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 تقيم االمانة العامة مبجلس االمة اليوم ندوة بعنوان «الدستور عطاء»  8 
وذلك مبناسبة الذكرى الـ ٤٨ لصدور الدستور وذلك في ١١ نوفمبر عام 
١٩٦٢، وسيحاضر في الندوة التي تعدها ادارة التدريب باالمانة العامة 
كل من عضو املجلس التأسيســــي ونائب رئيس مجلس االمة االسبق 
يوسف املخلد ونائب رئيس مجلس االمة االسبق صالح الفضالة وعضو 
مجلس االمة السابق د.عبداحملسن يوسف جمال، وذلك في متام الساعة 

الـ ١٠ صباحا في قاعة االحتفاالت الكبرى مببنى مجلس االمة. 

 ندوة «الدستور عطاء» في مجلس األمة اليوم

 وجهت النائبة د.أســــيل العوضي سؤال 
لوزير الشــــؤون د.محمد العفاسي جاء فيه: 

يرجى موافاتي وتزويدي بالتالي:
  هل هناك قرار مينع املوظفني في ادارات 
العمل من استصدار رخص بأسمائهم او ان 
يكونوا مفوضني بالتوقيع عند شــــركات او 

مؤسسات؟ وفي حال وجود مثل هذا القرار 
يرجى تزويدنا بصورة عنه.

  وهــــل هناك قرار مينــــع املوظفني بإدارة 
التفتيش من القيام بالتفتيش على الشركات 
اململوكة لهم او املفوضني بالتوقيع عنها؟ وفي 

حال وجوده يرجى تزويدنا بصورة عنه.

 أسيل: هل هناك قرار يمنع الموظفين بإدارة العمل
  في «الشؤون» من إصدار تراخيص بأسمائهم؟

 الحبس ٦ أشهر وغرامة ٥ آالف دينار لكل من يرّوج لالنتخابات دون احتواء 
النشرة على اسم الناشر أو أبدى رأيًا باسم غيره أو استعمل حقه أكثر من مرة

 قدم النواب احمد الســــعدون وناجي العبدالهادي ود.حســــن جوهر 
وعبدالرحمن العنجري ود.أسيل العوضي اقتراحا بقانون لتعديل أحكام 
قانون انتخابات اعضاء مجلس األمة وجاء في القانون املقترح: ملا كانت 
جلنة الداخلية والدفاع تنظر في مشروعات قوانني واقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخاب اعضاء 
مجلس األمة فإننا عمال بأحــــكام املادة ٩٩ من الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة نتقدم باالقتراح بقانون التالي: وجاء في القانون:

  مادة أولى

  تســــتبدل بنصوص املواد ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٣ (فقرة 
ثانية)، ٣٠، ٣٥ (فقرة ثالثة)، ٤١، ٤٣، ٤٧ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ 

املشار إليه النصوص التالية: 
  مادة ٤: لى كل ناخب ان يتولى حقوقه االنتخابية بنفســــه في الدائرة 
االنتخابية التي بها موطنه، وموطن االنتخاب هو املكان الذي يقيم فيه 
الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة. وعلى الهيئة العامة للمعلومات 
املدنيــــة اتخاذ كافة اإلجراءات للتحقق مــــن موطن االنتخاب الذي يقيم 
فيه الشــــخص بصفة فعلية دائمة ومســــتمرة قبل أن ترسل الكشوف 
املشــــار إليها في املادتني (٨، ٩) من هذا القانون إلــــى إدارة االنتخابات 
بوزارة الداخلية. وال يعتبر اي عنوان للسكن مسجال لدى الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية او اي محل إقامة غير الذي يقيم فيه الشخص بصفة 
فعلية دائمة ومســــتمرة موطن انتخاب له وال يجوز قيده فيه، ويعتبر 
باطال كل اجراء يتم على خالف حكم هذه املادة كما يبطل كل ما يترتب 

على ذلك من آثار.

  الدائرة االنتخابية

  مادة ٦: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، حترره 
إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية وفقا ألحكام املادة ٨ من هذا القانون.

  مادة ٧: يشمل جدول االنتخاب اسم كل كويتي يقيم بصفة فعلية دائمة 
ومســــتمرة في الدائرة االنتخابية وفقا ألحكام املادة ٤ من هذا القانون، 
توافرت فيه الصفات املطلوبة لتولي احلقوق االنتخابية ولقبه ومهنته 
وتاريخ ميالده، ورقم بطاقته املدنية ورقم شــــهادة اجلنســــية اخلاصة 
به ومحل وعنوان سكنه. وال يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول 
واحــــد، وإذا تعدد القيد فال يعتد اال بالقيد املطابق حلكم املادة ٤ من هذا 

القانون.
  مادة ٨: يتم حترير جداول االنتخاب وفقا لإلجراءات التالية:

  أـ ترسل الهيئة العامة للمعلومات املدنية الى إدارة االنتخابات بوزارة 
الداخلية خالل ســــتني يوما من تاريخ نشــــر هــــذا القانون في اجلريدة 
الرسمية، كشوفا مرفقة بها نسخا منها على اقراص الكترونية بترتيب 
حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة بأســــماء جميع الكويتيني 
الذين توافرت فيهم الصفات املطلوبة لتولي حقوقهم االنتخابية املنصوص 
عليها في هذا القانون، شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميالده ورقم 
بطاقته املدنية ورقم شهادة اجلنسية اخلاصة به ومحل وعنوان سكنه 
الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومســــتمرة وفقا ألحكام املادة ٧ من 

هذا القانون.
  ب ـ تقوم إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية بتحرير جداول انتخاب 
جديــــدة لكل دائــــرة انتخابية على حدة وفقا ملا هو وارد في الكشــــوف 
املشــــار إليها في البند أ من هذه املادة وتلغى كل جداول انتخاب اخرى 

عدا هذه اجلداول.
  جـ  تقوم إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية بنشــــر جداول االنتخاب 
اجلديدة املشار إليها في البند (ب) من هذه املادة بترتيب حروف الهجاء 
لكل دائرة انتخابية على حدة في اجلريدة الرســــمية وذلك خالل ستني 
يوما من تاريخ تسلمها الكشوف املنصوص عليها في البند (أ) من هذه 
املادة، شاملة جميع البيانات املشار إليها في املادة (٧) من هذا القانون، 
كما ترسل نسخة من هذه اجلداول مع نسخة منها على اقراص الكترونية 

الى األمانة العامة ملجلس األمة.
  مادة ٩: ترســــل الهيئة العامة للمعلومات املدنية الى إدارة االنتخابات 
بوزارة الداخلية في موعد ال يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لنشر 
جداول االنتخاب في اجلريدة الرسمية وفقا ألحكام املادة ٨ من هذا القانون، 
كما ترسل بعد ذلك تباعا في موعد ال يجاوز اليوم العاشر من كل شهر 
كشوفا مرفقة بها نسخا منها على اقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء 

  ثالثا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
  رابعا: كل من استعمل حقه في االنتخاب الواحد أكثر من مرة.
  خامسا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.

  مـادة (٤٧): تســــقط الدعوى العمومية واملدنية فــــي جرائم االنتخاب 
املنصــــوص عليها في هذا الباب عدا اجلرمية املنصوص عليها في البند 
خامسا من املادة (٤٣) واجلرائم املنصوص عليها في املواد (٤٣ مكررا)، 
(٤٣ مكررا «أ»)، (٤٥ مكررا) من هذا القانون مبضي ٦ أشهر من يوم إعالن 
نتيجة االنتخاب او تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق. وال يجوز في صدد 
تطبيق أحكام املواد ٤٣ مكررا و٤٣ مكررا «أ» و٤٥ مكررا من هذا القانون 

إعمال أحكام املادة (١٠٤) من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.
  مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم ٣٥ لســــنة ١٩٦٢ املشار إليه ٣ مواد 

جديدة برقم ٤٣ مكررا و٤٣ مكررا «أ» و٤٥ مكررا نصها اآلتي:
  مادة (٤٣ مكررا): مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 
يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن ٦ شهور كل من أدلى بصوته في االنتخابات 
العامة او التكميلية ملجلس األمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح 
نفســــه سواء في الدائرة االنتخابية املقيد فيها او في اي دائرة انتخابية 
أخرى، ولو لم يــــدل بصوته في االنتخابات، إذا كان أي من هؤالء مقيد 
في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه االنتخابي الذي يقيم فيه بصفة 
فعلية دائمة ومســــتمرة وفقا ألحكام املادة ٤ من هذا القانون. ويعاقب 
بالعقوبة ذاتها ســــواء من كان من ذوي الصفة العمومية او من غيرهم 
كل من ثبت انه تواطأ مع اجلاني على اي وجه في تسهيل قيده في غير 

الدائرة االنتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.

  الدعوى العمومية

  مـادة ٤٣ مكـررا «أ»: مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ٤١ من هذا القانون لكل 
ناخب في الدائــــرة االنتخابية خالل ٣٠ يوما اعتبــــارا من اليوم التالي 
لنشر أسماء الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس األمة 
وأسماء املرشــــحني فيها وفقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة ١١ من هذا 
القانون أن يبلغ النيابة العامة عن اجلرمية املنصوص عليها في الفقرة 
األولى من املادة (٤٣ مكررا) منه، وعلى النيابة العامة في هذه احلالة ان 
تقيم الدعوى العمومية على من ارتكب هذه اجلرمية. وعلى احملكمة من 
تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة ان تطلب من جميع اجلهات 
احلكومية وغيرها تقدمي البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى 
احلقيقة، وعلى هذه اجلهات تقدمي كل ما يتوافر لديها من هذه البيانات. 
وإذا صــــدر احلكم باإلدانة وكان عدد من أدينوا باإلدالء بأصواتهم بدون 
حق مساويا او زائدا على عدد األصوات التي كانت سببا في إعالن فوز 
اي من املرشحني في الدائرة حكمت احملكمة بإبطال انتخاب املرشح الذي 
أعلن فوزه نتيجة لذلك وأعلنت خلو مقعده. وفي جميع األحوال إذا كان 
اجلاني من املرشحني الذين أعلن فوزهم، ترتب وجوبا على احلكم بإدانته 

سقوط العضوية وإعالن خلو مقعده.
  مادة (٤٥ مكررا): مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 

يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن ٦ شهور:
  ١ـ  كل من طلب لنفسه او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر ماال او 
منفعة من اي نوع كانت او مجرد وعد بشــــيء من ذلك مقابل التصويت 

على وجه معني او االمتناع عن التصويت.
  ٢ ـ كل من أعطى ناخبا او عرض ان يعطيه لنفسه او لغيره بطريق 
مباشــــر او غير مباشــــر ماال او منفعة من اي نوع كانت او مجرد وعد 
بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معني او االمتناع عن التصويت 
ويعاقب بالعقوبات ذاتها من يتوســــط بني الراشي واملرتشي، واذا كان 
اجلاني مرشحا ترتب وجوبا على احلكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم 
يكن إذا صدر احلكم قبل إعالن نتيجة االنتخابات، وســــقوط العضوية 
وإعالن خلو مقعده إذا صدر احلكم بعد إعالن نتيجة فوزه، كما يستوجب 
احلكم عزل اجلاني من وظيفته إذا كان موظفا عاما، وفي جميع األحوال 
يعفى املرتشــــي او الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبالغ السلطات العامة 

باجلرمية قبل علمها بها.
  مادة ثالثة: تلغى املواد (٣، ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، ٤٢) والبندان ثانيا وثالثا من 

املادة (٤٤) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ املشار إليه.
  مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

  مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ 
هذا القانون. 

بالتعديالت الواجب اجراؤها على جداول االنتخاب لكل دائرة انتخابية 
على حدة حتى آخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي ارسلت فيه 

هذه الكشوف واالقراص االلكترونية متضمنة ما يلي:
  أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي 
احلقوق االنتخابية. واسماء من أهملوا بغير حق ألي سبب من األسباب. 
وأسماء املتوفني. وأسماء من فقدوا الصفات املطلوبة أو من كانت أسماؤهم 
قد أدرجت بغير حق. وأسماء من نقلوا موطنهم االنتخابي من دائرة انتخابية 
الى دائرة انتخابية أخرى يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومســــتمرة 
وفقا ألحكام املادة (٤) من هذا القانون. وأســــماء من أبلغوا الهيئة وفقا 
ألحــــكام املادة (١٠) من هذا القانون بأن قيودهم قد متت في غير الدوائر 
االنتخابية التي يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة. وتقوم ادارة 
االنتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول االنتخاب وفقا ملا هو وارد في 
الكشــــوف املشار اليها في هذه املادة كما تنشر هذا التعديل في اجلريدة 
الرسمية خالل سبعة ايام من تاريخ تسلمها للكشوف. وتتولى االدارة 
املذكورة خالل شهر يناير من كل عام نشر جداول االنتخاب بحالتها كما 

كانت في ٣١ ديسمبر من العام املنقضي.
  مادة ١٠: لى كل ناخب أهمل قيده من دون حق، او كان قيده قد مت في 
غيــــر الدائرة االنتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومســــتمرة 
باملخالفة ألحكام املادة ٤ من هذا القانون ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية في اي وقت بعد نشر جداول االنتخاب في اجلريدة الرسمية وفقا 
ألحكام املادتــــني ٨ و٩ من هذا القانون، مع بيان موطنه االنتخابي الذي 
يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة. وتقوم الهيئة بإرسال التعديالت 
التــــي تكون قد أجرتها بناء على ذلكـ  بعد التحريات الالزمةـ  الى ادارة 
االنتخابــــات بوزارة الداخلية وفقا ألحكام املادة ٩ من هذا القانون. وفي 
جميع األحوال تسري أحكام املادة (٤٣ مكررا) من هذا القانون على الناخب 
الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس االمة، كما تســــري احكام املادة 
ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة االنتخابية املقيد 
فيها او في اي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في االنتخابات، 
اذا كان اي منهما مقيدا في غير الدائرة االنتخابية التي يقيم فيها بصفة 

فعلية دائمة ومستمرة.
  مادة ١١: جري االنتخابات وفقا جلداول االنتخاب كما هي في آخر يوم 
من الشهر السابق على الشهر الذي جترى فيه االنتخابات وتقوم ادارة 
االنتخابات بوزارة الداخلية بنشر هذه اجلداول خالل سبعة ايام من تاريخ 
صدور مرســــوم دعوة الناخبني لالنتخاب. وتنشر ادارة االنتخابات في 
اجلريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة 
خالل سبعة ايام من اعالن نتائج االنتخابات العامة او التكميلية ملجلس 
األمة، اســــماء جميع الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم في هذه االنتخابات 
وأسماء املرشحني فيها، شاملة جميع البيانات املنصوص عليها في املادة 

٧ من هذا القانون.
  مادة ١٢: يحق لكل ناخب في اي وقت ان يحصل على نســــخة من آخر 
جداول االنتخاب مبا في ذلك نســــخة منها على قرص الكتروني مقابل 
رسم مقداره عشرون دينارا كويتيا لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة 
االنتخابية الواحدة مع نســــخة من القرص االلكتروني جلداول الدائرة 
ذاتها، ويجب ان يتضمن برنامج األقراص االلكترونية عالوة على البيانات 
املنصوص عليها في املادة ٧ من هذا القانون بيان وسيلة استخراج اسماء 
جميع الناخبني املقيدين في الدائرة في ذات الســــكن سواء كان ذلك في 

وحدات السكن اخلاص او في وحدات السكن االستثماري.
  مادة ١٦: عطى كل من قيد اسمه في جدول االنتخاب شهادة بذلك يذكر 
فيها اسمه وتاريخ ميالده ورقم قيده باجلدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة 

االنتخابية املقيد فيها.
  مـادة ٢٠: قدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة مبقر الدائرة 
االنتخابية خالل ساعات العمل الرسمي في األيام العشرة التالية لنشر 
املرســــوم او القرار بالدعوة لالنتخاب، وتقيد الترشيحات بحسب وقت 
ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصاالت، ويجوز لكل ناخب االطالع 
على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف للمرشحني لكل دائرة ويعرض في 
مكان بارز مبخافر الشرطة، كما ينشر في اجلريدة الرسمية خالل سبعة 

أيام من تاريخ اغالق باب الترشيح.

  الوزراء ورجال القضاء

  مادة ٢٣ (فقرة ثانيـة): وال يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة 
وأعضاء املجلس البلدي ترشيح أنفسهم اال اذا استقالوا مقدما من وظائفهم 

قبل شهرين على األقل من تاريخ اجراء االنتخابات.
  مادة ٣٠: للمرشــــحني دائما حق الدخول فــــي قاعة االنتخاب، ولهم ان 
يوكلوا في ذلك احد الناخبني بالدائرة االنتخابية، ويكون التوكيل كتابة. 
وال يجوز ان يحضر في داخل األسوار اخلارجية للمواقع التي فيها مقار 
اللجان االنتخابية غير الناخبني في الدائرة واملرشحني فيها، وال يجوز 
لهــــؤالء القيام بالدعاية ألي مرشــــح او القيام بأي عمل مما يحظره هذا 
القانون او حمل اي اشارة باسم املرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي 
يحملها الوكالء واملندوبون املعتمدون للمرشحني، وال يجوز ان يحمل اي 
منهم سالحا ظاهرا او مخبأ. ويعتبر سالحا في حكم هذه املادة باالضافة 
الى األســــلحة النارية ـ األســــلحة البيضاء والعصي التي ال تدعو اليها 
حاجة شخصية. وللمرشحني او وكالئهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن 
اي مخالفة ألحكام هذه املادة، وعلى رؤســــاء اللجان ان يثبتوا ذلك في 

محاضر جلانهم، وان يأمروا بوقف املخالفة فورا.

  ختام عملية االنتخاب

  مادة ٣٥ (فقرة ثالثة):: وبعد إعالن ختام عملية االنتخاب في جميع اللجان 
بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز األصوات.

  مادة (٤١): مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ٤٣ مكررا (أ) من هذا القانون، 
لكل ناخب أن يطلب إبطال االنتخاب الذي حصل في دائرته االنتخابية، 
ولكل مرشــــح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب 
الى احملكمة الدستورية خالل ١٥ يوما من إعالن نتيجة االنتخاب وإال كان 
غير مقبول، وعلى احملكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان 
تطلب من جميع اجلهات احلكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب 
إبطال االنتخاب، وعلى هذه اجلهات ان تقدم كل ما طلب منها من بيانات، 

ما يدخل في اختصاصها.
  مادة (٤٣): يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ٦ أشهر وبغرامة ال جتاوز 

٥ آالف دينار كويتي أو بإحدى هاتني العقوبتني:
  أوال: كل من طبع او نشــــر أوراقا لترويج االنتخاب دون ان تشتمل 

النشرة على اسم الناشر.
  ثانيــــا: كل من أبدي رأيه في االنتخاب وهــــو يعلم انه فقد الصفات 

املطلوبة الستعمال احلق في االنتخاب او ان حقه موقوف.

 ٥ نواب يقترحون تعديًال على قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة

 «الخارجية» أقرت دعم إجراءات
  حظر التعامل مع الكيان اإلسرائيلي

 يستحق الزوج الديبلوماسي المرافق لزوجه كامل الراتب 

 قــــال رئيس جلنة الشــــؤون 
اخلارجية النائب مبارك اخلرينج 
ان اللجنة اجتمعت االثنني املاضي 
حيث تناولت املوضوعات املدرجة 
على جــــدول أعمالها وناقشــــت 
مشروع قانون بشأن دعم وتشجيع 
احلماية املتبادلة لالستثمارات بني 
دولة الكويت واجلمهورية العربية 
السورية ملزيد من التعاون والتبادل 

التجاري بني البلدين.
  كما وافقت اللجنة على اقتراح 
بقانــــون بتعديل بعــــض أحكام 
قانون نظام السلكني الديبلوماسي 
والقنصلي بأن يســــتحق الزوج 

املرافق لزوجه من العاملــــني واملبعوثني بالبعثات 
الديبلوماســــية والقنصلية املوفدين للعمل خارج 
البالد والعاملني باملنظمات الدولية لكامل راتب الزوج 
املرافق لزوجه وطوال مدة وجوده باخلارج وذلك بعد 
ان كان يستحق نصف الراتب فقط للزوج وليس ألي 
من الزوجني حيث يشمل التعديل كال من الزوج أو 

الزوجة املوفدين للخارج.
  وعلى جانب آخر أشار رئيس اللجنة الى موافقة 
اللجنة على االقتراحات بقوانني في شأن دعم اجراءات 
حظر التعامل مع الكيان االسرائيلي على ضوء قوانني 
املقاطعة املنظمة لذلك حيث متتد أطر املقاطعة الى 
األمور االقتصادية وتبادل الزيارات أو االستيراد أو 
التصدير واإلعالن عن البضائع وغيرها من األمور 
التي متثل أي اتصال أو ارتباط مع الكيان االسرائيلي 
حتى يعدل من مواقفه الرافضة للحق العربي ويقر 
احلق العادل واملشــــروع للفلسطينيني في وطنهم 

وحماية املقدسات في بيت املقدس.
  كما ناقشت اللجنة االقتراحات برغبة املدرجة على 
جدول أعمال اللجنة واتخذت القرارات املناسبة في 

شأنها وإحالتها الى اللجنة.

  واســــتقبل اخلرينج مبكتبه 
صباح أمس سفير اململكة املغربية 
لدى البالد محمد بلعيش وتناول 
احلديث العالقات الودية واألخوية 
بني الدولتني والشعبني الكويتي 
واملغربي مشــــيدا بعمق الروابط 
األخوية التاريخيــــة التي تربط 
بينهما، مستذكرا املوقف الواضح 
من اململكة املغربية بالوقوف الى 
جانب احلق الكويتي وشــــجبه 
واستنكاره الشديد املقرون بالرفض 
الكامل للعدوان العراقي الغاشم 
على البالد مؤيدين حلق الشعب 
الكويتي املشروع في أمنه وسالمة 
أراضيه. وأوضح اخلرينج ان السفير أكد على جتديد 
الدعوة املوجهة الى رئيس مجلس األمة الكويتي والوفد 
املرافق له لزيارة مجلس النواب املغربي حتقيقا ملزيد 
من التواصل بني املجلســــني ودعما للعالقة األخوية 

التي تربط بني الشعبني الكويتي واملغربي.
  كما قدم السفير املغربي الدعوة الى رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية وأعضاء اللجنة لتبادل الزيارة 
مع جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس النواب املغربي 
ملزيد من دعم العالقات الثنائية واألخوية والتاريخية 

التي تهم األطراف.
  والى جانب ذلك أوضح رئيس جلنة الشــــؤون 
اخلارجية شــــجبه واســــتنكاره الســــتمرار قوات 
البوليزاريو فــــي احتجاز املناضل املغربي واملكافح 
من أجل وحدة وطنه مصطفى ســــلمي ولد سيدي 
مولود وتعريضه للتعذيب واإلكراه النفسي والبدني 

دون مبرر سوى مواقفه الوطنية املعلنة.
  وفي هذا الشأن يناشد الهيئات املجتمعية اإلقليمية 
والدولية املعنية بحقوق اإلنسان والدفاع عن املناضلني 
والشــــرفاء بذل كل املساعي املمكنة لإلفراج عن هذا 

املناضل. 

 مبارك اخلرينج 
 عسكر العنزي  

 د.حسن جوهر   ناجي العبدالهادي   عبدالرحمن العنجري   د.أسيل العوضي 

 عسكر يقترح إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك
العنزي  النائب عســـكر   قدم 
اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة 
الوطنية حلماية املستهلك، وجاء 

في اقتراح عسكر ما يلي:
  مـادة ١: في تطبيق أحكام هذا 
القانون تعني املصطلحات اآلتية 
املعاني املوضحة قرين كل منها:

  املستهلك: هو الطرف االخير في 
سلسلة التوزيع وهو املستهدف 
من وراء عمليات االنتاج والتوزيع 
ويتعاقد على ســـلع أو خدمات 
إلشـــباع احتياجاته الشخصية 
والعائليـــة. والتاجـــر: كل مـــن 
ينطبـــق عليه هذا الوصف طبقا 
ألحكام قانون التجارة، والسلعة: 
هي االشـــياء محـــل التعاقد بني 
املستهلك والتاجر لتلبية احلاجات 
الشـــخصية ســـواء كانت سلعا 
اســـتهالكية أو خدمات، والهيئة: 
يقصد بها الهيئة الوطنية حلماية 
املستهلك، والوزير: يقصد به وزير 

التجارة والصناعة.
  مادة ٢: تنشأ هيئة تسمى «الهيئة 
الوطنية حلماية املستهلك» تهدف 
الى حفظ حقوق املستهلك وضمان 
حصوله عليها من قبل البائعني 
بكل صورهم سواء كانوا جتارا 
أو صناعا أو مقدمي خدمات ومنع 

الضرر واألذى عن املستهلك.
  مادة ٣: يتكـــون مجلس ادارة 
الهيئة من ممثلي وزارات التجارة 
والصناعة والصحـــة والبلدية 
والشـــؤون االجتماعية والعمل 
والكهربـــاء واملاء واالحتاد العام 

  مادة ٦:خصص الدولة امليزانية 
الالزمة للهيئة لتمارس عملها.

  مادة ٧: لى رئيس مجلس الوزراء 
والوزراءـ  كل فيما يخصهـ  تنفيذ 

هذا القانون.
  وجاء فــــي املذكرة االيضاحية 
للقانــــون: في ظل معانــــاة أفراد 
املجتمع من ارتفاع االسعار وانتشار 
الغش التجــــاري، أصبحت هناك 
حاجة ملحة ألداة تشريعية حلماية 
املســــتهلك في ظل نظام اقتصاد 
الســــوق واالنفتاح على كل دول 
العالــــم وما قد يترتــــب عليه من 
ظهور بعض املنتجني واملوزعني 
والبائعني الذين قد يســــتخدمون 
طرقــــا احتيالية ووســــائل خداع 
من أجل اقناع املستهلك بالشراء، 
ذلك ان حماية املســــتهلك ال تقل 
أهمية عن نظم احلماية االجتماعية 
االخرى كالتأمني الصحي على سبيل 

املثال.
  وكان عدم وعي املستهلك وإملامه 
بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير 
من االحيــــان للتقدم بالشــــكوى 
واملطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية 
ووضــــوح دور االجهزة الرقابية 
والتنسيق بينها بالدرجة الكافية 
وغياب دور الرقابة الشــــعبية له 
أثره البالغ في عدم حتقق حماية 
املستهلك بالصورة املرضية، فال 
يجوز ان تلقى املسؤولية الكاملة 
حلماية املســــتهلك علــــى الدولة، 
فاملستهلك نفسه يتحمل جزءا منا 
وعليه دور مهم في هذه احلماية 

الشكاوى التي يقدمها املستهلك ضد 
التاجر ودراســــتها وتقدمي تقرير 
بشأنها الى الوزير. وابالغ جهات 
التحقيق باجلرائم التي تضر بحماية 
املســــتهلك. واجراء االستطالعات 
واالبحاث والدراسات املقارنة للسلع 
واخلدمات االستهالكية من حيث 
جودتها وصالحيتها لالستعمال 
اآلدمي وأسعار عرضها. وان يطلب 
من الوزير منع أي دعاية أو اعالن 
أو تخفيض وهمي من شأنه اإلضرار 
باملســــتهلك. واقتراح مشروعات 
القوانــــني أو اللوائــــح التي تدعم 
النتائج  حماية املستهلك. ونشر 
التي تتوصل اليها اللجنة واصدار 
النشــــرات في كل وسائل االعالم. 
النــــدوات واملؤمترات  وتنظيــــم 
خللــــق الوعي العام للمســــتهلك 
السلع واخلدمات وعالقتها  حول 

بصحة املستهلك وسالمته.

للجمعيـــات التعاونيـــة وغرفة 
التجـــارة والصناعـــة وممثلي 
جمعيـــات النفع العام والنقابات 
والهيئات الرياضية بواقع عضو 
من كل جهة حكومية، وعضو من 
كل جهة أهليـــة يختاره مجلس 
ادارة كل جمعية أو نقابة أو هيئة 
رياضية من بني أعضائها ملدة ٣ 
ســـنوات قابلـــة للتجديد، خالل 
ثالثـــني يوما من تاريـــخ العمل 
الوزير  القانون، واال اختار  بهذا 
من ميثلـــون اجلمعية أو النقابة 
أو الهيئة في مجلس ادارة الهيئة 
خالل خمسة عشر يوما من انتهاء 

املدة املشار اليها.
  مادة ٤: يدعـــو الوزير مجلس 
ادارة الهيئة لالجتماع خالل تسعني 
يوما من تاريخ العمل بهذا القانون 
النتخاب رئيـــس مجلس االدارة 
ونائبني له واالنتخاب يكون من 
بني ممثلي اجلهات االهلية فقط 
وال يجـــوز تولي ممثلي اجلهات 
احلكومية رئاسة مجلس االدارة 
وال يجوز توليهم منصبي نائب 
رئيس مجلس االدارة، ومدة مجلس 

االدارة ٣ سنوات.
  ويتولى مجلس االدارة إعداد 
مشروع النظام االساسي للهيئة 
وتقدميه موقعا عليه من أعضاء 
مجلس االدارة للوزير. وتنشـــأ 
الشخصية االعتبارية للهيئة من 
تاريخ نشر نظامها االساسي في 

اجلريدة الرسمية.
  مادة ٥: ملجلس ادارة الهيئة: تلقى 

مثل حرصه على التأكد من صالحية 
السلعة لالستخدام ومراجعتها، 
الفرد  ونظرا لضعف املســــتهلك 
فقد برز الــــدور االيجابي لتكاتف 
التجار  املستهلكني والشرفاء من 
واملنتجني للمحافظة على حقوق 
املســــتهلك والدفاع عن مصاحله 
الوطنية حلماية  بإنشاء «الهيئة 
املســــتهلك» التي يتم عن طريقها 
الفرديــــة  التصرفــــات  حتويــــل 
للمستهلكني الى تصرفات جماعية 
لهــــا وزنها عند اتخــــاذ القرارات 
التسويقية وتهدف الى خلق الوعي 
العام للمستهلك وإرشاده الى سبل 
التأكد من مالءمة املواد االستهالكية 
وإجــــراء االســــتطالع واالبحاث 
املقارنة للسلع  الدراسات  وإعداد 
واخلدمات االستهالكية من حيث 
جودتها وصالحيتها لالستعمال 
اآلدمي وأسعار عرضها، وإصدار 
النشرات وكل ما تتوصل اليه في 
سبيل حماية املستهلك وتوعيته في 
وسائل االعالم املختلفة والتعاون 
مع كل اجلهات الرقابية في سبيل 
حماية املستهلك وتطهير االسواق 

من وسائل الغش املتنوعة.
  وقد تناولت أحكام هذا القانون 
في مادته االولى معاني املصطلحات 
الواردة به فعرفت املستهلك بأنه 
الطرف االخير في سلسلة التوزيع 
وهو املستهدف من وراء عمليات 
االنتــــاج والتوزيع ويتعاقد على 
سلع أو خدمات إلشباع احتياجاته 

الشخصية أو العائلية. 

 تجري األبحاث والدراسات المقارنة عن أسعار السلع والخدمات


