12

شؤون

خارجية

www.alshahedkw.com
العدد ( )3728االثنين  6مايو 2019
info@alshahedkw.com

الدوحة شاركت في اجتماع لجنة المختصين بالمحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

قطر :نعمل على توفير ضمانات
لحماية حقوق العمال
نظمت اللجنة الوطنية حلقوق
الإن�سان بالتعاون مع اجلالية
النيبالية ندوة تثقيفية للعمالة
النيبالية ح��ول «حقوق العامل
النيبايل يف قطر ومزايا القانون
اجل��دي��د لتنظيم دخ���ول وخ��روج
الوافدين واقامتهم» مبنا�سبة اليوم
العاملي للعمال وذلك يف �إطار خطة
تفعيل مذكرة التفاهم املربمة بني
اللجنة الوطنية حلقوق االن�سان
مع نظريتها يف النيبال والتثقيف
ملمثلي وكاالت التوظيف بالنيبال
وللعمالة النيبالية.
وهدفت ال��ن��دوة لتوعية العمال
النيباليني بحقوقهم كعمال وافدين
���س��واء م��ن الناحية القانونية
�أو االجرائية وتعريفهم مبزايا
القانون اجل��دي��د لتنظيم دخول
وخ���روج ال��واف��دي��ن� .إل��ى جانب
رفع الوعي باحلقوق لدى العمال
النيباليني وتعريفهم على حُمددات
ظ���روف العمل ال�لائ��ق و��شروط
ال�سالمة املهنية.
ع��ل�اوة ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ح العالقة
التعاقدية بني العامل و�صاحب
ال��ع��م��ل .وت�سليط ال�����ض��وء على
اال���ش��ك��االت ال��راه��ن��ة بخ�صو�ص
ا�ستقدامهم من البلد امل�صدر ،و�أبرز
مميزات القانون اجلديد واختالفه
عن القوانني ال�سابقة.
و�أكد نائب رئي�س اللجنة الوطنية
حلقوق الإن�سان القطرية د.يو�سف
عبيدان خ�لال كلمته االفتتاحية
للندوة �إن اللجنة الوطنية حلقوق
االن�سان قطر وباقي امل�ؤ�س�سات
الوطنية املنت�رشة يف ربوع العامل
 ,تعمل على حماية وتعزيز حقوق

في وزارة العدل السعودية
�أ�صدر خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �أمرا ملكيا بتعيني  54قا�ضي ًا يف
وزارة العدل على درجة مالزم ق�ضائي.
و�أو���ض��ح وزي��ر العدل رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء ال�شيخ وليد ال�صمعاين� ،أن ذلك ي�أتي
ام��ت��داد ًا للدعم املتوا�صل من خ��ادم احلرمني
وحر�صه واهتمامه مبرفق الق�ضاء.
ومتنى ال�صمعاين التوفيق للق�ضاة لتحقيق
التطلعات يف �إقامة العدل وتطبيق �أحكام ال�رشع
احلنيف امل�ستمد من كتاب الله عز وجل و�سنة
نبيه �صلى الله عليه و�سلم.
على جانب �آخر ،ا�ستقبل امللك �سلمان بن عبد
العزيز يف مكتبه بق�رص ال�سالم يف جدة ،رئي�س
اجلمعية الوطنية يف جمهورية بوركينافا�سو
رئي�س احتاد الربملانيني الأفارقة احل�سن باال.
وجرى خالل اال�ستقبال ،ا�ستعرا�ض �آفاق التعاون
وبخا�صة يف املجال الربملاين بني جمل�س ال�شورى
واجلمعية الوطنية بجمهورية بوركينافا�سو.

• امللك سلمان بن عبد العزيز

اللجنة المنظمة لمعرض مسقط للكتاب استعرضت أنشطة الدورة الـ 25
• د.يوسف عبيدان خالل الندوة

مواطني الدولة وكذلك وافديها،
م�شري ًا �إلى �أن هذه احلماية �أ�صبحت
اليوم ترتكز �أك�ثر على العمالة
الوافدة لكون دولة قطر تعد دولة
م�ستقبلة للعمالة وهو ما يعطي
للجنة م�س�ؤولية ك�برى يف ر�صد
حقوق العمال.
وق���ال �إن امل�ؤ�س�سات الوطنية
ب�صفة عامة وامل�ؤ�س�سات الوطنية
العاملة يف دول���ة م�ستقبلة �أو
م�صدرة للعمالة ب�صفة خا�صة
تُ عترب ال�ضامن الأ�سا�سي ملراقبة
حقوق العمالة واحرتام حرياتهم
الأ�سا�سية وكرامتهم االن�سانية

و�سبل العي�ش الالئق ،منوه ًا �إلى
�أن احل��ق يف العمل يعد �أ�سا�سا
لأعمال حقوق الإن�سان والتمتع
بحياة كرمية.
ويف �ش�أن �آخ��ر� ،شاركت قطر يف
االجتماع الرابع للجنة املخت�صني
م��ن امل��ح��اك��م العليا والتمييز
بدول جمل�س التعاون التي عقدت
يف ال��ري��ا���ض .وت��ر�أ���س وف��د قطر
امل�شارك يف االجتماع نائب رئي�س
حمكمة التمييز ال�شيخ القا�ضي
د.ثقيل ال�شمري.
ومت خ�لال االج��ت��م��اع بحث عدد
م��ن املو�ضوعات امل��درج��ة على

جدول الأعمال ومن بينها اخلطة
الت�شغيلية للخطة اال�سرتاتيجية
للمحاكم العليا والتمييز بدول
جمل�س التعاون وم�رشوع النظام
«القانون» املوحد للمحاكم العليا
والتمييز بدول املجل�س.
كما ناق�ش االجتماع موا�ضيع تتعلق
باللجنة العلمية على هام�ش �أعمال
اللقاءات الدورية لر�ؤ�ساء املحاكم
العليا والتمييز� ،إل���ى جانب
بحث امل�سائل املتعلقة باملوقع
الإل��ك�تروين اخل��ا���ص باملحاكم
العليا والتمييز ب���دول جمل�س
التعاون.

أكد على ضرورة ترسيخ األمن والسالم واالستقرار العالمي

البواردي :للقوات المسلحة اإلماراتية

رصيد مشرف في خدمة المجتمع الدولي
�أك��د وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع
الإم��ارات��ي حممد ال��ب��واردي �أن ما
حققته القوات امل�سلحة الإماراتية
من تطور كبري وم�ستوى متميز،
م�سجلة ر�صيدا م�رشفا من املنجزات
يف خدمة املجتمع الدويل من خالل
�إ�سهاماتها املتميزة على �صعيد
العمل الإن�ساين والإغاثي ،ون�رصة
ق�ضايا احلق والعدل مع االلتزام
بال�رشعية ال��دول��ي��ة ،و�سعيها
لرت�سيخ الأمن وال�سالم واال�ستقرار
يف مناطق خمتلفة من العامل� ،إلى
جانب كفاءتها القتالية يف الدفاع
عن الدولة ،لت�صبح منوذجا رائدا
يف ر�سم ال�سيا�سات الدفاعية وتنفيذ
اخل��ط��ط اال�سرتاتيجية واملهام
العملياتية.
وق��ال البواردي مبنا�سبة الذكرى
الثالثة والأربعني لتوحيد قواتنا
امل�����س��ل��ح��ة �إن الإم������ارات تفخر
مبنجزاتها املتعددة وامل�رشقة
يف خمتلف جماالت احلياة الأخرى
لتناف�س الدول املتقدمة بل تتفوق
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا ،ح�ضاريا

خادم الحرمين يأمر بتعيين  54قاضي ًا

واجتماعيا

وعلميا

واقت�صاديا
وثقافيا.
و�أ�شار �إلى حر�ص القيادة الإماراتية
على �إ�سعاد الإن�سان ون�رش روح
الت�سامح وال��ت ��آخ��ي ب�ين الب�رش
لتك�سب الإم����ارات ح��ب واح�ت�رام
املجتمع ال��دويل وت�صبح منوذجا
فريدا بني دول العامل ،ومل يكن
ليتحقق ذلك لوال التزام قيادتنا
الر�شيدة بروح التوافق منذ ت�أ�سي�س
االحت��اد ،والتفاف حكام الإمارات
و�شعب الإم����ارات ح��ول الرئي�س
الإم��ارات��ي القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ال�شيخ خليفة بن زايد.
و�أ�ضاف البواردي �أنه منذ انطالق
م�سرية بناء القوات امل�سلحة قبل
حوايل ن�صف قرن ،حر�صت القيادة
على تنظيمها وجتهيزها وفق �أحدث
الأ�س�س واملعايري العاملية ،وعملت
على توفري �أحدث الأ�سلحة والأجهزة
وامل��ع��دات والأنظمة االلكرتونية
املتطورة.
و�أكد �أن احلكومة الإماراتية �أولت
اهتماما خا�صا لإن�شاء �أرقى الكليات

• محمد البواردي

واملعاهد وامل��دار���س الع�سكرية
لت�أهيل وتدريب الكوادر الوطنية
من ال�ضباط و�ضباط ال�صف واجلنود
والأفراد ،الأمر الذي �ساهم يف تعميق
م�ضمون الهوية الوطنية الإماراتية
وزاد م��ن تالحم ومناعة قواتنا
امل�سلحة ،لت�صبح قادرة على العمل
ب�إمكاناتها الذاتية يف مواجهة
التهديدات الداخلية واخلارجية،

وقد جاء قانون اخلدمة الوطنية
الإلزامي ك�أبرز مبادرات القيادة
لدعم جمهود القوات امل�سلحة يف
الدفاع عن الدولة ب�سواعد �أبنائها
من الذكور والإناث عند احلاجة.
و�أكد على �أهمية �إقامة ال�صناعات
الع�سكرية ال��وط��ن��ي��ة احلديثة
لت�ضمن االرتقاء امل�ستمر مب�صادر
قوتنا الذاتية ،كما �أن ال�صناعات
الع�سكرية ت�شكل �أحد �أهم مظاهر
تقدم االقت�صاد الوطني ،والذي
حت��ر���ص ال���دول���ة ع��ل��ى تنميته
ومتكينه ب�شكل م�ستدام ،فقد �شهدت
قواتنا امل�سلحة تطورا نوعيا يف
�صناعاتها و�أنظمتها الع�سكرية
الربية والبحرية واجلوية خالل
ال�سنوات املا�ضية ،وقد �ساهمت
املعار�ض الع�سكرية الدفاعية التي
تقام على �أر�ض الدولة مثل «معر�ض
�آيدك�س ،ومعر�ض دبي للطريان» يف
�إبراز �إمكانات الدولة وتقدمها يف
جمال ال�صناعات الدفاعية والأمنية
لتناف�س ال��ك��ث�ير م��ن ال�رشكات
العاملية.

وزير شؤون الدفاع العماني التقى
رئيس األركان البريطاني
ال��ت��ق��ى ال���وزي���ر امل�����س���ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع ب�سلطنة عمان ،بدر
البو�سعيدي يف م�سقط� ،أم�س،
رئي�س �أرك��ان الدفاع الربيطاين
الفريق �أول ال�سري نيكوال�س كارتر
الذي يزور ال�سلطنة حالي ًا.
وذك��رت وكالة الأنباء العمانية
�أنه جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
جماالت التعاون الع�سكري القائم
بني �سلطنة عمان واململكة املتحدة
وتعزيزه.
كما ناق�ش رئي�س �أرك���ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة العمانية
الفريق ال��رك��ن �أح��م��د النبهاين
تعزيز ال��ت��ع��اون يف املجاالت
الع�سكرية مع الفريق اول ال�سري
نيكوال�س ك��ارت��ر ،ومت تبادل
وجهات النظر ،وبحث ع��دد من
الأم��ور الع�سكرية ذات االهتمام
امل�شرتك بني البلدين.
ج��اء ذل��ك ،فيما ا�ستقبل رئي�س
�أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
العمانية رئي�س �أرك���ان الدفاع
الربيطاين.
وح����ضر امل��ق��اب��ل��ة م��دي��ر ع��ام
اال�ستخبارات الع�سكرية امل�شرتكة
والأم���ن الوقائي برئا�سة �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة العمانية

• البوسعيدي مستقبالً نيكوالس كارتر

العميد الركن �سيف بن حمدان
البو�سعيدي.
ويف ���ش ��أن ع��م��اين �آخ���ر ،عقدت
اللجنة املنظمة ملعر�ض م�سقط
اجتماعا لها ام�س
الدويل للكتاب
ً
برئا�سة وزير الإعالم رئي�س اللجنة
يف دورت��ه اخلام�سة والع�رشين
د.عبد املنعم احل�سني.
وا�ستعر�ضت اللجنة ع���دد ًا من
املو�ضوعات من بينها الفعاليات

إدارات الجمارك الخليجية عقدت
اجتماع ًا مشترك ًا في الرياض

وزير التسامح شهد تخريج طالب كليات التقنية في أبوظبي
�شهد وزير الت�سامح الإماراتي ال�شيخ نهيان بن
مبارك حفل تخريج طالب كليات التقنية العليا
على م�ستوى �أبوظبي والعني والظفرة والبالغ
عددهم  956خريجا دفعة العام .2018
و�أ���ش��اد مدير جممع كليات التقنية العليا
عبداللطيف ال�شام�سي يف كلمته با�سم جمل�س
�أمناء كليات التقنية العليا بح�ضور ال�شيخ
نهيان بن مبارك حلفل تخريج كوكبة جديدة
من طالب كليات التقنية العليا من دفعة العام
 2018من «عيال زاي��د» على م�ستوى فروع
الكليات يف �أبوظبي والعني ومنطقة الظفرة
م�ؤكدا �أن ت�رشيف معاليه له نكهة خا�صة كون

معاليه الرئي�س امل�ؤ�س�س لكليات التقنية
العليا الذي قاد م�سريتها على مدى ربع قرن
من الزمان رف��دت خاللها الكليات قطاعات
العمل ب�آالف الكفاءات الوطنية .
و�أ�ضاف �أن ال�شيخ نهيان بن مبارك عمل على
حتقيق ر�ؤي��ة القيادة احلكيمة يف ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة تعليمية تتمتع بنوعية مميزة من
التعليم متثلت يف التعليم التطبيقي وجت�سد
ذلك يف كليات التقنية التي �أ�صبحت �أكرب
م�ؤ�س�سة تعليم عال بفروعها الـ  16على م�ستوى
الدولة لي�صبح لدينا يف كل بيت �إماراتي طالب
�أو خريج من كليات التقنية العليا.

و�أكد �أن ال�شيخ نهيان ج�سد ر�ؤية القيادة
الر�شيدة يف الت�سامح واالنفتاح احل�ضاري
على العامل على م�ستوى التعليم من خالل
مد ج�سور التوا�صل مع م�ؤ�س�سات تعليمية
عاملية و�إقامة الفعاليات التي جمعت على
�أر�ض االمارات العلماء واملفكرين و�آالفا من
طلبة العامل.
وقال �إنه مع اختتام احتفاالت التخريج لدفعة
العام  2018نرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
للقيادة احلكيمة لدعمهم املتوا�صل لكليات
التقنية العليا طيلة م�سريتها التعليمية مما
مكنها من �أداء دورها بنجاح ومتيز.

والأن�����ش��ط��ة امل�����س��ت��ح��دث��ة التي
�سي�ضمها يف دورت���ه اخلام�سة
والع�رشين واال�ستفادة من تقييم
فعالياته يف دورته ال�سابقة.
كما مت خ�لال االج��م��اع مناق�شة
التح�ضريات واال�ستعدادات للدورة
اخل��ام�����س��ة وال��ع����شري��ن ،التي
�ستنطلق فعالياتها خالل الفرتة
من  25فرباير �إلى  7من �شهر مار�س
للعام املقبل .2020

• جانب من االجتماع

عقدت �إدارات اجلمارك واجلهات
امل�س�ؤولة بوزارات الداخلية بدول
جمل�س التعاون اجتماع ًا م�شرتك ًا،
مبقر الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة مبدينة
الريا�ض.
وت��ر�أ���س االجتماع مدير �ش�ؤون
املنافذ بالإدارة العامة للجوازات
والإق��ام��ة ب�سلطنة عمان املقدم
�سامل بن علي الكلباين ،ومب�شاركة
ممثلني عن دول جمل�س التعاون
والأمانة العامة.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع ع�����دد ًا من
امل��و���ض��وع��ات املتعلقة بتنقل
الأفراد بني دول جمل�س التعاون،
وتطوير م�سارات دخول مواطني
دول املجل�س و�أ�رسهم يف املنافذ
البينية «الربية» يف �سبيل ت�سهيل
عملية مرورهم عرب تلك املنافذ.

تكريم شرطيات بحرينيات شاركن في برنامج
تطوير قدرات المرأة في المجال العسكري

• جانب من حفل التخرج

�شاركت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمر�أة هالة
الأن�صاري يف حفل تكرمي خريجات برنامج بناء
وتطوير قدرات املر�أة العربية يف املجال الع�سكري
وحفظ ال�سالم ،الذي �أقيم يف العا�صمة الإماراتية
�أبو ظبي.
و�أث��ن��ت الأن�����ص��اري على امل�شاركة املتميزة
للمر�شحات البحرينيات م��ن منت�سبي وزارة
الداخلية يف هذا الربنامج الأول من نوعه على
م�ستوى املنطقة ،و�إكمالهن بنجاح ثالثة �أ�شهر
من التدريبات املكثفة وبنتائج عالية امل�ستوى،
م�ؤكدة �أن مثل هذه امل�شاركات النوعية تفتح
املجال �أمام املر�أة البحرينية لتنويع مهاراتها
والبناء على قدراتها ،كمجال امل�شاركة يف

عمليات حفظ ال�����س�لام ،وبالنظر ك��ذل��ك �إلى
م�ساهماتها العريقة يف القطاع الع�سكري ،حيث
كانت الأول��ى خليجي ًا فيه منذ العام ،1970
و�ساهمت بنقل خرباتها يف نطاق العمل ال�رشطي
الن�سائي ،مع تدرجها يف العديد من املنا�صب
القيادية.
ونوهت الأن�صاري بالدور الرائد ال��ذي تتواله
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف قيادة العمل الن�سائي
يف االمارات ومبادراتها النوعية على امل�ستويني
العربي والدويل وهو ما يقدم �صورة مت�ألقة للمر�أة
االماراتية و�إ�سهاماتها الرفيعة يف تنمية وطنها،
ويبعث على الإع��ج��اب والفخر ملا حتققه ابنة
االمارات من منجزات حقيقية وم�ؤثرة.

