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العددكلمــــــة

األخوات واألخوة الزمالء األعزاء ...

لقد تمحورت رؤية ورس���الة وقيم األمانة العامة التي أعلن 

عنها مؤخرًا خالل الحفل الذي نظمه قطاع اإلعالم والعالقات 

اإلعالم في سبع قيم أساسية هي : العمل الجماعي ، والوالء 

المؤسسي ، والريادة في مجال تطوير العمل البرلماني ، 

والعمل المتقن ، وقيمة جودة الخدمة ، والتطور المستمر 

، والمسئولية والمسائلة .

وس���وف أس���لط الضوء هنا على القيم���ة األولى ، وهى 

"العمل الجماعي".

إن مفهوم "العمل الجماعي " قائم على فكرة تعزيز القدرة على 

العمل بروح الفريق الواحد ، ومؤازرة الزمالء في إنجاز المهام 

الموكلة إليهم مع تغليب المصلحة الجماعية على المصلحة 

الفردية ، مما يساهم بشكل مباشر وفعال في االستفادة 

من كل اإلمكانيات المتاحة ، لتحقيق الفاعلية .

ولعل " جلسة مجلس األمة " تعد أمثل تجسيد لهذه القيمة 

" العمل الجماعي" إذ ال يخفى على كل من يتابع جلس���ات 

مجلس األمة ظهور التناغم الدائم ، والتكامل المستمر بين 

القطاعات المختلفة لتش���غيل الجلسة ، وتسيير أعمالها ، 

وتوفير الدعم الكامل لشتى متطلباتها ، مما يعكس فاعلية 

هذه القيمة في مؤسستنا .

وفي الختام أوجه الدعوة إلى إخواني الزمالء بضرورة العمل 

على تعزيز وتعميم القيمة األساسية بشكل يومي ، لتعود 

على هذه المؤسسة بالنفع حتى تحقق شعارها الذي ارتضيناه 

جميعًا أن يكون " مثااًل يحتذى به " .

ودمتم بود وتواصل

روح الفريق 
والعمل الجماعي

عالم علي الكندري
أمين عام مجلس األمة



 أعلن األمين العام لمجلس األمة ع���الم الكندري عن إطالق رؤية 
األمانة العامة لمجلس األمة تحت شعار )مثال يحتذى به(.

وقال الكندري خالل اللقاء المفت���وح الذي نظمته ادارة العالقات 
العامة بمجلس االمة لموظفي االمانة العامة ، ان هذا الشعار تم 
وضعه قبل عام في مجلس االمناء، وب���دأت قصته بتعليمات من 
الرئيس مرزوق الغانم وباس���تطالع اراء الن���واب وكذلك من خالل 
االستعانة بمستشارين متخصصين في الموارد البشرية باإلضافة 

الى جهود قطاع الموارد البشرية.
وأضاف أن هذا جعلنا نعيد دراس���ة وضعن���ا وتقييمه داخل االمانة 
العامة، ما ادى الى تغييرات في الهيكل التنظيمي واالختصاصات 
الوظيفية والوصف الوظيفي ونظام التقييم، مؤكدا ان األخطاء 

واردة ولكن األمانة العامة مستمرة في التطور.
وأكد الكندري تميز المجلس الحالي عن بقية المؤسسات ومنها 
استقاللية المؤسسة التشريعية وتعاملنا مع النواب والوزراء وتجربتنا 
الطويلة في هذا المجال وخصوصيتنا ومرافقنا ومنها مسرح المجلس 

ومركز التدريب والقاعات المتوفرة بخالف المؤسسات االخرى.
وأش���اد األمين العام لمجل���س األمة بدور العاملين في الش���عبة 
البرلمانية وعالقاته���م الكبيرة مع الش���عب البرلمانية الدولية ما 

يعزز عالقاتنا الدولية.
واكد ان المجلس الحالي تميز بالشفافية في التوظيف والحيادية 

في الترقيات سواء في الدرجات او الوظائف االشرافية من خالل 
عالقاتنا مع المؤسسات االخرى مثل جامعة الكويت وغيرها.

  الكندري يعلن 
          إطالق رؤية األمانة

                   تحت شعار )مثال يحتذى به(

❍ األمين العام لمجلس األمة عالم الكندري

❍ األمين العام متوسطًا الوقيت والسبتي والمطيري

❍ جانب من الحضور
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وثمن الدع���م المتواصل من الرئي���س الغانم والثقة والتش���جيع 
والمس���اندة وتسخير كل الس���بل لخدمة المؤسسة والعاملين 
فيه���ا، مؤكدا ان ه���ذا كله يجعل المؤسس���ة جدي���رة بأن تكون 

)مثال يحتذى به(.
وتوجه الكندري بالشكر للقائمين على تنظيم هذا اللقاء وكذلك 
الموظفين الذين حضروا، معربا عن فخره بكونه امينا عاما لهذه 

المؤسسة ولديه موظفين وموظفات الكل يشيد بعملهم.
وأشاد بتعاون وتفاني األمناء المساعدين في العمل ومبادراتهم 
بالتطوير وعمل كل ما من ش���أنه مس���اعدة المؤسس���ة لمجاراة 

البرلمانات االقليمية والدولية في التطوير. 
وش���هدت الفعالية تنظيم مسابقة بين الموظفين وتوزيع عدد 

من الجوائز القيمة على الفائزين.

❍ األمين العام مكرمًا قطاع اإلعالم والعالقات العامة

❍ جانب من الحضور
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ما هي توقعاتكم لمدى استجابة الموظفين 
لهذه الحملة ؟

هذا المشروع مبني على تفاعل الموظفين 
واستجابتهم له لذلك حرص فريق اإلعداد 
بوض���ع آلية تس���ويقية بعيدة ع���ن الجمود 
والتلقين كعمل المسابقات وتنظيم يوم 
مفتوح للموظفين وندوات وغيرها ولتالفي 
األخطاء والقصور في الحملة اعتمدنا على 
مرحلة القياس لتقييم كل فعالية على حدة 
مبدئيًا والتعرف على األخطاء وتصويبها 
وفي نهاية عام 2017 تأتي مرحلة القياس 
العام للحملة واستخالص النتائج والتوصيات 

لعام 2018.

هـــل يمكن للحملة أن تحقـــق أهدافها 
خالل عام فقط ؟

كانت الفكرة بدايًة أن تكون حملة »أمانة« 
مس���تمرة لمدة 3 أو 4 س���نوات لكن نظرًا 

لتشعب الفكرة فّضل الفريق أن يكون عام 
2017 مقتصر على الترويج للحملة وتسويقها 

بحيث يدرك جميع موظفي األمانة رسالة 
ورؤية وقيم المؤسسة .

ما هو مفهوم سفراء »امانة« وما هي 
آلية اختيارهم ؟

هم مجموعة م���ن موظفي األمانة العامة 
والذين يعتبرون واجهة لمشروع »أمانة« بما 
تحمله من قيم ورسالة ورؤية بحيث يمكن 
لهؤالء السفراء ش���رح أي قيمة من قيم 
المؤسسة لزمالئهم الموظفين أو للجمهور 
الخارجي واإلجابة عن تساؤالتهم حيالها 
أما آلية اختيار السفراء فهي ال تزال قيد 

الدراسة .

أجرى اللقاء / دالل الشايجي
                           لولوة القطان

ح������������م������������ل������������ة

اجرت »تواصل« مع الزميل علي الكندري 
أحد أعضاء حملة »أمانة » ليجيب على عدد 
من االستفس���ارات حول الحملة وعملها 

وفي ما يلي نصل اللقاء :-

❍ علي الكندري
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أال تعتقد أن مجلس األمة يحتوي على 
نماذج ايجابية تطبق هذه القيم والرسالة 

والرؤية قبل أن يتم إقرارها ونشرها في 
الحملة ؟

بالتأكيد فمجلس االمة يحتوي على العديد 
من اإلدارات النموذجية التي تطبق قيمة 
العمل المتق���ن وقيمة جودة الخدمة مثاًل 
مثال على ذلك إدارة المضابط التي يحرص 
موظفيها على على انتاج المضبطة في 
نفس يوم الجلسة مهما استغرقت مدتها 
بالتالي إدارة المضابط لن تكتسب هاتين 

القيمتين بل أصبحن���ا نركز عليها ونعززها 
في حملة »أمانة« فهدف الحملة لن يكون 

باكتساب قيم جديدة إنما التأكيد على قيم 
ونماذج ناجحة فعاًل .

هل وجود غالبية موظفي مجلس األمة 
من فئة الشباب ممكن أن ينعكس ايجابيًا 

على حملة »أمانة” ؟
بالتأكي���د فم���ع التعيينات األخي���رة أصبح 
خم���س المجلس من فئة الش���باب وهو 
ما يس���هل من تقبلهم ألي تغيير قادم 

في بيئ���ة العمل وعلى العك���س فكلما 
زادت سنوات الخبرة للموظف والتأقلم 
عل���ى نم���ط إداري واح���د زادت مقاومته 
ألي تغيير كذلك فإن محيط العمل صغير 
 مقارنة بعدد الموظفين ف���ي الوزارات ،

وال ننسى أن المجلس يحتوي على آلة 

إعالمية ضخمة من تلفزيون وانستغرام وسناب 
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي 
التي تمكنا من مخاطبة كافة الموظفين 
باختالف أعمارهم بالتالي فإن مقومات 

نجاح الحملة موجودة وبقوة . 

تقوم رؤية األمانة على 
فكرة أن يكون المجلس 
عنوانًا للتميز في التنظيم 

واألداء والكفاءة .

نهدف إلى تسويق 
رؤية وقيم ورسالة 
المجلس في حملة 

»أمانة” .

مجلس األمة 
يحتوي على العديد 

من االدارات النموذجية 
التي تطبق قيم 

األمانة .

❍ أعضاء حملة »أمانة«
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تسعى األمانة العامة لمجلس االمة جاهدة 
باالحداث نقلة نوعية في عمل المؤسس���ة 
وجعل )أمانة المجلس( نموذجًا يحتذى به في 
كافة مؤسس���ات الدولة فبعد اعتماد نظام 
تقييم مؤشرات األداء الجديد وتطوير الهيكل 
 HR التنظيمي من قبل شركة االستشارات
WORKS ، ارتأى مجلس األمناء ضرورة تحسين 
بيئة العمل في المجلس ليكون مثااًل للتميز 

وجودة العمل .
 وسعيًا لتحقيق هذه األهداف حدد مجلس 
األمة رؤيته الجديدة ورسالته وقيمه التي يؤكد 
عليها ، لتفاصيل أكثر عن الموضوع التقت مجلة 
تواصل بفريق عمل » تسويق رؤية ورسالة وقيم 
االمانة العامة لمجلس االمة » حيث قّدم الفريق 
؟؟؟؟ شرحًا مفصاًل ألهداف المشروع وخطة 

العمل القادمة والجدول الزمني لها .
أواًل : رؤية األمانة العامة لمجلس األمة 

تقوم رؤية األمانة على فكرة أن تكون المؤسسة 
مثااًل يحتذى به في القطاع العام و عنوانًا للتميز 
في التنظيم واألداء والكفاءة بما تقدمه من 
خدمات ألعضاء مجلس األمة والجمهور ، وهذا 
ما يتطلب التركيز على استثمار العنصر البشري 
في المجلس وخلق بيئة عمل سليمة وهى 
أنظمة متطورة واتباع استراتيجية عمل واضحة 
وعلى اثرها تم تحديد رؤية األمانة العامة على 
أنها »مثااًل يحتذى به » : قائمة على أن نكون 
روادّا ونموذجًا يحتذى به ، ملتزمين بخدمة ودعم 
مجلس األمة وأعضائه فنيًا وتقنيًا وإداريًا وبما 

يحقق تطوير العمل البرلماني .

ثانيًا : رسالة األمانة 

تقديم أفضل وأحدث أنواع الدعم المعرفي 
والتقني والفني واإلداري لألعضاء ضمن جهاز 
تنظيمي وبشري متميز وبيئة جاذبة للعمل 
أساسها الوالء للمؤسسة والكفاءة والحوكمة 
، بما يخدم العملية البرلمانية ويمّكن المجلس 
من مواجهة التحديات ويساهم في تعزيز تعاون 
المجلس مع شركائه ورفع صورة الكويت على 

المستويين الداخلي والخارجي .
ثالثًا : قيم األمانة 

الوالء المؤسسي / الريادة في التغيير / ترسيخ 
قيمة العمل المتقن / جودة الخدمة / العمل 
الجماعي / التطور المس���تمر / المس���ؤولية 

والمساءلة .
وبناء على ما س���بق تم اتخاذ قرار بتس���ويق 
هذا المشروع ونشره وتحديد أهداف مرحلية 
مطلوب تحقيقها خالل عام 2017 تحت اسم 
»أمانة« كشعار لهذه الحملة التسويقية حيث 
تم فيها عرض ونشر الرؤية والرسالة والقيم 
وتوعية الجمهور بها وتجهيز مادة علمية مناسبة 
تشرحها ومن خالل لقاءنا مع فريق العمل تم 

شرح مراحل حملة »أمانة« كالتالي : 
1/ مرحلة اإلعداد :

انطلقت مرحلة االعداد في يناير 2017 وتم 
خاللها اختيار فريق العمل المشترك من قطاع 
الموارد البشرية وقطاع اإلعالم والعالقات 
العامة وتكون مهمة الفريق وضع مؤشرات 
األداء وتحديد األهداف المرحلية للمشروع 
وقياس ما تحقق منها كذلك تصميم خطة عمل 

مشتركة وتوزيع المهام بين القطاعين وبقية 
القطاعات وهو ما يتطلب اختيار ضباط اتصال 
من كل قطاع لتسهيل عملية التواصل ومتابعة 
القرارات باإلضافة إلى تجهيز المادة العلمية 

مناسبة تشرح الرؤية والرسالة والقيم .
2/ مرحلة اإلعالن )فبراير حتى نوفمبر 2017( 
اإلعالن عن حملة »أمانة« وتوصيلها لجميع 
الموظفين من خالل لقاء رسمي إلنطالق الحملة 
برعاية وحضور رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغانم ومن ثم عمل لقاءات شهرية مصاحبة 
بمجموعة من الفعاليات واألنشطة والهدايا 
التذكارية وغيرها بغرض التأكيد على تعزيز قيم 
األمانة ورسالتها ورؤيتها لدى الموظفين 

بصورة مستمرة . 
تتطلب مرحلة اإلعالن التسويق الفعال والمؤثر 
من خالل خطة إعالمية مفصلة حسب الجدول 
الزمني للمشروع وفيها يتم استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي المختلفة وتعميم الرسائل 
عبر البريد االلكتروني للموظفين ومجلة تواصل 
وتصميم الفيديوهات وغيرها باإلضافة إلى 
استضافة أحد المدربين المختصين في مجال 
التنمية البشرية لعمل ندوة عامة لموظفي 

المجلس. 
3/ مرحلة القياس )ديسمبر 2017( 

في هذه المرحلة س���يتم تصميم استبانات 
خاصة لقياس المحتوى العلمي ومدى نجاح 
المشروع بش���كل عام وعمل التقارير حولها 
باإلضافة إلى استخالص النتائج وطرح التوصيات 

ألمانة 2018.

اعتمدنا على مرحلة 
»القياس« لتقييم 

فعاليات الحملة .

“أمانة” ال تعتمد على 
اكتساب قيم جديدة 

انما التركيز على نماذج 
ناجحة في المجلس.

سفراء أمانة 2017 هم 
واجهة حملة »أمانة” .
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يعتب���ر نظام تقيي���م األداء الخاص باألمانة 
العامة لمجلس االمة م���ن النظم الحديثة 
وال���ذي تتمح���ور مهتمه في قي���اس أداء 
الموظف ومدى تحقيقه لألهداف التي 
وضعها له رئيسه المباشر وفق متطلبات 
العمل بكل موضوعية وشفافية كذلك قياس 
مدى اكتساب الموظف لكفاءات أساسية 
تمكنه من القي���ام  بعمله على أكمل وجه 
هذا باإلضافة إلى االلتزام بأنظمة ولوائح 
األمانة العام���ة . وبعد األخذ بمجموعة من 
المالحظات تم تعديل وإضافة بعض التغييرات 
على اس���تمارة تقييم األداء ولشرح هذه 
التغييرات كان لتواصل لقاء مع رئيس قسم 

تقييم وإدارة األداء صفاء المحميد :

ماهي التغيرات التي طرأت على مراتب 
التقييم في نظام تقييم االداء؟

بداية أود أن أشير إلى أن التغييرات التي قدمت 
على نظام تقييم األداء قد جاءت بناء على 
مالحظات رؤساء القطاعات وكذلك المالحظات 
التي جمعها رؤساء األقسام من موظفيهم 
باإلضافة إلى المالحظات التي استمعت لها 
اإلدارة من خالل تواصلها المباشر مع الموظفين 
في ورش العمل والدورات التدريبية بالتالي 

فإن هذه التغييرات لم تأتي بها اإلدارة .
أما أبرز التغييرات التي طرأت على مراتب نظام 
تقييم األداء فلقد كانت المراتب بالسابق هي 
ممتاز، جيد جدًا ، جيد ، مقبول فاس���تبدلت 
وفق التقييم الحالي إلى : فوق المستوى 

 المطلوب )وهو المستوى الذي يفوق االمتياز( ،
المس���توى المطلوب )يعادل مرتبة ممتاز( ، 
قريب من المستوى المطلوب )يعادل مرتبتي 
جيد جدا و جيد ( ، أقل من المستوى المطلوب 
)يعادل مرتبة ضعيف( أما مجموع النقاط فظلت 
كما هي عليه حيث يحصل المستوى المطلوب 
على مجمع 4 نقاط والقريب من المستوى 
المطلوب يحص���ل على مجم���وع 3 نقاط أما 
األق���ل من المس���توى المطل���وب فمجموع 

نقاطه صفر . 

هل طرأ أي تغيير في محاور قياس مستوى 
االلتزام باألنظمة ولوائح األمانة العامة ؟

التغيير األول :  يتمثل في  ) محور عدد ساعات 
االستئذان( حيث ألغي وأصبح من حق الموظف 
التمتع به���ا كافة ومع هذا فم���ن أجل تمييز 
الموظفين الذين يقضون أكبر عدد من الساعات 
في العمل وال يستنفذون عدد ساعات االستئذان 
كليَا أصبح عدم تجاوز ساعات االستئذان عن 
50 ساعة بالسنة ميزة عمل استثنائية يقوم 
بها الموظف خارج نطاق مؤشرات األداء التي 
اتفق عليها مع مسؤوله المباشر ويحصل من 
خاللها على وزن 2 %  من أصل 10 %  تخص 
بند األعمال االستثنائية باإلضافة إلى 4  بنود 
أخرى يمكن أن يضيفها الموظف لرصيده من 

مجموع األعمال االستثنائية . 
أما التغيير الثاني يكون بإضافة محور )معدل 
الحضور خالل السنة ( والذي أشارت له المادة 
35 من البند الس���ابع في دليل السياسات 
والتي نصت على »يخرج الموظف من نطاق 
التقييم إذا قلت أيام دوامه الفعلية عن 120 
يوم« بالتالي يخرج الموظف عن نظام التقييم 
الحالي ويتم تقييم���ه تقييم حكمي عن آخر 

أجرى اللقاء / دالل الشايجي

صفاء المحميد: التغيير في نظام
      تقييم األداء جاء بعد األخذ بمالحظات 

              رؤساء القطاعات وموظفي األمانة 

❍ صفاء المحميد تتحدث للزميلة دالل الشايجي
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سنة ٌقيم فيها تقييمًا فعليًا . وبناء على هذه 
المادة حددت أيام معدل الحضور خالل السنة 
) 120  يوم و 150 يوم  و 200 يوم و215 يوم ( 
مع مالحظة أن هذه األيام تشمل أيام العمل 
الفعلي )بصمة الموظف( باإلضافة إلى اإلجازات 
الدورية فقط . ويستبعد منها اإلجازات المرضية 
و العرضية والطارئة وإجازتي الوضع واألمومة 

وإجازة العزاء واإلجازات الدراسية . 
ولتسهيل الحسبة على الموظفين فإن السنة 
الكاملة تحتوي على 52  اسبوعًا ولكي أحصل 
على درجة االمتياز وهي عالمة )3  ( ينبغي أن 
تكون أيام عملي الفعلية 40  اسبوعًا بالتالي 
للموظف الحق في 3  أشهر ما بين إجازات 
مرضية وعرضية وطارئة وغيرها . كما أود أن 
أنبه أن بند الحضور السنوي يمثل 3 % فقط 
من أصل %97  من التقييم بالتالي بافتراض 
حصول الموظف على درج���ة 2 في الحضور 
يمكنه التعويض باالداء والكفاءات األساسية 

وغيرها .
أما محوري القياس )فترة السماح وساعات 
التغيب ( فظلت كما هي بدون أي تغيير كذلك 
ينطبق األمر على الكفاءات األساسية ومهارات 

الموظف . 

ماهي الميزة التي يتمتع بها من يحصل 
على تقييم فوق المستوى المطلوب ؟

يعتبر الحصول على تقييم فوق المستوى 
المطلوب ميزة إضافية مؤثرة في مكافأة 
عالوة األداء الس���نوية )البون���ص( كذلك 

متى ســـيتم تطبيـــق تغييـــرات النظام 
ومحاسبة الموظفين وغيرها؟

التطبيق سيكون منذ تاريخ صدور القرار في 
2017-3-15 ومحاسبة الموظف بدأت منذ حينه 
أما منذ تاريخ 1-1-2017 إلى 14-3-2017 فإن 
أي إجازة مرضية أو عرضية أو غيرها فسيتم 

احتسابها كأيام عمل فعلية للموظف . 

هل من الضروري تعبئة الئحة اإلنجازات 
األسبوعية ؟

الئحة اإلنجازات تعتب���ر ورقة هامة وضرورية 
للموظف أكثر من المسؤول فهي تعد إثبات 
بعمل الموظف خالل السنة وكذلك هي تساعد 
المسؤول في تقييم ما أنجزه الموظف كما أن 
توقيع المسؤول عليها يعد إقرارًا منه بإنجاز 
الموظف لهذه األعمال ، وحتى في حال تظلم 
الموظف مثاًل فإن اللجنة أواًل تطلب منه إحضار 
الئحة اإلنجازات األسبوعية ولألسف البعض 
يهملها بحجة أنها غير ضرورية لكن هي أهم 
ما يحفظ حق الموظ���ف بالتالي أنصح جميع 
الموظفين بتعبئتها واالحتفاظ بنسخة منها 

بعد توقيع المسؤول عليها . 

كلمة أخيرة :
كل الش���كر والتقدي���ر لمجل���ة تواص���ل على 
هذا اللقاء والش���كر موصول لقطاع اإلعالم 
والعالقات العامة لجهودهم المثمرة وأرحب 
بجمي���ع الموظفي���ن الذين لديهم أس���ئلة و 
استفسارات حول نظام تقييم األداء وفي 
حال رغبة قطاع أو إدارة معينة بتخصيص ورشة 
عمل إضافية لموظفيها حول نظام التقييم 

فإننا على أتم استعداد لذلك . 

العالمةاأليام
1 ضعيف120  يوم
2  جيد جدًا150  يوم
3 ممتاز200  يوم
4  فوق المستوى المطلوب215 يوم

مكاف���أة األعمال المتميزة ه���ذا باإلضافة 
إلى كونها ميزة مرجحة في مجال شغل 

الوظائف اإلشرافية .

ما هو بند األعمال االستثنائية ؟
هي األعمال اإلضافية التي يقوم بها الموظف 
خارج نطاق مؤشرات األداء المتفق عليها 
مسبقًا بين الموظف ومسؤوله المباشر ، 

 

فمثاًل هن���اك العديد من موظفي اللجان 
الذي يساهمون في تأدية أعمال لجنة أخرى 
باإلضافة إلى لجنتهم أو المساهمة في 
العمل بجلسة برلمان الطالب مثاًل بالتالي 
هو عمل إضافي خارج الوصف الوظيفي 
يضاف كقيمة عمل استثنائية للموظف ، ومع 
هذا فليس بالضرورة أن يكون لكل موظف 
عمل إضافي استثنائي ألنها ال تعتبر عنصر 
أساسي في العمل كما يمكن للموظف أن 
يحصل على درجة فوق المستوى المطلوب 
دون األعمال االستثنائية ومن الممكن أيضًا 
أن يحقق الموظف كافة األعمال االستثنائية 
لكن تكون درجة التقدير جيد جدًا بسبب أن 
درجة األداء لعمله األساسي  ضعيف مثاَل . 

 

وأشير إلى أن هذا البند ال يعود عليه أي 
مردود مادي فه���و يختلف عن البونص أو 

مكافأة العالوة .
بند األعمال االس���تثنائية يحتوي على خانة 
ألربعة أعمال باإلضافة إلى عدم تجاوز ساعات 
االستئذان عن 50  ساعة بالسنة وهم يمثلون 

10 %  الوزن في عملية التقييم . 

الئحة اإلنجازات األسبوعية 
ورقة هامة وضرورية للموظف 

أكثر من المسؤول 
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رئيس قسم الرصد والتقييم 

علي فيروز :
     مهمتنا رصد تفاعل 

           المجتمع مع القوانين التي 
                  يصدرها مجلس األمة وإجراء

                      دراسات قانونية حولها

ما طبيعة األعمال التي يقوم بها قســـم 
الرصد والتقييم البرلماني ؟

نحن في قسم الرصد والتقييم البرلماني نتبع 
إدارة القرارات التشريعية في قطاع الجلسات 
الذي يشرفه عليه األمين العام المساعد قطاع 
الجلسات األخ عيسى اللوغاني ، يقوم قسمنا 
على رصد تفاعل المجتمع مع القوانين التي 
يصدرها مجلس األمة واستطالع اراء المواطنين 
 والمختصين حول هذه القوانين بعد صدورها ، 
ال���ى جانب اجراء الدراس���ات حوله���ا ، ولقد 
قمنا في الفترة األخي���رة بإصدار العديد من 
الدراسات مثل الدارسة التي بحثت تعاقب 
حل مجلس األمة ، ودراسة أخرى حول الجدل 
الدستوري في انتخابات نائب رئيس مجلس 
األمة في بداية دور االنعقاد الحالي للفصل 
التشريعي الخامس عشر والراي الدستوري 

في هذا األمر  .
كما يقوم القس���م بإعداد كش���ف يضم عدد 
القواني���ن التي يقره���ا مجل���س األمة منذ 

أجرى اللقاء / طارق العيدان

 بداية الفصل التشريعي وكافة أدوار االنعقاد ، 
ومتابعة نش���ر هذه القوانين ف���ي الجريدة 
الرسمية إلى جانب نشر لوائحها التنفيذية 
ونرصد حاالت التأخير في اصدار تلك اللوائح 
مثل حادثة الالئحة التنفيذية للهيئة العامة 
لمكافحة الفس���اد، كما يرصد القسم جميع 
األدوات الدستورية التي يستخدمها النائب 

تحت قبة البرلمان.

ما عالقتكم بقسم الشؤون البرلمانية والقانونية 
في مكتب رئيس مجلس األمة ؟

من ضمن المهام المكلف بها قسمنا هو اعداد 
ملف رئيس مجلس األمة للجلسات ، ونتعاون مع 
قسم الشؤون البرلمانية القانونية في مكتب 
رئيس المجلس ، حيث نعد ملفًا كاماًل نشير 
فيه الى تفاصيل كل بند واإلجراءات الالئحية 
الخاصة بها وهو عمل يتمتع بحساسية عالية 
ونقوم بهذا الدور بعد مشاورة إدارة مكتب 
الرئيس وتحديدًا قسم الشؤون البرلمانية في 
مكتبه لمعرفة ما المواضيع التي يتم اتفاق 

المجلس عليها قبل كل جلسة .

مـــا التطور الذي نشـــأ على القســـم في 
الفترة األخيرة ؟

تم تغيير مسمى القسم خالل الفترة الماضية 
ليصبح من قس���م المتابعة الى قسم الرصد 
والتقييم البرلماني ، اذ تم إضافة مهام جديد 
إلى عملنا وهي إجراء الدراس���ات والبحوث 
التشريعية والقانونية ورصد أي خلل تشريعي 

على القوانين التي يقرها المجلس.
ونعمل حاليًا على إجراء دراسات جديدة حول 
الطعون االنتخابية وكذلك القضية االسكانية 
إضافة الى طلبات لجان التحقيق البرلمانية .

كلمة أخيرة تود أن توجهها ؟
أود ان اش���كر األمين العام المساعد لقطاع 
الجلسات عادل اللوغاني على دعمه الالمحدود 
لقسمنا والقطاع بشكل عام فهو مستمع جيد 
وبفضله تم انجاز الدراسة القانونية حول قانون 
االحداث ومدى مخالفته لعدد من القوانين 
المحلية واالتفاقيات الدولية ، والذي القى 
استحسان نواب مجلس األمة خالل جلسة 

مناقشة التعديالت على القانون .

❍ علي فيروز
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ش���اركت األمانة العامة لمجلس األمة في 
المعرض الذي تقيمه كلية العلوم االجتماعية 
في جامعة الكويت في االحتفاالت السنوية 
لألعي���اد الوطنية خالل الفت���رة من 20 - 22 

فبراير الماضي .

مجلس األمة 
      يشارك في معرض 

            العلوم االجتماعية

 وأوض���ح عمي���د كلي���ة العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت 
د. حمود القشعان ان االحتفاالت 
الوطنية هي عادة سنوية تقوم 
بها  الكلية وباقي كليات جامعة 

الكويت.
 واكد القشعان ان الكويت مقبلة 
عل���ى انجازات رس���خها اآلباء 
واألجداد مشيرا الى ان اشتراك 
مجموعة من الجهات تكرس قيمة 
أن االحتفال للكويت التي ال 

تنصر على فئة ضد فئة.
 وطالب بضرورة تكريس المحبة 
في هذه األعياد الوطنية وإسقاط 
كل الخالف���ات وتذويب جميع 

الفروقات.

❍ القشعان مكرمًا الزميلة لمياء السمحان

❍ الزميل  محمد العوض متحدثًا مع إحدى الزائرات
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األمانة العامة نظمت 
فعالية لنشر التوعية   

الطبية ألمراض القلب

نظم قسم الصحة والسالمة في األمانة العامة لمجلس األمة بالتعاون 
مع فريق جمعية القلب الكويتية فعالية بعنوان” من أجل قلب س���ليم” 
بمبنى صباح األحم���د إلجراء الفحوصات الطبية ونش���ر التوعية الطبية 

ألمراض القلب.
وأش���اد أمين عام مجلس األم���ة باإلنابة األمين العام المس���اعد لقطاع 
المعلوم���ات خال���د المطيري في تصري���ح صحفي بنج���اح الفعالية التي 
تج���رى للمرة الثانية مش���يرًا إلى أهميته���ا في التوعي���ة والوقاية من 

مخاطر أمراض القلب.
وقال المطيري ان الفعالية يتخللها إج���راء فحوصات لموظفي األمانة 
العامة لمؤشرات السكر والكوليسترول وضغط الدم مبينا انه في حال 
وجود مؤشرات مرتفعة لتلك األمراض فيجب الوقاية منها حتى ال تكون 

هناك مخاطر على القلب.
وتوجه المطيري بالشكر إلى إدارة الخدمات العامة بقطاع الخدمات وقسم 
الصحة والسالمة وعضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية الدكتورة 

هند الشومر مشيدًا بتعاون الجمعية مع مجلس األمة.

كما شكر المنظمين بقسم الصحة والسالمة 
واألمناء العامين المساعدين لتفاعلهم وحضورهم 
الفعالية متمنيًا الصحة والعافية لجميع الموظفين 

والمنتسبين إلى األمانة العامة.
بدورها أوضحت عضو مجل���س إدارة جمعية 
القلب الكويتية الدكتورة هند الشومر أهمية 
فعالية فحص االكتشاف المبكر ألمراض القلب 
نظرا لكونها سبب الوفاة األول في الكويت 

والعالم.

❍ احدى الزميالت مع الدكتور المختص

❍  األمين العام المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني يستمع لشرح الدكتور

❍ األمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري متوسطًا موظفي قطاع الخدمات
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نشر حسين عابدين العابدين مترجم اول في ادارة المنظمات البرلمانية الدولية في مجلس 
األمة  معجمه للمصطلحات البرلمانية ) انجليزي - عربي( خالل شهر فبراير 2017 الحالي 
ع���ن طريق مكتبة آفاق ، حيث يضم هذا المعجم اكثر من 600 مصطلح برلماني يس���تخدم 
في مجلس األمة الكويتي  وبعض البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية مثل االتحاد 
البرلماني الدولي و الجمعية البرلمانية اآلسيوية. ويرافق كل مصطلح من تلك المصطلحات 

تعريف و مثال على استخدامه و ما يقابله في اللغة العربية.
كما قام العابدين بتقديم نسخة فاخرة من المعجم الى معالي رئيس مجلس األمة  مرزوق 
علي الغانم. وأهدى عدد من النس���خ لقس���م الترجمة في مجلس األم���ة وذلك لتحقيق 

االستفادة.
وأضاف بأن هذا المعجم س���يخدم المترجمي���ن التحريريين و الفوريين بش���كل كبير خاصة 
المترجمين الجدد، و سيستفيد منه األش���خاص الذي يتعاملون مع المنظمات البرلمانية 

الدولية.

معجم العابدين 
     للمصطلحات 
            البرلمانية

❍ الغانم مستلمًا نسخة من معجم المصطلحات البرلمانية
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كرم األمين العام المس���اعد لش���ؤون الحرس في مجلس األمة اللواء خالد 
الوقيت عددا من أفراد حرس مجلس األم���ة وذلك الجتيازهم بنجاح )دورة 
الصاعقة التأسيس���ية( والتي استمرت 11 اسبوعًا والتي تمت في كتيبة 
العمليات الخاصة )67(، والتي عقدت في الفترة من 8 ديسمبر 2016 إلى 
22 فبراير 2017. وتأتي هذه الدورة في إطار رفع كفاءة أفراد حرس مجلس 

األمة واالرتقاء بجاهزيتهم إلى أعلى مستوى.

كرم األمين العام المساعد لش���ؤون الحرس في مجلس 
األمة اللواء خالد الوقيت عددا من أفراد حرس مجلس األمة 
وذلك الجتيازهم بنجاح دورة القبض والس���يطرة رقم 17 

بتقدير امتياز.
وعق���دت في اإلدارة العامة لقوات األم���ن الخاصة بقطاع 
شؤون األمن الخاص، خالل الفترة من 25 ديسمبر 2016 

وحتى 9 فبراير 2017 واستمرت 6 أسابيع.
وتأتي هذه الدورة في إطار رفع كفاءة أفراد الحرس في 

مجلس األمة واالرتقاء بجاهزيتهم إلى أعلى مستوى.

.. وكرم مجتازي 
دورة الصاعقة التأسيسية

    الوقيت يكرم 
           عددًا من أفراد 

                حرس مجلس األمة

❍ الوقيت مكرمًا عددًا من أفراد حرس مجلس األمة

❍ الوقيت متوسطًا مجتازي دورة الصاعقة
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سليمان السمحان : 
     توارثت هواية 

           الصيد من جدي

أكد مدير تلفزيون المجلس سليمان السمحان أهمية 
تنظيم هواية الصيد ، فالقانون الحالي لم ينظمه 
بالشكل المطلوب ولم يحدد األماكن المسموح بها 
الصيد واألماكن المحظورة .
وقال السمحان في لقاء مع " تواصل: أنه توارث 
هواية الصيد من جده ألبيه سليمان الذي مارس هذه 
الهواية خالل حقبة الثالثينيات ، كما بدأ بممارستها 
مع أخواله عندما اقتنى أول سالح في حياته ما بين 
عامي 1986 – 1987 وفي ما يلي نص اللقاء : -

أجرى اللقاء / محمد العوض 

س : متى بدأت هواية الصيد "القنص " معك ؟
ج : توارثت هذه الهواية من جدي سليمان السمحان ، فقد كان يمارس هذه 
الهواية خالل حقبة الثالثينيات من القرن الماضي كما أخبرني والدي ، ولكن 

لألسف لم يمارسها أعمامي من بعده .
شخصيًا بدأت بممارسة هذه الهواية من أخوالي الذين عشت معهم ، وكانوا 
يصطحبوني معهم إلى منطقة الصبيحية ، وهى منطقة تحتوي على الكثير 
من أشجار الس����در ، وفي بدايتي اقتصرت رحالتي على التقاط الطيور إلى 
أن أتى الوقت الذي اقتنيت أول سالح وكان ذلك بين عامي 1986 – 1987 ، 

وكانت بندقية هوائية تطلق عليها باللهجة العامية "أم صجمه" .
س : برأيك هل هواية الصيد مكلفة ماديًا ؟

وفقًا للمقاييس العالمية فإن هذه الهواية تعتبر مكلفة وعادة ال يمارسها اال 
المقتدرين ماديًا أما في الكويت فإن معظمنا مقتدر ماليًا ولكن نواجه صعوبات 

مثل صعوبة الحصول على ترخيص شراء السالح .
س : ما هي األماكن التي زرتها ومارست هواية الصيد فيها ؟

ج : مارس����ت الصيد بالمغرب والسودان وس����وريا وجنوب افريقيا والسعودية 
باإلضافة الى الكويت .

وهنا أود أن أضيف بالنسبة للصيد في الكويت فإن القانون الخاص للصيد غير 
واضح من حيث األماكن المسموح بها للصيد واألماكن غير المسموحة .

س : ماذا أضافت لك هواية الصيد على المستوى الشخصي ؟
ج : طورت لي هواي����ة الصيد القدرة على التركيز والتحمل ، ال س����يما أنه من 
الممكن أن تقطع مساقات طويلة في الصحراء وترجع إلى مقر أقامتك دون 
أن يحالفك الحظ في صيد أي شيء ، ولكن تبقى في النهاية راضي ألنها 

هواية في وليست مصدرًا للرزق .
وشخصيًا أشعر بالمتعة عندما أمارس هذه الهواية خالل فصل الربيع ال سيما 

أن األجواء خالل هذا الفصل جميلة ورائعة .

وال يمكنني نسيان األجواء التي عشتها في رحلة الصيد في سوريا ، فكان 
الطقس بارد ولم يكن لدينا من الطعام والش����راب إال القليل ، وهذا ما دفعنا 

الى شكر على النعمة التي نعيشها في الكويت .
س : ما هي المواقف التي لم تنساها في رحالت الصيد ؟

ج : هناك مواقف كثيرة ولكن هناك موقف واحد  لن انساه بالسودان عندما 
كنت أرمي حمام البر )حمام القمري ( وسمعت صوتًا غريبًا واعتقدت انه صوت 
طير إذ كان قريب مني جدًا وبعد أن التفت تبين لي أن الصوت صادر من األرض 
إذ كنا في منطقة مستنقعات فاكتشفت بعدها بلحظات أن ثعبانًا طوياًل جدًا 
يبلغ طوله نحو 1.5 متر هو مصدر هذا الصوت ، فكانت صدمة كبيرة لي وهى 
المرة األولى التي اتعرض فيها لهذا الموقف واطلقت النار تجاهه ولكن لم 

أصبه فهرب الثعبان .
س : ماذا تتمنى لتطوير هذه الهواية ؟

ج : ال يوجد لألسف قانون في الكويت ينظم عملية صيد الطيور وعدم صيدها 
في أوقات التكاثر ، ورغم أن هناك قانونًا للبيئة ولكنه لم يتطرق للمهنة الصيد 
من منظور احترافي اذ ان القانون لم يمنع صيد أنواع معينة في مواسم التكاثر 
وهو فقط منع الصيد الطيور المقيمة ، ولم يمنع صيد الطيور المهاجرة وقت 
تكاثرها ولم تحدد اعداد الصيد لكل صياد فنهاك صيد جائز في الكويت وكذلك 

الصيد وقت التكاثر الذي يضر البيئة .
وأرى ان الشيء الذي يجب انه يعلمه الجميع ان صيادي الطيور يحترمون هوايتهم 
وحريصون على المحافظة على البيئة ويعرفون ماذا يصطادون ويحافظون كذلك 

على نظافة المكان ويكتفون بالصيد القليل الن الهدف متعة فقط .
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يشغل مشعل محمد العنزي منصب مدير إدارة المنظمات البرلمانية 
الدولية منذ عام 2015 وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية 
من كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية – جامعة الكويت عام 
1995. وعم���ل في مجلس األمة كباحث سياس���ي في يناير 1997 
في إدارة الش���عبة البرلمانية ثم شغل منصب رئيس قسم، وبعدها 

مدير إدارة للمنظمات البرلمانية الدولية.
ومن منطلق تطبيق رؤية ورس���الة األمانة العامة لمجلس األمة جاء 
تكريم مشعل العنزي من قبل األمين العام لمجلس األمة لدوره الفّعال 
في إنجاح مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الذي ترأسه رئيس مجلس 
األمة مرزوق علي الغانم – رئيس مجلس األمة على مدى 3 سنوات 
متتالية، ورأى أن هذا التكريم مبعث فخر لنفسه ولموظفي اإلدارة 
إذ ال يخت���زل هذا العمل لنفس���ه بل للقائمين عل���ى نجاحات اإلدارة 

استنادًا إلى القطاعات المختلفة.
كما أشاد العنزي بدور موظفيه في جميع األعمال وهم بمثابة سند 
له في النجاح إذ أنه يؤمن بالعمل الجماعي وأنه ال يمكن لفرد أن ينجح 
دون عمل جماعي محترف، ويس���عى دائمًا عل���ى تحفيز الموظفين 
للعمل تح���ت بيئة إيجابية مطورة وغرس مب���دأ الثقة بالنفس فيهم 

حتى يصبحوا قادرين على إدارة أي عمل ُيطلب منهم.
ومن أبرز التحديات التي واجهته طوال فترة عمله رئاسة الكويت لالتحاد 
البرلماني العربي على مدى 3 سنوات متتالية، فالعمل آنذاك تطلب 

منه جهدًا مضاعفًا في اإلدارة بتمركز العمل على تجهيز المعلومات 
الالزمة للرئيس لكافة بنود المؤتمر، إلى جانب الدورة االس���تثنائية 
الطارئة التي عقدت على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي 
في جنيف، ومنها تم تجديد الثقة بالرئيس مرزوق الغانم لقوة طرحه 
وتمكنه من إدارة دفة الحوار على كافة المستويات العربية والدولية 
وذلك يدل على مدى قبول دولة الكويت عند جميع البرلمانات باإلضافة 
إلى تكليف المجموعة اإلسالمية والمجموعة العربية للرئيس بقدرته 

التفاوضية على اختيار رئيس االتحاد واألمين العام.
ومن أهم اإلنجازات التي سعى إليها أرشفة جميع كلمات الرئيس 
والسادة األعضاء والوفود وجميع المراسالت لتكون تحت نظام بحثي 
خاص باإلدارة لسهولة الرجوع إليها بالمستقبل، وقد عمل على هذا 

النظام التوثيقي جاهدًا وكان بمثابة الحلم له منذ تعيينه.
وتوجه بالشكر إلى أمين عام مجلس األمة عالم الكندري لمبادرته في 
تكريمه وإشادته بمجهود اإلدارة الفّعال ودعمه الدائم لهم، كما خّص 
بالشكر إدارة اإلعالم على تعاونها إعالميًا من خالل نشر أخبار اإلدارة 
وموظفيها واألعمال القائمة عليها في وسائل التواصل االجتماعي، 
وشكر خاص إلدارة المراسم والعالقات العامة على تعاونهم الدائم 
في تجهيز الوفود المش���اركة بالمؤتمرات الزائرة للكويت، وأخيرًا .. 
شكر وتحية وامتنان خاص لموظفين إدارة المنظمات البرلمانية الدولية 

على ما يقومون به من عمل مقّدر منه ومن األمانة العامة.

مشعل العنزي:
      تكريم األمين العام حافز 
           لمزيد من الجهد والعمل

أجرى اللقاء / لولوة القطان
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         محمد العيسى 
               الباحث القانوني بإدارة

                   القـرارات التــشريعية

 س 1 : ماهي أسباب عمل الدراسة بشـــأن )خفض سن الحدث (
 وفق أحكام القانون )2015/111( ؟

ج :  من مهام العمل في قسم الرصد والتقييم البرلماني متابعة ورصد 
القوانين الصادرة من المجلس وابداء المالحظات إن وجد خلاًل تشريعيًا 
فمن خالل قراءتنا لقانون األحداث األخير وجدنا بعض المالحظات عليه 
فالقانون له مميزات كثيرة من الناحية اإلجرائية بشكل عام ولكن يعيبه 
خفض سن الحدث إلى 16 سنة فوجدنا تعارض بين القانون و قوانين عدة 
صادرة عن دولة الكويت فهو يتعارض مثاًل مع قوانين الجزاء  والحضانة 
 العائلية وحقوق الطفل والعمل بالقطاع االهلي والمرسوم 104/91 ( ،

تكون كل هذه القوانين حددت سن الطفل حتى 18 سنة.
ومن خالل متابعتنا له���ذا القانون لم نجد أي س���بب أو مبرر قانوني 
لخفض سن الحدث في هذا القانون سوى احصائيات لوزارة الداخلية 
تحدث فيها عن أن أكثر الجرائم لألحداث تكون لالحداث بين سن 18-16 
سنة حيث إن أغلب هذه الجرائم بسيطة جدًا ، وليس من الصواب أن 

تظلم فئة كبيرة من الشباب وهى فئة 
مهمة وفي مرحلة التعليم وتتم معاملته 
معاملة الرجل البالغ ، وهناك عامل ثالث 
لعمل هذه الدراس���ة وهو االتفاقيات 
الدولي���ة حيث إن الكوي���ت وقعت أكثر 
من اتفاقية دولية من ضمنها اتفاقية 
حقوق االنس���ان وحقوق الطفل وكل 
االتفاقيات نصت على أن سن الطفل 

يكون من 7 سنوات إلى 18 سنة ولهذا عملنا جدول مقارن بين دول 
مثل السعودية ومصر وس���وريا وكذلك بريطانيا وجميعهم متفقون 
على أن سن الحدث هو 18 س���نة وهذا ما لفت انتباهنا خلل العمل 

في هذه الدراسة . 
كما أن العامل الرئيسي لعمل هذه الدراسة والذي له دور كبير السيد 
 األمين العام المساعد لقطاع الجلسات األستاذ عادل عيسى اللوغاني ،

حيث وجهنا لعمل هذه الدراس���ة ودراسات أخرى ووجهنا لطباعتها 
و توزيعها على األعضاء والوزراء والتي كان���ت لها أصداء كبيرة أثناء 

جلسة مناقشة هذا القانون .

س 2 : هل هناك دراسات أخرى لموضوعات أخرى مختلفة ؟
نعم هناك جدول لمواضيع متعددة تختلف أولوياتها حسب أولويات 

المجلس وأود أن أضيف أنه تم إعداد دراسات 
س���ابقة حول حل مجلس االمة السابق 

وانتخابات نائب الرئيس واللغط الذي 
حصل حولها بوض���ع الرأيين المؤيد 

والمعارض وسيكون هناك جزء ثاني 
إن شاء الله لدراسة انتخابات نائب 

الرئيس نتطرق فيها لجوانب أخرى 
لم نتطرق لها في الجزء األول 

ودراسة جديدة  في موضوع 
الحبس االحتياطي .
نش���كر  الختام  وفي 

القانون���ي  الباح���ث 
محمد العيسى على 

هذه المعلومات .

قسم الرصد والتقييم البرلماني ) قطاع الجلسات (
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قالت اماني الخال ان  إدارة الجدول التابعة لقطاع الجلسات حرصت 
على  توثيق كافة البيانات المعنية باألسئلة البرلمانية وإجابات السادة 
الوزراء عليها، بكونها الجهة المعنية بإعداد كشف األسئلة والذي 
يتم مناقشته خالل مدة ال تتجاوز النصف ساعة من كل جلسة، وفي 
الوقت ذاته هي الجهة التي تقوم بإعداد كشف األجوبة الذي يتم 

توزيعه مع بقية المرفقات قبل كل جلسة.
وأضاف����ت الخال ان اإلدارة أصدرت في بداي����ة دور االنعقاد الحالي 
تقريرًا مفصاًل يتضمن دراسة ومقارناًت تبين عدد األسئلة البرلمانية 
المقدمة خالل تلك الفترة مرتبة حسب أكثر السادة األعضاء توجيهًا 

لألسئلة، وكذلك أكثر السادة الوزراء المقدمة إليهم .
وأوضحت الخال ان  التقرير تناول عدد اإلجابات الواردة من السادة 
الوزراء بحسب الترتيب وعدد الردود على األسئلة إضافة إلى األسئلة، 
باإلضافة إلى األسئلة التي تم مناقشتها خالل جلسات المجلس 
في تلك الفترة، وعدد األسئلة التي تم التعقيب عليها من قبل 
السادة الوزراء والتي طلب السادة األعضاء تأجيل التعقيب عليها 

لعدم تواجد الوزير المختص أو اكتفى العضو بإجابة الوزير عليها.

الخال : إدارة الجدول 
تعمل على توثيق 

كافة البيانات المعنية 
باألسئلة البرلمانية

وأشارت الخال الى ان التقرير شامل تضمن عدد األسئلة البرلمانية 
التي ال تتفق مع ضوابط الس����ؤال البرلماني وفقًا لحكم المحكمة 
الدستورية، باإلضافة إلى أهم الموضوعات التي تناولتها األسئلة 

البرلمانية في تلك الفترة.
وقالت الخال ان اإلدارة ستس����تمر اإلدارة في إنج����از ذلك التقرير 
بشكل دوري على أن يكون عونًا للسادة الوزراء والسادة األعضاء 
في توثيق أعمالهم ومرآة عاكسة إلنجازاتهم في مجال األسئلة 

البرلمانية واألجوبة.
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الوالء المؤسســـي : انتماء الفرد إلى األمانة العامة كمؤسسة 
وعدم خضوعه لتأثير العالقات السياسية والشخصية ، مع بذله كل 
الجهد بما فيه القيام بأعمال تطوعية ومسئوليات إضافية لضمان 

نجاح وتحقيق مهمة األمانة . 
الريادة في التغيير : الرصد المستمر ألفضل الممارسات البرلمانية 
واإلدارية وتبني فرص التغيير المناسبة وتنفيذ المبادرات الخاصة 

بها بهدف جعل األمانة العامة لمجلس األمة مثااًل يحتذى به .
ترس���يخ قيمة العم���ل المتق���ن : االرتق���اء بمس���توى األداء العام 
لألمانة من خالل التعزيز المس���تمر لثقافة إتق���ان العمل وإتمامه 
على أكمل وجه وبمستوى عال من الحرفية والمهنية لدى كافة 

الكوادر البشرية .
جودة الخدمة : التميز في تقديم أفضل الخدمات ألعضاء مجلس 
األمة واألطراف المعنية باألمانة بكل إيجابية وروحية خدمة تفاعلية 

والحرص دائمًا على رضا هذه األطراف .
التطور المستمر : تطوير مهارات موظفي األمانة العامة وتأهيلهم 
بشكل مستمر من خالل برامج التدريب والتطوير وتطبيق أفضل 

النظم والمفاهيم المتبعة عالميًا في مجال اإلدارة .
المسئولية والمســـاءلة : تحمل المس���ئولية وعدم التهرب من 
الواجبات واالستعداد الدائم وبكل إيجابية للمساءلة عن األعمال 
والواجبات الوظيفية التي يتم تكليف الموظف أو تفويضه بها .

العمل الجماعي : تعزيز القدرة على العمل كفريق واحد ومؤازرة 
الزمالء في إتمام المهام الموكلة م���ع تغليب المصلحة الجماعية 
على المصلحة الفردية ، واالستفادة من كافة اإلمكانيات المتاحة 

بالفاعلية المطلوبة .

ما هي الرؤية ؟
هي التطل���ع إلى تحقيق هدف محدد بفترة زمنية محددة وهي 

ما تود المؤسسة الوصول إليه .
ما هي الرسالة ؟ 

يقصد برسالة المؤسس���ة هدفها العام الذي تريده من إنشائها 
ويجب أن تكون مختصرة تحدد فيها المؤسسة مجال عملها وأهم 

قيمها وأهم ما تتميز به .
ما هي رؤية األمانة العامة لمجلس األمة ؟

»مثال يحتذى به« وذلك بأن نكون روادًا ونموذجًا يحتذى به ، ملتزمين 
بخدمة ودعم مجلس األمة وأعضائه فنيًا وتقنيًا وإداريًا ، وبما يحقق 

تطوير العمل البرلماني . 
ما هي رسالة األمانة العامة لمجلس األمة ؟

تقديم أفض���ل وأحدث أنواع الدع���م المعرف���ي والتقني والفني 
واإلداري لألعض���اء ، ضمن جه���از تنظيمي وبش���ري متميز وبيئة 
جاذبة للعمل أساسها الوالء للمؤسسة والكفاءة والحوكمة ، بما 
يخدم العملية البرلمانية ، ويمّكن المجلس من مواجهة التحديات 
ويساهم في تعزيز التعاون مع شركائه ورفع صورة الكويت داخل 

الدولة وخارجها .
ما هي قيم األمانة العامة لمجلس األمة ؟

تعد قيم المؤسس���ة بمثابة مبادئ استرشادية وقناعات وأسس 
في ثقافتها تش���كل ويمثل خارطة الطريق ف���ي تحريك وقيادة 
العمل اليومي لتمكين الموظفين من تحقيق الرؤية التي تضعها 
لنفسها، وفي ضوء ما سبق فقد اتخذت األمانة العامة قيمًا سبعة 

في تحقيقها لرؤيتها ، هي على النحو التالي : 

إعداد : إسراء عبدالعزيز القطان
رئيس قسم االتفاقيات والعقود

تتجه الكثير من الشركات والمؤسسات إلى تحديد أهدافها وما تنجزه وتقدمه للسير بعجلة 
تقدمها إلى األمام .

فاألهداف تتجه دومًا إلى التقدم إلى األمام بالتطوير المس���تمر وتحتاج المؤسسة لتحقيق 
هذه األهداف أن تضع رسالة ورؤية تنتهجهما لتحقيق خططها المستقبلية وأهدافها .

ومن هنا تأتي التساؤالت على النحو التالي : 
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يتحدث أحدهم بطالقة عن كافة العلوم الحياتية 
والمعرفية كما لو كان وحي قد نزل عليه أو 
حاسب آلي زرع في صدره وأجري على لسانه 
، مع األسف لم يعد يعطى “الخبز لخبازه” كما 
كان سائدا و معروفا في القول المجتمعي 
المأثور ، صار اإلنسان يخجل من نقص معرفته 
في مجال ما حتى وإن كان مجال غير محبب 
له وال يمت لتخصصه بصلة ، فتراه يتكبد عناء 
االفتراء و التأليف على أن يتفوه ب� ال أعرف 
هكذا ببساطة ، اتمتع ولله الحمد في آخر عقدي 
الثاني من العم���ر وال يفصلني عن الثالثين 
إال بضع شهور ، إال أنني تلقيت هذا الدرس 
مبكرا و صار من أساسيات حياتي و أهم ركائز 
ش���خصيتي التي أزعم بأنها متزن�ة إلى حد 
كبير على األقل مقارنة بأقراني في نفس 
المرحلة العمرية واألكاديمية ، ترى إحداهن 
في أي محفل يطرح به تس���اؤل عن كائنا ما 
كان تتصدى بسرعة الطلقة الختطاف اإلجابة 
حتى من ف���اه من يعلمه���ا ، أي تطفل هذا 
وأي جه���ل وأي بالء ، ذاك ال���ذي صار يدفع 
البش���ر آدم إلى تناس���ي قدراته الحقيقية 
ليرتدي ثوبا ليس بثوبه ، إيماننا بالتخصصات 

قد يكون حال جذريا مريحا ، فما طرحت في 
الجامعات وتع���ددت إال كي يتهافت عليها 
محبوها لالنضمام والتزود ، فيصبح الطبيب 
طبيبا و المهندس مهندسا والمعلم معلما 
الخ ، ال بأس إلى جانب التعمق والتبحر في 
التخصص األكاديمي أن يوسع أحدنا مداركه 
في تخصصات أخرى جانبية ، فالثقافة بأبسط 
تعاريفها: معرفة شيء عن كل شيء ، فترى 
الطبيب مثال يتحدث ع���ن الرياضة ببراعة أو 
يبدع المهندس في كتابة نص شعري مثال ، 
إنما التخبط في البت وتوجيه النصائح واآلراء 
خصوصا إن كان الش���خص ذا صوت مسموع 
في محيطه لس���بب أو آلخر هو المشكلة ، 
فت�راه يعطي وصفات طبية أو خطط إدارية 
ودراسات جدوى و حتى ترى المتلقي في 
حيره من أمره ، واقع بين سندان التعجب من 
سيل المعلومات المغلوطة ومطرقة اإلحراج 
من التصدي لذلك السيل ، فال يملك إلى أن 
يجاري و)يطنش( كما نقول في لهجتنا الدارجة 
و)يمشي األمور(، ليعمل بالنهاية وفق ما 
يراه هو مناس���ب ، ما على العاقل اليوم إال 
البحث عن معلومته المبتغاة بنفسه وفق سبل 

البحث العلمي الالنهائية والمتاحة ، واألهم 
أن يستقيها من مصادرها المتفق عليها ، كي 
يسلم من عواقب الفتاوي و التوجيهات التي 
)تودي ورا الشمس( ، فإذا كان من الصعب إعادة 
تأهيل وتقويم و تهذيب سلوكيات اآلخرين 
خصوصا المتطفلين منهم ، فليس صعبا أن 
يأخذ أحدنا على عاتقه مهمة استقاء معلومته 
من مصدرها و إسكات المتطفل بأدب ، ليعود 
كل منا أدراجه ويمارس حياته وفق ما تعلم و ما 
اكتسب من خبرة في هذه الحياة على نفسه 
وفي محيطه الضيق ، فتجاربنا ال يجب أن تعمم 
كقوانين طبيعة أو نصوص معتمدة، ما توفقت 
به من خير فهو خير لك وليس بالضرورة خير 
ألخيك ، وعليه يرجى العلم بأنه إذا لزم األمر 
و طلب منك رأي في أمر ما أن تنوه بأن رأيك 
ما هو إال نتاج تفكيرك الشخصي و تجربتك 
الشخصية ، ليصبح المتلقي على بينة من أمره 
في مطابقة ظرفه و ظرفك و القرار متروك 
له في العمل بنصيحت���ك أو تركها ، ف�كفانا 

فتاوي يا شعب قوقل . 

داء المعرفة 
   أنفال عيسى القالف

            مهني إداري أول-قطاع المعلومات 
Ae.Alqallaf@KNA.KW            
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نسلط الضوء في هذا العدد على وثيقة برلمانية 
هامة في تاريخ تشريعات مجلس األمة لدولة 
الكويت ففي دور االنعقاد العادي الثالث من 
الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 20 نوفمبر 
1968 تم إصدار قانون رقم 44 لسنة 1968 في 
شأن المجاهرة باإلفطار في نهار شهر رمضان .

وذلك بناٍء على تقرير لجنة الشئون التشريعية 

والقانونية الذي تمت الموافقة بإجماع أعضاء 
اللجنة بجلستهم المنعقدة بتاريخ 1968/11/13 
على االقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به 
كل من السادة األعضاء: إبراهيم خريبط ، خالد 
المسلم ، راشد إسماعيل ، علي الفضالة ، ناصر 
العصيمي في شأن المجاهرة باإلفطار في 

شهر رمضان الذي جاء في نصه اآلتي : - 

قانون المجاهرة باإلفطار 
      في نهار شهر رمضـان

إعداد : انتصار السعيد
مدير إدارة التوثيق والمعلومات
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يعاقب كل من جاهر باإلفطار في نهار رمضان 
بغرامة ال تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة ال 

تتجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من اجبر أو حرض أو 
ساعد على ذلك مع جواز إضافة عقوبة غلق 
المحالت العامة التي تستخدم لهذا الغرض . 
ولوزير الداخلية إصدار قرارات بإغالق ما يرى 
ض���رورة إغالقه من المح���ال العامة في نهار 
رمضان تحقيقا ألغراض هذا القانون ويعاقب 
المس���ئول عن إدارة المحل العام وإذا خالف 
قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص 

عليها في المادة السابقة  . 
وحين نسلط الضوء أيضا على المذكرة التفسيرية 

المرافقة لهذا القانون التي جاء نصها :- 
تنص المادة الثانية من الدستور على ان )دين 
الدولة اإلسالم( وكما تنص المادة 49 منه على 
)مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة 

واجب على جميع سكان الكويت(. 
إذ يعتبر هذان النصان معبران عن احاسيس 
الكويت كبلد إسالمي يتمسك أبناؤه بالدين 

والقيم اإلسالمية . 
وما من شك أن المجاهرة باإلفطار في األماكن 
العامة يؤذي شعور المسلمين حتى لو كانت 
هذه المجاهرة من له عذر في افطاره ألن هذا 
العذر ال يعلمه الناس كافة وإنما هو امر بين 

العبد وربه والمجاهرة به إيذاء ال مبرر له . 
وعندما نسلط الضوء على ما دار من نقاش 
بين أعضاء الس���لطتين في جلس���ة مجلس 
األمة بتاريخ 1968/11/19 حيث تم مناقشة 
التقرير ثم بعد ارتفاع مس���توى النقاش بين 
السلطتين تم رفع الجلسة ورد القانون للجنة 
المختصة لمناقشته مرة أخرى وإصدار تقرير 

نهائي فيه بصفة مستعجلة.

ثم استأنفت الجلسة مرة أخرى وتمت تالوة 
التقرير النهائي للجنة على السادة األعضاء 
وتم التصويت على القانون بموافقة 41 وعدم 

موافقة 1 وامتناع 2 وغياب 18.
وحين نتطلع لتوقيت وتاريخ اصدار القانون الذي 
أقر قبل حلول شهر رمضان بثالثة أيام فقط 
حينها ندرك إحساس وشعور السادة أعضاء 
السلطتين بسرعة إقرار القانون وحرصهم على 
عدم ترك أي أمر يخص الدولة والشعب بدون 

نظام ونصوص قانونية تحكمها . 
وللمزيد من التفاصيل واستعراض الوثائق 
المرتبطة في هذا الموضوع ولالطالع على 
أهم إنج���ازات مجلس األمة من���ذ المجلس 
التش���ريعي  الفص���ل  حت���ى  التأسيس���ي 
الخامس عشر الحالي يمكنكم زيارة النظام 
اآللي للمعلومات البرلمانية إلدارة التوثيق 

والمعلومات على الرابط:
Searsh.kna.kw
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تعتبر مكتبة مجلس األمة احدى األقسام 
التابعة إلدارة التوثيق والمعلومات في قطاع 
المعلومات باألمانة العامة لمجلس األمة ، 
وهي اقدم المكتبات الرسمية والمتخصصة 
في دولة الكويت حيث افتتحت في عام 
1963 م تزامنا مع افتتاح دور االنعقاد العادي 
األول من الفصل التشريعي األول في عهد 
المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم 

الصباح أمير دولة الكويت .
وتعتبر مكتبة نوعية متخصصة في المجال 
القانوني والدستوري نظراً لطبيعة العمل 

في هذه المؤسسة التشريعية. 
وتعرضت المكتبة للنهب اثناء الغزو العراقي 
الغاشم حيث كانت تضم اكثر من 45 الف كتاب 
ومرجع ، وتم استرجاع اكثر من 3000 كتاب 

بعد سقوط النظام البائد عام 2003 م.
وفي شهر يناير 2010 وتحت رعاية وحضور 
المغفور له بإذن الله جاسم الخرافي رئيس 
مجلس األمة الس���ابق تم تدشين النظام 
االلكتروني للمكتبة حيث تم فهرسة اكثر 
من 20000 الف كتاب بالنظام االلكتروني 

حسب الفهرس العربي الموحد.

         المكتبة البرلمانية تضم 
                جميع مضابط جلسات 

                       مجلس األمـــــــــــة 

إعداد : أميمة الرفاعي
رئيس قسم المكتبة
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تنقسم المكتبة الى قاعتين :

قاعة المكتبة الرئيسية 
التي تشتمل على جميع مصادر المعلومات 
من كتب ومراجع ودوريات ورسائل جامعية ، 
ويتم بالمكتبة الرئيسية عرض الوثائق والنسخ 

النادرة لمحاضر الجلسات والمضابط. 

اقسام المكتبة الرئيسية :
- ركن االستقبال : ويتم فيه استقبال الزوار 

والباحثين وتقديم خدمات المعلومات. 
- غرفة الوسائل السمعية والمرئية : وتحتوى 
على أقراص مدمجة C.D  خاصة بجلسات 
مجل���س األم���ة والكت���ب الرقمي���ة ، ويتم 
عرضها عبر الوس���ائط المتعددة المتوفرة 
وهى التلفزيون وشاشة الكمبيوتر وجهاز 

القرص الصلب )الهارد ديسك (. 
- غ���رف المطالع���ة : غ���رف خاص���ة للق���راء 

والبحث.
غرفة التصوير : لتصوير المعلومات من المصادر 

المتاحة بالمكتبة .
- ركن االنترنت : اتاحة البحث في الفهرس 

اآللي للمكتبة والوثائق البرلمانية. 
- ركن الرسائل الجامعية 

- ركن الدوريات 

قاعة المكتبة البرلمانية 
أرشيف برلمان متكامل يضم جميع مضابط 
جلسات مجلس األمة )2016-1962( من 
 المجلس التأسيسي الى اخر فصل تشريعي ، 
وتحتوي على جميع اعداد جريدة الكويت 

اليوم الرسمية ، وكذلك تحتوي على جميع 
إصدارات األمانة العامة لمجلس األمة من 

تقارير اللجان واصدارات إدارة االعالم ودراسات 
قسم البحوث وكذلك إصدارات المنظمات 

البرلمانية الدولية. 

خدمات المكتبة 
- خدمات التوجيه واإلرشاد : من خالل تعريف 
الباحث في كيفية استخدام نظام الفهرسة 

األلى واستغالل الخدمات المقدمة.
عن اإلج����اب����ة   : ال��م��رج��ع��ي��ة  ال���خ���دم���ة   - 

 االستفسارات واالسئلة المتعلقة بالمعلومات 
والبحث. 

- التعاون والتنسيق مع اإلدارات واالقسام 
باألمانة العامة لمجلس األمة ألثراء المكتبة 

بالدارس���ات واإلصدارات الخاص���ة وتبادل 
المعلومات.

- خدمة اإلع���ارة : متاحة للس���ادة األعضاء 
ومدته���ا  والموظفي���ن  والمستش���ارين 

اسبوعان قابلة للتجديد. 
- خدمة االطالع الداخلي���ة : توفر المكتبة 

غرف مخصصة للبحث والقراءة.
اتاحة الفهرس االلي للمكتبة ونظام االستعالم 
االلي للوثائق البرلمانية بالموقع االلكتروني 
الرسمي لمجلس األمة وذلك عن طريق 

 LIBRARY.KNA.KW  :الرابط

- خدمة التصوير وهي متاحة للجميع دون 
مقابل مادي .

❍ رئيس قسم المكتبة أميمة الرفاعي
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المكتبة 
البرلمانية



إعداد : لولوة القطان
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التواصل 
االجتماعي



العنوان : التطلع إلى المركز االول
المؤلف : روبرت رينجر 

الناشر : مكتبة جرير 2016

نبذة : هذا الكتاب يوجهك الى أفكار واسترتيجيات وبصائر ستغير من حياتك 
سواء كان االمر يتعلق بحياتك العملية ام الشخصية وسيساعدك على فهم 
ان  االخرون  يريد  قد  ما  وليس  بالفعل  العالم  به  يسير  الذي  النهج  حقيقة 

يجعلوك تعتقده 

العنوان : فكر كشخص غير عادي
المؤلف : ستيفن دي . ليفيت – ستيفن جيه . دوبنر 

الناشر : مكتبة جرير 2016

نبذة : يقدم المؤلفان في هذا الكتاب موضوعات مختلفة 
تتفاوت بين التجارة واالعمال الخيرية والرياضية والسياسية 

وكلها تستهدف إعادة تدريب عقلك .

العنوان : األب الغني – األب الفقير
المؤلف : روبرت تي . كيوساكي 

الناشر : مكتبة جرير 2016

نبذة : يركز هذا الكتاب على الطريقة التي ينظر بها عشرات الماليين حول 
الناس  لمعاناة  الرئيسي  السبب   “ ان  المؤلف  ذكر  حيث  المال  الى  العالم 
ماليًا هو انهم يمضون سنوات في المدرسة دون ان يتعلموا شيئًا عن المال 
والنتيجة أن الناس يتعلمون العمل لكسب المال ال السعي لجني المال من 

أجل جعله يعمل من أجلهم . 

العنوان : التوافق المهني 
المؤلف : شويا زيتشي – آن بيدو 
الناشر : مكتبة جرير 2015

بسيطة  دقائق   10 تستغرق  ذاتي  تقييم  أسئلة  الكتاب  هذا  يقدم   : نبذة 
وكاشفة لمساعدتك على التعرف على نمط شخصيتك .

الواقعية  والقصص  المهنية  للخيارات  تفصيلية  شروحات  يقدم  وكذلك 
يناسب  الذي  العمل  في  االشباع  وجدوا  الذين  لألشخاص  الملهمة 

شخصيتهم .

العنوان : ما تحتاج اليه فعاًل لتقود 
المؤلف : روبرت ستيفن كابالن 
الناشر : مكتبة جرير 2017

القادة يولدون قادة  قد تعتقد ان   : نبذة 
تحتاج  أنك  أيضًا  تعتقد  وقد  يصنعون  وال 
تتولى  لكي  مهم  منصب  شغل  إلى 
بطريقة  الكتاب  هذا  يناقش  القيادة 
مقنعة وشيقة قيام المؤسسات الضخمة 
يفكرون  الذين  الموظفين  من  نواه  على 

ويتصرفون بعقلية امتالك العمل .

إعداد : محمد العوض
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خير 
جليس



❍ أمين عام مجلس األمة عالم الكندري يتوسط عدد من الزمالء في إحدى المناسبات الخاصة سبتمبر 1996

❍ اليوم الرياضي المفتوح مايو 2001

❍ دورة تدريبية لبعض موظفي االمانة العامة مايو 1999 

❍ الزمالء عماد الدمخي وعبدالعزيز الساعي و جمال الدغيشم اكتوبر 1998
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من 
أرشيف 
األمانة



متسابقو »تواصل«..
مبـــروك

الجائزة الثانية
طالل الحبشي

آي فون

الجائزة الخامسة
ألطاف عبدالله البنا

صانعة قهوة

الجائزة األولى
يوسف فالح العنزي

الب توب

الجائزة الثالثة
علية الفضلي

تلفزيون

الجائزة الرابعة
أدهم سامح محمد

آيباد
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بمناسبة اعتماد وتحديث رؤية رسالة األمانة العامة لمجلس األمة ، ارتات أسرة تحرير )تواصل ( ترسيخ 
القيم والرؤيا في مسابقة العدد : -

اإلجابة في كتيب الرؤية والرسالة لألمانة العامة لمجلس األمة .

1 - ما هي رؤية األمانة العامة لمجلس األمة  ؟

2 - ما هي رسالة األمانة العامة لمجلس األمة ؟

3 - ما هي قيم األمانة العامة لمجلس األمة ؟

مايو  2017  -  العدد السادس والعشرون
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مسابقة 
تواصل



مجلة تعني بأخبار 
األمانة العامة بمجلس األمة 

مايو  2017  -  العدد السادس والعشرون

أسرة التحرير
أمـــل حمــد المطـوع
ــان ــح ــم ــس لــمــيــاء ال
ـــوض ـــع مـــحـــمـــد ال
الـشــــــــايجـــي دالل 
لــــولــــوة الـــقـــطـــان
ــــد ــــم هــــــانــــــي أح

مراجعة
ـــــبـــــرازي ــــض ال ــــاي ع
ـــدان ـــي ـــع ـــــــارق ال ط

التصوير
مـسلط الســبـيــعــي
ــدي ــال ــخ ــود ال ــم ــح م
ــــو حــمــد يـــوســـف ب
إبراهيم حسن  عادل 

❍ تصوير: عادل الكندري

صفاء المحميد: التغيير في نظام
تقييم األداء جاء بعد األخذ بمالحظات 
رؤساء القطاعات وموظفي األمانة 

األمانة العامة نظمت 
فعالية لنشر التوعية   
الطبية ألمراض القلب

مشعل العنزي:
تكريم األمين العام حافز 
لمزيد من الجهد والعمل

7

15

11



مجلة تعني بأخبار 
األمانة العامة بمجلس األمة 
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