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وزير الصحة  يستثني املقيمني 
بصورة غير قانونية من شرط 

اخلبرة
6

خالل الندوة البرملانية اخلليجية التي استضافها مجلس األمة

ورقة العمل القطرية: توطني الوظائف سيتحقق من خالل التعاون واحلوار بني أجهزة الدولة
ربيع �سكر

قدم مجلس الشورى القطري ورق��ة عمل لندوة 
»توطني الوظائف واالستثمار في امل��وارد البشرية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي« التي استضافتها 
الكويت أم��س ، تتضمن دراس��ة قامت بها اجلهات 
املعنية هناك بأن معاجلة مسألة توطني الوظائف 
سيتحقق من خ��ال التعاون واحل��وار بني أجهزة 
الدولة املختلفة حتى يتم اعتماد احللول الناجعة 
في هذا الشأن. ويضم وفد مجلس الشورى القطري 

العضوين عبد الرحمن اخلليفي وعبدالله املناعي.
وح���ذرت ال��دراس��ة م��ن ات��خ��اذ أي خ��ط��وة غير 
مدروسة او متعجلة تتذ ارجتاال دون دراسة كافية 
لتجنب االن��ع��اك��اس��ات السلبية على االستثمار 

االقتصادي وبناء املؤسسات الوطنية. 
وأفادت انه »حلني اجناز توطني الوظائف يصبح 
هناك ضرورة العداد القطريني وتزويدهم وتأهيلهم 
باملهارات املطلوبة وان يكون شعار املرحلة املقبلة 
هو تعليم وتأهيل واع��داد املواطن القطري لتولي 

كافة الوظائف واملناصب املهمة في الدولة«. 
وخلصت ال��دراس��ة القطرية ال��ى التوصيات 

التالية: 
-1 التأكيد على التوظيف الكامل للقوى العاملة 
الوطنية وتنفيذ االه���داف املخطط لها في مواقع 

العمل املختلفة. 
-2 إيجاد نظم محفزة لاجور تؤدي الى تشجيع 
وان��خ��راط العمالة الوطنية ف��ي أنشطة القطاع 

اخلاص. 
-3 االهتمام ببرامج التعليم والتدريب والتأهيل 

في تطوير مهارات العمالة الوطنية. 
-4 املراجعة املستمرة ملخرجات التعليم حتى 
يتم تعديل مسارها مبا يتوافق مع احتياجات سوق 

العمل. 
-5 إيجاد ثقافة العمل احلر وتشجيع الشباب 
على استثمار مهاراتهم في التشغيل الذاتي بالعمل 

حلسابهم اخلاص. 
-6 العمل على ترجمة اخلطط واالستراتيجيات 
املستقبلية ال��ى واق��ع ملموس يصب في مصلحة 
الباحثني عن عمل على ان يقترن ذلك بتشريعات 

ملزمة في هذا الشأن. 
-7 م��واص��ل��ة االه��ت��م��ام ب���دور امل����رأة وزي���ادة 

مشاركتها في القوى العاملة الوطنية. 
-8 استخدام العمالة غير القطرية وفق معايير 
تنظيمية وفي ضوء االحتياجات الفعلية مع مراعاة 
مقتضيات التنمية واالستقرار االجتماعي وحتقيق 

التجانس السكاني. 
-9 تشجيع القوى العاملة الوطنية في دول 
مجلس التعاون على االلتحاق مبؤسسات التعليم 

الفني واملهني. 
-10 اتخاذ االج��راءات املناسبة إلصدار القواعد 
واالدوات القانونية والتشريعية ف��ي القطاعني 
اخلاص واملختلط بشأن توظيف املواطنني في دول 
املجلس والباحثني عن عمل في دول املجلس، وذلك 
بوضع خطة مستقبلية لتوطني الوظائف طبقا 
لاوضاع والضوابط التي يصدر بتنظيمها قرار 
من السلطات املختصة، مع تكليف ال���وزارات ذات 
االختصاص مبتابعة تنفيذ القواعد املشار اليها 

ومراقبة التزام الشركات بها. 
-11 وضع نظام متكامل لتدريب املواطنني في 
دول املجلس في االعمال الفنية واملهنية الكتساب 
اخلبرة والتأهيل لهذه االعمال التي ترشحهم لها 

على ان تخصص مراكز متخصصة لهذه البرامج.
-12 تشجيع املواطنني في دول املجلس على 
االلتحاق ببرامج التدريب وذلك مبنحهم احلوافز 

املالية او ربط التعيني بنتائج التدريب. 
-13 وضع احلوافز الكافية لتشجيع املواطنني 
ب��دول املجلس على االلتحاق بالعمل في القطاع 
اخل��اص مبا ي��ت��وازى مع ما هو مقرر ل��دى القطاع 

احلكومي. 
-14 وض��ع برنامج متكامل حتصر فيه دول 
املجلس احتياجاتها املستقلبية من التخصصات 
التي س��وف حتتاج اليها خ��ال السنوات املقبلة 
وكذلك اعادة تأهيل الفائض املتوفر حاليا الستيعابه 

ولسد النقص في القوى العاملة الوطنية. 
-15 التركيز على استقطاب العمالة الوافدة ذات 

الكفاءة العالية. 
-16 االهتمام ببرامج التدريب باعتبارها اآللية 
املكملة للمنظومة التعليمية لارتقاء بالعنصر 
البشري وت��زوي��ده بالقدرات وامل��ه��ارات املطلوبة 
لانضمام لسوق العمل ورب��ط منظومة التدريب 

ممثل مجلس الشورى القطريبتطوير القدرات الفعلية.

التعاون مجلس  مواطني  على  الوظيفي  االنفتاح  في  األوروب��ي  اإلحت��اد  جتربة  تطبيق  إلى  يدعو  ال��دالل 

في افتتاح أعمال الندوة اإلقليمية اخلليجية حتت رعاية الغامن

الدقباسي: توطني الوظائف قضية تبناها مجلس األمة في العديد 
من فصوله التشريعية للقضاء على شبح البطالة

ربيع �سكر

أقيم أمس حتت رعاية رئيس مجلس األمة 
م��رزوق علي الغامن أعمال الندوة اإلقليمية 
)ت��وط��ني الوظائف واالستثمار ف��ي امل��وارد 
البشرية ل��دول مجلس التعاون اخلليجي( 
مبشاركة ممثلني عن املجالس التشريعية في 

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
ورحب رئيس وفد دولة الكويت املشارك 
ف��ي أع��م��ال ال��ن��دوة النائب علي الدقباسي 
بالوفود اخلليجية املشاركة. وقال الدقباسي 
في كلمته في افتتاح الندوة« انه ملن دواعي 
الغبطة والسرور ان ألتقي بإخواني في هذا 
اللقاء الطيب وان ارحب بكم جميعا في بلدكم 
الثاني الكويت«. وأض��اف الدقباسي »إننا 
نلتقي ال��ي��وم ك��ي نناقش م��وض��وع توطني 
الوظائف، تلك القضية التي تبناها مجلس 
األم���ة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن فصوله التشريعية 
وأوالها جل اهتمامه وذلك الرتباطها احلثيث 
بالقضاء على شبح البطالة ال��ذي اصبح 
يهاجم صفوف ابنائنا«. وأكد الدقباسي أنه 
»نتج عن هذا االهتمام البرملاني إصدار العديد 
من التشريعات والقوانني التي تساعد في 
القضاء على تلك املعضلة والتي ترجمت الى 
قرارات وقوانني اصدرتها اجلهات احلكومية 

والتي ستستعرض جتربتها الحقا«. 
وأضاف الدقباسي أن » دولة الكويت كانت 
ومازالت حريصة جدا على اشراك طاب اليوم 
وموظفي املستقبل في هذه العملية وذلك عبر 
امل���واد والنصوص االك��ادمي��ي��ة التي ت��درس 
في جامعة الكويت والتي ايضا سنطلع على 
جتربتها الرائدة في هذا املجال، آملني ان نحقق 
االستفادة القصوى من هذا اللقاء عبر تبادل 
اخلبرات والتجارب إلجناح اخلطة التنموية 

الشاملة في بلداننا«.
وإل��ى ذل��ك أك��د النائب راك��ان النصف أن 
»املجتمعات تعاني من ارتفاع نسبة البطالة 
املنتشرة ب��ني صفوف أبنائنا، األم��ر ال��ذي 
أدى إلى ممارسات سلبية ظهرت على إثرها 

املشكات السياسية والطائفية«.
وقال النصف الذي شارك في الندوة  »في 
ال��ب��داي��ة اسمحوا ل��ي ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي 
وعن رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغامن 
ان ارح��ب بكم أيها ال��س��ي��دات وال��س��ادة في 
بلدكم الثاني الكويت، اذ نكن عظيم التقدير 
واالحترام ملشاركتكم وجهودكم احلثيثة التي 
ساهمت ف��ي اجن��اح اع��م��ال ال���دورة احلالية 
كما اتقدم باسمي واسمكن جميعات بأصدق 
التبريكات والتهاني الى مقام خادم احلرمني 
الشريفني وولي عهده االمني مبناسبة اليوم 
الوطني الثامن والثمانني اع��اده الله على 
اململكة العربية السعودية باليمن والبركات«.

 وأض��اف النصف » كما يسرني الترحيب 
ايضا مبشاركة السادة املمثلني عن اجلهات 

احلكومية وجامعة دولة الكويت«.
 وأوضح النصف » اننا جنتمع اليوم ايها 
احلضور ال��ك��رام لنناقش موضوعا حيويا 
ومهما ه��و )ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف واالستثمار 
في امل��وارد البشرية ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي( ذل��ك امل��ؤش��ر ال���ذي اعتلى سلم 
االولويات في اخلطط التنموية جلميع دول 

العالم السيما دول اخلليج العربية«.
 وب���ني ال��ن��ص��ف » ومم���ا ال ش��ك ف��ي��ه اننا 
نعاني من ارت��ف��اع نسبة البطالة املنتشرة 
بني صفوف أبنائنا والتي أدت الى ممارسات 
سلبية ظهرت على اثرها املشكات السياسية 

والطائفية التي جترعنا وياتها لفترة من 
الزمن األم��ر ال��ذي ك��ان مبثابة دق لناقوس 
اخلطر، لتظهر بعدها العديد من السياسات 
وال��رؤى اخلليجية التي عملت جاهدة نحو 
تطويع القوانني والظروف وامل��وارد الراهنة 
لوضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطني 
الوظائف احلكومية واخلاصة مع ادارة تدفق 
العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل املتاحة 

للمواطنني«.
وأك��د النصف إن الندوة ستناقش مفهوم 
التوطني م��ن اجل��ان��ب االك��ادمي��ي كما سيتم 
االط���اع على العديد م��ن التجارب احمللية 
واخلليجية الرائدة في مجال توطني الوظائف 
بالطاقات الشبابية املتاحة للحد من مشكلة 
البطالة، وذلك بهدف تبادل اخلبرات وتعزيز 
احلوافز لبذل املزيد جتاه تلك القضية املهمة 
ملا سينعكس ب��دوره على اخلطة اإلصاحية 

والتنموية التي تتبناها دول املنطقة.
وأكدت عضو جلنة االحال وأزمة التوظيف 
البرملانية صفاء الهاشم أن��ه من الضرورة 
إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، 
وهذه احللول تتطلب قرارا سياسيا واضحا 
من احلكومات اخلليجية يقضي على التخمة 
التي تسببها األعداد الزائدة من الوافدين في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

وق��ال��ت ال��ه��اش��م خ���ال ال��ن��دوة إن« 67 
باملئة م��ن سكان اخلليج تقل أعمارهم عن 
26 سنة، متسائلة عن املجاالت التي متت 
تهيئتها الستيعاب هذه النسبة الكبيرة في 
س��وق العمل« م��اذا فعلنا إلح��ت��واء الشباب 
اخلليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع 
اخلاص ، داعية وزارات الداخلية والدفاع الى 
انشاء اكادمييات عسكرية الحتواء الشباب . 
واستنكرت الهاشم أن تتراوح نسبة البطالة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي ما بني 10 
و 12باملئة. وش��ددت الهاشم على ض��رورة 
»دق ن��اق��وس اخلطر ملواجهة االخ��ت��ال في 
التركيبة السكانية نتيجة تنامي أع��داد 
الوفود واحتالهم وظائف ميكن ان يشغلها 
امل��واط��ن��ون وال��ن��دوة ال��ي��وم ميكن أن حتمل 
رسالة إلى القيادات السياسية في املنطقة« 
.وقالت الهاشم »قد أكون كويتية حتى النخاع 
ولكنني خليجية حتى العظم« ، مشيرة إلى 
وحدة مجلس التعاون اخلليجي والتمازج بني 
مجتمعاته وصات القربى واملصاهرة التي 

تربط شعوب دول مجلس التعاون اخلليجي.
وطالب النائب محمد الدالل بتطبيق جتربة 
االحت��اد األوروب��ي بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي وذلك بترك املجال مفتوحا ملواطني 
مجلس التعاون للعمل في إحدى دول مجلس 

التعاون ، مؤكدا أن هذه التجرية ساهمت في 
خلق حالة من التكامل في االحتاد األوروبي.

وأوض��ح ال��دالل في مداخلة له في الندوة  
» توطني الوظائف واالستثمار في امل��وارد 
البشرية ل��دول مجلس التعاون اخلليجي، 
أن الكويت تواجه إشكالية وهي أن القطاع 
اخلاص طارد للمواطنني وال يحقق االستقرار 
الوظيفي لهم ما جعل املواطنني يتوجهون 
أكثر إلى القطاع العام لكونه أكثر استقرارا 
وأمانا.وأكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف 
وامليزانيات في ديوان اخلدمة املدنية عايشة 
املطوع أن إحال الكويتيني محل الوافدين في 
الوظائف احلكومية يأتي ضمن خطة وضعتها 
احلكومة ملعاجلة اخللل في التركيبة السكانية 
عبر مجموعة م��ن االج�����راءات م��ن ضمنها 
التوطني واإلحال.وقالت املطوع في الندوة 
: إن عملية التوطني واإلحال بدأ تطبيقها في 
بعض اجلهات احلكومية وتستهدف الوصول 
في بعض املجموعات الوظيفية ال��ى نسبة 
100 في املئة لعدد الكويتيني من اجمالي قوة 

العمالة ملجموعات من الوظائف.
وأش���ارت امل��ط��وع إل��ى أن تلك الوظائف 
منها الدعم االداري ووظائف اآلداب واالعام 
وال��ف��ن��ون وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة وال��وظ��ائ��ف 
البحرية ووظائف نظم وتقنية املعلومات 

ووظ���ائ���ف ال��ت��ط��وي��ر وامل��ت��اب��ع��ة االداري����ة 
واالحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من 

السنة املالية السابقة بالفعل.
وبينت املطوع أن من نتائج تطبيق سياسة 
اإلح���ال بكافة اجل��ه��ات احلكومية للسنة 
املالية 2017 - 2018 أنه بلغ اجمالي اعداد 
الكويتيني في اجلهات احلكومية 244162  
موظفا فيما بلغ اع���داد غير الكويتيني في 
اجلهات احلكومية 44572 موظفا.وأضافت 
امل��ط��وع أن أع���داد املوظفني غير الكويتيني 
العاملني ف��ي اجل��ه��ات احلكومية وال��ذي��ن 
انتهت خدمتهم بتاريخ 2018/7/1 تنفيذا 
لسياسة اإلح��ال بلغت 3140 الفتا ال��ى أن 
دراسة سياسة اإلحال في اجلهات احلكومية 
مستمرة ملدة ارب��ع سنوات مقبلة تنتهي في 
ميزانية السنة املالية 2021-2023.وأكد 
ع��دد من املشاركني في الندوة على ض��رورة 
تعديل ق��ان��ون دع��م العمالة ن��ظ��را لوجود 
مثالب كثيرةفي القانون احلالي والتركيز 
على الوظائف الفنية وخلق حالة من التقارب 
بني القطاعني اخلاص والعام من خال قياس 
األداء واإلنتاجية في القطاع العام مشددين 
على ضرورة ربط الهيكل التنظيمي في الدولة 
وفك التشابك في التركيبة الوظيفية ، منوهني 

بأهمية دور اجلامعات في هذا اجلانب.

الدالل خال مداخلتهالدقباسي متحدثا

الهاشم متحدثة

الوافدة العمالة  تدفق  وإدارة  واخلاصة  احلكومية  الوظائف  توطني  نحو  وفاعلة  ناجحة  خطط  وضع  النصف: 

ال�����������ه�����������اش�����������م: اح��������������ت��������������واء ال�������ش�������ب�������اب 
اخل������ل������ي������ج������ي وت������ش������ج������ي������ع������ه������م ع����ل����ى 
ال�������ع�������م�������ل ف�����������ي ال��������ق��������ط��������اع اخل�����������اص

امل����������ط����������وع: س������ي������اس������ة اإلح����������������الل ف���ي 
اجل����������ه����������ات احل�������ك�������وم�������ي�������ة م����س����ت����م����رة 
مل������������������دة أرب����������������������ع س�������������ن�������������وات م�����ق�����ب�����ل�����ة

عضو الشورى السعودي: 
دور املجالس التشريعية في 
دول التعاون يجب أن يشمل 

التشريع ومتابعة التنفيذ

أع��رب عضو مجلس ال��ش��ورى السعودي عبدالرحمن بن أحمد عن 
سعادته بالوجود في دول��ة الكويت، مؤكًدا أن مجلس األم��ة وف��ق في 
اختيار امل��وض��وع ال��ذي يتعلق بالتوظيف ومشاكل البطالة في دول 
التعاون اخلليجي.وقال بن أحمد خال بكلمته في ندوة » توطني الوظائف 
واالستثمار في امل��وارد البشرية ل��دول مجلس التعاون اخلليجي »أن 
إشكاليات قضية توطني الوظائف في السعودية تتوزع مسؤوليتها بني 
احلكومة والقطاع اخلاص واملواطن، مضيًفا »أننا وضعنا أنظمة للعمل 

وأجرينا التجارب على قطاعات عدة. 
وأك���د ب��ن أح��م��د أن ال��واف��دي��ن ساهموا ف��ي ب��ن��اء حضارتنا وصحة 
أبنائنا ويجب أن نتكلم عنهم بإيجابية ألننا دائًما نقترح حلول جميلة 
لتشخيصات خطأ باإلضافة إلى أن التوظيف ليست قضية اقتصادية فقط 

إمنا سياسية واجتماعية. 
وقال إن دور املجالس التشريعية في دول التعاون ليس التشريع فقط 

وإمنا املتابعة ضمن برنامج مشترك في قضية توطني الوظائف. 
وشدد على أن احلاجة ماسة ملراجعة اجلهود السابقة خاصة أن هناك 
قضايا تنتظرنا في املستقبل ومنها اخلصخصة التي تتنوع إلى عدة أنواع 
أسوأها أن القطاع العام يبيع ممتلكاته إضافة إلى تنفيذ برامج مكافحة 

الفساد.

ممثل الشورى السعودي

للمساهمة في تطوير منظومة الشرطة

ضباط  ال��وك��الء  ترقية  يطالب  عسكر 
حاملي شهادة الثانوية إلى رتبة مالزم 

ن����اش����د رئ����ي����س جل��ن��ة 
الداخلية والدفاع البرملانية 
عسكر العنزي، نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجل���راح ب��إص��دار ق��رار 
بترقية الوكاء ضباط أوائل 
احل��اص��ل��ني ع��ل��ى ال��ث��ان��وي��ة 

العامة إلى رتبة مازم.
وق��ال عسكر ف��ي تصريح 
صحافي إن ه��ذا ال��ق��رار كان 
معمواًل به قبل أن يتم إيقافه، 
مؤكًدا أن مثل هذا القرار يشكل 
ح��اف��ًزا للعاملني ف��ي وزارة 
الداخلية ويساهم في تطوير 

وتأهيل رجال الشرطة. 
وأضاف أن ترقية الوكاء 

ضباط إلى رتبة مازم أول ينسجم مع االستراتيجية التي تعمل عليها 
وزارة الداخلية في تأهيل كوادرها البشرية وفق خطة تستهدف إعداد 

ضباط مؤهلني علمّيًا وتدريبّيًا.
وأكد عسكر أن هذه الترقية سوف تعكس الصورة اإليجابية املرجوة في 

رجل األمن ومبا يخدم سياسة وزارة الداخلية في إعداد رجال األمن. 
وأوض��ح أن مثل هذه القرارات فضًا على أنها تشكل حافًزا ملنتسبي 
الداخلية فإن لها دوًرا في تأهيل الكوادر األمنية لتحقيق الرؤية األمنية 

التي حترص على أن تضع أمن الوطن فوق أي اعتبار.
وشدد عسكر على ضرورة إصدار القرار حتى يتحقق الغرض املعنوي 

بترقية الوكاء األوائل إلى رتبة مازم واملهني بتأهيل رجال األمن.

عسكر العنزي 
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