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 األنصاري: جامعة الكويت ال تدخر جهدًا 
عملها  مراكز  أداء  مستوى  ورف��ع  دعم  في 

وإداراتها وموظفيها
6
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يتعلق بحقوق الBم العاملة الراعية لطفل

الدقباسي يسأل الصالح والعازمي عن قرار اخلدمة املدنية 
بشأن تخفيف ساعات العمل في التربية 

وجه النائب علي الدقباسي  اسئلة لكل من وزير الدولة 
لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية وزير 
التعليم العالي  حامد العازمي بشأن قرار اخلدمة املدنية 
بوقف تخفيف ساعات العمل للعاملني باملراحل التعليمية 

بوزارة التربية. 
ج��اء في السؤال االول لوزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء :  انتشر في مواقع وسائل التواصل االجتماعي 
نسخه من كتاب رد ديوان اخلدمة املدنية على وزارة التربية 
بشأن طلبهم االستفسار عن تخفيف ساعات العمل املقرر 
بالقانون رقم 2015/21 واملتضمن رد الديوان بانه يتعني 
على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي 
على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي املعتاد 
وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل 
من هذه املدة ال يستفدن من قانون التخفيف وذلك حسب 

ساعات العمل.
وحيث ان امل��ادة/ 55 بالقانون رقم 2015/21 بشأن 
حقوق الطفل قد نصت على االت��ي » يكون ل��أم العاملة 
– التي ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني لتاريخ الوضع 
– احلق في ساعتني يوميا لرضاعة طفلها وال يترتب على 

ذلك أي تخفيض في األجر«
وملا كان نص امل��ادة/ 55 من القانون رقم 2015/21 
بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام 

الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعاله.
وبناء علية يرجى افادتي باآلتي:

1. ما هو األساس الذي استند علية ديوان اخلدمة املدنية 
ب��ان املقصود به بتخفيض ع��دد ساعات العمل للموظفة 
احلامل او للرضاعة بالقانون املنوه عنه اعاله هو ان يحسب 
بعدد ساعات العمل الرسمية والتي تقدر بسبع ساعات 

يوميا؟
 2. نص املادة/55 من القانون رقم 21/ 2015 بشأن 
حقوق الطفل جاء فيه بالفصل الثاني حقوق )رعاية االم 
العاملة(، فهل هناك تعريف يبني ان حقوقها املذكورة في 
مواد الفصل الثاني له عالقة مبدة العمل او عدد ساعاته ام 
ان حق االم العاملة هو تخفيض مدة عملها األصلي أيا كان 

مدته لرعاية طفلها؟
3. هل يشمل هذا القرار جميع الوزارات ام هو قاصر على 
وزارة التربية فقط؟ يرجى تزويدي بنسخة من مخاطباتكم 

جلميع الوزارات ان وجدت؟
4. هل قام الديوان بعمل دراس��ة شاملة بشأن تطبيق 
املادة/55 من القانون رقم 2015/21 حتى تكون هناك 

مساواة جلميع املوظفات بجميع الوزارات يرجى تزويدي 
بنسخة منه ان وجد؟

5. إذا كان الديوان يتعامل مع القانون وفق ساعات 
العمل الرسمية فما هو مصير املوظفات من يعملن بنظام 
)النوبات او الشفتات( او من يعملن أكثر من عدد الساعات 

الرسمية؟
6. هل قام الديوان بطلب تعديل لنص امل��ادة مبجلس 
االم��ة وف��ق مصلحة العمل ب��ال��وزارات واحتياجاتها من 
تشريع يرجى تزويدي بنسخه منها ان وجدت؟ وفي حال 

لم تقم بطلب تعديل املادة ملجلس االمة فما هي األسباب؟
وجاء في السؤال الثاني لوزير التربية والتعليم العالي 
: انتشر في مواقع وسائل التواصل االجتماعي نسخه من 
كتاب رد دي��وان اخلدمة املدنية على وكيل وزارة التربية 
بشأن طلبهم االستفسار عن تخفيف ساعات العمل املقرر 
بالقانون رقم 2015/21 واملتضمن رد الديوان بانه يتعني 
على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي 

على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي املعتاد 
وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل من 
هذه املدة ال يستفدن من قانون التخفيف وذلك حسب ساعات 

العمل.
وحيث ان امل��ادة/ 55 بالقانون رقم 2015/21 بشأن 
حقوق الطفل قد نصت على االت��ي » يكون ل��أم العاملة 
– التي ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني لتاريخ الوضع 
– احلق في ساعتني يوميا لرضاعة طفلها وال يترتب على 

ذلك أي تخفيض في األجر«
وملا كان نص امل��ادة/ 55 من القانون رقم 2015/21 
بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام 

الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعاله
يرجى افادتي باآلتي: 

1. هل قامت وزارة التربية مبخاطبة دي��وان اخلدمة 
املدنية بشأن اإلف���ادة عن تخفيف ساعات العمل املقرر 
باملادة/55 بالقانون رقم 2015/21 بشأن حقوق الطفل؟ 

)يرجى تزويدي بنسخة من جميع املراسالت(؟
 2. ماهي األسباب التي مبوجبها طلبت وزارة التربية 
االستفسار عن كيفية تطبيق املادة/55 من القانون رقم 
2015/21 على بعض امل��راح��ل التعليمية خاصه وان 

املادة/55 بالقانون واضحة وصريحه بشأنها؟
3. هل قامت الوزارة بطلب تعديل للمادة/55 بالقانون 
رق��م 2015/21 بشأن حقوق الطفل ملجلس االم��ة وفق 
احتياجاتها؟ وفي حال لم تقم باي طلب يرجى افادتي عن 

األسباب؟
4. هل اتخذت وزارة التربية أي إجراءات بعد رد ديوان 
اخلدمة املدنية وهل هناك م��دارس او ري��اض أطفال قامت 
بتطبيق رد ديوان اخلدمة املدنية؟ يرجى تزويدي بها ان 

وجدت؟
5. يرجى تزويدي بإحصائية تشمل م��دارس رياض 
األط��ف��ال بكل احملافظات على ان تتضمن ع��دد املعلمات 

واالداريات العاملني في كل رياض أطفال؟
ندوة التنمية املستدامة 

من ناحية أخرى يشارك عضو الشعبة البرملانية النائب 
علي الدقباسي في ندوة أهداف التنمية املستدامة واملساواة 
اجلنسية في برملانات الشرق األوسط وشمال أفريقيا املزمع 
إقامتها في مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية. 
وك��ان الدقباسي ق��د توجه ام��س األول إل��ى اإلسكندرية 
للمشاركة بالندوة التي تعقد خالل الفترة من 18 إلى 20 

سبتمبر اجلاري

أسئلة نيابية واستجوابات عن أسباب تراجع الكويت في مؤشر الشفافية العاملي 

»األمة« اتخذ خطوات رقابية ملكافحة الفساد  .. وأصدر قانون منع تعارض املصالح

ف��رض��ت قضية مكافحة الفساد 
نفسها ك��أح��د ال��ع��ن��اوي��ن الرئيسية 
في دور االنعقاد الثاني من الفصل 
التشريعي اخل��ام��س ع��ش��ر، ف��ي ظل 
إصرار نيابي على فتح عدد من ملفات 
الفساد، ووضع عدد من القوانني حتت 

مشرط التعديالت التشريعية.
وم���ن اخل��ط��وات امل��ل��م��وس��ة التي 
اتخذها مجلس األمة في دور االنعقاد 
الثاني من الفصل التشريعي اخلامس 
ع��ش��ر، إق����رار ق��ان��ون م��ن��ع ت��ع��ارض 
املصالح بعد 12 عاًما من محاوالت 

إصدارة، ويعتبر خطوة مهمة ملكافحة 
الفساد املالي واإلداري.

وي���ه���دف ال���ق���ان���ون إل����ى ت��ع��زي��ز 
الشفافية في العمل بالقطاع العام 
إذ ي��ف��رض حوكمة ه��ذا ال��ق��ط��اع كما 
ا في مجال التشريع  يعد مطلًبا دولًيّ

ملكافحة الفساد.
وتنص امل��ادة األول��ى من القانون 
على أن »ت��ع��ارض امل��ص��ال��ح ه��و كل 
حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة 
أو مصلحة مادية أو معنوية تعارض 
تعارًضا، مطلًقا أو نسبًيّا، ما يتطلبه 
منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقالل 
وحفظ املال العام أو تكون سبًبا لكسب 

غير مشروع لنفسه أو لغيره.
ويتضمن القانون معاقبة املخالفني 
باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد 
على خمس سنوات وبغرامة ال تقل 
عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على 
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني م��ع رد م��ا استفاد ب��ه من 
مال أو مصادرته حسب األحوال وفي 
جميع األح���وال ي��ع��زل م��ن الوظيفة 
ويلغى اإلجراء الذي شارك في اتخاذه 

وما تبعه من آثار.
وملتابعة عدد من امللفات التي حتوم 
حولها الشبهات، اتخذ املجلس عدًدا من 
القرارات املهمة في هذا الصدد، فقرر 
تكليف جلنه امليزانيات واحلساب 
اخلتامي نظر التقارير ال���واردة من 
دي���وان احملاسبة ووزارة الداخلية 
ب��ش��أن املخالفات املالية ف��ي وزارة 
الداخلية خالل العامني 2014 / 2015 
و2015 / 2016 وتقدمي تقريرها في 

فترة ال جتاوز ثالثني يوًما. 
وناقش املجلس في جلسة 17 أبريل 
2018 طلًبا مقدًما من عدد من النواب 
في شأن وج��ود إيداعات وسحوبات 
نقدية وحتويالت وشيكات وتعامالت 
مالية ألشخاص وشركات ومنها ما 
هو متعلق ب�)اللجنة األوملبية واحتاد 
اللجان األوملبية الوطنية واملجلس 
األوملبي اآلسيوي وانتهى النقاش إذ 
أعلنت احلكومة أنها أحالت املوضوع 

إلى النيابة العامة. 
ون��ظ��ًرا ألهمية ه��ذه القضية فقد 
وردت في راب��ع محاور االستجواب 
الذي تقدم به النائب حمدان العازمي 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وال��ذي كان يدور حول 
ت��راج��ع الكويت ف��ي مؤشر مدركات 

الفساد.
كما وردت القضية في احملورين 
األول والرابع في استجواب النواب 
احلميدي السبيعي وخالد العتيبي 
وم��ب��ارك احلجرف ل��وزي��رة الشؤون 

االجتماعية والعمل هند الصبيح، إذ 
تناول احملور األول التجاوزات املالية 
واإلداري��ة في الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلع��اق��ة، أم��ا احمل��ور الرابع فقد 
تناول الفساد املالي واإلداري بهيئة 

القوى العاملة.

األسئلة البرملانية 
وأل���ق���ت ال��ق��ض��ي��ة ب��ظ��الل��ه��ا على 
األسئلة البرملانية وبلغت بها رأس 
الهرم احلكومي، فتلقى سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء سؤالني من النائبني 
شعيب املويزري ورياض العدساني 
عن تراجع مركز الكويت في مؤشر 
م��درك��ات ال��ف��س��اد العاملية وحماية 
صندوق األجيال القادمة واالحتياطي 
العام للدولة وخطة مجلس ال��وزراء 
في حتسني وض��ع ال��دول��ة في مؤشر 
م��درك��ات ال��ف��س��اد ال��ع��امل��ي وسياسة 
احلكومة بعملية اإلص��الح وحتسني 
وض��ع ال��دول��ة ف��ي ك��ل م��ن )احلوكمة 

والتنمية املستدامة والشفافية(.
وفي هذا اإلط��ار، مت س��ؤال وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية عن بيان 
جمعية الشفافية الكويتية بشأن 
نتائج مؤشر م��درك��ات الفساد لعام 
2017 وال���ذي نشر ف��ي 21 فبراير 
2018 ع��ن ت��راج��ع ترتيب الكويت 
بشكل كبير في مؤشر مدركات الفساد، 
واالع��ت��ب��ارات التي ب��ن��اًء عليها حدد 
ترتيب دول���ة الكويت واملؤسسات 

املستقلة واملتخصصة التي وف��رت 
البيانات الداخلة في هذا املؤشر.

ك��م��ا س��ئ��ل وزي���ر ال��ع��دل ووزي���ر 
األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة عن 
م��وض��وع ت��راج��ع الكويت دول��ًيّ��ا في 
مؤشرات مكافحة وإجراءات احلكومة 
لبحث وتقييم هذه النتائج، وأسباب 
تأخر صدور االستراتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد.
ونظًرا ألهميتها في متابعة ملفات 
الفساد والتحقيق فيها، انصبت عدد من 
األسئلة البرملانية على هيئة مكافحة 
الفساد، وتناولت حادثة هروب أحد 
ال��ع��ام��ل��ني فيها وط��ل��ب��ه ال��ل��ج��وء في 
اخلارج والسؤال عن محضر اجتماع 

مجلس األمناء.
وشملت األسئلة آليات النقل بني 
إدارات الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
أو الترقية أو الترشيح إلى الوظائف 
اإلش��راف��ي��ة وال��ق��ي��ادي��ة، وم��وض��وع 
األرض املخصصة لبناء املقر اجلديد 
للهيئة في منطقة الشامية وقيمته 
السوقية وتكاليف بناء املقر وجتهيزه.

وت��ط��رق ال��ن��واب بأسئلتهم إلى 
م��ش��روع شبكة األل��ي��اف الضوئية، 
وأسماء القياديني الذين حولوا للهيئة 
العامة ملكافحة الفساد فيما عرف 

بقضية أرشيف طوابع البريد.
وس����أل ال���ن���واب ع��ن اإلج�����راءات 
التي اتخذتها وزارة ال��ع��دل لتنفيذ 
التوصيات ال��واردة في كل من تقرير 
جلنة حماية األم��وال العامة رقم )5( 

بشأن حفظ الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد بالغات مجلس األمناء وتقرير 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
رق��م )43 التكميلي( للتقرير رقم 
)30( بشأن ق��ان��ون محكمة األس��رة 
وتقريرها رق��م )41( بشأن تعديل 
قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد وتعارض املصالح.
ك��م��ا مت س���ؤال وزي���ر امل��ال��ي��ة عن 
رؤساء ونواب رئيس وحدة التحريات 
املالية املتعاقبني منذ إنشائها وفق 
القانون رقم )106( لسنة 2013 في 
شأن مكافحة الفساد ومكافحة غسيل 
األم���وال ومتويل اإلره���اب، وأسباب 
استقالة السيد بسام الهارون رئيس 
وح��دة التحريات املالية الكويتية، 
وآليات وطرق تلقي وحدة التحريات 
املالية للبالغات من مختلف األشخاص 

الطبيعية واملعنوية؟
وفي إط��ار متابعتهم امللفات التي 
حت��وم حولها شبهات الفساد، فتح 
النواب من خ��الل األسئلة البرملانية 
م��ل��ف��ات ع��ق��د ع��اف��ي��ة )2(، وال��ف��س��اد 
األك��ادمي��ي ف��ي امل��ؤس��س��ات التابعة 
ل���وزارة التعليم ال��ع��ال��ي، وبرنامج 
اس��ت��ق��دام أط���ب���اء اس��ت��ش��اري��ني من 
املؤسسات العالجية العاملية لرفع 
مستوى الرعاية الصحية في البالد، 

وعقود توريد دعامات القلب.
وتطرقت األسئلة البرملانية إلى 
إج��راءات وزارة الداخلية بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية في الدولة ملكافحة 

أوك���ار ال��ف��س��اد، ومكافحة الظواهر 
السلبية، وشروط تأجير العقارات من 

وزارة الداخلية.

االقتراحات النيابية
وتعدد االقتراحات بقوانني الرامية 
إل���ى مكافحة ال��ف��س��اد ف��ي مختلف 
امل��ؤس��س��ات، ح��ي��ث ت��ق��دم ال��ن��واب 
باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام 
امل��رس��وم بالقانون رق��م 31 لسنة 
1970 بتعديل بعض أحكام قانون 
اجلزاء رقم 16 لسنة 1960 في شأن 
معاقبة الراشي واملرتشي والوسيط 
بينهما. وملزيد من الشفافية ولتحقيق 
املزيد من الرقابة، تقدم النواب بثالثة 
اقتراحات بقوانني لتعديل القانون 
رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان 
احملاسبة، ويهدف املقترح األول إلى 
إل��زام رئيس الديوان بإطالع مجلس 
األم��ة على العقود واملناقصات، أما 
املقترح الثاني فيهدف إلى إل��زام كل 
وزي��ر بتقدمي تقرير نصف سنوي 
ال��ي مجلس األم��ة ومجلس ال��وزراء 
بهدف حتصيل مستحقات ال��وزارة 

واملخالفات املالية منذ توليه منصبه.
أم��ا املقترح الثالث فيهدف إلى 
إضافة ضابط قانوني في آلية التدقيق 
ومراقبة املصروفات اخلاصة وإلزام 
الديوان بإحالة نسخة من التقارير 
الواردة من الوزراء بشأن املصروفات 
اخلاصة أو السرية إلى رئيس مجلس 
األمة مع بيان مالحظات الديوان في 

هذا الشأن.
ولتحقيق ال��ع��دال��ة وامل���س���اواة 
وكفالة حق التقاضي، تقدم النواب 
باقتراح بقانون إللغاء القانون رقم 
88 لسنة 1995 في ش��أن محاكمة 

الوزراء.
ول��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة وامل��ص��داق��ي��ة 
باإلجراءات اإلدارية ولتحقيق رقابة 
مسبقة والحقة على األداء اإلداري 
وض��م��ان الشفافية وال��وض��وح في 
األداء اإلداري، تقدم النواب باقتراح 
بقانون إلنشاء جهاز مراقبي شؤون 

التوظيف.
كما تقدم النواب باقتراح بقانون 
إلن��ش��اء هيئة اإلش����راف وال��رق��اب��ة 
على شركات التأمني، بهدف حتديد 
اختصاصات شركات التأمني وتنظيم 

سير عملها.  قاعة عبدالله السالم

النفط والكهرباء تؤيدان اقتراحي فهاد

تخصيص11 محطة وقود وطاقة 
شمسية باملساجد

واف��ق��ت شركة البترول الوطنية الكويتية على 
اقتراح النائب عبدالله فهاد على تخصيص 6 محطات 
تعبئة وقود في محافظة اجلهراء فضالً عن تخطيط 
الشركة إلنشاء 11 محطة جديدة مستقبالً في محافظة 

اجلهراء .
وكان فهاد قدم اقتراح برغبة بشأن إنشاء 4 محطات 
وقود في محافظة اجلهراء بجانب مبنى احلكومة مول 
وأمغرة ومعهد القوة البرية والنعيم ووافقت جلنة 

املرافق العامة على اإلقتراح برغبة .
وقامت اللجنة البرملانية مبخاطبة وزارة الدولة 
لشئون مجلس األم��ة بتقريرها والتي قامت بدورها 
مبخاطبة وزارة النفط املختصة، وج��اء رد شركة 
البترول الوطنية الكويتية املعنية لتفيد بأن خطط 
الشركة تستهدف إنشاء 17 محطة وقود في محافظة 
اجلهراء منها 6 محطات مت تخصيصها بالفعل و 11 

جاري دراستها ضمن خطط الشركة املستقبلية .
وفي اقتراح ثان للنائب فهاد خاطبت وزارة الدولة 
لشئون مجلس األمة البرملان مبوافقة وزارة الكهرباء 
وامل��اء على اقتراح فهاد باستخدام الطاقة الشمسية 
في املساجد وقال وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
بخيت الرشيدي في رده لقد بادرت الوزارة من جانبها 
باإلتصال والتنسيق مع وزارة األوق��اف والشئون 
اإلسالمية لدراسة هذا املقترح وتزويد وزارة األوقاف 
بالدعم الفني املطلوب لتطبيق التقنيات التي تثبت 

جدواها الفنية واالقتصادية.
وجاء في اقتراح النائب عبدالله فهاد : نظراً لزيادة 
األح��م��ال الكهربائية أثناء فترة الصيف مما يؤدي 
أحياناً إلى انقطاع الكهرباء عن املناطق السكنية وعلى 
وجه اخلصوص املساجد وعمالً على ترشيد الطاقة 
لتوفير الكهرباء ومجاراة للتطور التكنولوجي الدولي 
امللحوظ في استخدام الطاقة الشمسية ، حيث أصبحت 
الطاقة األك��ث��ر اع��ت��م��اداً ف��ي شتى السبل اإلنتاجية 
واستغالل أشعة الشمس أثناء فترة الصيف ، لذلك 
نقترح العمل على استخدام الطاقة الشمسية في جميع 

مساجد دولة الكويت ».

ووافقت اإلدارة العامة لإلطفاء على اقتراح نيابي 
بتخصيص م��راك��ز إط��ف��اء حديثة ف��ي مدينة صباح 
األحمد . وقد خاطبت وزارة الدولة لشئون مجلس 
األمة ، البرملان مبوافقة اإلدارة العامة لإلطفاء على 
االقتراح النيابي الذي جاء فيه : » تلبية حلاجة سكان 

مدينة صباح األحمد امللحة في وج��ود مراكز إطفاء 
ملواجهة احل��االت الطارئة ، لذلك أقترح العمل على 
تخصيص مراكز إطفاء للمناطق احلديثة والكبيرة مثل 
منطقة صباح األحمد مع تزويدها باملعدات واألجهزة 

والكوادر الفنية املدربة ».
وجاء في رد اإلدارة العامة لإلطفاء بأن اإلدارة قد 
قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية 
وذل��ك بتخصيص مركزي إطفاء في منطقة صباح 
األحمد السكنية وأنه قد مت جتهيز مركز إطفاء كامل من 

حيث املعدات واآلليات .
وأما بشأن املركز الثاني في منطقة صباح األحمد 
فجاري تنفيذه من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية 
وسوف يتم اإلنتهاء من إجناز هذا املشروع خالل عام 
)2019/2018( وعليه سوف تقوم اإلدارة العامة 
لإلطفاء مبتابعة املشروع مع الهيئة وجتهيز اآلليات 

واملعدات املطلوبة لهذا املركز .

عبدالله فهاد
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