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دعا إلى وضع حد لإلحالة القسرية التي حترمهم من الترقية

الطريجي لوزير الدفاع:
ما مبررات إجبار ضباط على 

التقاعد قبل »املدة القانونية«؟
دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي نائب 
رئيس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي إلى وضع حد لإلحاالت القسرية للتقاعد 
التي تطال بعض الضباط في اجليش، وحترمهم 
من حقوقهم في الترقيات املستحقة إلى رتبة 
أعلى. وأضاف ان هذه اإلحالة القسرية ال تتفق 
م��ع م��ا ق��ام وي��ق��وم ب��ه ه��ؤالء الضباط ف��ي أداء 
مهامهم في خدمة الوطن والدفاع عنه، السيما في 
اآلونة األخيرة ضمن الصفوف األولى مبواجهة 
وباء كورونا. وقال الطريجي ان الكل مع تطوير 
هذه املؤسسة العسكرية وضخ الدماء اجلديدة، 
إال ان الواجب يقتضي في الوقت نفسه تكرمي 
الضباط الذين خدموا الكويت سنوات وعقودا 
من عمرهم، وأن ال تكون نهاية مشوارهم بهذه 

اإلحالة اإلجبارية للتقاعد .
ووجه الطريجي سؤاال إلى وزير الدفاع قال 
فيه هل مت االتصال بعدد من الضباط شفهيا 
والطلب منهم تقدمي كتب إلحالتهم للتقاعد؟ وما 
املبررات إلحالة عدد من الضابط الذين لم يكملوا 

امل��دة القانونية للتقاعد وع��دد الضباط الذين 
يستحقون الترقية خالل األشهر املقبلة وطلب 

منهم التقاعد؟

عبدالله الطريجي 

5 نواب قدموا تعديالت قانونية جتيز للقضاء 
النظر في مسائل اجلنسية وإبعاد غير الكويتيني

ريا�ض عواد 

أع��ل��ن 5 ن���واب ع��ن تقدمهم باقتراح 
ب��ق��ان��ون بتعديل ق��ان��ون إن��ش��اء دائ��رة 
باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
فيما يخص إقامة وإبعاد غير الكويتيني 
وإضافة فقرة إلى قانون )تنظيم القضاء( 
في شأن سحب أو اسقاط أو فقد اجلنسية.

  ويتضمن االقتراح الذي قدمه النواب 
الصيفي الصيفي وأسامة الشاهني وثامر 
السويط وع��دن��ان عبدالصمد وشعيب 

املويزري، املواد التالية: 
 )مادة أولى(: 

يستبدل بنص البند )خامسا( من املادة 
األول��ى من املرسوم بالقانون رقم )20( 

لسنة 1981 املشار إليه النص التالي:
»الطلبات التي قدمها األفراد أو الهيئات 
بإلغاء ال��ق��رارات اإلداري��ة النهائية، عدا 
القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد 

غير الكويتيني«.
)املادة الثانية(: 

تضاف إلى امل��ادة الثانية من القانون 
رق��م )23( لسنة 1990 ب��ش��أن قانون 

تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها اآلتي:
»وال تعتبر من أعمال السيادة القرارات 
اإلداري���ة النهائية ال��ص��ادرة في مسائل 

سحب أو إسقاط أو فقد اجلنسية«.
)املادة الثالثة(: 

على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذه القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون على ان صدور املرسوم بالقانون 
رق��م )20( لسنة 1981 بإنشاء دائ��رة 
باحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 

مبحظورات نظر بعض القرارات اإلدارية 
ف��ي امل���ادة األول���ى منه بند خامسا وهي 
ال��ق��رارات الصادرة في مسائل اجلنسية 
وإبعاد غير الكويتيني، إال أن القضاء سار 
على اعتبار ه��ذه احمل��ظ��ورات من أعمال 
السيادة تأسيسا على حضر املشّرع على 

الدائرة نظر هذه القرارات. 
 وملا كان قانون اجلنسية هو األساس 
في حتديد املواطنة مما يجعل القرارات 
الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير 
من احلقوق واملراكز القانونية املستمدة 
من هذه املركز القانوني ومبا يجعل فقدانها 

أو إسقاطها أو سحبها دون متكني الفرد من 
التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا حلق 

أساسي من حقوق اإلنسان.
 وباعتبار هذه املركز القانوني أساسا 
لسريانه، إذ أن احلق في حتديد الشخصية 
القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها 
وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق 

املدنية والسياسية.
 ولذلك فال تعتبر هذه القرارات أعمال 
سيادة حتجب عن نظر القضاء ولتحقيق 
هذه األمور وامتثاال لنصوص الدستور في 
اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا 

االقتراح بقانون بتعديل املادة األولى بند 
خامسا من قانون إنشاء الدائرة اإلدارية 
بإلغاء احلظر امل��ف��روض على ال��ق��رارات 

الصادرة بسحب وإسقاط اجلنسية.
 كما أض��اف ه��ذا االق��ت��راح ف��ي مادته 
الثانية فقرة جديدة لعجز املادة الثانية من 
املرسوم بالقانون رقم )23( لسنة 1990 
بشأن تنظيم القضاء بعد اعتبار القرارات 
الصادرة في املسائل اجلنسية من أعمال 
السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا 
اخلصوص وانسجاما مع املواثيق الدولية 

التي أصبحت جزء من النظام القانوني
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 القطان يقترح منح أبناء الكويتية 
إقامة دائمة

أعلن النائب د. علي القطان عن أنه تقدم باقتراح 
بقانون بإضافة مادة )9 مكرر “أ”( من القانون 
رقم )6( لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام 
املرسوم األميري رقم )17( لسنة 1959 بقانون 
إقامة األجانب وذل��ك ملنح أبناء امل��رأة الكويتية 

األجانب إقامة دائمة. ونص االقتراح على ما يلي:
 مادة )1(: تضاف مادة )9 مكرر “أ”( بالقانون 
رقم )6( لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام 
املرسوم األميري رقم )17( لسنة 1959 بقانون 

األجانب املشار إليه، النص اآلتي:
  “مينح أبناء امل��رأة الكويتية األجانب إقامة 
دائمة”.2مادة )2(: على رئيس مجلس ال��وزراء 

والوزراء – كٌل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. 
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 
على م��ا ي��ل��ي:2ف��ي إط���ار السعي للتخفيف عن 
معاناة امل��رأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
وغير محدد اجلنسية، وبهدف جتنب الصعوبات 
اإلجرائية التي تواجهها للحصول على التجديد 
السنوي إلقامات األبناء التي تشكل عبئاً عليها، 
فإنه من الواجب تذليل املصاعب أمامها من خالل 
منح أبنائها إقامة دائمة في سبيل تيسير حياة 
األسرة ومنحها مزيداً من االستقرار.2وقد نصت 

املادة األولى من هذا القانون على إضافة مادة )9 
مكرر “أ”( من القانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن 
تعديل بعض أحكام املرسوم األميري رقم )17( 
لسنة 1959 بقانون األجانب املشار إليه، النص 
اآلتي:2“مينح أبناء املرأة الكويتية األجانب إقامة 

دائمة”.

علي القطان 

1000 عامل من اجلنسيتني البنغالية والباكستانية 3 شركات استقدمت 

جوهر يسأل وزير الداخلية إبعاد ذوي 
العقود احلكومية مخالفي اإلقامة 

وج���ه ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 
ح��س��ن ج��وه��ر س�����ؤاالً إل��ى 
وزير الداخلية الشيخ ثامر 
على صباح السالم الصباح، 
قال في مقدمته: لقد كان مما 
أورده نائب رئيس مجلس 
ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء السابق في املؤمتر 
ال��ص��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��ده مع 
وسائل اإلع��الم احمللية عن 
بعد” بتاريخ 2020/٩/۸: 
»إن تكاليف إبعاد مخالفي 
ق��ان��ون اإلق��ام��ة سيتحملها 
ك��ف��الء امل��خ��ال��ف��ني ال��ذي��ن مت 

إبعادهم عن البالد أخيرا".
 "وش��دد على أن تكاليف 
اإلبعاد لن تتحملها اخلزانة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ت��ن��ف��ي��ذا 

لإلجراءات القانونية املتبعة بهذا الشأن".
 وملا كان من ضمن ما ورد في التقرير السنوي 
لديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية للسنة املالية 2012- 2013 

في شأن وزارة الشؤون االجتماعية ما يلي:
 "ال��ن��ص ف��ي العقود احلكومية على عمالة 
احتياطية غير مدفوعة األج��ر بنسبة %10 ما 
ي��ؤدي إل��ى وج��ود عمالة متجولة وع��دم وف��اء 
ال��ش��رك��ات ب��روات��ب تلك العمالة وع��ل��ى الرغم 
مم��ا ميثله ه��ذا التصرف م��ن خ��ط��ورة وانتهاك 
صارخ للقانون، فقد تبني أن األمر قد يجاوز كل 
التصورات مبا قد تتسبب به هذه املخالفة من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية من إح��راج بل ومن 
إساءة بالغة لدولة الكويت في واحدة من أخطر 
القضايا التي يحاربها املجتمع الدولي ويالحق 
مرتكبيها واملتورطني فيها ويوقع عليهم أشد 

العقوبات وهي قضية االجتار بالبشر.
 وفي هذا الشأن سبق أن أورد أحد حسابات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي "ال���ب���واب���ة" ب��ت��اري��خ 
30/10/2018 ما يلي: " أح��ال رج��ال مباحث 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة أمس )3( شركات 
إلى النيابة العامة بتهمة االجتار بالبشر، حيث 
استقدمت )1000( عامل على عقود حكومية، 
وتركتهم حل��ال سبيلهم بال عمل، وق��ال مصدر 
أمني: إن رجال املباحث توصلوا إلى معلومات منذ 
حوالي شهر، تفيد بأن )3( شركات استقدمت نحو 
)1000( عامل على عقود حكومية، وأغلبهم من 
اجلنسيتني الباكستانية والبنغالديشية، وبعد 
إجراء املزيد من التحريات تبني أن جميع العمال 
الذين دخلوا البالد ال يعملون في شركاتهم، وأن 
مندوبي تلك الشركات أوع��زوا إليهم بالعمل في 
أي مكان بعيدا عن أع��ني رج��ال املباحث حتى ال 

ينكشف أمرهم.
 وأوض��ح أن رجال املباحث ألقوا القبض على 
عدد من العمال، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن كال 
منهم دفع )3( آالف دينار لقاء حصوله على فيزا 
عمل، وترك مندوبو تلك الشركات حرية العمل في 
أي مكان، بشرط أن يدفع كل منهم )100( دينار 

شهريا للشركة.
 وأضاف املصدر أن رجال املباحث أحالوا ملفات 
وأصحاب تلك الشركات إلى النيابة العامة التي 

أمرت بتسجيل قضية اجتار 
ب��ال��ب��ش��ر، وح��ج��زه��م حلني 

االنتهاء من التحقيقات".
 ونستطيع أن نتبني بشكل 
ال لبس فيه وال غموض مدى 
ح��رص الكويت على حماية 
حقوق العاملني غير الكويتيني 
- خ��الف��ا مل���ا أق���دم���ت عليه 
وزارة الشؤون االجتماعية 
من سلوك - وذل��ك باالطالع 
على امل��ادت��ني )10(، )16( 
من القانون رقم )1٩( لسنة 
2000 في شأن دعم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل 
ف��ي اجل��ه��ات غير احلكومية 
بنصهما التالي: املادة ) 10(: 
اعتبارا من أول الشهر التالي 
لتاريخ العمل بهذا القانون 
يتعني على جميع اجلهات 
غير احلكومية التي تستخدم عمالة وفقا ألحكام 
القانونني رقمي )38( لسنة 1٩٩4م، و)28( 
لسنة1٩٩٩م املشار إليهما أن تدفع مستحقات 
العاملني لديها من غير الكويتيني في حساباتهم 
الشخصية لدى البنوك احمللية وأن ترسل صورة 
م��ن الكشوف املرسلة للبنوك بهذا ال��ش��أن إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ويصدر قرار 
من مجلس ال��وزراء بناء على عرض وزير املالية 
بقواعد املعاملة اخلاصة بهذه احلسابات من حيث 

املصروفات والعموالت البنكية عليها".
 املادة )16(

في حالة مخالفة أحكام امل��ادة السابقة يعاقب 
صاحب العمل بغرامة ال جتاوز مجموع مستحقات 
العاملني التي تخلف عن دفعها، وذل��ك من دون 
اإلخ��الل بالتزامه بدفع هذه املستحقات للعاملني 
ب���ذات اإلج�����راءات امل��ن��ص��وص عليها ف��ي امل���ادة 

السابقة".
 ومتابعة لهذا املوضوع، وحتي ميكننا الوصول 
إلى احلقيقة وحماية للدولة من أن يلحقها وزر هذه 
املخالفة الصارخة للقانون، وحتميل املسؤولية 
من انتهك القانون، وحتى ال تؤدي إجراءات وزارة 
الداخلية في إبعاد مخالفي اإلقامة االكتفاء بتحميل 
كفالء املبعدين في العقود احلكومية التي أشار 
إليها دي��وان احملاسبة في تقريره السنوي عن 
السنة املالية 2012- 2013 السالف اإلشارة إليه 
تكاليف إبعادهم فقط، وإمنا تنفيذ القانون بحقهم 
وفرض احترامه بإلزام أصحاب األعمال في العقود 
احلكومية املشار إليها دفع مستحقات العاملني 
لديهم وفق املادة )15( السالف اإلشارة إليها فإن 
خالفوها طبقت بحقهم املادة )16( السالف اإلشارة 

إليها أيضا. 
وطالب تزويده وإفادته باآلتي: 

-كشف باملبعدين من مخالفي اإلق��ام��ة حتى 
31/12/2020 في احل��االت املشار إليها - إن 
وج��دت - مبينا ب��ه أع��داده��م وجنسياتهم لكل 
شركة من الشركات بجميع العقود احلكومية 
التي طبق فيها ما أورده ديوان احملاسبة بتقريره 
للسنة املالية 2012–2013 املشار إليه: "النص 
في العقود احلكومية على عمالة احتياطية غير 
مدفوعة األجر بنسبة )%10( ما يؤدي إلى وجود 
عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك 

العمالة"، وذلك منذ بداية العمل بهذا النص

حسن جوهر 

4 أسئلة إلى وزراء النفط  املطر يوجه 
والتربية والتعليم العالي والتجارة والصناعة

وجه النائب د. حمد املطر4 أسئلة إلى كل من 
وزراء النفط ،والتربية والتعليم العالي، والتجارة 

والصناعة.
ن��ص ال��س��ؤال األول إل��ى وزي���ر النفط وزي��ر 

الكهرباء واملاء د. محمد الفارس على ما يلي:
تعتمد ال��دول��ة ع��ل��ى ال��ب��ت��رول بشكل كبير 
وأس��اس��ي، وللجيولوجي دور فعال ومهم في 
القطاع النفطي، كما أن خريجي وخريجات هذا 
التخصص قد تلقوا وتعلموا في جامعة الكويت 
في كلية علوم األرض والبيئة )قسم اجليولوجيا( 
العديد والكثير فيما يخص البترول واستكشافه 
وأن���واع اخل��زان��ات النفطية وصخور اخلزانات 
النفطية وصخور املصدر واملكامن النفطية وغيرها 
من اخلبرات في مجال القطاع النفطي.2ولكون 
خريجي وخريجات قسم اجليولوجيا في كلية 
العلوم ي��رون أنفسهم ف��ي العطاء والعمل في 
القطاع النفطي أكثر من غيره وه��ذا ما يوافق ما 
تعلموه وتدربوا عليه طول مشوارهم الدراسي، 
ولكن هناك قصورا من وزارة النفط لهذه الفئة من 
الترشيح للوظائف التي يستحقونها، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - هل يوجد إع��الن توظيف للحاصلني على 
تخصص علوم جيولوجيا؟ إذا كانت اإلجابة 
النفي، فما سبب وقف إعالن توظيفهم من تاريخ 

2018/5/31 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - ه��ل سيفتح ب��اب التوظيف؟ إذا كانت 

اإلجابة اإليجاب، فمتى سيتم ذلك؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

وردت إلينا معلومات عن قيام مؤسسة البترول 
الكويتية وب��ع��ض شركاتها بالتجديد لعقود 
مهندسني غير كويتيني ف��ي ظ��ل أزم���ة توظيف 

وبطالة حقيقية يتعرض لها شبابنا الكويتيون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما السبب وراء قرار التجديد؟

2 - ه��ل نشر إع��الن توظيف للكويتيني في 
التخصصات التي مت التجديد لها؟

3 - كشف تفصيلي ح��ول عقود املهندسني 
غير الكويتيني الذين مت التجديد لهم مع بيان 
جنسياتهم وخ��ب��رات��ه��م العملية وتخصصهم 

ومؤهلهم العلمي.
ن��ص ال���س���ؤال ال��ث��ان��ي إل���ى وزي���ر ال��ت��ج��ارة 
والصناعة وزي��ر ال��دول��ة للشؤون االقتصادية 

فيصل املدلج على ما يلي:
منى إلى علمي قيام الهيئة العامة للبيئة بتوقيع 

مذكرة تعاون للقيام بطالء بعض املسطحات مبادة 
تتسبب في تخفيض درجة حرارة األسطح بعشر 
درجات سيليزيه ومت ذكر تعميمها على طرق دولة 

الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 - كم قيمة ه��ذا التعاقد وعلى أي ب��اب من 
أبواب امليزانية؟

2 - هل يوجد ما يلزم في هذه املذكرة لتعميم 
هذا الطالء على جميع طرق الكويت؟

3 - سبب قيام الهيئة العامة للبيئة بتوقيع 
ه��ذه امل��ذك��رة ك��ون جهة االختصاص هي الهيئة 

العامة للطرق والنقل البري.
  نص السؤال الثالث إلى وزير التربية وزير 

التعليم العالي د.علي املضف على ما يلي:
تنص املادة )13( من الدستور على أن: »التعليم 
ركن أساسي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة وترعاه« 
كما تنص املادة )40( منه على أن: »التعليم حق 
للكويتيني، تكفله الدولة، وفقا للقانون وفي حدود 
النظام العام واآلداب، والتعليم إلزامي مجاني 
في مراحله األول��ى وفقا للقانون ويضع القانون 
اخلطة الالزمة للقضاء على األمية«، وتهتم الدولة 

خاصة بنمو الشباب البدني واخللقي والعقلي. 
وتبني وتشدد هاتان امل��ادت��ان على ما تكفله 
ال��دول��ة م��ن ح��ق التعليم وإلزاميته ومجانيته 
للمواطنني جميعا، وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك نشهد 
قصورا في توفير م��دارس متخصصة لفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة الذين يعانون من ازدواجية 

إعاقة شديدة )كف بصر وذهنية(.

حمد املطر

الشحومي يسأل وزير التربية 
عن عدد املدارس اخلاصة

في منطقة سلوى
وجه النائب أحمد الشحومي سؤاالً إلى وزير التربية وزير 
التعليم العالي الدكتور علي املضف، قال في مقدمته:تعاني 
منطقة سلوي من تكدس امل��دارس اخلاصة فيها ما يتسبب في 
مشاكل كثيرة منها اجتماعية وأخرى تنظيمية خاصة، وهذا أحد 

األسباب الرئيسة لالزدحام املروري في املنطقة. 
وطالب تزويده وإفادته باآلتي: 

)1( ك��م ع��دد امل����دارس اخل��اص��ة ف��ي منطقة س��ل��وى؟ وما 
نظام العقود املبرمة معها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من 

تراخيصها. 
)2( م��ا ن��وع املباني امل��رخ��ص لها بتحويلها إل��ى م��دارس 
خاصة؟ وهل مت أخذ موافقة بلدية الكويت على استغالل هذه 
املباني وحتويلها إلى م��دارس خاصة في منطقة سكنية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي مبراسالتكم مع البلدية 
وردود البلدية عليها.2)3( صدرت قرارات من مجلس الوزراء 
واملجلس البلدي، بشأن نقل امل��دارس اخلاصة التي تقع داخل 
املناطق السكنية، ما امل��دارس التي طبقت هذا القرار في منطقة 
سلوى؟ وما املدارس التي مازالت مستمرة باستغالل مواقعها في 
املنطقة نفسها؟ وما املدارس التي جددت لها الوزارة التراخيص 
التي خولتها االستمرار بالعمل في مواقعها احلالية؟ وهل 
وضعت ال��وزارة ج��دوال زمنية لنقلها ملواقع أخ��رى؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي باجلدول وحتديد املدد الزمنية 
لكل مدرسة.2)4( ما املدارس التي منحت تراخيص الستغالل 
م��واق��ع ف��ي منطقة سلوى بعد ص��دور ال��ق��رارات ذات الشأن 
بنقل امل��دارس اخلاصة من املناطق السكنية؟2)5( ما اللوائح 
واألنظمة واالشتراطات التي تفرضها ال��وزارة في املباني التي 
ميكن ترخيصها الستغالل املباني كمدارس خاصة ومباشرة 
عملها فيها؟2)6()أ.غ( ما  خطة الوزارة للحد من التوسع بإقامة 
املدارس في املناطق السكنية؟ وما اشتراطات تخصيص أراض 

للمدارس اخلاصة؟

احلجرف يسأل وزير اخلارجية 
عن استراتيجية الوزارة لصقل 

كفاءات منتسبيها 
وجه النائب مبارك احلجرف سؤاالً إلى وزير اخلارجية الشيخ 
أحمد ناصر احملمد الصباح، قال في مقدمته: 2بناء على التوجه 
احلكومي املعلن بشأن خفض املصاريف وترشيدها، وباإلشارة 
إلى القرارات الوزارية التي جاءت مستندة على هذا التوجه مثل 
القرار املعني بخفض عدد ساعات دراسة اللغة العربية والتربية 
اإلسالمية ألبناء السادة الدبلوماسيني العاملني في اخلارج، وعدم 
حتمل تكاليف رسوم املواصالت ألبنائهم، وعدم حتمل تكاليف 
تعلم وتقوية اللغة األجنبية لهم ولزوجاتهم.2وطلب تزويده 
وإفادته باآلتي:2)1( كم القيمة اإلجمالية التي استطاعت الوزارة 
توفيرها جراء كل قرار من القرارات املشار إليها أعاله على حدة؟ 
وهل نوقشت هذه ال��ق��رارات في مجلس السلكيني الدبلوماسي 
والقنصلي او اكتفيتم بعرضها عليهم فقط؟2)2( تكاليف اللجان 
املشارك بها مساعدو وزي��ر اخلارجية خ��الل السنوات الثالث 
املاضية، وعدد اللجان املشارك بها كل مساعد على حدة، وتكلفة 
املهام الرسمية ملساعدي وزير اخلارجية خالل السنوات الثالث 
املاضية كل على ح���دة.2)3( تكلفة مخصصات ش��ؤون مكتب 
الوزير ونائبه ومساعديه، والتكلفة السنوية للمسميات الوظيفية 
لنائب الوزير ومساعديه.2)4( ما املهام الوظيفية ملكتب التفتيش 
والتدقيق التابع للوزير، وتكلفة مخصصاته -إن وجدت-؟ وما 
السبب وراء فصل الشؤون اإلدارية واملالية، إلى الشؤون اإلدارية 
والشؤون املالية، والتكلفة التي سببها هذا الفصل واألسباب 
التي دعت الوزارة إلى هذا الفصل؟2)5( كم عدد مساعدي وزير 
اخلارجية والسفراء الذين استعانت بهم الوزارة وهم من خارج 

السلك، أي لم يتدرجوا بالعمل في وزارة اخلارجية.


