراته
وتعزيز كفاءته القتالية والتدريبية،
وبعدها ا�ستمع �إلى �إيجاز عن �أهم
مراحل و�أهداف التمرين.
وبهذه املنا�سبة ،هن�أ القائد العام
لقوة دفاع البحرين جميع امل�شاركني
م��ن ق��وة دف��اع البحرين واحلر�س
الوطني ووزارة الداخلية ،و�شكر
امل�رشفني الذين قاموا بالتخطيط
والتنفيذ و�إدارة التمرين على �أكمل
وجه.
و�أو�ضح �أن الدرو�س امل�ستفادة من

,,

بن أحمد
يشيد بعمق
العالقات
بين البحرين
والواليات المتحدة

هذه التمارين يجب �أن يتم ربطها
مع الواقع احلقيقي لتمكني رجال
�سالح البحرية امللكي البحريني
من �أداء واجبهم املقد�س بكل مقدرة
يف خمتلف الظروف ،م�شريا الى �أن
�سالح البحرية امللكي البحريني
�سيكون يف املقام الأول واملتقدم
من الأ�سلحة التي �ستقوم باملهمات

• ال�شيخ خليفة بن �أحمد �شهد فعاليات التمرين

الدفاعية �إلى جانب القوات الربية
اجلوية.
و�شدد بن �أحمد على �أهمية اجلاهزية
على امل�ستوى القتايل والإداري
وذلك من �أجل اال�ستعداد ملواجهة
التهديدات والأخ��ط��ار ،م�ست�شهدا
بالدور الوطني الكبري الذي قام به
الآباء والأجداد ممن قاتلوا ودافعوا

عن هذا اجلزء من املنطقة العربية
والإ�سالمية ،وحافظوا على عروبتها،
وجنحوا يف معاركهم يف مواجهة
العديد من التحديات ،وكانت �أغلب
مواجهاتهم ومعاركهم الدفاعية
جتري يف البحر ،بجانب املعارك
واملواجهات التي كانت تدور رحاها
يف الرب ،فدائما ما كانوا يقاتلون

يف البحر قبل ال�بر ،وبعيدا عن
ال�سواحل واملياه الإقليمية.
على جانب �آخ��ر ،ا�ستقبل امل�شري
الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد ،قائد
القيادة املركزية الأمريكية كينز
ماكينزي ،والوفد املرافق ،بح�ضور
رئي�س هيئة الأرك��ان الفريق الركن
ذياب النعيمي.

المنامة :انطالق فعاليات الملتقى
الثاني ألمن المعلومات
ب���د�أت �أم�����س فعاليات امللتقى
الثاين لأم��ن املعلومات «ثقة»
 2019وال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه هيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
بنادي �ضباط الأمن العام بح�ضور
رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س
املجل�س الأعلى للق�ضاء البحريني
وع����دد م��ن ك��ب��ار امل�س�ؤولني
بالوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة
وامل��خ��ت�����ص�ين يف جم����ال �أم���ن
املعلومات باجلهات احلكومية.
و�أك��د وزي��ر الداخلية البحريني
ال��ف��ري��ق �أول ال�����ش��ي��خ را���ش��د
ب��ن ع��ب��دال��ل��ه �أن ح��م��اي��ة �أم��ن
املعلومات ،من �أبرز التحديات
التي يجب التعامل معها بجدية،
خا�صة م��ع ت��زاي��د التهديدات
الأمنية الإلكرتونية ،منوها �إلى
�أهمية العمل على تبادل اخلربات

وال��ت��ج��ارب الناجحة يف جمال
الأم��ن ال�سيرباين والوقوف على
الأ�ساليب احلديثة يف مواجهة
اجلرمية الرقمية.
و�أ�شار �إلى �أن موا�صلة عقد هذا
امللتقى ،وما يت�ضمنه من برامج
وور����ش عمل ي�سهم يف تعزيز
منظومة التعاون والتن�سيق بني
اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية،
وه��و م��ا يتطلب العمل ب�شكل
م�ستمر ع��ل��ى ت��وف�ير ال�برام��ج
التدريبية املتخ�ص�صة الهادفة �إلى
حت�صني �أنظمة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،معرب ًا عن �شكره
لكافة العاملني بهيئة املعلومات
واحل���ك���وم���ة االل���ك�ت�رون���ي���ة،
والقائمني على مبادرة برنامج
«ثقة» لأمن املعلومات ،متمنيا
للجميع التوفيق والنجاح.

