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»األنباء« حصلت على نسخة من الالئحة التنفيذية للقانون

التبصيم قبل البصمة الوراثية 

مريم بندق 

حصلت »األنباء« على نص 
التنفيذية للقانون  الالئحة 
رقم 78 لسنة 2015 في شأن 
البصمة الوراثية التي اعتمدها 
الوزراء في جلسته  مجلس 

االثنني املاضي. 
وحددت الالئحة املعايير 
 ISO الدولية لضبط اجلودة الـ
لضمــــان جودة كل من ادارة 
العمل، بيئة العمل، املختبرات، 

وحماية املعلومات. 
وتوضح الالئحة احكام 
العينـــات احليوية  اخـــذ 
من املواطنـــني والوافدين 
والزائريـــن مـــن خـــالل 

اخلطوات التالية: 
٭ التأكد من هوية الشخص 
عن طريق البصمة التعريفية 
لألصابـــع - التبصيـــم - 

والصورة الشخصية 
٭ اخذ العينة احليوية على 
شـــريحة خاصة ميكن من 

خاللها حفظ العينة. 
٭ ربـــط رمز خـــاص لكل 
شخص بالرقم املدني لضمان 

سرية املعلومات. 
٭ يتم نقل العينات احليوية 
من مراكز التجميع الى اجلهة 
التـــي يحددها  املختصـــة 
للتأكـــد من صحة  الوزير 

البيانات واملعلومات 
العينـــات  ٭ تخزيـــن 
احليوية في األماكن املعدة 
لذلـــك متهيـــدا لفحصها.  
وحددت الالئحة احكام اجراء 
فحص البصمة الوراثية في 
4 مراحل هي: اســـتخالص 
احلمض النووي من العينات 
احليوية، تضخيم ومكاثرة 
احلمض النـــووي، حتديد 
البصمة الوراثية، وتدقيق 
ومراجعة نتائـــج حتديد 

البصمة الوراثية. 
العينات  ويتــــم حفــــظ 
احليويــــة بعد اجراء فحص 
البصمــــة الوراثية وذلك في 
اجلهة املختصة التي يحددها 

الوزير. 
وحددت الالئحة تسجيل 
البصمة في قاعدة بيانات على 
الى قواعد بيانات  ان تقسم 
فرعية وفقا ملا تقرره اجلهة 

املختصة
ويجوز للجهة املختصة 
بإعداد قاعدة بيانات البصمة 
الوراثية بعد موافقة الوزير 
على تعديل او انشاء القواعد 
ملــــا تقتضيه  الفرعية وفقا 

مصلحة العمل. 
الالئحــــة على  وتنــــص 
الدولية  االلتزام باملعاييــــر 
وهــــي االشــــتراطات التــــي 
حتددهــــا املنظمــــة الدولية 
القياســــي لضبط  للتوحيد 

.ISO اجلودة

مجلس الوزراء:

- بعد االطالع على القانون 
رقم 78 لسنة 2015 في شأن 

البصمة الوراثية،
- وبناء على عرض نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية،
- وبعــــد موافقة مجلس 

الوزراء،
قرار مــــادة 1: في تطبيق 
أحكام هــــذه الالئحة، يقصد 
التالية  بالكلمات والعبارات 
املعنى املبني قرين كل منها:

1 - القانون: قانون رقم 78 
لسنة 2015 املشار إليه.

وزارة  الــــوزارة:   -  2
الداخلية.

وزيــــر  الوزيــــر:   -  3
الداخلية.

4 - املعاييــــر الدوليــــة: 

التي حتددها  االشــــتراطات 
الدوليــــة للتوحيد  املنظمة 
القياســــي لضبــــط اجلودة 

ISO وهي:
ويتعلــــق   ISO-9001 ٭ 
باملعايير العامة لضبط جودة 

إدارة العمل.
ISO-14001  ويتعلــــق  ٭ 
باملعايير العامة لضبط جودة 

بيئة العمل.
٭ ISO-17025  ويتعلــــق 
باملعايير العامة لضبط جودة 

العمل في املختبرات.
ويتعلــــق   ISO-27001 ٭ 
باملعايير العامة لضبط جودة 

حماية املعلومات.
مادة 2: تنشــــأ بالوزارة 
قاعــــدة بيانــــات للبصمــــة 
الوراثية، وتخصص حلفظ 
البصمات الوراثية الناجتة عن 
العينات احليوية التي تؤخذ 
من االشــــخاص اخلاضعني 

ألحكام هذا القانون.
مادة 3: يتم أخذ العينات 
احليوية من اخلاضعني ألحكام 
هذا القانون، وإجراء فحص 
البصمة الوراثية وتسجيلها 
بقاعــــدة بيانــــات البصمة 
الوراثيــــة في ضوء املعايير 
الدوليــــة وفقــــا لإلجراءات 

التالية:
أوال: أحكام أخذ العينات 

احليوية
أ - التأكــــد مــــن هويــــة 
الشخص عن طريق البصمة 
التعريفية لألصابع والصورة 

الشخصية.
ب - أخذ العينة احليوية 
على شريحة خاصة ميكن من 

خاللها حفظ العينة.
ج - ربط رمز خاص لكل 
شخص )باركود( بالرقم املدني 

لضمان سرية املعلومات.
د - يتــــم نقــــل العينات 

احليوية من مراكز التجميع 
الــــى اجلهــــة املختصة التي 
يحددها الوزيــــر للتأكد من 
صحة البيانات واملعلومات.

العينات  هـ - تخزيــــن 
احليوية فــــي األماكن املعدة 

لذلك، متهيدا لفحصها.
ثانيا: أحكام اجراء فحص 

البصمة الوراثية:
يتم إجراء فحص العينات 
احليوية على النحو التالي:

املرحلــــة األولى: مرحلة 
استخالص احلمض النووي 

من العينات احليوية.
املرحلــــة الثانية: مرحلة 
تضخيــــم ومكاثرة احلمض 

النووي.
املرحلــــة الثالثة: حتديد 

البصمة الوراثية.
املرحلــــة الرابعة: تدقيق 
ومراجعــــة نتائــــج حتديد 

البصمة الوراثية.
العينات  ويتــــم حفــــظ 
احليوية، بعد إجراء فحص 
البصمة الوراثية، وذلك في 
اجلهة املختصة التي يحددها 

الوزير.
ثالثا: تســــجيل البصمة 
الوراثية: يتم تسجيل البصمة 
الوراثية في قاعدة بيانات، 
على ان تقســــم الــــى قواعد 
بيانات فرعية وفقا ملا تقرره 

اجلهة املختصة.
ويجوز للجهة املختصة 
إعداد قاعدة بيانات البصمة 
الوراثية - بعد موافقة الوزير 
- تعديل أو إنشــــاء القواعد 
ملــــا تقتضيه  الفرعية وفقا 

مصلحة العمل.
مادة 4: على كافة جهات 
االختصاص - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.

افتكار املوصللي
تعجز الكلمات عن وصف خالتي 
والدة زوجي، رحمها اهلل، فهي 
مبنزلة األم لنا جميعا، ولقد كان 
احلزن على فراقها عظيما، فأنا 

أمام امرأة عظيمة.
الصفات  افتكار كل  اخترقت 
اجلميلة باحتكار، بأن لن حتمل 
ام��رأه صفات مبثله��ا، كانت 
الصدر احلنون لنا جميعا، وهي 
املدرسة التي تعلمت منها اخللق 
الكرمي من تس��امح وحب بال 
حدود وعطاء بال مقابل وكرم 

ال محدود.
تس��أل عن��ا جميع��ا كبيرنا 
وصغيرنا غائبن��ا وحاضرنا 
وأحوالن��ا كافة وال تعاتب من 
غاب عنها بل تس��تقبل الكل 
بابتس��امة وبفرحة نابعة من 

قلبها.
وقف��ت بجانبنا ف��ي أفراحنا 
وأحزاننا تفرح لفرحنا وحتزن 
حلزننا ونستمد منها النصح 

واالرشاد. 
احتوت بحبها وعطفها وكرمها 
أحفادها، ولذلك تعلقُّ أحفادها 

بها شديد.
 كانت تغ��دق علينا بالعطايا، 
فهي تتصف بصفة لم أجدها 
عند أحد غيرها أال وهي الكرم، 
لم يكن في قاموس��ها عنصر 
احلقد او الكراهية بل تسامح 
اجلميع فلقد كان قلبها مفتوحا 

للجميع.
تل��ك اخلالة احلنون��ة فقدها 
اجلمي��ع ولقد أغرقت العيون 
بالعبرات وجترعت القلوب األلم 

واحلزن واحلسرة. 
ولكن ستبقى لنا ذكرى خالدة 
ورمزا عظيما وستبقى سيرة 

عطرة.

زوجة ابنك د.مرزوق البدر   ٭
منتهى العجيل

رثاء

3 مراحل إلجراء الفحص: استخالص احلمض النووي
وتضخيم ومكاثرة احلمض النووي وحتديد البصمة الوراثية 

الالئحة حددت تسجيل البصمة في قاعدة بيانات على
أن تقسم إلى قواعد بيانات فرعية وفقًا ملا تقرره اجلهة املختصة 

احتاد البترول يطرح مبادرة لترشيد 
30٪ من ميزانية »املؤسسة«

كشف السكرتير العام الحتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي عن 
مبادرة شاملة تقدم بها احتاد عمال البترول 
لترشيد اإلنفاق في القطاع النفطي مبا يحقق 
30% وفرا في ميزانية املؤسسة دون أن ميس 
حقوق العاملني. وأعلن العنزي في تصريح 
صحافي انه مت تضمني مبادرة احتاد البترول 
ضمن االتفاقية التي مت توقيعها خالل اجتماع 
الـ 7 ساعات الذي جرى مساء االثنني املاضي 
بني االحتاد واملؤسســــة، مؤكــــدا ان املبادرة 
وازنــــت بني اجلوانب الفنيــــة واإلدارية مع 
احملافظة على جودة األعمال ومعدالت اإلنتاج 
والتطوير والتدريب للعنصر البشري الذي 
هو احملرك الرئيسي للصناعة النفطية ورأس 

املال احلقيقي.
وأوضح العنــــزي ان املبادرة توفر على 
القطاع النفطي ومؤسسة البترول 30%  من 
ميزانيتها الرسمية املعلنة مبا يعادل 6 مليارات 
دينار ســــنويا وليس 110 ماليني التي تهدف 
املؤسسة لتحقيقها للترشيد في القطاع النفطي 
والتي متس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات 
العمال وهو ما كان ســــببا مباشرا في اعالن 

اإلضراب في القطاع النفطي.
ولفت الى ان مبادرة احتاد عمال البترول 
مبحاورها التســــعة والتي أعدتها مجموعة 
من اخلبراء املهندسني واحملاسبني والفنيني 
املتخصصني من أبناء القطاع النفطي وترتكز 
على عدد من األمور املهمة لتحقيق أرباح ضخمة 
وتوفر أمواال طائلة على مؤسسة البترول اذا 
تواجدت اجلدية في تطبيقها ومنها رفع معدل 
دوران األصول اخلاصة بالقطاع النفطي عبر 
التخلص من األصول اجلامدة وبطيئة الدوران 
بنســــبة تناقصية او استبدالها بأصول ذات 
نسبة دوران عالية، وزيادة اإلنتاج في بعض 
املنتجات البترولية لضمان التقليص من كلفة 
اإلنتاج املتغيرة التي تساهم بشكل كبير جدا 

في رفع املصاريف التشغيلية.
وأشار الى ان املبادرة تقوم على االستحواذ 
على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء 
مصافي تكرير في الدول كبار العمالء والتي 
تتميز بانخفــــاض التكاليف فيها. مؤكداً ان 
مبادرة االحتاد تدعم متلك نسب في الشركات 
املصدرة للبترول للدول املتعثرة ذات احلصص 
البيعية واالستفادة من الغازات الهيدروكربونية 

وغاز االيثني وحتويلها لطاقة حرارية.
وتابع العنزي »ووفقا للمبادرة ســــيتم 
تخفيض املصاريف احلالية للدورات التدريبية 
ما بني 40 و50% مع احملافظة على كفاءة عمليات 
التدريب من خالل استقطاب عدد من الشركات 
الفنية العاملية للقيام بالتدريب داخل الدولة 
واالســــتفادة من اخلبرات الكويتية بالقيام 
بأعمال التدريب وحصر البرامج التدريبية في 
املنشآت التابعة للمؤسسة لضمان عدم تكبد 
مصاريف إضافية حلجز القاعات ومخصصات 

مصاريف الســــفر الباهظة، وكذلك احملافظة 
على نســــبة التكويت بالعقــــود، مع ضمان 
حتمل القطاع اخلــــاص االلتزامات املترتبة 
عليه جتــــاه العمالة الوطنية جراء حصوله 
على تلك العقود، وتقليل ما يقارب الـ %40-30 
من قيمة التكاليف وإلغاء ما يقارب 30% من 
القيمة املضافة للمقاولني من خالل التعاقد 

املباشر مع العمالة دون مقاولني.
ولفت الى ان املبادرة تقوم ايضا على إلغاء 
30% من القيمة املضافة للمقاولني من خالل 
التعاقد املباشر مع وكالء السيارات والسفريات 

دون ادخال طرف ثالث.
وأكد العنزي انه آن األوان لتحقيق مبدأ 
االكتفــــاء الذاتي بالعديد من البنود اخلاصة 
بالصيانة الفنية لعمليات اإلنتاج والتكرير، 
حيث ان املبادرة تســــتهدف تقليل تكاليف 
الصيانة الفنية مبا يقارب 30% سنويا ملدة 5 
سنوات مع استغالل القيم التعاقدية احلالية 
لتكون قيم األصول االبتدائية لشركة اخلدمات 
اإلنتاجيــــة املقترحة، وبالتالي زيادة أصول 
املؤسسة بإنشاء الشركة اجلديدة وفتح فرص 

وظيفية جديدة باملستقبل.
وأعلن العنزي ان مبادرة احتاد البترول 
تقوم ايضا على تقليل تكاليف العمالة األجنبية 
مبا يعادل 30% مــــن املصاريف احلالية مع 
ابقــــاء معظــــم املميزات، وخفــــض 60% من 
التكاليف احلالية اخلاصة بأنشطة املسؤولية 

االجتماعية.
كما أشار الى ان املبادرة تقوم ايضا على 
توفير قيمة االستشارات وعقود االستشارات 
وإلغائها والبالغة 247199000 دينار كويتي 
واالستعاضة عنها بالكوادر الوطنية من القطاع 
ومتقاعديه والكوادر األكادميية من مؤسسات 

الدولة بتكاليف اقل بكثير.
وأضاف قائال »وكذلك حتقيق الوفر بعدم 
صرف مكافآت نهاية خدمة تتجاوز املنصوص 
عليه بقانون القطاع النفطي األهلي بالتساوي 
مع العاملني بالقطاع ووفق احكام القانون، 
وعدم صرف البدل النقدي لإلجازات التي تكبد 
ميزانية القطاع النفطي مبالغ طائلة سنويا«. 
وختم العنزي تصريحاته بتقدمي بالتأكيد على 
ان جوانب اخــــرى عديدة تتضمنها املبادرة 
بالتفاصيل الدقيقة سيتم عرضها فيما بعد، 
ومشــــددا على ان عمال القطاع النفطي وفي 
القلب منه االحتاد العام لعمال البترول احرص 
الناس على حفظ القطاع النفطي وتوفير الهدر 
الطائل مبيزانياته وتوفير املليارات سنويا 
لصالح الدولة مع مراعاة األهداف احلكومية 
املنشودة واحلفاظ على حقوق ومكتسبات 
العمال، كما سجل العنزي شكره العميق لسمو 
رئيس مجلس الوزراء على مواقفه املشرفة 
واألبوية وكذلــــك تقديره واعتزازه باللجنة 
احملايدة املشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي 

تقوم بتأدية اعمالها بكل مهنية واقتدار.

منتهى العجيل


