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تر�أ�س اجتماع جلنة تطوير التعليم والتدريب

ت�شكيــــل جمـــل�س ا�ست�شـــاري ي�ضـــم خبـــراء دوليــني
تر�أ�س �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س جلنة تطوير التعليم والتدريب يف
مكتبه بق�صر الق�ضيبية �أم�س االجتماع ال�ساد�س واخلم�سني
للجنة.
ويف بداية االجتماع ناق�شت اللجنة اداء الطلبة يف
االمتحانات الوطنية التي تقي�س م�ستوى التطور يف النظام
التعليمي الوطني وا�ستعر�ضت اخلطوات التي قامت بها
وزارة الرتبية والتعليم لرفع �أداء الطلبة وحت�سني م�ستوى
النظام التعليمي من خالل تعزيز املواد التعليمية وتطوير
املناهج الدرا�سية وتاهيل املعلمني وال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
التعليمة الدولية وذلك يف �ضوء العر�ض املقدم بهذا ال�شان.
ويف هذا ال�سياق �أكدت اللجنة اهمية التن�سيق واملتابعة
بني كافة اجلهات ذات العالقة وتفعيل االجتماعات
التن�سيقية للجنة امل�شرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم
والهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدريب والقيام بتزويد جلنة تطوير التعليم والتدريب
بنتائج هذه االجتماعات والتو�صيات املطلوبة لتح�سني �أداء
وخمرجات النظام التعليمي الوطني.
كما �أكدت اللجنة على �أهمية توعية الطلبة و�أولياء
الأمور والتعرف على �آرائهم حول االمتحانات الوطنية،
ا�ضافة اىل اهمية اتخاذ االجراءات التي ت�ضمن جدية االلتزام
بتقدمي االمتحانات الوطنية من قبل الطلبة ،وذلك من خالل

وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
ي�شيد مبركز الأمم املتحدة للإعالم
ا�ستقبل غامن بن ف�ضل البوعينني وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية بالديوان العام للوزارة �صباح
ام�س جنيب فريجي ،مدير مركز الأمم املتحدة للإعالم
يف اخلليج العربي .وخالل اللقاء ،رحب بفريجي،
م�شيدا بجهود املركز وتعاونه مع مملكة البحرين
لتعزيز وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وبرامج الأمم املتحدة يف
املجال الإعالمي.

ال�شيخ حممد بن مبارك مرتئ�سا ً االجتماع
احت�ساب ن�سبة من نتائج االمتحانات �ضمن درجات الطالب.
ويف هذا االطار اكد �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
على اهمية اال�ستفادة من اخلربات الدولية يف عملية التقييم
وت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري ي�ضم عددا ً من اخلرباء الدوليني
يف هذا املجال ،كما �أكد �سموه على �ضرورة التن�سيق
واملتابعة الدائمة بني اجلهات ذات العالقة.
وقد ا�ستعر�ضت اللجنة يف مو�ضوع �آخر التقرير
املرحلي ل�سري العمل يف كلية بوليتيكنك البحرين ،حيث
�أ�شارت النتائج اىل ارتفاع معدل توظيف خرجي الكلية

البالغ عددهم  283خريجا ً اىل اكرث من  %80يف داخل
اململكة وخارجها.
كما ا�ستعر�ضت اللجنة برنامج عمل بوليتيكنك
البحرين احلايل وامل�ستقبلي واالن�شطة التي تقوم بها الكلية
وخطط تعزيز العمل ومكانة البوليتيكنك على امل�ستويني
املحلي واخلارجي من خالل ال�شراكات مع القطاعني اخلا�ص
والعام وامل�ؤ�س�سات التعليمية وبيوت اخلربة الدولية،
وذلك باال�ضافة اىل التحديات التي تواجهها الكلية و�سبل
تذليلها والوفاء مبتطلباتها.

وزير �ش�ؤون املتابعة ي�شارك يف منتدى دبي لأف�ضل املمار�سات احلكومية 2014

املطوع :تبادل املعرفة وتطوير الأداء احلكومي وتوفري بيئة عمل حمفزة
�شارك وزير الدولة ل�ش�ؤون املتابعة
حممد بن �إبراهيم املطوع �أم�س يف �أعمال
«منتدى دبي لأف�ضل املمار�سات احلكومية
 ،»2014والذي يقام على مدى يومني
برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،مبركز دبي التجاري العاملي،
وي�شارك فيه عدد من املتحدثني العامليني،
يت�ضمن عر�ض جتارب عاملية وحملية
عن بناء امل�ؤ�س�سات الذكية املتعلمة ،بهدف
تعزيز تبادل املعرفة واخلربات والتجارب
الناجحة بني الهيئات والدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية يف جمال التميز وتطوير الأداء
احلكومي وتوفري بيئة عمل حمفزة على
الأداء الفعال.
وقال وزير الدولة ل�ش�ؤون املتابعة
يف كلمة خالل املنتدى �أن حكومة البحرين
حققت تقدما ً مهما ً يف م�ؤ�شر احلكومة
االلكرتونية وفقا ً لتقارير الأمم املتحدة حيث
حققت املركز « »18على م�ستوى العامل مما

حممد املطوع
يعزز ثقتنا يف امل�ستقبل.
و�أكد الوزير املطوع �أن احلكومة
الذكية باملفهوم التكنولوجي هي امتداد
للحكومة االلكرتونية يف توفري اخلدمات
ب�سرعة وبفاعلية وبكفاءة عالية وعلى
مدار ال�ساعة يف �أي وقت و�أي مكان ،وذلك
بتطبيقات الو�سائل الذكية مثل الهاتف
املحمول والأجهزة الرقمية� ،أما احلكومة

الذكية باملفهوم االجتماعي ال�سيا�سي فهي
احلكومات الرا�شدة التي ت�سعى لتحقيق
�آمال �شعوبها وتكون قريبة منهم ت�شرتك
معهم يف ر�سم ال�سيا�سات وتنفيذ الربامج
التي حتقق لهم تطلعاتهم ،وهي يف �سبيل
ذلك ،متار�س عملها بكل م�س�ؤولية و�شفافية
م�ستخدم ًة ما حققه العلم من و�سائل
تكنولوجية ذكية لتقدمي خدماتها وكل
و�سائل التوا�صل االجتماعي االلكرتونية
لتكون �أقرب �إىل املتعاملني معها ،وذلك ال
يتحقق �إالّ بقرار و�إراد ٍة �سيا�سية �صادقة.
و�أ�ضاف �أن الأدوات الذكية والتوا�صل
االجتماعي بالو�سائل الذكية هما �صديقان
للحكومات الرا�شدة العاملة من �أجل �سعادة
�شعوبها ،بينما هما عدوان للحكومات
الفا�شلة املتخلفة ،فبالأدوات الذكية تتحقق
القدرة العالية على التناف�سية ورفع القدرة
الإنتاجية والإبداعية وتخفي�ض التكاليف
وتوفري الوقت وتراكم وتعميم املعرفة.
وقال املطوع ان ما ننعم به من تقدم
علمي معريف وح�ضاري هو ثمرة �صراع

الإن�سان مع الزمن يف م�سرية الب�شرية
منذ الأزل نحو حل لغز الزمن باملفهوم
الفل�سفي».
وتابع�« :إن �صراع الإن�سان مع الزمن
هو الذي حقق لنا الثورة املعلوماتية
ب�أدواتها الذكية التي بها حتقق احلكومات
الرا�شدة ر�ضا و�سعادة �شعوبها».
يذكر �أن منتدى دبي لأف�ضل املمار�سات
احلكومية الذي ي�أتي هذا العام حتت
عنوان «حكومة ذكية ومتعلمة» يركز
على مو�ضوع التعلم احلكومي ودوره يف
االرتقاء بالأداء واخلدمة ،ويت�ضمن برنامج
املنتدى جمموعة من اجلل�سات احلوارية
واملحا�ضرات يلقيها خرباء متخ�ص�صون
يف جماالت التميز احلكومي ،باال�ضافة �إىل
عرو�ض لق�ص�ص النجاح و�أف�ضل التطبيقات
واملمار�سات من واقع العمل احلكومي
يف دبي ،يقدمها الفائزون يف فئات التميز
امل�ؤ�س�سي والتميز الوظيفي يف برنامج
دبي للأداء احلكومي ،باال�ضافة �إىل عر�ض
ممار�سات وجتارب عاملية متميزة.

ال�سيد ي�صل �إىل ال�صومال
الفتتــاح م�شاريــــع البحـــرين

بتوجيه من جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى الرئي�س الفخري للم�ؤ�س�سة اخلريية امللكية،
وحتت رعاية �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س
جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية ،و�صل �إىل جمهورية
ال�صومال الدكتور م�صطفى ال�سيد الأمني العام للم�ؤ�س�سة
اخلريية امللكية ،وذلك الفتتاح م�شاريع مملكة البحرين
يف جمهورية ال�صومال ،وكان يف ا�ستقباله والوفد املرافق
وزير التعليم العايل والبحث العلمي والثقافة الدكتور
دعالة �آدم حممد �سعادة ،ووزير ال�صحة الدكتور علي حرير
وم�ست�شار الرئي�س ال�صومايل الدكتور طاهر غيلي وعدد
من امل�س�ؤولني.
حيث �سيقوم الدكتور م�صطفى ال�سيد بافتتاح م�شاريع
مملكة البحرين يف ال�صومال التي عملت عليها امل�ؤ�س�سة
اخلريية امللكية �ضمن امل�شاريع التنموية مل�ساعدة ال�شعب
ال�صومايل ال�شقيق بعد موجة اجلفاف التي مرت بها
جمهورية ال�صومال.
وتعترب م�شاريع مملكة البحرين اول م�شاريع تنموية
يتم تنفيذها يف ال�صومال منذ �أكرث من ع�شرين عاماً،
حيث ت�ضم م�ست�شفى مملكة البحرين التخ�ص�صي وجممع
البحرين العلمي جامعة مقدي�شو الوطنية .وع�شرة �آبار
مياه يف خمتلف مناطق ال�صومال
اجلدير بالذكر ف�إن مملكة البحرين قامت بحفر ع�شرة
�آب��ار مياه يف خمتلف مناطق ال�صومال و�إج��راء �إعادة
وت�صحيح النظر لـ  4000مري�ض �صومايل ،بالإ�ضافة �إىل
ال�شحنات الإغاثية التي مت �إر�سالها لل�صومال �أثناء موجة
اجلفاف والتي و�صلت �إىل �أكرث من  200طن املواد الإغاثية
والطبية والغذائية .اجلدير بالذكر �أن الوفد ي�ضم ممثلني
عن اجلمعيات اخلريية وجمعية الهالل الأحمر البحريني
وعددا ً من ال�صحفيني واالعالميني.

وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
ينوه بعالقات ال�صداقة مع اليابان
ا�ستقبل غامن بن ف�ضل البوعينني ،وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية ،مبكتبه بالديوان العام للوزارة،
�صباح ام�س كيو�شي ا�ساكو �سفري اليابان لدى مملكة
البحرين .وخالل اللقاء رحب بال�سفري الياباين ،منوها ً
بعالقات ال�صداقة التي تربط بني مملكة البحرين
واليابان.

البوعينني ي�ؤكد احلر�ص على
تطوير العالقات مع االحتاد الأوروبي
ا�ستقبل غامن بن ف�ضل البوعينني وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية مبكتبه بالديوان العام لوزارة
اخلارجية� ،صباح ام�س وفد من �سفراء االحتاد
الأوروبي وهم :البريتو فيكي ال�سفري الإيطايل لدى
اململكة وبرنار رينو فابر ال�سفري الفرن�سي لدى
اململكة ،وافتاميو�س كو�ستوبول�س نائب مندوب
االحتاد الأوروبي املقيم يف الريا�ض.

