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أكدت أنها حق أصيل لها ويجب أال تكون مشروطة

افتتح مؤتمر جمعية علم النفس السنوي في الشرق األوسط

العقيل :المشاركة السياسية للمرأة
تساعد على حفظ السلم واألمن

رضا :قانون الصحة النفسية يضيف

�أك��دت الكويت �أن م�شاركة املر�أة
ال�سيا�سية لي�ست ق�ضية خا�صة
باملر�أة بل ق�ضية �سلم و�أم��ن على
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي والإقليمي
والدويل.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
�ألقتها وزي���رة ال��دول��ة لل�ش�ؤون
االقت�صادية مرمي العقيل ،يف جل�سة
جمل�س الأم���ن ب�صيغة �آري���ا حول
امل���ر�أة وال�سلم والأم���ن يف منطقة
ال�ساحل م�ساء �أم�س االول.
و�سلطت العقيل ال�ضوء على عدة
م�سائل �أ�سا�سية �أهمها حمورية
م�����ش��ارك��ة امل����ر�أة يف العمليات
ال�سيا�سية يف ظ��ل التحديات
الأمنية التي تواجه منطقة ال�ساحل
واخلطوات املطلوب حتقيقها لتمكني
املر�أة �سيا�سي ًا ودور الأمم املتحدة
واملنظمات الدولية والإقليمية يف
تعزيز م�شاركتها.
وب��ي��ن��ت ان م�����ش��ارك��ة امل����ر�أة يف
العمليات ال�سيا�سية حق �أ�صيل لها
ويجب اال يكون م�رشوط ًا ب�إحالل
ال�سالم ،فالدرا�سات ت�شري الى ان
دور املر�أة حموري يف كافة مراحل
ال�رصاع ،حيث تت�صاعد ن�سب جناح
وا�ستدامة عمليات ال�سالم مبدى
انخراط املر�أة فيها واملنفعة من
م�شاركتها تعود ب�شكل مبا�رش على
املجتمعات اخلارجة من النزاع،
حيث ت�صبح �أكرث ا�ستقرار ًا.
وقالت العقيل «عندما ن�ستعر�ض
الإح�صائيات التي تفيد ب�أن  %2فقط
من الو�سطاء ن�ساء و %8فقط من
املفاو�ضني من الن�ساء ندرك بال �شك
ان �أمامنا حتديا يف حتقيق التكاف�ؤ
بني اجلن�سني يف امل�شاركة ال�سيا�سية
و�أن هناك طاقات وق��درات ن�سائية
ت�شكل ثروة لنا ال يتم ا�ستغاللها يف
حتقيق ال�سالم وا�ستدامته».

• مرمي العقيل متحدث ًة خالل اجللسة

و�أ�شارت الى ان التحديات الأمنية
ال��ت��ي ت��واج��ه منطقة ال�ساحل
�أل��ق��ت بظاللها على امل�سارات
ال�سيا�سية والتنموية واالقت�صادية
واالجتماعية ل��دول املنطقة فمع
ا�ستمرار تردي الأو�ضاع االقت�صادية
وتداعيات تغيري املناخ على دول
املنطقة تت�صاعد ح��دة ووت�يرة
ال����صراع��ات وال��ت��ط��رف العنيف
وال��ع��ن��ف اجل��ن�����س��ي يف منطقة
ال�ساحل.
و�أ�ضافت العقيل ان تلك التحديات
يدفع ثمنها بالدرجة االولى �شعوب
املنطقة وبالأخ�ص الن�ساء منهم
والأطفال ،فيما تتطلب معاجلتها
و�ضع حلول �شاملة ذات �أبعاد تنموية
وع��زمي��ة �إقليمية ودول��ي��ة يكون
للمر�أة فيها دور �أ�سا�سي� ،إ�ضافة
�إلى متكينها يف كافة امل�سارات مبا

فيها القطاعات الع�سكرية واملدنية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
و�أك���دت العقيل �أهمية التعاون
ال��دويل والإقليمي ودون الإقليمي
لبناء ق��درات ال��دول ملنع كافة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة ،خا�صة
يف منطقة ال�ساحل ال��ت��ي باتت
ت�شهد حاالت مروعة من ا�ستخدام
العنف اجلن�سي ك���أداة ح��رب من
قبل جماعات متطرفة مثل جماعة
بوكو ح��رام تت�رضر امل���ر�أة على
�أث��ر تلك اجلرائم غري الإن�سانية
ب�شكل كبري ،ورحبت يف هذا الإطار
بتعيني رئي�س مايل  11ام��ر�أة من
�أ�صل  32يف احلكومة ولأول مرة،
وبذلك حققت احلكومة هدف متثيل
الن�ساء بن�سبة  ٪30وفقا لتدابري
قانون عام  2015لتعزيز امل�ساواة
بني اجلن�سني.

كما رحبت بتوقيع حكومة مايل
بيانا م�شرتكا مع مكتب املمثلة
اخلا�صة املعنية بالعنف اجلن�سي
خ�لال ال��ن��زاع��ات ،متطلعة �إل��ى
التنفيذ الفعال لهذا البيان الذي من
�ش�أنه تقدمي امل�ساعدة الفنية لتمكني
حكومة مايل من حتقيق الإ�صالحات
الت�رشيعية وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات
الأمنية والق�ضائية.
وثمنت العقيل املبادرات الإقليمية
التي اتخذتها ال��دول الإقليمية
لإ��شراك امل��ر�أة يف عملية ال�سالم
مثل �إطالق من�صة امل��ر�أة التابعة
ملجموعة ال�ساحل اخلم�س يف
�شهر �أكتوبر املا�ضي ح��ول دور
املر�أة يف حتقيق ال�سالم والأمن يف
منطقة ال�ساحل ومبادرات اجلماعة
االقت�صادية ل��دول غ��رب �أفريقيا
لتمكني املر�أة.
وج��������ددت ال���ع���ق���ي���ل دع��م��ه��ا
ال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ا لأم����م املتحدة
امل��ت��ك��ام��ل��ة مل��ن��ط��ق��ة ال�ساحل
ودعتها �إل��ى ا�ستكمال وتن�سيق
جميع اجلهود احلالية ل�ضمان
امل�شاركة الناجحة للمر �أة يف
عملية ال�سالم وخطط التنمية،
واك��دت ان جمل�س ا لأم��ن جنح يف
و�ضع �إط��ار معايريي متني فيما
يتعلق بق�ضايا امل��ر �أة وال�سلم
وا لأم�����ن م��ن خ�ل�ال ادراج ع��دة
قرارات ي�ستوجب العمل امل�شرتك
بها لتفعيلها ب�شكل كاف.
وق��ال��ت «ان��ن��ا مقبلون يف العام
القادم  2020على الذكرى ال�سنوية
الع�رشين ل�صدور قرار جمل�س الأمن
 ،1325ما يجعلنا �أم��ام م�س�ؤولية
مل�ضاعفة وت�ضافر اجلهود لإحراز
تقدم يف التنفيذ الفعال لأجندة
املر�أة وال�سلم والأمن ب�شكل عام ويف
منطقة ال�ساحل ب�شكل خا�ص».

الكثير إلى المنظومة الصحية

ال�سبت ،وي�أتي ليكمل
�أكد وكيل وزارة ال�صحة
عمل ال�سنوات ال�سابقة
د .م�صطفى ر�ضا� ،أم�س،
يف ن�����ش�ر ال��ث��ق��اف��ة
�أن ال��ق��ان��ون اجلديد
والتوعية
النف�سية
لل�صحة النف�سية ورعاية
بال�صحة العقلية.
املري�ض الذي مت �إقراره
و�أ���ض��اف��ت �أن ذل��ك يتم
�أخريا من �ش�أنه �أن ي�ضيف
ع��ن ط��ري��ق ا�ست�ضافة
الكثري �إل��ى املنظومة
ع������دد م�����ن اخل���ب��راء
ال�����ص��ح��ي��ة يف ال��ب�لاد
والأط���ب���اء العامليني
وحقوق املر�ضى.
وامل��ح��ل��ي�ين ليقدموا
وقال يف كلمته االفتتاحية
ور�ش وحما�رضات ت�أخذ
ملعر�ض وم�ؤمتر جمعية
ع���دة م�����س��ارات �أول��ه��ا
علم النف�س يف ال�رشق
وثانيها
للمخت�صني
الأو�سط ال�سنوي الثالث
للطلبة وم�سار للح�ضور
امل��ق��ام ب��رع��اي��ة �سمو
ال��ع��ام ب��ال��ت��ع��اون مع
ال�شيخ جابر املبارك
ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م النف�س
رئي�س جمل�س الوزراء،
االمريكية .APA
�إن امل�����ؤمت����ر يعقد
• مصطفى رضا متحدثا ً
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ذك���رت
ب��ال��ت��زام��ن م��ع �صدور
قانون ال�صحة النف�سية الذي ي�سعى ملجابهة التحديات م�ؤ�س�سة مبادرة  ASAPللتوعية بال�صحة النف�سية
ال�شيخة ماجدة ال�صباح� ،أن الكويت ال ت�ألو جهد ًا يف
التي تواجه هذا التخ�ص�ص.
و�أ���ض��اف �أن القانون يعنى كذلك بتعزيز قدرات �سبيل توفري �سبل احلياة الكرمية وال�صحة ال�سليمة
املنظومة ال�صحية لتقدمي الرعاية املتكافئة التي ودعم املبادرات املعنية بخدمة املجتمع.
تراعي احتياجات املر�ضى واملرتكزة على �أحدث وبينت �أن املبادرة حتمل ر�ؤية تركز على احداث تغيري
الأدلة العلمية مما يتوافق مع معايري حقوق الإن�سان �إيجابي يف املجتمع من خالل دعم الأ�شخا�ص الذين
واملواثيق الدولية .من جانبها قالت رئي�سة جمعية يعانون م�شاكل ال�صحة النف�سية والتخل�ص من ال�صورة
علم النف�س د .جوان هاندز� ،إن امل�ؤمتر يختتم غد ًا ال�سلبية النمطية املرتبطة بالأمرا�ض النف�سية.

مالي تشيد بتبني الكويت قضايا أفريقيا
في مجلس األمن
الرت�شيحات «�ستكون حمل
�أ�شادت جمهورية مايل� ،أم�س،
تقدير واحرتام» حكومة مايل.
بالدور الذي تقوم به الكويت
من جانبه �أكد ال�سفري امل�شعان
من خالل ع�ضويتها غري الدائمة
��ضرورة تعزيز �سبل التعاون
مبجل�س االمن وتبنيها الق�ضايا
والتن�سيق يف املحافل الدولية
التي من �شانها ار�ساء ال�سلم
ح��ول خمتلف الق�ضايا ذات
واالمن يف القارة االفريقية.
االه��ت��م��ام امل�شرتك وال�سعي
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ل��ق��اء امني
الى تر�سيخ االم��ن وال�سلم يف
ع��ام وزارة اخلارجية مبايل
افريقيا.
حممد ميغا ،مع م�ساعد وزير
ودعا اجلانب املايل �إلى دعم
اخل��ارج��ي��ة ل�����ش��ؤون افريقيا
ال��ك��وي��ت لع�ضوية املجل�س
ال�سفري حمد امل�شعان ،يف
االقت�صادي واالجتماعي «مايو
العا�صمة «باماكو» بح�ضور
 »2019وع�ضوية الربنامج
م��دي��ر ادارة ال����شرق االو�سط
االمن���ائ���ي ل�ل��أم���م املتحدة
باخلارجية املالية حممدون
وع�ضوية �صندوق االمم املتحدة
كيمينتا و�سفري الكويت لدى
لل�سكان وع�ضوية اللجنة الدائمة
غانا واملحال الى مايل حممد
• محمد ميغا مع حمد املشعان ومحمد الفيلكاوي
للهالل وال�صليب االحمر «جنيف
الفيلكاوي وال��وف��د الكويتي
اكتوبر  »2019وع�ضوية جمل�س ادارة املنظمة البحرية الدولية «لندن
املرافق.
وتطرق ميغا الى احلرب التي تخو�ضها بالده مع املجتمع الدويل نوفمرب  .»2019وتطرق اللقاء الى امل�رشوعات التي نفذها ال�صندوق
وجمل�س االمن �ضد االره��اب م�شيدا بالدور «املهم» الذي ت�ضطلع به الكويتي للتنمية يف مايل حيث او�ضح ال�سفري امل�شعان انها بلغت 13
الكويت لإر�ساء االمن وال�سلم يف القارة االفريقية يف �إطار ع�ضويتها م�رشوعا بقيمة اجمالية قدرها  200مليون دوالر ف�ضال عن منحة مقدمة
من ال�صندوق لت�أهيل م�ست�شفى مدينة متبوكتو.
مبجل�س الأمن».
وو�صف هذا الدور ب�أنه لي�س غريبا على الكويت م�ستذكرا ما قامت به وقال ان ال�صندوق الكويتي �سيوقع عقدا مع احلكومة املالية يف �شهر
�سبتمرب املقبل لتنفيذ م�رشوع اجل�رس الرابع على نهر النيجر.
جتاه بالده ب�شكل خا�ص ودول القارة االفريقية ب�شكل عام.
واكد ميغا يف الوقت ذاته دعم وت�أييد بالده «الكامل» لرت�شح الكويت ووجه الدعوة �إلى امل�س�ؤول املايل لزيارة الكويت م�شددا على اهمية
لع�ضوية عدد من املجال�س واملنظمات الدولية م�شددا على ان هذه الزيارات املتبادلة ودورها يف تعزيز وتفعيل العالقات بني البلدين.

مقصيد :ضرورة مكافحة المخدرات في المدارس
كتب حم�سن الهيلم:

اجتمع الوكيل امل�ساعد للتنمية الرتبوية
واالن�شطة الأ�ستاذ في�صل مق�صيد مع مديري
الأن�شطة املدر�سية باملناطق التعليمية ووزارة
الداخلية ممثلة يف االدارة العامة ملكافحة
املخدرات مبدير االدارة العميد بدر الغ�ضوري،

وامل�ست�شار يف الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
د.عايد احلميدان ومدير �إدارة حماية الأحداث
العقيد عبدالوهاب الوهيب.
و�شدد مق�صيد على �رضورة مكافحة �آفة املخدرات
يف املدار�س �إن وجدت وعالجها بالطرق ال�سليمة
للحفاظ على �سالمة ابنائنا الطلبة وال�سري
بالعملية التعليمية ،م�ؤكد ًا �أن ال�شباب هم عماد

املجتمع واملخدرات هي ال�سبب الرئي�سي لدمار
الطاقة ال�شبابية ودمار املجتمع.
وتابع املق�صيد �إن من واجبنا �أن نحارب جميع
الظواهر ال�سلبية الدخيلة على جمتمعنا والبدء
من املدار�س و�أن نتحدى هذه الظواهر ب�شكل �أو
ب�آخر ونت�صدى لها كما يجب علينا �أن نكون داخل
امليدان من خالل تكثيف الندوات التوعوية.

• جانب من احلضور

خطاب سمو األمير خارطة طريق يجب أن تسير عليها جميع السلطات

بن حثلين :ما تحصده الكويت من ابتكارات هو ثمار
ما زرعه صاحب السمو في نفوس الشباب
ثمنت اجلمعية الكويتية للإخاء
الوطني امل�ضامني الرا�سخة التي
وردت يف خطاب �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
ب��احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي للم�رشوع
ال��وط��ن��ي لل�شباب «الكويت
تفخر» ،والتطلعات الواعدة
مب�ستقبل م�رشق ت�صنعه �سواعد
وعقول ال�شباب الكويتي.
وق���ال رئي�س اجلمعية راك��ان
بن حثلني �إن هذا اخلطاب جاء
حم��م�لا بثقة ���ص��اح��ب ال�سمو
بال�شباب الكويتي ودعم �سموه
الكامل لتنمية وتعزيز قدراتهم
وت�سخريها مل��ا يخدم حا�رض
وم�ستقبل البلد.
و�أك��د ان الكويت حت�صد اليوم
اجن��ازات وابتكارات كويتية يف
جم���االت وحم��اف��ل خمتلفة هي
ثمار ما زرع��ه �سمو الأم�ير يف
نفو�س ابنائه ال�شباب من ثقة
بف�ضل الدعم املعنوي واملادي
وتوجيهات �سموه للحكومة
ب��درا���س��ة وت��ن��ف��ي��ذ تو�صيات
واقرتاحات ال�شباب التي وردت

• راكان بن حثلني

يف امل�رشوع الوطني «الكويت
ت�سمع» قبل � 7سنوات.
ور�أى ان خطاب �صاحب ال�سمو
ر�سم خارطة الطريق التي يجب
ان ت�سري عليها جميع ال�سلطات
ب�رضورة اال�ستجابة ال�رسيعة
ملواكبة التطورات ال�رسيعة يف
جماالت الكنولوجيا واالبتكار
وال��ن�����ش��اط��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
اجلديدة ذات القيمة امل�ضافة

مركز «مسار» َّ
نظم الدورة التدريبية «حوكمة العمل اإلنساني»

بشير :نسعى لبناء مؤسسة راسخة
على درجة من المصداقية
كتب �ضاحي العلي:

�أكد رئي�س مركز الكويت لتطوير
العمل الإن�ساين «م�سار» املنبثق
عن جمعية ملتقى الكويت اخلريي
د.ن���وري ب�شري �أن امل��رك��ز نظم
ال���دورة التدريبية ال��ت��ي حملت
عنوان «حوكمة العمل الإن�ساين»
والتي �أقيمت بقاعة لوجني بفندق
امللينيوم والتي ت�أتي �ضمن �سل�سلة
ال��ل��ق��اءات والن�شاطات للمركز
التي ت�سعى لتطوير �إدارة العمل
الإن�ساين.
و�أو���ض��ح ب�شري �أن ه��ذه ال���دورة
ت�سعى لبيان جمموعة القواعد
واملمار�سات التي ت�ضمن بناء
م�ؤ�س�سة را�سخة على درج��ة من
املوثوقية وامل�صداقية وال�شفافية
 ,يتحقق من خاللها تطبيق متوازن
لأهداف امل�ؤ�س�سة التي يتم التعامل
معها وقد مت تق�سيم ال��دورة �إلى

ثالثة حماور �أ�سا�سية املحور الأول
قانوين �ألقى من خالله د.خالد
الياقوت �أ�ستاذ القانون بجامعة
ال��ك��وي��ت ال�����ض��وء ع��ل��ى الأ�س�س
القانونية التي يبنى عليها نظام
احلوكمة والذي بني فيه �أن الدور
الرقابي لأي �رشكة �أو من�ش�أة �أو
م�ؤ�س�سة هو العامل الأب��رز الذي
مينح الثقة للجهة املحققة �إياه،
وهنا ن�ش�أت فكرة احلوكمة كفكرة
ا�سرتاتيجية حمققة الدور الرقابي
بكافة امل�ؤ�س�سات وال�رشكات.
و�أ�ضاف ب�شري �أن املحور الثاين
ل��ل��دورة قيمي وا�ستعر�ضت فيه
د.فاطمة الدوي�سان رئي�س مركز
منار م�صفوفة م��ن القيم ومدى
ارتباطها بنظام احلوكمة حيث
ذكرت تعدد القيم الإن�سانية� ،إال
انها لن تكون فاعلة مامل تدخل يف
حيز التطبيق واحلركة واملمار�سة
ال��ف��ع��ل��ي��ة��� ،س��واء ل�ل��أف���راد �أو

امل�ؤ�س�سات �أو االثنني معا واملهم
قبل عملية التطبيق ه��و الفهم
واال�ستيعاب لكل قيمة على حدة
و�أبعاد هذه القيمة وارتباطاتها
امل��ب��ا��شرة وغ�ير امل��ب��ا��شرة مع
�أه��داف امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة الى
كيفية تطويرها.
وذكر ب�شري �أن املحور الثالث ركز
على اجلانب الإداري �أو التطبيقي
وال���ذي ب�ين م��ن خالله م�ست�شار
التخطيط ورئي�س م��رك��ز م�سار
د.ن����وري ب�شري ج��وان��ب الإدارة
و�أدوات التطبيق والتنفيذ لنظام
حوكمة العمل الإن�����س��اين ومدى
الت�شابك وال��ت��داخ��ل واالن�سجام
والت�شابه ما بني مفاهيم ومدلوالت
م�صطلح امل�ؤ�س�سة وامل�ؤ�س�سية
واحل��وك��م��ة وال�����ذي ي��ج��ع��ل من
امل�ؤ�س�سية �سبيال م�ساعدا لقيام
الأر�ضية املنا�سبة لنظام احلوكمة
يف م�ؤ�س�سات العمل الإن�ساين.

• املشاركون في الدورة

العالية من خالل تطوير نظامنا
التعليمي وتكري�س الثقافة
العلمية والإب��داع واالبتكار بني
الن�شئ وتوفري البيئة املالئمة
واحلا�ضنة لها.
واعترب ان اعالن �صاحب ال�سمو
توجيه الديوان الأمريي للعمل
ع��ل��ى �إن�����ش��اء «م��رك��ز الكويت
لالبتكار الوطني» مبثابة والدة
مليدان و��شري��ان جديد حيوي
ومهم يف االقت�صاد الكويتي يقوم
على االبتكارات واالخرتاعات
ال��ب��ن��اءة لل�شباب الكويتي
وحتويلها مل�شاريع اقت�صادية
يقودها �شباب الكويت للم�ساهمة
يف م�سرية التنمية لتحقيق
ال���ر�ؤي���ة امل�ستقبلية 2035
والأهداف التنموية الوطنية.
ودعا بن حثلني يف ختام ت�رصيحه
املجتمع الكويتي وال�شباب على
وج��ه اخل�صو�ص ال��ى االلتزام
بو�صية �صاحب ال�سمو باحلفاظ
على وح��دة الوطن و�أن يكونوا
ال�سد املنيع �أمام كل من يحاول
�أن يفرق بني ابنائه.

