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الكويت تدعم اإلعالن السياسي الفرنسي لحماية الطواقم الطبية في مناطق النزاع

الخالد :سنواصل تعاوننا مع المعنيين إلشاعة ثقافة
االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني
تر�أ�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ،وفد الكويت امل�شارك يف
جل�سة جمل�س الأم��ن ال��دويل التي
عقدت م�ساء �أم�س الأول ،ملناق�شة
�سبل ت�شجيع وت��ع��زي��ز �سيادة
القانون الدويل الإن�ساين بدعوة
من �أملانيا ب�صفتها رئي�سة الدورة
احلالية ملجل�س االمن.
و�ألقى اخلالد كلمة يف �أعمال اجلل�سة
قال فيها« :كما تعلمون ي�صادف عام
 2019الذكرى ال�سبعني التفاقيات
جنيف ل��ع��ام  1949ويف �ضوء
الواقع الدويل احلايل الذي ي�شهد
نزاعات م�سلحة يف مناطق خمتلفة
�أ�صبحت م�س�ألة تعزيز �سيادة
القانون وال �سيما القانون الدويل
الإن�ساين �أكرث �أهمية من �أي وقت
م�ضى  -فاتفاقيات جنيف الأربعة
وبروتوكوالتها الإ�ضافية توفر
االط��ار القانوين حلماية احليز
االن�ساين �أثناء احلروب والنزاعات
امل�سلحة اال �أن���ه م��ن امل��ه��م �أن
ندرك �أنه على الرغم من الت�صديق
على ه��ذه االتفاقيات عامليا اال
انها للأ�سف ال حتظى باالحرتام
وااللتزام املطلوب فال زال العامل
ي�شهد اه��م��اال وجت��اه�لا �صارخا
لتنفيذ ن�صو�ص هذه االتفاقيات يف
الآونة الأخرية».
و�أ����ض���اف« :ف��ف��ي خ�ضم القتال
و���س��ف��ك ال���دم���اء ال����ذي للأ�سف
�أ�صبح عنوان العديد من الأزمات

احلالية ن�شهد م�ستويات قيا�سية
م��ن امل��ع��ان��اة االن�سانية وكما
�سمعنا م��ن خ�لال �إح��اط��ة مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية فان
االحتياجات الإن�سانية العاملية
بلغت م�ستويات قيا�سية .فعلى
�سبيل املثال وبينما جنل�س هنا
اليوم يحتاج �أكرث من  130مليون
�شخ�ص حول العامل �إلى امل�ساعدة
الإن�سانية واحلماية».
وت��اب��ع اخل��ال��د« :ي��ع��د االحتالل
اال�رسائيلي ل�ل�أرا���ض��ي العربية
امل��ح��ت��ل��ة مب���ا ف��ي��ه��ا الأر������ض
الفل�سطينية منذ �أك�ثر من خم�سة
عقود انتهاكا �صارخا للمواثيق
والأع�������راف ال��دول��ي��ة وت�شكل
املمار�سات الإ�رسائيلية و�سيا�ساتها
انتهاكات �صارخة للقانون الدويل
كالتو�سع يف بناء امل�ستوطنات
القائمة وبناء م�ستوطنات جديدة
ب�صورة غري م�سبوقة حيث كان
لهذا االح��ت�لال ال��ذي ط��ال �أم��ده
عواقب �سلبية دائمة على احلياة
ال��ي��وم��ي��ة لل�شعب الفل�سطيني
لع�رشات ال�سنني من خالل انتهاك
وتقوي�ض مبادئ القانون الدويل
وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة
وهو ما بدى وا�ضحا من خالل ما
خل�ص �إليه تقرير جلنة التحقيق
ال��دول��ي��ة امل�ستقلة م��ن ارتكاب
اجلنود اال�رسائيليني انتهاكات
للقانون الدويل االن�ساين والقانون
ال���دويل حل��ق��وق االن�����س��ان خالل

• الشيخ صباح اخلالد متحدثا ً خالل اجللسة

مظاهرات م�سريات العودة الكربى
بع�ضها �أقرت اللجنة ذاتها ب�أنها
ترقى �إلى جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية».
وت�ساءل اخل��ال��د« :كيف ميكننا
و���ض��ع ح���د ل��ه��ذه االن��ت��ه��اك��ات
وتخفيف امل��ع��ان��اة االن�سانية

الهائلة وامل�أ�ساوية التي ت�شهدها
املناطق التي تعاين من الأزمات؟،
ان االج��اب��ة الأ�سا�سية تكمن يف
ج��وه��ر مناق�شاتنا ال��ي��وم وهي
عن طريق تعزيز �سيادة القانون
واحرتام املبادئ الإن�سانية �أثناء
النزاعات امل�سلحة ولكن ال�س�ؤال

ترأس وفد الكويت في اجتماع لجنة خليجية بعمان

الجاراهلل« :مجلس التعاون» لديه رصيد كبير
من القرارات التي تخدم مواطنيه
تر�أ�س نائب وزير اخلارجية خالد
اجل��ارال��ل��ه� ،أم�����س وف��د الكويت
امل�شارك يف االجتماع الـ  19للجنة
الوزارية اخلليجية املكلفة مبتابعة
تنفيذ القرارات ذات العالقة بالعمل
امل�شرتك ،وال��ذي عقد يف م�سقط
ب�سلطنة عمان �أم�س.
و�أك��د يف ت�رصيح عقب االجتماع،
ان دول جمل�س التعاون اخلليجي
لديها ر�صيد كبري من القرارات التي
مت تنفيذها خدمة مل�صالح دول
املجل�س ومواطنيه.
وقال ان «تلك القرارات مل يبق منها
اال ما هو قليل ج��دا ...والدائرة
ت�ضيق بحجم تلك ال��ق��رارات التي
تنفذ يف �إطار جمل�س التعاون».
وا�ضاف ان «تنفيذ القرارات املتعلقة
بالعمل اخلليجي امل�شرتك ما هي اال
دليل على حيوية املجل�س وحر�صه
على هذه التجربة واحلفاظ عليها
وا�ستمرارها بالعطاء لأبناء دول
جمل�س التعاون اخلليجي».
وذكر ان اجتماعات اللجنة الوزارية
اخلليجية ت�ؤكد على دميومة عمل
املجل�س ف�ضال عن اهمية القرارات
التي يتخذها ومدى احلر�ص من قبل
دول املجل�س على تنفيذها.
واو�ضح اجلارالله «جنتمع كل �سنة
ملتابعة القرارات من حيث مراجعة
ما نفذ منها او مل ينفذ كي نتجاوز
اي عقبات تعطل التنفيذ».

الأهم هو كيف ميكننا حتقيق ذلك؟
�أوال وقبل كل �شيء للأمم املتحدة
ب�شكل ع��ام وجمل�س الأم��ن ب�شكل
خا�ص دورا هاما وحم��وري��ا يف
�ضمان االمتثال للقانون الإن�ساين
ال��دويل وتعزيز �سيادة القانون
وذل��ك م��ن خ�لال �ضمان التنفيذ

ال��ك��ام��ل ل��ق��رارات جمل�س الأم��ن
ذات ال�صلة ال �سيما يف �سياق
حماية املدنيني يف ب�ؤر ال�رصاع
وامتثال �أطراف النزاع واملنظمات
الدولية العاملة بامليدان للقانون
الإن�ساين الدويل وعلى قوات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة
كذلك م�س�ؤولية حماية املدنيني
عرب اتخاذ التدابري الالزمة الكفيلة
بذلك يف ظل ما ت�شمله واليتها من
توفري الأم��ن ملخيمات النازحني
واالخالء الطبي للجرحى وتعزيز
قدرات ال�رشطة الوطنية لال�ضطالع
مب�س�ؤولياتها.
وا�ستطرد ال�شيخ �صباح اخلالد
قائالً« :مناق�شات االجتماع الذي
دعومت اليه حول حماية العاملني
يف املجالني الإن�ساين والطبي
تبني مدى �أهمية االلتزام بالقوانني
الدولية القائمة فامل�س�ؤولية تقع
علينا كدول �أع�ضاء لتطبيقها ب�شكل
�أ�شمل من خالل اتخاذ تدابري حمددة
عملية وتنفيذية مبا يف ذلك تبادل
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات بني
الدول وتن�سيق اجلهود فيما يتعلق
باالمتثال للقانون الإن�ساين الدويل
ون�شري هنا الى ان�ضمام الكويت
ودعمها للإعالن ال�سيا�سي التي
بادرت به فرن�سا حلماية الطواقم
الطبية يف مناطق النزاع».
وق���ال« :على امل�ستوى الوطني
ت�شارك الكويت يف �أ�شكال خمتلفة
من بناء ال��ق��درات والتدريب يف

جماالت القانون الدويل الإن�ساين،
حيث ا�ست�ضافت الكويت م�ؤخرا
ال���دورة الإقليمية الثامنة حول
القانون الدويل االن�ساين للق�ضاة
العرب من خالل تعاون م�شرتك بني
معهد الكويت للدرا�سات الق�ضائية
والقانونية واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر و�ستوا�صل الكويت
تعاونها ال��وث��ي��ق م��ع �أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني لإ�شاعة ثقافة
االلتزام بالقانون الدويل الإن�ساين
واحلث على تطبيقه.
و�أ����ض���اف« :ي��رم��ي ميثاق الأم��م
املتحدة الى انقاذ الأجيال املقبلة
من ويالت احلروب وما خلفته من
حزن للب�رشية ي�صعب و�صفه...
ل�ل�أ���س��ف ب��ع��د �سبعة ع��ق��ود من
توقيع امليثاق ال تزال �آفة احلرب
جت��ل��ب احل���زن واال���س��ي للعديد
من جمتمعات ودول عاملنا...
فيجب �أال نن�سى �أبدا ما ن�ص عليه
امليثاق يف ديباجته و�أقتب�س «�أن
نكفل بقبولنا مبادئ معينة ور�سم
اخلطط الالزمة لها �أال ت�ستخدم
القوة امل�سلحة يف غري امل�صلحة
امل�شرتكة».
واختتم اخلالد قائالً�« :أ�ؤك��د من
جديد التزام الكويت وا�ستعدادها
ال��ك��ام��ل ل��ل��ع��م��ل ن��ح��و حتقيق
امل�ساءلة وال��ع��دال��ة والتزامنا
ب��امل��ب��ادئ الأ�سا�سية للقانون
الدويل وعلى ر�أ�سه القانون الدويل
الإن�ساين».

نثمن إشادة «الخدمة المدنية»
العنزيّ :

بـ«الشؤون» في التطبيق السليم للقوانين
كتب �أحمد احلربي:
قال الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية حمد العنزي �إن وكيل ديوان اخلدمة املدنية بدر احلمد
�أ�شاد بجهود ال��وزارة يف التطبيق ال�سليم لقوانني ولوائح وقرارات
جمل�س اخلدمة املدنية وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية.
و�أو�ضح يف ت�رصيح �صحايف ان هذه اال�شادة جاءت يف كتاب ر�سمي وجهه
�إلى وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
وثمن العنزي ما جاء يف الكتاب من ا�شادة بجهود الوزارة والعاملني
فيها للعام الثاين على التوايل وبخا�صة فيما يتعلق باحلر�ص على
تطبيق قوانني ولوائح وقرارات جمل�س اخلدمة املدنية ف�ضال عن اال�شادة
بحر�ص الوزارة على املال العام خالل الفرتة من الأول من يناير 2018
وحتى نهاية دي�سمرب من العام نف�سه.
و�أكد العنزي ان حر�ص قطاع ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية على تطبيق
القوانني والقرارات واللوائح وعدم وجود �أي خمالفات خا�صة ب�ش�ؤون
التوظيف وت�صويب �أي مالحظات ل��دي��وان اخلدمة املدنية تنفيذا
لتوجيهات وزير ال�ش�ؤون �سعد اخلراز وكذلك احلر�ص على املال العام
هو نهج انتهجته ال�ش�ؤون منذ �سنوات طويلة اميانا منها ب�أن هذا النهج
هو واجب وطني على كل م�س�ؤول يف هذا البلد.

• حمد العنزي

«التقدم العلمي» :ضرورة تعزيز

• خالد اجلارالله خالل مشاركته في االجتماع

وا�شاد يف هذا ال�سياق بالعالقات
الثنائية ب�ين ال��ك��وي��ت و�سلطنة
عمان وا�صفا اي��اه��ا بـ«املتميزة
والتاريخية والتي تظللها العالقة
احلميمة واخلا�صة بني �سمو امري
البالد ال�شيخ �صباح االحمد واخيه
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد».
و�أع��رب عن الفخر واالعتزاز بتلك

العالقة بني البلدين قائال «نتطلع
دائما الى تطوير وتعزيز تلك العالقة
مبا يخدم م�صلحة ال�شعبني».
وغ���ادر اجل��ارال��ل��ه ع�رص �أم�س،
العا�صمة العمانية م�سقط بعد
تر�ؤ�سه وفد الكويت يف االجتماع،
وك���ان يف وداع����ه �سفري الكويت
لدى �سلطنة عمان �سليمان احلربي

واع�ضاء ال�سفارة الكويتية لدى
م�سقط .و���ض��م وف���د ال��ك��وي��ت يف
ع�ضويته ك�لا م��ن م�ساعد وزي��ر
اخلارجية ل�ش�ؤون جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�سفري نا�رص
املزين ،وم�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون مكتب نائب الوزير ال�سفري
�أيهم العمر.

تقدم مرة واحدة فقط ويتم تسديدها على  28شهراً

«التأمينات» :فترة التقديم
لـ«السبعة معاشات» مفتوحة
قالت م��دي��رة العالقات العامة والإع�ل�ام املتحدث
الر�سمي با�سم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
فاطمة النا�رص� ،إن فرتة التقدمي على طلب �رصف �سبعة
معا�شات تقاعدية «مفتوحة» ب�رشط �أن يكون التقدمي
ملرة واحدة.
و�أو�ضحت �أنه على �سبيل املثال «�إذا كان �صايف املعا�ش
التقاعدي للمتقاعد �ألف دينار �سيح�صل على � 7آالف دينار
ي�ستقطع من معا�شه  250دينارا «ربع �صايف املعا�ش»
ويتم ت�سديدها على مدة � 28شهرا وميكن تق�سيم الطلب
�إلى مرتني».
و�أ�شارت �إلى �أن «الت�أمينات» تعاملت مع �أكرث من � 5آالف
طلب �رصف �سبعة معا�شات تقاعدية مقدمة �أم�س ،م�ؤكدة
�أن امل�ؤ�س�سة قبلت كافة الطلبات املقدمة.
ولفتت �إلى �أن الطلبات ت�ضمنت �ألف طلب مت تقدميها
عرب خدمة «�أونالين» دون مراجعة مقرات امل�ؤ�س�سة
�إذ �سيتم ايداع املبالغ يف ح�سابات امل�ستفيدين خالل
يومي عمل.

وبينت �أنه على الراغبني يف اال�ستفادة من تلك امليزة
التقدم لها «�أونالين» من �أماكنهم دون احلاجة ملراجعة
امل�ؤ�س�سة ،مو�ضحة �أن امل�ؤ�س�سة تعمل ملدة �شهر على
فرتتني للت�سهيل على املراجعني الذين ميكنهم اال�ستفادة
من تلك امليزة.
وذكرت �أن امل�ؤ�س�سة م�ستمرة يف تقدمي كافة خدماتها
للمراجعني خالل �أوق��ات ال��دوام مبا فيها املعا�شات
املقدمة فيما تعمل على تقدمي خدمات ال�سبعة معا�شات
املقدمة يف املبنى الرئي�سي وكافة الفروع خالل الفرتة
ال�صباحية.
و�أ�ضافت �أن تلك اخلدمة تقدم �أي�ضا يف الفرتة امل�سائية
من ال�ساعة � 5إلى  8م�ساء يف املبنى الرئي�سي وفرع
جنوب ال�رسة فقط.
و�أفادت ب�أنه ميكن طلب �رصف �سبعة معا�شات تقاعدية
مقدمة عرب اخلدمة االلكرتونية ب�رشط �أن يكون رقم الهاتف
النقال م�سجال لدى امل�ؤ�س�سة وذلك بال�ضغط على الرابط
التايل./https://eservice.pifss.gov.kw :

• فاطمة الناصر

سبل التحول لبرامج المباني الخضراء
انطلق امل ��ؤمت��ر الأول ملجل�س
الكويت للمباين اخل�رضاء �أم�س،
حتت عنوان «املنازل امل�ستدامة
واحل���ي���اة اخل�����ض�راء» لبحث
�آليات تطوير التنمية احل�رضية
امل�ستدامة وي�ستمر يومني.
و�أكد نائب املدير العام مل�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي د�.سامل
احل��ج��رف ،خ�لال االف��ت��ت��اح �أن
التنمية احل�رضية امل�ستدامة
باتت حتديا رئي�سيا ،معتربا �أن
املباين اخل�رضاء واملجتمعات
احل�رضية امل�ستدامة وال�صديقة
للبيئة متثل عالمة مميزة للعامل
اجلديد الذي يقدم �صورة مثالية
للحياة اخل����ضراء داخ���ل هذه
البيئة.
و�أ����ض���اف �أن امل����ؤمت���ر يوفر
فر�صا جيدة للبحث عن بع�ض
امل�ستجدات املتعلقة بالتحول
ال��ك��ام��ل للبيئة امل�ستدامة
النظيفة واخلالية من التلوث
«خ�صو�صا �إذا ما �أخذنا بعني
االعتبار �أن الأغلبية يق�ضون
�أك�ثر من  %90من �أوقاتهم يف
الأماكن املغلقة».
و�أو�ضح �أن هذه الأ�سباب تبني
�أهمية املباين اخل�رضاء من حيث
مالءمتها للوعي العاملي الذي
يتجه نحو التخفيف من الآثار
ال�سلبية املرتتبة على التغريات
املناخية ف� ً
ضال عن �أن البيئة
امل�ستدامة تعزز من نظام احلياة
ال�صحي.
ولفت �إل��ى �أن البيئة الكويتية
القدمية قبل اكت�شاف النفط كانت
م�ستدامة و�صديقة للبيئة �إذ كانوا

• تكرمي إحدى املشاركات

ي�ستخدمون امل���واد الطبيعية
لبناء املنازل ،مبينا �أن��ه بعد
اكت�شاف النفط �أ�صبحت «منازلنا
م�صدرا ال�ستهالك الطاقة واملاء
والتكنولوجيا وك��ل امل�صادر
الطبيعية».
و�شدد احلجرف على �أن البحث
العلمي واالجت����اه ن��ح��و بناء
جمتمعات م�ستدامة و�صديقة
للبيئة ي��ؤم��ن م�ستقبال �صحيا
�أف�ضل للأجيال القادمة ،الفتا
�إلى �رضورة تعزيز �سبل التحول
لربامج املباين اخل�رضاء.
و�أ����ش���ار �إل���ى اع��ت��م��اد الكويت
�ستة م�ستويات �أ�سا�سية لتقييم
امل��ب��اين اخل����ضراء وال�صديقة
للبيئة ،قائال �إن م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي «تت�رشف وت�سعد
برعايتها للم�ؤمترات التي تعزز

م��ن مفهوم البيئة امل�ستدامة
و�إن�شاء جمتمعات خ�رضاء».
و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر �سوف يناق�ش
امل�شكالت والق�ضايا القائمة
على �أر�ض الواقع ويطرح احللول
الالزمة خللق بيئة �أكرث مرونة
حتتوي بفعالية املجتمعات
ال�سكنية امل�ستدامة والأحياء
واملدن التي تتواءم مع احلياة
اخل����ضراء يف اخلليج عموما
والكويت على وجه اخل�صو�ص.
من جانبها قالت املدير العام
مل��ج��ل�����س ال���ك���وي���ت للمباين
اخل�رضاء �ساندرا درا�سكوفيت�س،
�إن املجل�س منذ ت�أ�سي�سه يهدف
الى ن�رش ثقافة البناء الأخ�رض
ال�صديق للبيئة للو�صول الى
بناء بيئة ح�رضية �أكرث خ�رضة
يف الكويت والعامل.

