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250 دينارًا مكافأة لضباط

وأفراد الحرس الوطني
عبدالهادي العجمي

علمت »األنباء« ان احلرس الوطني اعتمد صرف مكافأة 
بدل حجز قيمتها 250 دينارا خالل االس���بوعني املقبلني 
وذلك جلميع الضباط واألفراد الذين شاركوا في مؤمتر 

دول مجلس التعاون والذي اقيم مؤخرا في الكويت.

)كرم دياب(د. صالح بورجيني وجمال الشامري وإميان عريقات وحمود الروضان والسفير الهولندي خالل ورشة العمل 

خالل ورشة عمل نظمها معهد الكويت للدراسات القضائيةمؤتمر تطوير رأس المال الفكري 18 الجاري

الحماد: مكافحة االتجار بالبشر من أساسيات عمل الحكومة 
الشامري: مشروع قانون لتفعيل وثيقة أبوظبي الخاصة بمكافحة االتجار باألشخاص

محمد راتب
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
العدل ووزي���ر االوقاف  القانوني���ة ووزير 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
ان مكافحة االجتار بالبشر من اساسيات عمل 
احلكومة مشيرا الى سعيها الدائم واملستمر 

في محاربتها.
جاء ذلك في كلمة القاها مبناس���بة حفل 
افتتاح ورش���ة العمل ح���ول قضايا االجتار 
بالبشر التي ينظمها معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية بالتعاون مع املنظمة 

الدولية للهجرة.
واوضح احلماد ان الكويت ال تألو جهدا في 
سبيل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه 
عمل املنظمات الدولية التي تساهم في مكافحة 
االجتار وتأكيد حرصها على االلتزام باملواثيق 

الدولية التي تدعم حقوق اإلنسان.
م���ن جانبه أك���د مدير معهد الدراس���ات 
القضائية والقانونية املستشار جمال الشامري، 
ان الكويت حرصت منذ عهد بعيد على النص 
املوجود في الدس���تور في املادة 42 على انه 
ال يجوز ف���رض عمل إجباري على احد، كما 
تضمن قانون اجلزاء جترمي خطف األشخاص 
وحملهم على مزاولة البغاء وجرائم السخرة 
واحتجاز األجر بغير مب���رر، وأيضا وضع 
قانون العمل والقرارات املنفذة لهذه القواعد 
التي تكفل عدم تش���غيل األحداث والنس���اء 
ف���ي املهن اخلطرة او املضرة بالصحة او في 

ظروف غير مالئمة.
وأشار الشامري خالل الورشة العمل التي 
شارك فيها مدير اإلدارة القنصلية السفير حمود 
يوسف مشاري الروضان، واملنسق املقيم لألمم 
املتحدة في الكويت د.صالح بورجيني، وسفير 
اململكة الهولندية لدى البالد تون بون والقائم 
بأعمال الوكالة وفي املنظمة الدولية للهجرة 
إميان عريقات إلى أن من أهم هذه القرارات، 
القرار الوزاري رقم 105 لسنة 1994 الذي حظر 
على أصحاب األعمال استعمال اي وسيلة من 
شأنها حمل العمال عنوة على العمل لديهم او 
إجبارهم على القيام بأعمال تخرج عن مهام 
وظيفتهم، بل ومت إنشاء إدارة مستقلة بوزارة 
الداخلية لش���ؤون العمالة املنزلية، وأخيرا 
صدر القانون رقم 5 لسنة 2006 باملوافقة على 
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
الوطنية، والبروتوكولني املقترنني بها  عبر 
واملتعلق احدهما مبنع وقمع ومعاقبة االجتار 
باألشخاص، خاصة النساء واألطفال واملتعلق 
ثانيهما مبكافحة تهريب املهاجرين، كما أنه 

يوجد حاليا مشروع قانون أعدته وزارة العدل 
في هذا الشأن وذلك تفعيال لوثيقة أبوظبي 
الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون لدول 
القانون االسترشادي املوحد  اخلليج بشان 

ملكافحة االجتار باألشخاص.
وأوضح الشامري ان االجتار بالبشر أصبح 
جتارة متثل تهديدا متعدد األبعاد على جميع 
الدول، باالضافة الى املعاناة التي تتولد عنه 
بس���بب انتهاك حقوق اإلنسان، الفتا إلى ان 
عالقتها باجلرمية املنظمة والتهديدات األمنية 
اخلطيرة التي تتمثل ف���ي تهريب املخدرات 
واألس���لحة أصبحت أكث���ر وضوحا، كما أن 
عالقتها واضحة باألمراض املعدية التي تصيب 
ضحاياها، سواء كان ذلك بسبب ظروف املعيشة 
املتدنية او نتيجة إجبارهم على عمل عالقات 
غير املش���روعة واإلباحية واالجتار بهم في 

األعمال اخلطرة والشاقة.
ولفت إلى أن هذا األمر يس���تدعي تعزيز 
النظام القانوني والقضائي في مجال مكافحة 
جرائم االجتار بالبشر، حيث إن باستطاعة 
الدول التغلب على هذه املأساة اذا مت إرساء 
ثقافة مكافحة االجتار بالبشر والوقوف على 
تعريف االجتار بالبش���ر، والفرق بينه وبني 
تهري���ب املهاجرين، واجلرائ���م ذات الصلة 
باالجتار بالبشر، واألسباب األساسية لهذه 
الظاهرة وما يستتبع ذلك من حتقيق وادعاء في 
تلك اجلرائم وحقوق الضحايا فيها وتعويضهم 
ومحاكمة القائمني على االجتار والتعاون الدولي 
واملس���اعدة القانونية املتبادلة وغيرها من 
املوضوع���ات ذات الصلة في اطار من احكام 
قوانيننا الداخلية واتفاقية اجلرمية املنظمة، 
والبروتوك���والت امللحقة لهما حول االجتار 

بالبشر وتهريب املهاجرين.
بدوره شدد مدير اإلدارة القنصلية السفير 
حمود الروضان على ضرورة التأكيد على أهمية 
مكافحة االجتار بالبشر لدى الكويت، مشيرا الى 
ان الكويت تسعى بكل ما في وسعها للتأكيد 
على سعيها في هذا الشأن، وذلك عن طريق 
التوقيع على االتفاقية الدولية والتواصل مع 
اجلهات املعنية لالطالع على آخر ما جاءت به 
القوانني الدولية حول مكافحة االجتار بالبشر 
وطرق مالءمتها بالقوانني الوطنية الدولية، 
الفتا إلى ان الكويت تشهد متيزا على الصعيد 
الدولي في احترام حقوق اإلنسان، خاصة أنها 
تستقطب عددا كبيرا من العمالة الوافدة من 
دول مختلفة، وذلك من مبدأ سياس���تها في 
دعم حقوق العمال���ة املنزلية واحتياجاتهم، 
والذي يس���اعد في دعم اقتصاد هذه الدول، 

مضيفا ان مواجهة استقبال هذا العدد الكبير 
من العمالة املنزلية في الكويت يشكل حتديا 
لنا، كما أكد أن مس���ؤولية اجلميع تكمن في 
تضافر اجلهود والتعاون مع احلكومة الكويتية 
والسفارات الصديقة املعنية للتأكد من توفير 
وحماية حقوق تلك العمالة. وفي اإلطار ذاته، 
لفت الروضان إلى ان الكويت حققت العديد 
م���ن االجنازات في هذا املج���ال حيث أعلنت 
املنظمة الدولي���ة للهجرة بأنها تثمن تعاون 
احلكومة الكويت الالمحدود لتس���هيل نقل 
العمالة االندونيس���ية مؤخرا، والى تعاون 
احلكومة الكويتية وجهدها امللموس مع املنظمة 
الدولية للهجرة في الكويت، وذلك من خالل 
استقبال وااللتقاء بالوفد االندونيسي احلكومي 
والذي حضر ال���ى الكويت في أكتوبر 2009 
ملناقشة كل التحديات ومواجهة الصعوبات، 
مؤكدا ان الزيارة قد أثمرت العديد من النتائج، 
منها تكثيف التعاون وتبادل املعلومات في 
ح���ل كثير من األم���ور املعلقة وترحيل 347 
خادمة، الفتا الى تضافر جهود وزارة اخلارجية 
اإلدارة القنصلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
ممثلة في اإلدارة العامة للهجرة وإدارة العمالة 
املنزلية وإدارة األدلة اجلنائية، وذلك بإنهاء 
إجراءات التبصيم وعملية مطابقة املعلومات 
في وقت قياسي قدمت فيه احلكومة الكويتية 
كل التس���هيالت بالتعاون مع إدارة الطيران 
املدني الستقبال الطائرة االندونيسية والتي 

أقلت العمالة املنزلية الى جاكرتا.
من جانبه، أعرب سفير اململكة الهولندية 
لدى الكويت تون بون فون اوخس���يه، عن 
تقدي���ره لاللتزام الكبير من حكومة الكويت 
في مجال حماية حقوق اإلنس���ان في سياق 
الهجرة الدولية، ومبادرتها املتميزة لتعزيز 
حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة االجتار 
باألشخاص، الفتا إلى ان احلكومة قد اتخذت 
تدابير صارمة من اجل حماية هؤالء العمال، 
كما انها لم تأل في بذل أي جهد للتعاون مع 

املجتمعني احمللي والدولي في هذا الصدد.
من ناحيته قال املنسق املقيم لألمم املتحدة 
في الكويت د.صالح بورجيني، ان هناك اعترافا 
عامليا بأن االجتار باألش���خاص يش���كل أحد 
التحديات املهمة التي تواجه القرن ال� 21، وهو 
حتد ال ميكن مواجهته إال على نحو جماعي، 
وعلى صعيد عاملي يغطي كل املناطق ومختلف 
قطاعات املجتمع، الفتا إلى أنه لدى اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، دور خاص فيما يتعلق 
بوضع رؤية متعددة اجلوانب ملكافحة االجتار 

بالبشر بصورة فعالة وناجحة.

تنظم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مؤمتر تطوير رأس املال الفكري حتت شعار 
»نحو رؤية إستراتيجية جديدة في املؤسسات 
احلكومية« برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد 18 اجلاري ويستمر 3 أيام.

وقال مدير إدارة اإلعالم في الوزارة ورئيس 
اللجنة اإلعالمية للمؤمتر احمد القراوي ان 
الوزارة تتبن���ى مثل هذه املؤمت���رات التي 
تأتي ضمن الشراكة املجتمعية ومتاشيا مع 
إستراتيجية الوزارة التي تدعو الى اإلبداع 

والتجديد واالبتكار. واضاف القراوي ان الوزارة 
تهدف من املؤمتر ال���ى تأكيد الدور القيادي 
في صياغة توجيه���ات وتكوين رؤية تدعم 
التنمية املستقبلية والعمل على حل املشكالت 

والصعوبات مبا يحفظ لآلداء استمراريته.

»برمجة األداء اللغوي« ضمن إصدارات 
التطوير الشخصي واإلداري

صدر حديثا كتاب »برمجة 
األداء اللغوي« للمؤلف د.ناصر 
الفريح ليكون استكماال لسلسة 
الكتب التي اصدرها الكاتب في 
البح���وث والبرامج في  مجال 
التطوير الشخصي واإلداري، 
وكذلك ابحاث وبرامج التدريب، 
ويتك���ون الكتاب من 5 فصول 
الكاتب  يتناول م���ن خالله���ا 
االس���لوب العلمي لبناء نظام 
مميز للتفكي���ر، حيث يتناول 
النجاح  الفصل األول مقومات 
الطبيعية، والفصل  والعوائق 
الثاني ثواب���ت الوعي العقلي، 
والفصل الثالث االداء املتجانس 
للربط املعلومات���ي، والفصل 
الرابع االستخدام الذكائي للغة، 
الفص���ل اخلامس واالخير  اما 
فيتناول برمجة االداء الفكري.

وقال د.ناصر الفريح ان بناء 
نظام مميز للتفكير هو هدفي من 
كتابتي لهذا الكتاب فمن خالل 
التعامل مع املستجدات العلمية 
الى اصول مساندة  وحتويلها 
للتفكير يخل���ص اجلميع الى 
مناف���ع تغير من منهج الرتابة 
السابقة، ويصل املفكر الى نظام 
فكري تدير انت مفرداته وتتحكم 

في ادواته كما تشاء.
واشار الى ان التحكم بأداء 
العق���ل يعد من اهم املس���ائل 
املهمة في حياتك، فمتى ما قمت 
بضبط التفكير، سهل عليك باقي 
االجراءات احلياتية، فمن خالل 
املق���وم تصيغ افضل  التفكير 
احللول وتبني افضل االهداف.

واكد خالل االصدار اجلديد ان 
تطوير اللغة يغير من طبيعة 
العالق���ة بينك وبني نفس���ك، 
فالتعرف على املعتقدات يساعدك 
ف���ي التعرف عل���ى احلاجات، 
كما ت���درك الدوافع املوجهة لك 
وتتعدل معه���ا احلاجة امللحة 
باألولوية املناسبة، وهكذا تصل 
الى موقع املدرك لشخصيتك، 
وتعرف بإدراكك االسباب التي 
ادت الى كل ما قمت به من فعلك 

واختيارك.
وب���ني د.الفريح ان توظيف 
الذهن يخدم كل فرد، ويفيد كل 
عضو في االس���رة او املؤسسة 
اآلب���اء واالبناء وينفع  وينفع 
املوظف املسؤول فكلما تطور 
اس���لوبك أع���دت ل���ه قدراتك 
وتفاعلت مع عالقاتك بش���كل 
افض���ل، اذ ان معظم ما يعانيه 
الفرد يكون نتيجة لضعف لغته 

الشخصية.

د.ناصر الفريح


