
األخوات واألخوة الزمالء األعزاء،،،

تسعى املؤسسات واملنظمات احلديثة بشكل دائم وحثيث 
إلى خلق بيئة عمل جاذبة وإيجابية، فهذا يعتبر بال شك 
من أهم الطرق والوسائل جلعل املوظف يقدم أفضل ما يف 
وسعه وكل ما ميلك من قدرات ومهارات وتطويعها بشكل 

سلس وإيجابي خلدمة مؤسسته التي يعمل بها.

األمة  ملجلس  العامة  األمانة  يف  نسعى  املنطلق  هذا  ومن 
متكن  ومميزة  وإيجابية  جاذبة  عمل  بيئة  وتعزيز  خللق 
املوظفني من املساهمة يف إجناز أعمالهم ومهامهم بشكل 

مبتكر وإبداعي.

ولهذا أطلقت األمانة العامة ملجلس األمة يف السنة املاضية 
عامها  يف  إطالقها  من  الهدف  كان  والتي  "أمانة"  حملة 
ومميزة  إيجابية  عمل  بيئة  خلق  على  العمل  ه��و  األول 
وتعريف موظفي ومنتسبي األمانة بالرؤية والرسالة والقيم 
وذلك  كبير،  وبشكل  حتقق  ال��ذي  األم��ر  وهو  التنظيمية، 
من خالل املشاركة الفاعلة للموظفني يف مختلف أنشطة 
التي  اإليجابية  النتائج  خالل  من  أو  احلملة،  وفعاليات 
خالل  أجريت  التي  واالستقصاءات  االستبانات  أظهرتها 

العام املنصرم.

كما ستسعى احلملة يف خطتها القادمة إلى تعزيز جوانب 

اإليجابية يف بيئة عمل األمانة العامة، باإلضافة إلى العمل 
واقع  إلى  التنظيمية  والقيم  والرسالة  الرؤية  على حتويل 
املبادرات  من  مجموعة  تبني  خ��الل  من  ملموس  عملي 
األحداث  أهم  مواكبة  على  والعمل  واالجتماعية  اإلداري��ة 
األمانة  وسمعة  مكانة  مع  يتوافق  مبا  والعاملية  احمللية 

العامة.

إن ملؤسستنا طموحاً كبيراً ورؤية واضحة تسعى بكل جهد 
وبذل إلى حتقيقها، لنكون مثاالً يحتذى به يف شتى املجاالت 
واألعمال، وهو أمر لن يتأتى إال من خالل تضافر اجلهود 
وتوحيد الصفوف يف مواجهة التحديات والصعوبات والعمل 
بشكل جماعي، وبالسعي الدائم نحو التطور املستمر وأن 

نكون رواداً يف مختلف األصعدة واملجاالت.

ويف سبيل حتقيق رؤيتنا البد كذلك من حتمل املسئولية يف 
أداء األعمال واملهام املوكلة إلينا والعمل بشكل متقن وجودة 
للمؤسسة  املهني  الوالء  درجات  بأقصى  والتحلي  عالية، 

التي نعمل بها.

وهكذا وبدون أدنى شك سنكون فعاًل "مثاالً يحتذى به".

عالم علي الكندري
أمني عام مجلس األمة 

كلمة العدد



أخبار األمانة

حتت رعاية وحضور األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري، 
نظم قسم الوعي البرملاني التابع إلدارة اإلعالم باألمانة العامة 
إصدار  على  عاماً   56 مرور  ذكرى  مبناسبة  السنوي  املعرض 

الدستور الكويتي.
وزار األمني العام ملجلس األمة عالم على الكندري املعرض يف 
التأكيد  إلى  يهدف  والذي  الرابعة(،  )املرحلة  األفنيوز  مجمع 

على إحياء هذه الذكرى املهمة يف تاريخ الكويت.

كما اشتمل املعرض على عرض صور تعريفية عن حفل افتتاح 
املجلس التأسيسي وصور عن حفل افتتاح دور االنعقاد احلالي 
املجلس  دور  ع��ن  توعوية  واص����دارات  ال��دس��ت��ور  ع��ن  وص���ور 

وإجنازاته ومحاضر املجلس التأسيسي إلعداد تلك الوثيقة.
املجلس  عن  تاريخية  وصوراً  تثقيفياً  فيديو  املعرض  ويتضمن 
التأسيسي واملجالس احلالية، وكذا مسابقة ثقافية عن الشأن 

البرملاني وجوائز قيمة •

• االمني العام عالم الكندري مع مجموعة من موظفي قطاع االعالم

"أمانة األمة" تنظم معرضها السنوي
بمناسبة ذكرى إصدار الدستور
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• من إصدارات األمانة العامة

• زمالء قطاع اإلعالم • زاوية املعرض
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أخبار األمانة

زكى املؤمتر السادس جلمعية االمناء العامني للبرملانات العربية 
أمني عام مجلس االمة عالم الكندري لرئاسة اجلمعية الربع 

سنوات مقبلة.
وقال الكندري يف تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( عقب 
اجللسة انه مت يف االجتماع اعتماد عدد من القررات منها تزكيته 

رئيسا للجمعية ألربع سنوات معتبرا التزكية 'امانة كبيرة.
اخلتامي  واحل��س��اب  اجلمعية  ميزانية  اعتماد  ال��ى  وأش���ار 
باالضافة الى بعض القرارات التي تصب يف مصلحة األمانات 
العامة للبرملات العربية. واضاف يف هذا االطار أنه مت االتفاق 
على التعاون يف مجال التدريب الثنائي ودعوة األمانات العامة 
لتبادل اخلبرات من خالل  البعض  العربية لبعضها  للبرملانات 

تنقل املوظفني بني اداراتها املختلفة.

• األمني العام مترئسًا إجتماعات اجلمعية وإلى ميينه الزميل جاسم النصف

• األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري واألمناء العامون للبرملانات العربية

)األمناء  تواجد  أهمية  على  كذلك  أكد  االجتماع  أن  وأوض��ح 
التجارب  وعرض  الدولية  العامني  األمناء  جمعية  يف  العرب( 

العربية يف هذا احملفل الدولي •

زكته لفترة جديدة مدتها أربع سنوات

عالم الكندري رئيسًا لجمعية أمناء البرلمانات العربية
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أخبار األمانة

• األمني العام باإلنابة عادل اللوغاني واألمني العام املساعد لقطاع اإلعالم بالتكليف أمل املطوع

• جانب من الزميالت• جانب من الزمالء

أقامت األمانة العامة ملجلس األمة، وجرياً على عادتها السنوية حفل استقبال لتبادل التهاني بني العاملني فيها مبناسبة عيد 
األضحى املبارك، وذلك بقاعة االحتفاالت الكبرى يف مبنى املجلس بحضور أمني عام مجلس األمة باإلنابة عادل اللوغاني 

الى جانب عدد من األمناء املساعدين •

األمانة العامة لمجلس األمة تقيم حفل االستقبال 
السنوي بمناسبة عيد األضحى المبارك

5
29 # 



أخبار األمانة

حتت رعاية معالي رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
اإلقليمية  الندوة  األمة  مجلس  استضاف  الغامن 
البشرية  املوارد  الوظائف واالستثمار يف  )توطني 

لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية(.
مبنى  مسرح  أقيمت يف  التي  الندوة  وش��ارك يف 
صباح األحمد، ممثلون عن املجالس التشريعية يف 

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وتأتي هذه الندوة بناء على قرار رؤساء املجالس 
التشريعية اخلليجية يف اجتماعهم الدوري احلادي 
الثامن من  الكويت يف  دولة  أقيم يف  الذي  عشر 

يناير 2018•

مجلس األمة يستضيف ندوة توطين الوظائف واالستثمار 
في الموارد البشرية لدول “مجلس التعاون”

• احلضور من ممثلي املجالس البرملانية اخلليجية
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ملف العدد

لقاء مع الزمالء فهد الرشود )جلنة الشؤون الداخلية والدفاع(
وسارة شميس )جلنة الشؤون التشريعية والقانونية(:

أجرى اللقاء: دالل الشايجي

• بداية ما هي مهام عملكما يف قطاع اللجان؟ 

فهد: تنقسم مهام العمل يف قطاع اللجان إلى قسمني:
)القسم األول: اجلانب القانوني(

ويتمثل يف إعداد املذكرات والدراسات القانونية التي تتضمن الرأي 
من  املقدمة  بقوانني  االقتراحات  صياغة  يف  والدستوري  القانوني 
السادة أعضاء مجلس األمة أو املشاريع بقوانني املقدمة من احلكومة 
آخذين باالعتبار مراعاة أحكام الدستور واملالئمة التشريعية ومبادئ 
احملكمة الدستورية والتشريعات املقارنة واالتفاقيات الدولية ذلك كله 
لتكوين رأي قانوني ودستوري صحيح ومتكامل متوافقاً مع ظروف 
يكون  ولكي  وتنفيذه  بإصداره  واالعتبارات احمليطة  واملكان  الزمان 
إق��راره على قدر من اإلتقان واجل��ودة يقدم بعدها  امل��راد  التشريع 

ألعضاء مجلس األمة.
)القسم الثاني: اجلانب اإلداري(

يتمثل يف إعداد دعوة األعضاء حلضور اجتماع اللجنة وإعداد وكتابة 
أثناء اجتماعات  التي تطرح  اللجنة وتدوين اآلراء  محاضر اجتماع 

ملجلس  الداخلية  الالئحة  قانون  من   54 امل��ادة  لنص  طبقاً  اللجنة 
ملناقشة  االم��ة  مجلس  جلسات  حضور  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  األمة, 
جدول  على  املعروضة  التقارير  ملخصات  وإع��داد  اللجنة  تقارير 
إجنازه  مت  مبا  الدورية  البيانات  وإع��داد  املجلس  جلسات  أعمال 

وتأجيله بعد كل اجتماع. 
• برأيكم كيف تنعكس قيمتي املسؤولية واملساءلة والوالء املؤسسي على 

عملكما بقطاع اللجان؟
واجبات  بتأدية  ُمكلفاً  اإلنسان  يكون  أن  باملسؤولية:  يقصد  سارة: 
أو  عنها وعن جناحه  تلقى على كاهله بحيث يكون ُمحاسباً  معينة 

اخفاقه فيها من قبل طرف آخر. 
ويقصد باملساءلة: احملاسبة على أداء الواجبات الناجتة عن السلطة 

املخولة للموظف. 
هذه القيم تنعكس من خالل روح املبادرة التي يبديها العامل يف قطاع 
اللجان واالستعداد لبذل اجلهد والعطاء ليخرج العمل بأفضل صورة 
ممكنة ، فالعمل يف قطاع اللجان يتميز بطابع خاص يتمثل يف سرية 
بعض املعلومات كمحاضر االجتماعات التي تعقدها اللجان وجلان 
التحقيق التي يشكلها املجلس ، فضاًل عن كم العمل وضرورة إجنازه 
منه  يستجد  ما  ونظر  به  واإلحاطة  ومتابعته  معينة  زمنية  مدد  يف 
دورياً، كما إن العمل يف قطاع اللجان يتطلب اإلملام بطلبات السادة 
األعمال  بعض  ومباشرة  اللجنة،  عمل  إطار  يف  الداخلة  األعضاء 

اإلدارية.
والشك أن ال عمل يخلو من بعض التحديات والعقبات ، إذ ينبغي 

• فهد الرشود • سارة شميس

حرصت األمانة العامة ملجلس األمة خالل »حملة أمانة 2017« 
اإلداري  املجالني  يف  العالم  شهدها  التي  التغيرات  مواكبة  على 
التي  واإلجنازات  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  سعيًا  والبشري 
التشريعية، مراهنة بذلك على جهود  تضاف ملسيرة مؤسستنا 
هذه  يف  بالعمل  الفرد  فاعتزاز  املؤسسة،  يف  العاملني  األف��راد 
املؤسسة وانتماءه لها هو ما يحقق »قيمة الوالء املؤسسي« كما 
إن حتمله ملهامه الوظيفية املناطة به وعدم اإلخالل بها هو ما 

سيخلق لديه حس "املسؤولية واملساءلة".
إن أي متيز أو تطوير للعمل البرملاني لن يتحقق إال بجهود املوظفني 
القادرين على حتمل املسؤولية واملعتزين بإنتماءهم ألمانة مجلس 

األمة وهو ما سنسلط الضوء عليه يف ملف عدد تواصل:
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ملف العدد
ويعي  الفرد  يدرك  فعندما  مسؤوالً  مواجهتها  يف  العامل  يكون  أن 
أعباء مسؤولياته ويقدرها فإنه بكل تأكيد سيضع نصب عينيه كيفية 
حتقيق عمله على أكمل وجه ، فالعمل املسؤول هو ما تقتضيه طبيعة 

العمل يف قطاع اللجان وسير العمل فيها.
• هل يستدعي العمل يف قطاع اللجان القيام ببعض األعمال اإلضافية 

أو التطوعية خارج أوقات العمل الرسمي؟
هذه  ببعض  القيام  عملي  يستدعي  األحيان  بعض  يف  نعم،  س��ارة: 
املواضيع  أحد  استعجال  األمة  مجلس  قرر  إذا  خصوصا  األعمال 
املعروضة على اللجنة إلعداد تقرير يقدم إلى املجلس ليتم اتخاذ ما 
يراه املجلس مناسباً بصدده، والكثير من االجتماعات ميتد عملها 
حتى خارج أوقات العمل الرسمية، فضاًل عن حضور جلسات مجلس 

األمة ملتابعة تقارير اللجنة على املنصة مع مقرر اللجنة. 
• كيف ميكن تعزيز قيمة الوالء املؤسسي يف نفوس العاملني بقطاع اللجان؟

فهد: قيمة الوالء املؤسسي هي قيمة نبيلة لها أثر إيجابي إذا كان 
الفرد عاماًل وعاملاً بها ، واعياً مبا قد يترتب من أثر إيجابي على 
املجتمع وعلى املؤسسة إذا قام املوظف بعمله بدقة وتفاني ، كذلك 
ربط األهداف الشخصية واملهنية للعاملني مع أهداف املؤسسة، ويتم 

تعزيز هذه القيم من خالل عدة عناصر أهمها:  
باقي  عن  ومتيزها  للعاملني  وتعَرفها   املؤسسة  تتخذها  التي  القيم   -

املؤسسات األخرى يف الدولة، مما يشعر األفراد بالفخر إلنتمائهم لها. 
- تنمية وتقومي مهارات وسلوك العاملني وتطويره.

ينظر  والتي  املؤسسة  داخل  ومحركة  مؤثرة  قيادية  توفير مناذج   -
األفراد إليها كنماذج مثالية يقتدى بها.

- إيجاد جو تنافسي شريف داخل املؤسسة والذي من خالله تزداد 
نسبة الوالء املؤسسي.

ذاتها،  املؤسسة  قبل  من  القيم  نشر هذه  يتم  أنه  ذلك  إلى  يضاف 
حيث تتمثل رؤية األمانة العامة ملجلس األمة يف كونها مثاالً يحتذى 
به وذلك من خالل حمالتها التوعوية يف تأصيل قيم الوالء املؤسسي 
عن طريق النشرات االلكترونية والفيديوهات القصيرة والفعاليات 

املختلفة. 
• يتطلب عمل اللجان حفظ سرية املعلومات وحظر نقلها  فهل يتم إبالغ 

املوظفني عن هذه املسؤوليات؟
سارة: املسؤولني يف قطاع اللجان لم يدخروا جهداً يف تبيان ما قد 
يصادف املوظف خالل عمله والتأكيد عليه بشكل دوري ومستمر، 

حيث إن العمل يف اللجان البرملانية يتضمن االطالع على معلومات 
ذات قدر كبير من األهمية والسرية، وهذه مسؤوليات كبيرة يقوم 
بها املوظفني العاملني يف القطاع وال بد من التعامل مع هذه األوضاع 
بكل حرص ووعي باملسؤولية امللقاة على عاتق كل موظف وهو ما 
نوهت عنه املادة 54 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة بأن جلسات 

اللجان سرية.
فهد ... كلمة أخيرة...

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للقائمني على مجلة "تواصل" 
إلتاحتهم الفرصة لبيان طبيعة العمل يف قطاع اللجان واحلديث عن 
قيمة الوالء املؤسسي وقيمة املسؤولية واملساءلة  باعتبارهما ركيزتني 
أساسيتني لتقدم أي مؤسسة وتطورها، والشكر موصول لألمني العام 
املساعد يف قطاع اللجان نادية القطامي ولكافة املسؤولني والعاملني 
يف القطاع فهم كفاءة وطنية شابة متميزة كما نتمنى لكم مزيداً من 

التوفيق والنجاح واإلبداع كما عودمتونا •

8
 29 # 



ملف العدد
لقاء مع املالزم أول ضاري العبيالني

ومالزم أول سارة الصراف من قطاع حرس مجلس األمة:

أجرى اللقاء: دالل الشايجي

• بداية ما هي اإلجراءات املتبعة لتأمني مجلس األمة ؟ وما 

هي خططكم املستقبلية يف تطويرها؟
خطط  خ��الل  من  ومنشآته  األم��ة  مجلس  تأمني  يتم 
أمنية موضوعه من قطاع احلرس حيث تعمل الوحدات 
األمنية على مدار 24 ساعة يومياً باإلضافة إلى وحدات 
احلرس لضمان سد أي ثغرة أمنية وإحكام الرقابة على 
مداخل ومخارج املجلس وبواباته كذلك تفتيش املوظفني 
والزوار والسيارات الداخلة إلى املنشأة وتفتيش الشنط 
وغيرها من املمتلكات باستخدام األجهزة االلكترونية 
ويتم تشديد الرقابة خاصة أيام اجللسات لكثرة الزوار 
واجلمهور القادم حلضور اجللسة كما أن هناك وحدات 
للتدخل السريع ملجابهة أي موقف أمني طارئ  أمنية 

قد تتعرض املؤسسة التشريعية. 
بعملية  فسنقوم  املستقبلية  للخطط  بالنسبة  أم��ا 
الربط األمني بني مجلس االمة وبقية اجلهات األمنية 
كان  إن  ال��زائ��ر  معرفة  علينا  يسهل  مما  الكويت  يف 
من  وغيرها  متغيب  أو  ما  قضية  ذم��ة  على  مطلوب 
البوابات  إلى مشروع تطوير  باإلضافة  األمنية  األمور 
االلكترونية واألجهزة االلكترونية املستخدمة هذا كله 
لضمان حماية وسالمة مجلس األمة وأمن العاملني يف 

املؤسسة.

• مالزم أول ضاري العبيالني • مالزم أول سارة الصراف

والوالء  واملساءلة  املسؤولية  قيمتي  تنعكس  كيف  برأيكم   •

املؤسسي على عملكما يف قطاع حرس مجلس االمة؟ 
قيمة املسؤولية بالنسبة حلرس مجلس األمة هي واجب 
والتزام وهي طبيعة عمل الشخص العسكري فال بد من 
تنفيذ املهام األمنية على أكمل وجه أما املساءلة فهي 
احملاسبة عن األعمال التي لم تنفذ أو مت إهمالها أو 
التراخي يف تنفيذها وهو ما أشار إليه مرسوم العقوبات 
واجلزاءات االنضباطية وال تبدأ املساءلة قبل أن يتم 
تعريف العسكري على كافة املسؤوليات واملهام املنوطة 

به والصالحيات املمنوحة لكل عسكري.
أن  فنرى  العمل  على  وانعكاسه  املؤسسي  ال��والء  أما 
الوالء يتشكل من خالل عدة عوامل يأتي يف مقدمتها 
القيادة يف  فشل  حال  ففي  والناجحة  الفاعلة  اإلدارة 
اسلوب  النظر يف  إع��ادة  من  بد  فال  أهدافها  حتقيق 
عن  بدالً  االيجابيات  على  والتركيز  وتطويرها  اإلدارة 
السلبيات لذا نرى أن القيادة الناجحة عليها مسؤولية 
ملقترحاتهم  واالستماع  العسكريني  تشجيع  يف  كبيرة 
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ملف العدد
التطوير  يف  يساهم  ما  لكل  الدعم  وتقدمي  وآرائ��ه��م 

األمني فيشعر العسكري بأنه جزء فَعال من العمل.
• كيف ميكن تعزيز شعور الوالء للمؤسسة وحماية أمنها يف 

نفوس أفراد احلرس؟
املؤسسة  أم��ن  ب��أن  يقني  على  العسكري  ي��ك��ون  أن 
التشريعية من أمن الوطن وكذلك من خالل االنضباط 
بروح  والعمل  والقوانني  األنظمة  واحترام  العمل  يف 
البرامج  وتكثيف  احل���رس  أف���راد  بقية  م��ع  ال��ت��ع��اون 
التدريبية حول أمن الوطن باإلضافة إلى ضرورة خلق 
قنوات للتواصل بني القياديني والعسكريني مما يساهم 

يف زيادة محبتهم للعمل. 
والعقاب كنوع من  الثواب  • هل حترصون على تطبيق مبدأ 

املساءلة يف حال تقصير أحد األفراد عن واجباته؟
واجل���زاءات  العقوبات  مل��رس��وم  وف��ق��اً  احملاسبة  تتم 
السلطات  يف  ال��ت��درج  فيها  ح��دد  والتي  االنضباطية 
املمنوحة للمستويات العسكرية مع حفظ حق العسكري 
بالشعور باألمان الوظيفي والتقدير لكل ما يقوم به من 

مهام وواجبات. 
دورة  أو  شرحًا  احل��رس  ملنتسبي  قدمتم  وأن  سبق  هل   •

وأنها منصوصة  أهمية مسؤولياتكم خاصة  تدريبية توضح 
يف الدستور الكويتي؟

بالتأكيد مت تفعيل العديد من الدورات التدريبية التي 
تنمي مستوى املهارات والقدرات للعاملني بقطاع حرس 
الشغب  ومكافحة  التفتيش  ك���دورات  األم��ة  مجلس 
وغيرها  الشخصيات  وحماية  اجلمهور  مع  والتعامل 
باإلضافة إلى الدورات التدريبية املتعلقة بشرح طبيعة 

من   118 املادة  من  باألساس مشتقة  والتي هي  العمل 
القانون رقم 12  وامل��ادة 179 من  الكويت  دستور دولة 
لسنة 1963 بشأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة مما 
يؤكد على أن مهام وواجبات احلرس تندرج حتت إطار 

تنظيمي معتمد.
أو  اإلضافية  األعمال  ببعض  القيام  مهامكم  تتطلب  هل    •

التطوعية خارج أوقات الدوام الرسمي؟ 
طبيعة عمل احلرس حتظر القيام بأي أعمال إضافية 
أو تطويرية خارج أوقات الدوام عماًل باملادة رقم 15 من 
القانون رقم 23 لسنة 1968 وتعديالته بشأن نظام قوة 

الشرطة واملنطبقة أحكامه على عسكريي احلرس. 
• كلمة أخيرة،،،

نشكر مجلة "تواصل" على هذا اللقاء ومساهمتكم يف 
تعزيز مكانة حرس مجلس األمة كقطاع يعاون املجلس 

يف تأمني جميع منشآته وحماية أمن العاملني فيه •
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المكــتبة

بتقدمي  االم��ة  ملجلس  العامة  األمانة  رسالة  من  إنطالقا 
أنواع الدعم املعريف فإن املكتبة متّثل إحدى  أفضل و أحدث 
روافد الدعم املعريف الذي يقدم للسادة األعضاء واملوظفني 
املختصني والباحثني، حيث تعمل مكتبة مجلس االمة على 
املتالحقة  التطورات  و  التغييرات  ملواكبة  خدماتها  تطوير 
املعلومات  ثورة  ظل  ويف  التكنولوجيا  عالم  يف  واملتسارعة 
التي تتطلب تنظيمها من خالل تعزيز النظم اآللية املتطورة 
خدمًة   وتوظيفها  احلديثة  التقنية  اخل��دم��ات  وتوفير 

للباحثني واملستفيدين لتحقيق االستفادة.

• الموقع االلكتروني الجديد
الرابط  زيارته عن طريق  للمكتبة ميكن  الكتروني جديد  تفعيل موقع  مت 
ونظام  للمكتبة  اآلل��ي  الفهرس  ال��ى  الوصول  وميكنك   library.kna.kw

النبذة  وواضحة  منظمة  بطريقة  املوقع  ويعرض  البرملانية.  املعلومات 
والفعاليات  األخبار  وآخر  واخلدمات  األقسام  واهم  للمكتبة  التاريخية 
واملصادر التي تصل حديثا للمكتبة. ويتميز املوقع بالتفاعل مع الزوار من 

خالل مناذج التعليق واالقتراحات والقيام بالرد عليها.

• االشتراك التجريبي بقواعد البيانات
يف إطار سعيها إلى التزود ب� املعلومات الرقمية، قامت املكتبة باالشتراك 
يف مجموعة من قواعد البيانات التي تشرف عليها جهات رسمية عاملية، 
التي  الرقمية  املعرفية  االحتياجات  تغطية  على  املكتبة  حت��رص  حيث  
املكتبة يف  العامة، وتشترك  باألمانة  القطاعات  بكافة  العاملني  تستهدف 
قواعد البيانات بشكل جتريبي ملعرفة مدى التفاعل واالستخدام من قبل 
تسعة  اآلن  الى  واملوظفني  للباحثني  املكتبة  وأتاحت  والباحثني،  املوظفني 

قواعد معلومات الكترونية عربية واجنبية.

• جهاز book2net للتصوير الذاتي
الذاتي وهو عبارة عن خدمة تقنية  التصوير  املكتبة حديثا بجهاز  زّودت 
يستخدمها الباحث لتصوير املصادر بواسطة flash memory دون احلاجة 
الستخدام الورق واحلبر وبالتالي يعتبر هذا اجلهاز صديق للبيئة، ويتميز 
التصوير عن  تقليبه وميكن  دون  بحالته  الكتاب  بوضع  واملرونة  بالسرعة 

طريق تصفح الكتاب.

• الشاشات اإللكترونية التفاعلية 
قامت املكتبة بتركيب شاشات الكترونية تفاعلية  يف أروقة املجلس إلحاطة 
باخلدمات  املجلس  خارج  من  ال��زوار  وكذلك  واملوظفني  األعضاء  السادة 
كافة  تستهدف  والتي  للمكتبة  تصل  التي  احلديثة  وامل��ص��ادر  النوعية 

القطاعات. 

• البريد االلكتروني
واملستفيدين  الباحثني  م��ع  للتواصل  خ��اص  الكتروني  بريد  إن��ش��اء  مت 
مصادر  مختلف  م��ن   واملعرفية  البحثية  االحتياجات  بشأن  والتعميم 
املعلومات، ويستخدم البريد االلكتروني إلرسال التنبيهات يف حال جتاوز 
مدة االستعارة وايضا لطلب جتديد اإلعارة دون حضور املستعير شخصيا 

للمكتبة •
library@kna.kw عنوان البريد االلكتروني للتواصل وتقدمي االقتراحات

• أحمد غازي السهو

الخدمات االلكترونية في مكتبة مجلس األمة
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لقاء

الذي  العربية  للغة  السابع  الدولي  املؤمتر  عن  حدثينا   •

عقد يف دبي وأبرز أهدافه؟
املؤمتر الدولي السابع للغة العربية مناسبة علمية تعقد سنوياً 
يف دبي )دولة االمارات العربية املتحدة( تتيح الفرصة ألصحاب 
يف  العربية  اللغة  عن  والتعارف  والتواصل  للقاء  االختصاص 
من األهداف منها  العالم من أجل حتقيق عدداً  مختلف دول 

على سبيل املثال:-
- عرض األبحاث والدراسات وأوراق العمل ومناقشتها.

الدول  تعدها  التي  الناجحة  والتجارب  امل��ب��ادرات  ع��رض   -
واألفراد واملنظمات عن اللغة العربية.

- تقدمي احللول كثير من املشكالت التي تواجه اللغة العربية.
- رصد القضايا واجلهود واملوضوعات املتعلقة باللغة العربية 

وعرضها على شبكة االنترنت.
ومن أجل حتقيق األهداف السابقة، تضمن 
مثل:  الناجحة  الفعاليات  من  عدداً  املؤمتر 
تكرمي األبحاث املتميزة من املؤمتر تشجيعاً 
والدورات  الورش  وتنظيم  الباحثني  جلهود 
مهارات  تطوير  إلى  تهدف  التي  التدريبية 

ومعارف املشاركني.
• هل شاركت يف بحث علمي يف أحد جلسات املؤمتر؟

نعم شاركت يف بحث علمي بإسم )االستجواب دراسة حتليلية 
من  عدد  قبل  من  مناقشته  ومتت  االصطالحية(  الداللة  يف 
واالتصال  اللغوية  السياسات  مجال  يف  والباحثني  املختصني 
تأصيل  واهمية  العلمي،  البحث  على  أثنوا  الذين  السياسي 

األمانة  أن  إلى  املناقشات  يف  ونوهب  البرملانية  املصطلحات 
العامة ملجلس األمة.

واملتابعة  االستشاري  الدعم  ب��إدارة  االستشاري  الدعم  وقسم 
تولي اهتماماً كبيراً يف اللغة العربية ورفع مستوى الوعي من 
خالل عقد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات ومعارف 
العلمي  العامة وارفق لكم ملخص عن البحث  موظفي األمانة 

املشارك يف املؤمتر.
)مصطلح  استعراض  على  الدراسة  تقوم 
االستجواب( يف املعاجم اللغوية القدمية 
واحلديثة واملعاجم الشخصية يف القانون 
اللغوي  املعنى  ب��ني  للربط  وال��س��ي��اس��ة 
املعنى  إلب����راز  االص��ط��الح��ي  وامل��ع��ن��ى 
استعماله  من  املنشود  والهدف  املقصود 
ثم  )التخصيص(  بظاهرة  تعرف  والتي 
املختلفة  احلياة  جوانب  على  االستجواب  بأثر  الدراسة  تُختم 
العربية،  للمجتمعات  منوذجاً  يعد  ال��ذي  الكويتي،  للمجتمع 
البحث  ذيل  ثم  فيه  وتؤثر  باملجتمع  تتأثر  السياسية  فاحلياة 
بأهم املراجع واملصادر واملواقع اإللكترونية اخلاصة بالبحث. 

وأشكر يف نهاية اللقاء اسرة تواصل على اهتمامها بالباحثني 
والبحث العلمي •

• د. صبيحة الفرحان

شاركت الدكتورة صبيحة عبدالرحمن الفرحان رئيس قسم الدعم االستشاري بإدارة الدعم 
يف  أنعقد  الذي  العربية  للغة  السابع  الدولي  املؤمتر  يف  اللجان،  بقطاع  واملتابعة  االستشاري 

دبي )دولة االمارات العربية املتحدة(.

ويسر أسرة تواصل االلتقاء بها ملعرفة تفاصيل هذا املؤمتر:
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دراسـة

التي  التشريعية  السلطة  مهمة  كانت  إذا  البداية  هنا  من 
السلطات   بني  الفصل  ملبدأ  وفقًا  البرملانات  يف  أصاًل  تتمثل 
املجالس  تخول  الدساتير  فإن   ، أساسًا  التشريع  يف  تنحصر 
النيابية ، اختصاصات أخرى بجانب التشريع ، وهي األعمال 
التي يقوم بها أحد مجلسي البرملان أو إحدى هيئاته تنفيذا 
اصطالح  األعمال  ه��ذه  على  ويطلق  االختصاصات  لهذه 

األعمال البرملانية.
ومما ال شك فيه أن التطور قد أصاب القسم األول من أعمال 
السلطة التشريعية وهي مهمة التشريع أو سن القوانني. فبعد 
القضاء وواليته وال يختص  التشريعات خارج سلطة  أن كانت 
متمثلة  القضائية  للرقابة  تخضع  اليوم  أصبحت  بنظرها، 
هذه  وتوافق  انطباق  مدى  لبحث  وذلك  الدستورية  باحملكمة 

التشريعات مع أحكام الدستور.
إال أن األمر لم يكن كذلك بالنسبة للقسم الثاني من أعمال السلطة 
التشريعية وهي األعمال البرملانية حيث تبني هذه الدراسة تفاوت 
األنظمة القانونية والقضائية يف التعاطي مع هذه األعمال فتارة 
تبسط رقابتها عليها سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم بطريقة 
غير مباشرة ، وتارة أخرى تتردد احملاكم وحتكم بعدم اختصاصها 

بنظر هذه األعمال وخروجها من سلطتها.
أسئلة  ع��دة  بطرح  ال��دراس��ة  ه��ذه  انطالقة  تكون  ذل��ك  وعلى 

نوردها فيما يلي:
س1: ما هو مفهوم األعمال البرملانية؟ وما صورها؟

س2: ما رأي الفقه والقضاء مبفهوم هذه األعمال؟

س3: هل تخضع هذه األعمال لرقابة القضاء؟ وما شكل الرقابة إن وجدت؟
على  الدراسة  هذه  خطة  نعرض  األسئلة  هذه  عن  ولإلجابة 

النحو اآلتي:
املبحث األول: يتناول ماهية األعمال البرملانية وصورها، وذلك 

يف مطلبني هما:
املطلب األول: ماهية األعمال البرملانية.
املطلب الثاني: صور األعمال البرملانية.

الرقابة  تطبيقات  من  من��اذج  فيه  نستعرض  الثاني:  املبحث 
القضائية على األعمال البرملانية وذلك يف ثالثة مطالب:

املطلب األول : تطبيقات من القضاء الكويتي.
املطلب الثاني : تطبيقات من القضاء الفرنسي.
املطلب الثالث : تطبيقات من القضاء املصري •

• بقلم: فهد راشد الرشود

الرقابة القضائية على األعمال البرلمانية
دراسة تحليلية مقارنة من واقع أحكام القضاء الكويتي والفرنسي والمصري
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وثيقة برلمانية

نسلط الضوء يف هذا العدد على وثيقة برملانية هامة يف تاريخ مجلس األمة بدولة الكويت 
وهو قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ففي دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي اخلامس بتاريخ 1981/3/30 تقدم السيد العضو/ مشاري 
جاسم العنجري، باقتراح قانون إلنشاء الهيئة العامة للتدريب، وذلك لتوفير وتنمية القوى العاملة الوطنية مبا يكفل 

مواجهة القصور يف القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية من هذه القوى يف البالد
ويف عام 1982 انشأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفق القانون رقم 63 لسنة 1982 على أن يكون 
للهيئة إدارة يشكل برئاسة وزير التربية، وتضع الهيئة اخلطط والبرامج ومتابعة تنفيذها وكذلك تضع الهيئة شروط 
القبول يف املعاهد واملراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي متنحها واعتماد 

نتائج االمتحانات النهائية. 
الكويت  دولة  اهتمت  لذلك  وتدريبه  وإع��داده  تعليمه  أحسن  إذا  البالد  ث��روات  مصادر  أثمن  هم  الشباب  يعتبر 
بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ألهمية التدريب يف تكوين الكوادر الفنية واملهنية الوطنية ملواجهة 

العمل  فرص  وتهيئة  واملهنية  الفنية  العاملة  القوى  يف  القصور 
أمام املواطنني بعد تدريبهم يف مؤسسات ووزارات الدولة لتحقيق 

التقدم والرفعة للوطن.
مبؤسسات  وربطها  الوطنية  ال��ك��وادر  تدريب  بأهمية  وإمي��ان��اً 
الفصل  من  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  ففي  الدولة  ووزارات 
التشريعي السابع يف تاريخ 1994/12/5 صدر القانون رقم 107 
لسنة 1994 بتعديل املادة )4( من القانون رقم 63 لسنة 1982 

نصها كالتالي:
"بحث احتياجات الوزارات واملؤسسات من العمالة الفنية الكويتية 
وذلك عن طريق االستطالع واالتصال لدى الوزارات واملؤسسات 

املختلفة ودون انتظار ورودها من هذه اجلهات".

هذا  يف  املرتبطة  الوثائق  واستعراض  التفاصيل  من  وللمزيد 
املوضوع ولالطالع على أهم إجنازات مجلس األمة منذ املجلس 
احلالي  عشر  اخلامس  التشريعي  الفصل  حتى  التأسيسي 
ميكنكم زيارة النظام اآللي للمعلومات البرملانية إلدارة التوثيق 

 search.kna.kw : واملعلومات على الرابط

إعداد/ إنتصار سليمان السعيد - مدير إدارة التوثيق واملعلومات
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مقال

ميكننا تعريف الترجمة على أنها عملية حتويل النص أو احلوار من اللغة األصل إلى اللغة الهدف، 
وعلى  أيضًا.  والتواصل  والتقاليد  العادات  و  الفكر  و  احلضارات  لنقل  عملية  عن  عبارة  أنها  كما 
املترجم أن يتحلى بالقدرة على استخدام املفردات و التعبيرات التي تالئمه يف عملية الترجمة، 
إال أنه من املهم أن يحافظ على املعنى الرئيسي و األساسي. أي أنه على املترجم أن يتحلى باألمانة 
والصدق يف جميع انواع الترجمة، و أن يلتزم باحلدود املرسومة له يف عملية الترجمة، ومنها إيصال 
املعنى والفكرة األصلية دون املساس بها. حيث أن للمترجم مساحة صغيرة ميكنه فيها أن يستخدم 

• حسني العابدينأسلوبه اخلاص دون العبث بالفكرة األصلية، وأن ال يتدخل فيها.

الترجمة

هناك 3 أنواع رئيسية من الترجمة وهي:

• الترجمة التحريرية:
- يقوم املترجم يف هذه العملية بترجمة الوثائق أو املستندات الورقية أو 
الورقية  املعاجم  على  السابق  تقتصر يف  العملية  هذه  كانت  االلكترونية. 
التكنوجليا  و  العلم  تطور  مع  الترجمة.  عملية  يف  املترجم  تساعد  والتي 
املعاجم  بتوفر  املترجم  على  أس��رع  و  أسهل  الترجمة  عملية  أصبحت 
االلكترونية و املواقع االلكترونية والتطبيقات والبرامج املختصة بالترجمة، 
حيث قامت هذه التكنولوجيا بتوفير الوقت واجلهد على املترجم يف عملية 
البحث عن مفردات أو معاني أخرى للكلمات. هناك تساؤالت عديدة عن 
امكانية استبدال املترجم البشري باملترجم اآللي )االلكتروني(، واإلجابة 

على هذه التساؤالت هي كالتالي:
• ال ميكن للمترجم اآللي أن يترجم الشعر أو النص الذي يحتوي على الوزن 

و القافية و املعاني العميقة، حيث يحتاج املترجم يف بعض األحيان إلى املهارة 
للحفاظ على هذه اجلوانب يف النص املترجم.

• ال ميكن للمترجم اآللي أن يترجم املعنى املقصود و الضمني الذي يحمله 

املؤلف أو الكتاب والذي يكون يف معظم االحيان مخفيا وراء النص أو الكلمات، 
حيث يحتاج املترجم إلى فهم النص جيدا باإلضافة إلى االملام التام باللغة.

• ال ميكن للمترجم اآللي أن يترجم النصوص إلى الكلمات املتعارف عليها 

يف مختلف املجتمعات العاملية و التي تنتشر بني القراء و األشخاص العامني، 
حيث يحتاج املترجم إلى التعايش مع ثقافة املجتمع و النص املراد ترجمته 
ومواكبة آخر املصطلحات لكي يتمكن من ترجمتها باتقان. وبالتالي فعلى 

املترجمني أن ال يشعروا بالتهديد إزاء استبدالهم باملترجم اآللي.

• الترجمة التتبعية:
- يقوم املترجم يف هذه العملية بترجمة حوار يدور بني شخصني أو أكثر، 
حيث يترجم بني لغتني مختلفتني شفهياً. وعلى عكس الترجمة التحريرية، 
فإن املترجم ال يتمتع بالفترة الزمنية الكافية لترجمة احلوار وإمنا عليه 
أن يقوم بالترجمة خالل وقت قصير دون توفر وسائل املساعدة كاملعاجم 
وغيرها. مير املترجم يف هذا النوع من الترجمة ببعض املشكالت التي قد 

تواجهه، ولكن يف نفس الوقت، لديه مميزات ميكنه استخدامها:
املشكالت:

أحد األطراف املتحدثة يسترسل باحلديث دون توقف، مما يصعب على   •
املترجم تذكر النقاط األساسية للحديث وكثرة املعلومات التي عليه تذكرها.

• أحد األطراف املتحدثة يتحدث بسرعة كبيرة. 
• أحد األطراف املتحدثة يتحدث بصوت خافت جداً.

املميزات:

يستطيع املترجم أن يحضر مفكرة متكنه من تسجيل املعلومات والنقاط   •
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األسياسية يف احلديث )روؤس أقالم( ومن ثم قراءتها لتساعده على التذكر.
املتحدث عند نقطة  أن يوقف  املترجم وبطريقة مهذبة وذكية  يستطيع   •

معينة من احلديث، وذلك بالبدأ بالترجمة فور انتهاء املتحدث من اجلملة، 
مما يعطي املتحدث وعيا بضرورة توقفه عند كل بضعة جمل، قد تكون 

الترجمة التتبعية ألكثر من شخصني.

• الترجمة الفورية
لغة أخرى  إلى  اللغة  بتحويل  الترجمة  النوع من  املترجم يف هذا  يقوم   -
فور سماعها، أي يترجم ما يقوله املتحدث أثناء وفور انتهاءه من احلديث، 
لهذه تسمى بالترجمة الفورية. يحتاج هذا النوع من الترجمة إلى املمارسة 
الكثيفة و املهارة العالية، حيث أنها حتتاج إلى التركيز التام وحضور اللغة. 
وعازلة  خاصة  كبينة  هناك  فإن  الفورية  للترجمة  الطبيعي  الوضع  يف 
للصوت تتسع ملترجمني اثنني يف آن واحد، حيث يقوم كل مترجم بعملية 
الترجمة ملدة ال تزيد عن 30 دقيقة و بعدها يقوم املترجم اآلخر باستالم 
املايكروفون. يحتوي جهاز املترجم يف الكبينة على عدد من األزرار وأهمها 
سبب  ألي  أو  أنفاسه  التقاط  من  املترجم  ميكن  وال��ذي  "االستراحة"  زر 
التي  السماعات  الفورية من خالل  للترجمة  طارئ آخر. ميكن االستماع 

يتم توزيعها على احلضور. 
والندوات  والقاعات  املؤمترات  يف  غالبا  الترجمة  من  النوع  هذا  ميارس 
العامة، وبشكل خاص يف قاعة عبداهلل السالم يف مجلس  واالجتماعات 
األمة الكويتي أثناء انعقاد اجللسات وحضور الوفود أو الزوار األجانب. 
واجلدير بالذكر بأن مهنة الترجمة الفورية هي من املهن التي حتتاج إلى 
ممارسة وكفاءة عالية واملام تام مبوضوع اجللسة أو االجتماع، كما تتطلب 
كبيراً وعماًل دؤوبا لتغطية جميع املعلومات واملفردات  من املترجم جهداً 

التي يتحدث بها املتحدث.

معلومات أخرى عن الترجمة
ميكن  والتي  الترجمة  من  أخرى  أن��واع  هناك  بأن  القول  ميكننا 

اشتقاقها من األنواع التي مت ذكرها سابقا:

• ترجمة األفالم:

وتسمى أيضا بالترجمة السمعية والبصرية، وهي الترجمة التي نراها يف 
النوع طريقة  التلفاز والسينما ونسمعها أيضا عبر األثير، حيث ان لهذا 

خاصة إلدخال النصوص على الفيديو أو املواد املرئية.
• الترجمة الهمسية:

العملية  ذكرها سابقا. هذه  التي مت  التتبعية  الترجمة  أنواع  نوع من  هي 
تتضمن جلوس أو وقوف املترجم خلف أو بجانب املتحدث، ترجمة احلديث 
الذي يتلقاه املستمع ومن ثم ترجمة الرد عليه وذلك عن طريق الهمس يف 
اذن املستمع. يف هذا النوع من الترجمة فإن كل من الطرفان املتحدثان 

يحتاج إلى مترجم.
• الترجمة بالنظر:

قراءة النص بالنظر و حتويله مباشرتا إلى اللغة الهدف لفظيا.
• الترجمة اآللية:

الوقت  توفر  حيث  احلاضر،  وقتنا  يف  استخداما  األكثر  الترجمة  وهي 
وتطبيقات  برامج  استخدام  يف  العملية  هذه  تتمثل  للمستخدم.  واجلهد 
الترجمة املتوفرة يف األجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. حتى أن 
بعض املعاجم الورقية املعروفة قامت مبواكبة هذا التطور، حيث أصدرت 
نسخ الكترونية وتطبيقات متكن املستخدم من استخدام املعجم الكترونيا 
والعثور عليه بسهولة. واجلدير بالذكر بأن املستخدم وخاصة احملترف ال 
يعتمد اعتمادا كليا على هذا النوع من الترجمة ألنها ال تعطي الترجمة 

واملعاني املطلوبة يف بعض األحيان.

يقوم بعض املترجمني بارتكاب أخطاء يف الترجمة. أحد هذه األخطاء هي 
اللجوء إلى "الترجمة احلرفية" يف ترجمة النص الذي يحتاج إلى تفسير 
هذه  يف  النهائية  الترجمة  تصبح  حيث  النص،  من  املراد  املعنى  وتفكيك 

احلالة مشابهه كثيرا للترجمة اآللية.
من الصعب جدا على املترجم أن يشعر بالرضى التام عن ترجمته، حيث 
ميكن أن تكون جميع الترجمات صحيحة ولكنها يف نفس الوقت تتفاوت يف 

اختيار املفردات و األساليب املتبعة وما يفضله القارئ •
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سؤال وجواب

المقومات األساسية للمجتمع الكويتي:
لقد زخر الباب الثاني من الدستور املعنون باملقومات األساسية للمجتمع 
الراقية  اإلسالمية  والتعاليم  احلميدة  والتقاليد  العادات  بروائع  الكويتي 
قانونية  صيغة  يف  وغيرها  والعدالة  والتعاون  التكافل  على  حتث  التي 
محكمة جتعل منها أساساً ونبراساً للمجتمع؛ ومن مواد ذلك الباب على 

سبيل املثال:

مادة )7(: "العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم 
صلة وثقى بني املواطنني".

مادة )8(: "تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ 
الفرص للمواطنني".

مادة )9(: "األسرة أساس املجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، 
األمومة  ظلها  يف  ويحمي  أواص��ره��ا،  وي��ق��وي  كيانها،  ال��ق��ان��ون  يحفظ 

والطفولة".
اإلهمال  وتقيه  االستغالل  من  وحتميه  النشء  الدولة  "ترعى   :)10( مادة 

األدبي واجلسماني والروحي".
مادة )11(: "تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض 
التأمني االجتماعي واملعونة  العمل، كما توفر لهم خدمات  العجز عن  أو 

االجتماعية والرعاية الصحية".

ركب  يف  وتسهم  والعربي،  اإلسالمي  التراث  الدولة  "تصون   :)12( مادة 
احلضارة اإلنسانية".

مادة )13(: "التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة وترعاه".
مادة )14(: "ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي".

من  والعالج  الوقاية  وبوسائل  العامة  بالصحة  الدولة  "تعنى   :)15( مادة 
األمراض واألوبئة".

الوظيفة العامة خدمة وطنية:
العيش  كرامة  للمواطن  تضمن  دقيقة  تفاصيل  الدستور  يغفل  لم  كما 

واملعيشة لعل من أهمها ما جاء بشأن الوظيفة والعمل.
العام  املوظف  به  يضطلع  الذي  ال��دور  على  الدستوري  املشرع  أكد  حيث 
الدستور:  من   26 امل��ادة  يف  ذل��ك  على  ون��ص  الدولة  خدمة  وأهميته يف 
موظفو  ويستهدف  بها،  بالقائمني  تناط  وطنية  خدمة  العامة  "الوظائف 

الدولة يف أداء وظائفهم املصلحة العامة".

العمل من الحريات التي كفلها الدستور:
لقد تطرق الدستور إلى العمل ونّظمه بوصفه حق من احلقوق وحرية من 
احلريات وإن فكر من هذا النوع أبسط ما تعبير ميكن أن يصفه أنه سابق 
عصره. فتجد املادة 41 من الدستور تنص على: "لكل كويتي احلق يف العمل 

• إسراء القطان

الدستور الكويتي سابق عصره 
دائمًا ما يشغل الدستور قمة الهرم التشريعي يف أي دولة ، والدستور الكويتي يستحق وبحق أن يشغل 

هذه القمة فهو وثيقة سابقة لعصرها وزمانها .
الفكر  عمق  هذا  يومنا  وحتى  عليه  والتصديق  وضعه  منذ  األيام  مر  على  الكويتي  الدستور  وأثبت 
يف  حنكة  من  امتلكه  وما  السالم  عبداهلل  الشيخ  الدستور  وأبو  أبونا  بهما  متتع  اللذان  الرأي  وسداد 

اختياره ألعضاء جلنة وضع الدستور .
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سؤال وجواب

واختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه 
اخلير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني وعلى عدالة شروطه".

عمل  فرض  يجوز  "ال  يلي:  ما  على  الدستور  من   42 امل��ادة  نص  وج��رى 
قومية  لضرورة  القانون  يعينها  التي  األح��وال  يف  إال  أحد  على  إجباري 

ومبقابل عادل".

حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة :
وأخيراً فإن من روائع دستور البالد ومما يؤكد النظرة الثاقبة احلكيمة 

وباسمه  العامة  السلطات  مخاطبة  بحق  للمواطن  اعترافهم  لواضعيه 

وتوقيعه ولم يحظر ذلك األمر فكان وال يزال تالحم احلكام واحملكومني 

من السمات الرئيسية التي متيز املجتمع الكويتي.

فتنص املادة 45 من الدستور على أنه: "لكل فرد أن يخاطب السلطات 

العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبة السلطات باسم اجلماعات إال 

للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية" •

• عبداللطيف الغامن رئيس مجلس األمة يسلم املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ عبداهلل السالم نسخة الدستور
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موظف وهواية
ملجلس  العامة  األمانة  يف  احلرس  قطاع  يف  أول  مالزم   .. املسفر  اميان 
تزور  كانت  عندما   2015 عام  منذ  بالرسم  شغفها  اكتشفت  األم��ة، 
املعلقة  واللوحات  الطبيعية  املناظر  أل��وان  وجذبتها  البلدان  بعض 
أول رسمة لها بالقلم الرصاص وأجادتها،  على اجلداران، حتى بدأت 

فالرسم وراثة من أسرتها.

وقالت املسفر: "إن الرسم بالنسبة لي عبارة عن متنفس من ضغوطات احلياة وكذلك يف 
أوقات الفراغ، وعندما أرسم أشعر بأنني يف عالم آخر مزيج من األلوان والسعادة حيث 
مير الوقت طوياًل وال أشعر به، وتستغرق مني الرسمة الواحدة 10 ساعات متواصلة". 
الفنون  معهد  ب��دورة يف  فالتحقت  الرسم  عن  أفكاري  من  أط��ّور  أن  "أردت  وأضافت: 
التشكيلية األهلي وتعلمت من خاللها خلط األلوان الزيتية خاصًة ألنها األقرب إلى قلبي، 
وكان أول معرض أشارك فيه معرض "أمانة" 2017 يف األمانة العامة ملجلس األمة، كما 

أهديت رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لوحة فنية قد أُعجب بها يف املعرض".
خارج  خاصة  تدريبية  ورش��ات  خالل  من  الرسم  مهارة  تطوير  إلى  أطمح  وذك��رت: 
العمل  إلى تفرغ كلي، ومع مسؤوليات  الرسم يحتاج  التقاعد ألن  الكويت ولكن بعد 
تلك  كانت  بعدما  كاملة  سنة  مني  يستغرق  لوحات  ثالث  إلى  لوحتني  إجناز  أصبح 

اللوحات تستغرق مني شهر بأكمله أثناء الفراغ •

• الغامن يتسلم إهداء املالزم املسفر

• أجرى اللقاء: لولوه القطان
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وجه من المجلس

 • جتربة عمل اللجان
- تتلمذت على يد األستاذ محمد السديراوي مدير إدارة اللجان بوقتها 
التي  اإلدارة  ألهمية  نظر  الزمالء  من  النخبة  تضم  اإلدارة  كانت  وق��د 
تتعامل مباشرة مع السادة أعضاء مجلس األمة مما يتطلب مهارات معينة 
ملوظفيها، وتعلمت من اللجان حب العمل اجلماعي واالحتراف يف إعداد 
املذكرات واالستفادة من اخلبرات الدستورية والقانونية والالئحية إضافة 
إلى تراكم اخلبرات وحتمل ضغوط العمل واحملافظة على سرية املعلومات 

باعتبار سرية اجتماعات اللجان.  
• جتربة عمل إدارة القرارات التشريعية

- إدارة القرارات التشريعية هي املصب النهائي يف مسار صياغة مشروعات 
القوانني بعد إقرارها يف اجللسة وهي إدارة مكملة للدور التشريعي لباقي 
اإلدارات املتعلق عملها يف اجلانب البرملاني واإلجراءات التشريعية، وهي 
إدارة مختصة بإعداد الكتب الرئاسية اخلاصة بقرارات اجللسات وإعداد 
موجز وقرارات اجللسات، وقد جعلتني هذه اإلدارة بحكم طبيعة عملها 
قريباً من معالي رئيس مجلس األمة، وهو شخصية رائعة شجعنا باستمرار 
على البحث واالطالع ونقل لنا جتربته وخبرته يف العمل البرملاني ولم يبخل 
البرملانية  السوابق  تتبع  على  دائماً  الرئيس  ويحرص  التحفيز.  يف  علينا 
احملكمة  حكم  يف  رأينا  كما  والالئحية  الدستورية  اإلج���راءات  وسالمة 
األم��ة يف  رئيس مجلس  معالي  إج��راءات  أك��دت سالمة  التي  الدستورية 

قضية انتخابات نائب رئيس مجلس األمة، ويف قضايا أخرى.
وانتهز هذه الفرصة ألتكلم عن اجلانب اإلنساني يف شخصية معالي رئيس 
مجلس األمة مرزوق علي الغامن، فهو إنسان متواضع ألبعد احلدود، ويقدر 
وكانت  أحوالهم،  ويتفقد  إلسعادهم  جهد  أقصى  ويبذل  العاملني  ظروف 
له يف  ثم  بالفضل هلل  وأدي��ن  أنساها  أثناء مرضى ال  له مواقف مشرفة 
ما انا عليه اآلن وكذلك مواقفه أثناء فترة مرض املهندس حسني النكاس 
واملهندس فهد احلامت ومحمد اخلنفر والرئيس حريص جداً على فريق 

عمله وهذا مثال للقدوة رغم انشغاالته ومهماته اخلارجية

عادل القالف شخصية عملت منذ نحو عقدين ونصف يف األمانة العامة ملجلس األمة، وهو اليوم ضيف "تواصل" 
حيث يحدثنا عن جتربته يف األمانة العامة ملجلس األمة.

• أجرى اللقاء: محمد العوض

• كيف ترى األمانة العامة بعد 2013؟

- تطورت األمانة العامة تطورا كبيرا بطريقة إيجابية وسريعة بفضل الرؤية 
التي وضعها معالي رئيس مجلس األمة وعمل عليها فريق برئاسة السيد 
املراد  والرسالة  القيم  ووضع  الرؤية  هذه  أه��داف  لصياغة  العام  األمني 

حتقيقها ويحرص على ذلك فريق عمل )أمانة( يف جو إيجابي للعمل.
وانتهز الفرصة لكي أعبر عن خالص شكري وتقديري للسيدة إميان البداح 
األمني العام املساعد لقطاع املوارد البشرية التي استقالت مؤخراً، بعد فترة 
عمل مميزة وزاخرة باإلجنازات وقد كان لها دور رئيسي مع السيد األمني 
العام املساعد لقطاع اجللسات عادل اللوغاني يف صياغة مهام إدارة القرارات 
التشريعية وباخلصوص مهام قسم الرصد والتقييم البرملاني املوكل له ملف 
يقوم على اعداده السيد عبدالعزيز  إجراءات اجللسة وهو ملف مهم جداً 
الهبيدة - أخصائي قانوني سيكون له مستقبل بإذن اهلل وقد منحتني اإلدارة 
الدستوري عبدالفتاح حسن أطال اهلل يف  العمل مع سعادة اخلبير  فرصة 
عمره الذي لم يبخل علينا بوقته وعلمه وكان عاماًل رئيسياً من عوامل جناح 
اإلدارة كما اشكر األخ رئيس قسم الشؤون البرملانية - مكتب رئيس املجلس 
من  كان  وقد  العالية  واألخالق  والكفاءة  باخلبرة  يتميز  الذي  بدر ششتري 

الداعمني لهذه اإلدارة.
• كلمة أخيرة؟

- أوجه كلمة إلخواني وأخواتي املوظفني بأننا محظوظون للعمل يف األمانة 
العامة وهذا مكان ميثل البيت الكويتي بكل أطيافه فلنحرص على التعاون 
اخلبرات  من  واالستفادة  ال��ذات  وتطوير  الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل 
املتراكمة فاألمانة توفر بيئة وظيفية رائعة متنحك فرصة التطور والترقي 

وحتقيق الطموح من خالل رؤية واضحة واهداف محددة •

• عادل القالف

2003 رئيسًا ملكتب جلنة الشباب والرياضة  1996 رئيسًا ملكتب جلنة األسرى  

2008 رئيسًا ملكتب جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة 

2013 مدير إلدارة القرارات التشريعية    2016 مستشار يف املكتب االستشاري للسيد رئيس مجلس األمة  

املسمى الوظيفي: مستشار يف املكتب االستشاري ملعالي رئيس مجلس األمة
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مقال

كان  أيا  مشروع  أو  مبادرة  على  تعمل  أو  أعمال  رائد  كنت  اذا 
التصميمي  التفكير  مصطلح  على  التعرف  فعليك  مجاله، 
للتفكير  معينة  منهجية  به  واملقصود   ،Design thinking أو 
على  لتتعرف  أفضل  بشكل  الوضع  دراس��ة  على  تساعدك 

املشاكل املوجودة وتستطيع وضع حلول مناسبة لها.

يف أواخر مارس املاضي، قدمت إميان أبو العطا، احلاصلة على 
Design School من  التعليم من كلية التصميم  املاجستير يف 
جامعة ستانفورد بالواليات املتحدة، ورشة عمل ضمن فعاليات 
يف  سريع  “كورس  بعنوان   Maker Faire القاهرة  فير”  “ميكر 
استعرضت خمسة مراحل للتفكير التصميمي. إميان  اإلبداع” 
عادت إلى مصر العام املاضي لتعمل على مشروعات مختلفة 
يف  مشابها  مشروعا  نفذت  أن  بعد  مصر  يف  التعليم  لتطوير 
أميركا هو School Innovation Labs الذي رفع شعار “نحن 

نعيد تخيل املدرسة.. ثم نبنيها”.
تطوير  وهو  عليه  للعمل  الورشة  مثاال عمليا يف  إميان  أخذت 
جتربة األكل يف املطاعم ومرت فيها عبر املراحل اخلمسة التي 

مير بها التفكير التصميمي وهي:
Empathize التقمص >

أن تضع نفسك مكان املستخدم الذي تريد استهدافه وحاول 
أن تتخيل انطباعاته. كلما زادت قدرتك على التخيل ستصل 
لنتائج أفضل. حاول أن تعيش جتربة تقليدية لهذا املستخدم 
يف محيطه لتتعرف على مشكالته وحتدياته، ما يعجبه ويجذبه 
التفكير  يتم  التي  األمور  وما ال يستحسنه. قد تضم  ويسعده 
املكان  وحجم  املطعم  يف  اجللوس  شكل  املطبخ،  نظافة  فيها 

هادئ،  أم  مزعج  املطعم  وحميم،  داف��ئ  لكنه  أم صغير  واس��ع 
سهولة صف السيارة باخلارج، األسعار، تنوع األطعمة، درجة 
السخونة عند تقدمي الطعام، مدى توفر األكل الصحي، املوقع 
اخلدمة،  جودة  للزبائن،  باملطعم  العاملني  استقبال  اجلغرايف، 
جتهيز  سرعة  وال��زب��ون،  ال��ن��ادل  بني  تعارف  ح��دوث  إمكانية 
ضرورة  ملشاهير،  واستقباله  وسمعته  املطعم  تاريخ  الطلبات، 

احلجز املسبق وغيرها من النقاط.
لن تصل ملالحظات بخصوص هذه النقاط وحدك ألن التقمص 
ال يتم من فراغ لكن أنت حتتاج ملقابلة عينة من املستخدمني 
أو  بخدمتك  مستهدفني  ألنهم  دوره��م  تقمص  حت��اول  الذين 
منتجك لتسمع جتاربهم ومواقفهم بلسانهم. كن دقيقا يف تدوين 
ما تسمعه منهم وال تكن سطحيا. الحظ طريقة كالمهم وتعابير 
وجوههم فكلها طرق للتعبير. اطرح عليهم أسئلة مفتوحة أيضا 
غير  احتياجات  ع��ن  واب��ح��ث  وف��ش��ل،  جن��اح  بقصص  لتخرج 

ملباة.
Define التعريف >

قم بفلترة املعلومات التي جمعتها يف املرحلة األولى وصنفها يف 
زوايا وأقسام حتى تستطيع حتديد نوعية املشاكل املوجودة ثم 

ماذا تعرف عن
التفكير التصميمي؟

• إعداد: مرمي العبيدلي
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تقرر بعدها أي مشكلة ستتولى حلها. تأكد من اختيار مشكلة 
تكون  حلها،  عند  بحيث  املستخدمني  من  عريض  قطاع  تهم 

شريحة كبرى قد استفادت فتشعر بالتغيير.
Ideate التفكير بإبداع >

هذا وقت العصف الذهني أو brainstorming فبعد أن حددت 
املشكلة، ستفكر يف كيفية حلها. واألفضل دائماً أن يتم العصف 
أي  تستبعد  ال  سويا.  األفكار  لتطوير  مجموعات  يف  الذهني 
فكرة يف هذه املرحلة مهما بدت بسيطة أو غير قابلة للتنفيذ. 
ليس هذا وقت احلكم على األفكار بل سجل كل ما يأتي إلى 
أي  كيفي  وليس  كمي  فالهدف  املشكلة،  نفس  إطار  ذهنك يف 
اعمل على اخلروج بأكبر عدد ممكن من األفكار. شجع األفكار 
غير التقليدية واسمع من زمالئك يف املجموعة وطور أفكارهم 
وابِن عليها. ميكنك االستعانة بالتمثيل البصري )رسومات أو 
صور( لتسهيل استيعاب األفكار. حاول ربط األشياء ببعضها 

وال تفكر يف كل جزء وحده.
تأتي  اخترتها،  التي  املشكلة  األفكار حلل  عشرات  وضع  بعد 

مرحلة التصنيف كالتالي:
- أفكار ممكنة أو قابلة للتنفيذ.

- ألعاب تغيير )فكرة ميكن حتويلها للعبة(.
- أفكار ممتعة ومسلية.

- حتدي رائع )الفكرة نفسها تشكل حتدياً(.
- النموذج املبدئي Prototype: بعد التوصل للحل، ادرس كيف 
وال  لتجربته  املستخدم  يستثير  خدمة  أو  ملنتج  ترجمته  سيتم 

يكتفي باملشاهدة من بعيد.

.Test التجربة واالختبار -
خدمة  أو  منتج  من  إليه  توصلت  ما  يختبر  املستخدم  اجعل 
كيفية  بخصوص  تفاصيل  تشرح  أو  تتحدث  أن  دون  لتقييمه 
املبدئية  أو اخلدمة  املنتج  كان  إن  االستخدام. هكذا ستعرف 
هذه  بالتعلم يف  اهتم  تعديل.  إلى  أم حتتاج  للمستخدم  سهلة 
املرحلة التي تعتبر أول جتربة فعلية للمستخدم وال تأخذ موقف 

املبرر وتشرح نفسك فأنت متعلم. يف النهاية وبعد انتهاء التجربة 
وإمكانيات  لوظائف  بسيط  شرح  تقدمي  ميكنك  كامل،  بشكل 

اخلدمة أو املنتج الذي صنعته.

تصميم التفكير: دروس مستفادة من أجل الصف

عملية تصميم التفكير "التفكير التصميمي"
على الرغم من أن التفكير التصميمي ينبع من قطاع اإلبداع 
كافة  يف  للتطبيق  تصلح  ذات��ه��ا  العملية  أن  إال  والتصميم، 
املجاالت، يف احلقيقة، إنها أداة رائعة لتدريس مهارات القرن 
مشكلة  حل  املشاركني  على  يجب  حيث  والعشرين،  احل��ادي 
من خالل األبحار خالل البيانات وجمعها وتنظيمها�، التعاون 
مع اآلخرين، إعادة تصميم حلولهم، كل ذلك بناء على العالم 
الواقعي واخلبرة األصيلة والتغذية الراجعة )كما أنها أداة رائعة 
آخر مختلف عن  ذلك موضوع  ولكن  املدرسة،  وتطوير  إلدارة 

مقال اليوم(.
لقد كان من حسن حظي أن شاركت يف ورشة عمل تعاونية حيث 
مارسنا، أنا وأثني عشر مربي آخر، عملية تصميم التفكير على 
مدى ثالثة أيام، وتبينا كيف ميكن لهذا النموذج أن يأخذ مكانه 

يف غرفة الصف.
خطوات  يستخدمون  ما  ع��ادة  التصميمي  التفكير  ممارسو 
مختلفة وفقا الحتياجاتهم، خالل التجربة املشار إليها سابقا، 

فقد استخدمنا اخلطوات التالية:

.Identify Opportunity حتديد الفرص -
.Design التصميم -

.Prototype )النمذجة )بناء النموذج -
.Get Feedback التغذية الراجعة -

.Scale and Spread النشر والتوسيع -
.Present )العرض )التقدمي -
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تطبيقات
Baims

دورات  ي��ق��دم  ت��ع��ل��ي��م��ي  ت��ط��ب��ي��ق 
ومراجعات ملواد الفيزياء والكيمياء 
املواد  من  وغيرها  والرياضيات 

العملية لطلبة جامعة الكويت •

تويتر
@q8iteachers

الدراسية  املناهج  مراجعة  دروس  لتقدمي  تطوعية  تعليمية  وطنية  مبادرة 
مجاناً ولكافة املراحل الدراسية •

@arabic-post
منصة إخبارية عربية شاملة •

Headspace
التأمل  بعالجات  تهتم  كنت  إذا 
والتنفس فيقدم لك هذا التطبيق 
متارين يومية ملمارسة االسترخاء 
وتصفية الذهن والتحكم بالغضب 
مبا ال يتعدى 5 دقائق من وقتك •

• إعداد/ دالل الشايجي

تواصل إجتماعي

Capculturekw
م���ن���ص���ة ل���ل���ف���ن امل���ع���اص���ر 
أمسيات   م���ن  حت��ت��وي��ه  مب���ا 
ومحاضرات ثقافية ومعارض 
واألدب  ال��ف��ن  يف  م��ت��ن��وع��ة 

والفكر والفلسفة وقريبا ينطلق نادي كاب لقراءة القصص املصورة •
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خير جليس

أساليب  لهجر  والعزمية  االستعداد  ميلكون  الذين  أولئك  يخاطب 
قيمه  إيجاد  تسهم يف  جديدة  إبداعية  وتبني مناذج  البالية  التفكير 
والقادة يف  االعمال  وريادي  واالستشاريني  التنفيذيني  املديرين  مثل 

مختلف أنواع املنشآت •

ابتكار نموذج العمل التجاري
المؤلف: الكسند اوستر فالدر ورايق 

الناشر: جبل عمان 2013 الطبعة السادسة

إعادة تصميم العمل
المؤلف: جاسون زايد وديفيدها بنماير هاسون 

الناشر: مكتبة جرير 2017

ما أعرفه على وجه اليقين
المؤلف: أوبرا وينفري 

الناشر: مكتبة جرير 2016

التوافق المهني
المؤلف: شويا زيتش مع آن بيدو 

الناشر: مكتبة جرير 2015

إن ربط شخصيتك مبا 
حتب أن تفعل قد يبدوا 
ولكن  م��ن��ط��ق��ي��اً  أم�����راً 
السيئة  احلقيقة  تكمن 
يف أن معظم األشخاص 
ال ميلكون وظائف تكمل 

حقاً شخصياتهم •

يقدم هذا الكتاب صورة مختلفة 
عن العمل باإلدارة الغير تقليدية 
وخ���اص���ة يف ري������ادة االع���م���ال 

واإلدارة •

يف هذا الكتاب الذي يجمع بعض 
أوب���را"  "ذا  امل��ق��االت ألوب���را يف 

الصحفية ماجازين •
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من األرشيف
• إعداد/ مسلط السبيعي - رئيس قسم التصوير

• وفد مجموعة الصداقة الثانية شهر )أكتوبر 1997( ويالحظ الزميل منير البقشي والزميل مشعل العنزي

• الزمالء عبدالوهاب املزيني وخالد العلي واألمني العام املساعد لقطاع 
اجللسات عادل اللوغاني وجمال الدغيشم

• من إدارة اخلدمات شهر أكتوبر سنة 2000  • مدير إدارة اخلدمات الزميل خالد محارب والزميل املتقاعد سامي الشايع
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متسابقي »تواصل«... مبروك

منى املقهويعلي جراغ

طارق السيد نورالدينزهراء الصفار
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• ما هو هدف حملة أمانة؟

• ماذا ميثل هذا الشعار؟  )التطور املستمر - جودة اخلدمة - الوالء(

• ماذا متثل قيمة الريادة يف التغيير؟

شروط املسابقة:
• أوالً: ال يجوز املشاركة بأكثر من كوبون واحد للمسابقة الواحدة.

• ثانياً: ال يحق ألسرة مجلة »تواصل« املشاركة يف املسابقة
• ثالثاً: لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة

• رابعاً: يتم تعبئة النموذج املخصص لالجابة، وترسل االجابات إلى سكرتارية ادارة االعالم.

• خامساً: 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 الفوز مرة واحدة فقط.

كوبون املشاركة يف مسابقة )تواصل(:

• إسم املوظف: .....................................................................................................................................................................            اإلدارة: .......................................             الرقم الداخلي: ..............................................

• إجابة السؤال األول: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• إجابة السؤال الثاني: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• إجابة السؤال الثالث: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مسابقة تواصل
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