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1

المـــقـــدمـــــــــة

2

أبناء الكويت األعزاء،
بعد انقضاء عام ثالث على عمر الفصل التشريعي ال  ، 14نضع بين أيديكم  ،جريا ً على
العادة والتقليد الذي أسسه المجلس  ،هذا الكتيب السنوي  ،متضمنا ً جرداً تفصيليا ً لكل ما
قام به مجلسكم من أعمال وإنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي .

فبعد االنتهاء من عامنا األول والذي أطلقنا عليه ( عام رسم األولويات )  ،مروراً
بعامنا الثاني والذي أسميناه ( عام المواصلة واالستمرارية )  ،ها نحن نطوي عامنا الثالث
تحت شعار ( الحفاظ على الزخم )  ،وهي المهمة التي تطلبت إبقاء النشاط البرلماني
بذات الحيوية والنشاط التي دشنت بها البدايات .
وإذا كانت هناك مالمح عامة كثيرة لهذا النشاط البرلماني  ،فان أبرزها تمثل في
الحفاظ على خارطة التنوع التشريعي موضوعيا ً  ،والترقي الى أعلى درجات التنسيق
البرلماني والسياسي  ،للوصول إلى صيغ إجماعية وطنية حول أهم القوانين التي نحتاج
إلى إقرارها أو تعديلها  ،أو استكمالها .
ومن المجال االقتصادي الذي حظي على أربعة تشريعات برلمانية مهمة منها قانون
المناقصات وقانون الوكاالت ومنع االحتكار  ،إلى المجال األسري الذي نال نصيبه بثالثة
قوانين مهمة ومنها قانون األحداث وقانون رعاية المسنين  ،مرورا بالحقل اإلعالمي الذي
حظي بثالثة قوانين  ،انتهاء بالملفات المتعلقة باألمن والرياضة والمعاقين وغيرها  ،يتبين
حجم التنوع والشمول الذي وسم النشاط التشريعي للبرلمان .
ولعله من المفيد التذكير بأن عددا كبيراً من حزمة القوانين التي أقرت  ،احتاجت حتى
وصولها قبة عبدهللا السالم  ،طريقا ً طويالً ومضنيا من البحث والنقاش والحوار عبر لجان
المجلس  ،وما رافقها من ورش عمل وجلسات حوارية أحيانا كقوانين البلدية والمناقصات
والوكاالت وغيرها من القوانين المتخمة بالتفاصيل الدقيقة والحيثيات المتشعبة  ،األمر
الذي يعكس حجم الطاقة والجهد المبذول للخروج بتلك القوانين إلى النور .
ونحن إذ نقدم لكم هذا الكتيب التفصيلي  ،كواجب واستحقاق  ،تفرضه قيم الشفافية
والتصارح والمكاشفة  ،لنؤكد انفتاحنا الكامل على كل مالحظة ونقد وتنبيه  ،متطلعين
إلى تفعيل الحوار المجتمعي البناء حول قضايانا المصيرية وملفاتنا الوطنية المهمة .
وهللا ولي التوفيق
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أعضاء مجلس األمة

حــول الرعــايــة
الــســكــنـــيـــــة

4

استكماالً لعقد الجهود المشتركة بين المجلس والحكومة الذي جاء
نتاجه المزيد من اإلنجاز التشريعي لتوفير سبل تعزيز إنجاز مشاريع
الرعاية السكنية والتي ساهمت إيجابا ً في إيجاد الحلول للقضية
اإلسكانية وعالجا ً لما تمثله من هاجس لدى المواطنين لتوفير العدد
الكافي من البدائل السكنية .
توجت هذه الجهود بإقرار المجلس خالل دور االنعقاد المنصرم
التعديالت األخيرة على قانون الرعاية السكنية التي يتحقق بها تمكين
المؤسسة العامة للرعاية السكنية من استغالل رأس المال العيني
المتمثل في األراضي المخصصة لها لتنفيذ المشاريع اإلسكانية بأن
تساهم بها في تأسيس شركات أو المساهمة في رأس مال شركات
قائمة يكون من أغراضها تسريع تنفيذ المدن اإلسكانية متكاملة
الخدمات مع بسط الحماية على حقوق المؤسسة لدى المتعاملين معها.
إضافة الى تفعيل تنفيذ مشروع البيوت مخفضة التكاليف ألكثر من
 10.000وحدة سكنية كما عزز القانون صالحيات مجلس إدارة
المؤسسة بمنحه سلطة إصدار اللوائح الالزمة لالستثمار إلى جانب
سائر اللوائح ذات الصلة بعمل المؤسسة وإبرام العقود االستثمارية.
كما وضع القانون أسس إشهار مالك شاغلي الوحدات متعددة األدوار
لصيانة العقار واألجزاء المشتركة حفاظا ً على الحقوق والمباني
القائمة.
مع دعم وتطوير أسس التعاون مع القطاع الخاص وتأمين رأس
المال المستثمر وتشجيعه كما صدر القانون  14لسنة  2016لتعزيز
إجراءات المؤسسة وتقليص الدورة المستندية لمزيد من سرعة
اإلنجاز حيث تم إعفاء المؤسسة من الرقابة لديوان المجالس مع
استمرار الرقابة الالحقة على آرائها.
وبذلك تتجلى أهمية ما تم من تعديالت تشريعية على قانون الرعاية
السكنية بما يساهم ايجابا ً في حل القضية وتوفير المسكن اآلمن
والمالئم للمواطن في مدة ال تجاوز خمس سنوات بعد أن كانت
مدة انتظار الحصول على الرعاية تمتد إلى ما يجاوز عشر سنوات
وبذلك تمكن المجلس من إيجاد الحلول التشريعية لما يواجه تنفيذ
المشاريع اإلسكانية وضمان نجاحها بالسعي المشترك والتعاون
المثمر بين السلطتين .
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أ هــــــــــــــــــم
القـــوانــيـــــــن
التــــي تــــــــم
تشــــــريــعـــها
فـــي الفصــــل
التـشـــريـــــعي
الرابـــع عشــــر
دور االنعقاد الرابع
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قـــانــــــــــــــــــــــــون
الــمناقصـات الجـديــد..
فـــــي مـــواجــهــــــــة
الـمسـتجـدات والـتغلـب
عــلــــى األزمــــــــــات
نظراً لمرور فترة طويلة من تاريخ صدور قانون المناقصات
العامة سنة  ،1964شهدت خاللها الدولة الكثير من التطورات
على المستوى التشريعي؛ حيث أضحى من الضروري إعادة
النظر في هذا القانون .
فأصدر مجلس األمة هذا القانون ليضمن الحفاظ على األموال
العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع
العملي الذي يتطلب أن توجد مرونة تتيح للجهات اإلدارية
القدرة على العمل والتغلب على األزمات تحقيقا ً للمصلحة
العامة ودفع عجلة التنمية .
فنص القانون على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة
هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ،لها ميزانية ملحقة بمجلس
الوزراء ،ويختص الجهاز بتنفيذ األحكام وكافة اإلجراءات
واألمور التنظيمية المبينة في هذا القانون إلى جانب تشكيل
لجان و إدارات متخصصة لمعاونة الجهاز للتقييم و التأهيل
الفني و تصنيف العروض .
قانون رقم (  ) ٤٩لسنة  2016في شأن المناقصات العامة
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نقلة نوعية
بما يضمن
العالنية
و الشفافية

قـــانـــــون الـوكــــاالت
الـــتــــجــــــاريــــــــــة
يــكــســـر االحــتــكــــار
نظراً للتطور السريع للحركة التجارية واالقتصادية محليا ً ودوليا ً
فكان ال مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون  ،و مبادرة
المشرع في مجلس األمة إلطالق قانون جديد يتناسب مع الوضع
القائم و يمنع االحتكار في مجال تنظيم الوكاالت التجارية.
فنص القانون على إجازة أكثر من وكيل وموزع لوكالة العالمة
التجارية ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكاالت التجارية أن
يكون كويتي الجنسية شخصا ً طبيعيا ً أو اعتباريا ً على أن تكون
ملكية رأسماله بما ال يقل عن  %51للكويتيين ،وأن يكون مقيداً
في السجل التجاري ومرخصا ً له بمزاولة النشاط التجاري أو
الصناعي الذي تشمله الوكالة .
و نص على أن تقيد جميع الوكاالت التجارية في سجل الوكاالت
التجارية المقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة وفقا ً ألحكام
القانون ،وسيعاقب بغرامة ال تقل عن  5آالف دينار ألي وكيل
شركة أو منتج دون أن يكون وكيالً مقيداً في سجل الوكاالت
التجارية .
و نص القانون الجديد على أنه وفي جميع األحوال يجب أن تتوافر
في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات
القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط
كفالة المصنع.
وأعطيت صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر
بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة ،وتختص محاكم
الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون
ويجوز االتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات .
قانون رقم ( )13لسنة  2016بتنظيم الوكاالت التجارية .

الوكيل أو الموزع
إلزام
فير خدمات الصيانة
بتو
واإلصالح للسلع.
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مرونة أكثر
في اعتماد
خطط التنمية

الـتـخـطـيـط الـتـنـمـوي
مشروع يعـتمده مجلس
الــوزراء دون الـحاجة
لـقـانـــــون ســنــــــوي
نظراً لصدور المرسوم رقم  33لسنة  2004بإنشاء المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية  ،المعدل بالمرسوم رقم  307لسنة
 2007متضمنا إنشاء هذا المجلس ليحل محل المجلس
األعلى للتخطيط  ،وأن تحل األمانة العامة لهذا المجلس محل
وزارة التخطيط في االختصاصات المقررة لها وفقا للقوانين
واللوائح ،فقد رأى المشرع الحاجة إلى قانون جديد لضمان
المرونة الالزمة لضمان تحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة
بكل مرونة و كفاءة .
وعليه أصدر مجلس األمة هذا القانون لاللتزام بمكونات الخطة
الوطنية التنموية طويلة األجل والمرتكزة على االستراتيجية
العامة للدولة  ،ونظراً لالرتباط الوثيق والتالزم الفعلي بين
الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة فقد أوجب القانون
عرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس األعلى
للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس
الوزراء العتماده  ،وذلك دون وجوب إصدار قانون بالخطة
السنوية اكتفاء بإصدار قانون بالخطة اإلنمائية متوسطة األجل
المنبثق عنها الخطط السنوية وبما يؤدي إلى سرعة تنفيذ
المشروعات الواردة بالخطة.
قانون رقم ( )7لسنة  2016في شأن التخطيط التنموي .
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قــــانـــون األحـــــــداث
نــــهــج جـــديـــد فـــي
الـتعامـل مع هـذه الـفـئة
حرصا ً من الدولة على مواكبة التطورات التي لحقت بتشريعات
األحداث ومراعاة للمبادئ التي اعتنقتها األسرة الدولية في
المعاملة الجنائية لألحداث بحيث يصبح الهدف المقصود منها
في األساس هو العالج االجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في
الجزاءات العقابية.
اعتمد مجلس األمة قانون األحداث ترسية لنهج جديد في التعامل
مع هذه الفئة المهمة لحمايتها واالهتمام بمعالجة مخرجات
الخارجين من دور رعاية األحداث بعد قضاء المحكومية.
فأعطت التعديالت بعداً إنسانيا لحماية الحدث ومنها المادة
الخاصة بالمعاقبة بالسجن لمن يتسبب في انحراف الحدث.
كما أن تخفيض سن الحدث من  18سنة إلى  16سنة يساهم
في وضع آلية لتعامل أكثر فاعلية ،كذلك تعديل المادة الخاصة
بتغليظ العقوبة القصوى لألحداث في السجن من  10إلى 15
سنة يكون رادعا ً للجميع ،مضيفا ً أن الحدث سيبقى في مؤسسات
األحداث بحسب القانون الجديد حتى بلوغ سن الـ  21عاماً.
وأن القانون يكفل أن توفر وزارة الداخلية حراسة خاصة لجميع
دور رعاية األحداث ،ويلزم محكمة األحداث بتعيين خبيرين في
قضايا األحداث ضمن هيئة المحكمة.
هذه التعديالت في العقوبة رادعة السيما لكل من يتسبب في
إهمال رعاية الحدث أو يساهم في انحرافه  ،و كفيلة بوضع آلية
عمل تهتم بمخرجات الخارجين من المؤسسات اإلصالحية لكي
ال يعودوا إليها مرة أخرى.
قانون رقم ( )111لسنة  2015بإصدار قانون االحداث.
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سنوات سجنا ً
3
لمن يتسبب في
انحراف الحدث

قــــــانـــــــــــــــــــــون
لــــرعـــــايــــــــــــــــة
الـــمــســنـــيـــــــــــــن
و إنــــصـــافـــهــــــــــم
نتيجة للتطور الذي نعيشه و تغير مشكالت المجتمع و تعقيداتها،
بحيث ال يجد بعض كبار السن من أفراد األسرة من يتفرغ
لخدمتهم أو يسهر على راحتهم  ،فقد أصبح لزاما ً على الدولة
اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات لتكفل حقوقهم و أن توجد
المؤسسات المتخصصة لرعايتهم .
وعليه أصدر مجلس األمة هذا القانون لمنحهم الكثير من
المزايا والخدمات  ،سواء المالية أو إلزام الدولة واألسرة
بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم  ،كذلك الحق في العالج
خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت الحالة الصحية ذلك و
استحقاق مخصص شهري وبدل خادم وممرض إذا كان غير
مقيم في إحدى دور الرعاية العامة.
إضافة إلى اإلعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات
المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية  ،فضالً عن إلزام
الدولة بعملية دمجهم في المجتمع وضمان التكافل االجتماعي
لهم  ،عالوة على فرض عقوبات رادعة على كل من ينتهك
حقوق هذه الفئة .
قانون (  2016 ) 18بشأن الرعاية االجتماعية للمسنين
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تطوير التشريعات
المتعلقة بالمسنين
لضمان العيش
الكريم واالستقرار
النفسي

تـــــعــــــديـــــــــــــــــل
تـــــعــــــــرفــــــــــــــة
الــكـــــــهربــــــــــــــاء
والــــمــــــــــــــــــــــاء
نظراً للظروف االقتصادية التي تعيشها البالد حاليا ً في ظل هبوط
أسعار وعائدات النفط  ،األمر الذي حتم على الدولة اتخاذ بعض
التدابير الرامية إلى الترشيد وتقليص النفقات ومنها القرار
بتعديل التعرفة المتدنية للكهرباء والماء والمعمول بها منذ
عام 1966م  ،بما يعالج اختالالت الطلب المبالغ فيه ويوقف
الهدر ويرشد االستهالك مع مراعاة منح حوافز للمستهلكين
الذين يساهمون في الترشيد دون إسراف .
لذلك فقد أقر مجلس األمة قانونا ً حدد فيه تعرفة جديدة لوحدتي
الكهرباء والماء لكل من القطاع االستثماري والحكومي
والتجاري والصناعي والرزراعي وغيرها وفق جداول معينة
مع استثناء قطاع السكن الخاص من التعرفة الجديدة  ،ومنح
حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد االستهالك وذلك
وفق قواعد لضبط منح هذه الحوافز .
كما نص القانون على أن يعامل الكويتي الذي يسكن في السكن
االستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص
من حيث التعرفة شريطة أال يكون مستفيداً من الدعم في سكن
آخر.
قانون رقم ( )20لسنة  2016في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

تعرفة جديدة
للكهرباء والماء
واستثناء
السكن الخاص منها
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اســتـــــقـــــاللـــــيـــــة
وحــــــــــــــــــــــــــــدة
مـــكـــافــــــــــحـــــــــة
غــــــســــــــــــــــــــــل
األمـــــــــــــــــــــــــوال
مــــــــالــــيـــــــــــــــــا ً
و إداريــــــــــــــــــــــــا ً
حرصت دولة الكويت على تفعيل االتفاقيات الدولية لمكافحة
جرائم غسل األموال و تمويل اإلرهاب  ،و ذلك بصدور قانون
رقم ( )106لسنة  ، 2013إال أن صياغة المادة ()16
والمتعلقة بإنشاء وحدة التحريات المالية و تمتعها باالستقالل
المالي واإلداري لم تحقق الهدف.
وعليه قام مجلس األمة بتعديل تلك المادة بإدراج هذه الوحدة
تحت قسم خاص بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية مع
ضمان استقاللها ماليا ً و إدارياً.

مرونة
أكثر لقيام وحدة
ة غسل األموال
مكافح
إلرهاب بمهامها
وا

قانون رقم ( )٢٩لسنة  2016بتعديل المادة رقم ( )16من القانون رقم
( )106لسنة  2013في شأن مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب
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قانــون الهـيئـة الـعامـة
لمكافحة الفساد وأحكام
الـــكــــشـــــــف عـــــن
الــــذمـة الـمــالــيـــــــة
نظراً لعدم تعرض المحكمة الدستورية ألي من أوجه الطعن
بعدم دستورية أحكام المرسوم بالقانون رقم  24لسنة 2012
" بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة المالية " فقد جاء الحكم مقصوراً على سند
من عدم توافر حالة الضرورة الموجبة إلصداره فقط  ،وأعدت
وزارة العدل مشروع قانون يتضمن ذات أحكام المرسوم
بقانون المقضى بعدم دستوريته لعيب إجرائي .
لذلك فقد أصدر مجلس األمة قانونا ً بإنشاء هيئة عامة مستقلة
بإسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد يشرف عليها الجهاز
التنفيذي الذي يتولى األمور الفنية واإلدارية والمالية  ،وكيفية
مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن لمكافحة الفساد .
وبين كذلك جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
والجهات المختصة بكل مرحلة منها ،فيما نظم القانون كيفية
الكشف عن الذمة المالية وحدد األشخاص الخاضعين ألحكام
هذا الباب  ،والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون.
قانون رقم ( )2لسنة  2016في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
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قانون جديد لهيئة
مكافحة الفساد بعد
حك
م الدستورية بشان
المرسوم المتعلق
بذات القانون

قــــانـــــون تـنـظـيـــــم
الـخــبـــرة  ...حـــمـايــة
و مميــزات و اســتقاللية
نظراً إلى ما أثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة
من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما ً أن يعاد النظر من
جديد لسد النقص الذي اعتراه.
فأصدر مجلس األمة هذا القانون الذي نص على أن تشكل
اإلدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد
ونائب للرئيس أو أكثر و عدد من الخبراء وتتبع وزير العدل .
وحدد القانون الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة
أمامها باإلضافة إلى المحاكم و النيابة العامة  ،كهيئات التحكيم
القضائي واإلدارة العامة للتحقيقات .
و تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته وذلك بمجرد صدور الحكم
في الدعوى أو بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير
و إذا كان الخبير منتدبا ً من جهة أخرى تقدر األتعاب بمجرد
إيداع التقرير في الجهة التي انتدبته .
كذلك وإلى جانب العديد من المميزات الممنوحة في هذا القانون
للخبراء فقد استحدث توفير قدر مناسب من الحماية ألشخاص
الخبراء نظراً إلى طبيعة عملهم وضمان استقالليتهم في أداء
واجبهم على النحو األكمل .
قانون رقم ( )٢٥لسنة  2016بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( )40لسنة .1980
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مميزات جديدة
للخبراء وقدر
مناسب
من الحماية

مــنــــع السـفـــر فــــي
إطـــــــار المشـــروعية
القـانـونــيــــــــــة دون
تجـــــاوز أو انـحــــراف
لما كان التنقل و السفر داخل و خارج البالد مظهر من مظاهر
الحقوق والحريات العامة التي ارتقى بها المشرع الدستوري
و كفلها ضمن قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية حيث إن
التظلم حول منع السفر كان فقط في الدعاوى المدنية والتجارية
دون الدعاوى الجزائية ،مبينا ً أنه عند قيام النائب العام أو
رئيس النيابة العامة بإصدار منع السفر ال يجد المتظلم أي
طريق لتقديم تظلمه إال لنفس الشخص وهو ما ال يعد ضمانة
من الضمانات التي كفلها قانون اإلجراءات الجزائية.
ونص على أنه لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة
من قرار المنع من السفر وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم
على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء األمر.
وال يجوز إعادة التظلم إال بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ
الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام أو مدير عام اإلدارة
العامة للتحقيقات  -بحسب األحوال  -العدول عن األمر وفقا
لمقتضيات التحقيق.

ضمانات جديدة
تكفل حق التظلم
من منع السفر

قانون رقم (  ) ٢٩لسنة  2016بإضافة مادة جديدة إلى قانون اإلجراءات
و المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (  ) 17لسنة 1960برقم
( 74مكررا أ )
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قـــــــانــــــــــــــــــــون
الـــــــرفــــــــــــــــــــق
بـالــحــــيـــــــــــــــوان
اتساقا ً مع منظومة القوانين الصادرة عن دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية و تحقيقا ً لمفهوم الرفق بالحيوان و
رعايته من قبل مالكه وفي نفس الوقت حماية البشر من خطر
الحيوانات المفترسة أو الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها
في اآلونة األخيرة عن طريق البيع والشراء واإلعالن عنها
في وسائل التواصل االجتماعي دون رقابة من قبل السلطات
المختصة ،أصدر مجلس األمة قانون الرفق بالحيوان .
ونص القانون على عقوبات من يخالف أحكام المواد من قانون
نظام الرفق بالحيوان أو يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل
أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات
المفترسة بالحبس و بغرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف
دينار كويتي  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وتضاعف العقوبة
في حالة العود .
قانون رقم ( )112لسنة  2015بشأن قانون (نظام) الرفق بالحيوان
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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حيازة الحيوانات
المفترسة
تحت هيمنة
القانون

تـــجـــنـــيــــــــــــــــس
مـــــــــــــــــــــــــــــا ال
يـــــــــزيـــــــــــــــــــــد
عـــلــــــــــــى  4آالف
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا
الـعــــــــــــــــــــــــــــام
لما كانت قضية غير محددي الجنسية من القضايا المهمة
في المجتمع الكويتي ونظراً لوجود شريحة كبيرة مستحقة
للجنسية الكويتية ممن تتوافر لديهم شروط استحقاقها
و خاصة لمن أقام في دولة الكويت عام  1965و ما قبلها
و حافظ على اإلقامة .
فقد أعد مجلس األمة هذا القانون بتحديد العدد الذي يجوز
منحه الجنسية الكويتية سنة  2016وفقا ً لحكم البند (ثالثاً)
من المادة الخامسة من المرسوم األميري رقم ( )15لسنة
 1959بما ال يزيد على أربعة آالف شخص.
قانون رقم ( 2016 )٢٣بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية
سنة .2016

تجنيس
عدد محدد
كل سنة بقانون
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بــطـــــيــــئــــــــــــــــو
و صــــعــــوبـــــــــــات
الــتــعـــلـــــــــــــــــــــم
مـــــــن ضـمــــــــــــــن
اإلعـــــاقــــــات فــــــي
قـــــانـــــون 2010/8
لما كانت رعاية األشخاص ذوى اإلعاقة واجبة على المجتمع،
وقد التزمت الدولة بذلك حتى تضمن المساواة بينهم وبين
باقي أفراد المجتمع .
أصدر مجلس األمة قانونا ً بتعديل بعض مواد القانون رقم ()8
لسنة  2010في ِشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للتأكيد
عى أن حاالت بطيئي التعلم وصعوبات التعلم تعتبر من ضمن
اإلعاقات التي يشملها القانون والتزام الحكومة برعايتهم
ومساواتهم في التعلم .
وكذلك ساوى القانون بين األب واألم في أحقية رعاية ذوى
اإلعاقة حسب األحوال .
قانون رقم ( )5لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()8
لسنة  2010في شأن األشخاص ذوى اإلعاقة .
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دمج بطيئي
وصعوبات التعلم
في مراحل التعليم

مـــرتــب تــقـاعــــــدي
"كــامــــل" لــــــــذوي
االحـتـيـاجـات الـخاصـة
أو الـمـكـلـف بـالـرعاية
استجابة لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة و لمن يكفلهم بما
يتناسب و حاالتهم الصحية وبما يضمن لهم العيش الكريم بعد
التقاعد دون نقصان ،ارتأى مجلس األمة أن يقوم بتعديالت
على القانون  )8( -لسنة  - 2010وأدخل تعديالت على ثالث
مواد منه و ذلك إلضفاء المزيد من المميزات لهذه الفئة من
المجتمع .
وعليه فقد عدلت المادة ( )29سن صرف المخصص الشهري
للشخص ذي االعاقة حتى  21سنة حسب تقرير اللجنة الفنية
المختصة و يستمر الصرف في حالة استمراره في الدراسة
إلى سن  28سنة و اإلبقاء على باقي المادة كما هي.
كما عدلت المادة ( )41و ( )42بالنسبة الستثناء المعاق أو
المكلف قانونا ً برعايته و استحقاقهم مرتبا ً تقاعديا ً يعادل 100
في المئة من المرتب الكامل بما ال يتجاوز  2750دينار ،
واإلبقاء على باقي ما جاء بالمادتين كما جاءتا في القانون
السابق.
قانون رقم ( )101لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم  8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ما راح ينقص شي
من راتب المعاق او
المكلف برعايته
بالتقاعد

مــنــح مـكــافـأة الخدمة
للمـعــلـميـن المعـاقـيـــن
والمـكـلـفـين بـرعـايـــة
معــــاق واسـتــثـنـائـهم
مــــــــــن شـــــــــــــرط
مــضــــي الــخــدمــــــة
نظراً إلغفال قانون رقم ( )28لسنة  2011حق المعلمين
المعاقين والمكلفين برعاية معاق من مكافأة نهاية الخدمة ممن
لم يمض على خدمتهم  30عاما ً للذكور و  25لإلناث  ،فقد
ارتأى مجلس األمة إضافة فقرة جديدة للمادة  5من القانون
المشار إليه  ،تستثني من شرط مضي مدة الخدمة المعلمين
المعاقين والمكلفين برعاية معاق وفقا ً للقانون رقم  8لسنة
 2010في شأن حقوق أشخاص ذوي اإلعاقة .
باإلضافة إلى أن هذا القانون سيعمل به بأثر رجعي لمن أحيلوا
للتقاعد من تاريخ صدور القانون  8لسنة  2010تحقيقا ً للعدل
و المساواة بين األشخاص ذوي اإلعاقة أو من يتولون رعايتهم.
قانون رقم ( )٢٦لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()28
لسنة  2011بشأن منح بدالت و مكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيين بوزارة التربية ووزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية .
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تعويض من أحيل
للتقاعد منذ تاريخ
صدور قانون
2010/8

تـنـظيـــم الـعـــمل فــي
اإلعــام اإللـكتـرونـــي
انطالقا ً من دور وأهمية اإلعالم اإللكتروني وتأثيراته المتعددة
في تثقيف المجتمع وتأكيداً على أن حرية التعبير بممارسة
اإلعالم اإللكتروني مكفولة بمنأى عن التراشق مع اآلخرين
ومراعاة للمسئولية الوطنية في صون عالقات دولة الكويت
مع الدول األخرى فقد استدعى تنظيم عمله قانوناً.
وأقر مجلس األمة مشروع قانون اإلعالم اإللكتروني ليتعاطى
ويتواكب مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا ،ويستهدف تنظيم
مهنة اإلعالم اإللكتروني مبينا أنه لم ينص على الرقابة المسبقة
على ما يتم تداوله من محتوى في المواقع .
فنص القانون على ترخيص وسائل إعالمية مهنية تمارس من
خالل اإلنترنت عن طريق وزارة اإلعالم وبموافقتها ،وحدد
قيمة كفالة الترخيص ب  500دينار ،و ال يتعلق هذا التشريع
باستخدامات مواقع التواصل االجتماعي و المواقع الخاصة أو
الشخصية مثل (المدونات).
وحدد القانون المواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية
التي يسري عليها وجميعها تتعلق بهذه الوسائل اإلعالمية
اإللكترونية وهي دور النشر اإللكتروني ووكاالت األنباء
اإللكترونية والصحافة اإللكترونية والخدمات اإلخبارية ومواقع
الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة
والمواقع والخدمات اإلعالمية التجارية اإللكترونية .
وأوضح القانون مسؤولية المدير المسؤول عن الموقع عما
يتضمنه المحتوى من مخالفات ألحكام هذا القانون كما أوجب
عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر كل رد أو تصحيح
أو تكذيب.

اإلعالم
اإللكتروني
حرية و مسئولية

قانون رقم ( )8لسنة  2016بتنظيم اإلعالم اإللكتروني.

22

"يــــدخــــــــل فــــــــي
حـــكــم الــمــطــبــوع"
كــل مـــا يــنـشــر فــي
الـمـواقـع اإللـكترونـيـة
رصد مجال تطبيق قانون المطبوعات والنشر في اآلونة
األخيرة انتشار حسابات إخبارية أو إعالمية تنسب ألفراد
وغيرهم أقواالً وأفعاالً لم تصدر منهم ،ولعجزهم عن مقاضاة
هذه الحسابات لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن
المطبوع  ،فقد تصدى مجلس األمة لهذه المعضلة وعدل في
قانون المطبوعات والنشر لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني
المقرر في القانون رقم ( 3لسنة  )2006عند ارتكابهم األفعال
المجرمة قانونا ً .
فنص القانون الجديد على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ()2
من القانون رقم ( 3لسنة  )2006نصها "ويدخل في حكم
المطبوع ما ينشر من خالل المواقع أو الوسائل اإلعالمية
اإللكترونية".
قانون رقم ( )4لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )3لسنة
 2006في شأن المطبوعات والنشر

23

محد يقدر يتبلى
عليك في أي
موقع إلكتروني

حــقــــوق الــمــؤلــــف
محــــــمـــيـــــــــــــــــة
بــــقـــــوة الــقانــــــون
نظراً ألهمية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وانضمام
دولة الكويت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية في شأن حقوق
الملكية الفكرية ،فقد أعد هذا القانون لحماية حقوق المؤلف و
لمسايرة االتفاقيات الدولية المشار لها .
فقد أصدر مجلس األمة هذا القانون و نص على أن الحماية
المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل األشخاص
الطبيعيين واالعتباريين الكويتيين واألجانب المقيمين إقامة
دائمة بدولة الكويت واألجانب الذين ينتمون إلحدى الدول
األعضاء في اتفاقية (بيرن) لحماية المصنفات األدبية والفنية
أو في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
و بين أن الحقوق األدبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفه
دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطال
مطلقا أي تصرف يقع عليها.
ونص القانون على تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة
التحقيق والتصرف واإلدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن
تطبيق أحكام القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة
الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا
القانون وأجازت الطعن على أحكامها.
قانون رقم ( 2016 )٢٢بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
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حقوق المؤلفين
محمية أيا كان
نوع مصنفاتهم
أو طريقة التعبير
عنها.

تــنـظــيـــــم شـــامـــــل
و مـتــكـامـل لـلـبـلـديــة
نظراً للتطور الهائل في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات
التي تقدمها و المصاحب لإلزدياد في عدد السكان من مواطنين
ووافدين ،ظهرت الحاجة لمتطلبات تشريعية تهدف إلى دعم
البلدية في مواجهة المشكالت التي تعانيها من ظهور تداخل
في القرارات وأسس إعتمادها سواء من المجلس البلدي أو
الجهاز التنفيذي وفك التشابك في اإلختصاصات بين البلدية
والجهات الحكومية األخرى وطول الدورة المستندية للمعامالت
،مما أدى إلى تأخر كبير في إنجازها .
فأقر مجلس األمة هذا القانون المهم و نظم كيفية تشكيل
المجلس البلدي و حله ،و خصص له ميزانية مستقلة  ،وحدد
شروط انتخابات أعضائه و تعيينهم و حدد مهامه و سلطاته ،
و فك التداخل والتشابك في االختصاصات مع الجهات األخرى
لتحقيق المزيد من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما
تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام .
وحدد القانون مدد إصدار قرارات المجلس البلدي و مدى
قوتها و نفاذها ؛ حيث ألزم مجلس الوزراء على االستماع
لرأي المجلس البلدي قبل إصدار قراره الملزم للبلدية خالل
المهلة الممنوحة وإال أعتبر قرار المجلس البلدي نافذاً .
و شدد القانون العقوبات على كل من خالف أحكام هذا القانون
و لوائح البناء و بين تلك العقوبات مع إلزام المخالف بإزالة
المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء و أجاز
الصلح في تلك المخالفات بشرط إزالة المخالفة خالل المدة
التي تحددها البلدية .
و نص القانون على تخصيص دائرة أو أكثر في المحكمة
الكلية للنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح البلدية.

فك تشابك اختصاصات
البلدية و نقل عدد
منها إلى جهات
االختصاص الحكومية

قانون رقم (  ) ٣٣لسنة  2016بشأن بلدية الكويت.

25

إلـغــــــــــــــــــــــــــــاء
الــرقـــابـــــــــــــــــــــة
الـــمـــســـــبــــقـــــــــة
عـــــــلـــــــــــــــــــــــى
اإلســــــكــــــــــــــــــان
عمالً على إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع
اإلسكانية األمر الذي يساهم إيجابا ً في حلها ومعالجة أسبابها
والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على
قوائم اإلنتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
فقد أصدر مجلس األمة قانونا ً بإلغاء الرقابة المسبقة  ،والذي
ينص على إعفاء المؤسسة من الخضوع للرقابة المسبقة
لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس
سنوات ،تنتهي في  31مارس  ، 2021ليأتي تمكينا ً للمؤسسة
من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع اإلسكانية المدرجة ضمن
برنامج عملها وخططها في التنفيذ  ،مع إبقاء خضوع أعمالها
للرقابة الالحقة للديوان و على أن تقدم لمجلس األمة تقريراً
سنويا تفصيليا ً عن الحالة المالية لمشاريعها .
قانون رقم ( 2016 )14بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )5من
القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.

غاء الرقابة المسبقة
إل
المشاريع اإلسكانية
على
دف تسريع تنفيذها
به
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الرعــايـــة الســكــنـيــة
مشـــــــاركـــــــــــــــــة
مـــاديــــا ً أو عــيــنــيـــا ً
بــأراضــــيــهــــــــــــــا
نظراً لما طرأ في التطبيق العملي ألحكام قانون الرعاية السكنية
من مشاكالت و بطء في إنجاز مشاريعها ،فقد أقر مجلس األمة
بعض التعديالت على أحكام القانون بما يحقق الهدف المنشود
للمؤسسة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين مع الحفاظ على
المال العام .
فنص القانون على أن للمؤسسة أن تشارك بإدخال القطاع
الخاص كشريك فعال في إنشاء المدن اإلسكانية ماديا ً أو عينيا ً
بحصة من األراضي المملوكة لها و التي يتم تقييمها بمعرفة
الجهات المختصة لضمان صحة المشاركة ،و لها أن تشارك
بكليهما.
وحدد القانون مهام مجلس إدارة المؤسسة و اللوائح والقرارات
الالزمة لتنظيم الشؤون المالية واإلدارية ألعمال االستثمار
والمقاوالت والتعاقد على المشروعات بما يحقق سرعة إنجاز
المدن السكنية .
و أسند القانون تسوية المنازعات مع مستحقي الرعاية السكنية
إلى القضاء اإلداري المختص.
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية .

تفعيل
رأس مال
المؤسسة العيني
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 750,000دك
دعــــــــــــــــــــــــــــــم
لـــــكــــــــــــــــــــــــــل
نــــــــــــــــــــــــــــــــاد
حرصا ً من الدولة على دعم الشباب بإنشاء و إشهار األندية
الرياضية الشاملة والمتخصصة بما يحقق العدالة والمساواة
بينها  ،فقد استدعى األمر وجود تشريع ينظم تلك العملية .
فأصدر مجلس األمة قانون دعم األندية الرياضية الذي نص
على تخصيص مبلغ ال يزيد على  750ألف دينار كويتي دعما ً
سنويا ً طبقا ً للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر.
قانون رقم ( 2016 )٢١في شأن دعم األندية الرياضية.
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رياضة
منظمة في
ظل دعم منظم

قــانـــــون الـرياضــــــة
ال تــعـــــارض بــيـــــن
قوانـيــن الـريـاضـــــــة
الكويتية و النظم العالمية
سعيا ً إلى تطوير األداء الرياضي لتحقيق األهداف المرجوة
من خالل األندية واالتحادات الرياضية بالتعاون مع اللجنة
األولمبية الدولية و المنظمات الرياضية  ،و نتيجة لما تعرضت
له الحركة الرياضية الكويتية من إيقاف النشاط الرياضي عدة
مرات ،فقد أقر مجلس األمة هذا القانون لسد الثغرات وإغالق
الباب أمام أي ادعاء مستقبلي بتعارض قوانين الرياضة
الكويتية و النظم العالمية .
فنص القانون على جعل الهيئة العامة للرياضة هي الجهة
المختصة بمباشرة االختصاصات المقررة للوزير ،و نظم العمل
في مجالس إدارات النوادي و الجمعيات العمومية بما يعطيها
االستقاللية في عالقتها مع المنظمات الدولية  ،وعدل بنظام
االنتخاب بما يحقق المشاركة الفاعلة لجميع األعضاء بترشيح
عضو واحد بدالً من ترشيح القوائم ،كما شدد العقوبات في
القانون بما يالئم حجم و طبيعة المخالفات .
كما نص القانون على إلغاء ما سبق صدور هذا القانون من
قوانين و ما يتعارض مع أحكامه وعلى الهيئات الرياضية
القائمة تعديل نظمها األساسية و إعادة تشكيل مجالس إدارتها
وذلك خالل المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
قانون رقم (  ) ٣٤لسنة  2016بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
( )42لسنة  1978في شأن الهيئات الرياضية
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صوت واحد
لمرشح واحد
بدالً من
ترشيح القوائم

فــــرص اسـتـثـمـاريــة
للـصيـادلـة الـكويتـيـيـن
بـإعـادة تـنـظـيـم مـنـح
تـراخـيـص الصـيدلـيات
نظراً لتزايد عدد الصيادلة الكويتيين و قلة فرص العمل المتاحة
لهم في القطاع الخاص و تغير الهيكل التنظيمي في وزارة
الصحة فقد ظهرت الحاجة لتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة
وتداول األدوية .
ونصت التعديالت الجديدة على أن يمنح الترخيص من وزارة
الصحة بفتح صيدلية خاصة ،للفئات التالية  :الصيادلة
الكويتيون  ،والمستشفيات الخاصة التي ال يقل عدد األسرة
فيها عن  50سريراً ،والجمعيات التعاونية ،على أن يصدر
الترخيص بإسم صيدلي كويتي الجنسية بشرط أال يعمل في
القطاع الحكومي .
و يجب على جميع الصيدليات المرخص لها عند نفاذ هذا
القانون توفيق أوضاعها خالل سنة من تاريخ صدوره  ،و ال
يسري هذا النص على الصيدليات المرخص لها قبل صدور
قانون ( )28لسنة  ،1996مع التزام هذه الصيدليات بتشغيل
صيدلي كويتي واحد على األقل في كل صيدلية.
القانون رقم ( )٣٠لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()28
لسنة  1996في شأن تنظيم مهنة الصيدلة و تداول األدوية
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منح التراخيص
للصيادلة الكويتيين
بشرط عدم العمل في
القطاع الحكومي

الــقــــوانــيــــــن
األخـــــــــــــــرى
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عــودة الثقــة فـي دستــوريــة قانــون الشركــات
قانون رقم ( )١لسنة  ٢٠١٦بإصدار قانون الشركات.

قانـون " اإلذن " بتسليح القطاعات الحربية للبالد
قانون رقم ( )٣لسنة  ٢٠١٦باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال
االحتياطي العام.

تعديل ميزانية التطبيقي لتغطية تكاليف الساعات
الزائدة
قانون رقم ( )٩لسنة  ٢٠١٦بشأن تعديل اعتمادات فيما بين أبواب
ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية.

حـمـايــة حــقــوق الـعاملـيـن فـي القطـاع األهلـي
قانون رقم (  ) ٣٢لسنة  ٢٠١٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()٦
لسنة  ٢٠١٠في القطاع األهلي.

تـعديــل قـانـــون نـظـــام الـعـمـل فــي الـشــرطــة
قانون رقم (  ) ٣١لسنة  ٢٠١٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٢٣لسنة
 ١٩٦٨لشأن نظام قوة الشرطة.

العودة إلى قانون  ١٩٦٠/١/١٧في مدة الحجز
اإلحتياطي
قانون رقم (  ) ٢٩لسنة  ٢٠١٦بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات
والمحاكمات الجزائية رقم (  ) ١٧لسنة .١٩٦٠
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إحــــصـــائيـــات
الــــــــــــــــــدور
الــــتــشــــريــعي
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قــــــوانــيــــــــن
أنـــجـــــــــــــزها
الــمـــجــلــــــــس

144
36
14
63
31

قـــــــــــــانونا ً

من القوانين العامة
من قوانين االتفاقيات
من قوانين الميزانيات
قوانين الحسابات الختامية

34

إحـــصـــــائيـــات
الـــــــــــــــــــدور
الــــرقــــــــــابـــي
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961

عدد األسئلة البرلمانية

نسبة األسئلة التي تمت اإلجابة عليها
نسبة األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها بعد

% 59
% 41

• دفع مجلس األمة بوظيفة الرقابة البرلمانية بشكل فعال ورشيد حيث
تم توجيه  961سؤاالً برلمانيا ً وتمت اإلجابة عن  566سؤاالً
منها.
حقق المجلس من خالل لجانه البرلمانية في عدد من القضايا منها:
مشروع جابر األحمد اإلسكاني ،و فحص ومراجعة عالقة الشركة
الكويتية لالستثمار بشركة ادفانتج لالستثمارات اإلدارية واإلقتصادية ،
و صفقة الداوكيميكال وقضية الشهادات غير المعتمدة في جميع مؤسسات
الدولة  ،والمخالفات في المشروعات والعقود والمشاريع التي عليها
شبهات مالية والترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية .
كما حقق في أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات األخيرة في
اإلدارة العامة للجمارك  ،وكذلك البحث في تداعيات اإلضراب األخير
من قبل العاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية.
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واستعان المجلس بديوان المحاسبة للتحقيق في القضايا التالية -:
فحص ومراجعة ما جاء بشكوى رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة
لالستثمار ،وتكليف آخر لفحص وتدقيق كافة المستندات المتعلقة بعمليتي
بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة
السيارات .
وقد بت المجلس في  15طلبا ً للمناقشة حول مواضيع مختلفة وهى -:
• الوضع الرياضي وإيقاف النشاط الرياضي الكروي في الكويت،
وتخصيص جلستين لمناقشة الحكومة من خالل الوزراء المختصين
حول القوانين المختلفة وما تم إنجازه  ،ومناقشة أوضاع موظفي
الخطوط الجوية الكويتية  ،ومناقشة واقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة
لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة به  ،وطلب مناقشة اإلخالل الجسيم
بالمواد 121الى  132من الالئحة الداخلية في شان الرد على األسئلة
أو عدم تواجد األعضاء أو جلسة التعقيب عليها أو االعتذار عن عدم
اإلجابة استناداً لحكم المحكمة الدستورية  ،ومناقشة األوضاع االقتصادية
وإلغاء الدعوم ،ومناقشة وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن قرار
الوزارة المفاجئ بزيادة رسوم المدارس الخاصة ،وطلب مناقشة بشأن
وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات
المريض الموفد للعالج بالخارج  ،وطلب مناقشة الحكومة بشأن معالجة
أوضاع غير محددي الجنسية ،ومناقشة التصريحات المستفزة الصادرة
من النائب د .عبدالحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية  ،وطلب
مناقشة بشأن تخفيض مخصصات المرضى المبتعثين للعالج بالخارج
والتقرير الرابع للجنة الشؤون الصحية بشأن تكليف المجلس ودراسة
المخصصات والالئحة الداخلية الجديدة ،وتخصص ساعة لتأبين النائب
الراحل نبيل نوري الفضل  ،وطلب مناقشة الستيضاح رأي الحكومة في
تطورات الوضع اإلقليمي ،وطلب العضو روضان عبدالعزيز الروضان
عرض تسجيل على الشاشة في قاعة عبدالله السالم يوضح اعتداء أحد
أعضاء هيئة التدريس على بعض الطالب في إحدى المدارس الحكومية،
وتخصيص ساعتين لمناقشة موضوع تطاير الحصى في شوارع الكويت
وعدم التزام الحكومة في حل هذه المشكلة مع الخسائر اليومية الفادحة
التي يتكبدها المواطنون في سياراتهم.
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مجلس األمة يشهد اإلنخفاض األكبر تاريخيا ً لمالحظات ديوان المحاسبة

استكماالً لدوره الرقابي عقد مجلس األمة خالل دور االنعقاد الرابع الماضي
جلسته الثانية المخصصة الستعراض مالحظات ديوان المحاسبة على الجهات
الحكومية الواردة في تقريره السنوي.
وأكد القياديون في ديوان المحاسبة خالل الجلسة تسوية الجهات الحكومية لـ
 50في المائة من المالحظات التي تم إدراجها على الجهات الحكومية من
أصل  1309مالحظة خالل السنة المالية  ،2015/2014وهو اإلنخفاض
األكبر الذي تم تسجيله لديوان المحاسبة تاريخيا ً حيث استجابت الجهات
الحكومية لتلك المالحظات بحيث بلغت نسبة االستجابة  55في المائة بعدما
كانت  44في المائة في دور االنعقاد الثالث الماضي.
ويسجل هذا اإلنجاز الكبير للسلطتين التشريعية والتنفيذية ويؤكد حرصهما على
المحافظة على المال العام.

رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية عدنان عبدالصمد

المسوولين في ديوان المحاسبة
أحد
ٔ
أثناء استعراض تقرير الديوان

رئيس ديوان المحاسبة باإلنابة عادل
الصرعاوي والمسئولون في الديوان
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الدبـلـومـاســـيـــة
البـــرلمـــانـيـــــــة
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استمراراً في تفعيل مفهوم الدبلوماسية البرلمانية  ،واستغالل أهم ما فيه من
ميزات كحرية التحرك  ،والشفافية في التعاطي السياسي بعيداً عن القيود
الرسمية الحكومية  ،ومواصلة في إعطاء الزخم المطلوب للقضايا الوطنية
والقومية واإلسالمية  ،دأب مجلس االمة طوال دور االنعقاد المنصرم على
منح هذا المفهوم ما يستحقه من االهتمام والتركيز  ،وذلك عبر أكثر من ساحة
وفعالية ومنتدى .
وتكثيفا ً لسياسة تسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة على
الشعب الفلسطيني  ،واصل رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم جهوده في
كشف السجل اإلسرائيلي االسود فيما يتعلق بحقوق اإلنسان أمام الرأي العام
العالمي  ،وذلك عندما دعا دون مواربة في مؤتمري االتحاد البرلماني اللذين
عقدا في جنيف ( أكتوبر  ) 2015ولوساكا  /زامبيا ( مارس  ) 2016الى
ضرورة تكثيف الجهود الدولية لطرد الكنيست اإلسرائيلي من االتحاد .
وطوال فترة ترؤس مجلس األمة الكويتي لالتحاد البرلماني العربي والتي
استمرت ثالث سنوات انتهت في مارس الماضي  ،كان تركيز الرئاسة الكويتية
تمضي عبر مستويين  ،أولهما تقوية العمل العربي المشترك وعدم السماح ألي
نقطة خالف أن تمنع هذا العمل المشترك  ،وثانيهما إعادة التركيز على القضية
الفلسطينية كقضية عربية مركزية ذات أولوية في الوجدان الجمعي العربي .
وتم تتويج هذا الجهد البرلماني الكويتي بمنح مجلس األمة الكويتي ممثال برئيسه
الغانم ووكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع وأمينه العام عالم الكندري
جوائر ( التميز البرلماني ) والذي تم على هامش المؤتمر ال  23لالتحاد
البرلماني العربي الذي أقيم في القاهرة في إبريل الماضي .
وفي شهر مايو الماضي  ،استضافت الكويت مؤتمر األمناء العامين للبرلمانات
الخليجية والذي كان محور دورته موضوع ( الدبلوماسية البرلمانية ) حيث
ألقى الرئيس الغانم كلمة أمام المؤتمرين  ،تحدث فيها عن آفاق الدبلوماسية
البرلمانية وأهميتها .
وأخيرا ..
إن إيمان المجلس بأهمية الدبلوماسية البرلمانية  ،ينبع من ذلك اإلحساس
الجمعي بخطورة األوضاع المحيطة  ،وما ترافقها من مخاضات استراتيجية
وتقلبات جيوسياسية  ،والحاجة إلى خطاب شعبي مسؤول وناضج وحكيم ،
يشكل رافداً وسنداً للسياسة الحكيمة والحصيفة التي يقودها سمو أمير البالد
والقيادة السياسية إزاء أبرز الملفات الساخنة إقليميا ً ودوليا ً .
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مقتطفات من الزيارات التي أجراها رئيس وأعضاء مجلس األمة لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ورئيس مجلس االٔمة مرزوق علي الغانم والوفد المرافق له
في صورة تذكارية

رئيس مجلس االٔمة مرزوق علي الغانم واالٔمين العام
لالٔمم المتحدة بان كي مون في مقر االٔمم المتحدة بنويورك

روساء
رئيس مجلس االٔمة مرزوق علي الغانم متوسطا ً ٔ
مجالس الشورى والنواب والوطني واالٔمة بدول مجلس
التعاون الخليجي  -الرياض.

رئيــس مجلس االٔمــة مرزوق علي الغانم متحدثا ً في
موتمــر االتحــاد البرلماني الدولي الــ 134في زمبابوي.
ٔ

رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مستقبالً
رئيس مجلس االٔمة مرزوق علي الغانم.
42

صورة جماعية لرئيس مجلس االٔمة مع االٔمناء العامين

رئيــس البرلمــان اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس االٔمة
مــرزوق علــي الغانم وعدد من النواب المرافقين له.

رئيس البرلمان الفلسطيني سليم الزعنون يسلم رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغانم جائزة التميز البرلماني
لدوره البارز في خدمة القضية الفلسطينية أثناء توليه
رئاسة االتحاد البرلماني العربي  -القاهرة.

الرئيس الغانم وحديث مع ســمو ولي عهد أبو ظبي
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الرئيــس العراقي ٔفواد معصوم ورئيس مجلس االٔمة
مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني الكويتي في صورة
تذكارية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مســتقبالً الرئيس
مــرزوق الغانم والوفد المرافق له.
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الــمـــشــــاركـــــة
الـمـــجــتـــمـعـيـة
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« الجلسات الحوارية » نهج جديد اعتمده مجلس األمة خالل دور
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر بإطالق عدداً من
األنشطة ذات العالقة بالمشاركة المجتمعية ألهميتها في ترسيخ الثقافة
الديمقراطية التي تعتمد على اإلستماع لوجهات نظر اآلخرين وتدعيم
جسور التواصل والحوار وحرية التعبير وتبادل اآلراء واحترامها رغم
اختالفاتها.
ومن منطلق متابعة تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس األمة عقدت
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية حلقة نقاشية تحت عنوان (المبادرون..
تحديات وحلول) تحت رعاية رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
استعرضت فيها هموم الشباب المبادرين وأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بحضور رفيع ضم الرئيس الغانم ورئيس لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية النائب فيصل الشايع ووزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة الدكتور
يوسف العلي ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الزين الصباح .ونائب
رئيس الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة عبد العزيز اللوغاني.

رئيس مجلس االٔمة متحدثا ً في الحلقة النقاشية (المبادرون..تحديات وحلول)
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النائب فيصل الشايع متحدثا ً في ندوة مبادرون
وبنا ًء على الشكاوى العديدة والمالحظات التي طرحها المبادرون ،وافق
مجلس األمة خالل جلسته المنعقدة في  10مايو  2016الماضي بالموافقة
على طلب اللجنة المالية بمتابعة ودراسة الموضوع إلى جانب تلقي
اللجنة المالية الشكاوى والمعضالت التي يواجهها المبادرون الشباب في
محاولة منها لحل هذه الشكاوى وذلك بمتابعة حثيثة من رئيس المجلس.

46

وعلى الصعيد ذاته ،أطلقت إدارة اإلعالم بقطاع اإلعالم والعالقات
العامة موسمها الثقافي األول عبر سلسلة من الجلسات الحوارية
تحت عنوان (ساهم في التشريع).
وطرحت الجلسات موضوعات مهمة تتلمس بعضا ً من هموم الفئة
الشبابية في المجتمع الكويتي ،إذ بحثت ظاهرة الحراك المجتمعي
واالنثربولوجيا االجتماعية ودراسة تغيير البناء االجتماعي في الكويت
خالل نصف قرن وأزمة انعزال المبدعين وهجرة الكفاءات الكويتية إلى
الخارج ،ولم تكتف بهذا وإنما خرجت من كل جلسة بعدد من التوصيات
لمعالجة الموضوعات المطروحة.

الجلسة الحوارية (عزلة المبدعين إشكالية المبدع الكويتي وهجرة الكفاءات)

المتحدثون في الجلسة الحوارية ( الحراك المجتمعي)
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ولم يغفل مجلس األمة عن فئة الشباب في المجتمع الكويتي ،إذ
واصل المجلس برعاية وتوجيهات الرئيس الغانم بتنظيم برلمان
الطالب للسنة الثالثة على التوالي بحضور وزير التربية والتعليم العالي
الدكتور بدر العيسى ووزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود وكبار المسؤولين في وزارة التربية.
ويتيح برلمان الطالب الفرصة للطالب والطالبات للتعبير عن آرائهم
وأفكارهم وهمومهم في تجربة برلمانية فريدة متفقة ومتوائمة مع
نصوص الدستور والئحته الداخلية.
وأقر برلمان الطالب قانوني تنظيم الجامعات الحكومية ورعاية
الموهوبين بعد سلسلة من النقاشات داخل اللجان المختصة التي شكلها
الطالب أعضاء البرلمان ،ويعمل اليوم أعضاء مجلس األمة الحالي
من خالل لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد بدراسة هذين القانونين
تمهيدا إلقرارهما خالل دور االنعقاد المقبل.

ومسوولي
رئيس مجلس االٔمة متوسطا ً أعضاء برلمان الطالب الثالث
ٔ
وزارة التربية

رئيس مجلس االٔمة مرزوق الغانم متوسطا ً عضوات برلمان الطالب الثالث
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وعلى صعيد الخدمات المجتمعية التي يقدمها المجلس للمواطنين فإن
خدمة (ساهم في التشريع) والتي تتيح للمواطن المشاركة في التعليق
على المشاريع بقوانين واإلقتراحات بقوانين المدرجة على جدول
أعمال اللجان البرلمانية وتقديم إقتراحاته عليها عبر موقع مجلس األمة
اإللكتروني حصلت على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة
اإللكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن فئة أفضل
ممارسة في المشاركة المجتمعية كأحد أفضل الممارسات في مجال
الحكومة اإللكترونية على مستوى الدولة.
وتمكن هذه الخدمة التي تعد تأصيالً وتطبيقا ً حقيقيا ً للمشاركة المجتمعية
عبر إيصال مقترحات المواطنين ومشاركتهم الفعلية في سن القوانين
التي تؤثر على حياتهم اليومية.

مدير إدارة االٕعالم أمل المطوع تتسلم جائزة االٔمانة العامة لخدمة
(ساهم في التشريع) من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واإلتصاالت.
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افـتـتــــــــــــــــاح
مــبــــــــنــــــــــى
صبــــــــــــــــــا ح
ا أل حــمـــــــــــــــد
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شهد مجلس األمة نقلة عمرانية جديدة مع افتتاح (مبنى صباح
األحمد) الجديد في مجلس األمة برعاية وحضور سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه.
ويمزج الصرح المعماري الجديد بين جمال الحاضر وعبق الماضي،
فإلى جانب المبنى التاريخي لمجلس األمة الذي وقف شامخا ً على
مدار عقود شاهداً على محطات مهمة في تاريخ الكويت يشاركه
اليوم مبنى جديد مستوحى تصميمه المعماري من شكل أمواج الخليج
لسيتكمل جمال الصورة إلى جانب (الخيمة العربية) وهو الشكل الذي
يتخذه المبنى التاريخي لمجلس األمة.
ويقع (مبنى صباح األحمد) للسادة األعضاء ضمن حدود المجلس
القائم على شارع الخليج وتبلغ مساحته اإلجمالية  48الف متر مربع
منها  26الف متر مساحة خضراء بينما يبلغ إجمالي المسافة المبنية
 ٣٧٧٠٠والمبنى الجديد يتكون من بنايتين رئيسيتين هما مبنى
األعضاء ومبنى مركز المعلومات وملحق به مواقف سيارات يتسع
لعدد  404سيارات إضافة إلى المواقف الخارجية للنواب وكبار
الزوار بسعة  118موقفا ً .
ويحتوي المبنى على بهو رئيسي خاص به يضم المسرح الذي
تستوعب قاعته ما يقارب  500شخص ويشمل  3غرف للترجمة
الفورية وإلى جانبه يقع مبنى آخر يضم القاعة متعدة األغراض والتي
تتسع لما يزيد على  80شخصا ً وهي مهيأة إلستقبال أكثر من نشاط
في توقيت واحد.
ومر المبنى الجديد للمجلس الذي بدأ عقده في  2008بمراحل متعددة
وعراقيل عدة إلى أن أعاد المجلس الحالي الحياة للمشروع وتمكن من
إنجازه بعد توقفه منذ العام  ،2011حيث انتقل المشروع من وزارة
األشغال إلى مجلس األمة في  19أكتوبر  2014وبدأ العقد الجديد
الذي أشرف عليه المجلس بتاريخ  16فبراير  2015وحدد تاريخ
التسليم في  30سبتمبر .2015
وتمكن مجلس األمة من إتمام المشروع خالل سبعة شهور وبمدة
زمنية أقل من المقرر لها وهي تسعة أشهر.
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سمو أمير البالد ورئيس مجلس األمة خالل جولتهما في مبنى صباح األحمد في مجلس األمة.

الفنان التشكيلي إبراهيم حبيب يقدم شرحا ً تفصيليا ً للنصب التذكاري الذي يقع في البهو الرئيسي لمبنى صباح األحمد

لقطة جماعية تجمع سمو األمير وسمو ولي العهد مع رئيس وأعضاء مجلس األمة و أمين عام مجلس األمة
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المبنى الجديد لقطاع المعلومات في األمانة العامة لمجلس األمة

البهو الرئيسي لمبنى صباح األحمد للسادة األعضاء

المناطق الخارجية الخضراء الواقعة بين مبنى المعلومات ومبنى
صباح األحمد

إحدى االستراحات في البهو الرئيسي في مبنى صباح األحمد في المسرح الجديد لمجلس األمة الواقع في مبنى صباح األحمد ويحتوي
على  ٤٣٠كرسي
مجلس األمة
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