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االحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ محليات

«األنباء» تنشر آليات معاجلة اخللل في التركيبة السكانية:
ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية وإحكام الرقابة على جتار اإلقامات

أصدر مجلس الوزراء قرارا 
رقــم ١٩١/ ثانيــا لســنة ٢٠٢٣

بالئحة آليات معاجلة اخللل في 
التركيبة السكنية جاء فيه: قرر 
مادة (١): تراعي الضوابط التالية 

في شأن التركيبة السكانية.
أوال - في املجال األمني:

١ - قصر التوظيف في اجلهات 
والوظائف األمنية على املواطنني 
من خالل التعيني املباشر او من 

خالل العقود.
٢ - وضــع آلية فعالة ملتابعة 
ومراقبــة املخالفني مع تطبيق 

الغرامات املقررة قانونا.
٣ - التأكد من اإلجراءات األمنية 
عند استقدام العمالة في اخلارج.

٤ - استحداث نظام النقاط في 
سجل الوافد لدى اإلدارة العامة 
لشؤون اإلقامة بوزارة الداخلية 
بشأن مخالفة القوانني واللوائح.

٥ - تكثيف احلمالت التفتيشية 
وتشديد العقوبات على االجتار 
بإقامات العمالة الوافدة واالجتار 
بالبشر، واملستخدمني واآلوين 
للعمالة املخالفة لقانون إقامة 

األجانب املشار إليه.
٦ - حظر اســتقدام من ســبق 
اســتبعادهم أمنيا او قضائيا 

ما لم يرد اليه اعتباره.
ثانيا - في املجال التعليمي 

والتدريب:

١ - إقرار خطة زمنيـــة لربط 
مخرجات التعليم والتدريـــب 

مبتطلبات سوق العمـل.
٢ - تفعيـــل دور اجلامعــات 
العامــة للتعليـــــم  والهيئــة 
التطبيق والتدريـب وغيرهــم 
فــي مجــاالت تدريــب العمالة 

جانب اصحاب العمل، والتنسيق 
بــني اجلهــات ذات الصلــة في 
شأن فرض اجلزاءات املناسبة 
الصحاب العمــل املخالفني مبا 
في ذلــك حرمانهم من الدخول 
باملناقصــات حلــني تســوية 
العقــد الذي لم يتــم التصرف 

في عمالته.
٣ - التنســيق بــني اجلهــات 
احلكوميــة ذات الصلة بشــأن 
زيادة نســبة توظيف العمالة 
الوطنية في العقود احلكومية.

خامسا - في املجال الصحي:

التنسيق بني وزارة الصحة 
واجلهــات ذات الصلة بشــأن 
املتعلقة  الضوابط واملعاييــر 
بوســائل الوقاية والعالج من 
األمراض واالوبئة في املنظومة 
الصحية للبالد للعمالة القادمة 
من اخلــارج مع مراعاة القدرة 
االستيعابية للمنظومة الصحية 

القائمة.
يراعى عند إصدار  مادة (٢): 
القــرارات التنفيذيــة املتعلقة 

الوافدة، وحتديــد املهن االكثر 
حاجة للمجتمع.

- احلاجة إلى خلق سوق عمل 
متجدد في ضــوء احلاجة الى 
التخصصــات املطلوبــة لهــذا 
السوق مع مراعاة عوامل الندرة 
في التخصــص والعزوف عن 

شغل بعض املهن.
- أوجه القصــور واخللل في 
الســكانية واحللول  التركيبة 
فــي  للمعاجلــة  املطروحــة 
ضــوء االعتبارات االنســانية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
واألمنية، ومبا يحقق النســبة 
والتناســب بني اعــداد العمالة 
واجلنســيات التــي ينتمــون 
إليها وحاجة سوق العمل لهذه 

العمالة.
٢ - يتــم حتديــد السياســات 
العامة بشــأن إحــالل العمالة 
الوطنية محل العمالة الوافدة 
في القطاعات املختلفة بالقطاع 
األهلــي مع مراعــاة مخرجات 
التعليم للكويتيني، واحتياجات 
القطاع اخلاص، وذلك استنادا 

- مواءمــة مخرجــات التعليم 
وسوق العمل لتحقيق اكبر اثر 
تنموي لتحقيق خطة التنمية 

لدولة الكويت.
- التوسع في برامج التدريب 
والتأهيل للعمالة الوطنية في 
املجاالت املطلوبة بسوق العمل.
- التوســع فــي برامــج إعادة 
التأهيــل للباحثــني عــن عمل 
من العمالة الوطنية في ضوء 

احتياجات سوق العمل.
- التوســع في آليات ووسائل 
التوظيف للعمالة الوطنية من 
خالل إطالق املنصات التوظيفية 
في املجــاالت املختلفة، وإبرام 
مذكرات التفاهم املشــتركة مع 

القطاع اخلاص.
٥ - حتديــد ضوابط ومعايير 
وقف اســتقدام العمالة بعض 

القطاعات.
٦ - حتديــد ضوابط ومعايير 
حظــر حتويــل العمالــة بــني 
القطاعــات املختلفة في ضوء 
تعزيز آليات منع تسرب العمالة 

املخالفة لقانون اإلقامة.
٧ - حتديد السياســات العامة 
بشــأن توظيــف التكنولوجيا 
والتحــول الرقمي فــي املرافق 
العامة مبا يتضمن من تقليص 
للعمالة وتقييدها بالضروري 

والالزم خلدمات تلك املرافق.
٨ - حتديــد ضوابط ومعايير 
الذكــي للعمالــة،  االســتقدام 
الشفافية والعدالة  وسياسات 

في االستقدام.
٩ - حتديــد ضوابط ومعايير 
إرســاء منظومــة التدقيق في 
صحة مؤهالت وخبرات العمالة 

قبل دخولها إلى البالد.
١٠ - حتديد الضوابط املتعلقة 

بأحــكام القانــون رقــم (٧٤) 
لسنة ٢٠٢٠ املشار اليه والئحته 

التنفيذية ما يلي:
١ - يتــم حتديــد السياســات 
املناســب  املتعلقــة بالســقف 
جلنسيات العمالة استنادا الى:

- أعداد املقيمني من العمالة عند 
اصدار القرارات املتعلقة بتنفيذ 
احــكام هذا القانــون والئحته 

التنفيذية.
- انــواع اإلقامــات املرتبطــة 
بالعمالــة وحتديــد االســباب 
االقامــات  بهــذه  املتعلقــة 
واحللول املطروحــة للتعامل 
مع زيــادة عدد هــذه االقامات 
في ضوء االعتبارات االنسانية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

واالمنية.
- تصنيــف العمالة في ضوء 
العوامل واملستويات املرتبطة 
بالتعليم والســن وغيرها من 
العوامل االخرى، وانعكاسات 
اعداد العمالة على سوق العمل.
- مــدى حاجــة ســوق العمل 
للمهــن التي تشــغلها العمالة 

إلى:
- أعــداد اخلريجــني احلاليني 
واملتوقع تخرجهم خالل األعوام 

التالية.
العلميــة  التخصصــات   -
التعليــم احلاليــة  ملخرجــات 
واملتوقع تخرجهم خالل األعوام 

التالية.
وعلى اجلهات املختصة إعداد 
قاعدة بيانات ملخرجات التعليم 
املعاييــر  الكويتــي تتضمــن 

املذكورة.
٣ - تفعيل أوجه الرقابة على 
عمليــات التوظيــف الوهمــي 

للعمالة الوطنية.
٤ - ربــط مخرجــات التعليم 
الشــاملة،  التنميــة  بخطــة 
والتوســع في برامج التدريب 
للعمالة الوطنية اســتنادا الى 

ما يلي:
- مؤشرات مخرجات التعليم 
وتأثيــره في ضوء سياســات 

سوق العمل.
- مخرجــات التعليم اجلاذبة 

والطاردة في سوق العمل.

املنظمــة الختبارات  بالبرامج 
العمالــة قبــل دخولهــا للبالد 
التنميــة  واملرتبطــة بخطــة 
الوطنية الشــاملة استنادا الى 
ما يلي: خطة تنبؤية استشرافية 
لالحتياجــات القطاعيــة مــن 
التخصصات  العمالــة بكافــة 
العمــل  بســوق  واملؤهــالت 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة.

- برامج االختبارات للتحقيق 
مــن تأهيل وكفاءة العمالة مبا 
يتناسب مع احتياجات سوق 

العمل.
١١ - حتديد الضوابط واملعايير 
بشأن االحتياجات من العمالة 
في ضوء خطة التنمية الشاملة 
الزمنية املشــتملة  والبرامــج 

عليها.
١٢ - حتديد ضوابط ومعايير 
تسجيل عمالة العقود احلكومية 
لدى الهيئة العامة للقوى العاملة 
بالتنســيق مع اجلهات العامة 
ذات الصلة استنادا الى ما يلي:

- اعداد العمالة املسجلني على 
العقود احلكومية احلالية.

- اعداد العمالة املطلوبة للعقود 
احلكوميــة املطروحــة خــالل 

املرحلة املقبلة.
- تفعيــل اوجــه الرقابة على 
العقــود احلكوميــة في شــأن 
العمالــة املســجلني علــى تلك 
العقود بالتنســيق بني الهيئة 
العامة للقوى العاملة واجلهات 
العامــة صاحبة املشــروعات 

احلكومية.
١٣ - حتديد الضوابط واملعايير 
الوقايــة  املتعلقــة بوســائل 
والعالج من االمراض واألوبئة 
في املنظومــة الصحية للبالد 

للعمالة القادمة من اخلارج.

حتديد السياسات املتعلقة بالسقف املناسب جلنسيات العمالة استنادا إلى ٦ اعتبارات

الوطنيــة واالســتعانة بذوي 
اخلبرات واالختصاص في شأن 
اجلوانــب ذات الصلة بتنظيم 

التركيبة السكنية.
ثالثا - في املجال االقتصادي:

بــني اجلهــات  التنســيق   - ١
احلكومية ذات العالقة بالتركيبة 
الربــط  وإعمــال  الســكانية 
اإللكتروني لتفعيــل القرارات 

املتعلقة بهذا الشأن.
٢ - التنســيق مــع اجلهــات 
الصلــة  ذات  احلكوميــة 
بشــأن تفعيل منظومــة املهن 

واالختبارات املهنية.
٣ - مراعاة جوانب الشــفافية 
والنزاهة بشأن استقدام العمالة 

الوافدة.
٤ - تفعيل الضوابط املتعلقة 
باســتقطاب العمالــة الوافــدة 
املاهــرة للوظائف واملهن التي 
ال يجوز شغلها إال بعد اجتياز 
املهنية بالتنسيق  االختبارات 

مع اجلهات ذات الصلة.
رابعا - في مجال العقود احلكومية:

١ - التنسيق بني اجلهات ذات 
الصلــة فــي شــأن الضوابــط 
واملعاييــر املتعلقة باســتقدام 
احلكوميــة  العقــود  عمالــة 
وأصحاب سمات الدخول للعقود 

احلكومية املؤقتة.
٢ - مراعاة االجراءات اإلدارية 
فيما يتعلق بالعقود احلكومية 
املنتهية ســواء بانتقال عمالة 
العقود احلكومية او مغادرتها 
للبالد والتنســيق بني اجلهات 
احلكومية بهذا الشأن، وبوجه 
خاص العقود احلكومية التي 
لم يتم التصرف في عمالتها من 

قصر التوظيف في الوظائف األمنية على املواطنني وحظر استقدام من سبق استبعادهم أمنيًا وقضائيًا
خلق سوق عمل متجدد في ضوء احلاجة إلى التخصصات املطلوبة مع مراعاة عوامل الندرة في التخصص

واللوائح القوانني  مخالفة  بشأن  اإلقامة   شؤون  لدى  الوافد  سجل  في  النقاط  نظام  استحداث 
تفعيل  الرقابة على العقـود احلكوميـة بشأن العمالـة املسجلني بالتنسيق بني هيئة العمل

إشهار جمعية الذكر احلكيم 
ويدير شؤونها مجلس إدارة مكون من ٥ أعضاء

«الشؤون»: إلزام التعاونيات باحلصول على موافقة 
مسبقة في حالة الرغبة بزيادة القيمة االستثمارية للفروع

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعية ووزيرة الدولة 
لشــؤون املرأة والطفولة مي البغلي 
قرارا وزاريا رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل 
القرار الوزاري رقم (٤٦/ت) جاء فيه:

مادة (١): ستبدل نص املادة (٤٤) من 
القرار الوزاري رقم (٤٦/ت) لسنة ٢٠٢١
بشــأن إصدار الئحة العمل التعاوني 

بالنص التالي:

مــادة (٤٤): يجــب علــى اجلمعية 
التعاونية بعد انتهاء عقد االستثمار 
اخطار الوزارة بذلك، وعليها احلصول 
على موافقة الوزارة مسبقا وكتابيا في 

حاالت التالية:
١ - رغبــة اجلمعية في زيادة القيمة 
االســتثمارية للفروع املستثمرة من 

قبل الغير.
٢ - رغبة اجلمعية في الغاء او انهاء 

او فسخ او عدم جتديد عقود االستثمار 
على أن يكون الطلب املقدم لذلك مسببا 

ومدعما باملستندات الدالة.
مادة (٢): يلغــى كل نص يتعارض 

مع هذا القرار.
مادة (٣): يعمــل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة 
الرســمية وعلى جهــات االختصاص 

تنفيذ ما جاء فيه.

أصــدرت وزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة ووزيــر الدولــة 
لشؤون املرأة والطفولة م.مي 

البغلي قرارا جاء فيه:
مــادة (١): تشــهر جمعية 
الذكر احلكيــم اخليرية ملدة 
غير محدودة، وينشر ملخص 
نظامها االساسي في اجلريدة 

الرسمية.
مادة (٢): يعمل بأحكام هذا 
القرار من تاريخ نشــره في 
اجلريدة الرسمية وعلى جهات 
االختصاص العلم وتنفيذ ما 

ورد به.
وقامــت وزارة الشــؤون 
االجتماعية بتسجيل جمعية 
الذكر احلكيم اخليرية ومقرها 
دولة الكويت ملدة غير محدودة 
وذلك بهدف تعليم وحتفيظ 
القرآن الكرمي للبنني والبنات 
داخل الكويت وتنفيذ حلقات 
ودورات للكبار في تصحيح 
القرآنية وتفســير  التــالوة 
الكلمــات الصعبــة  بعــض 
التجويــد  وتعليــم احــكام 
والقراءة الصحيحة وتنفيذ 
دورات تأهيليــة للمحفظني 
والقائمني على تعليم وحتفيظ 
كتــاب اهللا وشــرح وتعليم 
العلوم الدينية املبسطة من 
الفقــه والعقيــدة والســيرة 
وعمل رحالت سنوية للطلبة 
املتميزين من اجلمعية ألداء 
العمرة وزيارة املدينة املنورة 
وعمل مسابقات قرآنية سنوية 
داخــل املســاجد واملــدارس 
ومســاعدة األســر احملتاجة 
الكويــت  واملتعففــة داخــل 

واملؤسسون هم:

١٦ - سعد خالد محمد العجمي
١٧ - حســني خالــد محمــد 

العجمي
١٨ - تركــي جليــل مثقــال 

السعيدي
١٩ - فرحــان حمــد فرحــان 

الشمري
٢٠ - احمد ستار جابر العنزي

٢١ - فهد مبارك محمد اجلبري 
العتيبي

٢٢ - احمــد عبداهللا مرزوق 
العتيبي

٢٣ - ســعود الفــي ســعود 
احلريص

٢٤ - محمد الفي سعود احلريص
٢٥ - مبــارك الفــي ســعود 

احلريص
٢٦ - ســعد مربــع حجــرف 

الرشيدي
٢٧ - مبــارك مربــع حجرف 

الرشيدي
٢٨ - ســعد حمــود حجرف 

الرشيدي
٢٩ - عبداهللا مربع حجرف 

الرشيدي
٣٠ - محمــد ســالم طلــق 

الرشيدي
٣١ - مطلــق هــزاع حجــي 

الرشيدي
٣٢ - فهــد عبدالرحمــن فهد 

النصافي
٣٣ - عيد سالم طلق الرشيدي

٣٤ - فــواز خالــد خميــس 
املطيري

٣٥ - فيصل اسماعيل ضيف 
اجلدي

٣٦ - عادل يوســف سليمان 
البالول

٣٧ - محمــد هنيــدي احمــد 
الهنيدي

٣٨ - محمد عبداحلميد ابراهيم 
العثمان

٣٩ - خليــل راشــد اجفــني 
الفضلي

٤٠ - فهيــد ســالم عايــض 
العجمي

٤١ - املهينــي عقيــل حاكــم 
املهيني الشمري

٤٢ - يوســف مظهر مدلول 
العنزي

٤٣ - عبدالرحمــن فاضــل 
عبدالرحمن البصيري

٤٤ - ســمية صالح حســني 
الفضال

٤٥ - عدنان سند غلوم السند
٤٦ - ناصــر ســاير خلــف 

العتيبي
٤٧ - هزاع محمد عيد هزاع

٤٨ - محمــد عبــداهللا علــي 
احلصينان

٤٩ - عبــداهللا خليفة ســند 
املطيري

٥٠ - حمد علي ساير العتيبي
٥١ - علي حســن محمد علي 

الصايغ
٥٢ - ســلطان احمد ســتار 

العنزي
٥٣ - عبــداهللا خالــد حمود 

املطيري
ويدير شــؤون اجلمعية 
مجلــس ادارة مكونا من (٥) 
اعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعية العمومية ملدة سنتني 
قابلــة للتجديد ملــدة مماثلة 
وتبدأ السنة املالية للجمعية 
فــي االول من ينايــر من كل 
عام وتنتهي في آخر ديسمبر 
فيما عدا السنة األولى فتبدأ 
من تاريخ شهرها وتنتهي في 
آخر ديسمبر من العام املالي.

م. مي البغلي

١ - د. خالــد شــجاع طلــق 
العتيبي

ابراهيــم محمــد  ٢ - علــي 
احلمادي

٣ - حابــس هجيــج حمود 
العنزي

٤ - فــالح عبــداهللا محمــد 
العجمي

٥ - خالــد محمــد احلميدي 
العجمي

٦ - عبداهللا فرحان حســن 
الشمري

٧ - فايــز صالــح عــوض 
السلطاني

٨ - فارس هجيج مود العنزي
٩ - عبــداهللا فــالح حذيــان 

العجمي
١٠ - نواف صنيتان عبداهللا 

الشمري
١١ - حسني علي ساير العتيبي
١٢ - مشاري احمد غلوم سند
١٣ - مســاعد علــي ســاير 

العتيبي
١٤ - بنــدر جليــل مثقــال 

السعيدي
١٥ - محمــد خالــد محمــد 

العجمي


