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مهدي: اخلطة اإلمنائية تستهدف الوصول بنسبة
النساء في فئة صناع القرار إلى ٣٥٪

بشرى شعبان

أكد األمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيط والتنمية 
د.خالــد مهــدي أن ركائــز 
خطــة التنمية الســبع تأتي 
متماشــية مع رؤية (كويت 
جديــدة ٢٠٣٥) فيما يخص 
دعــم ومتكني املرأة، مشــيرا 
إلى حــرص حكومة الكويت 
ودعمها لتمكني املرأة من خالل 
وضع مســتهدف في اخلطة 
اإلمنائيــة لتحقيق ٣٥٪ من 
صناع القرار من النساء مبا 
يتوافق مــع الهدف اخلامس 
من أهداف التنمية املستدامة.
وقال خالل مشاركته في 

العاملية،  بعض االتفاقيــات 
مؤكــدا أنه دليل واضح على 
حــرص القيادة السياســية 
على دور وأهميــة املرأة في 
املجتمع. وأشار إلى أن املرأة 
الكويتيــة اثبتــت كفاءتهــا 
وحققت العديد من االجنازات 
مما يدفــع الكويت إلى تبني 
املزيد من املبادرات التنموية 
التي تســاعد في دفع عجلة 
متكني املرأة وتطوير قدراتها، 
موضحــا أن هــذه املبادرات 
تسهم في منح الفرص للمرأة 
الكويتية لتكون أكثر تأثيرا 
فــي رؤيــة (كويــت جديدة 

.(٢٠٣٥
وأشــار إلى أن دور املرأة 

يتم سلكها للوصول ألهداف 
التنمية املســتدامة. وأشــار 
د. مهــدي إلــى منصة متكني 
املرأة حتــت شــعار قيادات 
كويتيات للتغيير والتي أعلن 
linked عن اطالقها عبر موقع

in، موضحــا أن هذه املنصة 
تعتبــر مرجعا ميكن صناع 
القرار من اختيــار الكفاءات 
من النساء الكويتيات لشغل 
املناصب القياديــة. كما دعا 
جميع النساء الكويتيات من 
ذوات الكفاءة واخلبرة العملية 
في أي من القطاعني العام أو 
اخلاص مبتابعة هذه املنصة 
مع مراعاة حتديث الســيرة 
الوظيفية كاملة في احلساب 

اخلــاص بهن حتى يتســنى 
لفريــق العمل االطالع عليها 

لتفعيل دور هذه املبادرة.
بــدوره، أوضــح املمثــل 
املقيم لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي باإلنابة خالد شهوان 
أن األمم املتحــدة تتعــاون 
لتعزيز مبــادئ متكني املرأة 
واملساعدة في تسريع تنفيذ 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥
من خالل زيادة متثيل املرأة 
في املناصب القيادية، مضيفا 
أن القطاع اخلاص في الكويت 
أظهر ريادته في حتقيق رؤية 
الكويت اجلديــدة ٢٠٣٥ مبا 
يتماشــى مع أجندة التنمية 

املستدامة.

كان واضحا وجليا من خالل 
مشــاركتها الفعالة واملميزة 
أثنــاء جائحــة كورونا التي 
أصابــت العالــم، مبينــا أن 
املرأة شاركت في العديد من 
املجــاالت والقطاعات خالل 
اجلائحة مثل املجال الصحي 
واإلنســاني  واالجتماعــي 
والتطوعي وأثبتت كفاءتها 
في جميع هذه املجاالت. وأثنى 
علــى دور القطــاع اخلاص 
في الكويت وعلــى اهتمامه 
بتوظيــف النســاء وتقــدمي 
التدريــب والتأهيل  فــرص 
لهــن وإتاحة الفرصــة لهن 
لتقلد املناصب التنفيذية فهذا 
األمر أحط الطرق املهمة التي 

أمني عام «التخطيط» أشار إلى أن املرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وحققت العديد من اإلجنازات

د.خالد مهدي

ســمينار حول مبادئ متكني 
املرأة إن الكويت قامت بسن 
تشريعات وقوانني متنوعة 
باإلضافــة إلى االنضمام إلى 

السبيعي لـ «األنباء»: إيقاف أي هدر باملصروفات في «الشؤون»
وعقد اجتماعات املسؤولني بعد نهاية الدوام الرسمي

بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  كشــف 
الوكيل  الشــؤون باإلنابــة 
الرعايــة  املســاعد لقطــاع 
االجتماعية مسلم السبيعي 
عــن توجيــه املســؤولني 
بالوزارة بعقد كل اجتماعاتهم 
بعد نهاية الدوام الرســمي 
العمل املخصصة  وساعات 

خلدمة املراجعني.
فــي  الســبيعي  وقــال 
تصريــح لـ «األنبــاء» على 
هامش حملــة التبرع بالدم 
الــذي نظمتهــا إدارة رعاية 
االحداث بالتعاون مع ادارة 
خدمــات نقل الــدم بوزارة 
الصحة حتت شعار «نقطة 
دم = حياة» أمس ان استقبال 
املراجعني بناء على تعليمات 
وزير الشؤون وحرصا على 
تلبية احتياجات املراجعني، 
حيث مت التعميم على جميع 
مســؤولي الــوزارة على ان 

يأتي ضمن اخلطة السنوية 
للقطــاع لتجديــد وصيانة 
كل املباني وباألخص الدور 
االيوائيــة مع احلرص على 
ان تكــون حتــت اإلشــراف 
والصيانــة الدائمــة لتلبية 
املتطلبــات وتقــدمي افضل 
اخلدمات، الفتــا الى العمل 
بخطــة االســتعداد املبكــر 
ملوسم األمطار، حيث يشهد 
القطاع حملة متكاملة جلميع 

أعمال الصيانة.
وبشــأن توفير املخزون 
الغذائي واملواد األساســية 
فــي قطاع الرعاية متاشــيا 
مع خطــة احلكومة، أوضح 

بالشراكة مع وزارة الصحة 
ممثلة في بنك الدم وتعتبر 
مــن بــاب التعاضــد ودعم 
مؤسسات الدولة واملجتمع 
املدني في توفير الدم الذي 

يحتاج إليه كل شخص.
بــدوره، أكــد مدير إدارة 
رعايــة األحــداث د.جاســم 
الكنــدري ان تنظيم احلملة 
يأتي ضمن اخلدمة املجتمعية 
بالتنســيق والتعــاون مع 
ادارة خدمات نقل الدم بهدف 
ترسيخ ثقافة التبرع بالدم 
لدى املوظفــني العاملني في 

قطاع الرعاية االجتماعية.
التحضير للعودة  وعن 

للمدارس، أكــد الكندري ان 
االدارة بدأت في االســتعداد 
والتجهيز للمدارس وحصر 
االبنــاء بالــدور اإليوائيــة 
وتوفيــــــر املســـــتلزمات 
املدرســية، باالضافــة الــى 
تسجيلهم في املدارس داخل 
قطــاع الرعاية االجتماعية، 
مبينا أن اإلدارة على مشارف 
االنتهاء من برنامج االنشطة 
الصيفية والذي يشمل العديد 
الرياضيــة  مــن االنشــطة 
والترفيهيــة،  والثقافيــة 
والعمــل جــار علــى اعداد 
برنامــج متكامــل للمرحلة 
املقبلة من شــهر ســبتمبر 

حتى نهاية العام.
وكشــف عــن مخاطبــة 
لتنظيــم  التربيــة  وزارة 
محاضــرات توعويــة فــي 
املــدارس بــكل احملافظــات 
تتناول موضوعات مختلفة 
مثل العنف وشــرح قانون 

األحداث والتوعية به.

ان قطاع الرعاية االجتماعية 
ومنذ تولينا مسؤوليته مر 
بالكثيــر من األزمــات ومن 
ضمنهــا «كورونا» وبفضل 
اهللا ثــم جهــود املخلصني 
مت جتاوزها بسالســة ولم 
يتأثــر النــزالء بهــا، وكان 
كل شــيء متوافــرا ســواء 
اللوجستي والغذاء  بالدعم 
واخلدمات املتكاملة، مؤكدا ان 
مخازن دور الرعاية ممتلئة 
ولــم ينقصهــا أي شــيء، 
مبينا ان حملة التبرع بالدم 
مســاهمة من أبنــاء الوطن 
لدعــم مؤسســة حكوميــة 
تعنى بصحة االنسان وتأتي 

على هامش حملة إدارة رعاية األحداث للتبرع بالدم حتت شعار «نقطة دم = حياة»

(متني غوزال) جانب من املشاركني في حملة التبرع بالدممسلم السبيعي ود.جاسم الكندري خالل احلملة  

تكون األبواب مفتوحة دائما 
ومن دون مواعيد مســبقة، 
فمتــى راجع املواطن يدخل 
وفق الترتيب، مشــيرا الى 
انه لم يتم إيقاف مصروفات 
الضيافة فقــط، بل أي هدر 
في مصروفات الوزارة وأي 
مبلــغ يصــرف بغير محله 
ســيتم ايقافه ألنــه مخالف 
للقانون، مؤكدا انه مت تقنني 
املصروفات مبــا يتالءم مع 
احتياجات مكاتب املسؤولني 
بتوجيه مباشر من الوزير 

وبدأ مبكتبه أوال.
وحول صيانة املباني في 
قطاع الرعايــة، بني ان ذلك 

إلزام اجلمعيات بالشراء عبر مزاد يومي مبنافذ التسويق بنسبة ال تقل عن ٧٥٪ من احتياجاتها جلنة تنسيقية لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار واقتراح اإلجراءات القانونية بحق اجلمعيات املخالفة

مخازن دور الرعاية ممتلئة ولم ينقصها أي شيء.. وصيانة دائمة جلميع الدور اإليوائية

التأكيد على بقاء األبواب مفتوحة دائمًا واستقبال املواطنني واملراجعني من دون مواعيد مسبقة

الكندري: نعمل على إعداد برنامج متكامل في «رعاية األحداث» من شهر سبتمبر حتى نهاية العام

مصادر لـ «األنباء»: القرار يهدف إلى القضاء على االحتكار ما ينعكس إيجابًا لصالح املستهلكني

تعديل الئحة «العمل التعاوني»: 
قواعد جديدة لطرح الفرص 

االستثمارية باجلمعيات
بشرى شعبان

دعما للمبادرين الكويتيني ومتاشــيا مع خطة الدولة في 
تعزيز الشفافية، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا 
بتعديل الئحة تنظيم العمل التعاوني تضمن مجموعة قواعد 
منظمة بشــأن طــرح الفرص االســتثمارية داخل اجلمعيات 

التعاونية.
وأكد الشــريعان أن هذا القــرار يهدف إلى ضمان وصول 
الفرص االستثمارية للمبادرين الكويتيني ودعم مشاريعهم 
ويضمن عدم التالعب في الفرص االستثمارية ويدعم الشفافية 

لدى اجلميع.
ونصــت املادة األولى على: تســتبدل نصوص البندين ٥

و٩ مــن املادة ٢٩ من الئحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة 
بالقرار الوزاري ٤٦/ ت لسنة ٢٠٢١ بالنصوص التالية:

مادة ٢٩/البند ٥: يشــترط أن يكــون لدى املتقدم رخصة 
جتارية مطابقة للنشاط املطروح سارية الصالحية، مع تقدمي 
حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة لذات الرخصة، 
ويجب أن تكون الرخصة معتمدة من اجلمعية واملراقب اإلداري 
بعــد التدقيــق عليها للتأكد من مطابقتها للنشــاط املطروح 

وذلك كإجراء متهيدي وجوبي قبل شراء كراسة الشروط.
البنــد ٩: يتــم اإلعالن عن الفرع املقترح اســتثماره وفقا 
ملــا يلي: في أربع صحف محلية يومية حتددها الوزارة على 
اال تقل مســاحة اإلعالن عن ربع صفحة باإلضافة إلى مواقع 

التواصل االجتماعي اخلاصة باجلمعية.
وتضاف مادة جديدة (٢٩ مكرر) إلى الئحة تنظيم العمل 
التعاوني يكون نصها كالتالي: يتم خالل شهر من تاريخ دخول 
هذا القرار حيز النفاذ إنشــاء موقع رســمي بالوزارة خاص 
بإجــراءات طرح الفروع املســتثمرة باجلمعيات التعاونية، 
ويعهد إلدارة احلاسب اآللي مهمة إدارة املوقع بالتنسيق مع 
اإلدارة املختصة بقطاع التعاون (إدارة التنمية التعاونية)، 
وتنشــر وجوبا بهذا املوقع كل إعالنــات الطرح باجلمعيات 
التعاونية باإلضافة إلى نشــر نتائج الترسية وأي إجراءات 

أخرى ذات صلة.
املادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

املادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره باجلريدة 
الرسمية وعلى جهات االختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

الشريعان يلزم التعاونيات بالشراء املباشر من املزارع الكويتي

بشرى شعبان - عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة 
ووزير الشؤون فهد الشريعان قرارا 
بشأن دعم وترويج املنتج الزراعي 

احمللي في اجلمعيات التعاونية.
ونص القرار في مادته الثانية 
علــى: تلتــزم اجلمعيات بشــراء 
املنتجات الزراعية احمللية من خالل 
املشاركة في املزاد اليومي مبنافذ 
التسويق املعتمدة، وذلك بنسبة 
ال تقــل عن ٧٥٪ مــن احتياجاتها 
وبحســب وفرة اإلنتاج وعلى أن 
يكــون الشــراء مبوجــب فواتير 
التســويق  مميكنــة ومــن منافذ 

املعتمدة.
وتضمنت املادة الثالثة أنه على 
اجلمعيات أن تخطر إدارة الرقابة 
والتفتيــش التعاونــي بالــوزارة 
بتعيني منــدوب من ضمــن كادر 
اجلمعية تعهد اليه مهمة حضور 
املزادات مبنافذ التسويق املعتمدة 
لشراء املنتج احمللي وتكون األولوية 

للتعيني للكويتي اجلنسية.
وفــي املــادة الرابعــة، حتــدد 
اجلمعية هامش ربــح ثابت على 
مشــترياتها مــن كافــة املنتجات 
الزراعية بنسبة ال تزيد على ٢٠٪.

ووفق املادة اخلامســة، تلتزم 
اجلمعية بسداد مستحقات املوردين 

خالل مــدة ال تتجاوز ١٥ يوما من 
تاريخ التوريد، ووفقا لنظام نقاط 
الذمــة االلكترونية  البيع وبراءة 

املعتمدة في اجلمعية.
وحســب املادة السادســة من 
القــرار، تتحمــل اجلمعيــة قيمة 
التوالــف اليوميــة مــن املنتجات 

الزراعية احمللية.
وتنص املادة السابعة من القرار، 
النظافة  تلتزم اجلمعيــة بقواعد 
واجلــودة عند عــرض املنتجات 
الزراعية مهما كان مصدرها وعليها 
حمايتهــا من العفن مبــا قد يهدد 

صحة املستهلك.
وفي املــادة الثامنة من القرار، 
يحظر على اجلمعية عرض وترويج 
املنتجــات الزراعيــة دون وضــع 
باركود وبلد املنشأ والوزن واسم 

الصنف.
وفي املادة التاسعة من القرار، 
يجب على اجلمعية أن تقوم بوضع 
لوحة إعالنية أمام أسواقها املركزية 
وفروعها املصغرة بأسعار املنتجات 

الزراعية.
وتنص املادة العاشرة من القرار، 
تقوم اجلمعية يوميا بعمل مقارنة 
أسعار بعدد ال يقل عن ٣ جمعيات 

تعاونية وتزويد املراقب بكشــف 
معتمد في ذلك على أن يتم أسبوعيا 
تغيير أسماء اجلمعيات املعتمدة 

ملقارنة األسعار.
وفي املادة احلادية عشرة، تعفى 
املنتجات الزراعية احمللية املعتمدة 
مــن اجلهات املختصــة من جميع 
االشتراطات والقيود التي تضعها 
اجلمعيات التعاونية على املنتجات 

األخرى.
وتنص املادة الثانية عشــرة، 
يتعني على املراقب االطالع بشكل 
يومي على فواتير الشراء املباشر 
ومراقبتها من خــالل نقاط البيع 
وعليه إعداد تقرير شهري بشأن 
مدى احترام اجلمعية لاللتزامات 
احملمولــة عليهــا مبقتضــى هذا 
القرار مــع املخالفات املرتكبة من 
قبلها إن وجدت وبكشــف مفصل 
بأســماء املورديــن الذين تعاملت 
معهم اجلمعية خالل الفترة املعنية، 
على أن يرفع هــذا التقرير إلدارة 
الرقابة والتفتيش التعاوني املكلفة 
مبتابعة تنفيذ هــذا القرار، وذلك 
التخــاذ اإلجراءات املناســبة بهذا 
الشــأن طبقا للقانــون والقرارات 

املنظمة للعمل التعاوني.

وفي املادة الثالثة عشــرة، مع 
عدم اإلخالل بأحكام املواد ٢٧ و٣٥

و٣٥ مكرر من املرسوم بقانون رقم 
٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن اجلمعيات 
التعاونية واملعدلة بالقانون رقم ١١٨
لسنة ٢٠١٣ يجوز للوزارة توقيع 
إحدى العقوبات التالية عند مخالفة 

اجلمعية ألحكام هذا القرار:
١- توجيه إنذار للجمعية املخالفة.

٢- حترير الخطار تالفي املخالفات 
خالل أسبوعني.

٣- حتريــر ضبطيــة قضائيــة 
للمخالفة املرصودة.

٤- عدم عــرض طلبات اجلمعية 

على اللجان املختصة بالوزارة في 
حالة عدم إلغاء اإلجراء املخالف.

٥- وقــف معامالت اجلمعية لدى 
اجلهات احلكومية واألهلية.

٦- التنســيق مع الهيئــة العامة 
للقوى العاملة بشأن وقف ملفات 

العمالة للجمعية.
٧- وقــف اعتماد التوقيع ملجلس 

اإلدارة مبدة معينة.
٨- إلغاء قرار اجلمعية املخالفة.

٩- توقيــع عقوبة العزل أو احلل 
وفقــا ملقتضيــات املــادة ٣٥ مــن 
املرســوم بقانون رقم ٢٤ لســنة 
١٩٧٩ في شان اجلمعيات التعاونية 
واملعدل بالقانون رقم ١١٨ لســنة 

.٢٠١٣
وفي املادة الرابعة عشــرة من 
القــرار، تشــكل جلنة تنســيقية 
برئاســة وكيل الــوزارة تختص 

مبا يلي:
- تقييم ومتابعة تنفيذ هذا القرار 
واقتراح اإلجراءات القانونية بحق 
اجلمعيات التعاونية املخالفة في 

ضوء تقارير فرق التفتيش.
- عــرض توصيــات باخلطــط 
الالزمــة  والسياســات واآلليــات 
لتطوير منظومــة ترويج املنتج 

باجلمعيــات  احمللــي  الزراعــي 
التعاونية.

- التنســيق مــع الهيئــة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
التعاونيــة  واحتــاد اجلمعيــات 
واجلهــات التــي تراهــا مناســبة 
لتنظيــم العمــل التعاونــي لدعم 
ترويــج املنتــج الزراعــي احمللي 
باجلمعيات التعاونية، ويراعى في 
عمل اللجنة القوانني والتشريعات 
والنظم اخلاصة بكل جهة ممثلة بها 
على ان تضم في عضويتها ما يلي:
- وكيل قطاع شؤون التعاون - 

نائبا للرئيس
- مديــر إدارة الرقابة والتفتيش 

التعاوني.
التجــارة  - ممثــال عــن وزارة 

والصناعة.
- ممثال عن جهاز حماية املنافسة.

- ممثال عن هيئة الزراعة والثروة 
السمكية.

الفتــوى  إدارة  عــن  ممثــال   -
والتشريع.

- ممثــال عــن احتــاد اجلمعيات 
التعاونية.

- ممثــال عــن احتــاد اجلمعيات 
التعاونيــة اإلنتاجيــة الزراعيــة 

والثروة احليوانية.
- رئيــس قســم بــإدارة الرقابــة 
والتفتيــش التعاونــي - عضوا 

مقررا.
ويحدد بقرار تشــكيل اللجنة 
اختصاصاتهــا وآليــة عملها على 
ترفــع اللجنــة بصفــة دورية كل 
٣ اشــهر تقريــرا للوزير يتضمن 
أعمالهــا واإلجــراءات  ملخــص 
املقترحــة والتوصيــات الصادرة 

عنها.
وفي املادة اخلامســة عشــرة، 
يلغــى القرار الوزاري رقم ٨٨/ ت 
لســنة ٢٠٢٢ بشــأن دعم ترويج 
املنتج الزراعي احمللي باجلمعيات 
التعاونية وكل نص يتعارض مع 

أحكام هذا القرار.
وقالــت مصادر في تصريح لـ 
«األنباء» إن هذا القرار من شــأنه 
تصحيح أوضاع الشــراء املباشر 
للجمعيــات من املــزارع الكويتي 
وفــق ضوابط وشــروط محددة، 
مشيرة إلى ان القرار يقضي على 
االحتكار للمنتج الزراعي الكويتي 
ويساهم بشــكل مباشر في دعمه 
وزيادة التنافسية في السوق مما 
ينعكس إيجابا لصالح املستهلكني 
من خالل تخفيض األسعار وزيادة 
جــودة املنتجات الزراعية املقدمة 

من خالل اجلمعيات.

في قرار يستهدف دعم املنتج احمللي.. واجلمعية ستحدد هامش ربح ثابت على مشترياتها من جميع املنتجات الزراعية بنسبة ال يزيد على ٢٠٪

فهد الشريعان

ملشاهدة الڤيديو


