




نشأة المجموعة
بدأ جتمع صوت الكويت بعد محاولة بعض أعضاء 
مجلس األمة التعدي على حق املواطنني الدستوري 
في حرية اختيار تعليم أبناءهم بتشريع قانون مينع 
بعدها   ، اخلاصة  املدارس  في  املشترك  التعليم 
اجتمع بعض أولياء األمور مببادرة من السيدة  غادة 
ضاغطة  قوة  ليشكلوا  الغامن  إبراهيم  يوسف 

اجملموعة  تطورت  ثم  و من   ، القانون  ملنع سن هذا 
الشعب  أطياف  مختلف  من  إقباال  القت  أن  بعد 
الكويتي ليكون التجمع أداة ضغط ضد أي قانون 
من  انطالقا  الشخصية  و  العامة  احلريات  ميس 
اجتماع  أول  كان  196٢وقد  لعام  الكويت  دستور 
٢008 فبراير   ٢1 في  الكويت  لصوت  رسمي 



مهمة و رؤية المجموعة

ف عمل المجموعة 
أهدا

لعام  ٢٠١٠  -  ٢٠١١

.١.١ المحافظة على الحريات و غيرها من 
المكتسبات الدستورية، و محاربة 

التعدي عليها

التصدي لمحاوالت إلغاء التعليم 
المشترك في المدارس الخاصة

إلغاء قانون منع االختالط في 
الجامعات و ضمان حرية التعليم 

الخاص و العام عبر تعديالت تدريجية

تعديل قانون المحكمة الدستورية 
مما يضمن للمواطن الوصول مباشرة 

الى المحكمة الدستورية وضمان 
استقالليته المحكمة و قضاتها

اإلستمرار بالتوعية الدستورية للمواطنين 
بشكل عام و للشباب بشكل خاص

نحن جماعة ضغط 
مدنيه تسعى 

لحماية و توسعة 
دائرة الحريات 

الدستورية الخاصة 
و العامة . اهدافنا 

االهتمام بالتعليم كأحد دعامات بناء العامه هي :  
المجتمع

نشر ثقافة الديمقراطية السليمة، 
والتوعية بالدستور وبنوده، و التأكيد 

على مبدأ الوحدة الوطنية بين أفراد 
المجتمع
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٢٠٠٨ -٢٠٠٩
أنشطتنا السابقة

األولى  حملتـها  المجموعة  أطـلـقت 
مسؤولية«  »الحرية  شـعار  تـحـت 
التاليه االنشطه  تـضـمنت  التي 

١.  المـشاركة بمعرض »إبداعاتي«

٢. معرض صـوت الـكويت 

٣. األمسية الشعريـة

٤. احتفالية يوم الدستور



الــمــشـاركـة  بـمـعـرض      »إبداعاتي«
٢ ٠ ٠ ٨ /٩ /١ ٨ -١ ٤

خالل  من  الساحة  على  الكويت  لصوت  األول  الظهور  كان 
في  مشاركتنا  وتضمنت  الشبابي  إبداعاتي  معرض  في  المشاركة 
واستخدام الدستور  وتوزيع  الكويت  بصوت  التعريف  المعرض 
او آرائهم بالكتابه  بالتعبير عن  التعبير وتشجيع الحضور والمشاركين  لوحة 

الرسم

زاوية صوت الكويت

لوحة التعبيرمشاركة األطفال بالتعبير

مشاركة الحضورلوحة التعبير في البداية



مـعـرض  صـوت   الـكويت 
الكويت  صوت  معرض  أقيم   
لوذان  بيت  في  أيام  ثالثة  لمدة 
قد  و  أكتوبر،   30 إلى   28 من 
أنشطة  غرفة   : على  إشتمل 
لألطفال، غرف كويت  الماضي، 
رأيك، عن  عبر  الحاضر،  كويت 

الفنية  للمشاركات  معرض  و 
الكاريكاتيري  و  التشكيلي  للفن 
إلى  باإلضافة  الموسيقي  و 
الفوتوغرافي     التصوير  فن 

معرض الفنون

جانب من الحضورالكاركاتير عن الحرية

حضور بعض نواب مجلس األمة
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غرفة كويت:الماضي
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د. أحمد الخطيبغرفة كويت:الحاضر
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فريق العمل



اأُلمـسـية الـشــــعـريـة
فيها  شارك   ، األدباء  برابطة  شعرية  أمسية  أقيمت 
الصايغ وعلي  العبدالجادر  زيد  و  العندليب  الشعراء حسين 

 ٢ ٠ ٠ ٨ بر  كتو أ

الشاعر حسين العندليبالشاعر علي الصايغ األمسية في رابطة األدباء

الشاعر زيد العبدالجادر 



احـتفـالـيـة يـوم  الـدستور       ١١-١١-٢٠٠٨

فمبر  نو  1 1 فق  ا لمو ا ء  ثا لثال ا م  يو في  قيم  أ و 
ى  حتو ا قد  و   ، ة  د ا ر إل ا حة  بسا  2 0 0 8
للتعبير  ر  عما أل ا لمختلف  ت  طا نشا على 
طن لو ا ه  تجا هم  عر مشا و  ئهم  ا ر آ عن 
لية  لتا ا ت  طا لنشا ا على  شتملت  ا قد  و 

ية        ر ا حو حلقة  -

طني                      و شعر  -

ل        طفا لأل كن  ر -

يت لكو ا ر  سو بة  ا بو -
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إفتتاح الحفل

جانب من الحضور

أغاني وطنية

التعبير على مجسم سور الكويت
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أحمد الصراف في الحلقة النقاشية

الحلقة النقاشية

مشاركة األطفال

جانب من الحضور
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فريق العمل



مـشـاركـات أخـرى
طلقنا  أ  2 0 0 9 يد  لجد ا م  لعا ا ية  ا بد مع  و
- : في تتلخص  نت  كا لتي  ا و نشطه  ا ه  عد

: الوطنية  باألعياد  ١.المشاركة 

د  عيا أل ا ت  ليا حتفا ا في  يت  لكو ا ت  صو عة  مجمو كت  ر شا
بين  ما  ع  تتنو لتي  ا تنا  ا ر منشو و تنا  ا ر ا صد إ يع  ز بتو لك  ذ و طنية  لو ا
. يه ر ستو لد ا عية  لتو ا ن  مضمو تحمل  لتي  ا ت  ا لنشر ا و ر  ستو لد ا

٣. للكويت أصوت :

كان لصوت الكويت دور أثناء فترة انتخابات 

»للكويت  حملة  أطلق  حيث  األمة  مجلس 

المواطنين  توعية  إلى  تهدف  التي  أصوت« 

بالديمقراطية وتحفيزهم لإلقبال على األقتراع.

٢.  المشاركة الثانية في 
معرض »إبداعاتي«

 

وذلك بهدف استقطاب الشباب، و التوعية بمواد 

رأيهم  عن  التعبير  على  الشباب  وتحفيز  الدستور 

الساحة. الدستور في  التي تمس  المواضيع  حيال 

توزيع الدستور الكويتيشارع سالم المبارك في هال فبراير



٢٠٠٩ -٢٠١٠
أنشطتنا السابقة

١. إفتتاح مقر صوت الكويت

٢. تجمع القراءة حق

٣. المشاركات

٤. زيارة المجمعات

٥. عرض فلم وثائقي

6. احتفالية يوم الدستور ٢٠٠٩

٧. زيارة المدارس

٨. ورش عمل

٩. ديوانية اإلثنين الثقافية

١٠. إصدار كتيب القوانين غير دستورية



إفتتاح مقر صوت الكويت
٢ ٠ ٠ ٩ /٩ /٣

ذلك  وكان  الخالدية  منطقة  في  الكويت  صوت  مقر  افتتاح  تم  اليوم  ذلك  في 
السياسية  الشخصيات  من  العديد  دعوة  تم  وقد   . رمضانية  غبقة  بإقامة  مصحوبا 
صوت  وأعضاء  الناشطين  و  والكتاب  الصحف  إلى  باإلضافة  البارزة  واألكاديمية 
. حينها  حتى  التجمع  ألنشطة  مصورة  لقطات  عرض  تم  كما   . كافة  الكويت 

مقر صوت الكويت

جانب من الحضورجانب من الحضور

فريق العمل



المشاركة بالندوات الخطابية
١.ندوة »الرقابة تحمي الجهل« 

٢-١٠-٢٠٠٩6 
النسائية  الثقافية  الجمعية  الندوة  هذه  نظمت  حيث 
. وتطرقت  االجتماعية بمشاركة تجمع صوت الكويت 
من  العديد  في  والرقيب  الرقابة  موضوع  إلى  الندوة 
عنه  حاضر  والذي  الدراما  و  الفني  المجال  منها  المجاالت 
عنه  وحاضر  القانوني  المجال  الصالح، كذلك  غانم  الفنان 
الذي حاضر  األدبي  والمجال  الخطيب  العزيز  المحامي عبد 
د.صالح  الندوة  في  حاضر  كما  رمضان،  د.خالد  عنه 
. وحاليا  سابقا  واألمية  العلم  بين  قارن  والذي  العجيري 

٢. تجمع القراءة حق
٣١-١٠-٢٠٠٩

حيث عبرت فيه مؤسسات المجتمع المدني 
المختلفة عن رفضها و استنكارها ألسلوب 
المعتصمون  ألقى  ،وقد  الدقيق  غير  الرقابة 
الرقابة في سلة  مقصات كدليل رمزي على 
المهمالت محاولين بذلك التخلص من مقص 
ركائز   5 على  احتوى  بيان  إصدار  وتم  الرقيب. 
أن   : منها  الرقابة  هذه  لرفض  أسباب  أو 
الدستور الكويتي قد كفل الحق في المعرفة 
واإلطالع و العلم ، كذلك أن الرقابة في عصر 
ال  أمر  أصبح  واالتصاالت  التكنولوجيا  ثورة 
جدوى منه كذلك أن عدم فرض الرقابة على 
للكتاب  الكويت  شهدتها  معارض   3 أول 
االجتماعي  البناء  في  انهيار  عنه  ينتج  لم  أمر 
أسباب. من  ذلك  وغير  للمجتمع  واألخالقي 

٣. أمسية يوم المرأه
٩-٣-٢٠١٠

صوت  تجمع  من  كل  النشاط  هذا  أقام 
الجمعية  و  الخريجين  وجمعية  الكويت 
الكويتية لحقوق اإلنسان حيث استضفنا 
)إحدى  حسين  فاطمة  األستاذة  فيه 
عضوات بعثة الفتيات األولى حيث ابتعثت 
الجامعي  تعليمها  الستكمال  القاهرة  إلى 
عام 1955( فتطرقت بداية لمراحل تعليمها 
المختلفة ونوعية المناهج الموضوعة آنذاك 
المعلمات  وفود  وتأثير  التعلم  شغف  و 
الفلسطينيات وقتها و قصة حرق العباءة 
غناء  اللقاء  تال  .كما  للقاهرة  اإلبتعاث  ثم 
أماني  الكويتية  األوبرا  لمغنية  أوبرالي 
الحجي وفقرات عزف موسيقية متنوعة .

أ. فاطمة حسين

الحضور أماني الحجي



إصـدار كتيـب القـوانـين            غير الدستورية
كتيب  قدمنا  للتوعية  المجموعه  مجهودات  ضمن  من 
بعض  على  الضوء  يسلط  والذي  الدستورية  غير  القوانين 
باستعراض  الكويت  دولة  في  الدستورية  غير  القوانين 
الدستور مواد  بعض  مع  تناقضها  وشرح  موادها  بعض 



عرض أفالم وثائقيةزيـارة الـمـجـمـعـات
١.زيارة مجمع األفنيوز

أكتوبر ٢٠٠٩

التجارية  المجمعات  إلى  الكويت  صوت  تجمع  توجه 
لتعريف  أجيال  و  شرق  سوق  و  األفنيوز  المختلفة 
وقضاياه  الكويت  صوت  أهداف  على  العامة 
واهتماماته ، كذلك تم توزيع نشرات التجمع المختلفة 
. الكويتي  الدستور  من  النسخ  مئات  توزيع  وتم 

عرض فيلم عندما تكلم الشعب 
أبريل 2009

الثالثة  بأجزائه  الشعب  تكلم  عندما  فيلم  عرض  تم 
المرأة  وحصول  االنتخابات  عن  يتكلم  والذي  للجمهور 
مع  متعايشا   5 نبيها  قضية  و  السياسي  حقها  على 
استضافة  تم  كما   ، بلحظة  لحظة  االنتخابات  أجواء 
أسئلة  مع  تجاوب  والذي  الزهير  عامر   / العمل  مخرج 
. العرض  من  منعه  وحول  العمل  حول  الجمهور 

يوليو ٢٠١٠
إلى  بزيارة  المجموعة  قامت 
سوق شرق وعمل استطالع 
للرأي للتعرف على كيفية ارتباط 
المواطنين بالدستور ومدى تأثير 
اليومية بالحياة  المواد  هذه 

المخرج عامر الزهير يقدم عمله حضور العرضحوار مع الشبابأعضاء صوت الكويت في مجمع األفنيور

٢. زيارة مجمع سوق شرق



احتفاليـة يـوم  الـدستور ]2[            ١١-١١-٢٠٠٩

هدف اإلحتفال:
1-   ترسيخ مبدأ الديمقراطية والحريه. 

2-  االهتمام بالرأي والتعبير عنه في مختلف المجاالت.
3- التوعيه الدستورية من جانب اجتماعي وجو عائلي.

وجعلها  االول  الدستور  يوم  احتفالية  نجاح  بعد 
االحتفالية  الكويت  صوت  اقام  سنوية،  احتفالية 
وقد  مختلفه،  عام  نفع  وجمعيات  جهات  بمشاركة 
التوعويه  االنشطة  من  العديد  االحتفالية  تضمنت 
ركن  خالل  من  الكبار  وكذلك  والشباب  للصغار 
وركن  الخطابي  والمهرجان  الدستور  ورحلة  االطفال 
الشامي. بالل  مشاركة  شعبيه  واغاني  التعبير 
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١.  المهرجان  الخطابي اح
   

لتعبر  الكويت  صوت  كلمة  جاءت  فقد 
جاء  بما  والتمسك  الدستور  أهمية  عن 
العمل  أهمية  على  والتأكيد  حريات  من  فيه 
دستورية  لضمان  التشريعي  الجانب  على 
و  األمة  مجلس  من  المقدمة  القوانين 
منع  كقانون  الدستورية  غير  القوانين  تغيير 
االختالط واالنتخاب غيرها ، وأن خير وسيلة 
القوانين  على  الدستورية  الرقابة  لتفعيل 
الدستورية  المحكمة  قانون  تغيير  هي 
. فيها  المباشر  األفراد  تقاضي  يكفل  بما 

التي  العوضي  د.أسيل  كلمة  وجاءت 
شددت فيها على ضرورة التكاتف لتصحيح 
الدستور بحد ذاته  , وأن  الديمقراطية  مسار 
الكويت  تاريخ  في  نوعية  نقلة  أحدث  قد 
مع  المواطنين  وواجبات  حقوق  حقق  حيث 
والمساواة  العدل  مفاهيم  على  التركيز 
وغيرها. واللون  والجنس  األصل  عن  بعيدا 

فقد  الفيلي  د.محمد  الدستوري  الخبير  أما 
أحاطت  التي  األجواء  عن  تاريخية  نبذة  قدم 
صاحبها  وما  مواده  وصياغة  بالدستور 
خالفات  و  وجذب  شد  عمليات  من 
. النهائية  لصيغته  التوصل  تم  حتى 

٢. توعية    

د. محمد الفيلي

توزيع الدستور و الكتيبات التوعويةجانب من الحضور

مشاركة الجمعية الكويتية للسالمة المرورية



٣.  رحلة الدستور    
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بانورامي يحتوي على  هي عبارة عن عرض 
معاناة  من  ابتداءا  الدستور  مراحل  أهم 
الدستور  سبيل  في  والنضال  األولين 
والقوانين  األحداث  وأهم   2009 عام  حتى 
الدستورية وغير الدستورية التي أصدرت 
أجواء  تهيئة  تم  وقد   . الحقبة  تلك  خالل 
مع  يتعايش  بأنه  الشخص  ليشعر  الرحلة 
للرجال  يعطى  البداية  ،ففي  الفترة  هذه 
التصويت  حق  عاما   21 سن  فوق  فقط 
وقتها  التأسيسي  المجلس  نواب  على 
االنتخاب  قانون  القتصار  النساء  دون 
والترشيح  بالتصويت  الرجال  حق  على 
تعرض  ورقة  الشخص  يعطى  ثم  وقتها، 
والقوانين  الدستورية  المكتسبات  كافة 

الحريات  تعرض  آخر  جانب  ومن  أقرت  التي 
على  تحتوي  أختام  وتقدم  انتقصت  التي 
الشخص  ليصدق  والمواد  القوانين  عناوين 
ينتقص  أو  للحريات  يضاف  بما  الورقة  على 
منها .أما فترات حل مجلس األمة ودواوين 
وقتها  التجمعات  قانون  وفرض  االثنين 
وأصداء  األسود  باللون  عنه  التعبير  فتم 
مبارك  الشهيد  وصوت  الدواوين  أصوات 
بالتمسك  المواطنين  يحمس  وهو  النوت 
وضع  ،كذلك  والديمقراطية  بالدستور 
لصمت  كرمز  الفم  على  قماش  قطعة 
عندما  خاصة  تفعيله  وعدم  الدستور 
الوطني. بالمجلس  يسمى  ما  أنشئ 

رحلة الدستور في ساحة اإلرادة

جولة في بداية رحلة الدستور

د. أحمد الخطيب في الرحلةمشاركة كل األعمار



تابع رحلة الدستور
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فترة الحل غير دستوري

جانب من الرحلة

باب المحكمة الدستورية



٤.  ركن األطفال
   

وتم  األبطال  استديو  برنامج  مع  بالتعاون  الركن  جاء 
عرضه على قناة الراي واحتوت أسئلة المسابقات على 
كل ما يخص دولة الكويت .كذلك كان هناك نشاط 
الفنان بدر بن غيث وتلوين  بالتعاون مع  التلوين والرسم 
أنشطة. من  ذلك  وغير  الحنة  ونقش  األطفال  وجوه 
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مشاركة ستديو األبطال من قناة الراي



٥.  أغاني وطنية
  

متع  ا ي  لذ ا قته  فر و  مي  لشا ا ل  بال كة  ر بمشا
م  ليو ا ا  هذ في  ل  حتفا إل ا كهم  ر شا و ر  لحضو ا

طني لو ا
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فرقة بالل الشامي



6. مشاركة الجمهور
من  معينة  قضايا  في  رأيهم  عن  للتعبير  الجمهور  مشاركات  جاءت  حيث   
كالتعليم  القضية  عنوان  تحمل  ملونة  بالستيكية  قطع  على  الكتابة  خالل 
التعبيرية  الوسيلة  أما   ، مميز  البطاقات بشكل  وتعلق هذه  وغيرها  والدستور 
األخرى هي باستخدام ألواح بيضاء كبيرة يمكن ألي شخص التعبير بها سواء 
. كما تمت مشاركات  أو قضية يختارها  الرسم وعلى أي موضوع  أو  بالكتابة 
ورقة  على  والختم  التأسيسي  المجلس  مرشحي  اختيار  خالل  من  الجمهور 
المكتسبات الدستورية وغيرها كما نوهنا سابقا في شرح نبذة رحلة الدستور. 
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لوحة التعبير

في رحلة الدستورلوحة التعبير

رسم األطفال
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فريق العملتركيب رحلة الدستور



ورشة عملزيارة المدارس
١.ثانوية الدوحة - بنات

2009-12-1٤
٢ .جامعة الكويت

كلية الحقوق
٣ .جامـعة  الخليج 

للـعـلوم و التكنلوجيا 
GUST

٤.مدرسة ام القرى 
االبتدائيه  

٥.ثانوية العديلية أحمد 
العدواني بنين

 Protoges ٢. زيارة طلبة
الكويت  صوت  نشاة  عن  نبذة  فيها  ُشرِح  عمل  ورشة 
اول  في  مشاركين  لطلبة  المدنية  والدولة  بالدستور  والتوعية 
الدستور  رحلة  عرض  تم  كذلك  و  الكويت  في   protoge تجمع 
الحرية  مفهوم  في  وجهات  لتبادل  نقاشيه  حلقه  وعمل  لهم 
اليومية الحياة  في  الدستورية  المواد  بعض  ربط  كذللك  و 

طلبة بروتوجيز و أعضاء صوت الكويتإفتتاح الرحلة للناظرة و أولياء األمورثانوية الدوحة - بنات



ورشة عمل
Protoges  تابع ورشة

جولة في رحلة الدستور

حلقة نقاشجولة مع الشرح مناقشة الدستورتعريف بالمقومات المدنية

قراءة الدستور تعريف أهمية الدستور من جانب إجتماعيالورشة في مقر صوت الكويت



ديوانية اإلثنين الثقافية
البغدادي أحمد  ١. د. 

٣-٨-٢٠٠٩
عن  للحديث  جاءت  والتي 
المجتمع  مؤسسات  موضوع 
في  أهميتها  بين  ومقارنة  المدني 
وسيطرة  الغرب  وعند  الكويت 
عليها  حاليا  الدينية  التيارات 
القبلية  وتعدي  الكويت  في 
. الليبرالية  مفاهيم  ضد  والطائفية 

٤.  د. أحمد الخطيب
٩-٥-٢٠١٠ 

الندوة  هذه  كانت  حيث 
عن  عبارة  تلتها  التي  والندوة 
تطرق   ، التجمع  شهده  ملتقى 
وما  الدستور  حول  د.الخطيب 
بين  تهديدات  من  له  يتعرض 
ثم  ومن  لتنقيحه  واآلخر  الحين 
تعديل  على  علق  وقد  إلغاءه 
القوانين  الدستور بضرورة تطبيق 
بإلغائه. التفكير  قبل  الموجودة 

٢. د. عبيد الوسمي
استضافت المجموعة الخبير 

الدستوري واألستاذ بكلية الحقوق 
بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي 

لشرح » القوانين غير الدستورية » 
وهم :-

- قانون التعليم المشترك 
- قانون المطبوعات والنشر 

- قانون الجنسية  
- قانون العمل بالقطاع األهلي 
- قانون التشبه بالجنس اآلخر 

- قانون إنشاء الجامعات الخاصة 

٣. محمد عبدالقادر الجاسم
٥-١٠-٢٠٠٩

الكاتب  المجموعة  استضافت 
القادر  عبد  محمد  والمحامي 
المحكمة   « حول  للحديث  الجاسم 
الجاسم له  ، حيث أن  الدستورية » 
نفس  حول  وأبحاث  مقاالت  عدة 
 « كتاب  صاحب  وهو  الموضوع 
إصالح  نحز  الدستورية  المحكمة 
جذري » كما شارك األعضاء بعدة 
الدستورية  المحكمة  تخص  أسئلة 
والقانون بشكل عام بشكل خاص 

٥. د. محمد المقاطع
١٠-٥-٢٠١٠

د.محمد  بلقاء  الملتقى  استكمل 
كتيب  على  التعقيب  حول  المقاطع 
القوانين غير الدستورية الذي أصدره 
ومناقشة  الكويت  صوت  تجمع 
التعليم  منها  القضايا  من  العديد 
والمادة  واالختالط  المشترك 
الكويتي. الدستور  من  الثانية 

د. أحمد الخطيبالمرحوم د. أحمد البغدادي

د. محمد المقاطع

مشاركة األعضاء بالنقاش مشاركة الحضور



الخطة المستقبلية ٢٠١٠-٢٠١١
١. إحتفالية يوم الدستور ٢٠١٠
11 احتفالية  /11 ستنظم المجموعة بتاريخ 
» يوم الدستور » بالمشاركة مع عدد من 
الطالبية  والقوائم  العام  النفع  جمعيات 
. السياسية  الشخصيات  وبعض 

٣. جائزة مادة ١٤
 1٤ للمادة  الدستوري  النص  من  انطالقا 
والفنون واالداب  العلوم  الدولة  »ترعى 

وتشجع البحث العلمي« قررت مجموعه 
تنظم جائزة سنوية  ان  الكويت  صوت 
للمبدعين في المجاالت المذكورة وتحفيز 
العطاء و  االبداع  على  الوطن  هذا  ابناء 

٢. كتيب الرقابة
معرض  فعاليات  سترافق  حيث 
الكتاب لهذه السنة كتيب ستصدره 
المجموعة قريبا حول الرقابة على كتب 
و  شرح  و  الكويتي  الكتاب  معرض 
اإلعالم  لوزارة  ميدانية  رحلة  استعراض 
وإجراءات الرقابة على الكتب وغير ذلك.

المدارس   زيارة  إستمرار   .٥
من  لعدد  بزيارة  المجموعة  ستقوم 
وعمل  والخاصة  الحكومية  المدارس 
. الدستور  حول  عمل  وورش  ندوات 

بالدستور  للتوعية  عمل  ورش 
وحث والحرية  الديمقراطية  ومفهوم 

الطلبة على ابداء ارائهم والمشاركة في 
تعريفهم خالل  من  الوطن  هذا  رفعه 

بمكتسباتهم الدستورية

6. مسابقة غرافيك دزاين
الجامعه  لطلبه  تصميم  مسابقه  هي 
مواد  ترجمه  منها  والهدف  والثانوية 
الدستور المتعلقه بالحريات الى تصاميم 
لتعريفهم  عمل  ورش  خالل  من  فنية 
للفائز جائزة  هناك  وستكون  بها، 

٤. إصدار كتاب أطفال
فئة  الكويت  صوت  تجمع  يهمل  فلم 
سن  من  الشباب  وشريحة  األطفال 
12 عاما وما فوق ، حيث تنوي المجموعة 
من  الهدف  يشرحان  كتابان  إصدار 
وغيرها  الوطن  وحب  الدستور  وجود 
باستخدام  األطفال  لفئة  المفاهيم  من 
يحاكي  أخر  وكتاب   ، كرتونية  رسوم 
فئة من سن 12 عاما وما فوق ليتضمن 
والمواطنة  كاالنتماء  أعمق  مفاهيم 
والديمقراطية وغيرها  تناسب فكرهم 
. مشوق  قصصي  بأسلوب  وأعمارهم 

٧. تفعيل نادي الكتاب
يتم  معين  كتاب  تحديد  طريق  عن 
كافية  مهلة  األعضاء  وإعطاء  اختياره 
الكتاب  أحد  استضافة  و  لقراءته 
لمناقشته والتعقيب عليه مع األعضاء.

٨. ورش عمل
الكويت:  صوت  ألعضاء  عمل  ورش 
لتطوير  المجموعة  تسعى  حيث 
أعضاءها من خالل ورش عمل مختلفة 
بالنفس الثقة  و  القيادة  فن  حول 
إلى  باإلضافة  الدستورية.  القيم  وشرح 
برامج مستقبلية تخص األسرة و الطفل


