
محليات
السبت 1 نوفمبر 2014

04

مستوى اخلدمات الصحية في الكويت »األفضل« في املنطقة العربية.. 
ويقفز إلى مصاف الدول الصناعية املتقدمة

حجم املتعطلني بني قوة العمل الوطنية بلغ 19061 خالل 2012 
من املسجلني في »الديوان«.. ونسبة املتعطلني ممن أمضوا أكثر من 

12 شهرًا %60

تدني املستوى التعليمي واملهني للعمالة الوافدة منهم 47.34% من دون 
مؤهل تعليمي و31.63% حاصلون على مؤهالت تعليمية »دنيا«

نقص املساحة الزمنية املتاحة للعملية التعليمية بـ »التعليم العام« 
وانخفاض مستوى التحصيل العلمي فيه وظهور اجتاه لتفضيل 

التعليم اخلاص

من أهداف املؤمتر 
االطالع على أحدث 

املستجدات وخطط 
العمل حول دور 

الرعاية الصحية األولية 
للوقاية والتصدي 
لألمراض املزمنة 

غير املعدية

عدم انتظام معدالت منو السكان الوافدين والتي تتسم باالرتفاع بصفة 
عامة نتيجة تدفقات العمالة الوافدة

طبيعة املجتمع الكويتي بأنه »فتي« تسهم في االعتماد على العمالة 
الوافدة بشكل أساسي لتلبية احتياجات سوق العمل نتيجة عدم توافرها 

من العمالة الوطنية

انخفاض نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة بـ 17% وأقلها في 
قطاعات اإلنتاج »السلعي«.. وتركزها في القطاع احلكومي بنسبة %78.. 

وفي اخلاص بـ %22

ملواجهة العديد من القضايا التي تنعكس آثارها على مسيرة التنمية.. و»األنباء« تنفرد بنشر التقرير

»األعلى للتخطيط« أعّد تقريرًا بأهمية إنشاء جلنة وطنية للسياسات السكانية: 
نسب السكان الكويتيني في انخفاض.. ومنو مطرد للوافدين

عبدالكريم العبداهلل

العامة  ت���درس األمان���ة 
للمجل���س األعلى للتخطيط 
والتنمية انشاء جلنة وطنية 
للسياسات السكانية بالكويت، 
وذل���ك ملواجه���ة العديد من 
القضايا السكانية التي تنعكس 
آثارها وتفاعالتها على مسيرة 
التنمية بأبعادها االقتصادية 

واالجتماعية واالنسانية.
وم���ن اهم تل���ك القضايا 
الس���كانية: »اختالل التوازن 
في التركيبة السكانية لصالح 
الوافدين، فضال عن االختالل 
في توزي���ع وتركيبة القوى 
العاملة، وعدم مواءمة مخرجات 
التعليم والتدريب ملتطلبات 
س���وق العمل، ع���الوة على 
الصعوبات في توفير فرص 
العمل لق���وة العمل الوطنية 
وانعكاس���اتها على معدالت 
البطالة، وما يتبعها من مشاكل 
اقتصادية واجتماعية«، وكذلك 
من مبررات انشاء تلك اللجنة 
الطبيع���ة املتداخلة للقضايا 
الس���كانية والتي حتتاج في 
ابعادها  دراستها وتشخيص 
واقتراح الوسائل واالساليب 
في مواجهتها بأشكال متعددة 
التنس���يق بني االطراف  الى 

املعنية.
واكد تقرير أعدته األمانة 
العام���ة للمجل���س األعل���ى 
للتخطيط والتنمية واملقترح، 
ل� »اهمية« انشاء جلنة وطنية 
للسياسات السكانية بالكويت، 
والذي تنفرد »األنباء« بنشره، 
وذلك نظرا لوجود العديد من 
االخت���الالت، اولها اختالالت 
التنمية البشرية، والتي تعتبر 
احملرك الرئيسي لعوامل تعزيز 
الق���درة التنافس���ية للدول، 
خاصة عوام���ل تكوين رأس 
املال البشري، لذا تولي الكويت 
اهتماما خاصا لبناء رأس املال 
البشري، مبجاالته املختلفة وما 
تواجهه من اختالالت، سواء من 
حيث خصائص السكان وقوة 
التعليم والرعاية  أو  العمل، 
واالجتماعي���ة،  الصحي���ة 

واجلوانب البيئية.

االختالل السكاني

الثاني،  ام���ا االخت���الل 
حسب التقرير، فهو اختالالت 
السكان وقوة العمل، حيث 
تكمن أبرز مالمح االختالالت 
السكانية في خلل التوزيع 
النس���بي للس���كان حسب 
اجلنس���ية، اذ تتجه نسب 
السكان الكويتيني إلجمالي 
الس���كان ال���ى االنخفاض، 
السكان  حيث بلغت نسبة 
الكويتي���ني في ع���ام 2013 
حوال���ي 31% م���ن إجمالي 
السكان، ويرجع ذلك اخللل 
أعداد  النمو املطرد في  الى 
الوافدي���ن بنس���ب تفوق 
الطبيعية  الزيادة  معدالت 
الكويتيني، على  للس���كان 
الرغم من ارتفاعها، في حني 
صاحب ذلك عدم انتظام في 
معدالت منو السكان الوافدين 
والتي تتسم باالرتفاع بصفة 

عامة نتيجة لتدفقات العمالة 
الوافدة.

مجتمع »فتي«

التقرير املجتمع  ووصف 
الكويتي بأنه مجتمع »فتي«، 
ترتفع فيه نسبة صغار السن 
الى جملة السكان، حيث تصل 
نسبة السكان في الفئة العمرية 
أقل من 15 س���نة حوالي %37 
من إجمالي السكان الكويتيني 
في منتصف عام 2013، ويعني 
اتساع هذه الشريحة العمرية 
بني الكويتيني وارتفاع معدالت 
اإلعالة وانخف���اض معدالت 
املس���اهمة في ق���وة العمل، 
مما يس���هم في االعتماد على 
العمالة الوافدة بشكل أساسي 
لتلبية احتياجات سوق العمل 
نتيجة عدم توافرها من العمالة 

الوطنية.
وجاء ف���ي التقرير انه 
بالنس���بة الختالالت قوة 
العمل تتضح مالمح اخللل 
فيها قوة بانخفاض نسبة 
العمالة الوطنية الى إجمالي 
العمالة، حيث بلغت نسبة 
العمالة الوطنية الى إجمالي 
العمالة بالدولة حوالي %17 
في عام 2013، عالوة على 
العمالة  انخفاض نس���بة 
الوطني���ة ف���ي قطاعات 
اذ بلغت  اإلنتاج السلعي، 
الكويتيني  العاملني  نسبة 
بأنشطة اإلنتاج السلعي 
)الزراعة، املناجم واحملاجر، 
الصناع���ات التحويلي���ة، 
الكهرباء والغاز، والتشييد 
والبناء( الى جملة العمالة 
الكويتية 10.4% في منتصف 
عام 2013، فضال عن تركز 
العمالة الوطنية في القطاع 
احلكومي، حيث بلغت %78 
من جملة العمالة الكويتية 
في منتصف عام 2013، في 
املقابل بلغت نسبة العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص 
حوال���ي 22% في منتصف 

عام 2013.

تدني المستوى التعليمي 
والمهني للعمالة

أما فيما يتعلق بالعمالة 
الوافدة، فأوضح التقرير أن أهم 
مالمح اخللل بها تدني املستوى 
التعليمي واملهن���ي للعمالة 
بل���غ حجم  الواف���دة، حيث 
الوافدة في منتصف  العمالة 
عام 2013 حوالي 1.7 مليون فرد 
منهم 47.34% من دون مؤهل 
تعليمي و31.63% حاصلني على 
مؤهالت تعليمية دنيا، في حني 
بلغ حملة الشهادات العليا من 
العمالة الوافدة حوالي %6.16 
وهي نس���بة منخفضة، كما 
تركزت العمال���ة الوافدة في 
القطاع اخلاص، حيث يعمل 
القطاع حوالي 93% من  بهذا 
إجمالي العمالة الوافدة، علما ان 
أغلب العمالة الوافدة يعملون 
كعمال���ة عادي���ة )1024007 
أفراد(، ميثلون حوالي %53 
كما يعمل 572157 فردا بالقطاع 
العائلي أغلبهم من اخلدم ومن 
في حكمهم ميثلون 30% من 

إجمالي العمالة الوافدة.

مشكلة البطالة

التقري���ر أن حجم  وذكر 
املتعطل���ني بني ق���وة العمل 
الوطنية )باقي املسجلني في 
ديوان اخلدم���ة املدنية( بلغ 
19061 في عام 2012، وبتحليل 
الع���دد من  خصائص ه���ذا 
املتعطلني تتبني أبعاد مشكلة 
البطالة، بحيث تبلغ نس���بة 
اإلناث 79.4% من إجمالي باقي 
املسجلني، في حني بلغت نسبة 
الذكور 20.6%، كما تبلغ نسبة 
املتعطلني )باقي املسجلني( من 
حملة املؤهالت العليا )جامعي 
� دبل���وم( 12.2% من إجمالي 
باقي املسجلني، وتبلغ نسبة 
املتعطلني ممن أمضوا أكثر من 
12 شهرا في حالة تعطل حوالي 
60% م���ن إجمالي املتعطلني، 
هذا باالضافة الى بلوغ نسبة 
املتعطل���ني ممن هم في الفئة 
العمري���ة أقل من 30 س���نة، 
52% م���ن إجمالي املتعطلني، 
مما يعني ان النسبة الغالبة 
من الباحثني عن عمل هي من 

الشباب.

اختالالت نظام التعليم

واش���ار التقري���ر الى ان 
مؤش���رات الكفاءة اخلارجية 
لنظام التعليم في الكويت قد 
تكون جيدة في جميع مراحله، 
غي���ر ان مؤش���رات الكفاءة 
الداخلية للنظام التعليمي على 
أهميتها تعتبر املعبر املباشر 
عن نوعية العملية التعليمية، 
الت���ي يتحدد عل���ى ضوئها 
التعليمي للطالب،  املستوى 
ومستوى مهاراته املكتسبة، 
وكذلك مرونة النظام التعليمي 
للتطور والتحديث، كما ان هذه 
اجلوانب تبلور دور التعليم 
في التنمية بحكم انه صاحب 
الدور الرئيسي في تكون رأس 
املال البشري، اال ان التحليل 
أظهر عددا من االختالالت في 
الكفاءة الداخلية، والتي متثلت 
في »التعلي���م العام« بنقص 
املتاحة  الزمني���ة  املس���احة 
للعملية التعليمية، وانخفاض 
مس���توى التحصيل العلمي، 
فضال عن ضعف االجتاه نحو 
التخصصات العلمية، وظهور 
اجتاه لتفضيل التعليم اخلاص. 
اما بالنسبة ل� »التعليم العالي« 
فبني التقرير أن االختالل فيه 
جاء بسبب التفاوت بني نسبة 
امللتحقني واخلريجني بالكليات 
العلمي���ة، وزيادة معدل بقاء 
العالي  التعليم  ف���ي  الطالب 
)اجلامع���ة وكلي���ات الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب(، هذا باالضافة الى 
انخفاض نسبة طالب العلوم 
التكنولوجي���ة ال���ى إجمالي 
عدد الط���الب بكليات الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
الدراسات  والتدريب )كليات 
والعل���وم  التكنولوجي���ة، 
الصحية، وكلية التمريض(.

االختالالت االجتماعية

وبالنس����بة لالخت����الالت 

االجتماعية، فنبه التقرير الى 
أنها تؤثر على البيئة احلاضنة 
للتنمية، مشيرا الى انها ال تقل 
أهمية في تأثيراتها التنموية 
عن االخت����الالت االقتصادية، 
وذلك ألن املجتمع الذي تتعرض 
دعائم اس����تقراره االجتماعي 
للخلل يصبح غير قادر على 
التنموية،  مواصلة خطط����ه 
مبين����ا أن م����ن اه����م مظاهر 
االختالالت االجتماعية »قصور 
إمكانيات رعاية الطفولة � تهديد 
االستقرار األسري واملجتمعي � 
ضعف الدور املجتمعي للمرأة 
� ضعف اخلدمات املقدمة لذوي 

اإلعاقة«.

اختالالت الخدمات الصحية

اما بالنسبة ل� »اختالالت 
اخلدمات الصحية«، فاعتبر 
التقرير مس���توى اخلدمات 
الكويت من  ف���ي  الصحي���ة 
أفضل املستويات في املنطقة 
العربي���ة، وتقفز الى مصاف 
الدول الصناعية املتقدمة، غير 
ان احملافظة على هذا املستوى 
املتقدم للخدم���ات الصحية 
تقتض���ي معاجل���ة بع���ض 
االختالالت الظاهرة التي تتمثل 
في العبء الزائد على خدمات 
 � الرعاية الصحي���ة األولية 
الزائ���د على خدمات  العبء 
الط���وارئ � خط���ر األمراض 
املزمنة غير املعدية � قصور 
جزئي في التخلص اآلمن من 

نفايات املستشفيات.

االختالالت البيئية

واكد التقرير أن البيئة هي 
احلاضنة الطبيعية للتنمية، 
مبعنى توفير املوارد الطبيعية 
النش����اط  التي يعتمد عليها 
االقتصادي واالجتماعي، كما 
تنعكس نتائج عملية التنمية 
على الوضع البيئي، فتضعف 
أو تعزز من إمكانيات استدامة 
النمو، ويتبني ذلك من عرض 
املجاالت احملتملة لالختالالت 
البيئية، والتي تتمثل في تأثر 
� تلوث  الهواء اجلوي  جودة 
البيئ����ة البح����ري � النفايات 
الصلبة � القدرة االستيعابية 
� زيادة  للص����رف الصح����ي 
التصحر. وأشار التقرير الى 
ان أسباب حاجة الكويت الى 
تكوين إطار تنظيمي للسياسات 

السكانية تتمثل في:

أوال: تعدد جوانب القضايا 
السكانية

الس���كاني جوهر  ٭ املكون 
عملية التنمية وهدفها.

٭ اخلصائص السكانية حيوية 
ومتغيرة وهي احملرك الرئيسي 

للتنمية.
٭ أهمية اخلصائص املهنية 
واملهارية للس���كان لتخطيط 

القوى العاملة.
٭ أهمية اخلصائص التعليمية 
للسكان وتأثيراتها في انتاجية 
املجتمع وفي حتسني نوعية 

احلياة.
اخلصائ���ص  أهمي���ة  ٭ 
احليوية للس���كان )املواليد، 
الوفيات، اخلصوبة، متوسط 

األعمار واألمراض السائدة( 
وارتباطاتها املتعددة بالزواج، 
س���ن العم���ل وباملش���كالت 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة 

املختلفة.
العمري للسكان  التوزيع  ٭ 
وارتباطه���ا بوضع اخلطط 
التعليمي���ة،  والسياس���ات 
سياس���ات الق���وى العاملة، 
العامة  سياس���ات اخلدمات 

والسياسات اإلسكانية.
ثاني���ا: قصور التوجهات 
نحو حصر املشكلة السكانية 
ف���ي موضوع  الكويت  ف���ي 
التركيبة السكانية، ومشكلة 
صغر املكون السكاني وعدم 
قدرته على حتقيق متطلبات 
التنمية، ركزت املعاجلة على 

عاملني:
 ٭ تشجيع الزيادة السكانية 
لإلس���راع في زي���ادة الكتلة 

السكانية الكويتية.
٭ االستعانة بالعمالة الوافدة 
للمساعدة في الوفاء باحتياجات 

النمو املتسارعة.
جنحت هذه السياسة خالل 
السنوات األولى في مهمتها، 
ولكن هذا التوجه ظل مستمرا 
على مدار العقود، وكان املجتمع 
الكويتي في سباق مع الزمن من 
أجل موازنة التركيبة السكانية 
عدديا. هن���اك عوامل اخرى 
كامنة في املشكلة اإلسكانية 
للكويت لم تأخذ بعد حظها 
من التحليل والدراسة، وذلك 
بهدف استكمال بناء سياسة 
سكانية متوازنة قادرة على 
حماية املكتس���بات التنموية 

للمجتمع الكويتي.

ثالثا: ض���رورة تخطيط 
السكانية، بحيث  السياسات 
يكون تخطيط السياس���ات 
السكانية يتعامل مع 4 قضايا 

رئيسية:
٭ قضية النمو السكاني.

٭ دور السكان في التنمية.
٭ انعكاس عوائد التنمية على 

السكان.
٭ املش���كالت االجتماعي���ة 
الناجتة ع���ن اختالل بعض 

اخلصائص السكانية.
 رابعا: ض���رورة تطوير 
آلي���ات اتخاذ الق���رار، وذلك 
الن تشابك متغيرات القضايا 
السكانية، وتعدد مستويات 
التأثير الناجتة عن ذلك يدفع 
لالعتناء بعملية اتخاذ القرار 
بالنسبة لهذه القضايا من خالل 
توفير بيئة عالية االنضباط 
والتنظيم واخلبرة لتدارس 
املتغيرات والتحديات املختلفة، 
ووضع أفضل احللول أمام أعني 
متخذ القرار، وضمان املتابعة 
العلمية اجلادة لتنفيذ القرار 

واآلثار الناجمة عنه.
خامسا: أهمية وجود وعاء 
لتراكم خبرات معاجلة القضايا 
السكانية، اذ انه من األهمية 
مبكان تنظي����م عملية تراكم 
اخلبرات بص����ورة محترفة، 
وتأسيس جهاز يقوم باملهمة 
حتى يتم حفظ خبرات املجتمع 
بصورة علمية تخضع للفرز 

والتطوير.

احلكومة، مشيرا إلى أن منظمة 
الصحة العاملية دائما ما تشيد 
بجه���ود الكوي���ت ومبادراتها 
املتميزة في هذا الصدد، حيث 
حتمل العديد من الوثائق اسم 
الكوي���ت للوقاي���ة والتصدي 
لالمراض املزمنة غير املعدية، 
مثل جائ���زة الكويت مبنظمة 
الصحة العاملية بجنيڤ، وعلى 
مستوى أقليم شرق املتوسط، 
ووثيقة اعالن الكويت الصادر 
عن مجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون، باإلضافة إلى 
املش���اركات الفعال���ة للكويت 
العاملية واألقليمية  باملبادرات 
للوقاي���ة والتصدي لألمراض 
املزمنة غي���ر املعدية وعوامل 

اخلطورة ذات العالقة بها. 
 واضاف الدوس���ري ان من 
أب���رز عوامل اخلطورة مبادرة 
تخفيض امللح في اخلبز بنسبة 
20%، والتي متت بالتعاون مع 
شركة املطاحن واملخابز الكويتية 
والرقابة على املقاصف املدرسية 
والضواب���ط عل���ى تس���ويق 
وتروي���ج األغذي���ة واألطعمة 
غير الصحية واملدونة اخلاصة 
بضوابط تسويق بدائل حليب 
األم الصادرة مؤخرا من وزارة 

الصحة. 
 وأوضح أن مهرجان املشي 
س���ينطلق من اخليمة املقابلة 

الدوسري: »الصحة« تنظم مهرجانًا للتوعية 
بالوقاية من األمراض املزمنة غير املعدية

لنادي اليخوت على شارع اخلليج 
العربي، وستكون نهايته عند 
مسرح اجلزيرة اخلضراء، مؤكدا 
أنه يعبر عن اإلرادة املجتمعية 
واإلصرار على مواجهة حتدي 
املزمنة غير املعدية،  األمراض 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
اتب���اع األمناط  بها، من خالل 
الصحية للحياة، وفي مقدمتها 
ممارسة النشاط البدني بصورة 
الدهون  منتظمة، واإلقالل من 
وملح الطعام، وتناول األغذية 
الغنية بالفواكه واخلضراوات، 

والتوقف عن التدخني. 
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أعلن مدي���ر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري، تنظيم وزارة 
الصحة اليوم، مهرجانا صحيا 
للمش���ي للتوعية بالوقاية من 
األم���راض املزمنة غير املعدية 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
بها، وذلك حت���ت رعاية وزير 

الصحة د.علي العبيدي. 
 وأوض���ح الدوس���ري في 
أنه س���يتم  تصريح صحافي 
خ���الل الفعالية إلق���اء الضوء 
عل���ى اجلهود الت���ي تقوم بها 
الوزارة للوقاية والتصدي لعالج 
املزمنة غير املعدية،  األمراض 
وفي مقدمتها السرطان والسكر 
وأمراض القلب واألوعية الدموية 
واألمراض التنفس���ية املزمنة، 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
بحدوث تلك األمراض، بالتعاون 
مع الوزارات واجلهات احلكومية 
وغير احلكومية والقطاع اخلاص 

واملجتمع املدني بالكويت. 
 وأكد أن التصدي لألمراض 
املزمنة غي���ر املعدية وعوامل 
اخلطورة ذات العالقة بها تعتبر 
أولوية تنموية رئيس���ية في 
برام���ج وزارة الصحة وخطط 
فيصل الدوسريعمله���ا ضم���ن برنام���ج عمل 

الوطيان: الكويت تستضيف املؤمتر
اخلليجي الـ 14 للرعاية الصحية األولية

الصحية األولي����ة ميكن من 
خالل تطويرها خفض معدالت 
عوامل اخلطورة واألمراض 
املزمن����ة واإلقالل من األعباء 
املترتب����ة على تلك األمراض 
وذلك من خالل برامج االكتشاف 

املبكر لألمراض املزمنة.
وأش���ارت الى إن عيادات 
السكر والعيادات التخصصية 
مبراكز الرعاية الصحية األولية 
تقوم بتطبيق البروتوكوالت 
وسياسات العمل احملدثة لعالج 
األم���راض وفقا ألحدث  تلك 
العاملية، مشددة  املستجدات 
على أهمية التدريب والتعليم 
املس���تمر لألطباء وللعاملني 
بالرعاية الصحي���ة األولية 
من خ���الل املؤمترات وورش 
العمل وبرامج التعليم الطبي 
املستمر والتي تتيح الفرصة 
لالطالع على أحدث املستجدات 
العاملية وتبادل اخلبرات ومن 
ثم التطوير املستمر لسياسات 
وبروتوكوالت الرعاية الصحية 
األولية وتنظيم سياس���ات 
اإلحالة للمستشفيات واملراكز 
التخصصية للحاالت التي قد 

حتتاج لذلك.

األمراض المزمنة

وحول اخلطوات التي قامت 

بها الكويت للوقاية وللتصدي 
لألمراض املزمنة غير املعدية 
قالت أن اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية قد بادرت منذ 
عام 2011 بإجراء دراسة حتليلية 
القوة  للتعرف عل���ى عوامل 
الرعاي���ة الصحية  مبنظومة 
األولي���ة وحتدي���د التحديات 
املتاح���ة ووضع  والف���رص 
الطري���ق لإلجراءات  خارطة 
املطلوبة، منوه���ة الى أهمية 
امللف االلكترون���ي بالرعاية 
الصحي���ة األولية لتس���جيل 
ورص���د عوام���ل اخلط���ورة 
واألمراض املزمنة غير املعدية 
وحتديث قاعدة البيانات عنها 
بص���ورة مس���تمرة. وحول 
اجلهات املش���اركة باملؤمتر، 
ذكرت أن املؤمتر سيستضيف 
وسيشارك به نخبة متميزة 
من اخلبراء واالستش���اريني 
وممثلي املنظمات والهيئات 
املتخصص���ة وف���ي مقدمتها 
 WHO منظمة الصحة العاملية
التنفي���ذي ملجلس  واملكتب 
وزراء الصحة لدول مجلس 
العربية  التعاون واملنظم���ة 
للتنمية اإلداري���ة واالحتاد 
الدولي لطب العائلة وممثلني 
لوزارات الصحة بدول مجلس 

التعاون الشقيقة.

ضمن االلتزام بتطبيق اإلعالن 
السياس����ي الصادر عن األمم 
املتح����دة في س����بتمبر 2011 
للوقاية وللتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية وقرارات 
 WHO منظمة الصحة العاملية
الشأن وتنفيذا لوثيقة  بهذا 
الوقاية  الكوي����ت باعتب����ار 
والتصدي لألمراض املزمنة 

كأولوية تنموية.
وحول أهداف املؤمتر ذكرت 
د.رحاب الوطيان أن األهداف 
الرئيس���ية للمؤمتر تتضمن 
االطالع على أحدث املستجدات 
وخط���ط العمل الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية ومجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون ح���ول دور الرعاية 
الصحي���ة األولي���ة للوقاية 
وللتصدي لألمراض املزمنة 
غير املعدية وتبادل اخلبرات 
بني املش���اركني واستعراض 
املبادرات والتجارب الناجحة 
بشأن تنظيم وتنفيذ برامج 
الوقاية والتصدي لألمراض 
القدرات  املزمن���ة وتقوي���ة 
واملهارات البحثية للمشاركني 
لرصد ودراسة عوامل اخلطورة 

واألمراض املزمنة.
وذكرت ان بروتوكوالت 
وسياس����ات العمل بالرعاية 
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اإلدارة  مدي����ر  أعلن����ت 
املركزي����ة للرعاية الصحية 
األولية بوزارة الصحة د.رحاب 
الوطيان عن استضافة الوزارة 
ملؤمتر الكويت الثالث واملؤمتر 
اخلليجي الرابع عشر للرعاية 
الصحية األولية وذلك خالل 
الفت����رة م����ن 11-13 نوفمبر 
اجل����اري بفندق ش����يراتون 
الكويت. وقالت في تصريح 
صحافي إن الشعار الذي مت 
اختياره هو »التصدي لتحديات 
األمراض املزمنة غير املعدية 
في الرعاية الصحية األولية«، 
وذلك مبا يؤكد الدور الرئيسي 
الذي تضطلع به  واحملوري 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
للوقاية وللتصدي لألمراض 
املزمن����ة غي����ر املعدية وفي 
مقدمتها السكر وأمراض القلب 
واألوعية الدموية والسرطان 
املزمنة  التنفسية  واألمراض 
 Risk Factors وعوامل اخلطورة
املؤدي����ة إلى تل����ك األمراض 
التدخ����ني واخلمول  وأهمها 
البدني والتغذية غير الصحية 
الكوليس����ترول  وارتف����اع 
ال����دم. وذلك  والده����ون في 

د.رحاب الوطيان

اإلطار السليم

جلان وطنية

»العربي واخلليجي«

 اكد التقرير اقتراح تشكيل جلنة للسياسات السكانية لتكون اإلطار السليم لتنسيق 
اجلهود املبذولة، وذلك مبا يخدم أغراض الرفاه االجتماعي والتقدم االقتصادي 

املنشود.

لفت التقرير الى ان جميع دول مجلس التعاون اخلليجي شكلت جلانا وطنية للسكان، 
موضحا أن جلنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون تتطلع الى تشكيل جلنة وطنية 

للسكان بالكويت لتساهم مع بقية اللجان الوطنية للسكان بدول املجلس في تنفيذ اإلطار العام 
لالستراتيجية السكانية.

بني التقرير أن النهج العربي واخلليجي في معاجلة القضايا السكانية يتمثل في تطوير 
وتطبيق سياسات وبرامج وأنشطة سكانية متكاملة وذلك ضمن اجلهود اإلمنائية لها، وإعطاء 

أولوية عالية للتنمية البشرية من خالل حتسني خصائص السكان في إطار السياسة السكانية 
وجوانبها اإلمنائية واحتياجاتها املتعلقة في »الرعاية االجتماعية، محو األمية، التعليم والنهوض 

بوضع املرأة وتعزيز مكانتها«.


