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قوانني شعبية أقرها مجلس األمة في دور االنعقاد احلالي
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ع�ب��دال�ل��ه ال �ك �ن��دري :غير
مقبول تكرار تأخر صرف
مستحقات ذوي اإلعاقة

عبدالله الكندري

جلسة سابقة ملجلس االمة

اقر مجلس االمة في دور االنعقاد احلالي عددا كبيرا
من القوانني الشعبية والتي كانت على جدول أعماله
ومن ضمن هذه القوانني:
قانون انشاء محطات جديدة للكهرباء وحتلية املياه
 :وفر هذا القانون حالً ملشكلة جتاوز االستهالك للحد
األقصى إلنتاج الكهرباء وحتلية املياه من خالل اطالق
يد وزارة الكهرباء وامل��اء وهيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام و اخلاص ببناء محطات كهربائية
يتجاوز انتاجها  500ميجاوات مع اإلبقاء على دور
القطاع اخل��اص في املساهمة ببناء احملطات كما هو
معمول به حاليا ً وفقا ً للقانون رقم 39
لسنة  .2010اال ان القطاع اخلاص لم يتمكن وحده
سابقاً من مواكبه زيادة األحمال الكهربائية املتسارعة
السباب فنية ومادية وقانونية  .لذا رأى املشرع ضرورة
معاجلة ه��ذا االم��ر بتعديل القانون مبا ميكن وزارة
الكهرباء وامل��اء تنفيذ ما يحتاج له التمدد العمراني
واملدني من الطاقة املطلوبة بعد موافقة مجلس الوزراء
باإلضافة الى ما تقوم به هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام و اخلاص من تأسيس شركات مساهمة
لهذا الغرض.
وح��رص��اً م��ن مجلس األم���ة ع��ل��ى ت��وف��ي��ر الطاقة
الكهربائية الالزمة فقد مت إق��رار هذا القانون مضمناً
املوافقة على االشتراطات البيئية الواجب اتباعها في
مثل تلك املشاريع وذلك حرصاً منه على احملافظة على
الصحة العامة.
قانون رقم ( )19لسنة  2015بتعديل بعض احكام
القانون رق��م ( )39لسنة  2010بتأسيس شركات
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى
الكهربائية وحتلية املياه في الكويت .

حبس وغرامة
قانون عقوبــة تزوير وتقلـيـد الـعالمات التجارية
يضع ه��ذا التشريع ال��ذي إق��ره مجلس األم��ة حدا ً
لتزوير العالمات املسجلة أو تقليدها لغرض حماية
العالمات التجارية وذلك بشكل جماعي يضم باقي دول
مجلس التعاون اخلليجي ،ويشدد القانون العقوبة
في حالة العودة للمخالفات املنصوص عليها  .ومينح
القانون الضبطية القضائية للموظفني املختصني بتنفيذ
تلك االحكام اخلاصة باجلرائم التجارية وال��ذي يتم
حتديدهم بقرار من وزير التجارة والصناعة  ،وتتراوح
العقوبات بني حبس وغ��رام��ة مع ع��دم اإلخ�لال بأي
عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .
قانون رقم ( )13لسنة  2015باملوافقة على قانون (
نظام ) العالمات
التجارية ل���دول مجلس ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية قانون حـمـايـــــة طــبقـة األوزون وافق
مجلس األمة على هذا القانون ليوحد املسار القانوني
مع دول اخلليج العربية في احلفاظ على البيئة من

إخطار اإلشعاعات و امل��واد الضارة بطبقة األوزون .
فلقد قرر القانون جزاءات واعماالً محددة لم تكن مؤثمة
في قانون اجل��زاء الكويتي املعمول به  .وقد إلزم هذا
القانون كل من املؤسسات والشركات اخلاضعة للرقابة
التخلص من املواد املستنفذة لطبقة األوزون وتنظيم
استيرادها و تصديرها و نقلها و تداولها  ،وكذلك تأهيل
موظفي اجلمارك و جهات التراخيص للتعامل مع هذه
امل��واد ملكافحة العمليات غير املشروعة بتداول املواد
احملظورة و جترمي تلك األفعال ،وحدد القانون ماهية
العقوبات املقررة على مخالفة احكامه وامتدت من
الغرامة الى احلبس.
قانون رقم  14لسنة  2015باصدار النظام املوحد
بشأن امل��واد املستنفذة لطبقة األوزون ل��دول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية .
قــانون لــلـطــب الــبـيطـري يـكـفـل تـعاونــ ًا خليجيا ً
لــضـبــط املـخـالفـات :يأتي هذا التشريع متوافقاً مع
ق��رار مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية بشأن
اعتماد قانون (نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية
لدول مجلس التعاون اخلليجي والذي اعطيت مبوجبه
قوة قانونية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
لتفعيل جلنة احملاكمة التأديبية للمخالفني ملهنة الطب
البيطري واملهن املعاونة لها والتي تبدأ باإلنذار او
الوقف عن العمل مؤقتاً او الغاء الترخيص أو وقف
ممارسة املهنة لعامني
اضافة إلى الغرامات املالية  .وتكمن األهمية الثانية
للقانون في كونه يأتي ضمن سياق خليجي يهدف الى
حماية الثروة احليوانية من خالل تنظيم املهن البيطرية
والسيطرة على ع��دم انتقال األم���راض وتفشيها بني
الثروة احليوانية في اإلقليم .
قانون رقم  1٨لسنة  2015باصدار قانون ( نظام )
مزاولة املهن الطبيةالبيطرية لدول مجلس التعاون
جلــنـة اول��وي��ات اعــمــــال الــمـجــلــس األول��ى
فــي تـاريخ عمله :يعد هذا التعديل الذي طال الالئحة
الداخلية لعمل املجلس تغييرا ً نوعياً وذو اثر ايجابي
على طريقة وشكل ترتيب اولويات مجلس األمة والتي
ه��ي اول��وي��ات امل��واط��ن�ين ف��ي نهاية األم���ر ،ومبوجب
م��ا سبق ستكون ه��ن��اك جلنة دائ��م��ة تسمى ( جلنة
األول��وي��ات ) تتكون م��ن خمسة اع��ض��اء م��ن بينهم
روؤساء جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  ،جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية  ،وسوف تختص بترتيب
خطة العمل التشريعي املنظمة لألولويات بحسب
األهمية وليس بتاريخ ال��ورود دون اإلخ�لال باي حق
للمجلس او األعضاء
نص عليه الدستور او الالئحة الداخلية  .وتقدم
اللجنة خطتها ال��ى رئيس مجلس األم��ة على ان يتم
التنسيق بشأنها مع وزير الدولة لشؤون مجلس االمة
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال���وزراء كما سيعهد
لهذه اللجنة مراجعة جدول اعمال اجللسات الذي تعده
األمانة العامة للمجلس ومتابعة اعمال جلان املجلس .

ق��ان��ون رق��م ( )11٨لسنة  2014بتعديل بعض
احكام القانون رقم ( )12لسنة  1963في شأن الالئحة
الداخلية ملجلس االمة
تنظيم الـعــمـل فـــي كــل مــن الــلـجـنـــة األولــمــبـية
الكويتية واالحتادات واالندية الرياضية :اهتم مجلس
األم��ة بالرياضة الكويتية اهتماماً بالغاً  ،وذل��ك من
خالل التشريعات والقوانني التي من شأنها النهوض
بالرياضة والشباب والتغلب على العوائق التي تقف
دون حتقيق األه��داف الطموحة للرياضة والشباب
الكويتي سوا ًء على املستوى احمللي او املستوى
الدولي  .وقد قام مجلس األمة باقرار تعديالت جديدة
على قانون الهيئات الرياضية تركزت على تنظيم أسس
تسجيل االحتادات الرياضية وقيد العضوية بالنوادي
املختلفة وتشكيل مجالس اإلدارة وغيرها ،باإلضافة
الى استحداث دائرة باحملكمة الكلية تختص دون غيرها
بالنظر في املنازعات الرياضية وان تستأنف احكامها
امام محكمة اإلستئناف الرياضية ،وذلك لضمان الفصل
العادل والصحيح للمنازعات الرياضية.
قانون رقم ( )25لسنة  2015في شأن تعديل بعض
احكام املرسوم بالقانون رقم ( )42لسنة  197٨في
شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم ( )5لسنة 2007
في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة األوملبية
الكويتية واالحتادات واألندية الرياضية
شركة مـسـاهــمـــة جــديدة لــلـمــواشــي :اولى
مجلس األمة اهمية كبيرة مللف األمن الغذائي  ،وذلك
من خالل اصدار قانون يسمح بإنشاء شركات كويتية
مساهمة اخ��رى لتربية ونقل املواشي األم��ر ال��ذي من
شأنه دعم توازن اسعار اللحوم احمللية وخلق نوع من
املنافسة املشروعة من
خالل زيادة العرض في السوق احمللية .
قانون رقم (  ) 29لسنة  2015في شأن الترخيص
بتأسيس شركة مساهمة كويتية لإلجتار في املواشي .

رجـال اإلطـفــاء
نظرا ً ملا تتسم به مهمة رج��ال اإلطفاء من خطورة
ومشقة وتعرض يومي إلحتمال اإلصابة اجلسدية
وبناء على اهمية وظيفة اإلطفائيني في اخماد احلرائق
والتعامل مع الكوارث األخرى  ،وانقاذ ارواح البشر،
وتأسيسا ً على ما تتطلبه تلك املهمة الشاقة من انضباط
كبير وقدرة متعاظمة على العمل في
احلك واصعب الظروف  .وامياناً من مجلس االمة
بكل تلك املعطيات ج��اء ه��ذا القانون ليضفي مرونة
اكبر على القانون املعمول به  ،حيث إن��اط مسؤولية
االشراف على القطاع الى وزير الدولة لشيؤون مجلس
ال��وزراء و مبيزانية ملحقة بامليزانية العامة للدولة .
وساوى القانون رتب ضباط اإلطفاء بتوحيدها برتب
العسكريني املنصوص عليها قانوني اجليش والشرطة
 ،وطبق عليهم ج��دول الرتب واملعاشات والعالوات

االجتماعية املقررة للجيش والشرطة  ،وعاملهم معاملة
العسكريني في قانون املعاشات ومكافئة التقاعد .
قانون رقم ( )120لسنة  2014بتعديل املادتني ( 2
و  ) 4من القانون رقم ) )3٦لسنة  19٨2في شان رجال
اإلطفاء .

قوانني اخرى
قانون اصدار اخلطة السنوية
ق��ان��ون رق��م ( )66لسنة  2015ب��إص��دار اخلطة
السنوية (.)2017 – 2016
قانون العمل في السلكني الدبلوماسي والقنصلي
ق��ان��ون رق��م ( )79لسنة  2015بتعديل بعض
إحكام القانون رقم ( )21لسنة  1962بشأن السلكني
الدبلوماسي والقنصلي.
قانون تنظيم الرتب العسكرية في اجليش
قانون رقم ( )7لسنة  2015بتعديل بعض إحكام
القانون رقم ( )32لسنة  1967في شأن اجليش.
احتفاظ الشرطة برصيد اجازاتهم كل حسب الرتبة
وسنوات اخلدمة
قانون رقم ( )27لسنة  2015بتعديل نص املادة
( )83من القانون رقم( )23لسنة  1968بشأن نظام
قوة الشرطة.
سداد مبالغ املتقاعدين جبرا ً بعد حكم قضائي
201
قانون رقم ( )28لسنة2015
احصائيات الدور الرقابي للمجلس في دور االنعقاد
احلالي
نسبة االسئلة التي متت االجابة عليها 75%
نسبة االسئلة التي لم يتم االجابة عليها 25%

الشاهني يسأل وزراء الدولة عن
تعيينات بند «املكافآت» وميزانيتها
في العام املالي 2019/2018

األسئلة البرملانية
• دفع مجلس األمة بوظيفة الرقابة البرملانية بشكل
فعال ورشيد حيث مت توجيه  869سؤاالً برملانيا ً ومتت
اإلجابة عن  650سؤاالً منها.

قضايا حتقق فيها اللجان
التجاوزات التي شابت عملية توزيع احليازات
الزراعية مبنطقة الوفرة ،وقرار ايقاف االعالمي نادر
ك��رم مقدم برنامج الديوانية في تلفزيون الكويت،
والتحقيق للوقوف على مدى صحة ما ينسب لوزارة
الشؤون االجتماعية و العمل واداراتها ذات الصلة عن
االنتهاكات الصارخة ضد االنسانية التي متارس بحق
دور احلضانة العائلية و التحقيق في جتاوزات جمعية
الشفافية و قضية ت��داول محافظ البنك املركزي في
البورصة و كذلك في التجاوزات التي شابت اجتماعات
جلنة املناقصات املركزية بشأن مشروع املطار

استعانة املجلس بديوان احملاسبة .
ويستعني املجلس بديوان احملاسبة للتحقيق في
القضايا التالية وه��ي اع��داد دراس��ة حول تقييم الية
تنفيذ الديوان األميري للمشاريع اإلنشائية
اخ��ذي��ن بعني االعتبار ال��ق��درات الفنية للعاملني
بالديوان لتقييم املشاريع و دراسة العروض املقدمة و
عقود املناقصات او التكلف باإلعمال سواء كان من واقع
ميزانية الديوان األميري او ميزانيات اجلهات االخرى .
تكليف ديوان احملاسبة باعداد الية عمل جديدة و اعداد
تقرير متابعة قضايا االعتداء على املال العام بالتنسيق
مع اللجنة الوزارية املكلفة من قبل مجلس الوزراء .

طلبات املناقشة

مبنى مجلس االمة

قال النائب عبدالله الكندري أن الهيئة العامة لإلعاقة
تتصرف بطريقة غير مسؤولة ،مشيرا إلى أنه من غير
املقبول تكرار تأخر صرف مستحقات ذوي اإلعاقة ومن
يرعاهم ،مطالبا بضرورة صرف مستحقات املعاقني
ومن يرعاهم وبدل اخلادم بأسرع وقت.
وق���ال ال��ك��ن��دري ف��ي تصريح صحفي على وزي��ر
الشؤون االجتماعية ومسؤولي هيئة اإلعاقة أن يخافوا
الله في املعاقني ألن الفترة املقبلة تتضمن عيد الفطر».
وأشار الكندري إلى ان املسؤولني في هيئة االعاقة
يجب ان يكونوا قدر املسؤلية ويتحلون بروح االنسانية
الن املهمة املالقاة عليهم تتطلب ذلك ،موضحا ان هناك
الكثير من املالحظات التي سنركز عليها وستفتح
امللفات التي تتعلق بالتقصير واالهمال فور وصول
املستندات واملعلومات

وقد بت املجلس في  17طلب للمناقشة العامة حول
مواضيع مختلفة وهي :
مناقشة وضع سوق الكويت لألوراق املالية ووضع
جميع السبل لتصحيح مسار السوق ليعود سوق
الكويت ل�ل�أوراق املالية مناخا جيدا لالستثمار و
ال��ت��داول ،و مناقشة األوض��اع الرياضية الستيضاح
سياسة احلكومة في شأنها ،ومناقشة حالة االنهيار
االستثنائية ف��ي س��وق الكويت ل�ل�أوراق املالية  ،و
مناقشة تداعيات انخفاض اسعار النفط ،ومناقشة قرار
احلكومة الذي طبق من بداية العام اجلديد ()2015
بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسني  ،و طلب مناقشة
ظاهرة الغاء املناقصات احليوية مثل مستشفيات
الضمان وم��ط��ار الكويت ال��دول��ي ،و طلب مناقشة
االنقطاع املفاجئ للكهرباء  ،و طلب مناقشة االسباب
التي دع��ت ال��ى ع��دم ص��دور اللوائح التنفيذية لعدد
من القوانني ،و طلب مناقشة اج��راءات احلكومة جتاه
متابعة حسابات املدير العام للتأمينات السابق ،وطلب
ملناقشة اج��راءات وتدابير احلكومة جتاه االساءات
املتكررة للقضاء الكويتي الشامخ

أسامه الشاهني

وجه النائب أسامة الشاهني سؤالاً برملان ّيًا إلى جميع
وزارء الدولة عن التعيينات التي متت بوزارتهم على
بند التكليف (املكافآت) وإجمالي امليزانية املصروفة
عليها في السنة املالية .2018/2019وقال الشاهني في
سؤاله :نصت املادة  17من الدستور على أن «لألموال
العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» وملا كان
التعيني على بند التكليف (املكافآت) في وزارات الدولة
ومختلف اجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات
التابعة يشكل عبئًا على امليزانية العامة للدولة ،ومن
مبدأ حتقيق ال��ع��دل وامل��س��اواة والعمل على ترشيد
اإلنفاق وإدخ��ال املستحقني واملطلوبني حلاجة العمل
دون غيرهم .لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1كم يبلغ عدد الذين عينوا على (بند املكافآت)في ال���وزارة( ،مكتب الوزير بالنسبة لوزير الدولة
لشؤون مجلس األم��ة وزي��ر الدولة لشؤون الشباب)
واجلهات التابعة لكم وفق بيانات شهر يونيو 2018؟
مع تزويدي بكشف يوضح جنسياتهم (كويتي وغير
كويتي) وأماكن عملهم األصلية وقيمة املكافأة الشهرية
التي تصرف لكل منهم.
 2ه��ل يكون التعيني على (بند امل��ك��اف��آت) بعدموافقة ديوان اخلدمة املدنية؟ مع تزويدي بنسخة من
القرارات الصادرة واللوائح املنظمة لهذا الشأن.
 3كم بلغ إجمالي امليزانية املصروفة فعل ّيًا للتعينيعلى (ب��ن��د امل��ك��اف��آت) ف��ي ال����وزارة (ومكتب ال��وزي��ر
بالنسبة لوزير ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة وزير
الدولة لشؤون الشباب) واجلهات التابعة لكن في
ميزانية السنة املالية .2018/2019
والوزراء املوجه إليهم السؤال كل من :النائب األول
لرئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع ناصر صباح
األحمد ،ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية
الشيخ صباح اخلالد ،ونائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح  ،ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
أن��س الصالح ،ووزي��ر العدل وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس األمة املستشار د.فهد العفاسي ،ووزير الصحة
الشيخ د.باسل الصباح ،وزير التربية وزير التعليم
العالي د.حامد العازمي ،ووزير اإلعالم وزير الدولة
ل��ش��ؤون الشباب محمد اجل��ب��ري ،ووزي���ر األوق���اف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد
الشعلة ،ووزي��ر الشؤون االجتماعية سعد اخل��راز،
ووزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د.جنان بوشهري ،ووزير النفط وزير الكهرباء واملاء
د.خالد الفاضل ،ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون اخلدمات خالد الروضان ،ووزير املالية د.نايف
احلجرف ،ووزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي
العقيل.

