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الفيلكاوي: 5192 حالة طالق بالكويت في 2010 بزيادة 138 حالة عن عام 2009
المستشار في محكمة االستئناف أكد أنها ستنخفض بمعدل 5 حاالت لكل 100 ألف أسرة إذا تم تعزيز الوعي االجتماعي بين فئة الشباب

25% م�ن ح�االت الط�الق خ�الل الس�نوات العش�ر الماضي�ة تح�دث قب�ل انته�اء الس�نة األول�ى م�ن ال�زواج و39% تح�دث بع�د انتهائها

م����ن دون اآلخ����ر فه����ي عامة 
وعاملية.

القانون يحمي  ان  وأوضح 
املعتدى عليه ويعاقب املعتدي 
لكن تقل حاالت العنف األسري 
داخل ساحات القضاء وخصوصا 
املتعلقة بقي����ام اآلباء بضرب 
األبن����اء أو العكس بينما جند 
ظهورا حلاالت العنف الزوجي 
وهناك قضايا صدرت بها أحكام 
قضائية تصل الى عقوبة احلبس 
والغرامة نتيجة قيام األزواج 

بضرب زوجاتهم.
من جانبه، أكد استش����اري 
األمراض النفس����ية واإلعاقات 
ل�  السلوكية د.عدنان الشطي 
»كونا« أن 35% من نساء الكويت 
يتعرضن الى الضرب واإليذاء 
الكثيرات  اجلسدي وان هناك 
من السيدات العامالت اللواتي 
ال����ى مراك����ز مرموقة  وصلن 
يتعرضن للضرب وال يستطعن 
اإلفصاح أو الشكوى خوفا من 

الفضائح.
وأرجع الشطي أسباب ذلك 
الى بعض القي����م االجتماعية 
املوروثة التي تؤكد أن الضرب 
حق مكتسب للرجل منذ مرحلة 

الشباب والرجولة.
وأض���اف أن ض���رب الزوج 
لزوجته أصبح أسلوبا اجتماعيا 
مقبوال لدى البعض بسبب اخلوف 
من الطالق أو الفضيحة، مشيرا الى 
أن بعض الرجال الذين يضربون 
زوجاتهم مرضى نفسيا ويجب 

عالجهم وتعديل سلوكهم.
التي  وأجمع����ت األبح����اث 
تصدت لظاه����رة الطالق على 
أن أبن����اء املطلق����ن يعان����ون 
مش����كالت نفس����ية كاالكتئاب 
والقلق واإلحس����اس بالدونية 
وعدم الثق����ة بالنفس، كما أن 
معدالت االنحرافات السلوكية 
أكثر انتشارا بينهم مقارنة بأبناء 

األسر املستقرة.
وقد يعود هذا في جزء منه 
امل����رأة املطلقة  الى ما تعانيه 
واحلاضنة ألبنائها من ضغوط 
نفس����ية واجتماعية وتدن في 
الدخل بعد الطالق  مس����توى 
مما يجعلها تس����تنفد طاقتها 
في العم����ل لتكفل حياة كرمية 
ألسرتها باالضافة الى انعكاس 
حالتها النفس����ية على األبناء 

بشكل سلبي.

النمو  ف����ي حتقي����ق  جوهريا 
اإلنس����اني وحتقيق السعادة 
يق����وم عل����ى أس����اس احلوار 
واحلب والتضحي����ة والتفاهم 
الزوجية  واالهتمام فاحلي����اة 
تقوم على أساس السكن واملودة 

والرحمة.
وعن ظاهرة ضرب الزوجات 
قال الفيلكاوي ان هذه الظاهرة 
ليست محلية أو خاصة مبجتمع 

االجتماعي وتؤدي الى خلخلته«، 
مبينا أن الطالق يعتبر حالة من 
حاالت التفكك األسري وتنتج عنه 
آثار سلبية كثيرة كانحراف األبناء 

وتشتت األسر وضياعها.
وأشار الى ان ظاهرة الطالق 
تعد من أخطر املشاكل االجتماعية 
التي يواجهها املجتمع وهي في 
تزايد مبينا ان آخر اإلحصائيات 
تؤكد أن هناك أكثر من ألفي حالة 
طالق سنويا وبنسبة تراوحت 
ب���ن 5.30% و45% خالل الفترة 

بن سنوات 1985 و1999.
وذكر ان األسباب التي تدعو 
الى الطالق لدى فئة الش����باب 
املتقاربة أعمارهم تتضمن عدم 
اخلبرة في شؤون احلياة بشكل 
عام واحلياة الزوجية بش����كل 
الس����ن  خ����اص نتيجة صغر 
والعصبي����ة واألناني����ة وعدم 

الرغبة في التفاهم.
ولفت الى ان نسبة دعاوى 
التفريق للضرر بسبب العنف 
الزوج����ي بلغت 30% من جملة 

قضايا األحوال الشخصية.
وأكد ان التنمية االجتماعية 
واالستقرار األسري والسعادة 
العائلية تتحقق عندما يقوم كل 
طرف بدوره مبا يحقق حقوق 
وواجبات الطرف اآلخر وهذا لن 
إال بالتشاور والتفاهم  يتحقق 
والتعاون وغض النظر عن توافه 

األمور.
وأوضح أن لألس����رة دورا 

أكدت دراسة حديثة صادرة 
عن وزارة العدل ان معدل الطالق 
سينخفض مبعدل 5 حاالت لكل 
100 ألف من السكان اذا مت تعزيز 
الوعي االجتماعي بن فئة الشباب 
وتكثيف برامج توعية األس���رة 
من خالل وسائل اإلعالم وجهود 
اجلمعيات واملؤسس���ات املدنية 

واالجتماعية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها 
املستشار في محكمة االستئناف 
الفيلكاوي حول ظاهرة  د.عادل 
ارتفاع نسبة الطالق في الكويت 
أن عدد حاالت الطالق في العام 
احلالي 2010 بلغ 5192 حالة بينما 
كان العدد العام املاضي 5054 حالة 
أي بزيادة 138 حالة طالق وفي 

عام 2008 بلغ 4920 حالة.
وتضمنت الدراسة إحصائية 
على مدى 10 سنوات عن حاالت 
الطالق في الكويت بدأت من عام 
ال���ى 2005 حيث أظهرت   1995
نتائجها أن 28% من حاالت الطالق 
حتدث قبل أن تنتهي السنة األولى 
من الزواج وأن 39% منها حتدث 

مع انتهاء السنة األولى.
اما احلاالت التي حصلت خالل 
ال� 5 األولى فبلغت  الس���نوات 
نسبتها 7.67% وهنا تزداد صعوبة 
املش���كلة، حيث ان معظم هذه 
احلاالت يكون لديها أطفال كما 
تصل النسبة الى 4.82% من عدد 

احلاالت ألقل من 10 سنوات.
وحول طبيعة هذه الدراسة قال 
معد الدراسة د.عادل الفيلكاوي ل� 
»كونا« ان الطالق في الكويت يقع 
اغلبه ألسباب اقتصادية ومالية 
وان قضايا النفقات تشكل 70% من 

قضايا األحوال الشخصية.
وأش���ار الفيل���كاوي الى أن 
قانون األحوال الشخصية رقم 
51 لسنة 1984 الذي عمل به منذ 
1984/10/1 والذي مضى عليه 3 
عقود يحتاج الى التعديل نظرا 
الكبير في معطيات  التغير  الى 

احلياة االجتماعية.
وبن ان هذا القانون لم يطرأ 
عليه تعديل إال في 4 مواد، حيث 
مت التعديل من الناحية الشكلية 
ونظرا الى تطور احلياة وظهور 
مستجدات فقد آن األوان إلجراء 
التعديالت مع األخذ في االعتبار 
رأي املتخصص���ن والقض���اة 
واملستشارين واحملامن ومشاركة 
مؤسسات وجمعيات النفع العام، 
خصوصا تلك التي لها دور فعال 
في املجتمع ليشمل تعديل القانون 

شرائح كبيرة في املجتمع.
وذك���ر ان هن���اك كثيرا من 
النظري���ات العملية التي تنادي 
به���ا املجتمع���ات احلديثة في 
مجال تطبيق قان���ون األحوال 
الشخصية ومنها إنشاء محكمة 
األسرة، مبينا ان هناك تصورات 
كثيرة إلنشاء مثل هذه احملكمة 
في الكويت وأيضا هناك دراسات 
في ه���ذا املوضوع قدمت بصفة 

شخصية.
وأشار الى أن إنشاء محكمة 
األسرة سيحد من حاالت الطالق 
»وم���ن املمكن ان جنعل األزواج 
املقدمن على الطالق يتراجعون 
عن اتخاذ قرارهم بعد توجيههم 
التوجيه الصحيح عبر إنش���اء 
هيئ���ة اختصاصين نفس���ين 

واجتماعين«.
الى ان حاالت الطالق  ولفت 
تزداد س���نة اثر أخرى ودعاوى 
ازدياد  التفريق بن األزواج في 
وتع���ود هذه احلاالت ألس���باب 
كثيرة منها ع���دم التزام الزوج 
في واجبات���ه نحو زوجته مثل 
عدم اإلنفاق واإلهمال وعدم توفير 

السكن.
وعن ظاهرة تفش���ي الطالق 
الزوجي واألسري قال  والعنف 
الظاهرة  الفيل���كاوي ان ه���ذه 
تعانيها الكثي���ر من املجتمعات 
بس���بب ظهور مشاكل وظواهر 
اجتماعية واقتصادية ونفسية 

ومتغيرات كثيرة فيها.
واض���اف أن ارتفاع معدالت 
الطالق في أي مجتمع يزيد من 
حدة التوتر والقلق فيه »وهذه 
مشكلة تصيب املجتمع والبناء 

د.عدنان الشطي املستشار د.عادل الفيلكاوي

حاالت الطالق بالكويت في تزايد

7.67% ن�سبة 
الطالق في السنوات 
ال�خم�س األول�ى 
في  و%4.87  للزواج 
العشر  ال�س�نوات 
ومعظمه�ا  األول�ى 
يك�ون لديها أطفال

األس�باب االقتصادي�ة والمالية وراء 
أغل�ب حاالت الط�الق وقضاي�ا النفقات 
تشكّل 70% من قضايا األحوال الشخصية

الشطي: 35% من 
نساء الكويت يتعرضن 
واإلي�ذاء  لل�ض�رب 
وكثيرات  الجس�دي 
الم�ت�قل�دات  م�ن 
م�رموق�ة  لمراك�ز 
يستطعن  وال  ُيْضربن 
اإلفصاح أو الش�كوى 
الفضائح م�ن  خوف�اً 

4.82%  خالل السنوات28% قبل انتهاء السنة األولى
العشر األولى للزواج

7.67% خالل السنوات
االولى للزواج

25.01% غير معروف

39% بعد انتهاء السنة األولى

حاالت وقوع الطالق

30% قضايا أخرى

70% قضايا النفقات

قضايا األحوال الشخصية في الكويت
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وزارة الرتبـيـــــة
�إعــــــــالن

تعلن وزارة الرتبية عن حاجتها اإىل معلمني ومعلمات من الوافدين واملقيمني

للعام الدرا�صي 2012/2011م حملة املوؤهل اجلامعي يف التخ�ص�صات التالية:

عن وظائف �ساغرة بوظائف الهيئة التعليمية للعام الدرا�سي 2012/2011م

واللـــــــــه ولـــــــــي التـــوفـــيــــق،،،

وكيل وزارة الرتبية

  اأواًل: قطاع التعليم العام:

  معلمون:
الرتبية االإ�صالمية، اللغة العربية، اللغة االجنليزية، اللغة الفرن�صية، 

اجليولوجيا،  االأحياء،  الفيزياء،  الكيمياء،  الريا�صيات،  احلا�صوب، 

الديكور، االإلكرتونات، الرتبية املو�صيقية، تخاطب، حم�صرو علوم

  معلمات:
الرتبية االإ�صالمية، اللغة العربية، اللغة االجنليزية، اللغة الفرن�صية، 

احلا�صوب، الريا�صيات، الديكور، االإلكرتونات، الرتبية البدنية، الرتبية 

املو�صيقية، تخاطب

)العلوم - الكيمياء - الفيزياء - االأحياء - اجليولوجيا( من خريجات 

كلية الرتبية )جامعة الكويت( وكلية الرتبية االأ�صا�صية )الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب( فقط.

ت�صاف ال�صروط االأخرى لكل تخ�ص�ص على حدة كالتايل :

  1- الرتبية املو�سيقية :
على الراغبني بوظيفة معلم ملادة الرتبية املو�صيقية اأن يكون من احلا�صلني 

على اأحد املوؤهالت التالية :

پ االإجازة اجلامعية يف املو�صيقى تخ�ص�ص بيانو + اآلة اأخرى.

پ معهد الكون�صورفوتوار » بيانو - كمان - قانون - نفخ - توزيع اأورك�صرتايل«.

پ بكالوريو�ص الرتبية النوعية بتقدير جيد جدًا. 

پ معهد الدرا�صات املو�صيقية » املرحلة االإبتدائية فقط «.

پ اأن يجيد املتقدم العزف على اآلة البيانو. 

پ على املتقدم اإح�صار اآلته املو�صيقية االإ�صافية معه اأثناء املقابلة.

پ على املتقدم اأداء ح�صيلته الفنية يف جمايل العزف والغناء.

  2- الرتبية البدنية :
لن تقبل طلبات املتقدمات للعمل يف وظيفة معلمة ملادة الرتبية البدنية ملن 

يزيد عمرها عن )30( عاما ويف�صل من لديها خربة يف التدريب اأو التحكيم 

اأو التخ�ص�ص يف اأحد جماالت الرتبية البدنية.

  3- احلا�سوب :
تقبل طلبات الراغبني بالعمل يف وظيفة معلم حا�صب اآيل وفقا للموؤهالت التالية:

1- االإجازة اجلامعية يف العلوم تخ�ص�ص حا�صوب.

2- االإجازة اجلامعية يف الهند�صة تخ�ص�ص حا�صوب.

3- االإجازة اجلامعية يف العلوم االإدارية تخ�ص�ص )نظم املعلومات االإدارية(.

4- االإجازة اجلامعية يف الرتبية تخ�ص�ص كمبيوتر تعليمي )عدا تكنولوجيا التعليم(.

5- موؤهل جامعي التخ�ص�ص امل�صاند حا�صوب.

اأن يكون حا�صال على دورات حا�صوبية حديثة من موؤ�ص�صات معرتف بها لغري 

تخ�ص�ص احلا�صوب لكل من:

6- بكالوريو�ص علوم تخ�ص�ص )ريا�صيات - اإح�صاء - علوم بفروعها(.

7- بكالوريو�ص علوم اإدارية تخ�ص�ص )حما�صبة(.

8- بكالوريو�ص تربية )ريا�صيات - علوم(.

9- بكالوريو�ص هند�صة بجميع التخ�ص�صات.

الدورات التدريبية املطلوبة للموؤهالت العلمية الواردة يف البند 

رقم )9-8-7-6(:

النوافذ )Windows XP( اأو اأحدث منها.

حزمة برامج مايكرو�صوفت اأوفي�ص كاملة )Microsoft office Xp( اأو  پ 

پ االإنرتنت وتطبيقاتها. اأحدث منها.     

اإحدى لغات الربجمة احلا�صوبية.           پ لغة الربجمة فيجول بي�صك. پ 

برنامج قاعدة البيانات )اأك�ص�ص(. پ 

برنامج ت�صميم ال�صفحات )فرونت بيج(. پ 

بحيث ال يقل عدد �صاعات الدورات التدريبية املطلوبة عن )120( �صاعة تدريب  پ 

اأو تكون من خالل احل�صول على دبلوم حا�صوبي ي�صمل املو�صوعات ال�صابقة.

 )ICDL( ي�صرتط احل�صول على �صهادة الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�صوب پ 

اأو �صهادة كامربدج جلميع الفئات املذكورة اأعاله من الراغبني العمل معلمني 

ومعلمات ملادة احلا�صوب.

  4- االإلكرتونات:
تقبل طلبات الراغبني العمل بوظيفة معلم وفقا للموؤهالت التالية:

اأال يقل تقدير املوؤهل العلمي عن )جيد(. پ 

بكالوريو�ص )هند�صة الكرتونية( مع �صهادة )ICDL( اأو �صهادة كامربدج. پ 

5- الديكور :
تقبل طلبات الراغبني العمل بوظيفة معلم وفقا للموؤهالت التالية:

پ اأال يقل تقدير املوؤهل العلمي عن )جيد(. 

پ بكالوريو�ص فنون تطبيقية )ق�صم ت�صميم داخلي( للمعلمني واملعلمات.

پ بكالوريو�ص علوم وتربية )ق�صم �صناعات خ�صبية( للمعلمني فقط.

پ �صهادة قيادة احلا�صوب )ICDL( اأو �صهادة كامربدج.

6- حم�سرو العلوم:
پ اأن يكون حا�صال على دبلوم فني خمتربات.

املام  ولديه  العلمية(  التخ�ص�صات  من  تخ�ص�ص  )اأي  علوم  بكالوريو�ص  پ 

بالعمل باملختربات.

پ اأن يكون تقدير املوؤهل العلمي ال يقل عن جيد.

پ اجتياز املقابلة ال�صخ�صية حتت اإ�صراف التوجيه الفني العام للعلوم.

�صروط التقدم بطلبات ل�صغل وظائف الهيئة التعليمية يف التعليم العام املو�صحة اأعاله:

اأال يقل تقدير املوؤهل العلمي عن جيد.  -1

توافر خربة يف جمـــال التعليــم ال تقل عن )3( �صنوات للمــوؤهالت الرتبــوية   -2

و )5( �صنوات لغري املوؤهالت الرتبوية.

التالية  التخ�ص�صات  يف  العمل  الراغبات  املعلمات  طلبات  ا�صتقبال  يتم   -3

)العلوم - الكيمياء - الفيزياء - االأحياء - اجليولوجيا( من خريجات كلية 

الرتبية )جامعة الكويت( وكلية الرتبية اال�صا�صية )الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب( فقط.

ت�صتثنى املواد التالية )احلا�صوب - الرتبية املو�صيقية - الديكور - االإلكرتونات   -4

- التخاطب - الرتبية البدنية - حم�صرو العلوم( من �صرط اخلربة.

  ثانيا : قطاع التعليم النوعي:

التعليم الديني:  علوم �سرعية )اإناث(   لغة عربية )ذكور - اإناث(
�صروط عامة للمتقدمات للعمل معلمات تخ�ص�ص )علوم �صرعية( بالتعليم الديني:

پ اأن تكون حا�صلة على درجة الدكتوراه وخربة تدري�ص )3( �صنوات.

پ اأن تكون حا�صلة على درجة املاج�صتري وخربة تدري�ص )4( �صنوات.

پ اأن تكون حا�صلة على درجة اللي�صان�ص )جامعي( وخربة تدري�ص )5( �صنوات.

پ اأال يقل التقدير عن )جيدجدا(.

پ اأن تكون حافظة للقراآن الكرمي وجتيد التالوة ح�صب االأحكام.

پ اأن تكوم ملمة باأحكام الفقه واأ�صوله.

پ يف�صل من لديها الثانوية االأزهرية اإىل جانب املوؤهل اجلامعي.

�صروط عامة للمتقدمني للعمل معلمني تخ�ص�ص )لغة عربية( بالتعليم الديني:

پ اأن يكون حا�صاًل على درجة الدكتوراه وخربة تدري�ص �صنتني.

پ اأن يكون حا�صاًل على درجة املاج�صتري وخربة تدري�ص )3( �صنوات.

پ اأن يكون حا�صاًل على درجة اللي�صان�ص )جامعي( وخربة تدري�ص )4( �صنوات 

للموؤهالت الرتبوية اأو )6( �صنوات للموؤهالت غري الرتبوية.

  ثالثًا: اإدارة اخلدمات االجتماعية والنف�سية:

باحث اجتماعي )ذكور / اإناث(      باحث نف�سي )ذكور / اإناث(
�صروط عامة للمتقدمني لوظيفة باحث اجتماعي اأو باحث نف�صي:

)خدمة  بكالوريو�ص  تخ�ص�ص  جامعية  �صهادة  على  حا�صاًل  يكون  اأن  پ 

عام(  نف�ص  )علم  اآداب  لي�صان�ص  وتخ�ص�ص  االجتماعي  للباحث  اجتماعية( 

للباحث النف�صي.        پ ان يكون تقدير املوؤهل العلمي ال يقل عن جيد.

  �سروط ومالحظات عامة للمتقدمني:
1 - اأال يزيد عمر املتقدم على )40( عامًا با�صتثناء املتقدمات للعمل معلمات 

تربية بدنية اأال يزيد عن )30( عامًا.

2 - �صورة �صخ�صية واحدة مقا�ص 6/4 �صم.

3 - �صورة موثقة للموؤهل الدرا�صي وك�صف الدرجات خالل �صنوات الدرا�صة اجلامعية.

4 - �صورة موثقة ل�صهادات اخلربة.

�صمة  اأو  و�صورة عنها  املدنية  البطاقة  اأو  و�صورة عنه  ال�صفر  توافر جواز   -  5

الدخول »الزيارة« و�صورة عنها للوافدين.

القطاع  من  اأو  )اخلا�صة(  االأهلية  باملدار�ص  للعاملني  مبدئية  موافقة   -  6

اخلا�ص معتمدة من الكفيل باالإ�صافة اإىل �صورة اعتماد توقيع للكفيل.

7 - ال تقبل طلبات حاملي تاأ�صريات الزيارة التجارية.

تقدم الطلبات خالل الدوام الر�صمي اعتبارًا من ن�صر االإعالن على العنوان 

 )2( رقم  الوزارة  مببنى  املراجعني  �صالة   - الب�صرية  املوارد  )اإدارة  التايل: 

ال�صويخ( م�صحوبًا بها امل�صتندات املنوه عنها باأعاله و�صيتم اجراء مقابالت 

�صخ�صية للمر�صحني وفقًا لل�صروط املعمول بها يف الوزارة.


