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أعلن عدم خوضه االنتخابات املقبلة

الدالل لوزيري اخلارجية واملالية: ما الطبيعة 
القانونية لعمل املواطنني في السفارات؟

ريا�ض عواد 

وج��ه النائب محمد ال���دالل س��ؤاال الى 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ، ج��اء فيه: للسفارات 
والبعثات الدبلوماسية واملنظمات الدولية 
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت خصوصية حتكمها 
التشريعات احمللية وامل��واث��ي��ق الدولية 
واالتفاقيات القائمة بني دولة الكويت وتلك 
السفارات والبعثات واملنظمات الدولية، 
ويهمنا أن نقف ونستعرض طبيعة العالقة 
القائمة ب��ني تلك ال��س��ف��ارات والبعثات 
واملنظمات وب��ني العاملني من املواطنني 
في تلك السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية في دولة الكويت من حيث عالقتهم 
باجلهات احلكومية وهل يوجد لهم ارتباط 
بهيئة القوى العاملة أو مؤسسة التأمينات 
االجتماعية وخالفة من جهات حكومية 

أخرى، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
-1 ه��ل ي��وج��د ف��ي وزارة اخلارجية 
ح��ص��ر ل��ك��اف��ة امل��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني في 
السفارات والبعثات واملنظمات الدولية، 
وهل يوجد أي متابعة للمواطنني العاملني 
في السفارات والبعثات واملنظمات الدولية 

بدولة الكويت.
-2 ماهي الطبيعة القانونية لعمل 
امل��واط��ن��ني ف���ي ال���س���ف���ارات وال��ب��ع��ث��ات 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، وه���ل يخضعون 
للقوانني والتشريعات احمللية أم ال وهل 
يسرى عليهم قوانني اخلدمة املدنية أو 
قوانني العمل في القطاع األهلي أو نظم 
وتشريعات مؤسسة التأمينات االجتماعية 

مع تزويدي مبا يثبت ذلك.
من جهة اخرى وجه الدالل سؤاال اخر الى  
وزير املالية و نص السؤال على:للسفارات 
والبعثات الدبلوماسية واملنظمات الدولية 
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت خصوصية حتكمها 
التشريعات احمللية وامل��واث��ي��ق الدولية 
واالتفاقيات القائمة بني دولة الكويت وتلك 
السفارات والبعثات واملنظمات الدولية، 
ويهمنا أن نقف ونستعرض طبيعة العالقة 

القائمة ب��ني تلك ال��س��ف��ارات والبعثات 
واملنظمات وب��ني العاملني من املواطنني 
في تلك السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية في دولة الكويت من حيث عالقتهم 
باجلهات احلكومية وهل يوجد لهم ارتباط 
بهيئة القوى العاملة أو مؤسسة التأمينات 
االجتماعية وخالفة من جهات حكومية 

أخرى، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
-1 م��ا ه��و امل��وق��ف ال��ق��ان��ون��ي جت��اه 
املواطنني العاملني في السفارات والبعثات 
واملنظمات الدولية، سواءاً كانوا مسجلني 
أو غير مسجلني في مؤسسة التأمينات 
االجتماعية وه��ل يوجد نظم أو قوانني 
أو قواعد خاصة باملواطنني العاملني في 
السفارات والبعثات واملنظمات الدولية 
بدولة الكويت أم ال مع تزويدي مبا يفيد 

ذلك. 
2 - ه��ل ي��وج��د تنسيق ب��ني املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية مع وزارة 
اخلارجية بشأن املواطنني العاملني في 
السفارات والبعثات واملنظمات الدولية 

مع بيان طبيعة التنسيق ونتائجه وما 
هو األث��ر القانون املترتب عليه أمتيازات 
املواطنني العاملني في السفارات والبعثات 
واملنظمات الدولية وهل هم متساوون في 
االمتيازات كأمثالهم في اجلهات احلكومية 

األخرى أو القطاع اخلاص.
-3 هل يوجد حصر للعاملني املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية ، يرجى تزويدي بأعدادهم املسجلة 

وغير املسجلة.
واكد النائب محمد الدالل أن إقرار قانون 
تنظيم التركيبة السكانية والتزام احلكومة 
بتحديد نسب سنوية للوافدين ورفع نسب 

املواطنني يعد خطوة في االجتاه الصحيح.
 وع��زا ال��دالل، في تصريح صحفي في 
مجلس األم���ة، عقد دور خامس تكميلي 
للمجلس إلى بدء مجلس األمة دور انعقاده 
األول في شهر ديسمبر عام ٢٠١٦ ولم يبدأ 
في شهر أكتوبر كاملعتاد، مؤكًدا أنه كان 
من الضروري عقد دور االنعقاد التكميلي 
لتغطية الناحيتني القانونية والدستورية .

احلجرف يهنئ بإقرار تعديالت قانون محمد الدالل 
»حقوق ذوي اإلعاقة«: الطموح كان أكبر 

بارك رئيس جلنة شؤون األشخاص ذوي 
اإلعاقة النائب مبارك احلجرف، ذوي اإلعاقة 
على إق��رار التعديالت اخلاصة بهم وكذلك 

األشخاص املكلفني برعاية املعاقني.
وأك����د احل��ج��رف ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي 
مبجلس األمة أن الطموح كان أكبر من ذلك 
ولكن النواب وافقوا على املتاح رغبة منهم 
في عدم رد القانون من قبل احلكومة التي 
ك��ان لديها حتسس جت��اه ه��ذه التعديالت 
وخصوًصا أنها تتعلق مبزايا مالية للمكلفني 

برعاية املعاقني .
وب��ني أول التعديالت املهمة هو تعديل 
امل���ادة ٢٥ م��ن القانون وال��ت��ي تتحدث عن 
اختيار املكلف برعاية املعاق، مؤكًدا أن هذه 

املادة مطلب دولي.
وأش���ار إل��ى أن��ه مب��وج��ب ه��ذه امل���ادة مت 

التفريق بني ذي اإلعاقة كامل األهلية الذي 
يستطيع اخ��ت��ي��ار املكلف برعايته حتى 
الدرجة الثالثة من أقاربه بعد أن كان هذا 
األم��ر يتطلب اللجوء للقضاء، في حني مت 
اإلبقاء على خضوع الشخص ناقص األهلية 
لقانون األحوال الشخصية والقانون املدني 

في أحقية الوصاية.
وأوضح أن التعديل اآلخر هو في املادة ٤٠ 
بشأن تخفيض ساعات العمل وال��ذي مينح 
حالًيا فقط لإلعاقات الشديدة واملتوسطة، 
مبيًنا أن التعديل اجلديد منح املعاق سواء 
كانت إعاقته شديدة أو متوسطة أو بسيطة 

تخفيض ساعتني من ساعات العمل.
وب��ني أن إح��دى امل���واد التي مت إق��راره��ا 
تقضي ب��إل��زام احلكومة بابتعاث األع��داد 
امل��ن��اس��ب��ة م��ن املختصني بكيفية رع��اي��ة 

امل��ع��اق��ني، فيما نصت امل���ادة ال��ع��اش��رة من 
القانون على إلزام الدولة برعاية املوهوبني 

من ذوي اإلعاقة.
وأكد أن املادة ٤٨ من القانون تلزم هيئة 
املعاقني بنشر معايير واضحة ومحددة ال 
لبس فيها وال غموض في تشخيص اإلعاقات 

وأن تنشر باملوقع اإللكتروني للهيئة.
ولفت إلى أن املادة ٤٦ تلزم هيئة اإلعاقة 
بوضع نوع اإلعاقة ودرجتها في بطاقات 
املعاقني حتى ال يضطروا حلمل الشهادات 
معهم. وأش��ار إل��ى أن��ه مت إضافة امل��ادة ٤٢ 
م��ك��رًرا التي تعالج مكافأة نهاية اخلدمة 
للمكلف ب��رع��اي��ة امل��ع��اق بحيث ت��ل��زم كل 
اجل��ه��ات ب��أن تصرف مكافأة اخل��دم��ة لكل 
املكلفني بالرعاية وبأثر رجعي بدون متييز 

بني مختلف جهات العمل.

الشاهني : لتبادر احلكومة بتنفيذ »التركيبة 
السكانية« دون انتظار املدد الواردة في القانون

طالب النائب أسامة الشاهني 
احلكومة باملبادرة بتنفيذ قانون 
تنظيم ال��ت��رك��ي��ب��ة السكانية 
وال��ع��م��ل ال��ف��ع��ال ملعاجلة هذه 

القضية.
 وق��ال الشاهني في تصريح 
صحفي مبجلس األم��ة إن إقرار 
القانون في املجلس يعد رسالة 
نيابية قوية وأيضا من الشعب 
الكويتي بأهمية وأولوية إصالح 
اخللل بالتركيبة السكانية، داعيا 
إلى عدم انتظار امل��دد القصوى 
واحل��دود النهائية ال��واردة في 
القانون.  من جانب آخر أوضح 
ال��ش��اه��ني أن���ه ي����ودع الفصل 
التشريعي اخلامس عشر بعد أن 

قدم ٥٨٤ عمال تشريعيا تتنوع 
م��ا ب��ني اق��ت��راح برغبة وس��ؤال 
برملاني واقتراح بقانون، مؤكداً 
أن ع��ددا كبيراً من هذه األعمال 

رأى النور ومت إقراره.
 وت��وج��ه ال��ش��اه��ني بالشكر 
والتحية إلى العاملني في مكتبه 
البرملاني والعاملني باألمانة 
العامة ملجلس األم��ة واللجان 
البرملانية وقطاعات اخلدمات 
والنقليات واملراسالت وحرس 
امل��ج��ل��س وك���ل أط����راف العمل 
ال��ب��رمل��ان��ي، وك��ذل��ك العاملني 
ب��ت��ل��ف��زي��ون امل��ج��ل��س وشبكة 
الدستور اإلخبارية والصحافة 

اسامه الشاهني احمللية.
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