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المـــقـــدمـــــــــة

أبناء الكويت األعزاء،
هذه الصفحات القليلة ُكتبت لكم ،انطالقا ً من واجبنا تجاهكم وحقكم علينا نحن ممثلي األمة.
تستطيعون أن تسموه مجازاً كشف حساب أو جرداً سنوياً ،نطلعكم فيه على ما أنجزناه وما
حققناه خالل دور انعقاد كامل.
أخواتنا العزيزات ،إخواننا األعزاء،
منذ البداية ،قمنا باستطالع رأيكم وطلبنا منكم أن تشاركونا في وضع األولويات  ..وكانت
نتائج االستطالعات التي قمنا بها واضحة وحاسمة.
وفي هذا الكتيب حقائق وأرقام تتعلق بعملنا بشأن تلك األولويات .ستجدون ما أنجزناه في
قضية اإلسكان ،والصحة ،والتعليم ،والمتقاعدين ،وقضايا اإلصالح السياسي ،والمعامالت
اإللكترونية ،وقضايا النقل والمرور ،وغيرها من قضايا ،إضافة إلى جرد حول الجانب
الرقابي من أسئلة وطلبات مناقشة ولجان تحقيق واستجوابات.
نقدم لكم هذا الكتيب من منطلق الشفافية والمكاشفة ،ووضع كل األمور على الطاولة .نفعل
ذلك ونحن ال ندعي اكتمال المهمة وال نهاية الجهد ،بل نضعكم في صورة ما اجتهدنا فيه من
عمل برلماني تشريعيا ً ورقابياً ،وألنه اجتهاد وألنه عمل فهناك حتما ً تقصير ،وأمور لم يأت
أوان اكتمالها.
هذه الصفحات القليلة بها الكثير مما تم عمله برغم قصر الفترة ،والظروف السياسية
االستثنائية ،نضعها أمامكم ونحن منفتحين على كل رأي ونقد وإضافة وحوار ومشاركة
وتفاعل.
فما هو جاهز ومثالي ومكتمل نحتضنه وندعم تطبيقه وترجمته عملياً.
وما هو ناقص نكمله.
وما هو خاطئ نصوبه.
وما هو معتل نعالجه.
األخوة األعزاء،
أمامنا استحقاقات كثيرة ومهمات متنوعة ،ونحتاج فيها إلى آرائكم ومساهماتكم ورقابتكم
علينا.
نحن لم ننته بعد  ..نحن بالكاد نبدأ.
				

وهللا ولي التوفيق،

							

أعضاء مجلس األمة
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حــول الرعـــاية السكـنيــــة
قام المجلس بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق تق ّدم حقيقي في القضية اإلسكانية ٬وكانت بداية ذلك
االهتمام بإجراء استطالع رأي المواطن لمعرفة أولوياته وجاءت هذه القضية كأولوية قصوى.
 وخصص المجلس جلسة لمناقشة القضية اإلسكانية في  12ديسمبر  2013ونتج عنها توصياتبتحرير األراضي ،والتزام حكومي بتوزيع الوحدات اإلسكانية ضمن جدول زمني محدد.
 وتال ذلك إقامة المؤتمر اإلسكاني األول في  9-10فبراير  ،2014حيث طرحت فيه رؤى وحلولمتنوعة للقضية اإلسكانية ،شاركت فيه جهات محلية ودولية متخصصة باإلسكان ،إضافة إلى مشاركة
جماعات شعبية كحملة (ناطر بيت) ،وخلّص إلى وثيقة تضمنت رؤى وحلول تم االستفادة منها في
التشريعات.
 وعلى خط مواز أصدرت اللجنة اإلسكانية العديد من االقتراحات الخاصة بتحرير األراضي ،وإشراكالقطاع الخاص ،وتسهيل القروض اإلسكانية ،ودراسة حاالت بعض الشرائح االجتماعية إليجاد حلول
لمتطلباتها اإلسكانية وعلى رأسها المرأة الكويتية ،وتعديل قانون البي أو تي ( )BOTبهدف خلق بيئة
تشريعية تسهل عملية حل القضية اإلسكانية ،وتساهم في رفاه المواطن كهدف أساسي.
بلغ معدل التوزيعات اإلسكانية خالل السنوات العشر الماضية أقل من  3,000وحدة سكنية سنوياً،
بينما سيتم توزيع  12,700هذا العام المالي فقط.
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توزيع الوحدات السكنية خالل السنوات العشر األخيرة
حسب السنوات المالية

وحدة سكنية
(بيوت وقسائم)

إشـــــــــــــــــــــــــراك
القـــطـــــــاع الخـــاص
فــــــي تــمــويـــــــــــل
الرعـــــــــــــــــايـــــــة
الــســــكــــنـــيـــــــــــة
إليجاد حلول سريعة وفعالة للقضية اإلسكانية ٬أصدر
المجلس قانونا ً يلزم البلدية بتوفير أراض تكفي لبناء 50
ألف وحدة سكنية خالل سنة واحدة من تاريخ سريان
القانون ،مع توفير أراض لبناء  10آالف وحدة أخرى كل
ستة شهور .ويتيح هذا التشريع توزيع  12,700بديل
سكني سنوياً .وألول مرة في تاريخ الرعاية السكنية في
الكويت ،وفي خطوة تقدم فرصة لحل جذري ألزمة اإلسكان،
فرض المجلس على المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم
أراض إلى شركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية
وبيعها للمواطنين المدرجة طلباتهم بالمؤسسة ،بمساحات
ال تقل عن  400متر مربع ،وذلك بهامش ربح تحدده
المؤسسة.
قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية ،والقانون رقم  27لسنة  1995في شأن إسهام
نشاط القطاع الخاص في تعمير األراضي الفضاء المملوكة
للدولة ألغراض الرعاية السكنية.

حل جذري ومباشر
وسريع ق ّلص فترة
اإلنتظار وزاد من قدرة
التسليم مع إشراك
القطاع الخاص

تــخــفـــــيـــــــــــــــــــف
تـــــــــــكــــالــــيــــــــــف
مـــــــــــــــــــــــــــــــواد
الـبــــنـــاء لصـــــالـــــح
الــــمــــــــواطــــــــــــــن
بـــقـــــــيـــــــــمــــة 30
ألـــــــــــــف ديـــنـــــــار
نتيجة لتزايد تكاليف البناء على المواطن وللمساهمة في
تمكينه من الحصول على البيت الذي طالما انتظره بشكل
أسرع وأقل تكلفة ،أصدر المجلس قانونا ً بدعم مواد البناء
بقيمة  30ألف دينار للمواطن الحاصل على قرض للبناء،
أو قرض شراء سكن في حالة الحاجة للترميم ،وذلك
شرع القانون منح
لتخفيف عبء البناء على المواطن .كما ّ
األفضلية للمنتجات الكويتية إذا كانت أسعارها ال تزيد عن
 %10من أسعار مثيالتها من المنتجات األجنبية ،وعن
 %5من أسعار مثيالتها من منتجات دول مجلس التعاون.
قانون رقم  19لسنة  2014بإضافة مادة  28مكرر للقانون
رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.

وفير  30ألف دينار
ت
لصالح رب األسرة

تمــــــــكـــــيــــــــــــن
المــــواطــــــن مـــــن
اللـــجـــــوء إلـــــــــى
ا لمــــــــحــــكــمــــــة
الدســــــتـــــــوريـــــة
مــــــبـــــــاشــــــــــرة
يعد هذا التشريع حلما ً شعبيا ً طال انتظاره منذ العام ،1973
وسيقف ضد أي تعسف تمارسه الحكومة أو أي أغلبية
برلمانية ضد حقوق الفرد والدستور ،فقد أصدر المجلس
قانونا ً يمنح بموجبه الشخص الطبيعي أو اإلعتباري حق
الطعن أمام المحكمة الدستورية في القوانين والمراسيم
بقوانين واللوائح إذا كانت لديه شبهات جدية في مخالفة
دستورية .وقد وضع القانون شروطا ً تضمن عدم إغراق
المحكمة الدستورية بقضايا وطعون وهي توقيع ثالثة
محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية مع إيداع مبلغ
 5آالف دينار ككفالة لذلك ،لضمان جدية الطلب و ُترد بعد
التأكد منه.
قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ( )14لسنة  1973بإنشاء
المحكمة الدستورية.
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لن تستطيع الحكومة
أو أي أغلبية برلمانية
االنتقاص من حق
المواطن الدستوري

عـــــــــــــــــــــــــالج
الــمــــتـقــاعـــديـــــن
فـــــــــــــــــــــــــــــي
المســتـــشــــفـيــــات
الخـــاصــــة مــجـانــا ً
تقديراً لعطاء المواطن المتقاعد وسنوات عمله في خدمة
الوطن ،وحرصا ً على أن يحصل على الخدمات الصحية
بشكل سريع ودون عناء ومن الجهة التي يختارها ،أصدر
مجلس األمة قانونا ً يمنح المواطنين المتقاعدين تأمينا َ
صحيا ً يمكنهم من العالج في العيادات والمستشفيات
الخاصة في الكويت ومستقبالً قد يغطي ذلك عيادات
ومستشفيات في دول الخليج وتركيا ،وذلك باإلضافة إلى
الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
ويشمل التأمين خدمات الفحص والعالج والدواء واإلقامة
واألشعة والعمليات الجراحية وعالج األسنان عدا عن
جراحات التجميل .كما أجاز المجلس إضافة شرائح من
المواطنين غير المتقاعدين إلى المستفيدين من
القانون بقرار يصدره الوزير.
قانون بشأن التأمين الصحي.

عاية صحية
ر
ل وخيارات
أفض
للمتقاعدين
أكثر

مــنــــــــــح مكـــافــــــــأة
نهـايـــــــة الـخــــدمـــــــة
للــمـــــوظـــــفـــــيـــــــــن
الــمـــــــدنــــــيــــيـــــــــن
والعــــــســـــــكـــرييـــــــن
والــعـــــــــاملــيـــن فـــي
الـــقـطـــــــاع األهـــلـــــــي
تحقيقا ً لمبدأي العدالة والمساواة ،ولكي يحصل جميع
المواطنين شاغلي نفس الوظيفة والخبرة في قطاعات
الدولة على نفس المميزات والمكافآت المالية ،أصدر
المجلس قانونا ً يعتمد على أساس الشراكة بين الدولة
والموظف ،وذلك بهدف تخفيف عبء التكاليف على ميزانية
الدولة وتعزيز ثقافة االدخار لدى الموظفين بما يكفل لهم
ونص القانون على إنشاء صندوق
حياة كريمة بعد التقاعد،
ّ
خاص تديره المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تتكون
اشتراكاته من المؤمن عليه بنسبة  %2.5من راتبه ،بينما
تتحمل الدولة .%5
قانون بشأن مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية
ومعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء االشتراك.
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عــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
مـــشـــاريــــــع الـبــنـــــــاء
والـــتــشــــــــــــــغــيـــــــــل
والــــتـــــحـــــــويـــــــــــــــل
( )BOTبـعــــد تــــوقــــــف
دام لـــســـــنـــــــــــــــــوات
لمعالجة عوائق تسببت في توقف العديد من المشاريع
التنموية منذ عام  ،2008وبهدف جذب المستثمرين نحو
المشاركة في هذه المشاريع ،والستيعاب التطور في العالقة
بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع ،أصدر
مجلس األمة قانونا ً يساهم في تقدّ م القطاع اإلقتصادي
في الكويت ،ينص على تحويل جهاز دراسة المشروعات
التنموية والمبادرات إلى هيئة عامة ملحقة بوزير المالية
ليكون له دور في تأسيس الشركات وصياغة العقود وتنظيم
آلية تقديم المبادرات ،كما تم إدراج نشاط البنية التحتية
ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة.
يقدم القانون تسهيالت شبيهة بالتسهيالت المعمول بها في
األسواق األخرى في المنطقة والتي من شأنها تحريك الدورة
اإلقتصادية ،كما يرسي أسس العدالة والشفافية من خالل
مشاركة المواطنين في إكتتاب الشركات التي ُيعهد
إليها نشاطات البناء والتعمير.
قانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وس األموال
ذب رؤ
ج مكين القطاع
وت ن المشاركة
الخاص م
ريع التنموية
في المشا

تــــمــــكــــــــيـــــــــن
« ا لـكـــــو يتـــيــــة »
مـــــــــــــــــــــــــــــن
المـــنــــافـــســــــــــة
مــــــــجـــــــــــــــــدداً
بـــــأ ســــــطـــــــــول
جـــــــــــــــــديـــــــــد
لرفع شأن الناقل الوطني والنهوض به ليكون مصدر
فخر للكويتيين ،وليعود مجدداً كاختيار أول للسفر ،فرض
المجلس على الحكومة أن تمارس فوراً إجراءات تطوير
أسطول شركة الخطوط الجوية الكويتية وتغطية خسائرها
عن طريق تعديل تشريعي على قانون خصخصة الشركة.
قانون رقم  23لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  5لسنة  2008بشأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

الكويتية بترد
مصدر فخر

قــــــــا نــــــــــــــــــــو ن
الـمـــــعـــــامــــــــــــالت
اإللــكـــتــــرونـــــيــــــــة
بـــــوابــــــــة لـنــظــــام
الحـــــكـــــــــومــــــــــــة
اإللــــكــــــتـــــــرونيـــــة
في نقلة نوعية في مجال تطوير اإلدارة الحكومية
واختصار الدورة المستندية ،استشعاراً للنمو المتصاعد
الذي أحرزته المعامالت اإللكترونية من مجموع المعامالت
الدولية لما تتميز به من سرعة إبرام االتفاقيات والعقود
وتنفيذها ،ولكون دولة الكويت تسعى لتطبيق نظام الحكومة
اإللكترونية ،فقد أصدر المجلس قانونا ً يفرض على جميع
أجهزة الدولة استخدام الوسائل اإللكترونية في التعامل
اإلداري مما يعد قفزة للحد من مستوى البيروقراطية
الحكومية .يعتبر القانون كل من السجل والمستند والرسالة
والمعاملة والتوقيع اإللكتروني منتجا ً آلثاره القانونية،
ويستثني نطاق سريانه مسائل األحوال الشخصية والوقف
والوصية وسندات الحقوق العقارية نظراً لخصوصيتها.
قانون رقم  20لسنة  2014في شأن المعامالت اإللكترونية.

إليميل صار
ا
ستند قانوني
م

تنــــــظـــيــــــــــم
االتــــصــــــــاالت
الســـــلـــكـــــيـــة
والالســـــلــــكـية
ً
مواكبة للتطور السريع الذي يشهده قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والحاجة الماسة إلى تنظيم هذين
القطاعين بما يضمن أفضل الخدمات للمستفيدين ،وبما
يضمن األداء األمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،أقر مجلس األمة إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت،
لتدير االتصاالت السلكية والالسلكية بعيداً عن المهام
المتشعبة لوزارة المواصالت .يضمن هذا القانون حقا ً
دستوريا ً أصيالً وهو عدم انتهاك سرية االتصاالت
وحرمتها ،إضافة إلى عدم جواز حجب خدمة االتصاالت
أو إلغائها عن المستخدمين إال في أحوال معينة يحدّ دها
القانون.
قانون رقم  37لسنة  2014بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت
وتقنية المعلومات.

على سرية
مع التأكيد
وحصانتها
المعلومات
فعالة يديدة
بإجراءات

ضــــــــمانـــــــــات
تشــــــــر يــــعــيــة
جـديــــدة للحـفـــاظ
علــــــى الـبـيـئـــــة
وتــنــــــمــيــتـــــها
أولى مجلس األمة اهتماما ً ملحوظا ً في المجال البيئي من
خالل إصدار قانون يحدد معايير التلوث وقياس معدالته،
ويعطي صالحيات واسعة للهيئة العامة للبيئة لمحاسبة
المقصرين والمتجاوزين على البيئة سواء كانوا أفراداً
أو مؤسسات ،ويتضمن عقوبات على جرائم بيئية سواء
كانت بعمد أو بغير عمد مثل استيراد أو تصدير المواد
والنفايات الخطيرة النووية ،كما يحظر على أي جهة البدء
بمشروع إال بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا ً
لالشتراطات التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون ،ويعاقب
المخالف بغرامة تتراوح من  5آالف إلى  50ألف دينار.
قانون في شأن حماية البيئة.

الت
عدي على البيئة صار
جريمة يعاقب عليها
القانون وصار في
تح
كم أكبر وأكثر فاعلية
لحماية البيئة

النـــقل»

«هيئــة
خـــطـــــــــــــوة
جـــــادة لــحــــل
األزمـــــــــــــــة
الـمـــروريـــــــة
بعد أن أصبحت األزمة المرورية مشكلة يومية يواجهها
جميع سكان البالد ،أقر مجلس األمة إنشاء الهيئة العامة
للنقل لتتولى صيانة الطرق القائمة وإنشاء أخرى جديدة
لتسهيل حركة المرور ،وستحظى هذه الهيئة باستقالليتها
في اتخاذ القرار ،وإنجاز عملها المتخصص في حل األزمة
المرورية عن طريق وضع خطط استراتيجية تن ّمي قطاع
النقل العام في الكويت.
قانون في شأن الهيئة العامة للنقل.

بداية نهاية
الزحمة

تمـــكـــيـــــــــــــــن
األنــــــــديــــــــــــة
الــريـــــاضـيـــــــة
مـــن تـــمــــويـــل
أنــشـــــــــطــتـهـــا
ذاتــــــــــــيــــــــــا ً
في خطوة أولى نحو نقل األندية الرياضية من القطاع العام
إلى القطاع الخاص ،أصدر المجلس قانونا ً يمنح األندية
الرياضية رخصا ً لإلعالنات بما يؤهلها لدخول بطوالت
عالمية لم تكن تشارك بها في السابق ،كما سمح لها
باستثمار األراضي والمساحات الموجودة داخل األندية
ألنشطة تجارية وتنظيمها حسب قوانين وزارة التجارة.

تحول في
نقطة ضية إلى
دية الريا
األن
األفضل

قانون رقم  30لسنة  2014بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
 42لسنة  1978في شأن الهيئات الرياضية.

إنـــــــشـــــــــــــــاء
ا للــــــجـــــــــنـــــة
الـــــوطـــنـيـــــــــة
لـحـــمــــــــــا يـــــة
الـــمـســــــتــهــــلك
تشريع مستحق يأتي بعد أن مكث طويالً في المجالس
السابقة دون حسم ٬وذلك للمحافظة على حقوق المستهلك
وحمايته من االستغالل والخداع ،ويقضي بإنشاء اللجنة
الوطنية لحماية المستهلك لتكون مسؤولة عن توعية
المستهلك بحقوقه في وسائل اإلعالم المختلفة ،باإلضافة
إلى تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها
إلى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها،
كما يكون لها حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح
المستهلكين أو التدخل فيها .كما ينص القانون على معاقبة
المورد أو المزود المخالف بغرامة ال تتجاوز عشرين ألف
دينار وبالحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بإحدى العقوبتين.
ويعتبر هذا القانون ضمانة للمواطنين من تالعب أي تاجر
تسول له نفسه الضرر بمصالح المستهلك.
ّ
قانون رقم  39لسنة  2014في شأن حماية المستهلك.

في لجنة
صار
بحماية
صة
متخص مستهلك
ال
حقوق ن يتعدى
معاقبة م
و
عليها

الســـــــــــــمـــــاح
بـفـــتــــــح أكـثــــر
مــــــن فــــــــــرع
للــبــنـــــــــــــــوك
األجــــــنـــبـيــــــة
فــي الــكــويــــــت
استجابة لطلب تحرير القطاع المالية الذي دعا إليه النظام
االقتصادي العالمي الجديد في وثيقة االتفاقية الجديدة
لمنظمة التجارة العالمية ،أصدر المجلس قانونا ً يسمح
للبنوك األجنبية بفتح أكثر من فرع في الكويت بعد أن
كان مسموحا ً لها بفتح فرع واحد فقط .وهي خطوة أولى
وضرورية في مجال تهيئة السبل إلقامة مركز مالي إقليمي
في الكويت.

بنوك المحلية
ال
والعالمية راح
نافس لخدمتك
تت

قانون رقم  3لسنة  2014بتعديل أحكام القانون  32لسنة  1968في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية.

الســـــــــــــــــــمـــــاح
للـــمـــــــواطـــــــــــــن
ا لــــــمـــســــــجــــــــل
فــــــي صــــنــــــــدوق
الـــمــتــعــــثــريـــــــن
بـــاإلقـــــــتــــــــــراض
مــــــــــــجــــــــــــــدد اً
ليكافأ المواطن الملتزم بتسديد قروضه للجهات الدائنة
ولصندوق معالجة أوضاع المتعثرين ،ولمنحه فرصة أخرى
لممارسة حياته الطبيعية من جديد ،أصدر المجلس قانونا ً
يسمح لمن سدد جزءاً من ديونه باالقتراض مجدداً ،بعد
أن كان القانون يمنعه من االقتراض طالما لم يسدد ديونه
بالكامل ،حتى وإن كانت نسبة الراتب المتاح لالقتراض
تسمح باالقتراض حسب القانون.
قانون رقم  28لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم  51لسنة
 2010بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في
سداد القروض االستهالكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات االستثمار.

الم
ت
ع
ث
ر
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ر يقدر
ير
جع لحياته
الطبيعية

ضــــ ّم جــــرائـــم تــمويـــل
اإلرهــــــاب وغـســــيــــل
األمـــــــــــــــــــــــــــــوال
إلــــى قـــــانــــــــــــــــون
مـــــحــــــكـــــــــــــمــــــــة
الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء
من باب تفعيل المساءلة والمحاسبة القانونية تجاه جرائم
الفساد ،أصدر المجلس قانونا ً يضم تحت محكمة الوزراء كل
الجرائم الخاصة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ،واألحكام
الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،وقانون مكافحة غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب ،وفتح باب التظلم من قرارات
حفظ التحقيق للمواطنين أمام المحكمة المتخصصة بعد أن
كانت قرارات الحفظ نهائية وال يجوز مناقشتها ،وزيادة عدد
المستشارين الكويتيين االحتياطيين إلكمال تشكيل المحكمة
في حال غياب أحد األعضاد األصليين.

وزير ممكن
حتى ال
م في قضايا
يتحاك
ساد وتمويل
الف
اإلرهاب

قانون رقم  29لسنة  2014بتعديل أحكام القانون رقم  88لسنة
 1995في شأن محاكمة الوزراء.

عـــــــــــــــــــودة
الــــــــعــمــــــــل
بــالـــمـحـفـظــــة
الــزراعــــــــيــة
فــــــي الــبــنــــك
الــصـــنــــاعــــي
دعما ً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتشجيعا ً
واستقطابا ً للمبادرين في المجال الزراعي ،أصدر المجلس
قانونا ً يتيح للبنك الصناعي العمل بالمحفظة الزراعية
مجدداً ،باإلضافة إلى إنشاء محفظة لدعم النشاط الحرفي
للكويتيين حتى انتهاء مدة األنشطة في عام .2018
تعديل بعض أحكام القانون رقم  98لسنة  2013في شأن
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.

يارات أكثر
خ
في المجال
للمبادرين
الزراعي

رقــــــابـــــــــــة
صــــــارمــــــــة
عـلـــــــــى دور
الـحـــضانـــــات
الــخـــاصــــــــة
اهتماما ً باألسرة والطفل وبعد انتشار الحضانات الخاصة
التي يعتمد عليها اآلباء واألمهات في االعتناء بأطفالهم
خالل ساعات العمل ،أصدر مجلس األمة قانونا ً ينظم دور
الحضانة الخاصة بما يكفل حمايتها من االستغالل ،ويجعلها
تحت رقابة وزارة الشؤون االجتماعية لضمان سالمة
األطفال ،ومراقبة طاقاتها االستيعابية ،وضمان مستواها
التربوي ،كما م ّكن القانون وزارة الشؤون االجتماعية من
فرض غرامات مالية للمخالفين مع حق سحب الترخيص.
قانون رقم  22لسنة  2014بشأن دور الحضانة الخاصة.

راً بدأ تنظيم
أخي
ات اللي في
الحضان
طق السكنية
المنا

الثقة في
عودة لتظلمات
راءات ا
إج اإلدارية

مـعــــــاقــــــــبــــة
الــــتـــأخــــــــيــــر
فــــــي الــــــــــــرد
عـــــلــــــــــــــــــى
الـــتــــظـــلـمــــات
اإلداريــــــــــــــــة

للحد من الفساد اإلداري المتمثل في المماطلة بالرد على
تظلمات الموظفين الحكوميين ،أصدر المجلس قانونا ً يعتبر
عدم رد الجهة اإلدارية على التظلمات خالل المدة المحددة
مخالفة تستوجب مجازاة المتسبب عنها تأديبياً ،وذلك لحث
المختصين على أداء مهام وواجبات وظيفتهم بالرد على
التظلمات بشكل سريع.
قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  20لسنة  1981بإنشاء
دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات اإلدارية.

إلـــزامــيــــــــــــة
الـتـعــلـــــــيــــــــم
حتـــــــــــــــــــــى
المـــرحـــــــلـــــة
الــمـتـوســــــطـــة
تشديداً وتأكيداً على أهمية التعليم ،لبناء جيل متحضر
ومتعلم يخدم البالد في شتى المجاالت العلمية واألدبية،
وللحفاظ على الحق اإلنساني للطفل بالتعليم ،وخصوصا ً في
مراحله التأسيسية ،أصدر مجلس األمة قانونا ً ينص على
إلزامية التعليم حتى المرحلة المتوسطة بعد أن كان ملزما ً
حتى االبتدائية فقط ،كما يعاقب القانون ولي األمر المخالف
بالسجن أو الغرامة.
قانون رقم  25لسنة  2014بتعديل أحكام قانون التعليم اإللزامي.

متوسطة صارت
ال
جبارية على الكل
إ

عـقـــــــوبــــــــات
ر ا د عـــــــــــــــــة
لـــمـخـــــالـــفــــي
قـــــانون اإلقـامــــة
والـــعــائـــــديـــــن
بـعـد التـرحــيـــــل
لمعالجة بعض الثغرات الخاصة بقانون إقامة األجانب٬
أصدر المجلس قانونا ً يزيد عقوبة من يدخل البالد من غير
األماكن المخصصة لذلك ،وينص على إبعاد من تم ترحيله
ودخل البالد دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية.
قانون رقم  41لسنة  2014بتعديل بعض أحكام المرسوم
األميري رقم  17لسنة  1959بشأن إقامة األجانب.

ات سريعة
قوب
ع مة مع اللي
ر
وصا ديرة تسلل
يدخلون ال

تــحـــفــــيـــــــــز
الـــشـــــــرطـــــة
للــــــحــصـــــو ل
علـــــــــــــــــــــى
شــــــهــــــــــا د ة
جـــامـــعــــــيــــة
تحفيزاً لضباط الشرطة ،شرع مجلس األمة قانونا ً يتيح
ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء
الخدمة إلى رتبة مالزم أول بعد قضاء سنة في رتبة مالزم
وذلك أسوة بالضباط االختصاصين من الجامعيين بعد أن
كانت سنتين.
قانون رقم  24لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21
لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة.
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نـــدب موظــفـــيـــــن
إلـــــــــى دائــــــــــرة
األحـــــــــــــــــــــــوال
الــشــــخــــصـــيــــــة
لــســــــد الــنـــقــــص
الــنــاتــــــج عــــــــن
التـــــــرقــــيــــــــــات
استجابة للحاجة الملحة لزيادة عدد المستشارين في دائرة
األحوال الشخصية في المحكمة الكلية بسبب تزايد عدد
القضايا في السنوات الماضية ،أصدر المجلس قانونا ً بندب
مستشارين من محكمة االستئناف للعمل في دائرة األحوال
الشخصية ،لتخدم الدائرة المواطن بشكل أسرع.
قانون رقم  21لسنة  2014بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم
 23لسنة  1990بشأن تنظيم القضاء.

تـمديـــد فــرصــــــة
الــــتـــقـــــــديــــــم
علــى صــنـــــدوق
دعـــــم األســـــــرة
الستقطاب أكبر عدد من األسر التي تعاني من الديون
المتراكمة ،والتي لم تتمكن من التقديم على صندوق دعم
األسرة لضيق الوقت ،قرر المجلس تمديد فترة التقديم عليه
لمدة ثالثة أشهر إضافية.
قانون رقم  27لسنة  2014بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104
لسنة  2013في شأن صندوق دعم األسرة.

والــــقـــــــــــوانــيـــــن
األخــــــــــــــــــــــــــرى
تمـديد فتـرة العمل على المدينة الجامعية
لخمس سنوات
قانون رقم  26لسنة  2014بتعديل المادة  5من قانون إنشاء المدينة
الجامعية.

تسريع وتسهيل أعمال بيـت الزكاة
قانون رقم  38لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  5لسنة
 1982بشأن انشاء بيت الزكاة.

بنك التـسليف واالدخار أصبح بنك االئتمان
الكويتي
قانون رقم  1لسنة  2014بشأن تعديل اسم بنك التسليف واالدخار.

إحــــصـــائيـــات
الــــــــــــــــــدور
الــــتــشــــريــعي

قــــــوانــيــــــــن
أنـــجـــــــــــــزها
الــمـــجــلــــــــس
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قـــــــــــــانونا ً

من قوانين العامة
من قوانين االتفاقيات
من قوانين الميزانيات
مرسوم بقانون تمت
الموافقة عليه

إحـــصـــــائيـــات
الـــــــــــــــــــدور
الــــرقــــــــــابـــي

1157

عدد األسئلة البرلمانية

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

%24

• دفع مجلس األمة بوظيفة الرقابة البرلمانية بشكل فعال ورشيد حيث
تم توجيه  1157سؤاالً برلمانيا ً وتمت اإلجابة عن  877سؤاالً
منها.
• ويحقق المجلس من خالل  3لجان دائمة في عدد من القضايا
وهي:
اللجنة التشريعية والقانونية:
(صفقات الخطوط الجوية الكويتية ،وما كشفه أعضاء جمعية الشفافية
المستقيلون).
اللجنة الصحية واالجتماعية والعمل:
(نقل د .كفاية عبدالملك من مستشفى األميري إلى مستشفى األمراض
السارية).
لجنة حماية األموال العامة:
(تهريب الديزل ،عقد شركة شل ،إستاد جابر ،صفقة الكي – داو).
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• ويحقق من خالل  4لجان مؤقتة في عدد من القضايا وهي:
(اإليداعات والتحويالت المليونية ،محطة الزور الشمالية ،هيئة
أسواق المال ،مكاتب االستثمار في لندن والدول األخرى).
• ويستعين المجلس بديوان المحاسبة للتحقيق في القضايا التالية
وهي:
(عقد الكي – داو ،تهريب الديزل ،وعقد شركة شل ،تأخر جامعة
الشدادية ،القضايا المرفوعة ضد جهات الدولة ،تقييم إدارة أموال
االحتياطي ،وخسائر شركة أدفانتج).
• وقد بت المجلس في  6طلبات مناقشة عامة لمواضيع مختلفة
وهي:
(القضية اإلسكانية ،صفقة الكي – داو ،هيئة أسواق المال ،تنويع
مصادر الدخل القومي ،األماكن التراثية والمحافظة عليها ،ما أثير
من األقوال واألفعال والمستندات التي عرضت والخطابات التي
ألقيت في ساحة اإلرادة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون
الكويتي).
• وبلغ عدد االستجوابات ( )12استجواباً ٬عشرة منها تم المضي بها
لدستوريتها ،وهو الرقم األعلى في دور إنعقاد واحد منذ عام
 ،1963حيث تمت مناقشة ( )7منها وصعد الوزراء منصة
االستجواب ٬في حين لم تتم مناقشة ( )3استجوابات بسبب استقالة
الوزراء المعنيين .وعلى الصعيد ذاته ،قرر المجلس استبعاد بعض
محاور استجواب لعدم دستوريتها ٬كما رفع المجلس استجواب
آخر مكون من محور واحد وذلك لعدم دستوريته أيضاً ٬األمر الذي
أعاد اإلعتبار للحقوق والرخص الدستورية واألدوات الرقابية منعا ً
ألي تعسف أو عبث سياسي.
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طلب لرفع
الحصانة
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طلبات
مناقشة

الدبـلـومـاســـيـــة
البـــرلمـــانـيـــــــة

أعطى مجلس األمة مزيداً من االهتمام والتركيز على تفعيل دور الدبلوماسية
البرلمانية ،تلك الدبلوماسية التي ال غنى لدولة صغيرة كالكويت عنها ،فالدول
الصغيرة ديمغرافيا ً وجغرافيا ً تحتاج دائما ً إلى أصدقاء وحلفاء وشركاء في
محيطاتها اإلقليمية والقارية والدولية ،ودولة مثل الكويت  -تعيش في إقليم
متوتر ومحل اهتمام العالم  -كانت دائما ً تعوض صغرها الجغرافي والسكاني
بشبكة عالقات إقليمية ودولية قائمة على االحترام المتبادل وتعزيز عالقات
الشراكة وسياسات إذابة الجليد والتوافق.
ولبناء مثل هذه الشبكة من عالقات الصداقة مع دول العالم ،أدرك مجلس
األمة أن الجهود الحكومية الرسمية ال تكفي ،فدول العالم ليست حكومات
فقط ،بل برلمانات بيدها عملية صنع القرار ،ومؤسسات مجتمع مدني
ومنتديات شعبية وتيارات سياسية ونخب ثقافية وصحافة وغيرها من دوائر
التأثير السياسي والمجتمعي التي يصعب على الدبلوماسية الحكومية التعاطي
معها.
والبرلمان الكويتي بحكم تاريخه العريق في المنطقة وسمعته المعروفة كان
وما زال رافداً رئيسيا ً في تعزيز شبكة عالقات الكويت الدولية .ومجلس
األمة في دور االنعقاد المنصرم قام بالعديد من الزيارات للعواصم الدولية
واإلقليمية المهمة كأنقرة وعمان ومسقط والقاهرة وطهران وباريس
وبروكسل وبرلين وإسالم اباد وغيرها وشارك بفعالية في مؤتمرات إقليمية
وقارية ودولية مهمة ،إضافة إلى استضافته مؤتمر البرلمانات الخليجية
ومؤتمراً خصص لقضية القدس ضمن المؤتمر العشرين لالتحاد البرلماني
العربي الذي تترأسه الكويت حالياً .ومن ضمن االنجازات المحققة على هذا
الصعيد يأتي كسب دعم تلك الدول في حال احتياج الكويت ألي قرار سياسي
واقتصادي وعسكري من برلمانها ،وأيضا ً الحصول على موافقة البرلمان
األوروبي إلعفاء المواطنين الكويتيين من الحصول على فيزا «الشينغين».
ومن خالل تلك الزيارات ،رسّخ مجلس األمة تقليداً سياسيا ً مهما ً وتمثل
بتوحيد الخطاب الكويتي خارجيا ً انطالقا ً من أن االختالفات في
مجال السياسة الخارجية محلها البرلمان واللجان المتخصصة ،ولكن
أمام الشركاء الدوليين فالكويت تنطق بلسان واحد وخطاب سياسي
محدد وواضح ومحل إجماع.

الحصول على تعهد
البرلمان األوروبي
إلعفاء المواطنين
يتيين من الحصول
الكو
ى فيزا «الشينغين»
عل

وفد مجلس األمة في زيارة لرذيس مجلس الشورى العماني لترسيخ العالقات الكويتية-العمانية

وفد مجلس األمة في زيارة للعاهل األردني ،الملك عبد هللا الثاني بن الحسين

زيارة وفد مجلس األمة للرئيس التركي عبدهللا غول لتوطيد العالقات الكويتية-التركية

وفد مجلس األمة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في زيارة لمناقشة العالقات السياسية واالقتصادية

في زيارة لرئيس مجلس النواب األلماني نوربيرت الميرت

زيارة لرئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز

وفد مجلس األمة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز لمباحثة العالقات بين الدولتين

خالل مشاركة وفد مجلس األمة مؤتمر االتحاد البرلماني  -جنيف

الــمـــشــــاركـــــة
الـمـــجــتـــمـعـيـة

انطالقا ً من إيمان أعضاء مجلس األمة بأهمية المشاركة المجتمعية بين
المواطن والنائب في التشريع ،وحرصا ً على توفير الفرصة للمواطن
الكويتي وتمكينه من التعبير عن رأيه وتقديم اقتراحاته حول مشاريع
القوانين التي تبحثها اللجان التشريعية ،أطلق المجلس خدمة
«ساهم في التشريع» التي تحقق هذه المشاركة المجتمعية بين
المواطن والنائب في تشريع قوانين البالد ،حيث يمكن للمواطن تقديم
اقتراحاته على القوانين التي تناقشها اللجان المختلفة ،وذلك بالدخول
إلى الموقع اإللكتروني .www.kna.kw
بإطالق هذه الخدمة ،أصبح مجلس
األمة الكويتي من المجالس القليلة
في العالم التي تتيح هذه الفرصة
لمواطنيها للمساهمة في تشريع
القوانين التي تؤثر على حياتهم.

www.kna.kw
واتبع المجلس األساليب العلمية في الحصول على استطالعات رأي
المواطنين في أكثر من قضية منها أولويات المواطن ،وكذلك رأي
المواطنين في البديل االستراتيجي لنظام الرواتب ومكافآت نهاية
الخدمة في الدولة.

مـــقـــــــــــارنـــــة
إلحـــصـــــائيـــات
عـــــدة فــصــــول
تــشــــــــريـعــيـــة

عـــــــــــــــــــــد د
الـقـــــــوانـيــــــن
مقارنة عدد القوانين التي شرعتها مجالس األمة منذ الفصل التشريعي
الثالث عشر إلى الفصل التشريعي الرابع عشر.
(دور االنعقاد الثاني)
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عــــــــــــــــــــــدد
االســتـجـــوابـــات
مقارنة عدد استجوابات التي قدمت منذ الفصل التشريعي الثالث عشر إلى
الفصل التشريعي الرابع عشر والتي تم مناقشتها.
(دور االنعقاد الثاني)
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عدد االستجوابات التي تم مناقشتها

مالحظة :لم يتم مناقشة أي استجوابات وتم تأجيلها جميعا ً

0

عدد الوزراء اللذين استقالوا
بسبب االستجواب

عــــــــــــــــــــــدد
األســــــــئـــــلــــة
مقارنة عدد األسئلة التي وجهها النواب للوزراء في مجالس األمة منذ
الفصل التشريعي الثالث عشر إلى الفصل التشريعي الرابع عشر والرد
عليها.
(دور االنعقاد الثاني)
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