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املنسق املقيم للبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة د.آدم عبداملولى ود.غامن النجار وعلي البغلي

جمال الدوسري

محمد الكندري

عبدالمولى: وضع حقوق اإلنسان في الكويت متقدم جداً 
بشرى الزين

وصف املنسق املقيم للبرنامج 
اإلمنائ����ي ل����أمم املتح����دة د.آدم 
عبداملولي وضع حقوق اإلنسان 
في الكويت باملتقدم جدا. وأضاف 
عبداملولى في ندوة أقيمت صباح 
أمس في مقر األمم املتحدة مبناسبة 
الذك����رى ال� 62 لاع����ان العاملي 
حلقوق االنس����ان حت����ن عنوان 
»ح����ول اإلع����ان العاملي حلقوق 
اإلنسان« ان هذا الوضع ال يقارن 
ب����أي دولة أخرى،  على اإلطاق 
مش����يرا الى ان الصورة ليس����ت 
كاملة بنسبة 100%، وان هناك دائما 
األفضل الذي ميكن الوصول اليه 
فيما يرتبط بقضايا العمالة الوافدة 
وغير محددي اجلنسية والعمالة 
املنزلية وغيرها، الفتا الى ان إنشاء 

»الدنيا ربي����ع واجلو بديع« وان 
االوضاع عل����ى ما يرام، الفتا الى 
ان قانون العم����ل اجلديد خطوة 
ايجابية حتسب للكويت، مشيرا 
الى ان تشكيل جلنة ملحقة مبجلس 
الوزراء لوضع حلول لقضية ما 
يصطلح عليها فئة »البدون« خال 
خمس سنوات مبادرة مهمة جتعل 
من الرقابة الشعبية امرا مستمرا 

في حق النواب.
وم����ن جانبه اوض����ح رئيس 
مركز السام للدراسات التنموية، 
واالس����تراتيجية واستاذ العلوم 
السياس����ية في جامع����ة الكويت 
د.غامن النجار ان مثل هذه التقارير 
تستخدم غالبا الغراض سياسية 
وه����ذا ام����ر جائز في السياس����ة 

الدولية.

مؤسسات جديدة مثل هيئة الدفاع 
عن حقوق اإلنس����ان من شأنه ان 
يكون سبيا حللحلة هذه القضايا 
واملساهمة في تطوير حلها. ومن 
جهته قال رئيس اجلمعية الكويتية 

حلقوق االنسان علي البغلي انه 
حدث تطور ملموس وايجابي حول 
ملف حقوق االنسان في الكويت، 
مشيرا الى ان الوضع ال يبعث على 
الرضا 100% وال ميكن ان نقول ان 

اجتماع تنسيقي إلطالق المرحلة الثانية
لمشروع ميكنة خدمات »الشؤون«

»الزراعة« تنّظم »الكوادر الوظيفية في الدولة ودورها في تطوير العمل الحكومي«
أعلن مدير ادارة اإلرش����اد الزراعي بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية م.غامن السند ان الهيئة ستنظم محاضرة بالتعاون 
والتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية بعنوان »الكوادر الوظيفية في الدولة 
في تطوير العمل احلكومي«. وأكد الس����ند ان احملاضرة غدا )الثاثاء( 
14 اجلاري الس����اعة العاش����رة صباحا بقاعة احملاضرات مببنى الهيئة 

الرئيسي بالرابية وسيحاضر فيها مدير ادارة ترتيب الوظائف وامليزانية 
في ديوان اخلدمة املدنية بدر احلمد. وكشف السند عن محاور احملاضرة 
والتي تتمثل في األسس املتبعة لدراسة الكوادر وإقرارها، وكذلك أهمية 
الك����وادر الوظيفية واملالية في حتفي����ز املوظف على اإلبداع في العمل، 

وأيضا موقع هيئة الزراعة في اقرار الكوادر الوظيفية.

بشرى شعبان
بني الوكيل املساعد للشؤون القانونية في وزارة 
الشؤون جمال الدوسري ل� »األنباء« ان جميع قرارات 
النقل داخل قطاعات الوزارة واداراتها سيتم عرضها 
على جلنة شؤون املوظفني، وان عملية النقل ستتم 
املوافقة عليها وفق مدى احتياجات االدارات لها. على 
صعيد آخر، كشف الدوس��ري ان اجتماعا قد عقد يوم 
امس م��ع املستش��ار االقليم��ي لش��ؤون الهجرة في 
منظم��ة العمل الدولية اظفر خان بحضور ممثلي��ن 
عن الوزارة وممثل منظمة العمل الدولية في الكويت 
ثابت الهارون استعرضوا خاله العديد من الدراسات 

التي اجرتها منظمة العمل الدولية بشأن بدائل نظام 
الكفيل الى جانب مناقشة قيام البحرين بالغاء نظام 
الكفيل. واضاف الدوسري انه مت عرض اقتراح من 
قبل املنظمة الجراء دراس����ة شاملة ومسح ميداني 
يستطلعون من خاله اآلراء حول بدائل نظام الكفيل 
الى جانب االستماع الى آراء فرقاء العمل الثاث بهذا 
اخلصوص. وتابع انه خال االشهر القليلة املقبلة 
سيتم انش����اء هيئة مستقلة للقوى العاملة، مؤكدا 
تعاون منظمة العمل في تقدمي اي مساندة وتزويد 
الكويت باخلبرات التي تس����اعدها على االسراع في 

انشاء هذه الهيئة.

بشرى شعبان
طالب وكيل وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
القائمني على مشروع ميكنة خدمات 
الوزارة بضرورة تقدمي الدعم الازم 
النطاق املرحلة الثانية من املشروع، 
وذلك ليلقى النجاح والتقدير الذي 
القاه في املرحلة األولى وحتقيقه 
التطور وتبس���يط اإلجراءات في 
قطاع العمل، ما كان له األثر الكبير 
في تخفي���ف الضغط على إدارات 
العمل والقض���اء الكامل على أي 
سلبيات او تعطيل لصالح أصحاب 
األعمال او العمال، كما شهدت هذه 
املرحلة الدعم الكامل والكبير من 
قب���ل الوزير د.محمد العفاس���ي 
لاستمرار في العمل على املشروع، 
مش���يرا الى ان املرحل���ة الثانية 
ستشهد تقدمي خدمات الوزارة من 
خال املوقع اإللكتروني الرسمي 
للوزارة واملوقع الرسمي للدولة، 
باالضافة الى بدء التطبيق التجريبي 
ملشروع املساعدات األسرية ألهمية 
هذا املشروع لشريحة كبيرة من 

املجتمع الكويتي الذي سيش���هد 
تط���ورا كبيرا لرفع املعاناة عنهم 
واملستحقني للمساعدات االجتماعية 

من مختلف الشرائح.
من جانب آخر، أش���اد محمد 
الرومي وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
بالنجاح الذي شهدته املرحلة األولى 
من ميكنة خدمات الوزارة واجلهود 
التي بذلت على الرغم من محاوالت 
البعض تصوير املش���روع بعدم 

النجاح ولك���ن إمكانيات وإصرار 
املسؤولني بالوزارة وعلى رأسهم 
الوزير العفاس���ي ووكيل الوزارة 
محمد الكندري والوكيلة املساعدة 
للتطوير اإلداري عواطف القطان 
على الدعم واملساندة وعدم االلتفات 
الى الوراء كان السبب الرئيسي في 
حتقيق هذا النجاح للمرحلة األولى 

من املشروع.
وأكد الرومي على الدعم الكامل 
النطاق املرحلة الثانية من املشروع 
واضعا جمي���ع إمكانيات الديوان 
في خدمة إجناح املش���روع. كما 
طالب املدير العام للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات عبداللطيف 
السريع املش���رفني على املشروع 
بس���رعة توفير خدمات الوزارة 
على املوقع الرسمي للدولة ألهمية 
هذه اخلدمات لشريحة كبيرة من 

املواطنني واملقيمني.
بدورها أوضح���ت القطان ان 
الوزارة قد بدأت فعليا في توفير 
البنية التحتي���ة الازمة من اجل 
تقدمي خدمات قط���اع العمل على 

املوقع اإللكتروني للوزارة متهيدا 
لنقلها على املوقع الرسمي للدولة، 
باالضافة الى بدء التطبيق التجريبي 
من مشروع ميكنة خدمات التنمية 
االجتماعية من مش���روع ميكنة 
خدمات قطاع التنمية االجتماعية 
)الرعاي���ة األس���رية( وربطه مع 
الوحدات الفرعية لإلدارة باحملافظات 

متهيدا للتطبيق الفعلي.
وف���ي نهاية االجتم���اع الذي 
حضره الوكيل املس���اعد لشؤون 
العمل منص���ور املنصور الوكيل 
املساعد لش���ؤون البعثات ونظم 
املعلومات بديوان اخلدمة املدنية 
وط���ارق اخلال���د واملختص���ون 
والفنيون املشرفون على مشروع 
ميكنة خدمات الوزارة شكر الوكيل 
اجلميع على ما مت إجنازه من املرحلة 
األولى، متمنيا املزيد من النجاح 
والتوفيق وتضافر اجلهود لتحقيق 
النجاح كما في املرحلة األولى من 
املشروع، مؤكدا مساندته ودعمه 
الكامل لكل اإلج���راءات لتحقيق 

التنمية املنشودة.

في ندوة الذكرى الـ 62 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مكتب األمم المتحدة

الدوسري: النقل داخل قطاعات »الشؤون« وفق االحتياجات

النجار دعمًا لحق 
التعليم: 66 منحة 

دراسية لطلبة صوماليين

زجاج مضاد
للرصاص

قال استاذ العلوم السياسية 
في جامع���ة الكويت د.غامن 
النج���ار ان هناك تركيزا من 
طرف املدافع���ني عن حقوق 
اإلنس���ان عل���ى احلق���وق 
املدني���ة والسياس���ية ويتم 
إغفال احلق���وق االجتماعية 
واالقتصادية، مشيرا الى ان 
املشكلة نتجت عن االعتداء 
الش���واطئ  ال���ذي يلح���ق 
الصومالية من قبل الس���فن 
األجنبي�����ة حت��ى حتولت 
قضية القرصنة الى مشكلة 

دولية.
وذكر النجار ان الس���بت 
املقبل سيتم اإلعان في جمعية 
اخلريجني عن منح 66 منحة 
دراسية لطاب وطالبات من 
الصومال تعزيزا حلق التعليم 

الذي يعد حقا انسانيا.

في تعليق ورد على لس��ان 
اس���ت��اذ العلوم السياسي��ة 
الكوي��ت  ف������ي جامع�����ة 
د.غان�����م النج�����ار على رد 
احلكوم��ة عل��ى تقري��ر وزارة 
اخلارجية االميركية اخل��اص 
بحقوق االنسان ف��ي الكوي��ت 
حيث ردت احلكومة بقوله��ا 
»اذا كان بيت�����ك من زج��اج 
ف��ا ترم اآلخري��ن باحلج��ر« 
قال النجار »ان هناك زجاجا 
مض�����ادا للرص��اص« ف��ي 
التطور احلاصل  الى  اشارة 
ومقارنة الرد احلكومي على 

التقرير.


