مطرقة الرئا�سة ـ عد�سة� :أ�سامة املاجد

تعد الثقافة الد�ستـورية من �أبرز مـقومات املواطـنة التي تـ�سـتند �إىل عـدد مـن الـمبادئ الـعامة
والـ�رضورية لـلعي�ش يف �إطـار الـدولة مبـا تـ�ضـمـنـه من حـقوق وواجبات .وتعترب قيم امل�ساواة
واحلرية واملـ�شاركة وامل�س�ؤلية االجتـماعية جزء ًا ال يتجز�أ مـن مـفهـوم املواطنة يف الدولة احلديثة.
ومن هذا املنطلق تقوم الأمانة العامة ملجل�س الأمة بواجب دعـم هذه الـثقافة مـن خالل ترويجها
ون�رشها ب�أ�شـكال و�أ�ساليب متعددة .ويـعد هـذا الـكتـاب حماولة لتب�سيط بع�ض املبادئ الرئي�سية
التي ت�ضمنها د�ستور دولة الكويت و�رشح ًا ملكوناتها.
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ما هو الد�ستور..وملاذا و�ضع ؟

ما هو الد�ستور ..وملاذا و�ضع؟

�صورة ملبنى جمل�س الأمة من �شارع اخلليج العربي ـ ت�صميم املهند�س العاملي الدامنراكي «يورين اوت�سون» ـ عد�سة :في�صل الب�رش
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ما هو الد�ستور..وملاذا و�ضع ؟

الد�ستور

هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأ�سا�سية ل�شكل الدولة ونظام احلكم فيها ،
وينظم ال�سلطات العامة من حيث التكوين واالخت�صا�صات والعالقات بني ال�سلطات كما
يبني احلقوق العامة والواجبات الأ�سا�سية للأفراد واجلماعات.
وات�ساق ًا مع هذه املبادئ و�ضع د�ستور دولة الكويت الذي يت�ضمن  183مادة مق�سمة �إىل
� 5أبواب ،وهو الأقدم يف منطقة اخلليج العربي و�صدر يف  11نوفمرب .1962
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هوية الدولة و�شكل النظام

ما هي هوية الدولة؟ وما هو �شكل نظام احلكم؟

مكتب �سمو �أمري البالد يف مبنى جمل�س الأمة ـ عد�سة :تي�سري احلمد
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هوية الدولة و�شكل النظام

الكويت

دولـة عـربية مـ�ستقلة ديـنـها اال�سـالم ولـغتها الـر�سـمية الـعربية وهي �إمارة وراثية
يف ذرية املغفور له مبارك ال�صباح ،ونظام احلكم فـيـهـا ديـمقراطي ،ال�سيادة فيه
للأمة م�صدر ال�سلطات جميع ًا.
يعيـن ولـي الـعهد خـالل �سنة على الأكرث من تولية الأمري ،ويكون تعيينه ب�أمر �أمريي
بناء ًا على تزكية الأمري ومبايعة من جمل�س الأمة ،وذلك يف جل�سة خا�صة مبوافقة
�أغلبية الأع�ضاء ،و�إذا مل يعيـن عـلى النحو الـ�سـابق يزكي الأمري ثـالثة عـلى الأقـل
فـيبايع املجـل�س �أحـدهم.
م�صدر الفقرة املواد الد�ستورية �أرقام6 - 4 - 3 - 2 - 1 :
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مقومات املجتمع

ما هي املقومات الأ�سا�سية للمجتمع الكويتي؟

�صورة لقاعة عبدالله ال�سامل ـ عد�سة :تي�سري احلمد
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مقومات املجتمع

الأ�سـرة

�أ�سا�س املجتمع ،يحفظ القانون كيانـها ويحـمي يف ظـلها الأمومة والطفولة.
وترعي الدولة الن�شئ وحتميه من اال�ستغالل ،وتكفل املعونة للمواطنني يف حالة
ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز عن العمل.كما توفر لهم خدمات الت�أمني الإجتماعي
واملعونة االجتماعية والرعاية ال�صحية ،كما تكفل للمواطن التعليم وترعاه.
وتعد مبادئ العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات املجتمع والتعاون والرتاحم �صلة
بني املواطنني ،كما �أن امللكية ور�أ�س املال والعمل من املقومات الأ�سا�سية لكيان
الدولة االجتماعي ،وهي حقوق فردية ينظمها القانون وامللكية اخلا�صة م�صونة،
وللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
واالقت�صاد الوطني يقوم على العدالة االجتماعية وهدفه حتقيق التنمية االقت�صادية
ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني كما ينظم القانون العالقة بني
العمال و�أ�صحاب العمل.
وتتحمل الدولة الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن وتعو�ض امل�صابيني ب�أ�رضار
احلرب �أو ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية.
م�صدر الفقرة املواد الد�ستورية �أرقام20 - 17 - 16 - 15 - 13 - 11 - 9 :
26 - 25 -
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اعرف حقوقك

اعرف حقوقك وواجباتك

ت�صويت يف االنتخابات
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اعرف حقوقك

اجلن�سية

الكويتية يحددها القانون وال يجوز �إ�سقاطها �أو �سحبها �إال يف حدود القانون.
والنا�س �سوا�سية يف احلقوق والواجبات وال متييز بينهم ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل
�أو الدين �أو اللغة واحلرية ال�شخ�صية مكفولة ،وال جرمية وال عقوبة �إال بناء على
قانون ،واملتهم بريء حتى تثبت �إدانته ،وحرية االعتقاد مطلقة وحرية القيام
بال�شعائر الدينية مكفولة طبق ًا للعادات املرعيةومبا ال يخل بالنظام العام �أو
الآداب.
وحرية الر�أي والتعبري مكفولة وكذلك حرية ال�صحافة والطباعة وفق ًا ل�رشوط التي
يبينها القانون.
و ُيعد العمل واجب ًا على كل مواطن تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام .ولكل
كويتي احلق يف العمل واختيار نوعه ،وتقوم الدولة بتوفريه للمواطنني وال يجوز
فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعنيها القانون.
وبالن�سبة للتجمعات واالجتماعات العامة واملواكب مباحة وفق ًا لل�رشوط
والأو�ضاع التي يبينها القانون على �أن تكون �أهدافها �سلمية وال تنايف الآداب
العامة.
والدفاع عن الوطن واجب مقد�س و�أداء اخلدمة الع�سكرية �رشف للمواطنني ينظمه
القانون ،وت�سليم الالجئني ال�سيا�سني حمظور.
الفقرة من املواد الد�ستورية �أرقام- 37 - 36 - 35 - 34 - 32 - 29 - 27 :
47 - 46 - 44 - 41
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الـ�سـلـطـات

ال�سلطة الت�شـريعية ،ال�سلطة التنفيذية،
ال�سلطة الق�ضائية ماذا تعني تلك ال�سلطات؟؟

�أحد املداخل الرئي�سية ملبنى جمل�س الأمة ـ عد�سة :حممود اخلالدي
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الـ�سـلـطـات

يقوم

نظام احلكم يف الكويت على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات .يتوىل ال�سلطة الت�رشيعية
الأمري وجمل�س الأمة ،ويتوىل ال�سلطة التنفيذية الأمري وجمل�س الوزراء� ،أما
ال�سلطة الق�ضائية فتتوالها املحاكم ب�إ�سم الأمري.
والأم�ير هو رئي�س الدولة وذات��ه م�صونه ال مت�س ويتوىل �سلطاته بوا�سطة
وزرائه حيث يعني رئي�س جمل�س الوزراء الذي يقوم بدوره برت�شيح الوزراء
الذين يكونون من �أع�ضاء جمل�س الأمة ومن غريهم.
والأمري هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وهو الذي يويل ال�ضباط ويعزلهم وفق ًا
للقانون وله �أن يعلن احلرب الدفاعية والأحكام العرفية،و يربم املعاهدات
وي�ضع املرا�سيم واللوائح الالزمة لرتتيب امل�صالح واالدارات العامة ،كما مينح
�أو�سمة ال�رشف وله �أن يعفو عن العقوبة.
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السلطة التشريعية

ال�سلطة الت�شـريعية

املمر الرئا�سي امل�ؤدي �إىل قاعة عبدالله ال�سامل ال�صباح ـ عد�سة� :أ�سامة املاجد
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السلطة التشريعية

تتمثل

ال�سلطة الت�رشيعية يف جمل�س الأمة الذي يت�ألف من خم�سني ع�ضو ًا ينتخبون
باالنتخاب العام و�إىل جانب الوزراء غري املنتخبني ولهذا املجل�س مدة زمنية
حمددة هي �أربع �سنوات ميالدية حتدد من تاريخ �أول اجتماع له ويعقد املجل�س
دور االنعقاد ال�سنوي الذي ال تقل مدته عن ثمانية �أ�شهر ،وال يجوز ف�ض هذا
الدور قبل اعتماد امليزانية.
وللع�ضوية يف جمل�س الأمة �رشوط وهي �أن يكون الع�ضو كويتي اجلن�سية ب�صفه
�أ�صلية و�أال يقل �سنه عن ثالثني �سنه و�أن يجيد القراءة والكتابة و�أن تتوافر فيه
�رشوط الناخب وفق ًا لقانون االنتخاب.
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ال�سلطة الت�شريعية

و يختار

املجل�س يف �أوىل جل�ساته رئي�س ًا له ونائب ًا للرئي�س وذلك باالنتخاب بني �أع�ضاء املجل�س وير�أ�س
اجلل�سة الأوىل حلني انتخاب الرئي�س �أكرب الأع�ضاء �سناً ،وي�سمى « رئي�س ال�سن ».
و جل�سات جمل�س الأمة علنيه ويجوز عقدها �رسية بناء على طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س
ويجب �أن يح�رض اجلل�سات �أكرث من ن�صف �أع�ضائه وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء
احلا�رضين.
يحق للع�ضو اقرتاح القوانني وتوجيه �أ�سئلة لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ال�ستي�ضاح الأمور
الداخلة يف اخت�صا�صهم ،وكذلك يحق له �أن يوجه ا�ستجواب ًا عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص
الوزير �أو رئي�س جمل�س الوزاراء .ويعترب كل وزير م�سئوال �أمام املجل�س عن �أعمال وزارته،
ال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة
و�إذا قرر املجل�س عدم الثقة ب�أحد الوزراء اعترب معتز ً
وذلك بتقدمي طلب من ع�رش �أع�ضاء �إثر مناق�شة اال�ستجواب.

و بالن�سبة

لرئي�س جمل�س ال��وزاراء ف�إنه ال يتوىل �أي وزارة وال تطرح الثقة به و�إمنا �إب��داء « عدم �إمكان
التعاون معه » ويرفع ذلك لرئي�س الدولة ويف هذه احلالة للأمري �أن يعفيه من من�صبه �أو يحل جمل�س
الأمة ،ويف حالة احلل �إذا قرر املجل�س اجلديد بذات الأغلبية عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س
الوزاراء املذكور اعترب معتز ًال من�صبه من تاريخ قرار املجل�س هذا ال�ش�أن وت�شكل وزارة جديدة.
وللأمري �أن يحل جمل�س الأمة مبر�سوم يبني �أ�سباب احلل وجتري بعده انتخابات خالل �شهرين
من تاريخ احلل.
وحفظ النظام داخل جمل�س الأمة من اخت�صا�ص رئي�سه وال يجوز لأي قوة م�سلحة دخول
املجل�س �إال بطلب من الرئي�س.
الفقرة من املواد الد�ستورية �أرقام70 - 69 - 67 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50 :
. 118 - 107 - 102 - 101 - 99 - 94 - 92 - 85 - 83 - 82 - 80 - 76 -
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ال�سلطة الت�شريعية

�صورة افتتاح دور �إنعقاد  -عد�سة :حممود اخلالدي
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ال�سلطة التنفيذية

ال�سلطة التنفيذية

�شعار الدولة
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ال�سلطة التنفيذية

�أو ال ً:الوزارة

ال�سلطة التنفيذية تعني جمل�س الوزاراء فهو الذي ير�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها
وي�رشف على �سري العمل يف االدارات احلكومية.
يتوىل رئي�س جمل�س الوزاراء رئا�سة اجلل�سات وت�صدر قرارات املجل�س بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه وترفع
للأمري للت�صديق عليها يف الأمور التي تقت�ضي �صدور مر�سوم ب�ش�أنها.ويتوىل كل وزير الإ�رشاف على
�ش�ؤون وزارته ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها كما ير�سم اجتاهات الوزارة وي�رشف على
تنفيذها ،وال يجوز له �أثناء توليه الوزارة �أن يزاول مهنة �أخرى �أو �أن يجمع بني الوزارة والع�ضوية
يف جمل�س ادارة �أي �رشكة.
الفقرة من املواد الد�ستورية �أرقام.131 - 130 - 129 - 128 - 127 - 132 :

ثانياً :ال�ش�ؤون املالية

تتوىل ال�سلطة التنفيذية ال�ش�ؤن املالية للبالد حيث ت�ضع م�رشوع امليزانية ال�سنوية ال�شاملة اليرادات
وم�رصوفات الدولة وتقدمه ملجل�س الأمة قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين وتناق�ش امليزانية يف جمل�س
الأمة ،ويقدم احل�ساب اخلتامي للإدارة املالية للدولة �إىل جمل�س الأمة للنظر فيه واقراره ،ويجب على
احلكومة �أن تقدم بيانا ملجل�س الأمة عن احلالة املالية للدولة مره على الأقل خالل كل دور انعقاد.
الفقرة من املواد الد�ستورية �أرقام150 - 149 - 141 - 140 :

ثالثاً :ال�ش�ؤون الع�سكرية

ال�سالم هو هدف الدولة ،و�سالمة الوطن �أمانة يف عنق كل مواطن وهي جزء من �سالمة الوطن العربي
الكبري ،وتن�شئ الدولة القوات امل�سلحة وهيئات ال�رشطة وجمل�س ًا �أعلى للدفاع وفق ًا للقانون.
الفقرة من املواد الد�ستورية �أرقام.159 - 157 :
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ال�سلطة الق�ضائية

ال�سلطة الق�ضائية

مبنى ق�رص العدل
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ال�سلطة الق�ضائية

حق التقا�ضي

مكفول للنا�س وتكون جل�سات املحاكم علنية �إال يف الأحوال اال�ستثنائية ح�سب
القانون.

لي�س لأي جهة �سلطة على القا�ضي يف ق�ضائه وال يجوز التدخل يف �سري العدالة،
ويكون للق�ضاء جمل�س �أعلى ينظمه القانون ويبني �صالحيته.
ويف تعديل ت�رشيعي �أقره جمل�س الأمة �سنة ُ 2014عدل مبوجبه قانون ان�شاء
املحكمة الد�ستورية ليمنح املواطن حق اللجوء للمحكمة املذكورة والطعن ب�أي
قانون �أو الئحة تت�ضمن �شبهه د�ستورية .
الفقرة من املواد الد�ستورية �أرقام168 - 166 - 165 - 163 - 162 :
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�أحكام عامة

�أحكام د�ستورية عامة و م�ؤقتة

املن�صة اخلا�صة بت�رصيحات الأع�ضاء يف قاعة الإحتفاالت الكربى ـ عد�سة :حممود اخلالدي
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�أحكام عامة

يحق

للأمري وثلث �أع�ضاء جمل�س الأمة حق اقرتاح تنقيح الد�ستور بتعديل �أو حذف
حكم �أو �أكرث من �أحكامه �أو �إ�ضافة �أحكام جديدة وال يكون التنقيح نهائي ًا �إال
مبوافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س وت�صديق الأمري ،و�إذا ُرف�ض اقرتاح التنقيح فال
يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على الرف�ض.
وهناك �أحكام ال يجوز تنقيحها مثل الأحكام اخلا�صة بالنظام الأمريي للكويت
ومببادئ احلرية وامل�ساواة املن�صو�ص عليها يف الد�ستور مامل يكن التنقيح
خا�صا بلقب االمارة �أو باملزيد من �ضمانات احلرية وامل�ساواة.
وال يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام الد�ستور �إال �أثناء قيام الأحكام العرفية يف
احلدود التي يبينها القانون وال يجوز ب�أي حال تعطيل انعقاد جمل�س الأمة يف
تلك الأثناء �أو امل�سا�س بح�صانة �أع�ضائه.
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�صورة حلوائط م�صلى جمل�س الأمة ـ عد�سة :م�سلط ال�سبيعي

املراجعة العامة :
مظفر عبدالله را�شد
مدير �إدارة الإعالم

ال�صور:
فريق م�صوري النادي العلمي الكويتي
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