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الكندري: نعمل على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول التعاون

ربط رصيد حساب توطين الوظائف بمستوى أجر ال يقل
عن 250 دينارًا لغير الجامعي و450 دينارًا للجامعي

بشرى شعبان
حصلت »األنباء« على التوصيات التي اعدتها لجنة وكالء 

العمل لدول مجلس التعاون، وابرز ما اتى فيها:
بش����أن متابعة تنفيذ برامج العم����ل لزيادة فرص توظيف 
العمالة الوطني����ة لدول التعاون، يقت����رح المكتب التنفيذي 
امكانية تبني ربط رصيد حس����اب التوطين بمستوى االجر 
وعدم اضافة العاملين المواطنين في المنش����أة ضمن نسبة 
التوطين اذا كانت اجورهم تقل عن 250 دينارا ش����هريا لغير 
الجامعيين و450 دينارا للجامعيين وان تحدد كل دولة االجر 

بما يتناسب مع مستويات االجور لديها.
الى جانب النظر في امكانية تبني وضع حد ادنى لالجور 
لجميع العاملين )المواطنين والوافدين( في المهن التي يوفر 

القطاع الخاص فيها فرص عمل كثيرة.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بوضع 

نظم وسياسات لالجور في القطاع الخاص بدول المجلس:
1 - اخ����ذ العمل بالتقارير الوطني����ة للدول االعضاء حول 
متابعة البرنامج الخاصة بوضع نظم وسياسات لالجور في 

القطاع الخاص بدول المجلس.
2 - دع����وة المكتب التنفيذي لرفع التقرير الس����نوي الى 
االمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه 
على المجلس االعلى لمجلس التعاون في دورته المقبلة الخذ 

العلم.
3 - دعوة الدول االعضاء لتضمين التقارير الوطنية المقبلة 
معلومات محددة مدعمة باالرقام واالحصائيات التنفيذية فهي 
المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس 

االعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج االحالل.
4 - دعوة الدول االعضاء للتوعية اعالميا بقرارات المجلس 
االعلى والمجلس ال����وزاري واللجان الوزاري����ة ذات العالقة 
والخاصة بسياسات توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما 

بين دول المجلس.
الى جانب تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة 
في مجال احالل وتوطين الوظائف، باالضافة الى اقتراح تكريم 

اصحاب احسن مشاريع صغيرة بدول المجلس.

وبشأن التنظيم القانوني للوكاالت األهلية الستقدام العمالة 
وتقديم العمالة للغير في دول المجلس

يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:
أوال: دعوة الدول األعضاء لإلسراع بموافاة المكتب التنفيذي 
في أقرب وقت بمالحظاتها ومرئياتها بشأن الدراسة الخاصة 
بالتنظيم القانوني للوكاالت األهلية الستقدام العمالة وتقديم 
العمالة للغير في دول المجلس ومشروع الالئحة النموذجية 
االسترشادية لتنظيم الوكاالت األهلية الستقدام العمالة وتقديم 

العمالة للغير.
وتكلي����ف المكتب بالدعوة لعقد اجتم����اع للجنة فنية من 
ممثلي الدول األعضاء لدراسة مشروع الالئحة تمهيدا لعرضه 

في صورته النهائية على المجلس في دورته المقبلة.
تمت مخاطبة الجهات المعنية بشأن المعالجة التشريعية 

المقترحة ومشروع الالئحة الوارد في الوثيقة.
وبشأن مش����روع قانون نظام العمل االسترشادي الموحد 
)المع����دل( يقترح المكت����ب التنفيذي النظر ف����ي التوصيات 

التالية:
اعتماد مش����روع قانون نظام العمل االسترشادي الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكليف المكتب 
التنفيذي بإصداره ضمن سلسلة المطبوعات الوثائقية وتعميمه 

على الدول األعضاء والجهات ذات العالقة.
دعوة الدول األعضاء الى االستفادة من قانون/ نظام العمل 
االسترشادي الموحد )المعدل( في تطوير ومواءمة تشريعاتها 

الوطنية معه، كلما كان ذلك ممكنا.
اما بش����أن الرؤية االس����تراتيجية المشتركة لدول مجلس 
وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول 
العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا االتجار بالبشر يقترح 

المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:
دعوة الدول األعضاء لإلس����راع بموافاة المكتب التنفيذي 
في أقرب وقت بمالحظاتها ومرئياتها بش����أن مشروع الرؤية 
اإلستراتيجية المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري 

وقضايا االتجار بالبشر بدول المجلس.
ودعوة المكتب التنفيذي لعرض مشروع الرؤية اإلستراتيجية 

المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا االتجار 
بالبش����ر بدول المجلس على لجنة فنية من المسؤولين عن 
التخطيط والسياسات العمالية بدول المجلس إلعداد مشروع 
الرؤية االستراتيجية في صورتها المطلوبة في ضوء مالحظات 
ومقترحات الدول األعضاء. باالضافة الى تشكيل لجنة فنية 
دائمة على مستوى المسؤولين عن التخطيط ورسم السياسات 
العمالية بدول المجلس لمتابعة تنفيذ الرؤية االستراتيجية 
المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا االتجار 
بالبش����ر بدول المجلس ودراسة تقارير الدول األعضاء بشأن 

التقدم المنجز في هذا المجال.
وتكلي����ف المكت����ب التنفيذي باعداد تقاري����ر دورية حول 
متابعة تنفيذ الرؤية االس����تراتيجية المشتركة حول العمالة 
الوافدة والعمل الجبري وقضايا االتجار بالبشر بدول المجلس 
المتخذة في مجال تطوير سياسات استقدام واستخدام العمالة 

الوافدة.
وبشأن القرارات التنفيذية النموذجية لالئحة االسترشادية 
الموحدة للسالمة والصحة المهنية )المرحلة الثانية(، يقترح 
المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية: اعتماد المرحلة 
الثانية من مش����اريع الق����رارات التنفيذية النموذجية لالئحة 
االسترشادية الموحدة )المعدلة( للسالمة والصحة المهنية بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ادخال التعديالت 
التي اسفرت عنها مناقشات اللجنة، ودعوة المكتب التنفيذي 
لالستمرار في اعداد مشاريع القرارات التنفيذية المكملة لالئحة 
االسترش����ادية الموحدة )المعدلة( للسالمة والصحة المهنية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنس����يق مع 
االجهزة المختصة في مجال السالمة والصحة المهنية بوزارات 
العمل بدول المجلس وفق����ا الولوياتها واحتياجاتها، ودعوة 
المكتب التنفيذي للتنسيق مع الدول االعضاء لتوثيق معلومات 
وتشريعات الس����المة والصحة المهنية ضمن موقع المكتب 
التنفيذي على شبكة االنترنت، الى جانب دعوة الدول االعضاء 
لموافاة المكتب التنفيذي بلوائح وقرارات السالمة والصحة 
المهنية الوطنية السارية لديها لجمعها واصدارها في مطبوعات 

المكتب التنفيذي الوثائقية.

وفيما يتعلق بالنظر في الموازنة والمسائل اإلدارية والمالية، 
يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:

اعتماد تقرير مؤسس����ة التدقيق ومراقبي الحس����ابات عن 
الحس����اب الختامي للمكتب التنفيذي للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009.
بشأن الهيكل التنظيمي والئحة المكتب التنفيذي:

1 � اق����رار واعتم����اد الهي����كل التنظيمي والئح����ة المكتب 
التنفيذي.

2 � الموافقة على تعديل المادة 25 من نظام موظفي المكتب 
التنفيذي التي تنص على »يصرف لمدراء االدارات بدل هاتف 
بمعدل 35 دينارا شهريا، ويجوز بقرار من المدير العام صرف 
هذا البدل بواقع 25 دينارا ش����هريا للموظ����ف الذي تقتضي 
واجبات وظيفته صرفها، كما يصرف لمن يستحق هذا البدل 
لمرة واحدة بدل جهاز هاتف نقال بمقدار 50 دينارا«، لتصبح 
»يصرف لمدراء االدارات بدل هاتف بمعدل 70 دينارا ش����هريا 
ويجوز بقرار من المدير العام صرف هذا البدل بواقع 35 دينارا 
ش����هريا للموظف الذي تقتضي واجبات وظيفته صرفها كما 
يصرف لمن يس����تحق هذا البدل لمرة واحدة بدل جهاز هاتف 

نقال بمقدار 100 دينار«.
3 � الموافقة على تعديل المادة 28 من نظ��ام موظفي المكتب 
التنفيذي التي تنص على »يصرف للموظف المنتدب في مهمة 
رس����مية خارج دولة المقر بدل سف�ر يومي مقداره 100 دينار 
بحريني وتض�اف نس������ب��ة 50% من البدل للمدير العام وفي 
حال توافر االس����تض�افة )السكن واالعاش����ة( يخفض البدل 
بنس����بة 50%«، لتصبح »يصرف للموظف المنتدب في مهمة 
رس����مية خارج دولة المقر بدل سفر يومي مقداره 200 دينار 
بحريني وتضاف نس����بة 50% من الب����دل للمدير العام، وفي 
حال توافر االستضافة )الس������كن واالعاشة( يخ�فض البدل 

بنسبة %50«.
باالضافة الى اعتماد الموازنة التقديرية للمكتب التنفيذي 
للس����نة المالي����ة 2011 وبمبلغ ق����دره 376600 دينار بحريني 
حيث كانت تبلغ للس����نة المالية 2010 مبل����غ 331870 دينارا 

بحرينيا.

وكيل الشؤون افتتح اجتماع وكالء العمل في »التعاون« وأكد االهتمام بسياسات األجور في القطاع الخاص

»األنباء« تنشر مقترحات توصيات المكتب التنفيذي للجنة وكالء العمل في »التعاون«

)كرم ذياب(محمد الكندري مترئسا اجتماع وكالء دول التعاون 

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون رئيس الدورة احلالية 
للجنة وكالء وزارات العمل في دول التعاون محمد 
الكندري ان جدول عمل الدورة ال� 32 للجنة وكالء 
العمل يزخر بالعديد من املوضوعات املهمة السيما ما 
يتعلق مبتابعة برامج العمل لزيادة فرص توظيف 
العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون باالضافة 

الى سياسات األجور بالقطاع اخلاص.
وقال في كلمة ألقاها خالل جلسة االفتتاح للجنة 
ان مسيرة مجلسنا حفلت بالعديد من االجنازات 
التي ساهمت بفاعلية في تعزيز العمل اخلليجي 
املشترك مما كان له األثر اإليجابي في زيادة التقارب 
والتعاون بني ش���عوب املنطقة توثيقا للعالقات 
التاريخي���ة املتميزة التي تربطن���ا، وتأكيدا على 

املصير املشترك الذي يجمعنا.

واضاف: على املستوى الداخلي شكلت اللقاءات 
واالجتماع���ات والزيارات املتبادل���ة فرصا قيمة 
لالس���تفادة من التجارب واخلبرات واملشروعات 
الناجحة في الدول األعضاء وتقريب األنظمة واللوائح 
والبرامج املشتركة والتي كان لها األثر البالغ في 
تعزيز العمل املشترك على الصعيد العمالي ملا فيه 
خير وصالح دولنا جميعا، وتابع على املس���توى 
الدولي ساهمت اجتماعاتنا التنسيقية وكذلك املواقف 
املشتركة التي اتخذتها دول املجلس ازاء القضايا 
املطروحة على املؤمترات العربية والدولية في تقوية 
مواقفنا وتعزيز قدراتنا وبالتالي حتقيق املزيد من 
املكاسب لنا جميعا، خاصة في ظل الظروف الراهنة، 

والعوملة التي أثرت في شتى مجاالت احلياة.
وزاد: أمامنا التقرير السنوي اخلاص مبتابعة 
تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة 

الوطنية ف���ي دول املجلس، وسياس���ات األجور 
بالقطاع اخلاص، وكذلك دراسة التنظيم القانوني 
للوكاالت األهلية الستقدام العمالة بدول املجلس، 
ومشروع قانون العمل االسترشادي املوحد، والرؤية 
االستراتيجية املشتركة لدول املجلس حول العمالة 
الوافدة والعمل اجلبري وقضايا االجتار بالبشر، 
فضال عن املرحلة الثانية من القرارات التنفيذية 
النموذجية لالئحة االسترشادية املوحدة للسالمة 

والصحة املهنية بدول املجلس.
وألقى مدير عام املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
العمل س���الم املهيري كلمة قال فيه���ا: ان املكتب 
التنفيذي يس���عى دائما الى ان يكون مواكبا لكل 
انشغاالت الدول األعضاء في القطاع العمالي وسباقا 
في طرق مس���تجدات هذا القطاع، وان مس���توى 
النجاح ال���ذي حققه في هذا الص���دد هو مرتبط 

بالدعم واملس���اندة التي حص���ل عليها من الدول 
األعضاء، والتعاون القائم مع مس���ؤولي وزارات 

العمل بدول املجلس.
واشار األمني العام املس���اعد لشؤون اإلنسان 
والبيئة عبداهلل بن عقلة الهاشم الى انه معروض 
على جدول األعمال عدد من املواضيع يتطلب النظر 
فيها وإعداد التوصيات املناس���بة بشأنها ومن ثم 
رفعها الى اجتماع وزراء العمل في دورتهم ال� 27 
ومن ذلك الدراسة اخلاصة بتنظيم استقدام العمالة 
الوافدة عبر مكاتب التوريد، ومشروع قانون نظام 
العمل االسترش���ادي املوحد بعد تعديله، كما انه 
معروض على اجلدول الرؤية االستراتيجية املشتركة 
لكيفي���ة التعامل مع العامل الواف���د، وغيرها من 
املوضوعات التي تتطلب البحث للخروج بتوصيات 

ترفع للوزراء.

مناقشة قانون الوكاالت األهلية الستقدام العمالة واعتماد مشروع قانون نظام العمل االسترشادي الموحد ولجنة فنية لرسم السياسات العمالية

السفير األردني خالل استقباله مجموعة من املعلمني األردنيني

الشيخة أمثال األحمد وسارة اجلاسم بعد إطالق املوقع

العبادي للمعلمين األردنيين:
كونوا سفراء لبلدكم في المؤسسة التربوية

في اطار تواصل س���فارة المملكة االردنية 
الهاشمية في الكويت الشقيقة مع ابناء الجالية 
االردنية في كل القطاعات المهنية، عقد اجتماع 
صباح امس األول الس���بت في مبنى السفارة 
للزمالء لجان المعلمين والمعلمات االردنيين 
العاملين في الكويت، والت���ي تمثل المناطق 
التعليمية الست بحضور السفير جمعة العبادي 
والمستش���ار الثقافي في الس���فارة د.احمود 

اللصاصمة واعضاء السفارة.
واستهل السفير العبادي االجتماع بالترحيب 
بالمعلمين والمعلمات من رؤساء واعضاء اللجان 
في القطاعين التربويين العام والخاص، واكد 
ان كل معلم ومعلمة هو سفير لألردن في رحاب 

المؤسسة التربوية في الكويت.
وأضاف، نتطلع م���ن خاللكم الى مزيد من 
العطاء واالبداع واالنجاز المس���تند الى العلم 

والمعرفة والوفاء واالنتماء الراس���خ للوطن 
واألمة، مشاركين بفخر واعتزاز بشرف االضطالع 
برس���الة التربية والتعلي���م ورعاية األجيال 
من فلذات األكباد ورواد الغد لتحقيق اس���مى 
الغايات وأغلى األمنيات والس���امي من اآلمال 

والطموحات.
واش���ار الى ان س���فارة المملك���ة االردنية 
الهاش���مية هي بيت األردنيي���ن جميعا وبيت 
الهاشميين المشرعة ابوابه دوما لكل ابناء الوطن 
تحتضنهم ويتشرف العاملون فيها بخدمتهم 
وتقدم من جميع المعلمين والمعلمات بالشكر 
والتقدير والعرفان على جميل صنيعهم وخالص 
عطائهم لبلدهم الثاني الكويت الشقيقة ترجمة 
لرؤى وتوجهات الملك عبداهلل الثاني وأخيه 
صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد 

حفظه اهلل ورعاه.

كيانات القابضة و»العمل التطوعي«
kuwait5020.com يطلقان موقع

برعاية الشيخة أمثال األحمد

برعاية الش���يخة أمثال األحمد رئيس���ة مرك���ز العمل التطوعي 
ورئيسة اللجنة اإلعالمية باللجنة العليا باالحتفال باليوبيل الذهبي 
 لالس���تقالل ومرور 20 عاما على حترير الكويت مت تدش���ني موقع

www.kuwait5020.com واملقدم من قبل شركة كيانات القابضة ملركز 
العم���ل التطوعي، ليكون أول موقع كويتي من نوعه يتيح للجميع 
املشاركة في االحتفال باليوبيل الذهبي للكويت مبناسبة مرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على حترير الكويت وذلك ليكون اداة 
للتواصل االلكتروني مع املواطنني ليتمكنوا من خالل املوقع من تقدمي 
اي مقترحات وافكار وخدمات تطوعية وأنشطة متنوعة الحتفالية 
العيد الوطني، واشادت الشيخة امثال االحمد من جانبها بالدور الذي 
يلعبه القطاع اخلاص في املشاركة واملساهمة التطوعية في االحتفال 
باليوبيل الذهبي للكويت، كما بينت اهمية العمل التطوعي وتوجيه 
هذه الطاقات للعمل في املجاالت العديدة التي يس���تطيع من خاللها 
املواطن ان يساهم في نهضة وتنمية بلدنا احلبيب واثنت الشيخة 
امث���ال االحمد م���ن جانبها على املبادرة املقدمة من ش���ركة كيانات 

القابضة واملتمثلة برئيس مجلس إدارتها سارة اجلاسم.
واشارت اجلاسم الى ان موقع kuwait5020.com الذي مت تصميمه 
وإنش���اؤه وإهداؤه لرائدة العمل التطوعي الشيخة أمثال االحمد ما 
هو إال عرفان بالدور الذي تقوم به ورسخته وهو العمل التطوعي. 
ليكون بوابة التواصل للمواطنني مع احلملة التطوعية للمش���اركة 

في احتفاالت العيد الوطني.
وقد أكدت اجلاسم ان: هذه اخلطوة جاءت إلمياننا بأهمية الدور 
االجتماع���ي للقطاع اخلاص والذي يجب على الش���ركات الكويتية 
االهتمام به والقتناع كيانات بدور وتأثير التكنولوجيا الرقمية على 
املجتمع ليكون هذا املوقع مبثابة البوابة لالقتراحات واملشاركات في 
االحتفال باليوبيل الذهبي للكويت والتي نأمل أن يتفاعل معها افراد 
املجتمع الكويتي بتقدمي ما لديهم من مقترحات وافكار ومش���اركات 
نظهر بها مدى محبتنا لكويتنا احلبيبة ليخرج االحتفال مبا يليق 
بدولتنا احلبيبة وما تس���تحقه منا، الس���يما ان مجتمعنا الكويتي 
يضم العديد والعديد من املبدعني واصحاب اآلراء املستنيرة الذين  

نأمل أن يشاركونا من اجل كويت العز.


