
االثنين 11 يناير 2010  11الجامعة والتطبيقي
خالل ندوة »مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية.. نظرة دولية« في كلية الحقوق

المليفي: الحكومة هي المسؤول األول عن قضية المقيمين بصورة غير شرعية
الفيلي: ملف البدون ليس قضية تجنيس فحسب بل قضية حقوق إنسان

رندى مرعي 
أكد النائب السابق واحملامي 
احمد املليف���ي ان احلكومة هي 
املسؤول االول عن قضية املقيمني 
بصورة غير شرعية والتي متس 
الهوية الوطنية وكيفية التعامل 
مع االنسان ومع الروح البشرية 
ومس���ؤوليتها تتعلق بحل هذه 

القضية أو عدمه.
كالم املليفي جاء خالل ندوة 
»مشروع احلقوق املدنية لعدميي 
اجلنسية.. نظرة دولية« في كلية 
الكويت حتت  احلقوق بجامعة 
رعاية عمي���د كلية احلقوق بدر 
اليعقوب ومبش���اركة عدد من 
اخلبراء الدستوريني، حيث أشار 
إل���ى ان احلقوق املدنية للبدون 
أمنيا وانس���انيا،  حتمل طابعا 
معرب���ا عن تأييده حلس���م هذا 
املوضوع بشكل جذري، مشيرا 
إلى أن أي تأخير في حسم هذه 
القضية حت���ت اي مبررات امر 
غير مقبول، وأن احلكومة تتحمل 
مسؤولية كبيرة في هذا الشأن 

فيما يتعلق مبسألة البدون.
العن���زي س���حب  وانتق���د 
اجلنسيات من الذين سبق ومت 
جتنيسهم، مشيرا إلى أن البدون 
هم واق���ع اجتماعي في الكويت 
ال ميك���ن التعاضي عنه ويجب 
التعامل معه بحسب حجمه على 

أمل أن حتل هذه القضية.
العنزي عن معاناة  وحتدث 
الب���دون أثن���اء االحتالل حيث 
تعرضوا للقتل والتعذيب أسوة 
بالكويتي���ني ومت التعامل معهم 
بنف���س الطريقة غي���ر أنه بعد 
االحتالل لم يتغير ساكنا وعادت 
االمور كما كانت عليه، مؤكدا أن 
ابعاده���م الى أي دولة ال يتم اال 
في حني توفر اجلنسية املطابقة 
الدولة، فاجلنسية  لقانون هذه 
الداخلي  مقيدة باالختص���اص 
للدولة ولكنها مرتبطة بالقانون 
الدولي فهن���اك الكثير ممن قدم 
أنهم  الى احملكمة على أس���اس 
يحملون جنس���ية أخرى ومتت 

تبرئته��م.

النها هي من خلقت هذه املشكلة 
وهي من يعمل على اعاقتها وعدم 
انهائها، موضحا أن احلديث عن 
املدنية املس���لوبة من  احلقوق 
عدميي اجلنسية كالم غير دقيق 
خاصة ان ابناء هذه الفئة يأخذون 
حقوقا اكثر من حقوق الوافدين 
الذين يعيش���ون ف���ي الكويت 

ويدفعون رسوم االقامة.
وذكر املليفي أن وضع احللول 
للحق���وق املدنية يعتبر تأخيرا 
وتأجيال لالزمة وتخديرا حتى 
تتعاظم االزمة في املس���تقبل، 
الفتا إلى البيان احلكومي الذي 
يتكلم عن املجال التعليمي وفيه 
11 ملي���ون دينار يت���م صرفها 
لتدريس ابناء البدون، مؤكدا ان 
احملفظة الصحية والتعليمية هي  
م���ن اقتراحاته في مجلس االمة 
كونه داعما للمس���تحقني حتى 

االجانب.
إلى الوضع  املليفي  وأش���ار 
ال���ذي تكفله احملفظة  الصحي 
الصحية لعدميي اجلنسية حيث 
يتمتعون مبميزات أكثر من تلك 
التي يتمتع بها الوافدون الذين 
يدفعون مبلغ 50 دينارا رسوم 
ان »البدون«  التأمني في ح���ال 
يدفعون فق���ط 5 دنانير، فضال 
عن ان املس���تفيدين من الرعاية 
الصحية كثيرون ما يلزمنا بعدم 
ظلم الكويت بالقول انها ال تقدم 
لهم الرعاية، مش���يرا إلى مجال 
السكن أيضا حيث توفر لهم بيوت 
بإيجارات رمزية للعسكريني في 
وزارتي الدفاع والداخلية، ناهيك 
عن إصدار جوازات س���فر لهذه 
الفئة الغراض إنس���انية والتي 
بلغت 32 ألف جواز سفر، فضال 
عن أن التأمينات االجتماعية تقوم 

بدفع 15 مليون دينار كتأمينات 
للمتقاعدين البدون.

القانون  أكد أستاذ  وبدوره، 
العام محمد الفيلي أن عدم التعامل 
مع املش���كلة في حينها يجعلها 
أكث���ر تعقيدا من اآلن، الس���يما 
وان هناك لع���ب وعدم دقة في 
املسائل القانونية خصوصا ان 
املقيم بطريقة غير شرعية يشترك 
فيها مع من ميتلك جنسية أو من 

ليس لديه جنسية.
وأش���ار الفيلي إل���ى أن هذه 
القضية مهم���ة جدا لدرجة أنها 
أصبح���ت ذا رقم عال جدا ومنذ 
تاريخ ق���دمي، مؤكدا أنه أصبح 
هناك خلط كبير ب���ني القانون 
والسياسة حيث أن هنالك لعبة 
بهذه القضية سواء كان بغرض 
أو غيره مما جعلها أكثر تعقيدا 

وإن تأخيرها يزيد التكلفة.

الش���ريحة  وأضاف أن هذه 
وصفت بأنها مقيمة بصورة غير 
قانونية وغير شرعية ونحن اآلن 
ال نتكلم عن اشياء لكننا نتكلم عن 
حقيقة إنسانية ومتعايشة معنا 
ال نس���تطيع قبولها أو رفضها، 
مضيفا ان االقتراح املطروح يتصل 
بشخصية االنسان وهذا ما يضعنا 
أمام واق���ع قانوني يجعل إقامة 
املقيمني واالزمة املنوطة  هؤالء 

بهم تشارك فيها الدولة.
وتابع الفيلي اننا امام اشكالية 
حقيقية وه���ي اعتبار موضوع 
اجلنسية موضوعا سياديا االمر 
الذي يضعنا امام خلط غير مقبول 
خاصة من القانونيني وذلك الن 
القضية ممكن ان تكون سيادية 
في مواجهة الدول االخرى ولكن 
االمر ال ينطبق على العالقة بني 
مجلس االم���ة واحلكومة اذ ان 

ملجلس االمة احلق في طلب اي 
بيانات يريدها من احلكومة.

وقال الفيلي: اننا امام حقيقة 
انسانية متصلة بحقوق شخصية 
االنسان والقوانني الدولية تضمن 
هذه احلقوق لالنسان واهمها حقه 
في احلصول على شهادتي امليالد 
والوفاة وأكد ان ليونة احلكومة 
ليست مسألة عطف واحسان بل 
هي مسألة دس���تورية مرتبطة 

باالنسان.
واضاف الفيلي انه من الناحية 
الدس���تورية املجردة بعيدا عن 
املالءم���ة ليس هن���اك حرج في 
تقرير حق املواطنة والتعليم اذ 
ان تقريرها لغير الوطنيني امر 
جائز اذ انها مرتبطة باالمكانات 

الوطنية للدولة.
وق���ال الفيل���ي ان ال���درس 
االساسي الذي يجب ان نتعلمه 

من ه���ذه القضية ه���و ان ترك 
التنفيذية  املوضوع للس���لطة 
ه���و اس���اس الكارث���ة وهو ما 
جعل موضوع اجلنسية يرتبط 
باالنعدام م���ن جهة وباالزدواج 
من جهة اخرى ونحن اليوم امام 

اخالل بالقانون.
وختم الفيل���ي الى القول ان 
املوضوع ليس موضوع جتنيس 
فحسب بل هو حقوق انسان وال 
ميكن استخدام االخالل في حقوق 

االنسان.
ومن جهته، قال األستاذ املساعد 
في قسم القانون رشيد العنزي 
ان اجلانب القانوني هو اجلانب 
االهم في هذه القضية، مشددا على 
ضرورة تطبيق املعاهدات الدولية 
حلفظ حقوق االنسان ألنه أمر 
واجب ويجنينا املثول أما احملكمة 
الدولية حلقوق االنسان خاصة 

العنزي ضرورة تطبيق المعاهدات الدولية لحفظ حقوق اإلنسان خاصة فيما يتعلق بمسألة البدون

جاسم الدخيل متوسطا الطالب طالل املطر وعبداهلل عيسى ومحمد الوهيب وصالح الكندري وابراهيم املنيع

احلضور في الندوةد. محمد الفيلي وأحمد املليفي ود. عيسى العنزي ورشيد العنزي خالل الندوة

د.فيصل الشريفي

محمد الخالدي
اكد عميد كلية العلوم الصحية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.فيصل الشريفي ان 
االقس���ام العلمية تتابع العمل 
على تطوير برامجها ومقرراتها 
العلمية حسب خطة الكلية نحو 
حتويل جميع البرامج واملقررات 
وفق نظام ودز العاملي، واقامة 
ورش تخصصي���ة لطريق���ة 
تصمي���م البرام���ج واملقررات 
الدراس���ية بالتعاون مع مركز 
تطوير البرام���ج واملناهج في 
الهيئة وذلك لصق���ل مهارات 
التدريس ورفع كفاءة التدريس 
والتدريب من الناحية االكادميية 
والتعليمية. واشاد د.الشريفي 
ب���ني  بالتع���اون والتواص���ل 
الكلية وسوق العمل من خالل 
استشارتهم ومش���اركتهم في 
حتليل حاجتهم من اخلريجني 
واستقراء تطلعاتهم ملستوى 
اخلريج���ني املعرفية واملهارية 
وصق���ل مهاراته���م من خالل 
امليدانية في س���وق  الزيارات 
العمل خالل الفصول الدراسية، 
موضحا ان هناك عدة برامج مت 
استحداثها وتطويرها بالتعاون 
مع سوق العمل كبكالوريوس 
الطوارئ الطبية وبكالوريوس 
الطبية  تكنولوجيا املختبرات 
وتطوير دبلوم السجالت الطبية 
وعيادة صحة الفم واالس���نان 
وفن���ي الصيدل���ة، واض���اف 

يتعلق بتخصص دبلوم صحة 
طوارئ طبية، فقد كانت اعداد 
الدفعة االولى من الطلبة قليال 
وذلك لصعوبة شروط القبول 
ولذلك جار العمل مع القس���م 
العلمي التاحة الفرصة لقبول 
ادبي  الثانوية تخصص  طلبة 
بعد اجتيازهم لفصل متهيدي 
النقص  الى  )علمي( باالضافة 
الكبير في اعضاء هيئة التدريس 
والتدريب. واضاف د.الشريفي ان 
اعضاء هيئة التدريس والتدريب 
في الكلية يش���اركون بالعديد 
من املؤمترات والورش العلمية 
سواء داخل الكويت او خارجها 
في تخصصات مختلفة، كما ان 
الكلية تقوم بتنظيم مؤمتر في 
م���ارس 2010 بعنوان »املؤمتر 
االول حول االستثمار البشري 
في القطاعات الصحية املساندة«، 
كما س���يتم تنظي���م معرض 
طالبي في ابريل 2010، واختتم 
د.الشريفي تصريحه قائال: ان 
فصل التعلي���م التطبيقي عن 
التدريب اصبح ضرورة ملحة 
كونه يساهم في استحداث نظام 
اكادميي جامعي تطبيقي تكاملي 
يرقى الى املستويات العاملية، 
الكلي���ة مالحظاتها  ابدت  وقد 
واقتراحاتها املساندة بشكل كامل 
العديد من  الفصل في  لعملية 
االجتماعات على مستوى الكلية 
او ادارة الهيئة او مع اجلهات 

االستشارية.

ان الكلي���ة تعتزم استش���ارة 
س���وق العمل في بكالوريوس 
تخص���ص التثقي���ف الصحي 
ومفتش صحة عامة باالضافة 
ال���ى دبل���وم وبكالوري���وس 
اما عن  املعلومات الصحي���ة. 
اقرت  التي  سير التخصصات 
مؤخرا، فقال د.الشريفي ان قسم 
صحة البيئة قد اقر له برنامجان 
البكالوري���وس وهما  بدرجة 
برنامج العلوم البيئية وبرامج 
السالمة والصحة املهنية، وهما 
يسيران بشكل جيد، وان الكلية 
حتاول جاهدة استقبال االعداد 
التي تريد  الطلبة  الكبيرة من 
االلتحاق بالبرنامج خصوصا 
من البنات، كما ان العمل جار 
على حتديث وتطوير مختبرات 
صحة البيئة ف���ي مبنى كلية 
العلوم الصحية للبنني. وفيما 

أكد أن فصل التعليم عن التدريب أصبح ضرورة ملحة

الشريفي: قبول خريجي القسم األدبي 
بالثانوية في برنامج الطوارئ الطبية قريباً

وفد طالبي زار جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
واطلع على ما تحتويه من كتب قيمة ومخطوطات نادرة

زار المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي

في اط���ار برامج الزي���ارات الطالبية 
ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي لتبادل املزيد 
من املعارف واخلبرات فيما بينهم وللرقي 
باملستوى العلمي واملعرفي لدول املجلس 
قام وفد برئاسة جاسم الدخيل بزيارة الى 
جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية 
لدوره���ا في تقدمي وتوفي���ر العلم املفيد 

والقيم االسالمية الراسخة.
وقام الوفد بزيارة القبة الفلكية وتعرف 

من خاللها على االجتاهات ومعرفة الكواكب 
ولشرح مفصل عن طريقة عمل التلسكوب 
وايضا قام الوفد بزيارة املكتبة املركزية 
في اجلامعة واطل���ع خاللها على الكتب 
القيمة واملخطوطات النادرة التي حتتويها 

املكتبة.
وبعدها قام بزي���ارة املتحف الوطني 
مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي اطلع من 
القدمية والعصور  خاللها على العصور 
الوس���طى والس���يرة النبوية الشريفة، 

باالضاف���ة الى عقد لق������اء اجتماعي في 
معس���كر اجلوالة وقد تخل������ل اللق���اء 
العدي��د من اجلمل والفقرات واملشاركات 
الطالبي��ة املختلف���ة وتوزيع الشه���ادات 
والدروع التذكاري���ة للطالب املش���اركني 

تقدي��را وعرفانا له��م.
وفي النهاية عبر الوفد املشارك عن رضاه 
وسعادته ملا ملسوه من كرم الضيافة وحفاوة 
االستقبال وحسن التنظيم ومبا ملسوه من 

جو اخوي فاق كل التصورات.

الرسوم تتراوح بين 20 و35 دينارًا

الدغيم: التسجيل في خدمة 
المجتمع مستمر حتى 20 الجاري

محمد هالل الخالدي
اعلنت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن بداية التسجيل للفصل 
الربيعي األول للع���ام الدراس���ي وانه سيستمر حتى االربعاء 
1/20 اجلاري من الساع���ة اخلامس���ة حتى الساع���ة الثامن�ة 

مس��اء. 
واوضح عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر د.محمد الدغيم 
ان التسجيل مفتوح للراغبني في الفترتني الصباحية واملسائية 
مبقر عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بديوان عام الهيئة 
بالعديلية مبنى رقم 2 الدور األول واش���ار الى ان الدراسة في 
هذه البرامج ستبدأ االحد 2010/2/14 وملدة خمسة اسابيع بواقع 
ثالثة ايام في االسبوع من االحد الى الثالثاء بواقع ساعتني في 

اليوم أو يومني بواقع ثالث ساعات في اليوم.
واضاف د.الدغيم ان رس���وم البرامج رمزية تتراوح بني 20 
و35 دين���ارا للبرنامج الواحد وأن البرامج تتضمن العديد من 
البرامج التنقية واملهنية مثل ميكانيكا الس���يارات، التمديدات 
الكهربائية، احلدادة واللحام، صيانة احلاسوب، احملركات البحرية 
واجلت سكي، أما البرامج التجارية فهي السكرتارية التنفيذية، 
العالقات العامة، إدارة وتسويق املشاريع الصغيرة، احملاسبة 
لغير احملاسبني، محاسبة شركات واالستثمار في سوق األوراق 

املالية والتداول االلكتروني والتحليل الفني لالسهم.
واضاف���ة الى برام���ج اللغات مثل االجنليزية والفرنس���ية 
واالسبانية والتركية والصينية، اما برامج االنسانيات والفنون 
فهي الرسوم الزخرفية، اخلياطة والتفصيل، البرمجة اللغوية 
العصبية NLP، دورة فن املكياج، صناعة العطور وخلط البخور، 
الطاقة الكونية وصناعة االكسسوارات واالحجار الكرمية وبرامج 
االطفال من اجلنسني اخلط العربي، كاراتيه واللغة االجنليزية 
محادثة، اما برامج احلاس���ب اآللي مقدمة من احلاس���ب اآللي 
وحل مش���اكل احلاسب الشخصي، االكس���س والفوتوشوب، 

اليستريتور، وإن ديزاين. 
وبني د.الدغيم أن مواقع التس���جيل ستكون بعمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املس���تمر باملقر الرئيسي للهيئة بالعديلية 
ق4 ش���ارع سلطان الكليب مقابل الدائري الثالث � مبنى رقم 2 
الدور األول، وثانوية جابر بن عبداهلل الصباح مقررات )بنني( 
اجلهراء، ومدرسة كاظمة املتوس���طة بنات اجلهراء، وثانوية 

املباركية )بنني( الفروانية.

الرفاعي أصدر قرارات ندب بالهيئة

»التطبيقي«: ترقية عدد من الموظفين 
والموظفات باألقدمية

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
د.يعقوب الرفاع����ي قرارا يقضي 
بندب مدير ادارة ش����ؤون اعضاء 
هيئة التدريس والتدريب د.عطية 
جدعان الشمري للقيام بأعمال مدير 
ادارة الشؤون االدارية أديبة اليماني 
خالل الفترة اعتبارا من 2010/1/10 
حت����ى 2010/1/21 وحل����ني العودة 
باالضافة الى عمله األصلي، وقرارا 
آخر يقضي بتجديد ندب د.احمد 
محمد الكندري االس����تاذ املشترك 
التكنولوجية  الدراس����ات  بكلية 
مساعدا لعميد القبول والتسجيل 
لشؤون السجالت واملعلومات وذلك 
ملدة عام باالضافة الى عمله األصلي، 
باالضافة الى قرار بندب فهد يوسف 
اجلمعة مساعد مديرة ادارة الشؤون 
القانونية للقيام بأعمال مدير ادارة 
الى  القانونية باالضافة  الشؤون 
عمله األصلي اعتبارا من 2010/1/10 
وحلني عودته����ا. الى ذلك، اصدر 
مدير ع����ام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري����ب د.يعقوب 
الرفاعي قرارا يقضي بترقية 49 
موظفا وموظفة باألقدمية اعتبارا 
م����ن 2010/1/1، وقرارا آخر يقضي 
مبنح 546 موظفا وموظفة عالوة 
دورية اعتبارا من 2010/1/1، وأسماء 
احلاصلني على الترقية باألقدمية 

هم: الدرجة األولى � عامة
رمي فهد الدويلة  ٭

سهيلة عبداهلل الفهد  ٭

ندى عبداهلل حماد الصيفي  ٭

الدرجة الثالثة ـ عامة

أمينة محمود غيث اليوسف  ٭
زماني حمد علي الشويب  ٭

ابرار وليد اجليران  ٭
آمنة طالل الوهيبي  ٭

اميان عبدالعزيز الروضان  ٭
اميان عثمان علي بوعباس  ٭

بدور فهد ناصر املنيخ  ٭
بثينة سعود الرشود  ٭

بشاير محمد العدواني  ٭
تهاني مبارك الوندة  ٭

عبدالعزيز محمد الفرح  ٭
فاطمة عبداهلل البشر  ٭

دالل محمود املنيع  ٭

الدرجة الرابعة ـ عامة

انوار ضيدان العدواني  ٭
بدور عبداحملسن محمد  ٭
صادق جعفر القديحي  ٭
عفاف صالح البصيلي  ٭

فيصل عبداهلل املطيري  ٭
لطيفة عبدالعزيز ابا اخليل  ٭

مزنة جاسم السويدي  ٭
منيرة عبدالعزيز الشاهني  ٭

مرمي جديع املطيري  ٭
نوف محمد بوخضور  ٭

الدرجة الخامسة ـ عامة

احمد محمد البشر، سلمى عريبي 
محمد علي، متعب فالح العرادة

الدرجة السادسة ـ عامة:

اميان محمد سيد هاشم.  ٭

عواطف طحيشل اخلشاب  ٭
منال مساعد الفريحان  ٭
مشاعل هادي النمران  ٭
نهال محمد الشويب  ٭
هاني محمد اخلرس  ٭
هناء عبداهلل العمر  ٭

الدرجة الثانية ـ عامة

اسماء حسان العبداجلادر  ٭
انوار محمد سيد الطبطبائي  ٭

اماني فهد فهيد الدوسري  ٭
اميان علي حسني القناعي  ٭

حنان احمد محمد العوضي  ٭
دالل ابراهيم احمد العثمان  ٭

رانيا سليمان اخلضر  ٭
عالية سعد عبداهلل املسلم  ٭
علي خالد سلمان الصباح  ٭
فالح طالق فالح الهاجري  ٭

منتهى احمد سالم العثمان  ٭
حم���د  عبدالرحم���ن  ن���دى   ٭

الصالح

د.يعقوب الرفاعي


