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قطر شاركت في اجتماع وزراء ورؤساء
أجهزة الخدمة المدنية الخليجي
�شاركت قطر يف االجتماع ال�ساد�س
ع�رش لوزراء ور�ؤ�ساء �أجهزه اخلدمة
املدنية بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية الذي �أقيم ام�س يف
�سلطنة عمان ال�شقيقة.
تر�أ�س الوفد القطري خالل االجتماع
وزي���ر التنمية االداري����ة والعمل
وال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة يو�سف
فخرو.
وناق�ش االجتماع املوا�ضيع ذات
الأهمية باخلدمة املدنية يف دول
املجل�س واتخذ القرارات املنا�سبة
بهذا ال�ش�أن.
يذكر �أن االجتماع ال��وزاري �سبقه
اجتماع للوكالء �أم�س الأول.
ويف �ش�أن �آخر ،بد�أت بجامعة قطر
�أم�س الأول� ،أعمال منتدى البحوث
ال�صحية القطري -الربيطاين الذي
ينظم بالتعاون بني م�ؤ�س�سة حمد الطبية ،و�شبكة
العلوم واالبتكار يف اململكة املتحدة وبدعم من
املجل�س الثقايف الربيطاين.
ويعد املنتدى ،الذي ي�ستمر يومني ،من�صة لكبار
خرباء البحوث ال�صحية من قطر وبريطانيا للقاء
لتعزيز ال�رشاكة يف جمال البحوث الطبية وتطوير
التعاون الثنائي ملواجهة التحديات ال�صحية يف
البلدين ،ف�ضال عن مواجهة التحديات ال�صحية
العاملية ب�شكل م�شرتك.
وي�شهد املنتدى م�شاركة  22متحدثا من امل�ؤ�س�سات

• يوسف فخرو مشاركا ً في االجتماع

البحثية وال��دوائ��ر احلكومية ال��رائ��دة يف اململكة
املتحدة� ،إلى جانب عدد من الأكادمييني ومقدمي
الرعاية ال�صحية ،واملهنيني يف جماالت تعزيز نقل
املعرفة واالبتكار يف البحوث ال�صحية داخل الدولة.
قال رئي�س جامعة قطر د .ح�سن الدرهم�« :إن م�ستقبل
ال�صحة يقوم على التعاون وبناء ال�رشاكات ،وهذا
املنتدى يج�سد هذا التعاون بني قطر وبريطانيا حيث
ي�سعى لتوحيد اجلهود ملواجهة التحديات ال�صحية،
من خالل جمع �أف�ضل الكوادر وامل�ؤ�س�سات لتبادل
اخلربات للح�صول على �أق�صى فائدة».

عمان :مجلس الدولة يقر مقترح
السياسة اللغوية في السلطنة

أشادت بدور األمم المتحدة في عمليات حفظ السالم والتصدي لألزمات

البحرين :منطقة الشرق األوسط تواجه
تحديات أمنية متفاقمة
رحب وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون
الدولية ،رئي�س جمل�س �أمناء مركز
البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية والطاقة د .ال�شيخ عبدالله
ب��ن �أح��م��د ،بال�رشاكة املتنامية
القائمة بني البحرين ومنظمة الأمم
املتحدة يف خمتلف املجاالت ،م�شي ًدا
باجلهود احلثيثة والنبيلة التي تقوم
بها املنظمة الدولية يف عمليات حفظ
ال�سالم ،ودورها الفاعل يف الت�صدي
للأزمات الإقليمية والدولية.
ج��اء ذل���ك ،فيما اجتمع ال�شيخ
عبدالله بن �أحمد مع رئي�س الفريق
املعني باخلليج يف ق�سم ال�رشق
الأو�سط ب ��إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وحفظ ال�سالم لدى الأمانة العامة
للأمم املتحدة فيكتور بولياكوف،
وذلك يف �إطار الزيارة الر�سمية التي
يقوم بها �إل��ى البحرين ،بح�ضور
املن�سق املقيم لأن�شطة الأمم املتحدة
يف البحرين �أمني ال�رشقاوي.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع ،ا�ستعر�ض بن
�أحمد ،م�سرية التعاون بني اجلانبني
والتي توجت بتوقيع �إطار ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية يوم � 24أكتوبر ،2017
ً
م�ستعر�ضا عد ًدا من الإجراءات العملية
جلهود البحرين يف جم��ال تعزيز
ال�رشاكة مع منظمة الأمم املتحدة،
من بينها �إن�شاء «اللجنة الوطنية
ملتابعة ال��ت��زام البحرين بكافة
القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن
الدويل» كما نظمت وزارة اخلارجية
ؤخرا ور�شة عمل متخ�ص�صة ،حول
م� ً
ا�ستك�شاف فر�ص جديدة لتوطيد �أ�س�س
العالقات التاريخية والإيجابية مع
املنظمة الدولية.
و�أكد �أن ال�سيا�سة اخلارجية للبحرين

متتلك تقاليد عريقة ورائدة للتعاون
املثمر مع الأم��م املتحدة وهيئاتها
ومنظماتها وبراجمها املتخ�ص�صة،
وتهتم ببناء عالقات قوية وبناءة
مع املنظمة الدولية � ً
إميانا ب�أهمية
التو�صل �إل��ى ع��امل �أك�ثر ا�ستقرار ًا
وازدهارا.
ً
و�أ�شار بن �أحمد� ،إل��ى �أن البحرين
تعول على الدور املهم الذي ت�ضطلع
به منظمة الأم��م املتحدة يف حماية
ال�سلم والأم��ن الدوليني ،خا�صة �أن
منطقة ال�رشق الأو�سط تواجه حتديات
�أمنية متفاقمة ون��زاع��ات متنوعة
معقدة ،م�شد ًدا على �أهمية وقف �أية
ممار�سات وانتهاكات تقوم بها �أطراف
غري م�س�ؤولة حتاول زعزعة اال�ستقرار
الإقليمي من خالل التدخل يف �ش�ؤون

• بن أحمد مستقبالً بولياكوف والشرقاوي

الدول الأخرى ورعاية الإرهاب.
و�أ�شاد مببادرة الأم�ين العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غويتري�س «العمل
من �أجل حفظ ال�سالم» ،التي تهدف
�إلى تعزيز �سبل التعاون اجلماعي
مع عمليات حفظ ال�سالم ،وااللتزام
املتبادل للو�صول �إلى التميز يف �أداء
هذه املهام ،الفتا �إلى �أن البحرين
وح�ضورا مميزً ا يف
متتلك �سج ًال حاف ًال
ً
حتقيق مقا�صد ميثاق الأمم املتحدة
ويف مقدمتها حفظ ال�سلم والأم��ن
ال��دول��ي�ين ،كما ت��أت��ي اململكة يف
طليعة دول العامل التي تواجه بحزم
ً
و�سلوكا
فكرا
وفاعلية خماطر الإرهاب ً
ومتوي ًال ومال ًذا.
و�أعرب عن تقديره لإ�سهامات ونتائج
عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم

يف م�ساعدة الكثري من ال��دول على
جت��اوز املخاطر والأزم���ات وت�أمني
اال���س��ت��ق��رار ،وه��و �أم��ر يحتاج �إلى
ت�ضافر جهود املجتمع الدويل لتوفري
كل مقومات جناحه وا�ستمراره ،قائ ًال:
«�إن خيارنا الثابت والدائم هو ال�سالم
العادل والتعاون البناء القائم على
�أ�س�س �سليمة من االحرتام املتبادل،
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول يف ظل بيئة م�ستقرة ومزدهرة
و�آمنة».
من جانبه� ،أ�شاد فيكتور بولياكوف،
باجلهود الد�ؤوبة للبحرين الرامية
�إل���ى ح��ف��ظ الأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة ،وبناء �رشاكة متميزة مع
الأم���م املتحدة ،متمن ًيا للبحرين
املزيد من التقدم والرقي.

من خالل ورش عمل تفاعلية ركزت على خدمة المتعاملين

اإلمارات واألردن تختتمان برنامج ًا لبناء كوادر
مؤهلة لتطوير الخدمات الحكومية

• جانب من جلسة مجلس الدولة العماني

� ّأقر جمل�س الدولة العماين� ،أم�س ،مقرتح «ال�سيا�سة
اللغوية يف ال�سلطنة واقعها وحتدياتها و�آليات
تطويرها وتفعيلها» مع ت�شكيل جلنة �صياغة فنية
لت�ضمني مرئيات الأع�ضاء حول املقرتح.
كما وافق املجل�س يف جل�سته العادية التا�سعة لدور
االنعقاد ال�سنوي الرابع من الفرتة ال�ساد�سة برئا�سة
رئي�س املجل�س د .يحيى املنذري وبح�ضور �أع�ضاء
املجل�س «م�رشوع الأحكام اخلا�صة مب�رشوعات القوانني
املقدمة من قبل جمل�س عمان» ،م�شيدا بالتقرير مع
�إدخال مالحظات املكرمني الأع�ضاء حوله.
كما ناق�ش املجل�س املقرتح املقدم من اللجنة اخلا�صة
حول «ال�سيا�سة اللغوية يف ال�سلطنة واقعها وحتدياتها
و�آل��ي��ات تطويرها وتفعيلها» ،حيث �ألقت رئي�سة
اللجنة د .ريا املنذرية بيان اللجنة �أو�ضحت فيه �أن
للغة العربية دور ًا م�ؤثر ًا يف التطور احل�ضاري ،حيث
رشفها الله تعالى بجعلها وعاء لكتابه العزيز ،ثم
� ّ
مبا �أ�سهمت به من نقل للرتاث العربي ونتاجات �أبنائها
الفكرية والثقافية املختلفة.
وا�شارت �إلى �أنه ونظرا العتبار اللغة العربية رمز

الهوية لدى �أبنائها ،كان من الواجب احلر�ص عليها
واالهتمام بها ،يف ظل انت�شار الكثري من امل�ستجدات
أثرت ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف
واملتغريات التي � ّ
فكرهم وثقافتهم.
وقالت« :لقد ت�ضاعفت �أهمية احلر�ص على اللغة العربية
يف هذا الع�رص الذي يت�سم بالتجدد املعريف والتطور
التكنولوجي ،خا�صة يف ظل احلاجة �إل��ى تعزيز
املحتوى العربي على ال�شبكة الدولية للمعلومات
«الإنرتنت» ،مبا يدعم حتقيق متطلبات االقت�صاد القائم
على املعرفة ،وهو التوجه العاملي الذي ركزت عليه
كثري من ال��دول من خالل االعتماد على اللغة الأم يف
الإنتاج املعريف وجوانب الإبداع واالبتكار.
وا�ستعر�ض املجل�س خالل اجلل�سة مذكرة حول الإعالم
الإل��ك�تروين ،كما اطلع على عدد من التقارير منها:
تقرير الأمانة العامة ،وتقرير حول م�شاركة املجل�س
يف الدورة الرابعة ع�رشة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي وال��ذي عقد
بالعا�صمة املغربية الرباط� ،إ�ضافة �إلى تقرير حول
زيارة رئي�س جمل�س ال�شيوخ بالت�شيك لل�سلطنة.

السعودية :اختتام أعمال مؤتمر
«السالمة والصحة المهنية»
اختتمت �أم�س� ،أعمال م�ؤمتر ال�سالمة وال�صحة املهنية
الذي عقدته وزارة العمل والتنمية االجتماعية ال�سعودية
بالريا�ض على مدى يومني ،بهدف رفع التوعية مبفهوم
ال�سالمة وال�صحة يف بيئة العمل ،ون�رش ثقافة الوقاية،
مبا ُي�سهم يف تعزيز حماية �سالمة و�صحة العاملني
ينعك�س �إيجاب ًا
واحلفاظ على املمتلكات والبيئة ،ومبا
ُ
على خف�ض تكاليف �إ�صابات العملِ  ،وتعزيز كفاءة
املن�ش�آت.

و�شهدت اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر ا�ستعرا�ض تو�صيات
املتحدثني يف جل�سات احل��وار وور���ش العمل ،من
خمت�صني وخرباء يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية،
حيث �أو���ص��ى املتحدثون ب�أهمية ال��ت��زام املن�ش�آت
والعاملني باملتطلبات النظامية املتعلقة بلوائح
ال�سالمة وال�صحة املهنية التي ت�صدرها اجلهات ذات
العالقة ،وحث املن�ش�آت على التحول امل�ؤ�س�سي نحو
نظم �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية.

اختتمت فعاليات ال��دورة الثانية
م��ن ال�برن��ام��ج التدريبي لتطوير
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة يف الأردن
التي �شملت �سل�سلة من اجلل�سات
التخ�ص�صية وور�ش العمل التفاعلية
الهادفة لبناء وتطوير وتعزيز
ق��درات موظفي اخلدمات احلكومية
وفق املعايري اخلدمية النوعية التي
يتبناها برنامج الإم��ارات للخدمة
احلكومية املتميزة.
ويهدف الربنامج الذي ي�أتي �ضمن
�إطار ال�رشاكة اال�سرتاتيجية لتحديث
العمل احلكومي بني حكومتي الإمارات
والأردن و�شارك فيه  40موظفا من
 20وزارة وهيئة حكومية �أردنية،
لتنمية قدرات املوظفني و�إك�سابهم
مهارات جديدة و�صقل خرباتهم يف
جمال تقدمي اخلدمة احلكومية مبا
يحقق �سعادة املتعاملني من خالل
جمموعة من الور�ش التفاعلية التي
ركزت على خدمة املتعاملني وتلبية
احتياجاتهم وتوفري قيمة م�ضافة
لهم.
و�أ���ش��ادت وزي��رة ال�سياحة والآث��ار
املفو�ض ب�صالحيات تطوير الأداء
امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سات يف الأردن جمد
�شويكة ،بال�رشاكة اال�سرتاتيجية
وال��ت��ع��اون امل�ستمر ب�ين الأردن
والإم����ارات بتوجيهات من قيادتي
البلدين يف خمتلف املجاالت وخا�صة
تطوير منظومة الأداء امل�ؤ�س�سي.
وثمنت جهود التن�سيق امل�شرتك
والعمل املتوا�صل لتنفيذ ع��دد من
املبادرات التي من �ش�أنها �إحداث نقلة
نوعية يف اخلدمات احلكومية �أهمها
ج��ائ��زة ويل العهد لأف�ضل تطبيق
خدمات حكومية لطلبة اجلامعات

�إ�ضافة �إلى �إن�شاء �أول مركز خدمات
من��وذج��ي وت�صميم وتفعيل مركز
امل����سرع��ات احلكومية �إل��ى جانب
التدريب وبناء ال��ق��درات وبرنامج
ت�أهيل مليون مربمج �أردين.
و�أك���دت �شويكة �أهمية الربنامج
التدريبي الهادف �إل��ى رف��ع كفاءة
موظفي ال�صف الأمامي الذين يتعاملون
ب�شكل مبا�رش مع اجلمهور مبا ي�سهم
يف �إح���داث نقلة نوعية يف ثقافة
تقدمي اخلدمة وين�سجم مع توجيهات
ال��ع��اه��ل الأردين امل��ل��ك عبدالله
ال��ث��اين ب���أن يكون امل��واط��ن حمور
اهتمام احلكومة و�أن تلبي اخلدمات
احلكومية اح��ت��ي��اج��ات وتوقعات
املواطنني باعتبارهم ��شرك��اء يف
تطوير اخلدمات احلكومية.
ب��دوره� ،أك��د م�ساعد املدير العام
للخدمات احلكومية يف مكتب رئا�سة

• جانب من اجللسة اخلتامية

جمل�س الوزراء بوزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء وامل�ستقبل يف الإمارات حممد
بن طليعة �أن عملية التحديث احلكومي
تتطلب برامج تدريبية مكثفة وم�ستمرة
ملوا�صلة ب��ن��اء ق���درات املوظفني
ومتكينهم و�إ�سعادهم مبا يحفزهم
على التعلم امل�ستمر ويعزز مهاراتهم
ويرتقي مب�ستوى العمل احلكومي
ويطور الأداء الفردي وامل�ؤ�س�سي،
ويلبي تطلعات املتعاملني ويجعل
منهم �رشكاء فاعلني يف ت�شكيل جتربة
خدمات حكومية متكاملة.
وقال ابن طليعة �إن ال��دورة الثانية
م��ن برنامج ت��دري��ب موظفي خدمة
املتعاملني يف الأردن جاءت ا�ستكماال
ملبادرات ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني
البلدين الهادفة �إلى حتديث العمل
احلكومي مبا ي�سهم يف تقدمي خدمات
متميزة ت�سهل جتربة املتعامل وترتقي

بها و�صوال �إلى �أف�ضل النتائج.
و�شارك يف �أعمال الربنامج التدريبي
عدد من الكفاءات الإماراتية من ذوي
التجارب املتميزة يف العمل كمدربني
م ��ؤه��ل�ين ومعتمدين يف احلكومة
االحتادية ،هم كل من الرائد �سعيد
الظهوري من وزارة الداخلية وناهد
القا�سمي من وزارة ال�صحة وحمد
ال�شيخ م��ن وزارة تنمية املجتمع
ورفيعة احلمادي من املجل�س الوطني
للإعالم.
وتناول الربنامج التدريبي الذي نظم
على مدى � 5أيام املفاهيم الأ�سا�سية
لت�صميم جت��رب��ة متعامل متميزة
وتطبيق �آل��ي��ات نوعية تعزز دور
مراكز خدمة املتعاملني يف اجلهات
احلكومية كمحطات خدمية متكاملة
و�صوال �إل��ى تقدمي جتربة متعامل
مب�سطة وفاعلة.

نسيبة :زعزعة االستقرار تمهد الطريق أمام التطرف

• النا ن�سيبة

حثت الإم��ارات ب�صفتها رئي�س جمموعة منظمة
التعاون الإ�سالمي املجتمع الدويل التخاذ تدابري
عملية وم��وح��دة من �أج��ل �إن��ق��اذ فر�ص ال�سالم
وحتقيق حل الدولتني.
و�أك��دت املندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم
املتحدة النا ن�سيبة يف البيان الذي �ألقته بالنيابة
عن املجموعة خالل مناق�شة جمل�س الأمن الربع
�سنوية حول الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط مبا يف
ذلك ق�ضية فل�سطني التي عقدت  -التزام منظمة
التعاون الإ�سالمي بالتو�صل �إلى حل ي�ضمن قيام
دولة فل�سطينية م�ستقلة على �أ�سا�س حدود الرابع
من يونيو  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية
وفقا لقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة
ال�سالم العربية ومرجعيات مدريد.و�شددت على
�أن��ه من « الوا�ضح �أن الو�ضع على الأر���ض يف
املناطق الفل�سطينية �أ�صبح ه�شا وال ميكن �إهماله
بعد الآن و�أن النزاع قد �أدى �إلى زعزعة اال�ستقرار

يف ال�رشق الأو�سط ب�شكل خطري مما ميهد الطريق
�أمام اجلماعات املتطرفة لن�رش ر�سائل الإرهاب
والعنف».
ودعت ن�سيبة �إلى االهتمام بالو�ضع الإن�ساين
املتدهور يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة مبا
يف ذلك القد�س ال�رشقية ،منوهة �إلى �أن �إغالق
�إ�رسائيل �شبه التام لقطاع غزة ال يزال ي�رض مبا
يقرب من مليوين فل�سطيني يعي�شون يف هذه
املناطق و�أن احلظر ال�شامل على ال�سفر ما عدا يف
«احلاالت الإن�سانية اال�ستثنائية» والقيود ال�شديدة
املفرو�ضة على دخول الب�ضائع وخروجها من غزة
�أثرت ب�شدة على �إمكانية ح�صول الفل�سطينيني على
اخلدمات الأ�سا�سية.
كما دع��ت �إل��ى تقدمي الدعم �إل��ى وكالة الأمم
املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
« الأون��روا» التي تقدم امل�ساعدات �إلى غالبية
�سكان غزة �إ�ضافة �إلى الالجئني يف جميع �أنحاء

املنطقة.
و�سلطت ال�ضوء على �صندوق وقف لدعم الالجئني
الفل�سطينيني والذي مت الإعالن عن �إن�شائه �أثناء
الدورة ال�ساد�سة والأربعني ملجل�س وزراء خارجية
منظمة التعاون الإ�سالمي التي عقدت يف دولة
الإمارات يف مار�س  2019حيث يهدف ال�صندوق
�إلى تعزيز الو�ضع املايل للأونروا ومتكينها من
موا�صلة تقدمي الإغاثة واخلدمات االخ��رى �إلى
الالجئني الفل�سطينيني ب�صورة م�ستدامة.
و�أكدت ال�سفرية ن�سيبة �أهمية دفع الزخم الدويل
ملوا�صلة حتقيق تقدم يف العملية ال�سيا�سية،
م�شرية �إلى الدور احلا�سم الذي يقوم به املجتمع
ال��دويل وجمل�س الأم��ن يف التو�صل حلل عادل
و�شامل للنزاع ،جم��ددة الت�أكيد على �أن احلل
الوحيد املمكن تنفيذه لإنهاء هذا النزاع هو
حل الدولتني.و�شددت على �أن اجلهود املبذولة
لتحقيق ال�سالم والأمن الدوليني لن تنجح دون

�إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية
والعربية ودع��ت �إ�رسائيل �إل��ى وقف �أن�شطتها
اال�ستيطانية غري القانونية و�إنهاء �أية حماوالت
غري م�رشوعة لتغري الو�ضع القانوين للقد�س.
وذكرت �أن �أي اعرتاف بـ «ال�سيادة الإ�رسائيلية»
على مرتفعات اجل��والن ال�سورية املحتلة لن
يغري الو�ضع القانوين له�ضبة اجلوالن ال�سورية
مبوجب القانون الدويل.
كما �شددت ال�سفرية ن�سيبة على احلاجة �إلى
توفري امل�ساعدة والدعم الالزمني للفل�سطينيني
لتمكينهم من حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية
مبا يتما�شى مع �أهداف التنمية امل�ستدامة.
و�أك���دت يف ختام بيانها �أن «منظمة التعاون
الإ�سالمي لن تدخر �أي جهد لتعزيز ال�سالم والأمن
الدوليني من خالل دعم حتقيق حل الدولتني
بحيث تعي�ش فل�سطني و�إ�رسائيل جنبا �إلى جنب
يف تفاهم و�سالم وازدهار.

