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  21على مرشوع مرسوم بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء املجلس البلدي يف  قبل أيام  وافق مجلس الوزراء  

كرب من  ويحق الرتشح ألي مواطن. أعوام 4تجري انتخابات املجلس البلدي كل  ، حيث  مايو املقب سنة،   30 أ

يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة مخلة بالرشف  و 

كل من أدين بحكم نهايئ بجريمة املساس بالذات   الرتشحيُحرم من  . كما  أو باألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره 

اإللهية أو األنبياء أو الذات األمريية 

املدير العام    نائب مديري و يف عضويتها كل من ضمتنتخابات  الشكلت بلدية الكويت لجنة عليا لجانبها،  من

رئيس فريق الطوارئ    ، باإلضافة إل الفروانية ومبارك الكبريوالعاصمة والجهراء  واألحمدي وحويل    ات قطاعل

ة املشكلة، التنسيق مع كافة الجهات  وتقع ضمن اختصاصات اللجن  املركزي واملنسق العام مع وزارة الداخلية. 

تراخيص  املختصة   ومتابعة  واإلعالم،  والصحة  الداخلية  االنتخابية  مثل  واملقرات  االشرتاطات واإلعالنات 

 . املدارس املخصصة لالقرتاع ، ومتابعة استعدادات الصحية الالزمة ملكافحة كورونا



 

 

اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم يف وزارة الداخلية، أنه سيتم فتح باب التطوع ملوظفي    فيما أعلنت 

 البلدي. الوزارة من املدنيني، للمشاركة كأعضاء لجان يف االنتخابات العامة للمجلس 

 تشكيل وصالحيات املجلس البلدي

عضواً،    16يتألف من  فإن املجلس    الذي ينظم شئون املجلس البلدي،   2016لعام    33وفقا لقانون رقم  

دالء  لكل ناخب باإل  حيث يحق   العرشة، يتم انتخابهم، بمعدل عضو واحد عن كل دائرة من الدوائر    10بينهم  

املقيد فيها الدائرة  املرشحني يف  ملرشح واحد فقط من  تعيني   كما   . بصوته  بواسطة  خرين  آأعضاء  ستة    يتم 

ت الحكومة أربع سنوات من  االنتخاب  ، ومدة املجلس  الدعوة إل  أول اجتماع يعقده أعضاؤه، وتجري  اريخ 

 ل أبري 24والية املجلس الحايل يف  حيث انتهت  يوماً السابقة على نهاية تلك املدة.  60خالل الـ

ألحياء  ورغم أن املجلس ليست له أدوار سياسية مؤثرة حيث ينحرص دوره يف التخطيط والترشيع لسياسات ا

الخدماتية  املحلية   يع  املشار مناقشة  أنه ،  واإلسكانيةويف  قاعدة    فرصةيعترب    إال  لبناء  الطامحني  من  للكثري 

 بعد ذلك.    شعبية تخول لهم الدخول إل مجلس األمة

تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها  على: "   33ة من قانون  ثال ثوتنص املادة ال 

الطابع الكوييت واملحافظة على الرتاث املعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبالد  وإبراز  

وجه    وفقاً  على  وتتول  للسكان،  البلدية  الخدمات  توفري  على  تعمل  كما  للدولة،  العام  الهيكلي  للمخطط 

املدن والضواحي واملناطق والجزر وإقرار م األرايض وتنظيم  الهيكلية واملحافظة  الخصوص مسح  خططاتها 

 على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا لالختصاصات املقررة لها يف هذا الشأن

يختص املجلس  أقر املجلس البلدي الئحته الداخلية واليت نصت يف مادتها السادسة على: " 2019ويف عام 

قرار اللوائح املتعلقة باالنشطة والخدمات  بإالبلدي ويف اطار املخطط الهيكلي العام للدولة واملزيانية املعتمدة  

عمال املجلس البلدي وفقا لالختصاصات املقررة له يف هذا القانون، وعلى  أالبلدية واللوائح الخاصة بتنظيم 

 وجه الخصوص اللوائح اآلتية



 

 

البناء، ويجب ان تتضمن لوائح البناء املنظمة للعقارات االستثمارية والتجارية وما يف  تنظيم اعمال   .1

حكمها رشوط خاصة بتوفري العدد املطلوب كامال من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا  

لألنشطة واالستعماالت املقامة يف تلك العقارات

حلية املتعلقة بشؤون البناءتنظيم مزاولة املهن للمكاتب والدور الهندسية امل .2

النظافة العامة السكانية وفقا لالختصاصات املقررة للبلدية  .3

إشغال الطرق العامة وامليادين واألرصفة والساحات .4

. زراعة الساحات اململوكة للدولة املالصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي  .5

والنموذجي والجهات الحكومية والخاصةإقامة املظالت الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص   .6

تنظيم اجراءات الجنائز ونقل املوىت والدفن واإلرشاف على املقابر  .7

القواعد الخاصة بحقوق امللكية واالنتفاع واالرتفاق باألرايض والطرق الخاصة املستقطعة من العقارات   .8

سواء كانت هذه الطرق نافذة ام غري نافذة بما ال يتعارض مع القوانني 

و  أالقواعد الخاصة بالبت يف الخالفات العقارية بني البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة  تنظيم   .9

و تداخلها مع امالك  أرايض عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، النقص يف العقارات واأل

الدولة

تصنيف وترخيص ومراقبة مقاويل البناء والهدم  .10

ت البلدية او االنتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او الغائهافرض رسوم مقابل خدما  .11

عمال املجلس البلدي أتنظيم    .12

سواق العامة، فيما عدا اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة األتنظيم    .13

املحالت العامة واملقلقة للراحة. مراقبة    .14

وتم إصدار   "،أحمد الجابر الصباح"الشيخ  مري  األيف عهد    ،1930وتأسست أول بلدية يف الكويت يف أبريل  

حيث نصت مادتة األول بأن يتألف املجلس البلدي من رئيس واثين عرش    1931أول قانون للبلدية يف العام  



 

 

  2016العديد من التعديالت آخرها يف العام  شهد  ، ثم  1954استمر العمل بقانون البلدية حىت سنة  و عضوا،  

 النتخاب ورشوطه املختلفة. وآليات احيث صدر مرسوم بتحديد الدوائر االنتخابية العرش، 

كان الجهاز اإلداري يتكون من املدير العام وكاتب اإلدارة وعدد من املحصلني وعمال    ات بداية نشأة البلدي  ويف 

تنظيف األسواق والحراس وانحرصت أعمال البلدية يف النظافة واملراقبة وتحصيل الرسوم وكان مقر البلدية  

 انتقلت البلدية إل مقرها يف ساحة الصفاة   1933السوق ويف عام    يف مكتب صغري داخل حانوت مستأجر يف

صت  الذي ن  1960ور بإصدار قانون عام طتطورت أدوار بلدية الكويت مع الزمن مما أدى إل مواكبة هذا الت 

على الثانية  عمرانياً "   : مادته  الكويت  تقدم  على  البلدية  املدينة    وصحياً   تعمل  تنظيم  طريق  وتجميلها  عن 

والطرقات  املساكن  يف  العامة  الراحة  على  واملحافظة  الغذائية  املواد  سالمة  وتأمني  العامة  الصحة  ووقاية 

اللحظة.  تلك "، لرتتفع مسئولية صالحيات البلديات منذ  واتخاذ ما يؤدي إل تقدم الكويت ورفاهية سكانها

بة املشاركة بالتصويت، وعلى الرغم من  ض يف نسا، انخف2018وشهدت آخر انتخابات للمجلس البلدي يف  

حسن كمال، وعبدهللا املحري،  آخر مجلس كل من    وضم% من الوجوه الجديدة.  90ذلك أتت االنتخابات ب  

يز املعجل، وحمد املدلج، وعبدهللا الرومي، وفهيد املويزري، ودمحم املطريي، وأحمد العزني، وعلي ساير   وعبدالعز

 . العازمي، وحمد العازمي 

الهتمامهم بانتخابات  فّضلت التيارات السياسية عدم الدفع بمرشحيها، نتيجة  هذه االنتخابات أيضاً،    يفو

املجلس البلدي، ما ترك املجال مفتوحاً أمام القبائل اليت قامت بتنظيم انتخابات   مجلس األمة على حساب 

.  10مقاعد من أصل    3صول على  واستطاعت قبيلة "العوازم" الح  فرعية يف ما بينها، واختيار مرشحني لها. 

 . الصوت الواحد، يف زيادة االنقسامات القبلية باالنتخابات قانونوتسبّب 

ير، نرشت وسائل اإلعالم أسماء بعض املرشحني يف الدوائر املختلفة النتخابات   ،  2022وحىت كتابة هذا التقر

الصفارأبرزهم:   الوهاب  عبد  أيوب  كمال،  الدائرة  حسن  من  و،  املحري األول.  الدويلة و  عبدهللا  من    أحمد 

و الثانية.  القديري الدائرة  الضاعن و   دمحم  الحساويو  دمحم  الجادر  و  زينب  العبد  الدعيجوفهد  بدر  و  رضار 

نارص    ، من الدائرة الرابعة. و رازي املرشودوجواد قمرب  ، من الدائرة الثالثة. ودمحم عبد الهادي اظبيه و   العسعوس 



 

 

، من الدائرة  إسحاق الكندري وفهيد املويزري  وفارس الديحاين  ، من الدائرة الخامسة. وسدفاضل أو  الجدعان 

و  املطريي  السادسة.  مفلح  املطرييوخالد  غويزي  وحمدي  السابعة.  الدائرة  من  الشمري  ،  عبدهللا  وطالل 

، من  العازميخالد وسمي  و نارص الكفيف  ، من الدائرة الثامنة. و عيد مفلح املسيلمو  نواف العنرتي و  العزني 

 ، من الدائرة العارشة. نصار العازمي الدائرة التاسعة. و 

كمة يف االنتظار   تحديات مرتا

عل تزال  وامللفات ال  القضايا  العديد من  البلدي، فإن  املجلس  الجديد  وفقاً الختصاصات  املجلس  ى طاولة 

ات التالية  فبرامجهم االنتخابية حيث جاءت امللار إعطائها العناية واألولوية. وأعلن كثري من املرشحني  ظ بانت

 على رأس األولويات: 

. واملساهمة يف النهضة العمرانية عن حلول لتحرير األرايض السكنية البحث  .1

. تطوير الواجهات وتحسني إنشاء الطرق  .2

اللوائح املنظمة للعمل البلدي. إعادة النظر يف  .3

. التعديات على أمالك الدولةمراقبة  .4

 إجراءات املرشوعات املتأخرة. يل هتس .5

عقدت لجنة االصالح والتطوير يف املجلس البلدي، ورشة عمل موسعة ملتابعة املشاريع  ويف ديسمرب املايض،  

مازالت تواجه تحديات    العام املايض مشاريع مدرجة يف خطة    8وناقشت اللجنة  ،  التنموية وتحديات البلدية

،  ناديا رياضياً   14ينا الجديد، وميناء مبارك الكبري، واستكمال  مع بلدية الكويت، هي مبىن مستشفى ابن س 

الثالثة من  و الكربىاملرحلة  الضوئية  إل مدينة  ،  الشبكة  إضافة  البحرية،  والنقع  ينية،  التخز املناطق  وتطوير 

 الكويت الطبية، ومراكز الشباب. 

محلية،   إعالم  وسائل  تناولت  آخر  يادة  على جانب  ز إل  تحتاج  واليت  العالقة  امللفات  بعض  نقاشات حول 

مثل   إلنجازها،  والحكومة  البلديات  بني  أمام  التنسيق  العوائق  مراحلتذليل  الطبية   بايق  الكويت  ،  مدينة 

استكمال  و أمام  العوائق  العمال ومرافق    أبنية تذليل  مدينة  تراخيص  و،  مرشوع  السكك  استكمال  شبكة 



 

 

ا  ، الحديد لقرار  البلدي  وفقا  عامملجلس  و 2015  يف  املناطق  ،  وتطوير  و،  لموان ل  اللوجيستية تطوير  إنشاء 

املبارش. هيئة تشجيع االستثمار  ، بالتعاون مع املناطق الحرة يف الكويت 

 

رغم أن املجلس البلدي ال ينال الزخم الكبري الذي يحيط بانتخابات مجلس األمة، إال أن الصالحيات 

البلدي،   القانون  تعديل  بعد  للمجلس  أهمية الجديدة  من  يد  القادمة   تز على   ، االنتخابات  سواء 

 ية.مستوى التنافس بني املرشحني أو الوعود اليت يتبناها املرشحني ملعالجة التحديات الحال
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