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كتبت - منال عباس:

بـــــــــوزارة  مـــــصـــــدر  كــــشــــف   
ـــــــــــة والـــعـــمـــل  الـــتـــنـــمـــيـــة اإلدارّي
والـــــــــشـــــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــّيــــة 
الـــضـــمـــان  إدارة  قــــيــــام  عـــــن 
من  حزمة  بتنفيذ  االجتماعى 
الـــبـــرامـــج لــتــأهــيــل األشــخــاص 
ــــحــــت مــظــلــة  الــــمــــنــــضــــويــــن ت
هم  ممن  االجتماعى  الضمان 
لمساعدتهم  الــعــمــل  ســن  فــي 
فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى عــمــل 
الضمان  لقانون  تنفيذاً  وذلك 
بالفعل  تــم  وإنــــه  االجــتــمــاعــي 
تعيين عدد منهم في وظائف 
بــــعــــدة قــــطــــاعــــات فـــــي حــيــن 
رفـــــــض بـــعـــضـــهـــم االلــــتــــحــــاق 

بعينها.  بوظائف 
وقـــــال الـــمـــصـــدر لـــــ [ 
ــــي  ــــرون ــــكــــت اإلل الـــــنـــــظـــــام  إن 
لــلــضــمــان االجـــتـــمـــاعـــي يــتــتــبــع 
شهرياً  أو  سنوياً  المنتفع  حالة 
ـــرمـــجـــة الـــخـــاصـــة  ـــب حـــســـب ال
تتبع  يــتــم  وبــالــتــالــي  بــالــحــالــة، 
كـــل مـــن هـــم فـــي ســـن الــعــمــل 
بــــشــــكــــل شــــــهــــــري لـــمـــتـــابـــعـــة 
حــصــولــه عــلــى فـــرصـــة عــمــل، 
ويـــعـــتـــبـــر ذلـــــك مــــن أهـــــداف 
جاد  بشكل  تسعى  التي  اإلدارة 

ذات  الــجــهــات  مـــع  لتحقيقها 
الذي  للقانون  تطبيقاً  العالقة، 
ينص على ضرورة تأهيل من 
للحصول  العمل  ســن  فــي  هــم 

عمل.  على 

الــــــــــــوزارة  أن  وأوضــــــــــــح   

تــقــوم بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 

الــمــخــتــصــة، بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر 

المنتفعين  لــتــأهــيــل  الـــالزمـــة 

بــنــظــام الــضــمــان االجــتــمــاعــي 

الضمان  قانون  ألحكام  وفقاً 

تمكينهم  بــهــدف  االجــتــمــاعــي 

من االعتماد على أنفسهم في 

إن  وأضــاف  معيشتهم،  كسب 

ضــرورة  تشمل  التدابير  هــذه 

إلــــــحــــــاق األفـــــــــــــراد بــــمــــراكــــز 

الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي، وتــنــظــيــم 

ـــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة لــهــم،  ال

وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى مــواصــلــة 

الـــتـــعـــلـــيـــم، والــــمــــســــاعــــدة فــي 

إقـــامـــة مـــشـــروعـــات إنــتــاجــّيــة 

لهم.  صغيرة 
القانون  أن  المصدر  وبّين   
خــــّول الــــــوزارة بــوقــف صــرف 
الــمــعــاش الــمــســتــحــق فـــي حــال 
رفـــض أحـــد الــمــســتــحــقــيــن، أو 
التأهيل  أســـرتـــه،  أفــــراد  أحـــد 
مــقــبــول،  عـــذر  دون  الــمــتــقــدم 

الفتاً إلى منح مراكز ومعاهد 
أتموا  للذين  شــهــادة  الــتــدريــب 
تبين  بنجاح،  التدريب  برامج 
تأهيلهم  تّم  التي  المهنة  فيها 
الـــوزارة  تسعى  ثــم  ومــن  لــهــا، 

إلـــــــى إيـــــجـــــاد فـــــــرص الـــعـــمـــل 
لهم. المناسبة 

تبنت  اإلدارة  أن  إلى  وأشار 
المشمولين  لــخــروج  خــطــطــاًُ 
لديها ممن في سن العمل من 

مــظــلــة الـــضـــمـــان االجــتــمــاعــى 
إجــــــراءات  تــســتــكــمــل  ال  حــيــث 
صـــــرف مـــعـــاش الـــضـــمـــان إال 
الشخص  تسجيل  يتم  أن  بعد 
الــوزارة  في  عمل  عن  كباحث 

اإلدارة  تـــــقـــــوم  وبـــــــدورهـــــــا 
الــمــخــتــصــة بــتــرشــيــحــه ألكــثــر 
تعيين  إلى  الفتاً  وظيفة،  من 
في  األشــخــاص  من  جيد  عــدد 
وأيضاً  قطاعات  بعدة  وظائف 

لوظائف  منهم  البعض  رفض 
 . بعينها

 وأشاد برغبة الكثيرين من 
الــمــنــتــفــعــيــن بــمــظــلــة الــضــمــان 
االجـــتـــمـــاعـــي لـــالنـــخـــراط فــي 
ســـوق الــعــمــل، مـــؤكـــداً حــرص 
الوزارة على أن يساهم المنتفع 
فــــي ســــن الـــعـــمـــل فــــي تــنــمــيــة 
البالد، خاصة أن الدولة تحتاج 
من  فرد  ولكل  أبنائها  لسواعد 
على  وشــــّدد  المجتمع،  أفــــراد 
التي  والــرغــبــة  الجدية  أهمية 
تــحــدد فـــرص الــحــصــول على 

الوظيفة واالستمرارية فيها.
الـــضـــمـــان  إدارة  وتـــســـعـــى 
مستمرة  بــصــفــة  االجــتــمــاعــي 
لــــتــــطــــويــــر الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 
إن  حيث  للمواطنين  تقدمها 

هــنــاك الــعــديــد مــن الــخــدمــات 
اإلدارة  عــلــيــهــا  تـــعـــمـــل  الــــتــــي 
اإلدارات  من  أنها  اعتبار  على 
ــتــعــامــل مــع  الـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي ت
المواطن القطري دون غيره، 

وهــــذا مــا نــص عــلــيــه الــقــانــون 

بشأن   ١٩٩٥ لسنة   (٣٨) رقــم 

الــضــمــان االجــتــمــاعــي، وقـــرار 

 (٤٦) رقــــم  ــــــــوزراء  ال مــجــلــس 

تــحــديــد  بـــشـــأن   ٢٠١٤ لــســنــة 

قـــيـــمـــة الــــمــــعــــاش الــمــســتــحــق 

في  عليها  المنصوص  للفئات 

القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٥ 

بـــشـــأن الـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي 

يعالج  الـــذي  مــنــحــه،  وقـــواعـــد 

ــــات  اســـــتـــــحـــــقـــــاق عـــــشـــــر فــــئ

بدل  استحقاق  إلــى  باإلضافة 

آللية  خادم، ويتم العمل وفقاً 

عـــمـــل مــــحــــّددة، حـــيـــث تــصــل 

إلكترونياً  لــــإلدارة  المعلومة 

تدخل  دون  الوسائط  عبر  أو 

الــطــلــب  مـــقـــدم  أو  الــمــســتــفــيــد 

فـــــي إحـــــضـــــارهـــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء 

يتطلب  التي  المستندات  بعض 

إحــــضــــارهــــا شـــخـــصـــيـــاً وعــلــى 

في  الشروع  عند  المثال  سبيل 

البطاقة  مثل  جديد  طلب  فتح 

الميالد. وشهادات  الشخصّية 

مشمولون بالضمان يرفضون االلتحاق بالوظائف مشمولون بالضمان يرفضون االلتحاق بالوظائف 
برامج لتأهيل الشباب المشمولين بسوق العمل.. مصدر لـ [:

مــــقــــبــــول  عــــــــــــذر  دون  الــــــتــــــأهــــــيــــــل  رفــــــــــــض  حــــــــــــال  فـــــــــي  الـــــــضـــــــمـــــــان  ــــــــاش  ــــــــع م وقــــــــــــف 

 التسجيل ضمن 
الباحثين عن عمل 

شرط لصرف معاش 
لمن في سن العمل

كتبت - هناء صالح الترك:

أعـــــلـــــن مــــعــــهــــد الــــبــــحــــوث 
االجـــتـــمـــاعـــّيـــة واالقـــتـــصـــادّيـــة 
الــمــســحــّيــة فـــي جــامــعــة قطر 
أمــــس نــتــائــج مـــشـــروع خــيــام 
رمـــضـــانـــيـــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
تقليل  سياسات  على  وتأثيره 

الغذائّية. النفايات 
لتقليل  الــمــشــروع  ويــهــدف 
الـــهـــدر الـــغـــذائـــي والــمــســاهــمــة 
فـــي تــحــقــيــق االكــتــفــاء الــذاتــي 
ــــإعــــادة تـــدويـــر  ــــغــــذاء ب مــــن ال
وتحويلها  الغذائية  المخلفات 
إلــــــى ســــمــــاد، يـــســـتـــخـــدم فــي 
اإلنــــتــــاج الـــــزراعـــــي ويــســاهــم 
الـــمـــشـــروع أيـــضـــاً فـــي تــقــلــيــل 
الـــبـــصـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة وخـــفـــض 
ــبــيــئــي، يــعــتــبــر هــذا  الــتــلــوث ال
ـــمـــشـــروع نـــتـــاج شــــراكــــة مــع  ال
وزارة البلدية والبيئة المتمثلة 
وتــدويــر  ومعالجة  إدارة  فــي 
الـــنـــفـــايـــات وجــمــعــيــة الـــهـــالل 
في  متمثلة  القطري  األحــمــر 
والتنمية  التطّوع  قطاع  إدارة 

المحلية.
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور مـــاجـــد 

إدارة  مـــــديـــــر  األنــــــــصــــــــاري 
الــســيــاســات بــمــعــهــد الــبــحــوث 
خــالل  المسحية  االجــتــمــاعــيــة 
الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي أهــمــيــة 
ربــــــــــط االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
بموضوع  والوطنية  العالمية 
الــهــدر الــغــذائــي وتــأثــيــره على 
مـــخـــتـــلـــف جــــــوانــــــب الـــحـــيـــاة 
ـــــــجـــــــاد آلــــيــــة  وضــــــــــــــــرورة إي
لــلــتــنــســيــق الــقــطــاعــي إلجــــراء 
التنمية  ومشروعات  البحوث 
دور  أوضـــــح  كــمــا  ــة.  ــّي الــمــحــل
السياسات  صياغة  في  اإلدارة 
والـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات الـــــخـــــاصـــــة 

التنمية. بمشروعات 
يهدف  الــمــشــروع  إن  وقــال 
إلـــــى تــقــلــيــل الــــهــــدر الـــغـــذائـــي 
والــــمــــســــاهــــمــــة فـــــي تــحــقــيــق 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الـــغـــذاء 
ــــإعــــادة تــــدويــــر الــمــخــلــفــات  ب
سماد،  إلى  وتحويلها  الغذائية 
يستخدم في اإلنتاج الزراعي.

وأشــــــارت الـــدكـــتـــورة ســنــاء 
في  مشاركة  (باحثة  ســن  أبــو 
مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــمـــســـحـــيـــة) 
قيمنا  اســتــدامــة  أهــمــيــة  إلـــى 

ناحية  من  الجميلة  اإلسالمية 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة مــن 
أضـــــرار الــمــخــلــفــات الــغــذائــيــة 
من ناحية أخرى، كما قدمت 
شــــرحــــاً وافـــــيـــــاً عــــن مــاهــيــة 
وعالقتها  الرمضانية  الخيمة 
وضرورة  المستدامة  بالتنمية 
تـــحـــويـــل هــــــذه الـــخـــيـــمـــة إلـــى 
خــيــمــة صــديــقــة لــلــبــيــئــة حتى 
البيئّية  اآلثـــار  تــفــادي  يمكننا 
البعيد  الــمــدى  فــي  الــخــطــيــرة 
لــزيــادة  كنتيجة  تــحــدث  الــتــي 

الغذائّية.  المخلفات 
منى  األســتــاذة  تحدثت  كما 
الــســلــيــطــي الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
ـــقـــطـــاع الــــتــــطــــوع والــتــنــمــيــة  ل
جــمــعــيــة  دور  عــــن  ــيــة  الــمــحــل
الــهــالل األحــمــر الــقــطــري في 
التنموية  الــمــشــروعــات  تنفيذ 
الــمــحــلــيــة، كــمــا لــفــتــت الــنــظــر 
إلــــــى أهـــمـــيـــة جـــعـــل الـــخـــيـــام 
للبيئة.  صــديــقــة  الــرمــضــانــيــة 
قام  التي  بالترتيبات  ونّوهت 
بــهــا الــهــالل األحــمــر الــقــطــري 
توفير  مــن  الــمــشــروع  إلنــجــاح 
للخيام وإشراف على عمليات 
فرز النفايات والتدريب عليها. 

ـــــه تــــم تــرتــيــب  وأضـــــافـــــت، إن
مـــحـــاضـــرات تـــوعـــويـــة تــهــدف 
عن  المجتمع  ثقافة  رفــع  إلــى 
وتقليل  التدوير  إعــادة  أهمية 
النفايات الغذائية ودورها في 
أشارت  كما  بيئي.  توازن  خلق 
إلــــــى ســـعـــي الــــهــــالل األحـــمـــر 
التجربة  تعميم  إلــى  القطري 
آفــاق  وتــوســيــع  المستقبل  فــي 

العمل فيها.
وقـــــــــال الــــمــــهــــنــــدس حــمــد 
النفايات  إدارة  مــديــر  الــبــحــر 
إدارة  والبيئة:  البلدية  بــوزارة 
مــعــالــجــة وتــــدويــــر الــنــفــايــات 
تنفيذ  اقترحت  البلدية  بوزارة 
الـــمـــشـــروع وتــوفــيــر حـــاويـــات 
مــخــصــصــة بـــفـــرز الـــنـــفـــايـــات 
لــتــكــون غــذائــيــة خــالــصــة. كما 
والبيئة  البلدية  وزارة  نسقت 
مـــع شـــركـــات الـــنـــقـــل وإعـــــادة 
النخبة  شــركــة  مــثــل  الــتــدويــر 
وشـــركـــات  األوراق  لـــتـــدويـــر 
إعادة تدوير البالستيك وتبنت 
تدوير  وإعـــادة  نقل  دور  هــي 
وتحويلها  الغذائّية  المخلفات 
إلى سماد ليتم توزيعه بغرض 

اإلنتاج الزراعي.

تحويل المخلفات الغذائية إلى أسمدة
إعالن نتائج مشروع خيام رمضانية صديقة للبيئة.. د.األنصاري:

المهندس حمد البحر: مشروع لتوفير حاويات خاصة لفرز النفايات الغذائية

تصوير: أنس خالدالمتحدثون خالل المؤتمر الصحفي


