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تنفيذ خطة التكويت في «البلدية» على ٣ مراحل
بداح العنزي

كشــفت وزيــرة الدولــة 
لشــؤون البلديــة ووزيــرة 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس عن خطــة تكويت 
ومتكني الكوادر الوطنية في 

البلدية.
الوزيرة  وتضمن كتــاب 
الى مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي، وحصلت «األنباء» 

على نسخة منه، التالي:
قــرار  الــى  باإلشــارة 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
١١ لســنة ٢٠١٧ بشأن قواعد 
الوظائف  وإجراءات تكويت 
احلكوميــة، وانســجاما مع 
التوجه احلكومي نحو تكويت 
الوظائــف وتنفيذ سياســة 
إحــالل العناصــر الوطنية، 
تطبيقا لنص املــادة ٢٦ من 
الدســتور التــي نصت على 
انه: «الوظائف العامة خدمة 
وطنية تنــاط بالقائمني بها، 
ويستهدف موظفو الدولة في 
أداء وظائفهم املصلحة العامة. 
وال يولى األجانب الوظائف 
العامة إال فــي األحوال التي 
يبينها القانون»، وبناء على 
ذلك، يجب - من حيث األصل 
- قصر تولي الوظيفة العامة 
على املواطنني الكويتيني، أما 
تولي األجانب لهذه الوظائف 
فهو استثناء ال يجوز التوسع 

بعض النسب الوارد في قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية تقل 
عن نســبة ١٠٠٪، وحيث ان 
هناك من الكوادر الوطنية من 
ينتظر لتولي هذه الوظائف 

العامة.
لذا نصدر توجيهنا املرفق 

حتقق الغاية املنشــودة من 
تكويت العاملني في قطاعات 
البلديــة، وإحــالل الكــوادر 
الوطنية القادرة على النهوض 
بعمل بلدية الكويت وحتسني 
أدائهــا بشــكل عــام، وذلــك 
العامة  باعتبار ان الوظائف 

على ان يراعى عند تنفيذ 
خطــة التكويــت الضوابــط 

التالية:
أوال: تزويدنا بقوائم أســماء 
املوظفني غير الكويتيني متهيدا 
القانونية  التخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلنهاء خدماتهم تفعيال 
للمراحل املذكورة أعاله مبوعد 

أقصاه أسبوع من تاريخه.
ثانيا: يســتثنى مــن اخلطة 

الفئات التالية:
٭ املوظف غير الكويتي ألم 

كويتية.
٭ املوظفون مــن أبناء دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

بالعمل بخطة إحالل ومتكني 
للعناصــر الوطنيــة جلميع 
الوظائــف العامــة في بلدية 
الكويت، وفقا لضابط زمني 
محدد، يتوافق مع احتياجات 
البلدية، ومتضمنة التوجيه 
بإعداد خطة تدريبية شاملة 

هي خدمة وطنيــة لتحقيق 
املصلحة العامة، وفقا لنص 

املادة ٢٦ من الدستور.
وبناء عليه يرجى التفضل 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ خطة التكويت 

وفقا للضوابط احملددة.

٭ املوظفــون غيــر محددي 
اجلنســية املقيمــون بصفة 
دائمة بدولة الكويت بشرط 
تسجيلهم لدى اجلهاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمــني 

بصورة غير قانونية.
٭ موظفي اخلدمات (سائق 

وخدمات مناولة).
٭ ٥٠٪ مــن موظفــي إدارة 
اجلنائز العاملني في املقابر.

ثالثا: إيقاف جميع اإلجراءات 
اخلاصة بتعيني غير الكويتيني 
في بلدية الكويــت، وإيقاف 
جميــع التنقــالت اخلاصــة 
بالعاملني غير الكويتيني بني 
اإلدارات والقطاعات اعتبارا 

من تاريخه.
رابعا: اقتصار تشكيل اللجان 
وفرق العمل والعمل اإلضافي 
على الكوادر الوطنية فقط.

خامســا: عدم جتديــد عقود 
عمل املوظفني غير الكويتيني 
العاملني فــي بلدية الكويت 

اعتبارا من تاريخه.
سادسا: إعــداد خطة لتدريب 
الكوادر الوطنية العاملة في 
بلديــة الكويت مبــا يتوافق 
مع خطة إنهاء عقود موظفي 
الكويتيــني،  البلديــة غيــر 
ورفعهــا لنا مبوعــد أقصاه 

أسبوعان من تاريخه.
ســابعا: وضع خطــة لتعيني 
الكوادر الوطنية لسد الشواغر 
ورفعهــا لنا مبوعــد أقصاه 

أسبوعان من تاريخه.

تتضمن إنهاء خدمات ٣٣٪ من غير الكويتيني في كل مرحلة ابتداًء من أول سبتمبر حتى أول يوليو ٢٠٢٣

م.أحمد املنفوحيد.رنا الفارس

فيه وذلــك التزامــا مبفهوم 
املشروعية.

وحيــث ان قــرار مجلس 
اخلدمة املدنية ســالف الذكر 
ألــزم اجلهــات احلكوميــة 
املخاطبــة بأحكامه مبوجب 
نص املادة رقم ٢ منه بتخفيض 
الكويتيــني حتى  عدد غيــر 
الوصول بعد ٥ سنوات بنسبة 
عدد املوظفني الكويتيني من 
إجمالي القــوى العاملة لدى 
اجلهة احلكومية وفقا للجداول 
املرفقــة به، وملــا كانت هذه 
املدة ســوف تنتهــي بتاريخ 
٢٦ أغسطس ٢٠٢٢، وحيث ان 

إيقاف تعيني وترشيح الكويتيني للعمل 
في البلدية إلىحني توافر امليزانية

«بلوك» على معامالت 
املقاولني املخالفني

إغالق ٣٥ سردابًا مخالفًا في عمارات استثمارية

اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس 
قرارا بإيقاف التعيني والترشيح للعمل 
في البلدية جلميع املواطنني، وذلك حلني 

توافر امليزانية.
وكـــــان مديــر مكتـــــب الوزيــرة 
عــــبداهللا العكــــشان قــد رفــع كتابا 

للـــــوزيرة ذكـــــر فيه ورود شكاوى 
عديــدة من املواطنــني تتعلق بقرارات 
التعيني، ونظرا لعدم اعتماد امليزانية 
التي علــى اثرها يتعذر إصدار قرارات 
التعيني، وعلى مــا تقتضيه املصلحة 
العامــة، نــرى أن يتم وقــف كل كتب 
الترشيح وقرارات التعيني حلني اعتماد 

امليزانية.

أصدرت البلدية تعميما يلزم املقاولني 
واملالكني بوضــع حاوية جلمع مخلفات 
البناء، على أن يكون حجم احلاوية مناسبا 

مع حجم األعمال التي يتم إجنازها.
وتضمــن التعميم أنه ســيتم وضع 
«بلــوك» على املقاولــني املخالفني، وأنه 
لن يكون هنــاك أي تهاون مع املخالفني 
وسيتم حتميلهم تكاليف رفع األنقاض.

أعلنت البلدية أنها أغلقت ٣٥ سردابا 
مخالفا خالل األســبوع الثاني من حملة 
الكشف على السراديب املخالفة واملستغلة 
جتاريا في العمارات االستثمارية. وقالت 
«البلدية» في بيان صحافي إن احلملة التي 
أطلقتها بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام في 
جميع احملافظات تهدف إلى منع استخدام 
الســراديب مخــازن أو محال في مخالفة 
للوائح ونظم البناء وتراخيص احملالت.

وأضافت أن فرق البلدية الست حررت 
خالل األســبوع الثاني وفــي احملافظات 

الست ١٣٦ مخالفة وإنذارا كما مت إخالء ١٣ 
سردابا فضال عن عمل ٣٦ (بلوك إلكترونيا) 
لقســائم مخالفة حتى تتم إزالة أســباب 

املخالفات.
وشــددت علــى مواصلتهــا تكثيــف 
اجلوالت امليدانية من الفرق امليدانية في 
احملافظات الست لتفعيل دورها الرقابي 
والتأكد من عدم استغالل السراديب بخالف 
ما هو مرخص لها في املخطط الهندسي، 
فضال عن التأكد من عدم ممارسة نشاط 
دون احلصول على ترخيص من البلدية. إغالق أحد السراديب املخالفة

استثناء أبناء الكويتيات ورعايا دول «التعاون» وغير محددي اجلنسية والعاملني في املقابر وموظفي اخلدمات

اخلطة الزمنية لتكويت الوظائف في بلدية الكويت

مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيني

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى
العدد املتبقي من املوظفني غير الكويتينيمبا ال يقل عن ٣٣٪مبا ال يقل عن ٣٣٪
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جانب من اجلولة في أحد املخازن املخالفة


