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30 تشريعًا اقتصاديًا نصفها لألمن الوطني وأولوية 
واحدة للتعليم من 102 مشروع قانون

مركز »اتجاهات للدراسات« يصنف القائمة الكاملة لألولويات الحكومية 

رئيس مركز اجتاهات خالد املضاحكة

أصدر مركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث )اجتاهات( الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحكة تقريره 
األول ال���ذي صنف في���ه إجمالي 
األولويات احلكومية البالغ عددها 
102 للفصل التشريعي الثالث عشر 
على أن يصدر غدا تقريره الثاني 
املتعل���ق باألولويات ال���� 25 التي 
وضعتها احلكومة في إطار أولوياتها 
القصوى لدور االنعقاد الثالث من 

الفصل التشريعي احلالي. 
 وبينّ التقرير األول ان احلكومة 
تولي اهتماما فائقا بإصالح البنية 
التش���ريعية للقط���اع التنم���وي 
واالقتصادي في البالد متاشيا مع 
خطة التنمية والبنود التي وردت 
فيها ف���ي حي لم تول���ي اهتماما 
بإصالح البنية التشريعية املتعلقة 
التعليمي  البيئة والقطاع  بحماية 
وحصل اهتمامها بالضريبة على 

الترتيب اخلامس في األولويات.
وأوض���ح اجتاهات في تقريره 
ان الكشف عن عنصر األهمية في 
األولوي���ات احلكومية ال يكمن في 
املدى التكراري الذي حتصل عليه 
كل فئة واردة في اجلدول أدناه بل 
من املمكن ان يكون هناك مشروع 
قانون يأخذ معدال تكراريا اقل ولكنه 
يفوق في أهميته وضرورية اجنازه 
باقي مشاريع القواني األخرى التي 
أعلن���ت عنها احلكومة إال انه على 
الرغم من ذلك فان حتليل مضامي 
األولويات احلكومية املعلنة ترسم 
مالمح التوجهات احلكومية خالل 
دور االنعقاد احلال���ي من الفصل 
التشريعي الثالث عشر أمام الرأي 
العام، فمن األهمية مبكان اإلشارة إلى 
ان العد التكراري األكبر ألي أولوية 
حكومية كم���ا وردت في اجلدول 
التالي رقم )1( ال تعتبر استحسانا 
او ميزة حتسب للحكومة آو املجلس 
النيابي ألنها تعكس حقيقة القصور 
في أداء الس���لطتي التش���ريعية 
والتنفيذية مع���ا خاصة ان هناك 
عددا من مشاريع القواني الواردة 
في إجمال���ي األولويات احلكومية 
لم يتم اجنازها في ميعادها احملدد 
فعلى س���بيل املثال هناك مشروع 
قانون بش���أن الرسوم والتكاليف 
مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة وهو محال الى مجلس األمة 
منذ أربعة عشر عاما في 14 يناير 
1997 ول���م يتم اجن���ازه وتفعيله 
الواقع وهو مش���روع  على ارض 
ورد في سياق إجمالي األولويات 
احلكومية وهناك مشروعات محالة 
الى مجلس األمة منذ س���نة 2000 
ال���ى املجلس منذ  وأخرى محالة 
أعوام 2004 و2006 و2007 و2008 

الضرائب والجمارك 
في الترتيب الخامس 
والقضاء في الترتيب 
الثالث والشأن 
االجتماعي حل رابعًا

تضمنت مشروعات 
محالة على مجلس 
األمة منذ 14 عامًا

و2009 و2010 وجميعه���ا واردة 
في قائمة األولويات وبصفة عامة 
ميكن اإلشارة إلى املضامي الكلية 
إلجمالي األولويات احلكومية من 

خالل اجلدول رقم )1( :

29.4% للمشاريع التنموية

تشير بيانات اجلدول رقم )1( 
إل���ى ان احلكومة تول���ي اهتماما 
التشريعية  البنية  كبيرا بإصالح 
والقانوني���ة اخلاص���ة باجلانب 
التنموي والتجاري وهو ما يتوافق 
مع التوجهات اخلاصة بتنفيذ خطة 
التنمية والس���عي إليجاد مخارج 
قانونية يتم ع���ن طريقها متويل 
وتنفيذ ما ورد في اخلطة من بنود، 
حيث جاءت مش���روعات القواني 
املعتزم تعديلها واخلاصة باجلانب 
التنموي والتجاري في الترتيب األول 
مبعدل 30 مشروع قانون من إجمالي 
مشروعات القواني 102 كما أعلنت 
عنها جلن���ة األولويات واحلكومة 
وذلك بنسبة 29.4%، ومن املالحظ 
على املش���اريع اخلاصة باجلانب 
التنموي واالقتصادي ان الغالبية 
منها تتجه إلصالح البنية القانونية 
للشركات للعمل على توفير اكبر 
قدر ممك���ن من الس���يولة املادية 
لتمويل وتنفيذ مش���اريع اخلطة، 
فمن مناذج مشاريع القواني اخلاصة 
بهذا الشأن مشروع قانون بتعديل 
قانون حماية املنافس���ة رقم )10( 
لسنة 2007 مشروع رقم 81 لسنة 
2010، ومشروع القانون باملوافقة 
على اكتت���اب دول���ة الكويت في 
زيادة رأسمال املؤسسة اإلسالمية 
لتنمية القطاع اخلاص، ومشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )8( لسنة 2001 بشأن تنظيم 
اس���تثمار رأس املال األجنبي في 
الكويت، ومش���روع قانون  دولة 
التجارية وآخر  الش���ركات  بشأن 
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات 
التجارية رقم 15 لسنة 1960 وغيره 
بشأن الوكاالت التجارية، ومشروع 
قانون آخ���ر بتعديل بعض أحكام 
املرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 
1990 بشأن تنظيم تداول األوراق 
املالية وإنشاء األوراق املالية وإنشاء 
صناديق االستثمار مرسوم رقم 383 

لسنة 2007، ومشروع قانون في 
شأن تنظيم االستعانة بالشركات 
املؤهلة في مجال تطوير احلقول 

النفطية.
وتوض���ح بيانات اجلدول رقم 
)1( أيضا ان احلكومة تولي اهتماما 
بتعديل مشروعات القواني اخلاصة 
بقضايا األمن الوطني، حيث جاء 
ذلك ف���ي الترتيب الثاني بواقع 15 
مش���روع قانون تعتزم احلكومة 
إدخ���ال تعديالت عليها بنس���بة 
14.7% ومنها مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 1968/23 
بشأن نظام قوة الشرطة، ومشروع 
قانون آخر في شأن شركات األمن 
واحلراسة، ومشروع إنشاء الهيئة 
العامة للحماية املدنية، ومشروع 
قانون بش���أن تنظيم االجتماعات 
واملواكب العام���ة، في حي جاءت 
مش���روعات القوان���ي اخلاص���ة 
بالرؤية احلكومي���ة والتي تصب 
في اجتاه إصالح القضاء وتعديل 
عدد من األحكام الواردة بقواني في 
الثالث بواقع 9 مشاريع  الترتيب 
وبنسبة 8.8% من إجمالي أولويات 
احلكومة ال���� 102 التي مت اإلعالن 
آنفا ومنها قانون اإلجراءات  عنها 
واحملاكم���ات اجلزائية واملرافعات 
املدنية والتجارية وتعديل بعض 
أحكام املرس���وم بالقانون رقم 23 
لسنة 1990 بش���أن قانون تنظيم 

القضاء.

8 مشاريع اجتماعية

القواني  وجاءت مش���روعات 
اخلاصة بتعديل البنية االجتماعية 
ف���ي الترتيب الراب���ع لألولويات 
احلكومية خالل دور االنعقاد احلالي 
بواقع 8 مش���اريع قواني ونسبة 
8.8% من إجمالي األولويات وفي هذا 
الشأن تشير احلكومة إلى رغبتها 
ف���ي تعديل بعض أح���كام قانون 
التأمينات االجتماعية والقانون رقم 
51 لس���نة 1984 في شأن األحوال 
الشخصية وقانون حلماية األطفال 
من العنف واالستغالل وقانون ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومشروع قانون 
محكمة األسرة ومشروع قانون في 
شأن دور احلضانة اخلاصة وآخر 

في شأن احلضانة العائلية.

القواني  وجاءت مش���روعات 
القانونية  البنية  اخلاصة بضبط 
والتشريعية للضرائب واجلمارك 
في نفس الترتيب والنس���بة التي 
حصلت عليها مشروعات القواني 
اخلاصة بالشؤون الطبية والصحية 
فقد حصل كل منهما على الترتيب 
اخلام���س بنس���بة 5.9% وعدد 6 
مش���اريع بقواني قابلة للتعديل 
منها في الضرائب واجلمارك على 
املثال ال احلصر مشروع  س���بيل 
إنشاء دائرة جمركية للبريد السريع 
ووكالء الشحن في اجلمرك البري، 
القيمة املضافة  وقانون ضريب���ة 
واخلاص بالكويت، ومشروع تيسير 
اإلجراءات اجلمركية )جمارك مول(، 
ومن املش���اريع اخلاصة بالش���أن 
الطبي والصحي مشروع بتعديل 
القانون رقم 2008/31 بشأن الفحص 
الطبي قبل الزواج، ومشروع قانون 
حماية املبلغي عن األخطاء الطبية، 
ومشروع قانون آخر خاص بإنشاء 
هيئة حكومية مستقلة لالعتراف 

بجودة الرعاية الصحية.

االتفاقيات سادسا

القواني  وحصلت مشروعات 
اخلاصة باالتفاقيات واملعاهدات التي 
أبرمتها احلكومة على املس���تويي 
الترتيب  اإلقليمي والدول���ي على 
السادس بنسبة 4.9% بواقع خمسة 
مش���روعات بقواني منها مشروع 
قان���ون باملوافقة على اتفاقية بي 
حكوم���ة الكوي���ت والبنك الدولي 
لإلنش���اء والتعمير، واتفاقية بي 
الكويت وحكومة بلغاريا  حكومة 
بش���أن التعاون في مج���ال األمن 
الداخل���ي، واتفاقي���ة دول مجلس 
التع���اون لدول اخللي���ج العربية 
ملكافحة اإلرهاب، وجاءت مشروعات 
القواني اخلاصة بتحسي أوضاع 
البنية التحتية واملرافق العامة في 
نفس الترتيب والنسبة التي حصلت 
عليها مش���اريع القواني اخلاصة 
باالتفاقيات واملعاهدات اإلقليمية 
والدولية ومنها على سبيل املثال 
ال احلصر مش���روع قانون تعديل 
تعريفه الكهرباء واملاء وآخر إلنشاء 
مؤسسة لكل منهما ومشروع قانون 
البلدية وفروعها باحملافظات وآخر 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)79( لس���نة 1995 بشأن املرسوم 
والتكاليف مقابل االنتفاع باملرافق 

واخلدمات العامة.

ثالثة مشاريع إعالمية

وحازت مشاريع القواني اخلاصة 
الترتيب  مبكافحة اجلرائم عل���ى 
السابع لألولويات احلكومية بواقع 
أربعة مش���اريع قواني ونس���بة 
3.9% من إجمال���ي قائمة أولويات 
احلكومة خالل دور االنعقاد احلالي 
من الفصل التشريعي الثالث عشر، 
ومنها املطالبة بتعديل القانون رقم 
)25( لس���نة 2002 بشأن مكافحة 
غس���يل األموال وآخر للمخدرات 
وغيره لالجتار بالبش���ر وتهريب 
املهاجرين، بينما جاءت مش���اريع 
القواني اخلاصة باإلسكان وضبط 
األداء اإلعالمي املرئي واملس���موع 
الثامن بواقع ثالثة  الترتيب  على 
مشاريع لكل منهما ونسبة %2.9، 
فمن املشاريع احلكومية اخلاصة 
بقضايا اإلسكان مشروع بتعديل 
قانون الرعاية السكنية رقم )47( 
لس���نة 1993 وآخر بشأن إيجارات 
العقارات ومشروع قانون بإنشاء 
صندوق إسكان املرأة، بينما املشاريع 
اخلاصة بضب���ط األداء الصحافي 
واإلعالمي، كما وردت في أولويات 
احلكومة مش���روع بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )61( لسنة 2007 
بشأن اإلعالم املرئي واملسموع، وآخر 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
2006/3 في شأن املطبوعات والنشر 
وغيره بش���أن ت���داول املعلومات 

ووثائق الدولة.

أولوية واحدة للتعليم

 وجاءت املشاريع اخلاصة بالنقل 
واملواص���الت وتنظيم االتصاالت 
والبريد في الترتيب التاسع مكرر 
ألولويات احلكومة حيث حصلت 
كال منهما على نفس عدد املشاريع 
بواقع مشروعي ونسبة 1.9% فالنقل 
واملواصالت لديها رغبة في إصدار 
قانون الطيران املدني وإنشاء هيئة 
لتنظيم النقل، ولالتصاالت والبريد 
رغبة في إنش���اء هيئ���ة لتنظيم 
االتصاالت وإنشاء مؤسسة أخرى 
للبريد، وفي هرم أولويات احلكومة 
جاءت مش���اريع القواني اخلاصة 
بحماية البيئة والرياضة وبراءات 
الترتيب  االختراع والتعلي���م في 
العاش���ر واألخير بواقع مشروع 
قانون لكل منهما ونس���بة %0.98 
من إجمالي مشروعات القواني التي 
أدرجتها احلكومة وأعلنت أنها من 

أولوياتها.

جدول 1:يوضح اجمالي أولويات الحكومة خالل الدور الحالي

العددالمستهدف من مشاريع القوانين

النسبة المئوية 

من اجمالي 

األولويات
3029.4التنمية واالقتصاد

1514.7االمن الوطني

98.8اصالح القضاء والبنية القانونية

87.8الشؤون االجتماعية

65.9الضرائب واجلمارك

65.9الشؤون الصحية

54.9االتفاقيات

54.9املرافق العامة

43.9مكافحة اجلرائم

32.9قضايا االسكان

32.9ضبط األداء االعالمي

21.9النقل واملواصالت

21.9تنظيم االتصاالت والبريد

10.98حماية البيئة

10.98الرياضة

10.98براءات االختراع

10.98التعليم

102100االجمالي


