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العامـل

بالإر�ش���اد والتوجيه االجتماع���ي ،من خالل
املطبوع���ات والإ�ص���دارات الدورية ،وغريها
من الو�س���ائل الإعالمية .امت���دت اخلدمات
االجتماعي���ة املقدمة من الدائرة عام 1956م
لت�ش���مل �أك�ش���اك البي���ع الت���ي كان���ت متن���ح
جمان���ا ل���ذوي الدخ���ول املح���دودة ،وتدريب
الفتي���ات من خالل �إقامة مراكز متخ�ص�ص���ة
على الأعمال املنا�س���بة ،وكذا �إقامة وحدات
اجتماعي���ة تعنى بالأ�س���رة اجتماعيا وماديا،
بجانب �إقامة دار لرعاية امل�س���نني ..ويف عام
1957م �أ�ضي���ف لهذه الدائ���رة مهام )الرقابة
االجتماعية عل���ى ال�سينما ،الأفالم ،امل�سرح،
امل�صنف���ات( ،كم���ا �صدر تعمي���م �أمريي �أوكل
مبوجب���ه للإدارة �إجراء تع���داد عام لل�سكان،
ويعترب تعداد عام 1957م� ،أول تعداد ر�سمي
لل�س���كان يف الكويت ،حي���ث بلغ عدد ال�سكان
 �آن���ذاك -حوايل � 206أل���ف ن�سمة ،وكانتن�سب���ة الكويتي�ي�ن  %55ويف ع���ام 1958م،
�أ�ضيف �إىل مهام الدائرة ن�شاطات اجتماعية
وعمالي���ة �أخ���رى ،كالت�سلي���ف ال�صناع���ي،
والعالق���ات بني العمال و�أ�صح���اب الأعمال،
والتفتي����ش العم���ايل ،والت�أهي���ل املهني لذوي
االعاق���ة ،ورعاية ال�شب���اب ،والإ�شراف على
الأندي���ة والهيئات الأهلي���ة ،وتعليم الكبار...
ه���ذا التو�س���ع يف جم���ال الرعاي���ة واخلدمة
االجتماعي���ة ،وم���ا حققته الدائ���رة املذكورة
م���ن جناح���ات ،اقت�ضت ع���ام 1960م تعديل
ت�سمي���ة الدائرة ب�ص���دور املر�س���وم الأمريي

رقم ) (60/10ب�إ�ضافة كلمة «عمل» �إىل ا�سم
الدائ���رة ،لت�صبح دائرة ال�ش����ؤون االجتماعية
والعمل..
با�ستق�ل�ال الكوي���ت يف يوني���و ع���ام 1961م،
وانتقال املجتم���ع الكويتي من مرحلة الإمارة
�إىل مرحل���ة الدولة ،وما تبعها بال�ضرورة من
تط���ور يف الإدارة احلكومي���ة وحتدي���ث لها،
انتقل���ت الدوائر مبوجبها �إىل وزارات وكانت
وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل واحدة من
هذه الدوائر التي �أ�صبحت وزارة ،وذلك وفقا
للمر�س���وم الأم�ي�ري رقم ) (2ل�سن���ة 1962م
الذي �صدر يف 1962/1/17م ،لتحمل الدائرة
ا�س���م «وزارة ال�شئ���ون االجتماعي���ة والعمل».
ويف ع���ام 1962م� ،صدر مر�سوم �أمريي بنقل
�إج���راء التع���دادات ال�سكاني���ة �إىل جمل����س
التخطي���ط الذي �أن�شئ مبوجب املر�سوم رقم
) (56ل�سنة 1962م .ويف عام 1964م� ،أن�شئت
م�ؤ�س�س���ة لرعاية املعاق�ي�ن ذهنيا ،كما مت يف
العام ذاته نق���ل تبعية «دار الرتبية لل�شباب»
وه���ي م�ؤ�س�سة لإ�صالح الأح���داث من وزارة
الداخلي���ة �إىل وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة
والعم���ل .ويف ع���ام 1966م� ،ص���در القان���ون
رق���م ) (65ل�سنة 1966م بنقل مهام العمل يف
القط���اع احلكومي �إىل دي���وان املوظفني ،كما
�ص���در يف العام ذاته مر�س���وم بنقل الإ�شراف
عل���ى تعليم الكب���ار وحمو الأمي���ة �إىل وزارة
الرتبية ،لتحل مكانها �أول �إدارة لتنمية املجتم
 ،ومرك���ز لإعداد القادة الريا�ضيني .ويف عام

1967م ،بد�أ تطبيق نظام احل�ضانة العائلية،
مهيئ���ا الطريق �أمام �صدور املر�سوم بالقانون
رق���م ) (82ل�سنة 1977م يف �ش����أن احل�ضانة
العائلي���ة ،كما �ص���در يف هذا الع���ام مر�سوم
ب�إحل���اق معهد تدريب الفتيات بوزارة الرتبية
اعتبارا من العام الدرا�سي .1968/67
�إن اجله���ود الت���ي بذل���ت يف جم���ال الرعاية
واخلدم���ات االجتماعي���ة قراب���ة  44عام���ا
ت�شهد على حكم���ة القيادة ال�سيا�سية ،وتدلل
عل���ى �أن امل�ستقب���ل �أف�ض���ل لتحقي���ق املزي���د
م���ن املكا�س���ب والإجن���ازات الإن�ساني���ة على
ال�ساح���ة الكويتي���ة .فتلك الإجن���ازات حتثنا
�إىل احلديث عنها ،ملا تركته من �آثار �إيجابية
عل���ى حياتنا االجتماعية وعلى م�سرية وطننا
يف مي���دان الرعاية واخلدم���ات االجتماعية
وب�ش���يء م���ن الإيجاز م���ن دون تقلي���ل لدور
�صانع���ي تلك الإجنازات الإن�سانية من الرواد
الأوائ���ل للعمل االجتماعي يف الكويت ،الذين
ال ت���زال ب�صماته���م وا�ضحة عل���ى ما قدموه
من عم���ل يفتخر به الأبن���اء ،و�سيكون حمط
�إعجاب الأحفاد يف امل�ستقبل .و�سوف نتناول
بالأعداد القادمة املوا�ضيع التالية:
اوال ال�ضم���ان االجتماع���ي -ثاني���ا الرعاي���ة
االجتماعية للفئ���ات اخلا�صة  -ثالثا التنمية
االجتماعي���ة  -رابع���ا اخلدم���ة االجتماعية
العمالي���ة  -خام�س���ا اخلدم���ة االجتماعي���ة
املدر�سي���ة � -ساد�س���ا اخلدم���ة االجتماعي���ة
ال�صحية.

