
جاء ملف التوظيف ومعاجلة مشكلة 
البطالة في مقدمة اهتمامات السلطتني 
التشريعية والتنفيذية في دور االنعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي اخلامس 
ع��ش��ر، ن��ظ��را أله��م��ي��ة ه���ذه القضية 
وارتباطها الوثيق بتنمية البلد وحتقيق 
األمن واالستقرار االجتماعي واألسري، 
ح��ام��ا م��ع��ه آم���ال وت��ط��ل��ع��ات أع��ض��اء 
السلطتني لفتح ق��ن��وات عمل جديدة 
تستوعب ال��ش��ب��اب الكويتي وحتقق 
طموحاته التي تنصب في صالح إعمار 
وازده��ار البلد.وشهد هذا الدور توجيه 
استجوابني وم��ا ي��ق��ارب ال��� 57 س��ؤاال 
برملانيا تتعلق جميعها بقضية التوظيف 
والبطالة، وإق��رار سلة من التوصيات 
املتعلقة بهذه القضية، فضا عن تقدمي 
15 اقتراحا بقانون وحزمة اقتراحات 

برغبة بهذا اخلصوص.

األسئلة
فقد وج��ه ال��ن��واب في دور االنعقاد 
ال��ث��ال��ث 57 س���ؤاال ب��رمل��ان��ي��ا تناولت 
مختلف محاور عملية التوظيف ورؤية 
احلكومة وسياساتها العامة لكافة 
ال���وزارات واجلهات احلكومية في هذا 

اجلانب، وأعداد الكويتيني املسجلني في 
ديوان اخلدمة املدنية على قوائم انتظار 

احلصول على الوظائف.
وت��س��اءل ال��ن��واب ع��ن ق���رار مجلس 
اخلدمة املدنية حظر تسجيل الكويتيني 
املنتهية خدماتهم من احلكومة في نظام 
التوظيف املركزي ملدة سنة من تاريخ 
إق��رار انتهاء اخلدمة والسند القانوني 
الذي مبوجبه اتخذ هذا القرار والدراسة 
ال��ت��ي أج��راه��ا مجلس اخل��دم��ة املدنية 
قبل إص���داره. وت��ق��دم ال��ن��واب بأسئلة 
عن األسس واملعايير التي تستند إليها 
الهيئة العامة لاستثمار في تعيينات 
عضويات مجالس اإلدارات وما إذا كان 
هناك كادر خاص لبعض موظفي الهيئة، 
كما تساءلوا عن األسباب التي أدت إلى 
استمرار القصور وع��دم تفعيل بعض 
الوحدات التنظيمية بالهياكل التنظيمية 
لبنك الكويت امل��رك��زي، وأس��ب��اب عدم 
اعتماد الهيكل التنظيمي لبنك الكويت 

املركزي من ديوان اخلدمة املدنية.
وطلب النواب كشفا بجميع موظفي 
الدولة مبؤسساتها وأجهزتها املختلفة 
والشركات التابعة لها ممن يشغلون 
منصب أو درجة وكيل وزارة أو وكيل 
وزارة مساعد حالياً مبيناً فيه تاريخ 

صدور مرسوم بتعيني كل منهم باملنصب 
اإلداري وكشف مبؤهاتهم العلمية 

وتخصصاتهم الدراسية.
واستفسر النواب عن خطة مؤسسة 
ال��ب��ت��رول لتعيني الشباب الكويتيني 
من حديثي التخرج وأصحاب اخلبرة 
للعمل في قطاعات البترول، باإلضافة 
إلى اختصاصات الهيئة العامة للقوى 
العاملة وق��رار تشكيل مجلس اإلدارة 

احلالي وكافة القرارات الصادرة عنه. 
وشملت االستفسارات النيابية طلب 
معرفة الهدف من النهج ال��ذي تتبعه 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
النفطية ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة بتوظيف 
الكويتيني والكويتيات بعقود املقاولني 
ول��ي��س بالتوظيف امل��ب��اش��ر وأس��ب��اب 
مخالفة ن��ص��وص م���واد ال��دس��ت��ور )8 
و26 و41(. وتساءل النواب عن سبب 
استثناء األمانة العامة ملجلس الوزراء 
من ديوان اخلدمة املدنية في التعيينات 
وهل ملوظفي األمانة ك��ادر مالي خاص 
وك��م يبلغ ع��دد موظفي إدارة الناطق 

الرسمي ملجلس الوزراء.
وط��ل��ب ال��ن��واب م��ن خ��ال األسئلة 
البرملانية تزويدهم بشروط ومعايير 
دي��وان اخلدمة املدنية لشغل الوظائف 
القانونية في ال���وزارات وكذلك شغل 
وظ��ي��ف��ة م��س��ت��ش��ار ق��ان��ون��ي م��ن غير 
الكويتيني وبيان بعدد شاغلي وظيفة 
مستشار قانوني في وزارات الدولة 
املختلفة ونسبة التكويت بتلك الوظيفة، 
باإلضافة إلى خطة ديوان اخلدمة املدنية 

لتكويت الوظائف القانونية.

بقانون اقتراحًا   15
وق��دم ال��ن��واب 15 اق��ت��راح��اً بقانون 
بشأن قضايا التوظيف وحقوق العمالة 
ت��ت��ن��اول أوج��ه��ا كثيرة م��ن ضمانات 
االس��ت��ق��رار الوظيفي مثل استحقاق 
املؤمن عليه تعويضاً قيمة الرواتب التي 
يتقاضاها من رب العمل عند االبتعاث 
للعاج في اخل��ارج س��واء كان مريضاً 
أو م��راف��ق��اً م��ن ال��درج��ة األول���ى وذل��ك 

ملرة واح��دة، وإعطاء املواطن الكويتي 
األول��وي��ة ف��ي التوظيف كما ورد في 
االقتراح بقانون في شأن تعديل البند 
) ب( من امل��ادة رقم ) 19 ( من املرسوم 
بالقانون رقم ) 23 ( لسنة 1990 بشأن 
قانون تنظيم القضاء والذي ينص على 

أن يكون التعيني للكويتيني كقضاة.
واق��ت��رح ال��ن��واب أن يكون التعيني 
في الوظائف احلكومية الشاغرة عن 
طريق اإلع��ان في صحيفتني يوميتني، 
ووفقا لقواعد املفاضلة التي يضعها 
مجلس اخلدمة املدنية، وأن يتم مساواة 
امل��وظ��ف��ني الكويتيني احل��اص��ل��ني على 
م��ؤه��ل جامعي بتخصص ح��ق��وق من 
العاملني في اجلهات احلكومية كافة من 
حيث املرتب األساسي وم��ا يلحقه من 
مميزات أو بدالت أو مكافآت، وعدم جواز 
إحالة املوظف للتقاعد شريطة أن يكون 
مستحقاً ملعاش تقاعدي فيما لو انتهت 

خدمته باالستقالة وقت اإلحالة.
 وت��ض��م��ن��ت امل��ق��ت��رح��ات النيابية 
وضع االشتراطات والضوابط الازمة 

إلحالة املوظف للتقاعد، وحتديد قواعد 
املقابلة الشخصية للمتقدمني للوظائف 
وإجراءاتها على ضوء متطلبات شغل 
الوظيفة وفق طبيعتها ومبا ال جتاوز 
النسبة احمل����ددة ل��ه��ا ع��ل��ى %15 من 
مجموع ال��درج��ات املخصصة لشروط 
شغلها، ناهيك عن التأمني ضد البطالة 
وزيادة الضمانات للعاملني في القطاع 
األهلي. وتطرقت املقترحات النيابية 
إلى صرف مكافأة مالية تعادل رواتب 
خمس س��ن��وات مالية ومكافأة نهاية 
اخل��دم��ة ملوظفي السلك الدبلوماسي 
والقنصلي ممن أمضوا ما يزيد على 30 

سنة ميادية في اخلدمة. 

برغبة االقتراحات 
وتقدم النواب في دور االنعقاد الثالث 
بعدد كبير من االقتراحات برغبة الهادفة 
إلى معاجلة قضيتي التوظيف والبطالة 
وحتسني بيئة العمل لتشجيع الشباب 
الكويتي إلى التوجه للقطاع اخلاص، 
فضا عن املقترحات الهادفة إلى إحال 
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ب���دال م��ن العمالة 
األجنبية في اجلهات احلكومية ال سيما 

القطاع النفطي.

وتضمنت االق��ت��راح��ات النيابية 
املطالبة بتكويت القطاع النفطي بنسبة 
)%100( م��ن خ��ال حصر الوظائف 
التخصصية ال��ن��ادرة واالس��ت��ف��ادة من 
طاقات الكوادر الوطنية ووضع برامج 
تعليمية وت��دري��ب��ي��ة ت��ؤه��ل الشباب 
الكويتي لشغل الوظائف التخصصية، 
ورف����ع ن��س��ب��ة ال��ت��ك��وي��ت ب��ال��ش��رك��ات 
وامل��ق��اول��ني املتعاقدين م��ع الشركات 
النفطية لتصل إلى %70، والتوسع في 
الصناعات النفطية ما يساهم في رفع 

إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل.
واق��ت��رح ال��ن��واب وق��ف العمل بقرار 
م��ج��ل��س اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة رق���م )15( 
لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم )36( لسنة 
2006 بشأن قواعد وأسس وإج��راءات 
ومواعيد تقييم أداء املوظفني والتظلم 
م��ن��ه، وت��س��ك��ني امل��وظ��ف��ني احلكوميني 
املعارين للهيئات واملنظمات الدولية بعد 
عودهم من اإلعارة على نفس املستويات 
الوظيفية التي شغلوها بشرط شغلهم 
تلك الوظائف القيادية والفنية سنتني 
مياديتني على األق��ل، وحصولهم على 
تقدير )مم��ت��از( أث��ن��اء عملهم ف��ي تلك 

الهيئات واملنظمات الدولية.
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املصرية؟  بالقنصلية  مواطن  على  االعتداء  جتاه  اخلارجية  إجراءات   ما  الدالل: 
وج��ه النائب محمد ال��دالل س��ؤاال ال��ى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية  ونص 
ال��س��ؤال على: لكل مواطن ومقيم في الكويت 
كرامته التي يجب أن ال ينتقص منها وملهنة 
احملاماة احترامها اخلاص وتقديرها في أطار 
دوره���ا ال��داع��م للحقوق ولتحقيق ال��ع��دال��ة ، 

وق��د فوجئنا باالعتداء الواقع داخ��ل قنصلية 
جمهورية مصر العربية على أح��د املواطنني 
العاملني في مهنة احملاماة وكذلك التشريعات 
الكويتية، ويعد ذلك االعتداء مخالفة لاتفاقيات 
الدولية ذات الطابع الدبلوماسي كما أنها تخالف 
املبادئ احلقوقية والقانونية املرتبطة مبهنة 

احملاماة ، وباعتبار أن ه��ذا التصرف من قبل 
البعض في قنصلية جمهورية مصر العربية 
مرفوض وغير مقبول ويعد جت��اوز للقانون 
ولشرعية دول��ة الكويت ، ل��ذا يرجى أفادتنا 

بالتالي:
1 - م��ا ه��ي إج�����راءات وزارة اخل��ارج��ي��ة 

للتعامل مع االعتداء الواقع على أحد احملامني من 
املواطنني الكويتيني في قنصلية جمهورية مصر 

العربية مؤخراً.
2 - ه��ل مت ات��خ��اذ ق�����رارات ذات طبيعة 
دبلوماسية تتعلق بالدبلوماسيني الذين قاموا 

باالعتداء أو مع البعثة الدبلوماسية.

استجوابان وطلبا مناقشة و57 سؤااًل برملانيًا و15 اقتراحًا بقانون  

دور االنعقاد الثالث.. رقابة وتشريع لزيادة الفرص الوظيفية  

جلسة أرشيفية 

ح��ق��وق ال��ع��م��ال��ة وض��م��ان��ات االس��ت��ق��رار 
األك�������ث�������ر  اإلح���������������������ال  و  ال�������وظ�������ي�������ف�������ي 
ال����ن����ي����اب����ي����ة امل������ق������ت������رح������ات  ف��������ي  ورودا 

م�����ن  ع����������������دد  ب�������ت�������ك�������وي�������ت  م��������ط��������ال��������ب   
رأس�����ه�����ا  وع������ل������ى  امل�����ه�����م�����ة  ال�����ق�����ط�����اع�����ات 
٪100 ب���ن���س���ب���ة  ال���ن���ف���ط���ي  ال����ق����ط����اع 

إج��راءات  ب��دراس��ة  ال��ب��ش��ري��ة«  »امل��وارد  ت��ك��ل��ي��ف 
تنسيق  وخطوات  البترول  مهندسي  استيعاب 
ال��ع��م��ل س���وق  واح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��خ��رج��ات 

ب�����اإلح�����ص�����ائ�����ي�����ات  م�������وث�������ق  ح������ك������وم������ي  ع����������رض   
وت���ش���ج���ي���ع  اإلح����������ال  إلج�������������راءات  واألرق�������������ام 
اخلاص القطاع  في  للعمل  الوطنية  العمالة 


