شـــــــؤون نقـابيـة
معهد الثقافة العمالية يعقد دورته التدريبية (�إدارة الأزمات والكوارث)
افتتح معهد الثقافة العمالية التابع لالحتاد العام لعمال الكويت اعمال
دورت��ه الت��ي ينظمها حت��ت عن��وان (�إدارة الأزمات والك��وارث) خالل
الفرتة من  28نوفمرب اىل  1دي�س��مرب  ، 2016بفندق نيو بارك بدعم
من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.
وعل��ي مدى ايام ال��دورة �ألقي��ت العديد من املحا�ض��رات وخا�صة من
الدكت��ور في�صل مناور ع�ضو اجلهاز الفني يف املعهد العربي للتخطيط
وال��ذي ادار برناجم��ا تدريبي��ا ت�ضمن حما�ضرات ع��ن االزمة وتوطر
مراحلها  -عنا�صر االزمة وا�سبابها وتطور مراحلها واملحددات واالثار
والنتائج اخلا�صة باالزم��ات» وحا�ضر اي�ضا عن ادارة االزمة واهداف
ادارته��ا ومراحل ه��ذه االدارة وكذلك ا�سالي��ب ادارة االزمات .وقدم
اي�ضا تطبيق��ات عملية حول اهم االزمات (النم��وذج املاليزي) واي�ضا
تطبيق��ات عملية حول اهم االزمات (منوذج مفاعل ت�ش��ارل نوبل.وقد
افتتح��ت ال��دورة بكلم��ة او�ض��ح خاللها عو�ض �ش��قري املط�يري نائب
مدير املعهد اهمية مو�ض��وع ال��دورة «ادارة االزمات والكوارث» يف ظل
الظروف ال�سيا�س��ية واالمنية املحيطة مبنطقتن��ا اجلغرافية  ،ويف ظل
ال�س��عي العاملي نحو توفري بيئة عم��ل مالئمة و�آمنة ،من اجل املحافظة
عل��ى الطبقة العاملة و�ض��مان ا�س��تمرار كفاءتها االنتاجي��ة .وانه من
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الطبيع��ي ان ي�س��تمر العم��ل واالنت��اج يف كاف��ة امل�ؤ�س�س��ات االنتاجية
واخلدماتية يف حال ح�صول اي طارئ ال قدر اهلل ،وذلك يقت�ضي توفري
التدري��ب وتقدمي املعلوم��ات الالزمة للعمال والك��وادر النقابية للقيام
بهذه امل�س���ؤولية ،وااللتزام مبعايري العمل الدولية الواردة يف اتفاقيات
منظمة العمل الدولية يف هذا املجال.
ووجه املطريي �ش��كره مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،ومثمنا جهودها
البن��اءة يف تـــ�أدية ر�س��التها الت��ي ترتكز على تنمية املوارد الب�ش��رية،
م�ؤكدا ان هذا الدور الوطني يندرج �ضمن اخلطة التنموية التي يقودها
ح�ض��رة �ص��احب ال�س��مو امري البالد ال�ش��يخ �ص��باح االحم��د اجلابر
ال�ص��باح  ،حفظه اهلل ورع��اه  ،نحو التنمية االقت�ص��ادية واالجتماعية
يف الب�لاد وحتوي��ل الكويت اىل مرك��ز مايل وجتاري ا�سا�س��ي يف هذه
املنطقة .
وبني املطريي ان تنظيم هذه الدورة ي�أتي �ض��من ان�ش��طة عديدة يعمل
عل��ى تنفيذه��ا معهد الثقافة العمالية �ض��من برناجمه ال�س��نوي الذي
يهدف يف املق��ام االول اىل تدريب وت�أهيل العامل�ين والكوادر النقابية
وتنمي��ة ثقافتهم وقدراتهم وجتاربهم العملية مبا ي�س��اهم يف االرتقاء
بالعمل وت�أديته بال�شكل املطلوب.

