
وافق مجلس األمة في دور االنعقاد الثاني 
م��ن الفصل التشريعي اخل��ام��س عشر على 
481 توصية منها 186 توصية وردت في 
تقارير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
ع��ن احل��س��اب��ات اخلتامية ورب���ط ميزانية 
ال����وزارات واإلدارات احلكومية. واجلهات 
والهيئات املستقلة واحمللقة، وواف��ق املجلس 
على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، 
و57 توصية بتقرير جلنة دراس���ة محاور 
استجوابي رئيس ال����وزراء، و31 توصية 
إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن ق��رار اعتراف 
الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، 
وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة األخطار 
اخل��ارج��ي��ة وم��ش��روع امل��ص��احل��ة الوطنية 
والنواب احملبوسني في قضية دخول املجلس 

وتشغيل مدينة صباح األحمد.  
والتعامل مع توصيات وق��رارات املجلس 
تنظمها امل���ادة 117 م��ن الالئحة الداخلية 
التي تنص على أن ملجلس األمة إبداء رغبات 
للحكومة في املسائل العامة، وإن تعذر على 
احلكومة األخ��ذ بهذه الرغبات وجب أن تبني 
للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة 

واحدة على بيان احلكومة. 
ون��واص��ل ف��ي ه��ذا ال��ع��دد نشر توصيات 

املجلس للحكومة في دور االنعقاد الثاني :
ظاهرة انتشار وتعاطي املخدرات 

التقرير األول للجنة دراس���ة الظواهر 
السلبية بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي 
امل���خ���درات خ��ص��وًص��ا ب��ني ال��ن��شء وداخ���ل 
ال��س��ج��ون واالق��ت��راح��ني برغبة وتضمن 7 

توصيات هن: 
1 - سرعة ع��رض تقرير جلنة الشؤون 
التشريعية عن االقتراحني بقانونني في شأن 
إنشاء الهيئة العامة للوقاية من املخدرات 
واملؤثرات العقلية واملقدمني من كل من السيد 
العضو ول��ي��د مساعد الطبطبائي والسيد 
العضوعسكر عويد العنزي، واحملالني إلى 
تلك اللجنة م��ن قبل السيد رئيس املجلس 
ف��ي 23/01/2017 و09/02/2017، 
والتي وافقت عليها باجتماعها امل��ؤرخ في 
05/03/2017 عن نفس موضوع االقتراح 
برغبة السالف البيان حتى تقوم تلك الهيئة 

بالدور املنوط بها في هذا املجال.
 2 - كذلك إدراج األنواع اجلديدة من املواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية ضمن املمنوعات 

املعاقب عليها باجلداول املخصصة لذلك. 
3 - ات��خ��اذ كافة إج����راءات ال��وق��اي��ة ملنع 
تلك الظاهرة ومنها تكثيف برامج ون��دوات 
ومؤمترات التوعية بوسائل اإلعالم والفحص 
العشوائي لطلبة املراحل التعليمية وكذلك 
الفحص املبكر قبل ال��زواج للشباب املقبلني 

على ذلك. 
4 - زي�������ادة م����راك����ز ع�����الج اإلدم������ان 
وت��وف��ي��ر ال��ع��دد ال���الزم م��ن األط��ب��اء وهيئة 
التمريض واالخصائيني والسماح للقطاع 
اخل��اص باملساهمة ف��ي ع��الج تلك الظاهرة 
بفتح مستشفيات خاصة بعد أن أصبحت 

املستشفيات احلكومية غير كافية ملواجهتها.
 5 - توجيه أجهزة املكافحة بتعزيز مكافحة 
الظاهرة من مصدرها وذلك بتشديد الرقابة 
على ال��واف��دي��ن م��ن ال���دول امل��ص��درة للمواد 
املخدرة وامل��ؤث��رات العقلية واستخدام كافة 
الوسائل املتطورة من قبل اجلمارك للكشف عن 
تلك املواد وعمل تصنيف خاص بكل فئة على 
حدة وذلك بإنشاء سجل باملصدرين واجلالبني 
واملستوردين والتجار وم��ن يقوم بعملية 
التخزين وم يراقب وكذلك متابعة املرشدين 
انتهاء باملتعاطني حتى يسهل الوصول إليهم 

والقصاص منهم. 
6 - تعزيز التنسيق بني اجلهات ذات الصلة 
وعلى األخص منها الصحة واجلمارك وأجهزة 
املكافحة وإرس���ال ص��ورة من أذون اإلف��راج 
اجلمركي عن امل��واد امل��خ��درة التي تستخدم 
في تركيب بعض األدوي��ة وعمليات التخدير 
لألجهزة الرقابية ملتابعة عمل كل منها وعما 
إذا كان قد مت صرفها للجمهور بتذاكر طبية من 
عدمه ومطابقة ما مت صرفه منها مع الكميات 

التي مت استيرادها. 
7 - ت��ق��دمي ح��واف��ز للمتهمني واحمل��ك��وم 
عليهم إذا تبني من سلوكهم اإلق��الع عن تلك 
الظاهرة ومنها تفعيل النص اخل��اص بعدم 
إقامة ال��دع��وى اجلنائية على من يتقدم من 
تلقاء نفسه من املتعاطني للعالج والعفو عن 
بعض مدة العقوبة للمحكوم عليه الذي يثبت 
حسن سيره وسلوكه وحفظه كتاب الله - عز 
وجل - كله أو بعض أجزائه وإعادة البرنامج 
التأهيلي حلفظ كتاب الله - تعالى - وأن 
يستفيد من يجتازه بالعفو املنوه عنه كما كان 

في السابق.
قضية نفوق األسماك  

التقرير األول للجنة البيئة بالتحقيق في 
قضية نفوق األسماك مع كل اجلهات واألطراف 

ذات الصلة وتضمن على 6 توصيات: 
-1 تبني توصيات الهيئة العامة للهيئة 
فيما يخص موضوع نفوق االسماك خصوًصا، 

وما يخص سالمة البيئة عموًما. 
-2 اإلس���راع في تطبيق مشاريع وزارة 
األشغال العامة ال���واردة في تقريرها وذلك 
من خالل تعاون اجلهات احلكومية والقيام 

بالتنسيق فيما بينها. 
-3 التزام الهيئة العامة للبيئة مبا جاء في 
قانوني حماية البيئة وباألخص فيما يتعلق 

بالبيئة البحرية. 
-4 ح��ث الهيئة ال��ع��ام��ة للصناعة على 
املسارعة في تنفيذ محطات املعاجلة التي من 

املفترض االنتهاء منها بعد 3 سنوات. 
-5 توصي جلنة البيئة القيام بتكليفها 
باملتابعة الدورية ملا تقوم به الهيئة العامة 

للبيئة. 
-6 توصي اللجنة بتكليف احلكومة تقدمي 

تقرير دوري للمجلس حول النشاط احلكومي 
ف مبعاجلة االضرار البيئية وما يخص نفوق 

االسماك بشكل خاص.
املخالفات املالية واإلدارية بوزارة اإلعالم

 التقرير السادس عشر للجنة حماية األموال 
العامة بصفتها جلنة حتقيق بشأن املخالفات 
املالية واإلداري���ة ب���وزارة اإلع��الم واجلهات 
التابعة لها وانتهت اللجنة إلى إحالة املوضوع 
على النيابة العامة وتضمن التقرير 21 

توصية هي: 
-1 إحالة الوقائع املشار اليها واملوضحة 
تفصياًل مبالحظات هذه اللجنة في التقرير 
املاثل للنيابة العامة التخاذ شؤونها فيها 
النطوائها على شبهة جرائم العدوان على املال 
العام املوثمة بالقانون رق��م 1 لسنة 1993 
بشأن حماية األموال العامة وارتباط بعضها 
بجرمية التزوير في محررات رسمية املؤثمة 
باملادتني رقمي 257 و259 من قانون اجلزاء 

رقم 16 لسنة 1961 املعدل. 
-2 على وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب 
اإلس���راع في إنهاء املشاكل املتراكمة والتي 
ورد ذكرها باالستجواب وعلى رأسها العمل 
على إلغاء قرار وقف النشاط الرياضي الدولي 
لدولة الكويت وذلك بعرض مشروع القانون 
اجل��دي��د ال���ذي يعالج ح���االت ال��ت��ع��ارض مع 
ميثاق اللجنة األومل��ب��ي��ة واالحت���اد ال��دول��ي 
متالفًيا أي مظنة للتدخل احلكومي في الشأن 
الرياضي وعرضها على مجلس األمة وكذلك 
تنفيذ استراتيجية دمج هيئة الشباب بوزارة 
الدولة لشؤون الشباب ليصبحا كياًنا واحًدا 
واتخاذ االج��راءات الالزمة بخصوص عودة 
االحتادات املنتخبة والتأكيد على استقالليتها 
ومتابعة تصرفات النيابة العامة بالنسبة 

للبالغات املقدمة بشأنها والعمل على تسوية 
اخلالفات التي نشأت عنها تلك البالغات. 

-3 تنفيذ طلب دي���وان احملاسبة بشأن 
املخالفة املالية رق��م 146 /2015/2016 
اخلاصة بإنتاج العمل التليفزيوني برنامج 
احلائط باستكمال الشق التأديبي على ضوء 
ما ينتهي إليه احلكم اجلنائي البات وإج��راء 
حتقيق إداري ف��ي امل��وض��وع وإص���دار ق��رار 
بالتصرف وموافاة احملاسبة بكافة األوراق 

واملستندات املتصلة باملوضوع. 
-4 استعجال الهيئة العامة للرياضة في 
إجراء التحقيق في املخالفات التي كشف عنها 
تقرير ديوان احملاسبة وأثيرت في االستجواب 
بالنسبة ملشروع ونتر الند وإجراء التصرف 
على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات التي 

جتري مبعرفة إدارة الفتوى والتشريع. 
-5 إلزام وزارة اإلعالم باإلسراع في اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة خلصم املبالغ املشعول بها 
ذم��ة بعض املوظفني التي صرفت لهم بغير 
وجه حق حتت مسمى مكافآت أو بدالت ومنهم 
الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلداري���ة 
واملبينة بتقرير ديوان احملاسبة للعام املالية 

2015/2016 وبهذا التقرير. 
-6 حث وزارة اإلعالم على تطوير وتفعيل 
دور إدارة التواصل االجتماعي واإلع��الم في 
ضوء القرار التنظيمي رقم 2008 لسنة 2016 
ال��ذي ينظم حسابات ال���وزارة على وسائل 
التواصل االجتماعي وإضافة مادة لهذا القرار 
حتظر التعاقد مع أي شركة خاصة للقيام بأية 

أعمال تدخل في اختصاص تلك اإلدارة. 
-7 إع���ادة النظر ف��ي ال��ق��رارات ال��وزاري��ة 
ال��ص��ادرة م��ن السيد وزي��ر اإلع���الم السابق 
املتعلقة بعمليات النشر اخلاصة بالعملية 
االنتخابية وبفترة الصمت االنتخابي وبصفة 

خاصة القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 
واملادة السابعة منه حتى تتسق مع القوانني 
ذات الصلة واحليلولة دون املساس بحرية 

الرأي. 
-8 إع���ادة النظر ف��ي امل���ادة رق��م 166 من 
الئحة مكافآت املتعاملني مع جهازي اإلذاعة 
والتلفزيون ب���وزارة اإلع���الم واملعتمدة من 
مجلس ال���وزراء في سنة 2012 بتضمينها 
ض��واب��ط حت��ول دون االل��ت��ف��اف على قانون 
اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ف���ي ال��ت��ع��اق��د م���ع ذوي 
االخ��ت��ص��اص��ات ال��ن��ادرة وال��ع��ال��ي��ة ويكون 
التعاقد حلاجة ملحة وملدة محددة ووجيزة 
تقدر بقدر املهمة التي ستوكل للمتعاقد معه 
وال يجوز جتديدها أو مدها ألسباب استجدت 
بعد العقد املنتهي ومبرره مع اشتراط اإلقامة 
وال���دوام الكاملني خ��الل م��دة العقد وأالاّ يتم 
التعاقد مع من يتم رف��ض تعيينهم من قبل 
دي��وان اخلدمة املدنية على أن يحدد في ذلك 
العقد طبيعة املهمة التي سيتم االستعانة 
باملتعاقد معه بشأنها وأن يثبت عدم توافر من 

ميكنهم القيام بها بذات املستوى لدى الوزارة. 
-9 إص��دار ق��رار ب���وزارة اإلع��الم ومكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة 
للرياضة يحظر أن يجمع املوظف بني وظيفته 
ووظيفة مستشار وقصر ذل��ك على ح��االت 
الندب كل الوقت أو اإلعارة أو النقل وفًقا للمواد 
31 و32 و 33 من قانون نظام اخلدمة املدنية. 
-10 ع��دم إب���رام عقود خبرة إعالمية أو 
قانونية إال في أضيق احل��دود وفي حال عدم 
توافر ك��وادر وطنية كويتية وم��ع من تثبت 
لديهم ه��ذه الصفة مبقتضى أوراق رسمية 
موثقة ت��ص��در م��ن ج��ه��ات مختصة معترف 
وموثوق بها ومن خالل موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية على أن يتم إعداد وصياغة ومراجعة 

هذه العقود بالقطاع القانوني وباعتماد وكيل 
الوزارة والوكيل املساعد للشؤون القانونية. 

-11 إص���دار تعليمات حتظر ص��رف أي 
مبالغ ك��روات��ب أو مكافآت للمستشارين أو 
ا كانت طبيعة  اخلبراء كافة بوزارة اإلعالم أياًّ
ومسمى عقودهم من أي ميزانية من امليزانيات 
أو أي حساب من احلسابات مثل بند اخلدمات 
اإلعالمية اخل��اص بقطاع اإلع��الم اخلارجي 
ب����وزارة اإلع���الم وم��ي��زان��ي��ة ق��ط��اع البرامج 
واألخبار السياسية ووفًقا للقرار 166 اخلاص 
بالتخصصات النادرة وقصر ذلك فقط على 
امليزانية املعتمدة لبند الرواتب باجلهة من 

وزارة املالية. 
-12 إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ت��ن��ظ��ي��م عمل 
واختصاصات ومهام جلنة املنتج املنفذ وجلنة 
النصوص في قطاعي الصحافة والتلفزيون 
ووضع ضوابط حاكمة للجانبني الفني واملالي 
ودم��ج اللجنتني معا بهدف توحيد القرارات 

اخلاصة باألعمال التي تنظرهما اللجنتان. 
13 - إع���ادة النظر ف��ي صياغة ال��ق��رار 
الوزاري رقم 60 لسنة 2012 اخلاص بإصدار 
الئحة املنتج املنفذ في تلفزيون دولة الكويت 
لتالفي العبارات التي تؤدي إلى اكثر من معنى 
وبصفة خاصة املادة 4 منه التي حتدد سقف 
تكلفة احللقة الواحدة من العمل الدرامي وبيان 

ما إذا كان هذا السقف يخص احللقة بأكملها 
مبا فيها نسبة مشاركة التلفزيون الكويتي أم 

تقتصر على نسبة هذه املشاركة فقط. 
-14 إع���ادة النظر ف��ي ال��وض��ع الوظيفي 
للسيد صالح الدين دياب املستشار القانوني 
للسيد وزير اإلعالم السابق في ضوء ما ظهر 
من عدم دقة املبررات القانونية التي أوردها 
في مذكرته التي عرضها على الوزير وانتهى 
فيها إل��ى رأي م��ؤداه وق��ف بعض املسؤولني 
باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب عن 
العمل وإحالتهم إلى املجلس التأديبي بديوان 
اخلدمة املدنية وقد ثبت عدم صحتها وعدم 
سالمة مصادرها والتسرع وال��رع��ون��ة في 
إعدادها ما احلق مبن تناولهم ضرًرا بالًغا على 
النحو ال��ذي كشفت عنه جلنة التحقيق التي 
شكلها رئيس إدارة الفتوى والتشريع برئاسة 

املستشار أسامة املقهوي. 
-15 إج��راء التحقيق مع مدير التحقيق 
بوزارة اإلعالم من خالل جلنة محايدة تشكلها 
إدارة الفتوى والتشريع بشأن تراخيها في 
اتخاذ إج��راءات التحقيق عن املخالفات التي 
ش��اب��ت التعاقد ال���ذي مت بخصوص رحلة 
األم��ل م��ع شركة 6/6 على النحو املوضح 
باملالحظات ال��واردة في هذا التقرير وكذلك 
التراخي في إجن��از التحقيق في املخالفات 
املالية الوارد ذكرها في البيان املقدم من إدارة 
املخالفات املالية ب��دي��وان احملاسبة واملقدم 

للجنة أثناء جلسات التحقيق. 
-16 إحالة وقائع التعيينات القيادية كافة 
وغيرها ب��وزارة الشباب واستصدار مراسيم 
بخصوصها وص��رف مرتبات ومخصصات 
مالية ملن مت تعيينهم على النيابة العامة لعدم 
وجود اعتماد للهيكل التنظيمي لهذه الوزارة 
من ديوان اخلدمة املدنية وفًقا ملا قرره أعضاء 
فريق دي��وان احملاسبة أم��ام اللجنة وخاصة 

ممثل إدارة املخالفات في الديوان. 
-17 إحالة واقعة صرف مبالغ كمكافآت 
العمل التي شكلها مكتب وزير الدولة لشؤون 
الشباب السابق بتاريخ يونيو 2015 على 
النيابة العامة ملا يشوبها من شبهة جرمية من 

جرائم املال العام. 
-18 تكليف دي���وان احمل��اس��ب��ة الفحص 
والتدقيق على املبالغ التي مت صرفها مبعرفة 
مكتب وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب لدعم 
املشاريع الشبابية حتت عنوان دعم املبادرات 
للشباب والتي بلغ ما مت حصرها منها 720 
030 1 دينار كويتي )مليون وثالثون ألًفا 
وسبعة وع��ش��رون دينار كويتي( لبيان ما 
إذا كانت هذه املبالغ قد مت صرفها في األوجه 
املخصصة من أجلها وم��دى االلتزام بالئحة 
تنظيم املشاريع الشبابية مع بيان دع��م تل 

املشاريع أو املبادرات على املجتمع. 
-19 إع���ادة النظر ف��ي إج����راءات صرف 
م��ك��اف��آت مالية لكتاب وصحفيني أجانب 
وع���رب واستضافة مستشارين وم��درب��ني 
ل��دورات دون وج��ود سندات صرف بأسماء 
من صرفت لهم وأن ال صرف يتم ملوظفني في 
ال��وزارة مبوافقة الوزير من خالل آلية عمل 
وإج���راءات وضوابط واضحة ومعتمدة من 
قبل ديوان احملاسبة لذا توصي اللجنة بإلغاء 
بند اخلدمات اإلعالمية واإلع��الم اخلارجي 
من ميزانية ال��وزارة وإع��ادة تنظيم عمليات 
ال��ص��رف بالتنسيق م��ع دي���وان احملاسبة 
حتى يتسنى للجهات الرقابية م��ن القيام 
بوجباتها ومهامها لعدم تكرار ما سبق من 

سوء استغالل ذلك البند.
-20 توصي اللجنة بتمكني ديوان احملاسبة 
من فحص عقود املستشارين كافة الذين مت 
التعاقد معهم ومت اإلشارة إلى بعضهم في هذا 
التقرير واملستندات  كافة املتعلقة باستضافتهم 
من خ��الل إدارة الضيافة العامة وامل��ؤمت��رات 
ب��وزارة املالية س��واء كانت هذه املستندات قد 
وردت للجنة أو غيرها من أوراق لم ترسل للجنة 
وكذلك مستندات لصرف واملخاطبات بني وزارة 
اإلع��الم ووزارة املالية وحصر املبالغ التي مت 
صرفها على هذا األساس وبيان املخالفات التي 
متت في هذا اخلصوص وإع��داد تقرير بنتيجة 
ذل��ك الفحص وم��واف��اة جلنة حماية األم��وال 

العامة بنتيجة هذا التقرير. 
-21 توصي اللجنة ب��إع��ادة النظر في 
تضخم ج��ه��از ال����وزارة إذ ثبت لها وج��ود 
تضخم في اجلهاز الهيكلي ل��ل��وزارة خالل 
تولي الوزير السابق حيث مت إع��ادة قطاع 
السياحة الذي كان أساسا في وزارة اإلعالم 
ومت نقله بعد سنوات إل��ى وزارة التجارة 
التي قامت ب��دوره��ا ب��إع��ادة هيكلة القطاع 
وتقليص حجمه اإلداري إال أن وزير اإلعالم 
السابق أعاد قطاع السياحة للوزارة برئاسة 
وكيل وزارة مساعد ومديري إدارات بينما 
ك��ان من املمكن ضم قطاع السياحة لقطاع 
املتاحف واآلث���ار التابع للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بهدف تقنني العمل 
وتخفيض امل��ص��روف��ات والتكاليف التي 
تكبدها الدولة إلى جانب ذلك قام وزير اإلعالم 
السابق باستحداث قطاع للخدمات اإلعالمية 
واإلعالم اجلديد برئاسة وكيل وزارة مساعد 
ومديري إدارات وهو تضخم مالي وإداري رقم 
وجود قطاع للمطبوعات والنشر وهو نفس 
مجال واختصاص عمل القطاع املستحدث ما 
أدى إلى حتميل الوزراء قيمة إيجاريه ملقرات 
جديدة للقطاعات املستحدثة بلغت قيمتها 

السنوية حوالي 200 ألف دينار كويتي.
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أصدر تقارير عن احلصاد البرملاني موثًقا باألرقام واإلحصائيات

املجلس يوافق على توصيات »حماية األموال« 
بشأن املخالفات املالية واإلدارية بوزارة اإلعالم 
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ت���������ك���������ث���������ي���������ف ب������������رام������������ج 
ون����������������دوات وم�������ؤمت�������رات 
ال������ت������وع������ي������ة م��������ن خ���ط���ر 
امل���������خ���������درات وال����ف����ح����ص 
ال�������ع�������ش�������وائ�������ي ل����ط����ل����ب����ة 
امل��������راح��������ل ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة

ت������ك������ل������ي������ف احل�������ك�������وم�������ة 
دوري  ت���ق���ري���ر  ب���ت���ق���دمي 
النشاط  ح��ول  للمجلس 
احل��������ك��������وم��������ي مل�����ع�����اجل�����ة 
األض������������������������رار ال�����ب�����ي�����ئ�����ي�����ة 
وم����������������ا ي��������خ��������ص ن������ف������وق 
األس���م���اك ب��ش��ك��ل خ��اص

مبنى مجلس االمة

إحصائية بعدد التوصيات موزعة على اجلهات

املالية  املخالفات  إح��ال��ة 
واالداري������������������ة ب������وزارت������ي 
ال�����ش�����ب�����اب  و  اإلع�����������������الم 
ع����ل����ى ال����ن����ي����اب����ة ال���ع���ام���ة 

مت�������ك�������ن »احمل��������اس��������ب��������ة« 
م�������������ن ف���������ح���������ص ع�������ق�������ود 
امل�����س�����ت�����ش�����اري�����ن ال�����ذي�����ن 
ف��ي  م��ع��ه��م  ال���ت���ع���اق���د  مت 
االع�������������������الم وال�������ش�������ب�������اب

إع���������������������ادة ال�������ن�������ظ�������ر ف����ي 
إج�����������������������������������������راءات ص�����������رف 
م���ك���اف���آت م���ال���ي���ة ل��ك��ت��اب 
وص������ح������ف������ي������ن أج�������ان�������ب 
وع���������������رب واس�����ت�����ض�����اف�����ة 
م���س���ت���ش���اري���ن وم����درب����ن 
س���ن���دات دون  ل����������دورات 


