
أك��دت دول��ة الكويت أول أم��س على 
ض��رورة حماية املدنيني في النزاعات 
املسلحة وت��ع��زي��ز االم��ت��ث��ال للقانون 

الدولي وتدابير املساءلة ذات الصلة.
ج��اء ذل��ك خ��ال كلمة م��ن��دوب دول��ة 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي املكتوبة مبناسبة 
املناقشة املفتوحة املرئية ملجلس االمن 
ح��ول »حماية املدنيني ف��ي النزاعات 

املسلحة«.
وأيد العتيبي اقتراح وتقدمي خطوات 
ملموسة لضمان تنفيذ ج��دول اعمال 
حماية املدنيني من قبل ال��دول االعضاء 
واالمم املتحدة واالطراف املعنية األخرى 
استنادا للتقرير السنوي لامني العام 
ح��ول حماية امل��دن��ي��ني ف��ي ال��ن��زاع��ات 
املسلحة ال سيما مع انتشار فيروس 

)كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وق���ال: إن االج��ت��م��اع يعقد ف��ي ظل 
ظ���روف غير مسبوقة حيث تواصل 
األمم املتحدة واملجتمع الدولي املعركة 
ض��د تفشي وب���اء ف��ي��روس )ك��ورون��ا( 
وان��ت��ش��اره ف��ي جميع ان��ح��اء العالم 
وع��اوة على انه يشكل تهديدا خطيرا 

لصحتنا اجلماعية.
وأضاف أن هذا الفيروس يهدد أيضاً 
أمن وسامة املدنيني الذين يواجهون 
بالفعل حت��دي��ات وت��ه��دي��دات ألمنهم 
وسامتهم نتيجة النزاعات املسلحة 
املستمرة ما يزيد من أهمية اجندة حماية 

املدنيني أكثر من أي وقت مضى.
وأك��د ترحيب دول��ة الكويت ودعمها 
املتواصل لدعوة األمني العام أنطونيو 
غوتيريس الى وقف فوري إلطاق النار 

على الصعيد العاملي في ضوء انتشار 
هذا الوباء وحتث مجلس األمن بصفته 
الهيئة الوحيدة ل��أمم املتحدة املكلفة 
بصون السلم واألمن الدوليني على دعم 

هذه الدعوة.
وت��اب��ع العتيبي أن ه��ذا االجتماع 
تشارك فيه دولة الكويت للمرة األولى 
منذ نهاية عضويتها غير الدائمة للفترة 
2018-2019 والتي ساهمت خالها 
بنشاط في جدول أعمال حماية املدنيني 
م��ن خ��ال امل��ش��ارك��ة ف��ي ت��ق��دمي ال��ق��رار 
2417 بشأن النزاع واجلوع الى جانب 
كل من هولندا والسويد وكوت ديفوار 

في عام 2018.
وأضاف أن دولة الكويت قدمت القرار 
2474 بشأن املفقودين في النزاعات 
املسلحة، ال��ذي اعتمده مجلس األم��ن 
باالجماع بتاريخ 11 يونيو 2019، 
وذل����ك س��ع��ي��اً م��ن��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز اإلط���ار 
املؤسسي واملعياري حلماية املدنيني 
وبناء على جتربة وطنية مريرة ال يزال 
يعاني منها العديد من أبناء الشعب 

الكويتي.
وأوضح أن هذا القرار يعد أول منتج 
يصدر عن املجلس يتطرق إلى مسألة 
املفقودين في النزاعات املسلحة على 
وج��ه التحديد ويدعو جميع األط��راف 
ف��ي ال��ن��زاع��ات امل��س��ل��ح��ة إل���ى ات��خ��اذ 
التدابير ال��ازم��ة ملنع األش��خ��اص من 
االختفاء والبحث بنشاط عن األشخاص 

املفقودين ومتكني إعادة رفاتهم.
وب��نينّ العتيبي أن ال��ق��رار يدعو الى 
ضمان التحقيقات النزيهة والفعالة 
ومقاضاة اجلرائم املتصلة باألشخاص 

امل��ف��ق��ودي��ن أث��ن��اء ال��ن��زاع��ات املسلحة 
ويهدف إلى إعادة التأكيد على القواعد 
ذات الصلة في القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
وقال: »بينما يسعدنا أن نرى أن القسم 
املتعلق باألشخاص املفقودين قد مت تفصيله 
ف��ي تقرير األم��ني ال��ع��ام لهذا ال��ع��ام، فإننا 
ناحظ استمرار اإلباغ عن أعداد مقلقة من 
حاالت املفقودين أثناء النزاعات املسلحة في 

العام املاضي«.
وح��ث العتيبي ف��ي ه��ذا السياق ال��دول 
األع���ض���اء ع��ل��ى ض��م��ان وج����ود ق��وان��ني 
وس��ي��اس��ات وطنية مناسبة ملنع فقدان 
االشخاص وشجع جميع االط��راف املعنية 
على اتخاذ التدابير الازمة ملعاجلة هذه 

املشكلة متاشيا مع ما ورد في القرار 2474.
وأضاف أنه إلى جانب قضية املفقودين، 
فإن تقرير األمني العام السنوي حول حماية 
امل��دن��ي��ني يعكس ص���ورة ق��امت��ة ع��ن حالة 
احلماية احلالية، حيث ال تزال أعداد القتلى 
واجلرحى من املدنيني عاملياً، باإلضافة إلى 

عدد النازحني مرتفعة بشكل غير مقبول.
وج���دنّد العتيبي التأكيد على أن دول��ة 
الكويت تكرر الدعوة ألهمية ضمان االمتثال 
للقوانني الدولية ذات الصلة واملساءلة عن 
انتهاكات هذه القوانني في حاالت النزاعات 

املسلحة.
وأوض���ح أن تقرير األم��ني ال��ع��ام يشير 
بوضوح إلى أنه ميكن تقليل معاناة املدنيني 
إل��ى ح��د كبير إذا احترمت جميع أط��راف 
النزاع القانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي حلقوق اإلنسان.
ورأى العتيبي أن »ضمان املساءلة عن 
اجلرائم املرتكبة في انتهاك لهذه القوانني 

أمر ضروري لضمان العدالة واإلجراءات 
القانونية الواجبة لضحاياهم، حيث 
يؤكد تقرير األم��ني العام على أن هذه 
العوامل ال تزال أكثر التحديات احلاحا 

لتعزيز حماية املدنيني«.
وح��ث مجلس األم���ن على مواصلة 
اتخاذ تدابير فعالة لضمان االمتثال 
للقانون الدولي ووضع تدابير املساءلة 
الازمة لتعزيز احلماية الفعالة للسكان 
املتضررين من النزاعات ال سيما في ظل 

انتشار وباء فيروس )كورونا(.
وجدد العتيبي التذكير أن الوصول 
للمساعدة اإلنسانية ال ي��زال يعوقه 
العنف والنزاعات املسلحة إلى جانب 
عوامل أخرى مثل البيروقراطية وبعض 
العوائق التي تسببها العقوبات وتدابير 

مكافحة اإلرهاب.
ودع��ا مجلس األم��ن إل��ى حث أط��راف 
النزاعات املسلحة على ضمان إيصال 
امل��س��اع��دات وال��س��ل��ع اإلن��س��ان��ي��ة إل��ى 
املدنيني احملتاجني أينما كانوا وإدان��ة 
العنف املستمر ضد العاملني في املجال 
اإلنساني واألص��ول اإلنسانية مبا في 
ذلك عمليات القتل واالعتداء واالحتجاز 
ال��ت��ع��س��ف��ي، ب��اإلض��اف��ة إل���ى السرقة 
واالستخدام العسكري ألماكن العمل 

اإلنساني.
وج���دنّد ال��دع��وة ب��أن يتم االم��ت��ن��اع عن 
اس��ت��خ��دام ح��ق النقض »ال��ف��ي��ت��و« عندما 
يتعلق األمر بايصال املساعدات اإلنسانية 
للمحتاجني واحملاصرين من املدنيني أثناء 

النزاعات.
وأعرب عن تاييده بزيادة االهتمام الذي 
يوليه األم��ني العام ملسألة التكنولوجيات 
اجلديدة وتأثيرها على النزاعات املسلحة 

في تقريره.
وق���ال العتيبي: »ن��اح��ظ أن��ه ف��ي حني 
س��اع��دت بعض التقنيات الرقمية على 
حماية املدنيني وقدمت مجموعة من الفرص 
لتوضيح فعال عند اإلباغ عن عدد الضحايا 
وح��االت األش��خ��اص املفقودين فقد أسيء 
استخدامها أي��ض��اً م��ن قبل بعض أط��راف 
النزاع ما أدى إلى تفاقم أعمال العنف في 

بعض املناطق«.
ودع��ا مجلس األم��ن ال��ى التشديد على 
ض��رورة معاجلة س��وء االستخدام الضار 
للتكنولوجيا الرقمية وضمان استخدام 
ه��ذه االدوات اجلديدة امتثاال لالتزامات 
القائمة مبوجب القانون الدولي وميثاق 

االمم املتحدة.
وح��ث العتيبي جميع اع��ض��اء مجلس 
االم���ن على تكثيف ج��ه��وده��م لضمان اال 
يدفع املدنيون االبرياء ثمن النزاعات التي 
اصبحوا جزءا منها من غير محض ارادتهم 
وضمان التنفيذ الكامل جلدول اعمال حماية 

املدنيني.
وأضاف »في الوقت الذي نحتفل فيه 
مبرور 75 عاما على إنشاء االمم املتحدة 
من الضروري توحيد جهودنا اجلماعية 
وحشد االرادة السياسية الازمة لتعزيز 
حماية املدنيني احملاصرين في وسط 
نزاعات ال نهاية لها حول العالم ونؤكد 
على استعداد دولة الكويت لاستمرار 

في دعم هذه اجلهود«

تلقى ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
ات��ص��االً هاتفياً ظهر أم��س من 
الدكتور ن��وري املالكي، رئيس 
ال��وزراء األسبق في جمهورية 
العراق الشقيق ورئيس ائتاف 
دول��ة القانون عبر خاله عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
سائاً املولى عز وجل أن يعيد 
ه��ذه املناسبة السعيدة على 
البلدين الشقيقني وعلى األمتني 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة ب��واف��ر 
اخلير واليمن والبركات، وأن 
يدمي على سموه موفور الصحة 

والعافية.
وق��د شكره سموه على هذه 
ال��ب��ادرة الكرمية ال��ت��ي جتسد 
أواص��ر العاقات بني البلدين 
الشقيقني، متمنياً سموه له دوام 
الصحة والعافية وجلمهورية 
ال���ع���راق ال��ش��ق��ي��ق ك��ل ال��رق��ي 

واالزدهار.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ف��ق��د بعث 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيسة ساهلي 
زوي�����دي رئ��ي��س��ة ج��م��ه��وري��ة 
إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 

خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبادها، متمنياً سموه 

لفخامتها موفور الصحة ومتام 
العافية وللبلد ال��ص��دي��ق كل 

التقدم واالزدهار.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��وه ببرقية 
تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي 
ب��ه��ان��داري رئيسة جمهورية 
نيبال الدميقراطية الفيدرالية 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبادها، راجياً سموه لفخامتها 
دوام الصحة والعافية وللبلد 
الصديق املزيد من الرقي والنماء. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيسة ساهلي زويدي رئيسة 
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الدميقراطية الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبادها 
متمنيا سموه لفخامتها موفور 

الصحة والعافية.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��وه ببرقية 
تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي 
ب��ه��ان��داري رئيسة جمهورية 
نيبال الدميقراطية الفيدرالية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبادها، راجياً سموه لفخامتها 

دوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

قالت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية 
ووزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية 
الكويتية م��رمي العقيل: إن مجلس 
ال��وزراء أقر صرف دعم مالي ألصحاب 
العمل والعمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص املسجلني على البابني اخلامس 

والثالث ملدة 6 أشهر.
وأضافت العقيل في تصريح صحفي 
أم��س اخلميس أن مجلس ال���وزراء ال 
يدخر جهدا لتوفير األم���ان الوظيفي 
للعمالة الوطنية ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف 
االستثنائية التي متر بها الباد والتي 
سببتها ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 

املستجد )كوفيد 19(.
وأوض���ح���ت أن ه���ذا ال���دع���م ي��أت��ي 
استكماال حلزمة احملفزات االقتصادية 
ل��ض��م��ان اس��ت��ق��رار أوض����اع العمالة 
الوطنية في القطاع اخل��اص وحرصا 
من املجلس على ال��ت��وازن في العاقة 
التعاقدية بني أصحاب العمل والعاملني 

الكويتيني في القطاع اخلاص.
وذك���رت أن ه��ذا ال��دع��م يأتي بهدف 
احملافظة على مصالح العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص وضمان االستقرار 
الوظيفي لهم وتخفيف األع��ب��اء عن 
أصحاب العمل املتضررين من جراء تلك 

الظروف االستثنائية.
وأش����ارت إل��ى أن مجلس ال���وزراء 
أص��در ق���راره رق��م )654( باجتماعه 
رق���م )2020/31( املنعقد ف��ي 18 
م��اي��و احل��ال��ي وت��ض��م��ن ص���رف دع��م 
م��ال��ي ألص���ح���اب ال��ع��م��ل املسجلني 
على ال��ب��اب اخل��ام��س ل��دى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية ومن 
بينهم أصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وبينت أن القرار تضمن كذلك صرف 
ذات الدعم للعمالة الوطنية املسجلة 
على ال��ب��اب ال��ث��ال��ث م��ن العاملني في 
القطاع اخلاص املتضررين من الظروف 

االستثنائية احلالية.
ولفتت إلى أن دعم الباب الثالث يتم 
من خال سداد قيمة الدعم املشار إليه 
في حسابات أصحاب االعمال ملدة ستة 

أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وأف��ادت العقيل أن القرار استهدف 
دعم أصحاب االعمال وذلك بدفع قيمة 
الدعم املالي املقرر عن الباب الثالث 
ف��ي ح��س��اب امل��ن��ش��أة للمحافظة على 
مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع 
اخل��اص وتعزيز االم��ان الوظيفي لهم 
حتى تلتزم املنشأة بعدم انهاء خدمات 
العاملة الوطنية لديها أو تخفيض 
رواتبهم ملدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ 

هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021.
وأش��ارت ال��ى أن��ه مت تكليف الهيئة 
العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط 
ال��ازم��ة ل��ص��رف ال��دع��م للمتضررين 
بصفة عاجلة، موضحة أنه من بني تلك 
الضوابط صرف الدعم املقرر للعمالة 
الوطنية املسجلة على الباب اخلامس 

دفعة واحدة عن ستة أشهر.
وأضافت أن الصرف يأتي وفقا لقيمة 

الدعم املالي الوارد باجلدول املشار إليه 
بشرط أال يكون ملف املنشأة موقوفا 
لدى الهيئة بسبب يرجع لعدم مزاولة 

النشاط.
وبينت أن صرف الدعم املقدم للعمالة 
الوطنية املسجلة على الباب الثالث 
يكون شهريا وملدة ستة شهور متتالية 
بشرط تقدمي صاحب العمل م��ا يفيد 
حتويل روات��ب العمالة الوطنية عن 
الدفعة السابقة حتى يتم حتويل الدفعة 

التالية.
وذكرت أنه يستثنى من ذلك الدفعة 
االول���ى إذ سيتم صرفها على أن يتم 
تزويد الهيئة مبا يفيد حتويل الراتب 
عنها وبحد أقصى أسبوع من تاريخ 
حت��وي��ل الهيئة للدفعة ف��ي حساب 

الشركة.
وش����ددت ال��ع��ق��ي��ل ع��ل��ى أن تلتزم 
الشركات بالتوقيع على إق��رار وتعهد 
ب��ع��دم ان��ه��اء خ��دم��ات أي م��ن العمالة 
الوطنية أو املساس برواتبهم واحملافظة 
على ذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وأوضحت أن العمالة التي تسري 
عليها أحكام هذا القرار هم من العاملني 
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص املسجلني ل��دى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
قبل 1 مارس 2020 وما زالوا على رأس 
العمل وكذلك من تقدم بطلب التسجيل 
ل��دى التأمينات بتاريخ س��اب��ق على 
تاريخ ص��دور ال��ق��رار ال��ص��ادر في 18 

مايو احلالي.
وأك���دت أن ال��دع��م ال���ذي مت إق���راره 
يعكس مدى حرص الدولة على رعاية 
ه��ذا القطاع ودعمه بكل السبل حيث 
يعد القطاع اخل��اص ق��اط��رة التنمية 
ورافدا من أهم روافد النهضة متمنية له 
وللعاملني به دوام التوفيق واالزدهار 
وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل 

سوء. 
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سموه هنأ رئيستي إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهما

األمير يتلقى التهنئة هاتفيًا من رئيس 
الوزراء العراقي األسبق

الوزيرة مرمي العقيل
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سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

العقيل: مجلس الوزراء ال يدخر جهدًا لتوفير األمان الوظيفي للعمالة الوطنية 

صرف دعم مالي للعمالة الوطنية 
6 شهور في القطاع اخلاص ملدة 

الكويت: حماية املدنيني في النزاعات املسلحة 
وتعزيز االمتثال للقانون الدولي 

تلقى اتصااًل من وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية

وزير اخلارجية بحث مع وزيرة الشؤون اخلارجية واالحتاد 
األوروبي والتعاون في إسبانيا املواضيع املشتركة

أجرى وزير اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد أمس اخلميس اتصاالً 
هاتفياً م��ع وزي���ر ال��ش��ؤون اخلارجية 
واالحت��اد األوروب��ي والتعاون في مملكة 

إسبانيا الصديقة أرانشا غونثاليث اليا.
ومت خ���ال االت��ص��ال ب��ح��ث ت��ط��ورات 
إنتشار وب��اء فيروس ك��ورون��ا املستجد 
واجلهود الثنائية والدولية في مواجهة 
تداعياته حيث جدد الشيخ أحمد الناصر 
صادق مشاعر التعازي واملواساة ململكة 
إسبانيا وشعبها الصديق للضحايا الذين 
وافتهم املنية ج��راء إصابتهم بفايروس 

كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وأعرب الشيخ أحمد الناصر عن متنياته 
بالسامة للجميع وأن تنتهي هذه األزمة 
التي اجتاحت العالم مثمنا ف��ي الوقت 
ذاته كل التسهيات التي قدمتها السلطات 
اإلسبانية إلع���ادة املواطنني الكويتيني 
العالقني ف��ي إسبانيا وتيسير عمليات 

إعادتهم ساملني إلى أرض الوطن.
وأك���د على ض���رورة تعزيز التعاون 
امل��ش��ت��رك ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق��ني نحو 
التصدي لتداعيات هذه اجلائحة حيث شدد 
اجلانبان خال اإلتصال على أهمية تضافر 
اجلهود الدولية ملواجهة تبعات هذا الوباء 
ودعم دور املنظمات الدولية املتخصصة في 

هذا املجال.
م��ن جانبها أع��رب��ت ال��وزي��رة أران��ش��ا 
غونثاليث اليا عن شكر بادها للتسهيات 
التي قدمتها دولة الكويت نحو إعادة الرعايا 

اإلسبانيني إلى وطنهم ساملني مؤكدة على 
دع��م وإش���ادة اسبانيا ب��اإلج��راءات التي 
تتخذها دولة الكويت جتاه التصدي لهذا 

الوباء.
كما ت��ن��اول االت��ص��ال مجمل العاقات 
الثنائية الوثيقة وال��وط��ي��دة التي تربط 
البلدين الصديقني وسبل تعزيز وتطوير 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك مب��ا يحقق املصالح 
املشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقني 
ع��اوة على مناقشة مستجدات األوض��اع 
ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ني اإلقليمية 

والدولية.
كما تلقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد أمس اتصاالً هاتفياً من وكيل األمني 
العام لأمم املتحدة للشؤون االنسانية مارك 
لوكوك قدم خاله شرحا حول مستجدات 

األوضاع اإلنسانية في املنطقة.
��ن ل��وك��وك خ��ال االت��ص��ال ال��دور  وث��منّ
احليوي ال��ذي تضطلع به دول��ة الكويت 
على صعيد العمل اإلنساني، معرباً عن بالغ 
تقديره وامتنانه لهذا الدور الرائد واملتميز 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

السفير منصور العتيبي


