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د.عبداهلل العتيقي

بشرى شعبان
رأت رئيسة جمعية أولياء أمور 
املعاقني رحاب بورس����لي انه من 
اخلطأ في مشروع قانون املعاقني 
ان يتم التركيز من قبل املسؤولني 
املالية دون  عل����ى املس����تحقات 
االلتفات لالمور الفنية التي تساهم 
في تطوير حاالت ابنائنا املعاقني. 
وناشدت في تصريح صحافي اثناء 
مشاركتها في اليوم املفتوح الذي 
نظمته مجموعة »همتنا لديرتنا« 
التطوعية مبناسبة اليوم العاملي 
للمعاق في املخيم الربيعي التابع 
اولي����اء أمور  الش����ؤون  لوزارة 

املعاقني أال يس����محوا الحد بأن يدغدغ مش����اعرهم 
بالكلمات الطيبة وان يكونوا واعني ملا يدور حولهم 
من خطابات او وعود بصرف مستحقات مالية الن 
املال ليس احلل الوحيد ملشكلة ابنائنا وان اعتقدمت 

ذلك فستقعون بخطأ كبير.
واضافت اننا نذكر احلكومة واملجلس دائما بأهالي 
املعاقني واملجتمع الكويتي بأكمله واملسألة ليست 
مقتصرة على املوجودين في مجلس االمة فقط واننا 
اذ عملنا بعضنا مع البعض بذمة وضمير سنرتقي 
الى مستوى الطموح الذي نأمله. ومن اخلطأ املطالبة 
باالموال من اجل جلب مدرسني خصوصيني البنائنا 
املعاقني الن ذلك يعط����ي انطباعا حول عدم جودة 

الدراسة في املدارس اخلاصة للمعاقني.

واوضحت بورسلي ان املشكلة 
ال تكم����ن في القان����ون وامنا في 
ثقافتنا حول هذه املش����كلة كما 
يجب علينا ان نكون واعني وأال 
نتأثر بكالم النواب الننا نحن أهل 

اختصاص واعلم مبشاكلنا.
واس����تغربت مزاي����دة بعض 
املس����ؤولني على فئة البدون من 
القانون  املعاقني وادخالها ضمن 
الن ذل����ك يدل على ع����دم جدية 
املس����ؤولني ف����ي معاجلة قضية 
الفئة االجتماعية. واشارت  هذه 
بورسلي الى ان االتفاقيات الدولية 
اخلاصة باملعاقني لم تأت حلماية 
املعاقني في الكويت وامنا فقط النضمام الدولة وان 
املسؤولني اذا ارادوا حل هذه املشكلة فانهم قادرون 

على حلها في دقائق.
وبدوره اكد رئيس مجموع����ة »همتنا لديرتنا« 
ابراهيم املشوطي ان تنظيم هذا االحتفال يأتي كأحد 
برامج املجموعة والهدف منها هو جمع اهالي املعاقني 
واالحتفال باليوم العاملي للمعاق وكس����ر الروتني 
املعتاد لهذه االسر الكويتية والوافدة، مشيرا الى ان 
هذا النشاط يعمل على تقارب القلوب بني أولياء امور 
املعاقني وابنائهم، ومنحهم جزءا من حقوقهم علينا 
ونأمل ان يالقي استحسانا لدى ابنائنا املعاقني. هذا 
وقد شاركت الشيخة انتصار احملمد املعاقني واولياء 

امورهم االحتفال بهذه املناسبة.

د.محمد العفاسي

رحاب بورسلي

)أسامة البطراوي(إبراهيم املشوطي يتوسط مجموعة من املتطوعني واملعاقني

املشاركون في ورشة عمل إعداد كادر من املدربني الوطنيني املختصني بشؤون العمالة الوافدة

)كرم دياب(محمد الكندري والعميد كامل العوضي والنائب د.وليد الطبطبائي وإميان عريقات ود.عادل الدمخي

العفاسي: لألسرة دور كبير في تربية وإعداد النشء

الكندري: العاملون في »الخاص« ينتظرون صدور قانون العمل الجديد 

بشرى شعبان
عّب����ر وكيل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
عن سعادته في املشاركة في افتتاح 
ورش����ة تدريب الكوادر الوطنية 
في قط����اع العم����ل بالتعاون مع 
منظمة الهج����رة الدولية باالنابة 
عن وزير الشؤون الفريق د.محمد 

العفاسي.
واشار الكندري الى ان الورشة 
تأت����ي من اجل حتس����ني املهارات 
واكتساب اخلبرات وتطوير العمل 
لصالح العمالة في القطاع األهلي 
التي نوليها أهمية خاصة من خالل 
ش����راكة فعالة مع املنظمة والتي 
تعاونت مع الوزارة في تنظيم حلقة 
نقاش����ية حول احلماية الوطنية 
والدولية للعمالة الوافدة أكتوبر 

.2004
وأضاف: كلنا أمل أن يستمر هذا 
التعاون في املستقبل للوصول الى 
الغايات املشتركة لتأهيل واعداد 
الكوادر العاملة ف����ي هذا القطاع 

احليوي.
واشار الكندري الى ان املنظمات 
الدولية املتخصصة في ش����ؤون 
العمل ومنذ قي����ام منظمة العمل 
الدولية في 1919 ادركت ان حماية 
حقوق الطبقة العاملة وحتس����ني 
العدالة  ظروف عملها وحتقي����ق 
االجتماعية واملس����اواة ومحاربة 
التميي����ز في االس����تخدام واملهنة 
واقرار املبادئ االساس����ية للعمل 
وفق اعالن املنظمة عام 1998 من 
خ����الل الدعوة الى التصديق على 
ثماني اتفاقيات عمل دولية تغطي 
مجاالت منع الس����خرة في العمل 
واملساواة وعدم التمييز وحتديد 
السن األدنى للعمل ودعم احلرية 

النقابية.
وأك����د عل����ى ان الكويت تولي 
هذه القضايا اهمية خاصة اقتناعا 
بصلتها الوثيقة باالمن االجتماعي 
والعدالة االجتماعية وحماية حقوق 
االنسان املادية واملعنوية، مشيرا 
الى ان اهم اوجه الرعاية العمالية 
التي توفرها الوزارة للعمالة الوافدة 
في القطاع االهلي والتي يتجاوز 
عددها امللي����ون من مختلف املهن 
تتمثل في تعدي����ل قانون العمل 
في القط����اع االهلي 38 لعام 1964 
وفقا للمستجدات التي طرأت على 
سوق العمل وااللتزامات املترتبة 
على التصديق على اتفاقيات العمل 

الدولية والعربية.

التفتيش العمالي

واضاف الكن����دري: كما تعمل 
ال����وزارة على تفعي����ل التفتيش 

ألف تصريح وفي 2008 انخفضت 
الى 80 الفا وفي هذا العام نتوقع ان 
يقل العدد عن ال� 80 ألفا من خالل 
السياسة التي تنتهجها الوزارة في 
التقليل من العمالة الوافدة لتعديل 
التركيبة السكانية في املستقبل 
واالعتماد عل����ى العمالة الوطنية 

على مستوى دول التعاون.
وحول مش����روع النسب اشار 
الكندري الى ان املشروع مت تأجيله 
ثالثة اش����هر واآلن يجري تعديل 
املش����روع مبا يتناس����ب مع عدد 

القطاعات وامكانياتها.

معرفة وخبرات

وم����ن جانب����ه القى الس����فير 
الهولن����دي لدى الكويت كلمة اكد 
فيها ان ورش����ة العم����ل اخلاصة 
باعداد كادر من املدربني الوطنيني 
لشؤون العمالة الوافدة تأتي في 
اطار التعاون الدولي وتهدف الى 
مس����اعدة حكومة الكويت الدارة 
ش����ؤون العمالة الوافدة وحماية 
حقوقه����ا فيم����ا يتعل����ق بزيادة 
وتعزيز القدرات والوعي في هذا 
املجال وزيادة املعرفة واخلبرات 
والتعاون ب����ني ممثلي احلكومات 
واملنظمات غير احلكومية اضافة 
الى كل اجلهات املشاركة في ورشة 
العمل. وعبر عن تقديره اللتزام 
الكويت بحماية حقوق االنسان في 
سياق التعاون الدولي ومبادرتها 
في تعزيز ه����ذه احلماية للعمالة 
املؤقتة لديها ومحاربة كل اشكال 
ان  الى  االجتار بالبشر، مش����يرا 
الكويت اتخذت العديد من االجراءات 
التي حتارب االجتار بالبشر ولم 
تدخر جهدا في هذا املجال من خالل 

تعاونها مع املجتمع الدولي.
ألقت منس���قة  م���ن جانبها، 
البرامج والش���ؤون االدارية في 

العمالي مبا يحقق حماية العمالة 
من اصابات العمل واعراض املهنة 
ولضمان تطبيق نصوص القانون 
والق����رارات الوزارية فيما يتعلق 
العمل، وحل  بظروف وش����روط 
املنازعات العمالية وفق نصوص 
القانون وحماي����ة العمالة من اي 
استغالل وحتقيق االستقرار في 
عالقات العمل بني طرفي االنتاج.

كما عملت ال����وزارة على دعم 
العم����ل النقاب����ي وتطوير دوره 
التنم����وي اميانا بح����ق النقابات 
في الدفاع عن اعضائها وحتسني 
املهنية واملعيش����ية،  اوضاعه����م 
وتدريب واعداد العاملني في قطاع 
ادائهم وتنمية  العمل وحتس����ني 
خبراته����م ومعلوماتهم في مجال 

عملهم.
كما سعت »الشؤون« الى التعاون 
الدول����ي من خالل املش����اركة في 
املؤمترات الدولية للعمل والتصديق 
على 19 اتفاقية عمل دولية. واشار 
الكندري الى ان العاملني في القطاع 
اخلاص ينتظرون صدور قانون 
العمل اجلديد واقراره بشكل نهائي 
متمنيا ان يرى النور قريبا، مضيفا 
ان العمالة الوافدة في الكويت قاربت 
على مليون و700 ألف عامل وافد 

بني العمالة االهلية واملنزلية.
واوضح الكن����دري ان العمالة 
التعاون  الوافدة في دول مجلس 
في زيادة مستمرة حيث بلغت نحو 
40% من نس����بة الكتلة السكانية 
الوطنية وف����ي اوروبا جندها %7 
وفي اميركا 13% لذلك جند خلال في 
هذه التركيبة وتعمل وزارة الشؤون 
على تقنني اعداد العمالة الوافدة في 
الكويت وخالل السنتني املاضيتني 
جلأنا للتقليل من تصاريح العمل 
اجلدي����دة، فف����ي 2007 وصل����ت 
تصاريح العمل اجلديدة الى 170 

الدولي���ة للهجرة اميان  املنظمة 
عريقات كلمة أشادت فيها بجهود 
حكومة الكويت الرامية الى تطوير 
قوانني العمالة الوافدة وتعزيز تلك 
اجلهود ع���ن طريق تأهيل فريق 
م���ن الش���باب الكويتي يختص 
بشؤون العمالة الوافدة من وزارات 
الدولة املعنية ومنظمات املجتمع 
املدني بتمويل من سفارة هولندا 
في الكويت، مش���يرة الى ان هذه 
الورشة تهدف الى تزويد املشاركني 
باملهارات واملعرفة اخلاصة ليتم 
تأهيلهم مبدئيا حتى يكونوا فريق 
تدريب وطنيا ينقل خبراته الى 
زمالئهم في هذا املجال ليتسنى 
الوقوف على االيجابيات ومتابعة 

التحديات.
واشارت الى عقد دورة تدريبية 
متقدمة منتصف العام املقبل حتى 
يتسنى للفريق اكتساب املهارات 
الالزم����ة ليكون مؤه����ال بصورة 
اكثر مهنية ليصبح مؤهال للعمل 
كمدرب متخصص في سوق العمالة 
الوافدة. واضافت ان جهد مكتب 
املنظمة الدولية للهجرة في الكويت 
يرتكز من خالل نشاطاته في فريق 
عمل االمم املتحدة على البحث عن 
االيجابيات وتطويرها فيما يخدم 
توجه احلكومة الكويتية التي نلمس 
منها كل الدعم والتعاون واجلدية 
في تطوي����ر كل القوانني املتعلقة 
بالعمالة الوافدة ومواجهة التحديات 
وتخطي العقبات ملا فيه مصلحة 
هذه الفئة ورفعة ومنفعة املجتمع 
الكويتي، مش����يدة بتعاون وزارة 
اخلارجية ممثلة في ادارة املنظمات 
الس����فير  الدولية وعلى رأس����ها 
منصور العتيبي، ومشيدة ايضا 
القنصلية لتعاونه  مبدير االدارة 
مع املنظمة الدولية للهجرة، وايضا 
تعاون وزارة الداخلية ممثلة في 

االدارة العام����ة للهجرة ومديرها 
العميد كامل العوضي.

قلق دولي

وعلى هام���ش االفتتاح، اكد 
الطبطبائي ان  النائب د.ولي���د 
اوضاع العمالة الوافدة في الكويت 
تثير قلق اجلهات الدولية بسبب 
تعس���ف وغياب هيبة القانون 
بالنسبة ألجور العمالة وزيادة 
عدد ساعات التشغيل في العمل، 
مشيرا الى ان الشكاوى في تزايد 
من خالل تعسف اصحاب االعمال 
وبطش وزارة الداخلية بالعمالة 
الوافدة بحجة مخالفة اصحاب 
االعمال، حي���ث قامت الداخلية 
مبطاردة 6000 وافد مخالف من 
غي���ر اعطائهم فرص���ة لتعديل 
أوضاعهم. وشدد الطبطبائي في 
نهاية حديثه على ضرورة حسم 
اوضاع العمالة وحتسني ظروفهم 
لرفع اسم البلد من أي انتقادات 

دولية في املستقبل.
االدارة  اكد مدير  من جانبه، 
العام���ة للهج���رة العميد كامل 
الداخلية مستمرة  ان  العوضي 
في مطاردة اصحاب الش���ركات 
الوهمية والعمالة املسجلة عليها، 
مشيرا الى ان العديد من العمالة 
ليس لهم ذن���ب، اال ان القانون 
سيطبق على الكل دون استثناء 
حلفظ هيبة القانون واالنتهاء من 

قضية االجتار في البشر.

الطبطبائ�ي: أوض�اع العمال�ة الواف�دة ف�ي الكويت تثي�ر القل�ق الدولي 
و»الداخلي�ة« ط�اردت المخالفي�ن ول�م تعطه�م فرص�ة لتعدي�ل أوضاعه�م

نسبة تصاريح العمل انخفضت من 170 ألفًا عام 2008 إلى 80 ألفًا هذا العام

العوضي: »الداخلية« مستمرة في مطاردة أصحاب الشركات الوهمية والعمالة المسجلة عليها

مكارم األخ���الق فقط، بل تعداه 
الى التكيف مع تطورات العصر 
والتوعي���ة والتعري���ف مب���ا 

شدد وزير الشؤون االجتماعية 
العفاسي أمس  والعمل د.محمد 
على اهمية دور االسرة في تربية 
واعداد النشء، مشيرا الى انه مع 
»تطور العالم من حولنا تغيرت 

مسؤولياتها ووظائفها«.
العفاس���ي ف���ي كلمة  وقال 
العربي لألسرة  اليوم  مبناسبة 
الذي يصادف 7 اجلاري انطالقا من 
توصية اللجنة الفنية االستشارية 
للمرأة العربي���ة بجامعة الدول 
العربية ان دور االس���رة اليوم 
يفوق ما كانت عليه منذ عقود.

واضاف ان املجتمع اليوم لم 
يعد بسيطا يستطيع فيه الوالدان 
بالقيام بدورهما في  أن ينجحا 
تربية أبنائهما دون أن تشاركهما 

عوامل أخرى في ذلك.
وأوضح انه في ظل ما تشهده 
املجتمعات م���ن تطور وازدهار 
ومع انتش���ار وس���ائل املعرفة 
واالتصال لم تعد األسرة املصدر 
الوحيد لتربية األبناء وزرع القيم 
والثوابت الت���ي ترجوها فيهم، 
بل أصب���ح يش���اركها في ذلك 
كل ما ميكن أن يس���مع أو يرى 
أو يس���تخدم الطفل من وسائل 
االتصاالت والتكنولوجيا واالعالم 
بكل م���ا حتمله م���ن ايجابيات 

وسلبيات.
التغير في  وقال »هنا يكمن 
دور األسرة فلم يعد ذلك الدور 
مقصور على توفير االحتياجات 
الرئيس���ية واعداد النشء على 

سيواجهه هذا الطفل من اغراءات 
وحتديات«.

واضاف العفاسي ان األسرة 
هي »الكيان االجتماعي الذي يردد 
صدى ما يحدث فيه على املجتمع 
بأسره فيصلح بصالحه ويزدهر 
وينهض بنجاحه، ومن هنا كانت 
برامج عمل احلكومة وخدماتها 
تدعم دور األسرة وتيسر عليها 
الى مجتمع  واجباتها مبا يقود 

سليم«.
وبنّي ان الدس���تور الكويتي 
اولى األس���رة والن���شء أهمية 
خاصة في املادة التاسعة والتي 
تنص على أن »األس���رة أساس 
املجتمع قوامها الدين واألخالق 
وح���ب الوطن يحف���ظ القانون 

كيانها ويقوي أواصرها ويحمي 
في ظاللها األمومة والطفولة«.

واشار الى ان »ما تقدمه الدولة 
من خدمات ورعاي���ة في مجال 
األس���رة عبر مختلف وزاراتها 
ومؤسساتها لن يؤتي ثماره ما 
لم تسنده وتكمل مسيرته اجلهود 
األهلية كل في مجاله، حيث إننا 

جميعا معنيون بهذا األمر«.
واض���اف ان تضافر اجلهود 
وتكثيفها هي الوسيلة للنهوض 
باملجتمع ودف���ع عجلة التنمية 

إلى األمام.
الكويت تش���ارك  ان  يذك���ر 
الدول العربية االحتفال هذا العام 
حتت شعار »األسرة بني الثابت 

واملتغير«.

أوضح أن دورها اليوم يفوق ما كان عليه قبل عقود

ناب عن وزير الشؤون في افتتاح ورشة عمل تدريب الكوادر الوطنية

العتيقي: قانون المعاقين يدعم االستقرار األسري 

بورسلي: الزيادة المالية ال تحل مشكلة المعاقين

أشاد أمني سر جمعية االصالح 
العتيقي  االجتماعي د.عب����داهلل 
باالغلبية النيابية وتوحد مواقف 
ن����واب مجلس االم����ة واقرارهم 
قانون ذوي االحتياجات اخلاصة 
مبداولته االول����ى مبجلس االمة 
االسبوع املاضي، متمنيا سرعة 
الثانية إلنهاء  اقراره مبداولت����ه 
معاناة اكثر من 25 ألفا من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وأسرهم، مبا 
يحقق استقرار املجتمع الكويتي 
ويعمق الترابط والتعاون بني أبناء 

املجتمع. 
واعتبر العتيقي ان االس����تقرار املجتمعي الذي 
ننشده ال يتحقق بدون اجناز القوانني الداعمة لألسرة 
الكويتية بتذليل العقبات االجتماعية واالقتصادية 
حتى تتمكن االسر من اطالق ابداعات ابنائها وتالحمهم 
مع مجتمعه����م وحتقيق التنمية واالزدهار للوطن. 
ولف����ت العتيقي الى ان قضي����ة املعاقني حتتاج الى 
تطوير كل اجلوانب التشريعية واالجتماعية والتقنية 
والصحية، وهذا ال يتم اال من خالل احلوار املجتمعي، 
وس����ن التش����ريعات التي تترجم جدية الرغبة في 

ادماجهم واالف����ادة من ابداعاتهم 
واعتبارهم طاقات رافدة للتنمية 

وباعثة للعطاء االنساني.
وأشاد العتيقي مبواد القانون 
التي انطلقت من رؤية ش����املة 
لعالج مش����كالت املعاق وأسرته 
لتهيئة الظروف املناسبة له، من 
زيادة ملعاش االعاقة، واملساعدات 
االجتماعية، ومنح ولي أمر املعاق 
راتب����ا تقاعديا كامال واس����تثناء 
املعاق����ني م����ن قرعة االس����كان 
وتخصي����ص املواقع القريبة من 
اخلدمات لهم وبناء مستش����فى 

خاص باملعاقني واملسنني. 
وأشار العتيقي ملساهمة جمعية االصالح االجتماعي 
في خدمة هذه الش����ريحة، حيث ذّكر بنشاطها في 
مشروع كراسي املعاقني الذي لقي ترحيبا وتعاونا 
من مختلف جهات الدولة، ومتنى ان يستمر مثل هذا 
التعاون على مختلف االصعدة، وان يتعزز مع مختلف 

وزارات الدولة في توفير احتياجات املعاقني.
واختتم العتيقي تصريحه بالدعاء أن مين اهلل 

على اجلميع بالصحة واألمن واألمان.

أمين سر جمعية اإلصالح االجتماعي أشاد بمواده

خالل مشاركتها باليوم المفتوح الذي نظمته مجموعة »همتنا لديرتنا«


