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محمد احلويلة: كم عدد غير الكويتيني العاملني في الوزارات؟
وجــه النائــب د.محمــد 
احلويلــة ســؤاال مشــتركا 
الوظائــف  بشــأن تكويــت 
العامــة، إلــى نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفــط د. بدر املــال، ووزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، ووزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار، ووزير الصحة 
د.أحمد العوضــي، ووزيرة 
األشــغال العامــة ووزيــرة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، ووزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــد اهللا، 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلســالمية وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيــز املاجــد، ووزير 
البلديــة،  الدولــة لشــؤون 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
ووزيــر  العجمــي،  عمــار 
التجــارة والصناعــة وزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، ووزيرة الشــؤون 

األدوية واملستلزمات الطبية، 
وسؤاال إلى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة عبدالعزيــز املاجد 
بشــأن وقف التعيينات في 
مراكز قطاع القــرآن الكرمي 
والدراسات اإلســالمية منذ 
إلــى وزير  عامني، وســؤاال 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض بشأن إيرادات الهيئة 

العامة للصناعة. 
وجاء في سؤاله املشترك 

إلى ١٢ وزيرا ما يلي:
إن متكني الكفاءات الوطنية 
وتكويت الوظائف العامة في 
الدولة من أهم األولويات نحو 
اإلصالح، وعلى ضوء ما ورد 
في املرسوم رقم (١٧) لسنة 
٢٠١٧، ووفقــا ألحــكام قرار 
مجلــس اخلدمة املدنية رقم 
(١١) لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد 
وإجراءات تكويت الوظائف 

احلكومية.
وإميانا منا مبا تقتضيه 
املصلحــة العامة فــي إبراز 
دور الشباب الكويتي وذلك 
من خالل شــغلهم الوظائف 
املختلفة في وزارات وهيئات 
ومؤسســات الدولــة، حلــل 

غير الكويتيني وجنسياتهم 
ومؤهالتهم العلمية ورواتبهم 
املالية  ومكافآتهم ومزاياهم 
وطريقــة شــغلهم للوظيفة 
اخلبــرة  ســنوات  وعــدد 
واألعمــال املكلفــني بها، مع 
بيان خطتكــم نحو تكويت 

وظائف املستشارين.
وجــاء فــي أســئلته إلى 

وزيرة األشغال ما يلي:
السؤال األول: عاني بعض 
املناطق في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير من ضعف في 
شبكات صرف مياه األمطار 
بســبب قلة أعمال الصيانة 
الالزمة لها وعــدم تغييرها 
بخطــوات ذات أقطــار أكبر 
لزيادة القدرة االســتيعابية 

للشبكة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما خطة وزارة األشغال 
العامة لتطوير شــبكة مياه 
األمطار في محافظتي األحمدي 

ومبارك الكبير؟
٢ـ  ما أسباب عدم استبدال 
خطوط شــبكة صــرف مياه 
األمطــار بخطوط ذات أقطار 
أكبر لزيادة القدرة االستيعابية 
للشبكة في محافظتي األحمدي 
ومبــارك الكبير حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟

على الطرق بارتفاعات عالية 
نتيجة زحفها وتراكمها على 
الطرق خصوصا في املواسم 
التــي تــزداد فيهــا ســرعة 
الريــاح، األمر الذي يشــكل 
خطــرا كبيــرا على ســالمة 
مستخدمي الطرق، ويتسبب 
في حوادث خطيرة وانقالب 
للمركبات، إلى جانب األضرار 
التي حتدث للطريق نفسه، 
فضال عن صعوبة وانقالب 
للمركبات، إلى جانب األضرار 
التي حتدث للطريق نفسه، 
فضال عن صعوبة الوصول 
إلــى البالغات من ســيارات 
الشرطة واإلسعاف ومركبات 

قوة اإلطفاء العام.
كما أدت الرمال املتراكمة 
إلى تدمير اإلســفلت نتيجة 
أعمــال اجلرافات التي تزيل 
الرمال، وتصيــب احلواجز 
احلديدية وحتطمها، وتتلف 

أيضا الطبقة االسفلتية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما اخلطة املوضوعة من 
وزارة األشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
حلل ومعاجلة زحف السافي 

على الطرق جذريا؟
وقعــت  عقــدا  كــم  ـ   ٢
الــوزارة إلزالة الرمال خالل 

مشــكلة البطالة التي تؤرق 
األسر الكويتية بسبب ازدياد 
نســبتها عاما بعــد عام من 
دون إيجــاد احللــول، ومن 
باب تطبيق سياســة إحالل 
الكويتيني في وظائف الدولة، 
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
١ ـ كــم بلغــت النســبة 
املئوية لعملية التكويت في 
وزاراتكــم واجلهات التابعة 

لكم؟
٢ـ  كم عدد غير الكويتيني 
وزاراتكــم  فــي  العاملــني 
واجلهات التابعة حتى اآلن؟ 
وما أسباب عدم إحالل العمالة 

الكويتية مكانهم؟
٣ ـ متــى كان آخر تعيني 
ملوظف غير كويتي؟ مع ذكر 
التعيني واملســمى  أســباب 
الوظيفــي ومدتــه وطريقة 

شغل الوظيفة.
٤ـ  كم يبلغ عدد الوظائف 
التي حلت العمالة الكويتية 
فيهــا محل العمالــة الوافدة 
تطبيقــا لسياســة اإلحالل 
وذلك منذ صدور القرار رقم 
(١١) لسنة ٢٠١٧ حتى تاريخ 
ورود هذا الســؤال؟ مع ذكر 

هذه الوظائف.
٥ـ  كشف تفصيلي يتضمن 
أســماء جميع املستشارين 

٣ـ  هــل خوطبــت وزارة 
املالية بطلب ميزانية لتطوير 
شبكات صرف مياه األمطار 
حملافظتي األحمدي ومبارك 
الكبيــر؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب، يرجــى تزويدي 
باملستندات التي تثبت ذلك، 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فما 

أسباب ذلك؟
٤ـ  ما آخر أعمال الصيانة 
لشــبكات تصريــف ميــاه 
األمطــار والطرق حملافظتي 
األحمــدي ومبــارك الكبير؟ 
مع ذكر كل منطقة على حدة 

وتاريخ صيانتها.
الســؤال الثانــي: واجــه 
مستخدمو الطرق في جنوب 
وشمال البالد وبخاصة طريق 
الوفرة ٣٠٦ وكبد والســاملي 
والنويصيب والدائري السابع 
خطر زحف الرمال (السافي)، 
نتيجة نشــاط الرياح التي 
حتولها إلى واحة من الرمال 
من دون وجود حلول جذرية 
تنهي املشــكلة املتكررة كل 

عام.
ســوء األحــوال اجلوية 
التي تشهدها البالد من فترة 
ألخرى، وهبوب رياح محملة 
بالغبــار واألتربــة، أديا إلى 
جتمعات كبيــرة من الرمال 
فــوق األســطح اإلســفلتية 

السنتني املاضيتني؟ وكم تبلغ 
تكلفتها؟

السؤال الثالث: ا زال جون 
الكويــت يئن مــن امللوثات 
التي تصل إليه عبر مجاري 
األمطــار بســبب الوصالت 
غير القانونية عليه، وذكرت 
دراسة للهيئة العامة للبيئة 
إن هنــاك ارتفاعــا واضحــا 
للملوثات الصادرة عن مخارج 
األمطار التي ساهمت من خالل 
صرف مياه الصرف الصحي 
(غير املعاجلة) بظواهر املد 
األحمــر ونفــوق األســماك، 
كما ينتج عــن هذه املخارج 
تلوث مياه البحر الساحلية 
مبواد بيولوجية (بكتيريا) 
وكيميائية ومواد أخرى تغير 
صفاتها الفيزيائية مما يشكل 
تدهورا ملحوظا على األحياء 
البحريــة وصحة وســالمة 
الرواد من عامة أفراد املجتمع.

كمــا أن بعــض اجلهــات 
اخلاصــة تســتغل مخــارج 
الطوارئ ملياه البحر استغالال 
ســيئا عبــر وصــالت غير 
قانونية حيــث تلقي بعض 
الكراجات واملصانع مخلفاتها 
السائلة مباشرة في املناهيل 
الرئيسة في الشوارع العامة 
والتــي تتجه إلى الشــاطئ 
مباشرة ومن دون معاجلة.

استفسر عن  اعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه األمطار وخطة معاجلة زحف السافي على الطرقات

د.محمد احلويلة

االجتماعيـــــة والتنميــــة 
الدولة  املجتمعيــة وزيــرة 
لشؤون املرأة والطفولة مي 

البغلي.
ووجه احلويلة ٤ أسئلة 
إلى وزيرة األشــغال العامة 
الكهربــاء واملــاء  ووزيــرة 
والطاقــة املتجــددة د.أماني 
بوقماز بشأن تطوير شبكة 
األمطار، وزحف السافي على 
الطرق، وإلقاء املخلفات في 
جون الكويت وصيانة مجاري 

األمطار.
 ووجه ســؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط د. بدر املال بشأن نسبة 
املقاولني،  التكويت بعقــود 
وســؤاال إلى وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي بشأن نقص 

عبداهللا املضف: ما نسبة التكويت في جميع مؤسسات الدولة؟
وجــه النائــب عبــداهللا 
املضف سؤاال الى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
بشأن التجهيزات واخلدمات 
في السجن، وسؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان، بشأن نسب 
تخفيض أعداد غير الكويتيني 

في اجلهات احلكومية.
كما وجه سؤاال إلى وزير 
البلديــة  الدولــة لشــؤون 
عــن مناقصــات الزراعــات 
إلــى  التجميليــة، وســؤاال 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي عن الوظائف 
التــي يوفرها مطار الكويت 
اجلديــد، وســؤاال إلى وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض بشأن املنطقة احلرة.

وجاء في سؤاله إلى وزير 
الداخلية ما يلي:

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١ ـ مــا مدى صحة وجود 
متييز واختالف في العنابر أو 
الزنازين من حيث التصميم 
أو التجهيــزات أو اخلدمات 
أو مستوى الرفاهية بحيث 
يسجن فيها سجناء معينون 

دون غيرهم؟
٢ ـ ما مدى صحة وجود 
سوق سوداء في السجن تباع 
فيها املمنوعات مثل املخدرات 

والهواتف املتنقلة؟
٣ـ  هل جتري إدارة السجن 
فحصــا دوريــا للتأكــد من 
عدم تعاطي السجناء املواد 

املخدرة؟
٤ ـ بيــان بحاالت ضبط 
املخدرات والهواتف املتنقلة 
داخل السجن خالل الفترة من 
عام ٢٠١٠ حتى تاريخ ورود 
السؤال لكل سنة على حدة.

املدنية أو تعمل وفق أحكامها 
منــذ صدور القــرار املذكور 
أعاله حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
٢ ـ كــم عــدد املوظفــني 
الكويتيني الذين مت إحاللهم 
بدال مــن الوافديــن في هذا 
الشــأن منذ تاريــخ صدور 
القــرار حتى تاريــخ ورود 

هذا السؤال؟
٣ـ  ما اجلهات التي تخلفت 

عن تطبيق هذا القرار؟
٤ ـ استنادا إلى تعريف 
قانون ديوان اخلدمة املدنية 
والتقرير السنوي لديوان 
احملاسبة ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذي 
خلص املبادئ العامة بشأن 
تنظيم ديوان اخلدمة املدنية 
الذي تتمثل أهم اختصاصاته 
في تنمية املوارد البشرية 
بجميــع قطاعاتها وطرقها 
وأشكالهــــا واستكمـــــال 
التطبيقات الالزمة لتطوير 
املتكاملة  النظم  وتشــغيل 
فــي اجلهــات احلكوميــة 
وضمــن نظريــة احلكومة 
االلكترونية، وهديا على ما 
ســبق يرجى ذكر مبررات 
تأخر ديوان اخلدمة املدنية 
بالــرد على تقاريــر ديوان 
احملاســبة بشــأن عمليات 
التدقيق والفحص واملراجعة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ للســنة 

باملخالفــة لقوانني ولوائح 
ديوان احملاسبة.

٥ ـ هــل هناك شــركات 
متعاقدة مع ديوان اخلدمة 
ويعمــل لديهــا موظفــون 
يطالبــون مبســتحقاتهم 
املاليــة ورواتبهم ولم تقم 
هذه الشركات بصرفها لهم؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
اإلجراء الذي اتخذه الديوان 
لتطبيق عقوبات الغرامات 
علــى تلك الشــركات؟ وما 
القــرارات التي ســيتخذها 

في خصوصها؟
٦ـ  ما مبررات عدم التزام 
ديوان اخلدمة املدنية بتعميم 

شؤون البلدية ما يلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ـ  كم تبلغ قيمة املناقصات 
اخلاصة بالزراعة التجميلية 
فــي الكويت؟ مــع تزويدي 
بجدول يوضــح فيه تكلفة 
كل منطقة على حدة، وأسماء 

الشركات املسؤولة عنها.
٢ ـ كــم نســبة الزراعــة 
التجميلية التي أتلفت نتيجة 
اإلهمال، وما اإلجراءات التي 

اتخذت حيال ذلك؟
٣ ـ صــورة ضوئيــة من 
العقود املبرمة مع الشركات 
املختصة للزراعة التجميلية 
العامــة لشــؤون  بالهيئــة 

الزراعة والثروة السمكية.
٤ـ  ما اتخذه حيال جميع 
املخالفات اخلاصة باإلهمال 
التي أدت إلى تدهور الزراعة 
التجميلية في الكويت سواء 
من الشــركات أو من الهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 

والثروة السمكية.
التحقيــق  جلــان  ـ   ٥
ونتائجها وما اتخذ ألي إهمال 
خاص بالزراعة التجميلية.

ـ إجمالــي املخالفــات   ٦
والغرامــات احملصلــة مــن 
الشــركات نتيجــة إهمــال 
التجميليــة خالل  الزراعــة 

السنوات اخلمس املاضية.
٧ـ  ما خطة الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية (الزراعة التجميلية) 
لتخضير الكويت خالل الفترة 
املقبلة جلميع مناطق دولة 
الكويت مبا فيهــا احلدائق، 
املناطق، الطرق وغيرها من 

املرافق؟
٨ ـ جــدول يوضــح فيه 
أسماء اجلهاز اإلداري والفني 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية والشركة 
املعنية املشرف على الزراعة 
لــكل منطقــة،  التجميليــة 
املهام والواجبات  وموضحا 

املنوطة به.

وزارة املالية رقم ٨ لسنة ١٩٧٣
بشأن دليل العمل بالنماذج 

املالية واحملاسبية؟
عــدم  أســباب  مــا  ـ   ٧
اســتيفاء ديــوان اخلدمــة 
املدنيــة للمالحظــات التــي 
أوردها ديوان احملاسبة في 
الســابق  الســنوي  تقريره 
لتقريــر ٢٠٢٠/٢٠١٩، علمــا 
أن التقريــر ذاته وردت فيه 
مالحظة حول عدم رد الديوان 
على مالحظات سابقة لم يتم 

تالفيها؟
٨ ـ ملــاذا لم يلتزم ديوان 
اخلدمة املدنية بفترة دراسة 
العطاءات حسب املدة احملددة 
بكتــاب اإلحالة مــن اجلهاز 
العامة  املركزي للمناقصات 
والــذي من شــأنه أن يرتب 
أثــرا على التأخير من خالل 
انسحاب املناقص األقل سعرا 
أو حتميل املــال العام أعباء 

إضافية مستقبال؟
٩ ـ كــم عــدد الوظائــف 
الوظائــف  مــن  الشــاغرة 
الهيــكل  فــي  اإلشــرافية 
التنظيمــي املعتمــد لديوان 
اخلدمة املدنية، وما أسباب 
شغور تلك الوظائف وعدم 

تسكينها؟
١٠ـ  كم عدد املوظفني غير 
الكويتيني العاملني في ديوان 
اخلدمة املدنية من مستشارين 
أو عاملــني فــي جلــان، وما 
أسباب عدم االستغناء عنهم 
وإحالل الكويتيني وفقا للقرار 

املذكور أعاله؟
التنظيمــي  الهيــكل  ـ   ١١
لديوان اخلدمة املدنية بجميع 
مناصبه سواء كان رئيسا أو 
وكيــال أو ذا وظيفة قيادية 
أو إشــرافية مع تعريف كل 
منصب وطبيعة مهام عمله 
وصورة ضوئية عن قرارات 
تعيينهــم مــع بيــان املــدة 
الفعليــة التــي قضاهــا كل 
منهم في منصبــه وتدرجه 

في وظائف الديوان.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

ما يلي:
إلــى أن مطــار  بالنظــر 
الكويــت اجلديد قد شــارف 
على انتهائه، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ كم عدد الوظائف التي 
ســيوفرها مطــار الكويــت 

اجلديد؟
التخصصــات  مــا  ـ   ٢
هــذه  لشــغل  املطلوبــة 

الوظائف؟
٣ـ  هل مت اإلعداد والتجهيز 
إدارة هذا  والتأهيل لتولــي 

املرفق؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التجارة والصناعة ما يلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ ـ صــورة ضوئيــة من 
جميــع املراســالت والعقود 
اخلاصــة باملنطــق احلــرة 
(منطقة املستقبل) قبل نقل 
االختصــاص مــن الشــركة 
التي تدير املنطقة إلى الهيئة 

العامة للصناعة.
٢ ـ صــورة ضوئيــة من 
جميــع املراســالت اخلاصة 
مــن  االختصــاص  بنقــل 
الشــركة إلى وزارة التجارة 
والصناعــة، ومن ثم الهيئة 
العامة للصناعة خالل الفترة 
من أغسطس ٢٠٠٦ حتى يناير 

.٢٠٠٧
٣ ـ هــل توجــد طلبــات 
جتديد فــي املنطقة احلرة؟ 
يرجــى تزويدي بأرقام هذه 

القسائم.
٥ ـ كم عــدد العقود غير 
الــوزارة حتى  املعتمدة من 
تاريخه فيما يخص قســائم 

وأراضي املنطقة احلرة؟
البنــاء  ـ مــا موقــف   ٦
للقسائم املوجودة في منطقة 
املستقبل في املنطقة احلرة؟

٧ـ  هــل توجد عقود غير 
معتمــدة من الوزارة لبعض 

املباني في املنطقة احلرة؟

سأل عن مساحة الزنزانة في السجن املركزي وكم سريرا حتتوي وعدد السجناء في الزنزانة الواحدة

عبداهللا املضف

٥ ـ ما البرامج التأهيلية 
التي تقدم للسجناء أو البرامج 
التي ترفع من مســتوياتهم 

التعليمية؟
ـ كــم تبلــغ مســاحة   ٦
الزنزانة في السجن املركزي، 
وكــم ســريرا حتــوي، وكم 
عدد الســجناء في الزنزانة 

الواحدة؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 
شؤون مجلس الوزراء ما يلي:
اســتنادا إلــى املرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
فــي شــأن اخلدمــة املدنية 
وقرار ديوان اخلدمة املدنية 
الكويتي رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، 
الذي يقضي بالتزام اجلهات 
احلكوميــة بتخفيــض عدد 
املوظفــني غيــر الكويتيــني 
ســنويا  لديهــا  العاملــني 
للوصــول بعــد ٥ ســنوات 
بنســب املوظفني الكويتيني 
من إجمالي قــوة العمل إلى 
املعدالت املســتهدفة لشغل 
الكــوادر الوطنية على نحو 
كامل وفقا للمقرر قانونا في 

هذا الشأن.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ كــم النســبة العاملة 
التي أجنزت بشكل عام على 
جميع مؤسسات الدولة؟ مع 
تزويــدي بإحصائيــة تبني 
نسبة تطبيق هذا القرار لكل 
وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو 
جهة تابعــة لديوان اخلدمة 

مبارك احلجرف يسأل 
عن تقصي حقائق «الرياضة»

النائــب مبــارك  وجــه 
احلجرف ســؤاًال إلى وزير 
اإلعــالم والثقافــة وزيــر 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمن املطيــــــــري، 
جـــــاء كالتالــي فــي بدايـــة 
شهر سبتمبـر املاضي أعلنت 
الهيئــة العامة للرياضة فــي 
الرسميــــة في  حســاباتها 
مواقع التواصل االجتماعــي 
عــن أن وزيــــر اإلعــــالم 
والثقافــة ووزيــر الدولــة 
لشـؤون الشبــاب قد شكل 

جلنة تقصي حقائق لفحــص ومراجعة كــل الشكاوى املتعلقة 
بالهيئـــة، إضافــة إلــى البيانــات واملستنـــدات واالدعــاءات 
واألحكــام القضائيـــة فــي كل شكوى. يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: قرار تشكيل هذه اللجنة، وأسماء أعضائها، واجلهات 
التي يخالفونها؟ وصورة ضوئية من جميع القضايا والشكاوى 
التي بحثت في اللجنة مع مستندات هذه الشكاوى، وما القرارات 
املتخذة في كل قضية وشكوى؟ وصورة ضوئية من محاضر 
اجتماعات هذه اللجنة. وما اإلجراءات املتخذة ملعاجلة القضايا 

والشكاوى املقدمة وثبتت صحتها.

مبارك احلجرف

الصيفي الصيفي وحمد العبيد: 
أهمية اإلسراع في إنشاء مقر 

دائم لالحتادالبرملاني العربي

القاهرة ـ هناء السيد

قدم عضوا الشعبة البرملانية الكويتية النائب حمد العبيد 
والنائب الصيفي مبــارك الصيفي مالحظاتهما حول موازنة 
االحتاد البرملاني العربي، وهي أن تشتمل االيرادات مبشروع 
املوازنة على فوائد املبالغ املودعة بالبنوك أو أي موارد أخرى 
ميكن حتصيلها خالل السنة بخالف مساهمات الشعب البرملانية 
خاصة وهي متكررة سنويا. جاء ذلك في ختام اعمال الدورة 

الـ ٢٩ للجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني العربي بالقاهرة.
كما أكدا أهمية االسراع في إنشاء مقر دائم لالحتاد مع تعيني 
كوادر بشرية دائمة مؤهلة حسب الهيكل التنظيمي اجلديد بدال 
من االستمرار على الوضع احلالي القائم على شراء اخلدمات، 
باالضافة إلى اعتماد مشروع جدول اعمال املؤمتر الـ ٣٤ لالحتاد 
البرملانــي العربــي وقد وافق اعضاء اللجنــة التنفيذية على 
عقد املؤمتر القادم في العراق وذلك بناء على طلبهم وتنازل 
الشعبة البرملانية اجلزائرية عن دورهم مع احتفاظهم بالدور. 
وناقشت الدورة عددا من البنود املهمة ابرزها تقرير اللجنة 
املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد، وتقرير الفريق 
القانوني املنبثق عن اللجنة التنفيذية، وتقرير جلنة جائزة 
التميز البرملاني العربي، فضال عن اســتعراض استراتيجية 

االحتاد البرملاني العربي خالل الفترة من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٦.
وخالل االجتماع متت التوصية ان تتضمن اســتراتيجية 
االحتــاد خالل الفترة من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٦ اهدافا تتعلق بدعم 

الصحة والتعليم والتدريب.
وانطلقــت اإلســتراتيجية احلاليــة لالحتــاد مــن تقييم 
اإلســتراتيجية الســابقة التي خلصت احلالة الراهنة للعمل 
البرملاني العربي املشــترك، وتشكل هذه االستراتيجية إطارا 
عاما للعمل البرملاني العربي، وســيتم إقراراها خالل املؤمتر 

السنوي لالحتاد البرملاني العربي القادم.
وتتجســد رؤية االحتاد البرملاني العربي من خالل وضع 
ديبلوماسية برملانية فاعلة تتطلع بكل أمل لدعم وحدة العمل 
البرملانــي العربي في خدمة قضايا املجتمع العربي، وحشــد 
الطاقــات البرملانية العربية ملواجهــة التحديات التي تواجه 

األمة العربية.

الصيفي الصيفي حمد العبيد

خالد الطمار يطلب قرار تشكيل مكتب خدمة املواطن في «الداخلية»
النائب خالــد الطمار  وجه 
سؤاال إلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشــيخ طالل اخلالد، عن قرار 
إنشــاء مكتــب خدمــة املواطن 
اخلاص مبكتب الوكيل املعتمد 
وكل اختصاصاتــه والهيــكل 

التنظيمي له.
ونص السؤال على ما يلي:

وكيل الوزارة هو املسؤول 
األول بعــد الوزير عن احلفاظ 
على تطبيــق النظام القانوني 
واإلداري ومتابعتــه وااللتزام 
به، كما أن إدارة مكتب الوكيل 
من اإلدارات العليا والتي تستمد 
منها األنظمة اإلدارية والقانونية 
لــإلدارات األخــرى، األمر الذي 
يتطلب أن تكون ملتزمة التزاما 
كامــال مبــا يصدر مــن قرارات 

خاص بوكيــل وزارة الداخلية 
لتخليص املعامالت على الرغم 
مــن قيــام الــوكالء الســابقني 
باالختصاصات الرقابية وإحالة 
املعامالت كل وفــق حالته إلى 
الوكيل املساعد املختص، وكما 
جاء من اختصاصــات بالقرار 
الوزاري رقم ٢٤١١ لسنة ٢٠٠٨، 
فما أسباب إنشاء هذا املكتب؟

قرار إنشــاء مكتــب خدمة 
املواطن اخلاص مبكتب الوكيل 
املعتمد وجميــع اختصاصاته 
لــه،  التنظيمــي  والهيــكل 
والشــريحة املســتهدفة التــي 
يخدمها هذا املركز، واحصائية 
بجميــع املعامــالت املنجــزة 
وجنســيات أصحابهــا ونــوع 
اإلقامات، وفي حال كان الهدف 
هــو خدمة منتســبي الــوزارة 

مع توجيهات القيادة السياسية 
وسمو رئيس مجلس الوزراء؟ 
وهل أجري التحقيق الالزم بهذا 

الشأن؟
هل مت تفريغ جميع املوظفني 
مبن فيهم املستحقون ملناصب 
إشــرافية فــي أحــد اإلدارات 
التابعــة ملكتب الوكيل بالكامل 
وإخــالء مكاتبهــم وتوزيعهم 
على باقي اإلدارات دون اعتبار 
ودون  الوظيفــي  لوضعهــم 
احتــرام لإلجــراءات اإلداريــة 
واألدبيــة وحتطيم طموحاتهم 
رغم التزامهم بالعمل وإجنازهم 
املتميــز؟ هل جلــب موظفون 
لإلدارة املشار إليها من إدارات 
أخــرى وبتعيينــات جديدة ما 
يعد سابقة في تكريس الشللية 
وتدميــر نظام العمــل باإلدارة 

العامة وملا لها من تبعات على 
بقيــة قطاعــات الــوزارة؟ مع 
موافاتي بأسماء واختصاصات 
جميع من مت تعيينهم ونقلهم 
إلى اإلدارة العامة ملكتب وكيل 
الوزارة بعد تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٢؟ 
وهل مــن متطلبــات تعيينات 
القياديني بالوزارة أن يتم طرد 
وتفريغ اإلدارات التابعة لهم من 
جميع املوظفني، رغم عدم وجود 
قصور منهم في أدائهم ألعمالهم 
وهل ميلك القيادي القرار بصورة 

انفرادية؟
موافاتــي بنتائــج جميــع 
التحقيقات حول البنود املذكورة 
ســابق، وما اتخذ من إجراءات 
حولها تتوافق مع تطلعات هذه 
املرحلة اإلصالحية التي تشهدها 

البالد.

يرجى اإلفادة عما إذا كان املركز 
متكامل اخلدمات ملعامالت املرور 
وغيرها كباقــي مراكز اخلدمة 
الرسمية، مع بيان ممن يتلقى هذا 
املركز التوجيهات والتعليمات 
واملوافقات إلجناز تلك املعامالت. 
ما اآللية املتبعة حلفظ وأرشفة 
املعامالت مبكتب خدمة املواطن 
التابع لوكيل الوزارة؟ وما مدى 
صحة عدم وجود أرشيف سابق 

أو حالي للمكتب؟
مــا مــدى صحــة تكــدس 
واســترحامات  مناشــدات 
واحتياجات املواطنني واملقيمني 
لفترة طويلة لدى إدارة اخلدمة 
املجتمعية التابعة ملساعد املدير 
العام لشؤون املكتب دون مباالة، 
مما يعد تقاعســا جتاه حقوق 
هذه املطالب األمر الذي يتنافى 

سأل عن تكدس املعامالت واملناشدات لفترة طويلة

خالد الطمار

وزارية كالقرار الوزاري رقم ٢٤١١
لسنة ٢٠٠٨ والقوانني والقرارات 

املنظمة بالوزارة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
أنشئ مكتب خدمة املواطن 


