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أهم بنود اخلالف بني جمعية املعلمني وديوان اخلدمة املدنية
تفسير جمعية املعلمنيتفسير ديوان اخلدمةاملادة

شروط شغل وظائف
أعضاء الهيئة التعليمية

اشتراط حصول املعلم على االمتياز في آخر 
سنتني للترفيع إلى املستوى األعلى

مت إلغاء جميع الشروط باستثناء عدد 
سنوات اخلبرة

مكافأة األعمال املمتازة
القانون نص على احلد األعلى ولم ينص على احلد 
األدنى، وبالتالي من حق وزير التربية حتديد احلد 

األدنى

مت تعديل مكافأة األعمال املمتازة 
للمعلمني لتصبح 1500 دينار

بدل طبيعة العمل بواقع 40 دينار 
للعاملني في التربية اخلاصة 

وبطيئي التعلم

إلغاء جميع البدالت املقررة سابقا، ومبا أنه 
لم يحدد في القانون اجلديد هذه البدالت 

فتعتبر ملغاة

اإلبقاء على البدالت التي لم تذكر في 
القانون

شمول بدل اإلشراف للمراقبني 
ومدراء الشؤون التعليمية وغيرهم

لم يحدد القانون هذه املسميات وبالتالي 
يصرف فقط ملن ذكرت مسمياتهم

القاعدة معمول بها سابقا وهم مشمولون 
بحكم وظائفهم دون احلاجة لذكر كل املسميات

تعيني املعلم اجلديد على فئة )د(
القانون وضع شرط سنة خبرة للجامعي 

ليعني في )د(، وبالتالي يعني اجلديد على )هـ(

كل املعلمني اجلامعيني تعينوا على )د(، 
وفئة )هـ( مخصصة حلملة الدبلوم 

فكيف يعني جامعي على )هـ(

باالشـــارة لكتابكم رقم )و 
ت/و أ/1302( املؤرخ 2012/1/24 
بشأن طلب االفادة عن تطبيق 
القانون املشـــار اليه من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية أم 
سيصدر قرار من مجلس اخلدمة 
املدنية منفذ له مع طلب إضافة 
رموز البدالت واملكافآت املقررة 
املتكاملة للخدمة  النظـــم  على 

املدنية.
يرجى التفضل باالحاطة بأنه 
بعد دراسة املوضوع وما قد يثيره 
تطبيق القانون من استفسارات 

يرى الديوان اآلتي:
1 - فيمـــا يتعلـــق بتطبيق 
القانون من تاريخ نشـــره في 
اجلريدة الرسمية أم سيصدر قرار 
منفذ له من مجلس اخلدمة املدنية 
البدالت  من طلب إضافة رموز 
النظم  املقـــررة على  واملكافآت 

املتكاملة للخدمة املدنية؟
فإنه ملا كانت املادة العاشرة 
من القانون رقم 2011/28 قضت 
بأن يعمـــل بالقانون من تاريخ 
نشره باجلريدة الرسمية وكان 
هذا القانون قد نشر في اجلريدة 
الرسمية بتاريخ 2011/12/18 ومن 
ثم فإن موعد الصرف سيكون 
بأثر رجعي من هـــذا التاريخ، 
وال يتوقف ذلك على صدور أي 
قرارات منفذة من مجلس اخلدمة 
املدنية، حيث لم يتضمن القانون 
املشـــار اليـــه أي اختصاصات 
ملجلس اخلدمة املدنية بإصدار 
قرارات تنفيذية في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بالتطبيق اآللي 
للبدالت واملكافآت الشهرية في 
النظم املتكاملة للخدمة املدنية، 
فقد مت اتخاذ اجراءات هذا التفعيل 

اآللي على الرموز اآلتية:
٭ املكافأة التشجيعية على الرمز 

رقم 882.
٭ مكافأة املستوى الوظيفي على 

الرمز رقم 883.
٭ بدل التدريس على الرمز رقم 

.884
٭ بـــدل التخصص النادر على 

الرمز رقم 885.
٭ بدل اإلشراف على الرمز رقم 

.886
٭ مكافـــأة املؤهل العلمي على 

الرمز رقم 887.
٭ بدل التوجيه على الرمز رقم 

.888
الالزم  اتخـــاذ  لذا، يرجـــى 
نحو مراجعـــة اعتماد البدالت 
واملكافـــآت وفقا ملا هو موضح 
اآلليـــة وموافاتنا بأي  بالنظم 
مالحظات في هذا الشأن، علما 
بأن أسماء املستفيدين تظهر على 
النظـــام )34 - املكافآت اآللية( 
بناء على البيانات املدخلة على 
النظام املتكامل من أجل اإلدارات 
املختصـــة لـــدى جهتكم، ومن 
ثم يلـــزم مراعاة ضبط بيانات 
املوظفني والتأكد من أنها متوافقة 
مع الواقـــع ومتفقة مع القواعد 
واألحـــكام والشـــروط املقررة 
البدالت واملكافآت  لصرف هذه 
مبوجب القانـــون رقم 2011/28 

املنوه عنه.
2 - ما شروط شغل وظائف 

أعضاء الهيئة التعليمية
لقد حدد اجلدول رقم 1 املرافق 
للقانون شروط شغل وظائف 
أعضاء الهيئة التعليمية وقصرها 
على التأهيل ومدد اخلبرة، ولم 
مينح القانون وزارة التربية أو 
أي جهة أخـــرى أي اختصاص 
في وضع شروط إضافية لشغل 
الوظائـــف خالفا للقواعد  هذه 

السابقة.
وعلى هذا األســـاس فإن كل 
من ســـتتوافر له مـــدة اخلبرة 
املقررة للمستوى الوظيفي األعلى 
سيتم رفع املستوى اليه بدون 
أي شـــروط إضافية، وذلك مع 

عدم االخالل بشـــرط أن يكون 
املوظف قد حصـــل في كل من 
السنتني األخيرتني على تقرير 
نهائي بدرجة ممتاز بحســـبان 
أن رفع املســـتوى الوظيفي هو 
مبنزلة ترقية وظيفية باالختيار 
على نحو يستلزم تطبيق شرط 
الترقية املتعلق باحلصول على 
تقريرين بدرجـــة ممتاز عمال 
بالشرط 2 من املادة 24 من نظام 

اخلدمة املدنية.
3 - ما احلـــد األدنى ملكافأة 

األعمال املمتازة؟
الثالثة من  املادة  لقد نصت 
القانون رقـــم 2011/28 على أن 
»تعـــدل قيمة مكافـــأة األعمال 
املمتازة لتكون بحد أقصى 1500 
دينار« ومفاد ذلك أن القانون لم 
يعدل قواعد وأحكام هذه املكافأة 
الواردة بقـــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 2010/9 بشأن املكافآت 
املالية مقابل اخلدمات املمتازة، 
حيث اقتصر التعديل على رفع 
قيمة احلد االقصى الى 1500 دينار 
ومن ثم فإنه وملا كان القرار رقم 
2010/9 أجاز للجهات احلكومية 
منح هذه املكافآت بفئات أقل وفقا 
لضوابط محـــددة يتم وضعها 
بقـــرار مـــن الوزيـــر املختص 
وبالتالي فإن حتديد احلد االدنى 
وضوابط املنح تكون بقرار من 
وزير التربيـــة، حيث لم يلزم 
القانون وزارة التربية بحد أدنى 
لهذه املكافأة، وإمنا قرر رفع احلد 
األقصى لها الى 1500 دينار ان هي 
رأت منحها لفئات معينة بقيمة 
أعلى من تلك الواردة في القرار 
رقم 2010/9 وبشروط وضوابط 

حتددها الوزارة.
4 - آلية تطبيـــق الدورات 

التدريبية:
لقد نصت املادة الرابعة من 
القانون رقم 2011/28 على أن مينح 
أعضاء الهيئة التعليمية الذين 
يجتازون الدورات التدريبية التي 
مت االتفاق عليها مع ديوان اخلدمة 
املدنية مكافأة ال تتجاوز 1000 
دينار ملـــن يجتاز تلك الدورات 

خالل العام الدراسي الواحد.
وعلى هذا األساس فإن آلية 
تطبيق هـــذه املادة تبـــدأ بأن 
تقـــدم وزارة التربية مقترحها 
حـــول طبيعة ونوع ومدة هذه 
الدورات واجلهة التي ســـتقيم 
الدورة ومقدار املكافأة املقترحة 
مبا ال يتجاوز احلد األقصى املقرر 
الى  الرابعة 1000 دينار  باملادة 

الديوان ليتسنى دراسته.
5 - هـــل تطبيـــق مكافـــأة 
االستحقاق سيكون دون شروط 

أو ضوابط إضافية؟
لقد تضمنت املادة اخلامسة 
من القانـــون رقم 2011/28 منح 
مكافأة االستحقاق ولم تتضمن 
اال شرطا وحيدا وهو مدة اخلدمة 
)30 ســـنة للذكور، 25 ســـنة 
لالناث( مع استثناء من تنتهي 
خدمته بعـــدم اللياقة الصحية 
بنســـبة عجز أكثر من 50% من 
شرط مدة اخلدمة ومن ثم فإنه 
ال يجوز وضع شروط إضافية 
للصرف، سواء من قبل الوزارة 

أو أي جهة أخرى.
6 - ما املقصود مبدة اخلدمة 
املطلوبـــة فـــي مجـــال مكافأة 
االســـتحقاق  وهـــل يشـــترط 
أن تكـــون في وظائـــف الهيئة 
التعليمية وهل يشترط أن تكون 

متصلة؟
لقد جرى نص املادة اخلامسة 
من القانون رقم 2011/28 على منح 
أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة 
االســـتحقاق ولم تتضمن هذه 
املادة إال شرطا وحيدا، وهو أن 
يكون قد مضى على خدمتهم )30 
سنة للذكور، 25 سنة لإلناث( 
مع استثناء من تنتهي خدمته 

بعدم اللياقة الصحية بنســـبة 
عجز أكثر من 50% من شـــرط 

مدة اخلدمة.
وعبارة )أن يكون قد مضى 
على خدمتهم( يقصد بها خدمتهم 
في وظائف الهيئة التعليمية في 
اجلهات احلكومية وليس مجرد 
اخلدمة في الدولـــة أو اخلدمة 
النظر عن  التأمينيـــة بغـــض 
الوظائف التي كانوا يشغلونها 
وهـــو ما يتفق مـــع الهدف من 
تقرير هـــذه امليزة وغيرها من 
املزايا التي تضمنها القانون على 
نحو ما ورد باملذكرة االيضاحية 
للقانـــون، حيـــث ورد بها )ان 
القانون صدر ليطلق االستقرار 
التعليمية....  بالهيئة  للعاملني 
وخلق واقع يحـــاول أن يوفق 
بني االستجابة لطموحات املعلم 
في الترقي والنمو الوظيفي وفي 
إبقائه  الوقت يعمل على  نفس 
ضمن إطار مهنة التعليم أطول 
فترة ممكنـــة(، فالهدف واضح 
فمكافأة االستحقاق كإحدى مزايا 
القانون تهدف الى إبقاء املعلم في 
إطار مهنة التعليم أطول فترة 
املعلم  ممكنة فضال عن مكافأة 
الذي أمضـــى خدمة طويلة في 
مجال التعليم وهو هدف وغاية 
لن تتحقق لو منحت هذه املكافأة 
ملوظف له مدة خدمة خارج الهيئة 

التعليمية.
وال محـــل لالســـتناد الـــى 
تفسيرات صدرت في ظل القرارات 
الســـابقة والتي كانت تشترط 
أن يكون املعلـــم قد وصل الى 
وظيفـــة معلـــم متخصص )أ( 
مبا يضمن مدة خدمة في مجال 
التعليم بحسبان أن كافة القرارات 
السابقة قد ألغي العمل بها وكذلك 
التفســـيرات املرتبطة بها، وان 
التفسير أصبح فقط لنصوص 
القانون رقم 2011/28 وعلى هدي 

مذكرته االيضاحية.
ومن ناحية أخرى فإن النص 
لم يشترط ان تكون مدة اخلدمة 
متصلة أو متفرقة ومن ثم فإن 
اخلدمـــة التـــي يعتـــد بها هي 
اخلدمة في مجال وظائف الهيئة 
التعليمية باجلهات احلكومية 
سواء كانت متصلة أو متفرقة 
طاملا بلغ مجموعها عند انتهاء 
اخلدمـــة 30 ســـنة للذكور، 25 

لإلناث.
7 – هل مت إلغاء كافة القرارات 
املنظمة لبدالت ومكافآت أعضاء 
الهيئة التعليمية مبوجب أحكام 
القانـــون رقم 2011/28 املشـــار 

إليه:
ملا كان القانون رقم 2011/28 
املنوه عنه قد نظم كافة أحكام 
بـــدالت ومكافآت أعضاء الهيئة 
التعليميـــة وشـــروط شـــغل 
وظائفهم تنظيما كامال وشامال 
وذلك لوزارتي التربية واألوقاف 
والشؤون اإلسالمية ومن ثم فإن 
ذلك يترتب عليه نســـخ أحكام 
املدنية  قرارات مجلس اخلدمة 
وقرارات وزير املالية الســـابقة 
عليه التـــي تضمنت أي بدالت 
أو مكافـــآت أو عالوات ألعضاء 
الهيئـــة التعليميـــة ويعتبـــر 
ذلك إلغاء ضمنيـــا لها في هذا 
اخلصوص وذلك بالنسبة لهاتني 
الوزارتني فقط بحيث تظل سارية 
على اجلهات احلكومية األخرى 

املخاطبة بها.
وتنفيذا لهـــذا اإللغاء املقرر 
مبوجب أحـــكام القانون أصدر 
مجلس اخلدمـــة املدنية قراره 
رقم 3 لسنة 2012 قاضيا بإلغاء 
القـــرارات التي صدرت عنه في 
هذا اخلصوص من تاريخ نفاذ 

القانون رقم 2011/28.
8 – هل مت الغاء بدل طبيعة 
العمل بواقع )40 دينارا( املقرر 
ألعضاء الهيئة التعليمية بقرار 

مجلـــس اخلدمـــة املدنية رقم 
العاملني بإدارة  2006/12 بشأن 
التربية اخلاصة وبفصول بطيئي 
التعلم ومتالزمة الدون ومركز 
الكويت للتوحد، وهل مت الغاء 
بدل املناطق البعيدة في القرار 

رقم 1996/2م
فإنه بحسب اإليضاح في البند 
7 أعاله فقد مت نسخ والغاء كافة 
بـــدالت ومكافآت أعضاء الهيئة 
التعليميـــة ومنها بدل املناطق 
العمل  البعيدة وبـــدل طبيعة 

املشار اليهما.
9 – لم يحدد القانون معايير 
التخصص النادر والذي سيمنح 
على أساســـه هذا البدل بواقع 
املادة األولى  200 دينار حسب 
من القانـــون رقم 2011/28، فهل 
ستستمر ذات القاعدة التي اتفق 
عليها الديـــوان مع الوزارة في 
السابق وهي التخصصات التي 
يكون عدد شاغليها من الكويتيني 
20% فأقل، كما لم يحدد القانون 
شروط شغل وظائف االشراف 

والتوجيه.
ملا كانت كافة قرارات مجلس 
اخلدمة املدنية السابقة اخلاصة 
مبزايا اعضاء الهيئة التعليمية 
ألغي العمل بها بالنسبة لوزارتي 
التربية واألوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية ومن ثم فإن أي قواعد 
تكون قد صدرت اســـتنادا لها 
)ومنها قواعد حتديد التخصص 
النادر أو شروط شغل وظائف 
االشراف والتوجيه( يكون قد 

ألغي العمل بها.
أما السلطة املختصة بوضع 
قواعد التخصص النادر أو شروط 
شغل وظائف االشراف والتوجيه 
فستكون وزير التربية بحسبان 
ان املادة العاشرة من القانون رقم 
2011/28 قد نصت على الوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
ومن ثم يعتبر وزير التربية هو 
املختص بذلك حيث لم يفوض 
القانون أي جهة أخرى في اصدار 
أي قرارات في هذا الشأن ومن ثم 
فإن على وزارة التربية إصدار 

القرار الالزم في هذا الشأن.
10 – نصت املادة السابعة من 
القانون رقـــم 28/ 2011 على ان 
مكافأة املستوى الوظيفي وبدل 
االشـــراف والتوجيه واملكافأة 
املرتب  التشجيعية تأخذ حكم 
فتصـــرف كاملـــة أو مخفضة 
تبعا له ولم ينص على ان بدل 
التخصص النادر ومكافأة املؤهل 
العلمي وبدل التدريس تأخذ حكم 

املرتب.
فإنه طاملا حدد القانون بدالت 
معينة على سبيل احلصر ونص 
انهـــا تأخذ حكم  صراحة على 
املرتب فإن ما عداها من البدالت 
أو املكافآت الشهرية الواردة في 
ذات القانون ال تأخذ حكم املرتب 
مبفهوم املخالفة ألن القانون لو 
قصد اعطاءهـــا حكم املرتب ما 
أعجزه النص على ذلك في املادة 
السابعة والقول بغير ذلك يعني 
التعديل على نص املادة السابعة 
من القانون باضافة بدالت اليها 
لم ترد فيها وهو غير جائز إال 

مبوجب قانون.
وعلى هذا األساس فإن كال من 
النادر ومكافأة  التخصص  بدل 
التدريس  العلمي وبدل  املؤهل 
توقف أثناء كافة أنواع االجازات 
حتى لـــو كانت االجازة مبرتب 
كامل، كما انها تعامل في مجال 
مرتب العطالت املدرسية معاملة 
البدالت التي ال تأخذ حكم املرتب، 
كما انه ال يجـــوز القياس على 
أي أحـــكام وردت فـــي قرارات 
مجلس اخلدمـــة املدنية لفئات 
وظيفية أخرى ألن أعضاء الهيئة 
التعليمية أصبح لهم نصوص 
خاصـــة حتكـــم وتنظم صرف 

بدالتهـــم ومكافآتهم وال يجوز 
تعديلها إال بذات االداة القانونية 

)القانون(.
11 – كيف سيتم تطبيق قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 2011/12 
بشـــأن زيادة بدالت ومكافآت 
الهيئة التعليمية بوزارة التربية 
في الفترة من تاريخ العمل به 
حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 

2011/28 في 2011/12/18.
ملا كان القـــرار رقم 2011/17 
يعمل به من بداية العام الدراسي 
2011/ 2012 وان هـــذا القرار قد 
تضمن نوعني من املزايا األولى 
سنوية وهي مكافأة األداء السنوي 
والزيادة في مكافأة األداء السنوي 

والثانية مزايا شهرية.
فإنه بالنسبة للمزايا السنوية 
)مكافأة األداء السنوي والزيادة 
فيها( فإن قرار مجلس اخلدمة 
املدنيـــة رقـــم 2012/3 وتنفيذا 
للقانون رقـــم 2011/28 قد ألغى 
العمل بالقرار رقم 2011/12 اعتبارا 
مـــن 2011/12/18 وان هذا االلغاء 
األداء  مت قبل استحقاق مكافأة 
السنوي التي ال تستحق إال في 
نهاية العام الدراسي 2011/ 2012 
ومن ثم فإنه ال يجوز صرف هذه 
املكافأة في نهاية العام الدراسي 
2011/ 2012 نظـــرا إللغاء العمل 

بها.
أما بالنسبة للمزايا الشهرية 
النـــادر  )عـــالوة التخصـــص 
ومكافـــأة املؤهل العلمي( فإنها 
متنح ملستحقيها من بداية العام 
الدراسي 2011/ 2012 تنفيذا لقرار 
مجلـــس اخلدمـــة املدنية رقم 
2011/17 وحتى 2011/12/17 حيث 
توقف من تاريخ العمل بالقانون 

رقم 2011/28 في 2011/12/18.
12 - هل يشـــترط لصرف 
مكافأة املؤهـــل العلمي املقررة 
باملادة الثانيـــة من القانون ان 
الشهادات  التربية  حتدد وزارة 
املكافأة حسب  التي متنح هذه 
متطلبات التعليـــم العام وفقا 
املعمـــول بهـــا في  للقـــرارات 

السابق.
ملا كانت مكافأة املؤهل العلمي 
تقررت وفقا للمادة الثانية من 
القانون رقم 2011/28 للحاصلني 
على درجة الدكتوراه أو درجة 
املاجستير وانه وإن كان النص 
لم يشترط ان تكون هذه الشهادة 
وفقا ملتطلبات التعليم العام اال 
انه لم كانت املذكرة اإليضاحية 
للقانون ورد بهـــا )ان القانون 
صدر خللق واقع وظيفي ملهنة 
التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة 
تستقطب الكفاءات لهذه املهنة، 
كما ان املزايـــا قد تقررت نظرا 
ألن املزايا احلاليـــة ال تتوافق 
وحجم األعباء الوظيفية( ومن 
ثم فالهدف واضـــح من مكافأة 
املؤهل العلمي وهو االرتقاء مبهنة 
املعلم وكفاءته في وظيفته وهي 
ال حتقـــق هذا الهدف لو منحت 
للحاصلني على درجات علمية ال 
حتقق متطلبات التعليم العام.

وعلى هذا األساس وفي ضوء 
املذكرة اإليضاحية للقانون فإنه 
يشترط ان تكون مكافأة املؤهل 
العلمي وفقا ملتطلبات التعليم 
العـــام وهو ما حتـــدده وزارة 

التربية.
13 – فـــي بـــدل االشـــراف 
والتوجيـــه خال اجلـــدول رقم 
للقانـــون رقم 28/  املرافـــق   2
2011 من وظائف كان يســـتحق 
شاغلوها بدل االشراف في ظل 
املدنية  قرارات مجلس اخلدمة 
وذلك كمدير الشؤون التعليمية 
ومراقب الشؤون التعليمية فهل 

يوقف هذا البدل عنهم:
لقد حدد القانون رقم )2011/28( 
الوظائـــف التي تســـتحق بدل 
االشراف والتوجيه في اجلدول 

رقم 2 املرافق له وطاملا استبعد 
الوظائف املنوه عنها أو غيرها 
فإنه من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 2011/28 في 2011/12/18 يتم 
وقف هذا البدل عن شاغلي هذه 
الوظائف نفاذا ألحكام القانون مع 

ما يترتب على ذلك من آثار.
14 – املوجـــه الفنـــي األول 
يتقاضى بدل االشراف في السابق 
الفئة األولى بينما القانون وضعه 

في الفئة الثانية:
يلزم التنفيذ بأحكام القانون 
وبالفئات التي حددها للموجهني 
وال يجـــوز للوزارة أو أي جهة 
أخرى تعديل هذه الفئة ويحتاج 
ذلـــك لقانـــون بالتعديل حيث 
تعرض القانون لوظائف املوجهني 
وحدد فئة بدل االشراف املقررة 

لكل منها.
15 – هل بدل التوجيه مينح 
جلميع وظائف التوجيه اضافة 
لبدل االشـــراف وبدالت الهيئة 

التعليمية
فإنـــه وملا كان بدل التوجيه 
بواقع 150 دينارا ورد في اجلدول 
رقـــم 2 املرافق للقانـــون رقم 
2011/28 أمام وظيفة موجه فني 
عام ولم توضع فئة البدل أمام 

باقي وظائف التوجيه حيث 
جاءت اخلانـــة خالية اال ان 
املادة األولى من القانون نصت 
صراحـــة على ان مينـــح بدل 
التوجيه جلميع املوجهني اضافة 
للبدالت األخـــرى ومن ثم فإن 
جميع شاغلي وظائف التوجيه 
)موجه فني عـــام، موجه فني 
أول، موجه فني مادة دراسية، 
معلم أول، مشرف فني( مينح 
بدل التوجيه بفئة واحدة وهي 
150 دينـــارا ألنه لو كان يقصد 
قصر الصرف لوظيفة واحدة من 
وظائف التوجيه )موجهة فني 
عام( دون باقي وظائف التوجيه 
ما كان قد نص على البدل وقيمته 
وشـــموله جلميع املوجهني في 
صدر املادة األولى وذلك خالفا 
للبدالت األخرى حيث أحالت ذات 
املادة الى اجلداول املرافقة للقرار 

لبيان قواعد الصرف وفئاته.
16 – ورد في شـــروط شغل 
الوظائف في اجلدول رقم 1 املرافق 
للقانون مؤهل جامعي تربوي أو 
ما مياثله فماذا تعني عبارة )أو 
ما مياثله( وهل مت الغاء شرط 
سنة اخلبرة االضافية للمؤهالت 
غير التربوية الذي كان معموال 

به في السابق.
هذه العبارة )أو ما مياثله( 
تعني املؤهالت اجلامعية غير 
التربوية والتي ميكن ان تؤهل 
لشـــغل احدى وظائف التعليم 
لتماثلها مع املؤهل التربوي في 

هذا اخلصوص.
أما بالنســـبة لشـــرط سنة 
اخلبرة االضافية للمؤهالت غير 
التربوية الذي كان معموال به في 
السابق – فإنه طاملا لم يرد ضمن 
شروط شغل الوظائف احملددة 
باجلدول رقم 1 املرافق للقانون 
رقـــم 2011/28 فإنه يكون قد مت 
الغاء هذا الشرط وال تضاف أية 
مدد خبرة أخرى للخبرة املقررة 
بهذا القانون، كمـــا ان القانون 
لم يفوض أيـــة جهة في وضع 

شروط اضافية.
17 – حـــدد القانون لشـــغل 
وظيفـــة )معلم( مؤهل جامعي 
وسنة خبرة، فماذا عن حديثي 

التخرج؟
ملا كان التدرج الوظيفي يبدأ 
بوظيفة )معلم هـ( ويشـــترط 
لشـــغلها وفقا للجـــدول رقم 1 
املرافق للقانـــون رقم 28/ 2011 
)دبلوم تربوي(، فان احلاصل 
على مؤهل جامعي من حديثي 
التخرج وال توجد له أية خبرة 
خارجية سيعني مبستوى )معلم 

هـ( وبعد مضي سنة خبرة في 
هذه الوظيفة يرفع مستواه الى 

)معلم د(.
علما بأن ذلك ال يترتب عليه 
مساس باملستوى الوظيفي ملن 
عني في ظل القواعد السابقة قبل 
العمل بالقانون رقم 2011/28 في 

.2011/12/18
18 - ورد باجلـــدول رقم 1 
املرافـــق للقانون في شـــروط 
شغل مستوى )معلم هـ( دبلوم 

جتاري
وهـــذا اخلطأ هو خطأ مادي 
وصحته دبلوم تربوي وتصحيحه 
ال يحتاج الى قانون وامنا اتخاذ 
اجراءات عمل استدراك ونشره في 
اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
وفقا للمتبع في تصحيح األخطاء 
املطبعية وعلى الوزارة اتخاذ ما 
يلزم مـــع اجلهات املختصة في 

هذا الشأن.
19 – ورد باجلدول رقم 1 املرافق 
للقانون في شروط شغل مستوى 
وظيفة )معلم د( ان يكون حاصال 
على دبلوم تربوي، 4 ســـنوات 
خبرة وفي مستوى وظيفة )معلم 
ج( ان يكون حاصال على دبلوم 
تربوي، 4 سنوات خبرة )أي ان 
مدة اخلبرة الالحقة على الدبلوم 

واحدة ملستويني مختلفني«.
وهـــذا اخلطأ هو خطأ مادي 
وصحته في شروط شغل مستوى 
وظيفة )معلم د( دبلوم تربوي + 
3 سنوات خبرة وليس 4 سنوات 
خبرة وتصحيح هذا اخلطأ املادي 
ال يحتاج الى قانون وامنا اتخاذ 
اجراءات عمل استدراك ونشره 
في اجلريدة الرسمية )الكويت 
اليوم(، وفقا للمتبع في تصحيح 
األخطاء املطبعية وعلى الوزارة 
اتخاذ يلزم مع اجلهات املختصة 

في هذا الشأن.
ويؤكد ان اخلطأ املشار اليه 
هو خطأ مادي انه مبراجعة مدد 
اخلبرة املطلوبة وفقا للجدول 
رقم 1 املرافـــق للقانون يالحظ 
انه يسير على نهج واحد وهو 
ان مدة اخلبرة املطلوبة للدبلوم 
تزيد عن مدة اخلبرة املطلوبة 
للمؤهل اجلامعي بسنتني في كافة 
املستويات الوظيفية فمثال في 
مستوى وظيفة )معلم متخصص 
أ( اخلبرة املطلوبة للجامعي 17 
ســـنة وللدبلوم 19 ســـنة وفي 
مستوى وظيفة )معلم متخصص 
ب( اخلبرة املطلوبة للجامعي 
13 سنة والدبلوم 15 سنة وفي 
مستوى وظيفة معلم )أ( اخلبرة 
املطلوبة للجامعي 9 ســـنوات 
وللدبلوم 11 سنة وفي مستوي 
وظيفـــة )معلم ب( للجامعي 5 
ســـنوات وللدبلوم 7 ســـنوات 
وفي مستوى وظيفة )معلم ج( 
للجامعي 2 ســـنة وللدبلوم 4 
ســـنوات ومن ثم يظهر اخلطأ 
املادي في مستوى وظيفة )معلم 
د( حيـــث ان اجلامعي مطلوب 
له ســـنة خبرة وبالتالي يكون 
الدبلوم مطلوبا له 3 ســـنوات 
خبرة وليس 4 سنوات كما ورد 
في اخلطأ املطبعي في اجلدول 1 

من القانون.
20 - في الوضع السابق يلزم 
على املوظف قبل رفع مستواه 
في وظائف التعليم ان تكون له 

مدة بقاء في الوظيفة.
هذا الشرط طاملا لم يرد ضمن 
الشروط الواردة في اجلدول رقم 
املرافق للقانون رقم 2011/28   1
فيكـــون القانون قد قصد الغاء 
العمل بـــه حيـــث أصبح رفع 
املستوى مرتبطا فقط بتوافر مدة 
اخلبرة الكلية للمستوى األعلى 
مباشـــرة وال يشترط مدة بقاء 
معينة في املستوى طاملا توافرت 
مدة اخلبرة الكلية للمســـتوى 

األعلى مباشرة.

شدد الوكيل املساعد للتعليم 
اخلـــاص بـــوزارة التربية فهد 
الغيـــص على حـــرص الوزارة 
على تطبيـــق القانون واللوائح 
املنظمـــة على جميـــع املدارس 
لـ  فـــي تصريح  املخالفة، وقال 
»األنباء« علـــى خلفية اضراب 
عدد مـــن الطلبة وأولياء االمور 
امام املدرسة الكويتية الفلبينية: 
إن هناك قانونا صريحا صادرا 
من الوزارة في عام 2007 ينص 
على منع قبول الطلبة العرب في 
هذه املدارس، وأوضح ان املدرسة 
القانون سابقا  املذكورة خالفت 
ومتت محاسبتها وإغالقها في ذلك 
الوقت، ثم جلأ اصحابها للقضاء 
الذي اعاد مبدئيا رخصة املدرسة، 
ولم تتمكن الوزارة حينها من وقف 
مخالفات املدرسة نتيجة لوجود 
قضية منظورة امام القضاء، وبعد 
انتهاء القضية شـــرعت الوزارة 
في متابعة اعمال املدرسة وتبني 
مخالفتها ايضا بتسجيل عدد من 
الطلبة العرب في مخالفة صريحة 
للقانون، فتم فصل الطلبة تطبيقا 
للقانون. وفي رده على ســـؤال 
الطلبة  »األنباء« حـــول مصير 
خاصـــة ونحن في بداية الفصل 
الدراسي الثاني افاد الغيص بأن 
بإمكانهم التحويل ملدارس اخرى 

واستكمال دراستهم.
محمد هالل الخالدي  ٭

الغيص: »التربية« 
ستطبق اإلجراءات 

القانونية ضد 
املدارس املخالفة

فهد الغيص

أعلنت نقابة العاملني في وزارة 
التربية مشــــاركتها في االعتصام 
الذي دعا إليه االحتاد العام لعمال 
اليــــوم األربعاء  الكويت مســــاء 
احتجاجا على تأخر إقرار الكوادر 
املستحقة من قبل ديوان ومجلس 

اخلدمة املدنية.
وأكــــد رئيس النقابــــة محمد 
احلربي فــــي تصريح صحافي ان 
التربية ستكون في مقدمة  نقابة 
املشاركني في االعتصام، داعيا الى 
أوسع مشاركة عمالية للتعبير عن 
االحتجاج على إهمال ديوان اخلدمة 
وعدم التفاته الى املناشدات العمالية 
إلقرار الكوادر املستحقة واملطالبات 
التي أشــــبعت دراسة وبحثا ولم 

يتم البت فيها.
نــــواب مجلس  ودعا احلربي 
األمة الى الوقوف بجانب العمال 
واملشاركة في االعتصام إليصال 
رسالة دعم الى احلكومة وديوان 
التأييد  اخلدمــــة والتأكيد علــــى 
البرملاني حلقوق العمال ومطالبهم 

املستحقة.
وأشار الى ان استمرار سياسة 
اإلهمــــال والتطنيش التي يتعبها 
مســــؤولو ديوان اخلدمة يفرض 
من نواب األمة وقفة جادة بوجه 
الفئات  من يســــتخف مبطالــــب 
الشــــعبية، مبينا ان النقابات لم 
تلجأ الى االعتصام في الشــــارع 
اال بعد ان يئســــت من اســــتجابة 
احلكومة والديوان وملت من الوعود 
املستمرة التي تتلقاها دون ان يتم 

حتقيق اي شيء منها.
وقال ان نقابــــة التربية تقف 
جنبا الى جنب مع جميع النقابات 
املنضوية حتت لواء االحتاد العام 
للعمال إلقرار سلم واضح لألجور 
والرواتب يحقق املساواة والعدل 

بني جميع موظفي الدولة.
وأضاف ان نقابة التربية قدمت 
دراســــات اقتراحات عديدة إلقرار 
الزيــــادات والكوادر املســــتحقة 
ملوظفي الوزارة، إال ان حالها لم يكن 
مختلفا عن بقية مطالبات اجلهات 
األخرى، حيث بقيت حبيسة أدراج 
الديوان ودراســــاته العقيمة التي 
تنذر بعواقب شديدة ما لم تلفت 
احلكومة الى ضرورة التجاوب مع 
التحركات العمالية التي تؤكد دائما 
على انتهاج احلوار سبيال لتحقيق 
مطالبها دون ان تلقى اي جتاوب. 
وحذر احلربي من ان استمرار هذا 
التجاهل من قبــــل ديوان اخلدمة 
سيدفع الشرائح العمالية الى اعتماد 
التصعيد سبيال لنيل حقوقها حتى 
لو اضطر األمر الى اإلضراب عن 
العمل الذي تكفله املواثيق الدولية، 
التهديد للطبقات  رافضا سياسة 

العمالية املطالبة بحقوقها.

نقابة التربية تشارك 
في اعتصام اليوم:
ضخ دماء جديدة 

في الديوان

»األنباء« تكشف بالوثائق أزمة كادر املعلمني اجلديد

تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن بدالت ومستحقات املعلمني

التفسيرية للقانون.
8ـ  مت ذكر وظائف محددة في 
بدل اإلشراف ومنها رئيس القسم 
واملدير املساعد ومدير املدرسة 
والروضـــة واملوجه الفني، في 
حني لم يذكر حتديدا مســـمى 
مراقب ومدير شؤون تعليمية 
ومدير منطقة تعليمية وغيرها، 
ما اعتبره الديوان استبعادا لهذه 
الوظائف مـــن حق مكافأة بدل 
اإلشراف، وهذا خلل تشريعي 
يجب تداركه بالرجوع إلى نفس 
اجلـــدول فـــي كادر 96 وكادر 

.2006
9ـ  ذكر بالقانون في جدول 1 
شروط شغل وظيفة معلم في فئة 
)د( مؤهل جامعي وسنة خبرة، 
وهـــو خطـــأ ألن املعلم حديث 
التعيني الذي يفترض أن يعني 
على فئة )د( لن يكون لديه سنة 
خبرة، ما جعل ديوان اخلدمة 
يقرر تعيينه على فئة )هـ(، مما 
سيثير مشكلة كبيرة ومتييزا 
صارخا بني املعلمني املعينني قبل 

هذا القانون وبعده.
 ٭ محمد هالل الخالدي

عنه خصم هذه البدالت ومنها 
بدل التدريس والتخصص النادر 
من مرتـــب املعلم فـــي العطل 

واإلجازات.
7ـ  لم يحدد القانون شرطا 
بأن تكون شهادة املاجستير 
والدكتوراه في مجال تخصص 
املعلم أم ال لكي يحصل على 
مكافأة املؤهـــل العلمي، ومع 
ذلك اعتبر الديوان ذلك شرطا 
بناء على تفســـيره للمذكرة 

لم يذكر في الكادر اجلديد.
ـ عـــدم حتديـــد معايير   5

التخصص النادر.
6ـ  نص القانون على اعتبار 
مكافأة املستوى الوظيفي وبدل 
اإلشراف والتوجيه والتشجيعية 
تأخذ حكـــم املرتب في حني لم 
ينص على بقيـــة البدالت، مما 
جعل ديوان اخلدمة يفسر ذلك 
على أن بقيـــة البدالت ال تأخذ 
حكم املرتب، األمر الذي سينتج 

أعـــاد ديوان اخلدمة  وبالتالي 
تفســـير املادة وفقا لنصوص 
سابقة على أنها يجب أن تكون 

جميعها في مجال التدريس.
4 ـ قانون 2011/28 لم ينص 
القرارات  إلغـــاء  صراحة على 
السابقة، كما أنه لم ينص أيضا 
صراحـــة على اإلبقـــاء عليها، 
وبالتالي أصبح األمر خاضعا 
الديوان مما نتج عنه  لتفسير 
العمل كونه  إلغاء بدل طبيعة 

املمتازة بحدها األعلى  األعمال 
واألدنى في القانون، مما جعل 
األمر مفتوحا وخاضعا لتحديد 

وزير التربية الحقا.
2 ـ عـــدم حتديد الشـــروط 
اخلاصـــة مبكافـــأة الـــدورات 
التدريبية مما جعل األمر خاضعا 
الوزارة وديوان  أيضا لتحديد 

اخلدمة املدنية.
3 ـ عـــدم حتديـــد املقصود 
مبدة اخلدمة ملكافأة االستحقاق، 

انفردت  الذي  تأكيدا للخبر 
أزمة  به »األنباء« حول وجود 
بني جمعيـــة املعلمني وديوان 
اخلدمة املدنية بســـبب تفسير 
قانون 2011/28 اخلاص مبسميات 
املعلمـــني، حصلت  ومكافـــآت 
»األنباء« على نسخة من الكتاب 
املوجه من رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن والذي 
يرد فيه على 19 سؤاال وجهتها 
وزارة التربية تطلب فيها تفسير 
وتوضيـــح بنود قانـــون كادر 
املعلمني اجلديد، حيث تضمن 
الديوان تفسيرات اعتبرها  رد 
رئيس جمعية املعلمني متعب 
العتيبي مخالفة للقانون وفيها 
محاولة تضييع وتأخير حلقوق 
املعلمني التـــي صدرت بقانون 
من مجلس األمة وصادق عليه 
صاحب السمو األمير وصدرت 

باجلريدة الرسمية.
وفيما يلي رد ديوان اخلدمة 

املدنية كامال:
 أهـــم بنـــود القصـــور في 

القانون:
1 ـ عدم حتديد مبلغ مكافأة 


