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رئيس مجلس األمة يسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
عن اللجان واملجالس العليا التي أنشئت على مدى سنوات

قــدم رئيس مجلــس األمة 
أحمد السعدون خمسة أسئلة، 
وجــه ســؤاال منها إلــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشــيتان، و٤ أسئلة إلى 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمــة ووزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 

عمار العجمي.
 وجاء السؤال املوجه لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

كما يلي:
أنشــئت على مدى سنوات 
مجالس وجلان عليا ومجالس 
وجلان أخرى تختص بشؤون 
مختلفــة، ورغبة فــي معرفة 
أعداد هذه املجالــس واللجان 
يرجى اإلفادة بأســماء جميع 
هذه املجالس واللجان وقرارات 
إنشائها وعدد أعضاء كل منها.
وجاء السؤال األول لوزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
العمرانــي عمــار  والتطويــر 

العجمي كالتالي: 
صدر القانون رقم ٥٠ لسنة 
٢٠١٠ بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣

بشأن الرعاية السكنية متضمنا 
في مادته الثانية أن يضاف إلى 
القانــون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣

باب جديد بعنوان الباب الثالث 
مكررا، املدن الســكنية، وعلى 
الرغم من صدور املرسوم رقم 
٢٩٥ لسنة ٢٠١١ بإصدار الالئحة 
التنفيذية للباب الثالث مكررا 
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

في شأن الرعاية السكنية، وعلى 
الرغــم كذلك مــن أن احلكومة 
قد أشــارت إلى إنشــاء شركة 
مدينة املطــالع (٢١٠٠٠ وحدة 
سكنية) وإنشاء مدينة اخليران 
(٣٥١٣٧ وحــدة ســكنية) فــي 
اخلطة الســنوية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤
التــي عرضــت علــى مجلس 
األمة بالتقرير العشرين للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة بجلسته املعقودة 

في ذلــك أي تعاقد مع اجلهات 
االستشارية كما ورد في اخلطة 
الســنوية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ السابق 
اإلشارة إليها أو أي إجراء يتعلق 
بتأســيس شــركتي مشروعي 
املطالع واخليران وتخصيص 
أسهمهما وطرح النسبة املقررة 
فــي القانــون باملزايــدة وذلك 
قبــل إلغاء الباب الثالث مكررا 
مبوجب ما ورد في املادة الرابعة 
من القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٤م، 

السالف اإلشارة إليه.
الثاني كما  وجاء الســؤال 

يلي: 
قال رئيس مجلس األمة في 
مقدمة الســؤال الثاني لوزير 
اإلســكان: صــدر القانون رقم 
(١١٣) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقانون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٥
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلــاص في تعميــر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض 
الرعاية السكنية متضمنا من 
بــني أمور أخرى أن يســتبدل 
بنص البند (١٠) من املادة (٤) 
من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

النص التالي:
إنشاء جلنة فنية متخصصة 
للعمــل علــى توفيــر البدائل 
املخصصة جلذب االســتثمار 
احمللي واألجنبي وتطوير آلياته 
وأمناط العمل املخصصة لتنفيذ 
املشاريع التي تقوم عليها وفق 
أفضل التجارب ومبا يتطلبه من 
سبل للدعم وتقدمي التسهيالت 
املختلفــة للقطــاع اخلاص أو 
باملشاركة معه ووضع وتنفيذ 
السياسات واخلطط والبرامج 
الالزمة إلنشاء وإدارة وتنمية 
واستثمار مرافق وخدمات هذه 

املشاريع.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة 
وشــروط عضويتهــا ونظام 
العمل بهــا وقواعد وإجراءات 
جلســاتها واللجــان املتفرعة 
عنها قرار من الوزير املختص 
بناء على موافقة مجلس إدارة 
املؤسســة، وحتــدد الالئحــة 

العقود التي ال تتجاوز قيمتها 
اإلجمالية عشرة ماليني دينار 
كويتي لكل عقــد، وذلك طبقا 
للقواعد والنظم التي حتددها 
الئحة التعاقد لتنفيذ املشاريع 
والتي تصدر بقرار من الوزير 
املختــص بنــاء علــى موافقة 
مجلــس اإلدارة واملؤسســة. 
وللمؤسسة اختيار اإلجراءات 
الالزمــة لتنفيذ املرافق العامة 
والبنية التحتية لكل مشروع 
مبــا يحقق حتفيز وتشــجيع 
املستثمرين ومشاركة القطاع 
اخلــاص وفق أفضل التجارب 
العامليــة، مبا في ذلــك إجناز 
البنية األساسية واملباني العامة 
ومحطــات الكهرباء الرئيســة 
وأبراج املياه ومحطات تنفيذ 
الصرف الصحي ومعاجلة ما قد 
يواجه هذه املشاركة من عقبات، 
التنفيذيــة  الالئحــة  وحتــدد 

شروط وضوابط تنفيذ ذلك.
وفي جميع احلاالت تعتبر 
أموال املؤسسة في حكم األموال 

العامة.
مــادة (٦): للمؤسســة أن 
تؤســس مبفردها أو تشــارك 
في تأســيس شــركات تتصل 
أو تســاعد علــى  بأغراضهــا 
حتقيقها أو تساهم في رأسمالها.
يتضمــن  أن  يجــوز  وال 
نصيب املؤسسة في الشركات 
التي تؤسســها أو تشارك في 
تأسيسها أو تساهم في رأسمالها 
أي حصة عينية، ويعتبر باطال 
بطالنا مطلقا كل تصرف يتم 
على خالف حكم هــذه الفقرة 
كما يبطــل كل ما يترتب على 

ذلك من آثار.
مادة (٧): للمؤسسة القيام 
بتمويل الشركات اململوكة لها 
أو للدولــة أو إلحدى الهيئات 
واملؤسسات العامة ملكية كاملة، 
وكذلك الشركات املساهمة ذات 
االكتتــاب العــام التــي يدخل 
النشاط العقاري في أغراضها، 
وذلك للقيام مبشروعات الرعاية 
السكنية للمواطنني وفقا ألحكام 

هذا القانون.
مــادة (١١): بنــد (٦): أن 

١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقانون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٥
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلــاص في تعميــر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض 
الرعاية السكنية متضمنا في 
مادته الثانيــة أن يضاف إلى 
القانــون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣

باب جديد بعنوان الباب الرابع 
البيــوت منخفضــة  مكــررا، 
التكاليــف، وعلــى الرغــم من 
صــدور بعض القــرارات بعد 
صدور هذا القانون تهدف إلى 
تنفيــذ أحكام القانــون، إال أن 
الباب الرابع مكــررا قد عدلت 
بعض أحكامه وفق املادة األولى 
من املرسوم بالقانون رقم ٢٧

لسنة ٢٠١٢، وعلى الرغم من أن 
احلكومة قد أشارت إلى تنفيذ 
البيوت منخفضة التكاليف في 
اخلطة الســنوية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤

التي عرضت على مجلس األمة 
بجلســته املعقودة بتاريخ ١١

فبرايــر ٢٠١٥م، حيــث حددت 
خطوات إنشاء شركة املساكن 
مخفضة التكاليف (٩٦٩٦ وحدة 

سكنية) على النحو التالي:
٢٠١٤ـ  التعاقــد مــع اجلهة 

االستشارية.
٢٠١٥ ـ العمــل مــع اجلهــة 
االستشــارية حتى تأســيس 
الشركة املساهمة وبدء العمل.

٢٠١٦ ـ بدء التنفيذ.
٢٠١٧ ـ البــدء فــي توزيــع 
القسائم على املخططات ومتديد 

العمل حتى ٢٠٢٠.
انتهــاء  تاريــخ  ـ   ٢٠٢٠

املشروع.
إال أن أحــكام الباب الرابع 
أن  ألغيــت بعــد  قــد  مكــررا 
اســتبدلت بنصوصهــا ـ وفق 
املادة األولــى من القانون رقم 
٣٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
ـ نص املــادة ٣٩ مكررا، حيث 
نصت املادة األولى املشار إليها 

على ما يلي:
يستبدل بنصوص املادتني ٦

و٧ (بند ٦ من املادة ١١) وبأحكام 

التنفيذيــة للقانــون ســائر 
ضوابط العمل باللجنة.

ورغبة في متابعة ما أجنزته 
اللجنة يرجى تزويدي بصور 
من قرار أو قرارات تشــكيلها 
واللجــان املتفرعة عنها - إن 
وجــدت - مشــفوعا بتقارير 
تفصيليــة عــن كل مــا قدمته 
هذه اللجان منذ إنشائها حتى 
اآلن، وبيان مبا حددته الالئحة 
التنفيذيــة، في شــأن ســائر 

ضوابط العمل باللجنة.
وجاء الســؤال الثالث كما 
يلــي: قال رئيس مجلس األمة 
أحمــد الســعدون فــي مقدمة 
السؤال الثالث: صدر القانون 
رقم (١١٣) لسنة ٢٠١٤ بتعديل 
بعــض أحكام القانون رقم ٤٧

لســنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية والقانون رقم ٢٧ لسنة 
١٩٩٥ في شــأن إســهام نشاط 
القطــاع اخلــاص فــي تعمير 
األراضي الفضاء اململوكة للدولة 
الســكنية،  الرعاية  ألغــراض 
متضمنا من بني أمور أخرى أن 
تستبدل بنصوص املواد ٥ و٦

و٧، مادة ١١ البند ٦، مادة (٢٧) 
مكرر (ز) من القانون رقم ٤٧
لسنة ١٩٩٣ النصوص التالية:
للمؤسســة   :(٥) مــادة 
في ســبيل حتقيــق أغراضها 
أن جتــري جميــع األعمــال 
والتصرفــات التي من شــأنها 
البرامــج واألولويات  حتقيق 
املخصصة إلجناز أعمالها، مبا 
في ذلك تقرير منط اســتخدام 
املساحات املخصصة ملشاريعها 
وحتديد نسب االستخدام ونوعه 
مــن قســائم غيــر مخصصة 
للرعاية السكنية، ولها بيعها 
أو تأجيرهــا أو تقريــر حــق 
االنتفــاع بها، ولها في ســبيل 
ذلك إبــرام عقود تنفيذ بنظام 
البناء والتشــغيل والتحويل 

والنظم املشابهة.
كما للمؤسسة إجراء التعاقد 
املباشر في العقود مع الشركات 
التعاقد  واملؤسســات، وكذلك 
مع املكاتب االستشارية احمللية 
أو العامليــة املتخصصــة فــي 

يضــع مجلــس اإلدارة فــي 
شــؤون املؤسســة القــرارات 
الالزمة لتنظيم الشؤون املالية 
واإلدارية، مبا في ذلك اللوائح 
الالزمــة ألعمــال االســتثمار 
واملقاوالت والتوريد والتعاقد 
املشــروعات وأعمــال  علــى 

املناقصات واملزايدات كافة.
وللمجلــس أن يضــع في 
الوظيفية  شــؤون املؤسســة 
القواعد واألحكام املنظمة لها، 
وله ممارسة الصالحيات املقررة 
ملجلس اخلدمة املدنية وديوان 

اخلدمة املدنية.
(ز):  مكــرر   (٢٧) مــادة 
يجوز للمؤسسة تسليم أراض 
مبساحات مالئمة وخالية من 
العوائــق فــي األراضــي التي 
تخصص لها إلى شركات القطاع 
اخلاص ذات النشاط العقاري 
واالســتثماري وفقا للشروط 
واألوضــاع واإلجــراءات التي 
يضعها مجلس إدارة املؤسسة، 
ســكنية  وحــدات  لتنفيــذ 
مبساحات مختلفة على أال تقل 
مساحة األرض عن (٤٠٠) متر 
مربع، وبيعها مبعرفة الشركة 
ملســتحقي الرعاية الســكنية 
املدرجة طلباتهم باملؤسســة، 
وذلك بأســعار تشمل التكلفة 
الســكنية  الفعليــة للوحــدة 
وما يخصها مــن ثمن األرض 
ونفقات إنشاء البنية األساسية 
باإلضافة إلى هامش ربح حتدده 
املؤسســة، وحتــدد الالئحــة 
التنفيذيــة القواعــد واللوائح 

والشروط املتطلبة لذلك.
ورغبة في متابعة ما قامت 
به املؤسسة تنفيذا للمواد ٥ و٦

و٧، مادة ١١ البند ٦، مادة (٢٧) 
إليها يرجى  مكرر(ز) املشــار 
موافاتــي بجميع مــا قامت به 
املؤسسة تنفيذا لهذه املواد بعد 

تعديلها.
وجاء السؤال الرابع كما يلي: 
وقال السعدون في مقدمة 
السؤال الرابع املوجه إلى وزير 
اإلسكان إنه صدر القانون رقم 
٤٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 

مواد الباب الرابع مكررا البيوت 
منخفضة التكاليف باملواد ٣٠

مكررا و٣٠ مكررا أ، ب، ج، د، ه، 
و، ز، ح، ط، ي، ) مادة رقم ٣٠

مكررا من القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ املشــار إليــه النصوص 
التالية: (مــادة ٦ و٧ والبند ٦

من املادة ١١)
مــادة (٣٠) مكــررا: تلتزم 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
بدائــل  بتوفيــر  الســكنية 
ســكنية حكومية بتمويل من 
الدولة في املشاريع التي تقوم 
علــى تنفيذها للمخصص لهم 
املساكن الشــعبية القائمة في 
كل من اجلهــراء أو الصليبية 
وتكــون بديــال عنهــا وحتدد 
أسماء املستحقني لها وضوابط 
التخصيص ومواقع املشروعات 
التي تــدرج بها هــذه البيوت 
واملخصصة لهم من املخاطبني 
بأحكام هذه املادة والشــروط 
والضوابــط واالحكام املنظمة 
لهذا التخصيص وفقا للشروط 
والضوابط التي يضعها مجلس 
اإلدارة، وللمؤسسة زيادة أعداد 
الوحدات لهــذه املادة مبا يفي 

بحاجات املستحقني لها.
وعليه يرجى إفادتي بجميع 
القرارات الصادة لتنفيذ القانون 
رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ مبا في ذلك 
أي تعاقد مع جهة استشــارية 
كما ورد في اخلطة الســنوية 
الرابعــة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ الســابق 
اإلشــارة إليهــا أو أي إجــراء 
يتعلق بتأسيس شركة املشروع 
وتخصيــص أســهمها وطرح 
النســبة املقررة فــي القانون 
باملزايــدة وذلــك قبــل إلغــاء 
الرابع مكررا  البــاب  مضمون 
مبوجب ما ورد في املادة األولى 
من القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٦

السالف اإلشــارة إليه، وكذلك 
بجميع اإلجراءات التي اتخذتها 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
الســكنية بعد إلغاء مضمون 
الباب الرابــع مكررا، موضحا 
بذلك أي تكاليف حتملتها الدولة 
العقود  ومقدارها، وصور من 

إن وجدت.

أستفسر من وزير اإلسكان عن قرارات تنفيذ قوانني الرعاية السكنية

أحمد السعدون

بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٥م، حيث 
حددت خطوات إنشــاء شركة 
مدينة املطالع وإنشــاء شركة 
مدينــة اخليران علــى النحو 
التالي: ٢٠١٤ـ  التعاقد مع اجلهة 

االستشارية.
٢٠١٥ ـ العمــل مــع اجلهــة 
االستشــارية حتى تأســيس 
الشركة املساهمة وبدء العمل.

٢٠١٦ ـ بدء التنفيذ.
٢٠١٧ ـ البــدء فــي توزيــع 
القسائم على املخططات وميتد 

العمل حتى ٢٠٢٠.
انتهــاء  تاريــخ  ـ   ٢٠٢٠

املشروع.
إال أن أحــكام الباب الثالث 
مكــررا كانت قــد ألغيت وفق 
املادة الرابعة من القانون رقم 
١١٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٤٧ لســنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقانون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٥
في شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلــاص في تعميــر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض 
الرعاية السكنية حيث نصت 
املادة الرابعة املشار إليها على 

ما يلي:
املادة الرابعة: تلغى أحكام 
الباب الثالث مكررا من القانون 
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ املشار إليه 
كما يلغى كل حكم يخالف هذا 

القانون.
وطالب الســعدون بإفادته 
القــرارات الصــادرة  بجميــع 
لتنفيذ الباب الثالث مكررا من 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ مبا 

شعيب شعبان يسأل ٤ وزراء: هل توجدوظائف إشرافية 
شاغرة وما مبررات عدم شغلها وعدد املستحقني لها؟

وجه النائب شعيب شعبان 
٦ أســئلة إلــى ٥ وزراء مــن 
بينها ســؤال مشــترك بشأن 
الشاغرة  الوظائف اإلشرافية 
إلى ٤ وزراء، هم كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان، ووزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د. أماني بو 
قمــاز، ووزير التربية ووزير 
العالــي والبحــث  التعليــم 
العلمــي د. حمــد العدوانــي، 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
مــي البغلي، ووجه ســؤالني 
إلى وزير التجارة والصناعة 
وزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
التوظيف في  الناهض بشأن 
مؤسسة املوانئ. وجاء السؤال 
املشــترك إلى وزراء شــؤون 
مجلــس الــوزراء واألشــغال 

٣ـ  ما اخلطة املتبعة من قبلكم 
لتســكني كل وظيفة إشرافية 

شاغرة؟
٤ـ  هل تعطلت أعمال املراجعني 
أو اإلجراءات اخلاصة باملوظفني 
الوظيفــة  شــغر  بســبب 
اإلشرافية؟ وما اإلجراءات التي 

اتخذمتوها إزاء ذلك؟
٥ـ  هل وردت إليكم مالحظات 
مــن ديوان احملاســبة في هذا 
اخلصوص؟ وما اإلجراء املتخذ 

لتالفي ذلك؟
وجــاء الســؤال األول إلى 

وزير التجارة كما يلي: 
فــي شــأن التوظيف لدى 
مؤسســة املوانــئ الكويتية، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
أو نقــل  التوظيــف  ـ هــل   ١
اخلدمات مت بطريق مباشر من 
دون وجود إعالن التوظيف؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
قرارات التوظيف والتخصصات 

العلمية للموظفني.

يرجى تزويدي بكشف تفصيلي 
يبــني فيه مهامهــم ورواتبهم 
ومــدة عقودهم وشــهاداتهم 

ونوع وظائفهم.
٥ ـ مــا االســتراتيجية التــي 
ستتبعونها في شأن تطبيق 
سياسة التكويت؟ وكم تبلغ 
النســبة املئوية للتكويت في 

املؤسسة؟
٦ـ  متى صدر آخر إعالن لشغل 
الوظائف في املؤسسة؟ مع بيان 
عدد املتقدمني وعدد املقبولني، 
ومتى كانت آخر مرة أجريت 

فيها مقابالت التوظيف؟
٧ ـ هل تصدر املؤسسة إعالن 
توظيــف؟ ومــا طرق شــغل 

الوظيفة لسد احتياجاتها؟
٨ـ  هل عينت املؤسسة موظفني 
من دون وجود إعالن توظيف؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
السند القانوني لذلك؟ وكم بلغ 
عدد من توظف بهذه الطريقة 
منذ ١/١/٢٠٢٢ حتى تاريخ ورود 

السؤال؟

٢ ـ ما مبــررات التوظيف من 
دون وجود إعالن؟

٣ـ  مــا الســند القانوني الذي 
يخول جهة اإلدارة التوظيف 

من دون وجود إعالن؟
٤ ـ ما أسس ومعايير التعيني 
فيهــا أيا كانت طريقة شــغل 

الوظيفة؟
وجاء الســؤال الثاني كما 
يلي:  يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما الشروط العامة واخلاصة 
للتوظيف لدى مؤسسة املوانئ 
الكويتية أيا كانت الوظيفة؟

٢ـ  صورة ضوئية عن القرارات 
التي أصدرتها املؤسسة وتخص 
التعيني اجلديد منذ ١/١/٢٠٢٢

حتى تاريخ ورود السؤال.
٣ـ  عدد املوظفني اجلدد املعينني 
في املؤسسة منذ ١/١/٢٠٢٢ حتى 
تاريخ ورود السؤال وطريقة 

شغلهم للوظيفة.
٤ـ  عدد املوظفني غير الكويتيني 
العاملــني في املؤسســة، كما 

استفسر عن التوظيف والنقل في مؤسسة املوانئ

سأل عن القياديني في القطاع النفطي و«النفطي اخلاص»

شعيب شعبان

والتربية والشؤون االجتماعية 
كمــا يلــي:  يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ هل توجد وظائف إشرافية 
شاغرة في وزاراتكم واجلهات 
التابعة لكم؟ وما مبررات عدم 

شغل هذه الوظائف؟
٢ ـ أعداد الوظائف اإلشرافية 
الشــاغرة، وعــدد املوظفــني 
املستحقني لشغل كل وظيفة 

إشرافية.

األمانة العامة لـ«األمة» تصدر الالئحة الداخلية 
للمجلس بلغة «برايل» تطبيقًا لقرار املكتب

أصــدرت األمانة العامــة ملجلس األمة 
الالئحــة الداخلية للمجلس بلغة «برايل» 
للمكفوفني وضعاف البصر وذلك تطبيقا 

لقرار مكتب املجلس بهذا الشأن.
وقالت األمانة العامة، في بيان صحافي، 
إن طباعة الالئحة الداخلية بلغة «برايل» 
تأتــي انطالقــا من ضــرورة االهتمام بكل 
فئات األشــخاص ذوي اإلعاقة واملكفوفني 

وضعاف البصر وغيرهم.
وذكرت ان قــرار مكتب املجلس يهدف 

إلى نشر التوعية بالالئحة الداخلية لهذه 
الشــرائح ودعمها وتهيئة البيئة املناسبة 
لهم لالطالع على آلية سير أعمال البرملان.

جديــر بالذكر أن األمانــة العامة قامت 
بتطبيــق قــرار مكتــب املجلــس املتعلق 
باستخدام لغة اإلشارة أثناء انعقاد اجللسات 
أو عنــد بثها عبر التلفزيون منذ ١٠ يناير 
املاضي، لتوفير ترجمة فورية لفئة الصم 
ومتكنهم من حضور اجللسات ومشاهدتها 

ومتابعة تفاصيلها وأحداثها.

الالئحة الداخلية للمجلس بلغة «برايل»

فيصل الكندري يطلب أسماء املعينني في وظيفتي
 وكيل وزارة ووكيل مساعد في جميع الوزارات

فيصــل  النائــب  وجــه 
الكندري سؤاًال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان، بشأن تعيينات في 
القيادات العليا للدولة، نص 

على ما يلي:
استناداً إلى املادة (٧) من 
الدستور التي نصت على أن 
«العــدل واحلرية واملســاواة 
دعامات املجتمــع، والتعاون 
والتراحــم صلــة وثقــى بني 
املواطنني» واملــادة (٢٩) منه 
التــي نصت علــى أن «الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية، 

ال متييز بينهم في ذلك بسبب 
اجلنس أو األصل أو اللغة أو 

الدين».
وأكدت املذكرة التفسيرية 
للدستور أن هذه املادة نصت 
على مبدأ املساواة في احلقوق 

والواجبات بصفة عامة.
ونصــت املــادة (٥٨) من 
الدســتور علــى أن « رئيس 
مجلــس الــوزراء والــوزراء 
مســؤولون بالتضامــن أمام 
األميــر عن السياســة العامة 
للدولة، كما يســأل كل وزير 

أمامه عن أعمال وزارته».
واستناداً لهذه النصوص 

الوزارات واملؤسسات  جميع 
والهيئات احلكومية ومن في 
درجتهما ، مع بيان جنسيتهم.

٣ـ  أسماء املعينني في الوظائف 
العســكرية فــي املؤسســات 
العســكرية في الدولة وبيان 

مادة جنسيتهم.
٤ـ  أسماء املعينني في الوظائف 
القياديــة في القطــاع النفطي 
والقطاع النفطي اخلاص التابع 
للحكومة التي تعني الدولة فيه 

مع بيان مادة جنسيتهم.
٥ـ  أسماء املعينني في مجالس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية 

مع بيان مادة جنسيتهم.

الدســتورية، وملا كانت هذه 
النصوص واضحــة ال لبس 
فيها وال غموض، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ منــى إلى علمــي أن هناك 
تعيينات في القيادات العليا 
للدولة حلملة اجلنسية املادة 
األولي فقط باملخالفة ألحكام 
الدســتور والتفرقة بني أبناء 
الشعب مبا يفوت فرص تعيني 
الكفاءات املستحقة وتقسيم 
املجتمع على أساس فئوي فما 

صحة ذلك؟
٢ـ  أسماء املعينني في وظيفتي 
وكيل وزارة ووكيل مساعد في 

فيصل الكندري

وهم متســاوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة، 

فالح الهاجري: ما سبب تأخر حتديث قوائم 
اجلامعات املتميزة منذ ٢٠١٧/١٠/٢٩؟

النائــب د.فــالح  وجــه 
الهاجري ســؤاال إلــى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمــي د. حمــد 
العدواني بشأن تأخر حتديث 
قوائم اجلامعات املتميزة منذ 
٢٩ أكتوبر ٢٠١٧ حتى تاريخ 
تقدمي السؤال، ونص السؤال 

على ما يلي:
الوطنــي  نشــأ اجلهــاز 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جــودة التعليم ســنة ٢٠١٠

بهدف حتسني مستوى برامج 
مؤسسات التعليم العالي في الكويت، وحتديد 
مؤسســات التعليم العالي في الدول األخرى 
التي يســمح باعتماد مؤهالت خريجيها من 
خالل عمليات التقييم املستمرة لتلك املؤسسات 
وبرامجها وفقا ملعايير هيئات االعتماد العاملية 
وصــوال إلى ضبط جــودة التعليــم العالي، 
وانطالقــا من أهمية هذا اجلهــاز في توجيه 
الطلبــة وحتفيزهــم على االلتحــاق بأفضل 
اجلامعــات مكانة وعلما فقد خــص التعليم 
العالي بالئحة للجامعات املتميزة التي حتظى 
بســمعة أكادميية متميزة الهتمامها بجودة 

البحــث العلمــي والبرامــج 
األكادمييــة ذات التصنيــف 
الطلبة  املتقدم وتســتقطب 
احلريصني على جودة التعليم 
من جميع أنحاء العالم، كما 
أن خريجيها محل استقطاب 

سوق العمل.
وزارة  أصــدرت  وقــد 
القرار رقم  العالــي  التعليم 
(٢١١) لسنة ٢٠١٧، مادة (٤) 
بقائمــة اجلامعــات املميزة، 
وألزمت جلنة البعثات بإعادة 
النظــر فــي مراجعــة قوائم 
اجلامعات املتميزة املنصوص عليها في املادة 
(٢) من هذا القرار بعد ٤ سنوات، منذ تاريخ 
صدور القرار املشار إليه مع مراعاة ما استجد 
من جامعات متميزة حسب التصنيفات العاملية 
ووفــق املراجعة الدوريــة لقوائم اجلامعات 
املميــزة، ومبــا أن التحديث مســتمر لقوائم 
اجلامعات املتميزة بشــكل مســتمر وسنوي 
وفــق التقييم والتصنيف العاملي، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
سبب تأخر حتديث قوائم اجلامعات املتميزة 
منذ ٢٠١٧/١٠/٢٩ حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال.

 د.فالح الهاجري


