كلمة العدد

جودة الخدمة
االخوات واالخوة الزمالء األعزاء...
دشنت األمانة العامة لمجلس األمة في التاسع

من أكتوبر في العام الحالي ،وبحضور ورعاية كريمة
من معالي رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم
حملة «أمانة  ،»2017هذه الحملة التي تهدف إلى
التعريف بالرؤية والرسالة والقيم التنظيمية لألمانة

العامة والعمل على تهيئة م��ن��اخ وبيئة العمل
لتقبلها وتحويلها إلى واقع عملي ملموس.

وم��ن أميز ه��ذه القيم التي تسعى الحملة إلى

تعزيزها وإب���رازه���ا ه��ي قيمة (ج���ودة الخدمة)،
والمراد فيها هو التميز في تقديم أفضل الخدمات

ألعضاء مجلس األمة واألط��راف المعنية باألمانة
ً
دائما على رضى هذه
العامة بكل إيجابية ،والحرص
األطراف.

فاألمانة العامة تسعى وبشكل دائم إلى تقديم

خدماتها المختلفة س��واء تلك المقدمة للسادة
األع��ض��اء أو غيرهم بشكل مميز وس��ري��ع ،وعلى

درج��ة عالية من الجودة واإلتقان والتميز ،وهي

بذلك تعتمد وبشكل كبير على وجود كادر بشري

مميز وفاعل يعمل بشكل دائم على تقديم تلك
الخدمات المختلفة بجودة عالية.

فتنفيذ وتطبيق ال��رؤى التطويرية والسياسات
اإلدارية الحديثة لن يتحقق إال من خالل موظفي

ومنتسبي األمانة العامة الذين نفخر بكفاءاتهم

وق���درات���ه���م وت��م��ي��زه��م ف���ي م��خ��ت��ل��ف األص��ع��دة

والمجاالت ،والذين أثبتوا جدارتهم من خالل تحمل
المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم ،فلكم

منا جزيل الشكر على ما بذلتموه من جهد وعطاء
أملين لكم التوفيق والسداد.

ودمتم بود وتواصل،،،
عالم علي الكندري

أمين عام مجلس األمة

أخبار األمانة
وجه الشكر لمنتسبي األمانة العامة لمجلس األمة على جهودهم

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يدشن حملة (أمانة  )٢٠١٧ويدعو
إلى اإلتقان في العمل كشرط أساسي للتطوير والنجاح
ب���رع���اي���ة وح����ض����ور رئ��ي��س

الجهود ال��ج��ب��ارة التي تبذلونها
إلظ��ه��ار األم���ان���ة ال��ع��ام��ة بأفضل

مجلس األمة مرزوق علي

شكل ممكن".

ال��غ��ان��م أط��ل��ق��ت األم��ان��ة

وأض�����اف" :ب��ك��ل ب��س��اط��ة أقولها

ال���ع���ام���ة ل��م��ج��ل��س األم���ة

لكم إنكم رفعتم رأسنا وأعمالكم

حملة (أمانة  )٢٠١٧بحضور

ت��ت��ح��دث ع��ن��ك��م وإن��ن��ي احتككت

عدد من النواب وقياديي

ببعض

وموظفي األمانة.

الموظفين

والموظفات

وك����ان ل���ي ال���ش���رف ف���ي العمل
معهم ف��ي المهمات الرسمية

ودعا الغانم في كلمة له في حفل

واستقبال الضيوف والعمل تحت

تدشين افتتاح حملة (أمانة ) ٢٠١٧

الضغط وه��ذا أم��ر ال يوجد بكثرة

الذي أقيم في مسرح مبنى صباح

في مؤسسات الدولة".

األح��م��د ب��ح��ض��ور ال��ن��ائ��ب��ي��ن محمد

وأش���ار الغانم إل��ى أن االنتساب

الدالل وثامر السويط إلى التحلي
بفضيلة اإلتقان في العمل كشرط
أساسي للتطوير والنجاح.
وخ��اط��ب الغانم موظفي األمانة

العامة للمجلس ق� ً
�ائ�لا" :تحدثت
ف����ي ع���ام���ي  ٢٠١٣و ٢٠١٤مع
الموظفين وأك��دت آن��ذاك بوجوب
إتقان العمل ألن��ه إذا كنا نريد أن
ننهض بالشباب وأن نرى الكويت

• رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم
م��ؤك� ً
�دا أن التسامح والتسامي
دائ��م� ً�ا ي��ؤدي��ان إل��ى م��ا ه��و أفضل
ً
دائما يثمر أكثر
والعمل الجماعي
من العمل بشكل فردي".
ووج����ه ال��غ��ان��م ال��ش��ك��ر والتقدير
لمنتسبي األمانة العامة كافة من

سباقة ف��ي ال��م��ج��االت كافة كما
ً
أوال وم��ن ثم
المخلص لوجه الله

"من ال يشكر الناس ال يشكر الله،

وأك��د الغانم "إن أردن��ا لمؤسسات

ً
ً
ب��دءا من األمين العام
ف��ردا ف��ردا

الدولة كافة أن تعمل بشكل متميز

لمجلس األم��ة إل��ى أصغر موظف

للمجتمع".

ً
مثاال يحتذى به
فعلينا أن نكون
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ه��و ش���رف ألن��ن��ي أع���رف طبيعة
العمل والضغط ال��ذي يتعرض له

األم��ي��ن ال��ع��ام إل��ى أص��غ��ر موظف

كانت ف��ي السابق علينا بالعمل

ل�لأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��م��ج��ل��س األم���ة

ً
قائال:
وموظفة إلى األمين العام

ً
جميعا
وأتوجه بتقديم الشكر لكم

وموظفة في األمانة العامة على

الموظفون ،ق� ً
�ائ�لا" :لقد اطلعت
م��ع مكتب المجلس على الرؤية
المقدمة من األمانة العامة وهذا
شيء جميل ويدعو للتفاؤل".
وأك����د ال��غ��ان��م "إن��ن��ا اط��ل��ع��ن��ا على
الكثير لوضع األمور بشكل متكامل
ل��ك��ن بالنسبة ل��ي األس����اس هو
الموظفون فمنكم نبتدئ وإليكم
ننتهي والرؤية من دونكم ال قيمة

ً
أبدا".
لها

واختتم الغانم كلمته مجددا الشكر

• األمين العام لمجلس األمة
عالم الكندري
دور انعقاد وكلي ثقة في قدرتكم
على تخطي كل ه��ذه التحديات
وألف شكر على ما قدمتموه وما
ستقدمونه".
من جانبه قال األمين العام لمجلس
األمة عالم الكندري" :إنني أشكر
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ون�����واب ال��م��ج��ل��س ع��ل��ي حضوره
وتدشين حفل (أمانة .")٢٠١٧
وق��ال الكندري إن األم��ان��ة العامة

ً
قائال "إن
لموظفي األمانة العامة

مرت بفترات سابقة تفاوت فيها

أمامكم تحديات كبيرة ونحن أمام

األداء باختالف المجالس النيابية

وت���أث���رت ب��ح��ال��ه ع���دم االس��ت��ق��رار

في جميع أعمال األمانة العامة.

ً
مؤكدا أن الوضع
السياسي للبلد،

وخ��ت��م ال��ك��ن��دري ب��ت��ق��دي��م شكره

ال��ح��ال��ي ال����ذي ت��م��ر ف��ي��ه األم��ان��ة

ل��ل��ح��ض��ور وألع���ض���اء ف��ري��ق العمل

العامة من أفضل الفترات وإنجازات

ورئيسته ايمان البداح على هذا

المجلس السابق التي تحققت

ال��ج��ه��د وال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى الحفل

والفعاليات واألرق����ام القياسية

لما فيه مصلحة كويتنا الحبيبة

هي أكبر دليل على م��دى قدرة

ومؤسستنا التشريعية الرائدة،
مكرما سفراء المجلس وهم:

وك��ف��اءة موظفي األم��ان��ة العامة
لمجلس األمة.
وأض���اف الكندري "إن��ن��ا م��ررن��ا في

• رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يطلع على خطة عمل (أمانة )2017

عالء عبدالرحمن ومريم عبدالعزيز
العبيد وح��ن��ان ع��ب��دال��ل��ه دغيشم

الفترة السابقة بتحد كبير وهو

وأك���د ال��ك��ن��دري "إن��ن��ا نفتخر في

وأوضح الكندري أن لألمانة العامة

وش���ري���ف���ة ع��ب��دال��ل��ه الشايجي

ً
موظفا وموظفة
تقاعد أكثر من ٨٠

مجلس األم���ة ب��إج��راءات التعيين

م��ق��وم��ات كبيرة تساعدها على

من المجلس وهم أصحاب خبرات

التي تتميز بالشفافية والعدالة

ً
خصوصا
إنجاز مثل هذه األعمال،

وأنفال فهد األمير وس��ارة محمد
السبيعي وس��ال��م محمد وعلي

ً
خصوصا أن طبيعة عمل
وك��ف��اءة

وال��م��وض��وع��ي��ة ول��ل��ه ال��ح��م��د اآلن

أننا سلطة مستقلة لها إمكاناتها

ح��س��ي��ن ال����ح����داد ودالل محمد

األمانة ال تشابه العمل في كثير

نجني ثمار ما زرعناه تحديدا في

ومكانتها ونتعامل م��ع ممثلي

الشايجي ومحمد علي العوض

من مؤسسات الدولة ،ولله الحمد

مجلس ."٢٠١٣

األمة من السادة األعضاء والوزراء

وف������وزان س��ع��د ال���ف���وزان وأحمد

استطعنا في فترة وجيزة حل هذه

وق��ال الكندري إن من ضمن حملة

ضمن كادر مميز.

عبدالكريم الصالح ومحمد أحمد

المشكلة عن طريق تأهيل تدريب

أمانة اختيار مجموعة من السفراء

وأك���د ال��ك��ن��دري أن لدينا كفاءات

العيسى وع��ائ��ش��ة ج��اس��م ب��و زبر

ال��م��وظ��ف��ي��ن وت��وظ��ي��ف الطاقات

م����ن م���وظ���ف���ي األم����ان����ة ال��ع��ام��ة

وطنية نفتخر بها ومرافق الكثير

ومهدي مال علي ووصايف مهدي

الوطنية المتميزة بإكمال المسيرة

وان��خ��راط��ه��م ف��ي جميع قطاعات

من المؤسسات تتمناها باإلضافة

الشمري ومروة العبدالله وحسين

بفضل توجيهات معالي رئيس

المجلس ودورهم األساسي ينصب

إل��ى أننا نحظى بدعم مباشر من

علي العيدان والمالزم أول محمد

مجلس األمة عندما وضع إجراءات

في تسويق رؤية األمانة العامة بما

رئيس مجلس األمة وتشجيعه في

ً
ً
وخارجيا.
داخليا
فيه سمعتها

عبدالعزيز بو حمدي والمالزم أول

جميع المناسبات ومتابعته الحثيثة

ضي يعقوب المال •

وأسس التعيين المتميزة.
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ملف العدد

دالل الشايجي • لولوة القطان • محمد العوض

تواصل تفتح ملف التدريب الخارجي
لتحقيق قيمة التطور المستمر في العمل
ً
ً
وتعزيزا لقيمة التطور المستمر للعاملين في األمانة حيث حرصت إدارة التدريب خالل
مثاال يحتذى به
تواصل األمانة العامة لمجلس األمة رؤيتها بأن تكون
العطلة البرلمانية على تطوير وتحسين أداء الموظفين من خالل تقديم وتنظيم ورش العمل ودورات التدريب الخارجية التي تهدف بشكل أساسي إلى
اإلطالع على التجارب البرلمانية الرائدة التي امتدت من الواليات المتحدة األمريكية إلى بروكسل وبرلين ،إضافة إلى دورات التدريب المحلية داخل الكويت
فكان لنا هذا اللقاء مع بعض الموظفين الملتحقين بدورات التدريب الخارجية للحديث عن تجربتهم ونقل مشاهداتهم:

• شمايل الشحومي
• حمد الخضر

(قسم تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية في إدارة التدريب)
جمعية تطوير المواهب – أتالنتا

• نالحظ أن خطة التدريب ه��ذا ال��ع��ام رك��زت على تقديم
الدورات الخارجية للموظفين ،فما أسباب هذا التوجه؟

بناء على احتياجات اإلدارات حيث
 جاءت خطة التدريب بمجملها هذا العام ًً
مسبقا بحصر احتياجاتهم من ال��دورات وورش
طلبنا من جميع القطاعات

• شمايل الشحومي تمسك علم دولة الكويت

العمل التدريبية المقدمة لهم ولموظفيهم والتي يسعى من خاللها
كل مسؤول لتطوير نفسه وتطوير مستوى أداء العاملين في اإلدارة  ،أما
الدورات التدريبية الخارجية فهي تتحقق من خالل شروط معينة كأن يكون

الخضر و الشحومي:

مجال أو موضوع الدورة التدريبية غير موجود داخل الكويت وأن تكون ذات

اإلستعانة بنظام قياس العائد لتحديد احتياجات
الموظفين من الدورات التدريبية وتقييمها

 -الشك ان للدورات التدريبية دور في تطوير امكانيات الموظف وتمكين

أتالنتا" فما تفاصيل هذا العرض؟

أداءه في العمل وصقل لقدراته ونحن في إدارة التدريب نسعى بعد ختام

 -جاءت العادة أنه إذا توجه أي موظف من قطاع الموارد البشرية لحضور

كل برنامج تدريبي لقياس ما يسمى بـ "القياس العائد" وهو مفهوم إداري

مؤتمر أو برنامج تدريبي خ��ارج الكويت فال بد له من تقديم عرض يشرح

ً
أوال
يقارن بين تكلفة البرنامج التدريبي واألثر المستفاد منه ،وهذا يأتي

من خالله عن القيمة المستفادة من البرنامج وعليه قدمنا عرض تقديمي

بعد دراسة تقاييم الموظفين المشاركين في البرنامج ومالحظاتهم على

بحضور األمين العام لمجلس االمة عالم الكندري واألمين المساعد لقطاع

الدورة التدريبية والمحاضر وغيرها.

الموارد البشرية إيمان البداح و األمين المساعد لقطاع المعلومات خالد

• قدمتم قبل فترة ع��رض تقديمي بعنوان "الطريق إلى

المطيري ومجموعة من موظفي قطاع الموارد البشرية شرحنا من خالله

عالقة مباشرة بتخصص ومهام عمل الموظف .

• كيف تنعكس الدورات التدريبية على أداء الموظف؟
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رحلتنا إلى أتالنتا وحضورنا برنامج "جمعية تطوير المواهب" والذي ينقسم
إلى  3مراحل منها البرنامج التدريبي والمؤتمر والمعرض حيث التحق حمد
الخضر ببرنامج تحديد االحتياج لقسم تخطيط وتنفيذ البرامج أما شمايل
الشحومي فتوجهت لبرنامج قياس العائد لقسم تقييم البرامج التدريبية

• مشاري العجمي
قطاع المعلومات  /قسم العقود

زيارة البرلمان األوربي  -بروكسل

والذي يساعدنا كإدارة في تقييم البرامج التي نقدمها للموظفين.
أما المؤتمر فقد قدمه األخ��وان سكوت وماركلي من وكالة الفضاء ناسا
حيث تكلما عن قصة نجاحهما والمعوقات التي واجهتم حتى استطاعوا
ً
ً
وأخيرا حضرنا المعرض والورش
أخيرا تحقيق حلمهما بأن يكونا رواد فضاء ،
التدريبية التي جاءت على هامشه.

• ما أثر حضور مثل هذه الدورات الخارجية؟
 من خالل زيارتنا إلى أتالنتا استطعنا التعرف على العديد من شركاتالتدريب العالمية حيث تراوحت عدد الشركات المشاركة في المعرض من 200
إلى  300شركة متخصصة في مجاالت التدريب والتطوير ويمكن لنا كإدارة
في مجلس األمة االستفادة منها في خططنا التدريبية ومشاريعنا القادمة
 ،أما على النطاق المحلي فلم يكن الحضور في المعرض مقتصر على األمانة
العامة لمجلس األمة فمن الكويت شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وعرفت عن الخدمات التدريبية التي تقدمها
والتدريب بجناح في المعرض
َ

• جانب من زيارة الوفد إلى بروكسل

• ما الهدف من زيارة البرلمان األوروبي؟

 الهدف من الزيارة هو االستفادة من تجارب عمل البرلمان واإلطالععلى آلية العمل على مختلف التخصصات سواء اإلدارية أو الفنية ونقل
ما يتماشى مع أنظمة مجلس األمة التي تساعد في االرتقاء باألمانة
العامة لمجلس األمة.

• هل اطلعتم على تجارب تستفيد منها األمانة؟

 -نعم كانت هناك آليات عمل جديدة ومتطورة يمكن نقلها إلى األمانة

كجهة تعليمية في الدولة باإلضافة إلى حضورغرفة تجارة وصناعة الكويت

العامة بمجلس األمة والعمل بها.

والمعهد العالي للفنون المسرحية والهيئة العامة لالستثمار  ،إن التواصل
المستمر وتكوين شبكة عالقات مع شركات عالمية ومحلية بحد ذاته يعتبر

• ما أهم ما يميز هذه الزيارة؟

 -ما يميز هذه الزيارة هو االطالع على عمل البرلمان األوروب��ي بشكل

قيمة إضافية لنا كموظفين وإلدارة التدريب بشكل عام.

خاص بما يحتويه من أحزاب سياسية ولجان عمل منبثقة منه ،وعلى صعيد

• بما أن العدد الحالي لــ:

ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ق��ي��م��ة التطور

المستمر وبعد مشاركتكم في هذه الدورة الخارجية ما هي

التجارب التي ستنقلونها لإلدارة ؟

 االستعانة بنظام قياس العائد لتحديد احتياجات الموظفين للدوراتً
بدال من االعتماد على المسؤولين في تحديدها وتم
التدريبية وتقييمها
نقل هذه المالحظة خالل تقديمنا لعرض " الطريق إلى أتالنتا" •

• ليس هناك تحدي أكبر
من تحسين وتطوير ذاتك

متصل قمنا كموظفين في األمانة بنقل تجربتنا في المجلس وشرحنا
لهم طبيعة العمل البرلماني الكويتي والتجربة الديمقراطية العريقة لها
كما قمنا بتوزيع إصدارات األمانة والدستور الكويتي.

• هل تنصح بإرسال موظفين لبرلمانات أخرى؟

 نعم أنصح وبشدة وذلك لما لها من تبادل خبرات ونقل ثقافات وشرح مايقوم به المجلس من عمل برلماني لبقية البرلمانات.

• هل من كلمة أخيرة أو رسالة تود نقلها؟

 أود أن أشكر األمانة العامة على اتاحه الفرصة لي ولموظفي األمانةلمثل هذه الزيارات كزيارتنا للبرلمان األوروبي وكذلك أوجه الشكر إلدارة
التدريب على جهودهم إلنجاح مثل هذه ال��زي��ارات كما أتقدم بالشكر
لألمين العام المساعد لقطاع المعلومات وكل العاملين معنا •
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• مشعل أشكناني
رئيس قسم البرامج في تلفزيون المجلس
 - NABSHOWالواليات المتحدة األمريكية

• حضرت أحد المعارض اإلعالمية في الس فيغاس ...فما
الهدف من هذه الزيارة؟
 يعتبر معرض  NABSHOWمن أكبر المعارض اإلعالمية في العالم ويقام 4مرات في السنة بعدد من الدول كالواليات المتحدة األمريكية وأمستردام
ودب��ي وسنغافورة أم��ا زيارتنا للمعرض فهي تمثل زي��ارة ألكبر ملتقى
إعالمي في العالم والتعرف على آخر التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة
في اإلعالم الحديث بحضور مجموعة من اإلعالميين والقنوات التلفزيونية
والفضائيات.

• ما أهم ما يميز هذه الزيارة؟
 التعرف على آخ��ر التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة والتي تفيدناكموظفين في تلفزيون المجلس حيث احتوى المعرض على قاعة ضخمة
ُعرضت فيها أحدث الكاميرات وأجهزة الصوت واإلضاءة وحتى التفاصيل
المتعلقة بترتيب المكاتب واالستوديوهات وغيرها من التقنيات أما القاعة
الثانية فضمت أصحاب المشاريع واالبتكارات وورش عمل التدريب وحلقات
نقاشية تقام كل ساعة يحاضر فيها إعالميين من مختلف دول العالم ،
بالتالي فإن أهم استفادة من زيارتي لهذا المعرض هي مواكبة تكنولوجيا
المرئي والمسموع وانعكاسها على عملي في تلفزيون المجلس وحتى
ً
تقنيا.
في تطوير قاعة عبدالله السالم

• كيف يمكن لدورات التدريب الخارجية أن تنعكس على أداء
الموظف؟

• مشعل أشكناني وجزء من العمل اإلعالمي

 في مجالي اإلع�لام��ي ف��إن دورات التدريب الخارجية وزي���ارة المعارضتمكنني من مواكبة أحدث التقنيات باإلضافة إلى تعلم الموظف واكتسابه
األف��ك��ار ف��ي أم���ور التكنولوجيا وال��ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ق��دم ه��ذه األجهزة
وأسعارها وغير ذلك من تفاصيل باإلضافة إلى تأهيل الكوادر والفنيين
فالمعرض يحتوي على ميزة أن الشركات المشاركة في المعرض عندما
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أشكناني:

ً
مثاال يحتذى به
االستثمار بالموظفين سيجعلنا
لكافة مؤسسات الدولة

ً
عمليا وتدرب الفنيين على استخدامها مما
تقدم السلعة تقوم بتجربتها
يؤهل الموظف ويمكنه من مقارنة األجهزة والسلع ليس من ناحية مادية
فقط بل من ناحية تجريبية وتقنية بعدما تدرب وتعلم طريقة استخدامها ،
كما تواصلنا في القناة مع عدة شركات قدمت إلينا على نفقتها الخاصة
ً
مستقبال.
لعرض المنتج وتجربته حتى يتيح لنا معرفة كيفية استخدامه

• ما التجارب التي ستنقلها لإلدارة؟
 التكنولوجيا الحديثة أصبح بإمكانها أن توفر عدد العاملين في برامج البثً
فمثال في برامج الهواء كنا نحتاج مصور وعامل مساعد وفني أما
المباشر
مع التطور الحديث فجهاز واحد بحجم الموبايل يوضع على الكاميرا وتتحكم
به من غرفة الكونترول يغنينا عن  3موظفين وتحقق فكرة الموظف الشامل
في مجال اإلعالم فمجال اإلعالم بطبيعته حديث ومتطور ونحن أمام اختراع
ً
تقريبا.
جديد كل شهر

• ب��ع��د تجربتك ه��ل تنصح ب��إرس��ال الموظفين للتدريب
الخارجي؟

 بالتأكيد فتنمية العناصر البشرية تتطلب االحتكاك مع اآلخرين واالنفتاحعلى التجارب الخارجية هذا باإلضافة إلى صقل أداء الموظف وزرع الثقة
في النفس وعلى الصعيد اإلعالمي والذي يعتبر عملي أكثر فإن تدريب
مخرج مبتدئ ال يكون بإعطائه دورة تأسيس إخراج واالكتفاء بها فال بد من
تدريبه على اإلضاءة والصوت وبرامج الهواء وغيرها بالتالي هذا يساعد
على تأسيس شخص مهيئ للعمل ع��ن  4موظفين منفردين ويخلق
مفهوم الموظف الشامل.
وي��ح��رص تلفزيون المجلس م��ن خاللنا على تطوير ال��ك��وادر الفنية في
التلفزيون ألن لدينا مبدأ الحرص على تطوير العقول ومجال اإلعالم هو
مجال ابداع إذا توافرت كل العوامل والعمل على حسب اإلمكانيات تولدت
لدينا طاقة اإلبداع •

ً
منتظرا حتى تأتيك
• ال تبقى
سفينتك ،اسبح اليها

تهنئة
تهنىء أسرة مجلة تواصل

الزميل /عبدالعزيز الهبيدة
حصولة على درجة الماجستير
بتقدير عام جيد ً
جدا مرتفع بعنوان:

"دور المحكمة الدستورية
الكويتية في الطعون

االنتخابيه والفصل في صحة
العضوية ،دراسة مقارنة ".
ألف مبروك،،،

7

أكتوبر  - 2017العدد 27 #

ملف العدد

• موظفي وفد األمانة العامة لمجلس األمة أمام البرلمان األوروبي

• حبيبة الحساوي
رئيس مكتب لجنة المرافق العامة
زيارة البرلمان األوربي  -بروكسل

• ما الهدف من زيارة برلمان االتحاد األوروبي؟
 الهدف من زيارة البرلمان األوروبي هو االطالع على آلية العملداخل أروقته وتبادل الخبرات العملية خاصة عمل اللجان وكيفية
سير عمل التقارير البرلمانية م��ن ب��داي��ة تقديمها إل��ى اللجنة
ً
مرورا باالقتراحات التشريعية إلى صدور
المختصة وعرض الموضوع
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التقرير وعرضه على البرلمان األوروبي والموافقة عليه ومقارنته
بآلية العمل في مجلس األمة.

• ه��ل اطلعتم على ت��ج��ارب م��ن الممكن أن تستفيد منها
األمانة؟

• السبيل الوحيد الكتشاف الممكن هو بأن
تتجاوز هذه الحدود إلى عالم المستحيل

حزت على جائزة أفضل المشاركين من الوفد ،حدثينا أكثرعن
•
ِ

الحساوي:

حصلت على جائزة أفضل مشاركة ،وتم تكريمي
من سفارة الكويت ببروكسل
لقد اطلعنا على كثير من الخبرات العملية التي تفيد واقعنا العملي
في مجلس األمة مثل مركز الدراسات والبحوث هناك متطور فهو
يقدم استشارات لألعضاء حول أي موضوع يطلبه العضو بصورة
شخصية كي يستفيد منه واللجنة التابع لها حيث أنه يمثل مرفق
حيوي لديهم في البرلمان كما أن كل لجنة تتكون من أعضاء وكل
عضو ضمن مجموعة سياسية تمثل تيار سياسي معين غير أن لكل
لجنة ميزانية خاصة بمستشارين خارجيين تستطيع االستعانة بهم
ً
مناسبا في ظل الميزانية الخاصة بها  ،كما أن
وتتصرف كما تراه
تشكيل اللجان بناء على األحزاب السياسية.

• ما أهم ما يميز هذه الزيارة؟
 أه��م م��ا يميز زي���ارة ال��ب��رل��م��ان اك��ت��ش��اف أن مصنع وم��ص��در صنعالقرار يكمن في االتحاد األوروب��ي والمؤسسات التابعة له وأن
االتفاقيات التجارية تخضع لضوابط معينه وطريقة معينة يضعها
االتحاد األوروبي.

• هل تنصحي من خالل تجربتك بإرسال موظفين لبرلمانات أخرى؟
 من هنا ولما رأي��ن��اه من الكمية المستفادة من زي��ارة البرلماناألوروب��ي والخبرة التي اكتسبت من آلية العمل في البرلمانات
الدولية وامكانيه انعكاس هذه المعرفة في مجلس األمة الكويتي
رغم أني أفخر وبشدة بأن آلية العمل في مجلس األمة وخاصة قطاع
اللجان "تعتبر متطورة ومواكبة للبرلمانات الدولية وهذا ما لمسته
بالمقارنة مع البرلمان األوروب��ي غير أن لدينا االمكانية لتحسين
آلية العمل بشكل أفضل عند االط�لاع وزي��ارة البرلمانات الدولية
المتقدمة فإني أنصح وبشده أن تكون هذه الزيارات بشكل دوري

تفاصيلها:

 خالل مشاركتنا في البرنامج التدريبي التقينا بسفير دولة الكويتببروكسل سعادة جاسم البديوي والذي نوه عن وجود جائزة ألفضل
 3مشاركين خالل الدورة التدريبية دون أن ينوه عن كيفية نيل الجائزة
وبعد ختام البرنامج قامت شركة  EUROFAX TRAININGبالتعاون
مع السفارة الكويتية بتسليم  3من أعضاء الوفد دروع تذكارية
كأفضل مشاركة وهم الزميلة مريم الزمامي والزميل عمر القاضي
ً
بناءا على تفاعلنا في المحاضرات
ومحدثتكم ،حيث تم اختيارنا
والمشاركة وتوجيهنا لألسئلة باإلضافة إل��ى تحضيرنا المسبق
ومقارنة آلية عمل االمانة مع البرلمان األورب��ي وتقديم إصدارات
ً
ً
وحافزا استشعرنا من خالله بأننا
دافعا
المجلس لهم مما أعطانا
ً
قصورا عن بقية أعضاء الوفد.
مثلنا الكويت خير تمثيل دون

• بعد تجربتك في التدريب الخارجي ما هي أه��م مالحظة
ً
سعيا لتطويرها؟
ستنقلينها لإلدارة
 أن من أكثر األم��ور التي لفتت نظري وأعتقد أنها مهمة فيتطوير المجلس وخاصة قطاع اللجان بالصفحة االلكترونية فهى
بحاجه لتطوير أكثر بحيث عندما قارنتها بصفحتهم كانت شاملة
وتغطي جميع الجوانب خاصة جانب اللجان وعملها في كل لجنة
ً
وأيضا لديهم نشرة تصدر بالشهر
وانجازاتها وجدول اجتماعاتها
مرتين تبين لهم ما أنجزته كل لجنة من أعمال والمواضيع التي قامت
بمناقشاتها  ،بعكس ما لدينا هنا ندخل على الصفحة االلكترونية
نجد فيها اسم اللجنة وأعضائها فقط ،باإلضافة إلى أن الصفحة
أيضا تحتاج إلى ترجمة للغة االنجليزية والفرنسية ليتمكن أي وفد
خارجي يأتي زيارة إلى مجلس األمة الكويتي يستطيع أن يدخل
إلى الصفحة االلكترونية ويطلع عليها •

• التدريب هو أفضل المعلمين

لموظفي األمانة العامة.
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• موظفي األمانة العامة في زيارة لـ (بوندستاغ)

• عبدالله البالول
اإلعالم الرقمي

البوندستاغ – برلين

• ما الهدف من زيارتك للبرلمان؟
 -تأتي الزيارة بهدف التعرف على طبيعة البرلمان األلماني (بوندستاغ)

الجلسات أو اجتماعات اللجان وغيرها وهو ما حرص عليه أمين عام مجلس
األمة عالم الكندري خالل اجتماعه مع أعضاء الوفد المغادر قبيل الرحلة إلى
برلين.

• ما أهم ما يميز هذه الزيارة؟
ً
مساء وفي
صباحا إلى 9
 امتد البرنامج لمدة  6أيام حيث يبدأ من الساعة 9ً
كل يوم يتم التركيز على إدارة معينة كاإلدارة القانونية أو اللجان أو اإلعالم

وآلية عمله واكتساب الخبرات من تجربتهم في العمل البرلماني باإلضافة

وغيرها لدراسة آلية العمل بها هذا باإلضافة إلى شرحهم المسبق عن

إلى أن هذه التجربة أتاحت لنا فرصة تمثيل مجلس األمة الكويتي وتعريف

طبيعة البرلمان األلماني واألح��زاب السياسية التي تشكله وتصويتهم

األلمان على تجربة الكويت الديمقراطية وآلية العمل في األمانة سواء في

على القوانين وحضورنا جلسة برلمانية في قاعة (رايخستاغ) التي تماثل
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قاعة عبدالله السالم في المجلس  ،ولعل أهم ما يميز هذه التجربة هي
تعرفنا على الثقافة األلمانية في العمل واهتمامهم ب��أدق التفاصيل
وااللتزام بالمواعيد وإنجاز األعمال بصورة احترافية ووالئهم للمؤسسة
ً
جدا.
بشكل كبير

• برأيك كيف يمكن للدورات التدريبية أن تنعكس على أداء
الموظف؟
ً
ً
موظفا
متخوفا من هذه التجربة لكوني
 ال أنكر أنني في البداية كنتً
جديدا ،حيث مضى على تعييني سنة ونصف فقط ،إال أن هذه المسؤولية
أجبرتني على أن أحسن تمثيل بلدي ومؤسستي ف��ب��دأت بالتحضير
المسبق وتحديد أهم احتياجاتي من هذه الزيارة كذلك تجهيزي إلجابات
في ح��ال وج��ود أي س��ؤال يتعلق بمجلس األم��ة باإلضافة إل��ى تجميعي
لبعض المعلومات عن البوندستاغ إال أنه خالل الزيارة واحتكاكي باآلخرين
خرجت بمجموعة من األفكار التي ستفيد إدارتي في المستقبل ،كما إن
هذه الزيارات أراها بمثابة مكافأة للموظف بعد مجهوده طوال العام في
ً
حافزا له لبذل المزيد من الجهد في المستقبل.
العمل وتعد

• ما التجارب التي ستنقلها إلدارتك؟
 في البداية أود أن أشير أنه خالل البرنامج التدريبي وبحكم عملي فيإدارة اإلعالم ولقائي بالمسؤول عن االنترنت واإلعالم في البوندستاغ
ً
شأنا عن البرلمان األلماني،
اكتشفت أن عملنا في مجلس االمة ال يقل
فعند نقلي طريقة عمل قسم اإلعالم الرقمي للمسؤول األلماني أبدى
ً
تحديدا بأنكم "تفوقتم علينا في الشفافية
انبهاره ودهشته وقال لي
وبتواصلكم مع الجمهور" ال سيما وأن الشعب األلماني يفضل وسائل
اإلعالم التقليدية وال يزال يعتمد على الصحيفة الورقية أما وسائل التواصل
االجتماعي فهي ال تزال بالنسبة لهم خطوة عمل جريئة ومسؤولية كبيرة،
وبعد سماعه لتجربة مجلس األمة وحساباته االخبارية المتنوعة أبدى رغبة
في أخذ خطوة مماثلة والخوض في اإلعالم الحديث.

البالول:

التدريب الخارجي يعد مكافأة للموظف بعد
ً
وحافزا له للعطاء في العمل
مجهوده

الطويلة تعد غير موجودة لديهم فكل موظف في اإلدارة له صالحية للقيام
بتعديالت أو تحديث على الموقع وكل موظف يعمل في اإلدارة مؤهل
للبرمجة دون االستعانة ب��إدارات أخرى  ،ومن جهة أخرى يعطي البرلمان
ً
خاصا باألطفال لغرس مبادئ الديمقراطية والحرية لديه
اهتماما
األلماني
ً
كما يحتوي البرلمان األلماني على موقع الكتروني خاص بالطفل.

• ب��ع��د تجربتك ه��ل تنصح ب��إرس��ال الموظفين للتدريب
الخارجي؟
 بال شك فقراءتك لسيرة برلمان ما تختلف عن عيشك تجربة العمل بهوالتحاق الموظفين بالدورات الخارجية أمر يحقق مكاسب كثيرة كشعور
الموظف باهتمام المسؤولين وإعطاءه الثقة والحافز للتفاني في العمل
باإلضافة إلى اكتساب الخبرات واألفكار وخلق حلقة وصل بين الموظف
وبقية الموظفين زمالئه في الدورة فخالل أسبوع تعرفت على مجموعة
من الزمالء والزميالت منهم من هو في منصب قيادي ومنهم من هو في
بداية حياته العملية ومن هنا اوجه شكري لكافة زمالئي الذين شاركوني
الدورة التدريبية •

• لكي تطور سهولة إنجاز العمل
وثقتك في نفسك ،يجب عليك أن
تطور قدراتك  ،ثم تطور تميزك في
استخدام هذه القدرات

أما التجربة التي أتمنى نقلها للقسم فهي تطوير الموقع االلكتروني
ً
يوميا وإجراءات الدورة المستندية
حيث إن الموقع الخاص بالبوندستاغ يحث
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سين & جيم
«س و ج» باب يتلقى أسئلة واستفسارات الموظفين في

ً
وفقا للوائح والنظم اإلدارية
األمانة العامة ،ويتم اإلجابة عليها

س :ما هو مفهوم المخالفة اإلداري��ة التي تستوجب المساءلة

ينص على" :ك��ل موظف يستدعى

التأديبية أو بمعنى آخر اإلحالة إلى التحقيق؟

لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع

ج :هو قيام الموظف بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي الذي تفرضه

عن الحضور أو عن اإلدالء بما لديه من

عليه األحكام واألنظمة واللوائح المعمول بها ،أو مخالفته المحظورات

معلومات دون ع��ذر مقبول يساءل

المنصوص عليها ،مع العلم بأن المساءلة التأديبية ال تحول دون المساءلة

ً
تأديبيا ،وي��ك��ون أداء ال��ش��ه��ادة بعد

الجزائية أو المدنية عند االقتضاء.

إعداد /إسراء القطان

رئيس قسم االتفاقيات والعقود

حلف اليمين".

س :ما هي حدود االلتزام بالواجبات الوظيفية وهل تقتصر على

ً
حاليا بنظام التغيب الجزئي فهل يمكنني طلب
س :أن��ا أتمتع

ج :إن مسئولية الموظف عن أفعاله أمام جهة عمله ال تقتصر على فترة

ج :يجوز لك العودة لنظام العمل العادي وذل��ك بعد التقدم بطلب بهذا

الدوام الرسمي وأثناء وجوده في مقر العمل وإنما تمتد لتشمل تصرفات

الشأن وذلك بموجب حكم المادة ( )50الواردة في الفصل الرابع من دليل

الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وفي غير مقر العمل.

سياسات وقواعد ونظم وإج��راءات شئون الموظفين المدنيين بمجلس

وقت الدوام وتواجد الموظف في مقر العمل؟

س :لقد تم استدعائي لسماع شهادتي في إحدى التحقيقات

الجارية مع أحد الموظفين ،والشهادة في الواقعة محل التحقيق
تشكل لي إح��راج� ً�ا من كال الطرفين ،فهل يمكنني التخلف عن

اإلدالء بشهادتي؟

ج :إن أداء الشهادة واجب وظيفي تحتمه مصلحة العمل وذلك كي يقف

العودة لنظام العمل العادي وما هي إجراءات ذلك؟

األمة (مواعيد العمل واإلج��ازات) فيما تضمنته بالبند ( )5منها الذي ينص
على" :يجوز للموظف في أي وق��ت أن يطلب العودة إل��ى نظام العمل
العادي بناء على طلب يقدم إلى إدارة شئون الموظفين ،ويجب االستجابة
للطلب من التاريخ المحدد من قبل الموظف ،كما ينتهي اإلذن بالتغيب
الجزئي بانتهاء مدته ،أو بزوال سببه".

التحقيق على مدى صحة الواقعة من عدمه وليتبين جوانب المسئولية

س :بصفتي رئيس قسم الحظت على أحد الموظفين مؤشرات

تستوجب مساءلة الموظف المطلوب للشهادة وذلك بموجب حكم المادة

الوظيفية يحظر صراحة ذلك األمر ويقرر المساءلة التأديبية عنه؟

التأديبية الملقاة على الموظف؛ ومن ثم فإن التخلف عنها يعد مخالفة

تأخير في اإلنجاز وبعض اإلهمال ،فهل هناك نص في الالئحة

( )53ال��واردة في الفصل السابع من دليل سياسات وقواعد

ج :نعم ،حيث أن اإلهمال والتقصير من المحظورات التي تقرر المساءلة

ونظم وإج��راءات شئون الموظفين المدنيين بمجلس األمة

التأديبية بحكم القاعدة" :يحظر على الموظف اإلهمال أو التقصير الذي

(التحقيق والتأديب) فيما تضمنته بالبند ( )7منها الذي

يترتب عليه ضياع حق من حقوق المجلس أو أحد األشخاص العامة أو يؤدي
إلى ذلك بصفة مباشرة".

س :أنا أعمل باإلضافة إلى ساعات ال��دوام الرسمي وأتقاضى
ً
تعويضا ع��ن س��اع��ات ذل��ك العمل لكنني وددت أن أع��رف أحكام

استحقاق الموظف لذلك التعويض المالي ع��ن س��اع��ات العمل
ً
مشروطا؟
اإلضافي وما إذا كان األمر
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ج :المادة ( )51من الفصل الخامس من دليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات
شئون الموظفين المدنيين بمجلس األم��ة (مكافأة العمل اإلضافي) من
الئحة النظام اإلداري الوظيفي تنص على أنه" :يستحق موظف المجلس
ً
تعويضا عن تكليفه ب��أداء أعمال إضافية في غير أوق��ات العمل الرسمية،
تراخ أو
وتقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل ،على أال تكون ناتجة عن
ٍ

ً
مشروطا بحاجة العمل
إهمال منه في أداء عمله األصلي"  ،وبناء عليه فاألمر
لتلك الخدمات باإلضافة إلى وقت الدوام الرسمي عالوة على أال تكون تلك
الحاجة ناجمة عن تراخ أو إهمال من قبل الموظف في أداء عمله األصلي،

س :أرغب بتقديم طلب استقالة من إحدى الوظائف العامة وأود
معرفة الجوانب القانونية للقرار الصادر بقبولها ،وما إذا كنت قد

تقدمت بهذا الطلب على خلفية إحالتي إلى التحقيق في إحدى
المخالفات الوظيفية؟

ً
وفقا لألصول العامة للوظيفة والنظام القانوني لها
ج :طلب االستقالة

الذي يقوم على ضمان حسن سير العمل بالمرفق العام بانتظام واضطراد
ال ينتج بذاته أثره في فصم رابطة الوظيفة وإنما يتوقف ذلك األثر المنهي
للخدمة على القرار الصادر من الجهة اإلدارية المختصة بقبولها صراحة أو
ً
حكما ؛ فعلى الموظف
انقضاء المدة التي تعتبر االستقالة بعدها مقبولة

ً
فضال عن أن ذات المادة قد قررت فيما جاء فيها من القواعد والنظم
ذلك

أن يستمر في أداء عمله إلى أن يتم البت في طلبه بقبول االستقالة من

بأنه" :اليجوز تكليف الموظف ب��أداء أعمال إضافية إال بعد موافقة األمين

عدمه ،أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد العتبارها مقبولة ،وهو المنصوص

العام المساعد المختص على الطلب المرفوع من رؤساء الموظف ويبين فيه

عليه في الفصل الثامن من دليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شئون

ً
يوما في السنة".
المهام واألعمال التي دعت إلى ذلك ،ولمدة ال تجاوز 60

الموظفين المدنيين بمجلس األمة من خالل نص المادة ( 54خالل ثالثين

س :لقد قمت بإجازة لمرافقة مريض فهل أستحق رصيد إجازات

دورية عن المدة التي قضيتها في تلك اإلجازة؟

ج :الموظف الذي يخرج بإجازة مرافق مريض ال يتمتع برصيد إجازات دورية
عن مدة تلك اإلجازة وذلك بموجب القاعدة التي تنص على" :ال يستحق
الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية ،أو في
ً
ً
ً
مرافقا لمريض ،أو في إجازة
موقوفا عن العمل ،أو
معارا ،أو
بعثة علمية ،أو
خاصة ً
أيا كانت مدتها".

ً
يوما) .ال يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو
أوق��ف عن العمل أو اتخذت ضده أية إج��راءات تأديبية أخ��رى ،ف��إذا انتهت
هذه اإلجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول
استقالته ،وذلك الحكم هو المنصوص عليه في البند(د) من المادة المشار
ً
ً
مانعا دون قبول استقالته أو
حائال
إليها ؛ فإحالة الموظف إلى التحقيق تعد
ً
حكما لفوات الميعاد المحدد العتبارها مقبولة ،الرتباط
إعمال قرينة قبولها
ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من زجر وردع ،وما يرنو إليه في هذا
الصدد من عدم إفالت الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب
إداري .ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبالغه بقرار قبول االستقالة ،أو
انقضاء المدة التي تعتبر االستقالة بعدها مقبولة.
ً
اعتبارا من تاريخ تقديمها ،ال ينهي
مع العلم بأن صدور قرار قبول االستقالة
العالقة القانونية بين الموظف وجهة عمله خالل الفترة ما بين قرار القبول
وتقديم الطلب ،فال ينال القرار األخير من سالمة القرار الصادر بمجازاته
ً
تأديبيا ؛ إذ أن صفة الموظف تظل قائمة ال تنحسر عنه أو تزايله حتى صدور
قرار قبول استقالته ،وال تنفصم عرى عالقته الوظيفية بجهة عمله إال من
تاريخ صدور قرار قبول االستقالة بأثر فوري •
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مقال

اقتصاديات السياحة التعليمية
مع بداية فصل الخريف تبدأ الجامعات العالمية استقبالها
للطلبة والطالبات المستجدين والمستمرين معهم ،ويكون
من هؤالء الطلبة مغتربين فوفقا لتقرير صادر من ( )ICEFبلغ
عدد الطلبة المغتربين في عام  ٢٠١٥خمسة ماليين طالب
حول العالمُ ،خمس هؤالء الطلبة موجودون في الواليات
المتحدة األم��ري��ك��ي��ة ،وب��ل��غ نسبة الطلبة المتخرجين غير

بقلم :عبدالعزيز علي الهديب
اللجنة المالية واالقتصادية

ً
–وفقا لتقرير معهد التعليم الدولي عام - ٢٠١٥
األمريكيين
قرابة  ٪٥من اجمالي الطلبة المتخرجين في الجامعات األمريكية.
ويذكر ذات التقرير أن الطلبة المغتربين يساهمون بقيمة  ٣٠مليار دوالر في االقتصاد
األمريكي ،وتعتبر واليتي نيويورك وكاليفورنيا أكثر الواليات المستفيدة من هؤالء الطلبة
فهم يساهمون بمبلغ  ٤مليار دوالر في اقتصاد الواليتين ،والطلبة الصينين هم أكثر الطلبة
ً
إنفاقا بنسبة  ٪٣١من اجمالي ما ينفقه الطلبة المغتربين في أمريكا.
ويدفع هؤالء الطلبة عجلة اقتصاد الدول ،ففي دراسة أعدت من قبل جامعة أوكسفورد
البريطانية أظهرت أن الطلبة المغتربين في المملكة المتحدة يساهمون بزيادة  ٢٥مليار
جنيه داخل اقتصاد المملكة وهم يدعمون أكثر من  ٢٠٦آالف وظيفة بمختلف الجامعات في بريطانيا .وأضافت هذه الدراسة أن في العام
الدراسي  ٢٠١٥-٢٠١٤أنفق الطلبة المغتربين في بريطانيا  ٥.٤مليار جنيه ،كان لقطاع النقل النصيب األكبر ب ٧٥٠مليون ويليه قطاع التجزئة
ب ٦٩٠مليون ،ويدفع سنويا هؤالء الطلبة مليار جنيه ضرائب ،باإلضافة إلى تحقيقهم  ١٠.٨مليار جنيه عوائد من الصادرات لبريطانيا ،واآلن
هناك  ٤٣٧ألف طالب مغترب يدرسون في الجامعات البريطانية ويمثلون نحو  ٪١٩من اجمالي الطلبة ،وتسعى الحكومة البريطانية إلى
زيادة عددهم نحو نصف مليون خالل السنوات القادمة.
وإذا نظرنا إلى وضعنا في الكويت فإن المعلومات التي سنجدها حول هذا
ً
جدا  -فلألسف ثقافة الشفافية ونشر المعلومات مفقودة
الموضوع شحيحة
 فال يوجد لدينا إال أع��داد الوافدين الدارسين في جامعة الكويت والبالغً
–وفقا آلخر تقارير جامعة الكويت 4831 -طالب وطالبة ،أغلب هؤالء
عددهم
الطلبة هم طلبة المنح أي أن الدولة تتكفل بمصاريف دراستهم ،أما الجامعات
الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريس فال يوجد أي معلومات
منشورة حول أعداد الطلبة الوافدين ،وبالطبع ال يوجد أي تقارير حول األثر
االقتصادية لهؤالء الطلبة •
• المصادر:
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لقاء
رئيس قسم شؤون األعضاء بمكتب األمين العام محمد مبارك:

نسعى لعمل مركز خدمات لألعضاء
لتسهيل إجراءاتهم مع مؤسسات الدولة
أجرى اللقاء :محمد العوض

السيد  /محمد مبارك
رئيس قسم شؤون األعضاء
إدارة مكتب األمين العام

• ما هى مهام القسم؟

 منذ استالمي مهام القسم حرصنا على تعريف السادة األعضاء علىالمهام المنوط بالقسم من حيث جمع المعلومات الخاصة بهم للتواصل

معهم وكذلك التي نستخدمها مع الجهات الخارجية ومؤسسات

الدولة مثال وزارة الخارجية وهيئة المعلومات المدنية وغيرها من
مؤسسات ذات صله بالعمل البرلماني.

كما أحب أن أضيف أننا على تواصل مباشر مع السادة األعضاء لتوفير

وتقديم الخدمات والمعلومات المطلوبة بالسرعة الممكنة وذلك لكثرة
ً
بناءا على تعليمات
اشغالهم في الجلسات واللجان حيث جاء ذلك
وتوجيهات من السيد أمين ع��ام مجلس األم��ة ع�لام علي الكندري
بتوفير متطلباتهم وتبسيط أم��وره��م ق��در االم��ك��ان بما يتوافق مع

طبيعة مهام عملهم البرلماني س��واء المتعلق باألمور الداخلية أو
الخارجية المرتبطة بالسفريات الرسمية ولجان الصداقة البرلمانية مع

البرلمانات الشقيقة والصديقة.

وبعد أن ي��ؤدي العضو القسم ويتولى قسمنا العمل م��ع الجهات

الخارجية كالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وتوفير األوراق
الخاصة والرسمية وذلك للتأمين عليه ومن خالل عمل القسم الهام

بهذا الشأن والتي تمخض عنها عالقات مباشرة مع تلك المؤسسات

بها داخ��ل القسم ليتالءم مع أهمية ال��دور ال��ذي يقوم به من جمع
للمعلومات الخاصة بالسادة األع��ض��اء مثال (هواتفهم  -ومواعيد
ديوانيتهم  ...إلخ).

• ما هى المصاعب التي تواجه القسم؟ وكيف تم التغلب

عليها إن وجدت؟

 نحمد الله اننا لم نواجه أي صعوبات جسيمة تؤثر على عمل القسم،فآلية العمل داخل منظومة األمانة العامة تذلل المعوقات لجميع االقسام
واإلدارات والقطاعات لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه.

• في نهاية اللقاء هل تحب توجيه كلمة أو رسالة؟
 أتقدم بكل الشكر والتقدير نيابة عني وعن العاملين في القسم لكلموظفي األمانة العامة وعلى رأسهم األمين العام عالم الكندري للوقوف

معنا وتذليل الصعاب التي واجهتنا لنقوم بأداء دورنا وواجبنا الوظيفي
على أكمل وج��ه  ،كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة األعضاء
لتعاونهم معنا خالل دور االنعقاد الماضي •

كالمثال سالف الذكر.

• ما هو التطوير الذي تسعى له بالقسم؟

 يوجد بعض االفكار الجديدة والمقترحات الهامة ومنها عمل مركز خدماتً
حاليا وفي
خاصة للسادة األعضاء لتيسير معامالتهم ونعمل جاهدين

اتصال مباشر مع مدراء مكاتب السادة األعضاء وسكرتاريتهم كما اننا في

بعض األوقات نقوم بالتواصل المباشر مع السيد العضو.

• هل هذا القسم مستحدث؟

 -ال هذا القسم موجود ضمن الهيكل التنظيمي واإلداري لألمانة

العامة للمجلس ولكن تم استحداث آلية عمله وتطوير للنظم المعمول

• الزميل محمد مبارك متحدثًا لمحمد العوض
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المكتبة
قاعة المكتبة البرلمانية في مكتبة مجلس األمة
نبذة تعريفية:

أنشأت قاعة المكتبة البرلمانية في مايو من عام 2016م تزامنا مع افتتاح مبنى الشيخ
ً
تطورا في تنمية المقتنيات بمكتبة المجلس وإثراءها بالمصادر
صباح األحمد  ،لتضفي

 -ك��ت��اب م��ح��اض��ر اج��ت��م��اع��ات ل��ج��ن��ة اع���داد

المعنية بالشأن البرلماني ،وهي تتبع إدارة التوثيق والمعلومات.
ً
ايمانا م��ن ال��س��ادة المسؤولين ف��ي قطاع
فكرة إن��ش��اء المكتبة البرلمانية ج��اءت

 -كتاب مناقشات إقرار الالئحة الداخلية.

المعلومات بأهمية حفظ وتنظيم الوثائق البرلمانية في المكتبة لتسهيل اإلطالع

بالكويت.

بسير العمل البرلماني الرقابي والتشريعي والسياسي  ،وكذلك ج��اء إنشاءها
ً
اسهاما من إدارة التوثيق والمعلومات في توثيق وإبراز العمل البرلماني.

 -ميثاق االتحاد البرلماني العربي.

عليها من ِقبل المجتمع المعرفي والمعنيين بالشأن البرلماني لمعرفة كل ما يتعلق

الدستور.

 -ك��ت��اب م��س��ي��رة ال��ح��ي��اة الديمقراطية

 كتاب مجلس االمة مسيرة وتاريخ. -الجمعية البرلمانية االسيوية – نبذة الهم

وتحتوي قاعة المكتبة البرلمانية على مايقارب  7000وثيقة برلمانية وهي كالتالي:

المعلومات.

 -تضم المكتبة جميع مضابط الجلسات من محاضر المجلس التأسيسي عام  1962حتى

واللوائح.

• مضابط جلسات مجلس األمة:

الفصل التشريعي الحالي ،وهي مرتبة باألرفف حسب كل فصل تشريعي ودور

• تقارير اللجان:

• خدمات المكتبة البرلمانية

تحتوي المكتبة على تقارير لجان مجلس االمة الدائمة والمؤقتة من الفصل التشريعي

األول وحتى الفصل التشريعي الرابع عشر وتتضمن تقارير اللجان التالية:
• لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
• لجنة الشئون المالية واالقتصادية.
• لجنة الشئون الخارجية.

قطاع المعلومات  -قسم المكتبة

 -اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي – النظام األساسي

 -النظام الداخلي للبرلمان العربي.

االنعقاد.

إعداد /أحمد السهو

 النظام األساسي لالتحاد البرلماني الدولي.خدمة التوجيه واإلرشاد :من خالل تعريف الباحث في كيفية استخدام نظام االستعالم

اآللي عن الوثائق البرلمانية و استغالل الخدمات المقدمة.

الخدمة المرجعية :االجابة عن االستفسارات واألسئلة المتعلقة بالمعلومات.

خدمة االطالع الداخلي :توفر المكتبة أماكن مخصصة للبحث والقراءة.

الخدمة اآلل��ي��ة :إتاحة الفهرس اآلل��ي للمكتبة و نظام االستعالم اآلل��ي للوثائق

• لجنة الشئون الداخلية والدفاع.

البرلمانية بالموقع اإللكتروني الرسمي لمجلس األم��ة وذل��ك عن طريق الروابط

• لجنة الشئون الصحية واالجتماعية والعمل.

ويوجد في قاعة المكتبة شاشة تفاعلية  interactive smart boardإلتاحة العرض المرئي

• لجنة شئون التعليم والثقافة واإلرشاد.

الوثائق البرلمانية بمختلف أنواعها.

• أعداد جريدة الكويت اليوم:

خدمة اإلع��ارة غير متاحة في قاعة المكتبة البرلمانية نظرا ألهميتها وخصوصيتها

• لجنة لجنة العرائض والشكاوى.
• لجنة المرافق العامة.
• لجنة الرد على الخطاب االميري.

 -تحتوي على سلسلة من إصدارات الجريدة الرسمية ابتداء من العدد الصادر في 22

ابريل  1962وحتى تاريخه متسلسلة حسب التاريخ والعدد.

• إصدارات األمانة العامة

 تحتوي المكتبة البرلمانية على جميع اإلص��دارات التي تصدرها مختلف اإلداراتباألمانة العامة لمجلس االم��ة والمتعلقة بالحياة النيابية و كذلك ال��دراس��ات التي
تتناول مختلف الموضوعات السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية .وتشمل
اإلصدارات:
 كتب إنجازات المجلس لمختلف الفصول التشريعية (من الفصل التشريعي السابعحتى الفصل التشريعي الرابع عشر).
 كتب الحصاد البرلماني. كتب دليل القوانين الصادرة. كتاب عمر الحكومات في دولة الكويت. -كتاب محاضر جلسات المجلس التأسيسي.
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التالية:

library.kna.kw / search.kna.kw

للبحث والتصفح وإلقامة المحاضرات حول كيفية استخدام نظام االستعالم اآللي عن

• سياسة االعارة

وسرية المعلومات التي تحتويها المكتبة باإلضافة الى الحقوق الملكية واألدبية
وأيضا لعدم تعدد النسخ •

إصدارات األمانة

إعداد :مريم العبيدلي

• أس���م���اء ال����س����ادة أع��ض��اء
ت��ش��ك��ي�لات ال��ل��ج��ان الدائمة
وال���م���ؤق���ت���ة م��ن��ذ المجلس
ال��ت��أس��ي��س��ي ح��ت��ى الفصل
التشريعي الرابع عشر -2013
1962

 دليل يوثق أسماء السادةأعضاء مجلس األم��ة الذين
شاركو في عضوية اللجان
ال���دائ���م���ة وال��م��ؤق��ت��ة منذ
ن��ش��أت ال��ع��م��ل البرلماني
ف����ي دول������ة ال���ك���وي���ت من
المجلس التأسيسي 1962
إل���ى ال��ف��ص��ل التشريعي
ال���راب���ع ع��ش��ر  2013وذل���ك
بشكل إحصائي ومجدول •

• أس��م��اء ال��س��ادة أعضاء
م����ج����ل����س األم�����������ة م���ن���ذ
ال��م��ج��ل��س التأسيسي
حتى الفصل التشريعي
الرابع عشر 1962 - 2013

 عمل يوثق أسماء أعضاءمجلس األمة منذ نشأت
العمل البرلماني في
ال��ك��وي��ت م��ن المجلس
التأسيسي  1962إلى
الفصل التشريعي الرابع
عشر • 2013

• الدليل اإلرشادي لنظام
المعلومات البرلمانية

 دليل إرش��ادي للنظاماآلل���ي ل�لإس��ت��ع�لام عن
ال���وث���ائ���ق ال��ب��رل��م��ان��ي��ة،
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ق��اع��دة
ب���ي���ان���ات ت��ش��م��ل جميع
األن��ش��ط��ة التشريعية
والرقابية والسياسية
ال�����ت�����ي ق�����ام�����ت ب��ه��ا
المجالس المتعاقبة منذ
المجلس التأسيسي
ع���ام  1962ال���ى الفصل
التشريعي الحالي •
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مقال

مجلس األمة...
نحو المباني الصديقة للبيئة
والطاقة الشمسية 2020
إعداد م : .حسين النكاس  -مدير ادارة تقنية المعلومات
تعد المباني الصديقة للبيئة أو ما يعرف بالمباني الخضراء من أكثر
الوسائل الفعالة للتوفير في الموارد وتقليل انبعاث غازات وتحسين
جودة الحياة في المدن هو مصطلح عام يصف تقنيات التصميم الواعي

بيئيا في مجال الهندسه المعمارية وه��ي عملية تصميم المباني

بأسلوب يقلل استهالك الطاقة والمواد مع تقليل تأثيرات اإلنشاء
واالستعمال على البيئة مع تنظيم االنسجام مع الطبيعة.

ابتداء من التوفير في استهالك الطاقة والحفاظ على الطاقة،
وتهدف
ً

وانتهاء باستعمال مواد أعيد تدويرها ،واالمتناع عن استخدام المواد السامة
ويتم إنجاز هذه الجوانب من خالل العزل الحراري للجدران ،واالستفادة من
اإلنارة الطبيعية ،واتباع آليات مختلفة للتوفير في المياه والكهرباء ،فضال
عن استعمال مخلفات اإلنشاءات المعاد تدويرها كمواد خام في البناء
وكذلك استخدام الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة ،ومن
صديقة للبيئة ،فمصدرها الضوء.
نظافة ،كما أنها تعد
أكثرها
ً
ً
رؤية مجلس األمة واألمانة العامة
إن جميع الجهات الحكومية في دولة الكويت مهتمة باستخدام الطاقة
الشمسية نظرا لمزاياها العديدة ،وق��د ب��دأت الجهات الحكومية بدولة
الكويت ستخدمها فعليا منذ سنوات في مقراها الرئيسية أو في بعض
المراكز التابعة لها ومنها األمانة العامة بمجلس االمة وبتوجيهات من
السيد األمين العام السيد عالم الكندري ألن تكون مباني مجلس االمة
واحدة من الجهات والمباني الحكومية الفاعلة والمحورية في استخدام
الطاقة الشمسية والتحول إلى الطاقة النظيفة لجميع مباني مجلس األمة
له العديد من الفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع ككل ،كون الطاقة
المتجددة مصدر محلي ال ينتقل وال ينضب ويتالءم مع االحتياجات لمجلس
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األمة ،كما أن هذه الطاقة نظيفة وال تلوث البيئة وال تحدث أي ضوضاء،
كما أنها تستخدم تقنيات غير معقدة وذلك بتشجع المشاريع المقترحة او
تحت التنفيذ من قبل إدارة الشئون الهندسية بقطاع الهندسة والخدمات
ال سيما في مجاالت المياه والطاقة والبيئة وانطالقا من رؤية سمو أمير
البالد بتأمين  15في المئة من الطلب على الكهرباء باستخدام الطاقة
المتجددة ،بحلول عام .2030
أهم المشاريع الحالية والمستقبلية
ومن هذا المنطلق تم إدراج العديد من المشاريع ضمن الخطط التشغيلية
للسنوات القادمة ومنها التي تعتمد على تطبيق استخدام الشمسية
في مباني األمانة العامة بمجلس األمة في عام  ،2016فقد نفذت إدارة
الشئون الهندسية مشاريع الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية
تسخين المياه بالطاقة الشمسية أو أنظمة التدفئة المائية حيث تم توريد
وتركيب عدد  32لوح شمسي موزعه على مساحة تقارب  120مترا مسطح
مبني مجلس األم���ة وتعمل ه��ذه األل���واح تعمل على امتصاص أشعة
الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية حيث إن كل ( )16لوح شمسي مرتبط
بخزان السخان تستغل في تغذية مرافق مبني مجلس االمة ودورات المياه
والبوفيهات وحيث يمكن التحكم بدرجة الحراره للمياه التي يمكن ان تصل
الى  70درجة الستخدام الطاقة المستدامة في المستقبل والتي عملت
على توفير ( )6/1إستهالك الطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ق��ارن��ة بالطاقة
التي يتم استهالكها عند
تشغيل السخانات المركزية
بمجلس األمة.

مشروع األمانة العامة باستخدام الطاقة الشمسية تسخين المياه:

المجمع وتستمر دورة المياه تلك الى ان تتساوى درجة الحرارة في جميع

أحد المشاريع النموذجية التي تبنتها االمانة العامة بمجلس األمة ضمن

مكونات سخان المياه الشمسي ويطلق عليها ظاهرة السيفون الحراري.

مبادراتها للتعجيل في استخدامات الطاقة الشمسية فقد تم استخدام

• تصل درجة حرارة المياه في السخان الشمسي الى  75درجة مئوية.

أحدث أنظمة تسخين المياه في المبنى الرئيسي لمجلس األمة وتتكون 4
أجزاء المنظومة الطاقة الشمسية تتكون من عدة أجزاء:
• ألواح الشمسية.
• منظم الشحن.

الرؤية المستقبلية إلدارة الخدمات الهندسية في مجال الطاقة
الشمسية هي:

ً
مصدرا للطاقة لتشغيل
• أن يكون استخدام الطاقة الشمسية كمصدر

• خزانات مياه.

مباني مجلس األم��ة ومبنى الشيخ صباح األح��م��د ومبنى المعلومات

• تم استغالل الطاقة الشمسية في تسخين الماء من خالل نظم تسخين

والمبانى األخرى.

تعمل بواسطة ح��رارة والخاليا الشمسية عن ضوء الشمس ،ففي فصل

• تقليل التكلفة التشغيلية باستخدام وزيادة تركيب هذه األنظمة حيث

الصيف والتي تكون فيها درج��ات الحرارة ( )50تم توفير ( )%70من المياه

تتميز لقلة التكلفة المالية اإلجمالية على ميزانية مجلس األمة.

الساخنة التي يتم استخدامها بدرجة حرارة (.)60

• تطبيق م��ش��روع رف���ع ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة وت��ول��ي��ده��ا ب��اس��ت��خ��دام الخاليا

• ال تطلب الكثير م��ن أع��م��ال الصيانة وال��ت��رك��ي��ب ،وبالتالي ت��وف��ر على

الكهروضوئية ومحاولة الوصول الى أن يبلغ إجمالي كمية الطاقة الكهربائية

المهندسين باإلدارة بتقليل الجهد المبذول في الصيانة حيث إنه بمجرد

التي ستوفرها األمانة العامة باستخدام االلواح الشمسية.

تركيب األلواح الشمسية تبدأ عملها بأعلى درجات الكفاءة واإلتقان.

• من المشاريع المستقبلية استبدال نظم االنارة باستخدام اإلضاءة .LED

• تسخين المياه ،وذلك من خالل السخانات الشمسية التي توضع على

• التوفير وتقليل تحميل التكاليف المالية حيث إن تكلفة إنتاج الكهرباء

أسطح المباني التابعة لمجلس االمة بشكل مائل يناسب ميالن األشعة

والماء من مصادر متجددة اقل بالمقارنة مع التعرفة الجديدة الصادرة من

الشمسية واتجاهها وتم استخدام هذه التقنية في المبني الرئيسي

قبل وزارة الكهرباء والماء من الكهرباء.

وقد تم تسخين المياه والتدفئة وتسخين بواسطة الطاقة الشمسية ،في

• إمكانية استخدام الطاقة المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية ألنظمة

مجلس األمة.

الري او شبكة اإلنارة للطرق الداخلية في مجلس االمة من خالل استخدام

النظام المستخدم لسخانات المياه الشمسي:

ً
تماما عن الكهرباء الحكومية.
الطاقة الشمسية واالستغناء

• المحافظة على البيئة من التلوث الضوضائي ،وذلك ألن إنتاج الطاقة

السخان الشمسي يتكون من جزئيين

الكهربائية القابلة لالستخدام في األل��واح الشمسية ال يصدر أي صوت

• المجمع ( )collectorيستقبل اشعة الشمس ويحولها الى طاقة حرارية.

مزعج ،كما أنها ال تصدر أي انبعاث ضار يسبب تلوث البيئة •

• خ��زان ( )tankمياه معزول الستقبال المياه الساخنة واستعمالها عند
الحاجة.
• ل��ن��ق��ل ال��م��ي��اه الساخنة
المتكونة ف��ي المجمع
ال������ى ال�����خ�����زان نقل
ب��ال��ح��م��ل الطبيعي
وف����ي ه����ذه الحالة
يجب ان يكون الخزان
فوق مستوى المجمع وهذا
يسمح للماء ال��س��اخ��ن المتكون
في المجمع بن يصعد الى الخزان
بسبب انخفاض كثافته عن الماء
ال���ب���ارد وال����ذي ب����دورة ي��ن��زل الى
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هواية
فاطمة القزويني
إدارة المنظمات البرلمانية الدولية – قسم الترجمة

القزويني...
من الهواية إلى العالمية

أجرى اللقاء:
محمد العوض
بدات فاطمة القزويني هواية تصميم المالبس منذ نحو  4سنوات وتحولت مؤخرا الهواية إلى عمل فعلي تتمثل
بإنشاء مشاركة خاصة بما تشمل التصميمات التي تنفذها على أرض الواقع حول بدايتها من التصميم إلى التطبيق

كان لنا اللقاء التالي.

• متى بدأتي في هواية تصميم المالبس؟

ً
تقريبا سنة النشغالي بالعديد من االنشطة التطوعية الشبابية ثم
 -بدأت بتصميم المالبس من  2013وتوقفت

اكملت المشوار الى اليوم.

ً
تحديدا؟
• لماذا هذه الهواية

ً
فغالبا تمتاز
 -ألني أعشق الموضة بشكل عام التوجد لدي حدود لالفكار،والفكرة بدأت بشكل عام بالـ  t-shirtsوالـ jumpers

التصاميم بالبساطة وبنفس الوقت تكون عالموضة الدارجة ،وليست كالسيكية ً
أبدا.

ً
حاليا ال يوجد محل خاص ولكن يتعامل معي اغلب الـ  personal shoppersومنسقي مالبس بعض المشاهير من الدول

العربية والخليج ،باالضافة الى عرض تصاميمي في بعض المواقع االلكترونية والمحالت التي اختارها.
أفتخر انني استطعت ان اثبت قدرتي على النجاح لوحدي ،وان انشئ فكرة من الشيء وبدون مساعدة اي شخص،
وابدأ فيها من الصفر واصل الى ما وصلت له اليوم وانشئت ماركة يندرج تحتها العديد من االفكار من المالبس الى
االكسسوارات ومستلزمات تجميلية وصلت الى نيويورك .واكيد على الصعيد الشخصي تعلمت كيفية التعامل مع
االشخاص من مختلف األعمار والجنسيات.

• ما هي خططك المستقبلية؟

 -من ناحية خطة عمل فأنا افكر بإنشاء موقع او تطبيق لتسهيل عملية عرض المنتجات وعملية الشراء والتوصيل.

ً
أبدا وانها سوف تستمر
ومنذ ان بدأت بفكرة  Wicked Closetكنت اؤمن بمقولة والت ديزني" :ديزني الند لن تكتمل

باالبتكار والتطور طالما هناك خيال موجود في العالم"

"Disneyland will never be completed...It will continue to grow as long as there is
• "imagination left in the world. Walt Disney
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• جانب من تصاميم القزويني

وجه من المجلس

إعداد /لولوة القطان

االسم :شهد سعد القاشم
المسمى الوظيفي:

رئيس قسم متابعة وتقييم البرامج التدريبية بالتكليف
اإلدارة :إدارة التدريب

القطاع :الموارد البشرية

المؤهل الدراسي :ماجستير إدارة أعمال 2015
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

ب��دأت شهد القاشم حياتها المهنية في األمانة العامة لمجلس األم��ة عام

 2010كمهني مبتدئ في إدارة التدريب قسم تنفيذ البرامج حتى تم استحداث

هيكل تنظيمي واستحداث أقسام جديدة تختص بالتدريب والتقييم بشكل أدق،

حينها أصبح لقسم متابعة وتقييم البرامج دور بارز في إنتاجية الكم والنوعية في

البرامج التدريبية وقياس العائد من التدريب بناء على توجيهات رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم.

ومن خالل روح العمل الجماعي الذي يربط موظفين قطاع الموارد البشرية بشكل عام

وإدارة التدريب بشكل خاص تم استحداث استبانات تعنى بتطوير البرامج التدريبية من

خالل تغطية أكثر من زاوية لتحديد مستوى اإلنتاجية المطلوبة التي تتناسب مع كفاءات

يقيم المتدرب وذلك يعمل على تطوير
األمانة العامة لمجلس األمة ،حيث أصبح المدرب ّ
مستوى الموظف وزيادة مستوى إنتاجيته في العمل من خالل االستفادة المنشودة من

البرامج التدريبية ،كذلك يقوم المنسق أو المشرف على البرنامج بتقييم البرنامج بجميع
تفاصيله وذلك يرفع من مستوى جودة الخدمة في البرامج المقدمة.

وتوجهت بالشكر الكبير إلى األستاذة ايمان البداح – األمين العام المساعد لقطاع الموارد

البشرية على ثقتها المعهودة بالموظفين وتمكينهم لمواجهة العمل بشكل مثالي في

سبيل تطوير العمل ،كما توجهت بالشكر الخاص لألستاذة رنا الغانم – مدير إدارة التدريب على

توجيهاتها ودعمها المستمر للموظفين وإيجابيتها في العمل ،حيث تمتلك الموهبة في تحفيز

الموظفين بشكل مستمر حتى ال يكون هناك مجال لإلحباط الوظيفي.

وشكر خاص لموظفي اإلدارة على حرصهم ومتابعتهم للعمل بشكل يومي كما أنهم ال يغفلون

عن جانب التطوير المستمر من خالل عملهم الجماعي وأفكارهم المتجددة في سبيل ارتقاء اإلدارة
إلى أعلى المراتب وأفضل المستويات في االرتقاء الوظيفي.

وتمنت القاشم أن يمتلك كل موظف في مجلس األمة الوعي التام عن أهمية إدارة التدريب في

سبيل التطور الوظيفي الذي يعود بالنفع على األمانة العامة لمجلس األمة ،وباب اإلدارة مفتوح آلراء
ً
دائما نحو التقدم
واقتراحات الموظفين في حال التقصير أو التطوير بال تكلف ،وتتطلع إدارة التدريب

ً
مثاال يحتذى به وتسعى
المستمر في سبيل تحقيق رؤية األمانة العامة لمجلس األمة على أن نكون

جاهدة لتأسيس مركز برلماني تدريبي على المستوى المحلي والدولي •
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وثيقة برلمانية
إعداد /إنتصار سليامن السعيد  -مدير إدارة التوثيق واملعلومات

قانون انشاء
المحكمة الدستورية
نسلط الضوء في هذا العدد على وثيقة برلمانية هامة
في تاريخ مجلس األم��ة بدولة الكويت وه��ي وثيقة
قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
ففي دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي
الثالث بتاريخ  1971/5/29تقدم كل من السادة األعضاء/
يوسف خالد المخلد ،بدر ضاحي العجيل ،جاسم إسماعيل
جمعة ،محمد أحمد الرشيد ومبارك عبدالعزيز الحساوي،
باقتراح قانون إلنشاء المحكمة الدستورية وهي محكمة
تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل
في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم
بقوانين واللوائح ،وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء
مجلس األمة أو بصحة عضويتهم ،ويكون حكم المحكمة
ً
ملزما للكافة ولسائر المحاكم.
الدستورية
وف���ي ع���ام  1973ت��أس��س��ت المحكمة ال��دس��ت��وري��ة وفق
القانون رقم  14لسنة  1973تتكون من خمسة مستشارين
يتم اختيارهم من قبل المجلس األعلى للقضاء باالقتراع
ال��س��ري ،يعينون ب��م��رس��وم أم��ي��ري ،كما يختار المجلس
عضوين احتياطيين ،يشترط أن يكونوا من الكويتيين،
وتنعقد المحكمة كلما اقتضت الحاجة لها وتكون أحكامها
ملزمة لبقية المحاكم ،وترفع المنازعات إلى المحكمة عن
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طريق مجلس الوزراء أو مجلس األمة أو عن طريق أحد المحاكم
عندما ترى أن الفصل في قضية معينة يقوم على تفسير مادة
دستورية أو قانون محدد.
وفي دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
عشر بتاريخ  2014/5/27تقدم رئيس مجلس األمة السيد /مرزوق
علي الغانم وال��س��ادة األعضاء راك��ان يوسف النصف ،فيصل
فهد الشايع ،يوسف سيد حسن الزلزلة ،مبارك سالم الحريص،
باقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  14لسنة 1973
بإضافة م��ادة ج��دي��دة برقم (راب��ع��ة م��ك� ً
�ررا) إل��ى ق��ان��ون إنشاء
المحكمة الدستورية نصها كاالتي" :لكل شخص طبيعي أو
اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي
قانون أو مرسوم بقانون أو الئحة إذا قامت لديه شبهات جدية
بمخالفته ألحكام الدستور ،وكانت له مصلحة شخصية مباشرة
في الطعن عليه....ألخ".
وفي تاريخ  2014/8/10صدر القانون رقم  109لسنة  2014بتعديل
بعض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م  14لسنة  1973بإنشاء المحكمة
الدستورية بإضافة المادة سالفة الذكر.
وللمزيد م��ن التفاصيل واس��ت��ع��راض ال��وث��ائ��ق المرتبطة في
هذا الموضوع ولالطالع على أهم إنجازات مجلس األمة منذ
المجلس التأسيسي حتى الفصل التشريعي الخامس عشر
الحالي يمكنكم زيارة النظام اآللي للمعلومات البرلمانية إلدارة
التوثيق والمعلومات على الرابط• Searsh.kna.kw :
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تواصل اجتماعي

Snaps

إعداد :دالل الشايجي

Mashro3y_q8y

Takweenkw

ع���رض خ��ط��ط ومشاريع
الدولة قيد التنفيذ وآخر
المستجدات حولها.

مكتبة إبداعية غير تقليدية ...كتب ،محاضرات وورش
عمل ،تعرفوا على بطاقة القراء وكونوا على موعد مع
ضيف سناب كل جمعة في فقرة قارئ الجمعة.

Mojaz

Visit a city

مجلة الكترونية شاملة في

سيقدم لك التطبيق جدول

م��ج��االت الثقافة والتاريخ

سياحي يومي بعد اختيار

والصحة والعلوم وغيرها.

وجهتك من الدول المعروضة
ومدة اإلقامة فيها.

@manshoor

@dawratkw

م��س��اح��ة م��ف��ت��وح��ة لعرض

اش��ت��رك ف��ي مجموعة من

مقاالت ومواضيع متنوعة

الدورات التدريبية في إدارة

تستحق القراءة.

األعمال والتصوير واللغات
وغيرها وأنت بمكانك.
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خير جليس

إعداد :محمد العوض
 -عنوان الكتاب:

 -عنوان الكتاب:

(امتحان المارشملو).

(م������ا أع�����رف�����ه ع���ل���ى وج���ه

 -المؤلف :والتر مينشيل.

اليقين).

 -الناشر :مكتبة جرير 2016

 -المؤلف :أوبرا وينفري.

 -نبذة :يعتمد المؤلف على

 -الناشر :مكتبة جرير 2016

عقود من االبحاث والنماذج

 -نبذة :هنا تأكد الكاتبة في

ال���ح���ي���ات���ي���ه الس��ت��ك��ش��اف

ه���ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي يجمع

طبيعة قوة اإلرادة من خالل

كتابات لها على مدى أربعة
ً
عاما هو بأنك عندما
عشر

تحديات الحياة اليومية  -من

ً
ش��ي��ئ��ا ب��ح��ق ف��إن��ه
ت���ع���رف

التحكم بالوزن والتوقف عن
 عنوان الكتاب:(القوة).
 المؤلف :روندا بيرن. الناشر :مكتبة جرير 2016 نبذة :هذا الكتاب سيصلب��ك إل���ى أن ال��ح��ي��اة التي
ً
دائما تكون أقرب
تحلم بها
إل��ي��ك أك��ث��ر مما يمكنك أن
تتخيل.

التدخين والتخطيط للتقاعد
 ...إلخ.

 عنوان الكتاب:(ت����أم��ل�ات ف���ي ال��س��ع��ادة
االيجابية).
 المؤلف :محمد بن راشدآل مكتوم.
 الناشر :إكسبلورر للنشروالتوزيع  -فبراير 2017
 نبذة :يتناول هذا الكتابمفهوم السعادة االيجابية
م���ن زواي�����ا ج���دي���دة وظ�ل�ال
مختلفة للشيخ محمد بن
راشد  -حيث وضع مجموعة
من التأمالت اإلداري��ة في
السعادة االيجابية وتاثيرها
على االنتاج واالبداع.

يميل إل��ى أن يصمد على
السنين.
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من األرشيف

إعداد /مسلط السبيعي

• دورة التخطيط االستراتيجي للسادة األمناء المساعدين 2007

ً
وقوفا :عبد العزيز الساعي  -أحمد الهاجري  -راضي الوسمي  -األمين العام عالم الكندري  -المحاضر
من اليمين

د .أحمد بوزيد  -أنور العبيدان  -ناصر العبد الجادر  -رئيس قسم التدريب خالد محارب.
ً
جلوسا :هاشم الموسوي  -بسام الرفاعي  -سليمان الماضي  -توفيق الوهيب  -عبدالله جبر
من اليمين

• الزمالء سامي الشايع توفيق الوهيب جمال الخميس محمد السلمان شهر اكتوبر 1993

• عسكر العساكر ومصلح العتيبي ونواف الجاسر .1999

• األمين العام السابق شريدة المعوشرجي والزمالء جمال دغيشم وجاسم الجاسم

• ٔ
االم��ي��ن العام السابق شريدة المعوشرجي واألم��ي��ن العام المساعد للجلسات ٔانور

وجمعة الشطي وعادل اللوغاني في شهر نوفمبر عام .2003

أكتوبر  - 2017العدد 27 #

26

العبيدان واألمين العام المساعد للجان عبداللطيف الصقر .2001

متسابقو «تواصل» ...مبروك

ابراهيم عوض الله

أنس المزروعي

فجر الصويلح

باإلضافة إلى:

فاطمة الراشد  -بسمة المقهوي
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مسابقة تواصل

• ماذا يمثل هذا الشعار؟
• الرصد المستمر ألفضل الممارسات النيابية واإلداري��ة وتبني فرص التغيير المناسبة وتنفيذ

ً
مثاال يحتذى به ...ما القيمة التي
المبادرات الخاصة بها بهدف جعل األمانة العامة لمجلس األمة
يمثلها هذا التعريف (الريادة • المسؤولية • االتقان)؟
• ماذا يمثل الوالء المؤسسي؟
شروط المسابقة:
• ً
أوال :ال يجوز المشاركة بأكثر من كوبون واحد للمسابقة الواحدة.
ً
ثانيا :ال يحق ألسرة مجلة «تواصل» المشاركة في المسابقة
•
ً
ثالثا :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة
•
ً
رابعا :يتم تعبئة النموذج المخصص لالجابة ،وترسل االجابات إلى سكرتارية ادارة االعالم.
•
ً
خامسا :سوف يكون هناك خمسة فائزين فقط لكل مسابقة ويتم اختيارهم عن طريق السحب ،ويعلن عن أسماء
•
الفائزين في المسابقة في العدد التالي لمجلة «تواصل» ولكل موظف حق الفوز مرة واحدة فقط.
كوبون المشاركة في مسابقة (تواصل):
• إسم الموظف:

.....................................................................................................................................................................

• إجابة السؤال األول:
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اإلدارة:

.......................................

الرقم الداخلي:

.............................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• إجابة السؤال الثاني:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• إجابة السؤال الثالث:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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