
الجمعة 9 اكتوبر 2009   3محليات
عقد اجتماعًا استثنائيًا في إطار جهوده العتماد الصيغة النهائية للمشروع والخطة الخمسية التنموية

مجلس الوزراء اّطلع على مشروعات »النفط« و»األشغال« و»الكهرباء« ضمن برنامج عمل الحكومة
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء امس االول في قصر 
بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء باالنابة الشيخ د.محمد الصباح مبا 

يلي:
ضمن اطار اجلهود التي يقوم بها مجلس الوزراء العتماد الصيغة 
النهائية ملشروع برنامج عمل احلكومة واخلطة اخلمسية التنموية 
فقد اس����تكمل املجلس استعراض مضامني مش����روع برنامج عمل 
احلكومة للفصل التشريعي ال� 13 )2010/2009 الى 2014/2013( حيث 
تابع املجلس املشروعات التي تقدمت بها اجلهات احلكومية املختلفة 

بحسب سياساتها وخطتها التنموية لها.
وبهذا الصدد استعرض وزير النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل للمجلس برنامج وخطة وزارة النفط واملؤسسات التابعة 
لها واألهداف اخلمس����ية لها والتي تسعى للرقي بجميع القطاعات 
النفطية وجعلها في مصاف املؤسس����ات املتقدمة من خالل األعمال 

املنوطة بهم لتحقيق األهداف املنشودة.
كما شرح وزير النفط البيانات املتعلقة باالحتياط النفطي العام 

للدولة وخطط لزيادة االنتاج وتطوير االنتاج.

ثم اس����تمع املجلس الى ش����رح تفصيلي من كبار املسؤولني في 
القطاع النفطي حيث عرضوا للمجلس توجهات ومشروعات نشاط 
االستكشاف واالنتاج للنفط اخلام داخل البالد وخارجها مبا في ذلك 
نش����اط التكرير والتصنيع وخطط التوس����ع في الطاقة التكريرية 

والنقل البحري وزيادة الطاقة االنتاجية والتصديرية للنفط.
كما استعرض املجلس االحتياجات الرأسمالية واملوارد العشرية 
للمرحلة القادمة وسبل تعزيز االعتماد على العنصر الوطني وتوفير 

فرص العمل للشباب الكويتي.
كما مت اس����تعراض مش����روعات القطاع النفطي املتعلقة بسبل 
حتقيق االس����تغالل األنس����ب للغازات املنتجة وتقليل نسبة حرق 
الغاز وتلبية االحتياجات املس����تقبلية م����ن الوقود الالزم حملطات 
توليد الكهرباء واالحتياجات احمللية ومواجهة متطلبات الس����وق 

العاملية للمستقبل املنظور.
واطلع احلاضرون املجلس على املش����روعات املشتركة اخلاصة 
بانشاء املصافي في عدد من الدول الصديقة والتي تستهدف التوسع 
في مجال التكرير والتسويق والبتروكيماويات مبا يسهم في ايجاد 

منافذ آمنة لتصريف االنتاج النفطي.
وعلى صعيد آخر فقد اشتمل العرض على مشروعات بناء ناقالت 

النفط اخلام واملنتجات البترولية والغاز املس����ال وخطط حتديث 
اس����طول ش����ركة ناقالت النفط الكويتية مبا يتف����ق مع املتطلبات 

البيئية العاملية.
كما استمع املجلس الى شرح توضيحي قدمه وزير االشغال العامة 
د.فاضل صفر وكبار املسؤولني في الوزارة بشأن املشاريع القائمة 
لوزارة االش����غال العامة واملشاريع املستقبلية لها بجميع قطاعات 
الوزارة باالضافة الى العقبات التي تعترض تنفيذ املشاريع احليوية 
لها وشرحوا للمجلس مشروعات التوس����ع في الطرق وتطويرها 
ملواجهة مش����كلة االزدحام املروري وتيسير انسياب حركة املرور 
في الش����وارع والطرق في مختلف مناطق البالد وكذلك مشروعات 
تطوير املوانئ وتعزيز البنى التحتية وتطوير اجلزر واملشروعات 

احليوية االخرى.
كما استعرض املهام االساسية لقطاع هندسة الصيانة للمرافق 
واخلدمات التابعة لوزارة االشغال العامة ومنها شبكات الطرق وخطوط 

شبكات املجاري الصحية وصيانة املباني احلكومية ومرافقها.
كما استعرض املجلس استراتيجية قطاع هندسة الصيانة وآلية 
العمل بقطاع الصيانة الذي يقوم بتنفيذ هذه املشاريع من خالل ادارات 
الصيان����ة املوجودة لها في كل محافظة من محافظات الدولة والتي 

تتولى تنفيذ خطة الصيانة التي تطرح على القطاع اخلاص.
ثم انتقل املجلس الى مناقشة مشروعات وزارة الكهرباء واملاء 
حيث عرض وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان وكبار املسؤولني 
في ال���وزارة البيانات واالرقام املتعلق���ة بالوضع القائم للطاقة 
االنتاجية واالس���تهالكية للكهرباء واملياه ومش���روعات حتديث 
ش���بكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واملياه وتطوير اخلدمات 

التي تقدمها الوزارة للمواطنني.
وعرضوا على املجلس اخلطط املعتمدة لترشيد االستهالك وتقليل 

الهدر وضمان حتصيل مستحقات الوزارة جتاه املستهلكني.
وقد ناقش املجلس املشروعات التي ستقوم الوزارة بتنفيذها 
لبناء محطات جديدة لزيادة االنتاج في الطاقة في موازاة املشاريع 
االسكانية واس���تحداث املناطق اجلديدة وس���بل اشراك القطاع 

اخلاص ومتطلباتها التشريعية والفنية.
وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي 
يبذلها العاملون في كل من وزارة النفط ووزارة االشغال العامة 
ووزارة الكهرب���اء واملاء وحثهم على بذل املزيد من اجلهد لتنفيذ 
ما يخص كال منهم ف���ي برنامج عمل احلكومة وحتقيق الغايات 

املنشودة.

راتب العريفان

محمد العتيقي خالل إلقاء كلمة الكويت في اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة

العتيقي: الكويت تدين جميع أعمال اإلرهاب 
وتؤكد دور جمعياتها الخيرية في مكافحته

الذويخ قّدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى المغرب
استقبل وزير الش���ؤون اخلارجية والتعاون 
املغربي الطيب الفاسي الفهري امس سفيرنا املعني 

لدى اململكة املغربية محمد الذويخ.
وذك���رت وزارة اخلارجي���ة املغربية في بيان 
لها ان الذويخ قدم خالل اللقاء نسخة من أوراق 

اعتماده كسفير جديد للكويت لدى اململكة املغربية 
الشقيقة.

وقد عني السفير الذويخ خلفا للسفير السابق 
صالح البعيجان الذي عني س���فيرا للكويت لدى 

دولة االمارات العربية املتحدة.

األمم املتحدة وبتعميم املعلومات 
بشأنهم.

وعلى الصعي����د احمللي وفي 
الرامية ملكافحة  مجال اجله����ود 
االره����اب لفت العتيق����ي الى ان 
الكويت أصدرت قانونا ملكافحة 
غسيل األموال وهي تطبق جميع 
املعايير وااللتزامات الدولية التي 
أقرها البنك الدولي بشأن مكافحة 
غسيل األموال ومتويل االرهاب 
ومراقبة املؤسس����ات املصرفية 
واملالية الى جانب اتخاذ اجراءات 
ال����ى تنظيم جمع  رقابية ترمي 
التبرعات اخليرية وضمان عدم 
استغاللها في أعمال ارهابية غير 
مش����روعة. وذكر في هذا الصدد 
بدور اجلمعيات اخليرية الكويتية 
الرائد في مج����ال العمل اخليري 
وتقدمي املساعدات االنسانية الى 
املجتمعات الفقيرة ومس����اهمتها 
في حتصينها من االجنراف وراء 
اجلماعات االرهابية بسبب الفقر 

واجلوع.

والع����دوان والدف����اع عن النفس 
وحق تقرير املصير وفقا مليثاق 

االمم املتحدة.
وأيد تنفيذ استراتيجية األمم 
املتحدة العاملية ملكافحة االرهاب 
في اقرب وقت ممك����ن والتي مت 
اعتمادها باالجماع في عام 2006 
ودع����ا الى متابعة م����ا تضمنته 
االستراتيجية متابعة شاملة وغير 
انتقائية وتطبيق جميع اركانها 

تطبيقا كامال.
وأوض����ح ان الكويت حترص 
على تعزيز التعاون بني الدول في 
مجال مكافحة االرهاب وتطوير 
اساليب تبادل املعلومات األمنية 
على املستويات االقليمية والدولية 
ومتابعة جميع القرارات الصادرة 
عن املنظمات والوكاالت الدولية 
الكويت بتطبيق  الت����زام  مؤكدا 
قرارات مجلس االمن ذات الصلة 
باالرهاب تطبيقا كامال ومبتابعة 
االش����خاص املدرجني كارهابيني 
في القوائم املوحدة الصادرة عن 

األمم املتح����دة � كون����ا: أكدت 
الكويت مجددا على ادانتها االعمال 
االرهابية بجميع أش����كالها ونبذ 
التط����رف والتعص����ب والعنف 
وذكرت بدور اجلمعيات اخليرية 
في حتصني املجتمعات الفقيرة من 
االجنراف وراء اجلماعات االرهابية 

بدافع الفقر واحلاجة.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت 
لدى األمم املتح����دة ألقاها محمد 
الثالث في  الس����كرتير  العتيقي 
الوفد الدائم أمام اللجنة القانونية 
للجمعية العامة في دورتها ال� 64 
الرامية  التدابير  خالل مناقشتها 

للقضاء على االرهاب الدولي.
العتيقي على رفض  وش����دد 
حكوم����ة الكويت رب����ط االرهاب 
التي تدعو  الس����ماوية  باألديان 
الس����الم والع����دل واحلرية  الى 
واحترام حقوق االنس����ان مذكرا 
بأن الكويت من الدول الس����باقة 
ف����ي الدعوة ال����ى تعزيز احلوار 
والتسامح بني مختلف احلضارات 
والثقافات واألدي����ان ودعم نهج 
االعتدال والوسطية ونبذ التعصب 
والتطرف واحلث على عدم ازدراء 
األديان السماوية أو املس برموزها 
باعتبار ذلك حتريضا على الكراهية 

التي تؤدي الى االرهاب.
وأعرب ع����ن خيبة األمل ازاء 
الوق����ت الطويل الذي اس����تهلكه 
اع����داد اتفاقي����ة األمم املتح����دة 
الشاملة ملكافحة االرهاب اضافة 
الى املناقش����ات السلبية التي لم 
تؤد حت����ى اآلن الى االتفاق على 
وضع االتفاقية بخاصة ما يتعلق 
بالتوصل الى تعريف قانوني دولي 
مييز بني األعمال االجرامية التي 
ترتكبها بعض اجلماعات أو الدول 
وبني حق األف����راد أو اجلماعات 
الراس����خ في مقاوم����ة االحتالل 

أعل����ن مدي����ر ادارة خدم����ة 
املواطن والعالقات العامة بديوان 
العريفان  املدنية راتب  اخلدمة 
امس ان عدد املسجلني في نظام 
التوظيف منذ فتح باب التسجيل 
للمرحلة ال� 28 بلغ 5062 مواطنا 

ومواطنة.
واك����د العريفان في تصريح 
صحافي ان عدد االناث بلغ 3096 
بينما عدد الذكور بلغ 1966 في 
فترة التسجيل التي بدأت في 25 

سبتمبر والى اليوم.
وأوضح ان آخر موعد لتسجيل 
اليوم  العم����ل هو  الراغبني في 

اجلمعة داعيا املواطنني الراغبني ف����ي العمل لدى وزارات وهيئات 
ومؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل بنظام التوظيف 
اآللي سرعة التسجيل اذ انها ستستمر حتى منتصف الليل. وأشار 
الى استمرار الديوان في استقبال املراجعني ممن حتدد لهم مواعيد 
الس����تكمال بياناتهم مع ضرورة التزامهم باملواعيد احملددة لهم من 
خالل نظام التس����جيل اآللي. واضاف العريفان انه على املراجعني 
الذين لديهم كتب من املجلس األعلى لشؤون املعاقني ومكتب الشهيد 
واللجنة الوطنية لش����ؤون األس����رى مراجعة ادارة خدمة املواطن 

والعالقات العامة في الديوان لتسهيل اجراءات تسجيلهم.

قال الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية امس انه سيوقع 
مع املغرب اتفاقية قرض في الرباط خالل االيام املقبلة بقيمة 15 مليون 

دينار لالسهام في متويل مشروع سد تاملوت للري ومياه الشرب.
واضاف الصندوق في بيان صحافي ان املشروع يهدف الى املساهمة 
في توفير مياه الري ملساحة تقدر بنحو 4 آالف هكتار على ضفتي نهر 
أنس����كمير في منطقة ميدلت والتي تقع في اجلزء الشرقي من املغرب 
من خالل انشاء س����د تاملوت لتنظيم حوالي 38 مليون متر مكعب في 

السنة من املوارد املائية حلوض نهر أنسكمير.
واوضح ان املشروع يهدف كذلك الى تأمني كميات ملياه الشرب تبلغ 
حوالي 1.3 مليون متر مكعب في الس����نة للس����كان في املناطق القريبة 
من السد الى جانب ان املشروع سيساهم في حماية املناطق املنخفضة 
والقريبة منه من أخطار الفيضانات. وبتوقيع االتفاقية يكون الصندوق 
قدم 35 قرضا للمملكة املغربية حيث سبق للصندوق أن قدم لها 34 قرضا 
وذلك بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 345 مليون دينار لتمويل مشاريع في 
مختلف القطاعات. وقدم الصندوق للمغرب معونة فنية واحدة بقيمة 
150 ألف دينار لتمويل اعداد دراس����ات اجل����دوى الفنية واالقتصادية 
ملشروع توفير مياه الش����رب للقرى واألرياف اضافة الى منحة واحدة 
بقيمة مليون دينار لتمويل مش����روع تشييد وتوسعة مستشفى ودار 

التضامن في مدينة أصيلة.

5062 مواطنًا ومواطنة سجلوا
في نظام التوظيف بديوان الخدمة

لتوفير مياه الري لمساحة تقدر بنحو 4 آالف هكتار

الصندوق الكويتي وّقع اتفاقية لتمويل 
سّد بـ 15 مليون دينار بالمغرب

خالل زيارة قصيرة قام بها إلى البالد استغرقت عدة ساعات

رئيس الوزراء بحث مع نظيره الماليزي دعم العالقات الثنائية 
عقد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر بيان 
صباح ام����س اجتم����اع عمل مع 
رئي����س وزراء ماليزيا الصديقة 
داتوسري محمد جنيب عبدالرزاق 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 
القصيرة للبالد. وقد جرى خالل 
االجتماع الذي سادته الروح الودية 
استعراض العالقات الثنائية الطيبة 
بني البلدين وس����بل تعزيزها في 
ش����تى املجاالت مل����ا فيه مصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني.
حض����ر االجتماع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح واملستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
فيصل احلجي واملستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
د.س����الم اجلابر ووكي����ل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل ووكيل 
ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخة اعتماد اخلالد والوكيل 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل املباحثات الرسمية مع رئيس وزراء ماليزيا داتوسري عبدالرزاق

املساعد بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ فهد اجلابر.

وكان رئي����س وزراء ماليزيا 
والوفد املرافق قد وصل الى البالد 
صب����اح امس في زي����ارة قصيرة 
وكان في اس����تقباله لدى وصوله 

مطار الكويت الدولي املستش����ار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.سالم اجلابر واملستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة د.رشا الصباح وعدد من 
كبار املسؤولني بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء. وغادر رئيس وزراء 
ماليزيا الصديقة داتوسري محمد 
جنيب عبد الرزاق والوفد املرافق له 
البالد امس بعد زيارة عمل قصيرة 
استغرقت يوما واحدا. وكان في 
وداعه لدى مغادرته املستش����ار 

بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.سالم اجلابر واملستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة د.رشا الصباح وعدد من 
كبار املسؤولني بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء.

نوعية في الش����أن املروري عقب 
املؤمتر ال����ذي عقد في عام 2007 
حيث مت تفعي����ل كل التوصيات 
الصادرة عن����ه والعمل بها فور 

صدورها.
من جانبها قالت د.خلود النجار 
ان مشروع »نحن املشكلة ونحن 
احلل« يخاطب ويحاكي مستخدمي 
الطريق وال جدوى من اتهام اي 
كان بانه سبب املشكلة املرورية 
الن اجلميع مسؤول عنها وخاصة 
السائق متدني الثقافة املرورية، 
مشيرة الى ان املشروع سيستمر 
على مدى خمس سنوات اعتبارا 
م����ن صيف 2009 حتى عام 2014 

ومن ثم قياس النتائج.
التعامل  وشددت على اهمية 
مع كل االراء واالفكار املعروضة 
للوصول الى حقائق علمية مدروسة 
من اجل سالمة مستخدمي الطريق 

واحلد من احلوادث املرورية.

العاملي لذكرى حوادث وضحايا 
املرور والذي يصادف 3 نوفمبر 
م����ن كل عام. واوضح ان مجلس 
الوزراء وافق على اش����هار هيئة 
مستقلة للطرق، مشيرا الى ان دولة 
االمارات العربية املتحدة وقطر قد 

أسستا مثل هذه الهيئة.
وذكر ان ح����وادث املرور في 
انخفاض منذ عام 2006، مشيرا 
الى ضرورة استخدام التكنولوجيا 
ف����ي تس����هيل احلركة  احلديثة 

املرورية.
وكان بدر املطر اكد ان القيادة 
السياس����ية العلي����ا للبلد تدعم 
منظمات املجتمع املدني بكل قوة، 
موضحا ان هناك خبراء لهم باع 
طويل في وضع االستراتيجيات 
التوعوي����ة املرورية  واخلط����ط 
سيشاركون في اعمال املؤمتر من 
خالل تقدمي اوراق عمل لالستفادة 
منها، مش����يرا الى ان هناك نقلة 

أمير زكي
اك����د وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد ومدير عام االدارة العامة 
للمرور اللواء محمود الدوسري 
ان س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد ومن خالل 
توجيهاته الى كل الوزراء املعنيني 
بضرورة رفع مس����توى السالمة 
املرورية على الطريق في الكويت 
يؤكد مدى اهتمام سموه بالقضية 

املرورية.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقد امس اخلميس وشارك 
الكويتية  فيه رئيس اجلمعي����ة 
للسالمة املرورية ورئيس اللجنة 
العليا املنظمة للمؤمتر بدر املطر 
ود.خل����ود النجار وال����ذي اداره 
مدير ادارة االعالم االمني والناطق 
الداخلية  الرسمي باس����م وزارة 
العقيد محمد هاشم الصبر وذلك 
املرور  انعقاد مؤمتر  مبناس����بة 
العاملي ف����ي الكويت االحد املقبل 
ويرعاه س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حتت 
شعار »املرور بالكويت وقضاياه 
املعاصرة«. وق����ال لقد مت وضع 
استراتيجية شاملة للمرور ومت 
عرضها بايجاز على مجلس الوزراء 
ومن ثم عرضها على مجلس االمة 
وذلك بناء على توصيات مؤمتر 
األمم املتح����دة الذي عقد في عام 
2003، مؤك����دا انه عق����ب تنفيذ 
االس����تراتيجية ستشهد احلركة 

املرورية حتسنا ملحوظا.
واشار الى اهتمام األمم املتحدة 
اليوم  بالقضية املرورية واقامة 

اللواء الدوسري واملطر والعقيد الصبر ود.النجار خالل املؤمتر

الدوسري أكد أن رئيس الوزراء مهتم بالقضية

إستراتيجية شاملة لتحسين حركة المرور

وزير الشؤون: تصنيف الكويت من »الدرجة الثالثة« 
ٍ للحقيقة في التقرير األميركي لالتجار بالبشر مناف

)أحمد باكير(

قال وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي امس ان قانون جترمي االجتار بالبشر سيرى 
النور قريبا، فيما متت املوافقة على قانون العمل في 
القطاع االهلي في املداولة االولى. واوضح د.العفاسي 
ل� »كونا« ان قانون جترمي االجتار بالبش����ر قانون 
طموح يشتمل على جميع املالحظات الصادرة عن 
منظمات حقوق االنسان وهو ضمن اولويات احلكومة. 
وذكر ان القانون يتضمن معاجلات تهدف الى انشاء 
هيئة غير ربحية تستقدم العمالة بالكويت وتقدر 
احتياج الشركات من العمالة احلقيقية وضمن عقود 
مبرمة تكفل حقوق الطرفني العامل وصاحب العمل. 
واوض����ح ان تصنيف الكويت من »الدرجة الثالثة« 
في التقرير األميركي اخلاص باالجتار في البش����ر 
مناف متاما للحقيقة وال يتناس����ب مع ما تقدمه من 

خدمات ورعاية للعمالة.
 واضاف ان للكويت »مساهماتها االنسانية واملادية 
للدول النامية« في جميع املج����االت اال ان التقرير 
األميركي بشأن االجتار بالبشر خالف احلقيقة وصور 
الكوي����ت على انها من الدول التي ال تراعي القوانني 
الدولية حلقوق االنسان مشيدا في الوقت نفسه بدور 

الواليات املتحدة في الدفاع عن حقوق االنسان.
 وق����ال ان القضايا الفردي����ة الميكنها ان تكون 
ظاهرة وان قانون اجلزاء الكويتي واالطر الدستورية 
للكويت جترم التعدي على حقوق البش����ر وتكفل 
عدم التفرقة والتمييز بني البشر. من جانبه، طالب 

ممثل منظمة العمل الدولية بالكويت ثابت الهارون 
بض����رورة ترجمة التطلعات وال����رؤى الداعية الى 
تعزيز حقوق العمالة ال����ى واقع عملي مبرمج في 
اطار مشروع الئق للرد بشكل مباشر وفوري على 

أي انتقادات دولية توجه الى الكويت.
وذكر ان الكويت تعد من »الدول السباقة« لرعاية 
حقوق االنسان وتعمل على استقرار سوق العمل.

من جهة اخرى، ذكرت املدي����ر االقليمي ملنظمة 
العمل الدولية للدول العربية ندى الناشف ل� »كونا« 
ان مباحثاتها مع الوزير العفاسي تطرقت الى قضايا 
حقوق االنسان واالجتار بالبشر، مضيفة ان هناك 
قاسما مشتركا بني الدول العربية حول قضايا العمالة 
وان املنظمة تعمل على معاجلة نقاط الضعف بالتعاون 
مع جميع الدول. وعرضت الناشف وجهة نظر املنظمة 
حول الهي����كل التنظيمي لل����وزارة وامكانية تقدمي 
املش����ورة حول مراجعة التشريعات لقانون العمل 
واس����س انظمة املعلومات لسوق العمل مما يرشد 
صنع القرار مشيرة الى اهمية تعزيز دعم املؤسسات 
واملشاريع البسيطة واملتوسطة. واضافت الناشف 
انه نظرا لصعوبة استيعاب سوق العمل ملخرجات 
التعليم فإن ذلك يتطلب اعادة تدريب وتأهيل القوى 
العاملة حتت مظلة نهج وطني للتدريب املهني ونشر 
ثقافة العمل احلر. واشادت بقرار الوزير العفاسي 
الرامي الى تعديل نظام الكفيل مما كان له اثر كبير 

في حترير سوق العمل من املشاكل بني الطرفني.

د.محمد العفاسي وندى الناشف والوفد املرافق لها


