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عدم استخدام أي 
وسيلة من وسائل 
اإلعالم أو الطباعة 

أو النشر أو الوسائل 
اإللكترونية لإلساءة 
بأي شكل للذات 

االلهية أو املالئكة 
أو القرآن الكرمي أو 
األنبياء أو الرسول 

صلى اهلل عليه وآله 
وسلم أو زوجاته 
أو آل بيته عليهم 
السالم أو األديان 

السماوية الثالثة أو 
معتقدات وشعائر 

األديان األخرى

ال يجوز ألي 
جمعية نفع عام 
أيًا كان نشاطها 

أو جمعية تعاونية 
أو أي احتادات 

عاملة في الكويت 
ممارسة التمييز 

العنصري

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـة موســوي الگـرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

ح�سن �سيد زاهد مو�سوي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لكونــه رمــزا للديبلوماســية 
العربية والدولية، حتى وصفه 
األمني العام لألمم املتحدة بأنه 

أمير اإلنسانية.
وتابــع الهرشــاني: ان مــا 
يثلج صدور الكويتيني جميعا 
هو متســك ســموه بالدستور 
والقانون وتوجيهاته السامية 
للحكومــة بضــرورة احتــرام 
الدســتور وتطبيــق القانــون 

دومنا متييز.
وزاد الهرشــاني: اســتطاع 
ســمو األمير لم شــمل الشعب 
الكويتــي في أكثر من مرة، بل 
واســتطاع تخطــي الكثير من 
األزمات، فقد أثبت ســموه في 
كل املواقف بأنه رجل دولة من 
طراز فريد من خالل حبه لشعبه 
وحرصه علــى مصالح وطنه، 
ومتسكه بالدميوقراطية وحرية 
التعبير وإعالء راية الدستور 

جديــدة أخرى علــى صحيفة 
االستجواب أثناء املناقشة.

وباإلطالع على االستجواب 
وما اشــتمل عليه من محاور، 
وبتطبيق املبادئ الدســتورية 
آنفــة البيان تبــني أنه تضمن 
العديد مــن األمور التي وردت 
دون حتديد مما يستدعي طلب 
إيضاحها حتى يتسنى لنا إعداد 
الرد املناسب عليها ومنها ما يلي:
1ـ  ما ورد بالصفحة رقم 14 
بشأن اإلشــارة إلى ما خلصت 
إليــه تقارير ديوان احملاســبة 
في مراقبة اعمــال الوزارتني ـ 
وذلك دون ان يتطرق إلى حتديد 

املالحظات التي يعنيها.
2ـ  مــا ورد بالصفحــة رقم 
17 بشأن اإلشارة إلى املكاتبات 
املتعلقة بأعمال جسر الغزالي 
والتي وردت على وجه العموم 
دون حتديد أرقام وتواريخ تلك 

الكتب.
3 ـ مــا ورد بالصفحة رقم 
22 بشأن عدم استخدام املنتج 
احمللي مــن األنابيــب في أحد 
مشاريع الوزارة دون أن يحدد 

هذا املشروع أو رقم العقد.
4ـ  ما ورد بالصفحتني رقمي 
)27، 29( من إهدار للمال العام، 

الهرشاني يهنئ الشعب الكويتي مبرور
8 سنوات على تولي سمو األمير مقاليد احلكم

اإلبراهيم يستوضح من اخلرافي في عدة محاور

وكلمة القانون واحملافظة على 
القيم األصيلة التي يتميز بها 

املجتمع الكويتي.

وعــدم املصداقيــة فــي تنفيذ 
بالــوزارة،  الكبرى  املشــاريع 
وتعطيــل األعمــال وإفشــالها 
بالغــاء العديــد من املشــاريع 
دون مراعاة الصالح العامـ  دون 
حتديد املشــاريع التي يعنيها 
والوقائع التــي أدت الى اهدار 
املال العام مما يتعذر معه اعداد 

الرد املناسب بشأنها.
وبناء على ما تقدم وتأكيدا 
مــرة أخــرى علــى رغبتنا في 
التعاون مع السلطة التشريعية 
للقيام بدورها الدســتوري في 
ممارسة الرقابة البرملانية على 
أعمال السلطة التنفيذية، وفي 
ســبيل ذلــك نرجــو موافاتنا 
باإلجابة عن االستفسارات آنفة 
البيان، وذلك حتى يتسنى لنا 
إعداد الرد املناسب على جميع 
النقاط الواردة به على وجه من 

الدقة واملوضوعية.

هنــأ النائــب حمــد ســيف 
الكويتي  الشــعب  الهرشــاني 
مبناسبة مرور 8 سنوات على 
تولــي صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، مؤكدا ان البالد في عهده 
ترفل في ثيــاب العز والرفعة 
والكرامــة، حيــث قــدم راعي 
النهضة الكثير لوطنه وأبنائه.

وقال الهرشاني في تصريح 
صحافــي: ان البــالد أحوج ما 
تكون الى حنكة وحكمة صاحب 
السمو األمير، لقيادة السفينة 
في هذه املرحلة، كما قادها سموه 
بنجاح طوال 8 ســنوات، نظرا 
ملا متــر به املنطقــة من أمواج 
متالطمة كادت ان تعصف بأمن 

واستقرار بعض الدول.
ان  الهرشــاني:  وأضــاف 
مبادرات سمو األمير السياسية 
واإلنســانية تخطــت احلدود 

األشــغال  وزيــر  قــدم 
العامة ووزيــر الكهرباء واملاء 
م.عبدالعزيــز اإلبراهيم طلب 
استيضاح لبعض النقاط التي 
وردت باالســتجواب املقدم في 
حقه من النائب م.عادل اخلرافي: 
وجاء في االســتيضاح ما يلي: 
باإلشــارة إلى املوضوع أعاله 
ـ وملــا كان النظام الدســتوري 
للكويت يؤمن بأحقية نائب األمة 
في اســتجواب أي وزير ضمن 
اختصاصاتــه حتــت مبررات 
تهدف إلى اإلصالح السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي.. 
ونحن بدورنا نويد أي استجواب 
ميارس هذا احلق دون اي حتفظ 
مــا دامت النية خالصة هلل عز 
وجل ولتحقيق أماني املواطنني.
مــن  الهــدف  كان  وملــا 
االســتجواب هو الوصول الى 
اظهــار احلقيقــة عــن طريــق 
التعاون بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية باستعمال االدوات 
الرقابية عمــال بنص املادة 50 
مــن الدســتور، ورغبة منا في 
دعــم احلكــم الدميوقراطــي 
لوطننا الغالــي وحرصا على 
صالح املواطن الكويتي الذي هو 
غايتنا، فالغرض من االستجواب 
هــو أن نضــع احلقيقــة أمــام 
الشعب مصدر السلطات وليس 

أي هدف آخر.
وحيــث إن مفاد نص املادة 
100 من دستور الكويت واملادة 
الداخليــة  الالئحــة  134 مــن 
ملجلس األمة، أنه يشــترط في 
االستجواب ان يكون موضوعه 
واضحــا ومحــددا بوقائع لها 
أسانيد حتى يتخذ املستجوب 
عدته ويستعد ملناقشته ويتمكن 
من االدالء بحجته، وكذلك حتى 
يحظر أن يتم اقحام موضوعات 

حمد سيف الهرشاني

م.عبدالعزيز اإلبراهيم م.عادل اخلرافي

قدّم قانوناً للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري

دشتي: ال يجوز ألي فرد استخدام أي وسيلة إعالمية
لإلساءة ألحد مكونات املجتمع أو أفراده

اجلزائية إلى النيابة العامة 
املختصة.

الثانــي: أشــكال  البــاب 
املســاس بالوحدة الوطنية 

وصور التمييز العنصر:

مادة 9

ال يجــوز ألي فــرد أن 
يســتخدم أي وســيلة مــن 
وســائل اإلعالم أو الطباعة 
الوســائل  أو  النشــر  أو 
اإللكترونيــة لإلســاءة بأي 
شكل بإحدى مكونات املجتمع 
الكويتــي أو أحــد أفراده أو 
إحدى طوائفه أو احلض على 
كراهية أو ازدراء أي فئة من 

فئات املجتمع.

مادة 10

ال يجــوز ألي فــرد أن 
يســتخدم أي وســيلة مــن 
وســائل اإلعالم او الطباعة 
الوســائل  او  النشــر  او 
االلكترونيــة لإلســاءة بأي 
شكل أو التدخل في معتقدات 
األفراد أو شعائرهم أو احلض 

على كراهيتها أو ازدرائها.

مادة 11

ال يجــوز ألي فــرد أن 
يســتخدم أي وســيلة مــن 
وســائل اإلعالم او الطباعة 
الوســائل  او  النشــر  او 
االلكترونيــة لإلســاءة بأي 
شكل للذات االلهية او املالئكة 
او القرآن الكرمي او االنبياء 
او الرسول صلى اهلل عليه 
وآله وسلم أو زوجاته أو آل 
بيته عليهم السالم أو األديان 
السماوية الثالثة او معتقدات 

وشعائر األديان األخرى.

مادة 12

ال يجــوز ألي فــرد ان 
يســتخدم أي وســيلة مــن 
وسائل اإلعالم او الطباعة أو 
النشر أو الوسائل االلكترونية 
لإلســاءة أو املساس بكرامة 
االشخاص او التعرض للحياة 
الشخصية ألي فرد داخل أو 
ازدراء أي حياة شخصية لفئة 
من فئات املجتمع أو مكوناتها.

ويســري هذا احلكم ولو 
قام الفرد باإلساءة أو املساس 
أو االزدراء أو احلــض على 
الكراهية في أي مكان عام أو 
خاص دون استخدام الوسائل 

السابقة.

مادة 13

ال يجوز ألي فرد أو ألي 
سلطة من السلطات أو ألي 
وسيلة من وسائل اإلعالم أو 
الطباعة أو النشر أو الوسائل 
اإللكترونيــة ممارســة أي 
صورة من صــور التعبير 
القولية أو املكتوبة أو الرمز 
أو الصور ما من شــأنه ان 
يــؤدي الــى منع ممارســة 
األفــراد حريــة ممارســة 
معتقداتهم وشعائرهم وفقا 
الثالثة  الســماوية  لألديان 
وطوائفهــا أو ان يحــرض 
الغير أو السلطات األخرى 
وأعضاءها على اتخاذ إجراء 
ملنع ممارسة هذه احلريات 

أو التقليل منها.

مادة 14

أو  ال يجــوز ألي فــرد 
ألي سلطة من السلطات أو 
أعضائهــا أو العاملني فيها 
أو ألي وســيلة من وسائل 
اإلعالم أو الطباعة أو النشر 
أو الوســائل اإللكترونيــة 
احلض على ممارسة التمييز 
العنصري وفقا ملا عرفه هذا 
القانون أو الدفع به في أداء 
الدولة لكافة وظائفها بكافة 
أنواعها في كل مرافق الدولة 
واألجهزة واإلدارات التابعة 
لها والهيئات واملؤسســات 
املســتقلة أو امللحقــة فــي 
داخل الكويت وخارجها بني 
جميع الســكان في الكويت 

أو بعضهم.

مادة 15

ال يجوز ألي موظف عام 
ان ميارس التمييز العنصري 
وفقا ملــا عرفه هذا القانون 
أثنــاء أدائه لوظيفته جتاه 
أي فرد من األفراد أو جتاه 
أحد العاملــني في الوظيفة 
ســواء كان هذا التمييز قد 
اتخذ بصورة قرارات إدارية 
أو أي صورة أخرى من صور 

أداء الوظيفة اإلدارية.

مادة 16

ال يجوز ألي من اجلهات 
التابعة للقطاع اخلاص أو 
موظفيها ممارســة التمييز 
العنصري وفقا ملا عرفه هذا 
القانون أثناء أداء وظائفهم 
جتاه أي فرد من األفراد في 
الكويت أو جتاه أحد العاملني 

في تلك اجلهات ســواء كان 
هذا التمييز قد اتخذ بصورة 
قــرارات أو أي صورة أخرى 

من صور أداء وظائفهم.

مادة 17

ال يجوز ألي جمعية نفع 
عام أيا كان نشاطها أو جمعية 
تعاونية أو أي احتادات عاملة 
في الكويت ممارسة التمييز 
العنصري وفقا ملا عرفه هذا 
القانــون جتــاه أي فــرد من 
األفراد فــي الكويت أو جتاه 
املوظفني فيها أو جتاه األعضاء 
املنتسبني لها أو جتاه األعضاء 

العاملني فيها.
الثالــث: أحــكام  البــاب 

ختامية

مادة 18

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشد يعاقب عليها قانون آخر 
يعاقــب باحلبس مدة ال تقل 
عن ثالث ســنوات وال تزيد 
على ســبع سنوات وبغرامة 
ال تقــل عن ثالثة آالف دينار 
كل من يخالف أحكام املواد 9 

إلى 18 من هذا القانون.
وتكــون العقوبة احلبس 
مدة ال تقل عن سبع سنوات 
وال تزيد على عشر سنوات 
وبغرامــة ال تقــل عن خمس 
آالف دينار اذا ارتكبت املخالفة 
ألحــكام املواد مــن 9 إلى 19 
من أحــد أعضاء الســلطات 
الثــالث أو العاملــني فيها أو 
من أحد من أعضاء جمعيات 
النفــع العــام أو اجلمعيات 
االحتــادات  أو  التعاونيــة 
العاملة في الكويت، مع عزله 
من الوظيفة العامة، وحرمانه 
الترشــيح لعضوية كل  من 
املجالس والهيئات العامة أو 
التعيني عضوا بها وحرمانه 
من االشتراك في أي انتخاب 
ألعضــاء املجالس والهيئات 
العامة، وحرمانه من مزاولة 
بالنســبة  احلــرة  املهنــة 
ملمارســيها، وكل ذلــك ما لم 
يرد اليه اعتباره وفقا لقواعد 
رد االعتبار مع مراعاة القوانني 
املنظمــة لرفع احلصانة عن 
أعضاء السلطتني التشريعية 

والقضائية.
ومع عــدم اإلخــالل بأي 
عقوبة أشــد يعاقــب عليها 
قانــون آخر تكــون العقوبة 
اإلعدام فيما لو تسبب الفعل 
املكون للجرمية االقتتال بني 

األفراد أو الى وفاة أحدهم.
الفقــرات  يســري حكــم 
الثالث الســابقة على املمثل 
القانونــي بكل وســيلة من 
الوسائل اإلعالمية ووسائل 
الطباعة والنشر وأي وسيلة 

من الوسائل اإللكترونية.

مادة 19

تختص النيابة العامة دون 
غيرهــا بالتحقيــق اجلنائي 
والتصرف واالدعاء في جميع 
اجلرائم املنصوص عليها في 

هذا القانون.

مادة 20

دائرة اجلنايات في احملكمة 
الكليــة هي املختصــة بنظر 
جميــع الدعــاوى اجلزائيــة 
املنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون، وتستأنف أحكامها 
أمــام محكمــة االســتئناف، 
ويجوز الطعن فــي األحكام 
محكمــة  مــن  الصــادرة 
االســتئناف بطريق التمييز 

أمام محكمة التمييز.
وتخضــع جميــع صور 
الوقائــع احملققــة إلحــدى 
اجلرائــم املنصــوص عليها 
في املــواد من 9 إلــى 18 من 
هذا القانون من حيث حتققها 
من عدمها الى تقدير محكمة 
املوضوع حتت رقابة محكمة 

التمييز.

مادة 21

عنــد تلقي النيابة العامة 
ألي بالغ أو شــكوى جزائية 
متعلقــة بارتــكاب إحــدى 
اجلرائــم املنصــوص عليها 
فــي هــذا القانون فــي املواد 
مــن 9 إلــى 18 يجــب عليها 
فيهــا  التحقيــق  مباشــرة 
ويجوز لها عرض الشــكوى 
أو البالغ وأسانيده على الهيئة 
لالستئناس برأيها وال يكون 

رأي الهيئة ملزما للنيابة.

مادة 22

يعمــل بهــذا القانون من 
تاريخ نشــره فــي اجلريدة 
الرســمية، وعلــى رئيــس 
مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا 

القانون.

التصرفات القولية والفعلية 
التي تصدر من الغير وبأي 
وسيلة من وسائل التعبير 
وتكــون ماســة بالوحــدة 
الوطنية أو تؤدي الى التمييز 
العنصــري، ودرء مخاطــر 
التصرفــات وآثارهــا  تلــك 
ومالحقة مرتكبيها وإحالتهم 
للقضاء، والعمل على اتخاذ 
كل ما من شأنه منع وقوعها 
واالستيثاق من عدم تكرارها.
وتعزيــز  إرســاء  ـ   4
وتكريــس الوحدة الوطنية 
ودولة الدستور واملؤسسات 
املواطنة  والقانــون ومبــدأ 
وكل ما من شــأنه أن يؤدي 
إلــى مكافحة جميع أشــكال 
فــي  العنصــري  التمييــز 
الدولة باستخدام كل الوسائل 
اإلعالمية املرئية واملسموعة 
واملطبوعــة  واملقــروءة 
والوسائل اإللكترونية، سواء 
كانــت تلك الوســائل تابعة 

للقطاع اخلاص أو العام.
5 ـ اإلميان التام بدستور 
الدولة وتفعيل جميع بنوده 
وأحكامه لضمان عدم اخلروج 

عنها.
6 ـ تشجيع وتفعيل دور 
األفراد ومؤسسات ومنظمات 
املجتمع املدني في املشاركة 
الفعالة والنشطة في مكافحة 
جرائــم الوحــدة الوطنيــة 
وجرائم التمييز العنصري، 
أفــراد املجتمــع  وتوعيــة 
مبخاطرها وتوســيع نطاق 
املعرفة بوســائل وأساليب 

الوقاية منها.
التقاريــر  تلقــي  ـ   7
اجلزائيــة  والبالغــات 
والشــكاوى اإلدارية في كل 
واقعة ترتكــب ضد الوحدة 
الوطنيــة أو تشــكل متييزا 
عنصريــا والتحقيق األولي 
فيها بكل وســائل التحقيق 
وإحالتها إلى النيابة العامة 
املختصة، إلى جانب ما متلكه 

النيابة العامة للتصرف.
8 ـ وضــع اســتراتيجية 
وطنية شاملة لتعزيز وإرساء 
الوحدة الوطنية ومكافحة كل 
أشــكال التمييز العنصري، 
وإعــداد اآلليــات واخلطــط 
والبرامج املنفذة لها، ومتابعة 
تنفيذها مع اجلهات املعنية.

9ـ  أي اختصاصات أخرى 
يرى مجلــس الهيئة القيام 
بها من أجل حتقيق أهدافها.

مادة 5
يجب على الهيئة أن تقوم 
بإنشاء جلنة تسمى )جلنة 
حتقيق الهيئة( برئاسة وزير 
العدل وعضوية كل من وزير 
الداخليــة، وأحــد القضــاة، 
والنائب العام أو أقدم احملامني 
العامني األعضاء في مجلس 
الهيئة وأحد أعضاء مجلس 

الهيئة.
ويجوز للهيئة أن تنشئ 
أي جلان وأقسام أخرى الزمة 
لعملها، ولها أن تستعني مبن 
تراه مناسبا في هذا الشأن.

مادة 6

عند تقدمي بالغ أو شكوى 
إلــى الهيئــة بشــأن إحــدى 
اجلرائــم املنصــوص عليها 
في هذا القانون، تقوم الهيئة 
إلــى جلنة حتقيق  بإحالته 
الهيئة الواردة ذكرها باملادة 

اخلامسة.

مادة 7

تتولــى جلنــة حتقيــق 
الهيئة إجــراء حتقيق أولي 
في أي بالغ أو شكوى جزائية 
أو إداريــة محــال إليهــا من 
مجلس الهيئة، ولها في ذلك 
االستماع للمبالغ أو الشاكي 
واملشكو في حقه أو في حقهم 
واالستماع ألي شهود إثبات 
أو نفــي. وترفع اللجنة بعد 
التحقيق بتقرير الى مجلس 
الــرأي إما  الهيئــة يتضمن 
بإحالــة البالغ أو الشــكوى 
للنيابــة العامــة املختصــة 
أو حفظهــا. علــى أن يكون 
التقريــر مشــفوعا بجميــع 
أوراق التحقيق واملستندات 
املقدمة مــن جميع االطراف 
ليتخذ مجلس الهيئة القرار 

باإلحالة أو احلفظ.

مادة 8

بعــد ورود تقرير جلنة 
التحقيق الهيئة إلى مجلس 
الهيئة يجب على املجلس قبل 
إحالة البالغ أو الشكوى الى 
النيابــة العامة املختصة أن 
تسعى جاهدة وبكل الوسائل 
املشروعة الى حتقيق الصلح 
بني الطرفني الشكوى في مدة 
ال تقل عن ثالثة شهور تبدأ 
مــن تاريخ تســلمها تقرير 
اللجنــة. وفــي حالــة عــدم 
حتقيق الصلح يقوم املجلس 
بإحالــة البالغ أو الشــكوى 

قدم النائب د.عبداحلميد 
اقتراحــا بقانــون  دشــتي 
في شــأن الوحــدة الوطنية 
ومكافحة التمييز العنصري، 
وجاء في القانون املقترح: 

الباب األول
أحكام عامة

مادة 1

لتطبيق أحكام هذا القانون 
يكــون لأللفــاظ والعبارات 
الواردة أدناه املعاني املبينة 
أمــام كل منها مــا لم يقتض 

سياق النص معنى آخر:
الكويت: دولة الكويت.

الهيئــة: الهيئــة العامــة 
للوحــدة الوطنية ومكافحة 

التمييز العنصري.
الوطنيــة: هي  الوحــدة 
التألف والوحدة والتكامل بني 
أبناء الشعب الكويتي بكافة 
طوائفه في إطار من التفاعل 
واالقتصــادي  السياســي 
املبنيــة على  واالجتماعــي 
أســاس متــني مــن احلقوق 
واحلريات العامة واخلاصة 
التــي ترفض املســاس بهذا 
التآلــف وتلــك الوحــدة أو 
التمييــز والتفرقــة بينهــم 
بسبب اجلنس أو األصل أو 
اللغــة أو الديــن أو الطائفة 

أو املعتقد.
جرائم الوحدة الوطنية: 
هــي اجلرائــم التــي متــس 
الوحــدة الوطنيــة وحتقق 
النزاعات والتفرقة بني شعب 
الكويت والعقوبــات عليها 

الواردة في هذا القانون.
جرائم التمييز العنصري: 
هي اجلرائم التي تشكل تفرقة 
ومتييزا بني الناس من ناحية 
وانتهاكا حلقوقهم وحرياتهم 
العامــة مــن ناحيــة أخرى 
والعقوبــات عليهــا الواردة 

في هذا القانون.

مادة 2

تنشأ مبوجب هذا القانون 
هيئــة عامة ذات شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة حتــت 
مسمى »الهيئة العامة للوحدة 
الوطنيــة ومكافحة التمييز 
العنصــري« حتت إشــراف 

رئيس مجلس الوزراء.
الهيئــة مهامها  وتــؤدي 
واختصاصهــا باســتقاللية 
وحيادية كاملة وفقا ألحكام 
هذا القانــون وال يجوز ألي 
شــخص أو جهة أو هيئة أو 
ســلطة التدخل في شؤونها 
أو ســير عملها بأي صورة 
كانت وبأي حال من األحوال.

المادة 3

يشــكل مجلــس الهيئــة 
بالشكل التالي:

1- رئيس مجلس الوزراء 
ـ رئيسا.

ـ  الداخليــة  وزيــر   -2
عضوا.

3- وزير العدل ـ عضوا.
4- ثالثة أعضاء منتخبني 

من مجلس األمة ـ أعضاء.
5- قاضيان من السلطة 
القضائية ال تقــل درجتهما 

عن مستشار ـ أعضاء.
6- النائب العام أو أقدم 

احملامني العامني ـ عضوا.
7- ست شخصيات بارزة 
يختارهم الديــوان األميري 
من جميع شرائح ومكونات 

الشعب ـ أعضاء.
الهيئــة مــرة  وجتتمــع 
شهريا وكذلك إذا دعا رئيسها 
لالجتمــاع أو بطلــب مــن 
نصــف أعضائها، وال يكون 
اجتمــاع املجلــس صحيحا 
إال بحضور أغلبية أعضائه 
القــرارات مبوافقة  وتصدر 
أغلبية أعضائه وعند تساوي 
األصوات يرجح اجلانب الذي 
فيه الرئيس، ويحدد املجلس 
بقرارات صادرة منه مكافآت 

رئيسه وأعضائه.

مادة 4

الـــهــيـــئة  تـــتـــــولى 
االختصاصات التالية:

وتطبيــق  متابعــة   -1
كافــة القوانــني واملراســيم 
الصــادرة باملوافقــة علــى 
كافــة االتفاقيــات اخلاصــة 
باإلعــالن العاملــي حلقــوق 
اإلنســان وبالعهــد الدولــي 
اخلــاص باحلقــوق املدنية 
والسياسية، ومبكافحة كافة 
العنصري  التمييز  أشــكال 
ضد اإلنسان وضد ممارسة 
كافة حقوقه وحرياته العامة 

واخلاصة.
2- متابعــة وتطبيــق 
أحكام هذا القانون املتعلقة 
الوطنية  الوحــدة  بحمايــة 
ومكافحة كافة أشكال التمييز 
العنصــري التي ترتكب في 

الكويت.
3- منــع ومكافحة كافة 

د.عبداحلميد دشتي


