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المقدمة
￼￼
نظــرا لمــا تمــر بــه دولــة الكویــت والعالــم أجمــع مــن انتشــار وبــاء كورونــا المســتجد والــذي لــم یتــم ٕایجــاد عــاج او لقــاح
لمنــع انتشــاره حتــى تاریخــه وتوافقنــا مــع توجیهــات الدولــة لعــودة اســتئناف الــدوام الرســمي وذلــك لضمــان عــدم
تعطــل مصالــح المواطنیــن والمقیمیــن فــي البــاد بشــكل تدریجــي فــي ظــل الوضــع الراهــن .وعلیــه تــم اعــداد خطــة
اســتئناف العمــل حــال تصریــح الجهــات الرســمیة بذلــك ورغبــة فــي الحــد مــن انتشــار هــذا الفایــروس بیــن الموظفیــن
العاملیــن فــي الــوزارة ،لــذا تقــع علینــا مســئولیة االلتــزام بالقــرارات واإلرشــادات الوقائیــة والصحیــة الحتمیــة ومــن یخالــف
هــذه التعلیمــات ســیعرض نفســه للمســاءلة القانونیــة.

اإلرشادات الوقائیة والصحیة العامة الملزمة:
• التزام جمیع موظفي الوزارة بارتداء الكمام الوقائي لضمان تغطیة منطقة الفم واألنف.
• االلتزام بالتباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن مترین بین كل شخص وأخر.
• عدم لمس العین واألنف والفم بید غیر نظیفة.
• غسل الیدین بشكل مستمر ٔاو استخدام المعقمات الكحولیة باإلضافة الى ٕامكانیة لبس القفازات الوقائیة.
• تقید جمیع مراجعي الوزارة بتلك اإلرشادات.

للعلــم :عـ ــدم االلتــزام بلبــس الكمامــة ٔاثنــ ــاء العمـ ــل فــ ــي المبنــ ــى یعـــ ــرض الموظف للمســاءلة الجزائیــة وفق ٔاحــكام القانون
 ٨لسنة  ١٩٦٩الخاص باالحتیاطات الصحیــ ــة للوقـــ ــایة مـــ ــن األمــ ــراض الســـ ــاریة والقوانیـ ــن المعــ ــدلة له ،وقــ ــرار وزیــ ــر الصحــ ــة
رقــ ــم  ٢٠٢٠\٨٣والصــادر بتاریــخ  ٨مایــو ٢٠٢٠
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إجراءات وقائیة ٕاضافیة
￼￼
• تطبیــق التباعــد المكتبــي عــن طریــق ٕاعــادة ترتیــب المكاتــب فــي اإلدارة بحیــث تكــون المســافة ال تقــل عــن متریــن بیــن
كل مكتــب وٓاخــر ان ٔامكــن ذلــك.
• یمنع التجمعات داحل المكاتب.
• یمنع استقبال طلبات التوصیل من ٔاغذیة ومشروبات داخل مبنى الوزارة.
• تقتصر ٔاعمال النظافة في الفترة ما بعد ساعات العمل وتوفر الوزارة مواد التعقیم الالزمة.
• االلتزام بعدم اشغال المصاعد ألكثر من  ٤اشخاص
• عدم المصافحة واالكتفاء بالسالم عن بعد.
• عدم عقد اجتماعات ألكثر من  ٥موظفین وعلى نطاق ضیق.
• اإلبالغ عن ٔاي شخص ال یلتزم في اإلرشادات والتباعد التخاذ اجراء فوري ضده.
• اتباع ٕارشادات الدولة فیما یخص التباعد االجتماعي اثناء صالة الجماعة.
• تأجیل استئناف العمل للموظفین الذین تعرضوا لإلصابة بفایروس كورونا ٔاو خالط ٔاي اشخاص تأكدت
اصابتهم وذلك بعد بیان ما یثبت ذلك لإلدارة.
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ٕاجراءات عامة
￼￼
• استمرار ٕاثبات التوقیع بالحضور واالنصراف بالكشوف.
• تحدیــد ســاعات العمــل لتكــون بأدنــى عــدد ســاعات ممكنــة وتحــدد مــن قبــل وكیــل الــوزارة حســب ظــروف العمــل لــكل
ٕادارة.
• یلتزم مدراء اإلدارات بالتوقیع وختم الكشف وارسال.
• إلدارة الشئون اإلداریة.
• الحد من المراسالت الورقیة وتفعیل استخدام البرید االلكتروني.
• التنبیــه علــى جمیــع الموظفیــن بالتعامــل باحتــرام مــع المتعافیــن مــن المــرض ٔاو مــن تــم ٕاصابــة اقربائهــم بــه وتجنــب
الوصــم االجتماعــي وٕاال ســیعرض الموظــف المخالــف نفســه إلجــراءات تأدیبیــة نظــراً للتداعیــات الســلبیة المترتبــة علــى
ذلــك.
• تخصیص خط ساخن للرد على استفسارات المراجعین بدل من الحضور شخصی ًا.
• تصمیم وتوزیع نشرات توعویة لجمیع اإلرشادات واإلجراءات الوقائیة وغیرها من اإلجراءات الوقائیة اإلضافیة.
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العمل عن بعد والتواصل اإللكتروني
￼￼
• النظر في ٕامكانیة استثناء األقسام التي ال تتطلب طبیعة ٔاعمالها الحضور المكتبي والعمل عن بعد.
• تفعیل التراسل اإللكتروني وٕالزام جمیع الموظفین في استخدام البرید اإللكتروني
• تقلیص عملیة التقدیم على االستئذانات واالعتماد على التراسل اإللكتروني في الموافقات.
• استخدام تطبیقات االتصاالت المرئیة لعقد االجتماعات مثل .Meet Google ,Zoom
• استغالل الخدمات التي یقدمها تطبیق دیوان الخدمة المدنیة الذي تم اطالقه مؤخرا.
• االلتزام في القواعد والنسب المقررة في دلیل دیوان الخدمة المدنیة:
 وضع جدول للمكلفین بالعمل عن بعد حسب مراكز العمل والوحدات التنظیمیة في الجهة الحكومیة. تحدید األطر الزمنیة إلنجاز العمل المكلف به الموظف عن بعد. توثیق ٕانجاز الموظفین العاملین بهذا النظام من خالل قیاس ٕانتاجیتهم والتأكد من جودة ودقةمخرجات العمل عن بعد.
وكذلــك حســب التقســیم الــذي ٔاتــى فیــه دلیــل دیــوان الخدمــة المدنیــة للمهــام ؤانشــطة العمــل التــي یتعــذر القیــام
بهــا خــارج مقــر العمــل (یتعــذر القیــام بهــا عــن بعــد) فــإن طبیعــة األعمــال واألنشــطة فــي دیــوان الــوزارة تصنفــه مــن
ضمــن المجموعــة األولــى والتــي تنــدرج فیهــا كافــة الجهــات الحكومیــة التــي مــن الممكــن ٔان تعمــل بأدنــى حــد
ممكــن مــن الموظفیــن الالزمیــن لتســییر األعمــال ،وفــي جمیــع األحــوال یجــب ٔاال یزیــد عــدد العاملیــن فــي الیــوم الواحــد
عــن نســبة ٪ ٣٠مــن ٕاجمالــي عــدد العاملیــن فــي المبنــى الواحــد.
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خطة التناوب ٔاسبوعی ًا للموظفین
￼￼
تــم األخــذ فــي سیاســات دلیــل دیــوان الخدمــة المدنیــة فیمــا یتعلــق بنظــام الــدوام المــرن مــع التدویــر حیــث تــم العمــل
علــى ٕانشــاء قاعــدة بیانــات لجمیــع موظفــي دیــوان الــوزارة ووضــع جــدول للعمــل فــي اإلدارات والوحــدات التنظیمیــة
المختلفــة لتنفیــذ عملیــة التدویــر.

• تحدید األطر الزمنیة إلنجاز العمل المكلف به الموظف عن بعد.
• توثیق ٕانجاز الموظفین عن بعد من خالل قیاس ٕانتاجیتهم والتأكد من جودة ودقة المخرجات.
• في جمیع األحوال یجب ٔاال یزید عدد العاملین في الیوم الواحد عن نسبة  ٪٣٠من ٕاجمالي عدد العاملین في المبنى.
• نسبة المكتبي من اإلجمالي = ٕاجمالي المكتبي ٕ /اجمالي الموظفین ( ٕاجازة  +طلب ٕاعفاء ).
• مباشرة جمیع اإلشرافیین في مقر العمل والتناوب والعمل عن بعد یكون ما بین الموظفین فقط.
• یقســم الموظفــون لمجموعــات تتنــاوب بشــكل ٔاســبوعي لضمــان ســیر ومتابعــة األعمــال بشــكل جیــد وفعــال باإلضافــة ٕالــى تقلیــل معــدل
اإلختــاط بیــن الموظفیــن.
ً
• ال یجوز التعدیل ٔاو التبدیل في جمیع األحوال ما بین الموظفین في مواعید العمل المتفق علیها مسبقا في خطة التناوب.
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ٕاعفــاء بعــض الموظفیــن مــن العمــل واعتبارهــم فــي
ٔایــام راحــة
￼￼
ٕاســتناداً ٕالــى تعمیــم دیــوان الخدمــة المدنیــة رقــم ( )١٣لســنة  ٢٠٢٠بشــأن دلیــل سیاســات وٕاجــراءات وقواعــد العــودة
التدریجیــة للعمــل فــي الجهــات الحكومیــة ،حیــث نصــت المــادة رقــم ( )١مــن المرحلــة األولــى فــي القســم الثانــي
بالدلیــل حیــث “یكــون لــكل جهــة حكومیــة صالحیــة ٕاعفــاء كل ٔاو بعــض مــن الحــاالت التالیــة مــن العمــل و اعتبارهــم فــي
ٔایــام راحــة وفق ـ ًا لمقتضیــات المصلحــة العامــة.
األمــراض المزمنــة ٔاو الخطــرة )الســكر،
الضغــطٔ ،امــراض الصدر”كالربــو” ،القلــب،
الســرطان ،الفشــل الكلــوي ،نقــص المناعــة
 ...إلــخ ) وفقــ ًا لمــا تقــرره الجهــة الطبیــة
المختصــة ،الحمــل ،تخفیــف فــي ســاعات
العمــل بســبب الرضاعــة ،اإلعاقــة ،تخفیــف
فــي ســاعات العمــل بســبب (مــرض  ،رعایــة
معــا) ،بلــوغ ســن  ٥٥عــام ،حــاالت ٔاخــرى بنــاء
علــى تعلیمــات الســلطات الصحیــة.
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المراجعین
￼￼
باإلشــارة ٕالــى تعمیــم دیــوان الخدمــة المدنیــة رقــم ( )١٣لســنة  ٢٠٢٠الصــادر بتاریــخ  ٢٠٢٠/٦/١بشــأن دلیــل سیاســات
وٕاجــراءات وقواعــد العــودة التدریجیــة للعمــل فــي الجهــات الحكومیــة ورقــم ( )١٥لســنة  ٢٠٢٠الصــادر بتاریــخ ٢٠٢٠/٦/٢٥
بشــأن إنهــاء تعطيــل العمــل فــي الجهــات الحكوميــة.

لــن يتــم اســتقبال الســادة المراجعيــن الكــرام اعتبــاراً مــن تاريــخ  ٣٠يونيــو  ٢٠٢٠وحتــى إشــعار آخــر وســيتم اإلعــان عــن
نظــام حجــز المواعيــد المســبقة للمراجعيــن فــي القريــب العاجــل ،تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء فــي إجتماعــه بتاريــخ
 ١يونيو  ٢٠٢٠بتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة مركزية إلدارة المواعيد الحكومية.

وعلیه فإن وزارة التعلیم العالي خصصت قنوات التواصل التالیة لخدمة المراجعین ومتابعتهم :
• البعثات العربیة arabic_scholarship_eservice@mohe.edu.kw
• البعثات األجنبیة foreign_scholarship_eservice@mohe.edu.kw
• المعادالت العربیة arabic_equiv_eservice@mohe.edu.kw
• المعادالت األجنبیة foreign_equiv_eservice@mohe.edu.kw
• التوجیه واإلرشاد scholarship_guidance_eservice@mohe.edu.kw
• اإلدارة المالیة finance_eservice@mohe.edu.kw
• خدمات تراسل الواتس ٓاب () 55711279 - 55458511
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وفي الختام
￼￼
بسم اهلل الرحمن الريحيم
(وقل اعملوا فسیرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق اهلل العظیم

الحمــد هلل لــه الشــكر والثنــاء ولــه الحمــد فلقــد وفقنــا بفضــل اهلل وجهــود ٔابنــاء وزارة التعلیــم العالــي مــن العمــل
بشــكل متواصــل خــال الفتــرة الســابقة التخــاذ كافــة التدابیــر الالزمــة والضروریــة لضمــان ســامتكم ٔاو ًال وبنفــس الوقــت
تســییر األعمــال بالشــكل المطلــوب.

وممــا ســبق تبیانــه مــن خطــوات وٕاجــراءات تبیــن لنــا ٔاهمیــة التعــاون واإللتــزام لننتقــل بــإذن اهلل جمیعـ ًا للمرحلــة التالیــة
بصحــة وســامة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير
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