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نائب الرئيس محمد املطير وأسامة الشاهني ود.عبدالكرمي الكندري خالل االجتماعشعيب املويزري ومهند الساير وعبداهللا فهاد وعادل اللوغاني خالل االجتماع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مترئساً االجتماع

أحمد السعدون: تسّلمت استجوابًا من النائبة جنان بوشهري للوزير الشيتان
مكتب املجلس: عدم التجديد للمستشارين الوافدين تنفيذًا لسياسة اإلحالل

أعلن رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
عن تسلمه استجوابا من النائبة د. جنان 
بوشهري موجها إلى نائب رئيس مجلس 
الدولة لشــؤون مجلس  الوزراء ووزير 

الوزراء براك الشيتان.
وقال السعدون في تصريح صحافي 
«إنه وفقا لإلجراءات الالئحية فقد أرسلت 

نسخة من صحيفة االستجواب املكون من 
ثالثة محاور إلــى كل من رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف األحمد 
الصباح واألخ نائب رئيس مجلس الوزراء 
الوزراء»،  الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
مشــيرا إلى أنه سيتم إدراج االستجواب 

في أول جلسة عادية مقبلة.

من جانب آخر، عقد مكتب مجلس االمة 
اجتماعا أمس برئاسة رئيس املجلس أحمد 
السعدون، وحضر االجتماع نائب رئيس 
مجلس األمة محمد املطير، وأمني ســر 
الشاهني، ومراقب  النائب أسامة  املجلس 
املجلس النائــب د. عبدالكرمي الكندري، 
ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

النائب شــعيب املويزري، ورئيس جلنة 
النائب  التشــريعية والقانونية  الشؤون 
مهند الســاير، ورئيس جلنة األولويات 
عبــداهللا فهاد العنزي، وأمني عام مجلس 
األمة عادل اللوغاني. كما حضر جانبا من 
االجتماع أعضاء الفريق املكلف مبراجعة 
عدد من القرارات اإلدارية املتعلقة باألمانة 

العامة ملجلس األمة وهــم حمد العليان، 
النمش،  الظفيري، ود.منيرة  ود.يوسف 
وحمود احلامت، إضافة الى منسق الفريق 
ناصر املطني. وقرر املكتب رفض التجديد 
جلميع املستشارين الوافدين مبجلس األمة 

تنفيذا لسياسة اإلحالل التي أعلن عنها.
واتخــذ مكتب املجلس قــرارا بعدم 

تعويض النواب عن حضورهم املؤمترات 
غير الرسمية أو الفعاليات غير البرملانية 

أو تلبية لدعوات شخصية.
هذا، وبــدأ مكتب املجلس مناقشــة 
بالتحقيق في  املعنيــة  اللجــان  تقارير 
تعيينات القياديني واملوظفني خالل فترة 

حل مجلس األمة.

عالية اخلالد تقترح إنشاء «هيئة السجل املدني» ملباشرة 
السلطات واالختصاصات كافة بشأن اجلنسية الكويتية

قدمت النائبة عالية اخلالد 
اقتراحا بقانون بإنشــاء هيئة 
السجل املدني وشؤون اجلنسية 
مع إعطائه صفة االســتعجال، 
ونصت مــواد االقتراح على ما 

يلي: مادة (١) التعريفات:
الهيئة: هيئة السجل املدني 

وشؤون اجلنسية.
املجلس: مجلس األمناء.

الرئيس: الرئيس التنفيذي.
الالئحة  التنفيذية:  الالئحة 
التي تصدر مبرسوم والقرارات 
الصــادرة عن مجلــس األمناء 
أو الرئيــس التنفيذي بحســب 

االختصاص.
مادة (١): تنشــأ هيئة عامة 
مســتقلة تتمتع بالشــخصية 
االعتبارية تسمى هيئة السجل 
املدني وشؤون اجلنسية، يكفل 
لهــا هذا القانون اســتقالليتها، 
الســلطات  لهــا  وتــؤول 
واالختصاصــات كافة بتطبيق 
أحكام املرســوم األميــري رقم 
١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن اجلنسية 
الكويتيــة وما يرتبط بتطبيق 

أحكامه في أي قانون آخر.
مادة (٢) اهداف الهيئة:

الهويــة  - احلفــاظ علــى 
الوطنية املتمثلــة في املواطنة 

واكتساب اجلنسية الكويتية.
- توحيد اجلهات املختصة 
في تنفيذ أحكام املرسوم بقانون 
رقــم ١٥ لســنة ١٩٥٩ بشــأن 
اجلنســية وتعديالتــه ضمــن 

إطار الهيئة.
القضــاء علــى حــاالت   -
التزويــر والتزييــف والغــش 
غيــر  مبعلومــات  واإلدالء 
صحيحة أو الســعي للحصول 
على اجلنسية الكويتية بطرق 
غيــر مشــروعة او االدعاء غير 

املشروع باستحقاقها.
ســحب  عــدم  ضمــان   -
اجلنســية أو إسقاطها من دون 

سند من القانون.
- إنشــاء وحتديث أرشيف 
وطني للجنسية الكويتية يكون 
مطابقا لصحيح تنفيذ القانون، 
وأن تكون ســجالت الدولة في 
جهات الدولة كافة متوافقة معه.

مادة (٣) اختصاصات الهيئة: 
١- تنفيــذ أحكام املرســوم 
بقانــون رقــم ١٥ لســنة ١٩٥٩
بشــأن اجلنســية وتعديالته، 
ومتابعة تنفيذ أحــكام مواده، 
واقتراح ما تــراه من تعديالت 

والوفيــات فــي وزارة الصحة 
الدراســي واإلدارة  والتسلسل 
املركزيــة لإلحصــاء ومعاجلة 

أي خلل في ذلك.
٤- متابعة حاالت الوفاة أو 
الوالدة خارج الكويت او التغيب 
لفترة تتجاوز خمس ســنوات 
مــن دون وجــود أي معلومات 
قانونية متوافرة عن وضعهم.

٥- إنشاء مركز احملفوظات 
املدنــي  الســجل  وأرشــيف 
واجلنسية، ووضع خطة حفظ 
تلك البيانات باملركز أو أي نسخة 

احتياطية.
٦- حتديــد طــرق اإلثبات 
والنفي والقرائن الالزمة بشأن 
دعــاوى النســب ومــا يتصــل 
بتطبيــق أحــكام هــذا القانون 
والقانــون رقم ١٠ لســنة ٢٠١٠

في شأن تنظيم إجراءات دعاوى 
النسب وتصحيح األسماء.

مــادة (٤) : للهيئــة مجلس 
أمنــاء يرأســه رئيــس مجلس 
الوزراء ويضم ١٠ أعضاء آخرين 

على النحو اآلتي:
١- وزير اخلارجية

٢- وزير الدفاع
٣- وزير الداخلية

٤- رئيــس جهــاز األمــن 
الوطني

الــوزراء  مــن  اثنــان   -٥

السابقة، بأغلبية األعضاء الذين 
يتشكل منهم املجلس.

وفي كل احلاالت عند تساوي 
األصوات يرجــح اجلانب الذي 
صوت معه من ترأس االجتماع.

مادة (٦): كما يفصل املجلس 
في حاالت فقدان أي من أعضائه 
الشروط الواجب توافرها فيه، 
وفي استقاالت أعضائه أو حاالت 
شــغر العضوية ألي سبب من 
األســباب. ويتخــذ اإلجــراءات 
الالزمة نحو ترشيح بديل عنه 

وفق ما هو منصوص عليه.
ومدة مجلــس األمناء أربع 
التجديــد  ســنوات، ويجــوز 
لألعضــاء مــن غيــر شــاغلي 
العضوية بحكم مناصبهم ملدة 
مماثلة مرة واحدة جميعهم أو 

بعضهم.
مــادة (٧): يختص مجلس 

األمناء باآلتي:
١- وضــع اللوائح اإلدارية 
واملالية للهيئة والئحة تنظيم 
عمل املجلس، ولقرارات املجلس 
فيمــا يتعلق بشــؤون موظفي 
الهيئة ما لرئيس ديوان اخلدمة 

من صالحيات.
٢- وضع استراتيجية وخطة 
عمل الهيئة ملدة أربع ســنوات، 

ومتابعة إجراءات تنفيذها.
٣- ترشيح رئيس تنفيذي 

أعضاء مجلس األمناء والرئيس 
التنفيذي ونوابه واألمني العام 

بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (٩): يجوز بناء على ما 
تقتضيه متطلبات عمل الهيئة 
عند الضرورة وموافقة مجلس 
األمناء ومجلس القضاء األعلى 
إنشاء نيابة خاصة في نظر ما 
قد يحال إلى التحقيق في قضايا 
اجلنايــات، كما تختص النيابة 
أيضــا فيمــا يكون مــن قضايا 
اجلنح، على أن تنشأ تبعا لذلك 
دوائر خاصة في احملكمة الكلية 
ومحكمة االســتئناف ومحكمة 
التمييــز تختص فــي اجلرائم 
اجلزائية من اجلنايات واجلنح، 
على أن يكــون جميع أعضائها 

من الكويتيني.
مــادة (١٠): للهيئــة إجــراء 
التحريــات والتحقيقــات فيما 
يتطلبــه عملهــا من إجــراءات 
تتعلــق بالتحــري والتحقــق 
بشــأن تطبيق أحكام املرسوم 
األميــري رقــم ١٥ لســنة ١٩٥٩
بشــأن اجلنسية، ويصدر قرار 
مــن رئيس الهيئة بشــأن منح 
العاملني في هذا النطاق سلطة 
التحقيق والضبطية القضائية.
كمــا يجوز بنــاء على طلب 
مجلس األمناء وموافقة مجلس 
القضاء األعلى عند احلاجة ندب 

السابقني
٦- أحد األمناء السابقني في 
مجلس الــوزراء بحكم صفتهم 
الســابقة فــي اللجنــة العليــا 

لتحقيق اجلنسية.
٧- أحــد رؤســاء احملكمــة 
التمييز  الدستورية أو محكمة 

السابقني.
٨- أقــدم أعضــاء مجالس 
األمة السابقني ويكون االختيار 
بترتيب األولوية ألقدمهم على 
أال يكون أي منهم قد فقد أيا من 
الشــروط الواجب توافرها في 
عضو مجلــس األمة وأال يكون 
شاغال لوظيفة عامة أو ممارسا 

للعمل في القطاع اخلاص.
٩- شخص من ذوي اخلبرة 
فــي العمــل في مجــال حتقيق 

اجلنسية.
ويعني الرئيس أحد الوزراء 

لإلشراف على أعمال الهيئة.
 مادة (٥): ال تكون اجتماعات 
املجلس صحيحــة إال بحضور 
أغلبية األعضاء الذين يتشــكل 
منهــم املجلس، ويكــون اتخاذ 
القــرارات بأغلبيــة األعضــاء 

احلاضرين.
واستثناء من الفقرة السابقة 
يكون اختيار نائب الرئيس من 
غير شاغلي الوظائف العامة في 
البنود (١ - ٢ - ٣ - ٤) في املادة 

يعــني بدرجة وزيــر ونواب له 
بدرجة وكيل مساعد وأمني عام 
للهيئة من غير أعضاء مجلس 
األمناء، على أن يكونوا من ذوي 
اخلبرة أو االختصاص في شؤون 
اجلنسية ملدة أربع سنوات ممن 
تتوافر فيهم الشروط املنصوص 
عليهــا فــي املــادة األولــى من 
املرســوم بقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٥٩ بشأن اجلنسية، ويصدر 
بشأنهم مرسوم بناء على عرض 
الوزير املختص، ويحدد املجلس 

اختصاصاتهم.
٤- إقرار الهيكل التنظيمي 
للهيئة وحتديد اختصاصات كل 

قطاع وإداراته.
٥- تشكيل اللجان اإلدارية 
واللجــان  والفنيــة  واملاليــة 
املختصة واللجــان املنصوص 
عليها في املرسوم األميري رقم 
١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن اجلنسية 

وتعديالته إن استلزم األمر.
٦- تعيني أمني السر للمجلس 
من بني أعضائه أو من القياديني 
فــي الهيئــة، وتعيــني مديري 
ورؤســاء األجهــزة املعاونــة 

وحتديد اختصاصاتهم.
٧- اقتراح تقديرات امليزانية 
العامة للهيئة واعتماد احلساب 

اخلتامي لها.
مــادة (٨): حتــدد مكافــآت 

أي من املستشــارين والقضاة 
ورؤساء النيابة أو وكالء النيابة 
من الكويتيني ملدة محددة لدى 

الهيئة.
مــادة (١١): تنقــل تبعيــة 
جلنة دعاوى النسب وتصحيح 
األســماء، وكذلك اإلدارة العامة 
للجنسية ووثائق السفر للهيئة، 
ويعاد تعيني من حتتاجه الهيئة 
مــن القياديني واملوظفني فيهما 
للعمل لديها وتسكني وظائفهم 
مــن دون اإلخــالل بدرجاتهــم 

الوظيفية واملالية.
مــادة (١٢): تلتــزم جميــع 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكوميــة بتزويــد الهيئة مبا 
تطلبــه مــن بيانــات، واإلنهاء 
الكامل لعملية الربط اآللي بقاعدة 
البيانات لدى أي منهم مع الهيئة.
مــادة (١٣): تعتبــر قاعــدة 
البيانــات في مركز احملفوظات 
املدنــي  الســجل  وأرشــيف 
واجلنسية بالهيئة سرية وذات 
طابع سيادي وال يجوز االطالع 
عليها إال ممن يحددهم مجلس 
األمنــاء، وتعتبــر املخاطبــات 
التــي  اخلاصــة بالتحقيقــات 
جتريها والبيانات املتضمنة لها 
ومحاضر االجتماعات والتحقيق 
ســرية، وتســتثنى من أحكام 
قانــون رقم ١٢لســنة ٢٠٢٠ في 
شأن حق االطالع على املعلومات.

ومن دون االخالل بأي عقوبة 
أشــد نص عليها قانــون آخر، 
يعاقب كل من يفشــي سرا من 
تلك األســرار بصورة عن تلك 
املستندات أو تداول املعلومات 
املتضمنة لهــا باحلبس خمس 
ســنوات وغرامــة ال تقــل عن 
عشــرين ألف دينار او بإحدى 

هاتني العقوبتني.
مادة (١٤): حتيل الهيئة كل 
عــام تقريرا ســريا إلى رئيس 
مجلس األمــة ورئيس مجلس 

الوزراء.
مــادة (١٥): يتولــى مجلس 
األمناء في اجتماعه األول اقتراح 
الالئحــة التنفيذية ألحكام هذا 
القانون، وتصدر مبرسوم بناء 
على عــرض الوزيــر املختص 

وموافقة مجلس الوزراء.
مــادة (١٦): علــى رئيــس 
مجلس الوزراء والوزراء – كل 
فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا 
القانــون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

عالية اخلالد

بشــأن القانون والقوانني التي 
ترتبــط بــه وإعمــال أحكامه، 
واالقتراح واإلعــداد واملراجعة 
املسبقة ملراسيم وقرارات املنح 
والســحب واإلســقاط والفقد، 

وطلبات اإلعادة للجنسية.
٢- فحص حاالت االشتباه 
باحلصــول علــى اجلنســية 
الكويتيــة عن طريــق التزوير 
أو التزييف أو الغش او اإلدالء 
مبعلومــات غيــر صحيحة أو 
احلصــول عليهــا بطــرق غير 

قانونية.
٣- فحــص ومطابقة قاعدة 
البيانــات اخلاصــة بأرشــيف 
اجلنسية مع قاعدة بيانات كل 
من الهيئة العامــة للمعلومات 
املواليــد  وســجالت  املدنيــة 

عادل الدمخي يقترح استمرار صرف بدل
املوقع للمهندسني الكويتيني أثناء اإلجازة

قــدم النائــب د.عــادل 
اقتراحــا برغبة  الدمخــي 
الستمرار صرف بدل املوقع 
الكويتيــني  للمهندســني 
أثنــاء متتعهم بإجازاتهم، 
وإلغاء االشتراطات الواردة 
باملــادة الرابعة من القرار 
رقم ١ لســنة ٢٠٠٥ بشأن 
بدالت املهندسني الكويتيني 
الصادر من مجلس اخلدمة 
املدنية، ونص االقتراح على 

ما يلي:
تعزيزا للمجال الهندسي 

وجذب وحتفيز املهندسني 
الكويتيني لالنخراط بالعمل 
في املشاريع التنموية بالبالد 
ولرفع املعاناة املادية عنهم 
في ظل الظروف االقتصادية 
وارتفاع املستوى املعيشي 
وااللتزامات املالية ولتحقيق 
املعيشــي  االســتقرار 
الكويتيــني  للمهندســني 
وأســرهم وأســوة بالكادر 
الطبي في استمرار صرف 
بدلــي اخلفــارة والتدريب 
أثنــاء متتعهــم  لألطبــاء 

بإجازاتهــم بقــرار وزيــر 
الصحة رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٢، 
ولكل ما سبق فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
االشــتراطات  تلغــى 
الواردة في املــادة الرابعة 
من القرار رقم ١ لسنة ٢٠٠٥
بشــأن بــدالت املهندســني 
الكويتيــني، الصــادر مــن 
املدنية،  مجلــس اخلدمــة 
بــدل املوقــع  واســتمرار 
للمهندسني الكويتيني أثناء 

متتعهم بإجازاتهم.
د. عادل الدمخي

املذكرة اإليضاحية
جاء في املذكرة اإليضاحية ما يلي: ملا كان املرسوم 
األميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن اجلنسية الكويتية قد 
صدر منذ ما يقارب ٦٣ عاما، إال أن التعديالت التي متت 
من خالل تشريعات عدة، لم تواكب التطور اإلداري، 
ومازال أمره محصورا في «جلان» ال حتقق الطموح 
نحو التطور الهيكلي الذي شهدته مختلف وزارات 
وهيئات ومؤسسات الدولة. كما أن تشريعات عدة 
صدرت ذات صلة وارتباط بالقانون، وجاءت مبستوى 
إداري أعلى مثل الهيئة العامة للمعلومات املدنية، مبا 
استلزم اقتراح هذا القانون ليتناسب معها، مبا يحقق 
الترابط بينهما، في حني التزال شؤون اجلنسية تدار 
من خالل إدارة ضمن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر بوزارة الداخلية. ونص االقتراح على إنشاء 
هيئة عامة مســتقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية 
تسمى هيئة السجل املدني وشؤون اجلنسية، ولها 
استقالليتها، وتؤول لها السلطات واالختصاصات كافة 
بتطبيق أحكام املرسوم األميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩

بشأن اجلنسية الكويتية، ومراجعة التشريعات كافة 
ذات الصلة باجلنسية والتشريعات املتعلقة بالهيئة 

العامة للمعلومات املدنية واإلدارة املركزية لإلحصاء 
والسجل اخلاص باملواليد والوفيات وجلنة دعاوى 
النسب وتصحيح األسماء. وحرصا على التطبيق 
الصحيح ملا يرتبط بتنفيذ شؤون اجلنسية تصبح 
الهيئة ذات اختصاص باقتراح منح أو سحب او إسقاط 
اجلنسية أو إبداء الرأي فيما يعرض عليها بهذا الشأن 
كما تختص بالفصل في طلبات استرداد اجلنسية 
أو اعادتها، بدال مما كان في الســابق من أن يكون 
األمر مقصورا على وزير الداخلية. كما يكون للهيئة 
بدال من إدارة اجلنسية في وزارة الداخلية فحص 
حاالت االشتباه باحلصول على اجلنسية الكويتية 
عن طريق التزوير أو التزييف أو الغش او اإلدالء 
مبعلومات غير صحيحة أو احلصول عليها بطرق 
غير قانونية، ملزيد من احلرص في التعامل مع تلك 
احلاالت وحتقيق العدالة.  ويتضمن اختصاص الهيئة 
فحص ومطابقة قاعدة البيانات اخلاصة بأرشيف 
اجلنســية مع قاعدة بيانات كل مــن الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية وسجالت املواليد والوفيات في 
وزارة الصحة والتسلسل الدراسي واإلدارة املركزية 

لإلحصاء، ليكون سجلها سجال وطنيا متكامال متوافق 
مع املعايير السليمة والدقيقة. عالوة على ما تختص 
بــه الهيئة من إجراءات تضمن النزاهة في مراجعة 
أي مرسوم او قرار مبنح اجلنسية الكويتية وفق 
أي من مواد املرسوم األميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩، 
كي ال يكون هناك أي جتاوز او منح للجنسية لغير 
مستحقيها، كما أنها ومن منطلق حرص الدولة على 
رعاياها في اخلارج تكون مسؤولة عن متابعة حاالت 
الوجود والتغيب لسنوات طويلة من دون وجود أي 
معلومات عنهم أو حاالت املواليد والوفيات في اخلارج 
مبا يجعل التعامل مع مثل ذلك من خالل جهة واحدة 

بدال من تعدد اجلهات، فتتوحد حتت مظلة الهيئة.
كما تناول االقتراح بقانون تشكيل مجلس أمناء 
يضم وزراء وذوي اخلبرة واالختصاص وكيفية 
تشــكيله واجتماعه وحتديد اختصاصاته وكيفية 
تشكيل الهيكل التنظيمي واملناصب القيادية وطرق 
التعيني. كما يجيز القانون إنشاء نيابة خاصة في نظر 
ما قد يحال إلى التحقيق في قضايا اجلنايات، كما 
تختص النيابة أيضا فيما يكون من قضايا اجلنح، 

على أن تنشــأ تبعا لذلك دوائر خاصة في احملكمة 
الكلية ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز، على 

أن يكون جميع أعضائها من الكويتيني.
وأن تلتزم الهيئة في احلصول على إذن من النيابة 
العامة فيما يتطلبه عملها من إجراءات تتعلق بتطبيق 
احكام املرسوم األميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن 
اجلنسية. وأن تلحق جلنة دعاوى النسب وتصحيح 
األسماء وكذلك اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 
بالهيئة. كما نص االقتراح على ضمان سرية البيانات 
واملستندات بتجرمي من يقوم بإفشاء أي مما حظره 
القانون باحلبس خمس سنوات وغرامة ال تقل عن 
عشرين ألف دينار او بإحدى هاتني العقوبتني، وهو 
ما لم يكن نص يجرمه في الســابق عالوة على ما 
يشكله نشــر البيانات املتعلقة باملواطنني في هذا 

الشأن من خطر ومساس بخصوصياتهم.
وملزيد من النزاهة لعمل اللجنة وكي تكون حتت 
بصر املعنيني في أعمالها نص االقتراح على أن حتيل 
الهيئة كل عام تقريرا سريا إلى رئيس مجلس األمة 

ورئيس مجلس الوزراء.

خليل الصالح لتعديل نظم اخلدمة املدنية:
راتب كامل خالل إجازتي الوضع واألمومة

النائــب خليــل  تقــدم 
اقتراحــا برغبة  الصالــح 
بشــأن إعــادة النظــر في 
نظم ولوائح اخلدمة املدنية 
خصوصــا فيمــا يتعلــق 
بإجازتي الوضع واألمومة.
إنــه  االقتــراح  ونــص 
وفق مــا جاء فــي املادتني 
(٧) و(٢٩) من الدســتور 
مــن أن «العــدل واحلرية 
واملساواة دعامات املجتمع»، 
وأن «الناس سواســية في 
الكرامــة اإلنســانية، وهم 

متســاوون لــدى القانون 
فــي احلقــوق والواجبات 
العامــة، ال متييــز بينهــم 
في ذلك بسبب اجلنس أو 
األصل أو اللغة أو الدين»، 
ومن منطلــق الواقع الذي 
نعيشه، فهناك حاجة إلى 
بذل عناية أكبــر واهتمام 
أفضــل باملــرأة الكويتيــة 
املوظفــة، حتى تســتطيع 
أن توفــق بــني واجباتهــا 
والتزاماتهــا  الوظيفيــة 
األسرية كأم وزوجة، األمر 

الذي يقتضي إعادة النظر 
فــي نظم ولوائــح اخلدمة 
املدنيــة خصوصــا فيمــا 
يتعلق بإجازتــي الوضع 
واألمومة، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة اآلتي:
تعديــل نظــم ولوائح 
املدنيــة بحيــث  اخلدمــة 
تستحق املوظفة الكويتية 
راتبــا كامــال طــوال فترة 
إجــازة األمومــة، وإجازة 
وضع متتد إلى ستة أشهر 

بدال من شهرين.
خليل الصالح


