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والدراسات االكادميية والتقارير 
االخبارية التي تهدف الى توسيع 
اف����اق احل����وار الدميوقراطية، 
والتأثير على احلكومات واملجتمع 
املدني، واملس����اهمة في تشكيل 
سياسات تؤثر فينا جميعا بشكل 

ايجابي.
وأوضح العل����ي ان »تفعيل 
احلوار على املستويات احمللية 
واإلقليمية والدولية هو احملرك 
األساسي حلل الصراعات وبناء 
جسور الثقة والتحرك قدما باجتاه 
تعزيز مبادئ احلريات وحقوق 
اإلنس����ان في الش����رق األوسط 
والعالم على حد س����واء«، الفتا 
الى انه »مت إعداد أرضية صلبة 
يتم بن����اء عليها قضايا املؤمتر 
والتشجيع عبر إيصالها جلميع 

وسائل اإلعالم«.
الش����خصيات  العلي  وثمن 
املشاركة حلرصها حضور هذا 
املؤمتر، حيث متت في جلساته 
مناقش����ة التطورات في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا مؤخرا، 
ونتطل����ع قدما لالس����تفادة من 
الفرص املتاح����ة، وأعلن العلي 
عن انضمام����ه الجتماع منتدى 
ف����ي  مدري����د واألمم املتح����دة 
بروكسل الستكمال املهام املنوطة 

باملؤمتر.
العل����ي: »إن لم نؤمن  وزاد 
باحل����وار كونه احل����ل الوحيد 
للمش����اكل ال داعي من وجودنا 
اليوم فاحلوار هو األداة الوحيدة 
التي توصلنا للحلول الصحيحة، 
 � الفلس����طينية  القضي����ة  وان 
اإلسرائيلية ممكن ووارد حلها 

م����ادام احل����وار كان أداة له����ا، 
العمل اإلنساني هو  ان  مضيفا 
ان يعامل جميع الناس بش����كل 
متساو وشباب اليوم هم عماد 
املستقبل »آمال العلي ان تكون 
املناس����بة لكل  هن����اك احللول 

القضايا الطائفية«.
وأعلن العلي عن إنشاء قنوات 
وشبكات تلفزيونية تدعم احلرية 
واحلوار بني الش����عوب بلغات 
مختلف����ة وتغطي جميع جهات 
العالم، كما ان هذا املشروع يعتبر 
احد مش����اريع مركز فهد سالم 

العلي حلوار احلضارات.
وأكد العل����ي ان »التغييرات 
الت����ي حدث����ت باملنطقة تعطي 
نتيج����ة واضحة للمس����تقبل 
تعتمد على احل����وار طريقا لها 
كما هو حال النتائج التي ملسناها 
اليوم في هذا املؤمتر خاصة ان 
الشعوب لها احلق في ان تطالب 
مبستقبلها، ولكن ما السبيل في 
ذلك وهذا األمر الذي نود التركيز 
عليه ف����ي املؤمتر ولو قلنا هذا 
الكالم قبل أحداث تونس لعارضنا 
اجلميع لكن اآلن اختلف الوضع 
والعاصف����ة قادمة ومس����تمرة 
والثورة اجلديدة إما أن تتأقلم 

معها أو تبتعد عنها«.
وقال الرئيس الپولندي السابق 
ليخ فاليسا »أنا على قناعة تامة 
بأن هذا املؤمتر سيقربنا جميعا 
نحو هدف تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان، وسيس����اهم في دفع 
احلوار حول فهم قيم الس����الم 
العاملي والتس����امح، فأنا مؤمن 
بالقدرات التي تتمتع بها مثل هذه 

»اليوم أرسي قاعدة احلوار 
والتسلسل الزمني للتغيير يجب 
ان يوضع عل����ى طاولة البحث 
واجندة املنطقة، فالتغيير البد 
ان يت����م واجلميع اتفق على ان 
التغيير السلمي هو احلل«، بهذه 
الكلمات والرسائل افتتح الشيخ 
فهد سالم العلي مؤمتره الصحافي 
لالعالن رس����ميا عن مركز فهد 
العلي حلوار احلضارات  سالم 
والدفاع عن احلريات بحضور 
الدوليني  نخبة من السياسيني 

من نادي مدريد.
الذي عقد  املؤمتر الصحافي 
في فندق الريجسني بالبدع اكد 
خالله الشيخ فهد على ان التغيير 
سيطول اجلميع وال يوجد بلد في 
املنطقة بعيد عن هذا التغيير، فاذا 
كان هناك بلد دميوقراطي فعليه 
تطوير دميوقراطيته ويجب ان 
يعمل ملزيد م����ن الدميوقراطية 
واحلرية، واك����د على انه قد آن 
األوان الن يصبح للشباب الدور 
في عملية احلوار والتغيير النهم 
االكثر ع����ددا وعلما من االجيال 

السابقة.
وشدد الشيخ فهد سالم العلي 
على ضرورة ان يكون التغيير 
س����لميا، واكد ان املرحلة التي 
العربية باتت  تعيشها املنطقة 
تؤكد على ان التغيير س����يصل 
للجميع ولهذا علينا التعامل مع 
االحداث بشكل دميوقراطي ومن 
هنا علينا اقناع القادة باملشاركة 
في احلوار وهذا ما نس����عى له 

في املركز.
العلي لقد اختبرت  واضاف 
نفسي كيف يكون شعور املرء 
عندما تسلب منه حريته وابسط 
حقوقه االنسانية ولهذا السبب 
انشأت املركز لدعم احلوار الدولي 
حول احلاج����ة لتعزيز مفاهيم 
احلريات الشخصية واساسيات 

حقوق االنسان.
العلي سنس����لط  واض����اف 
الضوء خ����الل هذا املؤمتر على 
التعلي����م كأداة فعالة  اهمي����ة 
ملكافحة اجلهل الذي يعتبر اخلطر 
الرئيسي الذي يهدد السالم الدولي 
وتعزيز احلوار ودعمه لتأكيد 
حرية الفرد وحقوق االنس����ان، 
وسيقوم املركز بتوزيع البيانات 

خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن إطالق مركز فهد سالم العلي حلوار احلضارات والدفاع عن احلريات بحضور نخبة من السياسيني الدوليني من نادي مدريد

فهد سالم العلي: التغيير سيطول اجلميع وال يوجد بلد بعيد عن التغيير

متابعة لفعاليات املؤمترجانب من كبار احلضور في املؤمتر

الشيخ فهد سالم العلي مفتتحا احلوار

اسماعيل الغامن ود.محمد اشكناني خالل افتتاح الندوة

املؤمترات، وإمكانياتها املساعدة 
على حترير القدرات البش����رية 

وصنع التغيير«.
وأضاف فاليس����ا »من اجليد 
ان تكون هناك شخصيات بارزة 
مثل الشيخ فهد السالم في دعم 
األقاليم األخرى واملساعدة في 
التطور وجتنب الفوضى«، معربا 
عن احلاجة املاسة ملثل هذا الدعم 

وإيجاد احللول للصراعات.
من جانبه، قال رئيس وزراء 
هولندا السابق ورئيس منتدى 
مدري����د ومي ك����وك »ق����د أتينا 
للمشاركة في هذا املؤمتر وهو 
مؤش����ر واضح على أهمية هذه 

املنظمة«.
الى ان »منتدى مدريد  الفتا 
يس����هم في متكني الشعوب من 
فهم املاضي، وإعادة بناء احلاضر 
وتطوير املستقبل وأنا على ثقة 
من قدرة هذا احلوار املهم على 
حتس����ني فهم فئات عديدة من 
الناس ملعاني احلريات الشخصية 
وحقوق اإلنسان، كما ان منتدى 
مدريد مؤسسة غير ربحية تعمل 
على مواجهة التحديات ونحرص 
على تكريس الدميوقراطية حول 
العالم، كما نتعاون مع مركز فهد 
سالم العلي للوصول الى األهداف 

املرجوة معا«.
وذكر كوك أن »هذه اللقاءات 
واحلوارات س����تكون أداة حلل 
أفريقيا  الصراعات في ش����مال 
والش����رق األوسط واحلوار هو 
الى  الوحي����دة للوصول  األداة 

احللول املناسبة«.
أسامة أبوالسعود ـ بيان عاكوم  ٭

الرئيس الپولندي السابق ليخ فاليسا متحدثا

عبدالعزيز العدساني في مقدمة احلضور

خالل تدشني احلملة التوعوية إلستراتيجية الديوان حتت شعار »معًا نحو التميز«

الغامن: التخطيط اإلستراتيجي وضع »احملاسبة« في مصاف أجهزة الرقابة العاملية
أكد الوكيل املساعد للرقابة 
النفطي اسماعيل  القطاع  على 
الغامن أن تبني ديوان احملاسبة 
التخطيط االستراتيجي  ملنهج 
أدى إل���ى متيزه ب���ني األجهزة 
العربي  الرقابية في احملي���ط 
والعامل���ي وأصب���ح ي���ؤدي 
دوره بش���كل يواكب تطورات 

املجتمع.
جاء ذلك خالل الكلمة التي 
ألقاها الغ���امن صباح أمس في 
الن���دوة االفتتاحي���ة للحملة 
التوعوية الستراتيجية ديوان 
احملاسبة 2011 � 2015 حتت شعار 
»معا نحو التميز« والتي أقيمت 
حتت رعاي���ة وحضور رئيس 
الدي���وان عبدالعزيز يوس���ف 

العدساني.
وق���د ذكر الغ���امن أن رقابة 
ديوان احملاس���بة كانت رقابة 
نظامية بحتة ولكن بعد تشكيل 
جلنة لدراس���ة أوضاع الرقابة 
في الديوان كان من الضروري 
تطوير الرقابة لتتواكب مع تطور 
مؤسس���ات الدولة، مما تطلب 
وضع عدد من االستراتيجيات 
ذات األهداف احملورية لتحقيق 
التميز بالعمل الرقابي والتنمية 

اإلدارية والبشرية.

من جانبه أشار مدير املكتب 
الفني للشؤون اإلدارية واملالية 
والقانونية د.محمد أشكناني إلى 
أن النم���وذج الذي مت االعتماد 
عليه في وضع استراتيجيات 
الديوان ه���و النموذج العاملي 
)فايفر( والذي يقوم على منهج 
التخطيط للتخطيط، كما بني 

االس���تراتيجية والتركيز على 
بناء القدرات املؤسسية.

وتطرقت الندوة إلى نتائج 
تنفيذ اخلطط االس���تراتيجية 
على مسار العمل الرقابي بديوان 
احملاس���بة م���ع التركيز على 
النتائج التي حتققت من خالل 
أهداف اخلطة االس���تراتيجية 

االستراتيجية األولى »إصالح 
املسار الرقابي لديوان احملاسبة« 
والتي مت تنفيذها خالل الفترة 
من ع���ام 1995 � 2005، مرورا 
باخلطة االستراتيجية الثانية 
»حتسني كفاءة األداء املؤسسي« 
2006 � 2010، ووص���وال إل���ى 
الثالثة  اخلطة االستراتيجية 

 )SWOT( أن الديوان اتبع منهج
لتش���خيص وضعه في سنة 
معينة وحتديد نقاط الضعف 
والقوة ووضع االستراتيجية 

املناسبة له.
واستعرضت الندوة تاريخ 
التخطيط االس���تراتيجي في 
الدي���وان اعتب���ارا من اخلطة 

التي بدأت  التميز«  »معا نحو 
مطلع عام 2011 وتستمر حتى 

عام 2015.
الديوان  وأضحت فلس���فة 
في إعداد اخلطة االستراتيجية 
ومدى حتقيقها لتطلعات املنظمة 
العليا  الرقابة  الدولية ألجهزة 
)االنتوساي( في إعداد اخلطط 

الثانية فيما يتعلق بتحس���ني 
كفاءة األداء املؤسسي.

النظرة املستقبلية  وبينت 
للديوان والتي تهدف إلى استدامة 
التخطي���ط والتطوير،  منهج 
وتفعي���ل دور املس���ؤولني في 
الديوان املختلفة من  قطاعات 
خالل اإلشراف على عملية إعداد 
ومتابعة تنفيذ اخلطة التشغيلية 

السنوية وتقييم نتائجها.
جدي���ر بالذك���ر أن الندوة 
االفتتاحية تعتبر أولى أنشطة 
احلملة اإلعالمية الستراتيجية 
الثالثة حتت  ديوان احملاسبة 
شعار »معا نحو التميز« والتي 
تنظمها إدارتا املنظمات الدولية 
واإلعالم والعالقات العامة خالل 
الفترة من 22 مايو � 9 يونيو 
العديد من  املقبل، وتتضم���ن 
الفعالي���ات منها ورش���ة عمل 
بعن���وان »كي���ف تتعامل مع 
منتجات اخلطة االستراتيجية؟« 
وحلقة نقاشية حول »منتجات 
االستراتيجية..آليات التطبيق 
وس���بل تفعيل االس���تخدام«، 
ومس���ابقة التمي���ز املهني بني 
قطاعات الديوان، وأخيرا الندوة 
اخلتامية للخطة االستراتيجية 

.2015 � 2011

قائمة املشاركني

نبذة عن مركز حوار احلضارات 
والدفاع عن احلريات

٭ كيم كامبل، رئيسة وزراء كندا السابقة 
.)1993(

٭ ولفغانغ كليمينت، وزير االقتصاد 
والعمال األملاني األسبق )2002 ـ 2005(.
٭ فيسينت فوكس، الرئيس املكسيكي 

األسبق )2000 ـ 2006(.
٭ الفرد غويسنباور، املستشار السابق 

لالحتاد النمساوي )يناير 2007 ـ ديسمبر 
.)2008

٭ بيانكا جاغر من نيكاراغوا، مؤسس 
ورئيسة مؤسسة بيانكا جاغر حلقوق 

اإلنسان، وسفيرة النوايا احلسنة للمجلس 
األوروبي، عضو مجلس املديرين التنفيذيني 

ملنظمة العفو الدولية في الواليات املتحدة 
األميركية، وعضو مجلس أمناء صندوق 

األمازون اخليرية.
٭ ومي كوك، رئيس وزراء هولندا األسبق 

)1994 ـ 2002(، ورئيس منتدى مدريد.
٭ شاندرايكا كوماراتونغا، رئيسة سريالنكا 

السابقة )1994 ـ 2005(.
٭ لويس ألبيرتو الكالي، رئيس جمهورية 

األورغواي األسبق.
٭ بينجامني ماكابا، رئيس جمهورية تنزانيا 

األسبق )1995 ـ 2005(.

٭ أولوسيغون أوباسينغو، رئيس جمهورية 
نيجيريا األسبق )1976 ـ 1979 و1999 ـ 

.)2007
٭ بافيل باالشينكو رئيس اإلدارة الدولية 

ملؤمتر السياسة اجلديدة لدى مؤسسة 
جورباتشوف.

٭ أندريه باسترانا، الرئيس الكولومبي 
األسبق )1998 ـ 2002(.

٭ جياندومينيكو بيكو مساعد األمني العام 
السابق لألمم املتحدة للشؤون السياسية.

٭ بيتر رومان، رئيس وزراء رومانيا 
األسبق )1989 ـ 1991(.

٭ سوامي ساديوجاتاه، مدير املؤسسة 
الدولية لفن احلياة، ومؤسس ومدير مدرسة 

سري لعلوم وأبحاث التداوي باألعشاب.
٭ جورجي سامبايو الرئيس البرتغالي 
السابق )1996 ـ 2001 و2001 ـ 2006(.

٭ كاسام أوتيم، رئيس موريشيوس )1992 
ـ 2002(.

٭ ليخ فاليسا، الرئيس الپولندي األسبق 
)1990 ـ 1995(.

٭ بيتي وليامز احلائز على جائزة نوبل 
للسالم )1976( ومؤسس املركز الدولي 

لرعاية الطفولة.

اسس الشيخ فهد السالم العلي الصباح مركز 
احلوار بني احلضارات والدفاع عن احلريات 

www.fahadcenter.org وهو مؤسسة غير 
حكومية مقرها الشرق االوسط، تعمل 

على دعم احلوار الدولي والنقاش القائم 
على احلاجة الى تعزيز مفاهيم احلقوق 
الشخصية وأساسيات حقوق االنسان، 

باالضافة الى دعم قضايا اساسيات حقوق 
االنسان في الكويت، ومنطقة الشرق 

األوسط والعالم، وميكن للمهتمني متابعة 
 Twitter @ Fahad_Center اخبار املركز على
http://www.facebook. وصفحة الفيس بوك

com/home.php#/paqes/The-Fahad-Al-
Salem-Center/155832411150715.

آن األوان ألن يصبح
للشباب الدور 

في عمليات
احلوار والتغيير

فاليسا: املؤمتر
سيقربنا جميعًا 

نحو تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنسان


