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كلمة العدد

م� � ��ن خ� �ل��ال متابعتي لردود االفعال التى تر ّدنا بعد صدور كل عدد من أعداد “تواصل” بت أش� � ��عر
بأهمية وجود هذا اإلصدار واستمراره ,أكثر وأكثر ...بيننا.

«تواصل»

تتميـز

فالي� � ��وم و بعد مرور حوالي أربع� � ��ة اعوام على والدة هذاملجلة أصبحت أكثر غنى وثراء مبش� � ��اركتكم
وتفاعلكم معها من خالل ما تزودونا به من أفكار وإقتراحات ومساهمات.
س� � ��أحتدث اليوم عن اجلانب اإلجتماعي الذي قد يخلق في أي بيئة عمل ودوره في زيادة اإلنتاج أو
تعطيله.
فالالفت للنظر والعيان الدفء واملودة التي تسود أجواء العمل بني املوظفني ،والتي قد تخلق ما يسمى
من خالل التواصل اليومي إن كان ذلك في الصباح أو قبل إنضراف املوظفني من العمل.
أود االشارة إلى هذه "التجمعات" وعلى خالف ما قد يعتقد البعض انها معطلة لالنتاجية والعمل ..اال
انها في نظري ميكن استثمارها في مد جسور التعاون وتسهيل العمل بني اإلدارات املختلفة.
فالكثير من األعمال قد تنجز اذا ما سادت بعالقات جيدة مع اآلخرين ،كما أنه على النقيض متاماً،
فتدهور عالقات العمل والعالقات اإلجتماعية بني االدارات املختلفة أو بني املوظفني قد يُس� � ��اهم في
عرقلة العمل.

ختام ًا  ..امتنى أني استطعت توصيل فكرتي ،بأن تٌستَثمر هذه "التجمعات" في خدمة العمل وزيادة
اإلنتاجية ،ولنتذكر دائماً أن العمل عبادة ..نتقرب بها الى الله عز وجل.

وكل عام وانتم بخير
أمـ ــل املط ـ ـ ــوع
رئيسة قسم األنشطة والبرامج
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ملف العدد

أعرب عن أمله في تنفيذ رؤية مستقبلية هدفها خدمة مجلس األمة

الموسوي :قطاع العالقات العامة واإلعالم يطمح إلى إبراز دور
مجلس األمة الريادي للديمقراطية الكويتية
أجرى اللقاءات :عايض البرازي ـ هديل بوحيمد

قال األمني العام املساعد لشئون قطاع العالقات العامة واإلعالم هاشم املوسوي أن القطاع يهدف
إلى تكوين رؤية مس������تقبلية هدفها إبراز أنش������طة األمانة العامة ملجلس األمة وتزويدها بالكفاءات
واخلبرات الالزمة لتنفيذ هذه الرؤية ،الفتاً إلى أن العمل احلالي يسير باجتاه تصاعدي.
وأضاف املوسوي في لقاء مع “تواصل” أن قطاع العالقات العامة واإلعالم يطمح إلى إبراز الدور
املش������رق والريادي للدميقراطية في الكويت باعتبار أن مجلس األمة هو الس������لطة التشريعية ومنه
تخرج القوانني وميارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية مشيراً إلى أن القطاع يساعد ويسهل
مهام السادة أعضاء مجلس األمة وهو رابط بينهم وبني وسائل اإلعالم املختلفة.
ماهي أبز األعمال املناطة بقطاعكم؟ وكم عدد اإلدارات واألقسام؟

هاشم الموسوي
األمني العام املساعد لشئون قطاع
العالقات العامة واإلعالم

في القطاع إدارتني ،االولى وهي املراس������م والعالقات العامة وتختص بالعالقات واملراسم ومايتبعه
م������ن أمور وإدارة اإلع���ل��ام وتختص بالصحافة والقن������وات الفضائية ولهذا فإننا ف������ي القطاع نهتم
بالعالق������ات العامة مبفهومها الش������امل واإلعالم مبفهومه املتعارف عليه ونق������دم بالتالي اخلدمات
للمختصني وأقصد بهم املؤسس������ات اإلعالمية وباجلمهور من طلبة مدارس وجامعات وزوار ملجلس
األمة.
وكما هي عدد واألقسام؟

أقسام إدارة العالقات واملراسم هي "التشريفات والعالقات العامة واالستقبال" ،أما اردارة اإلعالم
فأقسامها "الصحافة والنشر" و "األنشطة والبرامج والتصوير واملونتاج" وكل قسم من األقسام في كال االدارتني
له اختصاص مناط به حسب الوصف الوظيفي احملدد.
ما هي اخلدمات التي يقدمها القطاع؟

نق������دم خدمة لكبار ال������زوار والوفود الزائرة ملجل������س األمة وكذلك للجمه������ور وللمختصني ولرجال
الصحافة واإلعالم وهذه اخلدمات تتنوع بني املرافقة للوفود الزائرة وترتيب زيارات الطلبة س������واء
للتعليم العام أو العالي إضافة إلى توفير اخلدمات اإلعالمية للصحفيني واملراسلني وتتنوع ما بني
خدمة اإلنترنت ،اإلتصاالت ،الفاكسات ،التلفزيون وترتيب وتنظيم دخولهم ملجلس األمة ،كما تقدم
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ملف العدد

هدفنا إبراز أنشطة االعضاء واألمانة العامة لمجلس األمة
خدماتها االخبارية للسادة النواب ونشر نشاطاتهم في الصحافة احمللية وعلى املوقع االلكتروني ملجلس االمة.
إلى ماذا تطمحون من خالل عملكم؟

نطمح من خالل عملنا إلى أبراز الدور املشرق والريادي للدميقراطية في الكويت ،فالكل يعلم أن مجلس األمة هو السلطة التشريعية
وبيت الشعب ولذا فمناط بنا كقطاع من األمانة العامة العمل على إبراز دور البرملان وتسهيل مهمة السادة األعضاء.
ما هي رؤيتكم املستقبلية للقطاع؟

الرؤية املستقبلية لنا أن نكون مرآة صادقة وعاكسة لكل أنشطة مجلس األمة وأن نكون فريق ذو خبرة وإمكانات يستطيع القيام
بعمل������ه على أكمل وجه س������يما وأن لدينا التدريب واملؤهالت ،لذا فنحن على ثق������ة بقدرتنا على خلق كادر مهني في القطاع يعمل
بفكر ومنهج حديث.

< الغرف املخصصة لإلعالميني البرملانيني
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مدير إدارة املراسم والعالقات العامة:

الدغيشم :إدارة المراسم والعالقات العامة الرابط بين
مجلس األمة ومؤسسات الدولة.
ماهي املهام املناطة بإدارة املراسم والعالقات العامة؟

مه� � ��ام عديدة ،وه� � ��ي كما في التوصيف الوظيفي تتعلق باآلتي :إعداد وتنفيذ دليل املراس� � ��م والتش� � ��ريفات
اخلاص بضيوف الس� � ��يد الرئيس أو الس� � ��ادة أعضاء املجلس ،اإلعداد والترتيب الس� � ��تقبال الوفود الزائرة
للرئي� � ��س أو املجلس وكذلك إع� � ��داد برنامج الزيارة اخلاصة بتلك الوفود منذ توجيه الدعوات وحتى مغادرة
الوفد ،وذلك بالتنس� � ��يق مع اجلهات املعنية باملجلس ،اإلعداد والتنس� � ��يق مع مكتب الشعبة البرملانية بشأن
إجراءات الترتيبات الالزمة مبغادرة وفود مجلس األمة في مهام رسمية ،إعداد برامج االحتفاالت اخلاصة
باملناس� � ��بات الرسمية بالتنسيق مع كافة اجلهات املعنية ،التنس� � ��يق مع حرس املجلس بشأن تنظيم الدخول
واخلروج لكبار املدعوين والضيوف للمجلس ،وإصدار الكتيبات اإلرشادية ودليل الهواتف اخلاص مبوظفي
املجلس.
جمال خليفة الدغيشم
مدير إدارة املراسم والعالقات العامة

كم عدد األقسام التابعة لكم وطبيعة عملها؟

األقس� � ��ام ثالثة وهي "قس� � ��م التش� � ��ريفات" وطبيعة عمله تتلخص في ،عمل الترتيبات الالزمة بشأن تنفيذ
برنامج اس� � ��تقباالت الرئيس وزيارته الرس� � ��مية ،إعداد وتنفيذ برامج زيارات الوفود الرس� � ��مية الزائرة من
البرملانات األخرى ،توفير الهدايا اخلاصة بالرئيس ،املش� � ��اركة ف� � ��ي تنظيم املؤمترات والندوات وامللتقيات،

تنظيم وترتيب احلفالت واملناسبات التي تقام حتت رعاية رئيس املجلس واألعضاء.
والقسم الثاني هو "العالقات العامة" ومن مهام عمله إصدار تصاريح دخول قاعة عبدالله السالم حلضور اجللسات ،إصدار بطاقات شخصية خاصة
لدخول املجلس للموظفني وممثلي املعنية املختصة والوزارات ،طباعة الكتيبات اإلرشادية .القيام بجوالت تعريفية داخل أروقة املجلس لطلبة املدارس
واملعاهد واجلامعات وضيوف اجلهات الرس� � ��مية والس� � ��واح ،إعداد وتنفيذ الترتيبات اخلاصة بحفل االفتتاح للفصل التشريعي أو دور االنعقاد (كشف
املدعوين ،الدعوات وبرنامج احلفل ،االس� � ��تكرات األمنية ،الهويات األمنية ،توزيع الدعوات) ،ونش� � ��ر الوعي البرملاني في املجتمع عن طريق الندوات
احملاضرات متى طلب ذلك.
اما القس� � ��م الثالث فهو "االس� � ��تقبال" ويختص باس� � ��تقبال ومرافقة ممثلي اجلهات احلكومية والرس� � ��مية املدعوين حلضور اجتماعات اللجان ،تنظيم
وترتيب مقابالت الوزراء مع ضيوفهم على هامش جلس� � ��ات مجلس األمة أو جلانها ،عمل الترتيبات الالزمة بش� � ��أن برنامج استقبال الرئيس وزيارته
الرسمية بالتنسيق مع إدارة مكتب الرئيس ،تنظيم وترتيب اللقاءات واملقابالت اخلاصة باألعضاء مع الوفود واجلهات الدبلوماسية ،استقبال ومرافقة
كبار الزوار والش� � ��خصيات ،تنظيم عملية دخول اجلمهور للجلس� � ��ات العلنية وكذلك إخالء القاعة في اجللس� � ��ات السرية بالتعاون مع حرس املجلس،
تنظيم عملية استقبال الضيوف وكبار الزوار والوفود ،تنظيم عملية دخول القاعة بالتنسيق مع حرس املجلس ،املشاركة في تنظيم املؤمترات والندوات
وامللتقيات وذلك فيما يخص أعمال القس� � ��م ،توزيع س� � ��ماعات الترجمة الفورية للوفود الزائرة التي حتضر جانب من اجللسة أو غيرهم بالتنسيق مع
قسم الترجمة ،اإلشراف على كاونتر االستقبال وااللتزام بالتواجد فيه.
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مدير إدارة اإلعــالم:

مظفر عبداهلل :نشر الوعي البرلماني أبرز مهام االدارة.
ماهي طبيعة عمل اإلدارة؟

الهدف الرئيس�� ��ي لعمل إدارة اإلعالم هو نش�� ��ر الوعي البرملاني بعدة صور وطرق ،داخلياً وخارجياً ،ويتم ذلك باخلبر والصورة من خالل تغطية أخبار رئيس مجلس األمة
والسادة األعضاء وأعمال األمانة العامة للمجلس وكافة األنشطة املصاحبة كاملؤمترات البرملانية واجللسات وغيرها.
وماذا تغطي من أعمال؟

تقوم اإلدارة بالعديد من األعمال وعلى أكثر من جانب ،ومنها تغطية أنشطة رئيس مجلس األمة البرملانية ،وكذلك السادة
األعض�� ��اء ،واألمانة العام�� ��ة بقطاعاتها اإلدارية املختلفة ،كما تتعامل اإلدارة م�� ��ع ممثلي الصحف والفضائيات ووكاالت
األنباء احمللية واألجنبية وتنظيم حركتهم داخل املجلس وتقدمي كافة التسهيالت املطلوبة ألداء واجبهم اإلعالمي.
كما تشارك اإلدارة في العديد من املعارض اإلعالمية للتوعية البرملانية ،وتساهم بجهد كبير في تغطية أنشطة املجلس
ف�� ��ي الداخل واخل�� ��ارج ،وتقوم برصد األخبار البرملانية بش�� ��كل يومي م�� ��ن خالل الصحف أو عن طريق نظام النش�� ��رة
اإلعالمية اإللكترونية اخلاصة بالسادة األعضاء.
وتقوم اإلدارة كذلك بإصدار العديد من املطبوعات واإلصدارات التثقيفية في الشأن البرملاني والسياسي الكويتي ،وتقوم
باإلش�� ��راف على حركة الوفود اإلعالمية الزائرة ملجلس األمة ،وترتيب اللقاء اإلعالمي مع أعضاء املجلس أو القياديني
فيه ،واإلشراف على املعرض الدائم اخلاص باإلدارة.
كم عدد األقسام بها وطبيعة عمل كل قسم؟

تتكون اإلدارة من ثالثة أقس�� ��ام األول هو قس�� ��م الصحافة والنشر ويختص بتسهيل
مهام مندوبي الوسائل اإلعالمية في تغطية كافة األنشطة البرملانية ،ومتابعة ماينشر
في الصحف وإعداد الردود املناسبة جتاهها إن تطلب األمر ذلك.
واإلع�� ��داد لعقد املؤمترات الصحافية وتس�� ��هيل مهام أعضاء املجلس للحصول على
التقارير الصحافية ،كما يشرف القسم على إعداد النشرة اإلخبارية اليومية للسادة
األعضاء بشكل الكتروني يومي ،ويسهم القسم أيضاً في نشر أنشطة السادة النواب
على املوقع االلكتروني ملجلس األمة .أما القسم الثاني فهو قسم األنشطة والبرامج
وهو يختص بإصدار الكتب واملنش�� ��ورات اإلعالمية وإعداد اخلطط ملشاركة الوفود
البرملاني�� ��ة في اخلارج وإصدار مجلة “تواصل” التي تهتم بش�� ��ئون األمانة العامة
وتنظيم املعارض.
أما القس�� ��م الثالث فهو قس�� ��م التصوير واملونتاج ،ويقوم بأرشفة أشرطة اجللسات
وحفظ الصور الفوتوغرافية اخلاصة باألنش�� ��طة البرملانية ،وتسهيل مهام مصوري
الوسائل اإلعالمية املختلفة سواء الفيديو أو الفوتوغراف.

هل تغطون املجلس فقط أم ميتد عملكم
إلى خارجه؟ وماه���ي أبرز األعمال التي
قمتم بها خالل الفترة املاضية؟

مظفر عبد اهلل راشد
مدير إدارة اإلعــالم

قامت إدارة اإلعالم بالعديد من اإلجنازات واألنش�� ��طة في الفترة السابقة بدعم كبير
من األمانة العامة ،وميكن إيجازها باآلتي :إصدار هويات لإلعالميني البرملانني ،إعادة
تأهيل نظام تس�� ��جيل ومونتاج اجللس�� ��ات بالتعاون مع اإلدارة الهندسية ،تدشني نظام
النشرة اإلعالمية اإللكترونية بالتعاون مع إدارة احلاسب اآللي ،حتديث أخبار أعضاء
مجلس األمة على املوقع االلكتروني ،إصدار النشرة التحليلية للصحف اليومية ،إصدار
مجلة “تواصل” املختصة بش�� ��ئون األمانة العام�� ��ة ،إقامة معرض الذكرى  48لصدور
الدس�� ��تور في مجم�� ��ع اإلفنيوز ومعرض االس�� ��تقالل  50في أرض املع�� ��ارض ،إصدار
كتاب محاضر املجلس التأسيس�� ��ي وكتاب دستورنا سورنا ،وطباعة الدستور بـ 3لغات،
باإلضاف�� ��ة إلى عدد من البروش�� ��ورات اإلعالمية ،إضافة غرف�� ��ة جديدة لإلعالميني
البرملانني ،كما تقوم إدارة اإلعالم حالياً باإلعداد إلجناز األنشطة التالية:
إعادة تأهيل معرض اإلدارة الدائم في املمر الرئيس�� ��ي ملجلس األمة ،اإلعداد إلصدار
كتاب “مجلس األمة مسيرة وتاريخ” ،وكتاب محاضر جلنة إعداد الدستور املفهرس.
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تدريب وتطوير

الخرافي يستمع للخطة التدريبية لألمانة العامة

< معالي رئيس مجلس األمة وأمني عام مجلس االمة يتوسطان فريق إدارة التدريب
قدم� � ��ت إدارة التدري� � ��ب بحضور معالي رئيس مجلس األمة جاس� � ��م محم� � ��د اخلرافي والعضو مرزوق الغامن وأم� �ي��ن عام مجلس االمة عالم
الكندري عرضاً مفص ً
ال خلطة التدريب لسنة .2012 - 2011
وقد استمع اخلرافي لشرح عن اإلجنازات التي حققتها اإلدارة خالل الفترة املاضية والتي شملت  438فرصة تدريبية موجهة إلى املوظفني
بكاف� � ��ة القطاع� � ��ات كما مت إعتماد  800فرصة تدريبية في العام احلالي للموظفني التابعني لألمانة العامة إضافة إلى اس� � ��تعراض ش� � ��امل
الستراتيجية اإلدارة في تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر التابعة لألمانة العامة ملجلس األمة.
قدم عرض اخلطة التدريبية مدير إدارة التدريب مهدي املطيرات بحضور األمني العام املساعد لشئون التطوير اإلداري والتدريب عبدالعزيز
الساعي.

تواصل

7

تكـــريم

تكريم المتميزين في مجلس األمة

< األمني العام مبجلس االمة يتوسط املتميزين
جرياً علي عادة األمانة العامة في تكرمي املتميزين العاملني بها قام األمني العام مبجلس األمة عالم الكندري بتكرمي املوظفني املثاليني في قطاع
ش� � ��ؤون األعضاء وهما رئيس قس� � ��م االقتراحات البرملانية نادية القطامي والسكرتير األول في قسم شؤون االقتراحات واألسئلة البرملانية شافي
طنف املطيري .
وحضر اللقاء الذي جري أمس األمني العام املساعد لقطاع شؤون األعضاء راضي الوسمي واألمني املساعد لقطاع التطوير والتدريب عبد العزيز
الساعي ومدير إدارة شؤون االقتراحات واألسئلة البرملانية عبد الله العمران .

تواصل
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قـــرارات

قرارات وتعاميم إدارية
إعداد :صفاء احملميد:
صدر عن األمانة العامة عدة قرارات جاءت فيما يلي:

تعديل الهيكل التنظيمي لألمانة العامة على النحو التالي:
ً
أوال  :قطاع شئون الشعبة البرملانية:

يعدل مسمى قسم الترجمة بإدارة شئون املنظمات إلى قسم الترجمة الفورية.
ينشأ بالقطاع قسم جديد يسمى قسم الترجمة التحريرية يتبع إدارة شئون املنظمات.
وحتدد اختصاصات القسمني وفقاً ملا هو وارد ببطاقات االختصاصات واملرافقة للقرار.
ثاني ًا  :قطاع شئون األعضاء:

ينشأ قسم جديد يسمى (قسم التنسيق اإلداري) ويتبع إدارة شئون سكرتارية األعضاء وحتدد اختصاصاته وفقاً ملا هو وارد ببطاقة االختصاصات
املرافقة للقرار.

ثالث ًا  :قطاع الشئون اإلدارية واخلدمات:

تنشأ بالقطاع إدارة جديدة تسمى (إدارة اخلدمات اإلدارية) ويتبعها قسم السجل العام ،قسم املتابعة اإلدارية وحتدد اختصاصاته وطبقاً ملا هو وارد
ببطاقة االختصاصات املرافقة للقرار.
ً
ينشأ قسم جديد يسمى (قسم الزراعة) ويتبع إدارة اخلدمات العامة وحتدد اختصاصاته طبقا لبطاقة االختصاصات املرافقة للقرار ،ويلغى قسم عقود
اخلدمات ،وقسم النقليات التابعني إلدارة اخلدمات العامة ،ويلغى قسم امللفات وسجالت العاملني التابع إلدارة شئون املوظفني وتنقل اختصاصاته إلى
قسم (اخلدمات الوظيفية) بذات اإلدارة.

رابع ًا :قطاع التطوير اإلداري والتدريب:

حتدد األقسام التابعة إلدارة التدريب بالقطاع وفقاً لآلتي :قسم تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،قسم متابعة وتقييم البرامج التدريبية ،قسم تنفيذ
البرامج التدريبية ،وحتدد اختصاصات األقسام وفقاً ملا هو وارد ببطاقة االختصاصات املرافقة للقرار.
خامس ُا  :قطاع البحوث واملعلومات:

تنشأ بالقطاع إدارة جديدة تسمى إدارة اجلودة املعلوماتية وحتدد اختصاصات اإلدارة وفقاً لبطاقة االختصاصات املرافقة للقرار.

سادس ًا :قطاع شئون اللجان:

يلغى مكتب شئون جلنة الشباب والرياضة التابع إلدارة شئون مكاتب اللجان ،تنشأ بإدارة شئون مكاتب اللجان األقسام التالية :مكتب شئون جلنة الدفاع عن
حقوق اإلنسان ،مكتب شئون جلنة شئون اإلسكان ،مكتب شئون جلنة شئون البيئة ،وحتدد اختصاصات األقسام وفقاً لبطاقة االختصاصات املرافقة للقرار.
سابع ًا  :قطاع الشئون املالية:

يعدل مسمى وحدة التدقيق واملراجعة التابعة إلدارة احملاسبة العامة بالقطاع ليكون قسم التدقيق واملراجعة بذات اإلدارة.

تواصل
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قـــرارات
ثامن ًا :قطاع الشئون البرملانية:

يعدل مسمى وحدة األرشيف واحلفظ التابعة إلدارة اإلعداد واملتابعة بالقطاع إلى قسم األرشيف واحلفظ بذات اإلدارة.
تاسع ًا :اإلدارة القانونية:

يعدل مسمى وحدة احملفوظات واألرشيف إلى قسم احملفوظات واألرشيف بذات اإلدارة.
ترقى السيدة ليلى أحمد العمر بوظيفة مدير إدارة اخلدمات العامة قطاع الشئون اإلدارية واخلدمات ،ينقل السيد جاسم محمد اجلاسم من
العمل بإدارة اخلدمات العامة للعمل بإدارة اخلدمات اإلدارية ـ قطاع الشئون اإلدارية واخلدمات بذات املستوى الوظيفي اإلشرافي والدرجة املالية
التي يشغلها.
ينقل السادة الواردة أسمائهم كل إلى القسم املوضح وذلك بذات املستوى الوظيفي اإلشراف والدرجة املالية التي يشغلها-:
عالء عبدالعزيز بوقريص رئيس قسم اخلدمات الوظيفية ـ إدارة شئون املوظفني قطاع الشئون اإلدارية واخلدمات ،فيصل أحمد احليدر رئيس
قسم اخلدمات اإلدارية ـ إدارة اخلدمات العامة قطاع الشئون اإلدارية ،إبراهيم محمد احملطب رئيس قسم اخلدمات املساندة ـ إدارة اخلدمات
العامة قطاع الشئون اإلدارية  ،صالح عبدالهادي احلمدان رئيس قسم الزراعة ـ إدارة اخلدمات العامة قطاع الشئون اإلدارية واخلدمات ،طالل
علي احلبشي رئيس قسم املتابعة اإلدارية ـ إدارة اخلدمات اإلدارية قطاع الشئون اإلدارية واخلدمات ،عادل عبدالوهاب القالف رئيس مكتب
شئون جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان إدارة شئون مكاتب اللجان قطاع شئون اللجان.
ندب السيدة وفاء شمالن البحر للعمل بوظيفة مدير إدارة اجلودة املعلوماتية قطاع البحوث واملعلومات اعتبارا من 2007/ 7 /21
يندب السادة الواردة أسمائهم ادناه ندباً مؤقتاً ملدة ستة اشهر الى الوظيفة املوضحة قرين اسم كل منهم -:
م

االسم

الوظيفة املنتدب اليها

االدارة

1

عادل عبد الله محمد صالح الرشود

رئيس قسم القرارات

ادارة شئون اجلدول والقرارات – قطاع اجللسات

2

خالد محمد جعفر الشمري

رئيس قسم التصوير والتغليف

ادارة شئون املطبعة – قطاع اجللسات

3

محمد عبد املجيد محمد اخلنفر

رئيس قسم االرشيف واحلفظ

ادارة االعداد واملتابعة – قطاع الشئون البرملانية

4

خلود عبد الله حمد الناصر

رئيس قسم االعداد والتنسيق

ادارة االعداد واملتابعة – قطاع الشئون البرملانية

5

انهيه محمد شبيب العازمي

رئيس قسم االسئلة البرملانية

ادارة شئون االقتراحات واألسئلة البرملانية – قطاع الشئون البرملانية

6

حنان محمد خليفة احلملي

رئيس قسم التدقيق واملراجعة

ادارة احملاسبة العامة – قطاع الشئون املالية

7

خالد محمد عبد احلميد البلهان

رئيس قسم حسابات الشعبة
البرملانية

ادارة احملاسبة العامة – قطاع الشئون املالية

8

ادهم منصور عباس مقامس

رئيس قسم املخازن

ادارة املشتريات واملخازن – قطاع الشئون املالية
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م

االسم

الوظيفة املنتدب اليها

االدارة

9

مروه عبد الله حمد محمد البصيلي

رئيس قسم الهندسة املدنية

ادارة اخلدمات الهندسية – قطاع الشئون االدارية واخلدمات

10

علي احمد حسني الشمالي

رئيس قسم الهندسة امليكانيكية

ادارة اخلدمات الهندسية – قطاع الشئون االدارية واخلدمات

11

عبد الله صالح عبد الله الشطي

رئيس قسم االجازات والدوام

ادارة شئون املوظفني – قطاع الشئون االدارية واخلدمات

12

صالح ابراهيم محمد موسى

رئيس مكتب شئون جلنة شئون
التعليم والثقافة واإلرشاد.

ادارة شئون مكاتب اللجان – قطاع شئون اللجان

13

محمد عيد محمد العجمي

رئيس قسم املتابعة

ادارة التنسيق واملتابعة – قطاع شئون اللجان

14

مها عبد العزيز عبد احملسن الرميح

رئيس قسم االحصاء والقياس

ادارة الدراسات والبحوث – قطاع شئون البحوث واملعلومات

15

منى عباس عبد الله تركي

رئيس قسم تطوير النظم

ادارة نظم املعلومات – قطاع شئون البحوث واملعلومات

16

حسني علي يوسف النكاس

رئيس قسم الدعم الفني

ادارة نظم املعلومات – قطاع شئون البحوث واملعلومات

17

هاني احمد عبد الله املذكور

رئيس قسم الشبكات

ادارة الشبكات والتشغيل – قطاع شئون البحوث واملعلومات

رئيس قسم التشغيل

ادارة الشبكات والتشغيل – قطاع شئون البحوث واملعلومات
ادارة شئون القرارات التشريعية – قطاع شئون االعضاء

18

مساعد محمد عبد الله املطيري

19

عبد اللطيف حمزه عباس اجلريدان

رئيس قسم املتابعة البرملانية

20

عايض برجس عايد البرازي

رئيس قسم االنشطة والبرامج

ادارة االعالم – قطاع شئون العالقات العامة واالعالم

21

فيحان مطلق فيحان الزعبي

رئيس قسم التخطيط

ادارة التطوير االداري – قطاع شئون التطوير االداري والتدريب
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تعديل قرار رئيس مجلس األمة رقم ( )466/2007املؤرخ في  2007/ 7 /24بإضافة اسم حنان محمد الذيبان إلى األسماء الواردة به للعمل
بوظيفة رئيس قسم الترجمة التحريرية ـ إدارة شئون املنظمات قطاع الشعبة البرملانية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

االدارة

م

االسم

الوظيفة املنتدب اليها

22

خالد محمد غلوم طالب

رئيس قسم اساليب وطرق العمل

23

سعد عبد الله سعد املعيوف

رئيس قسم تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ادارة التدريب – قطاع شئون التطوير االداري والتدريب

ادارة التطوير االداري – قطاع شئون التطوير االداري والتدريب

24

سلمى محمد سعد القطان

رئيس قسم االستشارات القانونية والتظلمات

االدارة القانونية – التابعة لالمني العام

25

عبد الله سمير عمار العنزي

رئيس قسم القضايا والعقود

االدارة القانونية – التابعة لالمني العام

26

عبد الكرمي محمد مبارك جوهر

رئيس قسم احملفوظات واألرشيف

االدارة القانونية – التابعة لالمني العام

27

سعود صالح ابراهيم الذويخ

رئيس مكتب شئون جلنة شئون البيئة

ادارة شئون مكاتب اللجان – قطاع شئون اللجان

28

فاطمة موسى عبد الله العبيدان

رئيس مكتب شئون جلنة شئون االسكان

ادارة شئون مكاتب اللجان – قطاع شئون اللجان
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ثقافة إدارية

الباب األول
من الالئحة الداخلية لألمانة العامة
لمجلس االمة
إعداد :صفاء المحميد:

سبق التعرض في العدد السابق
إلى الوظائف الواردة بالئحة
باشراف  /محمود سعداهلل النظام الوظيفي والتي يجوز
مستشار إداري
شغلها باألمانة العامة ملجلس
األمة ،وألن احلياة الوظيفية تبدأ
بالتعيني باعتباره وسيلة من وسائل شغل الوظائف اخلالية ـ والتي هي
عملية مركبة تتداخل فيها القرارات واإلجراءات وينتهي بصدور قرار
التعيني باعتباره إفصاحاً من جهة اإلدارة عن إرادتها امللزمة في شغل
شخص معني إلحدى وظائفها .
لذلك فقد حددت الئحة شئون املوظفني طرق شغل الوظائف باملجلس
بالتعيني أو الترقية أو النقل أو الندب وذلك بعد مراعاة الشروط
األساسية الالزمة لشغل الوظيفة ،وفقاً لبطاقة توصيف وتقييم الوظائف
(م/8/الباب األول) .
والتعيني من حيث األصل يتم ابتدا ًء من أدنى وظائف املجموعة الوظيفية
التي سيشغلها املرشح للتعيني فيماعدا التعيني بالوظائف العليا وحاالت
إعادة التعيني وحاالت تقدم املرشح بخبرات سابقة أو صحاب القدرات
اخلاصة والتخصصات النادرة فيجوز التعيني في غير أدنى وظائف
املجموعة الوظيفية .
كما حددت الالئحة اجلهة املختصة بالتعيني فقضت بأن التعيني في
مجموعة الوظائف العليا يكون بقرار من رئيس املجلس بعد موافقة
مكتب املجلس وكذلك عند نقلهم وندبهم ،وفي احلالتني السابقتني يكون
الندب والنقل بنا ًء على عرض من األمني العام .
كذلك حددت اجلهة املختصة بالتعيني في مجموعة الوظائف اإلشرافية
الرئاسية والوظائف اإلشرافية واملساندة فتقرر أن تكون بقرار من رئيس

تواصل

املجلس ،أما باقي املجموعات الوظيفية فيصدر بها قرار من األمني العام.
وخصصت الالئحة الدرجات ( 17ـ  16ـ  )15لشاغلي الوظائف العليا
والدرجة ( )8للجامعيني والدرجة ( )7حلاملي شهادة الدبلوم (سنتني
بعد الثانوية العامة) وألصحاب التخصصات الفنية وغير الفنية وحددت
الدرجة ( )5حلملة شهادة الثانوية العامة إضافة لدورة ملدة سنة عقبها
والدرجة ( )4حلملة الثانوية العامة والدرجة ( )3و وثالث عالوات
مبستوى (جيد جداً) حلملة الشهادة املتوسطة ودورة سنتان بعدها،
والدرجة ( )3فقط حلمة الشهادة املتوسطة والدرجة ( )1ملن هم دون
الشهادة املتوسطة .
أما عن شروط التعيني فلم تخرج عن الشروط العامة الواردة بنظام
اخلدمة املدنية واملعمول بها سابقاً.
وألزمت الالئحة املوظف (بعد إخطاره بقرار تعيينه) باستالم العمل
خالل ( )30يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار مع تقدمي عذر مبرر لتأخره
خالل تلك املدة فإذا انقضت تلك املدة دون استالم عمله اعتبر القرار
كأن لم يكن .
كما قررت الالئحة للموظفني من أصحاب اخلبرة عالوة أداء عن كل
سنة تفيده في مجال الوظيفة املرشح لها مبستوى (جيد جداً) وذلك عند
جتاوز مدة اخلبرة احلد األدنى للخبرة املطلوبة لشغل الوظيفة .
أما بشأن حتديد األقدمية فقد حددت الالئحة أقدمية املوظف وفقاً
لتاريخ شغله الوظيفة وحددت ترتيب األقدمية عند التساوي باألسبقية
في قرار التعيني ثم األقدمية في الوظيفة السابقة ثم يقدم املرقى على
املعني فإذا اختلفت الوظيفة يكون تاريخ إعادة التعيني هو األساس .
وسنتعرض بالعدد القادم لنظام تعديل األوضاع وفترة التجربة ونظام
االستعانة باملستشارين واخلبراء باملجلس .
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أنشــطة
عبر شراكة بين األمانة العامة وفريق تصوير النادي العلمي

«صور إبداعية» لمجلس األمة
بادرت األمانة العامة ممثلة بإدارة اإلعالم إلى فتح قناة تعاون مع فريق التصوير
الفوتوغراف� � ��ي التاب� � ��ع للنادي العلمي الكويتي وذلك إميان � � �اً منها بالتواصل مع
مؤسس� � ��ات املجتمع املدني ومبا يخدم أهداف اجلانبني .وقد وفر النادي فريق
متط� � ��وع من املصورين احملترفني لتصوير جوانب من مبنى مجلس األمة وقاعة
عبدالله الس� � ��الم وق� � ��دم مجموعة قيمة من الصور املتقنة والتي س� � ��تقوم إدارة
اإلع� �ل��ام الحقاً في الترويج لها عبر اس� � ��تخدامها في مطبوعات ومنش� � ��ورات
مختلفة كما ستخدم في إقامة معارض فنية في مناسبة وطنية مختلفة

< لقطة ألحد جوانب سقف قاعة عبدالله السالم

< قاعة سمو االميـــــر

تواصل
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خير جليس

< إعداد  :ملياء السمحان

اسم الكتاب :قضية الكويت في الجمعية العامة
لألمم المتحدة ()2001 – 1990
إعداد :منصور العتيبي «وزير مفوض»

مقوالت في
النجاح:

يظهر الكاتب مرحلة زمنية مهمة في تاريخ الكويت السياسي ،وما شهدته من نشاطات
دبلوماسية مكثفة للدفاع عن مصاحلها وقضاياها العادلة في احملافل اإلقليمية
والدولية.
ويوثق الكاتب ويستعرض دور ومواقف الدول املنضوية حتت راية األمم املتحدة إزاء
قضية الكويت أبان غزو النظام العراقي السابق ،ويرصد كل ما يتعلق بقضية الكويت
خالل الفترة .2001 – 1990
كما يبني الكتاب مدى جناح الدبلوماسية الكويتية في حشد الدعم الدولي لتأييد
مطالب الكويت املشروعة ،ويركز على مواقف الدول األعضاء في اجلمعية العامة
حول قضايا الكويت وتسليط الضوء على ما ورد في كلماتها في املناقشات العامة التي
يلقيها رؤساء الدول أو احلكومات أو وزراء اخلارجية.

< لعله من عجائب احلياة ،إنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة  ،فإنك دائما تصل إليه

(سومرست موم)

< إذا لم حتاول أن تفعل شيء أبعد مما قد أتقنته فأنك ال تتقدم أبدا (رونالد اسبورت)
< عندما أقوم ببناء فريق فأني أبحث دائما عن أناس يحبون الفوز  ،وإذا لم أعثر على أي منهم فأنني ابحث عن أناس
يكرهون الهزمية (روس بروت)

تواصل
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اسم الكتاب :بناتي.
الكاتب :د .سلمان بن فهد العودة.
كتبت ملياء السمحان:

كتاب "بناتي" هو إهداء جميل من الشيخ د .سلمان بن فهد العودة لبناته بل أحسبه لنا
جميع ًا ،فقد كتبه بأسلوب غاية من الروعة واجلودة في الترتيب والدقة في االستشهاد
مع تأصيل شرعي وعصرية في الطرح فنجد الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية مع
االستشهاد بكلمات واقعية على لسان فتيات عبر البريد االلكتروني.
ينتقل بنا الكاتب بني  29عنوان ًا فرعي ًا ليتحفنا برسائل تصل إلى الصفحة ونصف
الصحفة وال تزيد عن العشر صفحات في عناوين لها جاذبية وقد يقصد بها عكس ما
تدل عليه كما في «فتش أوراق زوجتك» و»ولد املرة ـ معجبات ـ فتاة إلكترونية ـ فتاة فضائية
ـ شهوة جسد ـ احلب من طرف واحد ـ الوصال اجلسدي» ويتحدث عن هموم الفتيات
بطريقة مميزة تركز على حقهن في احلياة الكرمية.
يقول في مقدمة الكتاب «رزقني ربي بغادة وآسية ونورة ،وهن مينحنني الوجه اجلميل
للحياة ،احلب ،العطف ،واحلنان ،وال حياة للمرء من غير قلب يحن ويفرح ويحس ،وهن
االمتداد الصادق لذلك األصل الدافئ أمي ،والتي حملت واحدة منهن أسمها اجلميل
(نورة)».
هذا الكتاب يتحدث عن البنات في بيوت آبائهن وإخوانهن ومع أمهاتهن ويركز احلديث
عن بيت الزوجية .ويحاول الكاتب من خالل هذا الكتاب أن يعيد لهذا الكائن اجلميل
شيئ ًا من حقه الضائع بني إفراط دعاة االنغالق والتفريط عند دعاة احلرية ،فيعيب على
الفريقني سواء من أراد أن يوهمنا بأنه ليس باإلمكان أفضل مما كان وبني من يريد أن
يجعل بناتنا نسخ ًا غربية ،وجند هذا مذكور ًا في املبحث األخير الذي جاء بعنوان «مرأة
بني نارين».

تواصل
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مجتمع األمانة

عبداهلل الرومي يستقبل المهئنين بعيد الفطر .
اقام األمني العام ملجلس األمة بحضور معالي عبدالله الرومي نائب رئيس مجلس األمة حفل
استقبال للعاملني باملجلس مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعلى األمة
اإلسالمية جمعاء بكل اليمن واخلير والبركات.

< نائب رئيس مجلس األمة عبدالله الرومي يهنئ املوظفني

< مشعل السعيد  -خليفة الغامن  -فالح العازمي

تواصل

< بسام الشاعر  -ناصر املطيري  -ناصر الهدب
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مجتمع األمانة

< ذياب الديحاني  -مهدي املطيرات  -سامي الشايع

< نائب رئيس مجلس األمة واألمني العام يهنؤن املوظفني

ويستقبل المهئنين بقدوم شهر رمضان الفضيل كعادته السنوية.

< االمني العام واألمناء املساعدون

< لقطة جماعية

تواصل
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إجتماعات اسبوعية مع
القطاعات لرفع األداء
في إط��ار توجه األمانة العامة لرفع االنتاجية في القطاعات
املختلفه وزي���ادة التطوير اإلداري ،يقيم األم�ي�ن ال��ع��ام عالم
ال��ك��ن��دري سلسلة م��ن اإلج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة ك��ل ي��وم خميس
لإلجتماع بالقطاعات املختلفة لإلستماع الى آراء املوظفني
واقتراحاتهم وإطالعهم على أهم القرارات التي تساهم في رفع
اداء األمانه.
< قطاع اللجان مع االمني العام

شكر ًا بو أنس

م .هاني أحمد املذكور

رئيس قسم الشبكات
إدارة الشبكات والتشغيل

تواصل

إنها لفكرة متميزة  ،تلك اللقاءات املفتوحة التي نظمها األخ الفاضل األمني العام مع جميع
العاملني مبجلس األمة و مبختلف القطاعات بغرض التواصل واالستماع بشكل مباشر لتوجهات
األمانة العامة واستعراض سياسات العمل فيها .ومثل هذه اللقاءات من شأنها تعزيز مدى حرص
األمني العام على تطوير العمل والشجاعة في الدفاع عن قراراته حتقيق ًا ملبدأ الشفافية.
ومثل هذه اللقاءات تعطي دافع ًا لنا كموظفني وتتيح لنا الفرصة في صنع القرار ونقل الشكاوي
واملقترحات بشكل مباشر لإلدارة العليا مما يعزز مبدأ انتمائنا لهذه املؤسسة ويعود بالنفع على
تطوير العمل.
ولقد سبقت هذه اللقاءات مؤشرات جيدة مثل الترقيات والتعيينات والتوظيف وتشكيل جلنة
محايدة من املدراء في رفع تصور لإلدارة العليا في كيفية التطوير واالرتقاء بالعمل لتعكس مبدأ
الشفافية والتطوير لدى األمني العام.
لذا أفتخر بأن تكون مؤسستي أول مؤسسة تلتقي فيها اإلدارة العليا بجميع العاملني باختالف
مستوياتهم واجتاهاتهم وإدراكهم وبشكل دوري  ,ونأمل باملستقبل القريب أن تكون مؤسستنا
منوذج ًا مثالي ًا جلميع مؤسسات دولتنا احلبيبة.
فشكرا يا أبو أنس على هذا النهج اجلديد والعمل بشفافية مع جميع العاملني باألمانة العامة
ملجلس األمة.
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تشكيل لجنة للتطوير اإلداري

عــالم الكـــندري
أمني عام مجلس األمة

أصدر أمني عام مجلس األمة القرار رقم ( )286لسنة  2011والقاضي بتشكيل جلنة التطوير اإلداري برئاسته
وعضوية كل من السادة-:
عضو ًا
			
مدير اإلدارة القانونية
عصام عبدالله العصيمي
عضواً
		
مدير إدارة شئون سكرتارية األعضاء
عبدالله عبدالرحمن املنصور
عضو ًا
			
مدير إدارة التوثيق واملعلومات
		
خالد سعد املطيري
عضو ًا
مدير إدارة شئون االقتراحات واألسئلة البرملانية
عبد الله يوسف العمران
عضو ًا
		
مدير إدارة شئون اجلدول والقرارات
		
عادل عيسى اللوغاني
عضو ًا
			
مدير إدارة شئون املنظمات
سامي عبد العزيز الشايع
عضواً
			
مدير إدارة احملاسبة العامة
		
فالح راشد العازمي
عضو ًا
			
مدير إدارة اخلدمات اإلدارية
		
جاسم محمد اجلاسم
عضو ًا
				
مدير إدارة اإلعالم
		
مظفر عبدالله مظفر
عضو ًا
			
مدير إدارة التنسيق واملتابعة
		
خالد طه األنصاري
عضو ًا ومقرر ًا
			
مدير إدارة التطوير اإلداري
		
جاسم محمد الوزان
وتختص اللجنة املشار إليها في املادة أعاله بدراسة التنظيم االداري القائم وإجراءات نظم العمل املتبعة
بهدف تطويرها اداري ًا وتنظيمي ًا وتبسيط إجراءات العمل لرفع مستوى جودة األداء ورفع كفاءة املوظفني،
وللجنة في سبيل ذلك االستهداء بالتجارب اإلقليمية والدولية لالستفادة من خبراتهم ونقل جتاربهم مبا
يخدم عملية تطوير األداء ورفع نسب االجناز وصو ًال إلى اإلرتقاء مبستوى األداء الداعم للعمل البرملاني.

«مجلس األمة مسيرة وتاريخ

»

اصدرت ادارة األعالم كتاب بعنوان «مسيرة احلياة البرملانية الكويتية» وذلك
في إط��ار دأب األمانة العامة على توثيق مسيرة العمل البرملاني ب��دء ًا من
املجلس التأسيس  .62وحتى يومنا ه��ذا ..اإلص��دار من اع��داد إختصاصي
العلوم السياسية ابراهيم دشتي ،ومشاركة الفريق املكون من صفاء احمليميد
وهناء الفرج ورئيس قسم التصوير واملونتاج مسلط السبيعي.

تواصل
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ســؤال وجواب

ســؤال
جواب
اعداد :إسراء القطان
باحث قانوني

صفحة قانونية تجيب على أسئلة موظفي األمانة

س  :لق���د مت التحقي���ق مع���ي واكتش���فت بأن املخالفة التي ارتكبتها هي جتاوز عدد الس���اعات املس���موح لي باالس���تئذان خاللها ش���هري ًا  ،فكيف
ميكنني حساب تلك الساعات لتفادي تكرار تلك املخالفة ؟

ج  :تنص املادة ( )20من قرار رئيس مجلس األمة رقم  6/2010بش���أن ضوابط وأحكام ومواعيد الدوام الرس���مي املتعلقة باالس���تئذان على
أنه" :يجوز للرئيس املباشر التصريح للموظف باالستئذان من الدوام وإخطار إدارة شئون املوظفني بذلك مبا ال يجاوز ثالث مرات في الشهر
ولعدد الس���اعات التي يقدرها الرئيس املباش���ر في كل مرة ومبا يتالءم مع األس���باب التي يبديها املوظف وال يزيد على تس���ع س���اعات شهري ًا
شريطة أن ال يقل االستئذان عن ساعة وال يزيد عن أربع ساعات في املرة الواحدة".
وعليه فإن للموظف احلق في االستئذان ثالث مرات شهري ًا مبجموع تسع ساعات.
وإذن التأخير يبدأ اعتبار ًا من الساعة السابعة في األيام العادية  ،واعتبار ًا من الساعة التاسعة في أيام شهر رمضان .
وإذن االنصراف يحسب حتى الساعة الثانية في األيام العادية  ،وحتى الساعة الواحدة والنصف في أيام شهر رمضان املبارك .
س  :هل يجوز وقف املوظف عن العمل ملصلحة التحقيق  ،وما هي أحكام اتخاذ مثل ذلك اإلجراء ؟

ج  :هذا الس���ؤال جتيبه املادة ( )6من الباب احلادي عش���ر (التحقيق والتأديب) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي  ،والتي تنص على " :إذا
رأى القائ���م بالتحقي���ق أن مصلح���ة التحقيق تقتضي وقف أحد املوظفني عن عمل���ه  ،فعليه أن يعد مذكرة – ترفع إلى األمني العام – يبني
فيها موضوع التحقيق  ،ومبررات طلب الوقف  ،واملدة التي يقدرها إلمتام التحقيق والتصرف فيه وللسلطة املختصة أن توقف املوظف عن
عمله ملدة ال جتاوز ثالثة أش���هر  ،يجوز مدها ملدة مماثلة  ،ويوقف صرف نصف مرتب املوظف اعتبار ًا من تاريخ وقفه عن العمل وال يرد له
إال إذا ثبت عدم مسئوليته  ،أو عوقب بعقوبة اإلنذار  ،أو اخلصم من املرتب ملدة ال تزيد على سبعة أيام وإال حرم منه.
ومع ذلك يجوز ندب املوظف للقيام بوظيفة أخرى –عوض ًا عن إيقافه عن العمل – إلى حني التصرف في التحقيق" .
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س  :لق���د مت اس���تدعائي لس���ماع ش���هادتي في إحدى التحقيق���ات اجلارية مع أحد املوظفني  ،والش���هادة ف���ي الواقعة محل التحقيق تش���كل لي
إحراج ًا من كال الطرفني  ،فهل ميكنني التخلف عن اإلدالء بشهادتي ؟

ج  :إن أداء الش���هادة واج���ب وظيف���ي حتتم���ه مصلحة العم���ل وذلك كي يقف التحقيق عل���ى مدى صحة الواقعة من عدم���ه وليتبني جوانب
املسئولية التأديبية امللقاة على املوظف ؛ ومن ثم فإن التخلف عنها يعد مخالفة تستوجب مساءلة املوظف املطلوب للشهادة وذلك مبوجب
نص املادة ( )7من الباب احلادي عش���ر ( التحقيق والتأديب) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي والتي تنص على " :كل موظف يس���تدعى
لسماع شهادته في التحقيق وميتنع عن احلضور أو عن اإلدالء مبا لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبي ًا  ،ويكون أداء الشهادة
بعد حلف اليمني".
س  :مت اس���تدعائي إل���ى التحقي���ق وأنك���رت الواقع���ة ودفع���ت بعدم علمي بأنها مما يس���توجب املس���اءلة التأديبي���ة  ،فما مدى ق���وة الدفع الذي
طرحته في ظل ما تبني لي أثناء التحقيق بأن تلك القواعد مما مت نشره في لوحة اإلعالنات ؟

ج  :إن الق���رارات والتعامي���م اخلاص���ة بش���ئون املوظف�ي�ن منصوص على ضرورة نش���رها بلوحة اإلعالن���ات وعلى اعتبار ذل���ك اإلعالن مبثابة
قرين���ة عل���ى عل���م جمي���ع املوظف�ي�ن به���ا  ،ومن ثم يغدو مثل ذل���ك الدفع غير ذي أث���ر وذلك مبوجب نص امل���ادة ( )2من الباب الثالث عش���ر
(أحكام ختامية) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي  ،والتي تنص على " :تعلن القرارات والتعاميم التي تتعلق بشئون املوظفني في لوحة
لإلعالن���ات  ،ويص���در األمني العام قرار ًا بتنظي���م اإلعالن  .ويعتبر اإلعالن بهذه اللوحة قرينة قانونية على علم جميع املوظفني بها  ،وذلك
دون إخالل بتوزيع القرارات على الوحدات التنظيمية املختلفة  ،وأصحاب العالقة".
س  :أنا أعمل باإلضافة إلى س���اعات الدوام الرس���مي وأتقاضى تعويض ًا عن س���اعات ذلك العمل لكنني وددت أن أعرف أحكام استحقاق املوظف
لذلك التعويض املالي عن ساعات العمل اإلضافي وما إذا كان األمر مشروط ًا ؟

ج  :امل���ادة ( )1م���ن الب���اب الس���ادس (املزاي���ا واحلوافز والتعويضات) م���ن الئحة النظ���ام اإلداري الوظيفي تنص على أنه " :يس���تحق موظف
تراخ أو إهمال منه في أداء عمله
املجلس تعويض ًا عن تكليفه بأداء أعمال إضافية في غير أوقات العمل الرسمية  ،على أال تكون ناجتة عن ٍ
األصلي"  ،وبناء عليه فاألمر مش���روط ًا بحاجة العمل لتلك اخلدمات باإلضافة إلى وقت الدوام الرس���مي عالوة على أال تكون تلك احلاجة
ناجمة عن تراخ أو إهمال من قبل املوظف في أداء عمله األصلي .
س  :ما هي معايير املفاضلة بني املرشحني للترقية في الدرجة املالية ؟

ج  :لق���د أوضح���ت املادة ( )6من الباب الس���ابع (الترقي���ات) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي معايير املفاضلة بني املرش���حني للترقية في
الدرجة املالية حيث نصت على " :تكون األفضلية بني املرشحني للترقية في الدرجة املالية لألقدم في شغل الدرجة املالية احلالية  ،ثم ملن
يش���غل وظيفة إش���رافية  ،فاألقدم في تاريخ التعيني في املجلس  ،فاألعلى مؤه ًال  ،فاألقدم في تاريخ التعيني في الدولة  ،فاألس���بق تخرج ًا،
فاألكبر سن ًا".
س  :لقد قمت بإجازة ملرافقة مريض فهل أستحق رصيد إجازات دورية عن املدة التي قضيتها في تلك اإلجازة ؟

ج  :املوظ���ف ال���ذي يخ���رج بإجازة مرافق مريض ال يتمتع برصيد إجازات دورية عن مدة تلك اإلجازة وذلك مبوجب نص املادة ( )6من الباب
التاس���ع (مواعيد العمل واإلجازات) من الئحة النظام اإلداري الوظيفي والتي تنص على " :ال يس���تحق املوظف إجازة دورية عن املدد التي
يقضيها في إجازة دراسية ،أو في بعثة علمية  ،أو معاراً ،أو موقوف ًا عن العمل ،أو مرافق ًا ملريض ،أو في إجازة خاصة أي ًا كانت مدتها".

تواصل
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لقـــــــاءات

< إعــداد :جمال املطيري

فاطمة القزويني
مترجم مبتدئ

بدرية إبراهيم الزيد
كاتب حسابات

سنة التعيني2010 :

سنة التعيني2010 :

ماهي طبيعة عملك ؟

ماهي طبيعة عملك ؟

< صرف املعاشات «رواتب» واإلضافي واملكافأة األخرى.
< خصم الرواتب واالستقطاعات األخرى.
< تسوية مستحقات.
< إضافة بدالت وعالوات أخرى.
< صرف مكافأة األعضاء والسكرتارية.

< ترجم� � ��ة مش� � ��اريع القرارات والكلمات الت� � ��ي يتقدم بها مجلس
األمة في املؤمترات والندوات الدولية.
< ترجم� � ��ة جميع الرس� � ��ائل الص� � ��ادرة والواردة م� � ��ن وإلى مكتب
الرئيس واألمني العام ،ترجمة مراس� �ل��ات الشعبة البرملانية سواء
اخلاصة باملؤمترات أو جلان الصداقة.
< ترجمة كل ما يرد للمجلس من رس� � ��ائل وترجمة برامج الزيارة
للوفود الزائرة وكذلك برامج الزيارة املعدة للوفود .

الترقية في عملي.

< اإلرتقاء مبس� � ��توى اللغة لدي وتطويرها باس� � ��تخدام املفردات
واملصطلح� � ��ات البرملانية واإلطالع عل� � ��ى برملانات الدول األخرى
واالس� � ��تفادة منها ،واكتس� � ��اب اخلبرة من خالل حضور جلسات
املجلس.

ماهى طموحاتك الوظيفية؟

تواصل

ماهى طموحاتك الوظيفية؟

23

إدارة البحـــوث

سليمان السبيعي :خمس مطبوعات
جديدة تصدرها إدارة البحوث قريب ًا
تقوم إدارة الدراسات والبحوث باخلطوات النهائية إلص��دار عدد من املطبوعات التوثيقية
ألعمال مجلس األمة وأنشطته البرملانية  ،إضافة إلى البحوث والدراسات اجلديدة .
وفي ذلك قال مدير اإلدارة سليمان السبيعي أن اإلدارة تعكف حالي ًا على إنهاء اخلطوات
األخيرة إلصدار العديد من الكتب واملطبوعات املختلفة  ،حيث يجرى إعداد الكتاب السنوي
ال��ذي يوثق أعمال املجلس ل��دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر إضافة إلى
كتاب “ احلصاد البرملاني “ وهو دراسة حتليلية جلميع أنشطه املجلس منذ افتتاح دور االنعقاد
الثالث حتى نهايته مبا يتضمن االجنازات التشريعية والرقابة البرملانية  ،كما يسلط الضوء على
األولويات املتفق عليها بني املجلس واحلكومة وما أقر منها وما لم يقر  ،إضافة إلى حتليل لألداء
السياسي ألعضاء املجلس والوزراء .

< سليمان السبيعي
مدير إدارة الدراسات والبحوث

كما تعكف اإلدارة على إجناز عددها الثاني من كتاب “ القوانني الصادرة خالل دور االنعقاد
الثالث “ من الفصل التشريعي الثالث عشر ليكون مكم ًال ملا سبق من أدوار االنعقاد .
وقال السبيعي أن إدارة البحوث أصدرت مبناسبة مرور  50عام على دستور دولة الكويت كتيب “
مسيرة احلياة الدميقراطية بدولة الكويت “  ،كما أنها انتهت من ترجمة كتاب “ مسيرة احلياة
الدميقراطية في دولة الكويت “ إلى اللغة االجنليزية  ،وذلك لتعميم الفائدة على أكبر قطاع
من اجلمهور غير الناطق للغة العربية  ،إضافة للوفود األجنبية الزائرة .
وفي مجال البحوث والدراسات أفاد أن اإلدارة وسعي ًا منها ملتابعة ما يجري في الساحة العربية
من أحداث  ،فقد شكلت فريق عمل لدراسة الثورات العربية  ،وقد أنهت حالي ًا اجلزء اخلاص
بدولة تونس كما ستنهي بقيه الدول األخرى في أقرب وقت ممكن.

< من االصدارات احلديثة

تواصل
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لقـــــــاءات

< أجرى اللقاءات:
وليد الزهيري

"تواصل" ...
مع الموظفين الوافدين
عبدالمجيد شحاته :عالقتي بزمالئي تنعكس إيجاب ًا على عملي

قال عبداملجيد شحاته أن عمله في جلنة الشئون التشريعية والقانونية بقطاع اللجان يحتاج إلى قدر كبير من احلرص
واألهمية فكل القوانني والتقارير الصادرة عن اللجنة يقوم بطباعتها بعد ان يقوم بصياغتها كل من الس� � ��ادة األعضاء
واملستشارين القانونيني باللجنة.
وبني ش� � ��حاته في حديثه لـ “تواصل” أنه عمل س� � ��ابقاً في إدارة اجللس� � ��ات حيث أوكل إليه عمل املوجز والقرارات،
وأنتق� � ��ل بعد ذلك إلى حيث هو في اللجنة التش� � ��ريعية ومازال يعمل بها حت� � ��ى تاريخه ،وتنعكس إيجاباً عالقته بزمالئه
على تفانيه في أداء مهام عمله.

محسن فاروق :أهتم بتأدية عملي في أقصر وقت ممكن

أكد محس� � ��ن فاروق مندوب إدارة اإلعالم باألمانة العامة ملجلس األمة لدى وزارة اإلعالم أن ش� � ��غله الش� � ��غال هو تأدية
عمله في أقصر وقت ممكن ،خاصة وأن املواد الفيلمية التي بحوزته سواء كانت استقباالت ملعالي رئيس مجلس األمة
جاس� � ��م اخلرافي ،أو نائب الرئيس عبدالله الرومي ،أو مراس� � ��م استقبال أو وداع الوفود الزائرة ،أو أشرطة اجللسات
ترتبط مبواعيد بث على تلفزيون دولة الكويت سواء نشرات إخبارية أو لقاءات تذاع على برنامج "مساء اخلير يا كويت"
أو أشرطة اجللسات التي تبث على القناة الرابعة.
وأوض� � ��ح فاروق في لقاءه مع “تواصل” أنه يقوم أيض � � �اً بخدمة موظفي إدارة اإلعالم أثناء املؤمترات التي تنعقد في
دولة الكويت ،كما يس� � ��لم أيضاً جدول أعمال جلس� � ��ات مجلس األمة إلى الصحف احمللي� � ��ة والتي يبلغ عددها اآلن 15
صحيفة ،مبيناً أنه دوماً في حالة االستعداد لتلبية أي مهمة تطلب منه إلجنازها أياً كان موعدها ألن هذه طبيعة العمل
في إدارة اإلعالم.

محمد رضوان  :مذاق «الدلة» ما يميز صانع عن آخر

أش� � ��ار محمد رضوان أن مهمة الرئيسية هي أعداد القهوة العربية «الدلة» ملكتب رئيس ونائب رئيس مجلس األمة ،لذا
يس� � ��توجب هذا االهتمام بكل تفاصيل إعدادها والزمن الذي تستغرقه ،واألهم من ذلك كله هو مذاقها النهائي ،والذي
مييز صانع عن آخر.
وأض� � ��اف رضوان لـ “تواص�ل” أنه يعمل لدى مكتب نائب رئيس مجلس األمة من� � ��ذ تعيينه باألمانة العامة للمجلس،
ويقدر املعاملة الطيبة لكل من عمل معهم فهي ما يحتفظ به في ذاكرته.

تواصل
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جنـــود مجهـــولون
يقوم عدد من موظفي االمانة العامة بأعمال هامة لتسيير العمل اليومي في مجلس االمة ،ورمبا اليكون هؤالء حتت
الضوء ،كما في الوظائف االخرى.
مجلة “تواصل” تسلط الضوء على مثل هؤالء املوظفني ومايقومون به من جهود مشكورة.

خالد الشمري

مش� � ��رف مطبعة ،ويقوم بعم� � ��ل تصوير مضابط
اجللس� � ��ات بع� � ��د اعتماده� � ��ا من املجل� � ��س ،وتعد
املضبطة من األعمال الهامة في مجالس التوثيق
للعمل البرملاني.

صفاء المحيميد

باحثة إعالمية م� � ��ن إدارة االعالم تقوم مبتابعة مايدور
في اجللسة وتس� � ��جيل املالحظات المتام عملية مونتاج
وبث اجللسة على القناة االرضية.

طالل الدغيلبي

سكرتير جلس� � ��ة في إدارة اجللس� � ��ات وهو يقوم
بعم� � ��ل التفريغ الصوتي ألحدى جلس� � ��ات مجلس
األم� � ��ة والذي يعد من أعمال الت� � ��ي تطلب جهداً
كبيراً في التركيز واملراجعة.

تواصل
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أرشيف المجلس

< إعداد  :مسلط السبيعي  -رئيس قسم التصوير واملونتاج

< سمو األمير الراحل جابر األحمد يفتتح إحدى دور اإلنعقاد ،ويالحظ مجموعة كبيرة من موظفي األمانة العامة في حفل االستقبال عام  1993أكتوبر.

< زيارة وفد من موظفي مجلس األمة للكوجنرس األمريكي بالتعاون مع املعهد
اجلمهوري األمريكي عام  1994الصور مع السيناتور األمريكي ماكني.

تواصل

< وفد جلنة الصداقة إلى املكسيك ويالحظ في الصورة خضير العنزي ,طالل
العازمي ,وكل من النواب مخلد العازمي ,أحمد باقر ,خالد العدوة ,عبدالعزيز املطوع,
والزميل عبدالعزيز الساعي ,الصورة عام .1998
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أرشيف المجلس

مجموعة من موظفي األمانة العامة املرافقة لرئيس مجلس األمة السابق أحمد السعدون في جمهورية الصني  -سبتمبر 1993

من هــــم؟
يعم� � ��ل ف� � ��ي األمانة
العام� � ��ة ملجلس األمة
منذ  2008في إدارة
شئون املوظفني

ت �ع �م��ل ف� ��ي األم ��ان ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة مبجلس
األم��ة بوظيفة باحث
ق ��ان ��ون ��ي ،م �ن��ذ عام
2010

تواصل
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مسابقة تواصل
السؤال األول :من مؤلف كتاب «نصف عام
للحكم النيابي في الكويت».
أ-

سيف مرزوق الشمالن

ب-

د .يعقوب يوسف احلجي

ج-

خالد سليمان العدساني

 33جلسة بدأت في  21يناير  1962وانتهت في 14
يناير 1963

فكرة المسابقة:
مـ ــواضي���ع تـ ـث���ري ثق ــافتن���ا،
جعـ ــلنـ ــاه���ا فكـ ـ���رة ملس���ابقـ ــة
“تواص�ل” أخت���ر اإلجاب���ه
املناسبة من اخليارات الظاهرة
أمامك املبين ــة للس ــؤال وض ــع
عالمــة
) امام اختيارك لالجابة
(
الصحيحة في الكوبون اخلاص
باملسابقة.

ج-

السؤال الثالث :ترأس العضو خالد صالح الغنيم
مجلس األمة الفصول التشريعية التالية:

السؤال الثاني :كم جلسة عقدها المجلس
التأسيسي ،وفي أي تاريخ بدأت وانتهت.
أ-

ب-

 32جلسة ،بدأت في  20يناير  1962وانتهت في 15
يناير 1963
 15جلسة ،بدأت في  21يناير  1962وانتهت في 21
ديسمبر 1962

أ-

الفصل التشريعي الثالث والرابع واخلامس.

ب-

الفصل التشريعي الثالث والرابع.

ج-

الفصل التشريعي الثالث فقط.

شروط المسابقة :
اوال :ل���كل موظف ف���ي األمانة العامة
ملجل���س األم���ة له احل���ق في املش���اركة
م���رة واح���دة لكل مس���ابقة ،ف���ي حالة
املش���اركة باكث���ر م���ن م���رة واح���دة في
نفس املسابقة ،سيتم إلغاء االجابة.
ثانيا :أسرة مجلة “تواصل” اليحق
لها املشاركة في املسابقة.
ثالث����ا :لكل س����ؤال إجاب����ة واحدة فقط
صحيحة.

كوبون المشاركة في مسابقة تواصل

رابعا :يت���م تعبئة النم���وذج املخصص
لالجابة ،وترس���ل االجابات الى مكتب
مجلة ذ.
خامس���ا :س���وف يك���ون هناك خمس���ة
فائزي���ن فق���ط ل���كل مس���ابقة ويت���م
اختيارهم عن طريق الس���حب ،س���يتم
إع�ل�ان أس���ماء الفائزين في املس���ابقة
في العدد التالي ملجلة “تواصل”.

إسم املوظف:
الرقم داخلي:
					
اإلدارة:
		(أ) (ب) (ج) س( :2أ) (ب) (ج) س( :3أ) (ب) (ج)
اإلجـابـة :س:1

تواصل

إجابة العدد 10
إجابة سؤال
المسابقة في
العدد العاشر:

« هـ
TSB
»

أسماء الفائزين بمسابقة
“تواصل”في العدد السابق
الفائز  :1أمل حسن أحمد ـ  /أي ب ــود.
الفائز  :2سمر خضر الشادي ـ  /كاميرا فوتوغرافية.
الفائز  :3ضياء محمد بوقمبر ـ  /ساعة.
الفائز  :4يوسف محمد الغنام ـ  /ساعة.
الفائز  :5بسمة فهد املقهوي ـ  /ساعة.

تواصل

العدد احلادي عشر  -سبتمبر

العدد احلادي عشر
سبتمبر 2011

أسرة التحرير:

7

2011

تكريم
المتميزين
في مجلس
األمة

أمـــل حمــد المـطـوع
ع���اي���ض ال����ب����رازي
هــديـــل بـــوحيـمــد
لمــيـــاء الــسمحــان
ولــيــــد الـــزهيــــري

18

االجتماعات
االسبوعية
مع
القطاعات

م��ط��ل��ق ال��س��ه��ل��ي
صفــــاء المحميــــد
جنــــــود
مجهولين

ج���م���ال ال��م��ط��ي��ري
التصوير

مســـلط السـبـيـعـي

25

ط���ل��ال ال���ع���ن���زي
ي���وس���ف ال��خ��ال��دي

أرشيف
المجلس

26

motaz@hb-group.net

محتويات العدد

عملية فرز االصوات ويظهر السيد خالد احمد الجسار وزير
العدل والسيد خالد صالح الغنيم نائب الرئيس والسيد عبد
اللطيف فهد الفليج االمين العام المساعد للمجلس
وفي الصورة الثانية :إنتخاب رئاسة المجلس في الفصل
التشريعي الثاني 1970 - 1967
و يظهر في الصورة الشيخ سعد العبداهلل وزير الداخلية ووزير
الدفاع آنذاك

