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خالل املوسم الثقافي الـ 21 للمركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج

املليفي: ضرورة إيجاد خطوات إصالحية ملواجهة العمليات املدبرة لتدمير أجيالنا

االنساني العاملي، وهذه العالقة 
حيث امت����دت اوجبت حقوقا 
وواجبات وتفاعالت محكومة 
بضوابط شرعية، واضاف: اذا 
كانت البش����رية تعيش اليوم 
عصر العاملية في التفكير والعلم 
واملعرفة واالزمات واالجنازات 
واحلقوق والواجبات والطموحات 
والقي����م االنس����انية، فإن ذلك 
يتطلب توعية الشعوب باننا 
نشترك في عالم واحد ومستقبل 
واحد. وطالب د.احلمد بضرورة 
تطوير املؤسس����ات التعليمية 
من ادائها لتنهض مبسؤوليات 
التربية الوطنية، وتنطلق من 
مفهوم املنهج املدرسي الشامل او 
مبفهومه الواسع الذي يشمل كل 
عناصر املنظومة التعليمية التي 
تتضافر جميعها على حتقيق 
االهداف العامة للتربية في الدولة 
بكل مكوناتها، مضيفا انه البد من 
تزويد املعلم باملعلومات واملعارف 
واخلبرات التي تتصل بتنمية 
املواطنة حتى تتحقق بصورة 

ايجابية لدى املتعلمني.

والتفكير واملناقش����ة البناءة 
بنتائج تس����اعد على الوصول 
ال����ى فهم موضوع����ي لالمور، 
وقدرة على تبني انسب اخليارات 
ملواجه����ة التحدي����ات، وح����ل 
املشكالت وحتقيق مستويات 

اعلى في االداء والنتائج.
واوضح ان املدرسة بصفتها 
مؤسس����ة اجتماعية وظيفتها 
االساسية تنشئة االطفال والشباب 
تنشئة سليمة تسهم في اكساب 
الطلبة معرفة اساس����ية حول 
الوطن، كما تستهدف مقررات 
التربية الوطنية بصورة خاصة 
اكساب الطلبة ثقافة عامة حول 
واجبات املواطنة واستحقاقاتها، 
سواء بالنسبة لالفراد او املجتمع 
ومنظماته وجماعاته والدولة 
ومؤسساتها وهيئاتها. بدوره، 
تطرق د.رشيد احلمد الى مفهوم 
املواطنة وحددها مبس����تويات 
ودوائر متع����ددة من العالقات 
تبدأ من عالقة املواطن مبجتمعه 
احمللي، مرورا باملجتمع العربي 
واالسالمي، وانتهاء باملجتمع 

تدريبية ونحوها، ليستفيد منها 
االختصاصي����ون والباحثون 
والطلبة، وغيرهم من املهتمني 

بالبحث والتطوير التربوي.
واضاف انه قد مت انشاء قناة 
اتصال مباشر بني املركز ووسطه 
التربوي واملتابعني لنشاطاته 
واملعنيني بنتائج عمله، حيث 
اتاح هذا البعد املضاف فرصة 
امام املركز، البراز ما يرصده من 
قضايا العصر املتصلة مبيادين 
الفك����ر والثقافة، واملش����كالت 
املصاحبة للتغيرات االجتماعية 
والثقافية والسياس����ية، التي 
تنعكس بدورها على نظم التعليم 
ورسم سياساتها، وتؤثر بعمق 
على مؤسسات التعليم وادوار 
العامل����ني فيها، والقائمني على 
ادارته����ا، كما تظهر ذلك نتائج 
الدراسات والبحوث التي تصدرها 
مراكز البحث، وتنشرها وسائط 
التواصل واالعالم، بغية عرضها، 
وحتليل وتبادل اآلراء حولها، 
وفهم حقيقتها وادراك دالالتها، 
واخل����روج من رحل����ة البحث 

دور املؤسسات املجتمعية االخرى 
في حتقيق املواط����ن الصالح 
وبنائه على اسس قوية وسليمة، 
موضحا ان املواطنة الفاعلة يحب 
ان تبدأ من املدرس����ة، ألنها هي 
التي تنظم معرفة االبناء، وهي 
الشريان الوحيد لبقاء الفرد في 
املجتمع مواطنا يؤدي واجباته 
عن وعي، ويتحمل مسؤولياته 
الوطنية واملجتمعية واالسرية، 
لذا عدت املدرسة الداعم االساسي 
لعمليات تكوين املواطن الصالح 
في املجتمع، فمن خاللها تبنى 

املجتمعات وتتقدم وتزدهر.
من جانبه، قال مدير املركز 
العربي د.م����رزوق الغنيم انه 
منذ عشرين عاما انعقد املوسم 
الثقافي التربوي االول، ليضيف 
بعدا جديدا الى دائرة نشاطات 
املركز العربي للبحوث التربوية 
لدول اخلليج، املعني اساس����ا 
بالبحث العلمي، فكرا وممارسة 
وتطويرا وتقومي����ا من خالل 
االصدارات املنشورة دراسات 
وكتبا وادلة مرجعية وحقائب 

املواطنة، وركزت عليها في املنهج 
التعليم����ي، واثرت بها جوانب 
متعددة في البن����اء التعليمي، 
ومن ث����م فإنها تش����تمل على 
العالقة بني االفراد والدولة، مع 
االمتثال واملواءمة بني احلقوق 
والواجبات، وهي تشتمل كذلك 
على ضرورة الت����زام املواطن 

مبسؤولياته جتاه وطنه.
واضاف »باختصار ش����ديد 
ينبغي ان تتميز املواطنة بوجه 
خاص ب����والء املواطن لوطنه، 
والتعاون مع اآلخرين من اجل 
حتقيق االهداف القومية للدولة«، 
مشيرا الى ان ذلك ال يتحقق اال 
من خالل نظام تعليمي يعمل على 
توظيف املواطنة وغرسها في 
عقول ووجدان الناشئة، وميتد 
بها في سلوكهم في عمق املجتمع. 
وقال املليفي ان وظيفة املدرسة 
االساسية تتطلب حتقيق النمو 
املتوازن للشخصية االنسانية 
املتكاملة، وذلك من خالل تربيته 
روحيا وجسديا ودينيا وتوجيهه 
وجهه صاحلة، كما انها تستكمل 

زرع املزيد من القيم والقدرات في 
نفوس جيل املستقبل ليميزوا 
بني الغث والسمني، مع حاجتهم 
الى اجلرأة على التمرد، في ظل 
العوملة والثقافات املتنوعة، حيث 
لم يعد هذا اجليل مرتبط باالسرة 

او املجتمع الداخلي.
ودعا املليفي الباحثني الى 
ايجاد اخلط����وات االصالحية 
ملس����اعدة االجيال في املنطقة 
على مواجهة كل العمليات املدبرة 
لتدميره، وخير دليل على ذلك 
ما مت����ت مصادرته من كميات 
كبيرة م����ن املخدرات من خالل 
مافيا هدفها االول هدم املجتمعات 

بضربها لعمادها من الشباب.
وقال ان اختيار املركز العربي 
للبحوث ملوض����وع »املواطنة 
الفعالة.. تبدأ من املدرسة« امنا 
يجيء ف����ي اطار ما نعهده منه 
بوصفه مؤسسة تربوية مميزة 
تواكب واقع ما نبحث عنه في 
مؤسساتنا التربوية. مؤكدا ان 
وزارة التربية بالكويت قدمت 
جهودا متميزة في مجال تربية 

محمود الموسوي

أقام املركز العربي للبحوث 
التربوية ل����دول اخلليج دورة 
حتت شعار »املواطنة الفعالة 
تب����دأ م����ن املدرس����ة«، خالل 
املوس����م الثقافي ال� 21 اول من 
امس في الشامية، حتت رعاية 
وحضور وزير التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي، 
ومش����اركة عدد من املسؤولني 
في وزارة التربية، والشخصيات 
السياسية، واملهتمني بالشأن 

التربوي.
من جانبه، اشاد وزير التربية 
ووزير التعلي����م العالي احمد 
املليفي بأهمية اختيار القائمني 
على املرك����ز العربي للبحوث 
التربوية لعنوان املوسم الثقافي 
التربوي ال� 21 والذي يربط بني 
دور املدرسة باملواطنة الفعالة، 
مبينا ان املدرسة انحسر دورها 
ف����ي حتديد املواطن����ة للطلبة 
والطالب����ات من خالل احلقوق 
والواجبات. داعيا الى ضرورة 

أحمد املليفي ود. مرزوق الغنيم أحمد املليفي متحدثا )اسامة ابوعطية( جانب من احلضور  

قبول أبناء املعلمني البدون في مدارس التعليم العام
محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أكدت مصادر تربوية ل� 
التربية  »األنباء« ان وزير 
العال����ي د.أحمد  والتعليم 
املليف����ي قد بدأ ف����ي تنفيذ 
إجراءات السعي الى مساواة 
املعلمني )البدون( بنظرائهم 
الوافدين، كما  من املعلمني 
أكث����ر من م����رة عبر  وعد 
الصحف احمللية من خالل 
السماح ألبناء املعلمني البدون 
بالدراسة في مدارس التعليم 
العام التابعة لوزارة التربية، 
مؤكدة ان احد املعلمني البدون 
قد تقدم بكتاب إلحلاق أبنائه 
مبدارس التعليم العام أسوة 

بزمالئ����ه املعلمني ومت رفع 
الكتاب الى الوكيل املساعد 
للتعليم العام د.خالد الرشيد 
الذي وافق على الكتاب بعد 
بحث األطر القانونية التي 
لم تب����د أي موانع قانونية 
ملثل هذه احلالة ومتت إحالة 
املوافقة الى منطقة الفروانية 
التعليمية إلنهاء إجراءات 
القبول وإحلاق أبناء املعلم 
التعليم  البدون مب����دارس 

العام.
إلى  وأش����ارت املصادر 
املليفي يحرص  الوزير  ان 
عل����ى تطبيق القانون دون 
االكتراث بأي تدخالت جانبية 
حرصا على السعي ملساواة 

املعلمني البدون مع نظرائهم 
الوافدين، وقد مت إرسال كتب 
الى دي����وان اخلدمة املدنية 
لتعديل عقود املعلمني البدون 
لتحقيق املساواة والعدالة 
حرصا من املليفي على أخذ 
جميع املعلمني حقوقهم وفقا 
للقانون وتقديرا ملكانة املعلم 
وأيض����ا لتحقيق املصلحة 
التربوي  العام����ة للش����أن 

والتعليمي.
وف����ي س����ياق متصل، 
أك����دت املص����ادر ان قي����ام 
وزارة التربية بقبول أبناء 
البدون في مدارس التعليم 
العام يوفر على الدولة ماليني 
الدنانير وكانت هناك خطة 

قائمة التخاذ هذا اإلجراء ومت 
ال��جهراء  مخاطبة منطق��ة 
الت�عليمي����ة ح�ول إمكانية 
استيعابهم مب�دارسها كون 
غالبيته����م يق�طن����ون في 
املناط����ق التابعة لها ومتت 
املوافقة من قبل املنطقة إال 
ان تدخ����ل بعض املتنفذين 
وخاص����ة أصحاب املدارس 
اخلاص����ة ح����ال دون ذلك، 
حي����ث ان هن����اك مدارس 
خ�اصة ستغلق أبوابها في 
ح�ال قبول أبن�اء البدون في 
مدارس التعلي�م ال�عام ألن 
ما يتجاوز نس����بة ال� %90 
م����ن م�رتاديها ه�����م أبناء 

البدون.

د. محمد الشريكة

د. محمد الهاجري

عادل الشنان

قال مدير مشروع »حتسني 
فرص التوظف خلريجي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب« د.محمد الشريكة 
ان الهيئة حترص على إعداد 
خريجني على مستوى عال 
من العلوم النظرية واملهارات 
التدريبية، والتي تساهم في 
رب����ط مخرجات التعليم مع 
االحتياجات الفعلية لسوق 
العمل والتطورات التنموية، 
إلى  أنها تس����عى دائما  كما 
التعليمية  حتديث برامجها 
والتدريبية، وتولي تشجيع 
خريجيها وإيج����اد الطرق 
الكفيلة لرفع الكفاءة والعمل 
بالقطاع اخلاص لتسنح لهم 
الفرصة باملشاركة في التنمية 
االقتصادية. وأكد الشريكة في 
الهيئة  أن  تصريح صحافي 
تعتبر أحد اهم املؤسس����ات 
التعليمية والتي تلعب دورا 
حيوي����ا في تعزي����ز قدرات 
ومهارات قوى العمل الوطنية 
وتنمي����ة املوارد البش����رية 
املتنوعة كاس����تجابة لرؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري.
الش����ريكة أن  وأض����اف 
مش����روع »حتس����ني فرص 
التوظيف« يعتبر مدخال من 
مداخ����ل التطوير واإلصالح 
التنموي والذي يتس����ق مع 
الكلي����ات واملعاهد  جه����ود 

أشاد رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.محم����د الهاجري بحيادية 
رئي����س اللجن����ة التعليمية 
مبجلس األمة حمود احلمدان، 
وال����ذي رأى ع����دم البت في 
العامة  الهيئة  فصل قطاعي 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إال بعد االستماع إلى جميع 
األطراف سواء من الداعني إلى 
الفصل بني القطاعني والداعمني 
لوجه����ة النظر القائلة بعدم 
الفصل وذلك بعد اس����تيفاء 
الدراسات وحرصا على  كل 
املصلحة العليا للدولة وبعيدا 
عن املصالح الشخصية وبعد 
تدقيق الدراسات اخلاصة بهذا 
املوضوع واملقدمة من الهيئة 

بالهيئ����ة والرامية إلحداث 
التغيي����ر النوعي املطلوب. 
مبينا أن فريق العمل القائم 
على املشروع يضم خبرات 
وطني����ة ذات كفاءة وخبرة 
التطوير  كبيرة في مج����ال 
التعليمي. الفتا الى أن الرؤية 
التنفيذية للمشروع قائمة 
على مبدأ إشراك قطاعات مهمة 
وحيوية بالدولة كجهاز إعادة 
الهيكلة وكذلك ديوان اخلدمة 
املدنية وشركة املشروعات 
العامة  الصغيرة والهيئ����ة 
للمعلومات املدنية لالستفادة 
من جهودهم وخبراتهم في 

هذا امليدان.
الش���ريكة أن  وأوضح 
الهدف قصير األمد للمشروع 
يتمث���ل ف���ي التركيز على 
الهيئ���ة ممن هم  خريجي 
على لوائح االنتظار بديوان 
اخلدمة املدنية حيث سيتم 
تطوير قدراتهم وإمكانياتهم 
املهاري���ة مب���ا يتوافق مع 
الش���ركات  احتياج���ات 
الوطنية واجلهات احلكومية 

املختلفة.
وأضاف الشريكة أن فريق 
العمل ستنصب جهوده في 
املرحل����ة احلالية على إقامة 
شراكة حيوية وتنسيق مع 
الوطنية  الش����ركات  كبرى 
للتعرف عل����ى احتياجاتهم 
ه����ذه  ورب����ط  الفعلي����ة 
الش����ركات بقاع����دة بيانات 
سيتم اس����تحداثها للتعرف 
على احتياجاتها املستقبلية 

التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب. وأك����د احلمدان 
لرئيس الرابطة حرصه على 
العامة للتعليم  الهيئة  دعم 
التطبيقي والتدريب وحرصه 
على اس����تقاللها والنهوض 
بها دعما ملس����يرتها العلمية 
القادم����ة، كما  ف����ي املرحلة 
أشار إلى أهمية إزالة جميع 
التي تعطل تنفيذ  املعوقات 
قانون جامعة جابر األحمد. 
الهاجري دور أعضاء  وثمن 
اللجن����ة التعليمية مبجلس 
األمة وحرصهم على املصلحة 
العام����ة في قضي����ة تخص 
مس����تقبل أبنائنا مشيدا في 
نفس الوقت بدور إدارة الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدريب في تقدمي الدراسات 

بحيث يتم حتديثها وتوفيرها 
بشكل مستمر ومتجدد. مشددا 
على أهمية التعاون مع باقي 
القطاعات داخل الهيئة ليحقق 
املشروع أهدافه املوضوعة.

وش����رح الش����ريكة أحد 
أهم اخلطوات التي يس����عى 
املش����روع لتحقيقها قائال: 
العمالة  »ان مشكلة عزوف 
الوطنية عن االنخراط للعمل 
بالقطاع اخلاص مت تشخيصها 
ومن املمكن حصرها بانعدام 
األمان الوظيفي وقلة املميزات 
احملفزة وهو ما يشكل حتديا 
حقيقيا لذا سنسعى باملشروع 
إلقام����ة برام����ج تأمني ضد 
التعطل من خ����الل تطوير 
اتفاقيات مع شركات التأمني 
الوطني����ة وبالتع����اون مع 

اجلهات ذات الصلة«.
وأضاف الشريكة أن أحد 
أهداف املش����روع يتمثل في 
حتفي����ز الش����باب الكويتي 
لالنخراط في قطاع األعمال 
احل����رة م����ن خ����الل تقدمي 
الدعم التنموي لهم من قبل 
املشروع وبالتعاون مع شركة 
املشروعات الصغيرة. وأردف 
الشريكة قائال ان مخرجات 
املش����روع وطموحات فريق 
العمل تتمثل في إيجاد أكثر 
م����ن عش����رة آالف وظيفة 
للش����باب الكويتي بالقطاع 
اخل����اص. وختم الش����ريكة 
بالشكر لقيادات الهيئة للثقة 
املعطاة لفريق العمل وإلدارة 

املشروع.

اخلاصة بقضية الفصل بني 
القطاع����ني وحرصه����م على 
كيان تلك املؤسسة التعليمية 
واحل����رص على متاس����كها 
والنهوض به����ا وذلك ملا لها 
من دور مهم في توفير األيدي 
العاملة الفنية واملهنية لسوق 
العم����ل ف����ي وزارات الدولة 
وف����ي القطاع اخلاص. وقال 
الهاج����ري ان رئيس اللجنة 
التعليمية مبجلس األمة قد 
اتخذ موقف احلياد بعدم البت 
في قرار الفصل بني القطاعني 
إال بعد الدراسات املستفيضة 
لهذا املوضوع واالس����تماع 
جلميع األطراف حرصا منه 
على حتقيق املصلحة العامة 
والبعد كل البعد عن املصلحة 
الشخصية في تلك القضية.

الشريكة: مشروع حتسني فرص التوظيف
 أحد مداخل التطوير بـ »التطبيقي«

الهاجري يشيد بحياديةاحلمدان في عدم البت في فصل 
قطاعي »الهيئة« إال بعد االستماع جلميع األطراف

الغنيم: حتديد دور 
املؤسسة التربوية في 
غرس بذور املواطنة 

الفعالة في وجدان 
األطفال وعقولهم 

وسلوكهم

احلمد: ضرورة تطوير 
املؤسسات التعليمية 

من أدائها لتنهض 
مبسؤوليات التربية 

الوطنية

الرؤية التنفيذية 
للمشروع قائمة 

على مبدأ إشراك 
قطاعات مهمة 
وحيوية بالدولة


