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 اجلانب الكويتي املشارك في ورشة عمل مفوضية الالجئني

السفير البوسني ياسني رواشدة وم.عبدالعزيز الدعيج

)أحمد باكير(  السفير خالد املغامس ووحيد بن عمر خالل ورشة العمل  

المغامس:  الكويت حريصة على دعم الجهود 
اإلنسانية وقضايا النازحين والالجئين

رواشدة: اإلسالم دين السالم والتواصل بين الناس
ليلى الشافعي

أكد السفير البوس���ني لدى البالد ياسني رواشدة ان الدين 
اإلسالمي هو الدين الوحيد الذي حباه اخلالق جل وعال العديد من 
املميزات واخلصال والتي جعلته يصلح لكل زمان ومكان، فهو 
ال يرتبط بأشخاص أو مناطق جغرافية أو أفراد كما في األديان 

األخرى، بل ارتباطه الوحيد باخلالق سبحانه وتعالى.
وقال رواشده خالل محاضرة له قدمه���ا مبركز تايز للتواصل 
احلضاري والتابع جلمعية النجاة اخليري���ة للمهتدين األوروبيني 
اجل���دد ان الدعوة احملمدية قطار وانطل���ق فهنيئ����ا مل��ن قدر 
له املولى س���بحانه وتعالى النجاة بالركوب في عربات ه���ذا 

القطار.
وأضاف: نبارك لكل مس���لم صالح أنعم اهلل عليه باإلسالم 
ان رزقه رب العزة جل وعال أسمى نعمة أال وهي اإلسالم، وأود 
ان أبني لكم ان اإلس���الم دين الس���لم والسالم وليس عكس ما 
يذيع ويروج احلاقدون، وهذا بالتأكيد ما ملس���توه في أصوله 

وأركانه.
وزاد رواشدة: ان تصبح مسلما مفاده ان تكون من عباد اهلل 
الصاحلني الذين ال يس���عون في األرض فسادا، وتسعى جاهدا 
لتحقيق التعايش الس���لمي مع اآلخرين وفتح العديد من بؤر 

وقنوات التواصل معهم.

اخلارجية الكويتية السفير خالد 
املغامس ان الكويت حترص دائما 
على دعم اجلهود اإلنس����انية في 
جميع املجاالت، مؤكدا اهتمام وزارة 
اخلارجية املستمر بقضايا النازحني 
والالجئني في العالم.  وأوضح ان 
الورشة تساهم في االرتقاء بعالقات 
القائم����ة بني املفوضية  التعاون 
والكويت الى مس����توى الشراكة 
الفاعلة متمنيا إقامة تنظيم دورات 
تدريبية مماثل����ة مع كل اجلهات 

املهتمة بقضايا اللجوء.

عبر عقود باملاليني من املشردين 
والالجئني وعملت على مساعدتهم 

وإيجاد حلول دائمة لهم. 
واضاف بورجين����ي ان عمل 
منظمة األمم املتحدة يشهد تطورا 
مستمرا يتماشى وتطور حاجات 
الش����عوب التي تعمل من اجلها 
مش����يرا الى ان تنظيم الورش����ة 
يعكس مس����توى التع����اون بني 

الكويت واملفوضية.
إدارة  ق����ال مدير  من ناحيته 
ب����وزارة  املتابع����ة والتنس����يق 

عام 1991. وثمن اجلهود احلثيثة 
الذي  البناء واملستمر  والتعاون 
يس����ود العالق����ات القائم����ة بني 
التي لم تأل  املفوضية والكويت 
جهدا في تق����دمي كل أوجه الدعم 
والتس����هيالت للمفوضية للقيام 

بدورها اإلنساني.
وبدوره قال املمثل املقيم لألمم 
املتحدة بالكويت صالح بورجيني 
ان املفوضية تق����وم بدور كبير 
وايجاب����ي في امليدان اإلنس����اني 
منذ نشأتها سنة 1950 فقد اهتمت 

بشرى الزين
أكد مدير مكتب املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني بالكويت وحيد 
بن عمر الدور الرائد للكويت اميرا 
وحكومة وشعبا ومؤسسات مدنية 
في املجال اإلنس����اني وفي دعمها 

ألنشطة املفوضية.
وقال بن عمر في افتتاح ورشة 
العمل التي نظمتها املفوضية أمس 
حت����ت عنوان »القان����ون الدولي 
لالجئني ووالية املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني« وتستمر يومني 
ان الكويت تس����اهم في امليزانية 
السنوية للمفوضية مببلغ مليون 
دوالر منذ س����نة 2008. واضاف 
ان الورش����ة تهدف الى التعريف 
باملفوضية العليا لشؤون الالجئني 
وبدورها في حماية األش����خاص 
الذين يدخلون حتت واليتها والذين 
يبلغون 42 مليون شخص منهم 
28 مليونا يوجدون بالعالم العربي 
الورشة  ان  واإلسالمي. وأوضح 
تهدف ايضا الى التعريف مببادئ 
الدولي����ة وباالتفاقيات  احلماية 
الدولية املتعلقة مبسألة اللجوء 
السياسي )اتفاقية 1951 وبروتوكول 
الالجئ  1967( لتحدي����د مكان����ة 
وحقوق����ه وواجباته ف����ي الدول 
املضيفة وإبراز دور املفوضية في 

حماية ومساعدة الالجئني.
من جانبه أش����اد نائب املمثل 
اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني لدى دول مجلس 
التعاون اخلليجي حمدي بخاري 
ال����ذي يوليه صاحب  باالهتمام 
السمو األمير باملفوضية والذي 
يسهم في اجناز مهامها اإلنسانية 
ح����ول العالم. وق����ال بخاري ان 
الورش����ة تأتي ضمن سلسلة من 
التي تؤكد  التدريبي����ة  احللقات 
العالق����ات الوطي����دة القائمة بني 
املفوضية والكويت والتي تعود 
لتأس����يس مكتب املفوضية فيها 

مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين أكد دور الكويت الرائد في المجال اإلنساني »المحاسبة« يعقد دورة تدريبية لمدققي الجهاز المنغولي
بدأ بديوان احملاسبة امس انشطة دورة تدريبية حول تدقيق األداء 
والتدقيق املالي وتدقيق تكنولوجيا املعلومات والتي يس���تضيف 
خاللها احد عشر مدققا من جهاز الرقابة األعلى بجمهورية منغوليا، 

وذلك خالل الفترة من 15 حتى 24 اجلاري.
ويأت���ي تنظيم هذه الدورة في اط���ار تفعيل البروتوكول املوقع 
بني ديوان احملاسبة واجلهاز املنغولي والذي من بني بنوده التعاون 
التدريبي، وكذلك في اطار حرص الديوان على تعزيز العالقات مع 
األجهزة الرقابية األعضاء في املنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة 
)األسوساي( حتقيقا واستجابة لتوصيات املنظمة الدولية لألجهزة 
العليا للرقابة )األنتوساي( بضرورة التعاون بني اجهزة الرقابة مبا 

يحقق زيادة املعرفة وتبادل اخلبرات ومواكبة التطور.
وسيتعرف املشاركون خالل الدورة على العديد من املوضوعات 

الرقابية املهمة منها آلية التدقيق على األداء وأنواع وخطوات الرقابة 
املالية، مقدمة ملبادئ الكمبيوتر واستخدام تكنولوجيا املعلومات، 
باالضافة الى تعريف تدقيق تكنولوجيا املعلومات ومعايير التدقيق 

والرقابة على الكمبيوتر.
افتتح الدورة مدير ادارة املنظمات الدولية فيصل األنصاري بكلمة 
عبر فيها عن حرص الديوان على تعزيز العالقات الثنائية بني األجهزة 
الرقابية األعضاء في املنظمات الدولية وتقدمي الدعم واملساندة في 

املجاالت الرقابية بجميع الطرق والوسائل واألساليب املمكنة.
وأكد األنصاري ان الديوان يسعى دوما الى عقد االتفاقيات الثنائية 
بينه وبني األجهزة الزميلة مبا يدعم تبادل اخلبرات والتجارب الرقابية 
وزيارات الوفود املشتركة بني اجلانبني، ودعا املشاركني الى االستفادة 

القصوى من الدورة من خالل تفعيل مشاركتهم.


