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ق���دم النائب خال���د العدوة 6
اقتراحا برغبة بش���أن إنش���اء 
فرع متكامل للمؤسس���ة العامة 
للتأمين���ات االجتماعية في كل 
من محافظتي األحمدي ومبارك 

الكبير.

العدوة إلنشاء فروع للتأمينات
 في األحمدي ومبارك الكبير

نواب يطالبون بإقرار قانون »حقوق الطفل المدنية«

دانيا شومان
مبشاركة 6 من أعضاء مجلس األمة أقامت جمعية احملامني الكويتية 
واجلمعية الوطنية حلماية الطفل حلقة نقاشية بشأن مقتروح قانون 
حق���وق الطفل املدنية، إدارتها وحاضرت خاللها رئيس���ة اجلمعية 
الوطنية حلماية الطفل د.س���هام الفريح التي قدمت قراءة ش���املة 
ملواد القانون املقترح حلقوق الطفل املدنية والتعديالت التي أجريت 
على بعضها، وشارك في التعقيب على الندوة كل من النواب د.وليد 
الطبطبائي ود.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك ود.روال دشتي 
وعلي الراش���د وعادل الصرعاوي وع���دد من احملامني بحضور عدد 

كبير من الناشطني السياسيني.
وبدأت د.س���هام الفريح حديثها قائلة: »منذ س���نوات واجلمعية 
الوطنية حلماية الطفل تنادي بحماية هذه الفئة التي ال متلك القوة 
لنيل حقوقها، وألوم أعضاء مجلس األمة بش���دة ألنهم لسنوات لم 
يدعموا هذه الفئة الضعيفة ألنهم ال يجدونهم مهمني كونهم ال يدخلون 

ضمن قوائم الناخبني«.
واضافت: »وال أدلل على ذل���ك إال حصول املرأة على كامل حقها 
السياسي وبحصولها عليه ودخولها في قوائم الناخبني أصبح أعضاء 

مجلس األمة يلتفتون للمرأة وقضاياها«.
وفي معرض تعليقها على قضي���ة الطفل قالت: »ان املادة 7 من 
القانون املقترح حلماية الطفل تشير الى حق والدة أو متولي الرعاية 
تأديب الطف���ل ومنح الولي حق التأديب املباح ش���رعا، وهو نص 
مفتوح يحتاج الى حتديد وإال س���يبقى التأديب ال حدود له وميكن 

ان يصل الى التعذيب«.
وفرضت احللقة التي بثتها قناة س���كوب مس���اء االثنني املاضي 
والت���ي دارت حول طفلني كويتيني تعرضا للتعذيب على يد زوجة 
أبيهما مجرياتها على حديث د.الفريح قائلة: »أشكر القناة التي بثت 

احللقة وسلطت الضوء على جزء من معاناة هذه الفئة الضعيفة التي 
ه���ي بحاجة لوقوفنا جميعا معها، وال نقول ان جميع أولياء األمور 
س���يئون، وبالنسبة للمقترح الذي نقدمه بتعديالته لقانون حماية 

الطفل فان هذه اجللسة هي األولى التي يناقش فيها هذا األمر«.
واضافت الفريح: الكويت وقع���ت اتفاقية دولية حلماية الطفل 
وقانونه عامليا وحضر هذه االتفاقيات بعض من رجال الدين الذين 
لم يعترضوا إال على قضية التبني والتي حولناها في املقترح بقانون 

املقدم الى »كفالة اليتيم«.
وتس���اءلت الفريح: »أال يجدر بن���ا ان نضع حدا واضحا لقضية 

التأديب من قبل ولي األمر جتاه الطفل؟«
واس���تعرضت الفريح مقترح القانون املقدم وقدمت املقترحات 
املقدمة عليه وأبرزها حتديد س���ن الزواج للفت���ى والفتاة، وأهمها 
إنش���اء مراكز إيواء لألطفال في كل محافظة من محافظات الكويت 
على ان يتم تشكيل هيئة عامة للطفولة واألمومة وان تكون ملراكزها 
هياكل مستقلة بشكل تام وان متتلك القرار وسرعة البت في اتخاذ 
ما يلزم حلماية األطفال في أي خطر يحيط بهم س���واء كان مصدره 
أح���د الوالدين أو األوصي���اء عليهم، خاصة انه ف���ي حالة تعرض 
األطفال لالنتهاكات س���واء من ذويهم أو غيرهم ال توجد لهم مراكز 
إيواء محددة، على ان تكون مراكز اإليواء املقترح إنش���اؤها في كل 
محافظة مختصة بتلقي الشكاوى من االطفال ومعاجلتهم من االذى 
الذي تعرضوا له، سواء كان نفسيا او اجتماعيا، على ان يشتمل مركز 
االيواء على محطة لعالج ذوي الطفل الذين س���ببوا االذى له لتتم 
اعادة تأهيلهم لكي يتمكنوا من رعاية طفلهم بشكل طبيعي، وعلى 
ان تضم املراكز متخصصني نفسيني واجتماعيني واطباء وقانونيني 
وممثلني من وزارات الصحة والداخلية والتربية والشؤون وممثلني 
كذلك من جمعيات النفع العام املهتمة بقضايا الطفل وحقوقه، على 

ان تخصص ميزانية وم���وارد دائمة لتنفيذ البرامج واخلطط التي 
تعدها تلك املراكز.

من أولوياتنا

من جانبها، قالت النائب د.اس���يل العوضي ان املقترح بالقانون 
اخلاص بحماية الطفل ل���م يتم تقدميه بصيغة نهائية، وقالت: لقد 
بدأنا بهذا املقترح من نقطة الصفر، فليس لدينا اي تشريع بخصوص 

حماية الطفل.
واضافت د.العوضي: اننا كنواب س���نتعامل مع هذا القانون كما 
تعاملنا مع قانون ذوي االحتياجات اخلاصة وس���نحرص على ان 

يرى النور قريبا وسيكون على سلم اولوياتنا.
وضم النائب د.عادل الصرعاوي صوته الصوات املنادين بضرورة 
سن هذا القانون قائال: سنقف مع هذا القانون وفعال هو من القوانني 
غير الشعبية اي ال تلقى رواجا بني اجلمهور والنواب، لذا قد تهمل، 
سنقوم بدراس���ة كل مواد القانون ونحرص على ان تخرج بالشكل 

السليم والوافي كما قدم اليوم.
واض���اف الصرعاوي قائال: من 2005/6/13 قدمنا اقتراحا بقانون 
النشاء مجلس لشؤون االسرة، وهذا القانون تفاعلت معه احلكومة 
وصدر بخصوصه املرسوم 2006/401، ونحن اآلن في عام 2010 وحتى 
اليوم لم يجتمع هذا املجلس اخلاص بشؤون االسرة، ولالسف فان 
كثيرا م���ن القوانني اخلاصة بالطفل او القوانني املس���تقلة ال تلقى 

رواجا.

تعذيب األطفال

من جانبه، قال النائ���ب د.وليد الطبطبائي معلقا: هذا املوضوع 
ليس شعبيا، لكن منح هذه القضية وخاصة قضايا تعذيب االطفال 

زخما اعالميا وعرضها قد يدفع لالهتمام وسيأخذ القانون دوره.
واضاف د.الطبطبائي ان هذا القانون عرض في اللجنة املختصة 
اليوم في مجلس االمة، لكن لضيق الوقت لم تتم دراسته بشكل واف، 
وسنقوم باستعراضه االحد املقبل وأهم ما جاء فيه هو تركيزه في 
احدى مواده على ضرورة انشاء مراكز ايواء لالطفال الذين يتعرضون 

للتعذيب او االذى.
اما النائب د.معصومة املب���ارك فقالت: مراكز االيواء التي يتحدث 
املقترح عن ضرورة انش���ائها هي اهم ما في القانون، وعلينا ان نركز 
على القانون ككل وان تتم دراسته بشكل واف، ويجب ان يكون هناك 
دور حاسم للمعنيني حول الطفل الذي يتعرض للتعنيف داخل اسرته، 
وعلينا جميعا ان نقف يدا واحدة وان نتبنى جميع مواد هذا القانون 
املقت���رح، ومن واج���ب الدولة ان يكون لدينا قان���ون خاص بالطفل، 
ولالسف ان بلدانا كثيرة سبقتنا لتطبيق قوانني خاصة للطفل ونحن 
نفكر اآلن في هذا ما يعني اننا متأخرون، لكن سنحاول ان ننقح املواد 
ونعدلها لتكون متواءمة مع طبيعة املجتمع الكويتي ألن هناك بعض 

البنود غير االيجابية وبحاجة الى مزيد من الدراسة.

االستماع ألهل االختصاص

من جانبه، قال النائب علي الراش���د: جئت اليوم الستمع ملقترح 
هذا القانون، فلم تكن لدي اي فكرة عن وجود مقترح بقانون كهذا، 

وجئت الستمع من اهل االختصاص حول هذا املقترح للقانون.
وعادت حلقة س���كوب التي بثت مساء االثنني املاضي الى اجواء 
احللقة النقاش���ية عندما جاء دور النائب د.روال دش���تي قائلة: ما 
شاهدناه في حلقة االمس ليس سوى صرخة متثل اصوات االطفال 
في الكويت وكأنها تقول لن���ا آن االوان ليكون هناك قانون يرعانا 

ويحمينا.

الصرعاوي: المجلس األعلى لش�ؤون األس�رة لم يجتمع منذ إنشائه بمرسوم

معصومة: قان�ون حماية الطفل ص�وت من ال صوت له ويجب دراس�ته جيدا 

أسيل: س�نحرص على أن يرى القانون النور قريباً وسيكون على سلم أولوياتنا

الطبطبائي: س�نبحث مقترح قانون حماية الطفل األس�بوع المقبل

روال: المناقش�ات الت�ي ت�دور صرخ�ة تمث�ل أص�وات األطف�ال

الفريح: إنشاء دور إيواء لألطفال المعنفين أبرز ما يحويه قانون حماية الطفل

إنشاء  جهاز للتحقق من سالمة ومشروعية استخدام األموال  وحسن إدارتها
في اقتراح بقانون قدمه ناجي العبدالهادي:

ان تصدر قرارا في املوضوع سواء 
بحفظه او مبجازاة املتسبب عنها، 
وتلت����زم اجلهة مبواف����اة اجلهاز 
بالقرارات الصادرة بالتصرف في 
هذه املخالفات مصحوبة مبحاضر 
التحقي����ق وغيرها م����ن األوراق 
واملس����تندات املتصلة بها، وذلك 
في ميعاد أقصاه 7 أيام من تاريخ 

صدورها.
م�ادة 21: يعد رئيس اجلهاز 
تقريرا م���ن أعماله وأداء اجلهاز 
بصفة دورية او سنوية يبني فيه 
املالحظات واملخالفات وأوجه اي 
خالف يقع بني اجلهاز واجلهات 

اخلاضعة لرقابته.
ويقدم هذا التقرير الى وزير 
املالية، وذل���ك قبل املوعد املقرر 
الذي  العتماد احلساب اخلتامي 

يتعلق به ذلك التقرير.
مادة 22: يسري على شاغري 
وظائف الرقابة باجلهاز ما يسري 
على نظرائهم بديوان احملاسبة 
وذلك بش���أن املرتبات والبدالت 

والعالوات والترقيات.
مادة 23: تسري على املوظفني 
في اجلهاز أحكام قانون اخلدمة 
املدنية فيما لم يرد بشأنه نص 

في هذا القانون.
م�ادة 24: تص���در الالئح���ة 
القانون  ف���ي ه���ذا  التنفيذي���ة 
مبرس���وم خالل سنة من صدور 

هذا القانون.
العم���ل  يت���م   :25 م�ادة 
باختصاص���ات املراقبني املاليني 
ورؤس���اء احلس���ابات الصادرة 
بشأنها قرارات منظمة لها حلني 

صدور الالئحة التنفيذية.

د � اخت���الس األم���وال التي 
تشملها الرقابة او إساءة االئتمان 

عليها.
مادة 18: يسأل عن أية مخالفة 
من املخالف���ات املنصوص عليها 
في هذا القانون، كل من ارتكبها، 
او س���اهم فيها بأية وسيلة من 
الوسائل س���واء بالتحريض او 
االتفاق او املس���اعدة، وكذلك كل 
من تراخى ف���ي اإلبالغ عنها، او 
تستر على مرتكبيها بأية صورة 

من الصور.
وتسري في ش���أن املساءلة 
التأديبية وتوقيع اجلزاءات عن 
التأديب  هذه املخالفات أح���كام 
املنصوص عليها في أنظمة اخلدمة 
املدنية، او أنظمة اجلهات اخلاضعة 

لرقابة اجلهاز.
م�ادة 19: على جميع اجلهات 
اخلاضعة لرقابة اجلهاز، إبالغه 
بأي مخالفة مالية او إدارية ترتب 
عليها آثار مالية فور اكتشافها، او 
اي حادث من شأنه ان يترتب عليه 
خسارة مالية للجهة او املؤسسة 
احلكومي���ة، او ضي���اع حق من 
حقوقها، او يعرض أصولها الثابتة 
او املنقولة للضياع او التلف على 
اي وجه، ودون إخالل مبا يجب ان 
تتخذه تلك اجلهات من إجراءات 
أخرى وذلك خالل مدة أقصاها 7 

أيام من تاريخ اكتشافها.
م�ادة 20: يتعني على كل جهة 
من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا 
القانون ان حتيل الى التحقيق ما 
يتكشف لها من املخالفات التي وقعت 
بها، وذلك فور اكتشافها، وعليها 
بعد إبالغها بنتيجة هذا التحقيق، 

أعماله إليه.
مادة 15: للجهاز االس���تعانة 
باالختصاصي���ني واخلبراء في 
األمور واملسائل التي تعرض عليه 
وتتطلب دراستها وإبداء الرأي فيها 
مؤهالت وخبرات خاصة وتصرف 
لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم 

وفقا للوائح اخلاصة بذلك.
م�ادة 16: يتول���ى اجله���از 
إبالغ اجلهات اخلاضعة لرقابته 
التي تكش���فت له  باملخالف���ات 
ومطالبته���ا باتخ���اذ اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية الالزمة حيال 
تلك املخالف���ات، وللجهاز احلق 
بإحالة األمر الى اجلهة املختصة 
بتحريك الدع���وى القضائية اذا 
ما توافرت لديه أدلة جدية على 
وجود مخالفة جسيمة في حال 
عدم قيام اجلهات اخلاضعة للرقابة 

بتلك اإلجراءات.
مادة 17: يعتبر من املخالفات 
املالي���ة في تطبيق أح���كام هذا 

القانون ما يلي:
القواعد واألحكام  � مخالفة  أ 
املالي���ة املنصوص  واإلجراءات 
عليه���ا في الدس���تور والقوانني 

واألنظمة واللوائح.
ب � كل تص���رف خاطئ عن 
قصد او إهمال او تقصير يترتب 
عليه ان تصرف بغير وجه حق 
مبالغ من األموال التي تش���ملها 
الرقابة، أو ضياع حق من احلقوق 
املالي���ة للدولة او إحدى اجلهات 
أو  اخلاضع���ة لرقابة اجله���از، 
املساس مبصلحة من مصاحلها 
املالية، او إحلاق ضرر باألموال 

التي تشملها الرقابة.

2 � نائب رئيس اجلهاز.
3 � ممثل م���ن إدارة الفتوى 
والتشريع )درجة مستشار على 

األقل(.
4 � ممث���ل عن ديوان اخلدمة 
املدنية )درجة وكيل مساعد على 

األقل(.
القطاعات باجلهاز  � مدراء   5
املاليني  املراقبني  املشرفون على 

ورؤساء احلسابات.
م�ادة 12: وفقا ألح���كام هذا 
القانون للجهاز في سبيل مباشرة 
اختصاصاته حق طلب او االطالع 
او التحف���ظ عل���ى اي ملفات او 
بيانات او مستندات او معلومات او 
احلصول على صور منها وذلك من 
اجلهة املوجودة فيها هذه امللفات او 
البيانات او املستندات او املعلومات 
وكذلك طلب من يرى سماع إفادته، 
وتلتزم جميع اجلهات اخلاضعة 
لرقابة اجله���از بالتعاون الكامل 
والتام فيم���ا يطلب اجلهاز منها 

او ممثلوه.
م�ادة 13: تعتب���ر املعلومات 
التي يطلع  والبيانات والوثائق 
عليها العاملون في اجلهاز بحكم 
وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال 
الرقابة املالية او بسببها سرية، 
وان يجري التداول بها على هذا 
األساس، وأال تفشى او تبرز او 

يسمح للغير باالطالع عليها.
م�ادة 14: لرئي����س اجله����از 
تش����كيل جلان مؤقتة للرقابة او 
التفتيش او التحقيق او للدراسة 
واالستقصاء، وتفويضها مبهام او 
قضايا محددة تدخل ضمن مهام 
اجلهاز وصالحياته وتقدمي نتائج 

طريق ممارس���ة االختصاصات 
املخول���ة ل���ه مبقتض���ى ه���ذا 

القانون.
5� متثي���ل الدولة في هيئات 
الرقابة املالية واإلدارات واملنظمات 
العربي���ة واإلقليمي���ة والدولية 
املتخصص���ة التي تس���اهم بها 

الدولة.
م�ادة 10: حتدد اختصاصات 
املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات 
املكلفني بها  الرقابة  وكذلك نوع 
ونسبة مراجعة املستندات وفقًا 
ملا ي���رد بالالئحة التنفيذية لهذا 

القانون.
مادة 11:تشكل جلنة باجلهاز 
تختص بتحدي���د اختصاصات 
املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات 
املعنيني باجلهات واملؤسس���ات 
احلكومي���ة، كما تختص اللجنة 
بتحديد ش���روط قبول املراقبني 
املاليني ورؤس���اء احلس���ابات، 

وتتألف هذه اللجنة من:
1 � رئيس اجلهاز � رئيسا.

من رئيسه املباش���ر بالرغم من 
تنبيه���ه كتابة الى املخالفة وفي 
هذه احلالة تكون املسؤولية على 

مصدر االمر.
م�ادة 7: ال يج���وز توقيع اي 
من العقوب���ات التأديبية اال بعد 
سماع اقوال املراقب املالي او رئيس 
احلس���ابات في اجلهاز ودفاعه 
ويكون ق���رار رئيس اجلهاز في 
ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل 

جلنة حتقيق.
م�ادة 8: تشمل الرقابة املالية 
التي يختص بها اجلهاز اجلهات 
ال���وزارات واإلدارات   �1 التالية: 
احلكومية واألجهزة التابعة لها.

امليزانيات  الهيئ���ات ذات   �2
امللحقة واألجهزة التابعة لها.

3� املؤسس���ات ذات امليزانية 
املستقلة واألجهزة التابعة لها.

مادة 9: مي����ارس اجلهاز دوره 
الرقابي والذي يس����تهدف بوجه 

عام: 
1� ضمان س���المة األداء املالي 
العام  املال  وحس���ن اس���تخدام 
في األغ���راض التي خصص من 

أجلها.
2� م���دى انس���جام ومطابقة 
النشاط املالي للقوانني واألنظمة 
واللوائ���ح والتعاميم والقرارات 

املنظمة لها.
3� ضمان الشفافية والنزاهة 
والوضوح في األداء العام وتعزيز 
املصداقي���ة والثق���ة باإلجراءات 
املالي���ة باجلهات واملؤسس���ات 

احلكومية.
4� حتقيق رقابة مسبقة فعالة 
على األداء املالي للدولة وذلك عن 

ونائب )أو نواب���ه( اثناء تولي 
املنصب ان:

1� يتولى اي وظيفة اخرى.
2� يشتري او يستأجر ماال من 
اموال الدولة او احدى الشخصيات 
املعنوية العامة ولو بطريقة غير 
مباشرة او بطريقة املزاد العلني 
وال ان يؤجرها أو يبيعها شيئا 

من امواله او يقاضيها عليه.
3� يشارك في التزامات تعقدها 
الدولة أو املؤسسات أو الهيئات 

العامة.
4� يجم���ع ب���ني الوظيفة في 
اجلهاز وعضوي���ة مجلس إدارة 
اي ش���ركة او مؤسسة او هيئة 

حكومية او غير حكومية.
م�ادة 5: عل���ى رئيس اجلهاز 
ونائب���ه )او نواب���ه( ان يقدما 
اقرارا بالذم���ة ملالية اخلاصة به 
وبزوجه وبأوالده مفصال فيه كل 
ما ميلكون من عقارت ومنقوالت 
واسهم وس���ندات واموال نقدية 
ف���ي الداخل واخلارج وما عليهم 
من ديون، ويقدم هذا االقرار الى 

وزير املالية.
مادة 6: كل من يعمل في اجلهاز 
ويخرج على مقتضى الواجب في 
اعم���ال وظيفته او يظهر مبظهر 
مخل بش���رف الوظيفة املسندة 
إليه يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم 
االخالل بإقامة الدعوى اجلزائية 
أو املدني���ة عن���د االقتضاء، وال 
يعفى من العقوبة اس���تنادا الى 
امر رئيسه في العمل اال اذا اثبت 
ان ارتكاب���ه املخالفة كان تنفيذا 
ألمر مكتوب بذل���ك صادرا اليه 

قدم النائب م. ناجي العبدالهادي 
اقتراحا بقانون بشأن إنشاء جهاز 

للرقابة املالية، جاء فيه:
مادة 1: ينشأ مبقتضى أحكام 
هذا القانون جهاز مستقل يتبع 
وزير املالية يسمى »جهاز الرقابة 

املالية«.
ويتولى اجلهاز مهمة الرقابة 
املالية على أموال الدولة وأموال 
اجلهات املنصوص عليها في املادة 
8 من هذا القانون، ويتحقق بوجه 
خاص من س���المة ومشروعية 
اس���تخدام هذه األموال وحسن 
إدارتها وذلك على الوجه املنصوص 

عليه مبيزانية وزارة املالية.
م�ادة 2: يش���كل اجلهاز من 
رئي���س ويكون له نائب أو أكثر 
ويصدر بتعيني كل منهم وحتديد 
درجته مرسوم، ويلحق باجلهاز 
العدد الالزم من املراقبني املاليني 
ورؤس���اء حس���ابات واملوظفني 
االداريني واملعاونني واخلبراء من 
التخصصات املختلفة لتمكينه من 

القيام مبهامه.
م�ادة 3: ال يجوز ان يعني اي 
شخص في وظيفة مراقب مالي 
او رئيس حسابات في اجلهاز او 
ينتدب للقيام بأعمالهما اال اذا كان 
حاصال على مؤهل جامعي على 

األقل حسب االختصاص.
كم���ا ال يجوز لرئيس اجلهاز 
ن���دب اي من املراقب���ني املاليني 
ورؤساء احلس���ابات في اجلهاز 
بالقيام مؤقتا او بشكل دائم بعمل 
معني في اية جهة حكومية او غير 

حكومية.
مادة 4: ال يجوز لرئيس اجلهاز 

في حلقة نقاشية أقامتها جمعية المحامين والجمعية الوطنية لحماية الطفل
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