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إضافة إلى تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية

تعديالت نيابية على قانون تنظيم مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة
قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون لسنة 
2020 ، بتعديل أحكام املرسوم بقانون رقم 
)23( لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء ، 
مشفوعاً مبذكرته اإلي��ض��اح��ي��ة، مطالبني 

بعرضه على مجلس األمه.
مقدمو االقتراح هم النواب محمد حسني 
ص���ال���ح  الدالل   ، أسامة عيسي الشاهني، 
عاشور، وصفاء عبدالرحمن الهاشم. وجاء 
االقتراح بقانون رقم ) ( لسنة 2020 بتعديل 
أحكام املرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1990 

بشأن تنظيم القضاء في مايلي:
   بعد االط���اع على ال��دس��ت��ور،  وعلى 
القانون رق��م )17( لسنة 1960 بإصدار 
ق��ان��ون اإلج����راءات واحمل��اك��م��ات اجلزائية 
والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم بقانون 
رق��م )15( لسنة 1979 ف��ي ش��أن اخلدمة 
املدنية والقوانني املعدلة له،- وعلى املرسوم 
الصادر في 1979/04/04 في شأن اخلدمة 
املدنية وتعدياته،- وعلى املرسوم بالقانون 
رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء 
وال��ق��وان��ني املعدلة ل��ه،واف��ق مجلس األم��ة 
عل���ى القانون اآلتي نص���ه وقد صدقنا عليه 

وأصدرناه : 
)املادة األولى(

يستبدل بنص امل��ادة 71 النص التالي:” 
يعد املجلس األعلى للقضاء تقريرا في بداية 
شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة 
لذلك، يتضمن ما أظهرته األحكام القضائية 
وقرارات احلفظ الصادرة من النيابة العامة 
من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه 
وم��ا ي��راه الزم��ا من مقترحات تشريعية او 
إداري���ة للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير 
ال��ع��دل رف��ع ه��ذا التقرير إل��ى مجلس االم��ه 

ومجلس الوزراء.” 
)املادة الثانية(

تضاف م��ادة جديدة على الفصل الثالث 
– واج��ب��ات القضاء النص التالي:” يضع 
املجلس األعلى للقضاء قواعد للسلوك العام 
تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة 

وكافة العاملني في اجلهاز القضائى “.
)املادة الثالثة(

تضاف م��ادة ج��دي��دة على القانون على 
ال��ن��ح��و التالي:” ينشأ باملجلس األع��ل��ى 
للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وحتديد 
اختصاصاته ق��رار من املجلس، وذل��ك ملدة 
سنتني قابلة للتجديد وي��ؤل��ف م��ن رئيس 
بدرجة وكيل متييز أو استئناف وعدد كاف 
من رجال القضاء، بناء على ترشيح املجلس.”

)املادة الرابعة(
تضاف م��ادة ج��دي��دة على القانون على 
النحو التالي:” يلحق باملجلس األعلى للقضاء 
امانة عامة لشئون القضاء والنيابة العامة 
واألج��ه��زة املعاونة لهما وي��ك��ون تنظيمها 
وبيان مهامها وحتديد اختصاصاتها بقرار 
من املجلس األعلى للقضاء وتشكل برئاسة 
امني عام من أحد رجال القضاء ال تقل درجته 
عن وكيل اول متييز أو استئناف يتم اختياره 

من قبل املجلس األعلى للقضاء لشغل تلك 
الوظيفة ملدة أربع سنوات جتدد ملرة واحدة 
، ويعاونه امني عام مساعد للشئون اإلدارية 
يتولى االشراف على الشئون اإلدارية لألمانة 
العامة بكل ادارت��ه��ا واقسامها وموظفيها 
وام���ني ع��ام مساعد للشئون املالية تكون 
مهمته القيام بجميع األمور املتعلقة مبيزانية 
القضاء والنيابة العامة واجلهات املعاونة 
لهما وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات واالحكام 
التفصيلية التي يصدر بها قرار من املجلس 
ويتم اختيار االمينني املساعدين من ذوي 
اخلبرة من العاملني باجلهات احلكومية ملدة 
ارب��ع سنوات قابلة للتجديد مل��رة واح��دة ، 
ويكون تعيني األمناء املساعدين او التجديد 
بهم مبرسوم بناء على ع��رض وزي��ر العدل 
واخذ موافقة املجلس األعلى للقضاء ، ويجوز 
ن��دب بعض رج��ال القضاء للعمل باألمانة 
العامة باإلضافة الى عملهم بقرار من املجلس 
األعلى للقضاء اما ندب غيرهم فيكون بقرار 
من جهة عملهم بناء على ترشيح املجلس 

األعلى للقضاء .
ويحدد املجلس األعلى للقضاء الوظائف او 
اإلدارات أو اجلهات املعاونة للقضاء والنيابة 
ال��ع��ام��ة وتلحق ب��األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لشئون 
القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي 
ي�������صدرها املجلس ل����ذل�����ك كما يلحق 
باألمانة العامة عدد كاف من املوظفني للعمل 
ف��ي الشئون اإلداري���ة واملالية يعينون أو 
يندبون من العاملني في هذا املجال ب��وزارة 
العدل أو غيرها من اجلهات احلكومية األخرى 
بقرار من جهة عملهم وبناء على ترشيح من 

املجلس األعلى للقضاء .”
)املادة اخلامسة(” 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون “.

ون��ص��ت امل��ذك��رة االي��ض��اح��ي��ة لاقتراح 
االقتراح بقانون بشأن تنظيم القضاء حث 
الدستور الكويتي علي دعم السلطة القضائية  
وتطوير أدواره���ا وتعزيز أعمال العاملني 
فيها ويأتي النص املقترح لتحقيق ذلك من 
خ��ال أب��ت��داءاً قيام السلطة القضائية وفقاً 
للتعديل املقترح علي املادة )71( من القانون 
بتزويد السلطة التشريعية السلطة التنفيذية 
بالتقرير السنوي الذي يعده املجلس األعلى 
للقضاء وهو سيفيد السلطة التشريعية في 
أدواره��ا وحتقيق صور التعاون والتكامل 
التي نصت عليها امل��ادة )50( من الدستور 
وم��ن ج��ان��ب اَخ���ر وام��ت��ث��اال التفاقيه األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد حيث مت اق��ت��راح 
أضافة بند على الفصل اخل��اص بواجبات 
القضاء ويتعلق بوجود قواعد للسلوك العام 
يسرى على السلك القضائي والعاملني فيه 

جميعاً  .
كما أض��اف املقترح أهمية دع��م املجلس 
األعلى للقضاء من خ��ال إنشاء تابع لدعم 
أدواره ، والقانون املقترح جاء ليعزز أدوار 
السلطة القضائية اإلدارية واملالية من خال 

أنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة 
واألج��ه��زة املعاونة وه��و أم��ر أصبح الزم��ا 

وحيوياً الجناح أدوار السلطة القضائية.
كما ق��دم ال��ن��واب اق��ت��راح��ا اخ��ر بقانون  
بإضافة م��واد جديدة إل��ى قانون املرافعات 
املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون 
رقم )38( لسنة 1980، مشفوعاً مبذكرته 

اإليضاحية، 
بعد االطاع على الدستور،  وعلى املرسوم 
رق��م )17( لسنة 1973 ف��ي ش��أن الرسوم 
القضائية، وعلى قانون املرافعات املدنية 
والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون رقم 
)38( لسنة 1980 وال��ق��وان��ني املعدلة له، 
وعلى املرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 
في ش��أن تنظيم القضاء والقوانني املعدلة 
له، وافق مجلس األمة عل���ى القانون اآلتي 
نص���ه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : يضاف 
الى قانون املرافعات املدنية والتجارية املشار 
إليه باب جديد بعنوان “ مخاصمة القضاة 
وأع��ض��اء النيابة العامة : يتضمن امل��واد 

التالية : 
)املادة األولى( 

يجوز مخاصمة رج��ال القضاء والنيابة 
العامة في األح��وال اآلت��ي��ة:إذا وق��ع من أحد 
رج��ال القضاء أو النيابة العامة في عملهم 
تواطئ مع أحد اخلصوم أو غش أو تدليس أو 
خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة 

املخولة له وفقاً للقانون.
)املادة الثانية(

يجب رفع دعوى املخاصمة خال ثاثني، 
ويبدأ ه��ذا امليعاد من اليوم ال��ذي ظهر في 
الغش أو ال����تدليس أو إس���اءة استعمال 
الس�ل��طة، وف��ي حالة اخلطأ اجلسيم ي�بدأ 
ال��ميعاد من ت����اريخ ال��ت��صرفالنهائي أو 
من تاريخ احلكم ، ما لم يكن قد صدر أي منهما 
في غيبة الطالب فيبدأ امليعاد من تاريخ علمه 
اليقيني او اإلعان الى شخصه او إعانه في 
موطنه األصلي او محل عمله ، ويسقط  احلق 
في اقامة دعوى املخاصمة وتقضي به احملكمة 

من تلقاء نفسها في غير تلك احلاالت
)املادة الثالثة(

ترفع دع��وى املخاصمة بتقرير ي��ودع في 
ادارة كتاب محكمة التمييز يوقعه الطالب 
أو من يوكله في ذلك توكيًا خاصاً، وعلى 
الطالب عند التقرير أن ي��ودع 1500 دينار 
على سبيل الكفالة ويجب أن يشتمل التقرير 
على بيان أوجه املخاصمة وأدلتها وأن تودع 
معه األوراق املؤيدة لها، وتعرض على احدى 
دوائر محكمة التمييز تشكل أو يتم ندبها من 
اجلمعية العامة حملكمة التمييز بعد تبليغ 
ص��ورة التقرير إل��ى املطلوب ض��ده ويحدد 
لنظر اجللسة خ��ال عشرة أي��ام م��ن اب��اغ 
املطلوب ضده وتقوم ادارة الكتاب بإخطار 

الطرفني بتاريخ اجللسة.
)املادة الرابعة(

إذا حكم بقبول املخاصمة حدد احلكم جلسة 
لنظر موضوع املخاصمة في جلسة سرية أمام 
دائرة أخرى من الدوائر املدنية حملكمة التمييز 
وال يحوز احلكم بقبول املخاصمة أية حجية 
أمام الدائرة االخرى، ويحكم في الدعوى بعد 

سماع الطرفني ونيابة التمييز.
)املادة اخلامسة(

يكون رج��ل القضاء أو النيابة العامة 
املخاصم غير ص��ال��ح لنظر أي دع���وى من 

تاريخ احلكم بقبول املخاصمة .
)املادة السادسة(

إذا قضت احملكمة بعدم قبول املخاصمة 
أو برفضها أو بسقوطها حكم على الطالب 
بغرامة ال تقل عن أل����ف دينار وال تزيد عن 
خمس���ة االف دين����ار ومبصادرة ال���كفال��ة 
مع ال���تعوي���ضات ل����رجل القضاء املخاصم 
إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة املخاصمة 
حكمت على رجل القضاء أو النيابة العامة 
املخاصم بالتعويضات واملصاريف وببطان 
تصرفه ، وم��ع ذل��ك ال حتكم ببطان احلكم 
ال��ص��ادر ملصلحة خ��ص��م آخ���ر غ��ي��ر طالب 
املخاصمة إال بعد إعانه ألبداء أقواله و يجوز 
للمحكمة في هذه احلالة أن حتكم في الدعوى 

األصلية إذا رأت أنها صاحلة للحكم و ذلك 
بعد سماع أق��وال اخلصوم ، واذا كان قضاء 
احملكمة بصحة املخاصمة مبني على اخلطأ 
اجلسيم فان الدولة تلتزم بدفع التعويضات 

التي قد يقضى بها للطالب.
)املادة السابعة(

مع مراعاة حكم املادة 49 مكرر )ب( تكون 
االح��ك��ام ال��ص��ادرة ف��ي دع���اوى املخاصمة 
نهائية وي��ج��وز الطعن ف��ي احلكم الصادر 

بطريقة التمييز.
)امل����ادة الثامنة(” على رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء وال��وزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ 

هذا القانون “.
ون��ص��ت امل��ذك��رة االي��ض��اح��ي��ة لاقتراح 
بقانون على انه للقضاء والقضاة دور كبير 
ف��ي إرس���اء ال��ع��دال��ة، ويتبع ذل��ك أن يكون 
للقضاة مسؤولية أجتاه الدعاوي القضائية 
التي يتداولونها ويصدرون بها أحكام، وقد 
رسخت املبادئ العاملية مجموعة من القواعد 
إلضافة صور النزاهة على عمل القضاة ومن 
أبرز صور ذلك مبدأ أحقية مخاصمة القضاء 

في حال اخلطأ أو إساءة استعمال السلطة.
 وقد خلص املرسوم بالقانون رقم )38( 
لسنة 1980 بإصدار قانون املرافعات املدنية 
والتجارية املعمول ب��ه أي تنظيم لقواعد 
خاصة حتكم مسؤولية القاضي إزاء اخلصوم 
، وم��ن حت��دي��د ح���االت مسؤولية القاضي 
املدنية، ومن رسم خصومة خاصة لتقرير 
هذه املسؤولية، األمر الذي ال محيص معه من 
الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن ألن 
القاضي يسأل مدنية عن خطئه مثله في ذلك 
مثل غيره من املوظفني، وال تتحدد مسؤوليته 
يقصرها على حاالت محددة بذاتها حصرا، 
فضا ع��ن أن مسؤوليته تتقرر ف��ي دع��وى 
تعويض عادية حتكمها اإلج��راءات العادية 
اخلصومة املدنية وإذا حكم على القاضي 
بالتعويض فإن احلكم ال يؤثر في بقاء عمل 
القاضي املشوب باخلطأ إذا يظل هذا العمل 
صحيحا حتى يلغى بطريقة من طرق الطعن . 
وألن القاضي يعتبر تابعة للدولة فإنها تكون 
مسؤولة عن خطئه ويجوز اختصامها في 

اخلصومة ذاتها تطبيقا للقواعد العامة.
وملا كان األص��ل العام في القانون أن كل 
خطأ يسبب ض��ررا للغير يلزم م��ن أحدثه 
بتعويضه حسبما نصت على ذل��ك امل��ادة 
)227( من القانون املدني، فإن تطبيق هذا 
املبدأ على إطاقه بالنسبة إلى القاضي في 
عاقته باخلصوم يؤدي إلى تعرضه لكثير 
من دعاوى التعويض التي ال   جتعله يشعر 
باالستقال في ال��رأي عند إص��داره أحكامه 
فضا عن انشغاله بالدفاع في هذه الدعاوى 
عن أداء واجبه مما يؤدي إلى تعطيل مرفق 
القضاء بيد أن هذا ال يشفع في أن يكون مؤداه 
إعفاء القضاة من كل مسؤولية مدنية، ألن 
خطأ القاضي إذا كان من شأنه التشكيك في 
حياده وفي حسن تطبيقه للقانون ال ينبغي 
أن يحرم املضرور من هذا اخلطأ من الرجوع 

عليه بالتعويض عن هذا الضرر، ومن ثم لزم 
وضع القواعد خصوصا املسؤولية القضاة 
املدنية عن أعمالهم في قيامهم على حتقيق 
العدالة، وه��ذه القواعد ترمي إلى ضمان أال 
ت��ؤدي مسؤولية القاضي إل��ى التأثير في 
استقاله، وبتحديد احلاالت التي يسأل فيها 
القاضي مدنيا دون سواها بحيث ال يسأل 
عن كل خطأ على خاف ما تقضي به القواعد 
العامة بالنسبة إلى األف��راد، مع وضع إطار 
التقرير ه��ذه املسؤولية يتمثل ف��ي نظام 
مخاصمة القضاة الذي ال يخضع لكل القواعد 
العامة، احتذاء مبا جرت عليه التشريعات 
في العديد من الدول.وتأسيسا على ما تقدم 
أع��د ه��ذا االق��ت��راح ب��ق��ان��ون اب��ت��غ��اء إحاطة 
القضاة وأع��ض��اء النيابة العامة بضمانة 
تكفل إش��ع��اره��م باالستقال والطمأنينة 
ف��ي انصرافهم إل��ى االض��ط��اع برسالتهم 
ف��ي م��ح��راب العدالة دون خشية التعرض 
ملساءالت ال حدود لها تقض مضجعهم وتؤثر 
على أدائ��ه��م بوجه ع��ام، وف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
توفر لهم رعاية لعدم الغض من مكانتهم أو 
من التوقير الواجب لهم، مع حتديد احلاالت 
التي تنعقد فيها مسؤولية القاضي أو عضو 
النيابة دون سواها مما حتكمه القواعد العامة 
للمسؤولية املدنية دون إخائه من القدر من 
املسؤولية الذي ال يفوت معه حق األفراد في 
التعويض ، ويقضي ه��ذا االق��ت��راح بقانون 
بإضافة م��واد إل��ى قانون املرافعات املدنية 
والتجارية تنظم مخاصمة القضاة وأعضاء 
النيابة العامة واضافة ب��اب جديد في هذا 

الشأن. 
وتتناول امل��واد املضافة حتديد احل��االت 
التي جتوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء 
النيابة العامة ، واملواعيد الواجب مراعاتها 
بحسب طبيعة كل حالة وتكييفها وأوضاع كل 
دعوي، وتبني إجراءات رفع دعوى املخاصمة، 
واجلهة التي تتخذ أمامها هذه اإلج��راءات، 
واألوجه واألدلة التي يلزم تقدميها، والهيئة 
التي تعرض عليها الدعوى، واملراحل التي 
مير فيها نظرها، وتقرير جواز قبولها، ونص 
املقترح على أن يكون ال����قاضي غ��ير صالح 
لنظر الدعوى م�����وضوع ال����مخاصمة من 
ت����اريخ احلكم ب��ج��واز   قبول املخاصمة، 
وعلى أنه إذا قضى بصحة املخاصمة حكم 
على القاضي أو على عضو النيابة املخاصم 
ببطان تصرفه وبالتعويضات واملصروفات، 
على خ��اف ال��وض��ع ف��ي ح��ال��ة احل��ك��م على 
القاضي بالتعويض بالتطبيق للقواعد العامة 
للمسؤولية املدنية، في غياب نظام مخاصمة 
القضاة، إذ أن هذا احلكم ال يؤثر في بقاء عمل 
القاضي املشوب باخلطأ صحيحا إلى أن يلغي 
بطريقة من طرق الطعن وقد تضمن االقتراح 
ف��ي ختام م���واده نصا بعدم ج��واز الطعن 
في احلكم الصادر في املخاصمة إال بطريق 
التمييز حلصر اخلصومة املتعلقة بها في 
نطاق ينأى بها عن اللدد ويوفر لطرفيها أو 

في ضمانة .
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صالح عاشور

الشاهني يقترح قانونًا إلعالن الذمة 
املالية لرئيسي وأعضاء السلطتني

 قال النائب أسامة الشاهني إنه تقدم باقتراح 
بقانون بصفة االستعجال إلع��ان الذمة املالية 
ل��رئ��ي��س��ي وأع���ض���اء ال��س��ل��ط��ت��ني التشريعية 

والتنفيذية.
 وأوضح الشاهني في تصريح باملركز اإلعامي 
في مجلس األم��ة أنه ملا كانت رقابة ال��رأي العام 
هي أهم أنواع الرقابة وأقواها فإنه ال يكفي التقدم 

بإقرارت كشف الذمة املالية.
 وأض���اف أن إق���رار ال��ذم��ة املالية ع��ب��ارة عن 
ظرف مغلق يوضع في صندوق مغلق وال يعلم 
املواطنون أو اجلهات الرقابية محتوى هذه الذمة 
املالية، مؤكدا أهمية أن تتاح الذمة املالية للمسؤول 

في الدولة إلطاع الرأي العام.
 وب��ني أن��ه م��ن ه��ذا املنطلق وع��م��اً بالسؤال 
املوضوعي املستحق من أين لك ه��ذا؟ فإنه تقدم 
باقتراح بتعديل قانون 2 لسنة 2016 بشأن انشاء 
الهيئة العامة للنزاهة -باب أحكام الذمة املالية- 
بإضافة ن��ص ي��ل��زم اع��ض��اء السلطتني بإعان 
إق��رارات ذمتهم املالية والكشف عنها للكافة وفق 

الكيفية التي تقدمها الهيئة املختصة.
 وأش��ار إل��ى ان ه��ذا اإلج��راء يهدف إل��ى إتاحة 
ال��ف��رص��ة للمواطنني وامل��ه��ت��م��ني مل��ع��رف��ة ث��روة 
املسؤولني ومداخيلهم قبل العضوية وبعدها 

اسامه الشاهنيوأثنائها، تعزيزا لعمل األجهزة الرقابية

العتيبي لوزير التربية: ما إجراءاتكم جتاه دكتاتورية أحد أساتذة »التطبيقي« ؟
ريا�ض عواد

 وجه النائب خالد العتيبي سؤاال إلى 
وزير التربية والتعليم العالي استفسر 
منه عن أح��د األس��ات��ذة ال��ذي دأب منذ 
سنوات على التعامل بديكتاتورية 
وم��زاج��ي��ة م��ع الطالبات األم���ر ال��ذي 
عرض مستقبلهن الدراسي للتهديد، 
وكذلك استفسر عن إج��راءات الوزارة 
جت��اه اللجنة ال��ت��ي شكلت ل��دراس��ة 

القضية.

وق��ال العتيبي: »تتعرض طالبات 
قسم احلاسوب واملجتمع في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي لظلم بني من 
قبل أحد األساتذة الذي دأب منذ سنوات 
على التعامل بديكتاتورية ومزاجية 
مع الطالبات خاصة املتفوقات منهن 
األمر الذي يعرض مستقبلهن الدراسي 
للتهديد، وق��د خرجت أخبار مؤخرا 
تفيد أن الوزارة في صدد تشكيل جلنة 
حتقيق في قضية اختبار »حاسوب 

التطبيقي« إلن��ص��اف املتظلمات من 
املعدالت وكذلك تطبيق القانون على 
من يتعامل باستبداد دون حسيب وال 
رقيب مستغا امل��راك��ز األك��ادمي��ي��ة«.
وطلب ت��زوي��ده ب�»كشوف الدرجات 
مل���ادة احل��اس��وب وامل��ج��ت��م��ع جلميع 
الشعب وللجنسني مع اس��م أساتذة 
الشعب، ومعدل التخصص واملعدل 
ال��ع��ام ل��ك��ل ط��ال��ب��ة رس��ب��ت ف��ي م��ادة 
احلاسوب واملجتمع، ونتيجة مشروع 

الطالبة وفاء ناصر حواس وزمياتها 
وشهادات التقدير التي أعطيت لهن من 
قبل قسم احلاسوب وإدارة التطبيقي 
لتميز مشروعهن الذي رسنب فيه فيما 
بعد«.وسأل »هل شكلت جلنة إلعادة 
تقييم مشاريع الطالبات الراسبات في 
مادة )احلاسوب واملجتمع( بعد ورود 
شكاوى من عشرات الطالبات الاتي 
مت ترسيبهن بشكل ج��ائ��ر؟ إن كان 
اجلواب بنعم، يرجى تزويدي بأسماء 

أعضاء اللجنة، وهل للدكتور املتسبب 
باملشكلة عاقة ف��ي اللجنة وإع��ادة 
تقييم الطالبات؟ وما هي اإلج��راءات 
امل��ت��خ��ذة م��ن قبل ال����وزارة إلنصاف 
الطالبات؟«.وأضاف العتيبي: »هل مت 
كسر احتكار الدكتور املتسبب للمشكلة 
مل��ادة )احل��اس��وب واملجتمع( بشكل 
حقيقي؟«، طالبا تزويده بجدول مادة 
احلاسوب واملجتمع لكل الشعب وذكر 

أسم

الكندري يقترح إنشاء وحدة متخصصة 
بشكاوى العنف ضد املرأة والطفل 

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب عبدالله الكندري 
عن تقدميه اقتراحاً برغبة بإنشاء 
وح��دة خاصة ضمن إدارة الشرطة 
املجتمعية، على أن تكون متخصصة 
بتلقي ش��ك��اوى العنف ض��د امل��رأة 

والطفل.
 وق���ال ف��ي اق��ت��راح��ه إن الكويت 
ع���ززت قيمة امل����رأة وس��اه��م��ت في 
تقدمها وإشراكها الفعال في املجتمع 
واحتراماً ملكانتها العظيمة وسعياً 
حلمايتها وضمان حياة كرمية خالية 
من العنف، وتعزيزاً لدورها الفعال 
ف��ي ت��رب��ي��ة ال��ن��شء مب��ا ي��ع��ود على 

املجتمع بالصاح.
 وعما مبا جاء في أحكام اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة واستناداً للقانون رقم )21( 
لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، 

لذا اقترح اآلتي:
 »إنشاء وحدة خاصة ضمن إدارة 
الشرطة املجتمعية، على أن تكون 
متخصصة بتلقي ش��ك��اوى العنف 
ضد املرأة والطفل ومتابعة الباغات 

ومساعدة املبلغات
عبدالله الكندري 

خالد العتيبي 

املطيري يقترح إضافة مادة 
اختيارية في املرحلة الثانوية 

للثقافة القانونية
 أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب ماجد 
امل���ط���ي���ري ع���ن ت��ق��دمي��ه 
اقتراحا برغبة لتدريس 
مادة ثقافة قانونية كمادة 
اخ��ت��ي��اري��ة ف��ي امل��رح��ل��ة 

الدراسية الثانوية. 
ون���ص االق���ت���راح على 
أن امل��رح��ل��ة ال��دراس��ي��ة 
الثانوية لطلبتنا تعتبر 
م��رح��ل��ة ش��ام��ل��ة جلميع 
العلوم العلمية واألدبية 
املتنوعة، ما ميثل ركيزة 
أس���اس���ي���ة ل��ل��ط��ال��ب ما 
ق��ب��ل امل��رح��ل��ة اجلامعية 

واختياره التخصص املناسب له في الدراسات العليا. وتأكيداً 
ثل مادة القانون أهمية  لهذا التنوع الدراسي العلمي واألدبي متمُ
قصوى للطلبة في مرحلة املراهقة لتوعيتهم قانونيا، وتهيئة 
الطلبة وإعطائهم نبذة وصورة عامة عن مواد القانون في حال 
كانوا راغبني في االلتحاق بكلية احلقوق. وفي الوقت نفسه 
تفتح م��ادة القانون مجاالً واسعاً خلريجي احلقوق للعمل 
كمدرسني، وإيصال العلم املكتسب في كليات احلقوق إلى 

أبنائنا الطلبة. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي : 
»إضافة مادة ثقافة قانونية كمادة اختيارية في املرحلة 

الدراسية الثانوية

ماجد املطيري 


