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)أنور الكندري(د.وفاء العرادي وعريف الندوة عبداهلل الصالح ود.أسيل العوضي ود.علي الزعبي خالل الندوةمنصور العتيبي متوسطا مجموعة من السفراء املشاركني في االحتفال بيوم األمم املتحدة

)أنور الكندري(الشيخة فريحة األحمد تتوسط د.يعقوب الكندري ود.سعاد العريفان جنالء النقي تقدم الندوة

العتيبي: الكويت تستذكر دائمًا موقف األمم المتحدة 
المشّرف في تحريرها من االحتالل العراقي

أسيل: العملية السياسية تعيش انحرافًا 
يتحمل مسؤوليته السلطتان والمواطن

فريحة األحمد: تعاون الزوجين أساسي في غرس القيم 
واألخالق لحماية الكويت من كل دخيل وضار

محمد هالل الخالدي
اثنى مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة اخلارجية السفير منصور 
العتيبي على الدور الذي قامت به األمم املتحدة خالل حترير الكويت 
عام 1991 وقال في كلمة ألقاها مبناسبة يوم األمم املتحدة مساء أول 
من أمس بفندق راديسون ساس إن االجناز األبرز بالنسبة للكويت هو 
دور األمم املتحدة التاريخي في حترير الكويت من االحتالل العراقي 

عام 1990 الذي جسدت فيه األمم املتحدة مفهوم األمن االجتماعي.
وأضاف أن الكويت حترص منذ انضمامها لألمم املتحدة عام 1963 
على االلتزام مببادئ امليثاق وتشجيع وتعزيز العمل املتعدد األطراف 
لتحقيق أهداف األمم املتحدة. ولفت إلى أن الكويت تواصل دورها في 
دعم ومساندة اجلهود التي تقوم بها األمم املتحدة وبرامجها ووكاالتها 
املتخصصة في جميع املجاالت مبا في ذلك تقدمي املساعدات التنموية، 
وقال: في الوقت الذي نشيد فيه بجهود مكاتب األمم املتحدة وبرامجها 
واملنظمات الدولية االخرى العاملة في الكويت فإننا نتطلع إلى مزيد 
من التعاون والتنسيق مع تأكيد استمرار مساندة الكويت النشطتها 

لتحقيق االهداف املرجوة.
وأعرب العتيبي عن سعادته ملشاركته في االحتفال بذكرى إنشاء 
األمم املتح���دة هذه املنظمة التي رغم أن عمره���ا بلغ 64 عاما إال أن 
نش���اطها مازال متواصال ومتجددا في مختلف املجاالت السياس���ية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مؤكدا أن احلاجة إلى نش���اطها 
ودورها في ازدياد مس���تمر لصيانة السلم واألمن الدوليني وتعزيز 

التعاون االقتصادي واالجتماعي بني الدول والشعوب.
وأش���ار إلى أن لألمم املتحدة احلق ونحن أيضا أن نفتخر بسجل 
االجنازات التي حتققت طوال العقود الس���تة املاضية سواء في منع 
وق���وع العديد من النزاعات واحلروب وكذل���ك دورها في التخفيف 
من املعاناة االنس���انية لكثير من الش���عوب التي تتعرض للكوارث 

الطبيعية ودعمها ملساعي الدول النامية والدول األقل منوا لتحقيق 
التنمية املستدامة.

ومن جهته قال املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج 
األمم املتح���دة االمنائي بالكويت د.صالح بورجين���ي في كلمة أمام 
احلضور في هذه املناس���بة الس���عيدة أود أن اذكر أن برنامج األمم 
املتحدة االمنائي يعمل في كل بقاع العالم تقريبا في مواقع أمامية من 
جبهات التنمية وعلى جميع املستويات القطرية واالقليمية والعاملية 
ويشمل عملنا املجاالت املهمة املتمثلة في محاربة الفقر والتعامل مع 
التغيير املناخي وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وأضاف: كما يسعدني 
االشارة إلى أن الكويت ممثلة في املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
وقعت مع برنامج األمم املتحدة االمنائي البرنامج الوطني 2009 � 2013 
للتعاون للخمس س���نوات املقبلة موضحا أن هذا البرنامج الوطني 
قد ركز على األولويات التالية واملتطابقة مع توصيات األمم املتحدة 
وه���ي التنمية البيئية واالقتصادي���ة ودور القطاع اخلاص واحلكم 

الدميوقراطي واملساواة بني اجلنسني.
بعد ذلك قرأ د.بورجيني رسالة األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون بهذه املناسبة والتي جاء فيها: في يوم األمم املتحدة هذا وفي كل 
ي���وم مير على مدى العام متارس األمم املتحدة عملها من اجل كوكب 
األرض من اجل خلق فرص عمل ومن اجلنا نحن الشعوب. إن ما نقدمه 
من معونات إنسانية يفوق ما تقدمه أي جهة أخرى، نقدمها في أصعب 
األماكن ونقدم لقاحات يص���ل إلى 40% من أطفال العالم. ونطعم ما 
يزيد عن 100 مليون شخص ونقدم املساعدة ملا يزيد على 30 مليون 
الجئ معظمهم من النساء واألطفال الهاربني من احلروب واالضطهاد 
وفي العام املاضي وحده قدمنا مساعدات انتخابية ملا يقارب 50 بلدا 
وحش���دت املنظمة كل طاقاتها ملواجهة الفوضى االقتصادية العاملية 

وما تنذر بوقوعه من اضطرابات على الصعيد االجتماعي.

بشرى الزين
م���ع اخت���الف املقاربات السياس���ية 
واالكادميية والعلمية حول من املسؤول عن 
تنشئة اجتماعية متوازنة اال ان املتحدثني 
في ندوة »التنشئة االجتماعية املتوازنة 
دعم للمواطنة الصاحلة« التي اقيمت في 
رابطة االجتماعيني امس بالتعاون مع مكتب 
االنتماء االجتماعي اتفقوا على ان عوامل 
تعزيز هذا املفهوم منها االنتماء الى الوطن 

واحترام القانون والقيم االخالقية.
النائب د.أسيل العوضي رأت ان العملية 
السياسية تعيش انحرافا وتخبطا وفوضى 
مشيرة الى ان مسؤولية هذا الوضع يشترك 
فيها اجلميع ويتحملها مثلث السلطتني 
التشريعية والتنفيذية واملواطن، مؤكدة 
ان تعزيز عامل املواطنة مطلب رئيس���ي 

في االصالح السياسي.
وتطرق���ت العوضي الى اربعة عوامل 
وتعزز هذا املفهوم انطالقا من الوالء للوطن 
واالبتعاد عن االنتماء الضيق للقبيلة او 
الفئة او املذهب، اضافة الى احترام القانون 
والعمل املؤسسي واالميان بالدستور كعقد 
اجتماعي قامت عليه الدولة بحيث يعيش 
فيه���ا مواطنون متس���اوون في احلقوق 
والواجب���ات للظفر بدولة مدنية يحكمها 

القانون.

وذكرت بالتعدي الصارخ الذي ميارسه 
بعض النواب ما يقصي القيام بالواجبات 
القانونية والدس���تورية، مشيرة الى ان 
العوامل التي تعزز التنشئة االجتماعية 
القيم االخالقية والتس���امح  ترتكز على 

واالميان باحلرية واملساواة.
ولفتت الى ضرورة اصالح املسار داخل 
املؤسسة التشريعية وان تضطلع مؤسسات 
املجتمع املدني بدورها في نش���ر الوعي 

بهذا املفهوم.
ومن جهته قال د.علي الزعبي ان التوازن 
في مراحل التنشئة االجتماعية ضروري 

في نطاق االسرة واملدرسة واملجتمع.
ودعا الزعبي الى نبذ النزعة الفئوية 
وتبني سلوكيات بعيدة عن تنمية غرائز 
التفرقة والعنف بأشكاله، مشيرا الى ان 
ه���ذا املفهوم يقوم عل���ى مبادئ احلقوق 

والواجبات والعدالة.
وذكر ان التنشئة االجتماعية تعرضت 
الى عملية تس���ييس متعمدة فأصبحت 
مخرجات التعليم تتعارض مع املواطنة 
الصاحلة، مبينا ان افرازات االنتخابات هي 
افرازات لهوية ذاتية وليس���ت مواطنية، 
مؤكدا على التنش���ئة املدنية تقوم على 
االلتزام باحلق���وق والواجبات واحترام 
اآلخر وايضا على التفاعل املدني والقيم 

االخالقية.
اما د.وفاء العرادي فترى ان املواطنة 
الصاحلة اساسها االسرة واساليب التربية 
املعتمدة، مشيرة الى انه بتعزيز مفهوم 
املواطنة الصاحلة يتعزز مفهوم الوحدة 

الوطنية.
واضافت العرادي ان املواطنة هي عالقة 
اجتماعية ب���ني الفرد واملجتمع او الدولة 
التي يحكمها القانون، مشيرة الى ان اهم 
مبادئ التربية التي تعنى بها املؤسسات 
الرس���مية وغيرها تهدف الى تكوين فرد 
صالح موضحة ان املنظور النفسي يتطرق 
الى هذا املفهوم من شعور هذا الفرد باالنتماء 
الى الوطن والقيادة السياسية وحمايته 

من االخطار املصيرية.
واشارت الى مكونات املواطنة التي تشمل 
االنتماء ال���ى جماعة تربطها روابط الدم 
والدين والعادات والقيم والسلوكيات اضافة 
الى احلقوق التي حتفظ للفرد اخلدمات 
االساس���ية في الصحة والتعليم وتوفير 
احلي���اة الكرمية الفتة الى ان املش���اركة 
االجتماعية اهم س���مات املواطنة اضافة 
الى تعويد الطفل على الطهارة االخالقية 
وتعزيز الثقافة الوطنية والعمل على ادراكه 
للرمز السياسي للعلم والنشيد الوطني 

وتنمية احلب للدفاع عن الوطن.

رندى مرعي 
نظمت اللجنة العليا ملسابقة 
األم املثالية لألسرة املتميزة ندوة 
بعنوان »أسرتك مسؤوليتك« 
بالتع����اون مع مجل����س إدارة 
نادي الفتاة الرياضي مبشاركة 
أستاذ علم االجتماع في جامعة 
الكوي����ت د.يعق����وب الكندري 
ومس����ؤولة اللجن����ة الثقافية 
العريفان  في اجلائزة د.سعاد 
وحضور حش����د من املهتمني، 
الدولية  الندوة محامية  قدمت 
في الفتوى والتشريع احملامية 

جنالء النقي.
بداية كانت كلمة رئيس����ة 
اللجن����ة والرئيس����ة الفخرية 
لنادي الفتاة الش����يخة فريحة 
األحمد التي قالت فيها إن األسرة 
مس����ؤولية اجلميع بالدرجة 
األولى وتربية األبناء تقع على 
الوالدين سلبا وإيجابا،  عاتق 
وان التقاع����س ع����ن التوجيه 
والنصيح����ة س����يترك املجال 
ألصدقاء السوء يساهمون في 

ضياع األبناء.
وشددت على أهمية مواجهة 
الظواهر الس����لوكية الس����يئة 

قبل اس����تفحالها معزية سبب 
انتشارها إلى انشغال اآلباء عن 
األبناء. وقالت انه يجب حتمل 
املسؤولية وتقدمي املبادرات قبل 
وصول أيد هدامة ألبنائنا وبعد 
ذلك تضعف املعاجلة، لذلك البد 
من قيام كل املؤسسات بدورها 
احلقيقي في حماية املجتمع من 

التفكك والضياع.
ومتن����ت األحم����د على كل 
زوج����ني أن يتعاونا في غرس 
القيم واألخالق حلماية الكويت 

من كل خلق دخيل وضار.
ثم حتدث د.يعقوب الكندري 
عن مسؤوليات األسرة احمللية 
في مواجهة عمليات التحديث 
والتغيير وعن مفاهيم ومنطلقات 
الشؤون األسرية ومسؤوليات 
األس����رة، مركزا على املجتمع 
الكويتي كأس����اس خاصة أن 
األسرة هي نواة املجتمع الذي 
بدوره ميثل انعكاس حال األسرة 

على الواقع.
وتابع الكندري بأن الدستور 
الكويتي أكد أهمية خلق أسرة 
مستقرة فهي كيان املجتمع، وأن 
املواد 9 و10 و11 في الدس����تور 

تؤكد أن األس����رة هي أس����اس 
املجتمع، والتركيز على الشرائح 
والفئات العمرية، كما تؤكد على 
ضرورة توفير احلماية املطلوبة 
لعناصر األسرة، وعلى تقدمي 
الرعاية املناسبة من خالل تفعيل 
وإعداد القوانني خلدمة مؤسسة 

األسرة وعناصرها.
وحتدث عن التغير االجتماعي 
والثقافي وأثره على األس����رة، 
وع����ن عاملية املش����كالت التي 
على الرغم م����ن خصوصيتها 
باملجتمع الكويتي إال أنها تتسم 
بالعاملية نتيجة التواصل عامليا 
ونأخذ السلبيات العاملية دون 

اإليجابيات.
وقال إن����ه البد من مواجهة 
هذه املشاكل احلثيثة عن طريق 
املؤسس����ات والقانون كما أنه 
تقع مس����ؤولية حل املش����اكل 
التي تواجه األسرة على عاتق 
املجتمع على حد سواء. وأوضح 
الكندري أبرز املشاكل األسرية 
احلديث����ة التي نعاني منها في 
مجتمعاتنا وه����ي أوال ارتفاع 
معدالت الطالق، وثانيا انخفاض 
معدالت درجة االستقرار األسري 

وهناك ما يق����ارب ال� 20% من 
األسر الكويتية تعاني من حاالت 
الالاستقرار، ثالثا ارتفاع معدالت 
العنف األسري وأبشعها العنف 
الذي ميارسه اآلباء على األطفال 
ولي����س هناك قان����ون يحمي 
هؤالء األطفال من العنف الذي 
يتعرضون له، ورابعا األعراض 
النفس����ية واالجتماعية والتي 
أصبحت سمة من سمات املجتمع 
والتي لها بدورها تأثيرات سلبية 
بشكل أساس����ي على الصحة، 
وخامسا املشكالت السلوكية 
لفئتي املراهقني والشباب مثل 
العن����ف واملخدرات واالغتراب 
املتعددة  االجتماعي بأبع����اده 

واملتنوعة.
ثم حتدثت د.سعاد العريفان 
عن بعض العناصر التي تؤدي 
إلى تنشئة غير سوية، خاصة 
وأن كل اآلباء واألمهات يعتقدون 
أن م����ا يقدم����ون ألوالدهم هو 
األفض����ل على اإلط����الق، على 
الرغم من أنه في بعض األحيان 
يكون م����ا يقدمونه فيه ضرر 
وانعكاس سلبي على مستقبل 

الطفل وسلوكه.

في ندوة »التنشئة االجتماعية المتوازنة دعم للمواطنة الصالحة« في »االجتماعيين«بمناسبة االحتفال بيوم األمم المتحدة

خالل رعايتها ندوة »أسرتك مسؤوليتك« في نادي الفتاة الرياضي 

الكندري: 20% من األسر الكويتية تعيش حالة من الالاستقرار والعنف 
ضد األطفال من أبش�ع المش�اكل لغياب قانون يحميهم م�ن ظلم ذويهم


