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بدأ قطاع االعالم والعالقات العامة باالمانة 
العامة ملجلس االمة إصدار تقاريره االحصائية 
عن أعمال النواب خالل دور االنعقاد االول من 
الفصل التشريعي اخلامس عشر، وتنشر » 
الوسط » اليوم تقرير املجلس عن االجن��ازات 
و االعمال التشريعية والرقابية للنائب أسامة 
الشاهني خالل دور االنعقاد األول، حيث تقدم 
بنحو 56 س��ؤاال و45 اقتراحا بقانون و40 
اقتراحا برغبة، ووق��ع على ع��دد م��ن طلبات 
املناقشة تتعلق بقضايا حلب واإلي��داع��ات 

املليونية والقضية اإلسكانية.
وي��ش��ارك الشاهني ف��ي جلنتي األول��وي��ات 
وال��رد على اخلطاب األميري )مقرر(، وجلان 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة وحت��س��ني بيئة 
األع��م��ال واملشاريع الصغيرة والتحقيق في 

جتاوزات وزارة الصحة )عضو(.
 وق��ال الشاهني ان��ه دخ��ل املجلس احلالي 
بشعار حماية الدميقراطية واحلريات العامة 
للمواطنني ورفاهيتهم وجيوبهم، معربا عن 
أمله ف��ي ان تكلل اع��م��ال املجلس احل��ال��ي في 
حتقيق هذه االه��داف التي يتفق عليها جميع 

املواطنني مبختلف مشاربهم.
واض��اف: أن دور االنعقاد األول للمجلس 
احلالي كان إيجابيا من ناحية إيقاف الهجمة 
التشريعية ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ش��ن ف��ي الفصل 
التشريعي ال��س��اب��ق على ج��ي��وب املواطنني 
وحرياتهم، مبينا ان النواب استطاعوا منع 

إصدار أي قانون أو قرار فردي يضر املواطنني.
وبني أن العملية التشريعية تستغرق وقتا، 
واملجلس اتخذ خطوات إيجابية من ناحية 
التشريعات التي حتمي مكتسبات املواطنني 
مثل رف��ع سن احل��دث وتعديل قانون محكمة 
التمييز، باإلضافة للتقارير املنجزة على جدول 
أعمال اللجان البرملانية والتي حتمل مؤشرات 

جيدة.
وأع��رب عن أمله في أن يكون دور االنعقاد 
الثاني هو دور إقرار التشريعات املطلوبة نيابيا 
وشعبيا واملدرجة على جدول األعمال، موضحا 
أن كل ما يتطلبه إق��رار ه��ذه التشريعات هو 

ترتيب األولويات بني النواب حتى ترى النور.
وجاءت أبرز االقتراحات بقوانني التي تقدم 

بها الشاهني مبشاركة نواب آخرين كالتالي: 
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
)ُيحرم من االنتخابات كل من صدر بحقه حكم 
نهائي باحلبس مدة تزيد على ثالث سنوات مع 

التنفيذ(. 
-تعديل بعض أحكام املرسوم األميري رقم 
15 لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية 
)ي��ح��ظ��ر اجل��م��ع االخ��ت��ي��اري ب��ني اجلنسية 

الكويتية وجنسية دولة أخرى(.
-حماية احل��ق ف��ي امل��واط��ن��ة وف��ي الهوية 

الوطنية )اسقاط او سحب اجلنسية الكويتية( 
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 
1960 بإصدار قانون اإلج��راءات واحملاكمات 
اجلزائية )ال يجوز ان يبقي املقبوض عليه 
محجوزا مدة ال تزيد على 24 ساعة من وقت 
القبض عليه اال بأمر كتابي من احملقق بحبسة 

احتياطيا(.
 -العفو الشامل عن بعض اجلرائم وفق 
امل���ادة 75 م��ن ال��دس��ت��ور ) ي��ف��رج ع��ن جميع 
املتهمني في اجل��رائ��م املشار اليها في امل��ادة 

االولى من هذا القانون(.
- التعيني في الوظائف القيادية.

 -إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن 
البصمة الوراثية.

 -تطوير الرعاية الصحية.
 -انشاء الهيئة العامة للدميقراطية.

 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد و األحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة 

املالية.
 -إلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن 

مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد و األحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة 

املالية.
 - بتعديل بعض أحكام القانون رق��م 35 
لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمة / احلرمان من االنتخاب و الترشيح لكل 

من صدر بحقه حكم تزيد مدته على 3 سنوات.
 -بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 

2011 بشأن منح ب��دالت و مكافآت ألعضاء 
الهيئة التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية 

ووزارة االوقاف و الشؤون اإلسالمية.
 -إض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة برقم 3 م��ك��ررا إلى 
القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن حتديد 
تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء - ال تسري احكام 
هذا القانون على السكن اخلاص واجلمعيات 
االستهالكية بأسواقها املركزية و فروعها و 

مخازنها و إداراتها وكافة ملحقاتها.
 - العفو الشامل عن بعض اجلرائم / جرائم 
وقعت خالل الفترة من تاريخ 2011/11/16 

حتى تاريخ 8 سبتمبر 2016.
 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد و األحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة 

املالية.
 -إنشاء اللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.

 -تعديل املادة الثانية من القانون رقم )79( 
لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف املالية 
مقابل االنتفاع باملرافق واخل��دم��ات العامة 
وإل��غ��اء القانون رق��م )20( لسنة 2016 في 

شأن حتديد تعرفه وحدتي الكهرباء واملاء / ال 
تسري أحكام هذه املادة على األثمان التي تدفع 
مقابل احلصول على اخلدمات والسلع إلغاء 

قرار زيادة أسعار الوقود.
 -تعديل البند )1( من املادة )26( من القانون 
رق��م )98( لسنة 2013 ف��ي ش��أن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة / يكون رسم التمويل أربعة آالف 

دينار كويتي تدفع مرة واحدة.
 -منح مكافأة مالية للحاصلني على درجة 
املاجستير وال��دك��ت��وراه / أربعمئة دينار 
للحاصلني على درج���ة ال��دك��ت��وراه ومئتان 

للحاصلني على درجة املاجستير.
 - سداد فواتير الكهرباء واملاء عن املتقاعدين 

ومستحقي املساعدات االجتماعية.
 -إضافة م��ادة جديدة برقم )4 مكررا( إلى 
القانون رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات 
غير احلكومية / يجوز لكل كويتي مت االستغناء 
عن خدمته في القطاع األهلي وألسباب ال ترجع 
إلى مخالفة قانونية أن يتقدم إلى ديوان اخلدمة 
املدنية بطلب وظيفة وفقا لإلجراءات والشروط 

احملددة.
 -تعديل بعض أحكام القانون رق��م )32( 
لسنة 1676 في شأن اجليش / يقبل كضابط 
اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف 

أمضى في العسكرية خمس سنوات.
 -تعديل بعض أحكام القانون رق��م )10( 
لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى 
بنك الكويت الصناعي لدعم متويل النشاط 
احل��رف��ي وامل��ش��اري��ع الصغيرة للكويتيني، 
وال��ق��ان��ون رق���م )98( لسنة 2013 بشأن 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة / إنشاء محفظة مالية 
مببلغ مائتي مليون دينار جلنة حتسني بيئة 
األعمال ورعاية املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

.2017/02/23
 -إنشاء معهد الكويت إلعداد القادة.

 -إنشاء الصندوق الكويتي الوقفي لرعاية 
وتنمية األبحاث العلمية.

 -إضافة مادة جديدة برقم )8 مكررا ( إلى 
القانون رقم )114( لسنة 2014 بشأن التأمني 
الصحي على املواطنني املتقاعدين / يغطي 
التأمني الصحي ودون سقف مالي محدد العالج 
واألجهزة التعويضية والعرض على األطباء 

الزائرين.
 -تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
/ امل��ع��اق ال��ذي أجبر على التقاعد ب��ق��رار من 

املجلس الطبي. 
 -تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة / 

يجوز منح املعاق الذي لم يتزوج سكنا خاصا. 
 -إض��اف��ة فقرة جديدة إل��ى البند )15( من 
املادة )1( من القانون رقم )8( لسنة 2010 في 
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة / صالحية 

بطاقة اإلعاقة.
 -تعديل بعض أحكام القانون رقم )1( لسنة 
2016 بإصدار قانون الشركات / مركز الشركة 
الرئيس أو عنوان البريد اإللكتروني أو صندوق 
البريد ال يتم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 
احملدودة إال إذا وزعت جميع احلصص النقدية 

بني الشركاء يقسم رأسمال الشركة إلى حصص 
متساوية.

 -اعتماد ق��واع��د احلوكمة ف��ي املؤسسات 
احلكومية.

 -حتديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل 
العمالة املنزلية.

 -تكرمي شهداء الكويت.
 -التفرغ للعمل في اجلمعيات اخليرية.

 -م��ن��ح ع���الوة األوالد ل��ل��م��رأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي، وامل��رأة العاملة في 

القطاع اخلاص،
 -إضافة مادة جديدة برقم )80 مكررا( إلى 
القانون رقم )6( لسنة 2010 بشأن العمل في 
القطاع األهلي/ مينح العامل في القطاع األهلي 
إجازة مرافقة مريض وذلك حسب املدة املقررة 
للعالج بحيث ال تزيد على ستة أشهر مبرتب 

كامل.
 -تنظيم وإشهار االحتادات الطالبية.

 - تعديل بعض أحكام القانون رقم )98( 
لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
/ ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن اجل���وان���ب 
ال��ف��ن��ي��ة واإلداري������ة واحل��ك��وم��ة واأله����داف 

واالختصاصات.
 -إضافة مادة جديدة برقم 145 مكررا الى 
القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الالئحة 
الداخلية ملجلس االمة - ال يشترك ال��وزراء في 

التصويت على اي من اجراءات االستجوابات.
 -تعديل الفقرة الثالثة من امل��ادة 61 من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن املناقصات 
العامة / على املجلس او اجلهة صاحبة الشأن 
الترسية على العطاءات املقدمة من اصحاب 
املشروعات الصغيرة او املتوسطة متى ماكانت 
مطابقة للمواصفات والشروط وكانت االسعار 

بها التزيد عن 15%.

 -اض��اف��ة فقرة ثالثة ال��ى امل��ادة 21 مكررا 
ب من املرسوم االميري رقم 15 لسنة 1959 
بقانون اجلنسية الكويتية / التسري على 
مرتكبي اجلرمية مدة سقوط الدعوى اجلزائية 
او م��دة سقوط العقوبة في املادتني 4-6 من 
القانون رقم 16 لسنة 1960 التي تختص مبن 
يدلي عن بيانات غير صحيحة للحصول على 

اجلنسية لنفسه او لغيره.
 -تعديل امل���ادة الثانية م��ن ال��ق��ان��ون رقم 
)61( لسنة 1976 ال��ص��ادر ب��األم��ر األميري 
بإصدار قانون التأمينات االجتماعية / يكون 
احلد األقصى للمرتب )1500( دينار شهريا 
غير م��ض��اف إل��ي��ه ع���الوة األوالد وال��ع��الوة 

االجتماعية.
-إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع 

الطلبة الدارسني على نفقتهم اخلاصة. 
ووج��ه الشاهني 56 س��ؤاال إل��ى 14 وزي��را 
منها 10 أسئلة إلى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الشؤون االقتصادية عن العمالة 
املنزلية وت��أس��ي��س ش��رك��ة مساهمة إلدارة 
مستشفى جابر والهيئة العامة لذوي اإلعاقة 
وعدم صرف الكراسي املتحركة لذوي اإلعاقة 
ومتابعة تنفيذ قانون ذوي اإلعاقة وإصالح 

خلل التركيبة السكانية وتسريح املوظفني.
وقدم 7 أسئلة لوزير الصحة إنشاء مراكز 
صحية وت��أم��ني )ع��اف��ي��ة( الصحي وصناعة 
األط��راف الصناعية واألم��راض األكثر شيوعا 
والرعاية الصحية املتكاملة ومدير مركز جابر 

األحمد للطب النووي.
ووجه 6 أسئلة لوزير اإلسكان واخلدمات 
عن قيمة االستقطاع وتراخيص البناء وعقود 
البنية التحتية واملشاريع اإلسكانية وميناء 
فيلكا وبنك االئ��ت��م��ان. ووج��ه 5 أسئلة لكل 
من وزراء النفط والكهرباء وامل��اء والتجارة 

والشباب والدولة واإلعالم.

أسامة الشاهني

أكد أن املجلس استطاع منع إصدار أي قانون أو قرار فردي يضر املواطنني

56 سؤاال و45 اقتراحا بقانون.. حصاد الشاهني خالل دور االنعقاد األول
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كشفت رئيسة قسم متابعة وتقييم البرامج 
التدريبية في األمانة العامة ملجلس األمة شهد 
القاشم عن وجود خطة تدريبية للسنة املالية 
اجلديدة 2017 / 2018 في إطار اهتمام األمانة 
بتطوير مهارات موظفيها واالرت��ق��اء بأدائهم 

ضمن رؤيتها لتكون مثاال يحتذى به.
وق��ال��ت ال��ق��اش��م ف��ي ت��ق��ري��ر ن��ش��ره موقع 
مجلس األم��ة وتعيد نشره » الوسط » أن��ه مت 
رصد االحتياجات التدريبية لكافة القطاعات 
بالتنسيق مع األمناء العامني املساعدين واملدراء 

واملسؤولني وحتديد أوقات التنفيذ املناسبة.
وأب���دت ارت��ي��اح��ه��ا ل��ت��ج��اوب امل��وظ��ف��ني مع 
ال��دورات التي مت تنظيمها والثقة الكبيرة التي 
حتققت بعد النقلة الكبيرة في مجلس األمة 
والتغييرات التي شهدها الهيكل التنظيمي 
والقطاعات معربة عن سعادتها باإلقبال الكبير 
ال��ذي حتقق ف��ي ع��دد امل��ش��ارك��ني ف��ي البرامج 

التدريبية.
وأك��دت على اهتمام رئيس املجلس وكبار 
املسؤولني في االمانة بتطوير املهارات العملية 
للعاملني في املؤسسة التشريعية مبينة أن 
إنشاء هذا القسم جاء ليحقق هذا الهدف الذي 

سينعكس على العمل التشريعي بشكل عام.

وأوض��ح��ت ان من أول��ى مهام قسم متابعة 
وتقييم البرامج التدريبية متابعة عملية سير 
تنفيذ البرامج التدريبية وجودتها وتقييمها 

وقياس العائد من التدريب. 
وقالت القاشم أن القسم بصدد التطور أكثر 
من خالل وضع األسس العلمية في كيفية تقييم 
البرامج التدريبية ملوظفي األمانة العامة وجودة 

احملتوى العلمي ورصد آراء املشاركني فيها.
وأضافت أن التطوير يشمل النظر في اجلهات 
التي يتم التعامل معها لتقدمي ه��ذه البرامج 
والهيئة التدريبية مشيرة إلى أن اختيار املدربني 
يعتمد على السيرة الذاتية للمدرب وخبرته في 

مجاله.
وح���ول تقييم ال��ب��رام��ج ق��ال��ت ال��ق��اش��م ان 
القسم يستخدم أدوات متنوعة لقياس وتقييم 
البرامج وأن االستبانات واملقابالت أكثر أداة 
فعالة تستخدم حاليا لهذا الغرض مضيفة أن 
اإلستبانات تستهدف املشاركني في البرامج 
التدريبية واملنسقني وامل��ش��رف��ني على هذه 

البرامج وكذلك املدربني.
ودع��ت القاشم املشاركني في ال���دورات الى 
التعامل بجدية مع االستبانات اخلاصة بعملية 
تقييم البرامج وذل��ك من اجل تطوير البرامج 

التدريبية مبا يعود بالنفع على اجلميع.
وذك���رت أن ه��ن��اك استبيانات ت���وزع على 
املسؤولني ملعرفة مدى استفادة املوظفني لديهم 
م��ن البرامج التدريبية وم��دى تطور أدائهم 
وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات في عمله وذلك 
من أج��ل تغطية كل اجلوانب التي تساهم في 

تطوير العمل.
وأكدت حرص القسم على نقل آخر ما توصل 
إليه عالم التدريب من خالل اإلطالع على جتارب 
أهم املؤسسات العاملية في مجال التدريب سواء 
القطاع اخلاص او شركات البترول أو من خالل 
امل��ؤمت��ر السنوي )ATD( وه��و مؤمتر مهم 
يستعرض آخر التطورات التي مت التوصل لها 

في هذا املجال.
وأعلنت عن وجود شاشات في بعض مرافق 
مجلس األم��ة ميكن م��ن خاللها االط���الع على 
البرامج التدريبية الشهرية وذل��ك م��ن اجل 

تسهيل التعرف على البرامج والدورات
وأك��دت القاشم السعي إلى حتقيق وتعزيز 
رؤية األمانة العامة ملجلس األمة على أن تكون 
مثال يحتذى به وال��وص��ول ال��ى تقدمي أفضل 
خدمة للزمالء والزميالت في األمانة في مجال 

عبد احلكيم السبتيتطوير مهاراتهم الوظيفية والكفاءات العملية.
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