
أن  بعد  للحياة  الكويت  وتعود  اليوم  نعود  نحن  ها 
العالم، فكان سبباً  وباء كورونا بظالله على  ألقى 
الرحمة  لهم  اهلل  نسأل  الكثيرين  أرواح  يف قطف 
واملغفرة كما ندعو اهلل أن مين بالشفاء على جميع 

املصابني وأن يعجل بزوال هذه الغمة.
بالشكر  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  املناسبة  وبهذه 
بجد  عملوا  الذين  العامة  األمانة  منتسبي  جلميع 
التي توقف بها  واقتدار وتفاٍن خالل تلك الشهور 
من  انطالقاً  آثروا  أنهم  إال  نهائي،  بشكل  العمل 
املهمة  األعمال  إجناز  يواصلوا  أن  املسئولية  روح 
تتوقف  فلم  التعطيل،  تقبل  ال  والتي  والضرورية 

األمانة العامة ملجلس األمة عن العمل وخدمة األعضاء 
وما  الرسمية  اإلجازة  ظروف  كل  رغم  واحداً  يوماً 

تخللها من حظر كلي وجزئي.  
الذي  ديدنكم  هذا   ، والتقدير  الشكر  كل  مني  فلكم 
واألسقام  األوبئة  شر  من  اهلل  حفظكم   ، به  عرفتكم 
األمني  عهدها  وولي  وأميرها  الكويت  اهلل  وحفظ 

وشعبها الكرمي. 

أخوكم 
عالم علي الكندري 
أمني عام مجلس األمة

1

كلمة العدد

العـودة بـعـد 
الوبــــاء
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الغانم : دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه األزمة واجب على الحكومة والمجلس

المجلسأخــبــار

قـــال رئيـــس مجلـــس األمـــة مـــرزوق علـــي الغـــامن أن دعـــم أصحـــاب 
املشـــاريع الصغيـــرة واملتوســـطة يف ظـــل تأثيـــرات أزمـــة كورونـــا هـــو واجـــب 

ــة واملجلـــس. واســـتحقاق علـــى احلكومـ
جـــاء ذلـــك يف كلمـــة القاهـــا الغـــامن يف مســـتهل اللقـــاء الـــذي اقامتـــه جلنـــة 
الشـــؤون املاليـــة واالقتصاديـــة البرملانيـــة مـــع أصحـــاب املشـــاريع الصغيـــرة 
واملتوســـطة والكبيـــرة والعاملـــني يف القطـــاع اخلـــاص، وذلـــك ملناقشـــة 
ــاركة عـــدد مـــن الـــوزراء  ــا مبشـ ــة كورونـ التداعيـــات االقتصاديـــة جلائحـ

واملســـؤولني املعنيـــني.
ــاب  ــن أصحـ ــأن مـ ــل الشـ ــع أهـ ــاور مـ ــتماع والتحـ ــامن أن االسـ ــال الغـ وقـ
املشـــاريع وممثلـــي القطـــاع اخلـــاص ضـــروري وحيـــوي حتـــى يتســـنى ان 
تكـــون التشـــريعات والقوانـــني متواكبـــة مـــع املتطلبـــات احلقيقيـــة والواقعيـــة 

ولضمـــان اال يشـــوب اي تشـــريع اي اعتـــوار او نقـــص.
واضـــاف الغـــامن »باألصالـــة عـــن نفســـي وبالنيابـــة عـــن أختـــي وإخوانـــي 
ــادة الـــوزراء  ــا ونرحـــب بالسـ ــاء مجلـــس األمـــة نرحـــب بكـــم جميعـ أعضـ
والنـــواب ونرحـــب بســـعادة محافـــظ البنـــك املركـــزي ومديـــر التأمينـــات 
االجتماعيـــة والســـادة رؤســـاء ومـــدراء وممثلـــي الشـــركات يف القطـــاع 

ــرة واملتوســـطة. ــاريع الصغيـ ــي املشـ اخلـــاص وممثلـ
وقـــال الغـــامن« انـــا موجـــود اليـــوم معكـــم ليـــس ألحتـــدث ولكـــن ألســـتمع 
ـــات واملشـــاكل  ـــر عـــن التحدي ـــه ألن أفضـــل مـــن يســـتطيع أن يعب ـــا تعانون مل
واحللـــول لهـــذه املشـــاكل هـــم أصحـــاب الشـــأن واالختصـــاص واملعنيـــني.
وأوضـــح الغـــامن أنـــه ال ميكـــن لعضـــو مجلـــس األمـــة أن يكـــون ملمـــا 
بـــكل األمـــور خبيـــراً يف كل شـــيء وصاحـــب شـــأن واختصـــاص يف كافـــة 
املجـــاالت والقطاعـــات، بـــل يجـــب أن يكـــون مســـتمعاً جيـــدا ملختلـــف 
وجهـــات النظـــر ويحـــاول أن يترجمهـــا يف دوره الرقابـــي والتشـــريعي 
ـــاة، أو مبمارســـة  ســـواء عـــن طريـــق تشـــريع القوانـــني الالزمـــة لرفـــع املعان
دوره الرقابـــي ووفـــق املـــادة 50 مـــن الدســـتور بالتعـــاون مـــع الـــوزراء يف 

احلكومـــة.
وأكـــد الغـــامن نحـــن يف شـــراكة مـــع احلكومـــة ولســـنا يف حـــرب، لذلـــك فـــان 

هـــذه اجللســـات احلواريـــة توضـــح الكثيـــر مـــن األمـــور، ففـــي الســـابق كانـــت 
تصـــدر قوانـــني ثـــم نلتقـــي بالصدفـــة مـــع بعـــض املختصـــني وأصحـــاب 
الشـــأن ويبـــدون مالحظـــات وجيهـــة، ونقـــول اننـــا لـــم نكـــن منتبهـــني لهـــا 
وقـــت إصـــدار التشـــريعات ونعدكـــم بـــأن تعـــدل هـــذه التشـــريعات يف 

املســـتقبل.
رفـــع  املســـؤولية يف  علـــى اجلميـــع حتمـــل  يجـــب  انـــه  الغـــامن  واكـــد 
ــا  ــا » ألننـ ــروعات، مبينـ ــاب املشـ ــل اصحـ ــن كاهـ ــاكل عـ ــات واملشـ التحديـ
ـــة  ـــس األم ـــول أعضـــاء مجل ـــا نق ـــة، وعندم ـــس األم ـــم كأعضـــاء مجل منثلك

فأشـــمل الـــوزراء أيضـــاً ألنهـــم أعضـــاء أيضـــاُ يف املجلـــس.
ـــة،  ـــا يف احلكوم ـــرة إلخوانن ـــال »الرســـالة األخي ـــه قائ ـــامن كلمت ـــم الغ واختت
أرجـــو فعـــال منكـــم بـــرا بقســـمكم أن يؤخـــذ القـــرار الصحيـــح الـــذي 
تقتنعـــون بـــه بعيـــدا عـــن أي تأثيـــرات أو ضغوطـــات أخـــرى أيـــا كان 
مصدرهـــا وأيـــا كان نوعهـــا، ألن مـــن يحاســـب هـــو رب النـــاس وليـــس 

النـــاس واملوجـــودون هنـــا برقابنـــا.

رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن متحدثاً يف اللقاء

لجنة الشوون المالية واالقتصادية البرلمانية تلتقي مع أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص
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بدر ناصر اخلرايف متحدثاً

جانب من املشاركني

كبار احلضور

مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مشعل العثمان متحدثاً

مشاركة تتحدث يف اللقاءالنائب محمد الدالل متحدثاًمحافظ البنك املركزي

وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة دولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل
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بمناسبة التشغيل المبدئي لشاشات النظام اآللي الجديد 

األمين العام كرم العاملين في مشروع قطاع الموارد البشرية

المجلسأخــبــار

حتـــت رعايـــة األمـــني العـــام ملجلس األمة عـــالم الكندري احتفـــى قطاع املوارد البشـــرية بالتشـــغيل املبدئي للشاشـــات الرئيســـية اخلاصة بـ 
»النظـــام اآللـــي اجلديـــد لقطـــاع املوارد البشـــرية« وألقـــى األمني العـــام ملجلس األمـــة كلمة بهذه املناســـبة مشـــيداً فيها بجهـــود العاملني يف 
 املشـــروع ومثابرتهم يف العمل خالل الفترة الســـابقة وحرصهم على امتام املشـــروع رغم الظروف الصحية التي تشـــهدها البالد والعالم كافة.
وقـــام األمـــني العـــام ملجلـــس األمـــة بتكرمي مجموعـــة املوظفني املشـــاركني يف مشـــروع النظـــام اآللي وحضـــر املناســـبة كل من األمـــني العام 
املســـاعد لقطـــاع املعلومـــات خالـــد املطيـــري واألمني العام املســـاعد لقطاع لقطـــاع املوارد البشـــرية عـــادل اللوغاني واألمني العام املســـاعد 

لقطـــاع االعالم أمـــل املطوع.
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األمني العام عالم الكندري يكرم الزمالء يف قطاع املوارد البشرية

األمني العام عالم الكندري ييلقي كلمة بهذه املناسبة
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األمانة العامة نظمت حفلها السنوي 
بمناسبة األعياد الوطنية

نظمـت  السـنوية  عادتهـا  علـى  جرًيـا 
حفـاًل  األمـة  ملجلـس  العامـة  األمانـة 
مبناسـبة األعياد الوطنية فبراير املاضي 
بحضـور األمـني العـام ملجلـس األمة عالم 

الكنـدري.

الـذي  احلفـل  هامـش  علـى  وأقيمـت 
إدارة  عليـه  واإلشـراف  بتنظيمـه  قامـت 
العالقـات العامـة واملراسـم، فقـرات عـدة 
منهـا معـرض للمشـروعات الصغيـرة يف 
خيمـة مجلـس األمـة ومعـرض للسـيارات 
توزيـع  جانـب  إلـى  ومسـابقات  القدميـة 
منتسـبي  وأهالـي  أبنـاء  بحضـور  جوائـز 

العامـة.  األمانـة 

وحضـر االحتفـال، األمـني العام املسـاعد 
لشـؤون حـرس مجلـس األمـة اللـواء خالد 
لقطـاع  املسـاعد  العـام  واألمـني  الوقيـت 
العـام  واألمـني  القطامـي  ناديـة  اللجـان 
عـادل  البشـرية  املـوارد  لقطـاع  املسـاعد 
اللوغانـي واألمـني العـام املسـاعد لقطـاع 

اإلعـالم أمـل املطـوع.

6

األمانةأخــبــار
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األمني العام يستمع لشرح حول السيارات املشاركة يف الفعالية

مسابقة األطفال القت استحساناً واسعاً

نشاط الرسم لألطفالزميالن من حرس املجلس مع أبنائهمعالم الكندري يستمع ألحد األطفال

أبناء زمالء سعداء يف حضور االحتفالية



9 8

تطورت أساليب نشر الكتب يف العالم أجمع، فال يقتصر نشرها على طباعتها طباعة ورقية بل ظهرت الكتب التي يتم 
تسجيلها صوتيًا وتسمى »الكتب املسموعة«. وهو أسلوب مريح لكل من ال يستطيع القراءة لضعف نظره أو حتى ال ميلك 

الوقت للقراءة بواسطة الكتب. 
واالستماع إلى الكتب الصوتية يعد نوعًا من املتعة ألن الراوي فيه ممثل فيكون االستماع مبثابة الذهاب إلى مسرحية 

أو مشاهدة التلفزيون بدون صورة.
فيما يلي قائمة من بعض الكتب املختارة من موقع »كتاب صوتي« الذي يحتوي على آالف الكتب الصوتية العربية العالية 

اجلودة.

الكتب الصوتية

8

جليسخير
إعـــداد
لـمــياء الـسـمـحــان
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املؤلف: فيل جونز

وجـــد مؤلـــف الكتـــاب مـــن خـــالل 
مجـــال  يف  الطويلـــة  خبرتـــه 
مـــن  عـــدداً  ثمـــة  أن  األعمـــال 
القـــادرة  الســـحرية  الكلمـــات 
علـــى تغييـــر نتائـــج أي صفقـــة 
مـــن خـــالل تأثيرهـــا علـــى العقـــل 
الرئيســـي  والهـــدف  الباطـــن، 
للكتـــاب هـــو أن يجعلـــك ناجحـــاً 
يف مجـــال األعمـــال بـــدءاً مـــن 
التعامـــل مـــع زمالئـــك يف العمـــل 

بعائلتـــك. وانتهـــاء 

املدة: 28 دقيقة.

املؤلف: ديل كارينجي

يتنـــاول الكتـــاب موضـــوع القلـــق، 
يســـلب  الـــذي  املـــرض  ذلـــك 
النفـــس طمأنينتهـــا ويقـــف ســـداً 
أمـــام أســـباب الســـعادة  منيعـــاً 
والصحـــة. وقـــد جمـــع الكاتـــب 
حكـــم وأقـــوال احلكمـــاء واألنبيـــاء 
التـــي تعالـــج القلـــق مـــن شـــتى 
العديـــد  خـــالل  مـــن  جوانبـــه، 
إلتقـــى  الذيـــن  العظمـــاء  مـــن 
بهـــم وســـمع قصـــص كفاحهـــم، 
ـــق واســـتمتعوا  ـــروا القل ـــف قه وكي

باحليـــاة.

املدة: 51 دقيقة.

الكاتب: روبرت غرين

وأربعــني  ثمــاٍن  الكاتــب  يقــدم 
قاعــدة ألولئــك الذيــن يبحثــون 
عــن القــوة، فالقــوة تعنــي النجاح، 
وال يوجــد أحــد ال يطمــح يف تلــك 

القــوة يف حياتــه.

املدة: 24 ساعة و52 دقيقة.

الكاتب: جون أكوف

 %92 أن  اإلحصـــاءات  تظهـــر 
يضعـــون  الذيـــن  النـــاس  مـــن 
اجلديـــدة«  للســـنة  »أهدافـــاً 
يف  يفشـــلون  العـــام  بدايـــة  يف 
إكمالهـــا قبـــل انتهائـــه. والســـبب 
وراء ذلـــك هـــو ســـعيهم املبالـــغ 
ــذا  ــن يعلمـــك هـ ــال. لـ ــه للكمـ فيـ
ــاب كيـــف حتقـــق أهدافـــك  الكتـ
علـــى  يســـاعدك  بـــل  مبثاليـــة 
وجعلهـــا  وتبســـيطها  تقليلهـــا 

اإلجنـــاز. وســـهلة  ممتعـــة 

املدة: 28 دقيقة.

9

دع القلق ما عليك قوله تماما 
وابدأ الحياة

كيف تمسك 
بزمام القوة

أنهي 
امنح نفسك جائزة 

اكمال عملك
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حديثاوصل

قواعد وأحكام القانون والقضاء اإلداري 

املؤلف : جورجي شفيق ساري  -  د. فواز ثامر اجلدعي

الطبعة : 2019

يتركـــز هـــذا الكتـــاب علـــى مبـــدأ املشـــروعية وهـــو املبـــدأ الـــذي يقـــود 
عمـــل الســـلطات وعمـــل اإلدارة ، ويتنـــاول القـــرار اإلداري بأســـلوب 
مبســـط مـــع التدليـــل عليهـــا مـــن احـــكام القضـــاء وآراء الفقهـــاء ، 

ـــى اعمـــال اإلدارة. ـــة عل ـــة القضائي كمـــا يتحـــدث عـــن الرقاب

الضوابط القانونية للدعاية االنتخابية بني النص 
والتطبيق 

املؤلف : عادل الكحالوي

الطبعة : 2019

ومفهوم   ، الترشح  وحق  االنتخاب  حق  مفهوم  الكتاب  يتناول 
متويل  وضوابط   ، بالدميقراطية  وعالقتها  االنتخابية  الدعاية 
اخلاصة  احلياة  حلرمة  التعرض  وحظر   ، االنتخابية  الدعاية 

للمرشحني .

إعـــداد
أنفال عيسى القالف

12

وصل حديثًا في مجال العلوم السياسية:

)سياسة الكويت الخارجية 1991 - 2016 م (

ــر.. وآفـــــاق  ــاضــ ــحــ ــات الــ ــديـ ــي.. تـــحـ ــاضــ ــمــ إنـــــجـــــازات الــ

المستقبل

للمؤلف: أ.د. عبدالرضا أسيري 

الطبعة األولى 2017 م

اشتمل الكتاب على عشرة فصول، شرح من خاللها 

الكاتب سياسة الكويت الخارجية من حيث التعريف 

الدولية،  العالقات  وبين  بينها  والفرق  والمضمون 

الخارجية،  الــكــويــت  سياسة  مــحــددات  شــرح  كما 

أبرز  الكتاب  من  الثاني  الفصل  في  الدكتور  ســرد 

النشأة  منذ  الخارجية  الــكــويــت  سياسة  محطات 

وحتى االستقالل، وتناول في الفصل الثالث  سياسة 

الكويت الخارجية منذ االستقالل حتى الغزو العراقي، 

لسياسة  امتداد  على  الرابع  الفصل  احتوى  حين  في 

كتب وصلت حديثا لمكتبة مجلس االمة 

قامت مكتبة المجلس بالتزويد من معرض الكتاب الدولي الذي أقيم مؤخرا في نوفمبر 

2018، واقتناء المصادر التي تغطي كافة المجاالت والموضوعات المطروحة، وقد حرصت 

المكتبة على التواصل المستمر مع الزمالء الموظفين في األمانة العامة لمجلس االمة 

والمراجع  الكتب  اختيار  في  وإشراكهم  المكتبة  إثــراء  في  الفعالة  المساهمة  أجــل  من 

شأنها  من  والتي  العمل  وتناسب مجال  المعرفية  احتياجاتهم  تستهدف  التي  الحديثة 

األمانة  رسالة  انطالقا من  يأتي ذلك  القرار،  التشريعية ومتخذي  العملية  ودعم  تعزيز 

العامة بتقديم أفضل وأحــدث الدعم المعرفي، وتحقيقا ألهــداف مكتبة المجلس التي 

منها التزود بالمصادر الحديثة واثراء المكتبة، ونعرض لكم مجموعة مختارة من الكتب 

التي وصلت حديثا ومتاحة للجميع لالستفادة منها: 

عن  المؤلف  يغفل  لم  الحالي،  يومنا  حتى  التحرير  عقب  الخارجية  الكويت 

سياسة  على  الخليجية  الــدائــرة  أثــر  على  الــضــوء  تسليط 

األدوار  من  جانبا  ســرد  حيث  الخارجية،  الكويت 

التكامل  تجربة  الكويت على صعيد  بها  قامت  التي 

االقتصادي ورأب الصدع الخليجي، ثم انتقل الكاتب 

وهو  األشمل  النطاق  إلى  السادس  كتابه  فصل  في 

الدائرة العربية في سياسة الكويت الخارجية موضحا 

استرسل  العربية،  القضايا  بعض  الكويت من  مواقف 

سياسيا  الكويت  دور  في  السابع  الفصل  في  المؤلف 

فقد  الثامن  الفصل  في  أما  اإلقليمي،  المستوى  على 

طرح المؤلف أدوار الكويت الخارجية تجاه دول القوى 

والدولية نصيب  للمنظمات اإلقليمية  الكبرى، كما كان 

من الكتاب، ختم الدكتور كتابه بطرح أبرز التحديات التي 

علمية  نظر  وجهة  من  الخارجية  الكويت  سياسة  تواجه 

والجداول  المالحق  من  بعدد  ذلــك  وألحق  وأكاديمية، 

واألشكال المعززة ألطروحاته.

إعداد: أنفال عيسى القالف

وصل  حديثًا
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استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
 

املؤلـــــف: الهيئة العامة ملكافحة الفساد

الطبعة: 2019

تعـــد هـــذه االســـتراتيجية األولـــى مـــن نوعهـــا يف تاريـــخ الكويـــت، 
ــة  ــز النزاهـ ــو تعزيـ ــي نحـ ــة احلالـ ــه الدولـ ــار توجـ ــاءت يف إطـ وجـ
ــن  ــتراتيجية مـ ــون االسـ ــي، وتتكـ ــاد اإلداري واملالـ ــة الفسـ ومحاربـ
الرؤيـــة واملبـــادئ واالهـــداف واحملـــاور واألولويـــات واملبـــادرات 
حـــول القطـــاع العـــام واخلـــاص واملجتمـــع والهيئـــات املتخصصـــة، 
وتركـــز علـــى ضمـــان أعلـــى نســـبة مـــن االلتـــزام بأحـــكام اتفاقيـــة 

ــاد. ــة الفسـ ــدة ملكافحـ األمم املتحـ

احلق الدستوري يف احلصول على املعلومات يف الدستور 
املصري والفرنسي واألمريكي 

املؤلف: ياسر سيد حسني 

الطبعة: 2018

يعتبر حق الفرد يف احلصول واالطالع على املعلومات والبيانات من 
أهم احلقوق واحلريات األساسية املشتقة من حرية الرأي والتعبير، 
لذا حرص املؤلف يف هذا اإلصدار على تسليط الضوء على احلق 
واالساس  املفهوم  حيث  من  املعلومات  على  للحصول  الدستوري 
الدستوري ومدى الترابط مع احلقوق واحلريات، واحلماية القانونية 
املعلومات،  على  احلصول  يف  الفرد  حق  لـ  القضائية  واحلماية 

واالتفاقيات الدولية التي تنظم حق احلصول على املعلومات.
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العددملف

انطلقت حملة أمانة يف عام 2017 برغبة طموحة ومتطلعة من معالي 
وتشجيع  العمل  بيئة  الغامن يف حتسني  مرزوق  األمة  رئيس مجلس 
لالرتقاء  املساعي  وتوحيد  اإلداري  للتطوير  اإلدارية  املبادرات 

مبؤسستنا التشريعية العريقة وهي األمانة العامة ملجلس األمة.
 ومن هنا بدأت حملة أمانة أولى خطواتها لنشر رؤية ورسالة وقيم 
مجلس األمة ، ففي 9 أكتوبر 2017 مت افتتاح حملة أمانة واإلعالن 
عن سفرائها الذين ميثلون قطاعات األمانة ونقل رؤية ورسالة وقيم 
األمانة لزمالئهم من مختلف القطاعات باإلضافة إلى وضع خطة 

يف 9 أكتوبر 2017 أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن افتتاح حملة أمانة بهدف نشر الثقافة املؤسسية وحتسني  
بيئة العمل وتشجيع املبادرات اإلدارية للتطوير اإلداري .

»حملة أمانة« ثالث سنوات من النجاح المتواصل

العمل املناسبة لتحقيقها عبر فعاليات و أنشطة متنوعة. 
خطتها  جناح  على  حريصة  كانت  انطالقها  ومنذ  احلملة  وألن 
اجلمهور  مع  التعامل  على  وتدريبهم  السفراء  تأهيل  مت  املوضوعة 
واإلعالم وتنمية مهارات التفاوض واإلقناع وغيرها على يد مجموعة 
وأنشطة  فعاليات  قيام  عن  ذلك  وأثمر  املتخصصني  املدربني  من 
مختلفة وخلق أجواء عمل إيجابية تساهم يف دعم رؤية ورسالة وقيم 
الصغيرة  املشاريع  دعم  كمعرض  اجتماعية  نشاطات  سواء  األمانة 
مصاحبة  فعاليات  أو  االبتكار  بوابة  كمشروع  اإلدارية  املبادرات  أو 

إعـــداد
دالل الشايجي / لولوة القطان
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ملناسبات عاملية كيوم الصحة العاملي وغيرها.
أن البد  تواصل  رأت  انطالق احلملة  وبعد مرور عامني من  واليوم 
من أن نسلط الضوء على هذه التجربة وأثرها فكان لنا هذا اللقاء 
اإلعالم  لقطاع  املساعد  العام  األمني  أمانة  حملة  جلنة  رئيس  مع 
بالتكليف أمل املطوع ولقاء مع مقرر جلنة أمانة علي الكندري ولقاء 

مع سفراء احلملة وصايف الشمري وسالم العدل. 

المساعد  العام  األمين  أمانة  حملة  لجنة  رئيس  مع  لقاء 
لقطاع اإلعالم أمل المطوع:

يف ختام حملة أمانة وبعد مرور عامني على إنشائها برأيك ما هي 
أصداء حملة أمانة ؟ كيف تقيمينها ؟وهل حققت املطلوب منها؟

انقسـم العمـل يف حملـة أمانـة إلـى مرحلتـني : املرحلـة األولـى يف عـام 
2017 والتـي متثلـت يف كونهـا مرحلـة تعريفيـة الهـدف منهـا تعريـف 
موظفـي مجلـس األمـة ومنتسـبيها برؤيـة املؤسسـة وهـي " أن نكـون 
تقـدمي   " املؤسسـة وهـي  إلـى رسـالة  باإلضافـة   " بـه  يحتـذى  مثـاالً 
واإلداري  والفنـي  والتقنـي  املعـريف  الدعـم  أنـواع  وأحـدث  أفضـل 
لألعضـاء، ضمـن جهـاز تنظيمـي وبشـري متميـز وبيئـة جاذبـة للعمـل 
العمليـة  يخـدم  مبـا  واحلوكمـة  والكفـاءة  للمؤسسـة  الـوالء  أساسـها 
البرملانيـة وميّكـن املجلـس مـن مواجهـة التحديـات ويسـاهم يف تعزيـز 
التعـاون مـع شـركائه ورفـع صـورة الكويـت داخـل الدولـة وخارجهـا" 
قيمـة  ترسـيخ  املؤسسـي،  الـوالء  وهـي  السـبع  األمانـة  قيـم  وأخيـراً 
العمـل املتقـن، التطـور املسـتمر، الريـادة يف التغييـر، جـودة اخلدمـة، 

العمـل اجلماعـي. واملسـاءلة،  املسـؤولية 

وفعاليات  أنشطة  عبر  واملفاهيم  القيم  هذه  نشر  على  فحرصنا 
مختلفة القت أصداء إيجابية وتفاعل معها املوظفني بطريقة ممتازة.
األهداف  مراجعة  فتم   2019-2018 عام  الثانية  املرحلة  يف  أما 
بيئة  ثقافة  قبول  كتعميق  املرحلة  تناسب  أهداف جديدة  واعتمدت 
العمل املطلوبة من موظفي ومنتسبي األمانة العامة واقتراح ما يلزم 
بتحقيق االندماج الكامل فيها مما يعني غرس قيم األمانة كسلوك 
يف أداء املوظفني، بالتالي حتول الهدف من التوعية بالرسالة والرؤية 
والقيم إلى تطبيق عملي عبر أداء املوظفني وخلق املناخ اإليجابي يف 

بيئة العمل. 

املوظفـني  جميـع  إشـراك  هـو  الثانيـة  املرحلـة  مييـز  مـا  أهـم  ولعـل 
أفكارهـا  أمانـة  قدمـت جلنـة  البدايـة  ففـي  العمـل  وضـع خطـة  يف 

تعريفيـــة  جـــاءت  للحملـــة  األولـــى  املرحلـــة 
لتعريـــف املوظفـــني برؤيـــة ورســـالة وقيـــم األمانـــة 
ــا هـــو  ــا مييزهـ ــإن أهـــم مـ ــا املرحلـــة الثانيـــة فـ أمـ

إشـــراك جميـــع املوظفـــني يف وضـــع خطـــة العمـــل .

هنـــاك قلـــة مـــن املوظفـــني التبـــس عليهـــم األمـــر 
ـــة  ـــل نقاب ـــابه لعم ـــيكون مش ـــة س ـــل احلمل ـــأن عم ب

العاملـــني يف مجلـــس األمـــة .

أمل املطوع
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ثـم عرضنـا هـذه األفـكار علـى سـفراء حملـة أمانـة والذيـن بدورهـم 
أضافوا أفكارهم ومقترحاتهم على اخلطة ثم مت فتح املجال ملوظفي 
األمانة كافة للمشـاركة يف طرح أي فكرة أو مقترح يضاف إلى خطة 
العمـل والتقينـا بهـم مباشـرة لسـماع آرائهـم وتلـى ذلك عـرض اخلطة 
علـى األمـني العـام ملجلـس األمـة عـالم الكنـدري وعلى مجلـس األمناء 
العتمادهـا، فاملرحلـة الثانيـة مثلـت قيمـة العمـل اجلماعـي املشـترك 
وتعـاون اجلميـع للمشـاركة يف طـرح األفـكار دون التفـرد بالقرار، وهلل 
احلمـد أصـداء احلملـة كانـت ممتازة بدليل نسـبة احلضور للفعاليات 

والتفاعـل معهـا. 

البعض يرى أن احلملة ركزت على اجلانب االجتماعي بينما أهملت 
اجلانب اإلداري واالهتمام بحقوق املوظفني فما هو رأيك؟

هناك قلة من املوظفني التبس عليهم األمر بأن عمل احلملة سـيكون 
مشـابه لعمـل نقابـة العاملـني يف األمانـة العامـة ملجلـس األمـة وهـو 
أمـر مختلـف متامـاً فهـدف احلملـة واضـح بتعريـف موظفـي املجلـس 
علـى مجموعـة مـن األهـداف والقيـم وغرسـها وليس املطالبـة بحقوق 
وغيـره، أمـا اهتمامنـا باجلانـب االجتماعـي فـألن لدينـا قناعـة ويقني 
أن كلما كانت العالقات االجتماعية ممتازة بني املوظفني من مختلف 
القطاعـات فـإن ذلـك سـيؤثر إيجابـاً علـى العمـل نفسـه وانسـيابيته 
وخلـق روح التعـاون بـني اجلميـع، وهـذا كلـه لـم يهمـل اجلانـب اإلداري 
مـن احلملـة فمـن املشـاريع اإلداريـة املهمة التي حتققت مشـروع بوابة 
االبتـكار الـذي كان يهـدف إلـى خلـق روح االبتكار بني املوظفني وحثهم 
على املبادرة ومن اجلدير بالذكر أن مشـروع الشاشـات الذكية الفائز 
يف مسـابقة بوابـة االبتـكار هـو يف مراحلـه النهائيـة ليـرى النـور وهـو 

يف طـور التنفيذ. 

هـل هنـاك مشـاريع موجـودة يف خطـة احلملـة ولـم تـرى النـور وهـل 
املسـتقبل؟ يف  إجنازهـا  علـى  سـتحرصون 

نعـم هنـاك مشـروع لـم يسـع الوقـت السـتكمال تنفيـذه وهـو مشـروع 
"إعداد مدرب" والذي مت إعداد دراسـة كاملة عنه وسـيتم عرضه على 
مجلـس األمنـاء لبحثـه ويف حـال املوافقـة عليه فسـيتحول هذا املشـروع 
إلـى قطـاع املـوارد البشـرية وإدارة التدريـب لتنفيـذه ، فأغلـب املشـاريع 
بأحـد اختصاصـات قطاعـات  لهـا عالقـة  تكـون  املطروحـة  واألفـكار 

األمانـة ممـا يجعـل تبنيهـا أسـهل يف املسـتقبل .

 سـمعنا أن جتربـة حملـة أمانـة القـت أصـداء واسـعة لـدى املؤسسـات 
احلكوميـة األخـرى ، حدثينـا عـن هـذا األمـر

فعـاًل توجـد بعـض اجلهـات اخلارجيـة التي تواصلـت معنا خاصة بعد 
إطالقنا ملشروع بوابة االبتكار ونشره على االنستغرام ، وكانت أغلب 
األسـئلة حـول فكـرة املشـروع والهـدف منـه وعـن إمكانيـة اسـتضافة 
حملـة امانـة لشـرح فكـرة احلملـة ككل ودورها يف مجلـس األمة ونحن 
بدورنـا نرحـب مبشـاركة أي جهـة خارجيـة وأي مؤسسـة للحديـث عن 

جتربتنـا البسـيطة يف هـذا املجال.

خدمـات  اسـتبيان  مـع  االمـة  مجلـس  أعضـاء  تفاعـل  ملسـتم  كيـف 
األعضـاء وكيـف ميكـن ألمانـة مجلـس األمـة االسـتفادة مـن نتائجـه؟
يف دراسـة رضـا السـادة النـواب عـن اخلدمـات التـي تقدمهـا األمانـة 
العامـة غطينـا 90% مـن نـواب مجلـس األمـة ونسـبة كبيرة مـن الوزراء 
وأسـفرت نتائجـه علـى ان نسـبة الرضـا عـن خدمـات األمانـة العامـة 

80% وهـي نسـبة ممتـازة نفتخـر فيهـا.

العـام  األمـني  فحـرص  والـوزراء  األعضـاء  السـادة  مالحظـات  أمـا 

ـــانًا  ـــواًل واستحس ـــت قب ـــة الق ـــا يف :أمان جتربتن
ـــة. ـــات احلكومي ـــض املؤسس ـــدى بع ل

أسـفرت نتائج اسـتبيان السـادة األعضاء والوزراء 
علـى أن نسـبة الرضـا عن خدمـات األمانة %80 .
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ملجلـس األمـة عـالم الكنـدري بـأن يناقـش هـذه املالحظات مع رؤسـاء 
التـي  املالحظـات  وعـرض  األمنـاء  مجلـس  اجتمـاع  يف  القطاعـات 
تخـص كل قطـاع علـى حـدة ومناقشـتها وطلـب مـن كل قطـاع معاجلـة 
أي مالحظـات وجهـت إليـه والعمـل على تبنـي االقتراحات التي دونها 
السـادة األعضـاء والـوزراء والعمـل علـى تطبيقهـا سـواء مـن خـالل 
وضعها كمؤشـر أداء للسـنة القادمة أو بأي طريقة تتطور من خاللها 
اخلدمـة التـي يقدمهـا القطـاع بالتالـي يتطـور مسـتوى رضـا السـادة 

النـواب والـوزراء . 

يـــردد البعـــض أن مـــن ســـلبيات حملـــة أمانـــة تداخـــل اختصاصاتهـــا مـــع 
اإلدارات يف القطاعـــات األخـــرى فمـــا هـــو رأيـــك بذلـــك؟

ـــر  ـــت ملـــدة عامـــني إلحـــداث تغيي ـــة عمل ـــة مؤقت ـــة هـــي حمل ـــة أمان حمل
ونقلـــة نوعيـــة علـــى مســـتوى األمانـــة العامـــة وليـــس مـــن أهـــداف 
احلملـــة منافســـة بقيـــة اإلدارات أو ســـلب اختصاصـــات أي قطـــاع .
وإلحـــداث هـــذا التغييـــر كان ال بـــد مـــن إطـــالق حملـــة توعويـــة 
بأنشـــطة وفعاليـــات متنوعـــة واآلن وبعـــد مـــرور عامـــني ســـتنتهي 
ـــا  ـــا األساســـية وبوصفه ـــام مبهامه ـــود كل إدارة للقي ـــة وتع هـــذه احلمل

ــه. ــن أجلـ ــأت مـ ــذي أنشـ ــي الـ الوظيفـ

كلمة أخيرة:
ــذه  ــا أمتعنـــي يف هـ ــر مـ ــول أن أكثـ ــة أود أن أقـ ــة أمانـ ــام حملـ يف ختـ
التجربـــة هـــو أننـــي تعرفـــت علـــى مجموعـــة متميـــزة وكوكبـــة مـــن 
ـــة أو مـــن الســـفراء  ـــة ســـواء كأعضـــاء يف احلمل ـــرة موظفـــي األمان خي
أو مـــن املوظفـــني العاملـــني الذيـــن تعرفـــت عليهـــم خـــالل حتضيرنـــا 

للفعاليـــات، أنـــا فخـــورة جـــداً أن لـــدى مجلـــس األمـــة موظفـــني 
ـــرداً  ـــرداً ف ـــن جـــداً، أشـــكرهم ف ـــة ومثابري ـــاءة عالي مخلصـــني ذوي كف
ـــة  ـــكل مـــن ســـاهم يف جنـــاح احلمل ـــة ول ـــى كل مـــا قدمـــوه يف احلمل عل
كنتـــم أهـــاًل للمســـؤولية فشـــكراً لكـــم . كمـــا ال يفوتنـــي أن أشـــكر 
أمـــني عـــام مجلـــس األمـــة علـــى ثقتـــه الغاليـــة وشـــكر األخـــت اميـــان 
البـــداح عـــن جهودهـــا يف تـــرأس حملـــة أمانـــة يف الســـنة األولـــى 
وجميـــع رؤســـاء القطاعـــات الذيـــن ســـاهموا بشـــكل إيجابـــي يف 

ــا.  ــة وفعالياتهـ ــاح احلملـ إجنـ

لقاء مع مقرر لجنة أمانة علي الكندري:

ما هو دور املسؤولية االجتماعية حلملة أمانة ؟ وملاذا اهتمت احلملة 
بهذا اجلانب ؟

مرتبطـــة  مؤسســـة  الكويتـــي  األمـــة  مجلـــس 
باملواطنـــني وحقوقهـــم لذلـــك حرصنـــا حتمـــل 

فعالياتنـــا.  يف  االجتماعيـــة  املســـؤولية 

مجلـــس االمـــة ذو طبيعـــة خاصـــة والعديـــد مـــن 
ــا مثيـــل يف  ــات واإلدارات قـــد ال جنـــد لهـ القطاعـ

بقيـــة مؤسســـات الدولـــة .

علي الكندري
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كون األمانة العامة ملجلس األمة تقدم مجموعة من اخلدمات سواء 
للسادة األعضاء أو للجمهور اخلارجي رأينا أن من واجبنا أن نهتم 
وألن جودة  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  تقدم  التي  باخلدمات  أكثر 
اخلدمة من قيم أمانة فكان البد أن نركز على نوعية هذه اخلدمات 
املقدمة وجودتها ومن هنا جاءت الفكرة بأن تتم طباعة دستور دولة 
ثم  واالجنليزية  العربية  باللغتني  للمكفوفني  برايل  بطريقة  الكويت 
توالت األفكار وقررنا ترجمة دستور دولة الكويت بلغة اإلشارة لفئة 
الصم حيث أصبحت هذه اخلدمة متاحة حالياً على موقع مجلس 

األمة االلكتروني . 

وحقوقهم  باملواطنني  مرتبطة  مؤسسة  الكويتي  األمة  مجلس  وألن 
قررنا أن نتحمل هذه املسؤولية االجتماعية وأن نتفاعل مع كل ما 
أمانة  حملة  نظمت  وعليه  وغيرها  والطفل  اإلنسان  بحقوق  يتعلق 
مجموعة من الفعاليات بالتزامن مع املناسبات العاملية كاليوم العاملي 
حلقوق الطفل واليوم العاملي للمسنني واليوم العاملي حلقوق االنسان 
وغيرها وإشراك املوظفني بهذا الدور االجتماعي فنظمنا زيارة إلى 

دار املسنني وزيارة دار االحتضان العائلية وتكرمي أصحاب الوظائف 
املساندة يف مجلس األمة وغيرها والقت هذه الفعاليات أصداء طيبة 
وتقدير أكبر للمسة اإلنسانية حلملة أمانة وبقرب مجلس األمة من 

أفراد املجتمع كافة. 

مشـــروع إعـــداد املـــدرب مـــن املشـــاريع التـــي لـــم يســـع الوقـــت الســـتكمالها 
حدثنـــا اكثـــر عـــن هـــذا املشـــروع :

فكــرة املشــروع هــي االســتفادة مــن اخلبــرات املوجــودة يف أمانــة 
مجلــس األمــة خاصــة وان مجلــس االمــة ذو طبيعــة خاصــة والعديــد 
مــن القطاعــات واإلدارات قــد ال جنــد لهــا مثيــل يف بقيــة مؤسســات 
ــة  ــالف طبيع ــاًل نظــراً الخت ــة كقطــاع اللجــان أو اجللســات مث الدول
العمــل يف املؤسســة بالتالــي قــد يكــون اســتقدام مدربــني مــن خــارج 
املؤسســة يف تقــدمي بعــض الــدورات التخصصيــة مثــاًل أمــر ال يحقــق 
اخلاصــة  العمــل  بتفاصيــل  البعــض  املــام  لعــدم  املرجــوة  فوائــده 
مبجلــس األمــة علــى عكــس لــو مت تأهيــل بعــض املوظفــني ومتكينهــم 
افضــل  أن احملتــوى يصــل بشــكل  الــدور فســنضمن  بهــذا  للقيــام 
وهــذا ينطبــق أيضــاَ علــى الــدورات التدريبيــة حــول مفاهيــم قيــم 
ــر املســتمر  ــة ورســالتها ورؤيتهــا فاخلدمــات وجودتهــا والتطوي األمان
ــم ســتصل وتفهــم مــن منظــور مؤسســتنا ذات  لهــا وغيرهــا مــن القي
الطبيعــة املختلفــة ويقدمهــا ابــن املؤسســة امللــم بكافــة تلــك القيــم 

وانعكاســها علــى العمــل .

مشــروع إعــداد املــدرب تأخــر يف التنفيــذ نتيجــة تطويــره املســتمر 
ففــي البدايــة كانــت الفكــرة أن يقــدم املــدرب دورة تدريبيــة متخصصة 
فقــط بقيــم األمانــة ثــم تطــور األمــر إلــى تقــدمي قيــم األمانــة ودورة 
تخصصيــة يف مجــال عمــل املــدرب كالقانــون مثــاًل يف اللجــان، بالتالي 

مشـــروع إعـــداد املـــدرب تأخـــر يف التنفيـــذ نتيجـــة 
تطويـــره املســـتمر .

أكثـــر مـــن 90% مـــن املوظفـــني أصبحـــوا يعرفـــون 
حملـــة أمانـــة وقيمهـــا.

األمني العام يف تكرمي موظفي اخلدمات العامة
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نحقــق االســتفادة مــن إعــداد املــدرب يف الناحيــة التخصصيــة الفنيــة 
ويف الناحيــة املهنيــة وقيــم األمانــة ورســالتها وغيرهــا. 

ــم اعتمادهــا بنســبة 90% بالتعــاون مــع  أمــا خطــة إعــداد املــدرب فت
إدارة التدريــب ومجلــس األمنــاء فســتوفر أمانــة مجلــس االمــة حزمــة 
برامــج تؤهــل املوظــف للقيــام بالتدريــب كبرامــج مهــارات العــرض 
والتقــدمي وإعــداد املــادة التعليميــة وغيرهــا ممــا يؤهــل املوظــف لهــذا 
األمــر كمــا إن املوظــف ســيكون ملــزم بتطويــر مادتــه العلميــة كل ثــالث 
ــني  ــم املدرب ــي ســتقوم بتقيي ــب الت ــع إدارة التدري ــاون م ســنوات بالتع

بعــد كل برنامــج ممــا يضمــن تطويــر املوظــف ملــا يقدمــه وتطويــره 
لنفســه أيضــاَ.

كيف تصف مشروع بوابة االبتكار واقبال املوظفني عليه؟
هـــدف مشـــروع بوابـــة االبتـــكار إلـــى جعـــل بيئـــة العمـــل يف مجلـــس 
األمـــة بيئـــة قابلـــة لالبتـــكار واالبـــداع والـــى تشـــجيع قيمـــة مـــن قيـــم 
أمانـــة وهـــي التطـــور املســـتمر باإلضافـــة إلـــى إشـــراك املوظفـــني يف 
ــا  ــو مـ ــا وهـ ــة بتبنيهـ ــوم املؤسسـ ــي تقـ ــة التـ ــكار التطويريـ ــرح األفـ طـ
حـــدث عندمـــا مت طـــرح املشـــروع عـــام 2019 وأشـــركنا املوظفـــني 

أمانـــة  حملـــة  يف  العمـــل  خطـــة  اشـــتملت 
ــال  ــل الفعـ ــدروس والتأهيـ ــط املـ ــى التخطيـ علـ
ــالة  للســـفراء الذيـــن مت اختيارهـــم لنشـــر رسـ

ورؤيـــة وقيـــم املؤسســـة .

أهـــم املبـــادرات اإلداريـــة متثلـــت يف اســـتبيان 
الرضـــى الوظيفـــي الـــذي مكـــن موظـــف مجلـــس 
يف  رأيـــه  عـــن  خاللـــه  مـــن  يعبـــر  أن  االمـــة 

اجلانـــب اإلداري لألمانـــة .

األمني العام مكرماً الزمالء الذين فازوا بجائزة االبتكار
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حتـــى يف عمليـــة التصويـــت واختيـــار األعمـــال املؤهلـــة للفـــوز يف 
املســـابقة.

بنسبة  كان  املشروع  على  االقبال  إن  نظري  فبوجهة  اإلقبال  أما 
املطروحة وجودتها  واألفكار  املقدمة  املشاريع   تنوع  رغم  متواضعة 
عملية  يف  املوظفني  من  الكبير  التفاعل  هو  حقاً  فاجئني  ما  لكن 
االبتكار  بوابة  ملشروع  أكثر  روج  ما  وهو  الفائز  واختيار  التصويت 
فأتوقع يف حال استمر املشروع وطرح من جديد يف السنة القادمة 
فإن نسبة املشاركة ستكون أكبر من سابقتها خاصة أن هذا املشروع 
القى اهتمام كبير من اإلدارة العليا يف املؤسسة كلقاء األمني العام 
مجلس  واهتمام  املؤهلة  املشاريع  مع  الكندري  عالم  األمة  ملجلس 
األمناء واختيارهم للمشاريع يف املراحل األولى والتغطية اإلعالمية 
تؤكد  عوامل  كلها  قريباً  الواقع  أرض  على  املشاريع  وتنفيذ  املميزة 
أكبر  بشكل  املشاركات  تكون  أن  باملستقبل  وأتوقع  املشروع  أهمية 

بنوعيات أفضل . 

قدمت حملة أمانة العديد من االستبيانات ملوظفي مجلس األمة ما 
هي أهمية هذه االستبيانات وكيف ميكن قياس أثرها؟ 

انقسمت االستبيانات يف حملة أمانة إلى مرحلتني، يف املرحلة األولى 
مدى  عن  يستفسر  استبيان  قدمنا  ألعمالها  احلملة  مباشرة  وقبل 
دراية املوظف برسالة املؤسسة  ورؤيتها وقيمها ثم تلى ذلك استبيان 
 2018-  2017 احلملة  من  األولى  املرحلة  فعاليات  ختام  بعد  جاء 
لقياس مستوى الوعي ومعرفة املوظف باملفاهيم السابقة وهلل احلمد 
املوظفني أصبحوا  فأكثر من 90% من  إيجابية جداً  النتيجة  جاءت 
يعرفون حملة أمانة وقيمها مما أكد لنا ان خطة العمل هي يف املسار 

الصحيح وبأننا جنحنا يف حتقيق الهدف األول . 

طبيعة  اختلفت   2019-2018 أمانة  حملة  من  الثانية  املرحلة  ويف 
االستبيانات نتيجة لتغير هدف احلملة يف هذه املرحلة وهي أن تكون 
هذه القيم متمثلة يف سلوك املوظف وأداءه يف العمل ولتحقيق هذا 
الهدف جاءت خطة العمل بالعمل على 3 محاور منها احملور اإلداري 
مجلس  أعضاء  إلى  موجهة  االستبيانات  جاءت  لذلك  وتطويره 
تقدمها  التي  املستفيدين من اخلدمات  والوزراء يف احلكومة  األمة 
األمانة فيقيس االستبيان مدى رضاهم عن مستوى اخلدمات التي 
تقدمها أمانة مجلس االمة فجاءت النتائج إيجابية والقت اخلدمات 

استحسان عالي . 

وهم  األمة  مجلس  موظفي  إلى  موجه  آخر  استبيان  تقدمي  مت  ثم 
مقدمي اخلدمات لألعضاء والوزراء وللجمهور اخلارجي فاستطلعنا 
عن رأي املوظف مبؤسسته وببيئة العمل واللوائح التنظيمية ومدى 
املوظف  يواجهها  إدارية  مشاكل  أي  وعن  الوظيفي  الرضا  مستوى 

وغير ذلك من تفاصيل دقيقة . 
ولألمانة فإني أود أن أسجل نقطة مهمة وهي أن مجلس األمناء قدر 
أهمية هذا االستبيان ولم يلغ أي سؤال من األسئلة املوضوعة فكان 

أكثـــر  أمانـــة ووضحهـــا  أكـــد علـــى قيـــم  مـــا 
للموظفـــني هـــي أن قيـــم أمانـــة مســـتوحاة مـــن 

التقييـــم الســـنوي للعاملـــني .

الزميالن بشاير خالد املسباح وأحمد فهد زيد يتوسطهما األمني العام
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استبيان ذو سقف عالي بالطرح و مجلس األمناء كان حريص على 
سماع رأي املوظف ومهتم جداً مبعرفة املشاكل اإلدارية التي تواجه 
الوظيفي  الرضى  استبيان  يف  للمشاركات  بالنسبة  أما   . املوظفني 
على  عرضها  يتم  سوف  والنتائج   %  53 من  أكثر  النسبة  فجاءت 
األمني العام ملجلس االمة ومجلس األمناء التخاذ ما يرونه مناسباً يف 

معاجلة املالحظات التي دونها املوظفني . 

ما هي الصعوبات التي واجهتكم كأعضاء يف حملة أمانة ؟ 
لكن مع  البداية  تغيير سيلقى مواجهة ومقاومة يف  أي  إن  بالتأكيد 
الفعاليات واألنشطة تقبل املوظفني احلملة أكثر كذلك فإن وجودي 
يف حملة أمانة و اجتماعاتي مع سفراء احلملة أي التعامل مع 35 

شخص تقريبا وإدارة بعض الفرق لم يكن باألمر السهل .

كلمة أخيرة:
جتربة حملة أمانة جتربة ثرية وتركت انطباعاً وأثراً مميزاً خاصة 
عندما يكون هذا األثر منتج قيم أو خدمة ذات استمرارية كالدستور 
بلغة برايل ولغة اإلشارة ، كذلك فإن هذه التجربة مكنتني من التعامل 
وكسب  القطاعات  مختلف  يف  املوظفني  من  كبيرة  مجموعة  مع 

معرفتهم . 

لقاء مع سفير حملة أمانة سالم العدل :

ما هي جوانب خطة العمل التي عملت بها حملة أمانة لتحقيق أهدافها؟
اشـــتملت خطـــة العمـــل يف حملـــة أمانـــة علـــى التخطيـــط املـــدروس 
اختيارهـــم  الذيـــن مت  الســـفراء  أو  للموظفـــني  الفعـــال  والتأهيـــل 
فهـــذا   ، األمانـــة  وقيـــم  والرؤيـــة  الرســـالة  نشـــر  مبهمـــة  للقيـــام 

التأســـيس اشـــتمل أوالً علـــى تعريفنـــا كســـفراء عـــن قيـــم احلملـــة 
وأهميتهـــا وملـــاذا هـــي مطلوبـــة مـــن املوظفـــني وملـــاذا يحتـــاج مجلـــس 
األمـــة لرســـالة ورؤيـــة وقيـــم ؟ وكيـــف تنعكـــس هـــذه املفاهيـــم علـــى 
واقعنـــا اإلداري احلكومـــي ثـــم انتقلنـــا إلـــى ورش العمـــل والـــدورات 
ــا الشـــخصية يف التواصـــل والتعامـــل مـــع  التدريبيـــة لتنميـــة مهاراتنـ
ـــاع وغيرهـــا ممـــا ســـاعدنا  ـــة مهـــارات اإلقن اجلمهـــور والتحـــاور وتنمي
كثيـــرا كســـفراء يف التواصـــل مـــع زمالئنـــا املوظفـــني وبالتعـــاون مـــع 
بقيـــة الســـفراء والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد نقلنـــا مـــا اكتســـبناه 
مـــن رســـالة ورؤيـــة وقيـــم لبقيـــة الزمـــالء يف مختلـــف القطاعـــات عبـــر 
ــم . ــر معهـ ــل املباشـ ــر التواصـ ــة وعبـ ــطة املختلفـ ــات واألنشـ الفعاليـ

ــة  ــرات االلكترونيـ ــداد النشـ ــة يف إعـ ــة أمانـ ــى دور جلنـ ــة إلـ باإلضافـ
علـــى  وإرســـالها  وقيمهـــا  احلملـــة  عـــن  التوعويـــة  والفيديوهـــات 
امييـــالت املوظفـــني ليطلعـــوا عليهـــا ، بالتالـــي أرى أن خطـــة العمـــل 
قـــد غطـــت جميـــع النواحـــي واســـتخدمت مختلـــف الوســـائل للقيـــام 
ـــة  ـــام عـــن أهـــداف احلمل ـــدى املوظـــف الوعـــي الت ـــح ل ـــا فأصب مبهامه

ــا .  وقيمهـ

جتربـــة حملـــة أمانـــة مكنتنـــي مـــن التعـــرف 
علـــى مجموعـــة مـــن الزمـــالء مـــن مختلـــف 

 . القطاعـــات 

سالم العدل
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ما هي أهم املبادرات اإلدارية التي قدمتها حملة أمانة؟
املبـادرات اإلداريـة متثلـت يف اسـتبيان  بوجهـة نظـري أرى أن أهـم 
مـن  يعّبـر  أن  األمـة  مجلـس  موظـف  مكـن  الـذي  الوظيفـي  الرضـى 
خاللـه عـن رأيـه وبـكل صراحـة عـن اجلانـب اإلداري يف األمانـة وعـن 
إلـى نقـل األفـكار  أي مشـاكل إداريـة يواجههـا يف العمـل باإلضافـة 
واالقتراحـات التطويريـة التـي تسـاهم يف تطويـر العمـل خاصـة وأن 
نتائـج االسـتبيان سـتعرض علـى مجلـس األمنـاء ونتائجه سـوف تؤخذ 

بعـني االعتبـار لتكـون علـى إثـره بـوادر تغييريـة يف املسـتقبل .

ويف اجتماعاتنـا كسـفراء للحملـة مـع األمـني العـام ملجلـس األمة عالم 
الكنـدري كان دائمـاً مـا يؤكـد أن بابـه مفتـوح لنـا لسـماع أي مشـكلة 
يواجههـا املوظفـني يف املجلـس ونقـل أي اقتراح يود املوظف أن يقدمه 
وبنـاء علـى ذلـك قمـت مببـادرة إدارية شـخصية بالتواصل مع موظفي 
البشـرية وسـجلت  املـوارد  وهـو قطـاع  أمثلـه كسـفير  الـذي  القطـاع 
االقتراحـات والشـكاوي اخلاصـة بهـم ونقلتهـا لألمـني العـام املسـاعد 

واألمـني العـام ملجلـس األمـة .

كيف ملست تفاعل املوظفني مع حملة أمانة؟
يف بدايـة احلملـة كان التفاعـل خجـول إلـى حـد مـا والبعـض اسـتغرب 
وجـود احلملـة واختيـار السـفراء لكـن بفضـل خطـة العمـل وتطبيقهـا 
بالفعاليـات واألنشـطة املتنوعـة خاصة الفعاليات االجتماعية كاملخيم 
دار  وزيـارة  املفتـوح  واليـوم  الوطنيـة  األعيـاد  احتفـاالت  أو  الربيعـي 
أن  احلملـة  اسـتطاعت  وغيرهـا  العائليـة  االحتضـان  ودار  املسـنني 
تكسـب املوظفني وأن تشـرح الرؤية والرسـالة والقيم بطريقة تفاعلية 
جميلـة بعيـداً عـن السـرد املمـل فأصبـح املوظـف يستفسـر منـا عـن 
التفاعـل  القادمـة ممـا جعـل  الفعاليـة  ونـوع  القـادم  النشـاط  موعـد 

يـزداد واحلضـور يكـون أكبـر مـع كل نشـاط. 

هل استطاعت احلملة أن تكون مثااًل يحتذى به؟
جهـات  ببقيـة  مقارنـة  ناجحـاً  مثـاالً  يعـد  احلملـة  قدمتـه  فمـا  نعـم 

مجلـس  أعضـاء  يسـأل  بـأن  جـادة  خطـوات  أخـذ  فاملجلـس  الدولـة 
األمـة والـوزراء يف احلكومـة عـن جـودة اخلدمـات التـي تقدمهـا أمانـة 
األعضـاء  السـادة  رضـى  دراسـة  يف  عليهـا  ومالحظاتهـم  املجلـس 
الدراسـة  كفكـرة  سـواء  منهـم  طيبـة  أصـداء  القـت  والتـي  والـوزراء 
نفسـها أو كنتائـج إيجابيـة ممـا يؤكـد علـى جدية املؤسسـة بـأن ترتقي 

يف أعمالهـا وتتطـور أكثـر كمثـال يحتـذى بـه . 

كلمة أخيرة:
هـذه  وعلـى  أمانـة  كسـفير حلملـة  اختيـاري  علـى  املسـؤولني  أشـكر 
هـذه  مثـل  تتـاح  أن  وأمتنـى  بهـا شـخصياً  اسـتمتعت  التـي  التجربـة 
الفـرص لبقيـة املوظفـني وأدعـو موظفـني أمانـة مجلـس االمـة بتقـدمي 
املبـادرات دائمـاً خاصـة مـع أجواء العمـل اإليجابية التي خلقتها حملة 
تسـتمر   أن  واإلدارات وأمتنـى  القطاعـات  كافـة  مـع  بالتعـاون  أمانـة 

الفعاليـات واألنشـطة املقدمـة للموظفـني .

لقاء مع سفيرة حملة أمانة وصايف الشمري :

كيف تقيم حملة أمانة ودورها خالل عامني؟
أرى أن حملـة أمانـة والتـي انطلقـت منـذ عـام 2017 حتـى عـام 2019 
من احلمالت الناجحة والتي استطاعت أن حتقق ما هدفت إليه من 
نشـر رؤيـة ورسـالة وقيـم بـني املوظفـني وجعلهـا متداولـة بينـا فأصبح 
املوظـف يعلـق تلقائيـاً علـى أي فعاليـة تقيمهـا احلملـة بعبـارة مثـال 
يحتـذى بـه أو عبـارة الـوالء املؤسسـي هـذه العبـارات لـم تكـن متداولة 
قبـل أن تنشـرها احلملـة، ومـا أكـد علـى قيـم األمانـة ووضحهـا أكثـر 
للموظفـني هـي أن قيـم أمانـة مسـتوحاة مـن التقييم السـنوي للعاملني 

املجلس أخذ خطوات جادة بأن يسأل أعضاء مجلس 
األمة والوزراء يف احلكومة عن جودة اخلدمات التي 

تقدمها أمانة املجلس ومالحظاتهم عليها.
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ومـن الكفـاءات املطلوبـة التـي يقـاس مـن خاللهـا عمـل املوظف كقيمة 
العمـل اجلماعـي وجـودة اخلدمـة واملسـؤولية والتطويـر وغيرهـا ممـا 

جعـل اسـتيعابها أسـهل للموظفـني . 

كيف استفدت من مشاركتك كسفير يف حملة أمانة؟
منذ إعالن اختيارنا كسفراء يف حملة أمانة يف عام 2017 مت تدريبنا 
علـى تنميـة مهاراتنـا الشـخصية يف التواصـل والتعامـل مـع اجلمهـور 
التلفزيـون  كاميـرا  مواجهـة  وحتـى  القيـادي  العمـل  مهـارات  وتنميـة 
باإلضافـة إلـى أن هـذه التجربـة مكنتنـي مـن التعـرف علـى مجموعـة 
مـن الزمـالء مـن القطاعـات املختلفـة خاصـة إذا كان مجـال عملـك 
غيـر مرتبـط بالتواصـل املباشـر مـع بقيـة القطاعـات كمـا سـاعدتني 
احلملـة بـأن أبـادر يف تقـدمي األفـكار واالقتراحـات بعيـداً عـن روتـني 

العمـل اليومـي واالسـتفادة مـن كل فكـرة عرضـت ونوقشـت. 

ما هي الصعوبات التي واجهتك كسفير؟
أكثـر صعوبـة واجهتنـا كسـفراء هـي كيـف جنعل املوظـف يتفاعل ويهتم 
ففـي البدايـة كنـا نتخـوف مـن قلة حضور املوظفـني لفعالية ما لكن مع 
التشـجيع والتواصـل املباشـر مـن السـفراء لبقيـة الزمـالء يف القطـاع 
فكـرة  وأخـذ  احلضـور  علـى  واحلـرص  االهتمـام  يف  املوظفـني  بـدأ 
عـن نـوع الفعاليـة ومـع زيـادة األنشـطة انكسـر هـذا احلاجـز وأصبـح 
احلضـور بازديـاد والتسـجيل يكتمـل عـدده مثلما حـدث يف آخر فعالية 

وهـي زيـارة دار االحتضـان العائليـة. 

هل استطاعت احلملة أن تكون مثااًل يحتذى به؟
أرى أن جتربـة حملـة أمانـة هـي جتربـة جديـرة باالهتمـام وخلقـت 
أجـواء إيجابيـة يف العمـل كمـا خلقـت أجـواء تنافسـية جميلة سـواء يف 

املسـابقات املختلفـة يف الفعاليـات أو يف جتربـة مشـروع بوابـة االبتـكار 
وجعـل املوظفـني هـم جلنـة التحكيـم ونسـبة التصويـت املرتفعـة علـى 
املشـاريع املؤهلـة للفـوز هـذا التفاعـل مـا يؤكـد علـى جنـاح حملـة أمانة 
وتصويـر  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  بفضـل  وانتشـارها خارجيـاً  
فأصبحـت  اخلاصـة  هواتفهـم  عبـر  بأنفسـهم  للفعاليـات  املوظفـني 
بعـض اجلهـات تسـأل مـا هـي أمانـة ؟ ومـاذا تقصـدون بكلمـة سـفراء؟ 
وهـل يسـمح للجمهـور اخلارجـي باحلضـور واملشـاركة كاملشـاركة يف 
الثنـاء  إلـى كلمـات  معـرض املشـاريع الصغيـرة مثـاُل هـذا باإلضافـة 
والتقديـر عنـد زيارتنـا لـدار املسـنني أو زيـارة دار االحتضـان العائليـة 
كنشـاط اجتماعـي للحملـة فهـذه الفئـة أحسـت أن مجلـس األمـة مهتـم 
بها حقاً كل ما سـبق المسـته بنفسـي بتواصلي مع اآلخرين من داخل 
وخـارج املؤسسـة والـذي أبـدا لـي جناح احلملة وأننـا مثال يحتذى به . 

كلمة أخيرة:
أشكر األمني املساعد لقطاع املعلومات خالد املطيري على ترشيحي 
لتمثيـل قطـاع املعلومـات يف حملـة أمانـة واختيـاري سـفيرة للقطـاع 
وأشـكر املوظفـني علـى تفاعلهـم مـع حملـة امانـة ولـكل مـن شـارك 

وسـاهم يف فعاليـات احلملـة.

أكثـــر صعوبـــة واجهتنـــا كســـفراء هـــي كيـــف 
حلضـــور  ويهتـــم  يتفاعـــل  املوظـــف  جنعـــل 

الفعاليـــة.

وصايف الشمري
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برلمانيةوثيقة

فقد حظيت الرقابة البرملانية يف الكويت باهتمام بالغ منذ وقت مبكر 
باعتبارها اجلانب األبرز يف أنشطة الدول. ومن هذا املنطلق احتلت 
قضايا اإلصالح اإلداري حيزاً مهماً منذ بداية نشأة الدولة احلديثة.

احلكومة  تقدمت   19٦٤ عام  األول  التشريعي  الفصل  بداية  ففي 
للمجلس بقانون رقم )1( لسنة 19٦٤ كمشروع قانون والذي نص يف 
مادته الثانية على تشكيل جلنة إلصالح اجلهاز اإلداري يف الوزارات 
برئاسة وزير العدل وعضوية أعضاء جلنة جمع املعلومات مبجلس 
الصالحيات  مبباشرة  اللجنة  إلى  القانون  هذا  عهد  وقد  األمة، 
الداخلية ملجلس األمة وحتددت نهاية عمل تلك اللجنة بانتهاء دور 
لم يقرر املجلس مبوافقة احلكومة  االنعقاد ملجلس األمة وقتئذ ما 

استمرارها بعد ذلك.

لنظام  الالزمة  اإلحراءات  اللجنة  تضع  أن  على  القانون  نص  كما 
اخلدمة  يف  الذين  املوظفني  على  اختصاصها  يقتصر  وأن  عملها، 
وقت صدور هذا القانون، وعلى أن ال يكون انعقاد اللجنة صحيحاً 
إال بحضور وزير العدل واحملامي العام وأغلبية أعضاء جلنة جمع 
العلومات، بالنسبة للمخالفات اإلدارية واملالية التي ارتكبت منذ أول 

برملانية  وثيقة  على  العدد  هذا  يف  الضوء  نسلط 
الكويت وهي  بدولة  األمة  تاريخ مجلس  هامة يف 

قانون رقم )1( لسنة 1٩٦4.

يناير سنة 19٦3، اللجنة أن توصي بأن توقع على املوظف املخالف 
أو  التقاعد  معاش  يف  احلق  حفظ  مع  الوظيفة  من  العزل  عقوبة 
املكافأة أو احلرمان منهما كلياً أو جزئياً كما يجوز للجنة أن تكتفي 
توصية  وتكون  أخرى،  وظيفة  إلى  املذكور  املوظف  بنقل  بالتوصية 

اللجنة ملزمة للوزارة املختصة إذا صدرت بإجماع أعضائها.

الثاني من  الكويت، ففي دور االنعقاد  توالت جهود اإلصالح يف  ثم 
الفصل التشريعي األول صدر القانون رقم 25 لسنة 19٦٤ بعد أن 
تقدم النائبان: راشد الفرحان، وعلي املواش - باقتراح بقانون لتعديل 
بعض أحكام القانون، وقد أشار هذا التعديل إلى أنه يستبدل بنص 
املادة 11 من القانون رقم )1( لسنة 19٦٤ يف شأن التحقيق البرملاني 

وإصالح اجلهاز اإلداري النص التالي:

)مــادة 11(: للموظــف الــذي يتقــرر عزلــه وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 
أن يتظلــم إلــى اللجنــة يف خــالل شــهر بإعالنــه بالقــرار 
املبينــة  احلــدود  يف  وللجنــة  بعزلــه،  الصــادر  النهائــي 
بالفقــرة الثانيــة مــن املــادة الســابعة مــن هــذا القانــون أن 

14

القانون  بها  يفي  يعد  لم  والتي  احتياجاتهم  وتطور  المعاقين  لحقوق  وترسيخًا 

الكويتي وأكدتها  الدستور  التي كفلها  بالحقوق األساسية  رقم 49 لسنة 1996 

المواثيق الدولية، وانطالقا من المفهوم اإلسالمي القائم على التكافل والتضامن 

واجب  وإنما هي  أو شفقة  منة  ليست  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  رعاية  واعتبار 

على المجتمع والتزاما باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة 

لهم  المجتمع  نسيج  من  شريحة  يمثلون  هم  إذ  والسياسية  المدنية  بحقوقهم 

تمييز  المساواة مع االخرين من غير ذوي اإلعاقة دون  الحقوق على قد  ذات 

بسبب اعاقتهم، تقدم رئيس مجلس األمة السيد/ مرزوق علي الغانم والسادة 

األعضاء/ عبداهلل يوسف الرومي وعلي فهد الراشد وسلوى عبداهلل الجسار 

التشريعي  الفصل  من  األول  العادي  االنعقاد  دور  في  العازمي،  راشد  ومخلد 

ورعاية  حقوق  شــأن  في  بقانون  باقتراح   30/8/2009 بتاريخ  عشر  الثالث 

المعاقين، ويهدف هذا االقتراح إلنشاء هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة بوزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل تسمى »الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة » ويكون 

لها الشخصية االعتبارية وتخضع إلشراف الوزير المختص.

حقوق  شأن  في   2010 لسنة   8 رقم  القانون  صدر   21/2/2010 تاريخ  وفي 

األشخاص ذوي اإلعاقة وجاء في الفصل الثامن من القانون بالمادة رقم )47( 

»الهيئة  تسمي  اعتبارية  ذات شخصية  اإلعاقة  ذوي  بشئون  تعني  هيئة  بإنشاء 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة » تخضع إلشراف النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

وتختص الهيئة بالقيام بجميع االعمال والمهام الكفيلة برعاية األشخاص ذوي 

اإلعاقة.

حياة  يخص  ما  كل  تغطي  مــادة   )72( و  فصول  عشرة  على  القانون  يحتوي 

كافة  على  وحصولهم  الكريمة  الحياة  لهم  يوفر  بما  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع االخرين دون تمييز.

إن قانون 8 لسنة 2010 يعتمد على مفهوم منظمة الصحة العالمية في تحديد 

اإلعاقة بما يتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تناول  القانون في عشرة فصول حيث  الكويت، وقد صدر  دولة  لها  والمنظمة 

الفصل األول نطاق تطبيق القانون، فيما افرد الفصل الثاني للخدمات وتناول 

الفصل الثالث حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتطرق الفصل الرابع الى التأهيل 

والتشغيل بينما ركز الفصل الخامس على االندماج في المجتمع ودار الفصل 

واالعفاءات  المزايا  السابع  الفصل  وتناول  االجتماعية  الرعاية  حول  السادس 

وافرد الفصل الثامن عن الهيئة لشؤون ذوي اإلعاقة ونص الفصل التاسع الى 

العقوبات وفيما وردت االحكام العامة في الفصل العاشر.

وتأكيدا على التزام الحكومة بتقديم خدمات تعليمية وتربوية والوسائل التعليمية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبة التعلم،ومساواة 

بها  المكلف  يكون  الرعاية  تتوفر  لم  وان  المعاق  رعاية  احقية  في  واالم  االب 

قانونيا احد اقاربه المقيمين بالكويت صدر بذلك القانون رقم 5 لسنة 2016 

حقوق  شــان  في   2010 لسنة   8 رقــم  القانون  احكام  بعض  بتعديل  والــخــاص 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

وللمزيد من التفاصيل واستعراض الوثائق المرتبطة في هذا الموضوع ولالطالع 

على اهم إنجازات مجلس االمة منذ المجلس التأسيسي حتى الفصل التشريعي 

الخامس عشر الحالي يمكنكم زيارة النظام االلي للمعلومات البرلمانية إلدارة 

.searsh.kna.kw التوثيق والمعلومات على الرابط

نسلط الضوء في هذا العدد على وثيقة برلمانية هامة في تاريخ 

مجلس االمة بدولة الكويت وهي قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

إعداد/ إنتصار سليمان السعيد

مدير إدارة التوثيق والمعلومات

قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وثيقة   برلمانية
إعـــداد

انتصار سليمان السعيد
مدير إدارة التوثيق واملعلومات
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تعــدل قرارهــا أو أن تلغيــه. ويف جميــع األحــوال تكــون 
قــرارات اللجنــة النهائيــة قطعيــة فــال يجــوز الطعــن فيهــا 
أمــام أيــة جهــة إداريــة أو قضائيــة. وال يجــوز للموظــف 
أن يعــني يف أي وظيفــة عامــة، أو أن يكــون عضــوًا يف أيــة 
هيئــة نيابيــة، وذلــك ملــدة عشــرة ســنوات مــن تاريــخ القــرار 

النهائــي الصــدر بعزلــه.

أما التعديل الثاني باالقتراح الذي تقدم به النواب: أحمد السرحان 
وأحمد الفوزان ومحمد البراك وخليفة اجلري وعباس مناور - يف 
القانون  به  األول وصدر  التشريعي  الفصل  الرابع من  االنعقاد  دور 
رقم 50 لسنة 19٦٦ بتاريخ 19 يونيو عام 19٦٦ فنص على أن تعدل 
الفقرة الثالثة من املادة 11 من القانون لسنة 19٦٤ املعدل بالقانون 

رقم 25 لسنة 19٦٤ وهي:

»ال يجوز للموظف الذي تقرر عزله وفقًا ألحكام هذا القانون أن 
يعني يف أية وظيفة عامة، أو أن يكون عضوًا يف أية هيئة نيابية، 

وذلك ملدة عشر سنوات من تاريخ القرار النهائي الصادر بعزله«.

أصلية  بصفة  اجلنسية  الكويتي  الفقرة  هذه  حكم  من  ويستثنى 
فتحفض املدة املذكورة يف شأنه إلى سنتني من تاريخ القرار النهائي 

الصادر بعزله.
شهدت  التي  التالية  املرحلة  جاءت  الالحقة،  السنوات  مدار  وعلى 
استغرقت  وقد  للدولة،  اإلداري  اجلهاز  يف  العاملني  أوضاع  تقنني 
هذه املرحلة عشر سنوات من 1971 حتى 1980 ومت خاللها تشكيل 
جلان لبحث مشكالت العاملني، وصدور  قانون نظام اخلدمة املدنية 

وإنشاء مجلس اخلدمة املدنية.

غير أن احلديث ظل يدور حول مدى فاعلية بعض جهود اإلصالح 
اإلداري يف البالد، وأوضاع اإلدارة الكويتية مما دفع مجلس األمة إلى 
تخصيص عدد من اجللسات اخلاصة واملطولة ملناقشة تلك القضية، 
اجلهاز  داخل  من  مواجهتها  يتعني  أصبح  عدة  مشكالت  بروز  بعد 
بإنشاء  اخلاص  املرسوم  صدر  لذلك،  واستجابة  للدولة.  اإلداري 
اللجنة العليا لتطوير وحتديث اجلهاز اإلداري يف 1٤ أكتوبر 198٤، 
لتطوير  الالزمة  والوسائل  واخلطط  السياسات  دراسة  إليها  وعهد 

نظم اجلهاز اإلداري يف الدولة.
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برلمانيةوثيقة

للتنمية  الكويتي  تقدمي صندوق  عن  االعالم  وسائل  يبث يف  خبر  كل  مع 
االقتصادية قروض للدول النامية والفقيرة يتبادر على األذهان مجموعة 
املال؟  لها هذا  أين  من األسئلة، ما هي هذه اجلهة؟ ومتى أنشأت؟ ومن 
وملاذا تقدم كل هذه األموال إلى الدول األخرى؟ ولإلجابة على هذا األسئلة 

سنستعرض حملة تاريخية عن هذا الصندوق.

تأسس صندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية مبوجب قانون رقم )35( 
لسنة 19٦1 الصادر من املجلس التأسيسي، وحددت املادة الثانية الغرض 
من إنشاء الصندوق وهو "مساعدة الدول العربية يف تطوير اقتصادياتها 
ومدها بالقروض الالزمة لتنفيذ برامج التنمية"، وحددت املادة الثالثة رأس 
مال الصندوق بخمسني مليون دينار كويتي يغطى من مدخرات احلكومة، 
لكن ما لبثت احلكومة إال أن زادت رأس املال إلى )100( مليون دينار يف 
19٦3 وإلى )200( يف 19٦٦ من أجل متكني الصندوق من الوفاء بالتزاماته 

اجتاه الدول العربية.

ويف عام 197٤ صدر قانون رقم )25( لسنة 197٤ بإعادة تنظيم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والذي ألغى القانون القدمي واستبدله 
الدول  "مساعدة  الصندوق  أغراض  زاد من  أنه  كلياً، حيث  بقانون جديد 
النامية" كما رفع رأس مال الصندوق إلى مليار دينار كويتي، ثم زيد إلى 
ملياري دينار كويتي مبوجب املرسوم بالقانون رقم )18( لسنة 1981 على 
أن تغطى هذه الزيادة من مصدرين: األول ما يخصص لهذا الغرض من 
السنوية  األرباح  يستقطع من صايف  ما  والثاني  للدولة،  العامة  اإليرادات 
املالية 1998/97،  الزيادة يف نهاية السنة  للصندوق، وقد مت تغطية هذه 
ومنذ ذلك التاريخ -أي قبل 20 سنة- إلى اآلن لم يأخذ الصندوق فلس 

واحد من ميزانية الدولة أصبح ميول نفسه بنفسه.

أي  للصندوق  هل  السؤال  يبقى  التاريخية  الفرشة  هذه  تقدمي  وبعد 
قانون  تعديل  مت   2003 عام  ففي  نعم،  واالجابة  محلية؟  مساهمات 
الصندوق يف السماح له بتقدمي قروض للوزارات واملؤسسات القائمة على 
أرباحه  من  جزء  باقتطاع  الصندوق  ألزم  كما  االسكانية،  املشاريع  تنفيذ 
السنوية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن ذلك الوقت بلغت مساهمة 
إلى  باإلضافة  كويتي،  دينار  مليون  املؤسسة )3٦1(  الصندوق يف ميزانية 
قيام الصندوق بشراء سندات أصدرها بنك االئتمان الكويتي بقيمة )500( 

مليون دينار ملدة 20 سنة وبفائدة سنوية قدرها 2% فقط.

إعـــداد
عبدالعزيز الهديب

باحث أول اقتصاد
إدارة مكتب جلنة امليزانيات

واحلساب اخلتامي
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مقال  

علم االقتصاد هو من العلوم اإلنسانية التي ممكن أن نستفيد منها في جميع 

جوانب حياتنا، فمبادئ هذا العلم قد يطبق على اإلنسان واألسرة والدولة ومن 

أشهر تلك المبادئ »مبدئ باريتو«.

التاسع عشر  بالقرن  وعاش  باريس  في  ولد  إيطالي  اقتصاد  عالم  هو  وباريتو 

ميالدي، ومن أشهر القواعد التي وضعها هي »مبدئ باريتو« والتي تشير إلى أن 

)20 % من األسباب تؤدي إلى 80 % من النتائج(، وقد الحظ هذه المبدئ عندما 

رأى أن 80 % من ثروة إيطاليا يملكها 20 % من السكان، ومن ثم قام بتطبيق 

هذه القاعدة على أمور مختلفة فوجد أن 80 % من الجرائم يقوم بها 20 % من 

يتم استخدامها 20 % من المرضى و80 % من  المجرمين و80 % من األدوية 

المسرحيات تؤدى من قبل 20 % من الممثلين.

وهذا المبدأ كان في البداية يعتبر »نظرية« وقام العلماء بإجراء مجموعة من 

الدراسات عليه إلى أن تأكدت صحتها فتحولت إلى »قانون«، وقد قام خبراء 

المال واإلدارة باستخدام هذا القانون في قطاع األعمال فاكتشفوا أن 20 % من 

العمالء هم سبب 80 % من األرباح ولذا ينصحون بالمحافظة وتطوير العالقة 

مع هؤالء العمالء، وشاهدوا أن 20 % من الموظفين هم سبب 80 % من اإلنتاج 

من   %  20 وأيضًا  المكافئات  من  مزيد  ومنحهم  بترقيتهم  حينها  وينصحون 

الموظفين هم سبب 80 % من المشاكل وهؤالء يجب فصلهم عن العمل.

ولالستفادة من هذه القاعدة على المستوى الشخصي يجب أن ندرك أن 80 % 

من األوقات نقضيها مع 20 % من األصحاب فيجب أن يكون المرء حريصًا في 

اختيار هؤالء، وأيضًا 80 % من إنتاجنا يكون في 20 % من الوقت وحينها يجب 

نبلغ فيها ذروة طاقتنا لكي نستغلها أفضل  التي  أن نتعرف على هذه األوقات 

استغالل، ويضيف آخرون أن 80 % من أموالنا تذهب على 20 % من مشترياتنا 

مما يلزم علينا التقليل من تلك المشتريات.

ومع الوقت تطور هذا القانون فوجدوا أن )20 % من 20 % أي 4 % من العوامل 

هي سبب 80 % من 80 % أي 64 % من النتائج( ف 4 % من العمالء هم سبب 

64 % من األرباح و4 % من الموظفين هم سبب 64 % من اإلنتاج وأيضًا 4 % من 

الموظفين هم سبب 64 % من المشاكل.   

قاعدة 80/20 و 64/4

بقلم: عبدالعزيز الهديب

صندوق التنمية ... 
عطاء مستمر...



25 24

دروس من حكمة
صاحب السمو

اقتباســًا مــن النطــق الســامي واخلطــاب األميــري حلضــرة صاحــب 
الســمو أميــر البــالد حفظــه اهلل ورعــاه يف افتتــاح دور االنعقــاد العــادي 

الرابــع مــن الفصــل التشــريعي اخلامــس عشــر ملجلــس األمــة.

»تشـهد منطقتنـا ظروفـا مصيريـًة عصيبـة غيـر مسـبوقة، ونتابـع بـكل القلـق 
واأللـم مـا يجـري يف عـدد مـن الـدول الشـقيقة مـن مظاهـر التصعيـد وعـدم 
االسـتقرار، والتـي نسـأل املولـى عـز وجـل أن تنتهـي إلـى مـا يحقـق اخليـر 
واألمـن والرخـاء إلشـقائنا يف هـذه الـدول، وأجـد لزامـاً أن أنبهكـم مجـدداً 
إلـى خطـورة األوضـاع امللتهبـة التـي تعصف حولنا، والتي نستشـعر أخطارها 
وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واسـتقرارنا ومسـتقبل أجيالنا .

فلــم يعــد مقبــوالً وال محتمــالً  اســتمرار خــالف نشــب بــني أشــقائنا يف دول 
ــا، األمــر الــذي يســتوجب  ــا، وهــدد إجنازاتن مجلــس التعــاون أوهــن قدراتن

علــى الفــور الســمو فــوق خالفاتنــا وتعزيــز وحدتنــا وصالبــة موقفنــا«.

تعتبــر الظــروف احلرجــة التــي متــر بهــا املنطقــة منعطفــاً خطيــرا ممــا 
يتطلــب الســمو فــوق خالفاتنــا وتعزيــز وحدتنــا وصالبــة موقفنــا.

»كمــا علينــا علــى املســتوى العربــي أن نتجــاوز خالفاتنــا، وأن نضــع املصالــح 
العليــا ألمتنــا فــوق كل اعتبــار، وهــي مســؤولية تاريخيــة سيحاســبنا عليهــا 
املولــى عــز وجــل قبــل حســاب التاريــخ، وإزاء هــذه الظــروف الدقيقــة علينــا 
أن نأخــذ العبــرة ممــا يجــري حولنــا، وال خيــار أمامنــا إال ترســيخ وحدتنــا 
الوطنيــة، وتالحــم مجتمعنــا، ونبــذ أســباب الفــن والفرقــة، وإثــارة النعــرات 
العصبيــة البغيضــة ومــن أخطرهــا انحــراف وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــى ســمعة  ــة، وتســيء إل ــاول تهــدم ومتــزق الوحــدة الوطني ــي صــارت مع الت

القائدحكمة
إعـــداد

إسراء عبدالعزيز القطان
رئيس قسم االتفاقيات والعقود

إدارة الشؤون القانونية
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استجواب موجه إليه. وال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة 

أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية األعضاء الذين يتألف 

منهم المجلس فيما عدا الوزراء. وال يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

وال  وزارة،  أي  الــوزراء  رئيس مجلس  يتولى  ال  المادة 102 من الدستور: 

إذا رأي مجلس األمة  به. ومع ذلك  الثقة  يطرح في مجلس األمة موضوع 

بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس 

الحالة أن  الدولة، ولألمير في هذه  إلى رئيس  الــوزراء، رفع األمر  مجلس 

يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس األمة. 

وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات األغلبية عدم التعاون مع 

رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزال منصبه من تاريخ قرار المجلس 

في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

االستجواب في ضوء نصوص الالئحة الداخلية:

المادة 133 من الالئحة الداخلية: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس 

الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من األمور الداخلة في اختصاصاتهم .

المادة 134 من الالئحة الداخلية: يقدم االستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه 

بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، وال يجوز أن يقدمه أكثر 

من ثالثة أعضاء، كما ال يجوز توجيهه إال لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.

بكرامة  فيها مساس  أو  الئقة  غير  عبارات  االستجواب  يتضمن  أال  ويجب 

األشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبالد. 

االستجواب البرلماني في ضوء نصوص 
الدستور والالئحة الداخلية

إعداد/ إسراء القطان

الرقابة على  القوانين، وسلطة  التشريع وسن  النيابية سلطة  تتولى المجالس 

أعمال السلطة التنفيذية.

وسائل  البرلمان  ألعــمــال  المنظمة  التشريعات  مــن  وغيرها  الدساتير  وتــحــدد 

ممارستها،  وقــواعــد  أحــكــام  تنظم  كــمــا  الوظيفتين،  هــاتــيــن  مــمــارســة  وأســالــيــب 

المهام  هــذه  بمباشرة  يختص  فيما  المختلفة  السلطات  بين  العالقة  وتنظيم 

التشريعية والرقابية.

بتعددها  تتسم  التنفيذية  السلطة  على  البرلمانية  الرقابة  وســائــل  كانت  وإذا 

وتدرجها حسب النصوص الدستورية والالئحية، حيث تتمثل أهم هذه الوسائل 

في األسئلة، وطلبات اإلحاطة وطلبات المناقشة العامة ولجان تقصي الحقائق 

واالستجوابات.

فإن االستجواب باعتباره أحد هذه الوسائل يعد من أخطرها مضمونًا وأثرًا إذ أنه 

يمثل مساءلة ومحاسبة للحكومة عن أخطاء ارتكبت، فإذا ما ثبتت صحة هذه 

األخطاء موضوع المساءلة فإن العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

تكون في الميزان؛ فإما أن ُيجرى سحب الثقة من الحكومة أو أن ُيحل البرلمان.

أحــكــام االستجواب  الــتــي تنظم  الــمــواد  أهمية عــرض  تنبع  المنطلق  ومــن هــذا 

البرلماني من واقع نصوص الدستور والالئحة الداخلية.  

االستجواب في ضوء نصوص الدستور:

المادة 100 من الدستور:  لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه 

إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في 

اختصاصاتهم. وال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية أيام على 

الوزير.  وموافقة  االستعجال  حالة  غير  في  وذلــك  تقديمه،  يوم  من  األقــل 

وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي االستجواب 

إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.

أعمال  عن  األمة  مجلس  لدى  مسؤول  وزير  كل  الدستور:  المادة 101 من 

وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من 

الثقة  موضوع  طرح  يجوز  وال  فورا،  استقالته  ويقدم  الثقة  عدم  قرار  تاريخ 

مناقشة  إثر  أعضاء  عشرة  من  ع 
ّ
موق طلب  أو  رغبته  على  بناء  إال  بالوزير 

ثقافة   دستوررية

النــاس وكراماتهــم وأعراضهــم، وقــد دعوتكــم غيــر مــرة إلــى حتــرك جــاد 
وعاجــل للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة اخلطيــرة، وحمايــة مجتمعنــا مــن 

آفاتهــا الفتاكــة«.

وتالحــم  الوطنيــة  وحدتنــا  ترســيخ  الظــروف  هــذه  أمــام  علينــا  يجــب 
مجتمعنــا ونبــذ أســباب الفــن والفرقــة وإثــارة النعــرات العصبيــة البغيضــة 
ومــن أخطرهــا انحــراف وســائل التواصــل االجتماعــي التــي دعــا الوالــد 

القائــد إلــى حتــرك جــاد حلمايــة املجتمــع مــن آفاتهــا . 

»إننــا يف دور االنعقــاد األخيــر يف هــذا الفصــل التشــريعي... فلعلهــا فرصــة 
طيبــة لتحقيــق إجنــازات مشــهودة تضــاف إلــى ســجلكم يف خدمــة الكويــت 
ــع مجلســاً  ــب مــن اجلمي ــل أطل ــع ب ــي أدعــو اجلمي ــاء ... إنن ــا األوفي وأهله
وحكومــة بــأن تكــون مصلحــة الكويــت دائمــا همكــم األول وشــغلكم الشــاغل 
الــذي ال تعلــو عليــه مصلحــة أو غايــة أو اعتبــار... مــا يســتوجب منكــم 
التعــاون البنــاء واجلــاد يف ســبيل مصلحــة الكويــت العليــا، والــذي ال يعنــي 
أبــدا التنــازل عــن اختصاصكــم الدســتوري، بــل حســن اســتخدامها وعــدم 

التعســف والغلــو فيهــا«.
يجــب أن تكــون غايــة العمــل واإلجنــاز مصلحــة الكويــت بحيــث تكــون دائمــاً 
الهــم األول والشــغل الشــاغل الــذي ال تعلــو عليــه مصلحــة أو غاية أو اعتبار.

»إننــا ننعــم بحمــداهلل وفضلــه بوطــن جميــل يحســدنا عليــه األخــرون، نتفيــأ 
ــى  ــوا إل ــه، وآمــل أال تلتفت ــه وبركات ــع بخيرات ــه واســتقراره، نتمت بظــالل أمن

دعــاة التشــاؤم واإلحبــاط«.
اهلل نســأل أن يحفــظ الكويــت أميــراً وقيــادًة وحكومــًة وشــعباً ؛ فوطــن 

كالكويــت يعتبــر نعمــة ال يفيهــا شــكر .
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وهوايةموظف

● متى بدأت هذه الهواية؟

بدأت هواية التصوير منذ عام 200٦ كان عمري آنذاك 1٤ سنة والتحقت 
يف قسم التصوير يف النادي العلمي ومن ثم فريق الكشافة.

● أين كانت نقطة البداية؟
من فريق الكشافة اكتشفني قائد الفريق من خالل حتديد املواهب يف كل 
فريق، وعزز موضوع التصوير دراستي يف كلية التربية األساسية تخصص 

تكنولوجيا التعليم.

● ملاذا هذه الهواية حتديدًا؟

أحببت هذه الهواية منذ الصغر وعند ممارستها فعلياً أحببتها أكثر حيث 
فتحت لي آفاق ومجاالت عديدة، جعلتني أرى اجلانب اإليجابي من العالم 

والتقط صور أجمل األشياء.

● هل تعتبر هذه الهواية مكلفة ماديًا؟

نعم تعتبر من أكثر الهوايات تكلفة، ألن التقنية تتطور باستمرار وال بد من 
مواكبة التقنيات خاصة يف مجال التكنولوجيا.

● ماذا أضافت لك هذه الهواية على املستوى الشخصي؟

حتديد  من  بد  ال  بالطبيعة  خاصة  صور  التقاط  عند  الصبر،  علمتني 
الزاوية التي تظهر اجلانب اجلميل من الصورة وكذلك مراعاة األجواء 

الصحيحة التي تساعد على التقاط الصورة بشكل احترايف.

● حدثنا عن حصولك على اجلائزة الشرفية مبسابقة سيينا للتصوير.

قمت  املصورين  بني  خاصًة  عاملياً  مشهورة  للتصوير  سيينا  مسابقة 

يوسف بوحمد
إعـــداد
مـــريـــــــم الــــســـــــالـــــــــم

الزميـــل يوســـف جـــواد بوحمـــد مصـــور فوتوغـــرايف - قســـم 
التصويـــر - قطـــاع اإلعـــالم حاصـــل علـــى اجلائـــزة الشـــرفية 
مبســـابقة ســـيينا للتصويـــر يف إيطاليـــا العـــام 201٩، والتـــي 
تعتبـــر مـــن أشـــهر مســـابقات التصويـــر العامليـــة ومت اختيـــار 
صورتـــه مـــن بـــني 48000 ألـــف صـــورة، ومشـــاركني مـــن 15٦ 

دولـــة، وكان لنـــا يف تواصـــل هـــذا اللقـــاء معـــه:

األمني العام مكرماً الزميل بوحمد

الزميل بوحمد يتسلم اجلائزة يف إيطاليا

بالتسجيل من خالل موقعهم االلكتروني ومت اختيار صورتي التي قمت 
درجة  حتت  الشمالي  القطب  يف  متجمد  جليدي  شالل  يف  بالتقاطها 
حرارة -10 من بني ٤8000 ألف صورة، قاموا بدعوتي حلضور احلفل يف 

إيطاليا يف أكتوبر 2019 واستالم جائزتي.

● ما هي خططك املستقبلية؟

أخرى  أماكن  واستكشاف  التصوير  مهاراتي يف  من  التطوير  إلى  أسعى 
والتعرف على ثقافات جديدة من خالل التجول حول العالم، واحلصول 

على جوائز أكبر يف املجاالت العاملية.
yousef_bohamed
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من المجلسوجه

يف بداياتـــي الوظيفيـــة عملـــت مـــدة شـــهرين يف مكتـــب للمحامـــاة كتدريـــب 
ملهاراتـــي بعـــد التخـــرج، وبعدهـــا التحقـــت مباشـــرة للعمـــل يف األمانـــة العامـــة 
ملجلـــس األمـــة كباحـــث قانونـــي يف جلنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة 

ـــى إدارة. ـــل أن تتحـــول إل ـــت قســـم يف قطـــاع اللجـــان قب ـــا كان عندم

وخـــالل فتـــرة عملـــي يف األمانـــة العامـــة انتدبـــت للعمـــل يف أكثـــر مـــن 
جلنـــة منهـــا جلنـــة الشـــؤون الصحيـــة وعـــدة جلـــان حتقيـــق وأهمهـــا جلنـــة 
التحقيـــق يف التحويـــالت اخلارجيـــة عـــام 2012، حيـــث كان العمـــل يف هـــذه 
اللجنـــة مبثابـــة حتـــدي لقدراتـــي يف اإلجنـــاز حيـــث أن العمـــل كان متواصـــاًل 
ــة  ــارات خارجيـ ــاً زيـ ــاراً متضمنـ ــاًل ونهـ ــبوع ليـ ــام يف األسـ علـــى مـــدى ٦ أيـ
ـــك  ـــة والبن ـــق يف وزارة اخلارجي ـــى امللفـــات اخلاصـــة يف التحقي لالطـــالع عل
املركـــزي إلـــى أن مت رفـــع التقريـــر إلـــى املجلـــس، وكذلـــك عملـــت يف جلنـــة 
ـــق  ـــة التحقي ـــة وجلن ـــة الكويتي ـــرات اخلطـــوط اجلوي ـــق يف شـــراء طائ التحقي

يف مصروفـــات إدارة العـــالج باخلـــارج.

وأضـــاف العجيـــل إلـــى أن التحديـــات التـــي تواجهـــه كموظـــف يف جلنـــة 
ـــل اللجنـــة الـــذي يتطلـــب منـــه  الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة كطبيعـــة عم
دراســـة جميـــع االقتراحـــات التـــي تقـــدم مـــن قبـــل أعضـــاء املجلـــس والتـــي 
ــاريع  ــى مشـ ــة إلـ ــرات باإلضافـ ــدى املـ ــراح يف إحـ ــا 9٦0 اقتـ ــاوز عددهـ جتـ
احلكومـــة املقدمـــة، وكذلـــك طلبـــات رفـــع احلصانـــة التـــي يتطلـــب مـــن 
اللجنـــة ســـرعة إجنازهـــا وذلـــك الرتباطهـــا مبـــدة شـــهر مـــع جلســـات مجلـــس 
األمـــة، إضافـــة إلـــى مســـاعدة زمالئـــي بدراســـة دســـتورية االســـتجوابات 
التـــي تقـــدم ســـواء لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء أو الـــوزراء التـــي مت إحالتهمـــا 

إلـــى اللجنـــة. 

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر عبد اللطيف العجيل
الـمؤهل الدراسي: بكالوريوس حقوق - جامعة الكويت

تاريخ االنتساب لألمانة العامة: 2010/07/25
القـــطــــــاع: اللجان - إدارة مكتب الشؤون التشريعية والقانونية

الـمسمى الوظيفـي: رئيس قسم اإلحالة واإلعداد

ومـــن أهـــم اإلجنـــازات التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة مؤمتـــر احلوكمـــة عـــام 
2017 وينســـب جناحـــه إلـــى املكتـــب الفنـــي للجنـــة وكذلـــك القيـــام بنظـــام 
أرشـــفة الكترونيـــة جلميـــع مســـتنداتها والتـــي مت إجنازهـــا مؤخـــراً يف العـــام 
2019، وتتطلـــع إدارة جلنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة إلـــى أن تكـــون 
مركـــز لتدريـــب القانونيـــني يف األمانـــة العامـــة حيـــث أن العمـــل يف اللجنـــة 

يتطلـــب خبـــرات يف جميـــع مجـــاالت القانـــون.

ويف اخلتـــام أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر لألمانـــة العامـــة ملجلـــس األمـــة بكافـــة 
ــام  ــني العـ ــى األمـ ــول إلـ ــكر موصـ ــل والشـ ــل املتواصـ ــى العمـ ــا علـ قطاعاتهـ
املســـاعد لقطـــاع اللجـــان الســـابقة األخـــت الفاضلـــة ناديـــة القطامـــي، 
وباقـــة شـــكر إلـــى مديـــر إدارة مكتـــب جلنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة 
األســـتاذة مـــرمي الزمامـــي علـــى الدعـــم املقـــدم للمكتـــب الفنـــي للجنـــة 
لتذليـــل كافـــة الصعوبـــات وأشـــكر زمالئـــي يف اللجنـــة علـــى تعاونهـــم 
املســـتمر يف جميـــع األعمـــال، كمـــا أتقـــدم بالشـــكر اجلزيـــل إلـــى مجلـــة 
»تواصـــل« علـــى اختيارهـــا لـــي ملشـــاركتهم خبراتـــي يف العمـــل باألمانـــة 

ــة. ــس األمـ ــة ملجلـ العامـ

إعـــداد
لــولــوة القــطــــان
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مترجمةمقالة

منذ  ليس سهاًل.  واألمر  منه،  عانيت  أنا  قبل؟  من  القلق  من  عانيت  هل 
إللقاء خطاب  موعد  قبل  الطوارئ  غرفة  إلى  دخلت  10 سنوات،  حوالي 
ُمعتقًدا أنني أُصبت بأزمة قلبية، وقد أظهر تخطيط القلب أن قلبي قوي 
متاًما. ماذا حدث؟ أُصبت بنوبة ذعر، وهي نوبة مفاجئة عارمة من القلق 
واخلوف تشبه األزمة القلبية. أخبرني األطباء أن سببها كان اإلجهاد، وقد 
الفترات إجهاًدا يف  الفترة كانت واحدة من أكثر  كان هذا منطقًيا، فتلك 

حياتي.

املشاعر  على  السيطرة  تعلمُت طريقة  الالحقة،  من اخلطب  العديد  بعد 
نتيجة  يكون  ما  غالًبا  القلق  أن  وتعلمت  القلق.  إلى  تؤدي  ما  عادة  التي 
للمخاوف )القائمة يف الغالب على أشياَء لم حتدث بَعد( التي تتملكك بشأن 
املواقف غير املؤكدة، واألماكن، وحتى األشخاص يف حياتك. هذه مشكلة 
جادة. وجدْت دراسة أجراها الدكتور مايكل فرميان، األستاذ السريري يف 
جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، أن ما يقرب من نصف الـ 2٤2 من 
رجال األعمال الذين شملهم االستطالع أفادوا بوجود واحدة أو أكثر من 

الظروف الصحية النفسية املزمنة مثل القلق أو االكتئاب.

أكثر  هي  القلق  اضطرابات  فإن  العقلية،  للصحة  الوطني  للمعهد  وِطبًقا 
األمراض العقلية شيوًعا فى الواليات املتحدة، وهي تؤثر على ٤0 مليون 
شخص بالغ ميثلون 18% من السكان. إذا كان القلق يصيبك، ميكنك تقليله 

مع هذه احليل املفيدة.

اقنع عقلك أنك بأمان

العصبي  اجلهاز  تهدئة  هي  القلق  يف  للتحكم  شيوًعا  األكثر  النصيحة 
دقائق  لبضع  ذلك  فعل  العميق(.  )التنفس  احلجابي  التنفس  باستخدام 
يبعث رسالة إلى الدماغ أنك يف الواقع لست يف خطر، ويف املقابل سيضع 
جسمك يف حالة استرخاء بداًل من حالة القتال أو الهرب. إذا كان هناك 
أي جزء من الدماغ يبعث بإشارات أنك تتعرض للتهديد )بينما يف الواقع 
هذا غير صحيح(، تغلْب على اخلوف من خالل التحدث بلطف إلى نفسك 
للخروج من هذه احلالة. اقنع ذلك اجلزء من الدماغ الذي يجعلك يف وضع 

القتال أو الهرب، أنك بخير.

تدرب على التفكير اإليجابي

اخرج واحصل على بعض  بالقلق، حترك. حترك حرفًيا،  كنت تشعر  إذا 
موسيقى  إلى  واستمع  بك  اخلاصة  األذن  سماعات  ضع  النقي،  الهواء 
االسترخاء التي تفضلها )استرح قلياًل، موسيقى امليتال السريعة والراب( 
عما  بعيًدا  عقلك  أخذ  وحاول  السريع،  املشي  من  تذهب يف جولة  بينما 
تشعر  جتعلك  التي  اإليجابية  األفكار  على  ركز  متشي  بينما  يزعجك. 
أنك  كم  فكر  مستقًرا،  تصبح  عندما  والفخر.  واحلب  والقبول  باألمان 

محظوظ وسعيد.

6 طرق مفيدة 
للتعامل مع القلق

إعـــداد
مـــريـــــــم الســـالــــــــم

أكثر  هي  القلق  اضطرابات  قبل؟  من  القلق  من  عانيت  هل 
األمراض شيوعاً، والتي تكون نتيجة للمخاوف التي تتملكك. 

تعرف يف هذا التقرير على مجموعة من احِليَل املفيدة. 
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/2017/9/1/6



29 28

استخدم التدوين إلخراج مشاعرك

الكتابة عن املخاوف والقلق الذي تشعر به يساعدك على تناول مشاعرك 
احلقيقية، وهو ما ميكن أن يساِعدك يف الشفاء. استخدم مذكرة، واكتب 

هذه العناوين يف أعلى الصفحة:
1- املوقف.

2- األفكار/ماذا أقول لنفسي؟
3- ما مدى القلق الذي أشعر به؟

اكتب بإيجاز جملة قصيرة عن املوقف والتاريخ حتى تتمكن من رصد التقدم 
الذي حترزه. األهم من ذلك، اكتب أي أفكار تأتيك سواء كانت استباقية أو 
أتتك أثناء املوقف الذي يسبب القلق. ماذا تقول نفسك؟ هل هو صحيح، 
أم أنه ينبع من خوف غير عقالني؟ يف العمود الثالث، رتب كيف تشعر على 
مقياس من واحد إلى عشرة، أو اكتب بضع كلمات تصف شعورك. مبجرد 
أن ترى الوضع بشكل واضح، ميكنك أن تنظر يف اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها كي تتحرك إلى األمام.

تقبل أنك غير قادر على التحكم بكل شيء

على  السيطرة  مباشرة حملاولة  نتيجة  القلق  يكون  األحيان،  من  كثير  يف 
األشخاص واألشياء أو مواقف معينة هي يف الواقع خارجة عن سيطرتك. 
إدراك أنك غير قادر وال يجب عليك السيطرة على كل شيء وإطالق سراح 
على  ركز  أفضل.  بشكل  عواطفك  التحكم يف  على  مخاوفك سيساعدك 
األشياء الواقعة حتت سيطرتك، ومتهل، وعالج األمور خطوة بخطوة. اآلن 
ميكنك إعادة التركيز على ما هو أمامك حالًيا، وانطلق من هذه النقطة. 
الذي  االنزعاج  من  بعض  تخفيف  على  سيعمل  السيطرة  محاوالت  ترك 

تشعر به بسبب القلق.

تعّود على اخلوف

بتعريض نفسك إلى ما يُشعرك باخلوف، فهو يفقد قوته وسيطرته عليك. 
بغض النظر عما تخافه، إذا كنت تغمر نفسك فيه حرفًيا لفترة طويلة مبا 
هو يف  بل  اخلوف،  يدعى  يوجد شيء  ال  -ألنه  اخلوف  وهم  فإن  يكفي، 
أذهاننا فقط- سيتالشى يف النهاية. سيصبح هذا الضعف قوتك الكبيرة، 
م الشيء الذي تخافه، فهذا عادة هو الشيء األكثر أهمية الذي  عند تفُهّ

حتتاجه لتجعل نفسك أو عملك ناجًحا.

جرب العقالنية
أن  إلى  تشير  األعصاب  علم  يف  األبحاث  من  متزايدة  مجموعة  هناك 
العقالنية هي إحدى أفضل األسرار الدفينة ملساعدة الناس على التعامل 
مع القلق. ميكنك ممارستها عن طريق التركيز عمًدا على عواطفك والقبول 
بطريقة محايدة بأي أفكار ومشاعر تراودك يف هذه اللحظة. مات تيني، 
مؤلف كتاب "حاّفة العقالنية" )The Mindfulness Edge(، يلخص األمر على 
هذا النحو قائاًل: "إننا ندرب وعينا لنصبح أقل تشتًتا بسبب تفكيرنا، ما 
يسمح لنا بأن نستمتع بحياتنا أكثر، وأن نكون أكثر حضوًرا مع الناس، وأن 

نَرى العالم، الداخلي واخلارجي، بوضوح أكثر".
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 Toffaha تطبيق -

 

تطبيق يمكنكم إختصار الوقت وذلك بتحميل هذا التطبيق الذي يحتوي على أصناف عديدة من الفواكه 
والخضار الطازجة املستوردة من عدة بلدان. منتجاتنا مقطوفة ومعبأة بعناية لتصلكم طازجة إلى باب 

منزلكم دون تضييع وقتكم في املتاجر

 Zazoo تطبيق -

 

تطبيق يجمع العديد من النشاطات التي تنمي مهارات األطفال، يمكنكم االطالع على النشاطات واالشتراك 
بها عن طريق هذا التطبيق  

YouTube 

 
                     

SmarterEveryDay-  

هذه القناة تمنحك الفرصة لالطالع على معلومات مفيدة و متنوعة يوميا. 

 

SmarterEveryDay - To teach you something new every day! 

United States

About Youtuber The place where we explore the world, one day at a time. Come get 
smarter with us! 

Frequency 1 video / week 

Since Jan 2007 

Channel youtube.com/user/destinws2/v..+ Follow





Ekhartyoga-  

 تجربة مجانية ملدة 14 يوًما تستكشف من خاللها على فصول اليوغا والتأمل مع اشهر املدربني

تتضمن أكثر من 3500 فصل في أنماط ومستويات مختلفة من تمارين اليوغا

    

في الشبكاتجولة

Amaziograph تطبييق

تطبيق ميكنك من الرسم بالنقوش واألشكال الهندسية 
واجهة  احترافية،  بطريقة  ابداعك  عن  والتعبير 
لك  يتيح  مما  والسهولة،  بالسالسة  تتميز  التطبيق 
فرصة التصميم والرسم بصورة سهلة ومرحة مناسبة 
للجميع من األطفال إلى الفنانني احملترفني. مجموعة 
من 11 تصميم ميكنك اجلمع بينها لرسم  أي شيء 

مبجرد ملس الشاشة.

 

 Toffaha تطبيق -

 

تطبيق يمكنكم إختصار الوقت وذلك بتحميل هذا التطبيق الذي يحتوي على أصناف عديدة من الفواكه 
والخضار الطازجة املستوردة من عدة بلدان. منتجاتنا مقطوفة ومعبأة بعناية لتصلكم طازجة إلى باب 

منزلكم دون تضييع وقتكم في املتاجر

Applications تطبيقات
جولة في الشبكات: 

 Applications

 Amaziograph تطبيق -
 

تطبيق يمكنك من الرسم بالنقوش واالشكال الهندسية والتعبير عن ابداعك بطريقة احترافية 
 واجهة التطبيق تتميز بالسالسة والسهولة مما يتيح لك فرصة التصميم والرسم بصورة سهلة و مرحة مناسبة للجميع من


األطفال إلى الفنانني املحترفني
مجموعة من 11 تصميم يمكنك الجمع بينها لرسم أي شيء. بمجرد ملس الشاشة.

Toffaha تطبييق

هذا  بتحميل  وذلك  الوقت  اختصار  ميكنكم  تطبييق 
التطبيق الذي يحتوي على أصناف عديدة من الفواكه 
واخلضار الطازجة املستوردة من عدة بلدان. منتجاتنا 
مقطوفة ومعبأة بعناية لتصلكم طازجة إلى باب منزلكم 

دون تضييع وقتكم يف املتاجر.

جولة في الشبكات: 

 Applications

 Amaziograph تطبيق -
 

تطبيق يمكنك من الرسم بالنقوش واالشكال الهندسية والتعبير عن ابداعك بطريقة احترافية 
 واجهة التطبيق تتميز بالسالسة والسهولة مما يتيح لك فرصة التصميم والرسم بصورة سهلة و مرحة مناسبة للجميع من


األطفال إلى الفنانني املحترفني
مجموعة من 11 تصميم يمكنك الجمع بينها لرسم أي شيء. بمجرد ملس الشاشة.

Zazoo تطبييق

تطبييق يجمع العديد من النشاطات التي تنمي مهارات 
واالشتراك  النشاطات  على  االطالع  ميكنكم  األطفال، 

بها عن طريق هذا التطبيق.

Channels قنوات

SmartEveryDay

معلومات  على  لالطالع  الفرصة  متنحك  القناة  هذه 
مفيدة ومتنوعة يومياً.

SmarterEveryDay-  

هذه القناة تمنحك الفرصة لالطالع على معلومات مفيدة و متنوعة يوميا. 

 

SmarterEveryDay - To teach you something new every day! 

United States

About Youtuber The place where we explore the world, one day at a time. Come get 
smarter with us! 

Frequency 1 video / week 

Since Jan 2007 

Channel youtube.com/user/destinws2/v..+ Follow





Ekhartyoga-  

 تجربة مجانية ملدة 14 يوًما تستكشف من خاللها على فصول اليوغا والتأمل مع اشهر املدربني

تتضمن أكثر من 3500 فصل في أنماط ومستويات مختلفة من تمارين اليوغا

    

Ekhartyoga-

جتربة مجانية ملدة 1٤ يوماً ستكتشف من خاللها على 
فصول اليوغا والتأمل مع أشهر املدربني تتضمن أكثر 
من  مختلفة  ومستويات  أمناط  يف  فصل   3500 من 

متارين اليوغا.

مواقع مفيدة:

https://www.theverge.com

موقع متخصص يضم آخر تطورات التكنولوجيا في العالم

مواقع مفيدة
www.theverge.com

موقع متخصص يضم آخر تطورات التكنولوجيا يف العالم.

إعـــداد
دالل الــشـايــجـــي
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تواصلمسابقة

السؤال األول:
إذا كان:

1 = ٦
2 = 2٦

3 = 32٦
٤ = ٤32٦

فكم تساوي 5؟

السؤال الثاني:
طائر من الطيور يرى باسطاً أذنيه، من هو هذا الطائر؟

السؤال الثالث:
ضياؤها  يزداد  الصيف  ليالي  يف  لها،  حدود  ال  اسفلت  بال  درب 

وجمالها، وكأنها يف النهار ال وجود لها، فما اسمها؟

السؤال الرابع:
كلمة تتكون من 8 حروف ولكنها جتمع كل احلروف؟

السؤال اخلامس:
هذا  هو  فمن  الشريف،  املصحف  بتشكيل  قام  جليل  صحابي 

الصحابي؟

شروط المسابقة
أواًل:

للمسابقة  واحد  كوبون  من  بأكثر  املشاركة  يجوز  ال 
الواحدة.

ثانيــــًا:
ال يحق ألسرة مجلة »تواصل« املشاركة يف املسابقة.

ثالثــــًا:
لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة.

رابــــعًا:
يتم تعبئة النموذج املخصص لإلجابة وترسل اإلجابات 

إلى سكرتارية إدارة اإلعالم.

خامسًا:
سوف يكون هناك خمسة فائزين فقط لكل مسابقة ويتم 
اختيارهم عن طريق السحب، ويعلن عن أسماء الفائزين 
يف املسابقة يف العدد التالي ملجلة »تواصل« ولكل موظف 

حق املشاركة مرة واحدة فقط.

كوبون املشاركة يف مسابقة »تواصل«
اسم املوظف: ............................................................................................................ اإلدارة:.................................................. الرقم الداخلي:.................................................
إجابة الســـؤال األول:....................................................................................... إجابة السؤال الثاني:..............................................................................................................
إجابة السؤال الثالث:....................................................................................... إجابة السؤال الرابع:...............................................................................................................
إجابة السؤال اخلامس:...............................................................................................................................................................................................................................................
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األرشيفمن

الزمـالء عبـد احملسـن السـعيد وعبـد القـادر القضـاع ورشـود الرقـدان وفهـد العازمـي وناصـر اجلحمـة 
وعبـد احملسـن العبـد احملسـن يف شـهر يوليـو 1996 - طهـران

الزمالء نواف اجلحمه واملستشار عادل القالف شهر يناير 1998

جاسم اجلاسم واألمني العام عالم الكندري وخالد العلي وجمال الدغيشم شهر أكتوبر 1993أثناء حفل افتتاح مجلس األمة شهر أكتوبر 1993

األمني العام املساعد عادل اللوغاني وعبدالوهاب املزيني شهر يوليو 1997

الزمالء محمد الدويسان ووليد العبد الرزاق شهر  إبريل 2006

إعـــداد
مسلط السبيعي
رئيس قسم التصوير


