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نواب يقترحون السماح للموظف احلكومي
 مبزاولة أعمال في غير أوقات العمل الرسمية

قدم النواب د.حسن جوهر ومهند 
الساير وعبداهللا املضف ومهلهل املضف 
ود.عبدالكرمي الكندري اقتراحا بقانون 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون 
رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ في شــأن اخلدمة 

املدنية، ونص االقتراح على ما يلي:
املادة األولــى: تضاف مادة جديدة 
برقم (٢٦ مكررا أ) إلى املرسوم بالقانون 
رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ املشار إليه نصها 
اآلتــي: «يجــوز للموظــف اجلمع بني 
الوظيفة والعمل في القطاع األهلي أو 
احلكومي بنظــام املكافآت بعد إخطار 

جهة عمله بذلك العمل وطبيعته على ان 
يتجنب تعارض املصالح بني أنشطته 
اخلاصــة ومصالح اجلهــة احلكومية 
ومشــروعاتها، وأن يتجنب كذلك كل 
ما من شأنه ان يحقق بشكل مباشر او 
غير مباشر منفعة او فائدة او مصلحة 
ماديــة او معنوية لــه أو ألحد أقاربه 
حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته 
ذلك يجــازى تأديبيا مع عدم اإلخالل 
مبســؤوليته املدنية أو اجلزائية عند 

االقتضاء».
املادة الثانية: يلغى البند ٣ من املادة 

٢٥ والبند (أ) من املادة ٢٦ من املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ املشار إليه.

املادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

املادة الرابعة: على رئيس مجلس 
الوزراء والــوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن 
اخلدمة املدنية على ما يلي: نظرا لألعباء 
التي يتحملها املوظف احلكومي ورغبته 

فــي تعدد مصادر دخلــه، إال ان هناك 
بعض املواد في املرسوم بالقانون رقم 
١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية 
متنعــه من مزاولة اي عمل جتاري او 
العمل لدى غيره، حيث نصت املادة ٢٥

في البند ٣ املراد إلغاؤه على ان يحظر 
علــى املوظف: (٣ - أن يــؤدي أعماال 
للغير مبرتــب أو مبكافأة أو بدونهما 
ولو في غير أوقات العمل الرسمية إال 
بإذن كتابي مــن الوزير ويعتبر عدم 
احلصول على هذا اإلذن مبثابة مخالفة 
تأديبية تستوجب املساءلة). وكذلك 

نصت املادة ٢٦ في البند (أ) أيضا على 
ان يحظر على املوظف:

(أ - أن يزاول األعمال التجارية او 
الصناعيــة او املهنيــة وذلك فيما عدا 
احلاالت التي يحددها مجلس اخلدمة 

املدنية....).
ورغبــة من املشــرع في الســماح 
للموظف احلكومــي مبزاولة األعمال 
اخلاصــة او العمل لدى الغير مبرتب 
أو مبكافأة او دونهما وفي غير أوقات 
العمل الرسمية على أال يتعارض ذلك 
مع مصلحة جهة العمل الرئيســة مع 

ضرورة اإلخطــار قبل املزاولة، وذلك 
ملســاعدة املوظف فــي تنويع مصادر 
دخله في اإلطار املشــروع له وجتنب 
الدخول فــي احملظورات، على ان تتم 
محاسبته تأديبيا في حال عدم إخطاره 
جهة عمله بالعمل لدى الغير او في حال 
وجود تعــارض في املصالح مع جهة 
عمله، لــذا جاء هذا االقتــراح بقانون 
بإضافــة مادة جديدة برقم (٢٦ مكررا 
أ) الى املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ املشــار إليه وإلغــاء البند ٣ من 
املادة ٢٥ والبند (أ) من املادة ٢٦ منه.

بشرط إخطار جهة عمله لتنويع مصادر دخل املوظف ومواجهة األعباء احلياتية

عبداهللا املضفد.عبدالكرمي الكندريد.حسن جوهر د.عبدالعزيز الصقعبيمهلهل املضف مهند الساير

٥ نواب يقترحون قانونًا ينّظم البرامج الطبية التخصصية كونها
مهددة بالتوقف والهجرة للكفاءات جراء ضعف احلوافز املالية

تقــدم النواب مهند الســاير وعبــداهللا املضف 
ود.حســن جوهر ومهلهل املضــف ود.عبدالعزيز 
الصقعبــي باقتراح بقانون بشــأن تنظيم البرامج 

الطبية التخصصية ونص االقتراح على ما يلي:
املادة األولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها:
البرامج الطبية التخصصية: هي أنشطة صحية 
مختصة بنظام طبي محدد بهدف حتقيق مصلحة 
عالجيــة راجحة للمحافظة علــى حياة األفراد تتم 
من خالل املراكز الصحية والعيادات واملستشفيات 

واملختبرات التابعة لوزارة الصحة.
الهيئة الطبية: األطباء املختصون بالطب البشري 
وطب األسنان املرخص لهم مبزاولة مهنة الطب وفق 
القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ املشار اليه، ويشرفون 
على البرنامج الطبي العالجي التخصصي وتختص 

مبباشرة عالج املرضى.
الهيئة املســاندة: املهــن املســاعدة ملهنة الطب 
احملددة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة 
مهنة الطب واملهن املســاعدة لهــا وحقوق املرضى 

واملنشآت الصحية.
اجلهات الرقابية: ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني 
املاليني ووزارة املالية واإلدارة املالية بوزارة الصحة.

املخصصات املالية: الرواتب واملكافآت واالمتيازات 
املاليــة للعاملني ضمن البرنامج وتشــمل الهيئات 

الطبية واملهن املساعدة لها.
الوزير املختص: وزير الصحة.

املشــرف العام للبرنامج الطبي: املســؤول عن 
إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ البرنامج وتنظيم 

العمل فيه.
املادة الثانية: يصدر الوزير املختص قرارا وزاريا 
يقضي بتســمية البرنامج الطبي، وتشكيل الهيئة 
الطبية التي تتولى االشراف على البرنامج، وحتديد 
الهيئة املســاندة العاملة ضمن البرنامج ويشــمل 
القرار امليزانية املرصــودة لتنفيذ البرنامج واملدة 

الزمنية له واملخصصات املالية.
كما يتضمن القرار تسمية اعضاء الفرق الطبية 
التــي ســتتم االســتعانة بها مــن خــارج الكويت 
للمشاركة الى جانب الهيئة الطبية بتنفيذ البرنامج 

ومخصصاتهم املالية، على ان تكون تلك الفرق تعمل 
في ذات التخصص للبرنامج الطبي وفي مستشفيات 

ذات تصنيف عاملي عال في املجال الطبي.
املــادة الثالثة: تختار الهيئــة الطبية من بينها 
مشــرفا عاما يتولى االشراف على تنفيذ البرنامج 
الطبي ويصدر التعليمات الالزمة له، وفي حال خلو 
منصب املشــرف العام للبرنامج الطبي ألي سبب 
من االسباب يتولى االكبر سنا مسؤولية االشراف 

على البرنامج.
املــادة الرابعة: تعفى ميزانيــة البرامج الطبية 
التخصصية من الرقابة املسبقة للجهات الرقابية، 
وتخضــع آلليــة الرقابة الالحقة مــن قبل اجلهات 

الرقابية والقوانني املنظمة لتلك اجلهات.
املادة اخلامسة: تستثنى الهيئة الطبية والهيئة 
املســاندة من اجــراءات التعيــني وســلم الرواتب 
والدرجات اخلاصة بديوان اخلدمة، ويخول للوزير 
املختص ممارسة كافة الصالحيات املقررة ملجلس 
اخلدمة املدنيــة وديوان اخلدمة املدنية املنصوص 
عليها فــي القوانني واللوائح والقرارات، كما يحدد 

الوزير املختــص بالقرار الوزاري املشــار اليه في 
املادة الثانية من هذا القانون رواتب وأجور الهيئة 
الطبيــة والهيئة املســاندة العاملة ضمن البرنامج 

واالمتيازات واملكافآت املالية.
املادة السادسة: توفير كافة التسهيالت الالزمة 
من قبل اجلهات احلكومية لتنفيذ البرنامج الطبي.

املادة الســابعة: علــى رئيس مجلــس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن 
تنظيم البرامج الطبية التخصصية على ما يلي:

نظرا ملا آلت إليه البرامج الطبية التخصصية من 
ضعف في تنفيذها نتيجة البيروقراطية احلكومية 
ومركزيــة القرار علــى الرغم من وجــود الكفاءات 
واإلمكانيــات الطبية من الكــوادر الوطنية املؤهلة 
والتــي في حاجة الــى بيئة عمل مهيــأة لتمكينهم 

من اإلجناز.
وملا كانت الكويت من الدول السباقة على املستوى 
اخلليجــي ودول املنطقة في تنفيذ البرامج الطبية 
التخصصية كبرنامج زراعة الكلى وبرنامج زراعة 

الكبد وغيرها، حتى باتت تلك البرامج مهددة بالتوقف 
وهجرة الكفاءات الوطنية بعدما اصيبت باإلحباط 
جــراء ضعف احلوافــز املالية والتمكــني الوظيفي 
وصعوبة جتــاوز التعطيل اإلجرائــي في الروتني 
احلكومي خاصة أن مثل تلك البرامج مرتبطة ارتباطا 
كليا بحياة األفراد وصحتهم وأي تعطيل فإنه يؤثر 
سلبا وبشكل مباشر على حياة املرضى واستمرار 

بقائهم على قيد احلياة.
اســتنادا ملا سبق، ارتأينا ضرورة ايجاد قانون 
خاص يجرد تلــك البرامج الطبية املتخصصة من 
البيروقراطية احلكومية والنأي بها عن الروتني في 
سير اجراءات توفير املعدات واالحتياجات وكذلك 
املخصصات املالية للفريق الطبي ملا هو معمول به 
بإعفائها من الرقابة املسبقة وأخذ موافقات اجلهات 
الرقابيــة متهيدا للصــرف مؤدية بذلك الى تعطيل 
اجراء التدخل الطبي الالزم إلنقاذ ارواح األفراد، وال 
ينــال ذلك من فرض الرقابــة على املال العام وذلك 
من خالل الرقابة الالحقة واحملاسبة وفق القوانني 

املنظمة لها.

مثل زراعة الكبد والكلى ويجردها من البيروقراطية احلكومية والروتني

بشرط جتنب الدخول في احملظورات على أن تتم محاسبته تأديبيًا في حال وجود تعارض في املصالح مع جهة عمله

تستثنى الهيئة الطبية والهيئة املساندة من إجراءات التعيني وسلم الرواتب والدرجات اخلاصة بديوان اخلدمة مع حتديد الرواتب واألجور ضمن البرنامج واالمتيازات واملكافآت املالية

نواب: إحالة القوانني حال املوافقة عليها باملداولة الثانية 
بأغلبية األعضاء الى مجلس الوزراء خالل سبعة أيام من تاريخها

تقدم النواب مهند الساير 
وعبداهللا املضف ود.حســن 
املضــف  ومهلهــل  جوهــر 
الكنــدري  ود.عبدالكــرمي 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم (١٢) لسنة 
١٩٦٣ في شأن الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
ونص االقتراح على ما يلي:
املــادة األولى: يســتبدل 
بنصي املادتني (٣٢ و٣٥) من 
القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣
املشار إليه النصان اآلتيان:

مــادة ٣٢: «يتكون مكتب 
املجلــس من الرئيس ونائب 
الرئيس وأمني السر واملراقب 
ورئيس كل من جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وجلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية 

مبجرد انتخابهما».
مــادة ٣٥: «يتم االنتخاب 
ملناصب مكتب املجلس كافة 
بالتتابــع وبطريقة االقتراع 
العلنــي عــن طريــق النداء 

«وعلــى رئيــس مجلس 
الــوزراء او الوزير املختص 
اإلجابة على أسئلة األعضاء 
وفقــا ملا هو منصوص عليه 
من إجراءات في املادة ١٢٤ من 

الالئحة.
املادة الثالثة: تلغى املادتان 
رقمــا ٤٣ مكــررا و١٢٠ مــن 
القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣

املشار إليه.
املادة الرابعة: يعمل بهذا 
القانون من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة االيضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديــل 
بعض احكام القانون رقم (١٢) 
لسنة ١٩٦٣ في شأن الالئحة 
الداخلية ملجلــس األمة على 

ما يلي:
نصــت املــادة (١١٧) مــن 
دستور دولة الكويت «يضع 
مجلس األمة الئحته الداخلية 
متضمنة نظام ســير العمل 
في املجلس وجلانه وأصول 

على األمانــة العامة، وتلقي 
االمور املستعجلة، واملضابط 
وميزانية املجلس، والعرائض 
والشــكاوى، واالستجوابات 
وحفظ النظام داخل املجلس، 
ومهام أخــرى عديدة، عالوة 
على ذلك الدور املهم الذي يقوم 
به أعضاء مكتب املجلس من 
نائب الرئيس واملراقب وأمني 
الســر، على اثر ذلك جاء هذا 
القانون حلماية تلك املناصب 
من الصراعات السياسية وهو 
ما يدفع ايضا الى وقوف الثقل 
احلكومي في التصويت على 
احليــاد لكــي يظــل اختيار 
اعضاء مكتــب املجلس عمال 
برملانيــا خالصــا بعيدا عن 
الصفقات السياسية للحكومة، 
وحتى يكون بتنافس ايجابي 
ينعكــس اثره علــى مصالح 
الدولة وتنميته واســتقراره 

السياسي.
لذلــك نصت املادة األولى 
من املقتــرح على اســتبدال 

االقتــراع العلنــي النتخــاب 
مكتــب املجلس عــن طريق 
النداء باالســم وكان الغرض 
من الفقرة املضافة إلى نص 
املادة (١٠٤) اعطاء املشاريع 
املقــرة مبوافقــة  بقوانــني 
االغلبيــة في املداولة الثانية 
صفة االهمية واالســتعجال 
ليقوم رئيس املجلس برفعها 
الى مجلس الوزراء للتصديق 
عليها دون تأجيل او تهاون، 
وحتــى يتســنى اســتكمال 
اجراءات نشرها في اجلريدة 
الرســمية حتى تكون نافذة، 
الفقرة املضافة  بينما جاءت 
الى عجز املــادة ١٢٣ بالتزام 
قانونــي بأن يجيــب رئيس 
مجلــس الــوزراء او الوزير 
املختص عن اسئلة االعضاء 
وفقــا ملا هو منصوص عليه 
في اجراءات في املادة (١٢٤) 

من الالئحة.
الثالثة من  ونصت املادة 
املقترح على الغاء املادتني (٤٣

املناقشة والتصويت والسؤال 
وســائر  واالســتجواب 
الصالحيات املنصوص عليها 
في الدستور، وتبني الالئحة 
الداخلية اجلزاءات التي تقرر 
على مخالفة العضو للنظام او 
تخلفه عن جلسات املجلس او 
اللجان بدون عذر مشروع».

ومن هذا املنطلق، وأثناء 
ممارسة العمل البرملاني وفق 
القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣
في شــأن الالئحــة الداخلية 
ملجلس االمة والقوانني املعدلة 
عليــه برزت احلاجة إلضفاء 
مزيد من الشفافية والنزاهة 
والرقابــة الشــعبية من قبل 
الناخب علــى اداء نوابه في 
البرملاني،  ممارستهم للعمل 
ونظرا ألهمية منصب رئاسة 
مجلس األمــة ودوره الفاعل 
في ادارة السلطة التشريعية 
بترؤس اجللســات، ومتثيل 
املجلــس، بجانــب دوره في 
مكتــب املجلس، واالشــراف 

نصي املادتني (٣٢ و٣٥) من 
الالئحــة الداخليــة ملجلــس 
األمة بتعديل تشكيل اعضاء 
مكتب املجلس في املادة (٣٢) 
بينما اســتهدف التعديل في 
املــادة (٣٥) جعل التصويت 
ملناصب مكتب املجلس كافة 
عن طريق االقتراع العلني نداء 
باالسم بدءا من منصب رئيس 
املجلس ثم نائب الرئيس ثم 
املراقــب ثم أمني الســر بذات 
اآللية، وال يشمل هذا التعديل 
بطبيعة احلال كال من رئيس 
التشريعية  الشــؤون  جلنة 
والقانونيــة ورئيــس جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية.

وجــاءت املــادة الثانيــة 
إلضافة فقرة اخيرة الى املواد 
(٣٦ و١٠٤ و١٢٣) من الالئحة 
الداخلية والتي دللت أوالها 
على وجــوب ادراج اســماء 
املرشحني في ورقة االقتراع 
حال الســرية، هو ما انتفت 
احلاجــة اليه بالتحــول الى 

مكررا) و(١٢٠ من الالئحة)، 
وذلــك ملا للجنــة االولويات 
املنصوص عليها باملادة (٤٣
مكــررا) من هيمنــة على كل 
مــا يقدم مــن مقترحــات او 
مشروعات القوانني باالضافة 
الى سلطة ادخال التعديالت 
علــى جدول اعمال اجللســة 
وهو مــا يتعــارض مع حق 
النائــب فــي ممارســة دوره 
البرملانــي ويفرض ســلطان 
علــى اعماله من خالل تدخل 
جلنة االولويات بتحديد مدى 
أهمية كل مقترح او مشروع 
قانــون وادراجــه خالل دور 
االنعقــاد او تأجيلــه، هو ما 
ميثــل تعديا على مــا يقدمه 
النائب مــن مقترحات متثل 
اولوية لدى الشعب. بينما جاء 
الغاء املادة (١٢٠) من الالئحة 
تأكيــدا على حق املجلس في 
ان يكون سيد قراراته دون ان 
يقصر حق استبعاد املقترحات 
بيد رئيس ومكتب املجلس.

قدمه مهلهل وعبداهللا املضف وجوهر والساير والكندري

باالســم وباألغلبية املطلقة، 
فإذا لم تتحقق هذه األغلبية 
أعيد االنتخاب للمرة الثانية 
ويكون الفوز فيها باألغلبية 
النســبية فإن تساوى اثنان 
أو أكثــر في هذه األغلبية مت 

اختيار احدهما بالقرعة».
املادة الثانية:

يضاف الى نصوص املواد 
٣٦ و١٠٤ و١٢٣ مــن القانــون 
رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣ املشــار 
إليه فقرات اخيرة نصوصها 

كاآلتي:
مادة ٣٦ فقرة اخيرة:

«ويستثنى من ذلك ما ورد 
في نص املادة ٣٥ من اجراءات 

النتخاب مكتب املجلس».
مادة ١٠٤ فقرة اخيرة: 

«ويقوم رئيــس املجلس 
برفع املشــروع حال املوافقة 
عليه باملداولة الثانية بأغلبية 
األعضاء الى مجلس الوزراء 
خالل سبعة أيام من تاريخه».

مادة ١٢٣ فقرة أخيرة: 


