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مطرقة الرئاسة - عدسة: أسامة الماجد

تعد الثقافة الدستورية من أبرز مقومات المواطنة التي تستند إلى عدد من المبادئ العامة والضرورية 
والمشاركة  والحرية  المساواة  قيم  وتعتبر  وواجبات.  حقوق  من  تضمنه  بما  الدولة  إطار  في  للعيش 
والمسؤلية االجتماعية جزءاً ال يتجزأ من مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة. ومن هذا المنطلق تقوم 
الثقافة من خالل ترويجها ونشرها بأشكال وأساليب  العامة لمجلس األمة بواجب دعم هذه  األمانة 
متعددة. ويعد هذا الكتاب محاولة لتبسيط بعض المبادئ الرئيسية التي تضمنها دستور دولة الكويت 

وشرحاً لمكوناتها.
األمانة العامة لمجلس األمة
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المحتويات
ما هي هوية الدولة..ما هو الدستور؟ ولماذا وضع؟

وما هو شكل نظام الحكم؟

اعرف حقوقك وواجباتك ما هي المقومات األساسية
للمجتمع الكويتي؟
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ما هو الدستور.. ولماذا وضع؟

صورة لمبنى مجلس األمة من شارع الخليج العربي - تصميم المهندس العالمي الدانمراكي »يورين اوتسون«
عدسة: فيصل البشر
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الدستور

هو القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها ، وينظم السلطات 
العامة من حيث التكوين واالختصاصات والعالقات بين السلطات كما يبين الحقوق العامة والواجبات 

األساسية لألفراد والجماعات.

واتساقاً مع هذه المبادئ وضع دستور دولة الكويت الذي يتضمن 183 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، وهو 
األقدم في منطقة الخليج العربي وصدر في 11 نوفمبر 1962.
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ما هي هوية الدولة؟ وما هو شكل نظام الحكم؟

مكتب سمو أمير البالد في مبنى مجلس األمة
عدسة: تيسير الحمد
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الكويت

دولة عربية مستقلة دينها اإلسالم ولغتها الرسمية العربية وهي إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك 
الصباح، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعاً.

يعين ولي العهد خالل سنة على األكثر من تولية األمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءاً على تزكية األمير 
ومبايعة من مجلس األمة، وذلك في جلسة خاصة بموافقة أغلبية األعضاء، وإذا لم يعين على النحو السابق 

يزكي األمير ثالثة على األقل فيبايع المجلس أحدهم.

مصدر الفقرة المواد الدستورية أرقام: 1 - 2 - 3 - 4 - 6
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ما هي المقومات األساسية للمجتمع الكويتي؟

صورة لقاعة عبداهلل السالم
عدسة: تيسير الحمد
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األسرة

أساس المجتمع، يحفظ القانون كيانها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة. وترعي الدولة النشئ وتحميه 
من االستغالل، وتكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.كما توفر لهم 

خدمات التأمين اإلجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية، كما تكفل للمواطن التعليم وترعاه.

وتعد مبادئ العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة بين المواطنين، كما أن 
ينظمها  فردية  حقوق  وهي  االجتماعي،  الدولة  لكيان  األساسية  المقومات  من  والعمل  المال  ورأس  الملكية 

القانون والملكية الخاصة مصونة، ولألموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

واالقتصاد الوطني يقوم على العدالة االجتماعية وهدفه تحقيق التنمية االقتصادية ورفع مستوى المعيشة 
وتحقيق الرخاء للمواطنين كما ينظم القانون العالقة بين العمال وأصحاب العمل.

وتتحمل الدولة األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن وتعوض المصابيين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية 
واجباتهم العسكرية.

مصدر الفقرة المواد الدستورية أرقام: 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 25 - 26
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اعرف حقوقك وواجباتك

تصويت في االنتخابات
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الجنسية

الكويتية يحددها القانون وال يجوز إسقاطها أو سحبها إال في حدود القانون.

والناس سواسية في الحقوق والواجبات وال تمييز بينهم بسبب الجنس أو األ صل أو الدين أو اللغة 
والحرية الشخصية مكفولة، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، 
يخل  ال  وبما  المرعية  للعادات  طبقاً  مكفولة  الدينية  بالشعائر  القيام  وحرية  مطلقة  االعتقاد  وحرية 

بالنظام العام أو اآلداب.

وحرية الرأي والتعبير مكفولة وكذلك حرية الصحافة والطباعة وفقاً لشروط التي يبينها القانون.

ويُعد العمل واجباً على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. ولكل كويتي الحق في 
العمل واختيار نوعه، وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين وال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في 

األحوال التي يعنيها القانون.

يبينها  التي  ضاع  واألو  للشروط  وفقاً  مباحة  والمواكب  العامة  واالجتماعات  للتجمعات  وبالنسبة 
القانون على أن تكون أهدافها سلمية وال تنافي اآلداب العامة.

والدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون، وتسليم 
الالجئين السياسين محظور.

الفقرة من المواد الدستورية أرقام: 27 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 41 - 44 - 46 - 47
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السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية،
السلطة القضائية ماذا تعني تلك السلطات؟

أحد المداخل الرئيسية لمبنى مجلس األمة 
 عدسة: محمود الخالدي
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يقوم

نظام الحكم في الكويت على أساس فصل السلطات. يتولى السلطة التشريعية األمير ومجلس األمة، 
ويتولى السلطة التنفيذية األمير ومجلس الوزراء، أما السلطة القضائية فتتوالها المحاكم بإسم األمير.

واألمير هو رئيس الدولة وذاته مصونه ال تمس ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه حيث يعين رئيس 
مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بترشيح الوزراء الذين يكونون من أعضاء مجلس األمة ومن غيرهم.

واألمير هو القائد األعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون وله أن 
يعلن الحرب الدفاعية واألحكام العرفية، ويبرم المعاهدات ويضع المراسيم واللوائح الالزمة لترتيب 

المصالح واإلدارات العامة، كما يمنح أوسمة الشرف وله أن يعفو عن العقوبة.
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السلطة التشريعية

الممر الرئاسي المؤدي إلى قاعة عبداهلل السالم الصباح
عدسة: أسامة الماجد
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تتمثل

السلطة التشريعية في مجلس األمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون باالنتخاب العام وإلى 
جانب الوزراء غير المنتخبين ولهذا المجلس مدة زمنية محددة هي أربع سنوات ميالدية تحدد من تاريخ 
أول اجتماع له ويعقد المجلس دور االنعقاد السنوي الذي ال تقل مدته عن ثمانية أشهر، وال يجوز فض 

هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

وللعضوية في مجلس األمة شروط وهي أن يكون العضو كويتي الجنسية بصفه أصلية وأال يقل سنه 
عن ثالثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون االنتخاب.
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صورة افتتاح دور إنعقاد
عدسة: محمود الخالدي
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ويختار
المجلس في أولى جلساته رئيساً له ونائباً للرئيس وذلك باالنتخاب بين أعضاء المجلس ويرأس الجلسة 

األولى لحين انتخاب الرئيس أكبر األعضاء سناً، ويسمى »رئيس السن«.

وجلسات مجلس األمة علنيه ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس ويجب أن 
يحضر الجلسات أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاءا لحاضرين.

يحق للعضو اقتراح القوانين وتوجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء الستيضاح األمور الداخلة في 
الوزير أو رئيس مجلس  الداخلة في اختصاص  اختصاصهم، وكذلك يحق له أن يوجه استجواباً عن األمور 
الوزراء. ويعتبر كل وزير مسؤوال أمام المجلس عن أعمال وزارته، وذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء 

اعتبر معتزالً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة وذلك بتقديم طلب من عشر أعضاء إثر مناقشة االستجواب.

وبالنسبة
لرئيس مجلس الوزراء فإنه ال يتولى أي وزارة وال تطرح الثقة به وإنما إبداء »عدم إمكان التعاون معه« ويرفع 
ذلك لرئيس الدولة وفي هذه الحالة لألمير أن يعفيه من منصبه أو يحل مجلس األمة، وفي حالة الحل إذا قرر 
المجلس الجديد بذات األغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزالً من منصبه من 

تاريخ قرار المجلس هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.

ولألمير أن يحل مجلس األمة بمرسوم يبين أسباب الحل وتجري بعده انتخابات خالل شهرين من تاريخ الحل.

وحفظ النظام داخل مجلس األمة من اختصاص رئيسه وال يجوز ألي قوة مسلحة دخول المجلس إال بطلب 
من الرئيس.

الفقرة من المواد الدستورية أرقام: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 67 - 69 - 70 - 76 - 80 - 
.118 - 107 - 102 - 101 - 99 - 94 - 92 - 85 - 83 - 82
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State of Kuwait

السلطة التنفيذية

شعار الدولة
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أواًل: الوزارة
السلطة التنفيذية تعني مجلس الوزراء فهو الذي يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف 

على سير العمل في اإلدارات الحكومية.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الجلسات وتصدر قرارات المجلس بحضور أغلبية أعضائه وترفع لألمير 
للتصديق عليها في األمور التي تقتضي صدور مرسوم بشأنها. ويتولى كل وزير اإلشراف على شؤون وزارته 
ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها، وال يجوز له أثناء 

توليه الوزارة أن يزاول مهنة أخرى أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.

الفقرة من المواد الدستورية أرقام: 132 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 .

ثانيًا: الشؤون المالية
إليرادات  الشاملة  السنوية  الميزانية  مشروع  تضع  حيث  للبالد  المالية  الشؤون  التنفيذية  السلطة  تتولى 
ومصروفات الدولة وتقدمه لمجلس األمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين وتناقش الميزانية في مجلس األمة، 
ويقدم الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة إلى مجلس األمة للنظر فيه واقراره، ويجب على الحكومة أن 

تقدم بياناً لمجلس األمة عن الحالة المالية للدولة مرة على األقل خالل كل دور انعقاد.

الفقرة من المواد الدستورية أرقام: 140 - 141 - 149 - 150

ثالثًا: الشؤون العسكرية
السالم هو هدف الدولة، وسالمة الوطن أمانة في عنق كل مواطن وهي جزء من سالمة الوطن العربي 

الكبير، وتنشئ الدولة القوات المسلحة وهيئات الشرطة ومجلساً أعلى للدفاع وفقاً للقانون.

الفقرة من المواد الدستورية أرقام: 157 - 159 .
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السلطة القضائية

مبنى قصر العدل
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حق التقاضي

مكفول للناس وتكون جلسات المحاكم علنية إال في األحوال االستثنائية حسب القانون.

ليس ألي جهة سلطة على القاضي في قضائه وال يجوز التدخل في سير العدالة، ويكون للقضاء 
مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صالحيته.

وفي تعديل تشريعي أقره مجلس األمة سنة 2014 ُعدل بموجبه قانون إنشاء المحكمة الدستورية 
ليمنح المواطن حق اللجوء للمحكمة المذكورة والطعن بأي قانون أو الئحة تتضمن شبهه دستورية .

الفقرة من المواد الدستورية أرقام: 162 - 163 - 165 - 166 - 168
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أحكام دستورية عامة ومؤقتة

المنصة الخاصة بتصريحات األعضاء في قاعة االحتفاالت الكبرى
عدسة: محمود الخالدي
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يحق

لألمير وثلث أعضاء مجلس األمة حق اقتراح تنقيح الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 
أحكامه أو إضافة أحكام جديدة وال يكون التنقيح نهائياً إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتصديق 

األمير، وإذا ُرفض اقتراح التنقيح فال يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض.

وهناك أحكام ال يجوز تنقيحها مثل األحكام الخاصة بالنظام األميري للكويت وبمبادئ الحرية 
والمساواة المنصوص عليها في الدستور ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب اإلمارة أو بالمزيد من 

ضمانات الحرية والمساواة.

وال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إال أثناء قيام األحكام العرفية في الحدود التي 
يبينها القانون وال يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس األمة في تلك األثناء أو المساس بحصانة 

أعضائه.



ثقافة دستورية 24

صورة لحوائط مصلى مجلس األمة - عدسة: مسلط السبيعي

المراجعة العامة
مظفر عبداهلل راشد

مدير إدارة اإلعالم

الصور
فريق مصوري النادي العلمي الكويتي

معد الكتاب
صفاء عباس المحميد
باحث إعالمي

ترجمة
منال التويم
مترجم أول




