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«الصحية»: معاجلة أسباب رد إضافة ربات البيوت إلى قانون عافية: 
املطلقة اخلاضعة لقانون املساعدات وال يقل عمرها عن ٥٠ سنة

ناقشت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
املرســوم رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣ رد االقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لســنة ٢٠١٤ بشأن التأمني 

الصحي على املواطنني املتقاعدين.
وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس، في تصريح 

باملركــز اإلعالمي ملجلس األمة، أن رد التعديل بشــأن ما 
يخــص إضافــة ربات البيــوت إلى القانون كان مســببا 
لعدم فتح هذا األمر على مصراعيه واقتصاره على الفئة 
املستهدفة والشريحة املقصودة من هذا القانون ومن ثم 

كان يحتاج إلى معاجلة.

وأكد شــمس توافق اجلانبني النيابي واحلكومي على 
معاجلــة األمر بتعديل الفقرة الرابعة مــن املادة الثانية 
مــن القانون ليكــون نصها «املطلقــة اخلاضعة لقانون 
املساعدات العامة وال يقل عمرها عن ٥٠ سنة ميالدية».
وبــني أن اللجنة أقرت النص املعدل بإجماع أعضائها 

وتوافق اجلانب احلكومي، وسيرفع القانون إلى مجلس 
األمة إلقراره في أقرب جلسة مقبلة.

وأشــار شمس إلى أن اجتماع أمس مت بحضور وزير 
الصحــة ووكيل الوزارة والوكيل املســاعد ومدير مكتب 

الوزير.

هاني شمس: القانون سيرفع إلى مجلس األمة إلقراره في أقرب جلسة مقبلة

د.أحمد العوضي وأركان وزارته خالل االجتماع  هاني شمس متحدثافارس العتيبي وأسامة الشاهني وخليل الصالح والصيفي الصيفي وهاني شمس 

محمد احلويلة وأحمد الري وحمدان العازمي وخالد 
العتيبي يشاركون في اجللسة العامة للبرملان العربي

القاهرة: هناء السيد 

اجلمعيــــــة  وافقـــت 
البرملانية اآلســيوية خالل 
جلستها العامة رقم ١٣، التي 
عقدت مؤخرا في جمهورية 
تركيا، على منــح البرملان 
العربي صفة مراقب، على 
نحو يتيح للبرملان العربي 
املشــاركة فــي اجللســات 
العامــة للجمعيــة، وذلــك 
بهدف تعزيز العالقات بني 
اجلانبــني، وفتــح قنــوات 
الدائم  للتنسيق والتعاون 
حول القضايا محل االهتمام 
املشترك، ومبا يخدم مصالح 
الشعبني العربي واآلسيوي.
جــاءت هــذه اخلطــوة 
استجابة للطلب الذي تقدم 
به عــادل بــن عبدالرحمن 
العســومي رئيس البرملان 
اجلمعيــة  إلــى  العربــي 

يتفق مع طبيعة العالقات 
الوثيقــة واملتميــزة التــي 
جتمع بني الــدول العربية 
والدول اآلســيوية، والتي 
تســتند إلــى تاريخ طويل 
العمل املشترك والثقة  من 
واالحتــرام املتبــادل، كمــا 
ترتكز على قاعدة عريضة 
مــن املصالــح املشــتركة 

اخلبرات فيما بينهما، فضال 
عن تفعيل دور الديبلوماسية 
البرملانيــة العربية من أجل 
تأمني دعم إقليمي ودولي أكبر 

للقضايا العربية.
وفــي الســياق ذاتــه، 
يشارك أعضاء مجلس األمة 
األعضــاء بالبرملان العربي 
النــواب: د.محمد احلويلة 
وخالــد العتيبــي وحمدان 
العازمــي وأحمد الري، في 
اجتماعات اللجان بالبرملان 
العربــي املقــرر عقدهــا ٢١
اجلاري، كما سيشــاركون 
فــي اجللســة الثالثــة من 
دور االنعقــاد الثالــث من 
الثالث،  التشريعي  الفصل 
بحضور الشــيخ خالد بن 
هالل املعولي رئيس مجلس 
الشورى العماني، وذلك في 
مقر األمانة العامة جلامعة 

الدول العربية.

والروابط الثقافية والدينية 
والشعبية، ال سيما أن أكثر 
من نصف عدد الدول العربية 
ينتمي في الوقت ذاته إلى 

القارة اآلسيوية.
وأضــاف العســومي، أن 
التعاون بني البرملان العربي 
واجلمعية البرملانية اآلسيوية 
من شأنه أن يسهم في تبادل 

البرملان العربي يحصل على صفة مراقب لدى اجلمعية البرملانية اآلسيوية

حمدان العازمي وأحمد الري في إحدى فعاليات البرملان العربي السابقة 

البرملانية اآلسيوية، وذلك 
فــي إطــار حرصــه علــى 
تطوير وتعزيــز العالقات 
البرملانية بني العاملني العربي 

واآلسيوي. 
وفي هــذا الســياق أكد 
العسومي أن منح البرملان 
العربي صفــة مراقب لدى 
اجلمعية البرملانية اآلسيوية 

«الدستورية» تؤجل طعون «األولى
و«الثانية و«الثالثة» إلى ٨ مارس 

عبدالكرمي أحمد

أجلت احملكمة الدستورية الطعون االنتخابية 
اخلاصة بالدوائر األولى والثانية والثالثة إلى الثامن 

من شهر مارس املقبل. وجاء في قرار احملكمة 
أن التأجيل يأتي لالطالع على محاضر التصويت 
التي مت استخراجها بإشراف مستشارين من 

هيئتها مت انتدابهما إلى مجلس األمة.

خالد العتيبي: هل وّفرت أعداد كافية من املوظفني
لدعم مكاتب التفتيش في اجلهات احلكومية كافة؟

خالــد  النائــب  وجــه 
العتيبي سؤاال مشتركا إلى 
جميع الوزراء (١٥ وزيرا) 
بشــأن مدى تطبيقهم قرار 
مجلــس الــوزراء رقم ٢٨٣

لسنة ٢٠١١ والذي نص على 
تكليف اجلهات احلكومية 
بإنشــاء مكاتــب التفتيش 
والتدقيــق علــى أن تكون 
تبعية املكاتب ألعلى سلطة 

باجلهة احلكومية.
والــوزراء هــم، النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الداخلية الشــيخ  ووزيــر 
طالل اخلالد، ونائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الــوزراء بــراك الشــيتان، 
ونائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء وزير النفط د.بدر 
املال، ووزير الدفاع الشيخ 
عبــداهللا العلــي الصباح، 
ووزير اخلارجية الشــيخ 
العبداهللا الصباح،  ســالم 
املاليــة ووزيــر  ووزيــر 
الدولة للشؤون االقتصادية 
الدولة  واالستثمار ووزير 
لشــؤون البلديــة، ووزير 
العوضي،  الصحة د.أحمد 
التربيــة والتعليم  ووزير 
العلمي  العالــي والبحــث 
د.حمــد العدواني ووزيرة 
االجتماعيــة  الشــؤون 

قانــون العمــل واالمتثــال 
الفعال له املتعلق بالشــق 
اإلداري واملالــي مــن قبــل 
قطاعات الوزارة املختلفة، 
القوانــني  إنفــاذ  ويدعــم 
والقــرارات والتعاميم ذات 
الصلــة، ويوفر املعلومات 
احلقيقيــة وامليدانيـــــــة 
للمكتـــب ووضع احللـــول 
املناسبـــــة للمخالفــــات 
واملـــــالحظات الواقعــــة، 
الكثيــر مــن  مــا يضفــي 

املصداقيــــة واملهنيـــة.
وقــد أصــدر مجلــس 
الــوزراء قــراره رقــم ٢٨٣
لسنة ٢٠١١ الذي نص على 
تكليف اجلهات احلكومية 
بإنشــاء مكاتــب التفتيش 
والتدقيــق علــى ان تكون 
ألعلــى  املكاتــب  تبعيــة 
ســلطة باجلهة احلكومية 
(الوزراء)، ثم صدرت بعد 
ذلك تعليمات ديوان اخلدمة 
املدنية لتنظيم القرار املشار 
له أعاله، لذا يرجى التفضل 

بتزويدي بالتالي:
١ - ما اجلهــات احلكومية 
التــي لــم تنشــئ مكاتــب 
التفتيش حتــى اآلن؟ وما 

أسباب ذلك؟
٢ - ما اجلهات التي أنشأت 
هــذه املكاتب لكنها خالفت 
تبعيتهــا، فجعلتهــا حتت 

التفتيش مســميات (نائب 
مدير) و(مراقب) و(رئيس 
قســم) وغيرها، والدواعي 
التــي دعت إلــى اتخاذ هذا 

التوجه.
٤ - مكاتب التفتيش مبنزلة 
جهات رقابة داخلية حتتاج 
للدعم من أجل القيام مبهامها 
في كشف الفساد، فهل وفرت 
اجلهات التابعة لكم التالي:
أ - أعداد كافية من املوظفني.
ب - تعاميــم وقــرارات 
وزاريــة داعمــة للمكاتــب 
اجلهــة  إدارات  تطالــب 
احلكومية كافــة بالتعاون 

مع مكاتب التفتيش.
د - بــدالت ومزايــا نقدية 
ومكافــآت تشــجيعية، مع 
تزويدي بأســماء اجلهات 
التي لم توفر ما سبق، مدعما 

باملستندات.
ونص السؤال املوجه إلى 
وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء على ما يلي:
ال يخفى عليكم أن مهمة 
(التفتيش والتدقيق) تساهم 
فــي تعزيــز قيــم وقواعد 
النزاهة ومكافحة الفســاد 
وحتسني مؤشرات الرقابة 
واألداء، وترسيخ االحترام 
الشــفافية  الكامــل ملبادئ 
واملساءلة وسيادة القانون، 
وهــو اختصــاص ميارس 

ســلطة الــوكالء ومــن هم 
دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم 

بشأن هذه املخالفة؟
٣ - هل لدى رؤساء مكاتب 
التفتيــش (نــواب ونائب 
رئيــس) وهل هذه املكاتب 
التــي هي حســب القانون 
فيهــا  (إدارة)  مبســتوى 
مراقبون ورؤساء أقسام؟ إذا 
كانت اإلجابة النفي فيرجى 
اإلفادة عن الســبب، وعما 
إذا كانت هناك قيود منعت 
ذلــك، ما تســبب في جعل 
مكاتــب التفتيش طاردة ال 
يقبــل املوظفون العمل بها 
بســبب عدم وجود هياكل 
تنظيمية فيها؟ كما يرجى 
تزويدي باملستندات املتعلقة 
مبا سبق والسند القانوني 
لعــدم منح موظفي مكاتب 
التفتيش مســميات (نائب 
مدير) و(مراقب) و(رئيس 
قســم) وغيرها، والدواعي 
التــي دعت إلــى اتخاذ هذا 

التوجه.
وجــود  ســبب  مــا   -  ٤
تفريعات وهياكل تنظيمية 
في مكاتب التفتيش ببعض 
اجلهــات احلكومية، وعدم 
وجودها في جهات أخرى؟ 
وما دور ديوان اخلدمة في 
هذا الشــأن؟ مــع تزويدي 
بصــورة مــن مخاطبــات 

ســلطة الــوكالء ومــن هم 
دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم 

بشأن هذه املخالفة؟
٣ - هل لدى رؤساء مكاتب 
التفتيــش (نــواب ونائب 
رئيس)؟ وهل هذه املكاتب 
التــي هي حســب القانون 
فيهــا  (إدارة)  مبســتوى 
مراقبون ورؤساء أقسام؟ إذا 
كانت اإلجابة النفي فيرجى 
اإلفادة عن الســبب، وعما 
إذا كانت هناك قيود منعت 
ذلــك، ما تســبب في جعل 
مكاتــب التفتيش طاردة ال 
يقبــل املوظفون العمل بها 
بســبب عدم وجود هياكل 
تنظيمية فيها؟ كما يرجى 
تزويدي باملستندات املتعلقة 
مبا سبق والسند القانوني 
لعــدم منح موظفي مكاتب 

الوظيفة األساســية إلنفاذ 
قانــون العمــل واالمتثــال 
الفعال له املتعلق بالشــق 
اإلداري واملالــي مــن قبــل 
قطاعات الوزارة املختلفة، 
القوانــني  انفــاذ  ويدعــم 
والقــرارات والتعاميم ذات 
الصلــة، ويوفر املعلومات 
احلقيقية وامليدانية للمكتب 
املناســبة  ووضع احللول 
للمخالفــات واملالحظــات 
الكثير  الواقعة، ما يضفي 

من املصداقية واملهنية.
وقــد أصــدر مجلــس 
الــوزراء قــراره رقــم ٢٨٣

لسنة ٢٠١١ الذي نص على 
تكليف اجلهات احلكومية 
بإنشــاء مكاتــب التفتيش 
والتدقيــق علــى ان تكون 
ألعلــى  املكاتــب  تبعيــة 
ســلطة باجلهة احلكومية 
(الوزراء)، ثم صدرت بعد 
ذلك تعليمات ديوان اخلدمة 
املدنية لتنظيم القرار املشار 
له أعاله، لذا يرجى التفضل 

بتزويدي بالتالي:
١ - ما اجلهــات احلكومية 
التــي لــم تنشــئ مكاتــب 
التفتيش حتــى اآلن؟ وما 

أسباب ذلك؟
٢ - ما اجلهات التي أنشأت 
هــذه املكاتب لكنها خالفت 
تبعيتهــا، فجعلتهــا حتت 

الديــوان املتعلقــة بهــذا 
الشــأن من تعاميم مقيدة 
أو منظمة ملكاتب التفتيش، 
وردود الديوان على اجلهات 
التي طالبت بإنشاء هياكل 
تنظيمية للمكاتب ومسميات 
ومناصب ملوظفيها وبدالت 

خاصة بهم.
٥ - هــل مهمة (التفتيش) 
مــن ضمــن مهــام مكاتب 
التفتيــش والتدقيــق؟ إذا 
كانــت كذلــك، فلمــاذا لــم 
تنص عليها صراحة أي من 
التفصيلية  االختصاصات 
احملــددة مــن قبــل ديوان 

اخلدمة املدنية؟
٦ - مكاتب التفتيش مبنزلة 
جهات رقابة داخلية حتتاج 
للدعم من أجل القيام مبهامها 
فــي كشــف الفســاد، فهل 
وفرت اجلهات التابعة لكم 

التــــالي:
أ - أعداد كافية من املوظفني.
ب - تعاميــم وقــرارات 
وزاريــة داعمــة للمكاتــب 
اجلهــة  إدارات  تطالــب 
احلكومية كافــة بالتعاون 

مع مكاتب التفتيش.
د - بــدالت ومزايــا نقدية 
ومكافــآت تشــجيعية، مع 
تزويدي بأســماء اجلهات 
التي لم توفر ما سبق، مدعما 

باملستندات.

استفسر عن اجلهات احلكومية التي لم تنشئ املكاتب حتى اآلن وأسباب ذلك

خالد العتيبي

والتنمية املجتمعية ووزير 
الدولــة لشــؤون األمومــة 
والطفولة مي البغلي، ووزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
مازن الناهض، ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ووزيــر الدولة 
النزاهة  لشــؤون تعزيــز 
عبدالعزيــز املاجد، ووزير 
اإلعــالم والثقافــة ووزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري ووزيرة 
األشــغال العامــة ووزيرة 
الكهربــاء واملــاء والطاقة 
املتجــددة د.أماني بوقماز، 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس األمة وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 

العمراني عمار العجمي.
 ونص السؤال املشترك 

على اآلتي:
ال يخفى عليكم أن مهمة 
(التفتيش والتدقيق) تساهم 
فــي تعزيــز قيــم وقواعد 
النزاهة ومكافحة الفســاد 
وحتسني مؤشرات الرقابة 
واألداء، وترسيخ االحترام 
الشــفافية  الكامــل ملبادئ 
واملساءلة وسيادة القانون، 
وهــو اختصــاص ميارس 
الوظيفة األساســية إلنفاذ 

خليل الصالح: استثناء أبناء الكويتيات
وأزواجهن من قرار تكويت الوظائف

قدم النائب خليل الصالح 
اقتراحا برغبة الستثناء أبناء 
الكويتيــات وأزواجهــن من 
جنسيات أخرى من القرار رقم 
١١ لســنة ٢٠١٧ بشــأن قواعد 
وإجــراءات تكويت الوظائف 
احلكومية. ونــص االقتراح 
على ما يلي: بعد صدور قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
١١ لســنة ٢٠١٧ بشــأن قواعد 
وإجــراءات تكويت الوظائف 
يلــزم  والــذي  احلكوميــة 
اجلهات احلكومية بتخفيض 

عــدد املوظفني غير الكويتيــني العاملني لديها 
سنويا تعاني فئة أبناء الكويتية من أب غير 
كويتي من سياســة اإلحالل الوظيفي املطبقة 
عليهم والتي تتناقض مع التوجه التشريعي 

في رعايتهم، وتوافقا مع هذا 
التوجه فإنه يتعني استثناء 
هذه الشــريحة من سياســة 
اإلحالل الوظيفي، لرفع املعاناة 
عنهم واحلفاظ على االستقرار 
والرابط األســري. لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
اســتثناء أبنــاء الكويتيــات 
وأزواجهــن مــن جنســيات 
أخرى من القرار رقم ١١ لسنة 
٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات 
الوظائف احلكومية  تكويت 
وأن تكون أولوية التعيني في 
ديوان اخلدمة املدنية ألبناء الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي بعد الكويتيني من أجل احلفاظ 
على التماســك األسري والتخفيف من معاناة 

املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي.

خليل الصالح


