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»اإلحالل والتوظيف« ناقشت تقرير البطالة

الدالل: احلكومة فشلت في التوظيف ويجب إقرار البديل اإلستراتيجي 
للرواتب وتكويت القطاع اخلاص

ربيع �سكر

قال عضو جلنة االحللال وأزمة 
التوظيف البرملانية النائب محمد 
الللللدالل : جلللنللة االحللللال ناقشت 
مللسللودة تللقللريللرهللا عللن البطالة 
والتكويت بعد اجتماعات خلصت 
الللى فشل احلكومة في ادارة هذا 
امللف وعدم تزويد اللجنة باألرقام 
، وعلللدم وجلللود رؤيلللة لتوظيف 
الكويتيني في القطاع اخلاص الذي 
أصبح طلللاردل للكويتيني ولذلك 
يتجه الكويتيون الللى العمل في 

القطاع احلكومي
وتابع الدالل : ال استبعد وجود 
ضغوط خارجية من الدول العربية 
واألجنبية على احلكومة لتعيني 
أفلللراد جالياتهم وتعطيل عملية 
االحال في الدولة ، وهذا ميس كل 
بيت كويتي يعاني من بطالة ابنائه  
و نسبة البطالة وصلت الللى  ٦ ٪   
ولاسف بلد نفطي مثل الكويت جند 
خريجي هندسة البترول ال يوجد 
لهم مكان للعمل ، وتخصصات علم 
النفس ال تعمل بالتربية وهناك 
مشكلة في التوظيف على مستوى 

الدولة .
وأضللللاف الللللدالل مللن مللؤمتللره: 
نتجه الى الزامية حتويل قطاعات 
بالدولة الى تكويت بالكامل خال 
مللدة محددة خللال ١٠ سنوات او 
١٥ سنة ومنها القطاع اخلللاص 
مللثللل الللللدول اخلليجية األخلللرى 
فالسعودية هناك َسعَوَدة وسلطنة 
عمان يتم عمانية العمل لذلك في 
الللكللويللت ميكن تكويت قطاعات 

بالكامل وتكون للكويتيني فقط .
وعللن ربللط مخرجات التعليم 
مبتطلبات سوق العمل قال الدالل 
: احلكومة خاطبت جامعة الكويت 
وامللانللة التخطيط عللن ذلللك وهي 
إجراءات إدارية ومطلوب ان تكون 

عملية .
وقال الدالل : يجب اقرار البديل 
االسللتللراتلليللجللي للللللرواتللب ويجب 
االهتمام باألمن الوظيفي للكويتيني 

بالقطاع اخلاص .
وعن احلوافز املطلوبة لتشجيع 
عمل الكويتيني بالقطاع اخلاص ، 

قال الدالل : للقطاع اخلاص لوائحه 
ونظمه ونحتاج الى ضمان االمن 

الوظيفي للعمالة الوطنية.
وقال الدالل : مطلوب تشريعات 
ولدينا اجتماع للجنة االحد املقبل  
وتوجهنا األولللي ان يعاد تشكيل 
اللجنة في دور االنعقاد اجلديد 
ال لتنفيذ االجلللراءات العملية في 
االحال وللذهاب اخلطوات العملية 

التكويت 
وعللن التركيبة السكانية قال 
الدالل : ال بد من حتديد نسبة معينة 
لكل جالية في الباد وارتفاع اعداد 

الوافدين ساهم في تردي اخلدمات 
واالزدحللامللات املرورية واالضللرار 

باجلانب االمني
وقلللللال الللللللدالل : هلللنلللاك ربللط 
الكتروني بللني مصر الكويت في 
قطاع العمالة وهذا يثير ازمة زيادة 
عمالة الوافدين  و هناك ٣ مايني 
وافللد ومليون و ٢٠٠ الللف كويتي 
ووجود اإلعداد الكبيرة من الوافدين 
معناها تدهور اخلدمات والطرق 
وازدحلللللام مللللروري واإلشللكللاللليللة 
األمنية ، و هناك ٥٠٠ الف نسمة من 
اجلالية الهندية في الكويت و ٤٥٠ 

الللف نسمة مللن اجلالية املصرية 
بالكويت وغيرها من اجلاليات ، 
وهناك ٣٠ ٪ من الوافدين ال فائدة 

منهم وال عمل وال خبرات.
وتابع الللدالل : ويجب تقليص 
علللدد الللعللمللالللة بللالللكللويللت ، وهللذا 
سيخفف الضغط على اخلدمات ، 
ويجب اال يزيد عدد العمالة عن رقم 
معني ولكل جالية نسبة معينة ، 
ولألسف عندنا زيادة سنوية ٣ ٪ 

من العمالة بالكويت .
مللن ناحية أخللرى وجلله الللدالل 
السؤال التالي الى وزير االشغال 

الللعللامللة ووزيلللر الللدولللة لشؤون 
البلدية : من أهم معوقات التخطيط 
والتنمية املللنللشللودة عللدم وجللود 
تخطيط سليم للخطة التنموية 
واحتياجات الدولة كما أن ضعف 
اإلدارة سللبللب أخللللر فلللي تللأخللر 
أجنللاز املشاريع أو حسن إدارتها 
وباألخص في مشكلة أجنللاز عدد 
مللن مللشللاريللع اخلللطللة التنموية 
وقلليللام األجللهللزة احلكومية بعدم 
أستام تلك املشاريع بعد أجنازها 
العللتللبللارات تتعلق بللعللدم الللقللدرة 
على إدارتها أو تفعيلها ومن ذلك ) 

مستشفى جابر سابقاً ، مستشفى 
اجلهراء اجلديد ، عدد من مدارس 
وزارة التربية ... إلللخ ( ، وتأخر 
أسللتللام املشاريع املنجزة يحمل 
ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة 
سببها انتهاء عقد الصيانة أضافة 
إلللى احتمالية حتمل أعباء أخري 
مالية فللي حللال أسللتللام املشروع 
الحقاً وإجللراء صيانة بسبب فترة 
االنتظار السابقة ، ونظراً ألهمية 
املوضوع وحفاظاً على املال العام ، 

لذا يرجى افادتنا بالتالي:
-1 يللرجللي تللزويللدي بأسماء 

املللشللاريللع املللنللجللزة ملللن وزارة 
األشللغللال خللال اخلللمللس سنوات 
املاضية وحتى تاريخه والتي مت 
التأخر في استامها من الللوزارات 
واجللللهلللات احلللكللوملليللة املختصة 
والتابعة لها املشاريع ملللدة تزيد 
عللن سنة مللن تللاريللخ األجنلللاز مع 
ذكر كل من أسم املشروع وتاريخ 
أجنللاز وزارة األشللغللال للمشروع 
واجلهة املستفيدة وهل مت األستام 
للللللمللشللروع ملللن عللدملله ملللع ذكللر 

األسباب.
-2 يرجي أفادتي برأي وموقف 
كللل مللن ديلللوان احملللاسللبللة وجهاز 
املللراقللبللني املللاللليللني مللن املللشللاريللع 
الللتللي أجنللزتللهللا وزارة األشللغللال 
خلللال اخلللمللس سللنللوات املاضية 
ولللم تستلمها األجهزة احلكومية 
املستفيدة مع أرفللاق رأى األجهزة 
الرقابية املذكورة أعللاه في سبب 

تأخر كل مشروع من تلك املشاريع.
-3 تللأخللر أسللتللام املللشللاريللع 
وخسارة املللال العام نتيجة لذلك 
يعكس ضعف التخطيط املسبق مع 
حتميل الدولة أعباء وتكاليف مالية 
ومشاريع قد ال يكون لها حاجه ، 
فهل قامت وزارة األشغال مبخاطبة 
مجلس الللوزراء أو اجلهات املعنية 
بللأى رأي أو تقرير أو دراسللة في 
شأن أهمية أعللادة النظر في طلب 
تلللللك املللشللاريللع أو ألللغللاء بعض 
املشاريع حفاظاً على املللال العام 
ولضمان حلسن اإلدارة واألجنللاز 
مع أرفاق نسخة من تلك الدراسات 

وصور البعض أن وجدت.

محمد الدالل يصرح للصحافيني 

طالبوا الرومي مبحاسبة املقصرين
عدم تصريف مياه األمطار في مناطق الدائرة اخلامسة يثير غضب النواب 

عبر عدد من نواب الدائرة اخلامسة عن استيائهم من جتمع مياه األمطار 
في مناطق الدائرة وعدم تصريفها ، وطالبوا وزير االشغال حسام الرومي 
مبحاسبة املسئولني عن ذلك .وقللال النائب  د.محمد احلويلة: تواصلت 
مع األخ وزير االشغال والبلدية وأطلعته على بعض الصور والفيديوات 
حلالة الشوارع في املناطق اجلنوبية وكيف أن املطر كشف ضعفها هي 
والبنية التحتية، وسيقوم مشكوًرا االن بزيارة ميدانية للوقوف عليها 

ووضع احللول السريع لها متهيًدا لانتهاء من صيانتها وجتديدها كلًيا
واضاف احلويلة : اقترحت والنائب ماجد املطيري على وزير األشغال 
الرصد املبكر لاماكن املتوقع جتمع مياه االمطار فيها من خال فرق ثابتة 

تتدخل عند الطوارئ
و طالب النائب طال اجلال وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون 
البلدية حسام الرومي مبحاسبة املسؤولني عن سوء شبكة تصريف مياه 
األمطار والبنية التحتية التي تسببت في غرق بعض املناطق، خاصة 

املناطق اجلنوبية ومنها مناطق هدية والرقة ومدينة صباح األحمد.
وقال اجلال في تصريح صحافي إنه رغم كل التحذيرات من تعرض 
الكويت ملوجة أمللطللار، اال أن األمللطللار كشفت للمرة الثانية عن سوء 
التخطيط، ويجب على وزير األشغال اتخاذ اخلطوات الازمة ملنع تكرار 

ما حدث ومعاجلة املشكلة في املناطق التي جتمعت فيها مياه األمطار.
وشدد اجلال على ضرورة عمل صيانة دورية لشبكة األمطار، خاصة 
أننا في بداية موسم هطول األمللطللار، مشيرا الللى أنلله سيتقدم بأسئلة 
برملانية إلى وزير األشغال للوقوف على ما اتخذه من خطوات واجراءات 

إزاء ما حدث.

هل منحت مكافآت األعمال املمتازة لبعض املوظفني وحجبت عن آخرين؟

عبدالصمد يسأل وزير الصحة عن أسباب 
تعطيل عمل جلنة التظلمات في الوزارة

 وجلله النائب عدنان عبد الصمد سللؤاال الى 
وزير الصحة قال فيه:  ملا كانت مكافآت األعمال 
املمتازة التي وضعها املشرع تهدف إلى خلق 
بيئة عمل ممتازة ومتييز العاملني املستحقني 
بحسب جهودهم وأعمالهم و تشجيعا لهم في 
اللللوزارات ودرءا لشبهات شخصانية حرص 
املشرع على وجود جلنة للتظلمات تكفل النظرة 
بحيادية في هذه التظلمات وإبداء رايها فيها اال 
انه لألسف وردت إلينا أنباء عن تعطيل أعمال 
هذه اللجنة وعدم البت في أي من التظلمات التي 

رفعت إليها .
لذا يرجى تزويدي وافادتي باالتي 

١- ما أسباب تعطيل عمل جلنة التظلمات في 
الوزارة ؟

٢-  هلللل شللمللل عللمللل جلللنللة الللنللظللر فلللي كل 
التظلمات؟

٣- هل منحت مكافآت األعمال املمتازة لبعض 
املوظفني وحجبت عن بعضهم؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى بيان األساس القانوني للمنح 

عدنان عبد الصمدواحلجب؟
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تصوير محمد صابر جانب من اجتماع اللجنة  

طال اجلال د. محمد احلويلة

ومنها سعيه لتعيني رئيس للمجلس الطبي العام بإشراف وكيل مساعد

الدوسري: نحذر وزير الصحة من االنتقائية في 
تعيينات الوظائف القيادية واإلشرافية 

حللذر النائب ناصر الللدوسللري وزيللر الصحة 
الشيخ الدكتور باسل الصباح من مغبة اإلنتقائية 
فللي قلللرارات التعيينات فللي الوظائف القيادية 
واإلشرافية، الفتا الللى ان هناك مساعي من قبل 
الللوزيللر لتعيني رئيساً للمجلس الطبي العام 
وهللذه املساعي تتم حاليا بإشراف أحللد الوكاء 

املساعدين.
وذكللر الللدوسللري ان هناك تسريبات تفيد أن 
الللوزيللر يرغب بتعيني من قللام بتكليفها رئيساً 
للمجلس الطبي العام كونها احد احملسوبني من 

املقربني اليه وبصفتها مراقب اللجان.
وحللذر الللدوسللري من خطورة العبث وبشكل 
مزاجي وانتقائي في املؤسسة الصحية وتوزيع 
املناصب فيها دون استحقاق واولوية، مؤكدا أن 
مع األسف الشديد ان يصدر هذه القرارات وزيرا 
خللرج مللن رحللم هللذه اللللوزارة ونللرى اللليللوم كيف 
يقوم باإللتفاف على الدستور والقانون والنظم 
واللوائح ويجب عليه ان يللدرك بأنه سيحاسب 

على جتاوزاته.
واعلن الدوسري تشديد الرقابة على هذا امللف 
بالذات ووضعه ضمن اولوياته خللال املرحلة 
احلالية فإذا استشعر بان الوزير اتخذ قرارات غير 
مستحقه وبعيده عن النظم واللوائح فانه لن يتردد 

ناصر الدوسريفي تفعيل أدواتة الدستورية حملاسبة الوزير.

في سؤال إلى وزير النفط
ماجد املطيري: ما مبّرر التمييز 

بني املوظفني في نقطة االرتباط ملشاريع 
البيئة الكويتية ؟

وجللله الللنللائللب مللاجللد املطيري 
سلللؤاال الللى وزيلللر النفط ووزيللر 
الكهرباء واملاء قال فيه : في نهاية 
عام ٢٠١٥ مت انهاء التعاقد مع عدد 
) 5 ( من املوظفني الكويتيني في 
نقطة االرتباط الكويتية ملشاريع 
البيئة اخللتلليللاريللاً ومّت اعطائهم 
باكيج مببلغ ٧٠ الللفللاً لكل منهم 
بينما مللن مت انللهللاء خدماتهم في 
بداية عام ٢٠١٧ لم يستفيدوا من 

هذه امليزة .
1 - ما املبّرر الذي مت بناًء عليه 
التمييز بللني املوظفني الكويتيني 
وأعطاء باكيج مببلغ   ) 70 الف 
دينار ( للموظفني الذين مت إنهاء 

خدماتهم لعام 2015م ؟  
2 - ما هي األسباب التي أدت إلى 
عدم أعطا من مت انهاء خدماتهم في 
عام 2017م نفس الباكيج ؟ يرجى 
تزويدي باملستندات واألدلللة؟ وما 
هو سبب التفرقة بني املوظفني الذين 

ماجد املطيرييعملون في جهة عمل واحدة؟

عبد الكرمي الكندري يسأل جميع 
ال���������وزراء ع����ن إج���������راءات ت��ط��ب��ي��ق 

سياسة اإلحالل في وزاراتهم
وجه النائب د.عبد الكرمي الكندري سؤااًل إلى جميع الوزراء 
عن اإلجلللراءات التي اتخذتها اللللوزارات واجلهات واملكاتب 
التابعة لها لتطبيق سياسة إحال املواطنني بالوظائف العامة 

التي يشغلها الوافدون.
 ونص السؤال على ما يلي: 

أصدر ديوان اخلدمة املدنية العديد من القرارات بشأن قواعد 
تكويت الوظائف احلكومية منها القرارات أرقللام )2( لسنة 
1997 و)2( لسنة 2000 و)13( لسنة 2007 وأخيًرا )11( 
لسنة 2017 بهدف إحال املوظفني الكويتيني في الوظائف 

العامة.
وعليه يرأى إفادتي وتزويدي باآلتي: 

1 - ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارات واجلهات التابعة 
لها لتطبيق سياسة إحال املواطنني بالوظائف العامة التي 

يشغلها الوافدون؟
 2 - هل وضعت اللللوزارات واجلللهللات التابعة لها خطة 
لتكويت الوظائف العامة تنفيًذا لقرارات ديوان اخلدمة املدنية؟ 

إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بها.
 3 - كللم يبلغ عللدد الللوافللديللن الللذيللن يعملون بكل وزارة 
واجلهات واملكاتب التابعة لها »بكافة أنواع العقود« من الذين 
جتللاوزت أعمارهم 55 سنة؟ وما سبب التجديد لهم بداًل من 

إنهاء عقودهم وإفساح املجال للكويتيني في هذه الوظائف؟
 4 - أعداد الوافدين العاملني بالوزارات واجلهات واملكاتب 
التابعة لها )بكافة أنللواع عقودهم( مع تبيان تخصصاتهم 
وأماكن عملهم وذلللك منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال


