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  جامع مبادرة جمعیات النفع العام لتنظیم حوار وطني
  

 ثـــل الثالـــالعق
 

ة  العالقة بین تدھور بشأنالمحلیة  األوضاع بقلقنتابع   والوضعالسلطتین التشریعیة والتنفیذی
لبي ال یرة، ذالس دة لیست بالقص ذ م ھ من ا فی ا نالحظ ي ھم الغ كم ر الب تقرار  ىعلالسوء األث االس
ة ذي ، والتنمی ال ال ىط ین  حت ة ب ات االجتماعی اءالعالق وطن، و أبن ذي ال لطة ال ھ الس لم من م تس ل

انالقضائیة التي ھي صمام  ي  النظامالستقرار  األم ث  أيف الم حی ي الع ة ف ددول ن ی نج تطاول م
ة الوطن بشكل سلبي بات یمس  أبناءوقد اشتد ھذا االختالف بین . .علیھا ا االجتماعی كثیر من قیمن

  .التي جبلنا علیھاة االیجابی
  

ام و ذا المق ي ھ ود ف ذكر  أنن ان وع رأین ي موض دوائر  اتف س وال ةمجل ) ٢٠٠٩( األم
  :نالحظ ما یليحیث  الراھنالبرلماني لوضع اتشخیص ونبدأه ب. .واالنتخابات البرلمانیة القادمة

مخالفات بحكم بات من المحكمة الدستوریة بسبب ومستمر موجود  ٢٠٠٩ األمةمجلس  )١
 .عدم استمرارهلكبیر  قبولحلھ، مع وجود  إجراءاتفي  دستوریة

دستوریة الحقا  لتداعیاتیفضي  اآلن مجلس األمة ال یكون حل أن عدم إغفال ھمیةمن األ )٢
  .االنتخابات البرلمانیة القادمة إبطال ىإلتؤدي 

خمس دوائر انتخابیة اجمع  إلىالقانون الحالي الخاص بالدوائر االنتخابیة الذي یقسم الكویت  )٣
ھذا  في عدة جھات وشخصیاتكتبت نھ مخالف للدستور، وقد على أیون رالفقھاء الدستو

 ىیتم تقدیمھ في حال جرت االنتخابات علسأي طعن أن و، ٢٠٠٨االتجاه رأیا علمیا منذ عام 
األمر من  ، وھذاالجدید األمةمجلس  إبطالفمن المتوقع الحكم بعدم دستوریتھ ومن ثم  أساسھ

  .شأنھ أن یبعثر الكثیر من الملفات الھامة رقابیا وأن یعطل الكثیر من التشریعات
ألي تعدیل في الدوائر  رفضھا أعلنتالمبطل  ٢٠١٢ األمةالبرلمانیة في مجلس  األغلبیة )٤

 أو ٢٠٠٩ األمةلكل ناخب سواء كان التعدیل بواسطة مجلس  األصواتعدد  أواالنتخابیة 
.. كبیرة أزمةنھ سیدخل البالد في إف هذینفتم تلو ھم من الموقفضرورة، وھذا بمرسوم قانون 

 تتعامل معؤمن بمخرجاتھا وال ت االنتخابات وال تمن الشعب قد قاطع مجامیعكون لدینا توس
مر أوتجاھل ھذه الشریحة الھامة من المجتمع ..  مالجدید ممثلین عنھ األمةمجلس  عضاءأ

  .أحوال الدولة ىعل سلبیةغیر مقبول اجتماعیا وسیاسیا وستكون انعكاساتھ 
  

واقعي ق الدستوري والشرعي وال ؤلم، ومن المنطل وطني  من ھذا الواقع الم ، المسئولوال
  :للتوافق على ما یلي األطراف المعنیةننادي  فإننا

  
 .المحكمة الدستوریة إلىقانون الدوائر  إحالة تأجیل فكرة )١
 وأدتاثنتین فقط، وسواء حضرت الحكومة  أوجلسة واحدة  عقد إلى األمةیتم دعوة مجلس  )٢

إمكان األمیر فض دور االنعقاد بسبب واقعي ھو عدم سمو یعلن لم یكتمل النصاب،  أمالقسم 
  .العطلة الصیفیة للمجلسعلى أن تبدأ المجلس،  استمرار جلسات
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خابات القادمة ، التي ستجري بناء على النظام الجدید االنت إجراءیتم تعدیل قانون الدوائر قبل  )٣
  .الوطنيمن خالل التوافق . .للدوائر

مبادرة إلى من خالل ، أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمعیكون تعدیل الدوائر بتراضي  )٤
یمثلون قریبا تمائة شخصیة یضم ) الوطني لدوائر انتخابیة دستوریةالحوار (إدارة وتنظیم 

  :التالیة األطراف
  المبطل ٢٠١٢مجلس المنتخبین ل عضاءاألكافة.  
  مع (أرصدتھم لنیابة العامة بسبب تضخم لمن غیر المحالین  ٢٠٠٩مجلس  أعضاءكافة

  .)بشأنھم التأكید على عدم وجود حكم إدانة بات
 ن ال یزید عددھم عن ربع العدد الكليأشریطة  منظمات المجتمع المدنيعن  ونممثل ..

  .شخاص یمثلون المجامیع الشبابیةأ ةخمس مویضاف إلیھ
 من یمثلونھم أومجلس الوزراء القائم  أعضاء.  
 ومن غیره األمةخبراء دستوریون من مجلس  ةخمس.  
 تعلن الحكومة قبل بدء  أن ىیكون النظام الجدید للدوائر بتوافق ثلثي المشاركین، عل

الدوائر الجدید قانون اقتراح  إصدار ىالحوار قبولھا بما یتمخض عنھ، لتعمل الحكومة عل
  .مرسوم قانون ضرورةب

 .ینجز الحوار الوطني أعمالھ خالل شھر من تاریخ أول اجتماع لھ )٥
وفق إجراءات دستوریة  انتھاء أعمال الحوار الوطنيبعد  ٢٠٠٩یتم حل مجلس األمة  )٦

  .دوائر الجدیدالتتم الدعوة لالنتخابات وفقا لنظام وصحیحة، 
الوطني للخروج بتوافق في شأن نظام الدوائر الجدید، فعلى الحكومة  في حال فشل الحوار )٧

 .تحمل مسؤولیاتھا وفقا للدستور
  

  وبناء علیھ
وقرة  ة الم د الحكوم ان نناش ذا البی ي ھ ة عل ام الموقع ع الع ات النف س  وأعضاءنحن جمعی مجل

بابیة  ٢٠٠٩المبطل ومجلس  ٢٠١٢ األمة د الجماعات السیاسیة والمجامیع الش ا نناش ا، كم جمیع
اھم  ىإل ھ،  إلخراجالتعاون والتف و فی ا ھ ا مم الىفوطنن ال تع د ق ْذھََب  { :ق ْ َوتَ ُوا ل َتَْفَش ْ ف اَزُعوا َوالَ تَنَ

ِِرینَ  اب َ َمَع الصَّ ِنَّ هللاَّ ْ إ ُِروا     .  } ِریُحُكْم َواْصب
  

  :نالموقعو
  

  االتحاد العام لعمال الكویت  جمعیة الشفافیة الكویتیة

  الجمعیة الكویتیة لحقوق اإلنسان  رابطة االجتماعیین الكویتیة

  جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة  الجمعیة الكویتیة للدفاع عن المال العام

  جمعیة المستقبل الثقافیة االجتماعیة  جمعیة العمل االجتماعي الكویتیة

  الجمعیة الجغرافیة الكویتیة  الجمعیة الوطنیة لحمایة الطفل

ة   الطبیة الكویتیةلجمعیة ا یم األداء الجمعی ة وتقی ة لمتابع الكویتی

  البرلماني

  


