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منصور املنصورمحمد الكندريد.محمد العفاسي

العفاسي يشكل عدة لجان لتفعيل قانون العمل في القطاع األهلي
فرق تفتيش على المنشآت في كل المحافظات واإلدارة المركزية

بشرى شعبان
ضمن االجراءات اخلاصة بتفعيل قانون العمل 2010/6 بشأن العمل 
في القطاع االهلي، أصدر وزير الش����ؤون د.محمد العفاسي عدة قرارات 
تنظيمية لتفعيل مواد القانون أبرزها تشكيل اللجنة االستشارية لشؤون 
العمل برئاسة وكيل وزارة الشؤون باالضافة الى الوكيل املساعد لشؤون 
العمل نائبا، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الداخلية، ووزارة التجارة 
والصناعة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، واجلهاز التنفيذي للدولة، 
وبلدية الكويت، والعامالت في الش����ركات املتعاقدة مع جهات حكومية 
لتق����دمي خدمة لها، مدير ادارة املكتب الفني، باالضافة الى عضوين عن 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، وعضوين عن االحتاد العام لنقابات عمال 

الكويت، الى جانب اثنني من ذوي اخلبرة في املجال العمالي.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير 
من موضوعات وفقا ألحكام القانون رقم 6 لس����نة 2010 في شأن العمل 
ف����ي القطاع االهلي، وان تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثالثة 
شهور، وتوجه الدعوة لالجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويجب 
ان يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به املستندات املتعلقة به 

على أن يكون ذلك قبل موعد االجتماع بثالثة أيام على االقل.
ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وحضور 
عضوين م����ن اجلانب احلكومي، وعضو من جان����ب أصحاب االعمال، 

وعضو عن العمال.
ويلزم القرار اللجنة بتشكيل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها 
لدراس����ة موضوع محدد خالل مدة مح����ددة، على أن يرفع فريق العمل 

تقريره الى اللجنة.
وان تدعو اللجنة ال����ى اجتماعاتها من تراه من املختصني في مجال 
عملها دون ان يكون له حق التصويت، على ان يلغى القرار الوزاري رقم 
2008/159 املشار اليه بالديباجة، ويعمل بهذا القرار الوزاري اعتبارا من 

تاريخ صدوره ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه وينشر باجلريدة الرسمية.

لجنة التنسيق

هذا، وأصدر الوزير قرارا آخر يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق 
العم����ل بني الوزارة واجلهات ذات العالقة في مجال الس����المة والصحة 
املهنية وبيئة العمل برئاسة الوكيل املساعد لقطاع العمل وتضم عضوين 
أو أكثر من كل اجلهات املعنية: وزارة الش����ؤون، الصحة، الهيئة العامة 
للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، غرفة جتارة وصناعة الكويت، واالحتاد 

العام لعمال الكويت.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في اعداد واعتماد خطة في مجالي 
السالمة والصحة املهنية طبقا الحكام القانون رقم 2010/6 بشأن العمل 
في القطاع االهلي والقانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع االعمال 
النفطية والقرارات واللوائح املنفذة لهما في مجال بيئة العمل، الى جانب 
اعتماد اجراءات تنفيذ خطة العمل وأس����لوب التفتيش على القطاعات 
الصناعية والنفطية مع مراع����اة القرارات واللوائح املعمول بها والتي 
تنظم هذا العمل، مع اعداد الدراسات والبحوث في مجال السالمة والصحة 
املهنية وبيئ����ة العمل في قطاعات العمل املختلفة لعرضها على اللجنة 
التحضيرية العمال الوقاية من االصابات، ودراسة مشاريع االتفاقيات 
الدولية والقرارات واللوائح املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية وبيئة 

العمل ورفع التوصيات بشأنها للجهات املعنية.
باالضافة الى االطالع على التقارير الس����نوية عن اعمال الس����المة 
والصحة املهنية وبيئة العمل في اجهزة السالمة والصحة املهنية بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وغرفة 

جتارة وصناعة الكويت واالحتاد العام لعمال الكويت وابداء التوصيات 
املناس����بة واقتراح االجراءات والسياسات التي يتعني اتخاذها لتطويل 
العمل باملجاالت املذكورة، واقتراح عق����د البرامج والدورات التدريبية 
داخل وخارج البالد في مجال الصحة املهنية وبيئة العمل لرفع مستوى 
االداء بالعمل وعرضها على اجلهات املختصة، واقتراح البحوث الالزمة 
في مجال الس����المة والصحة املهنية وبيئة العمل، وصياغة سياس����ة 
وطنية للس����المة والصحة املهنية على مس����توى الدولة وطرحها على 
الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها وااللتزام بها، مع مراجعة 
وحفظ النظام الوطني للس����المة والصحة املهنية وبيئة العمل، اضافة 
الى وضع وتطوير برامج وطنية للسالمة والصحة املهنية وتكون هذه 
البرامج استراتيجية ومحددة الفترة ترتكز على اولويات وطنية محددة 
للس����المة والصحة املهنية استنادا الى حتليالت لالوضاع السائدة في 
البل����د ويفضل تلخيصها لتلك االوضاع بوصفها صورة بيانية وطنية 

للسالمة والصحة املهنية.
هذا وترفع اللجنة محاضرها الى وزير الش����ؤون العتمادها وترسل 
ص����ورة من هذه احملاضر ال����ى كل من وزارة الصح����ة والهيئة العامة 
للصناعة والهيئة العامة للبيئة وغرفة جتارة وصناعة الكويت واالحتاد 

العام لعمال الكويت.
ومبوجب هذا القرار يتم الغاء القرار الوزاري رقم 2006/215 بش����أن 
تش����كيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بني وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة 

في مجال السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل.
يعمل بهذا القرار الوزاري اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ ملن يلزم 
لتنفي����ذه وعلى املختصني تنفيذه والعمل مبا جاء فيه كل فيما يخصه 

وينشر باجلريدة الرسمية.

لجنة المنازعات

كما اصدر العفاسي قرارا بشأن تشكيل جلنة منازعات العمل الفردية 
برئاسة الوكيل املساعد لقطاع العمل، وعضوية كل من مدير ادارة عالقات 
العمل ومراقب وحدة عالقات العمل ومراقب وحدة ادارة عالقات العمل 
املستش����ار القانوني مبكتب الوكيل املساعد لقطاع العمل واختصاصي 
قانوني بادارة عالقات العمل وممثل عن ادارة التفتيش والباحث القانوني 
املختص املطروح امامه النزاع، وتعمل اللجنة على استعراض املنازعات 
العمالية الفردية التي يتعذر تسويتها امام وحدة عالقات املطروح امامها 

الن����زاع، والنظر في طلبات التظلم املقدمة من اصحاب االعمال والعمال 
واحملالة الى اللجن����ة من الوزير او وكيل الوزارة او الوكيل املس����اعد 
لشؤون العمل التخاذ الالزم بشأنها، باالضافة للنظر في طلبات تصاريح 
واذونات العمل احملالة الى اللجنة من الوزير او وكيل الوزارة او الوكيل 

املساعد لشؤون العمل التخاذ الالزم بشأنها..
وتعمل على اعداد تقارير بشأن املواضيع احملالة اليها وتوصياتها حولها 
ورفعها الى الوكيل املساعد لشؤون العمل التخاذ ما يلزم بشأنها، على 
ان جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه ويعتبر اجتماعها 
صحيحا عند حضور اغلبية االعضاء وتصدر توصياتها باالغلبية لعدد 

االعضاء احلاضرين ويرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
ويلزم القرار اللجنة مبباشرة عملها في غير اوقات العمل الرسمية 
وتصنف بالفئة االولى طبقا لق����رار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1983/1 
ويلغ����ى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا الق����رار، ويعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر باجلريدة الرسمية وعلى املختصني 

تنفيذه كل فيما يخصه.

فريق التفتيش

واصدر العفاس����ي قرارا بتشكيل فريق عمل للتفتيش على املنشآت 
التجاري����ة والصناعية ضمن اعمال جلنة العمل املش����تركة وفي حدود 
االختصاصات املناطة بالوزارة للتأكد من مدى تطبيقها لالحكام القانونية 
املقررة مبوجب القانون رقم 2010/6 في ش����أن العمل في القطاع األهلي 
والقرارات الوزارية املنفذة له وذلك برئاسة السيد الوكيل املساعد لشؤون 
العمل، وتضم من االدارة املركزية كال من فهاد محمد النويعم مدير ادارة 
تفتيش العمل وجالل حسني الكوت مفتش العمل وعماد حسني اخلولي 

)اختصاصي قانوني( وفهد سعد القحطاني )سكرتير(.
ومن محافظة العاصمة � مفتش����و العمل: محمد أمان خميس، فاضل 
عبد الرسول البناي، عبد الرسول البناي، فاطمة عبدالعزيز الصراف.

ومن محافظة حولي � مفتشو العمل: خالد عبداهلل العوضي، زينب 
حسن حيدر حسني، غامن صالح احلسن، فيصل زيد حافظ.

ومن محافظة الفروانية � املفتشون: نواف علي الكندري، فيصل علي 
حسني، خالدة عوض اخلالدي، محمد عايد عبداحملسن.

ومن محافظة اجلهراء � املفتشون: محمد دهام الظفيري، مساعد سالم 
العنزي، خولة محمد علي، علي سليمان الهدهود.

ومن محافظة األحمدي � املفتشون: سليمان عويض املطيري، عوض 

حميد املطيري، خالد أحمد جراغ، طالب عبدالكرمي ابراهيم.
ومن محافظة مبارك الكبير � املفتشون: خالد سند الشطي، مرمي 

ناصر العيدان، مشعل محمد العيدان، مشعل ندا ناصر.
ويختص فريق العمل باآلتي: وضع خطة التفتيش امليدانية وفق 
اآللية التي يتفق عليها بني اجلهات املشاركة بأعمال التفتيش وحتديد 

مواعيد وجهة التفتيش.
حترير محاضر باملخالفات التي يتم ضبطها.

اتخاذ االجراءات القانونية املقررة بحق املخالفني احملرر بشأنهم 
محاضر الضبط كل جهة بحسب اجراءاتها.

مخاطبة اجلهات ذات االختصاص عند احلاجة الس���تطالع رأيها 
بش���أن املخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها التخاذ اجراء 

محدد او ابداء الرأي بشأن مرتكبيها.
إع���داد احصائيات بأعمال الفريق موضحا بها االجراءات التي مت 

اتخاذها.
رفع تقرير ملعالي الوزير بإجنازات الفريق بصفة دورية.

ويجوز لرئيس الفريق تعديل اسماء االعضاء سواء باالضافة او 
االستبدال طبقا ملا تقتضيه مصلحة العمل.

وتق���رر مكافأة مالية للفريق يتم حتديده���ا باالتفاق مع ديوان 
اخلدمة املدنية.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينش���ر باجلريدة 
الرسمية.

واصدر العفاس���ي قرارا بشأن حظر تشغيل الرجال في احملالت 
التي يقتصر عمله���ا على تقدمي خدمات للنس���اء فقط وعلى وجه 
اخلص���وص في املج���االت التالية: عرض وبيع املالبس النس���ائية 
اخلاصة، وصالونات جتميل السيدات وبيع مستحضراتها، واملعاهد 

الصحية النسائية.
ويلزم ادارات العمل املختصة بعدم اس���تقبال طلبات تصاريح 
واذونات عمل بش���أن طلب تش���غيل الرجال في احملالت واالقسام 

التابعة لها واحملددة باملادة السابقة.
ويعاقب كل من يخالف احكام القرار بالعقوبات املنصوص عليها 
باملادة 141 من القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع االهلي، ويجوز 
لالدارة املعنية ايقاف ملفه حل���ني تالفي املخالفة، ومخاطبة وزارة 

التجارة والصناعة التخاذ االجراءات املتبعة لديها في هذا الشأن.
ويلغى كل قرار وزاري يخالف احكام هذا القرار.

العفاسي يحل مجلس إدارة »الفردوس«.. والعبيد مديراً
أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي القرار الوزاري رقم 96/ت لسنة 2010 واخلاص 
بحل مجلس ادارة جمعية الفردوس التعاونية. وجاء 

في القرار:
مادة أولى: حل مجل��س ادارة جمعية الفردوس 
التعاونية. مادة ثانية: تعيني السيد ابراهيم محمد العبيد 
مديرا مؤقتا جلمعية الفردوس التعاونية ملدة س��نة 
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. مادة ثالثة: على 
مجلس االدارة املنحل تسليم كافة االوراق واملستندات 

واالختام اخلاصة باجلمعي��ة الى املدير املعني خالل 
ثالثة اي��ام على االكثر من تاريخ صدور هذا القرار. 
مادة رابعة: في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة 
عمل املدير املعني مبوجب هذا القرار ملدة أخرى يلتزم 
باتخاذ االج��راءات الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية 
وفتح باب الترشيح النتخاب مجلس ادارة جديد، وذلك 
خالل شهرين على االكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه 
من االستمرار في ادارة اجلمعية حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية ما لم يصدر بخالف ذلك


