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الثالثاء  16يونيو 2015

خالل حفل إطالق «نظام معلومات سوق العمل» في اإلدارة املركزية لإلحصاء

الصبيح :التشجيع على العمل في «اخلاص» مطلب رئيسي للتحول إلى االقتصاد املنظم
رندى مرعي
دع���ت وزيرة الش���ؤون
ووزي���رة الدول���ة لش���ؤون
التخطي���ط والتنمي���ة هند
الصبيح إلى إيجاد املزيد من
القرارات املشجعة للكويتيني
للعمل ف���ي القطاع اخلاص،
وتل���ك التي تس���هم في دعم
وتش���جيع إقامة املشروعات
الصغيرة كمتطلب للتحول
إلى االقتصاد املنظم واملزيد
من التنس���يق والتعاون مع
منظم���ة العم���ل الدولية من
خالل رئاسة الكويت ملنظمة
العمل العربية لضمان حقوق
العمال وتوفير العمل الالئق
واملزيد من الشراكات مع جهات
الدولة لضمان استدامة نظام
معلومات سوق العمل كرافد
رئيس���ي ومعتم���د لعملية
تخطيط ورصد املؤش���رات
اخلاصة بس���وق العمل في
الدولة.
وأك���دت أن خطة التنمية
للكوي���ت (- 2016/2015
 )2020/2019قد أولت موضوع
«التنمية البشرية واملجتمعية»
اهتماما خاصا وفي مقدمتها
مستهدفات التخطيط العلمي
لس���وق العمل مب���ا يضمن
تنظيمه وتوس���يع نس���بة
مشاركة الكويتيني في القطاع
اخلاص ،وباملوازاة لهذا اإلجناز
في «معلومات سوق العمل»،
حتقق الكثير من االجناز في
سياق تنظيم «سوق العمل»
م���ن خالل تس���هيل وميكنة
اإلجراءات وسن القوانني التي
تكفل حقوق العمال واصحاب
العمل ،وذلك ف���ي إطار دعم
الكوي���ت والتزامها مبعايير
منظمة العمل الدولية.
كالم الصبي���ح جاء خالل
حفل إطالق «نظام معلومات
سوق العمل الكويتي» ،معتبرة
إياه منظومة ذكية توفر حلوال
تقنية متقدمة لعمليات الربط
اإلحصائي مع جهات الدولة
جلمع البيان���ات ومعاجلتها

			
هند الصبيح تكرم حمد احلميضي بحضور مرمي العقيل ومنى الدعاس

العقيل :يتوافر في
«اإلحصاء» ما يفوق
 2.5مليون سجل
لقاعدة البيانات
املركزية للسجالت
اإلدارية في جهات
الدولة
رعد :سوق العمل
الكويتي يواجه جملة
حتديات واملجال
مفتوح أمام الكويت
ودول مجلس التعاون
إلجراء إصالحات
ضرورية فيه

وإصدار التقارير واملؤشرات،
وذلك كثمرة جلهود مشكورة
لبرنامج التعاون الفني بني
حكوم���ة الكوي���ت ،والبنك
الدولي ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي.
من جانبه ،أش���ار مدير
البنك الدولي فرع الكويت
د .فراس رعد إلى أن سوق
العمل الكويتي يواجه جملة
حتديات والتي دائما كانت
موضع احلديث ومنها االعتماد
على العمال���ة الوافدة وقلة
توظيف املواطنني الكويتيني
في القط���اع اخلاص كذلك
التوظيف املتزايد للمواطنني
الكويتيني في القطاع العام
وارتفاع معدل البطالة لدى
الشباب وكذلك ارتفاع نسبة
القوى العاملة الوافدة التي
تضعف توازن االجور.
وق���ال إن املجال مفتوح
أمام الكويت ودول مجلس
التعاون إلجراء إصالحات
ضرورية في قطاع س���وق
العمل ،مطالبا بأن تكون هذه
االصالحات في االجتاهات

(محمد هاشم)

التالية :السير نحو تغيير
نظام الكفالة وإجراء تعديالت
جذري���ة علي���ه ،واحلد من
اس���تقدام العمالة الوافدة
واعتماد سياس���ات جديدة
الس���تقدام أنواع أخرى من
املهارات في س���وق العمل
كذل���ك العمل عل���ى تنويع
مص���ادر الث���روة الوطنية
بحي���ث يتراف���ق ذلك مع
إجراء إصالحات على صعيد
القطاع العام وتوفير املزيد
من املنافع واحلماية للعمالة
الواف���دة واملنزلي���ة ،كذلك
اصالح القطاع التعليمي مبا
يتوافق مع متطلبات سوق
العمل الكويتي ،مؤكدا على
أن يلعب نظام سوق العمل
دورا مركزيا في توفير هذه
البيانات لدعم االصالحات.
بدوره���ا قالت مدير عام
اإلدارة املركزي���ة لإلحصاء
م���رمي عقي���ل العقي���ل ان
«مش���روع نظام معلومات
سوق العمل جاء استجابة
للرؤي���ة اإلس���تراتيجية
للكوي���ت ،ومت تنفيذه في

توزيع نسب السكان حسب املشاركة في القوى العاملة

إطار برنامج التعاون الفني
مع البن���ك الدول���ي ،ومن
خالله حتقق تطوير لقاعدة
البيانات املركزية للسجالت
اإلداري���ة في جهات الدولة،
جتاوز حجمها ( )2.5مليون
سجل مزودة بواجهة ربط
الكتروني لتحديث البيانات
وفق إسناد زمني موحد.
وقال���ت إن هذه املنظومة
املتكامل���ة م���ن تكنولوجيا
املعلومات عملت على اختصار
الوق���ت الفاصل ب�ي�ن جمع
البيانات ونشرها كما سمحت
بإدارة أكثر كفاءة وإنتاجية
لفرق املي���دان من قبل املركز
الرئيسي للمسح ،وذلك لتوفير
البيانات واملؤشرات اإلحصائية
لسوق العمل» ،الفتة إلى ان
« تنفيذ مسح القوى العاملة
 2014ال���ذي امتد وألول مرة
لثالثة ش���هور متواصلة (1
اكتوبر –  31ديسمبر ،)2014
كان باستخدام أجهزة لوحية
مربوطة مبنظومة احلوسبة
السحابية لتس���جيل ونقل
البيانات من امليدان بش���كل

متزامن ال���ى قاعدة البيانات
املركزي���ة للمس���ح ،وفق���ا
الس���تمارة أعدت على ضوء
معايير ومفاهيم منظمة العمل
الدولي���ة ،مع توظيف تقنية
 GPSكأح���د عوام���ل ضبط
اجلودة لعملية جمع البيانات
من امليدان.
وعمل���ت ه���ذه املنظومة
املتكامل���ة م���ن تكنولوجيا

قاعدة بيانات وطنية تساهم في دعم القوى العاملة
قال الوكيل املساعد لنظم املعلومات في ديوان
اخلدمة املدنية أحمد العبداجلليل إن الديوان قام
منذ سنتني بالربط مع اإلدارة املركزية لالحصاء
لتوفير جميع البيانات املتوافرة في النظم املتكاملة
في ديوان اخلدمة املدنية الذي يستخدمه الديوان
في تطبيق نظام العاملني في مس��توى الرواتب
بالدول��ة ما يقارب  41جهة حكومية ما يزيد عن
 350ألف موظف كويتي وغير كويتي ،وأكد انه مت
تزويد االدارة املركزية لالحصاء بجميع البيانات
واملعلومات مساهمة منه وتعاون من أجل رسم
سياسة جديدة تنتهجها إدارة االحصاء وذلك لرسم

إعالنات الدليل

خ ـ ــزان ـ ـ ــات البـ ـ ـ ــد ّيـ ـ ـ ــح
ISO
9002

< نهتم ب�سحـتكـــم

م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني حاصل على شهادة اآليزو
ل ـل ـح ـمــايــة مـ ــن اأ�ـ ـسـ ـع ــة ال�سم�س
TUV
واحلــرارة ومتنع تكون الفطريات
CERT
ISO 9002
والطحالب والبكتريا.

< نهتم باالبتــكـــار

بتنقية القولبة من اربع طبقات
وباأعلى املوا�سفات.

< صناعة سعودية

من  100إلى  6360جالون

حويل ت 22612600 - 22612900 - 65811747 /

خـ ـ ــزانـ ــات أبي ــار عـ ــلي
خـزان �سحــي ومعـتمـد
يف ت ـ ـ ـخـ ـ ــزيـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه
ال�ســرب� ,سـد الطحالب
والـبـكـتــريــا خــايل مــن
الفوم ناعم من الداخل
واخل ــارج ,خــزان قطعــة
واح ـ ــدة بـ ـ ــدون و�س ـلــة,
 3طـب ـق ـ ــات و4طـب ـ ـق ـ ــات
عــازل حــراري.

كفالة � 10سنوات
< معزول حراري  4طبقات
< سـ ـ ـمــاگ ـ ـ ــة  18ملم

المصنع ت23905655 - 65556079 :

96002471

•أبــواب ديگـور
96002477

•ش ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
96002474

•م ـط ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
96002472

الري – مدخل الغزايل �سارع  – 22مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

ت24712235 - 24755575 :

https://instagram.com/almuthaana/

@ALMUTHAANA

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك ! املعاينة جمان ًا

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي
ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

كـلني رايـت & 2481 4900 - 9919 7948

تگييف دايگن

ISO
9002

• ت�سلي ــح جـ ـمـيع اأن ــواع
اخلزانات.

•قـس ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

إستراتيجية القوى العاملة في الكويت انطالقا
لرؤية الدولة بأن تكون مركزا جتاريا.
وأوضح ان هذا التعاون اثمر عن نظام «أل ،أم،
أس» الذي يس��اعد في نشر النظام اإلحصائية
من قبل أجهزة الدولة والباحثني في هذا املجال،
مؤكدا أن هذا الربط س��يكون له أثر إيجابي من
خالل جتهيز قاعدة بيانات وطنية تس��اهم في
دعم القوى العاملة في الكويت ،السيما ان هناك
تعاونا جديدا ومشتركا مع االدارة املركزية لربط
اجلهات احلكومية بشكل مباشر في قاعدة بيانات
أخرى.

22272748 - 22272749
الرواد في حتسني اجلودة العاملية

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول

املعلومات ،على اختصار الوقت
الفاص���ل بني جم���ع البيانات
ونشرها كما س���محت بإدارة
أكثر كف���اءة وإنتاجية لفرق
امليدان من قبل املركز الرئيسي
للمسح ،وذلك لتوفير البيانات
واملؤشرات اإلحصائية لسوق
العمل ،وقد بلغت النسبة العامة
ملشاركة االسر اخلاصة ()%78.9
منها ( )%76.2لالسر الكويتية،

فيما بلغت نس���بة املشاركة
لالسر اجلماعية (.)%73.9
بدورها ،حتدث���ت الوكيل
املس���اعد لقط���اع العم���ل
اإلحصائ���ي منى الدعاس عن
أه���داف وسياس���ات اإلدارة
املركزية لإلحصاء في اخلطة
اخلمسية  2020-2015وشرحت
اله���دف من نظ���ام معلومات
س���وق العمل وال���ذي يتمثل
في حتسني السجالت اإلدارية
لبيانات ومؤش���رات س���وق
العمل وإعداد سياس���ة سوق
عمل أكثر كفاءة ومالءمة ودعم
اتخاذ القرارات السليمة من قبل
املخططني وراسمي السياسات
وتطوير أدوات جمع وحتليل
البيان���ات باس���تخدام أمثل
للتكنولوجيا.
كما عرضت أه���م مراحل
املشروع منذ مايو  2012حتى
يوم أم���س (االثنني) حيث مت
توقيع  4مذك���رات تفاهم مع
الش���ركاء الرئيس���يني وهم
املؤسس���ة العامة للتأمينات
االجتماعية ،وديوان اخلدمة
املدنية ،والهيئة العام للقوى
العاملة ،وبرنامج إعادة الهيكلة،
وقالت :اليوم هناك 2.365.036
سجال مصنفا حس���ب الرقم
املدني ل���دى اإلدارة املركزية
لإلحصاء.

< قالب أوروبي
مع ـت ـمـد.
< ناعم من
الــداخ ــل
واخلـ ــارج.
< معالج ضد
الطحــالــب
والبكتيريا.
< خالـي مـن
الفوم واملواد
السامة.

99852416
الب ــد ّيـ ــح

املاء ثروة لنحافظ عليها
< معزول حراري  4طبقات
< سـ ـ ـمــاگ ـ ـ ــة  18ملم

يوج ـ ــد خ ــزان ــات لل ـبـر

گفالة
 10سنوات

مـ ـت ـ ـ ــوف ـ ــر
بأح ـجـ ـ ـ ــام

 100جــالــون
 200جــالــون
 500جــالــون
 800جــالــون
 1000جالون
 1200جالون
 1500جالون
 2000جالون

املصنع  23902793الفنطاس تلفاگس 23904424 :

لاليجار بالساملي ــة
�سقق ديلوك�ص غرفتني و�سالة و حمامني وغرفة خادمة
مع حمامها وم�ساحات منا�سبة ملكاتب حماماة و�سالونات
وتوجد �سراديب مب�ساحات خمتلفة

املالك ت97481983 - 96091340 :

الصيــان ــة 22444598
عقـــود �سيـانــة �سنـــويـة

العالناتــكم في دلـيـــل

مبيعات التگييف

66645882- 22443764

22272749

22272748

