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»األنباء« تنفرد بنشر الكادر المالي لموظفي دور الرعاية االجتماعية
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان ديوان اخلدمة 
املدنية طالب الشؤون االدارية في الوزارة بتزويده بإحصائية متكاملة 
بأعداد الكويتيني وغير الكويتيني العاملني في دور الرعاية مع املسمى 

الوظيفي والدرجة الوظيفية ممن لهم عالقة مباشرة مع النزالء.
واشارت املصادر الى ان هذا الطلب أتى بعد اجتماع عقد بني قياديي 
وزارة الش����ؤون ورئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن حيث 

مت تسليم مقترح الوزارة بشأن الكادر املالي للوظائف االجتماعية في 
دور الرعاية االجتماعية.

وبينت املصادر ان الشؤون االدارية باشرت إعداد االحصائية املطلوبة 
وسيتم تسليمها قريبا للديوان على ان يتم عرضها في اجتماع مجلس 

اخلدمة املدنية املقبل.
وعل����ى صعيد آخر ناش����د موظفو دور الرعاي����ة االجتماعية وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي حامل لواء الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق 

العمال����ة إنصاف أبنائه العاملني في دور الرعاية االجتماعية، مؤكدين 
ان جمي����ع مكاتب البحث االجتماعي ف����ي دور الرعاية مازالت ترفض 
اخل����روج الجراء أي بحث ميداني، كما ان جميع األنش����طة اخلارجية 
للن����زالء مازال املوظفون يرفضون القي����ام بها حلني تعديل أوضاعهم 

ورفع الغنب الالحق بهم.
وتنفرد »األنباء« بنش����ر الكادر املالي الذي رفعته وزارة الش����ؤون 

لديوان اخلدمة املدنية إلقراره وهو كما يلي: 

ديوان الخدمة يطلب إحصائية بأعداد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين مع المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية

»حقوق اإلنسان« تشارك في جلسات 
المراجعة الدورية الشاملة للكويت بجنيڤ

البدر: توفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ 
المشاريع الزراعية في خطة الحكومة

صرح رئيس جمعية مقومات 
الدمخي  حقوق اإلنسان د.عادل 
بأن وفدا من اجلمعية توجه الى 
جنيڤ حلض����ور دورة ينظمها 
معهد جنيڤ حلقوق اإلنس����ان 
عن آليات االس����تعراض الدوري 
الشامل ملجلس حقوق اإلنسان، 
وسيش����ارك وفد اجلمعية على 
هامش الدورة مع عدة مؤسسات 
ومنظمات مدنية محلية وإقليمية 
حض����ور جلس����ات واجتماعات 
الدورية  املراجع����ة  وإج����راءات 
الشاملة اخلاصة بالكويت بشأن 
ملفها اخلاص بحقوق اإلنسان أمام 
مجلس حقوق اإلنسان بجنيڤ 
الثامنة، حيث سيتم  في دورته 
استعراض التقرير الوطني الذي 

أعدته الكويت بهذا الشأن.
وأشار الدمخي الى ان مشاركة 
اجلمعية بصفة طوعية تأتي من 
إميانها الراسخ بأهمية املساهمة 
في تصحيح املس����ار ومعاجلة 
ملفات حقوق اإلنسان التي باتت 
تؤرق كل غيور على سمعة الكويت 
وفق استراتيجية وشفافية تعكس 
الواقع احلقوقي دون مبالغة أو 
طمس للحقائق، وذلك من خالل 
ال����ذي قدمته  التقري����ر الرديف 
اجلمعي����ة لس����كرتارية مجلس 
حقوق اإلنس����ان الذي تضمن 9 
قضايا حقوقية سلطت اجلمعية 

عقد رئي���س مجلس االدارة 
واملدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاسم البدر اجتماعا موسعا 
القطاعات املختلفة  مع قيادات 
بالهيئة ملتابعة تنفيذ برنامج 
عمل احلكومة للخطة اخلمسية 
مبا يخص املش���اريع الزراعية 
املختلفة في مج���االت االنتاج 
النباتي واحليواني والسمكي 
والزراعات التجميلية، حيث متت 
املتعلقة  مناقشة كل اجلوانب 
مبراحل تنفيذ هذه املش���اريع 
والعمل على توفير وتس���خير 
جميع االمكان���ات املتاحة لدى 
الهيئ���ة الفني���ة واملادية التي 
املدة  تتطلبها لتنفيذها حسب 

الزمنية املقررة لها.
وشدد البدر على اعطاء هذه 
املشاريع املدرجة في برنامج عمل 
احلكومة االولوية واالهمية من 
كل اجلوانب املتعلقة بتنفيذها 
ومتابعة مراحلها أوال بأول مبا 
يتناسب مع أهميتها في تطوير 
القطاع الزراعي وإحداث التنمية 

الزراعية املستدامة.
كما أعطى توجيهاته لقيادات 
القطاع���ات واالدارات بالنزول 
ملواق���ع العم���ل امليدانية لهذه 
املش���اريع للوقوف على ما مت 

د.عادل الدمخي

م.جاسم البدر

الضوء عليها وهي قضايا سببت 
للكويت إحراجا في احملافل الدولية 
كإنش����اء هيئة وطنية مستقلة 
حلق����وق اإلنس����ان وموقفها من 
التوقيع على االتفاقيات الدولية 
وعدمي����ي اجلنس����ية )البدون( 
والعمال����ة الوافدة وخدم املنازل 
وأوضاع السجون ومراكز التوقيف 
التعبير  واالحتج����از وحري����ة 
واحلريات العامة وحقوق املرأة 
والرعاي����ة الصحي����ة، مؤكدا ان 
اجلمعية عكفت على إصدار هذا 
التقرير للقيام بدورها جتاه قضايا 
وانتهاكات حقوق اإلنسان والعمل 
عل����ى إزالة كل ه����ذه االنتهاكات 
تعزيزا لس����معة الكويت الرائدة 

في جميع امليادين.

اجن���ازه واعط���اء التوجيهات 
املباشرة للقائمني  والتعليمات 
على تنفيذ هذه املشاريع لتفادي 
التي قد حتدث عند  السلبيات 
التنفيذ وتداركها قبل وقوعها 
وتذليل املعوقات التي قد تواجه 

عملية تنفيذها.
من جانب آخر، أعلن املكتب 
االقليمي للشرق االدنى ملنظمة 
االغذية والزراعة لالمم املتحدة 
)الفاو( أمس عن تنظيمه مبادرة 
التعاون في  إقليمية لتشجيع 
مجال ادارة االسماك البحرية بني 
الكويت والعراق وايران اخلميس 
املقبل في املقر الرئيسي للمنظمة 

بالعاصمة االيطالية )روما(.

مقترح بإنشاء كادر مالي للوظائف االجتماعية التخصصية المتدرجة فنياً اجتماعي ـ نفسي ـ خدمة اجتماعية

فئات مكافأة المستوى الوظيفيشروط شغل الوظيفةالوظيفة
مكافأة رعاية

غير إيوائيةإيوائية

كبير اختصاصي
دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة

أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة

2008035

اختصاصي أول
دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة

1807030

اختصاصي
دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة

أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة

1606025

باحث أول
دكتوراه في التخصص +  سنتان خبرة

أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة

1405020

باحث
دكتوراه في التخصص

أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتان خبرة

1204015

1003010مؤهل جامعي تخصصيباحث مبتدئ
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أ
ب

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

اخلامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

مقترح مكافآت مالية للمسميات اإلشرافية بقطاع الرعاية االجتماعية

الوظيفة
فئات مكافأة المسمى الوظيفي

غير إيوائيةإيوائية
400300مدير إدارة

300200مراقب إدارة

250150رئيس قسم فني

200100رئيس قسم إداري

�250مشرف دار

�150نائب مشرف دار

مقترح بإنشاء كادر مالي للوظائف االجتماعية التخصصية المساندة المتدرجة فنياً وشروط شغلها

فئات مكافأة المستوى الوظيفيشروط شغل الوظيفةالوظيفة
مكافأة رعاية

غير إيوائيةإيوائية

دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرةمشرف خدمات اجتماعية
908035او ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة

دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرةم. مشرف خدمات اجتماعية
807030أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة

دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرةمالحظ أول خدمات اجتماعية
706025أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة

دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتانمالحظ خدمات اجتماعية
605020أو ثانوية عامة + 4 سنوات خبرة

504015ثانوية عامة أو متوسطة + 4 سنوات خبرةم. أول خدمات اجتماعية

403010متوسطةم. خ اجتماعية

مقترح مكافآت مالية للعاملين بقطاع الرعاية االجتماعية من الوافدين على عقدي / الثاني / والراتب المقطوع

مكافأة مستوى وظيفيالوظيفة
مكافأة رعاية

بدل نوبات
غير إيوائيةإيوائية

100603040كبير اختصاصي

90502530اختصاصي أول

80402025اختصاصي

70301520باحث أول

60201015باحث

5010510باحث مبتدئ

مقترح مكافأة تشجيعية للموظفين العاملين بقطاع الرعاية
تخصص اجتماع ـ نفس ـ خدمة اجتماعية

فئات المكافأة التشجيعية بالدينارالمجموعة / الدرجة

الوظائف القيادية
كافة الدرجات

الوظائف العامة
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مقترح مكافأة تشجيعية للموظفين العاملين 
بقطاع الرعاية بالوظائف االجتماعية

فئات المكافأة التشجيعية بالدينارالدرجة
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توقيع اتفاقيات تعاون بين جائزة الشيخ سالم العلي وجمعيات النفع العام
عايدة السالم: المعلوماتية عصب التنمية في عصر تتسارع فيه حركة العقل البشري

 )كرم دياب(الشيخة عايدة سالم العلي ود.ميمونة الصباح وم.ناجي العبدالهادي وم.خالد العسعوسي وعايض السهلي وعبدالعزيز النجار ومحمد الهاجري وطارق الصالح في صورة جماعية عقب توقيع االتفاقية

الموقعون على االتفاقية
عن اجلمعية الكويتية رئيستها 

الشيخة د.ميمونة الصباح
عن اجلمعية الكويتية لتقنية 
املعلوم���ات رئيس���ها م.خال���د 

العسعوسي
عن اجلمعية الكيمائية الكويتية 

رئيسها د.عبدالعزيز النجار
ع���ن جمعي���ة احملاس���بني 
واملراجعني الكويتية رئيسها محمد 

الهاجري
عن جمعية املعلمني الكويتية 

رئيسها عايض السهلي
عن جمعية املهندسني الكويتية 
مناج����ي  رئيس����ها  نائ����ب 

العبدالهادي
ع����ن اجلمعي����ة االقتصادية 
الكويتي����ة أم����ني الس����ر ط����ارق 

الصالح

رندى مرعي
امناء  أكدت رئيسة مجلس 
العلي  الش����يخ س����الم  جائزة 
الصباح للمعلوماتية الشيخة 
عايدة سالم العلي ان املعلوماتية 
هي عص����ب التنمية في عصر 
تتس����ارع في����ه حرك����ة العقل 
البش����ري في مج����ال الرقمية 
والتقانة واالتصالية، لذلك فإن 
العمل التعاوني واجلماعي هو 
السبيل االمثل للبناء املجتمعي 

والتقدم احلضاري.
كالم الشيخة عايدة جاء خالل 
حفل توقيع اتفاقيات التعاون 
اخلاصة بفهرس املختصني بني 
اجلائزة وجمعيات املجتمع املدني 
الذي اقيم في فندق املارينا مساء 
امس االول بحضور ممثلني عن 
جمعيات النفع العام الذين وقعوا 
على اتفاقيات التعاون وتعهدوا 
بالتعاون مع ادارة الفهرس في كل 
ما يخدم هذه املبادرة التي تصب 
بدورها في خدمة املجتمع املدني 
وتقدم فهرسا مفصال للمختصني 

في مجاالت عديدة.
واملناسبة اعتبرت الشيخة 
عايدة ان موافقة جمعيات النفع 
العام على هذه االتفاقيات مبادرة 
طيبة وهي امل����رة االولى التي 
يتشكل فيها هذا التحالف ويصب 
في خدمة مج����ال املعلوماتية، 
واكدت ان هذه االتفاقيات تندرج 
حتت اهداف جائزة سالم العلي 
التي س����عت خالل مس����يرتها 
الى تبن����ي وتعميق قيم العمل 

التطوعي واجلماعي.
الذي  الدور  الى  كما أشارت 
تنهض به اجلائزة على املستويني 
الوطني والعربي مشيدة باجلهود 

اجلمعيات على االتفاقيات مع 
عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ 
سالم العلي صالح العسعوسي 
الذي أم����ل ان يتوج هذا اجلهد 
التش����اركي مب����ا يصب����و اليه 
املوقعون على هذه االتفاقيات 
من تسهيل للحصول على املوارد 
الباحثني من  البشرية ومتكني 
الوصول الى اخلبراء واملختصني 
في مجاالت مختلفة بكل سهولة 

ويسر.

التعاونية التي تقوم بها جمعيات 
النفع العام بتوقيعها اتفاقيات 
فهرس املختصني لتوفير خدمات 
جليل����ة لقطاع����ات اجتماعية 
واس����عة في مجال املعلوماتية 
والتقني����ة االلكترونية في أول 
حتالف استراتيجي وتشاركي 

في هذا املجال.
بدورها، ش����ددت رئيس����ة 
الش����يخة  التاريخية  اجلمعية 
د.ميمونة الصباح على ضرورة 

الكويتية عن رغبته في ان يضم 
الفهرس القدرات االجنبية التي 
تدخ����ل الكويت الى جانب اهل 
االختصاص، وذلك لالستفادة 
من قدراتهم، مشددا على اهمية 
اخلدمة التي يقدمها الفهرس في 
شتى املجاالت واالختصاصات. 
كما أش����اد العبدالهادي بالدور 
الذي لعبته اجلائزة في احتضان 

جمعيات النفع العام ودعمها.
هذا وأشار ممثلو اجلمعيات 

االكبر في املجتمع.
وخالل احلفل قدم منس����ق 
فهرس املختصني بسام الشمري 
عرضا ع����ن الفهرس ش����ارحا 
البرام����ج املس����تخدمة فيه من 
برنامج املستخدمني الذي يعتمد 
استخدامه على التصفح والبحث 
واالدراج وبرنامج االدارة الذي 
يتيح للمؤسسات املشاركة في 
الفهرس بادارة طلبات املختصني 
املتقدمني لالدراج كل في مجاله 

التقدم بالوفاء والتقدير للشيخ 
س����الم العلي على هذه املبادرة 
الطيب����ة واملتقدم����ة في مجال 
املعلوماتية، معتبرة ان هذا العمل 
يأتي مكلال لكل ما قدمه الشيخ 
سالم العلي في كل املجاالت بدءا 
من الكويت وصوال الى العالم 

العربي ومنه الى العاملية.
م����ن جانبه، أع����رب النائب 
العبداله����ادي خالل  م.ناج����ي 
املهندس����ني  متثي����ل جمعي����ة 

التوقيع على  ف����ي  املش����اركة 
االتفاقيات الى ما أتاحته جائزة 
سالم العلي جلمعيات املجتمع 
املدني من س����بل االس����هام في 
التنمي����ة املجتمعية من خالل 
املعلوماتي����ة والتقانة الرقمية 
التعاون  اتفاقي����ات  بتوقي����ع 
اخلاصة بفه����رس املختصني. 
كما تعه����دوا بالتفاعل مع هذا 
النظام ومتابعة كل ما يخص هذا 
الفهرس لتستفيد منه الشريحة 

وادارة التخصصات املشمولة في 
املدرجة في كل مجال  الفهرس 
وادارة التقارير املطلوب اصدارها 
من حني آلخ����ر حول معطيات 

نظام فهرس املختصني.
وأكد الشمري في الرد على 
استفسارات املشاركني ان املعايير 
التي حتكم املدرجني في الفهرس 
حتددها اجلمعية املعنية حسب 

االختصاصات.
الع����رض وقع ممثلو  عقب 


