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كلمة األمانة العامة
يس ــر األم��ان��ة العامة ملجل ـ ــس األمـ ـ ــة أن تق ـ ــدم
للسادة األعضـ ـ ــاء وال ــوزراء عددهــا الـ ــثاني من كت ـ ـ ــاب
«احلصاد البرملاني» ل��دور االنعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي الثالث عشر  ،هذا الكتاب هو ثمرة
تعاون مشترك بني جريدة «الدستور» وإدارة الدراسات
والبحوث ،ويهتم برصد وحتليل كافة أنشطة املجلس
التشريعية والرقابية إضافة إلى عرض وحتليل لألداء
السياسي لكل من السادة األعضاء واحلكومة خالل هذا
الدور ،مع بيان في اخلامتة ما لهذا الدور من إيجابيات
وم��ا عليه م��ن مآخذ ومالحظات بأسلوب موضوعي
ومحايد .
وال يسعنا في هذا املقام إال أن نشكر القائمني على
ه��ذا العمل وال���ذي يُــثري ب�لا ش��ك املكتبة البرملانية
والكويتية .
آمليـ ــن أن يسهم هذا اإلصدار في خدمة الباحثني
واملختصني بالشأن البرملاني .
والله املوف ــق ،،،،

أمني عام مجلس األمــــة
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مقدمـــــــة
يعتبر دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر والذي بدأ
أعماله بتاريخ  26أكتوبر 2010م من األدوار التشريعية املثيرة بكل ما تعنيه الكلمة
من معنى حيث هيمن اجلانب الرقابي بصورة واضحة على اجلانب التشريعي في
أعمال املجلس ،ولكنه  -إضافة إلى ذلك  -متيز بعدة سوابق المثيل لها في أدوار
بل في فصول بأكملها سابقة ...متثل ذلك في تقدمي تسعة استجوابات وجهت
جميعها ل��وزراء من األسرة احلاكمة يأتي في مقدمتها أربعة إستجوابات وجهت
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الصباح .
ومن السوابق أيضاً صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة االستجواب مرتني
في دور واحد  ،ومنها كذلك تقدمي كتابني بعدم إمكان التعاون مع سموه متكن من
إجتياز التصويت عليهما ،ومنها أيضاً تأجيل مناقشة استجواب سموه ملدة سنة،
ومنها تقدمي أول استجواب لوزير اخلارجية  ،واستقالة وزيرين من األسرة احلاكمة
في دور واحد ،وقيام جلنة امليزانيات برفض امليزانية العامة للدولة ،وأخيراً قيام
احلكومة برد خمسة مشاريع بقوانني في هذا الدور ...هذا على اجلانب الرقابي.
أما على اجلانب التشريعي فقد أقر املجلس بعض التشريعات من أبرزها الرعاية
السكنية ،وبنك التسليف واإلدخ���ار ،وإقامة األج��ان��ب ،والتأمينات اإلجتماعية،
وزيادة املعاشات التقاعدية ،وطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما،
وصرف دعم شهري مببلغ خمسني ديناراً  ،واملساعدات العامة .
وعلى الصعيد السياسي فقد نشطت الديبلوماسية البرملانية باملجلس من
خالل زيارات متبادلة مع الوفود البرملانية للدول األوروبية واآلسيوية والعربية
كما أسفر الضغط الرقابي للمجلس على احلكومة عن استقالة احلكومة
السادسة لسمو الشيخ ناصر احملمد التي قبلها صاحب السمو األمير في 31
مارس  2011وأعيد تشكيلها مبرسوم أميري الحق في  5ابريل  2011لتبدأ
حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد السابعة في  8مايو . 2011
وإذ يتضمن هذا اإلصدار الثاني من احلصاد البرملاني توثيقاً وافياً للجوانب
الثالثة :الرقابية والتشريعية والسياسية للمجلس فإننا نأمل أن يسهم في خدمة
الباحثني واملهتمني بالشأن البرملاني الكويتي.
وبالله التوفيق،،،
مدير إدارة الدراسات والبحوث
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الفصل األول
اجللسة االفتتاحية

اجللسة االفتتاحية
< قراءات في:
ً
أوال:

النطق السامي

ثاني ًا :كلمة السيد /رئيس املجلس
ثالث ًا :اخلطاب األميري
< أولويات املجلس واحلكومة
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اجللسة االفتتاحية
لدور االنعقـاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر

اجللسة االفتتاحية

تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
وشمل برعايته افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
في متام الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء  18من ذي القعدة 1431هـ املوافق
 26من أكتوبر 2010م.
وقداستهلت اجللسة بآيات من الذكر احلكيم ،ثم تفضل حضرة صاحب السمو
بإلقاء النطق السامي ،ثم ألقى رئيس مجلس األمة السيد /جاسم محمد اخلرافي
كلمته مبناسبة االفتتاح ،ثم تلى مرسوم دعوة مجلس األمة لالنعقاد ،ومن ثم قام سمو
الشيخ ناصر محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بإلقاء اخلطاب األميري.
وأعقب ذلك انتخاب أمني السر وقد فاز بهذا املنصب السيد العضو /علي فهد
الراشد ،في حني متت تزكية السيد العضو /د .علي صالح العمير ملنصب مراقب
املجلس.
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< قراءات في:
ً
أوال :النطق السامي
«أبرز ماورد فيه من فقرات»
بسم الله الرحمن الرحيم
االخوة رئيس وأعضاء مجلس األمة احملترمني،،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< إن مصلحة الكويت ملتقى أهدافنا
وحمايتها منتهى غايتنا وآي��ة حبها أن
نصون وحدتها ونحافظ على مكتسباتها
وحقها علينا أولى احلقوق بصدق الوالء
ون��ق��اء ال��س��ري��رة وس��م��و ال��ف��ك��ر وحسن
األداء من أجل تقدمها وتطورها ورفعة
شأنها.
< وق��درن��ا أن نحرص على نظامنا
ال���دمي���ق���راط���ي وأن ن���داف���ع ع��ن��ه وأن
نتمسك ب��ه ونحميه م��ن ك��ل ج��ور على
قيمه أو جت��اوز على ح��دوده أو خروج
على أطره او تعسف في ممارسته حتى
ال يتحول إل��ى أداة ه��در ملقومات هذا
البلد ومقدراته فكل نظام ي��وزن مبا يحقق للوطن من عطاء ورخ��اء في حاضره
ومستقبله وجاء دستورنا حاضنا لهذه الدميقراطية مبينا بأحكامه اختصاص كل
سلطة وحدودها وصالحياتها وكل جتاوز على هذه االحكام هو جتاوز على الدستور
نفسه وتعد ال يخدم املصلحة العامة وال يحقق الغايات الوطنية املنشودة.
< لقد استغل البعض أجواء احلرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية حتى أصبحت
أساليب اإلث��ارة والتشكيك واالنفالت والتصرف غير املسؤول بديال عن االحتكام
للقانون وانساق إلى ذلك من انساق بعلم أو بغير علم حتى غدا الشارع وليس قبة

البرملان هو املكان لطرح القضايا واملشكالت االمر الذي يتعذر معه الوصول إلى قرار
صائب وسليم في ظل هذه االجواء املشحونة ويدفع بنا إلى تداعيات ونتائج بالغة
السوء والضرر على مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
< إن االلتزام بأحكام الدستور والقانون يوجب على سلطات الدولة أن تلتزم كل
سلطة بحدود اختصاصها وفق االحكام التي يبينها الدستور كما أوجب التعاون فيما
بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وأبنائه.

ويجدر التأكيد بأن الهدف من التنمية التي نسعى إليها ال يختزل بتشييد املباني
واقامة املشروعات وانفاق االموال حيث يبقى االنسان دائما الهدف االستراتيجي في
التنمية املستدامة لبناء االوطان.

اجللسة االفتتاحية

وقد كان من ثمرة هذا التعاون ان اقر مجلسكم املوقر في دور االنعقاد املاضي
خطة تنموية نتطلع جميعا إلى اجناز مضامينها من خالل برنامج زمني واضح وتعاون
ورقابة ايجابية تتكامل فيها مسؤوليات السلطتني وتسود اج��واء التفاهم لتحويل
اخلطة إلى واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعني العام واخلاص وينعم بنتائجها
ابناء هذا الوطن.

< نشكر الله سبحانه وتعالى على كامل فضله وكرمه فيما حبانا به من نعم كثيرة
أخصها حرية في الرأي واالعتقاد والتعبير حرية كفلها الدستور ونظمها القانون
ويرعاها أبناء هذا الوطن ...وعلينا ان ندرك أننا مجتمع قليل بعدده ونعيش في وطن
صغير في مساحته وأننا لسنا مبعزل عما يجري حولنا من صراعات وتأثيرات على
املستوى االقليمي والدولي.
< إخواني وأبنائي أهل الكويت الكرام ...إنكم مطالبون مبخاطبة ممثليكم بالكلمة
املسؤولة الصاحلة وال تبخلوا عليهم باالرشاد والتوجيه والنصح والشد من أزرهم
إذا احسنوا وأجادوا وذلك فيما يعزز املصلحة العامة ويبقي الكويت دائما في املقام
األول.
< واذا كان البعض قد توهم احلنو واحلكمة والتغاضي عن احملاسبة عن بعض
االمور تساهال ووهنا فإني اؤكد ان ما حفل به الشارع السياسي مؤخرا من سلبيات
بات مصدر قلق للجميع مبا ميثله من تهديد ألمننا الوطني ووحدتنا الوطنية على
نحو ال ميكن التجاوز عنه.
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< إن أمانة املسؤولية تستوجب منا املبادرة إلى اتخاذ حزمة من اإلجراءات اجلادة
التي لم تستثن منها أحد مبا في ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات التي تستهدف
وضع حد ملظاهر االنفالت والفوضى واملمارسات العبثية التي تهدد األمن الوطني
وتضمن إعادة األمور إلى نصابها تبيانا ملعالم طريق الصحيح وعودة للنهج القومي
الذي يحفظ لنا بالدنا وأوالدنا حاضرا ومستقبال...

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< إننا جميعا على إمي��ان ثابت بدولة الدستور والقانون واملؤسسات الراسخة
والكويت التي جتاوزت العديد من احملن واألزمات الشديدة قادرة بعون الله ومشيئته
وبالفزعة اجلامعة ألهلها األوفياء على مواجهة أي تهديد ملقومات أمنها الوطني ومنع
أي خروج عن إطار الثوابت الوطنية وأحكام القانون.

ثاني ًا :كلمة السيد /رئيس مجلس األمة
«أبرز ماورد فيها من فقرات»
اإلخوة واألخوات

< ل��م يكن أداؤن����ا السياسي يبعث
على االطمئنان ولم يكن عملنا االمنائي
مبستوى التحديات وكان العمل الوطني
ال ي��خ��رج م��ن أزم���ة إال وي��دخ��ل أخ��رى
وص��ار التأمل باملستقبل في ظل ذلك
يبعث على ال��ق��ل��ق .وق��د أش���ارت رؤي��ة
الكويت االستراتيجية حتى عام 2035
إلى خطورة ذلك...

اجللسة االفتتاحية

< إننا نختتم العقد األول من ألفيتنا
الثالثة وقد انشغل العالم مبستجدات
هذا العقد وحتدياته ومن مصلحتنا أن
نتساءل هل انشغلنا نحن بذلك أيضا.

< وفي حني تشكل قطاعات التعليم والصحة واالسكان والبنية التحتية املقومات
الضرورية للنمو االقتصادي والتنمية والقاعدة لتطور مجتمعنا وأمانه فانها جميعا
أصابتها حالة من اجلمود ولفترة ال يستهان بها مما يجعل احلركة السريعة والقرار
الوطني اجل��ريء واألداء االمنائي الفعال الصالح وتطوير تلك القطاعات أمرا ال
يحتمل التأخير في املرحلة املقبلة ...
< إن خطة التنمية التي مت اعتمادها ومت احلديث عنها كثيرا هي أحد البدائل
املتاحة وينبغي التيقن من أن تنفيذها سيحقق النتائج املطلوبة ويجب أن تكون أداة
للتنمية احلقيقية الشاملة ال مصدرا لتمويل معاجلات جزئية أو حلول مؤقتة أو وسيلة
لهدر املوارد املالية في دهاليز السياسة وعلى احلكومة أن تلتزم بذلك وتعمل بروح
من الشراكة الوطنية احلقيقية مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعات املجتمع في جميع
مراحل التنفيذ ...وتنفيذ اخلطة يجب أن يلمس املواطن نتائجه في حياته اليومية.
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< إن التعاون بني السلطتني هو حجر الزاوية في املرحلة القادمة ويجب أن يكون
قاعدة ال استثناء وستكون فعالية األداء احلكومي ومصداقيته هما املقياس وفي ذلك
على احلكومة أن تلتزم بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية
وحترص على العدالة االجتماعية واملساواة وتكافؤ الفرص وتصون العمل اجلماعي
احلكومي.
< إن مسؤوليات مساوية باحلجم مماثلة باألهمية تقع على عاتق مجلس األمة
الذي ينبغي أن يكون منوذجا في األداء وقدوة في ممارسة الدميقراطية ومثاال في
ترسيخ مبادئها وقيمها.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< والرقابة يجب أن تكون رشيدة وعقالنية والتشريع ينبغي أن يكون محكما
وواقعيا والكرامات يجب أن تصان واحلوار ينبغي أن يكون راقيا.
< فالدميقراطية ليست مسرحا للنزاع واالنقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام...
واذا كان رفع سقف احلريات مؤشرا أساسيا لتطور النظام الدميقراطي فان االدراك
وال��وع��ي مبسؤولية وح���دود مم��ارس��ة احل��ري��ة ه��و مؤشر أس��اس��ي لنضج املمارسة
الدميقراطية وهنا أجد من املفيد التوقف عند عدد من األمور:
أولها بل وأهمها خطورة التدخل في مجرى العدالة من أي كان وخطورة التشكيك
تصريحا أو تلميحا بقصد أو دون قصد بأحكام القضاء فالسلطة القضائية كفيلة
مبعاجلة شؤونها.
وثانيها ان نبرة التهديد والوعيد وم��ف��ردات التجريح قد تنامت في اخلطاب
السياسي واالعالمي ممن لم يتوفر له لألسف الشديد االدراك والوعي بخطورة
ذلك على حالة الوفاق والتوافق التي ينعم بها املجتمع الكويتي.
وثالثها ان قاعة عبد الله السالم وجلان املجلس هي الساحة الدستورية للعمل
البرملاني التي تعالج فيها القضايا الوطنية بالرأي والرأي اآلخر ونقل تلك القضايا
إلى ساحة أخرى رغم احترامنا حلرية التعبير ال ينسجم مع دولة املؤسسات وال يؤدي
إلى عالج ناجع لتلك القضايا.
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وأخيرها وليس آخرها ان القرارات التنفيذية يجب أن تستند على قاعدة التضامن
احلكومي فال حتتمل بعد صدورها اخلالف في الرأي أو االختالف في املواقف بني
ال���وزراء مثلما هو احل��ال في مجلس األم��ة وعلى ه��ذه القاعدة يجب على أعضاء

احلكومة احترام القرارات التنفيذية والعمل على تنفيذها كفريق متضامن والنأي عن
املجامالت وعدم السماح بتسيير الشؤون العامة للدولة بانتقائية وااللتزام بتطبيق
القوانني بعدالة وفي كل املجاالت فذلك هو جوهر السلطة وقاعدة االستقرار.
< إن واقع منطقة الشرق األوسط مبا شهده تاريخها من توتر ونزاع وما يشهده
حاضرها من قضايا معقدة وملفات ساخنة يحتم علينا اليقظة واالستعداد الدائم...

< كما حترص الكويت على اقامة عالقات ايجابية مع العراق الشقيق مبنية على
االحترام املتبادل وااللتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية...

اجللسة االفتتاحية

< إن الكويت تعمل على أن يعم األم��ن وال��س�لام ه��ذه املنطقة وتؤكد على أن
احلوار واملبادرات السلمية العادلة واملتوازنة هي السبيل ملعاجلة مواقع وبؤر التوتر
فيها وتتطلع إلى أن تتوصل األطراف املعنية بامللف النووي االيراني باحلوار والطرق
السلمية حللول تعالج هذا امللف لدرء مخاطره وعواقبه.

< وتؤكد الكويت على أن املصاحلة الوطنية الفلسطينية هي ضرورة ملحة في هذه
املرحلة وهي السند والعمق للموقف الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة في عملية
السالم.
< والشك أن العمل اخلليجي املشترك هو العمق االستراتيجي لنا وألشقائنا في
دول مجلس التعاون...
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ثالث ًا  :اخلطاب األميري
يلقيه سمو الشيخ ناصر محمد األحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
«أبرز ماورد فيه من فقرات»
األخ رئيس مجلس األمة املوقر األخوات واألخوة األعضاء احملترمني،،،

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< يجدر بنا أن نعترف بداية بأن حصيلة احلصاد لم تبلغ القدر املنشود من
االجن��ازات التنموية على مستوى القطاعات املختلفة بقدر ما شهدت على امتداد
الدور التشريعي السابق من حراك عشوائي في املمارسة النيابية فيما تضمنه من
استجوابات ومساجالت أشاعت أجواء
غير مريحة بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية وهو ما أدى إلى هدر وقت
وجهد املجلس واحلكومة معا.
< ت��ت��ص��در مشكلة «امل��ق��ي��م�ين في
ال��ب�لاد ب��ص��ورة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة» قائمة
االهتمام على املستوى الرسمي وهي
املشكلة األك��ث��ر تعقيدا وتشابكا على
الساحة احمللية.
وقد قامت احلكومة بتكليف املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية مبا يضمه
م���ن أع���ض���اء ع��ل��ى درج�����ة ع��ال��ي��ة من
االختصاص واخلبرة والكفاءة بتشكيل
جلنة معاجلة أوضاع «املقيمني بصورة غير قانونية » لتوفير اآلليات واألدوات الكفيلة
بايجاد احللول الناجعة للمشكلة.
< ما مت اجنازه باملشروعات احلكومية خلطة التنمية السنوية:
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< املتطلبات التشريعية :مت اصدار ثالثة تشريعات في املجال االقتصادي وثالثة
تشريعات أخرى في مجال التنمية البشرية واملجتمعية.

ومن أبرز التشريعات التي صدرت وتدعم مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية مايلي:
 القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراقاملالية.
 القانون رقم  37لسنة  2010في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي االعاقة. -القانون رقم  6لسنة  2010بشأن العمل في القطاع األهلي.

< املتطلبات املؤسسية بخطة التنمية  -من أبرز املتطلبات املؤسسية التي مت تنفيذها..
اصدار مرسوم إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وفقا للقانون
رقم  7لسنة  2010كما مت تشكيل هيئة املفوضني.

اجللسة االفتتاحية

 القانون رقم  50لسنة  2010بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  47لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية.

< املشروعات االستراتيجية والتنموية القائدة..
تقرر طرح خمس شركات مساهمة عامة خالل العام املالي 2011 / 2010م.
< املشروعات التنموية القائدة
 توقيع املرحلة األولى مليناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. تشغيل املرحلة األول��ى من محطة ال��زور الشمالية للكهرباء ويتم االع��داد لتنفيذمحطة الزور اجلنوبية لتحلية املياه.
 توقيع عقد مستشفى جابر األحمد والبدء في عمليات التنفيذ. توقيع عقود  4مدارس جديدة من أصل  9مدارس مدرجة خالل العام احلالي.< بعض مالمح خطة التنمية السنوية..
 بلغ عدد مشروعات اخلطة  884مشروعا. تتوزع مشروعات اخلطة بني جهات التنمية البشرية واملجتمعية ( 399مشروعا)واجلهات االقتصادية ( 154مشروعا) وجهات اإلدارة العامة والتخطيط واالحصاء
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واملعلومات ( 53مشروعا) واجلهات األخرى ( 278مشروعا).
 يصل إجمالي تكلفة مشروعات اخلطة إلى ( )5مليارات دينار تستحوذ تكلفةاملشروعات االنشائية على النصيب األكبر منها (بنسبة .)% 84
 مت االنتهاء من تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة  1360ميجاواتومشروعات النتاج املياه بقدرة  75مليون جالون.
 مت تنفيذ  387كيلو مترا من الطرق في مناطق الكويت املختلفة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< لقد تابعت دولة الكويت باهتمام بالغ تطورات مفاوضات السالم في الشرق األوسط
بني الفلسطينيني واالسرائيليني والتي جرت مؤخرا في الواليات املتحدة األمريكية.
< ندعو األط��راف الدولية وبصفة خاصة الواليات املتحدة بوصفها راعية لعملية
ال��س�لام وال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة واالحت���اد األوروب����ي واملجتمع ال��دول��ي ب��أس��ره لتحمل
مسؤولياتها بإنهاء الواقع املأساوي الذي يعيشه األشقاء الفلسطينيون...
< إن الدميقراطية في الكويت لم تكن فرضا وما جاءت من فراغ وهي ليست مكتسبا
طارئا وامنا ولدت حية في وجدان أبنائها منذ وجودهم وبأيدينا أن نحفظها أداة
للوحدة جتمع وتؤلف وتوفق ولن نسمح بأن تكون أداة للفرقة واالنقسام والضعف.
< لقد أثبتت التجربة فعال حاجة السلطتني التشريعية والتنفيذية إلى صيغة عملية
للحوار الواعي البناء...
< ويتمثل في ذلك التطبيق الصحيح ألحكام املادة ( )50من الدستور التي تنظم مبدأ
الفصل بني السلطات مع تعاونها ومتنع جتاوز أي منها على غيرها والفقرة األخيرة
من املادة ( )115من الدستور والتي جاء فيها «ال يجوز لعضو مجلس األمة أن يتدخل
في عمل أي من السلطتني القضائية والتنفيذية».
< تشهد منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج العربي على وجه اخلصوص مرحلة
بالغة الدقة واخلطورة تعج بالصراعات والتجاذبات بأبعادها السياسية واالقتصادية
والطائفية ومن احلكمة أن ن��درك أننا لسنا مبعزل عن انعكاساتها وشرورها مبا
تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات ألمننا الوطني األمر الذي يوجب علينا أن نسد
كل ثغرة ميكن أن يتسرب منها ما يعرض أمننا ووحدتنا للخطر...

اجللسة االفتتاحية

هذا وبعد انتهاء مراسم االفتتاح استؤنفت اجللسة في متام الساعة احلادية عشر
والدقيقة اخلامسة صباحاً ،وقد أ ّبن رئيس املجلس ثالثة نواب سابقني الذين توفاهم
الله أثناء عطلة املجلس وهم املغفور لهم باذن الله حمود ناصر اجلبري وعبدالباقي
النوري وعبدالعزيز الفليج رحمهم الله جميعا ،والذين خدموا وطنهم بكل إخالص
وكانوا خير ممثلني للشعب الكويتي ،كما رحب املجلس مبمثلي املجالس البرملانية
النيابية اخلليجية الزائرة واملشاركني في اجتماع جلنة التنسيق البرملاني والعالقات
اخلارجية.
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تشكيل جلان املجلس
بعد االنتهاء من انتخاب أمني السر السيد العضو /على فهد الراشد وتزكية
السيد العضو /د .علي صالح العمير ملنصب مراقب املجلس ،شكل املجلس اللجان
الدائمة «وعددها عشر جل��ان» واللجان املؤقتة «وعددها تسع جل��ان» ،وقد غابت
جلنة شؤون الشباب والرياضة عن هذا الدور واستحدثت جلنة تعنى بشؤون البيئة
والطاقة النووية.

اللجان الدائمة :

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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1ـ جلنة العرائض والشكاوى.
2ـ جلنة الشؤون الداخلية والدفاع.
3ـ جلنة الشؤون املالية واالقتصادية.
4ـ جلنة الشؤون التشريعية والقانونية.
5ـ جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد.
6ـ جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل.
7ـ جلنة الشؤون اخلارجية.
8ـ جلنة املرافق العامة.
9ـ جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي.
10ـ جلنة حماية األموال العامة.

اللجان املؤقتة :

1ـ جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري.
2ـ جلنة شؤون اإلسكان.
3ـ جلنة معاجلة أوضاع غير محددي اجلنسية «البدون».
4ـ جلنة شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة.
5ـ جلنة شؤون البيئة والطاقة النووية.
6ـ جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان.
7ـ جلنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي.
8ـ جلنة شؤون املرأة واألسرة.
9ـ جلنة التحقيق في طوارئ الكهرباء «.»2008 - 2007

اجللسة االفتتاحية

وفي قراءة حتليلية ملا أسفرت عنه عضوية اللجان البرملانية يتضح أنه من بني 19
جلنة ( 10دائمة و  9مؤقتة) جرت انتخابات من  7جلان دائمة (الداخلية والدفاع،
التشريعية ،املالية ،التعليمية ،الصحية ،املرافق العامة ،اخلارجية) ،ومتت تزكية
أعضاء  4جلان دائمة هي :اجل��واب على اخلطاب األميري ،العرائض والشكاوى،
امليزانيات واحلساب اخلتامي ،حماية األم��وال العامة ،كما شكل املجلس  7جلان
مؤقتة ومتت تزكية أعضاء  4منها وهي :غير محددي اجلنسية وذوي االحتياجات
اخلاصة ،وش��ؤون اإلسكان والظواهر السلبية فيما أجريت انتخابات في  3جلان
مؤقتة وهي :شؤون البيئة والطاقة ،الدفاع عن حقوق اإلنسان ،شؤون املرأة واألسرة،
وقد رفض املجلس اقتراح بتشكيل جلنة الشباب والرياضة حيث أسفر التصويت
عن عدم موافقة  29فيما وافق على تشكيل اللجنة  25وامتنع عن التصويت رئيس
مجلس األمة ،ويالحظ أن احلكومة رفضت كل طلبات تشكيل اللجان املؤقتة وهو
موقف جديد للحكومة إذ جلأت خالل دوري االنعقاد األول والثاني إلى االمتناع عن
التصويت.
ويالحظ أن أكبر تغيير طال تشكيل اللجان مقارنة بدور االنعقاد الثاني املاضي
كان في جلنة اجل��واب على اخلطاب األميري بنسبة ( )٪100يليها (جلنة حماية
األموال العامة)  ،٪80والداخلية والدفاع ( )٪60ومثلها غير محددي اجلنسية ،أما
اللجنة املالية فاألقل تغييرا ( )٪14.3فقط.
ويعتبر النائب حسني القالف الوحيد من أعضاء املجلس الذي لم يشارك في أي
جلنة اضافة إلى رئيس مجلس األمة ،أما النواب د .وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس
ود .معصومة املبارك ود .روال دشتي فهم األكثر متثيال في اللجان مبشاركة كل نائب
في  4جلان وشارك  10نواب في  3جلان لكل نائب و 18نائبا شارك كل واحد منهم
في جلنتني و 15نائبا شارك كل واحد منهم في جلنة برملانية واحدة.
ووفق تلك النتائج أصبح تشكيل مكتب املجلس في دور االنعقاد الثالث يضم رئيس
مجلس األمة جاسم اخلرافي رئيسا ونائبه عبدالله الرومي وأمني السر علي الراشد
(وبعد توزيره فاز مبنصبه النائب عدنان عبدالصمد) واملراقب د .علي العمير إضافة
إلى النائب د .يوسف الزلزلة الذي اختير رئيسا للجنة املالية والنائب حسني احلريتي
الذي اختير رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
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احملتويات:

اجللسة االفتتاحية

< أولويات املجلس واحلكومة

 )1كتاب السيد  /رئيس فريق العمل على حتديد وترتيب األولويات.
 )2مذكرة فريق العمل بشأن حتديد األولويات.
 )3جدول توزيع األولويات على جلسات املجلس.
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( )1كتاب السيد  /رئيس فريق العمل
عن حتديد وترتيب األولويات

احملترم

اجللسة االفتتاحية

التاريخ 1 :ديسمبر 2010
		
األخ الفاضل /رئيس مجلس األمة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

املوضوع /أولويات املجلس واحلكومة
بنا ًء على قرار مكتب املجلس بشأن إعادة تشكيل فريق عمل حتديد وترتيب
األولويات ،وذلك إلعداد مذكرة عن األولويات لدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الثالث عشر.
فإنه يطيب لي أن أقدم لكم مذكرة فريق عمل حتديد األولويات التخاذ ما ترونه
مناسباً بشأنها.
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،
رئيس فريـق العمــل
عبد الله يوسف الرومـي
نائب رئيس مجلس األمة
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( )2مذكرة فريق عمل حتديد وترتيب األولويات
لدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
بنا ًء على قرار مجلس األمة بتكليف مكتب املجلس حتديد املوضوعات التي لها
األولوية في العرض على املجلس.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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لذا فقد قرر مكتب املجلس في اجتماعه رقم ( )1املوافقة على إعادة تكليف فريق
عمل حتديد وترتيب األولويات والذي سبق تشكيله في دور االنعقاد العادي األول
والذي يتكون من :
1ـ السيد العضو /عبد الله يوسف الرومي (نائب رئيس مجلس األمة) ـ
2ـ السيد العضو /حسني ناصر احلريتي .
3ـ السيد العضو /عادل عبد العزيز الصرعاوي.
4ـ السيد العضو /د .على صالح العمير.
5ـ السيد العضو /د .فيصل على املسلم.
6ـ السيدة العضو /د .معصومة صالح املبارك.
7ـ السيد العضو /د .يوسف سيد حسن الزلزلة.
وقد عقد فريق العمل عدة اجتماعات لهذا الغرض مستعيناً مبا يلي :
< مذكرة فريق عمل حتديد األولويات للدور االنعقاد العادي السابق.
< املوضوعات املدرجة على جدول أعمال اخر جلسة ملجلس األمة.
< ثالثة كشوف تضمنت أولويات احلكومة لدور االنعقاد العادي الثالث «قدمها
السيد /وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة  -الكشف األول
 102أولوية  -الكشف الثاني  21أولوية  -الكشف الثالث  53أولوية ورادة في
اخلطة السنوية .»2010/2011
وبعد املراجعة فريق العمل للكشوف املذكورة آنفاً ،فقد أعد الفريق جدوالً يضم
 48أولوية ،مت توزيعها على جلسات املجلس بدءاً من جلسة ،2010/12/14
وذلك حسب الكشف املرفق بهذه املذكرة.

ويود فريق العمل أن ينوه إلى أن بعض األولويات مازالت قيد الدراسة في بعض
اللجان املختصة ،لذا فقد حدد فريق العمل مهلة لهذه اللجان ،وفقاً ملا هو وارد في
الكشف املرفق.
كما تبني لفريق العمل أن بعض مشروعات القوانني الواردة في كشف أولويات
احلكومة لدور االنعقاد العادي الثالث  -خاصة ذات الصل ــة باخلطــة الس ــنوية
 - 2011/2010لم تتم إحالتها بعد إلى مجلس األمة إضافة إلى بعض القوانني
االخرى ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر مايلي:
 -2مشروع قانون بتعديل قانون امالك الدولة (.)B.O.T
 -3مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  61لسنة  2007بشأن اإلعالم
املرئي واملسموع.

اجللسة االفتتاحية

 -1مشروع قانون بشأن تنظيم االتصاالت.

 -4ومشروع قانون بشأن زيادة رواتب العسكريني.
 -5مشروع قانون بإنشاء هيئة النقل.
 -6مشروع قانون بإنشاء مؤسسة البريد.
 -7مشروع قانون بإنشاء هيئة مستقلة للمواصفات واملقاييس.
لذا رأى فريق العمل ضرورة استعجال احلكومة تقدمي هذه املشروعات لتتمكن
اللجان املختصة من بحثها وتقدمي تقارير بشأنها إلى املجلس املوقر متهيداً إلقرارها
خالل دور االنعقاد العادي احلالي.
كما يوصي فريق العمل باآلتي:
 -1تفعيل نص املادة ( )72من الالئحة الداخلية في شأن دعوة املجلس لعقد
جلسات خاصة ملناقشة تقارير جلنة الشؤون اخلارجية بشأن االتفاقيات
واملدرجة على جدول أعمال املجلس.
 -2تفعيل نص املادة ( )72من الالئحة الداخلية في شأن دعوة املجلس لعقد
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جلسات خاصة ملناقشة تقارير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي بشأن
مشروع قانون بتعديل القانون رقم  55لسنة  2010بربط ميزانية الوزارات
واالدارات احلكومية للسنة املالية  2011/2010ومشروع قانون بفتح اعتماد
اضافي مبيزانية الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية ،2011/2010
على ان تقدم اللجنة املختصة تقريرها في موعد غايته .2010/12/20
 -3يُراعى عند تقدمي طلبات لعقد جلسات خاصة ان تكون مقرونة بوجود تقارير
جلان بشأن مشروعات واقتراحات بقوانني او تقارير جلان بناء على طلب
املجلس لبحث موضوع معني.
 -4يُفضل الفريق احالة طلبات تقدمي بحث تقرير جلنة من اللجان بشأن اي من
مشروعات او اقتراحات بقوانني إلى مكتب املجلس ليتم جدولتها وفقا لكشف
األولويات املرفق.
 -5يقوم مكتب املجلس في بداية شهر فبراير  2011ما مت اجنازه من جدول
االولويات ،واعادة توزيع ما تبقى منها على بقية اجللسات ،وذلك حسب ما قد
يرد من تقارير جديدة من جلان املجلس في شأن بعض مشاريع واقتراحات
بقوانني.
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مسلسل
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( )3جدول توزيع األولويات على جلسات مجلس األمة

خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر (واملطبوع في  29نوفمبر )2011

2010/12/15

اجللسة املخصصة
مالحظات
األولويات املقترحة
أوالً :التقرير األول للجنة املشتركة (جلنة شؤون االسكان وجلنة شؤون املرأة واألسرة) واملدرج ورد في كشف فريق اولويات
بصفة االستعجال عن:
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
 - 1االقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية احلكومة.
الذي انتهت اليه جلنة شؤون املرأة واالسرة في تقريرها احلادي عشر.
 -2االقتراح بقانون املقدم من االعضاء سعدون حماد العتيبي ،ومحمد هايف املطيري ،ود .ضيف
2010/12/14
الله فضيل بورمية في شأن تعديل املادة ( )14من القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
ثانيا :التقرير الثاني للجنة املشتركة (جلنة شؤون االسكان وجلنة شؤون املرأة واالسرة) واملدرج ورد في كشف فريق اولويات
بصفة االستعجال عن االقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  30لسنة  1965بإنشاء م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
بنك التسليف واالدخار الوارد في التقرير الثاني عشر للجنة شؤون املرأة واألسرة.
احلكومة.

 - 1التقرير املئة وثمانية وعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج بصفة االستعجال ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
عن املرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة .1960
اولويات مجلس األمة.
 - 2التقرير الثالث والثالثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن االقتراح بقانون بإضافة
مادة جديدة برقم  32إلى القانون رقم  31لسنة  1970بتعديل بعض احكام قانون اجلزاء رقم  16ورد في كشف فريق اولويات
لسنة .1960
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
 - 3التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون ورد في كشف فريق التشريعية والقانونية عن مشروعي احلكومة.
اولويات مجلس االمة القانونني بتعديل بعض احكام القانون رقم  11لسنة  1995بشأن التحكيم ورد في كشف فريق اولويات
القضائي في املواد املدنية والتجارية.
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
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 - 1التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
املرسوم بالقانون رقم  35لسنة  1978بشأن ايجارات العقارات.
اولويات مجلس األمة.
 - 2التقرير الثالث للجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروع قانون واقتراح بقانون ورد في كشف فريق اولويات
في شأن املساعدات العامة.
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
 -3التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروع القانون في شأن دور ورد في كشف فريق اولويات
احلضانة اخلاصة.
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
 -4التقرير اخلامس للجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن:
ورد في كشف فريق اولويات
 -1مشروع القانون في شأن احلضانة العائلية.
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
 -2اقتراحني بقانونني في شأن رعاية وحضانة األيتام.
احلكومة.

 - 1التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن مكافحة
االجتار باألشخاص وتهريب املهاجرين.

 -2التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروعني بقانونني بتعديل
بعض احكام املرسوم االميري رقم  17لسنة  1959بقانون اقامة االجانب.
 -3التقرير الرابع للجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروعني بقانونني واقتراح
بقانون بشأن اجلمعيات التعاونية.

 - 4التقرير االول للجنة املرافق العامة عن مشروع القانون بتعديل املادة ( )31من القانون رقم 5
لسنة  2005بشأن بلدية الكويت.

ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
اولويات مجلس األمة.
ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.

2010/12/28

2010/12/29

5

6
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 - 1التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام
القانون رقم  11لسنة  1965في شأن التعليم االلزامي
 - 2التقرير املئة وعشرة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن املشروعات واالقتراحات بقوانني
بتعديل بعض احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة
.1980
 -3التقرير املئة وخمسة وخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن املشروعني واالقتراحات
بقوانني وعددها سبعة بتعديل بعض احكام قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون
رقم  17لسنة .1960

ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
اولويات مجلس األمة.
ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.

 -1التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية عن مشروع القانون واالقتراح ورد في كشف فريق اولويات
بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  10لسنة  1979بشأن االشراف على االجتار في السلع م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
وحتديد اسعار بعضها.
احلكومة.
 -2التقرير الثاني للجنة شؤون البىئة واملدرج بصفة االستعجال عن ثالثة اقتراحات بقوانني ورد في كشف فريق اولويات
بشأن حماية البيئة.
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.

 - 1التقرير السابع واخلمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج بصفة االستعجال ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
عن اقتراحني بقانونني باضافة مادتني إلى املرسوم بالقانون رقم  116لسنة  1992بشأن التنظيم اولويات مجلس األمة.
االداري وحتديد االختصاصات والتفويض فيها.
 -2التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد عن مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
من املادة ( )3من القانون رقم  3لسنة  2006في شأن املطبوعات والنشر.
احلكومة.
 -3التقرير اخلامس للجنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد عن مشروع القانون في شأن العلم ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
الوطني لدولة الكويت.
اولويات مجلس األمة.
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2011/1/11

2011/1/12

2011/1/25

10

9

8
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 - 1املداولة الثانية على مشروع القانون بشأن توافق قوانني الرياضة الكويتية وامليثاق االوملبي
والنظم االساسية لالحتادات الدولية ،والذي سبق ان اقره املجلس في مداولته األولى بتاريخ
.2009/12/30
(التقرير اخلامس التكميلي للتقرير الثاني للجنة شؤون الشباب والرياضة).
 - 2التقرير السابع واالربعون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية واملدرج بصفة االستعجال عن
ثالثة اقتراحات بقوانني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في
الكويت.
 -3التقرير الثامن واالربعون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية واملدرج بصفة االستعجال عن
اقتراحني بقانونني بتسوية املعاشات التقاعدية ألعضاء املجلس البلدي الذين انتهت عضويتهم
قبل العمل باملرسوم رقم  269لسنة .1996

ورد في كشف فريق اولويات
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.
ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
اولويات مجلس األمة.
ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
اولويات مجلس األمة.

 -1التقرير واخلمسون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية واملدرج بصفة االستعجال عن االقتراح ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
بقانون بإنشاء املجلس األعلى للبترول.
اولويات مجلس األمة.
 -2التقرير الثالث واخلمسون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية واملدرج بصفة االستعجال عن ورد ف��ق��ط ف��ي ك��ش��ف فريق
مشروع قانون وثالثة اقتراحات بقوانني بشأن غرفة جتارة وصناعة الكويت.
اولويات مجلس األمة.
 - 3التقرير الثالثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة ورد في كشف فريق اولويات
إلى القانون رقم  88لسنة  1995في شأن محاكمة الوزراء.
م����ج����ل����س األم�����������ة وك����ش����ف
احلكومة.

أوال :مشروع قانون بشأن املناقصات العامة.
ثانيا:
 - 1مشروع قانون بشأن الشركات التجارية.
 -2مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم  15لسنة .1960
يفضل تقدمي جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية تقريرها
ب��ش��أن��ه��ا ف���ي م���وع���د غ��اي��ت��ه
.2011/2/1

2011/1/26

2011/2/8

2011/2/9

يفضل تقدمي جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية تقريريها
بشأنهما ف��ي م��وع��د غايته
.2011/2/14
يفضل تقدمي اللجان املختصة
تقاريرها بشأنها في موعد
غايته .2011/2/14

 -1مشروع قانون بشأن الوكاالت التجارية.
 - 2مشروع قانون بتعديل القانون رقم  35لسنة  2002بشأن مكافحة غسيل األموال.

 -1مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  10لسنة  2007في شأن حماية املنافسة.
 - 2االقتراحان بقانونني بشأن:
أ -هيئة الرقابة على األغذية.
ب -الهيئة العامة للغذاء.

أوالً :مشروع قانون بتعديل املرسوم بالقانون رق��م  5لسنة  1981بشأن مزاولة مهنة مراقبة يفضل تقدمي اللجان املختصة
احلسابات.
تقاريرها بشأنها في موعد
ثانيا:
غايته .2011/3/1
 - 1اقتراحات بقوانني بشأن الكشف عن الذمة املالية.
 -2اقتراحات بقوانني بشأن هيئة مكافحة الفساد.
 -3اقتراحات بقوانني بشأن حماية املبلغ.
 - 4اقتراحات بقوانني بشأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية.

11

12

13

14

يفضل تقدمي اللجان املختصة
تقاريرها بشأنها في موعد
غايته .2011/3/1

 - 1مشروع قانون بشأن املعامالت االلكترونية.
 - 2مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  3لسنة  1983بشأن االحداث.

43

2011/2/22

2011/2/23

2011/3/8

2011/3/9

18

17

16

15
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 - 1التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل ي����ف����ض����ل ت�����ق�����دمي ال���ل���ج���ن���ة
بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  23لسنة  1990بشأن قانون تنظيم القضاء.
املشتركة م��ن جلنة الشؤون
 -2التقرير احل��ادي واخلمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن االقتراحات بقوانني التشريعية والقانونية وجلنة
بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  23لسنة  1990بشأن قانون تنظيم القضاء.
الشؤون املالية واالقتصادية
تقريرها بشأنها ف��ي موعد
غايته .2011/3/15

االقتراحات بقوانني بإنشاء هيئة لتنظيم االتصاالت.

االقتراحات بقوانني بشأن جهاز لرعاية املشروعات الصغيرة.

التقريران الرابع والتاسع واالربعون التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع ي����ف����ض����ل ت�����ق�����دمي ال���ل���ج���ن���ة
املشتركة م��ن جلنة الشؤون
القانون واالقتراحات بقوانني في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
التشريعية والقانونية وجلنة
الشؤون املالية واالقتصادية
تقريرها بشأنها ف��ي موعد
غايته .2011/3/15
يفضل ت��ق��دمي جلنة امل��راف��ق
العامة تقريرها بشأنها في
موعد غايته .2011/3/29
يفضل تقدمي جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية تقريريها
ب���ش���أن���ه ف����ي م���وع���د غ��اي��ت��ه
.2011/3/29

2011/3/22

2011/3/23

2011/4/5

2011/4/6

يفضل تقدمي جلنة الشؤون
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة
تقريرها بشأنهما في موعد
غايته .2011/4/13
يفضل تقدمي جلنة الشؤون
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة
تقريرها بشأنهما في موعد
غايته .2011/4/13

مشروع قانون بإصدار قانون احملاكمات والعقوبات العسكرية.

مشروع قانون بإصدار قانون اجلزاءات واإلجراءات واحملاكمات العسكرية.

19

20
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2011/4/19

2011/4/20

الفصل الثاني
الدور التشريعي

الدور التشريعي
يهتم هذا الفصل بتسليط الضوء على نشاط املجلس التشريعي ،وبالتحديد مايتعلق
بالتالي:
أو ًال:

القوانني املنجزة  ...وهي نتاج املشروعات بقوانني املقدمة من احلكومة
أواالقتراحات بقوانني املقدمة من السادة النواب.

ثاني ًا:

االقتراحات بقوانني ...واملقصود بها االقتراحات التي لم تتحول إلى
قوانني أو لم يقرها املجلس.

ثالث ًا:

مواقف النواب من التصويت على أهم القوانني.

وفيما يلي نستعرض النشاط التشريعي في هذا الدور:
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الدور التشريعي

< خالل  247يوماً هي عمر دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث
عشر أقر مجلس األمة  27قانوناً منها  14قانوناً للميزانيات وقانونني التفاقيتني،
والبقية لقوانني متنوعة.

الدور التشريعي

ً
أوال :القوانني املنجزة

< وجدير بالذكر أن من بني القوانني املنجزة في هذا الدور يوجد  4قوانني
كانت ضمن كشف األولويات املتفق عليها بني املجلس واحلكومة وعددها 48
أولوية أي بنسبة  ٪8٫3فقط من مجموع األولويات املتفق عليها ،كما يجدر بالذكر
أيضا أنه لم يتم  -في هذا الدور  -إجناز أي أولوية من املتطلبات التشريعية
خلطة التنمية.
< وباإلضافة إلى تسجيل وعرض القوانني التي أقرها املجلس في هذا الدور،
فإننا سوف نبرز املواقف التي سجلها النواب على أهم القوانني خالل مرحلة التصويت
كالتالي:
أ -القوانني الصادرة في دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر.
ب -موقف النواب من التصويت على أهم القوانني املنجزة.
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(أ) القوانني الصادرة في دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر
الرقم
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

الـقـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

تاريخ الصدور
باجلريدة الرسمية

قانون رقم ( )1لسنة  2011بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30

2011/1/30
العدد1012 :

قانون رقم ( )2لسنة  2011بتعديل املادة ( )41من القانون رقم

2011/1/30
العدد1012 :

لسنة  1965بإنشاء بنك التسليف واإلدخار.
 74لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.

()

()

2011/2/3
قانون رقم ( )3لسنة  1102بصرف املكرمة األميرية.
ملحق العدد1012 :
2011/2/13
قانون رقم ( )4لسنة  2011بتعديل املادة ( )01من القانون رقم
العدد1014 :
( )23لسنة  1967في شأن اجليش.
2011/2/13
قانون رقم ( )5لسنة  2011بتعديل املادة ( )8من القانون رقم
العدد1014 :
( )32لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة.
قانون رقم ( )6لسنة  2011بشأن إضافة مادة جديدة برقم ()9
2011/2/13
مكرر إلى املرسوم األميري رقم ( )71لسنة  1959بقانون إقامة
العدد1014 :
األجانب)( .
قانون رقم ( )9لسنة  1102بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات
االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم ( )16لسنة
2011/4/10
 1976واملرسوم بالقانون رقم ( )128لسنة  1992بنظام التأمني
العدد1022 :
التكميلي والقانون رقم ( )52لسنة  2011بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية.
2011/4/24
قانون رقم ( )10لسنة  1102بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية
العدد1024 :
بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما.
2011/6/12
قانون رقم ( )11لسنة  2011بتعديل املادة األولى من القانون
العدد1031 :
رقم  27لسنة  2008بشأن صرف دعم شهري مببلغ  50دينار.
2011/7/17
قانون رقم ( )12لسنة  2011في شأن املساعدات العامة)( .
العدد1036 :
قانون رقم ( )13لسنة  2011بتعديل أحكام القانون رقم ()21
2011/7/17
لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة وبإعفاء
العدد1036 :
مجلس األمة من الرسوم القضائية.

() وردت ضمن كشف أولويات املجلس واحلكومة.

51

قوانني امليزانيات

52

املسلسل

قوانني امليزانيات

1

قانون رقم ( )14لسنة  2011بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
للسنة املالية . 2011 - 2010

2

قانون رقم ( )15لسنة  2011بربط ميزانية بنك الكويت املركزي للسنة املالية
. 2012 - 2011

3

قانون رقم ( )16لسنة  2011بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة املالية - 2011
. 2012

4

قانون رقم ( )17لسنة  2011بربط ميزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية
. 2012 - 2011

5

قانون رقم ( )18لسنة  2011بربط ميزانية مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية
للسنة املالية . 2012 - 2011

6

قانون رقم ( )19لسنة  2011بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية للسنة املالية . 2012 - 2011

7

قانون رقم ( )20لسنة  2011بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة للسنة املالية . 2012 - 2011

8

قانون رقم ( )21لسنة  2011بربط ميزانية املؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة
املالية . 2012 - 2011

9

قانون رقم ( )22لسنة  2011بربط ميزانية بنك التسليف واالدخار للسنة املالية
. 2012 - 2011

10

قانون رقم ( )23لسنة  2011بربط ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
للسنة املالية . 2012 - 2011

11

قانون رقم ( )24لسنة  2011بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
للسنة املالية . 2012 - 2011

12

قانون رقم ( )25لسنة  2011بربط ميزانيات بعض املؤسسات املستقلة للسنة
املالية . 2012- 2011

13

قانون رقم ( )26لسنة  2011بربط ميزانيات بعض الهيئات امللحقة للسنة املالية
. 2012 - 2011

14

قانون رقم ( )27لسنة  2011بربط ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة
املالية . 2012 - 2011

قوانني االتفاقيات
الرقم
1
2

الـقـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
قانون رق��م ( )7لسنة  2011باملوافقة على اتفاقية التجارة
احلرة بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية
سنغافورة.
قانون رقم ( )8لسنة  2011باملواقة على اتفاقية التجارة احلرة
بني ال��دول األعضاء في مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية
ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية «إفتا».

تاريخ الصدور
باجلريدة الرسمية
2011/4/10
العدد1022 :
2011/4/10
العدد1022 :

جدير بالذكر أن مجلس األمة كان قد أقر في هذا الدور ( )5مشاريع قوانني
ردتها احلكومة فيما بعد إلى املجلس مبراسيم ،وكانت تتعلق باملوضوعات التالية:
1ـ إعفاء حلى العسكريني.
2ـ اخلدمة املدنية «املرأة».
3ـ ضم إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة.
4ـ كادر املعلمني.
5ـ مكافآت طالب اجلامعة والتطبيقي.
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الدور التشريعي
الدور التشريعي

ثاني ًا :االقتراحات بقوانني
< املجاالت املستهدفة باقتراحات النواب بقوانني.
< النواب األكثر مساهمة في تقدمي االقتراحات بقوانني (رسم بياني).
< نصيب كل نائب في تقدمي االقترحات بقوانني (إحصائية).
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الدور التشريعي
ثاني ًا :االقتراحات بقوانني
< بلغ عدد االقتراحات بقوانني املقدمة من السادة األعضاء منذ بدء دور
االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر في  26أكتوبر  2010وحتى نهايته
في  29يونيو  117( 2011اقتراحا بقانون) قدمها  43نائبا ،من بينها  37اقتراحا
مشتركا.

 -1تنظيم القضاء

 - 11املهن املصرفية

 - 2الرعاية االجتماعية

 - 12شركات املساهمة

 -3التعليم والبحث العلمي

 - 13غرفة التجارة

 - 4التنظيم اإلداري

 - 14اإلعالم املرئي واملسموع

 -5دعم العمالة

 - 15اخلدمة املدنية

 - 6الرعاية السكنية

 -16ديوان احملاسبة

 -7انتخابات مجلس األمة

 -17صندوق املتعثرين

 -8الرعاية الصحية

 -18صندوق التنمية

 -9اجليش والشرطة

 -19ذوي االحتياجات اخلاصة

الدور التشريعي

< املجاالت املستهدفة باقتراحات النواب بالقوانني:

 -10حماية األموال العامة
وفيما يلي نستعرض أهم األفكار التي تضمنتها تلك االقترحات بقوانني والرسم
البياني املعبر عن أهميتها النسبية فيما يتعلق بعدد االقتراحات املقدمة بشأن كل
منها:
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16

الرعاية االجتماعية

13

التعليم والبحث العلمي

12

التنظيم اإلداري

9

دعم العمالة

9

الرعاية السكنية

6

انتخابات مجلس األمة

5

الرعاية الصحية

5

اجليش والشرطة

شركات املساهمة

2

غرفة التجارة

2

املرئي واملسموع

2

اخلدمة املدنية

2

ديوان احملاسبة

2

صندوق املتعثرين
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1

1

املهن املصرفية

2

4

حماية األموال العامة

2

تصنيف أعداد االقتراحات بقوانني بحسب املوضوعات في دور االنعقاد الثالث

22

تنظيم القضاء

صندوق التنمية
املعاقون

 -1تنظيم القضاء
في شان تنظيم القضاء قدم النائبان الصيفي مبارك وعبد الرحمن العنجري
اقتراحني بتعديل مادة من القانون رقم  23لسنة  1990اخلاص بتنظيم القضاء
ونقل تبعية أجهزة االدلة اجلنائية والطب الشرعي واملعمل اجلنائي

وقدم  13نائبا  8اقتراحات بقوانني وهم  :عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي
ود.أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري ومرزوق الغامن ود .روال دشتي ود .أسيل
العوضي ود.معصومة املبارك ومسلم البراك وصالح املال وصالح عاشور وحسني
احلريتي وعسكر العنزي بتعديل مادة من القانون رقم  17لسنة  1960بشأن
اصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية وفي شأن حاالت الطعن بالتمييز.

الدور التشريعي

وقدم  9نواب  5اقتراحات بقوانني وهم  :د.جمعان احلربش وفالح الصواغ
ود.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي وخالد السلطان ومبارك الوعالن وحسني
القالف وعسكر العنزي وحسني احلريتي باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم
 16لسنة  1960اخلاص باصدار قانون اجلزاء.

وقدم النائب حسني احلريتي اقتراحا بتعديل فقرة من قانون رقم  10لسنة
 2010في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح االسماء.
وقدم  6نواب اقتراحني اثنني وهم  :عبدالله الرومي وعلي الراشد ود .معصومة
املبارك وفيصل الدويسان وحسني احلريتي وعسكر العنزي بشأن الغاء وتعديل
بعض مواد قانون املرافعات املدنية والتجارية وقواعد احلجز على املرتب واالجر
واملعاش التقاعدي.
وقدم النائبان عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي اقتراحا بتعديل بعض مواد
القانون رقم  17لسنة  1973في شأن الرسوم القضائية.
وقدم النائب حسني احلريتي اقتراحا باضافة فقرة إلى القانون رقم  9لسنة
 1971في شأن عدم اثبات السابقة اجلزائية األولى.
وقدم  6نواب اقتراحني اثنني خالد السلطان ود .علي العمير ود.جمعان
احلربش وفالح الصواغ ومحمد هايف وصالح املال بشأن النيابة االدارية واحملاكم
التأديبية.
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 -2الرعاية االجتماعية
في شأن الرعاية االجتماعية قدم  5نواب اقتراحا واحدا بقانون وهم :محمد
هايف ود.وليد الطبطبائي ومحمد املطير وخالد السلطان وعادل الصرعاوي بانشاء
الهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
وقدم  5نواب اقتراحا واحدا بقانون وهم :محمد هايف وخالد السلطان وشعيب
املويزري ومحمد املطير وسالم النمالن بشأن منع التعري أو ارتداء املالبس غير
احملتشمة على الشواطئ واجلزر الكويتية.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

وقدم  5نواب اقتراحا واحدا بقانون وهم  :محمد هايف وخالد السلطان وشعيب
املويزري وفالح الصواغ ود.وليد الطبطبائي باضافة مادة إلى القانون رقم  26لسنة
 1962بشأن تنظيم السجون.
وقدم  3نواب  5اقتراحات بقانون وهم  :عسكر العنزي وعدنان املطوع ود.يوسف
الزلزلة بتعديل مادة من القانون رقم  61لسنة  1976بشأن اصدار قانون التأمينات
االجتماعية.
وقدمت النائبة د .روال دشتي اقتراحا في شأن حقوق الطفل.
وقدم  3نواب  4اقتراحات بقانون وهم  :مخلد العازمي ود.ضيف الله بورمية
ودليهي الهاجري في شأن زيادة العالوة االجتماعية لالوالد واملعاشات التقاعدية
واملساعدات العامة.
وقدم النائب عسكر العنزي اقتراحا في شأن زيادة عالوة غالء املعيشة.
وقدم  4نواب اقتراحا واحدا بقانون وهم  :د .روال دشتي ود.معصومة املبارك
ود .سلوى اجلسار وناجي العبد الهادي بتنظيم االجتماعات واملواكب واملظاهرات
والتجمعات.
وقدم  5نواب اقتراحا واحدا بقانون وهم  :د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي
ود.فيصل املسلم وفالح الصواغ ومبارك الوعالن بإنشاء الهيئة الكويتية حلقوق
االنسان.
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 -3التعليم والبحث العلمي
في شأن التعليم والبحث العلمي قدم  6نواب اقتراحني اثنني بقانونني وهم :
د.جمعان احلربش وفالح الصواغ ود .وليد الطبطبائي ومحمد هايف ود .فيصل
املسلم ود .محمد احلويلة بشأن منح بدالت ومكافآت العضاء الهيئة التعليمية من
الكويتيني العاملني بوزارة التربية.

وقدمت النائبتان د.معصومة املبارك ود .روال دشتي اقتراحا بإنشاء حضانات
لالطفال في القطاع احلكومي.
وقدم  6نواب  3اقتراحات بقوانني وهم  :د.علي العمير ومحمد املطير ود.جمعان
احلربش ود.حسن جوهر ود.محمد احلويلة وعسكر العنزي بتعديل بعض احكام
القانون رقم  10لسنة  1995في شأن مكافآت الطلبة باجلامعات ومعاهد التعليم
العالي.

الدور التشريعي

وقدم النائب عسكر العنزي اقتراحني اثنني بإنشاء وتأسيس الصندوق الوطني
لدعم وتشجيع الطلبة الكويتيني وغير الكويتيني من أبناء الكويتيات الدارسني على
نفقتهم اخلاصة وتأسيس شركة لنقل تالميذ املدارس احلكومية.

وقدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا واحدا باالستعانة بالكويتيني املتقاعدين
للعمل كحراس أمن باملدارس احلكومية.
وقدم  5نواب اقتراحا واحداً بقانون وهم  :د .سلوى اجلسار ود.روال دشــتي
ود .علي العمير ود.أسيل العوضي وصالح املال في شأن تنظيم اجلامعات والكليات
واملعاهد احلكومية.
وقدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا واحداً بانشاء صندوق طالب العلم.
وقدمت النائبة د.روال دشتي اقتراحا واحداً بإلغاء القانون رقم  24لسنة 1996
بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب والتعليم في املدارس اخلاصة.
وقدمت النائبة د.معصومة املبارك اقتراحا واحداً بتعديل مادة من القانون رقم 4
لسنة  1987في شأن التعليم العام.
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 -4التنظيم اإلداري
في شأن التنظيم اإلداري قدم  3نواب  4اقتراحات بقوانني وهم :ناجي العبد
الهادي وعسكر العنزي ود .محمد احلويلة بانشاء ديوان الرقابة االدارية وإنشاء
املؤسسة العامة للكهرباء واملاء.
وقدم النائب حسني القالف اقتراحني اثنني بانشاء جلنة للرقابة والتفتيش على
املناقصات العامة وإنشاء إدارة باسم دار املظالم.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

وقدم النائب ناجي العبد الهادي اقتراحا واحداً بانشاء جهاز حماية املنافسة ومنع
املمارسات االحتكارية.
وقدم النائب ناجي العبد الهادي اقتراحا واحداً بإنشاء هيئة املجتمع املدني
ومؤسساته.
وقدم النائب د.ضيف الله بورمية اقتراحا واحداً في شأن ازالة املنشآت والقسائم
الصناعية اململوكة للقطاع اخلاص من منطقة الشعيبة الغربية.
وقدم النائب د .محمد احلويلة اقتراحني اثنني بتنظيم إقامة الديوانيات وإنشاء
مناطق عمالية.
وقدم  5نواب اقتراحا واحداً وهم  :د.ضيف الله بورمية وسالم النمالن وفالح
الصواغ ومبارك الوعالن وخالد الطاحوس بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الثروة
احليوانية.

 -5دعم العمالة
وقدم  8نواب  5اقتراحات بقوانني وهم  :سعد اخلنفور وعسكر العنزي
ودليهي الهاجري وخلف دميثير وسعدون حماد ود.ضيف الله بورمية صالح
عاشور ودليهي الهاجري في شأن زيادة مرتبات العاملني بأجهزة الدولة.
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في شأن دعم العمالة قدم النائب صالح عاشور اقتراحا واحداً باضافة فقرة
إلى القانون رقم  19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل
في اجلهات غير احلكومية.

وقدم النائبان د .محمد احلويلة وعسكر العنزي اقتراحني مبنح املرأة الكويتية
التي ال تعمل مكافأة شهرية.
وقدمت النائبة د.روال دشتي اقتراحا بتعديل مادة من القانون رقم  106لسنة
 1976في شأن احتياطي األجيال القادمة.

 -6الرعاية السكنية
الدور التشريعي

في شأن الرعاية السكنية قدم  11نائباً  9اقتراحات بقوانني وهم  :مسلم البراك
وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر والصيفي مبارك ود .يوسف
الزلزلة وعسكر العنزي ومخلد العازمي ود.علي العمير وناجي العبد الهادي وعلي
الراشد بتعديل فقرة واضافة مواد جديدة إلى القانون رقم  47لسنة  1993اخلاص
بالرعاية السكنية.

 -7انتخابات مجلس األمة
في شأن انتخابات مجلس األمة قدم  11نائباً  3اقتراحات بقوانني وهم :
أحمد السعدون وناجي العبد الهادي ود.حسن جوهر وعبد الرحمن العنجري
ود.أسيل العوضي وصالح املال ومرزوق الغامن وعادل الصرعاوي ود.حسن جوهر
ود.معصومة املبارك وعبد الله الرومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم  35لسنة
 1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وقدم  5نواب اقتراحني اثنني وهم  :عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي
ود.أسيل العوضي ومرزوق الغامن وصالح املال بتعديل املادة رقم  12من قانون
رقم  12لسنة  1963بشأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وقدم النائب وليد الطبطبائي اقتراحا بتعديل بعض احكام القانون رقم 4
لسنة  1963بشأن حتديد مكافآت أعضاء مجلس األمة.
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 -8الرعاية الصحية
في شأن الرعاية الصحية قدمت النائبتان د .معصومة املبارك ود .روال دشتي
اقتراحا بإضافة مادة إلى القانون رقم  1لسنة  99في شأن التأمني الصحي على
االجانب وفرض رسوم مقابل اخلدمات الصحية.
وقدم  5نواب اقتراحا واحدا بقانون وهم  :محمد هايف ومبارك الوعالن
وعبدالرحمن العنجري ود.وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي بشأن تنظيم اجراء
العمليات اجلراحية التجميلية.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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وقدم النائب حسني القالف إقتراحا بإنشاء مستشفى تخصصي للحوادث
املرورية.
وقدم  3نواب اقتراحا واحداً وهم  :د.روال دشتي وصالح عاشور ود.أسيل العوضي
بتعديل بعض مواد القانون رقم  38لسنة  2002في شأن تنظيم االعالن عن املواد
املتعلقة بالصحة.
وقدم النائب ناجي العبد الهادي اقتراحا واحداً بتعديل بعض مواد القانون رقم
 28لسنة  1996في شأن تنظيم الصيدلة وتداول األدوية.

 -9اجليش والشرطة
في شأن اجليش والشرطة قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بشأن منح
معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريني ورجال االطفاء ممن انتهت
خدماتهم.
وقدم  5نواب  4اقتراحات بقوانني وهم  :مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد
الطاحوس ود.حسن جوهر والصيفي مبارك باضافة مادة إلى القانون رقم  32لسنة
 1967في شأن اجليش واضافة مادة إلى القانون رقم  23لسنة  1968في شأن نظام
قوة الشرطة وتعديل بعض مواد القانون رقم  69لسنة  1980اخلاص بإصدار قانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني.

 -10حماية األموال العامة
في شأن حماية االموال العامة قدم النائبان عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي
اقتراحا واحداً بإضافة مادة إلى القانون رقم  105لسنة  1980في شأن أمالك
الدولة
وقدم النائب ناجي العبد الهادي اقتراحا واحدا في شأن منح قروض للعاملني
باحلكومة

الدور التشريعي

وقدم النائب شعيب املويزري اقتراحني اثنني في شأن الكشف عن الذمة املالية
والكسب غير املشروع والتربح.

 -11املهن املصرفية
في شأن املهن املصرفية قدم  5نواب اقتراحا واحداً بقانون وهم  :مسلم البراك
وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود.حسن جوهر والصيفي مبارك بتعديل مادة
من القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهن
املصرفية
قدم النائب د .يوسف الزلزلة اقتراحا بانشاء بنك االستثمار والتنمية ملعاجلة
متويل خطة التنمية.

 -12شركات املساهمة
في شأن شركات املساهمة قدم  5نواب اقتراحا واحداً بقانون وهم :د.فيصل
املسلم وعلي الدقباسي ومبارك الوعالن وخالد العدوة ومحمد املطير بتأسيس شركة
مساهمة كويتية باسم «بنك الكويت للتنمية».
وقدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بشأن اصدار قانون الشركات.
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 -13غرفة التجارة
في شأن غرفة جتارة وصناعة الكويت قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا واحداً

بانشاء الهيئة الوطني ــة حلماية املستهلك.

وقدمت النائبة د .روال دشتي اقتراحا واحداً باضافة مواد إلى القانون رقم 15
لسنة  1960اخلاص باصدار قانون الشركات التجارية.

 -14املرئي واملسموع
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

في شأن املرئي واملسموع قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا واحد اً في
شأن إنشاء املؤسسة الكويتية لالعالم.
وقدم  5نواب اقتراحا واحدا هم د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك
وصالح املال وصالح عاشور ومرزوق الغامن بتعديل بعض مواد قانون رقم 16
لسنة  1960وقانون رقم  3لسنة  2006في شأن املطبوعات والنشر وقانون رقم
 61لسنة  2007بشأن اإلعالم املرئي واملسموع.

 -15اخلدمة املدنية
في شأن اخلدمة املدنية قدم النائب د .يوسف الزلزلة اقتراحا واحداً في شأن
مساواة املهندسني الكويتيني العاملني في اجلهات غير احلكومية بنظرائهم العاملني
باجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة.
وقدم النائب ناجي العبد الهادي اقتراحا واحداً في شأن املعامالت االلكترونية.

 -16ديوان احملاسبة
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في شأن ديوان احملاسبة قدم النائبان د .يوسف الزلزلة وعبدالله الرومي
اقتراحني اثنني بتعديل بعض أحكام القانون رقم  30لسنة  64بإنشاء ديوان
احملاسبة.

 -17صندوق املتعثرين
في شأن إنشاء صندوق املتعثرين قدم النائب علي الراشد اقتراحا واحداً بإضافة
مادة إلى القانون رقم  41لسنة  1993في شأن شراء الدولة بعض املديونيات وكيفـية
حتصيلها
وقدم النائب عسكر العنزي اقتراحا واحداً بإعفاء املستفيدين من القروض
العقارية من سداد نصف قيمتها.

في شأن الصندوق الوطني للتنمية قدم النائب د .علي العمير اقتراحا في شأن
إنشاء الهيئة العامة للمشروعات التنموية الكبرى .

الدور التشريعي

 -18صندوق التنمية

 -19ذوي االحتياجات اخلاصة
في شأن ذوي االحتياجات اخلاصة قدم  5نواب اقتراحا واحداً بقانون وهم :
مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر والصيفي مبارك
بتعديل مادة من القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق ذوي االعاقة.
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النواب األكثر مساهمة في تقدمي االقتراحات بقوانني

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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من بني الـ  117اقتراحا بقانون التي قدمها  43نائبا احتل املركز االول في تقدمي
االقتراحات بقوانني النائب عسكر العنزي بـ  18اقتراحاً يليه في املركز الثاني النائب
ناجي العبد الهادي بـ 11اقتراحاً واحتل النائبان د.حسن جوهر ود.روال دشتي املركز
الثالث برصيد  10اقتراحات لكل منهما واحتل النواب د.محمد احلويلة ومسلم
البراك ود.وليد الطبطبائي املركز الرابع بـرصيد  9اقتراحات لكل منهم ،وجاء النواب
الصيفي مبارك وخالد الطاحوس وفالح الصواغ وعلي الدقباسي ود.معصومة املبارك
في املركز اخلامس برصيد  8اقتراحات لكل منهم.
وجاء النواب أحمد السعدون وخالد العدوة وعدنان املطوع في املركز االخير
باقتراح واحد فقط لكل منهم.

نصيب كل نائب في تقدمي االقتراحات بقوانني خالل أدوار
االنعقاد الثالثة للفصل التشريعي الثالث عشر
«إحصائية»
النائب
عسكر العنزي
ناجي العبدالهادي
د .حسن جوهر
د .محمد احلويلة
مسلم البراك
د .وليد الطبطبائي
الصيفي مبارك
خالد الطاحوس
فالح الصواغ
علي الدقباسي
د .معصومة املبارك
د .أسيل العوضي
د .جمعان احلربش
حسني احلريتي
صالح املال
د .فيصل املسلم
عادل الصرعاوي
عبدالله الرومي
مبارك الوعالن
محمد هايف
د .يوسف الزلزلة
خالد السلطان
صالح عاشور
د .ضيف الله بورمية

الثالث
18

الثاني
15

االول
1

املجموع
34

11

15

3

29

10

30

28

68

10

28

1

39

9

9

2

20

9

33

29

71

9

25

37

71

8

26

26

60

8

31

27

66

8

19

25

52

8

38

1

47

8

18

2

28

7

15

3

25

7

21

32

60

7

11

2

20

6

5

2

13

6

22

34

62

6

11

4

21

6

9

5

20

6

2

2

10

6

23

1

30

6

6

1

13

5

11

9

25

5
5

15
5

2

1

22

11

الدور التشريعي

د .روال دشتي

عدداالقتراحات خالل أدوار االنعقاد
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دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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علي الراشد
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خلف دميثير
سالم النمالن
سعد اخلنفور
سعدون حماد
د .سلوى اجلسار
فيصل الدويسان
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خالد العدوة
عدنان املطوع
حسني مزيد
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غامن امليع
سعد زنيفر
مبارك اخلرينج
إجمالي االقتراحات بقوانني
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ملحوظة )( :تعبر عن إجمالي االقتراحات بقوانني احلقيقي وال تعكس مجموع اسهامات كل عضو نظراً
الشتراك أكثر من عضو في االقتراح الواحد وبالتالي يصبح إحمالي مساهمات النواب أكثر بكثير
من إجمالي عدد االقتراحات بقوانني التي قدمت.

مقارنة بني االقتراحات بقوانني
في أدوار االنعقاد (األول والثاني والثالث)

الثالث
%27.6

الدور التشريعي

األول
%26.2

الثاني
%46.2

دور االنعقاد
عدد االقتراحات
املعدل

الثالث

الثاني

األول

111
196
117
%26.2 %46.2 %27.6
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الدور التشريعي
ثالث ًا :موقف النواب من التصويت على أهم القوانني
لقيت مجموعة من القوانني التي مت إصدارها في هذا الدور إجماعاً من النواب
احلضور في اجللسة عند التصويت عليها وهي املتعلقة بالقضايا التالية:
1ـ الرعاية السكنية للمرأة.
2ـ صندوق املرأة اإلسكاني.
4ـ املساعدات العامة
5ـ زيادة العسكريني باجليش والشرطة.

الدور التشريعي

3ـ املنحة األميرية.

6ـ زيادة اخلمسني دينار.
هذا مع العلم أن مجلس األمة قد أقر وأحال إلى احلكومة في هذا الدور 32
قانونا ردت احلكومة منها خمسة قوانني هي :حلى العسكريني واخلدمة املدنية
وضم التحقيقات إلى النيابة وكادر املعلمني ومكافأة الطلبة وجنح املجلس في إقرار
اخلمسني دنيار بأغلبية خاصة فيما فشل في كادر املعلمني ومكافأة الطلبة ولم يطلب
النظر في حلى العسكريني واخلدمة املدنية أما القوانني األخرى فهي كالتالي :أحد
عشر قانونا تشريعيا أهمها املنحة األميرية والتأمينات االجتماعية وقانون الشرطة
وقانون اجليش وإقامة األجانب وقانون التأمينات االجتماعية وطباعة ونشر القرآن
الكرمي وقانون إنشاء بنك التسليف واإلدخار وقانون دعم شهري  50دينار وقانون
تعديل الالئحة الداخلية وقانون املساعدات العامة باإلضافة إلى اتفاقيتني للتجارة
احلرة مع الدول األعضاء في دول مجلس التعاون لدول اخلليج و 14ميزانية ما بني
امللحقة واملستقلة وامليزانية العامة للدولة.
جدير بالذكر أن مقترح تثمني خيطان قد رفضه املجلس ومت تأجيل قانون
اجلمعيات التعاونية فيما لم يحصل قانونا كادر املعلمني ومكافأة الطلبة  -وقد
ردتهما احلكومة من قبل  -على األغلبية اخلاصة وهي  44عضواً.
وفيما يلي تفصيالت تصويت النواب على القوانني.
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الدور الرقابي

أوال :االستجوابات
مقدمة

الدور الرقابي

هيمن الدور الرقابي ملجلس األمة على دوره التشريعي في دور االنعقاد العادي
الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر .فقد قدم في هذا الدور تسعة استجوابات،
جميعها لوزراء من األسرة احلاكمة ،منها  4لسمو رئيس مجلس الوزراء ،وبذلك يبلغ
عدد االستجوابات املقدمة في تاريخ احلياة النيابية الكويتية  61استجوابا 28 ،منها
كانت من نصيب حكومات سمو الشيخ ناصر احملمد الصباح وهو ما نسبته  ٪46من
إجمالي االستجوابات «أي حوالي النصف» قدمت  16منها في الفصل التشريعي
الثالث عشر وحده ،وهذا رقم غير مسبوق أي أن  ٪26من االستجوابات املقدمة في
نصف قرن «هي كل عمر املجلس» قدمت في فصل تشريعي لم مير منه سوى عامان
فقط.
وبالنظر إل��ى مجموعة االستجوابات التسعة التي قدمت خ�لال ال��ـ  247يوم،
وهي عمر دور االنعقاد الثالث من هذا الفصل التشريعي ،قدم  16نائبا منفردين
ومشتركني  9استجوابات في هذا ال��دور ،إثنان منها منفردان ،وثالثة استجوابات
ثنائية و 4استجوابات ثالثية وكانت كالتالي:
 4إستجوابات منها لسمو رئيس مجلس الوزراء إثنان منها متت مناقشتهما والثالث
مت تأجيله ملدة عام والرابع مت تأجيله إلى دور االنعقاد الرابع.
واثنان منها للشيخ أحمد الفهد األول سقط بإستقالة احلكومة والثاني أسقط من
اجلدول الستقالة الوزير.
و اثنان لوزيري النفط واإلعالم الشيخ أحمد العبدالله إضافة إلى ووزير اخلارجية
الشيخ د .محمد الصباح مت إسقاطهما ورفعهما من اجلدول الستقالة احلكومة.
واستجواب لوزير الداخلية السابق الشيخ جابر اخلالد الذي استقال قبل مناقشة
االستجواب ومت رفعه من اجلدول.
وفيما يلي نقدم عرضا لالستجوابات التسعة ومحاوها ونتائجها:

87

االستجواب األول:
> قدمه النواب مسلم البراك ود .جمعان احلربش وصالح املال إلى رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد في  12ديسمبر  2010ويتكون من محور واحد
وهو انتهاك أحكام الدستور والتعدي على احلريات العامة وهو ما عرف باستجواب
الصليبخات ونتج عن احتكاكات بني الشرطة واحلضور في ديوانية النائب احلربش في
منطقة الصليبخات ونوقش االستجواب في جلسة  28ديسمبر  2010وطلبت احلكومة
عقد اجللسة سرية ووافق عليها  36عضوا ورفضها  27عضوا وأسفرت اجللسة عن
تقدمي عشرة نواب لطلب عدم إمكان التعاون مع سمو الرئيس وهم:
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

حسني مزيد وأحمد السعدون ووليد الطبطبائي وسالم النمالن وعلي الدقباسي
وعبدالرحمن العنجري وفالح الصواغ ود .فيصل املسلم ومبارك الوعالن وشعيب
املويزري .ونوقش الكتاب في جلسة  5يناير وجدد املجلس ثقته برئيس الوزراء في جلسة
سرية وافق على السرية  36عضوا ورفضها  26نائبا وامتنع نائب واحد ومت التصويت
على كتاب عدم إمكان التعاون مع الرئيس وكانت النتيجة  25نائبا جدد الثقة في الرئيس
و 22نائبا حجبوا عنه الثقة وامتنع النائب الرومي.

االستجواب الثاني:
وقدمه النواب د .وليد الطبطبائي وشعيب املويزري وسالم النمالن إلى وزير الداخلية
السابق الشيخ جابر اخلالد في  24يناير  2011وتضمن محورا واحدا وهو وفاة مواطن
بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة واحلنث بالقسم وحددت
جلسة  8مارس  2011ملناقشة االستجواب وأعلن رئيس مجلس األمة السيد /جاسم
اخلرافي أن االستجواب سقط نظراً لتقدمي وزير الداخلية استقالته وذلك طبقاً للمادة
 142من الالئحة الداخلية.

االستجواب الثالث:
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قدمه النائبان مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء
للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون االسكان وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
الشيخ أحمد الفهد في  22مارس  2011ويتضمن  4محاور هي التفريط باملال العام
من واقع املخالفات الدستورية والتجاوزات املالية التي شابت طرح بعض املناقصات في

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
احملور الثاني هو تسجيل االستيالء على املال العام واإلضرار به من واقع املخالفات
الدستورية والقانونية لعقد املجلس األوملبي اآلسيوي.
احملور الثالث هو مخالفة القوانني ذات العالقة باخلطة اإلمنائية وتضليل الرأي
العام.
احملور الرابع وهو مخالفة القوانني الوطنية وضياع هيبة الدولة واإلضرار بسمعة
الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا.

االستجواب الرابع:

الدور الرقابي

وحددت جلسة  5ابريل ملناقشة االستجواب ولكن استقالت احلكومة بتاريخ  31مارس
 2011وصدر أمر أميري بقبول استقالتها ورفع االستجواب من جدول األعمال.

قدمه النائب فيصل الدويسان إلى وزير النفط وزير اإلعالم السابق الشيخ أحمد
العبدالله في  29مارس  2011وتضمن محورين وهما:
 االلتفاف على نتائج تقرير ديوان احملاسبة بشأن تكليف مجلس األمة فحصومراجعة التجاوزات واملخالفات املالية واإلدارية بوزارة اإلعالم الصادر في سبتمبر
.2010
 واحملور الثاني هو تقصير وزير اإلعالم في أداء مهام عمله املنوطة به.وحددت له جلسة  5ابريل للمناقشة ولكن قدمت احلكومة استقالتها في  31مارس
 2011وصدر أمر أميري بقبولها وأسقط االستجواب من اجلدول.

االستجواب اخلامس:
قدمه النائب صالح عاشور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ د.
محمد الصباح في  30مارس  2011وتضمن محورين وهما:
 اإلخفاق والتقصير في الذود عن نظام احلكم في الكويت والتهاون والتفريط فيهيبة الدولة.
 احملور الثاني هو عجز وتقاعس الوزير عن القيام بصيانة وحدة املجتمع وعنالدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد محاوالت املساس بالشعب الكويتي.
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وقد حددت لالستجواب جلسة  5ابريل ولكن احلكومة استقالت في  31مارس 2011
وصدر أمر أميري بقبولها وأسقط االستجواب من اجلدول.

االستجواب السادس
قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر احملمد في  10مايو  2011ويتضمن  4محاور هي:

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 الفشل في تأسيس الشركات املساهمة العامة التي تضمنتها اخلطة اإلمنائيةللسنوات ( )2014/2013 -2011 -2010لتنفيذ املشروعات التنموية االستراتيجية
والقائدة للخطة.
 التفريط في أمالك الدولة العقارية والتنازل عنها ومتليكها للغير بشروط وإجراءاتال تتفق وأحكام الدستور والقوانني املعمول بها وعدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باسترداد
حقوق الدولة.
تهاون احلكومة في القيام مبسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها باملال العامفي شركة (زين) باعتبار الدولة املساهم األكبر بنسبة بلغت .٪27.618
 فشل احلكومة في االلتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات من خسائر العدوانالعراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة عالوة على فشلها باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي
للعديد من قضايا التلوث البيئي.
وحددت جلسة السابع عشر من مايو ملناقشة االستجواب وطلبت احلكومة تأجيل
االستجواب ملدة سنة ما لم حتكم احملكمة الدستورية قبل ذلك .وقرر املجلس املوافقة
على الطلب بغالبية  39نائبا ورفض الطلب عشرة نواب وانسحب  15نائبا من اجللسة
اعتراضا على هذه السابقة.

االستجواب السابع
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قدمه النائبان مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد في  15مايو
 2011متضمنا  4محاور وهي:
 -التفريط باملال العام من واقع املخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات املالية

التي شابت طرح بعض املناقصات في املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 تسهيل االستيالء على املال العام واإلضرار به من واقع املخالفات الدستوريةوالقانونية لعقد املجلس األوملبي اآلسيوي.
 مخالفة القوانني الوطنية وضياع هيبة الدولة واإلضرار بسمعة الكويت ومحاولةإيقاف النشاط الرياضي دوليا.

ثم حددت له جلسة  14يونيو  2011حيث أمر رئيس مجلس األمة برفع االستجواب
وتقرير التشريعية من جدول األعمال نتيجة لصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الوزير
الفهد في  13يونيو .2011

الدور الرقابي

وقد حددت له جلسة  31مايو  ،2011وفيها طلبت احلكومة إحالة االستجواب
إلى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية فقرر املجلس املوافقة على الطلب بغالبية 35
نائبا وعدم موافقة  27نائبا وامتناع النائب احلريتي وانتهت اللجنة التشريعية بأغلبية
أعضائها بدستورية محاور االستجواب األربعة.

االستجواب الثامن
قدمه النواب د .وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعالن إلى سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في  22مايو  2011وتضمن  3انحرافات هي:
 اإلهمال اجلسيم في احملافظة على األمن الوطني أمام التغلغل اإليراني. اإلضرار بالعالقات مع دول مجلس التعاون اخلليجي الشقيقة. اإلخالل بالتزامات الكويت جتاه دول مجلس التعاون اخلليجي خصوصا خاللالفتنة في البحرين.
وحددت جلسة  31مايو ملناقشة االستجواب ولكن احلكومة طلبت التأجيل ملدة
أسبوعني وفقا للمادة  135من الالئحة فوافق املجلس.
وحددت جلسة الرابع عشر من يونيو ملناقشة االستجواب وطلبت احلكومة عقد
اجلسة سرية فوافق املجلس بغالبية  40مع السرية و 24نائبا ضد السرية.
وبعد انتهاء املناقشة قدم  10نواب كتاب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس
الوزراء وحددت له جلسة  23يونيو ملناقشة كتاب عدم التعاون واملوقعون على الطلب
هم :محمد املطير وناجي العبدالهادي وسالم النمالن ود .جمعان احلربش وعبدالرحمن
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العنجري وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وشعيب املويزري وضيف الله بورمية وفيصل
املسلم .ونوقش الكتاب في جلسة  23من يونيو في جلسة سرية وافق عليها  39ورفض
 23نائبا ،وحتدث النائبان حسني القالف وخالد العدوة معارضني للطلب وحتدث النائبان
فيصل املسلم وشعيب املويزري مؤيدين لطلب عدم التعاون ومت التصويت على الطلب
وكانت النتيجة  25رفضوا كتاب عدم التعاون و 18أيدوا الكتاب وامتنع  6نواب وهم
د .أسيل العوضي ود .حسن جوهر وروضان الروضان وصالح املال وعادل الصرعاوي
ومرزوق الغامن ،وبذلك يكون مجلس األمة قد جدد الثقة في سمو الرئيس وهذه هي املرة
الثالثة التي يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد منصة االستجواب.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

االستجواب التاسع
قدمه النواب د .فيصل املسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك إلى سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في  23يونيو متضمنا  5محاور هي:
 مسؤولية احلكومة فيما آلت إليه األوضاع من تطورات خطيرة في أزمة املوادالغذائية واللحوم الفاسدة.
 التفريط في أمالك الدولة وفي أموالها فيما يعرف بوقف البابطني لصالح الواقف،وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته التي أصدرها لتصحيح الوضع في هذا الشأن.
 تهاون احلكومة في تطبيق أحكام القانون وفي تنفيذ األحكام القضائية وااللتفافعليها في مخالفات مستشفى امليدان (السيف حاليا) بإصدار قرارات الحقة بصدور
األحكام القضائية لتبرير عدم تنفيذها.
 تهاون احلكومة في حماية أمالك الدولة وتسهيلها الستمرار احتفاظ شركة املعادنوالصناعات التحويلية مبساحات من أراضي الدولة في كل من ميناء عبدالله (555000
م )2وجنوب أمغرة (1623000م )2دون وجه حق بدال من استردادها.
 استغالل احلكومة لالعتمادات التكميلية لألبواب املختلفة من أبواب امليزانيةللصرف منها على مشروعات تعمدت عدم إدراجها بوضوح في أبواب امليزانية وعلى
غير ذلك من املوضوعات التي رغبت احلكومة عدم الكشف عنها عند مناقشة امليزانية.

92

وأعلن السيد /رئيس مجلس األمة أن مناقشة االستجواب ستتم في أول جلسة تالية
الفتتاح دور االنعقاد القادم الرابع.

مقارنة بني االستجوابات في أدوار االنعقاد الثالثة
دور
االنعقاد
األول
الثاني
الثالث

1

وزير الداخلية
جابر اخلالد

البراك

جدد املجلس الثقة بالوزير

1

سمو رئيس الوزراء
ناصر احملمد

املسلم

جدد املجلس الثقة لسمو الرئيس
بـ 25صوت ًا مقابل  13وامتناع 1

2

وزير األشغال
د.فاضل صفر

الوعالن

اكتفى النائب بالنقاش

3

وزير الداخلية
جابر اخلالد

البراك

جدد املجلس الثقة بالوزير
بأغلبية  26مقابل  18وامتناع 5

4

وزير الدفاع
جابر املبارك

د.ضيف الله
بورمية

اكتفي بالنقاش

5

وزير االعالم
احمد العبد الله

الدقباسي

جدد املجلس الثقة بالوزير
بأغلبية 23مقابل  22وامتناع3

6

سمو رئيس الوزراء
ناصر احملمد

الطاحوس

انسحب املستجوب عندما حتولت
اجللسة سرية

1

سمو رئيس الوزراء
ناصر احملمد

البراك
احلربش
املال

جدد املجلس ثقته لسمو الرئيس
بأغلبية 25مقابل
 22وامتناع 1

2

وزير الداخلية
جابر اخلالد

الطبطبائي
النمالن املويزري

استقالة الوزير

3

وزير التنمية
احمد الفهد

الغامن
الصرعاوي

استقالة احلكومة

4

وزير االعالم
احمد العبدالله

فيصل الدويسان

استقالة احلكومة

5

وزير اخلارجية
محمد الصباح

عاشور

استقالة احلكومة

6

سمو رئيس الوزراء
ناصر احملمد

السعدون
العنجري

تأجيل االستجواب ملدة عام

7

وزير التنمية
احمد الفهد

الغامن
الصرعاوي

استقال الوزير واحيل االستجواب
إلى التشريعية

8

سمو رئيس الوزراء
ناصر احملمد

9

سمو رئيس الوزراء املسلم الطاحوس
البراك
ناصر احملمد

الطبطبائي جدد املجلس ثقته لسمو الرئيس
هايف الوعالن بأغلبية  25مقابل  18وامتناع 6
تقرر إدراجه
في دور االنعقاد الرابع

الدور الرقابي

م

الوزير

النائب

النتيجة
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مواقف النواب من عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء
تبدلت مواقفهم
املؤيدون

٪16

٪32

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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املعارضون
٪52

النواب

املؤيدون

االجمالي
املعدل

16

املعارضون

٪32

26

٪52

تبدلت مواقفهم

8

٪16

م

املوقعون على كتاب عدم التعاون األول
استجواب «البراك  -احلربش  -املال»

املوقعون على كتاب عدم التعاون
الثاني استجواب
«الطبطبائي  -هايف  -الوعالن»

1

حسني مزيد

محمد املطير

2

سالم النمالن

سالم النمالن

3

علي الدقباسي

علي الدقباسي

4

عبدالرحمن العنجري

عبدالرحمن العنجري

5

فيصل املسلم

فيصل املسلم

6

شعيب املويزري

شعيب املويزري

7

مبارك الوعالن

ضيف الله بورمية

8

فالح الصواغ

خالد الطاحوس

9

أحمد السعدون

جمعان احلربش

10

وليد الطبطبائي

ناجي العبدالهادي

الدور الرقابي
ثاني ًا :جلان التحقيق

أعطى دستور دولة الكويت ملجلس األمة احلق في تشكيل جلان حتقيق ألي أمر
من األمور الداخلة في اختصاصه ،وعلى ذلك فهي حق من حقوقه يستخدمها كأداة
رقابية كلما دعت احلاجة لذلك عم ً
ال بنص املادة ( )114من الدستور إضافة إلى نص
املادة ( )147من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.

الدور الرقابي

مقدمة

وعليه فقد ف ّعل مجلس األمة دور جلان التحقيق حيث شكل ثالث جلان حتقيق
فيما كلف املجلس جلانه الدائمة واملؤقتة بإستكمال التحقيق في العديد من الطلبات
وذلك على النحو التالي:

99

(أ) جلان التحقيق التي شكلت في دور االنعقاد العادي الثالث
 )1جلنة التحقيق في طوارئ الكهرباء (:)2008 - 2007
 متت املوافقة على الرسالة الواردة من رئيس اللجنة بطلب التمديد للجنةحتى بداية دور االنعقاد العادي الثالث لتقدمي تقريرها وذلك بجلسة
املجلس بتاريخ . 2010 /5/11
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )2جلنة التحقيق في ظروف ومالبسات وفاة مواطن أثناء التحقيق
 متت املوافقة على تشكيلها بجلسة املجلس بتاريخ  2011/1/12وقدمتتقريرها بتاريخ  2011/1/24وق��رر املجلس بجلسة 2011/3/10
استمرار العمل باللجنة حتى نهاية الفصل التشريعي الثالث عشر.
 )3جلنة التحقيق في ما أثير من مالحظات وشبهات ح��ول ميزانية مؤسسة
البترول الكويتية للسنة املالية 2012/2011
 متت املوافقة على تشكيلها بجلسة املجلس بتاريخ  2011/6/29م -على أن تقدم تقريرها خالل ستة أشهر من تاريخ تشكيلها

(ب) طلبات التحقيق التي أحيلت على بعض اللجان
 جلنة الشؤون الداخلية والدفاع: )1التحقيق ف��ي سبب ح��ادث وصلة ال��دوح��ة األخ��ي��رة( .ت��اري��خ اإلحالة
 )2010/2/2متبقي.
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 )2التحقيق في موضوع حادثة استشهاد العسكري عبدالرحمن العنزي
(تاريخ اإلحالة  )2011/1/11متبقي.

 جلنة الشؤون املالية واالقتصادية: )1التحقيق بدراسة ما مت عرضه وإثارته من قبل السيد النائب /مسلم
محمد البراك فيما يتعلق بالتجاوزات املالية للشركة الكويتية لالستثمار.
(تاريخ اإلحالة  )2010/6/29متبقي.
 )2التحقيق بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار املواد الغذائية اإلنشائية والدوائية
مع ال���وزارات املختصة وحتديد أوج��ه القصور واإلج����راءات الالزمة
ملعاجلتها وحتديد املسؤولني عنها( .تاريخ اإلحالة  )2010/5/25منجز.
 )1التحقيق في أزم��ة امل��واد الغذائية واللحوم الفاسدة (تاريخ اإلحالة
 )2011/1/11منجز.
 )2التحقيـ ــق عن مصروف ـ ــات العـ ــالج باخل ـ ــارج للسـ ــنوات املالية
( 2009 - 2008 / 2007 - 2006تاريخ اإلحالة  )2010/6/30متبقي.

الدور الرقابي

 -جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل:

 جلنة املرافق العامة: )1التحقيق في األعطال املتكررة واإلهمال في تشغيل طائرات مؤسسة
اخلطوط اجلوية الكويتية (تاريخ اإلحالة  )2011/1/11متبقي.
 )2التحقيق بشأن األمور املتعلقة باألداء في إدارة الشؤون القانونية ببلدية
الكويت (تاريخ اإلحالة  )2011/1/11متبقي.
 جلنة حماية األموال العامة: )1التحقيق فيما أثير من قضايا أثناء مناقشة التقرير اخلامس للجنة
امليزانيات واحل��س��اب اخلتامي ع��ن م��ش��روع القانون بربط ميزانية
الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية ( 2008 / 2007تاريخ اإلحالة
 )2010/2/2متبقي.
 )2التحقيق في كل ما قدمه السيد العضو /مسلم محمد البراك من
مستندات ووث��ائ��ق حتت بند مناقشة برنامج عمل احلكومة (تاريخ
اإلحالة  )2010/2/2متبقي.
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 )3التحقيق فيما ورد في تقرير ديوان احملاسبة في شأن القرض الروسي
(تاريخ اإلحالة  )2010/2/2متبقي.
 )4التحقيق في تعثر التعاقد بشأن عقد خدمات التخطيط واإلش��راف
ملشاريع وإعادة تأهيل البيئة( .تاريخ اإلحالة  )2010/2/2متبقي.
 )5التحقيق في بحث رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتني للشحن (تاريخ
اإلحالة  )2011/1/12متبقي.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )6التحقيق في بحث طلبات التنازل عن االستراحات وفق قرارات املجلس
البلدي رقم (( .)2009 / 11.10تاريخ اإلحالة  )2011/1/12متبقي.
 )7التحقيق بالرسالة الواردة من رئيس ديوان احملاسبة بأنه يعتذر على
الديوان تنفيذ تكليف مجلس األمة ببحث التعديات على املال العام فيما
يسمى بأزمة املناخ لعدم موافاته باملستندات املطلوبة( .تاريخ اإلحالة
 )2011/6/14متبقي.
 جلنة شؤون البيئة والطاقة النووية: )1التحقيق بشأن معاجلة تلوث املياه اإلقليمية بسبب البواخر الغارقة.
(تاريخ اإلحالة  )2009/11/3متبقي.
 )2التحقيق في موضوع تسرب الغاز مبنطقة األحمدي (تاريخ اإلحالة
 )2011/1/11متبقي.
 )3التحقيق في معاجلة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان وضاحية علي
صباح السالم وجون الكويت
(تاريخ اإلحالة  )2009/11/3منجز.
 )4التحقيق فيما مت من إجراءات بشأن التعويضات البيئية (تاريخ اإلحالة
 )2009/11/3منجز.
 -جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان:
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 )1استكمال التحقيق في شأن جتارة اإلقامات وأوضاع العمالة في دولة
الكويت( .تاريخ اإلحالة  )2009/11/3متبقي.

الدور الرقابي
ثالث ًا :طلبات املناقشة
ناقش مجلس األمة  4طلبات مناقشة خالل  247يوماً هي عمر دور االنعقاد الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر بخصوص:

 )2طلب مناقشة قدمه  45نائبا ح��ول ان��ع��دام ف��رص العمل للمواطنني
الكويتيني.

الدور الرقابي

 )1طلب مناقشة قدمه  11نائبا بخصوص كارثة تسرب الغازات السامة
مبنطقة األحمدي.

 )3طلب مناقشة قدمه  15نائبا جتاه احملتجزين في معتقل غوانتانامو.
 )4طلب مناقشة قدمه  26نائبا بشأن أسباب تنامي أم��راض السرطان
الستيضاح سياسة احلكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده.
وأرجأ املجلس بناء على طلب احلكومة طلباً بخصوص سياسة احلكومة اإلعالمية
وأسفرت طلبات املناقشة اخلمسة عن  36توصية ،باإلضافة إلى  5طلبات مناقشة
مدرجة على جدول األعمال ولم ينظرها املجلس وهي:
 )1طلب مناقشة قدمه  9نواب بشأن قيام تلفزيون دولة الكويت بحملة
إعالمية على النواب املخالفني لتوجهات احلكومة.
 )2طلب مناقشة قدمه  7ن��واب بشأن تولي وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل إدارة ص��االت األف���راح واإلش���راف عليها الستيضاح سياسة
احلكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده.
 )3طلب مناقشة قدمه  5نواب بشأن مشروع أنوار الصباح.
 )4طلب مناقشة قدمه  5نواب بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل احلكومة.
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 )5طلب مناقشة قدمه  5ن��واب الستيضاح سياسة احلكومة في شأن
ح��رم��ان العاملني الكويتيني ف��ي الهيئات وامل��ؤس��س��ات احلكومية من
البدالت واملكافآت املرتبطة بنوع العمل أو التخصص.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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الدور الرقابي

الدور الرقابي
رابع ًا :األسئلة
(أ) األسئلة وفق ًا لكل نائب
(ب) األسئلة وفق ًا لكل وزارة
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(أ) األسئلة وفق ًا لكل نائب

الدور الرقابي

> خالل دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر قدم  42نائباً 662
سؤاالً برملانيا وجهت للوزراء كافة ومتت االجابة على  385سؤاالً مبعدل ٪58.2
ولم ترد االجابة عن  277سؤاالً ،وجاء احلويلة في صدارة األعضاء الذين وجهوا
أسئلة للوزراء خالل دور االنعقاد الثالث إذ قدم  97سؤاالً لـ  15وزيراً بنسبة ٪14.7
من إجمالي األسئلة ،واحتل النائب عادل الصرعاوي املركز الثاني إذ قدم  64سؤاالً
لـ  13وزيراً بنسبة  ٪9.7من إجمالي األسئلة واحتل النائب علي الدقباسي املركز
الثالث إذ قدم  33سؤاالً لـ  11وزيراً بنسبة  ٪5من إجمالي األسئلة ،كما جاء النائب
د .ضيف الله بورمية في املركز الرابع بـ 29سؤاالً لـ 7وزراء بنسبة  ٪4.4من إجمالي
األسئلة والنائبة د .روال دشتي جاءت خامساً بـ  26سؤاالً لـ  15وزيراً بنسبة ٪3.9
من إجمالي األسئلة وجاء النائب مرزوق الغامن في املركز السادس بـ  25سؤاالً لـ 6
وزراء بنسبة  ٪3.8من إجمالي األسئلة وكان أقل األعضاء توجيها لألسئلة النائبان
حسني مزيد وسعد زنيفر إذ قدم لكل منهما سؤاالً واحدا.
وفيما يلي دور كل نائب في تقدمي األسئلة:

97

النواب األكثر توجيه ًا لألسئلة
64

عاشور

الطبطبائي

املسلم

العمير

النمالن

الصيفي

الغامن

بورمية

الدقباسي

الصرعاوي

احلويلة

دشتي

18

24

24

24

24

24

25

26

29

33
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(أ) األسئلة وفق ًا لكل نائب
د .محمدهادي احلويلة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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في التفاصيل جاء في ص��دارة النواب الذين وجهوا أسئلة خالل دور االنعقاد
الثالث النائب د .محمد احلويلة إذ قدم  97سؤاالً لـ  15وزي��راً بنسبة  ٪14.7من
إجمالي األسئلة ومنها  27سؤاالً لوزير التربية والتعليم العالي عن عدد االجتماعات
التي عقدها املجلس األعلى للتعليم وعدد املدارس احلكومية وتوزيع الوجبات الغذائية
على رياض األطفال وتدني مستوى التعليم مبراحله املختلفة ،وكما وجه احلويلة 15
سؤاالً لوزير الصحة عن عدد املستشفيات احلكومية وأسماء جميع العاملني التابعني
للوزارة في جميع السفارات وإنشاء مستشفيات جديدة ونقص الكوادر الطبية وأنواع
األمراض احلديثة.

عادل عبدالعزيز الصرعاوي
النائب عادل الصرعاوي تبوأ املركز الثاني إذ قدم  64سؤاالً إلى  13وزيراً بنسبة
 ٪9.4من إجمالي األسئلة ومنها  15سؤاالً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراد عن
الهيكل التنظيمي باألمانة العامة ملجلس الوزراء وتشكيل جلنة حتقيق لفحص تعاقدات
ديوان اخلدمة وجلنة املناقصات املركزية وتركيب أجهزة االتصال الثنائي وإجراءات
اجلهات احلكومية في توقيع االتفاقيات كما وجه الصرعاوي  14سؤاالً لوزير املالية
عن الشركة الوطنية لألوفست واحلساب اخلتامي للهيئة العامة لالستثمار.

علي سالم الدقباسي
النائب علي الدقباسي احتل املركز الثالث إذ قدم  33سؤاالً إلى  11وزيراً بنسبة
 ٪5من إجمالي األسئلة حيث وجه  10أسئلة لوزير عن أع��داد مفتشي اخلدمات
الفندقية وع��دد مديري املناطق الصحية وأسماء األطباء غير الكويتيني وأسماء
املشتركني بالضمان الصحي وحاالت الكبد الوبائي وقرارات إدارة التغذية ،كما وجه
الدقباسي  4أسئلة لوزير النفط واألمة عن بيع ناقلة النفط (الصامدون) ومرتبات
املوظفني بالقطاع النفطي.

د .ضيف الله بورمية
النائب د .ضيف الله بورمية حل رابعاً إذ قدم  29سؤاالً إلى  7وزراء بنسبة ٪4،4
من إجمالي األسئلة حيث وجه  12سؤاالً إلى وزير الكهرباء واملاء عن مقدار الطاقة
الفعلية التي حتتاجها الكويت والشركة املوكل لها صيانة محطة الزور والشركة املنفذة
ملشروع محطة الصبية وطرح مناقصة لتوريد العدادات.

د.روال عبدالله دشتي
بنسبة  ٪3.9من إجمالي األسئلة حيث وجهت  3أسئلة لوزير الداخلية عن املتورطني
في توزيع املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي وجتنيس أشخاص خالل
عام  ،2010وكما وجهت  3أسئلة لوزير املالية عن مشروعي فندق املوفمبيك ومنتجع
شيك والشركات املساهمة التي تساهم فيها الدولة.

الدور الرقابي

النائبة د .روال دشتي جاءت باملركز اخلامس إذ قدمت  26سؤاالً إلى  15وزيراً

مرزوق علي الغامن
النائب م��رزوق الغامن ج��اء في املركز السادس إذ ق��دم  25س��ؤاالً إل��ى  6وزراء
بنسبة ٪3.8من إجمالي األسئلة حيث وجه  13سؤاالً لوزير الداخلية عن جهاز أمن
الدولة واملعايير التي توضع على الوافدين ،وكما وجه الغامن  4أسئلة لوزير التنمية
واالسكان عن تقرير املتابعة عن اخلطة السنوية واالدارة املركزية لإلحصاء.

الصيفي مبارك الصيفي
النائب الصيفي مبارك قدم  24س��ؤاالً إلى  4وزراء بنسبة  ٪3.6من إجمالي
األسئلة حيث وج��ه  18س���ؤاالً ل��وزي��ر الصحة ع��ن أس��م��اء االستشاريني الزائرين
ملستشفى األمراض الصدرية وعدد حاالت العالج باخلارج وشراء أجهزة طبية قبل
جتهيز أماكن تركيبها والدراسات األولية ملشاريع املستشفيات ،كما وجه الصيفي 4
أسئلة لوزير األشغال البلدية عن توريد األدوية للثروة احليوانية.
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سالم النمالن العازمي
النائب سالم النمالن قدم  24س��ؤاالً إلى  11وزي��راً بنسبة  ٪3.6من إجمالي
األسئلة حيث وجه  4أسئلة لوزير الداخلية عن حماية اآلداب العامة باملقاهي وآخر
احصائية للبدون ،كما وجه النمالن  4أسئلة لوزير األشغال والبلدية عن الترخيص
لشركات االتصاالت املتنقلة وعدد القضايا املرفوعة ضد الوزارة وعدم إنشاء حديقة
عامة مبنطقة علي صباح السالم.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

د .علي صالح العمير
النائب د .علي العمير قدم  24س��ؤاالً إلى  10وزراء بنسبة  ٪3.6من إجمالي
األسئلة حيث وجه  5أسئلة لوزير املالية عن بند الرواتب من قيمة امليزانية الشاملة
والشركة الوطنية لألوفست وكشف تفصيلي عن كل القروض ،كما وجه  4أسئلة
لوزير التربية والتعليم عن جامعة الشدادية.

د .فيصل علي املسلم
النائب د .فيصل املسلم قدم  24سؤاالً إلى  7وزراء بنسبة  ٪3.6من إجمالي
األسئلة حيث وجه  5أسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن القرارات
والدراسات اخلاصة مبنطقة خيطان واالستثناءات التي وافق عليها ديوان اخلدمة
املدنية ،كما وجه  5أسئلة لوزير الداخلية عن القواعد التي حتكم إبدال عقوبة
احلبس بالعمل ودخول سبعني ألف متسول للكويت.

د .وليد مساعد الطبطبائي
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النائب د .وليد الطبطبائي قدم  24سؤاالً إلى  9وزراء بنسبة  ٪3.6من إجمالي
األسئلة حيث وجه  5أسئلة لوزير األشغال والبلدية عن التعديات على امالك الدولة
وتكلفة إنشاء مستشفى جابر األحمد ،كما وجه الطبطبائي  4أسئلة لوزير الصحة عن
كاميرات التصوير اإلشعاعية.

صالح أحمد عاشور
النائب صالح عاشور قدم  18سؤاالً إلى  7وزراء بنسبة  ٪2.7من إجمالي األسئلة
حيث وجه  5أسئلة لوزير الصحة عن ارسال بعثة طبية إلى البحرين وعدد االطباء
املختصني بعالج السل وقرار منظمة الصحة العاملية بتطبيق اللوائح الصحية ،وكما
وجه عاشور  4أسئلة لوزير الداخلية عن انتهاك احلرس الثوري االيراني املياه االقليمية
الكويتية.

النائب مبارك الوعالن قدم  17سؤاالً إلى  8وزراء بنسبة  ٪2.6من إجمالي األسئلة
حيث وجه  6أسئلة لوزير الصحة عن مدير إدارة العالج باخلارج واألخطاء الطبية
وإرسال قافلة طبية للبحرين ،كما وجه الوعالن  3أسئلة لوزير االعالم واملواصالت عن
رقابة القنوات اخلاصة.

الدور الرقابي

مبارك محمد الوعالن

محمد هايف املطيري
النائب محمد هايف قدم  17سؤاالً لـ  8وزراء بنسبة  ٪2.6من إجمالي األسئلة
إذ وجه  5أسئلة لوزير التربية والتعليم عن الشروط املتبعة في تعيني وظائف هيئة
التدريس وع��دد امل��دارس اإليرانية من مختلف املراحل ،وكما وجه  4أسئلة لوزير
اإلعالم واملواصالت عن مشروع األلياف الضوئية.

د .معصومة محمد املبارك
النائبة د .معصومة املبارك قدمت  18سؤاالً إلى  8وزراء بنسبة  ٪2.6من إجمالي
األسئلة إذ وجهت  4أسئلة لوزيرة التربية والتعليم عن الهدف من توفير وجبة غذائية
لطلبة املرحلة االبتدائية وهروب الطالبات من املدارس والوظائف اإلشرافية.
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حسني علي القالف
النائب حسني القالف قدم  16س��ؤاالً إلى  11وزي��راً بنسبة  ٪2.4من إجمالي
األسئلة إذ وجه  3أسئلة لوزير الداخلية عن اطالق رصاص مببنى قناة سكوب وخروج
املواطن محمد عبدالله من الكويت،كما وجه  3أسئلة لوزير اإلعالم املواصالت عن
توصيل كيبل بحري إلحدى الشركات.

د .أسيل عبدالرحمن العوضي
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

النائبة د .أسيل العوضي قدمت  14سؤاالً إلى  5وزراء بنسبة  ٪2.1من إجمالي
األسئلة إذ وجهت  4اسئلة لوزير الدفاع عن املؤسسات والشركات العاملة في مجال
االستشارات واخلدمات البيئية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.

ناجي عبدالله العبدالهادي
النائب ناجي العبدالهادي قدم  14س��ؤاالً لـ  8وزراء بنسبة  ٪2.1من إجمالي
األسئلة فقد وجه  3أسئلة لوزير التربية والتعليم العالي عن املناهج الدراسية ،كما
وجه العبدالهادي  3أسئلة لوزير النفط واملواصالت عن عدد املوظفني مبؤسسة
اخلطوط اجلوية وإدارة الطيران املدني.

مسلم محمد البراك
النائب مسلم البراك قدم  13سؤاالً إلى  7وزراء بنسبة  ٪ 2من إجمالي األسئلة
إذ وجه  3لوزير التربية والتعليم عن املخالفات تلبية الدراسات التجارية وأسماء
وتشكيل اللجان باإلدارة اجلامعية كما وجه البراك سؤالني لوزبر املالية عن املقر
الرئيس للبنك املركزي.
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خالد سلطان بن عيسى
النائب خالد السلطان قدم  11سؤاالً لـ  7وزراء بنسبة  ٪1.7من إجمالي األسئلة
إذ وجه  4أسئلة لوزير الكهرباء واملاء عن املناقصة اخلاصة بعدادات الدفع املسبق
وإلغاء فواتير الكهرباء.

سعدون حماد العتيبي
الدور الرقابي

النائب سعدون حماد قدم  11سؤاالً لـ  3وزراء بنسبة  ٪1.7من إجمالي األسئلة
فقد وجه  9أسئلة لوزير الصحة عن األخطاء الطبية والتخلص من النفايات
باملستشفيات.

عدنان إبراهيم املطوع
النائب عدنان املطوع قدم  11سؤاالً إلى  8وزراء بنسبة  ٪1.7من إجمالي األسئلة
إذ وجه سؤالني لوزير التربية والتعليم عن اللوائح اخلاصة إلجازة التفرغ العلمي.

عدنان سيد عبدالصمد
النائب عدنان عبدالصمد قدم  11سؤاالً لـ  6وزراء بنسبة  ٪1.7من إجمالي
األسئلة إذ وجه  3أسئلة لوزير الصحة عن مستوصف الدسمة واعالن منشور
بالصحف لشغل وظيفة مدير إدارة الصحة العامة.

علي فهد الراشد
النائب علي الراشد قبل توزيره قدم  11سؤاالً لـ  6وزراء بنسبة  ٪1.7من
إجمالي األسئلة إذ وجه  5أسئلة لوزير االعالم واملواصالت عن مقتل محمد امليموني
والعاصفة الترابية واالعتداء على أحد رجال األمن مبيناء الدوحة وحتويل قناة
سكوب على النيابة العامة.
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فيصل سعود الدويسان
النائب فيصل الدويسان قدم  11سؤاالً لـ  7وزراء بنسبة  ٪1.7من إجمالي
األسئلة إذ وجه سؤالني لوزير الصحة عن وفاة شخص في مستشفى اجلهراء
واجلهة التي أعدت شروط العمل بأطفال األنابيب.

حسني ناصر احلريتي
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

النائب حسني احلريتي قدم  8أسئلة لـ  5وزراء بنسبة  ٪1.2من إجمالي األسئلة
إذ وجه  3أسئلة لوزير األشغال والبلدية عن احالة  3مستشارين للتقاعد واالستعانة
بخدمات أحد املستشارين الوافدين.

مخلد راشد العازمي
النائب مخلد العازمي قدم  8أسئلة لـ  5وزراء بنسبة  ٪1.2من إجمالي األسئلة
فقد وجه  3أسئلة لوزير التربية والتعليم العالي عن اإلجراءات املتبعة لعقد ندوات
باملدارس وإقامة حفل راقص للبنات بالرميثية.

د .جمعان ظاهر احلربش
النائب د .جمعان احلربش قدم  7أسئلة لـ  5وزراء بنسبة  ٪1.1من إجمالي
األسئلة إذ وجه سؤالني لوزير التربية والتعليم عن تقييم العروض الفنية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي.

خالد سالم العدوة
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النائب خالد العدوة قدم  6أسئلة إلى  3وزراء فقد وجه  3أسئلة لوزير
األشغال والبلدية عن األغذية الفاسدة وإزالة محطة مياه املنقف.

شعيب شباب املويزري
النائب شعيب املويزري قدم  6أسئلة إلى  3وزراء إذ وجه  3أسئلة لوزير العدل
والشؤون عن تسجيل بلوكات مبنطقة اشبيلية باسم النائب شعيب املويزري أو زوجته
أو أحد أبنائه.

صالح محمد املال

د .سلوى عبدالله اجلسار

الدور الرقابي

النائب صالح املال قدم  6أسئلة إلى  6وزراء ومنها سؤال لوزير التربية والتعليم
عن املعهد العالي للفنون املسرحية.

العضو د .سلوى اجلسار قدمت  5أسئلة إلى وزيري التربية والتعليم والصحة عن
الفراغ االداري وهيئة التدريس.

محمد براك املطير
النائب محمد براك املطير قدم  5أسئلة لوزير التجارة والصناعة عن صندوق
البطالة وحماية املستهلك وميزانية األسر الكويتية.

أحمد عبدالعزيز السعدون
النائب أحمد السعدون قدم  4أسئلة إلى  4وزراء ومنها سؤال لوزير التجارة
والصناعة عن قانون الشركات التجارية.

دليهي سعد الهاجري
النائب دليهي الهاجري قدم  4أسئلة إلى  4وزراء ومنها سؤال لوزير اإلعالم
واملواصالت بشأن الوظائف اإلشرافية الشاغرة بإدارة الطيران املدني.

115

عبدالرحمن فهد العنجري
النائب عبدالرحمن العنجري قدم  4أسئلة لوزيري األشغال والبلدية والدولة
لشؤون مجلس الوزراء عن اجلهة املختصة بتوطني األنشطة مبنطقة بو فطيرة
وإنشاء محطات نووية.

خالد مشعان طاحوس
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

النائب خالد الطاحوس قدم  3أسئلة لوزيري املالية والدفاع عن شركة االتصاالت
املتنقلة «زين».

عسكر عويد العنزي
النائب عسكر العنزي قدم  3أسئلة إلى  3وزراء حيث وجه سؤاالً لوزير
الصحة عن املراكز املتخصصة لعالج الصم.

فالح مطلق الصواغ
النائب فالح الصواغ قدم  3أسئلة لوزيري الداخلية واألشغال العامة عن سير
الشاحنات في منطقة األحمدي ومبارك الكبير.

د .يوسف سيد حسن الزلزلة
النائب د .يوسف الزلزلة قدم سؤالني لوزيري التربية والتعليم والدولة عن عدم
تعيني خريجي كلية التربية األساسية.

حسني مزيد املطيري
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النائب حسني مزيد قدم سؤاالً واحدا لوزير األشغال والبلدية عن الدعم السنوي
لألعالف.

سعد زنيفر العازمي
النائب سعد زنيفر قدم سؤاالً واحدا لوزير املالية عن املؤهالت العلمية لنائب
املدير في إحدى إدارات وزارة الصحة.

الدور الرقابي
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جدول بأعداد أسئلة النواب ومعدل رد احلكومة
خالل دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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النائب

إجمالي
األسئلة

متت اإلجابة

لم تتم
اإلجابة

معدل الرد

د .محمد احلويلة

97

63

34

%64.9

عادل الصرعاوي

64

44

20

%68.8

علي الدقباسي

33

16

17

%48.5

د .ضيف الله بورمية

29

9

20

%31

د .روال دشتي

26

20

6

%76.9

مرزوق الغامن

25

21

4

%84

الصيفي مبارك

24

21

3

%87.5

سالم النمالن

24

16

8

%66.7

د .علي العمير

24

12

12

%50

د .فيصل املسلم

24

17

7

%70.8

د .وليد الطبطبائي

24

9

5

%37.5

صالح عاشور

18

7

11

%38.9

مبارك الوعالن

17

8

9

%47.1

محمد هايف

17

10

7

%58.8

د .معصومة املبارك

17

10

7

%58.8

حسني القالف

16

13

3

%81.3

د .أسيل العوضي

14

7

7

%50

ناجي العبدالهادي

14

8

6

%57.1

مسلم البراك

13

6

7

%46.2

خالد السلطان

11

4

7

%36.4

عدنان املطوع

11

3

8

%27.3

عدنان عبدالصمد

11

7

4

%63.6

علي الراشد

11

2

9

%18.2

فيصل الدويسان

11

6

5

%54.5

حسني احلريتي

8

4

4

%50

مخلد العازمي

8

4

4

%50

د .جمعان احلربش

7

3

4

%42.9

خالد العدوة

6

6

-

%100

شعيب املويزري

6

5

1

%83.3

صالح املال

6

1

5

%16.7

د .سلوى اجلسار

5

3

2

%60

محمد براك املطير

5

5

-

%100

أحمد السعدون

4

2

2

%50

دليهي الهاجري

4

-

4

0

عبدالرحمن العنجري

4

4

-

%100

خالد الطاحوس

3

1

2

%33.3

عسكر العنزي

3

3

-

%100

فالح الصواغ

3

2

1

%66.7

د .يوسف الزلزلة

2

1

1

%50

حسني مزيد

1

1

-

%100

سعد زنيفر

1

-

1

0

اإلجمالي

662

385

277

%58.2

الدور الرقابي

سعدون حماد

11

1

10

%9.1
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األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد للفصل الـ 13

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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االول
٪16٫3

الثالث
٪34٫1

الثاني
%49٫6

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

عدد األسئلة

315

961

662

املعدل

٪16٫3

٪49٫6

٪34٫1

> فيما لم يتلق سمو رئيس الوزراء أي سؤال من أي نائب في دور االنعقاد الثالث
فإن وزير الصحة د .هالل الساير جاء في ص��دارة ال��وزراء الذين تلقوا أسئلة في
«الثالث» إذ وجه إليه  20نائبا  93سؤاالً  ،وجاءت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي
ثانيا بتلقيها  86سؤاالً كان غالبيتها للوزيرة السابقة د .موضي احلمود وحل وزير
الداخلية ثالثا بتلقيه  66س��ؤاالً معظمها كان لوزير الداخلية السابق الشيخ جابر
اخلالد.

الدور الرقابي

(ب) األسئلة وفقا لكل وزارة
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ال
ال
وزارة
نائب
د .محمد احلويلة

التربية

الداخلية

الصحة

النفط
واألمة

االشغال
والبلدية

االعالم
واملواصالت

املالية

الشؤون
والعدل

7

الدولة

التجارة
والصناعة

6
3
4

4

3

13

-

1

-

1

2

-

4

-

5

1

3

2

1

-

-

1

3

2

3

5

27

6

3

-

2

-

-

2

-

5

2

-

2

-

-

1

4

-

-

2

1

2

2

3

3

6

13

15

1

3

3

1

2

5

-

2

1

-

4

1

-

3

1

2

-

-

4

3

2

-

-

3

2

2

1

2

4

عادل الصرعاوي

1

6

-

10

4

1

-

1

3

3

-

18

-

4

4

-

4

4

1

-

4

5

-

1

14

1

5

6

1

-

1

2

15

د .روال دشتي

علي الدقباسي

د .ضيف الله بورمية

2

مرزوق الغامن

الصيفي مبارك

د .علي العمير

سالم النمالن

5

صالح عاشور

د .فيصل املسلم

د .وليد الطبطبائي

مبارك الوعالن

3

2

-

1

-

-

3

-

3

نصيب كل وزارة من أسئلة النواب
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ال
ال
وزارة
نائب
محمد هايف

د .معصومة املبارك

التجارة
والصناعة

الشؤون
والعدل
االعالم
واملواصالت

النفط
واألمة
الداخلية

الدولة

-

املالية

-

االشغال
والبلدية

1

الصحة

-

التربية

5

1

2

-

2

-

2

-

1

-

1

1

1

1

-

3

1

2

-

1

-

-

2

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

3

3

1

-

-

1

2

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

2

1

5

3

1

-

-

1

2

3

3

2

5

5

1

2

-

-

-

9

2

3

-

2

-

1

-

1

1

2

2

1

-

-

-

1

2

-

1

1

-

1

-

1

-

3

1

-

1

-

-

2

-

2

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1

حسني القالف

4

1

3

سعدون حماد

مسلم البراك

د .أسيل العوضي

ناجي العبدالهادي

خالد السلطان

2

3

1

-

علي الراشد

عدنان املطوع

عدنان عبدالصمد

فيصل الدويسان

2

-

-

حسني احلريتي

123

التجارة
والصناعة

الشؤون
والعدل
االعالم
واملواصالت

النفط
واألمة
الداخلية

الدولة

1

املالية

1

االشغال
والبلدية

2

الصحة

-

التربية

3

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

1

1

1

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

د .جمعان احلربش

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

2

صالح املال

خالد العدوة

شعيب املويزري

1

احمد السعدون

د .سلوى اجلسار

محمد براك املطير

-

دليهي الهاجري

عبدالرحمن العنجري

خالد الطاحوس

عسكر العنزي

فالح الصواغ

1

-

4

-

1

-

ال
ال
وزارة
نائب
مخلد العازمي
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ال
ال
وزارة
نائب
د .يوسف الزلزلة

حسني مزيد

سعد زنيفر

اإلجمالي
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التجارة
والصناعة

الشؤون
والعدل
االعالم
واملواصالت

النفط
واألمة
الداخلية

الدولة

املالية

االشغال
والبلدية

الصحة

التربية

1

-

-

-

-

1

-

-

1
-
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علي الدقباسي
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2

مرزوق الغامن

الصيفي مبارك

1

-
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د .معصومة املبارك

الكهرباء
واملاء

-
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حسني احلريتي
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حسني مزيد

سعد زنيفر

اإلجمالي
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الكهرباء
واملاء

-

الدفاع

-

التنمية
واالسكان

اخلارجية

األوقاف

-

-

-
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الوزراء

-

-

-

-

-
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-

-

-

27

-

27

-
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-

5
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أسئلة دور االنعقاد
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2

األول

االجمالي

1

12

2

-

4

14
7
1

662

1

961

-

315

2
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الدور الرقابي
الدور الرقابي

خامس ًا :أعمال برملانية أخرى
(أ) االقتراحات برغبة
(ب) طلبات رفع احلصانة
(جـ) العرائض والشكاوى
(د) الرسائل
(هـ) التوصيات
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خامس ًا :أعمال برملانية أخرى
(أ) االقتراحات برغبة

وتناولت تلك الرغبات قضايا صحية وتعليمية وبيئية ورياضية وغيرها ،وتطرق
أغلبها إلى املطالبة بحقوق املرأة واملتقاعدين وذوي االحتياجات اخلاصة وإنشاء
مكتبة الكترونية عربية للمكفوفني وإعادة النظر في ميزانيات بعض الوزارات وإنشاء
إدارة للعالج باخلارج وإنشاء أندية بحرية ورياضية وثقافية واجتماعية في بعض
املناطق واستحداث إدارة لرعاية أسر املسجونني ،ونزع ملكية وتثمني بيوت في بعض
املناطق ،وتشجير ووضع أنصبة تذكارية تعبر عن حضارة الكويت في الساحات
وإنشاء قناة فضائية لغرس القيم الدينية وأخرى اخبارية تعمل على مدار اليوم.
91

النواب األكثر تقدمي ًا للرغبات
في دور االنعقاد الثالث

الراشد
قبل توزيره

اجلسار

مخلد

البراك

حماد

الطاحوس

جوهر

الدقباسي

احلريتي

الطبطبائي

احلويلة

13 13

14

18 15

21

الصيفي

10

11 10

12 12

الدور الرقابي

>  276رغبة نيابية قدمها  40نائبا منذ بداية دور االنعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي الثالث عشر حتى فض دور االنعقاد في  29يونيو املاضي وبدء
العطلة البرملانية من بينها  17اقتراحا مشتركا قدمها  20نائباً ،منها  12اقتراحا
مشتركا للنواب مسلم البراك ،علي الدقباسي ،خالد الطاحوس ،د.حسن جوهر
والصيفي مبارك.
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د .محمد هادي احلويلة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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قدم النائب د .محمد احلويلة  91اقتراحا برغبة بشأن إلغاء قيد املدة الوارد
في قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وإنشاء كليات ومراكز دورات في
منطقة علي صباح السالم وصرف قروض حسنة للمتقاعدين وصرف مرتب شهر
في رمضان من كل عام للمتقاعدين وإنشاء مستشفى خاص باملتقاعدين يحتوي
على كل االقسام وقبول من امت  4سنوات دراسية بنجاح في دور القرآن بوظيفة
مؤذن وإعادة احياء مشروع غرب هدية السكني واعطاء املناطق الصحية استقاللية
ادارية ومالية وفنية وإنشاء مختبر صحي في كل مستوصف وابراز االضرار الصحية
آلفة املخدرات في املناهج الدراسية وادراج مادة خاصة باحلوار والنقاش ضمن
املناهج الدراسية وإنشاء مكتبة الكترونية عربية للمكفوفني وزيادة ميزانية وزارة
التربية ورفع مكافأة أعضاء الكنترول ومديري املدارس باملناطق التعليمية واعتبار
مهنة التعليم من املهن الشاقة وتفعيل مكانة املعلم في مؤسسات الدولة واعتماد
نظام املدارس النموذجية الشاملة في كافة املناطق التعليمية وتقسيم األحمدي إلى
منطقتني تعليميتني واضافة اجلامعة العربية املفتوحة إلى خطة البعثات الداخلية
وإعادة الهيكل التنظيمي ملراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة وإنشاء قسم للتوجيه
االداري باملناطق التعليمية والزام املدارس اخلاصة بتقدمي وجبات غذائية للطلبة
وإنشاء موقع الكتروني جلميع اعالنات التوظيف وتوحيد جهود خفر السواحل
والهيئة العامة لشؤون الزراعة وإنشاء مساجد صغيرة املساحة بجانب محطات
الوقود وتنفيذ اطار تشجيري داخل وخارج األحمدي وتشجير دوارات املرور واعادة
النظر في احلركة املرورية بشوارع منطقة الظهر وتطويرها وإنشاء ناد اجتماعي
للعاملني باالدارة العامة لالطفاء واعادة النظر في ميزانية وزارة الصحة وإنشاء إدارة
للعالج باخلارج وكذلك مستشفى تتبع كل من احلرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء
والسماح ملنتسبيهم باستبدال رصيد اجازاتهم السنوية ووضع دورية شرطة أمام كل
مدرسة للبنات وإنشاء انفاق للسيارات وجسور للمشاة تربط كافة املناطق ببعضها
ووضع خطة عاجلة لبناء عوازل جلميع احملوالت الكهربائية وتزويد جلنة البيئة في
مجلس األمة بكافة األبحاث والتقارير.

الصيفي مبارك الصيفي

الدور الرقابي

قدم النائب الصيفي مبارك  21اقتراحا برغبة منها  12رغبة مشتركة ،وتناولت
تلك الرغبات تثمني بيوت األحمدي وتسليم األراضي املقامة عليها لشركة نفط
الكويت وزيادة القرض اإلسكاني من  70000إلى  100000دينار كويتي وعالج
االطفائيني وعائالتهم في مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة وإنشاء ناد بحري
لهم ولعائالتهم وإنشاء حديقة عامة في ضاحية علي صباح السالم وإنشاء ناد رياضي
وثقافي واجتماعي جديد في نفس املنطقة واعادة النظر في البيوت املقرر ازالتها
في منطقة الظهر وادخال العسكريني اجلامعيني بوزارة الدفاع في دورات ضباط
االختصاص أسوة بنظرائهم في الداخلية واحلرس الوطني وصرف مكافأة سنوية
جلميع املعلمني الكويتيني تعادل راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة
امتحانات وادراج مهنة التعليم ضمن املهن الشاقة.

د .وليد مساعد الطبطبائي
قدم النائب د.وليد الطبطبائي  18اقتراحا برغبة منها اقتراحان اثنان مشتركان
برغبة ،وتناولت أهم تلك الرغبات االهتمام مبرافق املنافذ البرية واعادة تشييدها
نظراً لسوء حالتها وزيادة دعم األعالف ملربي املاشية واإلبل ومنح هدية زواج بقيمة
 4000دينار للكويتية املتزوجة من كويتي وزيادة حصص التربية البدنية في جميع
املراحل الدراسية وتخصيص مركز اجلابرية الصحي اجلديد في قطعة  7للكويتيني
وللعمالة املنزلية وتوزيع وجبات املدارس الزائدة على الفئات احملتاجة لها وإنشاء
قسم العداد وتأهيل القياديني بجامعة الكويت وتشكيل جلنة لوضـ ــع التركيبة
السكانية وعمل دراسة لتقييم حالة عمال النظاف ــة بالشوارع لتحسني معيشتهم
وتشجـيع الدراس ـ ــات والب ــحوث في مجال مراجعة األداء البيئي للشركات الصناعية
وزيادة عالوة بدل طبيعة العمل ملفتشي اجلمارك وموظفي إدارة املنافذ وإنشاء مراكز
طبية على الطرق السريعة املؤدية إلى منافذ البلد.
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حسني ناصر احلريتي

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

قدم النائب حسني احلريتي  15اقتراحا برغبة بشأن إنشاء قسم للصحة الوقائية
مبركز بيان الصحي وإنشاء عدد  2دوار بشارع املسجد األقصى الفاصل بني
منطقتي الرميثية وسلوى وإنشاء مركز خلدمة املواطن يتبع مخفر الشرطة في كل
منطقة وتزويد جميع احملافظات باالرشادات املرورية الرقمية املرئية وإنشاء أندية
صحية نسائية في منطقتي سلوى والساملية بالتنسيق مع وزارة التربية وزيادة بدل
اخلفارة ملفتشي الصحة إلى  %100من الراتب وزيادة نسبة املساعدات االجتماعية
وانتداب قاض للبت في املطالبات املدنية وكذلك مخالفات املرور التي ترتكب في
أيام اجلمع والعطالت وإنشاء صندوق للرعاية االجتماعية والصحية للقضاة وأعضاء
النيابة العامة بوزارة العدل واستحداث إدارة في وزارة الشؤون تختص برعاية أسر
املسجونني.

علي سالم الدقباسي
قدم النائب علي الدقباسي  14اقتراحا برغبة منها  12رغبة مشتركة ،وتعلقت
تلك الرغبات بزيادة مخصصات املرضى في اخلارج بنسبة ال تقل عن  %50وقيام
وزارة الداخلية بوضع كاميرات صوت وصورة في جميع غرف التحقيق واالعتراف
للمتهمني.

د .حسن عبدالله جوهر
قدم النائب د.حسن جوهر  13اقتراحا مشتركا برغبة ،منها  12رغبة مشتركة
وتناول اقتراح النائب إنشاء جامعة تربوية تشمل مختلف كليات التربية واقسامها
العليا إلعداد املعلمني والهيئة التعليمية املساعدة ملختلف املراحل الدراسية في مجال
التعليم العام.

خالد مشعان طاحوس
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قدم النائب خالد الطاحوس  13اقتراحا برغبة منها  12رغبة مشتركة ،وتناول
اقتراح النائب إنشاء مراكز رياضية للشباب والفتيات واستغالل الساحات إلنشاء
مالعب رياضية للشباب في بعض املناطق.

سعدون حماد العتيبي

مسلم محمد البراك

الدور الرقابي

قدم النائب سعدون حماد  12اقتراحاً برغبة منها رغبتني مشتركتني ،وتعلقت
أهم تلك الرغبات بتسمية شارع الروضة الرئيسي في منطقة الروضة باسم املغفور
له جاسر خالد اجلاسر وتسمية احدى مدارس خيطان باسم املرحوم حمود ناصر
اجلبري ونزع ملكية وتثمني البيوت املقابلة جلامعة الكويت باخلالدية وتخفيض سعر
الكهرباء للكيلو واط الواحد من عشرة فلوس إلى فلسني لقسائم تربية اإلبل واملاشية
وإنشاء مضخة مياه في منطقة كبد وإنشاء جسر مشاة يربط بني منطقتي حطني
قطعة  1والسالم قطعة  7واستحداث مدخل ومخرج مبنطقة الزهراء من جهة شارع
الرياض وكذلك مبنطقة اجلابرية.

قدم النائب مسلم البراك  12اقتراحاً مشتركا برغبة.

مخلدراشد العازمي
قدم النائب مخلد العازمي  11اقتراحا برغبة بشأن إنشاء نظام البطاقة الذكية
للمتابعة الطبية واطالق اسم املغفور له محمود سالم النبهان على الشارع الكائن
به منزله بالرميثية واعادة فتح املدخل املؤدي إلى قطعة رقم  4بشارع التعاون وفي
منطقة سلوى واستحداث مخرج جانبي على طريق الفحيحيل السريع باجتاه مدينة
الكويت وايضا بشارع املدارس بني القطعتني  1و  2املؤدي إلى شارع الفحيحيل السريع
وإنشاء ممشى ملمارسة رياضة املشي في مناطق بيان ،الشعب ،مشرف وسلوى واتخاذ
إجراءات االخطار الفوري عن حاالت االيداع في سجن االبعاد وتكثيف دوريات األمن
العام.

د .سلوى عبدالله اجلسار
قدمت د .سلوى اجلسار  10اقتراحات برغبة بشأن الدفع بالالمركزية باملناطق
الصحية في املجال االداري واملالي واطالق برامج صحية في مراكز الرعاية الصحية
وتسمية أحد شوارع الكويت باسم املرحوم علي اجلسار واطالق اسم املرحوم هاشم
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القناعي على مدرسة معن بن زائدة في ضاحية عبدالله السالم وإنشاء قاعدة بيانات
وفق نظام حماية تكنولوجي يحقق دقة بيانات الطلبة وفقا للبطاقة املدنية وادخال
نظام البصمة االلكتروني في جميع املنافذ وتشكيل جلنة لرصد وتقييم األخطاء
الطبية في مؤسسات القطاع اخلاص.

د .جمعان ظاهر احلربش
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

قدم النائب د.جمعان احلربش  8اقتراحات برغبة منها رغبتني مشتركتني،
وتناولت الرغبات توفير مقر مؤقت ملركز منطقة الصليبخات الصحي وسرعة صيانة
وسفلتة شوارع النزهة وابتعاث جميع الطلبة والطالبات احلاصلني على تقدير جيد
جدا وحل اشكالية اخلالف بني األجهزة الرسمية واملتضررين وصرف مكافأة املؤهل
العلمي للكويتيني العاملني بالقطاع اخلاص من احلاصلني على الدراسات العليا أسوة
بنظرائهم في القطاع العام.

حسني مزيد املطيري
قدم النائب حسني مزيد  7اقتراحات برغبة بشأن دعم االعالف ملربي االبل
واملاشية وتعيني أبناء الكويتية من غير محددي اجلنسية وممن يحملون جنسيات
عربية أو من يعمل والدهم عسكريا في جميع وزارات الدولة وربط كمبيوترات
كافة اجلمعيات التعاونية بوزارة الشؤون وكبس املركبات التي يقوم أصحابها بازعاج
األهالي من خالل القيادة برعونة وتهور.

سالم النمالن العازمي
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قدم النائب سالم النمالن  7اقتراحات برغبة بشأن الزام املجمعات التجارية
ذات املساحات الكبيرة باقامة مصليات للرجال والنساء وتشديد الرقابة على الصيد
اجلائر واملخالف للقوانني البيئية وتشجير ووضع أنصبة تذكارية تعبر عن حضارة
الكويت في الساحات وإنشاء قناة فضائية لغرس القيم الدينية وتخصيص طائرات
مروحية مجهزة بفريق انقاذ في كل محافظة وابراز األضرار الصحية آلفة املخدرات
في املناهج الدراسية.

عدنان إبراهيم املطوع
قدم النائب عدنان املطوع  7اقتراحات برغبة بشأن تزويد كافة املطبات واملصدات
في كافة الطرق بعالمات وإرشادات حتذيرية وخطوط أرضية ميكن متييزها ووضع
كاميرات مراقبة لكافة اللجان املشكلة في جامعة الكويت و «التطبيقي» حتقيقا
للشفافية والتنافس الشريف وزيادة املكافأة الشهرية للطلبة الكويتيني الدارسني
في اجلامعات واملعاهد داخل الكويت وسرعة ترميم كافة مرافق مركز الصليبخات
الصحي.
قدم النائب عسكر العنزي  7اقتراحات برغبة منها رغبتني مشتركتني ،وتعلقت
تلك الرغبات بدعم مواد البناء ملنع االرتفاع غير املبرر ألسعارها واضافة كادر املوانئ
ملوظفي الرقابة البحرية واقرار الزيادة والبدالت واملكافآت للموظفني املدنيني بوزارة
الداخلية أسوة بالعسكريني في الوزارة واعادة تصميم االشارة املرورية الضوئية على
الدائري اخلامس.

الدور الرقابي

عسكر عويد العنزي

فالح مطلق الصواغ
قدم النائب فالح الصواغ  6اقتراحات برغبة منها رغبتان مشتركتان ،وتناولت
تلك الرغبات بشأن توسعة مركز الصباحية الشرقي الصحي ومراعاة املتقاعدين
الذين يحصلون على راتبني معا من التأمينات االجتماعية ويكون اخلصم مقسطا
على باقي شهور السنة املالية وتوسعة جسر الوفرة وحتويله إلى طريق دائري وانارة
طرق الوفرة الرئيسية والفرعية.

ناجي عبدالله العبدالهادي
قدم النائب ناجي العبد الهادي  6اقتراحات برغبة منها رغبة واحدة مشتركة،
وتناولت رغبات النائب إنشاء مختبرات مركزية باملناطق احلدودية وإنشاء قناة
اخبارية تعمل على مدار اليوم وإلغاء الفوائد وما يقابلها والسماح بحضور محامي
املشتبه به في اإلجراءات التي تسبق التحقيق وجواز اجلمع بني املميزات والبدالت
واملكافآت التي متنحها الكوادر اخلاصة التي اقرها ديوان اخلدمة املدنية لبعض
التخصصات واملميزات التي مينحها كادر الهيئة.
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خالد سالم العدوة
قدم النائب خالد العدوة  5اقتراحات برغبة بشأن إنشاء واجهة الفنطاس البحرية
وإنشاء جلنة ملتابعة وتقييم األداء اإلعالمي وإنشاء مستشفى متكامل في أم الهيمان
واخالء قطعة  1في األحمدي ووضع التدابير الالزمة حلماية املواطنني وصرف بدل
ايجار لكل صاحب منزل في تلك القطعة.

د .روال عبدالله دشتي
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

قدمت النائبة د .روال دشتي  5اقتراحات برغبة منها رغبة واحدة مشتركة،
وتناولت رغبات النائبة اقتصار عدد البعثات الدبلوماسية التي تتخذ من منطقة
اجلابرية مقرا لها على اثنني فقط ويراعى كل منهما محدودية رعاياها العاملة
في الكويت ونقل إدارة الفحص الفني من اجلابرية إلى مكان آخر ومنح األطباء
املختصني بكتابة التقارير الطبية حصانة .

صالح محمد املال
قدم النائب صالح املال  4اقتراحات برغبة منها رغبة واحدة مشتركة ،وتناولت
رغبات النائب تفعيل عمل اللوحات االرشادية االلكترونية وإنشاء قناة خاصة تابعة
إلذاعة الكويت بالتنسيق مع وزارة الداخلية واطالق اسم املرحوم د.خلدون النقيب
على احدى املنشآت الكبرى.

د .فيصل علي املسلم
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قدم النائب د.فيصل املسلم  4اقتراحات برغبة منها اقتراحان مشتركان ،وتعلقت
تلك الرغبات باحتساب قيمة املكاملات احمللية بالثانية واضافة جملة (رضى الله عنه
أو عنها) في لوحات الشوارع واملدارس املسماة باسماء الصحابة وأمهات املؤمنني
رضوان الله عليهم أجمعني.

مبارك بنيه اخلرينج
قدم النائب مبارك اخلرينج  4اقتراحات برغبة بشأن إبعاد جميع األجانب احملكوم
عليهم إلى بالدهم وصرف منحة تعادل راتب شهر جلميع موظفي الدولة واملتقاعدين
وصرف مكافأة شهرية للمواطن املتقدم بطلب توظيف لديوان اخلدمة املدنية وذلك
من تاريخ اعتماد الديوان للطلب وحتى صدور قرار التعيني وحق العالج لكل مواطن
في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية.

قدم النائب دليهي الهاجري  3اقتراحات برغبة منها اقتراحان اثنان مشتركان،
وتناولت تلك الرغبات إنشاء جامعة حكومية باسم املغفور له الشيخ جابر األحمد
يكون مقرها في محافظة األحمدي وتكون مستقلة أكادميياً وادارياً.

الدور الرقابي

دليهي سعد الهاجري

صالح أحمد عاشور
قدم النائب صالح عاشور  3اقتراحات برغبة بشأن اطالق اسم املرحوم خالد
املرزوق على أحد الشوارع الرئيسية واستحداث مواقف دائمة للسيارات ومدخل
ومخرج خلدمة مرتادي منطقة الشرق وإنشاء ناد لأللعاب الذهنية.

مبارك محمد الوعالن
قدم النائب مبارك الوعالن  3اقتراحات برغبة منها اقتراح واحد مشترك ،وتناول
االقتراح منح العاملني أثناء األعياد كالعسكريني واألطباء واملمرضني بدالت مالية
وزيادة رواتب املتقاعدين بواقع  200دينار.

خلف دميثير العنزي
قدم النائب خلف دميثير اقتراحني اثنني مشتركني برغبة.
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سعد علي اخلنفور
قدم النائب سعد اخلنفور اقتراحني اثنني مشتركني برغبة.

شعيب شباب املويزري
قدم النائب شعيب املويزري اقتراحني اثنني برغبة بشأن زيادة فترة عمل املراكز
الصحية أو نسبة غالبة منها للعمل  24ساعة ومساواة الضباط منتسبي وزارة الدفاع
مع نظرائهم من ضباط الشرطة واحلرس الوطني عند تساويهم في مدة اخلدمة.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

د .ضيف الله فضيل بورمية
قدم النائب د.ضيف الله بورمية اقتراحني اثنني برغبة بشأن شمول قرار منح
معاشات استثنائية للعسكريني ،جميع العسكريني الذين اصيبوا في معارك الغزو
والتحرير واعتبار العشر األواخر من رمضان عطلة رسمية.

د .علي صالح العمير
قدم النائب د.علي العمير اقتراحني اثنني برغبة بشأن وقف استيراد البضائع
اليابانية خاصة املواد الغذائية حلني التأكد من خلوها من أي ملوثات اشعاعية وأن
تكون اختبارات الدور الثاني بعد االنتهاء من االمتحانات النهائية مبدة ال تتجاوز 3
أسابيع.

محمد هايف املطيري
قدم النائب محمد هايف اقتراحني اثنني مشتركني برغبة.

مرزوق علي الغامن
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قدم النائب مرزوق الغامن اقتراحني اثنني برغبة بشأن اطالق اسم املرحوم خالد
املرزوق على أحد الشوارع وإنشاء قسم للطوارئ في بنك الدم يعمل خالل العطالت
واالجازات الرسمية.

د .معصومة محمد املبارك
قدمت النائبة د.معصومة املبارك اقتراحني اثنني برغبة بشأن صرف مكافأة
للرعيل األول ممن بلغ  70عاما فأكثر بقيمة  3000دينار وتصرف ملرة واحدة والسماح
للكويتية املتزوجة من غير محدد اجلنسية باحلاق ابنائها في املدارس احلكومية.

أحمدعبد العزيز السعدون
قدم النائب أحمد السعدون اقتراحا واحدا مشتركا برغبة.
الدور الرقابي

د .أسيل عبدالرحمن العوضي
قدمت النائبة د .أسيل العوضي اقتراحا واحدا مشتركا برغبة.

حسني علي القالف
قدم النائب حسني القالف اقتراحا واحدا برغبة بشأن إنشاء مستشفى خاص
لذوي االحتياجات اخلاصة.

سعد زنيفر العازمي
قدم النائب سعد زنيفر اقتراحا واحدا برغبة بشأن إنشاء جسور علوية على
طريق امللك فهد بن عبد العزيز بني ضاحية علي صباح السالم.

عبدالله يوسف الرومي
قدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا واحدا برغبة بشأن اطالق اسم املرحوم
حمود اجلبري على أحد مدارس منطقة خيطان.
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علي فهد الراشد

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

144

ق��دم النائب علي ال��راش��د  10اق��ت��راح��ات برغبة قبل أن يتم ت��وزي��ره ،باطالق
اسم املغفور لهم خالد امل��رزوق وب��در العبد ال��رازق وعبد العزيز الفليج على أحد
ش��وارع الكويت واط�لاق اسم املرحوم يوسف حمادة على اح ــدى م��دارس منطقة
القادسية واطالق اسم املرحوم محمد امليموني على مخفر األحمدي وتسمية مركز
خفر السواحل باسم الشهيد عبد الرحمن الوادي وصرف املكرمة األميرية املقررة
لألوالد الكويتيني احملضونني للحاضن لهم سواء كانت األم أو غيرها وتطـ ــبيق نظام
املعلومات الصحية األلكتروني في املسـ ــتشفيات احلكومية واخلاصة الت ــابعة لوزارة
الصحة وتقـ ــدمي منح ــة ع ــاجلة للمسـ ــاهمة في بناء املناطق العشـ ــوائية في مصر.

االقتراحات برغبة املشتركة

()

>  17رغبة مشتركة قدمها  20نائبا هم النواب أحمد السعدون ،د.روال دشتي،
ناجي العبد الهادي ،صالح املال ،د.أسيل العوضي ،مسلم البراك ،علي الدقباسي،خالد
الطاحوس ،د.حسن جوهر ،الصيفي مبارك ،سعدون حماد،عسكر العنزي ،دليهي
الهاجري ،خلف دميثير ،سعد اخلنفور ،د.وليد الطبطبائي ،د.جمعان احلربش،
د.فيصل املسلم ،محمد هايف وفالح الصواغ.
وتناولت تلك الرغبات إلغاء قرار إنشاء مدرسة للبنات في قرطبة قطعة رقم ،5
واعتبار حتليل األجسام املضادة أساسا الستخراج سمة الدخول للبالد،ونقل معسكر
اجليش الكائن بني منطقتي اجلهراء وسعد العبدالله واضافة مادة باسم «الدستور»
تدرس في املرحلة الثانوية ومنح الكويتية املطلقة ممن لديها أبناء أو الكويتية غير
املتزوجة وجتاوز عمرها  41سنة بدل ايجار وحصر أبناء وأحفاد الشهداء مع حتديد

ملحوظة )( :إضافة إلى االقتراحات برغبة املفردة واملشتركة ،قدم النواب  73اقتراحا أثناء جلسات
دور االنعقاد الثالث ،وقد وافق املجلس على أغلبية تلك االقتراحات وكانت أبرزها متعلقة
بتكليف جلان برملانية بالتحقيق في موضوعات عدة منها األغذية الفاسدة وما يثار في
«قانونية» البلدية وطائرتي الشحن وجتاوزات الشباب والرياضة واحملفظة العقارية
والدارسني في الفلبني.

الدور الرقابي

أسباب االستشهاد وتكوين قاعدة بيانات ألبنائهم وأحفادهم وتشكيل جلنة مشتركة
بني وزارة التربية ووزارة املالية تكون مهمتها حصر جميع امل��دارس ومنح املعاقة
املتزوجة أو املطلقة من غير كويتي األولوية في الرعاية السكنية وإنشاء مستشفى
لذوي االحتياجات اخلاصة وزيادة ساعات العمل في العيادات اخلارجية مبستشفى
اجلهراء وإنشاء واجهة بحرية في منطقة كاظمة وإنشاء م��دارس ملرحلة الثانوية
العامة مبنطقة النسيم للبنني والبنات وحتديد يوم  2أغسطس من كل عام كذكرى
لالحتالل الغاشم وزيادة القرض االسكاني من  70000إلى  100000دينار وزيادة
قرض الزواج من  4000إلى  6000دينار وتخصيص حافز تشجيعي خاص ملوظفي
الشركات الكويتية املدرجة في سوق االوراق املالية من العمالة الوطنية.
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املقارنة بني أعداد االقتراحات برغبة بأدوار االنعقاد الثالثة
األول والثاني والثالث بالفصل التشريعي الثالث عشر
النائب

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

146

د .محمد احلويلة
الصيفي مبارك
د .وليد الطبطبائي
حسني احلريتي
علي الدقباسي
د .حسن جوهر
خالد الطاحوس
سعدون حماد
مسلم البراك
مخلد العازمي
د .سلوى اجلسار
علي الراشد
د .جمعان احلربش
حسني مزيد
سالم النمالن
عدنان املطوع
عسكر العنزي
فالح الصواغ
ناجي العبدالهادي
خالد العدوة
د.روال دشتي
صالح املال
د .فيصل املسلم
مبارك اخلرينج

الثالث
91
21
18
15
14
13
13
12
12
11
10
10
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4

االقترحات برغبة
االول
الثاني
41
27
6
58
1
3
40
13
15
5
2
18
2
14
17
14
16
6
5
47
11
3
12
1
28
1
14
11
1
2
47
13
8

املجموع
132
48
82
16
57
26
28
19
30
27
27
24
24
13
59
18
22
35
21
16
6
6
64
12

-

1

-

1

276

()

496

()

148

()

920

الدور الرقابي

دليهي الهاجري
صالح عاشور
مبارك الوعالن
خلف دميثير
سعد اخلنفور
شعيب املويزري
د .ضيف الله بورمية
د .علي العمير
محمد هايف
مرزوق الغامن
د .معصومة املبارك
احمد السعدون
د .اسيل العوضي
حسني القالف
سعد زنيفر
عبدالله الرومي
خالد السلطان
فيصل الدويسان
د .يوسف الزلزلة
عدنان عبدالصمد
عادل الصرعاوي
محمد املطير
عبدالرحمن العنجري
غامن امليع
إجمالي االقتراحات برغبة

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
-

1
4
7
3
9
12
36
22
8
5
2
11
3
2
7
16
11
9
8
3
3
2

1
12
57
1
8
1
27
3
-

4
8
10
5
23
14
2
95
24
11
7
3
20
4
3
9
43
11
9
8
6
3
2
()

ملحوظة )( :تعبر عن اإلجمالي احلقيقي لعدد الرغبات النيابية وليس مجمل اسهامات األعضاء
نظراً لوجود رغبات مشتركة بني أكثر من عضو
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مقارنة بني االقتراحات برغبة
في أدوار االنعقاد األول والثاني والثالث

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

الثالث

%16.1

%30

الثاني
%53.9

دور االنعقاد
عدد االقتراحات
املعدل

148

األول

الثالث

276
%30

الثاني

496
%53٫9

األول

148
%16.1

(ب) طلبات رفع احلصانة
مقدمة:

الدور الرقابي

لضمان استقالل أعضاء مجلس األمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد واالنتقام
سواء من جانب السلطات أو من جانب املجتمع أو من االفراد فإن ألعضاء مجلس
األمة حصانة ،وهي تنقسم إلى نوعني حصانة موضوعية وحصانة اجرائية ،واحلصانة
املوضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء املجلس عن األقوال او األفكار أو اآلراء التي تصدر
منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرملانية داخل قاعة عبدالله السالم وجلان املجلس،
أما احلصانة االجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء
مجلس األمة في غير حالة التلبس باجلرمية إال بعد إذن املجلس ،ولكي ترفع احلصانة
البرملانية عن نائب مجلس األمة يجب طلب إذن املجلس من قبل وزير العدل ،ويعرض
طلب االذن برفع احلصانة البرملانية على جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ليعرض فيها
النائب املراد رفع احلصانة عنه أقواله وبعدها ترفع جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
تقريرها باملوافقة أو عدم املوافقة على رفع احلصانة إلى املجلس ليتخذ قراراً بشأنه
ويجب أن يتم رفع اإلذن خالل شهر من تاريخ تقدمي طلب لرئيس املجلس واال اعتبرت
احلصانة البرملانية مرفوعة تلقائيا ،وقد مت تقدمي طلبات رفع احلصانة البرملانية عن
عدد من األعضاء في املجلس.
وخالل  247يوماً هي عمر دور االنعقاد العادي الثالث قدم النائب العام  12طلباً باالذن
لرفع احلصانة عن  8نواب ،وافق مجلس األمة على رفع احلصانة في  3طلبات ورفض
رفعها في  7طلبات ،ولم يبت املجلس في طلبني .وكان النائب مسلم البراك أكثر النواب
الذين قدمت في حقه طلبات رفع احلصانة بـ  3طلبات يليه النائب د .فيصل املسلم بطلبني
تالهما النواب دليهي الهاجري ومبارك الوعالن وفيصل الدويسان ومحمد هايف وحسني
القالف وصالح عاشور لكل منهم طلب حصانة واحد .وتنوعت طلبات احلصانة ما بني
جنح صحافة وحصر حتقيق ومرئي ومسموع حيث كان عدد طلبات رفع احلصانة في
قضايا جنح الصحافة  5طلبات وطلبني حصر حتقيق و 3طلبات مرئي ومسموع وطلب رفع
حصانة عن النائب فيصل املسلم في قضية الشيكات.
ويذكر أنه عند مقارنة طلبات رفع احلصانة في أدوار االنعقاد الثالثة جند أنه في
الدور األول قدم  9طلبات وافق املجلس عليها جميعا ،وفي الدور الثاني قدم  46طلباً وافق
املجلس على  26منها ورفض  11ولم يبت في  9طلبات أي إجمالي أدوار االنعقاد الثالثة
بلغ  67طلباً قدمت في  35نائبا.
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طلبات رفع احلصانة خالل دور االنعقاد الثالث
النائب

عدد
طلبات رفع
احلصانة

القضايا املطلوب رفع
احلصانة فيها

عدم لم يبت
موافقة
فيه
موافقة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

مسلم البراك

3

 3جنح صحافة

1

2

-

د .فيصل املسلم

2

قضيتا الشيك
وصحافة

-

1

1

صالح عاشور

2

قضيتا جنح صحافة
ومرئي ومسموع

1

-

1

دليهي الهاجري

1

حصر حتقيق

-

1

-

مبارك الوعالن

1

مرئي ومسموع

1

-

-

فيصل الدويسان

1

جنج صحافة

-

1

-

محمد هايف

1

حصر حتقيق

-

1

-

حسني القالف

1

مرئي ومسموع

-

1

-

اإلجمالي

12

3

7

2

طلبات رفع احلصانة خالل الفصل التشريعي الثالث عشر
دور االنعقاد

عدد النواب املطلوب
رفع احلصانة عنهم

عدد طلبات رفع
احلصانة

قرار املجلس
عدم لم يبت
موافقة
موافقة فيه

األول

8

9

9

-

-

الثاني

19

46

26

11

9

الثالث

8

12

3

7

2

67

38

18

11

اإلجمالي
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قرار املجلس

26

()

ملحوظة )( :تعبر عن عدد النواب احلقيقي الذين قدمت بشأنهم طلبات برفع احلصانة حيث أن
بعض النواب تلقى أكثر من طلب برفع احلصانة

مقارنة بني أدوار االنعقاد الثالثة

الثالث

)٪17٫9( 12

الثاني
)٪69٫7( 46

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

طلبات رفع احلصانة

9

46

12

املعدل

٪13٫4

٪69٫7

٪17٫9

الدور الرقابي

االول
)٪13٫4( 9
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أزمة حصانة النائب د.فيصل املسلم

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> في دور االنعقاد الثالث كانت أزمة حصانة النائب د .فيصل املسلم التي طالب
القضاء برفعها عن قضية الكشف عن شيك بنكي ،وكان مقررا نظر طلب رفع
احلصانة في جلسة  30نوفمبر  2010لكن النصاب لم يكتمل حلضور  29نائبا ووزير
وحيد هو وزير الدولة لشؤون مجلس األمة د .محمد البصيري ،وتكرر املشهد نفسه
في اجللسة التكميلية في اليوم التالي املوافق أول ديسمبر  2010حيث حضر 26
نائبا مع الوزير البصيري فقط ،وقدم نواب طلباً بعقد جلسة خاصة في  6ديسمبر
 2010ولم يكتمل النصاب أيضا حيث حضر  30نائبا مع الوزير البصيري فقط،
وتسببت تلك االزمة تاليا في تقدمي استجواب لسمو رئيس الوزراء.
وتعد املرة األولى التي يثور فيها أزمة بهذه احلدة حول طلب رفع احلصانة وكان
مرد ذلك وفق النواب املعارضني لرفعها أنها تتعلق باحلصانة املوضوعية للنائب
املصانة باملادتني  108و 110في الدستور وليس احلصانة اإلجرائية ،وهو ما دفع
مكتب املجلس إلى تكليف نائب رئيس مجلس األمة عبدالله الرومي ورئيس اللجنة
التشريعية حسني احلريتي بالدفاع عن النائب د .فيصل املسلم في هذه القضية مع
حضور بعض النواب كشهود أمام احملكمة.

حضور النواب جلسات أزمة احلصانة
جلسة  11/30و 2010/12/1
العادية

التكميلية

اجللسة اخلاصة
2010/12/6

أحمد السعدون

أحمد السعدون

أحمد السعدون

د .أسيل العوضي

د .أسيل العوضي

د .أسيل العوضي

الصيفي مبارك

الصيفي مبارك

الصيفي مبارك

د .جمعان احلربش

د .جمعان احلربش

د .جمعان احلربش

د .حسن جوهر

د .حسن جوهر

د .حسن جوهر

حسني مزيد

خالد السلطان

حسني مزيد

خالد العدوة

خالد الطاحوس

حسني احلريتي

سالم النمالن

سعدون حماد

خالد الطاحوس

شعيب املويزري

شعيب املويزري

سالم النمالن

صالح املال

صالح املال

شعيب املويزري

د .ضيف الله بورمية

د .ضيف الله بورمية

صالح املال

عادل الصرعاوي

عادل الصرعاوي

د .ضيف الله بورمية

عبدالله الرومي

عبدالله الرومي

عادل الصرعاوي

عدنان عبدالصمد

عبدالرحمن العنجري

عبدالله الرومي

علي الدقباسي

عدنان عبدالصمد

عبدالرحمن العنجري

د .علي العمير

علي الدقباسي

عدنان عبدالصمد

فالح الصواغ

فالح الصواغ

علي الدقباسي

فيصل الدويسان

د .فيصل املسلم

د .علي العمير

د .فيصل املسلم

مبارك الوعالن

علي الراشد

مبارك الوعالن

محمد براك املطير

فالح الصواغ

محمد براك املطير

محمد هايف

د .فيصل املسلم

د .محمد احلويلة

مرزوق الغامن

مبارك الوعالن

محمد هايف

مسلم البراك

محمد براك املطير

مرزوق الغامن

ناجي العبدالهادي

د .محمد احلويلة

مسلم البراك

د .وليد الطبطبائي

محمد هايف

د .معصومة املبارك

مرزوق الغامن

ناجي العبدالهادي

مسلم البراك

د .وليد الطبطبائي

ناجي العبدالهادي

الدور الرقابي

خالد السلطان

سالم النمالن

خالد السلطان

د .وليد الطبطبائي
حضر اجللسات عن احلكومة الوزير محمد البصيري
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فيصل الدويسان

-

-

-

-

-

-

-

-

الصيفي مبارك

جاسم اخلرافي

د .جمعان احلربش

-

-

-

-

د .حسن جوهر

-

-

-

مسلم البراك ()1

ا

غير موافق

دليهي الهاجري

خلف دميثير

خالد الطاحوس

خالد السلطان

خالد العدوة

حسني احلريتي

حسني مزيد

-

موافق

حسني القالف

غير موافق

-

ممتنع

د .أسيل العوضي

أحمد السعدون

محمد هايف

تصويت النواب على رفع احلصانة في دور االنعقاد الثالث
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مبارك الوعالن

د.فيصل املسلم
ممتنع

غير موافق
موافق
ممتنع

غير موافق
موافق
ممتنع

غير موافق

موافق

ممتنع

موافق

روضان الروضان

د .روال دشتي

سالم النمالن

سعد زنيفر

سعد اخلنفور

-

غير موافق

-

موافق

-

فيصل الدويسان
ممتنع

سعدون حماد

موافق
-

مسلم البراك ()1
غير موافق
-

-

-

-

محمد هايف

-

-

-

-

-

-

مبارك الوعالن

-

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

ممتنع

د .سلوى اجلسار

موافق

شعيب املويزري

غير موافق

صالح عاشور

ممتنع

صالح املال

موافق

د .ضيف الله بورميه

غير موافق

عادل الصرعاوي

ممتنع

عبدالرحمن العنجري

د.فيصل املسلم
ممتنع

غير موافق
موافق
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-

موافق

-

فيصل الدويسان

-

-

غير موافق

د .فيصل املسلم

مبارك اخلرينج

-

-

-

مبارك الوعالن

-

-

-

-

ممتنع
-

-

غير موافق
-

موافق
-

محمد هايف

-

مبارك الوعالن

-

د.فيصل املسلم

-

موافق

-

-

غير موافق

-

-

ممتنع

-

موافق

-

غير موافق

محمد براك املطير

مسلم البراك ()1

-

ممتنع

-

-

موافق

-

-

غير موافق

-

ممتنع

-

فيصل الدويسان

فالح الصواغ

غامن امليع

علي الراشد

د .علي العمير

علي الدقباسي

عسكر العنزي

عدنان عبدالصمد

عدنان املطوع

عبدالله الرومي

156
ممتنع

د .محمد احلويلة

محمد هايف

-

-

فيصل الدويسان

-

مرزوق الغامن

مخلد العازمي

-

-

موافق
-

غير موافق

مسلم البراك

ممتنع

-

-

-

-

-

-

-

مسلم البراك ()1

-

محمد هايف

-

مبارك الوعالن

-

موافق

-

غير موافق

-

ممتنع

د .معصومة املبارك

موافق

ناجي العبدالهادي

غير موافق

وليد الطبطبائى

ممتنع

-

موافق

-

غير موافق

-

ممتنع

د .يوسف الزلزلة

د.فيصل املسلم
ممتنع

غير موافق
موافق

157

جاسم اخلرافي

د .جمعان احلربش

د .حسن جوهر

حسني القالف

حسني مزيد

دليهي الهاجري

-

-

حسني القالف

-

موافق

حسني احلريتي

غير موافق

خالد العدوة

ممتنع

خالد السلطان

-

مسلم البراك ()2

-

-

-

-

-

-

موافق

خالد الطاحوس

غير موافق
-

-

-

مسلم البراك ()3

-

موافق
-

غير موافق

خلف دميثير

ممتنع

الصيفي مبارك

د .أسيل العوضي

أحمد السعدون

تصويت النواب على رفع احلصانة في دور االنعقاد الثالث
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ممتنع

دليهي الهاجري

صالح عاشور
ممتنع

غير موافق
موافق

ممتنع

غير موافق

موافق

روضان الروضان

د .روال دشتي

سالم النمالن

سعد زنيفر

سعد اخلنفور

سعدون حماد

د .سلوى اجلسار

-

دليهي الهاجري

موافق

شعيب املويزري

-

-

-

حسني القالف

-

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

غير موافق

صالح عاشور

ممتنع

صالح املال

موافق

د .ضيف الله بورميه

غير موافق

عادل الصرعاوي

-

ممتنع

عبدالرحمن العنجري

-

مسلم البراك ()2

-

-

-

-

-

-

-

موافق

-

غير موافق

-

ممتنع

-

مسلم البراك ()3

صالح عاشور
ممتنع

غير موافق
موافق
ممتنع

غير موافق
موافق

159

د .علي العمير

علي الراشد

غامن امليع

فالح الصواغ

فيصل الدويسان

د .فيصل املسلم

ممتنع
-

غير موافق

-

موافق

-

دليهي الهاجري
موافق
-

حسني القالف
غير موافق
-

-

-

مسلم البراك ()2

-

مسلم البراك ()3

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

موافق

مبارك اخلرينج

ممتنع
-

غير موافق

مبارك الوعالن

ممتنع

محمد براك املطير

موافق
-

غير موافق
-

ممتنع

علي الدقباسي

عسكر العنزي

عدنان عبدالصمد

عدنان املطوع

عبدالله الرومي
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صالح عاشور
موافق

-

ممتنع

غير موافق

د .محمد احلويلة

محمد هايف

مخلد العازمي

مرزوق الغامن

-

-

-

-

دليهي الهاجري

-

حسني القالف

-

-

-

موافق
-

غير موافق

مسلم البراك

ممتنع

د .معصومة املبارك

موافق

ناجي العبدالهادي

غير موافق

وليد الطبطبائى

ممتنع

-

-

مسلم البراك ()2

-

-

موافق

-

غير موافق

-

ممتنع

د .يوسف الزلزلة

غير موافق
-

موافق
-

مسلم البراك ()3
ممتنع
-

صالح عاشور
ممتنع

غير موافق
موافق
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ً
فصال تشريعي ًا
طلبات رفع احلصانة في 13
()2011-1961

(جـ) العرائض والشكاوى
ص
< نظراً خلصوصية جلنة العرائض والشكاوى وارتباطها باملواطنني فقد نُ َّ
على تشكيلها في الدستور والالئحة الداخلية للمجلس ،حيث نصت املادة ( )115من
الدستور على أن« :يشكل املجلس ضمن جلانه السنوية جلنة خاصة لبحث العرائض
والشكاوى التي يبعث بها املواطنون إلى املجلس ،وتستوضح اللجنة األمر من اجلهات
املختصة وتُ ْع ِل ْم صاحب الشأن بالنتيجة.

وتفحص هذه اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى ،وتبني للمجلس رأيها
مسبباً في املوضوع مقترحة احلفظ أو اإلحالة إلى الوزارة ذات العالقة أو إلى اللجنة
املختصة في املجلس ،أو وضع مشروع قرار أو قانون مبا تراه في املوضوع.

الدور الرقابي

كما نصت املادة ( )43من الالئحة الداخلية للمجلس على أن يؤلف املجلس اللجان
الدائمة ومن ضمنها جلنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.

< وفي دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر كان حصاد إجمالي
العرائض والشكاوى التي بعث بها املواطنون  288عريضة وشكوى ،أجنزت اللجنة
منها وعلى مدار  21اجتماعا  199عريضة وشكوى بنسبة ( ٪69مبعدل يزيد عن
نظيره املنجز في دور االنعقاد السابق عليه وك��ان  ٪38فقط) ،ويتبقى منها 189
عريضة وشكوى لم يتم البت فيها بعد.

تشكيل جلنة العرائض والشكاوى
السيد العضو /خالد سالم العدوة

 -رئيس اللجنة

السيد العضو /حسني مزيد الديحاني

 -مقرر اللجنة

السيد العضو /خالد سالم العدوة

 -عضو

ال��س��ي��د ال��ع��ض��و /غ���امن ع��ل��ي امل��ي��ع

 -عضو

السيد العضو /فالح مطلق الصواغ

 -عضو

السيد العضو /د.محمد هايف احلويلة

 -عضو
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(د) الرسائل

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

<  48رسالة واردة نظرها مجلس االمة خالل  247يوماً هي عمر دور االنعقاد الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر وعلى مدار  42جلسة منها  12جلسة عادية و14
تكميلية و 10خاصة و 4سرية وواحدة افتتاحية ومثلها ختامية ووافق املجلس على
 45رسالة ورفض ثالث رسائل األولى واردة من رئيس ديوان احملاسبة بأنه يتعذر
على الديوان تنفيذ تكليف مجلس األمة بحث التعديات على املال العام فيما يسمى
بأزمة املناخ لعدم موافاته باملستندات املطلوبة ،والثانية واردة من وزير املالية بشأن
استطالع رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية في مدى صحة تكليف جلنة حماية
األموال العامة بعد إعادة تشكيلها في دور االنعقاد احلالي التحقيق في الظروف
واملالبسات احمليطة باتفاقية حتصيل القرض الروسي.
والثالثة واردة من وزير املالية يطلب إحالة تكليف املجلس للجنة حماية األموال العامة
التحقيق فيما أثير من قضايا أثناء مناقشة امليزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة
املالية ( )2008/2007على جلنة الشؤون التشريعية والقانونية للدراسة وإبداء الرأي
من الناحية الدستورية والالئحية .وفيما يلي تصنيف للـ 48رسالة الواردة في دور
االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر

تصنيف الرسائل الواردة
>  48رسالة واردة خالل دور االنعقاد الثالث ميكن تقسيمها وتصنيفها حسب
أعدادها كالتالي:
 14رسالة واردة بتكليف اللجان البرملانية املختلفة.
 9 -رسائل واردة بتمديد املهل لعمل اللجان وديوان احملاسبة.
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  7رسائل واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس األمة يطلب استعجالقوانني واتفاقيات.
 4 -رسائل واردة من دي��وان احملاسبة يطلب االعتذار عن تنفيذ تكليف

املجلس لنقص املعلومات.
  3رسائل واردة من اللجان بتكليف ديوان احملاسبة.  3رسائل استقالة للقالف من املجلس والطاحوس واحلربش من جلنةاملرأة.
  2رسالتان واردتان من وزير املالية.  2رسالتان واردتان من سمو أمير البالد.  1رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلعادة تقرير إلىاللجنة املختصة.

الدور الرقابي

 2 -رسالتان واردتان من سمو ولي العهد.

 1 -رسالة واردة بتكليف احلكومة وحثها على تقدمي برنامج عملها.

نصوص الرسائل الواردة في دور االنعقاد الثالث:
 )1واف��ق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة ال��ش��ؤون الداخلية
والدفاع يطلب إحالة االقتراح برغبة املقدم من السيد العضو د .محمد
هادي احلويلة املتضمن «زيادة الراتب األساسي لرجال الشرطة» إلى
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية لالختصاص.
 )2وافق املجلس على رسالة واردة من وزير املواصالت وزير الدولة لشؤون
مجلس األمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون باملوافقة على
اتفاقية التجارة احلرة بني ال��دول األعضاء في مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية ودول رابطة التجارة األوروبية إلقرارها.
 )3واف��ق املجلس على رسالة واردة من رئيس دي��وان احملاسبة تتضمن
اعتذار ال��دي��وان عن تكليفه تقدمي تقرير عن م��دى تطبيق احلكومة
( الهيئة العامة لالستثمار ) للتوصيات التي سبق أن واف��ق عليها
املجلس باالبتعاد التدريجي عن االستثمار احملرم شرعاً بأنواعه لعدم
االختصاص .
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 )4واف��ق املجلس على رسالة واردة من رئيس دي��وان احملاسبة يطلب
متديد فترة إجناز تكليف مجلس األمة للديوان بشأن فحص وتدقيق
املوضوعات املتعلقة بإجراءات الصيانة التي متت في محطات الزور
والصبية وال��دوح��ة والشعيبة وغيرها من احملطات املنتجة للطاقة
الكهربائية ملدة شهرين .
 )5واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة م��ن رئيس دي���وان احملاسبة يطلب
متديد فترة إجناز تكليف املجلس للديــوان بشأن التحقق من تفاصيل
التعويضات اخلاصة بإعادة تأهيل البيئة ملدة شهرين .
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )6واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة م��ن رئيس جلنة ال��ش��ؤون الصحية
واالجتماعية والعمل تطلب متديد املهلة املقررة لتقدمي تقريرها بشأن
التحقيق من تقرير دي��وان احملاسبة عن مصروفات العالج باخلارج
للسنوات املالية 2009 2006م وحتى تاريخه ملدة ( )4أشهر.
 )7واف���ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى رس��ال��ة واردة م��ن رئ��ي��س جل��ن��ة ال��ش��ؤون املالية
واالقتصادية يطلب متديد عمل جلنة التحقيق فيما يتعلق بالتجاوزات
املالية للشركة الكويتية لالستثمار ومنحها ال��وق��ت الكافي إلجن��از
تقريرها في هذا الشأن .
 )8واف���ق املجلس على رس��ال��ة واردة م��ن وزي���ر امل��واص�لات وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة يطلب استعجال نظر مجموعة من
مشروعات القوانني نظراً لقرب زيارة وفد صندوق النقد الدولي
لتقييم مدى االلتزام مبعايير مكافحة عمليات غسيل األم��وال
ومتويل اإلرهاب.
 )9وافق املجلس على رسالة واردة من حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ضمنها تهنئته للسادة رئيس
وأعضاء مجلس األمة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
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 )10واف��ق املجلس على رسالة واردة من سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد اجلابر الصباح ضمنها تهنئته للسادة رئيس وأعضاء مجلس
األمة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.

 )11وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس ديوان احملاسبة بعدم متكن
ال��دي��وان من تقدمي تقرير في ش��أن أعمال الهيئات الرياضية لعدم
موافاته باملستندات والبيانات املطلوبة.

الدور الرقابي

 )12وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة امليزانيات واحلساب
اخلتامي يطلب موافقة املجلس على تكليف ديوان احملاسبة ملوافاتها
بتقرير كل ستة أشهر عن نتائج فحصه ورقابته على اللجنة املركزية
لإلشراف على مشاريع تأهيل البيئة وبتقييم املشاريع التي تقوم بها
بعض اجلهات نيابة عن وزارة األشغال العامة والتي تقل قيمتها عن
خمسة ماليني دي��ن��ار كما يطلب موافقة املجلس على قيام اللجنة
مستقبال ومباشرة وعن طريق رئيس املجلس بالطلب من الديوان بأي
تكليف تراه متعلقا بامليزانيات واحلسابات اخلتامية أو باملالحظات
التي يقدمها الديوان بشأنها.
 )13وافق املجلس على رسالة واردة من العضو فيصل سعود الدويسان
يطلب العرض على املجلس ملخاطبة رئيس دي��وان احملاسبة لتزويد
املجلس ب��ال��وث��ائ��ق وامل��س��ت��ن��دات امل��وج��ودة ل��دى ال��ف��ري��ق ال���ذي فحص
التجاوزات واملخالفات املالية واإلدارية لوزارة األعالم.
 )14واف��ق املجلس على رسالة واردة من وزي��ر املواصالت ووزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون نظام
احلجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واحملال
إلى مجلس األمة باملرسوم رقم ( )2009/375املؤرخ 2009/11/24م
وإقراره في اقرب جلسة ممكنة.
 )15وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة شؤون البيئة والطاقة
النووية يعرض طلب جلنة نظر عدة موضوعات ألخذ موافقة املجلس
على مناقشتها واستضافة املسؤولني وذوي العالقة إلجنازها.
 )16واف��ق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة دراس��ة الظواهر
السلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي يطلب متديد مهلة إجناز موضوع
التفكك األسري وإيواء املشردين حتى نهاية هذا الدور.
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 )17رفض املجلس رسالة واردة من السيد وزير املالية يطلب استطالع رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية في مدى صحة تكليف جلنة حماية
األموال العامة بعد إعادة تشكيلها في دور االنعقاد احلالي التحقيق في
الظروف واملالبسات احمليطة باتفاقية حتصيل القرض الروسي.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 )18رفض املجلس رسالة واردة من السيد وزير املالية يطلب إحالة تكليف
املجلس للجنة حماية األموال العامة التحقيق فيما أثير من قضايا أثناء
مناقشة امليزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية ()2008/2007
على جلنة الشؤون التشريعية والقانونية للدراسة وإب��داء ال��رأي من
الناحية الدستورية والالئحية.
 )19أرج��أ املجلس رسالة واردة من رئيس جلنة ش��ؤون التعليم والثقافة
واإلرش��اد يطلب موافقة املجلس على أن تدرس اللجنة بعض األوضاع
العلمية والدراسية مع وزير التربية وزير التعليم العالي وأركان الوزارة .
 )20وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد تطلب التفويض من املجلس ملناقشة املواضيع التالية:
 -1موضوع إطالة الدوام املدرسي مع كل من املسؤولني بوزارة التربية
وجمعية املعلمني الكويتية.
 -2موضوع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مع املسؤولني بوزارة
التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 -3وزارة التعليم العالي حول املشاكل التي تواجه طلبةاجلامعات
اخلاصة مع وزير التربية ووزير التعليم العالي وأركان الوزارة في
حضور ممثلي اجلهات املشار إليها على أن ترفع اللجنة تقريرا
مبا ينتهي إليه الرأي إلى املجلس املوقر ليتخذ ما يراه في شأن
كل منها.
 )21وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس ديوان احملاسبة يطلب متديد
مدة تقدمي تقرير الديوان عن أعمال الهيئات الرياضية إلى حني ورود
البيانات واملستندات املطلوبة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

 )22كتاب االستقالة املقدم من العضو حسني علي القالف.
 )23رسالة واردة من رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي يطلب تكليف
ديوان احملاسبة دارسة موضوع التأمني الصحي وتقدمي تقرير في شأنه
في موعد غايته ( )6أشهر.
 )24رسالة واردة من رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي يطلب إحالة
مالحظات ديوان احملاسبة في شأن احلساب اخلتامي لديوان اخلدمة
املدنية للسنة املالية 2010/2009م على جلنة حماية األموال العامة .

 )26رسالة حضرة صاحب السمو أمير البالد يشكر فيها رئيس وأعضاء
مجلس األم��ة على تهنئتهم مبناسبة ال��ذك��رى اخلمسني لالستقالل،
والذكرى العشرين للتحرير ،والذكرى اخلامسة لتوليه مقاليد احلكم.

الدور الرقابي

 )25كتاب االستقالة املقدم من السيد العضو خالد مشعان الطاحوس
يطلب فيها قبول استقالته من جلنة شؤون املرأة.

 )27رسالة واردة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس
األمة على تهنئتهم مبناسبة الذكرى اخلمسني لالستقالل ،والذكرى
العشرين للتحرير ،والذكرى اخلامسة لتوليه والية العهد.
 )28كتاب العضو د .جمعان احلربش باستقالته من جلنة شؤون املرأة.
 )29رسالة واردة من رئيس جلنة املرافق العامة يطلب مد املهلة املقررة
لتقدمي اللجنة تقريرها في ش��أن األم��ور املتعلقة ب���األداء في إدارة
الشؤون القانونية ببلدية الكويت ملدة شهر.
 )30رسالة واردة من رئيس جلنة حماية األموال العامة يطلب تكليف ديوان
احملاسبة تدقيق ومراجعة البيانات املرتبطة بتكليف اللجنة التحقيق
فيما أثاره بعض األعضاء بجلسة  2007/6/19أثناء نظر تقرير جلنة
امليزانيات واحلساب اخلتامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة
العامة لالستثمار عن السنة املالية  2008/2007وبجلسة 2007/11/21
أثناء مناقشة برنامج عمل احلكومة.
 )31رسالة واردة من وزير املواصالت وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
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يطلب استعجال نظر التقريرين التاليني للجنة ال��ش��ؤون اخلارجية
بجلسة  22م��ارس  2011وهما :التقرير اخلامس عشر عن مشروع
القانون باملوافقة على اتفاقية التجارة احلرة بني دول مجلس التعاون
ودول رابطة التجارة احلرة األوربية  ،والتقرير الرابع عشر عن مشروع
القانون باملوافقة على اتفاقية التجارة احلرة بني دول مجلس التعاون
وجمهورية سنغافورة.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )32رسالة واردة من رئيس جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
تطلب املوافقة على تكليف اللجنة استكمال التحقيق في تقرير ديوان
احملاسبة عن مصروفات العالج باخلارج للسنوات املالية ،2007/2006
 2009 / 2008وحتى تاريخه ملدة ثالثة أشهر.
 )33واف��ق املجلس على رسالة واردة من جلنة حماية امل��ال العام تطلب
االستعانة بديوان احملاسبة إلعداد تقريرها بخصوص ما لدى ديوان
احملاسبة من اقتراحات على قانون حماية املال العام.
 )34واف��ق املجلس على رسالة واردة من وزي��ر امل��واص�لات وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األمة يطلب استعجال نظر التقرير الرابع للجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروعني بقانونني واقتراح بقانون
بشأن اجلمعيات التعاونية والتقرير الثالث للجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون واق��ت��راح بقانون ف��ي شأن
املساعدات العامة.
 )35وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس ديوان احملاسبة يعتذر فيها
عن إجناز التقرير املطلوب في شأن أعمال الهيئات الرياضية المتناع
أغلبها عن تقدمي البيانات واملستندات املطلوبة.
 )36وافق املجلس على رسالة واردة بشأن التقرير الدوري الذي أعدته
األمانة العامة ملجلس األمة (قطاع شؤون اللجان) عن اجتماعات اللجان
خالل الفترة من يناير  2011إلى  31مارس .2011
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 )37وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة امليزانيات واحلساب
اخلتامي يطلب إحالة مالحظة ديوان احملاسبة في شأن تدني القيمة

اإليجارية ملوقع املجلس األوملبي اآلسيوي ،على جلنة حماية األموال
العامة.
 )38واف��ق املجلس على رسالة واردة من وزي��ر املواصالت وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األمة يطلب استعجال نظر مشروع القانون بفتح اعتماد
إضافي مبيزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة
املالية .2011/2010

 )40وافق املجلس على إعادة تكليف ديوان احملاسبة البحث في جتاوزات
الهيئات الرياضية حتى نهاية األعمال املكلفة بها.

الدور الرقابي

 )39وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة املرافق العامة يطلب
متديد املهلة احمل��ددة للجنة لتقدمي تقريرها كلجنة حتقيق في شأن
األمور املتعلقة باألداء في إدارة الشؤون القانونية ببلدية الكويت ملدة
شهراعتباراً من.2011/4/11

 )41وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس جلنة مشروع اجلواب على
اخلطاب األميري يطلب حث احلكومة على اإلسراع بإرسال برنامجها
عمال باملادة  98من الدستور.
 )42وافق املجلس على رسالة واردة من رئيس ديوان احملاسبة يطلب فيها
مراعاة أن تكون دعوته حلضور اجتماعات جلان مجلس األم��ة قبل
املوعد احملدد مبدة ال تقل عن يومني.
 )43وافق املجلس على رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
يطلب إع��ادة التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في
شأن مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة واملدرج على
جدول أعمال املجلس إلى اللجنة.
 )44وافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة املرافق العامة يطلب متديد
املهلة احمل��ددة للجنة لتقدمي تقريرها كلجنة حتقيق في شأن األمور
املتعلقة ب��األداء في إدارة الشؤون القانونية ببلدية الكويت ملدة شهر
آخر.
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 )45وافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يطلب
تقدمي بعض مشروعات القوانني اخلاصة باتفاقيات دولية على جدول
أعمال جلسة يوم الثالثاء  2011/6/14ونظرها بعد بند كادر املعلمني
ومكافأة الطلبة مباشرة مع تخصيص ساعتني ملناقشتها.
 )46وافق املجلس رسالة من رئيس جلنة شؤون البيئة والطاقة النووية
يطلب السماح للجنة بحث ما أثير عن تلوث مياه الشرب واستدعاء
املسؤولني املعنيني واالطالع على نتائـج العينات التي مت فحصها ،على
أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور االنعقاد العادي القادم.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

172

 )47وافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة الشؤون الداخلية والدفاع
يطلب تكليف اللجنة مناقشة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
حول تهديد أحد رجال األعمال الوافدين أحد مديري الصحف بعد
كشفه دور االستخبارات السورية.
 )48رف��ض املجلس رسالة من رئيس دي��وان احملاسبة بأنه يتعذر على
الديوان تنفيذ تكليف مجلس األمة بحث التعديات على املال العام فيما
يسمى بأزمة املناخ لعدم موافاته باملستندات املطلوبة.

(هـ) التوصيات
<  139توصية أقرها مجلس األمة من  247يوماً هي عمر دور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الثالث عشر منها  42توصية خاصة بالقوانني وطلبات املناقشة
و 97توصية خاصة بامليزانيات.

الدور الرقابي

أما القوانني وطلبات املناقشة فجاءت بعد إقرار املجلس قانون املنحة األميرية
وبعد مناقشة مواضيع تسرب الغاز في منطقة األحمدي وموضوع مناقشة
البطالة وفرص التوظيف ،ومناقشة تقرير جلنة التحقيق في مقتل املواطن
(امليموني) وانتشار مرض السرطان ،أما الـ  97توصية األخرى فجاءت عقب
إقرار ميزانيات بعض اجلهات امللحقة واملستقلة وامليزانية العامة للدولة
ويتضح ذلك من اجلدول املرفق.
تسرب الغاز في منطقة األحمدي ( 6توصيات) نوقش املوضوع في جلسة  15ديسمبر
ومت اقرار التوصيات في جلسة  11يناير 2011

 )1إخالء قطعة ( )1من منطقة األحمدي إخالء تاماً.
 )2إج��راء مسح شامل ملنطقة األح��م��دي كاملة ووض��ع التدابير حلماية
املواطنني .
 )3صرف بدل إيجار فوري لكل صاحب منزل ال يقل عن ( )1500دينار
كويتي .
 )4سرعة تثمني بيوت األحمدي احلكومية وتسليم أراضيها لشركة نفط
الكويت وإيجاد مساكن بديلة على إال تقل مساحة البيوت عن ()400
متر مربع.
 )5السماح ألهالي األحمدي بالعالج في مستشفى شركة نفط الكويت.
 )6تكليف جلنة البيئة التحقيق بشأن تسرب الغاز مبدينة األحمدي.
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املنحة األميرية (6توصيات) نوقش املوضوع في جلسة  26يناير  2011وأقرت
التوصيات في نفس اجللسة

 )1صرف املنحة ألبناء الكويتيات وأبناء الشهداء ،ولورثة من توفى بعد
إعالن املنحة.
 )2وضع وزارة التجارة الضوابط الالزمة لصرف املواد التموينية.
 )3تكليف ديوان احملاسبة متابعة صحة إجراءات صرف املكرمة األميرية.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )4تكليف الديوان متابعة إلج��راءات التموينية والتي ستصرف باملجان
حلاملي البطاقة التموينية وتقدمي تقرير كل 6أشهر عنها.
 )5صرف مبلغ  1000دينار منحة لكل من شارك في احلروب العربية.
 )6شمول رج��ال ال��ق��وات املسلحة والشرطة من غير الكويتيني باملنحة
األميرية ومساواتهم بإخوانهم الكويتيني من رج��ال القوات املسلحة
والشرطة.
البطالة وفرص التوظيف ( 9توصيات) نوقش املوضوع في جلسة  8مارس 2011
وأقرت التوصيات في جلسة  9مارس 2011

 )1الربط بني مشروعات خطة التنمية وبني قضية التوظيف بإعادة النظر
في جداول النسب.
 )2تعديل التشريعات التي خلقت سوقاً موازية للتوظيف الوهمي.
 )3تطبيق اإلحالل على نحو  60ألف موظف وموظفة غير كويتيني يعملون
بالقطاع احلكومي.
 )4تشجيع التقاعد املبكر ال سيما بني اإلناث.
 )5القضاء على ظاهرة االجتار في اإلقامات.
 )6الربط بني مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
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 )7وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة.

 )8إيجاد آلية أو نظام للربط بني اإلنتاج واألجر في اجلهاز احلكومي.
)9البدء في تنفيذ برامج اخلصخصة مع حماية حقوق العمالة الوطنية
ضد التسريح القسري.
التحقيق في مالبسات مقتل املواطن محمد امليموني ( 11توصية)نوقش املوضوع في
جلسة 9مارس وأقرت التوصيات في نفس اجللسة

 )2تشكيل جلنة من وزارة الداخلية تتولى مراجعة جميع الضبطيات التي
قامت بها إدارة املباحث اجلنائية أو اإلدارات األخرى وجنم عنها وفاة
اخلاضع لإلجراء أو أصيب بعاهة مستدمية.

الدور الرقابي

 )1إحالة كل من يثبت قيامه أو مشاركته أو مساهمته في هذه الواقعة إلى
النيابة العامة.

 )3توفير احلماية القانونية للمتهمني بتوفير محامي لهم قبل بدء التحقيق
أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية.
 )4ضرورة اتخاذ مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق إذا
استدعت هذه اإلجراءات حجزه.
 )5دراسة البعد القانوني ملدى مالئمة استمرار تبعية اإلدارة العامة لألدلة
اجلنائية (إدارة الطب الشرعي) لوزارة الداخلية.
 )6النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة احلقوق واحلريات
وإجراءات القبض والتفتيش أو االحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة.
 )7تزويد املخافر وأماكن احلجز وإدارة املباحث العامة وسجن اإلبعاد
بكاميرات مراقبة وربطها بغرفة حتكم تلحق بإدارة الرقابة والتفتيش.
 )8تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر الالزمة لها مع
إحلاقها بالوزير مباشرة.
 )9تكليف احلكومة بإحالة تقرير جلنة التحقيق البرملانية إلى النيابة العامة
لضمه مع ملف القضية املعروضة أمامها.

175

 )10استمرار عمل جلنة التحقيق في هذه القضية وأي قضايا مشابهه ذات
صله بأي انتهاك جسدي أو عمليات تعذيب خالل السنوات اخلمس
السابقة مع تخويل اللجنة الصالحيات الالزمة لذلك وعلى أن تقدم
تقريرها قبل نهاية الفصل التشريعي احلالي.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )11استمرار إيقاف مع إحالتهم إلى النيابة العامة لكل من مدير عام
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية ومدير عام اإلدارة العامة ملكافحة
املخدرات،ومساعد املدير العام للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات
ومدير إدارة املباحث األحمدي  ،مع موافاة املجلس مبا ينتهي إلية
اإلجراء في شأن كل منهم .
مرض السرطان ( 10توصيات) نوقش املوضوع في جلسة  1يونيو  2011وأقرت
التوصيات في نفس اجللسة

 )1زي��ادة أع��داد البرامج اخلاصة بالكشف املبكر عن أم��راض السرطان
وزيادة ميزانيتها وتعميمها على جميع احملافظات .
 )2زيادة أعداد االستشاريني الزائرين إلى مركز الكويت ملكافحة السرطان.
 )3زيادة أعداد اجتماعات جلان العالج باخلارج وسرعة إجناز معامالت
املرضى.
 )4سرعة بناء وجتهيز وتشغيل مركز الكويت اجلديد للسرطان وتقليل
وتقليص الدورة املستندية .
 )5زيادة أعداد املبتعثني في تخصص أمراض السرطان.
 )6زيادة امليزانية اخلاصة بأدوية السرطان.
 )7تكثيف التعاون مع اجلهات األخرى مثل الهيئة العامة للبيئة وجامعة
الكويت ومعهد األبحاث.
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 )8التعاون مع جمعيات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم في مجاالت التوعية
الوقائية.

 )9إعداد برامج إعادة تأهيل ومتابعة ملرضى السرطان املتعافني .
 )10التعاون مع وزارة التجارة وبلدية الكويت أو أي جهات أخرى معينة
للكشف عن األغذية املسببة ألمراض السرطان.
تقريران للجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي الثاني والثالث بشأن ربط ميزانية
الهيئـــة العامة لشــؤون اإلعــاقــة للسنتـــني املـاليتني  2011/ 2010و 2012/2011
( 7توصيات) نوقشت في جلسة 8يونيو وأقرت في جلسة  20يونيو

 )2وضع القواعد والنظم اخلاصة بتحديد االحتياجات األساسية لرعاية
وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تشمل هذه القواعد حتديد
املستحقني لهذه االحتياجات .

الدور الرقابي

 )1سرعة إصدار الالئحة الداخلية للمجلس األعلى للهيئة العامة لشئون
ذوي اإلعاقة.

 )3وضع قاعدة بيانات خاصة باألشخاص املعاقني لضمان سرعة تقدمي
احتياجاتهم.
 )4ضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة تنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في
املجتمع.
 )5تفعيل القانون رقم ( )8لسنة  2010مبا يقضي بتقدمي تقرير سنوي إلى
مجلس األمة حول ما مت تنفيذه خالل السنة املاضية وما هو مخطط له
خالل السنة القادمة على أن يكون لذلك انعكاس على تقديرات ميزانية
الهيئة وحسابها اخلتامي.
 )6اعتبار تنفيذ برنامج صحي للنساء احلوامل واملواليد للكشف املبكر
عن اإلعاقة والوارد بخطة التنمية وميزانية  2012/2011من أولويات
عمل الهيئة.
 )7البدء في تنفيذ مبنى خاص للهيئة وفي املدة احملددة له حتى ميكن
للهيئة القيام بدورها املناط بها وف��ق قانون إنشائها على الوجه
األكمل.
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تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اخلامس بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة
لالستثمار للسنة املالية ( 2012/2011توصيتان) نوقش في جلسة 8يونيو
وأقرت في جلسة  20يونيو

 )1ضرورة إجناز املشاريع النمطية واملشاريع الداعمة للسياسات واملدرجة
باخلطة السنوية  2012/2011ومبيزانية ذات السنة في املواعيد
احملددة لها.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )2االهتمام بالبعثات اخلارجية للحصول على الدراسات العليا وقبول
كافة املتقدمني من الشباب الكويتي الذين ينطبق عليهم شروط هذه
البعثات.
تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي التاسع بشأن ربط ميزانية املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية للسنة املالية ( 2012/2011توصيتان) نوقش في جلسة
 20يونيو وأقرت التوصيات في جلسة  21يونيو

 )1رف��ع ك��ف��اءة أداء إستثمارات املؤسسة ف��ي ظ��ل زي���ادة حجم األم��وال
املستثمرة.
 )2حتصيل األموال املتراكمة واملستحقة على االشتراكات غير املسددة من
القطاع اخلاص.
تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي الثامن بشأن ربط ميزانية الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للسنة املالية ( 2012/2011توصيتان)
نوقش في جلسة 8يونيو وأقرت التوصيات في جلسة  20يونيو

 )1إ ش��راك شركات ا مل��ق��اوالت والصناعات واملكاتب اإلستشارية
الكويتية في تنفيذ املشاريع واإلستشارات التي يقوم الصندوق
بتمو يلها .
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 )2أن ت��ت��ف��ق اآل ل��ي��ة ا خل��ا ص��ة ب��اإل ق��راض م��ع األ ه����داف التنموية
للصندوق  ،ومبا ال يتعارض مع األهداف التي أنشئ من أجلها
الصندوق.

تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي السابع بشأن ربط ميزانية بنك التسليف
واالدخار للسنة املالية ( 2012/2011توصية واحدة) نوقشت في جلسة 20
يونيو وأقرت في جلسة  21يونيو

 )1أوصت اللجنة بالتنسيق بني بنك التسليف واإلدخار واملؤسسة العامة
للرعاية السكنية وذلك عند تقدير اإلعتمادات املالية اخلاصة بالقروض
اإلسكانية.

 )1العمل على حتقيق ما جاء في خطة التنمية بشأن استخدام أدوات
السياسة النقدية بترسيخ األوض��اع التي تساعد على دعم األنشطة
االقتصادية احمللية.

الدور الرقابي

تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي الثاني عشر بشأن ربط ميزانية بنك
الكويت املركزي للسنة املالية ( 2012/2011توصيتان) نوقش املوضوع في جلسة
 21يونيو وأقرت التوصيتان في جلسة  22يونيو

 )2أن توضح املذكرة التفسيرية لألسس التي مت على أساسها حتديد حجم
األموال املقدر إيداعها ومعدل الفائدة على اإليداعات لكل عملة من
العمالت األجنبية.
(اجلهات امللحقة) تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي الثالث عشر بربط
ميزانية  10هيئات ملحقة للسنة املالية : 2012/2011

جرت املناقشة في جلسة  22يونيو وأقرت التوصيات في جلسة  27يونيو
(جامعة الكويت) ( 3توصيات)

 )1أن يراعى عند قبول حملة الدكتوراه للعمل باجلامعة حتقيق مبدأ
العدالة والتحقق من الشهادات املقدمة وتطبيق اللوائح اجلامعية
املنظمة لذلك مبا يساعد على رفع مستوى خريجي جامعة الكويت.
 )2وضع القواعد والنظم ملنح التفرغ العلمي والكفيلة بالنهوض باجلانب
األكادميي والعلمي.
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 )3إلزام كافة املكاتب اإلستشارية التابعة ملختلف الكليات باجلامعة بتطبيق
القوانني وال��ل��وائ��ح املنظمة إلج���راءات التعاقد م��ع اجل��ه��ات املختلفة
احلكومية وغير احلكومية مبا فيها جلنة املناقصات املركزية وجلنة
البيوت االستشارية وديوان احملاسبة وغيرها من اجلهات املختصة.
(الهيئة العامة للتعويضات (توصية واحدة)

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )1أن تتحقق وزارة املالية من مصروفات اللجنة املركزية لتعويضات البيئة
وحتكم الرقابة عليها  ،وأن تضع الئحة للرقابة واملتابعة.
(الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) (توصية واحدة)

 )1العمل على أن يحقق الدعم املالي الغرض منه -وه��و زي��ادة اإلنتاج
النباتي واحليواني والسمكي  ،وأن يرتبط الدعم بحجم اإلنتاج ونوعه.
(الهيئة العامة للبيئة) (توصية واحدة)

 )1يجب أن تقوم الهيئة بتفعيل دورها في القضاء على امللوثات البيئية
 ،وأن تضع هذا العمل في مقدمة أولوياتها  ،ملا في ذلك أكبر األثر
على الصحة العامة ،وأن تتضمن طلبات الترخيص لصناعات جديدة
احلصول على شهادات من الهيئة العامة للبيئة تفيد بأن املشروع ال
يسبب ضرراً للبيئة.
(الهيئة العامة للمعلومات املدنية) (توصيتان)

 )1سرعة إستكمال تنفيذ مشروع البطاقة الذكية املعتمد منذ عدة سنوات
واملدرج له إعتمادات بامليزانية واخلطة.
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 )2االس��ت��خ��دام األم��ث��ل ملساحات امل��خ��ازن التابعة للهيئة دون استئجار
مساحات تزيد على حاجة الهيئة.

(الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) (توصية واحدة)

 )1اإلهتمام بالتخصصات الفنية لسوق العمل وعلى األخص في املجال
الصحي والتكنولوجي  ،وأن تتفق مخرجات التعليم التطبيقي مع حاجة
الدلة في التخصصات املختلفة.
(الهيئة العامة للشباب والرياضة) (  4توصيات)

 )2العمل على تفعيل القوانني التي تنظم عمل الهيئة العامة للشباب
والرياضة ومن بينها:الدور الرقابي للهيئة على األندية الرياضية،وتطبيق
أحكام نظام االحتراف واستكمال املنشآت الرياضية ومعاجلة أوضاع
املوظفني املعينني على بند املكافآت.

الدور الرقابي

 )1أن تهتم الهيئة بالنواحي الرياضية والشبابية التي تبينها قوانني إنشائها،
وأن ال تتدخل في أمور أخرى لم ترد ضمن إختصاصاتها.

 )3أن ال يتم صرف املبلغ املخصص لعقد وتشغيل وصيانة إستاد جابر
بالباب الثاني املستلزمات السلعية واخلدمات واملقدر مببلغ 1750000
د.ك إال في الغرض املخصص له.
 )4متكني ديوان احملاسبة من تنفيذ التكليف الصادر من املجلس بشأن
دراسة أوجه العمل املالية واإلدارية في الهيئات الرياضية.
(املؤسسات املستقلة) تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي احلادي عشر بشأن
ربط ميزانية

جرت املناقشة في جلسة  20يونيو وأقرت التوصيات في جلسة  21يونيو
(معهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة املالية (( )2012/2011توصيتان)

 )1أن تبني ب��ج��داول احل��س��اب اخل��ت��ام��ي مليزانية املعهد للسنة املالية
 2012/2011توزيع مصروفات اللجنة الوطنية لالستخدام السلمي
للطاقة النووية حسب األبواب والبنود.
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 )2العمل على تنمية وزيادة اإليرادات التي يحققها املعهد مبا يتناسب مع
الصرف املتنامي سنوياً على بند االستشارات من سنة ألخرى.
(وكالة كونا) للسنة املالية ( 4( )2012/2011توصيات)

 )1يراعى عند إعداد ميزانية  2013/2012أن تأتي مبوبة حسب البرامج
(املكتب الرئيسي ،املكاتب اخلارجية،املراسلني) مع شرح واف باملذكرة
اإليضاحية.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )2أن يكون هناك شفافية في التعيينات على الوظائف الشاغرة بالوكالة
وأن يؤخذ في االعتبار املؤهل واخلبرة والتخصص.
 )3العمل على زي��ادة اإلي���رادات الذاتية وتنميتها لتقليل االعتماد على
التمويل من ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية.
 )4بذل املزيد من اجلهد لتحصيل اإليرادات املستحقة للوكالة واملتراكمة
من سنوات سابقة.
(بيت الزكاة) للسنة املالية (( )2012/2011توصيتان)

 )1يراعى اعتباراً من ميزانية  2013/2012إدراج املشاريع خارج أبواب
امليزانية ضمن ميزانية بيت الزكاة.
 )2العمل على حتصيل اإليجارات املستحقة للبيت من قبل املستأجرين ،
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
(الهيئة العامة للصناعة) للسنة املالية (( )2012/2011توصية واحدة)
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 )1الحظت اللجنة الفائض املتواضع واملتوقع مبيزانية  2012/2011وهو
أقل فائض حتققه املؤسسة مما يتطلب العمل على تنمية اإلي��رادات
ودراسة أسباب انخفاضها بهذا الشكل الكبير.

(مؤسسة املوانئ الكويتية) للسنة املالية (( )2012/2011توصيتان)

 )1دراسة أرصدة املخصصات والتأمينات املرحلة منذ عدة سنوات ورد
املخصصات التي انتفى الغرض من تكوينها حلساب اإليرادات،وكذلك
أرصدة التأمينات التي لم يتم تسويتها بعد مرور املدة القانونية الالزمة
لذلك.
 )2يراعى عند إعداد ميزانية السنة املالية القادمة  2013/2012أن يتم
إدراج بند أقساط التأمني على أصول املؤسسة كبند مستقل.
الدور الرقابي

تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي بربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها
التابعة الرابع عشر للسنة املالية  26( : 2012/2011توصية) نوقشت في جلسة
 27يونيو وأقرت التوصيات في جلسة 29يونيو

 )1سرعة تنفيذ البرامج االستثمارية املتضمنة املشاريع الرأسمالية والتي
تستهدف تطوير وحتديث وإح�لال مرافق إنتاج النفط ومصافي تكريره
وزيادة الطاقة اإلنتاجية ،نظراً ألهمية مشاريع التطوير والتحديث واإلحالل
في زيادة الطاقة اإلنتاجية والتكريرية وزيادة فرص العمالة للشباب الكويتي
مع إيجاد آلية تضمن سالمة التقديرات احلقيقية للمشروعات.
 )2زي��ادة أع��داد وظائف التدريب والتطوير مبعدالت كبيرة تتماشى مع
معدل الزيادة الكبيرة من سنة ألخرى في عدد الوظائف الشاغرة مع
ضرورة وضع ضوابط محددة وواضحة  ،وااللتزام بتالفي مالحظات
ديوان احملاسبة بهذا الشأن.
 )3اتخاذ السياسات واإلجراءات الالزمة لسرعة تنفيذ املشاريع الرأسمالية
املقدرة ورفع نسبة التنفيذ وااللتزام بآلية تضمن الرقابة على ضبط
األسعار.
 )4اتخاذ كافة اإلجراءات والسياسات التي تستهدف خفض تكلفة إنتاج
وتكرير وتصنيع النفط ومشتقاته ،واستبعاد كافة عناصر تكلفة إنتاج
النفط التي ال تدخل في التكلفة احلقيقية لإلنتاج والتي تتحملها
امليزانية العامة للدولة.
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 )5االهتمام مبشاريع الصيانة ملنشآت القطاع النفطي للحد من احلرائق
واإلع��ط��اب وترسيخ مفهوم الصيانة الوقائية ،وأن يتم رف��ع مستوى
االهتمام بالصيانة إلى مستوى اإلستراتيجيات واخلطط املركزية.
 )6ات��خ��اذ اإلج�����راءات وال��س��ي��اس��ات ال�لازم��ة ال��ت��ي ت��س��اه��م ف��ي حتسني
اقتصاديات شركة خدمات القطاع النفطي حتقيقاً للغرض من إنشائها.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

)7التأكيد على توصية للجنة امليزانيات بشأن تنمية التعاون بني املؤسسة
وشركاتها ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وذلك في كافة الدراسات
واألبحاث العلمية والفنية وال يكون ذلك عن طريق وسطاء.
 )8سرعة اتخاذ اإلج��راءات والسياسات وتنفيذ املشاريع التي حتد من
حرق الغاز املصاحب.
 )9اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات والسياسات وتنفيذ املشاريع الالزمة للبدء
في اإلنتاج من حقول الغاز التي مت اكتشافها مؤخراً بكميات كبيرة.
 )10تضمني املذكرات اإليضاحية ملصروفات وإيرادات وموازنات املؤسسة
وشركاتها املجمعة كل على حده بكافة البيانات املوضحة ملكونات بنود
وأنواع املصروفات واإلي��رادات وأسس تقدير كل منها ومبررات زيادة
أو انخفاض تقديراتها وبصفة خاصة في مجال االستثمارات املالية
واملشاركات في شركات تابعة وزميلة.
 )11سرعة اتخاذ اإلج��راءات والسياسات الالزمة للتصرف في املخزون
الراكد من قطع الغيار لتالفي انخفاض األسعار مبعدالت كبيرة نتيجة
التلف والتقادم الفني .
 )12اإلسراع باتخاذ اإلجراءات والسياسات الالزمة للتصرف في األصول
الثابتة غير املنتجة أو املهلكة واالستثمارات التي ال تدخل ضمن نشاط
املؤسسة.
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 )13إعداد مركز تكلفة إلنتاج الغاز الغير مصاحب مستقل عن مركز تكلفة
النفط اخلام للوقوف على اقتصاديات إنتاج الغاز الغير مصاحب.
 )14إعادة تركيب كميات وأنواع املنتجات البترولية والغازية املستخدمة

ك��وق��ود ف��ي محطات الكهرباء وامل���اء مب��ا يكفل خفض تكلفة الوقود
واحملافظة على البيئة.
 )15إعداد معادلة سعرية للغاز املنتج سواء مصاحب أو غير مصاحب على
أساس وحدة القياس الدولية “مليون وحدة حرارية” وأسعار الغاز العاملية.
 )16اإلسراع في تنفيذ مشروع الغاز النظيف وإعطائه أولوية في التنفيذ
بهدف رفع اقتصاديات املصافي.

 )18حتقيق اإلدارة البيئية لألنشطة البترولية ووضع نظام إلدارة الشئون
البيئية لدى املؤسسة من خالل توفير تشريعات بيئية تلزم املسؤولني
باتخاذ اإلج���راءات الالزمة خلفض االبتعاثات وتوفير خطط وطنية
لتقييم األثر البيئي وحتديد املستويات املقبولة.

الدور الرقابي

 )17توفير احلوافز الالزمة للكويتيني العاملني في شركة االستكشافات
البترولية للعمل في مواقع اإلنتاج في الدول األخرى لكسب اخلبرة من
الشركات العاملية.

 )19تكليف ديوان احملاسبة بتحديث الدراسة اخلاصة بتكلفة إنتاج برميل
النفط.
 )20ترسيخ مفهوم الصيانة الوقائية ورفع مستوى االهتمام بالصيانة من
مستوى اخلطط التشغيلية قصيرة املدى إلى مستوى اإلستراتيجيات
واخلطط املركزية.
 )21دراسة طرح مزايدة بني الشركات املتخصصة لشراء غاز ثاني أكسيد
الكربون املنبعث في املصافي بهدف احملافظة على البيئة وحتقيق
عوائد إضافية.
 )22إعادة النظر في برامج القوى البشرية وإعداد برامج تدريب مطورة
مع وضع ضوابط ورقابة على برامج التدريب واالل��ت��زام مبالحظات
ديوان احملاسبة بهذا الشأن.
 )23وقف العمل بلجنة املناقصات إلى أن يتم موافقة مجلس إدارة املؤسسة
على الئحة ونظام جلنة املناقصات.
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 )24تفعيل دور املؤسسة في تقييم ومتابعة املشاريع وأخذ موافقة مجلس
اإلدارة لترسية العقود املباشرة للشركات النفطية.
 )25وضع حد أقصى جلميع عقود االستشارات التي تتم بطريق األمر
املباشر وااللتزام باللوائح املنظمة لذلك.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 )26أن يكون التعيني في الوظائف الشاغرة واجلديدة باملؤسسة وشركاتها
التابعة وفق أسس معلنة حتقيق العدالة للكويتيني ويكون أساس شغل
هذه الوظائف املؤهل واخلبرة مع وضع معايير موحدة لتعيني رؤساء
الفرق في القطاع النفطي.
تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي اخلامس عشر بربط ميزانية الوزارات
واإلدارات احلكومية للسنة املالية  31( :2012 /2011توصية) ومتت مناقشة
تقرير اللجنة في جلسة  28يونيو بينما اعتمدت التوصيات في جلسة  29يونيو
2011

 )1أن تلتزم ال���وزارات واإلدارات احلكومية واجلهات امللحقة واملستقلة
بتنفيذ امل��ش��اري��ع ال��داع��م��ة للسياسات وامل��ش��اري��ع النمطية امل��درج��ة
بامليزانية واخلطة دون تأخير.
 )2أن تتم دراسة أي زيادة على الرواتب واألجور يقوم بها ديوان اخلدمة
املدنية بالتنسيق مع وزارة املالية ملعرفة انعكاسها على املالية وتدبير
املوارد املالية الالزمة لها.
 )3أن يتم إعداد اخلطة السنوية للسنة املالية القادمة  2014/2013في
نفس الوقت احملدد إلعداد امليزانية لذات السنة  ،والتأكيد بأن عدد
املشاريع وتكلفتها املكتبية والسنوية وتوزيعها إنشائي وتطويري متطابق
بكل من امليزانية واخلطة.
 )4القيام بدراسة شاملة للمرتبات والبدالت واملكافآت جلميع العاملني
باجلهات احلكومية اخلاضعني ألحكام القانون رقم ( )15لسنة 1979
للموظفني الشاغلني لوظائف تتفق وهذه املؤهالت والتخصصات جلميع
اجلهات احلكومية.

 )5السعي إلى مراجعة قانون دعم العمالة – حلفز القطاع اخلاص الكويتي
على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.
 )6تفعيل الرقابة الفعالة واملستدمية على املال العام،وحماية وتنمية أمالك
الدولة العقارية وزيادة مردودها وعوائدها.
 )7أن تتحقق وزارة املالية م��ن م��ا يتم صرفه مبعرفة اللجنة املركزية
للتعويضات البيئية  ،والرقابة عليها ،ويتم املراجعة والتدقيق عليها من
قبل ديوان احملاسبة.

 )9أن يتم تقدير اإلي���رادات النفطية على أس��اس سعر تقديري لبرميل
النفط يعكس الواقع الفعلي دون التحفظ الالمبرر له في التقدير ،
وحتى تكون تقديرات امليزانية أقرب إلى الواقع.

الدور الرقابي

 )8أن ال يستخدم االعتماد اإلضافي بالباب األول  :املرتبات واملخصص
لتعيني الكويتيني لتعزيز أي بند من بنود الباب األول  ،وال يصرف إال
في األغراض املخصصة له فقط.

)10أن يضع ديوان اخلدمة املدنية الضوابط والشروط املناسبة للحد من
النقل من بند الوظائف العامة إلى بند العقود اخلاصة.
 )11االلتزام بالشروط واملعايير اخلاصة باملهمات الرسمية في اخلارج ،
ووضع تعريف واضح للتفرقة بني املهمات الرسمية باخلارج والدورات
التدريبية في اخلارج.
 )12أن يقوم ديوان اخلدمة املدنية بوضع الضوابط التي تنظم أعمال اللجان
والفرق بني التأكيد أن تكون خ��ارج مواعيد العمل الرسمية،وأن ال يكون
املكلف بالعمل بإحدى اللجان أو الفرق عضواً في جلنة أخرى أو فريق آخر.
 )13تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع اخلاص بوضع احلوافز
املناسبة والتقريب بني الفارق الكبير في املرتبات بني القطاع احلكومي
والقطاع اخلاص ،وذلك للحد من تنامي الباب األول .
 )14العمل على إعادة هيكلة اإلختالالت التي تعاني منها امليزانية العامة
للدولة.
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 )15تفعيل التعاون بني وزارة املالية واألمانة العامة للتخطيط فيما يتعلق
بتقدير قيمة املشاريع  ،وتنفيذها والرقابة عليها.
 )16أن تلتزم الوزارات واإلدارات احلكومية بقواعد تنفيذ امليزانية ومراعاة
التقدير وفقاً للحاجة الفعلية مع ض��رورة االلتزام بجداول امليزانية
والتأشيرات واملالحظات الواردة عليها .

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 )17ضرورة التزام اجلهات احلكومية بتعميم وزارة املالية رقم ( )16لسنة
 1995بشأن نظام الشراء في اجلهات احلكومية وقانون املناقصات
وضرورة جتميع هذه الطلبات وطرحها في ممارسة أو مناقصة عامة.
 )18العمل على إجناز املشاريع املدرجة مبيزانية أي جهة حكومية في
املواعيد احملددة.
)19ض���رورة إدراج املبالغ املستقطعة من التعويضات البيئية بنسبة %3
واملخصصة كمصاريف للجنة املركزية لإلشراف على مشاريع إعادة
تأهيل البيئة ضمن امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ألح��ك��ام ال��رق��اب��ة على
املصروفات.
 )20ضرورة تشكيل جلنة مختصة على مستوى جميع اجلهات احلكومية
برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لدراسة ظاهرة خسارة اجلهات احلكومية
للقضايا املرفوعة عليها أو منها.
 )21معاجلة أوج��ه القصور في أنظمة الضبط الداخلي على عمليات
صرف االستحقاقات الوظيفية من خالل نظام وقواعد محددة في
أنظمة الضبط الداخلي في اجلهات احلكومية.
 )22أن تلتزم جميع اجلهات احلكومية بأحكام الرقابة على املخزون السلعي
من خالل تطبيق الدورة املستندية في املخازن وسجالت مراقبة املخزن
والتقيد بتعاميم وزارة املالية في هذا الشأن.
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 )23ع��دم إدراج أي مبالغ للجان وامل��ك��ات��ب ج��دي��دة بامليزانية القادمة
 2013/2012ونقل اعتمادات املوجودة منها بأبواب ميزانية كل جهة
من اجلهات التي أنشأت بها هذه املكاتب واللجان.

 )24تفعيل دور املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات بوزارة املالية بهدف
أحكام الرقابة املالية املسبقة على تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات
اجلهات اخلاضعة لهذا النظام.
 )25وضع ضوابط محددة ومشددة نتيجة ما لوحظ من اإلفراط في صرف
املكافآت والنقل إليها من بنود أخرى،والتي سجلها ديوان احملاسبة على
معظم اجلهات احلكومية بصفة متكررة وهي كاآلتي:

 -2ال يتم الصرف من االعتمادات التكميلية املدرجة بالباب األول والثاني
واخلامس إال للغرض املخصص له.

الدور الرقابي

 -1توزع املبالغ املدرجة للمكاتب واللجان بنقلها من الباب اخلامس إلى
القسم املختص حسب األبواب والبنود واألنواع اعتباراً من السنة املالية
.2013/2012

 -3ال يجوز النقل ب�ين األب���واب م��ن امليزانية املعتمدة لكل م��ن املكاتب
واللجان ومرفق القضاء ووزارة الدفاع املدرجة حتت بند واح��د في
الباب اخلامس وأن يكون النقل بني البنود في هذه األب��واب مبوافقة
وزارة املالية.
 -4ال يجوز التعاقد مع البيوت االستشارية باألمر املباشر.
 -5يكون تنفيذ محطات الكهرباء ( وزارة الكهرباء واملاء) استناداً ألحكام
املادة( )1من القانون رقم ( )39لسنة  2008بعدم جتزئتها.
 -6ال يجوز النقل إلى البنود التي مت تخفيضها ملواجهة أي مصروفات
جديدة مبا يتجاوز املبالغ املعتمدة للبند باستثناء املصروفات التي مت
قيدها على حساب العهد فتؤخذ من الوفورات.
مالحظة  :حتفظ السيد وزير املالية على التعديالت والتأشيرات السابق االشارة
اليها من  1إلى  ( . 5تؤكد اللجنة في ديباجة توصياتها على أن يقوم وزير
املالية بإبالغ كل جهة من اجلهات املعنية بقانون امليزانية العامة بعد صدوره
كما يرسل نسخة من تقرير اللجنة وتوصياتها إلى اجلهات أنفة الذكر) .
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الفصل الرابع

ً
أوال:

جلسات املجلس وأبرز القرارات.

ثاني ًا:

اللجان (الدائمة  ،املشتركة ،املؤقتة ،وجلان التحقيق).

ثالث ًا:

الديبلوماسية البرملانية.

رابع ًا

األولويات املؤجلة.
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البيان اإلحصائي بنشاط املجلس
ً
أوال:
جلسات املجلس وأبرز القرارات الصادرة فيها
مقدمـ ـ ـ ـ ــة :
البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

>  249قراراً اتخذها مجلس األمة على مدار  247يوماً هي عمر دور االنعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر عقد خاللها املجلس  42جلسة هي
جلسة افتتاحية وأخرى ختامية و 12عادية و 14تكميلية و 10خاصة و 4جلسات
سرية ومن أهم القرارات التي اتخذها املجلس هي جتديد الثقة برئيس الوزراء
سمو الشيخ ناصر احملمد مرتني وتأجيل استجوابه املقدم من النائبني احمد
السعدون وعبد الرحمن العنجري ملدة عام حلني فصل احملكمة الدستورية في
دستورية محاوره وكذلك إحالة االستجواب املقدم إلى نائب رئيس الوزراء وزير
التنمية السابق الشيخ أحمد الفهد على اللجنة التشريعية وكذلك املوافقة على
 27قانونا من بينها املنحة األميرية واخلمسني ديناراً بأثر رجعي بعد أن ردته
احلكومة والرعاية السكنية للمرأة وقانون قوة الشرطة واجليش  ،ومنها قرارات
بتكليفات اللجان املختلفة وتكليفات ديوان احملاسبة وقرارات رفع احلصانة عن
نواب ورفضها.
وجدد املجلس ثقته بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مرتني ،ورفع املجلس
تقرير اخلطاب األميري إلى صاحب السمو األمير ،وشكل املجلس  11جلنة
دائمة و 8مؤقتة و 3جلان مشتركة لدراسة بعض املواضيع املتعلقة بالكلفة املالية
لبعض املشاريع.
ويرصد احلصاد البرملاني فيما يلي القرارات التي اتخذها املجلس على مدار
جلساته الـ  42لهذا الدور.
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جلسات املجلس وأبرز القرارات الصادرة فيها
جلسة االفتتاح  26أكتوبر 2010
< انتخاب النائب على الراشد أمينا للسر ألول مرة بحصوله على 35
صوتاً مقابل  27للنائب دليهي الهاجري .وتزكية املجلس النائب د .على
العمير ملنصب املراقب بعد تنازل النائبة د.سلوى اجلسار.

< زكى املجلس  5أعضاء جلنة العرائض والشكاوى وه��م :خالد العدوه
وحسني مزيد وفالح الصواغ وغامن امليع ود .محمد احلويلة.
< انتخاب املجلس  5أعضاء جلنة الداخلية والدفاع وهم شعيب املويزري
وسالم النمالن وعسكر العنزي وعدنان املطوع والصيفي الصيفي.
< انتخاب املجلس  7أعضاء اللجنة املالية وه��م :م��رزوق الغامن وأحمد
السعدون وخالدالسلطان وعبدالرحمـ ــن العنج ـ ــري ومحمـ ــد املطير
ود .يوسف الزلزله وخلف دميثير.
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< تزكية املجلس  5أعضاء للجنة اجل��واب على اخلطاب األميري وهم:
حسن جوهر ود .معصومة املبارك ود .روال دشتـ ــي ومحم ـ ــد املطير
ود .وليد الطبطبائي.

< انتخاب املجلس 7أع��ض��اء للجنة التشريعية وه���م :حسني احلريتي
وعبدالله الرومي وعلي الراشد ود .معصومة املبـ ــارك وخالد العدوة
ود .وليد الطبطبائي وفيصل الدويسان.
< انتخاب املجلس  5نواب للجنة التعليمية وهـ ـ ــم :د .جمـ ــعان احلـ ــربش
ود .محمد احلويلة ود .علي العمير ود .حسن جوهر ود .اسيل العوضي.
< انتخب املجلس  5أعضاء للجنة الصحية وهم :د .روال دشتي ومبارك
الوعالن وسعد الرشيدي وصالح عاشور ود .أسيل العوضي.
< انتخاب املجلس  5أعضاء للجنة اخلارجية وهم :خالد السلطان ومبارك
اخلرينج ود .معصومة املبارك وصالح عاشور ودليهي الهاجري.
< انتخاب املجلس  7أعضاء للجنة املرافق العامة وهم :مخلد العازمي
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وناجي العبدالهادي وحسني مزيد وسعدون حماد وسعدزنيفر وأحمد
السعدون وعدنان املطوع.
< تزكية املجلس  7أعضاء للجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي وهم:
عدنان عبدالصمد والصيفي الصيفي وعادل الصرعاوي وصالح املال
وناجي العبدالهادي وعسكر العنزي ود .روال دشتي.
< تزكية املجلس  5أعضاء للجنة حماية املال العام وهم :مسلم البراك
وخالد الطاحوس وخلف دميثير ود .فيصل املسلم وسلوى اجلسار.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< رفض مجلس األمة اقتراحاً بانشاء جلنة مؤقتة للشباب والرياضة
< موافقة املجلس على تشكيل جلنة شؤون االسكان بعدد اصوات ()35
عدم موافقة ( )24امتناع ( )1من اصل احلضور ( )60موافقة.
< تزكية املجلس  5أعضاء للجنة االسكانية وهم  :د .ضيف الله أبو رمية
وأحمد السعدون وناجي العبدالهادي وعلي الدقباسي ودليهي الهاجري.
< وافق املجلس على تشكيل جلنة غير محددي اجلنسية بعدد اصوات
موافقة ( ، )31عدم موافقة ( ، )21امتناع ( ،)1احلضور (.)53
< تزكية املجلس  5أعضاء للجنةغير محددي اجلنسية وهم  :د .حسن
جوهر وفيصل الدويسان وخالد الطاحوس وعسكر العنزي ومسلم
البراك.
< موافقة املجلس على تشكيل جلنة شؤون املعاقني مبوافقة ( )38عدم
موافقة ( )19امتناع ( ، )1احلضور (.)58
< تزكية املجلس  5أعضاء للجنة املعاقني وهم  :علي الدقباسي وسالم
النمالن وفالح الصواغ ومسلم البراك وناجي عبدالله العبد الهادي.
< موافقة املجلس على تشكيل جلنة البيئة والطاقة النووية ،مبوافقة ()33
وعدم موافقة ( ، )18وامتناع ()1من اصل احلضور (.)52
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< انتخاب املجلس  5أعضاء للجنة البيئة والطاقة النووية وهم :د .علي العمير
وعدنان املطوع ومرزوق الغامن ود .أسيل العوضي وخالد الطاحوس.

< موافقة املجلس على تشكيل جلنة الدفاع عن حقوق االنسان حضور
(، )53املوافقة ( ، )34عدم املوافقة ( ، )18االمتناع (.)1
< انتخب املجلس  5أعضاء للجنة الدفاع عن حقوق االنسان وهم :عدنان
عبد الصمد ود .وليد الطبطبائي ود .محمد هايف وصالح املال وفيصل
الدويسان.
< وافق املجلس على تشكيل جلنة الظواهر السلبية مبوافقة ( )32وعدم
موافقة ( ، )26امتناع ( )1من اصل احلضور (.)59

< موافقة املجلس على تشكيل جلنة املرأة مبوافقة ( ، )39وعدم موافقة
( ، )18وامتناع ( )1من اصل احلضور (.)58
< انتخاب املجلس  5أعضاء للجنـ ــة املرأة وهـ ـ ــم  :د .معص ــومــة امل ــبارك ود.
سلوى اجلسار ود .روال دشتي ود .جمعان احلربش وخالد الطاحوس.
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< زكى املجلس  5نواب للجنة الظواهر السلبية وهم  :د .جمعان احلربش
ود .وليد الطبطبائي وفالح الصواغ ود .محمد هايف ووخالد العدوه.

جلسة  2و 3نوفمبر 2010
< صدق املجلس على املضبطة رقم ( )1267بتاريخ  26أكتوبر  2010دون
أي مالحظات من أي نائب.
< وافق املجلس على جميع االحاالت ال��واردة في جدول أعمال جلسة 2
نوفمبر .2010
< وافق املجلس على قيام مكتب املجلس بتكليف فريق العمل أعد أولويات
ال��دور السابق إع��داد أولويات دور االنعقاد العادي الثالث (احلالي)
بالتنسيق مع احلكومة على أن يعرض مكتب املجلس ما توصل إليه على
املجلس التخاذ ما يراه مناسبا.
< ناقش املجلس اخلطاب األميري إذ حت��دث  30نائباً وق��رر استكمال
النقاش لباقي املسجلني في جلسة  30نوفمبر  2010واتخذ املجلس
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قراراً بإحالة مناقشات اخلطاب األميري عند االنتهاء منها على جلنة
اجلواب على اخلطاب األميري البرملانية.
< كلف املجلس جلنة الداخلية والدفاع دراسة أوضاع املوظفني املدنيني
في القطاع العسكري.
< أح��ال املجلس مقترح زي��ادة روات��ب رج��ال الشرطة على اللجنة املالية
لالختصاص.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< استعجل املجلس( 27موافقون من  43احلضور) ،بناء على طلب احلكومة
نظر مشروع قانون بشأن اتفاقية التجارة احلرة بني دول اخلليج ودول
رابطة التجارة األوروبية
< أحيط املجلس باعتذار دي���وان احملاسبة ع��ن تكليفه دراس���ة شرعية
االستثمارات لعدم اختصاصه.
< واف��ق املجلس على متديد املهلة ل��دي��وان احملاسبة الستكمال فحص
موضوعي ،محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة املنتجة للكهرباء
والتحقق من تفاصيل التعويضات البيئة وذلك ملدة شهرين لكل تكليف.
< واف��ق املجلس ( 31موافقون من  43احلضور) ،على متديد املهلة للجنة
الصحية البرملانية  4أشهر الجناز التحقيق في مصروفات العالج باخلارج.
< وافق املجلس متديد املهلة للجنة املالية البرملانية ملدة شهرين الجناز
التحقيق في جتاوزات الشركة الكويتية لالستثمار.
< استعجل املجلس ( 28موافقون من  44احلضور) ،بناء على طلب احلكومة
نظر املشروعات بقوانني املتعلقة مبكافحة غسيل األموال ومتويل االرهاب.
< واف��ق املجلس على ترحيل جلستي  23و  24نوفمبر  2010إل��ى 30
اجلاري و 1ديسمبر املقبل بسبب عطلة عيد االضحى املبارك.

جلسة 23و 24نوفمبر :2010
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< لم تعقد اجللسة ملواكبتها عيد األضحى املبارك وقرر املجلس في اجللسة
السابقة ترحليها إلى جلسة  30نوفمبر .2010

جلسة  30نوفمبر و 1ديسمبر 2010
< لم تعقد اجللسة لعدم اكتمال النصاب في  30نوفمبر  2010وفي اليوم
التالي أيضاً.

جلسة  6ديسمبر اخلاصة

جلسة  14و 15ديسمبر 2010
< صدق املجلس على املضابط ذوات األرق��ام (/1268أ) و(/1268ب)
و(/1269أ) و(/1269ب) و( )1270بتواريخ 2و 3و 30نوفمبر و 1و6
ديسمبر .2010

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< لم تعقد اجللسة اخلاصة مبناقشة طلب رف��ع احلصانة عن النائب
د.فيصل املسلم لعدم اكتمال النصاب في  6ديسمبر  2010إذ حضر
 29نائباً إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فقط.

< أحيط املجلس برسالة حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح ضمنها تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس األمة
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك .
< أحيط املجلس برسالة واردة من سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
اجلابر الصباح ضمنها تهنئته للسادة رئيس وأعضاء مجلس األمة
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك .
< جدد املجلس تكليف ديوان احملاسبة فحص أعمال الهيئات الرياضية
على أن يقدم تقريره في غضون شهر وإذا استمر عدم تعاون تلك
الهيئات يعرض األمر على املجلس التخاذ الالزم.
< طلب املجلس من ديوان احملاسبة تزويد املجلس بالوثائق واملستندات
اخلاصة بالتجاوزات واملخالفات املالية واإلدارية لوزارة اإلعالم.
< كلف املجلس ديوان احملاسبة موافاة جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي

199

البرملانية بتقرير تفصيلي كل  6أشهر عن نتائج فحصه ورقابته على
اللجنة املركزية املعنية باإلشراف على مشاريع تأهيل البيئة،فيما لم
يوافق املجلس على اجلزء األخير من الرسالة بشأن تفويض اللجنة
طلب أي تقرير من ديوان احملاسبة تراه متعلقاً بامليزانيات واحلسابات
اخلتامية.
< استعجل املجلس نظر مشروع قانون نظام احلجر البيطري في دول
التعاون اخلليجي.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< ف��وض املجلس جلنة ش��ؤون البيئة وال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة بعض امللفات
واملوضوعات املتصلة بعمل اللجنة واستضافة املسؤولني املعنيني.
< م��دد املجلس مهلة جلنة الظواهر السلبية إلجن��از م��وض��وع التفكك
األسري وإيواء املشردين على أن تقدم تقريرها قبل نهاية دور االنعقاد
احلالي.
< لم يوافق املجلس ( 15موافقون  32غير موافقني  3ممتنعون من 50
أصل احلضور) ،على طلب وزير املالية استطالع رأي جلنة الشؤون
التشريعية في مدى صحة تكليف جلنة حماية األموال العامة بعد إعادة
تشكيلها في دور االنعقاد احلالي التحقيق في الظروف واملالبسات
احمليطة باتفاقية حتصيل القرض الروسي.
< لم يوافق املجلس ( 16موافقون  34غير موافقني  3ممتنعون  53من
أصل احلضور)،على طلب وزي��ر املالية إحالة تكليف املجلس للجنة
حماية األم��وال العامة التحقيق فيما أثير من قضايا أثناء مناقشة
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية ( )2008/2007إلى
جلنة شؤون التشريعية للدراسة وإبداء الرأي من الناحية الدستورية
والالئحية
< وافق املجلس على جدول أولويات دور االنعقاد الثالث ،مع إحالة أي اقتراحات
جديدة على فريق األولويات للنظر فيها وحتديد جلسات ملناقشتها.
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< وافق املجلس ( 28موافقون  25غير موافقني  2ممتنعان من  56أصل
احلضور)،على رفع احلصانة عن النائب مبارك الوعالن.

< لم يوافق املجلس ( 13موافقون  41غير موافقني  2ممتنعان من أصل 56
احلضور) على رفع احلصانة عن النائب مسلم البراك.
< لم يوافق املجلس ( 25موافقون  28غير موافقني 1ممتنع من  54أصل
احلضور)،على رفع احلصانة عن النائب دليهي الهاجري.
< لم يوافق املجلس ( 21موافقون  27غير موافقني  2ممتنعان من  50أصل
احلضور) على رفع احلصانة عن النائب حسني القالف.

< وافق املجلس على جميع اإلحاالت املدرجة على جدول أعمال جلسة 14
ديسمبر من دون أي مالحظات.
< استكمل املجلس النقاش حول اخلطاب األميري وأحاله على اللجنة
البرملانية املختصة إلعداد الرد.
< خصص مجلس األم��ة ساعتني في جلسته التكميلية يوم األربعاء 15
ديسمبر  2010ملناقشة مالبسات وإج���راءات احلكومة في مواجهة
تسرب الغاز في القطعة رق��م ( )1مبنطقة األحمدي ول��م يصدر أي
توصيات من املجلس لعدم توافر النصاب .

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< لم يوافق املجلس ( 23موافقون  27غير موافقني  1ممتنع من  51أصل
احلضور) على رفع احلصانة عن النائب محمد هايف.

جلسة  28و 29ديسمبر 2010
< صدق املجلس على املضبطتني ذوات��ي الرقمني (/1271أ) بتاريخ
 2010/12/14ورق��م (/1271ب) بتاريخ  2010/12/15من دون
مالحظات من أي نائب.
< وافق مجلس األمة على جميع االح��االت ال��واردة في جدول أعمال
جلسة  28ديسمبر .2010
< واف��ق املجلس على تأجيل البت في رسالة اللجنة التعليمية إلى
اجللسة املقبلة لتحدد اللجنة بتحديد املوضوعات التي ترغب في
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دراستها هي ووزير التربية وزير التعليم العالي وقيادات الوزارتني.
< رفض املجلس رفع احلصانة عن النائب د .فيصل املسلم حيث وافق
 34نائباً على تقرير اللجنة التشريعية الذي رفض رفع احلصانة ولم
يوافق  27على التقرير وامتنع نائب واحد.
< وافق املجلس على طلب احلكومة مبناقشة االستجواب املقدم من
النواب مسلم البراك ود .جمعان احلربش وصالح امل�لا واملوجه
لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في جلسة سرية .
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< تال املجلس كتاب بعدم إمكان عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء
وقعه  10نواب وحدد مجلس األمة جلسة  5يناير  2011للتصويت
عليه.
< نظر مجلس األمة في بند األسئلة حيث تطرق غير نائب إلى أكثر
من موضوع مثل سياسة التوظيف في القطاع النفطي وتقرير ديوان
احملاسبة بشأن القرارات اإلدارية واملالية في ديوان سمو ولي العهد
وتعيني الطلبة الطيارين وحاالت الوفاة بسبب األخطاء الطبية وفتح
مستوصف الدوحة ،والوديعة االستثمارية ملؤسسة املوانئ ،وتضارب
امل��ص��ال��ح ف��ي ال�����وزارات واجل��ه��ات احلكومية ودراس����ات اجل��دوى
للمشاريع النفطية،كما أبدى غير نائب مالحظات حول تأخر الوزراء
في الرد على األسئلة وعدم دقة بعض األجوبة.
< وافق املجلس ( 27موافقون  23غير موافقني و  1ممتنع من  51أصل
احلضور) على املداولة الثانية لقانون حق إعفاء حلى العسكريني
وأحاله على احلكومة.
< وافق املجلس على املداولتني األولى والثانية باإلجماع ( 46موافقون
من  46أصل احلضور) لقانون الرعاية السكنية للمرأة مبا يقضي
باحتساب أولوية طلبات الكويتيات املتزوجات من غير كويتي من
تاريخ حصول الزوج على اجلنسية الكويتية وأحاله على احلكومة.
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< وافق املجلس على املداولتني األولى والثانية باإلجماع ( 46موافقون
من  46أصل احلضور) لقانون بشأن تعديل قانون بنك التسليف

واإلدخ��ار مبا يقضي بإنشاء صندوق امل��رأة اإلسكاني مببلغ 500
مليون دينار على أن تتولى الهيئة العامة لالستثمار مهمة اإلدارة
واإلشراف على الصندوق وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< قرر املجلس إعادة التقرير احلادي والعشرين التكميلي بشأن إضافة مواد
لقانون اخلدمة املدنية رق��م  15لسنة  1979لتحقيق تكافؤ الفرص بني
اجلنسني في تولي وظائف اإلدارة العليا إلى جلنة شؤون املرأة واألسرة بناء
على طلب رئيس اللجنة مع إبقاء املوضوع مدرجاً على جدول األعمال.

< وافق املجلس على طلب مقدم من  10نواب لتمديد اجللسة إلى االنتهاء
من التقريرين بشأن قانون إسكان املرأة وبنك التسليف.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< قرر املجلس إعادة التقرير السادس عشر التكميلي بشأن إضافة مادة
جديدة إلى قانون إقامة األجانب تقضي بإعفاء أوالد الكويتية من أب
غير كويتي من رس��وم اإلقامة مع منحهم إقامة دائمة وإعطاء احلق
للكويتية بكفالة زوجها غير الكويتي،إلى جلنة شؤون املرأة واألسرة مع
إبقاء املوضوع على جدول األعمال لينظر في اجللسة املقبلة.

جلسة  5يناير  2010اخلاصة
< قرر املجلس عقد جلسة ملناقشة كتاب عدم إمكان التعاون مع سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والذي تقدم به عشرة نواب
في اجللسة السابقة في جلسة سرية بناء على طلب احلكومة.
جدد املجلس الثقة بسمو رئيس الوزراء إذ صوت مؤيداً لكتاب عدم إمكان
التعاون  22نائباً فيما منح الثقة لسموه  25نائباً وامتنع نائب عن
التصويت وغاب نائب عن اجللسة.

جلسة  11و 12يناير :2011
< صدق املجلس على املضابط ذوات األرقام (/1272أ) ،في  28ديسمبر
 2010ورقم (/1272ب) في  29ديسمبر  2010ورقم ( )1273في
 5يناير .2011
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< اطلع املجلس على تقرير األمانة العامة بشأن اجتماعات اللجان البرملانية
منذ افتتاح دور االنعقاد احلالي وحتى نهاية ديسمبر . 2010
< كلف املجلس ( 36موافقون من  41أصل احلضور) جلنة الشؤون
التعليمية بحث قضية إط��ال��ة ال��ي��وم ال��دراس��ي  ،وف��ص��ل التعليم
التطبيقي عن التدريب فض ً
ال عن بحث مشاكل طلبة اجلامعات
اخلاصة على أن تقدم اللجنة تقريراً مفص ً
ال للمجلس في هذا
الشأن.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< وافق مجلس األمة على جميع اإلح��االت ال��واردة في جدول أعمال
جلسة  11يناير .2010
< لم يوافق املجلس 17(.موافقون من  39أصل احلضور)،على فتح
باب ما يستجد إلدراج طلب نيابي بالتصويت على  5توصيات بشأن
موضوع تسرب الغاز في منطقة األحمدي تتعلق بإخالء املنطقة
وتثمني البيوت احلكومية وإج��راء مسح شامل حلماية املواطنني
وتقرير بدل إيجار لكل أسرة ال يقل عن  1500دينار كويتي.
< كلف املجلس(موافقة عامة) .جلنة شؤون البيئة البرملانية بالتحقيق
في أسباب ومالبسات تسرب الغاز في القطعة ( )1مبنطقة األحمدي
وحتديد املسؤولية واجلهة املسؤولة عن التسرب وبحث اإلجراءات
احلكومية التي اتخذت .
< كلف املجلس ( 31موافقون  15غير موافقني نائب ممتنع من  48أصل
احلضور)،جلنة الداخلية والدفاع التحقيق في مالبسات استشهاد
العسكري عبد الرحمن العنزي خالل اعتراض دورية بحرية كويتية
لزورق عراقي.
< كلف املجلس ( 17موافقون من  39أصل احلضور) على فتح باب ما
يستجد إلدراج الطلب النيابي على جدول اإلعمال بتشكيل جلنة
حتقيق في واقعة احتجاز ضابطي في مخفر سلوى.
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< كلف املجلس (موافقة عامة) جلنة املرافق العامة البرملانية التحقيق
في أعطال طائرات مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية .

< كلف املجلس (موافقة عامة) اللجنة الصحية التحقيق في موضوع
األغذية واللحوم الفاسدة وكشف املتورطني من مسؤولني وشركات
في هذه السلع على أن تقدم تقريرها خالل ثالثة أشهر.
< كلف املجلس ( 26موافقون  18غير موافقني نائب ممتنع من
 45أص��ل احل��ض��ور) ،جلنة امل��راف��ق العامة البرملانية التحقيق
في القضايا املتعلقة ب��اإلدارة القانونية لبلدية الكويت،السيما
إحالة مستشارين على التقاعد وإقصاء العديد من الكفاءات
عن اختصاصاتهم.

< كلف املجلس (موافقة عامة) ،دي��وان احملاسبة ،التدقيق وفحص
املستندات في شأن الفارق بني املصروفات الفعلية وقيمة املعدات
التي مت ش��راؤه��ا مل��ش��روع املصفاة الرابعة ،على أن يقدم دي��وان
احملاسبة تقريره ملجلس األمة خالل مدة ثالثة أشهر.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< وافق املجل ــس (موافـقة عامة) ،على تخصيـ ــص س ــاعـ ــة من جلــسة
 8مارس املقبل ملناقشة مشكلة البطالة وإيجاد حلول لها.

< تفويض املجلس (موافقة عامة) اللجنة التعليمية دراسة وبيان حقيقة
موضوع الطلبة الذين كانوا يدرسون في اجلامعات الفلبينية ومت إيقاف
دراستهم دون اعتماد ش��ه��ادات اخلريجني منهم وإي��ج��اد احللول مع
الوزارة لهذه املشكلة،على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى املجلس خالل
شهر.
< أحال املجلس (موافقة عامة) تقرير دي��وان احملاسبة بشأن فحص
ومراجعة التجاوزات املالية واإلداري��ة ب��وزارة اإلعالم إلى احلكومة
وتكليف وزي��ر اإلع�لام اتخاذ اإلج���راءات الالزمة بتصحيح وعالج
األوضاع املخالفة للقانون وتقدمي تقرير للمجلس عن هذه اإلجراءات
خالل شهر مرفقاً بها كل املستندات املؤيدة لذلك.
< كلف املجلس(موافقة عامة) ،جلنة حماية األموال العامة كلجنة حتقيق
ببحث رغبة وزارة الدفاع أو أي جهة حكومية أخرى شراء طائرتي شحن
وفق ما أثاره النواب عند مناقشة اخلطاب األميري ،وكذا بحث طلبات
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التنازل عن احليازات واالستراحات وفق قرارات املجـل ــس الب ـلـدي في
 8و 22يونيو2010م وقرار مجلس ال��وزراء رقم ( )767أوالً باجتماعه
رقم ( )2010/24املنعقد بتاريخ 23مايو 2010م.
< لم يوافق املجلس ( 27موافقون على تقرير اللجنة التشريعية برفض
رفع احلصانة و 7غير موافقني ونائبان امتنعا عن التصويت من
 36إجمالي احلضور)،.على طلب رفع احلصانة عن النائب فيصل
الدويسان في جنحة صحافة.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< وافق املجلس (موافقة عامة) ،على تشكيل جلنة حتقيق برملانية من
 5أعضاء للتحقيق في مالبسات وف��اة مواطن ك��ان محتجزاً لدى
وزارة الداخلية وذلك عقب نقله إلى املستشفى على أن تقدم اللجنة
تقريرها في غضون أسبوعني وزكى املجلس األعضاء مرزوق الغامن
وصالح املال وسعدون حماد وخالد العدوة ودليهي الهاجري لعضوية
جلنة التحقيق غير أن النائب دليهي الهاجري قدم استقالته وزكى
املجلس بدالً منه النائب د .علي العمير.

جلسة 25و 26يناير 2011
< ص��دق املجلس على املضبطتني ذوات���ي ال��رق��م�ين رق��م (/1274أ)
و(/1274ب) بتاريخ  11و 12يناير .2011
< وافق املجلس (موافقة عامة) على متديد مدة تقدمي ديوان احملاسبة
ت��ق��ري��ره ع��ن أع��م��ال الهيئات ال��ري��اض��ي��ة إل��ى ح�ين ورود البيانات
واملستندات املطلوبة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
< كلف املجلس (موافقة عامة)،ديوان احملاسبة دارسة موضوع التأمني
الصحي وتقدمي تقرير في شأنه في موعد غايته ( )6أشهر.
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< موافقة املجلس على إحالة مالحظات دي��وان احملاسبة في شأن
احلساب اخلتامي لديوان اخلدمة املدنية للسنة املالية 2010/2009م
على جلنة حماية األموال العامة .

< قرر املجلس (موافقة عامة) قبول استقالة النائب خالد الطاحوس
من عضوية جلنة شؤون املرأة وتزكية النائب د.أسيل العوضي بدالً
منه.
< قرر املجلس (موافقة عامة) تأجيل البت في كتاب االستقالة من
مجلس األمة املقدم من النائب حسني القالف إلى اجللسة املقبلة.
< واف��ق مجلس األم��ة على جميع االح��االت ال��واردة في ج��دول أعمال
جلسة  25يناير .2011

< وافق املجلس على  6توصيات نيابية بشأن املنحة األميرية تتعلق
بطلب ش��م��ول املنحة لبعض الفئات مثل أب��ن��اء الكويتيات وأب��ن��اء
الشهداء ،ولورثة من توفي بعد إعالن املنحة ورجال القوات املسلحة
والشرطة من غير الكويتيني  ،مع تكليف دي��وان احملاسبة متابعة
صحة إجراءات صرف املنحة ووضع وزارة التجارة الضوابط الالزمة
لصرف املواد التموينية.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< وافق املجلس باإلجماع ( 53موافقون من  53أصل احلضور) على
قانون املنحة األميرية وأحاله على احلكومة.

< لم يوافق املجلس على  3توصيات نيابية بصرف املنحة األميرية
في  10فبراير  2010وإيداع مبلغ  50مليون دينار في حساب بيت
الزكاة لتوزيعها على املستفيدين من مساعدات بيت ال��زك��اة18(.
موافقون من  47أصل احلضور) وإضافة عبارة «مبناسبة  50سنة
على االستقالل و  20سنة على التحرير و  5سنوات على تولي
األمير مقاليد احلكم»،في صدر القانون.
< واف��ق املجلس باإلجماع ( 53موافقون م��ن  53أص��ل احل��ض��ور) على
املداولتني األولى والثانية بتعديل املادة ( )10من القانون  32لسنة 67
بشأن اجليش بجعل زيادة رواتب رجال اجليش مبرسوم وليس بقانون
وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< وافق املجلس باإلجماع ( 53موافقون من  53أصل احلضور) تعديل املادة
( )8من القانون رقم ( )23لسنة  1968بشأن قوة الشرطة بجعل زيادة
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روات��ب رجال الشرطة مبرسوم وليس بقانون وأح��ال املجلس القانون
على احلكومة.
< واف��ق املجلس (موافقة عامة) ،على توصية نيابية بإضافة العسكريني
املتقاعدين واخلليجيني واملقيمني بصورة غير قانونية إلى مرسوم بقانون
بزيادة العسكريني في اجليش والشرطة واحلرس الوطني واإلطفاء.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< وافق املجلس باإلجماع ( 51موافقون من  51إجمالي احلضور) على
مرسوم تعديل قانون بشأن إقامة األجانب وأحال املجلس القانون على
احلكومة.
< وافق املجلس ( 30موافقون من  46أصل احلضور) على تأجيل جلسات
شهر فبراير املقررة في  8و 9وأيضاً  22و 23منه على أن يضاف يوم
إلى جلسات شهر مارس املقبل .
< وافق املجلس(موافقة عامة) على طلب نيابي بتكليف اللجان املختصة
بإجناز التقارير اخلاصة باقتراحات بقانون املتعلقة بضم اإلدارة العامة
للتحقيقات في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة على أن تعرض في أول
جلسات املجلس القادم بعد مناقشة االستجواب املقدم لوزير الداخلية
وباألسبقية على ما عداه.

جلسة  8و  9و  10مارس 2011
< صـ ــدق مجلس األم���ة على املضبطتني ذوات���ي ال��رق��م�ين (/1275أ)
و(/1275ب) بتاريخ  25و 26يناير . 2011
< قبل املجلس (موافقة عامة) استقالة النائب د .جمعان احلربش من
عضوية جلنة شؤون املرأة واألسرة وتزكية النائب عدنان املطوع بدالً
منه لعضوية اللجنة.
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< مدد املجلس (موافقة عامة) املهلة املقررة للجنة املرافق العامة لتقدمي
تقريرها بشأن التحقيق في أم��ور تخص اإلدارة القانونية في بلدية
الكويت ملدة شهر.

< واف��ق املجلس (موافقة عامة) على نظر اتفاقيتي التجارة احل��رة بني
دول اخلليج ودول الرابطة األوروبية وسنغافورة في جلسة اخلميس
التكميلية  10مارس . 2011
< فوض املجلس (موافقة عامة) جلنة حماية األموال العامة باالستعانة
بديوان احملاسبة في مراجعة وتدقيق بيانات الهيئة العامة لالستثمار
في املوضوعات التي تنظرها اللجنة.

< قرر املجلس رفع االستجواب الذي كان مقدماً لوزير الداخلية السابق
الشيخ جابر اخلالد من جدول األعمال بعد استقالة الوزير.
< أدى نائب رئيس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود الصباح
اليمني الدستورية أمام املجلس.
< كلف املجلس (موافقة عامة) جلنة مشتركة من اللجنتني التعليمية
واملالية لدراسة كادر املعلمني ومكافأة الطلبة على أن تقدم تقرير ينظر
في جلسة  5أبريل املقبل .

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< وافق املجلس على جميع اإلحاالت الواردة في جدول أعمال مجلس األمة
جلسة مارس  2011من دون مالحظات من أي نائب .

< لم يوافق املجلس ( 18موافقون من  48أصل احلضور ) على مناقشة
تقرير جلنة غير محددي اجلنسية بشأن احلقوق املدنية واالجتماعية
لفئة املقيمني بصورة غير قانونية.
< واف��ق املجلس (موافقة عامة) على تكليف دي��وان احملاسبة بالتدقيق
ومراجعة املراكز املالية والتجاوزات على املال فيما عرف بأزمة املناخ
على أن يقدم تقريره في غضون  10أيام.
< كلف املجلس (موافقة عامة) اللجنة التشريعية إع��داد تقرير بشأن
احلكم الصادر بحق النائب خلف دميثير وعرضه على املجلس في
اجللسات املقبلة.
< وافق املجلس بعد مناقشة موضوع البطالة وفرص التوظيف على 9
توصيات منها الربط بني مشروعات خطة التنمية وبني قضية التوظيف
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وتعديل التشريعات وتطبيق اإلحالل على نحو  60ألف موظف وموظفة
غير كويتيني يعملون بالقطاع احلكومي وتشجيع التقاعد املبكر السيما
بني اإلن��اث والقضاء على ظاهرة االجت��ار في اإلقامات والربط بني
مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< وافق املجلس (موافقة عامة)على التوصيات الواردة في تقرير جلنة
التحقيق البرملانية بشأن مالبسات وف��اة املواطن محمد امليموني
وعددها  11توصية منها إحالة كل من يثبت قيامه أو مشاركته أو
مساهمته في هذه الواقعة على النيابة العامة ،والنظر في بعض
التشريعات ذات الصلة بكفالة احلقوق واحلريات وإجراءات القبض
والتفتيش أو االحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة واستمرار عمل
جلنة التحقيق في هذه القضية وأي قضايا مشابهه ذات صلة بأي
انتهاك جسدي أو عمليات تعذيب خالل السنوات اخلمس السابقة
مع تخويل اللجنة الصالحيات الالزمة لذلك وعلى أن تقدم تقريرها
قبل نهاية الفصل التشريعي احلالي .
< وافق املجلس على توصية نيابية بإيقاف  4قيادات أمنية وهم املدير
العام لإلدارة العامة للمباحث اجلنائية واملدير العام لإلدارة العامة
ملكافحة املخدرات ،ومساعد املدير العام للمباحث اجلنائية لشؤون
احملافظات ومدير إدارة املباحث األحمدي،وذلك فيما يتعلق بقضية
تعذيب محمد امليموني.
< أقر املجلس قانونني باملوافقة على اتفاقيتي التجارة احلرة بني دول
اخلليج وسنغافورة ودول راب��ط��ة التجارة احل��رة األوروب��ي��ة (إفتا)
وأحالهما على احلكومة.
< أقر املجلس املداولة الثانية ( 35موافقون  12غير موافقني  6ممتنعون
من  53أصل احلضور) بإضافة مواد جديدة إلى املرسوم بقانون رقم
 15لسنة  1979في شأن اخلدمة املدنية وأحاله على احلكومة.
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< وافق املجلس ( 34موافقون  9غير موافقني  4ممتنع من  57أصل
احلضور) على املداولة األولى للقانون بشأن نقل إدارة التحقيقات في

وزارة الداخلية إلى النيابة العامة لكنه رفض االستثناء من املادة 104
من الالئحة لنظر املداولة الثانية ( 30موافقون  15غير موافقني 1
ممتنع من  46أصل احلضور) .
< أص��در مجلس األم��ة بياناً باإلجماع يحيى فيه ث��ورة الشعب الليبي
ويطالب بسحب شرعية نظام العقيد القذافي واالعتراف باملجلس
الوطني االنتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.

للصندوق والنواب د .علي العمير وغامن امليع وشعيب املويزري أعضاء
في الشعبة البرملانية.

جلسة خاصة  15مارس 2011
< وا ف��ق املجلس على املداولتني األو ل��ى والثانية باإلجماع ( 45
موافقون من  45أصل احلضور) بشأن تعديل قانون ا لـ ــتأمينات
االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية وأحال املجلس القانون
على احلكومة.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< قرر املجلس عقد اجتماع الشعبة البرملانية ملجلس األمة حيث اعتمدت
حسابها اخلتامي وميزانيتها وزكت النائب مرزوق الغامن وكي ً
ال للشعبة
وانتخب النائب د .أسيل العوضي أميناً للسر وصالح عاشور أميناً

< وافق املجلس على إحالة جميع االقتراحات املقدمة من النواب
إل ج���راء ت��ع��دي�لات على ق��ا ن��ون التأمينات االجتماعية وز ي��ادة
املعاشات التقاعدية على اللجنة املالية البرملانية لدراستها
وإعداد تقرير بشأنها مع منحها صفة االستعجال.

جلسة  22و 23و 24مارس 2011
< صدق املجلس على املضابط ذوات األرقام (/1276أ) و (/1276ب)
و (/1276ج) و (/1277خاصة) في تاريخ  8و  9و  10و  15مارس
.2011
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< مدد املجلس ( 30موافقون  19غير موافقني من  49احلضور)عمل
اللجنة الصحية بصفتها جلنة حتقيق في تقرير دي��وان احملاسبة
بشأن مصروفات العالج في اخل��ارج على أن تنجز تقريرها قبل
نهاية دور االنعقاد احلالي.
< واف��ق املجلس (موافقة عامة) على اق��ت��راح بإحالة تقرير اللجنة
الصحية كلجنة حتقيق بشأن العالج في اخلارج عقب االنتهاء منه
على النيابة العامة.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< مدد املجلس (موافقة عامة) املهلة للجنة التشريعية البرملانية إلعداد
تقريرها بشأن املالبسات احمليطة بعضوية النائب خلف دميثير في
ضوء حكم محكمة التمييز الصادر بحقه على أن تنجزه قبل جلسة
 5أبريل املقبل.
< فوض املجلس (موافقة عامة) جلنة حماية األم��وال العامة لالستعانة
بديوان احملاسبة إلعداد تقريرها بشأن تعديالت الديوان على قانون
حماية األموال العامة.
< واف��ق املجلس على جميع اإلح��االت ال��واردة في ج��دول أعمال جلسة 22
مارس  2011من دون مالحظات من أي عضو.
< أقر املجلس ( 47موافقون  1غير موافقني  3ممتنع من  51احلضور)
املداولتني األول��ى والثانية لقانون بإنشاء هيئة لطباعة ونشر القرآن
الكرمي والسنة النبوية وعلومهما وأحاله على احلكومة.
< أقر املجلس ( 38موافقون  1غير موافق «وزير املالية» من  39احلضور)
املداولتني األولى والثانية بتعديل املادة األولى من القانون رقم  27لسنة
 2008بشأن صرف دعم مالي  50ديناراً ملن لم يصرف له من قبل
وأحال املجلس القانون على احلكومة.
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< أقر املجلس ( 34موافقون  9غير موافقني  3ممتنع من  46احلضور)
املداولة الثانية للقانون بشأن نقل اإلدارة العامة للتحقيقات من وزارة
الداخلية إلى النيابة العامة ،وأحاله على احلكومة( .ردت��ه احلكومة
تالياً).

< كلف املجلس (موافقة عامة) ديوان احملاسبة التحقيق في مناقصتي
جسر جابر ومحطة كهرباء الزور الشمالية مع ضم أسئلة النائب عادل
الصرعاوي التي قدمها في هذا الشأن إلى هذا التكليف على أن يقدم
ديوان احملاسبة تقريره في غضون  3أشهر.
< أحال املجلس (موافقة عامة) تقرير ديوان احملاسبة بشأن بعض أوجه
اجلوانب اإلداري��ة واملالية بديوان سمو ولي العهد على جلنة حماية
األموال العامة على أن تقدم تقريرها خالل شهرين.

جلسة  10و  11و  12مايو 2011
< أدت احلكومة اجلديدة اليمني الدستورية وقد أدلى سمو رئيس الوزراء الشيخ
ناصر احملمد األحمد الصباح ببيان أكد فيه أولويات املرحلة اجلديدة.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< واف��ق املجلس (موافقة عامة) على مناقشة التقرير األول للجنة
التعليمية حول االقتراحات بقوانني بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع
الطلبة الدارسني على نفقتهم اخلاصة في جلسة  6أبريل املقبل
وذلك عقب مناقشة كادر املعلم ومكافأة الطلبة.

< فاز النائب عدنان عبد الصمد بأمانة سر املجلس (خلفا لعلي الراشد
ال��ذي أصبح وزي���راً) بعد حصوله على  32صوتاً مقابل  26ملنافسه
النائب مبارك اخلرينج وامتناع نائبني من  60إجمالي احلضور.
< صدق املجــلس على املض ـ ــابط ذوات األرقام (/1278أ) و (/1278ب)
و (/1278ج) بتـ ــاريـ ــخ  22و  23و  24مـ ــارس  2011ورقـ ـ ــم ()1279
في  5أبريل .2011
< واف��ق املجلس (موافقة عامة) على رسالة احلكومة باستعجال نظر
مشروعني بقانونني بشأن اجلمعيات التعاونية واملساعدات العامة.
< أحال املجلس (موافقة عامة) مالحظات ديوان احملاسبة في شأن تدني
القيمة اإليجارية ملوقع املجلس األوملبي اآلسيوي على جلنة حماية
األموال العامة.
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< مدد املجلس (موافقة عامة) املهلة للجنة املرافق العامة كلجنة
حتقيق مل��دة شهر لتقدمي تقريرها ف��ي ش��أن األ م���ور املتعلقة
باإلدارة القانونية ببلدية الكويت.
< جدد املجلس (موافقة عامة) التكليف لديوان احملاسبة لفحص
أعمال الهيئات الرياضية بناء على اقتراح نيابي.
< اطلع املجلس على التقرير الدوري لألمانة العامة باجتماعات اللجان
البرملانية من مطلع يناير إلى نهاية أبريل  2011املاضيني.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< وا ف��ق املجلس على سحب احلكومة لرسالتها بشأن استعجال
نظر املشروع فتح اعتماد إضافي مبيزانية الهيئة العامة لشؤون
الزراعة وإدراج ذلك في ميزانية . 2012/2011
< وافق املجلس على جميع اإلحاالت املدرجة على جدول أعم ــال
جلسة  10مايو .2011
< ق��رر مجلس األ م���ة س��ق��وط اال س��ت��ج��وا ب��ات ا مل��و ج��ه��ة إ ل��ى وزراء
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد والنفط واإلعالم الشيخ
أحمد العبد الله واخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ورفعها
من ج��دول األعمال كونها مقدمة ضد احلكومة السابقة قبل
استقالتها.
< أ ج���اب ا مل��ج��ل��س ط��ل��ب ا حل��ك��و م��ة بتأجيل ط��ل��ب ا مل��ن��ا ق��ش��ة بشأن
استيضاح سياسة احلكومة اإلعالمية مل��دة أسبوعني مبوجب
املادة  76من الالئحة الداخلية.
< وافق املجلس ( 34موافقون  2غير موافقني  1ممتنع و  17لم
يدلوا بأصواتهم من  54إجمالي احلضور)،على تقرير اللجنة
التشريعية بصحة عضوية النائب خلف دميثير.
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< أقر املجلس قانون تعميم زيادة اخلمسني دينار اً بعد التصويت
ع��ل��ى م��ر س��وم ا ل���رد ( 46م��وا ف��ق��ون  11غ��ي��ر م��وا ف��ق�ين م��ن 57
إجمالي احلضور) وأعاده مجدد اً إلى احلكومة.

< وافق املجلس ( 34موافقون  9غير موافقني  10ممتنعون من 53
إجمالي احلضور) على املداولة األولى لالقتراحات بقوانني بشأن
كادر املعلمني.
< وافق املجلس ( 40موافقون  1غير موافقني  9ممتنعون من  50إجمالي
احلضور) على املداولة األولى لالقتراحات بقوانني بشأن مكافآت
الطلبة في اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

< وافق املجلس على تكليف اللجنة البرملانية إج��راء التعديالت على
تقريرها وفق مالحظات األعضاء متهيداً لرفعه إلى مقام حضرة
صاحب السمو أمير البالد ،حفظه الله ورعاه.
< وافق املجلس ( 46موافقون  3غير موافقني من  49إجمالي احلضور)
على املداولة األولى ملشروع واقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 24
لسنة  1979في شأن اجلمعيات التعاونية.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< واف��ق املجلس على إحالة التقرير اخل��اص بتأسيس صندوق دعم
الطلبة ال��دارس�ين على نفقتهم اخل��اص��ة على جلنة مشتركة من
اللجنتني املالية والتعليمية ل��دراس��ة كلفته املالية ومنحه صفة
االستعجال وإبقائه على جدول األعمال.

< أنهى املجلس النقاش العام تقرير اللجنة الصحية البرملانية حول
مشروع واقتراح بقانون في شأن املساعدات العامة.
< كلف مجلس األمة جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية بحث التهديدات
اإليرانية املتكررة لدول اخلليج العربي ،خصوصاً دولة الكويت ،ومن
ثم إصدار بيان حول تطورات هذا امللف ،في ضوء النقاش مع نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ د .محمد الصباح حول
التفاصيل والتطورات األخيرة بشأن هذا امللف.
< وافق املجلس (موافقة عامة) على اقتراح نيابي بتقدمي نظر تقرير
جلنة ال��ش��ؤون امل��ال��ي��ة ب��ش��أن منح م��ع��اش��ات استثنائية ومكافآت
للعسكريني ورجال اإلطفاء ممن انتهت خدماتهم ،عقب االنتهاء من
مشروع قانون بشأن املساعدات العامة.
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جلسة  17و 18مايو 2011
< حث املجلس احلكومة على اإل س��راع بإرسال برنامجها عمال
باملادة  98من الدستور.
< ق��رر املجلس (موافقة عامة) اال ل��ت��زام بدعوة د ي��وان احملاسبة
حلضور اجتماعات جلان مجلس األمة قبل املوعد احملدد مبدة
ال تقل عن  48ساعة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< واف���ق املجلس ( 37م��واف��ق��ون  10غير م��واف��ق�ين م��ن  47إجمالي
احلضور) على تأجيل مناقشة االستجواب ال��ذي قدمه النائبان
أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري إلى سمو رئيس ال��وزراء
سنة مع جاهزية احلكومة ملناقشة االستجواب حال ص��دور قرار
احملكمة الدستورية في طلب التفسير قبل انتهاء مدة السنة.
< وافق املجلس باإلجماع ( 50موافقون من  50إجمالي احلضور)
على املداولة األولى ملشروع واقتراح بقانون بشأن املساعدات
العامة وتأجيل املداولة الثانية إلى اجللسة القادمة.
< وا ف��ق املجلس ( 45موافقون  5غير موافقني نائب امتنع عن
ا ل��ت��ص��و ي��ت م��ن  51إ ج��م��ا ل��ي ا حل���ض���ور) ع��ل��ى ا مل���داو ل���ة األو ل���ى
ل�لا ق��ت��راح بقانون ب��ش��أن منح معاشات استثنائية للعسكريني
ورجال األطفاء ممن انتهت خدماتهم وتأجيل املداولة الثانية
إلى اجللسة القادمة.
< قرر املجلس تخصيص ساعتني ملناقشة اإل ج��راءات احلكومية
جت��اه الكويتيني املعتقلني ف��ي غوانتانامو ،و ق��د ش��رع املجلس
يناقش هذا املوضوع في اليوم التالي (أي في  18مايو )2011
ومت رفع اجللسة قبل االنتهاء من املناقشة.
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< لم يوافق املجلس ( 27موافقون  27غير موافقني وامتنع نائب عن
التصويت من  55إجمالي احلضور)على تقدمي مناقشة تقرير جلنة
املرافق العامة في شأن نزع ملكية وتثمني مساكن قطعتني ( 5و)10
في خيطان.

< وافق املجلس (موافقة عامة) على اقتراح بتكليف اللجنة املالية
البرملانية درا س��ة وا س��ت��ع��راض آ ل��ي��ات عمل احملفظة العقارية
املليارية التي أنشأتها الهيئة العامة لالستثمار ،لالستثمار في
السوق العقاري احمللي باستثناء السكن اخلاص.
< وا ف��ق املجلس ( م��وا ف��ق��ة ع��ا م��ة) على ت��ق��دمي تقرير اللجنة عن
م��ش��روع ا ل��ق��ا ن��ون ب��ر ب��ط م��ي��زا ن��ي��ة الهيئة ا ل��ع��ا م��ة ل��ش��ؤون ذوي
اإلعاقة للسنة املالية  2012/2011على أن يناقش في جلسة
 31مايو املقبل.

< وافق املجلس (موافقة عامة) على اقتراح بإحالة تقارير ديوان
احملاسبة بشأن رقابة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على
اجلمعيات التعاونية واحتاد اجلمعيات على احلكومة على أن
تقدم تقرير بشأنها خالل ثالثة أشهر ويحال بدوره على اللجنة
الصحية واالجتماعية لتقدمي تقرير بشأنها.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< كلف املجلس (موافقة عامة) جلنة الداخلية والدفاع بحث مدى
التزام احلكومة تنفيذ املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1979
بشأن الدفاع املدني وبحث اللجنة اإلجراءات واآلليات املتخذة
م��ن ا جل��ه��ات احلكومية ك��ا ف��ة ف��ي سبيل تنفيذ ا مل��ر س��وم ور ف��ع
تقرير للمجلس خالل ثالثة أشهر.

< وافق املجلس (موافقة عامة) تخصيص ساعتني من جلسة 31
مايو  2011ملناقشة أسباب تنامي أمراض السرطان وسياسة
احلكومة ملعاجلتها(.متت مناقشة املوضوع).
< وا ف���ق ا مل��ج��ل��س ( م��وا ف��ق��ة ع��ا م��ة) بطلب ت��ق��دمي ا ل��ت��ق��ر ي��ر ا ل��را ب��ع
للجنة الشؤون التشريعية واملدرج على جدول األعمال اخلاص
بالقوانني اخلاصة في هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
على أن يناقش في جلسة  18مايو اجلاري  (.2011ل��م يناقش
التقرير نظر اً لرفع اجللسة قبل الوصول إلى هذا البند).
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جلسة  31مايو و 1يونيو 2011
< أدى النائب األول لرئيس مجلس ا ل��وزراء وز ي��ر الدفاع الشيخ
جابر املبارك اليمني الدستورية في مستهل اجللسة.
< ص����دق ا مل��ج��ل��س ع��ل��ى ا مل���ض���ا ب���ط ذوات االر ق������ام (/1280أ)
و(/1280ب) و(/1280ج) بتاريخ  10و 11و 12م��ا ي��و 2011
(/1281أ) و(/1281ب) بتاريخ  17و 18مايو .2011

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< وا ف��ق املجلس من دون نقاش على رسالة وز ي��ر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء بإعادة التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية
في شأن مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
إلى اللجنة إلدخال تعديالت بسيطة عليه على أن يبقى مشروع
القانون مدرجاً على جدول أعمال املجلس .
< وا ف���ق ا مل��ج��ل��س ( 35م��وا ف��ق��ون  27غ��ي��ر م��وا ف��ق�ين  1ممتنع من
 63إجمالي احلضور) على طلب إحالة استجواب الذي قدمه
ا ل��ن��ا ئ��ب��ان ع��ادل ا ل��ص��ر ع��اوي و م���رزوق ا ل��غ��امن إ ل��ى ن��ا ئ��ب رئيس
الوزراء وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون التنمية
الشيخ أحمد الفهد على اللجنة التشريعية لبحث ودراسة مدى
تطابقه والدستور والقانون على أن تعد تقريرها في غضون
أسبوعني.
< أ ج��اب املجلس طلب سمو رئيس ا ل��وزراء الشيخ ناصر احملمد
ب��ت��أ ج��ي��ل م��ن��ا ق��ش��ة اال س��ت��ج��واب ا مل��و ج��ه م��ن األ ع���ض���اء د.و ل��ي��د
الطبطبائي ،ود.محمد هايف و م��ب��ارك ا ل��وع�لان إ ل��ى اجللسة
القادمة لعدم مرور أسبوعني منذ تقدميه ملجلس األمة  ،وذلك
مبوجب نص املادة  135من الالئحة الداخلية.
< وا ف��ق املجلس ( 51موافقون  9غير موافقني  1ممتنع من 61
أ ص��ل احلضور) على التقرير التاسع والستني للجنة الشؤون
التشريعية برفع احلصانة عن النائب صالح عاشور في قضية
جنح مرئي ومسموع.

< وافق املجلس على اإلحاالت الواردة في جدول أعمال جلسة  31مايو
2011من دون مالحظات.
< وافق املجلس ( 49موافقون  9غير موافقني  2ممتنعان من  60أصل
احل��ض��ور) على التقرير السبعني للجنة ال��ش��ؤون التشريعية برفع
احلصانة عن النائب مسلم البراك في قضية جنح صحافة.

< واف���ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى تخصيص ج��ل��س��ات أس��ب��وع��ي��ة ي��وم��ي ال��ث�لاث��اء
واألربعاء من كل أسبوع اعتباراً من  7و  8يونيو  2011لنظر تقارير
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي بشأن ربط ميزانيات املؤسسات
املستقلة والهيئات امللحقة وامليزانية العامة للدولة.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< وافق املجلس على املداولتني األولى والثانية ( 35موافقون  22غير
موافقني من  57من إجمالي احلضور) للقانون بشأن تعديل بعض
أحكام الالئحة الداخلية ملجلس األمة وأحاله على احلكومة ويتعلق
التعديل بالتمثيل القانوني للمجلس أث��ن��اء ف��ت��رات احل��ل وإع��ف��اء
السلطة التشريعية من الرسوم القضائية.

< واف��ق املجلس (موافقة عامة) بعد مناقشة طلب نيابي حول سياسة
وإج��راءات احلكومة بشأن انتشار مرض السرطان على  10توصيات
قدمها  38نائبا منها زيادة أعداد البرامج اخلاصة بالكشف املبكر عن
أمراض السرطان وزي��ادة ميزانيتها وتعميمها على جميع احملافظات
وزيادة أعداد اجتماعات جلان العالج باخلارج وسرعة إجناز معامالت
املرضى والتعاون مع وزارة التجارة وبلدية الكويت أو أي جهات أخرى
معينة للكشف عن األغذية املسببة ألمراض السرطان.
< وافق املجلس ( موافقة عامة) على اقتراح قدمه  6نواب بإحالة كل
ما مت طرحه ح��ول م��رض السرطان في جلسة مجلس األم��ة على
اللجنة الصحية واالجتماعية لتدرسه هي واحلكومة وتقدم تقريراً
للمجلس بداية دور االنعقاد القادم متضمنا األخ��ذ باالقتراحات
والتوصيات الالزمة .
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جلسة 14و 15يونيو 2011
< أحيط املجلس علماً باستقالة نائب رئيس الوزراء وزير لدولة لشؤون
اإلسكان وزي��ر الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد وتعيني
الشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية
باإلضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون اإلسكان وزير دولة لشؤون
التنمية بالوكالة.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< صدق املجلس على املضابط ذوات االرقام (/1282أ) و(/1282ب)
و(/1283أ) و(/1283ب) بتواريخ  31مايو و 1و 7و 8يونيو . 2011
< وافق املجلس على متديد (موافقة عامة) املهلة احملددة للجنة املرافق
العامة لتقدمي تقريرها كلجنة حتقيق في شأن األمور املتعلقة باألداء
في إدارة الشؤون القانونية ببلدية الكويت ملدة شهر آخر.
< وافق املجلس على تقدمي نظر (موافقة عامة) على بعض مشروعات
القوانني اخلاصة باالتفاقيات املدرجة على جدول األعمال .
< كلف املجلس (موافقة عامة) جلنة شؤون البيئة والطاقة النووية
بحث ما أثير عن تلوث مياه الشرب واستدعاء املسؤولني املعنيني
واالطالع على نتائـج العينات التي مت فحصها  ،على أن تقدم اللجنة
تقريرها قبل بداية دور االنعقاد العادي القادم.
< تكليف ( 55موافقون ونائب غير موافق  -فيصل الدويسان -من 56
إجمالي احلضور) جلنة الشؤون الداخلية والدفاع مبناقشة نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول تهديد أحد رجال األعمال
ال��واف��دي��ن أح��د م��دي��ري الصحف بعد كشفه دور االس��ت��خ��ب��ارات
السورية.
< كلف املجلس ( 42م��واف��ق��ون  18غير موافقني م��ن  60إجمالي
احل��ض��ور) جلنة امل��ال ال��ع��ام بصفتها جلنة حتقيق لبحث بيانات
وأصول املديونيات الصعبة املعروفة باسم أزمة املناخ على أن تقدم
تقريرها خالل ثالثة شهور.

< رفع االستجواب املوجه من العضوين عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن
إلى نائب رئيس ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون اإلسكان وزي��ر الدولة
لشؤون الت ـ ــنمية من جـ ــدول األعمال الستقالة الوزير وتثب ـ ــيت تقرير
اللجنة التشــريعية بشأن االستجواب في املضبطة ثم رفعه من دون
مناقشة.

< قرر املجلس عقد جلسة خاصة للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون
مع سمو رئيس الوزراء يوم اخلميس  23يونيو  2011اجلاري.
< وافق املجلس على جميع اإلحاالت الواردة في جدول أعمال جلسة 14
يونيو  2010من دون مالحظات من أي عضو.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< ناقش املجلس االستجواب املوجه من النواب د.وليد الطبطبائي ود.محمد
هايف ومبارك الوعالن إلى سم ــو رئيس ال ـ ــوزراء ف ـ ــي جل ــسة سرية
( 40موافقون  24غير موافقني من  64أصل احلضور) وبعد النقاش
قدم  10نواب كتاب بعدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء
هم  :د.فيصل املسلم و محمد براك املطير ود.ضيف الله بورمية وعلي
الدقباسي وسالم النمالن وشعيب املويزري وخالد الطاحوس ود.جمعان
احلربش،وناجي عبدالهادي وعبدالرحمن العنجري.

< رف��ض املجلس ( 25موافقون  25غير موافقني نائب ممتنع م��ن 51
إجمالي احلضور) رفع احلصانة عن النائب مسلم البراك.
< وافق املجلس ( 47موافقون  11غير موافقني من  58إجمالي احلضور)
على امل��داول��ة الثانية لقانون منح ب��دالت وم��ك��اف��أت ألع��ض��اء الهيئة
التعليمية الكويتيني في وزارتي التربية واألوقاف،وأحال املجلس القانون
على احلكومة بصفة االستعجال استناداً إلى امل��ادة  65من الدستور
ليصبح نافذاً مبرور  7أيام إذا لم ترده احلكومة (.ردته احلكومة الحقاً
مبرسوم ولم يستطع املجلس إقراره مجدداً).
< وافق املجلس ( 42موافقون  5غير موافقني من  47إجمالي احلضور)
على املداولة الثانية لقانون زيادة مكافآت الطلبة في جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،وأحال املجلس القانون على
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احلكومة بصفة االستعجال استناداً إلى املادة  65من الدستور ليصبح
نافذاً مبرور  7أيام إذا لم ترده احلكومة( .ردته احلكومة الحقاً مبرسوم
ولم يستطع املجلس إقراره مجدداً).
< وافق املجلس باإلجماع ( 52موافقون من  52إجمالي احلضور) على
املداولة الثانية عن مشروع قانون في شأن املساعدات العامة،وأحال
املجلس القانون إلى احلكومة.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

< وافق املجلس ( 28موافقون  25غير موافقني من  53إجمالي احلضور)
على تأجيل امل��داول��ة الثانية عن مشروع قانون في ش��أن اجلمعيات
التعاونية إلى دور االنعقاد القادم ملزيد من الدراسة.
< أجاب املجلس طلب احلكومة بإعادة التقرير السادس عشر التكميلي
للجنة املالية عن االقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية
ومكافآت استحقاق للعسكريني ورجال اإلطفاء ممن انتهت خدماتهم
إلى اللجنة ألخذ رأيها في التعديالت ودراسة كلفتها املالية .
< وافق املجلس على اقتراح نيابي بصرف الوزير املختص للطالب املتزوج
 50ديناراً عن كل ولد إذا لم يكن مشموالً بعالوة األوالد من أي جهة
أخرى.
< واف���ق املجلس على طلب احل��ك��وم��ة م��ن خ�لال وزي���ر النفط وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة على تقدمي نظر التقرير السابع عشر
للجنة املالية واالقتصادية في شأن إصدار اخلطة السنوية الثانية
( .2012/2011ل��م ينظر املجلس مشروع قانون اخلطة السنوية
الثانية).
< وافق املجلس (موافقة عامة) على تخصيص جميع اجللسات القادمة
ملناقشة امليزانيات.
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< وافق املجلس (موافقة عامة) على مقترح لفض دور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الثالث عشر يوم  29يونيو  2011اجلاري.

جلسات  7و 8و 20و 21و 22يونيو 2011
< واف ــق املجل ـ ــس ( 39موافقون « »1غير موافق من  40إجمالي احلضور)
على ربـ ــط ميزانيـ ــة الهيئ ــة العامـ ــة لشـ ـ ــؤون املعاقـ ــني للس ــنة املالية
،2011/ 2010وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< وافق املجلس ( 38موافقون « »1غير موافق من  39إجمالي احلضور) على
ربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون املعاقني للسنة املالية ،2012/ 2011وأحال
املجلس القانون على احلكومة.
البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< وافق املجلس على  6توصيات واردة في التقريرين الثاني والثالث للجنة
امليزانيات واحلساب اخلتامي الثاني والثالث بشأن ربط ميزانية الهيئة
العامة لشؤون اإلعاقة للسنتني املاليتني (2011/ 2010و)2012/ 2011
وتتعلق التوصيات بسرعة إصدار الالئحة الداخلية للمجلس األعلى
للهيئة والعمل على ضمان حقوق األطفال املعاقني والتزام تقدمي تقرير
سنوي إلى مجلس األمة حول ما مت تنفيذه خالل السنة املاضية وما هو
مخطط له خالل السنة القادمة واعتبار تنفيذ برنامج صحي للنساء
احلوامل واملواليد للكشف املبكر عن اإلعاقة من أولويات عمل الهيئة
والبدء في تنفيذ مبنى خاص للهيئة.
< وافق املجلس ( 37موافقون  5غير موافقني من  42إجمالي احلضور)
على ربط ميزانية بلدية للسنة املالية ،2012/ 2011وأح���ال املجلس
القانون على احلكومة.
< وافق املجلس ( 44موافقون  4غير موافقني من  48إجمالي احلضور)
على ربط ميزانية املؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة املالية
،2012/ 2011وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< وافق املجلس ( 34موافقون  7غير موافقني من  41إجمالي احلضور)
على رب��ط ميزانية الهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار للسنة امل��ال��ي��ة 2011
،2012/وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< وافق املجلس (موافقة عامة) على التوصيتني الواردتني في التقرير
اخلامس بربــط ميزانيــة اله ــيئة العامة لالست ــثمار للســنة املالية
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،2012/ 2011وع��دده��م��ا ( )2وتتعلقان ب��ض��رورة إجن��از املشاريع
النمطية املدرجة باخلطة السنوية  2012/2011واالهتمام بالبعثات
اخلارجية.
< كلف املجلس (موافقة عامة) جلنة حماية األموال العامة التحقيق فيما
أثير من مالحظات نيابية وما جاء في تقرير دي��وان احملاسبة حول
الشركة الوطنية لألوفست على أن تقدم اللجنة تقريرها في بداية دور
االنعقاد القادم وذلك بناء اقتراحني قدمهما بعض النواب.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< وافق املجلس ( 36موافقون  3غير موافقني من  39إجمالي احلضور) على
ربط ميزانية بنك التسليف واالدخار للسنة املالية ،2012/ 2011وأحال
املجلس القانون على احلكومة.
< وافق املجلس (موافقة عامة) على التوصية الواردة في التقرير السابع
بربط ميزانية بنك التسليف واالدخار للسنة املالية ،2012/ 2011وتتعلق
بالتنسيق بني البنك واملؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك عند تقدير
االعتمادات املالية اخلاصة بالقروض اإلسكانية.
< واف���ق املجلس ( 34م��واف��ق��ون  5غير م��واف��ق�ين م��ن  39إجمالي
احلضور) على ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية للسنة املالية ،2012/ 2011وأح��ال املجلس القانون على
احلكومة.
< وافق املجلس (موافقة عامة) على توصيتي التقرير السابع بربط
ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للسنة
املالية ، 2012/ 2011وتتعلق بالعمل على مشاركة الشركات
الكويتية في تنفيذ املشاريع التي ميولها الصندوق خارج دولة
الكويت وأن تتفق اآللية اخلاصة باإلقراض مع األهداف التنموية
للصندوق.
< وافق املجلس ( 33موافقون  4غير موافقني من  37إجمالي احلضور)
على ربط ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة املالية
،2012/ 2011وأحال املجلس القانون على احلكومة.

< وافق املجلس (موافقة عامة) على توصيتي التقرير التاسع بربط ميزانية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة املالية 2012/ 2011
،وتتعلق برفع كفاءة أداء استثمارات املؤسسة وحتصيل األموال املتراكمة
واملستحقة على االشتراكات غير املسددة من القطاع اخلاص.
< وافق املجلس ( 33موافقون  5غير موافقني من  38إجمالي احلضور)
على رب��ط ميزانية مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية للسنة املالية
،2012/ 2011وأحال املجلس القانون على احلكومة.

< واف��ق املجلس (م��واف��ق��ة عامة)على توصيتي جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي بربط ميزانية بنك الكويت املركزي للسنة
املالية  2012/2011وتتعلق باستخدام السياسة النقدية لتحقيق
ما جاء في خطة التنمية وبيان أسس حتديد حجم األموال املقدر
إيداعها ومعدل الفائدة على اإليداعات لكل عملة من العمالت
األجنبية.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< وافق املجلس ( 32موافقون  3غير موافقني من  35إجمالي احلضور) على
ربط ميزانية بنك الكويت املركزي للسنة املالية ،2012/ 2011وأحال
املجلس القانون على احلكومة.

< واف��ق املجلس ( 26موافقون  10غير موافقني من  36إجمالي
احلضور) على ربط ميزانيات بعض املؤسسات املستقلة (الهيئة
العامة للصناعة،مؤسسة املوانئ ،وكالة األنباء الكويتية «كونا»
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية،بيت الزكاة) للسنة املالية 2011
،2012/وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< واف��ق املجلس على  13توصية واردة ف��ي التقرير احل���ادي عشر
ب��رب��ط م��ي��زان��ي��ات بعض امل��ؤس��س��ات املستقلة للسنة امل��ال��ي��ة 2011
،2012/وت��ت��ع��ل��ق بتنمية وزي���ادة إي����رادات معهد ال��ك��وي��ت لألبحاث
العلمية وتكون ميزانية وكالة األنباء الكويتية «كونا» للسنة املالية
 2013/2012مبوبة حسب البرامج وأن تكون هناك شفافية في
التعيينات أم��ا بيت ال��زك��اة فتمت التوصية ب��إدراج املشاريع خارج
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أب��واب امليزانية اعتباراً من السنة املالية  2013/2012وحتصيل
اإلي��ج��ارات املستحقة ،وبالنسبة للهيئة العامة للصناعة،الحظت
اللجنة الفائض املتواضع للمؤسسة مما يتطلب العمل على تنمية
اإلي���رادات،وف���ي ش��أن م��ؤس��س��ة امل��وان��ئ ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ط��ال��ب��ت اللجنة
املؤسسة بدراسة أرصدة املخصصات والتأمينات املرحلة منذ عدة
سنوات وم��راع��اة إدراج بند أقساط التأمني على أص��ول املؤسسة
كبند مستقل عند إعداد ميزانية السنة املالية القادمة.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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جلسة  23يونيو  2011اخلاصة
< جدد مجلس األمة الثقة بـ سمو رئيس الوزراء برفض األغلبية النيابية
كتاب عدم إمكان التعاون ( 18مؤيداً لعدم إمكان التعاون و 25معارضاً
و 6ممتنعني من  49إجمالي من لهم حق التصويت).

جلسات  27و 28و 29يونيو 2011
< واف��ق املجلس ( 31موافقون  17غير موافقني م��ن  48إجمالي
احلضور) على ربط ميزانيات  10هيئات ملحقة (مجلس األمة،
جامعة الكويت ،الهيئة العامة للمعلومات املدنية ،اإلدارة العامة
لإلطفاء ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،الهيئة العامة
لشؤون القصر ،الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
الهيئة العامة لتقدير التعويضات ،الهيئة العامة للشباب والرياضة،
الهيئة العامة للبيئة)،للسنة املالية  ،2011/ 2010وأحال املجلس
القانون على احلكومة.
< واف��ق املجلس على  13توصية واردة في التقرير الثاني عشر للجنة
امليزانيات واحلساب اخلتامي بشأن ربط ميزانيات الهيئات امللحقة
وتتعلق بجامعة الكويت حيث أوص��ت اللجنة ب��ض��رورة حتقيق مبدأ
العدالة عند قبول حملة الدكتوراه ووضع القواعد والنظم ملنح التفرغ
العلمي وبالنسبة لهيئة العامة للتعويضات دعت للجنة وزارة املالية

< وافق املجلس ( 26موافقون  20غير موافقني  2ممتنعان من 48
إجمالي احلضور)،على اقتراح نيابي بإحالة ما أثير من مخالفات
ومالحظات نيابية حول الهيئة العامة للشباب والرياضة وماتضمنه
تقارير ديوان احملاسبة حول الهيئة إلى جلنة حماية األموال العامة
البرملانية على أن تقدم تقريرها مع بداية دور االنعقاد املقبل.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

إلى التحقق من مصروفات الهيئة وحتكم الرقابة عليها ،أما الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،فأوصت اللجنة بضرورة أن
يحقق الدعم املالي الغرض منه وبالنسبة للهيئة العامة للبيئة،طالبت
اللجنة الهيئة بتفعيل دورها في القضاء على امللوثات البيئية وبالنسبة
للهيئة العامة للمعلومات املدنية دعت اللجنة إلى سرعة استكمال تنفيذ
مشروع البطاقة الذكية واالستخدام األمثل ملساحات املخازن التابعة
للهيئة دون استئجار،وبالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طالبت اللجنة الهيئة االهتمام بالتخصصات الفنية لسوق العمل،أما
الهيئة العامة للشباب وال��ري��اض��ة ،فأوصت اللجنة ب��ض��رورة بتفعيل
القوانني التي تنظم عمل الهيئة،ومعاجلة أوضاع املوظفني املعينني على
بند املكافآت ومتكني ديوان احملاسبة من تنفيذ التكليف الصادر من
املجلس بشأن دراسة أوجه العمل املالية واإلدارية في الهيئات الرياضية.

< وافق املجلس على اقتراح نيابي بتثبيت الوثائق املقدمة من النائبني
د .جمعان احلربش ود .سلوي اجلسار وسؤال النائب د .يويسف
الزلزلة بشأن تعيني أحد أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب في املضبطة.
< واف��ق املجلس ( 33موافقون  24غير موافقني  1ممتنع من 58
إجمالي احلضور) على ربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها
التابعة للسنة املالية  ،2012/ 2011وأح��ال املجلس القانون على
احلكومة.
< وافق املجلس على التوصيات الواردة في التقرير الرابع عش ــر بربط
ميــزانية مؤس ــسة البـ ــترول وشركـ ــاتها التـ ــابعة للسنـ ــة املاليــة
،2012/ 2011وعددها  26توصية.
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< زكى املجلس جلنة حتقيق سباعية من النواب د.على العمير(،اختير
رئيساً للجنة)،د.معصومة املبارك (اختيرت مقرراً) ،وسعدون حماد
وصالح عاشور وصالح املال ،د.روال دشتي،ود.سلوى اجلسار فيما
أثير حول التعاقد مع شركة شل على أن يكون مدة عمل اللجنة 6
أشهر.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< واف��ق املجلس ( 39موافقون  20غير موافقني م��ن  59إجمالي
احلضور) على ربط ميزانية ال��وزارات واإلدارات احلكومية للسنة
املالية ،2012/ 2011ب��ع��د التعديالت التي أدخلت عليها وفق ما
جاء في تقرير جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي السابع عشر
التكميلي وأحال املجلس القانون على احلكومة.
< وافق املجلس على التوصيات ال��واردة في التقرير اخلامس عشر
بربط ميزانية ال��وزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 2011
،2012/وعددها  25توصية.
< وافق املجلس (موافقة عامة).على إحالة مالحظات النواب حول
مؤسسة املوانئ وتقارير ديوان احملاسبة على جلنة املرافق العامة
للتحقيق على أن تقدم تقريرها في نوفمبر القادم.
< وافق املجلس (موافقة عامة) على تكليف اللجنة التعليمية التحقيق
في شروط ومعايير التعيني والبعثات في اجلامعة والتطبيقي على
أن تقدم تقريرها مع بداية دور االنعقاد املقبل.
< رفض املجلس إدراج  3اقتراحات نيابية على جدول األعمال ملناقشتها
وهي  :بشأن إعادة إدراج قانون إسقاط فوائد القروض الذي سبق
للمجلس التصويت عليه بعد أن ردت��ه احلكومة مبرسوم في دور
االنعقاد الثاني ورفعه من ج��دول األعمال ونظر امل��داول��ة الثانية
للمقترح بقانون بشأن املعاشات االستثنائية للعسكريني ورج��ال
اإلطفاء ممن انتهت خدماتهم وطلب من رئيس اللجنة التشريعية
بالتصويت على تقرير اللجنة بشأن طلب برفع احلصانة عن النائب
صالح عاشور في جنحة صحافة.

< لم يوافق املجلس على تقرير اللجنة املشتركة برفض مرسوم رد
قانون كادر املعلمني ( 42موافقون  17غير موافقني  2ممتنعان من
 61إجمالي احلضور) وبذلك لم يوافق املجلس على رد القانون
مجدداً إلى احلكومة وأبقي القانون على جدول األعمال للتصويت
عليه باألغلبية العادية في دور االنعقاد املقبل.

اجللسة اخلتامية  29يونيو 2011
< فض املجلس دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
باملرسوم رقم ( )208لسنة .2011

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

< لم يوافق املجلس على تقرير اللجنة املشتركة برفض مرسوم رد
قانون مكافآت الطلبة ( 42موافقون من  16غير موافقني  1ممتنع
من  59إجمالي احلضور) وبذلك لم يوافق املجلس على رد القانون
مجدداً إلى احلكومة وأبقي القانون على جدول األعمال للتصويت
عليه باألغلبية العادية في دور االنعقاد املقبل.

< قرر املجلس افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث
عشر في  25أكتوبر .2011
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البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

 -1الدائمة
 -2املؤقتة

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

ثاني ًا :اللجان

 -3التحقيق
 -4املشتركة
 -5جدول مبجمل نشاط اللجان البرملانية
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مقدمـ ـ ـ ـ ــة :
بلغ عدد اجتماعات جلان املجلس املختلفة ( )420اجتماعاً عقدتها ( )23جلنة
دائمة ومؤقتة وحتقيق ومشتركة خالل  247يوماً هي عمر دور االنعقاد العادي
الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر منها ( )322اجتماعاً لـ  10جلان دائمة و()61
اجتماعاً لـ  8جلان مؤقتة و( )31اجتماعاً لـ 3جلان حتقيق و( )6اجتماعات لـ 2جلنه
مشتركة واستغرقت هذه االجتماعات ( )873ساعة وثالثني دقيقة أجنزت خاللها
( )943موضوعاً وتبقي علي جدول أعمالها ( )1323موضوعاً وفيما يلي نرصد
تفاصيل هذه االجتماعات :
عددها  10جلان عقدت ( )322اجتماع استغرقت ( )698ساعة و( )15دقيقه
أجنزت خاللها ( )895موضوعاً ويتبقى علي جدول أعمالها ( )1147موضوعاً .
 جلنة العرائض والشكاوي :عقدت ( )21اجتماعاً استغرقت ( )47ساعة وأجنزتخال لها ( )199موضوعاً وتبقى على جدول أعمالها ( )189موضوع .
 جلنة الشئون الداخلية والدفاع :عقدت ( )15اجتماعاً استغرقت ( )32ساعةوأجنزت خاللها ( )92موضوعاً وتبقي على جدول أعمالها ( )78موضوع.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

 -1اللجان الدائمة:

 جلنة الشئون املالية واالقتصادية :عقدت ( )52اجتماعاً استغرقت ( )91ساعه و45دقيقه وأجنزت خاللها ( )59موضوعاً ويتبقى على جدول أعمالها ( )309موضوع.
 جلنة الشئون التشريعية والقانونية :عقدت ( )40اجتماعاً استغرقت ()44ساعة و( )45دقيقه وأجنزت خاللها ( )116موضوعاً وتبقي على جدول
أعمالها ( )128موضوع.
 جلنة شئون التعليم والثقافة واإلرشاد :عقدت ( )14اجتماعاً استغرقت ( )23ساعةوأجنزت خاللها ( )8موضوعاًت وتبقي على جدول أعمالها ( )191موضوع.
 جلنة الشئون الصحية واالجتماعية والعمل :عقدت ( )27اجتماعاً استغرقت ()74ساعة أجنزت خاللها ( )219موضوعاً وتبقى على جدول أعمالها ( )76موضوع.
 جلنة الشئون اخلارجية :عقدت ( )12اجتماعاً استغرقت ( )15ساعة أجنزتخاللها ( )41موضوعاً وتبقى على جدول أعمالها ( )5موضوعات.
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 جلنة املرافق العامة :عقدت ( )10اجتماعات استغرقت ( )18ساعة أجنزتخاللها ( )143موضوعاً وتبقي على جدول أعمالها ( )33موضوع.
 جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي :عقدت ( )89اجتماعاً استغرقت ()273ساعه و( )45دقيقه وأجنزت خاللها ( )18موضوعاً وتبقى على جدول أعمالها
( )109موضوع.
 جلنة حماية األموال العامة :عقدت ( )42اجتماعاً استغرقت ( )79ساعة ولمتنجز أي موضوع وتبقي على جدول أعمالها ( )29موضوع.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 -2اللجان املؤقتة :
عددها ( )8جلان عقدت ( )61اجتماعاً استغرقت ( )76ساعة و( )15دقيقة
أجنزت خاللها ( )35موضوعاً وتبقي على جدول أعمالها ( )163موضوعاً.
 جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري :عقدت ( )6اجتماعات استغرقت( )4ساعات و( )15دقيقة أجنزت خاللها موضوع وتبقى على جدول أعمالها
موضوع.
 جلنة شئون اإلسكان :عقدت ( )7اجتماعات استغرقت ( )8ساعات ولم ينجزخاللها أي موضوع وتبقى على جدول أعمالها ( )66موضوع.
 جلنة معاجلة أوضاع غير محددي اجلنسية (البدون)  :عقدت ( )5اجتماعاتاستغرقت ( )7ساعات ( )30دقيقه ولم تنجز خاللها أي موضوع وتبقي على
جدول أعمالها ( )19موضوع .
 جلنة شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة :عقدت ( )6اجتماعات استغرقت ()10ساعات و( )45دقيقة ولم تنجز خاللها أي موضوع وتبقى على جدول أعمالها
()50موضوع.
 جلنة شئون البيئة والطاقة النووية :عقدت ( )14اجتماعاً استغرقت ()18ساعة أجنزت خاللها موضوعني وتبقي على جدول أعمالها ( )23موضوع .
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 جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان :عقدت ( )5اجتماعات استغرقت ( )5ساعاتوأجنزت خاللها ( )16موضوعا وتبقي على جدول أعمال موضوعان.

 جلنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي :عقدت ()11اجتماعاً استغرقت ( )20ساعة و( )30دقيقه وأجنزت خاللها ( )7موضوعات
وتبقي على جدول أعمال موضوعات  .التقارير ()6
 جلنة شئون املرأة واألسرة  :عقدت ( )7اجتماعات استغرقت ( )15ساعه و()45دقيقه وأجنزت خاللها ( )9موضوعات وتبقي على جدول أعمالها موضوع واحد.

 -3جلان التحقيق :

 جلنة التحقيق من طوارئ الكهرباء ( : )2008-2007عقدت ( )24اجتماعاًاستغرقت ( )46ساعة وأجنزت خاللها موضوعان ولم يتبقى على جدول
أعمالها أي موضوع.
 جلنة التحقيق في ظروف ومالبسات وفاة مواطن أثناء والتحقيق  :عقدت ()6اجتماعات استغرقت ( )40ساعة وأجنزت موضوعها وقدمت تقريرها .

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

عددها ( )3جلان عقدت ( )31اجتماعاً استغرقت ( )86ساعة و 30دقيقه
وأجنزت خاللها  3موضوعات وتبقي على جدول أعمالها موضوع واحد.

 -جلنة التحقيق فيما أثير من مالحظات وشبهات حول ميزانية مؤسسة البترول

الكويتية  : 2012/2011عقدت اجتماع واحد استغرقت نصف ساعة ولم تنجز
موضوعها .

 -4اللجان املشتركة :
عددها جلنتان عقدت ( )6اجتماعات استغرقت ( )12ساعة و( )30دقيقة أجنزت
خاللها ( )10موضوعات وتبقي على جدول أعمالها ( )12موضوع .
 اللجنة املشتركة من جلنة شئون املرأة واألسرة وجلنة الشئون املالية واالقتصادية :عقدت اجتماعاً واحداً استغرقت ساعتان ولم تنجز خالله أي موضوع وتبقي
على جدول أعمالها ( )7موضوعات .
 -اللجنة املشتركة من جلنة شئون التعليم والثقافة واإلرشاد وجلنة الشئون املالية

واالقتصادية  :عقدت ( )5اجتماعات استغرقت ( )10ساعات و( )30دقيقة
أجنزت خاللها ( )10موضوعات وتبقي على جدول أعمالها ( )5موضوعات.
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حصاد أعمال اللجان البرملانية في دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر
اللجنة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

اللجان الدائمة
اللجان املؤقتة
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العرائض والشكاوي
الشئون الداخلية والدفاع
الشئون املالية واالقتصادية
الشئون التشريعية والقانونية
شئون التعليم والثقافة واإلرشاد
الشئون الصحية
واالجتماعية والعمل
الشئون اخلارجية
املرافق العامة
امليزانيات واحلساب اخلتامي
حماية األموال العامة
املجموع
مشروع اجلواب
على اخلطاب األميري
شئون اإلسكان
معاجلة أوضاع غير محددي
اجلنسية
شئون ذوي االحتياجات
اخلاصة
شئون البيئة والطاقة النووية
الدفاع من حقوق اإلنسان
دراسة الظواهر السلبية
الدخلية على املجتمع الكويتي
شئون املرأة واألسرة

عدد املوضوعات
منجزة

متبقي

االجتماعات والتقارير

عدد
عدد
ساعات
االجتماعات االجتماعات

عدد
التقارير

33
71
24
78
3

199
92
59
116
8

189
78
309
128
191

21
15
52
40
14

47
32
91:45
44:45
23

219

76

27

74

118

41
143
18
895

5
33
109
29
1147

12
10
89
42
322

15
18
273:45
79
698:15

25
51
17
420

1

1

6

4:15

1

-

66

7

8

-

-

19

5

7:30

-

-

50

6

10:45

-

2
16

23
2

14
5

18
5

2
1

7

2

11

20:30

6

9

1

7

15:45

9

جلان التحقيق
اللجان املشتركة

جلنة شئون املرأة واألسرة
وجلنة الشئون املالية
واالقتصادية
جلنة شئون التعليم والثقافة
واإلرشاد وجلنة الشئون املالية
واالقتصادية

1

1

6

40

1

-

1

1

0:30

-

-

7

1

2

-

10

5

5

10:30

6
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التحقيق في طوارئ الكهرباء
()2008-2007
التحقيق في ظروف ومالبسات
وفاة مواطن أثناء التحقيق
التحقيق في ما أثير من
مالحظات وشبهات حول
ميزانية مؤسسة البترول
الكويتية 2012/2011

2

-

24

46

1
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ثالثا :الديبلوماسية البرملانية
(أ)

وفود مجلس األمة إلى املؤمترات اإلقليمية والدولية.

(ب)

مجاميع الصداقة البرملانية والدول التي متت زيارتها.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

(جـ) الوفـود البرملانيـة العربيـة واألجنبيـة الزائرة ملجلس
األمة الكويتي.
(د)

البيانات السياسية.
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مقدمـ ـ ـ ـ ــة :
حرص البرملانيون الكويتيون في زياراتهم املتكررة إلى برملانات العالم على
طرح رؤاهم في القضايا الدولية مثل العوملة واإلرهاب وحقوق اإلنسان واحلرية
والدميقراطية والقضية الفلسطينية والتنمية البشرية وأزمة الديون والتجارة العاملية،
بحيث كان وجودهم النيابي دولياً وإقليميا مدعاة للفخر واالعتزاز ملا تتضمنه مواقفهم
وكلماتهم من ثوابت وطنية عبرت بصدق عن الشعب الكويتي بكل أطيافه .

كما سعى مجلس األمة الكويتي من خالل وفود الصداقة البرملانية إلى توثيق
روابط الصداقة واحملبة والسالم بني دولة الكويت ودول العالم وتعزيز وتطوير
العالقات البرملانية العربية واإلسالمية والدولية  ،وتدعيم وشرح القضايا العادلة
لدولة الكويت.
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ومع استمرارية نبض احلياة السياسية في دولة الكويت على أسس دميقراطية
وتشريعية راسخة ،أخذت الوفود البرملانية الكويتية جتول العالم شرقاً وغرباً ،شماالً
وجنوباً مؤكدة حضورها في مختلف احملافل واملنتديات البرملانية الدولية واإلقليمية
 ،ومعبرة بإيجابية عن املواقف الشعبية والوطنية من مختلف القضايا املطروحة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها  ،بل أسهمت بقوة في عرض رؤاها
ومواقفها املبدئية من خالل املبادرات واملشاركات املثمرة التي حولتها من دولة صغيرة
جغرافياً وسكانياً إلى عالمة مضيئة على خارطة احلرية والدميقراطية والسالم في
املنطقة العربية والعالم .

ومن هذا املنظور قررت الشعبة البرملانيـة ملجلس األمة ـ في االجتماع السنوي
الثالـث ( املنعقد بتاريخ  22يناير 1994م ) خالل دور االنعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي السابع ـ تشكيل جلان صداقة برملانية من أعضاء املجلس  .وقد
روعي عند هذا التشكيل التوزيع اجلغرافي والسياسي للدول األعضاء في االحتاد
البرملاني الدولي .
ونظرا ألهمية الدور املهم واحليوي الذي تقوم به جلان الصداقة البرملانية من
حيث طبيعتها في العمل على تعزيز وتنمية العالقات مع برملانات الدول الشقيقة
والصديقة وأم ً
ال في حتقيق الطموحات البرملانية الكويتية في تنمية وتقدم الشعب
الكويتي  ،فقد أصبح من الضروري مبكان أن تسير عملية تنمية العالقات البرملانية
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ضمن مفهوم عصري يتفق واملرحلة الراهنة من خالل تبني منهجية الديبلوماسية
البرملانية املنتظمة والنشطة لتحقيق األهداف املنشودة من تشكيل هذه اللجان.
وفيما يلي نقدم ملخصاً بنشاط املجلس السياسي في مجال الديبلوماسية
البرملانية وذلك وفقاً للترتيب التالي:
(أ) وفود مجلس األمة إلى املؤمترات اإلقليمية والدولية.
(ب) مجاميع الصداقة والدول التي متت زيارتها خالل دور االنعقاد العادي
الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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(جـ) الوفـود البرملانيـة العربيـة واألجنبيـة الزائرة ملجلس األمة الكويتي.
(د) البيانات السياسية.

(أ) وفود مجلس األمة الكويتي إلى املؤمترات اإلقليمية والدولية
على مدى دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر  ،قامت
الوفود البرملانية الكويتية بزيارات عدة إلى مختلف املؤمترات اإلقليمية والدولية
وجدولها كالتالي:

( )1االجتماع الرابع للسادة رؤساء البرملانات اخلليجية خالل الفترة -21
 22نوفمبر 2010م في مدينة أبو ظبي  -دولة ااإلمارات العربية املتحدة
املؤمترات البرملانية اآلسيوية:

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

املؤمترات البرملانية لدول مجلس التعاون اخلليجي:

( )2املؤمتر العام اخلامس ملجلس برملانات آسيا :خالل الفترة  28نوفمبر
  1ديسمبر 2010م  -دمشق  -اجلمهورية العربية السورية( )3اجتماع اللجان الفرعية التابعة للجنة الدائمة للشؤون االجتماعية
والثقافية واملؤمتر الدولي للحوار بني احلضارات واألديان في آسيا-
جمعية برملانات آسيا ،طهران ،خالل الفترة من  14-11سبتمبر 2011م
( )4أع��م��ال اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ان الفرعية التابعة للجنة ال��دائ��م��ة للشؤون
االقتصادية ،جمعية وبرملانات آسيا موسكو ،خالل الفترة من 21-20
سبتمبر2011م
( )5اجللسة العامة السادسة جلمعية برملانات آسيا ،دمشق ،ديسمبر
2011م
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املؤمترات البرملانية اإلسالمية:
( )6الدورة الثالثة عشرة ملجلس احتاد مجالس الدول األعضاء في منظمة
املؤمتر اإلسالمي -أبو ظبي  -دولة اإلم��ارات العربية املتحدة خالل
الفترة  18-17يناير 2011م
( -)7ال��دورة السابعة ملؤمتر احت��اد مجالس ال��دول األعضاء في منظمة
املؤمتر اإلسالمي ،جاكرتا  -اندونيسيا ،خالل الفترة من  26-23يناير
2012م.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

املؤمترات البرملانية العربية:
( )8املؤمتر ( )17لالحتاد البرملاني العربي الدوحة  -دولة قطر ،خالل
الفترة من  8-6فبراير 2011م
( )9املؤمتر ( )18لالحتاد البرملاني العربي ،دول��ة الكويت في فبراير -
مارس 2012م
املؤمترات البرملانية الدولية:
( )10االجتماع  124لالحتاد البرملاني الدولي واللقاءات املتعلقة به ،مدينة
بنما  -بنما ،خالل الفترة  20-15ابريل 2011م
( )11اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني الدولي  -جنيف  8و 9
سبتمبر 2011م
( )12املؤمتر الدولي اخلامس لدعم االنتفاضة الفلسطينية  -طهران،
يومي  1و  2اكتوبر 2011م
( )13االجتماع ( )125لالحتاة البرملاني الدولي ،سويسرا  -بيرن ،خالل
الفترة من  19-16اكتوبر 2011م.
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زيارات السيد رئيس مجلس األمة للدول الشقيقة والصديقة:
 زيارة رئيس مجلس األمة إلى اجلمهورية التركية خالل الفترة من 10-8ديسمبر 2010م.
 زيارة رئيس املجلس إلى اململكة املغربية وإيران في الفترة من - 9/272011/10/2م.
 زيارة رئيس املجلس إلى كل من (صربيا -ألبانيا -كوسوفر) في الفترةمن 2011/10/10-4م.
البيان اإلحصائي بنشاط املجلس
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الديبلوماسية البرملانية

الدول املقترح زيارتها

األعضاء

دولة اجملموعة

م

التاريخ

الرئيس :د .وليد مساعد الطبطبائي نائب الرئيس:
جمعان ظاهر احلربش  -محمد هايف املطيري

-1

 -1جمهورية ألبانيا
 -2جمهورية كوسوفا

-2

 29-27مارس 2011م
 31مارس  2 -ابريل 2011م

الرئيس :علي سالم الدقباسي شارك في السودان
مصر  -السودان  -بلجيكا  -هولندا
 -1جمهورية السودان
 ايطاليا  -ايرلندا  -النروج  -ناميبيا  -نائب الرئيس :صالح أحمد عاشور  -حسني مزيد -2النرويج
الديحاني شارك في السودان  -دليهي سعد الهاجري
 ستراسبورغ  -التشيك. -3هولندا
 شعيب شباب املويزري شارك في السودان  -عسكرالسكرتارية -1 :سامي الشايع
 -4التشيك
عويد العنزي  -غامن علي امليع شارك في السودان.
 -2بدر قمبر

النسما -السويد -فنلندا  -استونيا
 التفيا  -أوزبكستان  -كازاخستان -مقدونيا  -أذربيجان  -ألبانيا  -لبنان.
السكرتارية -1 :جمال اخلميس.
 -2بدر الطبطبائي.

 14-12فبراير 2011م
 25-23مايو 2011م
 28-26مايو 2011م
 14-12اكتوبر2011م

-3

 16-14مارس 2011م
 20-18مارس 2011م
 20 -18ابريل 2011م

األردن  -سوريا  -ليبيا -قبرص -
اليونان  -هنغاريا  -بلغاريا  -كينيا
 بولندا  -السنغال.السكرتارية -1 :ذياب الديحاني
 -2عبداهلل العجمي.

الرئيس :د .يوسف سيد الزلزلة  -نائب الرئيس:
د.محمد هادي احلويلة  -سالم النمالن العازمي  -خالد
سالم العدوة لم يشارك في هنغاريا  -مبارك محمد  -1جمهورية كينا
 -2جمهورية السنغال
الوعالن لم يشارك في هنغاريا  -د .محمد هادي
احلويلو لم يشارك في هنغاريا  -سعد علي الرشيدي  -3جمهورية هنغاريا
لم يشارك في هنغاريا  -د.يوسف الزلزلة لم يشارك
في كينيا  -السنغال.

(ب) مجاميع الصداقة البرملانية الكويتية والزيارات التي متت خالل دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 6-2مارس 2011م
27فبراير  2 -مارس 2011م
 9-7سبتمبر 2011م
14-12سبتمبر 2011م -19 -
 21سبتمبر 2011م
 27-25سبتمبر 2011م
 29سبتمبر  1-اكتوبر 2001م

 -1جامايكا
 -2كوبا
 -3األرجنتني
 -4تشيلي
 -5االوراغواي
 -6كوستاريكا
 -1البوسنة
والهرسك
 -2سلوفينيا

الرئيس :د .معصومة صالح املبارك  -نائب الرئيس:
د.سلوى عبداهلل اجلسار  -د .أسيل عبدالرحمن
العوضي  -د .روال عبداهلل دشتي  -سيد حسني
القالف  -فيصل سعود الدويسان.

الرئيس :عبداهلل يوسف الرومي  -نائب الرئيس:
حسني ناصر احلريتي  -صالح محمد املال  -عادل
عبدالعزيز الصرعاوي  -عبدالرحمن فهد العنجري -
محمد براك املطير  -ناجي عبداهلل العبد الهادي.
الرئيس :مبارك بنيه اخلرينج -نائب الرئيس :سعدون
حماد العتيبي  -خالد سلطان بن عيسى  -سعد
زنيفر العازمي  -د.ضيف اهلل فضيل بورميه  -خلف
دميثير العنزي  -الصيفي مبارك الصيفي.

كندا  -االرجنتني  -فنزويال  -تشيلي
 االكوادور -جواتيماال  -أوراغواي جامايكا  -كوستاريكا  -كوبا.السكرتارية -1 :حنان الذيبان
 -2خلود الناصر.

إيران  -الهند  -باكستان  -كوريا
اجلنوبية  -تركيا  -سيريالنكا
 البوسنة والهرسك  -رومانيا -أوكرانيا  -العراق.
السكرتارية -1 :شهاب العنزي
 -2مشعل العنزي.

املغرب  -تونس  -اجلزائر  -أملانيا
 أسبانيا  -البرازيل  -سويسرا -لوكسمبورغ  -املكسيك  -البرتغال.
السكرتارية -1 :محمد املطيري
 -2رشود الرقدان.

اليابان  -اليمن  -استراليا  -اندونيسيا
 سنغافورة  -ماليزيا  -بنغالديش -الفلبني  -تايالند  -جنوب افريقيا.
السكرتارية -1 :بدر اجلمعة.
 -2بدر الطبطبائي

-4

-5

-6

-7

 4-2مارس 2011م
 28-26سبتمبر 2011م
 29سبتمبر  1-اكتوبر 2011م

 8-6سبتمبر 2011م
12-10سبتمبر 2011م

 5-3اكتوبر 2011م

 -1لكسمبورغ
 -2اجلزائر

-1استراليا
 -2تايلند
 -3الفلبني

الرئيس :عدنان إبراهيم املطوع  -نائب الرئيس :عدنان
سيد عبدالصمد  -خالد مشعان الطاحوس  -د .علي
صالح العمير  -مخلد راشد العازمي  -مرزوق علي
الغامن  -د.حسن عبداهلل جوهر.
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الديبلوماسية البرملانية
(جـ) الوفود البرملانية العربية واألجنبية الزائرة ملجلس األمة
الكويتي خالل دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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م

الوفد الزائر

1

النائب األول لرئيس املجلس
التشريعي الفلسطيني.

التاريخ

رئيس الوفد

 2010/12/20السيد /د.أحمد محمد عطية بحر

2

رئيس برملان سنغافورة
والوفد املرافق له.

2010/12/14

السيد /عبدالله ترموجي

3

رئيس البرملان
في اجلمهورية الناميبية.

2011/1/2

السيد /لويد لوكي كاسينجو

4

رئيس املجلس الينابي
في جمهورية األرغواي.

2011/1/22

السيدة /ايفون باسادا

5

رئيس املجلس التشريعي
في هونغ كونغ.

2011/1/31

السيد /بوك سنغ جاسير سانغ

6

رئيس مجلس العموم الكندي
والوفد املرافق له.

2011/3/12

السيد /بيتر ميليكن

7

رئيس مجلس النواب
في اجلمهورية العراقية
والوفد املرافق له.

2011/3/19

8

وزير الدولة ورئيس جلنة
العالقات اخلارجية في مجلس
النواب البلجيكي.

2011/3/19

9

رئيس جلنة السياسات
االقتصادية والعمال التجارية
للمجلس الفيدرالي لروسيا
االحتادية والوفد املرافق له.

2011/3/21

السيد /أوغانيس لوغانيان

10

وفد البرملان األوروبي.

2011/4/3

السيد /جرالد كوفمان

11

رئيس مجلس النواب
في مملكة البحرين.

2011/4/10

السيد /خليفة أحمد الظهراني

12

رئيس االحتاد البرملاني الدولي
السابقة.

2011/5/26

السيدة /جنمة هبة الله

السيد /أسامة عبدالعزيز النجفي

السيد /فرانسو دودينا

الديبلوماسية البرملانية
(د) البيانات السياسية الصادرة عن مجلس األمة الكويتي
خالل دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر

بيان صادر من مجلس األمة الكويتي
يطالب بسحب االعتراف بنظام القذافي
يتابع مجلس األمة الكويتي بقلق وألم بالغني األحداث اجلارية هذه األيام في ليبيا
الشقيقة وما صاحبها من وقائع دامية ومواجهة بني شعب يسعى للحرية والكرامة
وبني عصابات النظام الليبي اآلثم التي ال تتورع عن سفك دماء الشعب الليبي
الشقيق ،وفي هذا الصدد فإن مجلس األمة الكويتي يحيى ثورة الشعب الليبي وسعيه
إلى احلرية وسيادة األمة ويترحم على من سقط من الشهداء من أبناء الشعب الليبي
على يد العصابات والكتائب األمنية واملرتزقة ،كما يطالب مجلس األمة بسحب
االعتراف العربي الرسمي عن نظام القتل واإلبادة في طرابلس واالعتراف باملجلس
الوطني االنتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي ،وندعو إلى تقدمي كافةاملساعدات
اإلنسانية والدعم املعنوي واملادي للشعب الليبي حتى تنجز الثورة الليبية الباسلة
أهدافها في إنقاذ ليبيا الشقيقة من الطاغية ونظامه.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

بيان رقم ()1

249

بيان رقم ()2
بيان صادر من جلنة الشؤون اخلارجية
حول اإلدعاءات اإليرانية في اخلليج العربية

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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أن مجلس األمة الكويتي تلقى بقلق بالغ التصريحات التي صدرت عن بعض
املسؤولني في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،والتي من شأنها أن توجد مساحة
عريضة للتناقضات السياسية بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،األمر الذي يؤثر سلبا في نهج التقارب والتعاون
الذي تستهدفه دول مجلس التعاون ومنها الكويت جتاه إيران ،ويؤكد املجلس أن
تكرار هذه التصريحات يهدد عالقات األخوة التي تربط الشعبني الكويتي واإليراني،
ويشدد على ضرورة استمرار عالقات الصداقة في إطار املصالح املشتركة بني الدول
املطلة على اخلليج ومنها إيران وعلى أن تكون هذه العالقات ضمن املرجعية الدولية
التي تقوم على االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة األخرى.

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

رابع ًا :األولويات املؤجلة
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البيان اإلحصائى
رابع ًا :األولويات املؤجلة
من بني  48أولوية وافق عليها املجلس واحلكومة في جلسة  15ديسمبر ،2011
لم ينجز املجلس سوى أربع أولويات فقط هي :قوانني املساعدات العامة والرعاية
السكنية للمرأة ،وص��ن��دوق امل��رأة اإلسكاني ،وإق��ام��ة األج��ان��ب ،فيما تأجلت باقي
األولويات البالغ عددها  44أولوية إلى دور االنعقاد الرابع وهي كاآلتي:

1

مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة .1960

2

االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم  32إلي القانون رقم  31لسنة  1970بتعديل
بعض أحكام قانون اجلزاء رقم  16لسنة 1960م .

3

مشروعي القانونني بتعديل بعض أحكام القانون رقم  11لسنة  1995بشأن التحكيم
القضائي في املواد املدنية والتجارية .

4

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم  35لسنة  1978بشأن إيجارات
العقارات .

5

مشروع قانون في شأن دور احلضانة اخلاصة .

6

مشروع القانون في شأن احلضانة العائلية .

7

إقتراحني بقانونني في شأن رعاية وحضانة األيتام .

8

مشروع القانون في شأن مكافحة االجتار باالشخاص وتهريب املهاجرين

9

مشروعني بقانونني وإقتراح بقانون بشأن اجلمعيات التعاونية .

10

مشروع القانون بتعديل املادة (  ) 31من القانون رقم  5لسنة  2005بشأن بلدية الكويت .

11

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  11لسنة  1965في شأن التعليم اإللزامي
.

12

مشروعات واإلقتراحات بقوانني بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية
الصادر باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

م

املوضوع
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13

املشروعني واألقتراحات بقوانني وعددها سبعة بتعديل بعض أحكام قانون األج��راءات
واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم  17لسنة 1960

14

مشروع القانون واألقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  10لسنة  1979بشأن
االشراف على األجتار في السلع وحتديد أسعار بعضها

15

ثالثة إقتراحات بقوانني بشأن حماية البيئة .

16

إقتراحني بقانونني بإضافة مادتني إلي املرسوم بالقانون رقم  116لسنة  1992بشأن
التنظيم اإلداري وحتديد اإلختصاصات والتفويض فيها .

17

مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة من املادة (  ) 3من القانون رقم  3لسنة  2006في
شأن املطبوعات والنشر .

18

مشروع القانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت .

19

م��ش��روع ال��ق��ان��ون ب��ش��أن ت��واف��ق ق��وان�ين ال��ري��اض��ة الكويتية م��ع امليثاق األومل��ب��ي والنظم
األساسية لإلحتادات الدولية  ،والذي سبق أن أقره املجلس في مداولته األولى بتاريخ
2009/12/30م.

20

ثالثة إقتراحات بقوانني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي
النفط في الكويت .

21

أقتراحني بقانونني بتسوية املعاشات التقاعدية ألعضاء املجلس البلدي الذين انتهت
عضويتهم قبل العمل باملرسوم رقم  269لسنة 1996م .

22

اإلقتراح بقانون بإنشاء املجلس األعلى للبترول .

23

مشروع قانون وثالثة إقتراحات بقوانني بشأن غرفة جتارة وصناعة الكويت .

24

مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلي القانون رقم  88لسنة  1995في شأن محاكمة
الوزراء .

25

مشروع قانون بشأن املناقصات العامة .

26

مشروع قانون بشأن الشركات التجارية

27

مشروع قانون بشأن الوكاالت التجارية .

28

مشروع قانون بتعديل القانون رقم  35لسنة  2002بشأن مكافحة غسيل األموال .

29

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  10لسنة  2007في شأن حماية املنافسة .

30

األقتراحني بقانونني بشأن  :هيئة الرقابة على األغذية  ،والهيئة العامة للغذاء .

32

إقتراحات بقوانني بشأن الكشف عن الذمة املالية .

33

إقتراحات بقوانني بشأن هيئة مكافحة الفساد .

34

إقتراحات بقوانني بشأن حماية املبلغ .

35

إقتراحات بقوانني بشأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية .

36

مشروع قانون بشأن املعامالت اإللكترونية .

37

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  3لسنة  1983بشأن األحداث .

38

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  23لسنة  1990بشأن قانون
تنظيم القضاء .

39

اإلقتراحات بقوانني بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  23لسنة  1990بشأن قانون
تنظيم القضاء .

40

مشروع القانون واإلقتراحات بقوانني في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة .

41

اإلقتراحات بقوانني بإنشاء هيئة لتنظيم اإلتصاالت .

42

اإلقتراحات بقوانني بشأن جهاز لرعاية املشروعات الصغيرة .

43

مشروع قانون بإصدار قانون احملاكمات والعقوبات العسكرية .

44

مشروع قانون بإصدار قانون اجلزاءات واالجراءات واحملاكمات العسكرية .

البيان اإلحصائي بنشاط املجلس

31

مشروع قانون بتعديل املرسوم بالقانون رقم  5لسنة  1981بشأن مزاولة مهنة مراقبة
احلسابات .
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الفصل اخلامس

(أ) األداء البرملاني لكل من السادة األعضاء.
(ب) مالحظات السادة األعضاء على ميزانية مؤسسة
البترول وامليزانية العامة للدولة.
(جـ) إحصائية باألنشطة البرملانية للسادة األعضاء في

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

األداء السياسي للسادة
أعضاء مجلس األمة

هذا الدور مع املقارنة بالدورين األول والثاني من
الفصل التشريعي الثالث عشر.
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األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة
(أ) األداء البرملاني لكل من السادة األعضاء
املقدمة
األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> خالل دور االنعقاد الثالث وضع النواب كثيراً من املالحظات واالنتقادات
للحكومتني السادسة والسابعة من حكومات الشيخ /ناصر احملمد الصباح وتخلل
هذا الدور كثير من التلميحات بصعود أكثر من وزير املنصة إذا لم يعالج اخللل في
وزارته ،وذلك من خالل مالحظاتهم ومداخالتهم والقوانني واالسئلة والرغبات التي
قدموها والتركيز على عدة ملفات أهمها الوحدة الوطنية وإجناز مشاريع اخلطة
التنموية وحقوق العمالة الكويتية والتوظيف وخلق فرص عمل وحماية املال العام
ومحاربة الفساد وحقوق البدون واملعاقني واحلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة
ومكافحة التلوث البيئي وغيرها من امللفات واعتبروها برنامج عمل للحكومة خالل
العطلة الصيفية.
ويستعرض هذا الفصل أبرز األنشطة البرملانية لكل عضو في هذا الدور ،وذلك
وفقا للترتيب األبجدي ألسماء السادة األعضاء
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جاسم محمد اخلرافي
رئيس مجلس األمة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> يحمل مؤه ً
ال جامعياً من كلية التجارة جامعة مانشستر ـ اململكة املتحدة
ودبلوم في إدارة األعمال .
> ب��دأ حياته العملية في قطاع األع��م��ال  ،وتقلد العديد من املناصب
االقتصادية وإدارات الشركات .
> رئيس مجلس اإلدارة بشركة محمد عبد احملسن اخلرافي وأوالده 1990
وحتى اآلن .
> مؤسس وعضو ف��ي ع��دد م��ن جمعيات النفع ال��ع��ام األهلية والعربية
والدولية ومنظمات العمل اخليري .
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> دخل املعترك السياسي عضواً مبجلس األمة بالفصل التشريعي الرابع
(. )1976 - 1975

> عضو مجلس األمة ورئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية بالفصل
التشريعي اخلامس (. )1985 - 1981
> وزي ـ ــراً منتخـ ـ ــباً للمالي ــة واالقتـ ـصـ ــاد بالف ــصل التش ــريعي السادس
(. )1990 - 1985
> رئيـس مجلس األمـة للفصول التشريعيـة التاسـع والعاشر واحلادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر (منذ  1999وحتى اآلن) .
> يحمل رقماً قياسياً في قيادة املؤسسة التشريعية،
> كما تربط الرئيس اخلرافي برؤساء البرملانات في العالم العربي والغربي
عالقات وطيدة يسودها التفاهم والتعاون األمر الذي يصب في خدمة
أهداف الديبلوماسية البرملانية الكويتية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> عضو مجلس األمة  ،الفصل التشريعي الثامن (. )1999 - 1996
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أحمد السعدون
< األنشطة البرملانية
 اقتراح بقانون.  4أسئلة. رغبة واحدة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 اس��ت��ج��واب واح��د لرئيس ال���وزراءمب���ش���ارك���ة ال���ن���ائ���ب ع��ب��دال��رح��م��ن
العنجري.
< اللجان :رئيس اللجنة اإلسكانية -
عضو جلنتي املالية واملرافق العامة.
< امل� ��داخ�ل��ات :س��ج��ل ال��س��ع��دون
اع���ت���راض���ه ف���ي م��ن��اق��ش��ة اخل��ط��اب
األميري على قضية تطورات مفاوضات السالم في الشرق األوسط
حيث اعتبر ما يحدث بيعا للقضية الفلسطينية ،وطالب بإعادة نادي
االستقالل بقوة القانون ،ورف��ض محاوالت احلكومة إنشاء محطات
للطاقة الذرية وكشف عن تقدمي مقترح مينع ذلك .وفي جلسة امليزانية
العامة للخطة قال ينبغي مناقشة اخلطة السنوية قبل امليزانية وأكد
أن احلكومة غير ق��ادرة على تفسير ال��زي��ادة الكبيرة في مصروفات
امليزانية ،وقال إن احلكومة ال تريد مناقشة اخلطة من أجل عدم تنفيذ
مشروع املصفاة وفق هذه اخلطة ،وكشف عن أن عموالت هذا املشروع
مليار دينار ،وقال إن مؤسسة البترول يعشعش فيها الفساد وأن عقد
«ش��ل» مهزلة متسائال عن االحتياطي النفطي املؤكد وانتقد تهريب
املشتقات النفطية.
> األولويات :حماية املال العام  -التنمية  -اإلسكان  -التمسك بالدستور.

د .أسيل العوضي
< األنشطة البرملانية
  7اقتراحات بقوانني.  14سؤاالً. -رغبة واحدة.

< امل � ��داخ �ل��ات :وج��ه��ت
ك��ل��م��ت��ه��ا ف���ي اخل��ط��اب
األميري إلى حضرة صاحب السمو األمير وقالت لسموه ان أمرك مطاع
وعلى العني وال��رأس ،التزمنا بكالمك بالتهدئة والتركيز على اإلجناز،
والنواب لم يعطلوا مشروعا واح��دا ،ويا سمو األمير من يعصي أمرك
هي احلكومة ،أنت تأمر بتطبيق القانون واحلكومة تخرقه ،سموك تأمر
برعاية امل��رأة وترفض احلكومة كل مقترحات التعديالت على قوانني
امل��رأة ،تأمر يا سمو األمير بالتزام أدب احلوار ولكن احلكومة يا سمو
األمير تعسفت وجتاوزت توجيهاتك ،وقالت إن احلكومة تستخف باملجلس
وتتصرف بشخصانية ضد ال��ن��واب ،بعض النواب يساهمون بإضعاف
املؤسسة التشريعية وخلق صراعات شخصية داخل املجلس ومع اختالفها
مع ما طرحه د.فيصل املسلم إال إنها رفضت رفع احلصانة عنه وقالت
ال بد لنا من احترام الدستور ،نحن نسائل ال��وزراء ورئيس ال��وزراء على
أفعال مخالفة للقانون ،وال دميقراطية بدون حرية وال حرية بدون كرامة.
< األولويات :حقوق املرأة  -التعليم  -سيادة القانون  -املشاريع التنموية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

< ال�ل�ج��ان :عضو اللجنة
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  -ع��ض��و
اللجنة الصحية  -عضو
جل��ن��ة ال��ب��ي��ئ��ة  -عضو
جلنة املرأة.
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الصيفي مبارك
< األنشطة البرملانية
  8اقتراحات بقوانني.  24سؤاالً. 21رغبة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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< ال �ل �ج��ان :ع��ض��و جل��ن��ة الداخلية
والدفاع  -عضو جلنة امليزانيات.
< املداخالت :حتدث خالل مناقشة
اخلطاب األميري عن ضرورة معاجلة
ق��ض��ي��ة ال��ف��ت��ن��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة وتطبيق
القانون على اجلميع والوحدة الوطنية
فوق كل اعتبار ،وأشار إلى أن هناك
جتاهال واضحا من احلكومة لتقارير ديوان احملاسبة ،وعرج على خطة
التنمية مطالبا احلكومة وقف العبث والتالعب في مقايسات املشاريع
االنشائية ،وهدد وزير الصحة د .هالل الساير بالصعود إلى املنصة اذا
لم يوقف هدر املال العام في تعاقدات الوزارة ،وحتدث في مناقشة كارثة
تسرب غاز االحمدي وقال إن بدل اإليجار غير كاف وقال أن هناك غياب
رؤية وتخطيط في التعامل مع املنطقة ،فالبد من زيادة بدل اإليجار ألن
هناك أسرا تتكون من اكثر من  30فردا ويحتاجون إلى أماكن واسعة.
وفي جلسة مناقشة أسباب انتشار مرض السرطان قال إن هناك أزمة
ثقة بني املواطنني ووزارة الصحة ،وقال إن هناك صغيرات مصابات
بسرطان الثدي فماذا فعلت لهن وزارة الصحة ،وقال للوزير إن «الظروف
السياسية أخرت استجوابك» وأمهله فرصة الصيف لتصحيح االخطاء.
< األولويات :محاربة الفساد  -التنمية  -بناء دولة املؤسسات  -إصالح
الوضع الصحي  -الرعاية االجتماعية  -البطالة  -االستثمار البشري.

د .جمعان احلربش
> األنشطة البرملانية
  8اقتراحات بقوانني.  7أسئلة. 8 -رغبات.

> ال� �ل� �ج ��ان :رئ���ي���س جلنة
ال��ت��ع��ل��ي��م ـ ع��ض��و جلنة
الظواهر السلبية ـ استقال
من عضوية جلنة املرأة.
> املداخالت :قال في مناقشة اخلطاب األميري إن احلكومة تناقض بأفعالها
ما تقوله في خطاباتها ،وق��ال إن احلكومة ترعى الفتنة وض��رب الوحدة
الوطنية متسائ ً
ال أين اللجنة الوزارية للحفاظ على الوحدة الوطنية؟ وانتقد
عدم توصل احلكومة إلى آلية لتمويل مشاريع اخلطة التنموية ،وعن مناقشة
املنحة األميرية قال إن هذه املكرمة ليست بدعة في تاريخنا االسالمي ،وناشد
سمو األمير تخصيص أموال لتودع في بيت الزكاة ملنح املستضعفني والبدون
الذين يراجعون بيت الزكاة ،في جلسة ميزانية اجلهات املستقلة وامللحقة رفض
أي استثمارات غير شرعية فاحلكومة عاجزة عن تطبيق القوانني مؤكداً أن
«الكويتية ستباع بأبخس األثمان والقسائم الصناعية توزع بطريقة مشبوهة
وهناك عبث في التعيينات ،وقال إن غياب احلكومة في مناقشة امليزانيات
إهانة للمجلس ،وهناك تدهور في مؤسسة املوانئ الكويتية ،وقانون املعاقني لم
يطبق وهناك فشل حكومي في حل القضية اإلسكانية.
> األولويات :الشريعة االسالمية ـ دعم العمالة الوطنية ـ محاربة الغالء ـ
مكافحة الفساد ـ الشفافية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

ـ استجواب واح��د موجه إلى
سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر احملمد
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د .حسن جوهر
> األنشطة البرملانية
  10اقتراحات بقوانني. ال توجد أسئلة.  13رغبة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> اللجان :رئيس جلنة اجلواب على
اخلطاب األميري والبدون ـ عضو
جلنة التعليم.
> املداخالت :بدأ حديثه في جلسة
اخل��ط��اب االم���ي���ري م��ط��ال��ب��اً بوقفة
ح��ازم��ة ف��ي م��ل��ف ال��وح��دة الوطنية
وقفة تليق مبستوى اخلطر ،ودعا إلى
التضحية وااليثار والتعايش السلمي ،ورفض أن يقود الشارع أعضاء
مجلس األم��ة ،وعن اإلع�لام قال نرفض ان يصل النقد إلى التجريح
واالزدراء والتحريض بني فئات املجتمع ،وقال إن اخلطة التنموية تفتقد
إلى  24متطلباً تشريعياً «فأين هي؟» متسائ ً
ال :أين التنمية البشرية؟!
وم��اذا أعددنا للبشر؟!» .في جلسات امليزانيات قال :ال نريد تالعباً
بقانون املعاقني مطالباً بتوحيد سياسة االستثمارات ،وقال :إن هناك
تضاربا في رأي الوزراء بشأن خصخصة «الكويتية» وحان وقت تفكيك
اإلع�لام وأك��د أن هناك ه��دراً في «امل��وان��ئ الكويتية» وطالب بوجود
معايير للتعيينات ،وثمة مبالغة في املصروفات واستخفاف باملجلس،
وأن امليزانية مجنونة مبصروفاتها املبالغ فيها  %80من امليزانية لإلنفاق
االستهالكي.
> األول��وي��ات :البدون ـ االص�لاح السياسي ـ ش��ؤون اجلامعة ـ مكافحة
الفساد ـ التعليم.

حسني القالف
> األنشطة البرملانية
  4اقتراحات بقوانني.  16سؤاالً. رغبة واحدة.> املداخالت :حتدث في
إح����دى اجل��ل��س��ات عن
مناقشة رفع احلصانة
مطالبا برفع احلصانة
ع����ن����ه ألن��������ه س���ت���ك���ون
ه���ن���اك دع�����اوى ك��ث��ي��رة
في املستقبل ،وقال إن عضو مجلس األمة ميثل األمة بأسرها ويرعى
املصلحة العامة وال سلطان ألي هيئة عليه في عمل املجلس ،ورفض
التمترس باحلصانة البرملانية وقال إن البلد للجميع ،وانتقد في إحدى
اجللسات كذلك ت��ردي اخل��دم��ات الصحية وال��ت��ج��اوزات واملخالفات
االداري��ة واملالية في ال��وزارة وعدم قدرة الوزير الساير على السيطرة
على الفساد في ال���وزارة .واي��د القالف سرية جلسات االستجوابات
ورف��ض كتابي ع��دم التعاون مع سمو الرئيس ..واجل��دي��ر بالذكر أن
العضو حسني القالف قد استقال في  5يناير  2011وعدل عنها في
ما بعد.
> األولويات :الوحدة الوطنية  -حكومة قوية  -االرتقاء بالبلد  -البدون
 -التعاون بني السلطتني  -التعليم.
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> اللجان :التوجد
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حسني مزيد
> األنشطة البرملانية
 التوجد اقتراحات بقوانني. سؤال واحد. 7رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال �ل �ج��ان :م��ق��رر جل��ن��ة ال��ع��رائ��ض
والشكاوى ـ عضو جلنة املرافق.
> امل � ��داخ �ل��ات :دع����ا خ��ل�ال ح��دي��ث��ه
ع��ن اخل��ط��اب األم��ي��ري إل��ى االه��ت��داء
بكلمات سمو األمير ألنه ابو السلطات
فهو حريص على تنمية البلد وأمنه
واستقراره وتطرق إلى ضرورة حل قضايا االسكان والتعليم والصحة
واملخدرات والبدون وكل القضايا التي متس املواطن ودعا إلى احترام
الرأي والرأي اآلخر ،وحذر من ان يكفر الشعب بالدميقراطية ودعا إلى
صدق النوايا ،وشدد مزيد على ضرورة تفعيل قانون املرئي واملسموع،
ودعا احلكومة إلى بحث أسباب ارتفاع األسعار ومعاجلتها ،وقال يجب
إجناز مشاريع التنمية وقال عن املكرمة األميرية إنها جاءت انفراجة
ألزم��ة امل��واط��ن املالية واملعيشية .وه��ي حت��دث الول م��رة ف��ي تاريخ
الكويت ،وفي مناقشة قانون نقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة
قال آن اآلوان أن يحل الكويتيون محل االجانب في القضاء وفي النيابة
العامة ألن ذلك يتعلق بأسرار البلد ومصلحتها العامة ،وفي مناقشة
امليزانيات قال ان السلطتني تشتركان في إعاقة تنمية البلد.
> األولويات :البدون ـ التعاون بني السلطتني ـ إصالح التعليم ـ الصحة ـ
اإلسكان ـ ضبط البوصلة ـ االستثمار البشري.

حسني احلريتي
> األنشطة البرملانية
  7اقتراحات بقوانني.  8أسئلة. 15-رغبة.

> امل� ��داخ �ل�ات  :ان��ت��ق��د
اثناء مناقشة اخلطاب
األم��ي��ري وزي��ر البلدية
د .ف��اض��ل صفر ال��ذي
أح��ال  3مستشارين في اإلدارة القانونية في البلدية على التقاعد
وحذره بتقدمي استجواب ما لم يتراجع عن هذا القرار ويطبق القانون،
وفي ميزانية اجلهات املستقل وامللحقة طالب بزيادة القرض اإلسكاني
وحترير األراض��ي وهناك عالمات استفهام في ق��روض «التأمينات»
وفي قسائم أبو فطيرة وتساءل عن خطط هيئة الزراعة لتحقيق األمن
القصر تضلل املجلس ،وعن ميزانية مؤسسة
الغذائي ،ورأى أن هيئة
ّ
البترول قال :إن املصروفات مبالغ فيها وال توجد ردود على تقارير
ديوان احملاسبة ،فهناك شبهات في التعيينات وفي امليزانية العامة قال:
إن الفساد يتفاقم وهناك فرق عمل كارثية وهدر للمال العام وهناك
عشوائية في إقرار الكوادر.
> األول��وي��ات :التنمية ـ تطبيق القانون ـ اص�لاح التعليم ـ امل��رور ـ دعم
استقالل القضاء.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> اللجان :رئيس اللجنة
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وع���ض���و
مكتب املجلس.
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خالد العدوة
> األنشطة البرملانية
 اقتراح واحد.  6أسئلة. 5رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال �ل �ج��ان :رئ��ي��س جل��ة ال��ع��رائ��ض
والشكاوى ـ عضو اللجنة التشريعية
ـ عضو جلنة الظواهر السلبية.
> املداخالت :قال خالل مداخلته
في مناقشة اخلطاب األميري ان
ملف الوحدة الوطنية من أخطر
امللفات وهي اخليمة التي يستظل بها املواطنون ودعا إلى التطبيق
ال��ع��ادل للقانون على اجلميع ـ وانتقد بشدة ت��ط��اول البعض على
الصحابة وأمهات املؤمنني  -رضي الله عنهم  -وفي مناقشة تسرب
غاز األحمدي قال إننا أمام كارثة واملنطقة منكوبة وقال في مناقشة
ميزانيات اجلهات امللحقة واملستقلة إنه ال توجد صناعة في البلد
ورؤوس األم��وال تهرب إلى اخل��ارج ألننا نعاني أزم��ة إدارة ،كما أن
امل��ش��اري��ع احليوية مجمدة ودع���ا إل��ى تطوير هيئة ال��زراع��ة ودع��م
األندية ،وقال في ميزانية مؤسسة البترول إنه يرفض أي مشاريع
حولها الشبهات وأثناء مناقشة امليزانية العامة قال يجب احترام الرأي
والرأي اآلخر ويكفي اتهامات ملن يتصدون لالستجوابات الشخصانية
ألن ما يحدث ضد املمارسة الدميقراطية.
> األول��وي��ات :الصحة  -التعليم  -التلوث البيئي -محاربة الفساد -
التوظيف.

خالد السلطان
> األنشطة البرملانية
  5اقتراحات بقوانني.  11سؤاالً. -التوجد رغبات.

> امل��داخ�لات :أش��ار في
مداخلته ف��ي مناقشة
اخلطاب األم��ي��ري إلى
أن ق��وى الفساد بدأت
تكسب أرضا أوسع في جميع اشكاله ،لكنه أشاد بجهود وزير الصحة
ونظافة يده وكذلك أشاد مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية مطالبا
باالستعجال في تخصيصها ،وأشاد بخطوة وزير املواصالت وسعيه إلى
تفكيك الوزارة ،وانتقد الفساد الذي ينخر في طوارئ الكهرباء وترسية
عقود بالباطل عن طريق رشوة وسرقة مال عام ،وفي جلسة امليزانيات
طالب بتحرير األراض��ي ،وقال إن هناك مخططا لضرب «الكويتية»،
وأن جتاوزات املوانئ وهيئة الصناعة فاقت احلدود.
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> اللجان :عضو اللجنة
املالية  -عضو اللجنة
اخلارجية.

> األولويات :أسلمة القوانني  -النهوض باالقتصاد  -املشاريع الصغيرة
 -الشفافية في املناقصات  -حتسني مستوى اخلدمات.
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خالد الطاحوس
> األنشطة البرملانية
  8اقتراحات بقوانني.  3أسئلة. 13رغبة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

272

 استجواب واح��د لسمو رئيسال������وزراء مب��ش��ارك��ة ال��ن��ائ��ب�ين
فيصل املسلم ومسلم البراك.
> اللجان :عضو جلنة حماية األموال
العامة  -عضو جلنة البدون  -عضو
جلنة البيئة  -عضو جلنة التحقيق
في طوارئ  - .2008/2007استقال
من عضوية جلنة املرأة واالسرة.
> املداخالت :حتدث خالل مناقشة اخلطاب األميري عن كارثة األحمدي وتسرب الغاز
فيها بسبب تقاعس احلكومة ،وحتدث عن تفريغ الدستور ومادته  110فيما حدث في
حصانة النائب فيصل املسلم واالنتهاك الصارخ للدستور ،وحتدث عما حدث في ندوة
الصليبخات وضرب النواب واالعالميني واالكادمييني ،وعن تسرب الغاز في االحمدي
قال إن من اخلطأ أن تكون هذه املنطقة سكنية وحمل مسؤولية الكارثة إلى وزارات
البلدية والنفط والكهرباء وقال إن بدل االيجار غير كاف ويجب رفعه إلى  1000دينار.
وفي جلسات امليزانيات قال يجب حماية القطاع النفطي من ضغوط املتنفذين ،وحتدث
عن العقد االستشاري مع شركة «شل» بقيمة  800مليون دوالر بالتعاقد املباشر وطالب
بتشكيل جلنة حتقيق في هذا العقد .وفي جلسة امليزانية العامة للدولة قال إن هناك
اخفاقات متتالية ملجلس اخلدمة املدنية وطالب بتوحيد سلم االجور واملرتبات في كل
مؤسسات الدولة ،واستنكر عدم حصول كادري املعلمني والطلبة على االغلبية اخلاصة
مؤكدا انه في دور االنعقاد القادم سيمر باالغلبية العادية  33صوتا.
> األول��وي��ات :حماية امل��ال العام  -التلوث البيئي  -البدون  -املعاقني  -خطط
تنموية.

خلف دميثير
> األنشطة البرملانية
 اقتراحان بقانونني. ال توجد أسئلة. -رغبتان.

> امل��داخ�لات :ل��م يكن له
مداخالت في جلسات
م���ن���اق���ش���ة اخل����ط����اب
األم���ي���ري أو ج��ل��س��ات
امليزانيات لكنه رفض كتابي عدم التعاون مع رئيس الوزراء وأيد سرية
اجللسات ،ووافق على قانون الهيئة العامة لنشر وطباعة القرآن الكرمي
والسنة النبوية وعلومهما ورفض تشكيل جلنة الشباب والرياضة وغاب
عن التصويت في معظم القوانني.
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> ال �ل �ج��ان :عضو اجلنة
امل��ال��ي��ة  -ع��ض��و جلنة
حماية املال العام.

> األول��وي��ات :التعاون بني السلطتني  -القروض  -التهدئة  -إعطاء
الوزراء فرصة للعمل.
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دليهي الهاجري
> األنشطة البرملانية
  4اقتراحات بقوانني.  4أسئلة.  3رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> ال �ل �ج��ان :م��ق��رر جل��ن��ة ال��ش��ؤون
اخل�����ارج�����ي�����ة ـ ع����ض����و ال���ل���ج���ن���ة
اإلسكانية.
> املداخالت :حتدث خالل مناقشة
اخلطاب األميري ع ّمن تسبب في
ك��ارث��ة م��ش��رف ،وان��ت��ق��د التداخل
الواضح بني أعمال السلطتني فيما يتعلق بتعيني القياديني في النفط
داعياً إلى ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بني السلطات ،ودعا إلى ضرورة
معاجلة تسرب ال��غ��از ف��ي االح��م��دي وك��ذل��ك إع��ط��اء ال��ب��دون احلقوق
اإلنسانية واملدنية واالجتماعية ،ورف��ض ف��رض رس��وم ضريبية على
املواطنني ،وحتدث في جلسة تسرب غاز االحمدي عن أن املسؤولني لم
يعرفوا سبب تسرب الغاز ،وتساءل عن جود ضمانات لعدم التسرب مرة
أخرى ،وإنه يجب املوافقة على تشكيل جلنة التحقيق حتى نقف على
احلقيقة ،وفي جلسة مناقشة ميزانية مؤسسة البترول استعجل مشروع
املصفاة الرابعة ،ورفض العقود التي تتم باألمر املباشر.
> األول��وي��ات :القطاع النفطي ـ التعليم ـ الصحة ـ العدالة ـ التوظيف ـ
الوضع البيئي.
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روضان الروضان
> األنشطة البرملانية
 ال ت���وج���د اق���ت���راح���اتبقوانني.
 ال توجد أسئلة.> اللجان :التوجد.
(كان وزيرا حتى  31مارس
)2011
> امل���داخ�ل�ات :رف��ض في
م����داخ��ل�ات����ه ب���ع���د ان
خرج من التشكيلة احلكومية اخلروج عن أدب احلوار البرملاني ورفض
شخصانية املواقف النيابية من شركة «األوفست» رفض قانون اخلدمة
املدنية (حينما كان وزيراً) ،وأيد وهو وزير إنشاء الهيئة العامة لطباعة
ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما وأيد قانون إطالق حلى
العسكريني ،ووافق على تأجيل قانون اجلمعيات التعاونية (كان نائبا)
وكذلك أيد مقترح تثمني مناطق خيطان ،وامتنع في كتاب عدم التعاون
الثاني املقدم لرئيس الوزراء وأيد السرية األولى ورفض الثانية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

 -التوجد رغبات.

> األولويات :التعاون بني السلطتني  -تطبيق القانون  -االرتقاء مبستوى
املعيشة  -االرتقاء باخلدمات.
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د .روال دشتي
> األنشطة البرملانية
  10اقتراحات بقوانني.  26سؤاالً.  5رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

276

> اللجان :رئيسة اللجنة الصحية ـ
م��ق��رر جل��ن��ة اجل����واب ع��ل��ى اخل��ط��اب
االميري ـ عضو جلنة امليزانيات ـ عضو
جلنة املرأة ـ عضو جلنة التحقيق في
طوارئ .2008/2007
> املداخالت :قالت في مداخلة حول
مناقشة املنحة األم��ي��ري��ة أن أخواتنا
الكويتيات الالئي يأخذن عالوة األبناء فهذه املنحة ستوضع في حسابهن
اخل��اص ،وشكرت لسمو رئيس ال��وزراء تعاونه ودعمه للمرأة الكويتية،
وتطلعت أن تقدم للمواطن الكويتي أكثر بكثير من ناحية التنمية االقتصادية
وحتسني االداء الصحي والتعليمي واالسكاني ،والبنية التحتية .وفي جلسة
امليزانيات قالت ان الزيادات غير العادلة للكوادر واملعاشات واستمرار هذا
النهج سيؤدي إلى انهيار االقتصاد الكويتي ولن يبنى الوطن وتساءلت هل
ندمر البلد من اجل املزايدات االنتخابية ،وقالت أن زي��ادات الكوادر لم
يستفد منها اال  %25من العاملني في القطاع احلكومي ،وهناك إخفاق
في القطاع النفطي وزيادة كلفة انتاج البرميل وهذه كارثة مطالبة بهيكلة
القطاع النفطي وإع��ادة النظر في إدارت��ه وبينت أن إقرار الكوادر مؤداه
زوال الكويت و %90من قيادات البلد لم تقرأ اخلطة التنموية ،كما أن
امليزانية تناقض خطة التنمية في إنعاش االقتصاد.
> األولويات :التنمية االقتصادية ـ االسكان ـ الصحة ـ التعليم ـ البنية
التحتية.

سالم النمالن
> األنشطة البرملانية
 اقتراحان بقانونني.  24سؤاالً.7 -رغبات.

> اللجان :مقرر اللجنة
ال��داخ��ل��ي��ة وال����دف����اع ـ
عضو جلنة املعاقني.
> املداخالت :حتدث في مداخلته في مناقشة اخلطاب األميري على
ض��رورة تعاون السلطتني وتطبيق القانون مع الفصل بني السلطات،
وقال أن احلكومة تعسفت في استخدام القانون ،وشدد على ضرورة
عدم إثارة الفتنة بني طوائف املجتمع الكويتي واحلفاظ على الوحدة
الوطنية رافضاً ما يسمى بشريعة الغاب ،وفي حديثه عن تسرب غاز
األح��م��دي اعتبر أن املنطقة اجلنوبية كلها منكوبة ،وطالب بفحص
صحة سكان منطقة األحمدي وهل هناك تأثيرات من الغاز على صحة
اإلنسان؟ ومتنى زيادة مبلغ بدل االيجار من  500دينار إلى  1000دينار.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

ـ اس��ت��ج��واب واح���د ل��وزي��ر
ال����داخ����ل����ي����ة ال���س���اب���ق
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر اخل��ال��د
قبل استقالته.

> األول��وي��ات :التعليم ـ الصحة ـ البطالة ـ البدون ـ الوحدة الوطنية ـ
مكافحة التلوث البيئي.
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سعد زنيفر
> األنشطة البرملانية
 ال توجد اقتراحات بقوانني. سؤال واحد. رغبة واحدة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> اللجان :عضو جلنة املرافق.
> املداخالت :لم يكن له مداخالت
س��واء ف��ي اخل��ط��اب األم��ي��ري أو في
جلسات امليزانيات س��واء امللحقة أو
املستقلة أو امليزانية العامة للدولة
ول��ك��ن��ه واف����ق ع��ل��ى ق��وان�ين اخل��دم��ة
املدنية للمرأة وضم إدارة التحقيقات
إل��ى النيابة العامة وقانون نشر وطباعة علوم القرآن الكرمي وحلى
العسكريني ومقترح تأجيل قانون اجلمعيات التعاونية ورفض مقترح
تثمني مناطق في خيطان ،وواف��ق على توصية ايقاف قيادات أمنية
في وزارة الداخلية ورفض كتابي عدم التعاون األول والثاني مع رئيس
الوزراء وأيد السريتني ورفض إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد إلى
اللجنة التشريعية.
> األولويات :التعاون بني السلطتني  -الصحة  -التعليم  -اإلسكان -
التنمية  -االرتقاء باخلدمات.
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سعد اخلنفور
> األنشطة البرملانية
 اقتراحان بقانونني. ال توجد أسئلة. -رغبتان.

> امل� ��داخ �ل�ات :ل���م يكن
له أي مداخالت سواء
ف��ي اخل��ط��اب األم��ي��ري
أو ف��ي أي ج��ل��س��ة من
ج���ل���س���ات امل���ي���زان���ي���ات
ولكن وافق على قوانني اخلدمة املدنية للمرأة ونقل «التحقيقات» إلى
النيابة العامة والهيئة العامة لطباعة ونشر علوم القرآن وإطالق حلى
العسكريني وتأجيل قانون اجلمعيات التعاونية ورف��ض مقترح تثمني
خيطان ورفض كتابي عدم التعاون األول والثاني وأيد السريتني األولى
والثانية وأي��د تأجيل استجواب احملمد مل��دة ع��ام وأي��د تشكيل جلنة
الظواهر السلبية ورفض تشكيل جلنة الشباب والرياضة.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> اللجان :عضو اللجنة
الصحية.

> األولويات :التنمية  -إصالح التعليم  -االستقرار السياسي  -التعاون
بني السلطتني  -البدون  -الصحة  -اإلسكان.
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سعدون حماد العتيبي
> األنشطة البرملانية
 اقتراحان بقانونني.  11سؤاالً.  12رغبة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> اللجان :عضو جلنة املرافق ،وعضو
جلنة التحقيق في مقتل املواطن محمد
امليموني ،عضو جلنة التحقيق في عقد
«شل».
> امل��داخ�لات  :هاجم أث��ن��اء مناقشته
اخلطاب األميري وزير الصحة د .هالل
الساير بدعوى جتاهل شكاوى املواطنني
عن األخطاء الطبية أخطائه االداري��ة وطالب بشمول الزيادة العسكريني في
قطاعات الداخلية واحلرس الوطني والدفاع واإلطفاء ،وطالب النواب بعدم
التدخل في تعيينات القطاع النفطي ،وطالب أيضا جلنة البدون بسرعة إنهاء
تقريرها وعرضه على املجلس ،وكما طالب بتجنيس ابناء املتجنسني ،وانتقد
صندوق املعسرين الذي يشمل بعض املثالب ولم يعالج موضوع الورثة ،وقال في
جلسة مناقشة تسرب غاز االحمدي ان االشجار في (ق )1أصبحت سوداء،
وأن بدل اإليجار غير كاف واملنطقة أصبحت غير صاحلة للسكن واقترح في
جلسة الرعاية السكنية ان يدمج الطلب االسكاني للمرأة املتزوجة من غير كويتي
بالطلب بعد جتنيس الزوج بدال من فتح طلب جديد ،وقال في ميزانية اجلهات
املستقلة وامللحقة :ال نريد مجامالت في استثمارات «التأمينات» وطالب بإعادة
توزيع القسائم الصناعية وتطوير «املوانئ» وأنه ال توجد مسطرة واحدة في
التعيينات وفي ميزانية مؤسسة البترول قال إن هناك عقوداً باألمر املباشر؟
> األولويات :القروض ـ التجنيس ـ البدون ـ البطالة ـ البيئة ـ اإلسكان.

د .سلوى اجلسار
> األنشطة البرملانية
 اقتراحان بقانونني.  5أسئلة. 10 -رغبات.

> امل� ��داخ�ل��ات :ش���ددت
ف��ي مناقشة اخلطاب
األم��ي��ري على ض��رورة
االه����ت����م����ام ب��ال��ت��ن��م��ي��ة
البشرية التي بدونها ال ميكن أن تنفذ اخلطة التنموية االستراتيجية
وانتقدت تغيير مدير اجلامعة وعدم التجديد له ما أدى باجلامعة أن تكون
في حالة فراغ دستوري وانتقدت خطوة الوزارة إعطاء كل طالب حاسوباً
محموالً وتطرقت إلى قضية احلفاظ على الوحدة الوطنية ،وفي جلسة
امليزانيات قالت إن امليزانية املخصصة لالستثمار البشري ،وميزانية
البعثات مدعاة للفشل ومطلوب إعادة النظر في نوعية التعليم وال توجد
معايير أكادميية في املعاهد ،وقالت إن الكوادر استنزاف للمال العام،
وانتقدت اختالل التركيبة السكانية ومشاريع وزارة التربية هدر للمال العام.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> اللجان :مقرر جلنة
املرأة  -عضو جلنة
حماية املال العام.

> األول��وي��ات :التنمية الشاملة  -االستثمار البشري  -حقوق امل��رأة -
التعليم  -الصحة.
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شعيب املويزري
> األنشطة البرملانية
  4اقتراحات بقوانني.  6أسئلة. رغبتان.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 استجواب لوزير الداخلية السابقالشيخ جابر اخلالد قبل استقالته.
> ال�ل�ج��ان :رئ��ي��س جلنة الداخلية
والدفاع.
> امل���داخ�ل�ات :ف���ي م��داخ��ل��ت��ه في
مناقشة اخل��ط��اب االم��ي��ري ق��ال ان
الكويت تعيش أس��وأ مراحلها وه��ي مرحلة انتعاش الفساد وسيادة
الفاسدين واحلكومة تراخت في حماية الوحدة الوطنية ول��م تعالج
الفساد املالي واالداري خاصة في وزارة التربية ،ومن غالء األسعار
إلى البطالة إلى التمييز الفئوي ،وانتقد وزارة الداخلية في االفراج
عن الوافدين االيرانيني ،وفي جلسات امليزانيات قال إن الفساد متفش
وهناك جت��اوزات في سياسة االبتعاث وجت��اوزات في التطبيقي وأين
ذهبت مليارات امليزانية منذ  10سنوات ،وفي امليزانية العامة قال ال
يوجد مشروع تنموي واحد وال يتم الرد على تقارير ديوان احملاسبة
واحلكومة ال حتترم الدستور والقوانني.
> األول��وي��ات :الصحة ـ محاربة الفساد ـ ال��ق��روض ـ ال��ب��دون ـ الوحدة
الوطنية.
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صالح عاشور

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> األنشطة البرملانية
  5اقتراحات بقوانني.  18سؤاالً.  3رغبات. استجواب واح��د لنائبرئيس مجلس ال���وزراء
وزي��ر اخلارجية الشيخ
د .محمد الصباح.
> اللجان :عضو اللجنة
الصحية ـ عضو اللجنة
اخلارجية.
> امل��داخ�لات :دع��ا خالل
مناقشة اخلطاب األميري إلى إعادة الثقة بالبرملان وحتسني صورة
الدميقراطية الكويتية وكذلك شدد على ض��رورة حل مشكلة البدون
ب��إرادة كويتية .وق��ال إن احلفاظ على الوحدة الوطنية يأتي بتطبيق
القانون على اجلميع .وعن املنحة األميرية قال :جاءت في ظل ظروف
سياسية معقدة .وانتقد التعيينات في صندوق التنمية وتعيني الطيارين
وخصخصة الكويتية واحملسوبية في التوصيف ،وق��ال إن��ه ال يوجد
تنسيق في مشروع أبو فطيرة ،وقال إن االستثمارات بال ضوابط وال
مسطرة واحدة في التعيينات وانتقد عدم تنمية اإليرادات غير النفطية
واملبالغة في عقود االستشارات.
> األول��وي��ات :صيانة ال��وح��دة الوطنية ـ احملكمة اجلعفرية ـ الرعاية
السكنية واالجتماعية ـ السياسة اخلارجية ـ حقوق البدون.
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صالح املال
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني.  6أسئلة.  4رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> اللجان :عضو جلنة امليزانيات
 ع��ض��و جل��ن��ة ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وقالنسان.
> امل ��داخ�ل�ات :ط��ال��ب ف��ي إح��دى
اجللسات بإحالة إجابة وزير النفط
ع��ل��ى س���ؤال���ه اخل����اص مب��ص��روف��ات
املصفاة ال��راب��ع��ة ومبلغه  80مليون
دينار إلى ديوان احملاسبة ،وقال إنه
وجه أسئلة لوزير النفط عن اجلدوى االقتصادية ملصفاة فيتنام ومشروع
البتروكيماويات ووصلته اإلجابة لكنها غير شافية وغير كافية وطالب
ببيئة سياسية مريحة حتى نطمئن على أموالنا واستثماراتنا النفطية،
وسأل كذلك عن السير الذاتية لقياديي النفط وطالب وزير النفط أال
يستجيب للضغوط السياسية ،وفي جلسات مناقشة امليزانيات سجل
حتفظه على مناقشة امليزانية قبل مناقشة اخلطة السنوية وبرنامج
عمل احلكومة ،وأوضح أن هناك  38مشروعا داعما للسياسات التي
قدمتها مؤسسة البترول منها  9مشاريع بقيمة ملياري دينار خارجة عن
إطار خطة التنمية وسجل حتفظه على مشاريع تطوير املكامن النفطية
لزيادة القدرة االنتاجية ،وقال من حق النواب أن يعرفوا رصيد أهل
الكويت في باطن االرض (االحتياطي النفطي).
> األولويات :القطاع النفطي  -امللف الرياضي  -التمسك بالدستور -
الوحدة الوطنية.

د .ضيف الله بورمية
> األنشطة البرملانية
  5اقتراحات بقوانني.  29سؤاالً. -رغبتان.

> امل ��داخ�ل�ات :أش����ار في
مداخلته ح��ول اخلطاب
األميري إلى أن احلكومة
ل��م ت��ق��ض ع��ل��ى الفتنة
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،ول����م تطبق
قوانني املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر على وسائل االع�لام التي
تساعد على ضرب الوحدة الوطنية ،وانتقد صندوق املعسرين الذي لم يقبل
عليه احد نتيجة لشروطه التعسفية ،كما إنه يزيد مدة سداد األقساط،
وانتقد وزارة الشؤون في إصدارها تصاريح جلمعيات نفع ع��ام .وتطرق
إلى موضوع الرسالة الواردة من جلنة امليزانيات بشأن عدم حتصيل وزارة
الصحة ايرادات التأمني الصحي املستحقة على شركات التأمني واملؤسسات
العالجية وقال إن املبلغ اكثر من  19مليون دينار ،وعن املنحة األميرية قال
ليست مستغربة على سمو األمير ،وقال في جلسات مناقشة امليزانيات ال
بد من تسهيل إجراءات الرعاية السكنية وحترير األراضي وزيادة قروض
اإلسكان ،وتفاقم القروض مسؤولية «البنك املركزي» ويجب تغيير سياسة
القبول باجلامعة وهناك مشاكل كثيرة مثل عدم تطبيق قانون املعاقني واملياه
امللوثة وعوائد االستثمارات معدومة واحملفظة العقارية تثير الشبهات.
> األولويات :محاربة الفساد  -قروض املواطنني  -البدون  -الصحة -
حماية املال العام.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> اللجان :عضو اللجنة
االسكانية.
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عادل الصرعاوي
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني.  64سؤاالً. ال توجد رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

286

 استجوابان لنائب رئيس مجلسال���وزراء للشؤون االقتصادية الشيخ
احمد الفهد املستقيل
> ال�ل�ج��ان :مقرر جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي.
> امل ��داخ�ل�ات :انتقد خ�ل�ال مناقشة
اخلطاب األميري وصف رئيس ال��وزراء
احل���راك السياسي داخ��ل مجلس األمة
باحلراك العشوائي وكذلك استنكر إسقاط جلنة الشباب والرياضة لصالح
أطراف ،وقال إن احلكومة تقاعست عن تطبيق القانون ولم تتعاون مع ديوان
احملاسبة ،واستنكر طريقة اختيار املدير التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية،
وانتقد في حديثه عن رسالة الديوان عدم رد اجلهات احلكومية باملعلومات
التي يطلبها الديوان وخاصة تكليف الديوان فحص الهيئات الرياضية ،وفي
جلسة مناقشة امليزانيات قال يفترض أن نناقش اخلطة السنوية قبل مناقشة
امليزانيات ،وقال إن وزير املالية هو املسؤول عن خصخصة الكويتية وحان الوقت
لتكويت الوظائف وهناك جتاوزات هائلة في «املوانئ» وأن االستثمار البشري
حيوي وهناك تطاول على القانون في هيئة الشباب والرياضة وجتاوزات في
«األوفست» وجت��اوزات في قطاع التأهيل والتدريب وال معايير في التعيينات
وهناك فواتير سياسية بالنفط ،كا أن هناك  %90من امليزانية مصاريف حتمية
وكارثة بسبب الباب األول وهناك سوء تخطيط ومطلوب إيقاف مشروعات هدر
املال العام.
> األولويات :التنمية ـ مكافحة الفساد التشريعي ـ تقارير ديوان احملاسبة
ـ امللف الرياضي ـ سيادة القانون ـ الشفافية.

عبدالرحمن العنجري
> األنشطة البرملانية
  5اقتراحات بقوانني.  4أسئلة. -التوجد رغبات.

> اللجان :مقرر اللجنة
امل���ال���ي���ة ـ ع��ض��و جلنة
ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ط���وارئ
 2007/2008ـ مقرر
ال��ل��ج��ن��ت�ين املشتركتني
ب�ي�ن امل���ال���ي���ة وك����ل من
املرأة والتشريعية.
> امل��داخ�لات :ق��ال في مناقشة اخلطاب االميري أن الوحدة الوطنية هي
ممارسة وليست شعاراً وشدد على أن النائب ميثل األمة وال ميثل اطرافا أو
يتخندق وراءها وقال ينبغي أن يكون الوالء للدولة والوطن والكويت ،وأشار
إلى أن هناك تأخيراً كبيراً في اجناز خطة التنمية محم ً
ال احلكومة مسؤولية
التنمية ،وانتقد االحتكار الكريه لالراضي في الكويت ،وفي جلسة امليزانيات
قال ان مشروع امليزانية لهذا العام مخالف للمادة  12من الدستور التي تنص
على التعاون بني القطاعني العام واخلاص ويعارض قانون أعداد امليزانية
وقانون اخلطة السنوية والبرنامج احلكومي وقال إنه خلو من تنويع القاعدة
االنتاجية لالقتصاد الكويتي ،كما أن االنفاق االستثماري ال يتعدى %21
واالنفاق الرأسمالي  ،%18وقال إن االيرادات غير النفطية املتوقعة في هذه
امليزانية مليار ومائة وثالثني مليونا ويجب تنويع مصادر الدخل ،وشركات
النفط دخلت في نفق الصراع السياسي ،وهناك ضرب للقطاع اخلاص.
> األولويات :االستقرار السياسي واالقتصادي ـ البنية التحتية ـ احملافظة
على الدستور ـ الرعاية السكنية ـ الوحدة الوطنية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

 استجواب واح��د لسمورئيس مجلس ال���وزراء
الشيخ ناصر احملمد

287

عبدالله الرومي
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني. التوجد أسئلة. رغبة واحدة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> ال��ل��ج��ان :ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
األمة  -عضو مكتب املجلس  -عضو
اللجنة التشريعية.
> امل��داخ�ل�ات :ف��ي مداخلته حول
اخلطاب األميري أكد أن هناك ضربا
لفئات املجتمع الكويتي بفعل فاعل
وض��رب��ا للحضر وال��س��ن��ة والشيعة
والقبائل ،وأكد حق استخدام النواب ألدواتهم الدستورية ،وأشار إلى
ان احالة مستشاري اإلدارة القانونية في البلدية هي اساءة الستخدام
القانون .وفي قانون اخلدمة املدنية قال إن أعضاء اللجنة لم يوفقوا
في اخراج القانون ،وتساءل عن عالقة نفقة احلاضنة بعالوة األوالد
فهي حق لكن النفقة تختلف شرعا وقانونا .وساعد الرئيس اخلرافي
في إدارة الكثير من جلسات مجلس األمة بكفاءة واقتدار.
> األول ��وي ��ات :االل���ت���زام ب��ال�لائ��ح��ة وال��دس��ت��ور  -االص��ل�اح السياسي
واالقتصادي  -تطبيق القوانني  -الوحدة الوطنية  -التنمية.
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عدنان املطوع
> األنشطة البرملانية
 اقتراح واحد بقانون.  11سؤاالً. 7-رغبات.

> املداخالت :دعا خالل
م���ن���اق���ش���ة اخل����ط����اب
االميري إلى احلفاظ على الوحدة الوطنية واالحتكام إلى الدستور
واح��ت��رام نصوصه ،وق��ال يجب ان تكون هناك مسطرة واح���دة في
تعيني القياديني ويجب حل قضية البدون وإعطاؤهم ابسط حقوقهم
االجتماعية واالنسانية ،وقال في جلسة امليزانيات إنه ال ميكن حتويل
البلد إلى مركز مالي وهناك تر ّد في الصناعات ومعهد األبحاث مطالب
بهيئة مستقلة لتنفيذ املشاريع ويوجد متييز في التعيينات في اجلامعة
والتطبيقي ولسنا قادرين على إدارة القطاع النفطي ومن املسؤول عن
مشكلة ندرة األراضي والتلوث؟
> األولويات :التنمية ـ تطوير اخلدمات التعليمية ـ تنفيذ اخلطة التنموية
ـ تعاون السلطتني ـ البعد عن الطائفية واحلفاظ على الوحدة الوطنية
ـ البدون.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> ال �ل �ج��ان :ع��ض��و جلنة
ال��داخ��ل��ي��ة وال����دف����اع ـ
ع��ض��و جل��ن��ة امل���راف���ق
ـ ع��ض��و جل��ن��ة ال��ب��ي��ئ��ة
والطاقة.
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عدنان عبدالصمد
> األنشطة البرملانية
 التوجد اقتراحات بقوانني.  11سؤاالً. التوجد رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> اللجان :أمني سر مجلس األمة بعد
توزير الراشد ـ رئيس جلنة امليزانيات
ـ عضو مكتب املجلس ـ عضو جلنة
الدفاع عن حقوق االنسان.
> امل��داخ�لات :أث��ن��اء جلسة مناقشة
اخلطاب االميري طالب وزي��ر الدفاع
ب��إق��رار مزايا املتقاعدين في اجليش
والشرطة واحل���رس الوطني ودراس��ة
رواتب املدنيني والعسكريني في القطاعات الثالثة ،وقال إن قضايا الفساد
االداري واملالي زادت في االدارات احلكومية ،وقال إن مليوناً ومئة الف
نسمة من املواطنني ميزانيتهم من  70- 60مليار دوالر وهناك مشاكل في
التعليم واالسكان واملرور ،وانتقد فكرة فرض ضرائب على املواطنني،وأكد
أن أرقام امليزانية يجب أن تنسجم مع أرقام اخلطة وقال أن هناك عدم
التزام بجدول االولويات بسبب االقتراحات أثناء اجللسة ،وفي ماقشة
ميزانيات اجلهات املستقلة وامللحقة طالب مبيزانية البرامج ومقترح
لتشكيل هيئة لتقييم األداء االستثماري وهناك مالحظات على نظام
املكافآت بهيئة االستثمار وفي امليزانية العامة قال إن هناك مبالغة كبيرة
في املصروفات ،وتكرار املخالفات الواردة في ديوان احملاسبة وهي أضخم
ميزانية في تاريخ الكويت وهناك تالعب كبير في املكافآت.
> االولويات  :الوحدة الوطنية ـ التعليم ـ البدون ـ التعاون بني السلطتني
ـ اخلطة التنموية.

عسكر العنزي
> األنشطة البرملانية
  18اقتراحا بقانون.  3أسئلة. 7-رغبات.

> امل� ��داخ �ل�ات :ل���م يكن
ل������ه م�������داخ���ل���ات ف��ي
اجللسات سواء في اخلطاب األميري او في جلسات امليزانيات إال أنه
وافق على قوانني اخلدمة املدنية للمرأة ونقل التحقيقات إلى النيابة
العامة والهيئة العامة لنشر وطباعة علوم القرآن الكرمي وإطالق حلى
العسكريني ورفض مقترح تأجيل اجلمعيات التعاونية وتثمني خيطان.
ورف��ض كتابي عدم التعاون مع سمو رئيس ال��وزراء وأي��د السرية في
اجللسات وأيد تأجيل استجواب احملمد ملدة سنة ووافق على تشكيل
جلنة الظواهر السلبية ورفض تشكيل جلنة الشباب والرياضة.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> ال �ل �ج��ان :ع��ض��و جلنة
ال��داخ��ل��ي��ة وال���دف���اع -
عضو جلنة امليزانيات
واحل��س��اب اخلتامي -
عضو جلنة البدون.

> األولويات :البدون  -الصحة  -التعليم  -اإلسكان.
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علي الدقباسي
> األنشطة البرملانية
  8اقتراحات بقوانني.  33سؤاالً.  14رغبة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال�� �ل�� �ج� ��ان :رئ����ي����س جل���ن���ة ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ـ ع��ض��و جلنة
االسكان.
> امل� ��داخ�ل��ات :حت����دث ف���ي جلسة
اخل��ط��اب األم��ي��ري ع��ن ت��س��رب رج��ال
اجليش وال��ش��رط��ة وال��ق��وات املسلحة
ل��ع��دم وج����ود ح��واف��ز وق��ل��ة ال���روات���ب،
ورفض توجه احلكومة فرض ضرائب
على املواطنني بل يجب توجيهها إلى الشركات الكبرى ،وقال إن املواطن
لن يستطيع احلصول على جواز سفر ،وتساءل عن احلكومة االلكترونية
وتطرق إلى تدهور اخلدمات العامة في شتى املجاالت ،وأكد ان احلكومة
عاجزة وغير قادرة على حتسني أحوال االسرة الكويتية وشدد على ضرورة
وض��ع مراقبني ماليني على وس��ائ��ل االع�ل�ام وتطبيق امل��رئ��ي واملسموع،
واالهتمام بزيادة رواتب العسكريني في كل القطاعات وحل مشكلة البدون.
وقال في امليزانية إن كثيرا من مؤسسات الدولة تنفق عليها أموال طائلة
ولكنها لم حتقق الغرض منها مثل حتقيق فرص عمل للكويتيني وال تفعل
ق��رارات التكويت ،وم��اذا فعلت الدولة في كارثة مشرف وفي املخالفات
ال���واردة في تقارير احملاسبة ،كما أن هناك أزم��ة م��رور وسكن وصحة
ومصروفات مبالغ فيها وتفاقمت البطالة بال محاسبة لسراق املال العام.
> األولويات :التوظيف ـ حكومة قرار ـ الشفافية ـ تنفيذ اخلطة التنموية
ـ البدون املعاقني.

د .علي العمير
> األنشطة البرملانية
  5اقتراحات بقوانني.  24سؤاالً. -رغبتان.

>املداخالت:انتقداخلطاباألميري حتدثخاللجلسةمناقشةاخلطاباألميري
عن جتميد التعويضات البيئية من قبل املراجعني الدوليني بسبب عبث وإهمال
وسوء األداء في اللجنة املركزية وفي بند األسئلة حتدث عن الودائع االستثمارية
وحجمها وتاريخ العمل بالوديعة وتاريخ فتح احلساب لدى البنك ،وعن املكرمة
األميرية قال العمير إن هذه املكرمة غالية وعلى الشعب حسن استغاللها وعلى
وزير التجارة أال تسرق هذه االموال من خالل مكافحة ارتفاع األسعار،ويجب أن
تذهب هذه األموال كذلك إلى املطلقات ويجب أن تساهم احلكومة في توعية
الشعب الكويتي لكيفية استغالل هذه االموال ،في مناقشة ميزانية اجلهات
املستقلة وامللحقة طالب بتطبيق القانون في بنك التسليف والقانون يكسر في
أبو فطيرة وهناك مهازل في خيطان ،كما أن  %90من األغذية تدخل الكويت
دون فحص وطالب بالتأكد من سالمة االستثمارات من الناحية الشرعية.
> األولويات - :أسلمة القوانني ـ البيئة ـ اإلسكان ـ اإلصالح االقتصادي
ـ البدون والبطالة.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> اللجان :مراقب املجلس
وع��ض��و مكتب املجلس ـ
رئيس جلنة البيئة والطاقة
ـ عضو اللجنة التعليمية
ـ رئ��ي��س جل��ن��ة التحقيق
في مقتل املواطن محمد
امل��ي��م��ون��ي ،رئ��ي��س جلنة
التحقيق في عقد «شل».
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غامن امليع
> األنشطة البرملانية
 ال توجد اقتراحات بقوانني. التوجد أسئلة. التوجد رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال �ل �ج��ان :عضو جلنة العرائض
والشكاوى.
> املداخالت :حتدث أثناء مناقشة
ت��س��رب غ���از األح���م���دي وق����ال إن
املشكلة ص��ار لها اك��ث��ر م��ن شهر
واحلكومة ال تعرف سبب املشكلة،
وإذا كانت املشكلة في متديدات الغاز فهي مسؤولية وزارة النفط التي
قصرت في الصيانة ،ووزارة اإلسكان قد حددت منطقة غرب هدية
منطقة سكنية لكن وزارة النفط رفضت فمن باب أولى تكون منطقة
االحمدي وهي األخطر أال تكون منطقة سكنية ،وقال نريد رفع الظلم
عن أهالي املنطقة.
> األول��وي��ات :ال��ب��دون  -رف��ع مستوى املعيشة  -الصحة  -البطالة -
القروض  .تطبيق القانون.

فالح الصواغ
> األنشطة البرملانية
  8اقتراحات بقوانني.  3أسئلة. 6 -رغبات.

> امل� � ��داخ��ل ��ات :حت���دث
خالل مناقشة اخلطاب
األم���ي���ري ع���ن ال���وح���دة
الوطنية وضرورة احلفاظ عليها وتطبيق قانون املرئي واملسموع ،ومتنى
أن تخدم خطة التنمية ذات األربعني مليار دينار الرغبة األميرية بتحويل
الكويت إلى مركز مالي وجتاري ،ودعا إلى حل مشكلة القروض ،وسأل
احلكومة عن إجراءاتها في حل قضية التلوث في أم الهيمان ،وحمل
احلكومة مسؤولية كارثة تسرب الغاز في األحمدي ،وهناك  60أسرة
رافضة ان تنتقل إلى مناطق أخرى نظراً ألن بدل االيجار غير كاف فال بد
من زيادته إلى  1000دينار وفي بند األسئلة تطرق إلى عدد احلاالت التي
توفيت بسبب األخطاء الطبية مطالبا وزير الصحة بإحصائية واضحة
لذلك ،وعن املنحة األميرية قال إن املواطنني يستحقون كرم وعطاء األسرة
احلاكمة وعلى رأسها صاحب السمو ،وفي جلسات امليزانيات قال إن
مجلس الوزراء أشهر نادي القرين ووزارة املالية لم تخصص ميزانية لهذا
النادي فما األسباب؟ واحلكومة تتحمل مسؤولية أم الهيمان
> األول��وي��ات :التلوث البيئي  -التعليم  -البطالة  -البدون  -الوحدة
الوطنية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> ال� �ل� �ج ��ان :ع��ض��و جلنة
العرائض وال��ش��ك��اوى -
عضو جلنة االحتياجات
اخل��اص��ة -ع��ض��و جلنة
الظواهر السلبية.
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فيصل الدويسان
> األنشطة البرملانية
  2اقتراحات بقوانني.  11سؤاالً. التوجد رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 استجواب واحد لوزير النفطوزي��ر اإلع�لام السابق الشيخ
أحمد العبدالله ،واستقالت
احلكومة قبل املناقشة.
> اللجان :رئيس جلنة الدفاع عن
ح��ق��وق اإلن��س��ان  -عضو اللجنة
التشريعية  -عضو جلنة البدون.
> املداخالت :قال في مداخلته في
مناقشة اخلطاب األميري إن البلد يسير إلى الهاوية والى نفق مظلم
فهل نتفرج على مصير البالد األسود أم نحافظ على هذه النعمة ،وشدد
على ضرورة طاعة ولي األمر ،ودعا إلى التعاون بني السلطتني ،واستنكر
التعرض للذات االلهية واملقام النبوي ،وتطرق إلى قضية البدون وقال
إن حلها يجب ان يأتي من منطلقات إنسانية وليست أمنية ،وعن املنحة
األميرية قال إن سمو األمير استشعر قلبه في هذه املرحلة الدقيقة
وليست مبستغربة على سموه ،وقال الدويسان إن املساواة احلقيقية
ضمانة لسعادة الشعب ،وفي جلسة مناقشة مرض السرطان قال إن
الذهاب إلى العالج باخلارج معناه أن العالج سيئ في الكويت مطالبا
بإجراء أبحاث عاملية لكشف األسباب الفعلية للمرض وهل متلك وزارة
الصحة اجابة شجاعة وافية على هذا املرض ،املسألة مسألة صحة شعب.
> األولويات :تصحيح مسار اإلعالم  -الوحدة الوطنية  -التعاون بني
السلطتني -املرور.

د .فيصل املسلم
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني.  24سؤاالً. 4 -رغبات.

> األول��وي��ات :محاربة الفساد  -حقوق الطلبة  -حماية املال العام -
البدون  -الرعاية السكنية  -إصالح اخلطاب اإلعالمي.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

 اس��ت��ج��واب لسمو رئيسالوزراء مبشاركة النائبني
خالد الطاحوس ومسلم
البراك ،أجل إلى الدور
املقبل.
> ال �ل �ج��ان :ع��ض��و جلنة
امل��راف��ق  -عضو جلنة
حماية املال العام.
> امل��داخ�لات :حت��دث في
جلسة مناقشة اخلطاب االميري عن ضرورة إنصاف العسكريني واملدنيني
في وزارة الدفاع ،وق��ال إن مجلس األم��ة أقر للحكومة كل القوانني التي
طلبتها خطة التنمية واخلطة اخلمسية وامليزانيات وغيرها وتتهم املجلس
بتطعيل االجن��از ،وقال إن احلكومة تزعم محاربة الفساد وحت��ارب قانون
الفساد واحلكومة تزعم الوحدة الوطنية وه��ي اول من تخالفها .وحول
الرسائل الواردة قال املسلم إن احلكومة ال تستحق البقاء بسبب عدم تعاونها
مع ديوان احملاسبة فيما يطلبه من معلومات وبيانات ،وعن املكرمة األميرية
قال يجب أن تضاف كلمة (مبناسبة  50سنة على االستقالل و 20سنة على
التحرير و  5سنوات على حكم صاحب السمو) .وفي جلسات امليزانيات..
حتدث عن األغذية الفاسدة وهي كارثة ويتحملها وزير البلدية ،ومنطقة
خيطان في خطر بسبب العزاب واشاد باألمانة العامة وجهدها في تدوين
املضابط اجللسات السرية ،وعن التربية واجلامعة تساءل عن ماهية اخلطة
احلكومية في موضوع كادري املعلمني والطلبة ،وانتقد قرار وزير التربية
تقليص عدد الطالب من  8000إلى  6850معتبرا هذا القرار ضد التنمية.
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مبارك اخلرينج
> األنشطة البرملانية
 ال توجد اقتراحات بقوانني. التوجد أسئلة.  4رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> اللجان :رئيس اللجنة اخلارجية
> املداخالت :انتقد خالل مناقشة
اخلطاب األميري عدم رد الوزراء
على أسئلة النواب ،ودعا إلى فتح
ميزانية ال��ع�لاج ب��اخل��ارج لرجال
احلرس الوطني واالطفاء ،وشدد
على ضرورة جتنيس من يستحق من البدون،وإقرار احلقوق اإلنسانية
واالجتماعية لهم ،ودع��ا إلى االهتمام مبوضوع اخل��دم وع��دم حتميل
الكفيل تكاليف سفر اخلدم او تغيبهم ،وفي جلسة مناقشة ميزانيات
اجلهات املستقلة وامللحقة طالب بزيادة القرض اإلسكاني وق��ال إن
التعيينات في «التطبيقي» عنصرية وتساءل ملاذا االنتقائية في التعامل
مع تقارير ديوان احملاسبة؟! وأشاد في امليزانية العامة بتشكيل جلنة
حتقيق في عقد «ش��ل» وال يجوز حرمان املعلمني من الكادر ويجب
شمول رجال املطافئ واحلرس الوطني بالعالج في اخلارج.
> األول��وي��ات :السياسة اخلارجية ـ االص�لاح السياسي واالقتصادي ـ
الوحدة الوطنية ـ الصحة ـ البدون.
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مبارك الوعالن
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني.  17سؤاالً. 3 -رغبات.

> اللجان :عضو اللجنة
الصحية.
> امل� ��داخ�ل��ات :اش�����ار في
مداخلته عن اخلطاب األميري إلى أن الوحدة الوطنية ووحدة الشعب الكويتي
خط أحمر ،وانتقد احلكومة التي سمحت بالتجريح واملساس بكرامات الناس
من خالل اإلعالم الفاسد الذي رعته احلكومة وضربت به الوحدة الوطنية،
وأشار إلى أن قضية العالج باخلارج قضية حساسة ويجب عدم تدخل الواسطة
واحملسوبية فيها ،وقال عن املكرمة األميرية نتمنى أال تساهم احلكومة في
ضياع هذه املبالغ في إرتفاع األسعار ،وقال ليت احلكومة تتعلم من مدرسة
صباح األحمد العطوف على شعبه ،ومتنى على وزارة التجارة ضبط األسعار،
وفي جلسة ميزانيات اجلهات املستقلة وامللحقة قال إن هناك تراجعاً في الدور
السياسي لصندوق التنمية الكويتي ،وهناك فواتير سياسية تدفع ،واحلكومة
لم تعالج كارثة مشرف واألغذية الفاسدة وطالب بنهج وسياسة جديدين ،وعن
امليزانية العامة قال إنها غير مبررة وبها هدر في املصروفات مبيناً أن هناك
تالعباً في الباب اخلامس ،كما أن مشروعات التربية تثير الشبهات وهناك خلل
في أداء الوزارات كافة.
> األول��وي��ات :البدون ـ محاربة الفساد ـ القروض ـ التنمية ـ التعليم ـ
الوحدة الوطنية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

ـ اس��ت��ج��واب واح���د لسمو
رئيس مجلس ال���وزراء
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر احملمد
مب����ش����ارك����ة ال���ن���ائ���ب�ي�ن
هايف والطبطبائى.

299

محمد املطير
> األنشطة البرملانية
  4اقتراحات بقوانني.  5أسئلة. ال توجد رغبات.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> اللجان :عضو اللجنة املالية.
> املداخالت :سلط الضوء أكثر من
م��رة على األوض���اع ف��ي البورصة
وت���ع���ي�ي�ن ال���ط���ي���اري���ن ال��ك��وي��ت��ي�ين
واس��ت��ن��ك��ر ف���ي ج��ل��س��ة م��ن��اق��ش��ة
اخل��ط��اب األم��ي��ري ت��دن��ي احل��وار
في قاعة عبدالله السالم مطالبا رئيس اجللسة بتطبيق الالئحة بشكل
حازم ،وانتقد أسلوب التعيينات في املناصب القيادية وخاصة مدير
البورصة مبينا أن ذلك من اختصاص الوزير وليس مجلس ال��وزراء،
وكذلك علّق على اختيار القياديني في النفط واجلامعة .وفي جلسة
مناقشة تقرير جلنة التحقيق في مقتل امليموني متنى استمرار عمل
اللجنة ومتنى كذلك أن تنتفض وزارة الداخلية إلص�لاح كيانها ،وأن
تطبق القانون مبسطرة واحدة وطالب وزير التجارة تفسيراً آللية تعيني
مدير البورصة ومن آختاره؟
> األولويات :ايجاد مصادر بديلة للنفط  -املشاريع التنموية  -اإلصالح
االقتصادي.
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د .محمد احلويلة
> األنشطة البرملانية
  9اقتراحات بقوانني.  96سؤاالً. 97 -رغبة.

> امل���داخ�ل�ات  :حت��دث
خالل مناقشة اخلطاب
األم����ي����ري ع���ن قضية
غالء األسعار واالرتفاع
املصطنع وحماية املستهلك ورف���ض ف��رض ض��رائ��ب على املواطنني
وأضاف أننا نحتاج إلى تطوير التعليم وزيادة أعداد املدارس والفصول
واملعلمني ،واالهتمام بالعنصر البشري وتوفير فرص عمل لهم ودعا
إلى معاجلة قضية االزدحام املروري وتطوير البنية التحتية ،ومراجعة
سلم الرواتب للمواطنني ،وانتقد إجراءات احلكومة في أم الهيمان ،وفي
مناقشة تسرب غاز أم الهيمان قال ال بد من حتديد املتسبب في هذه
املشكلة ،وهناك مماطلة في التعامل مع كيفية توفير مساكن لهذه األسر
املهددة فيجب توفير مساكن آمنة لهم وكذلك يجب رفع بدل اإليجار من
 500إلى  1000دينار وفي جلسات امليزانيات قال إن هناك عدم فرص
عمل للكويتيني فهناك  8000طلب ينتظر التعيني في قطاع النفط.
> األولويات :مكافحة التلوث البيئي  -البدون  -اإلسكان  -التنمية -
التعليم واجلامعة  -حقوق املعلمني والطلبة.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> ال �ل �ج��ان :م��ق��رر جلنة
التعليم ـ��ـ عضو جلنة
العرائض والشكاوى.
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محمد هايف
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني.  17سؤاالً. رغبتان.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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ـ استجواب واح��د لسمو رئيس
مجلس ال��وزراء الشيخ ناصر
احملمد.
> ال �ل �ج��ان :رئ��ي��س جلنة الظواهر
السلبية ـ عضو جلنة الدفاع عن
حقوق االنسان.
> املداخالت :حتدث خالل مناقشة اخلطاب االميري عن تقاعس وزارة
التربية عن تطبيق قانون منع االختالط في الكليات واملعاهد وانتقد
ع��دم تعيني مدير للجامعة وك��ذل��ك ع��دد املقاهي املخالفة للقوانني
واالخ�ل�اق ،وع��رج على قضية القنوات االع�لام��ي��ة ،وت��ط��رق للحديث
ع��ن السياسة اخل��ارج��ي��ة للحكومة جت��اه ج��ارات��ه��ا ،وق���ال ع��ن املنحة
األميرية يجب أن تشمل أبناء الكويتيات والشهداء وأبناء الشهداء
والعسكريني ،ومتنى من وزير التجارة أال يتفاجأ املواطنون بأن املواد
الغذائية غير متوافرة .وفي جلسات امليزانيات طالب بإعادة النظر
في مساعدات صندوق التنمية والدولة أفسدت التعيينات وتفاقمت
أوجه الفساد ،كما أن هناك ممارسات عبثية باجلامعة والتطبيقي.
> األولويات :أسلمة القوانني ـ البدون ـ تفعيل قانون منع االختالط ـ تفعيل
قوانني املرئي واملسموع ـ إصالح السياسة اخلارجية ـ اصالح التعليم ـ
حقوق االنسان.

مخلد العازمي
> األنشطة البرملانية
  3اقتراحات بقوانني.  8أسئلة. 11-رغبة.

> امل � ��داخ �ل��ات :حت���دث
ع���ن امل��ن��ح��ة األم��ي��ري��ة
وقال إنها أثلجت الصدور للكويتيني ،وقال إننا محسودون على األسرة
الكرمية فالكويت مثال يحتذى به في العالم كله ،وبها حب للحاكم
واحمل��ك��وم ،ودع��ا إل��ى فتح صفحة جديدة وأن نضع أيدينا في أيدي
بعضنا البعض لبناء الكويت ،ودعا احلكومة والنواب إلى إصالح ذات
النفس وتعديل الصفوف ودع��ا الله أن يحفظ الكويت وأهلها وفي
جلسة امليزانيات خاطب ال��ق��ي��ادات النفطية مطالبا بفتح مؤسسة
البترول لتوظيف الكويتيني ،وطالب بلجنة ملتابعة مالحظات النواب
على املؤسسات احلكومية ،واالستجوابات شخصانية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> ال �ل �ج��ان :رئ��ي��س جلنة
املرافق  -عضو اللجنة
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  -عضو
جل���ن���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي
طوارئ .2008/2007

> األول��وي��ات :اإلرت��ق��اء مبستوى املواطن املعيشي  -البدون  -الوحدة
الوطنية.
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مرزوق الغامن
> األنشطة البرملانية
  4اقتراحات بقوانني.  25سؤاالً. رغبتان.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 استجوابان لنائب رئيس مجلسال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة للشؤون
االق���ت���ص���ادي���ة وزي������ر ال���دول���ة
لشؤون التنمية وزي��ر اإلسكان
السابق الشيخ أحمد الفهد.
> اللجان :عضو اللجنة املالية.
> املداخالت :دعا خالل اخلطاب األميري إلى التطبيق التام والتزام بالقانون
وتطبيقه على الكبير قبل الصغير وشدد على تطبيق قانون املرئي واملسموع
للحفاظ على الوحدة الوطنية وأكد أن هناك حكومتني في الكويت حكومة
رسمية وحكومة خفية ،وقال في جلسات مناقشة امليزانيات إن قرارات
الوزير تعارض النتائج التي انتهت إليها جلنة تطوير القياديني لكن الكارثة
أن كل معايير اللجنة حتطمت وأصبح القرار سياسيا ومزاجيا ،كما ان
االعتماد على االيرادات النفطية بدال من ان ينخفض من  ٪91إلى ٪88
بالعكس ارتفع إلى  ،٪95وانتقد توقيع عقد ومباشرة بقيمة  39مليون
دينار متسائال أين الرقابة؟ وقال بالرغم من كل املمارسات التي حتدث
في القطاع النفطي إال أن تعطيل امليزانية قد يعطل أه��م شريان في
البلد ،فقد باعوا وق��ود طائرات ب��دل الكيروسني وه��ذا كله مالحظات
ديوان احملاسبة ،وقال إن نسبة العمالة الوطنية في الشركات اخلارجية
ال تتعدى  ٪2وتساءل عن معايير التعيني والتجديد في القطاع النفطي.
> األول��وي��ات :امللف الرياضي  -امللف التنموي  -تطبيق القانون -
الشفافية  -الوحدة الوطنية.

مسلم البراك
> األنشطة البرملانية
  9اقتراحات بقوانني.  13سؤاالً. 12 -رغبة.

> اللجان :رئيس جلنة حماية
امل���ال ال��ع��ام ـ عضو جلنة
املعاقني ـ عضو جلنة غير
محددياجلنسية.
> املداخالت :إتهم خالل مناقشة اخلطاب األميري احلكومة بأنها عطلت كل
أدوار التنمية واستنكر تردي كل اخلدمات من مستشفيات وإسكان وصحة
وتعليم ،وحتدث عن امللوثات املوجودة من محطة مشرف واللحوم الفاسدة
وانتقد قرار مجلس الوزراء منع تبادل احليازات والشاليهات واالستراحات،
وانتقد صفقة طائرتي الشحن والتي حتمل املال العام  500مليون دوالر
لصالح متنفذين وحتدث عن ميزانيات اجلهات امللحقة واملستقلة وطالب
بزيادة القرض اإلسكاني وتوفير الرعاية السكنية للمعاقني وأكد أن رئيس
الوزراء مسؤول عن تدهور «الكويتية» كما أن املوانئ تعج باملخالفات وهناك
ه��در في القسائم الصناعية ،وأوض��ح أن التعيينات هي لتسديد فواتير
سياسية محذراً من االستمرار في التعاقدات املباشرة ،وفي مناقشة ميزانية
مؤسسة البترول قال إن هناك مشكلة في التوظيف كما أن النفط أصبح
عزباً وفي امليزانية العامة قال إن هناك فسادا في تعيني أعضاء مجالس
إدارات البنوك واحلكومة تفرط في أمالك الدولة وأفلست البلد.
> األولويات :حماية العام ـ البدون ـ املعاقني ـ البيئة.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

ـ استجوابان لسمو رئيس
مجلس ال���وزراء الشيخ
ناصر احملمد مبشاركة
نواب
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د .معصومة املبارك
> األنشطة البرملانية
  8اقتراحات بقوانني.  17سؤاالً. رغبتان.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال�ل�ج��ان :رئيسة جلنة امل���رأة -
مقررة اللجنة التشريعية  -رئيسة
اللجنة املشتركة بني املالية واملرأة
 عضو اللجنة اخلارجية  -عضوجلنة الرد على اخلطاب األميري،
ع��ض��و جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي عقد
«شل».
> املداخالت :حتدثت خالل مناقشة اخلطاب األميري عن الوحدة الوطنية
وض��رورة احلفاظ عليها وطالبت بضرورة العمل على متكني امل��رأة وتعديل
القوانني مبا ينصف املرأة ويقلل من الفجوة السلبية بينها وبني الرجل وانتقدت
خلو اخلطاب من االشارة لدور املرأة ،وعرجت على ضرورة تطبيق القانون
وإعادة هيبة القانون من خالل مسطرة تعيينات القيادات ،وقالت إن الشباب
هم ثروة البلد فيجب متكينهم من مواجهة التحدي بتسخير كل االمكانات لهم
وتوفير الفرص الوظيفية وماذا عملت احلكومة في قضية املسرحني ،وقالت في
احلديث عن امليزانيات إن اخلروقات التي متارسها الشركات التابعة ملؤسسة
البترول الوطنية ال ميكن السكوت عنها ،وقالت إن ما يدور في آلية مناقشة
ميزانية بهذه املليارات الضخمة كأنه حوار الطرشان ،وتوصيات مجلس األمة
ال تنفذ ،وقالت إن الكوادر هي استنزاف ألموال البلد ومطلوب ميزانية البرامج
واألداء .ودعت إلى تنفيذ البرامج االستثمارية املتضمنة املشاريع الرأسمالية
مبا فيها من زيادة فرص العمالة للشباب الكويتي.
> األولويات :حقوق املرأة -التعاون بني السلطتني  -الوحدة الوطنية -
الصحة والتعليم والبدون.

ناجي العبدالهادي
> األنشطة البرملانية
  11اقتراحا بقانون.  14سؤاالً. 6 -رغبات.

> املداخالت  :حتدث في مناقشة اخلطاب األميري منتقدا التضامن
احلكومي املفقود داخل مجلس الوزراء ما سبب عدم تطبيق القوانني،
وطالب بتعديل حكومي ليكون هناك تضامن ،ودعا إلى النظر للمتقاعدين
فالتأمينات عاجزة عن تطوير خدماتهم ،ورأى أن جدول الرواتب في
الكويت غير عادل ،وتطرق إلى قضية ارتفاع األسعار وموضوع التنمية
البشرية التي تستلزم إنشاء املراكز التدريبية واستخدام نظام األوفست،
وفي جلسات مناقشة امليزانيات وطالب مبنح استقاللية للمحافظات،
وتكوين ف��روع للبلدية ،وطالب بوجود رقابة الكترونية ،وحت��دث عن
مناقصات النظافة وقال يجب خصخصة قطاع النظافة في البلدية،
ودعا إلى معاجلة جون الصليبخات معاجلة بيئية صحيحة.
> األول��وي��ات :دع��م العمالة الوطنية  -املعاقون  -الرعاية السكنية -
إصالح البلدية.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> ال �ل �ج��ان :رئ��ي��س جلنة
ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ط���وارئ
 - 2008/2007مقرر
اللجنة االس��ك��ان��ي��ة -
عضو جلنة امليزانيات
واحل��س��اب اخلتامي -
عضو جلنة املعاقني.
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د .وليد الطبطبائى
> األنشطة البرملانية
  9اقتراحات بقوانني.  24سؤاالً.  18رغبة.دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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 اس���ت���ج���واب���ان االول ل���وزي���رال���داخ���ل���ي���ة ال���س���اب���ق ال��ش��ي��خ
جابر اخلالد ،واآلخر لرئيس
ال����وزراء سمو الشيخ ناصر
احملمد.
> اللجان :عضو اللجنة التشريعية ـ عضو
جلنة اجلواب على اخلطاب األميري ـ
عضو جلنة الدفاع عن حقوق االنسان ـ
عضو جلنة الظواهر السلبة.
> املداخالت :قال في مداخلته مبناقشة اخلطاب األميري إن االخالص للوطن واألمير
قضية ال مزايدة فيها ،وأكد التزم املوجودين في ديوان احلربش النظام العام وتوجيهات
سمو األمير مع ذلك تعرضوا للضرب بالهراوات ،وسمو األمير لم يطلب منهم اخلروج
عن القانون والدستور ،وق��ال ال ميكن ان تكون هناك تنمية ب��دون كرامة لالنسان،
فكرامة الشعب من كرامة الدولة وكرامة النظام ،وتساءل أين تذهب ميزانية الدولة
املقدرة باملليارات؟ فاملواطن البسيط ال يشعر بأثر هذه امليزانية والشوارع مكسورة
واملستشفيات بها فساد غير محدود وتوجد رشا ومحسوبيات في كل أجهزة الدولة،
وع��ن املنحة األميرية ق��ال إن سمو األمير يتحسس دائما حاجة الناس ويشاركهم
فرحتهم ،وعن قانون نقل التحقيقات إلى النيابة العامة قال إن هذا قانون اصالحي
يدعو إلى اصالح مرفق القضاء ،وحق التقاضي ،واستقالل القضاء ،وفي مناقشة
ميزانيات اجلهات امللحقة واملستقلة قال إن «التأمينات ال تقدم أي مزايا للمتقاعدين
وطالب مبجلس أعلى لالستثمار وحظر االستثمارات غير الشرعية وعدم تطبيق قانون
املعاقني وهناك غموض عوائد االستثمارات متسائال عمن يصدر القرار االستثماري.
> األول��وي��ات :أسلمة القوانني ـ حماية امل��ال العام ـ محاربة الفساد ـ اصالح
اخلدمات الصحية والتعليمية ـ الشفافية في العقود واملشاريع.

د .يوسف الزلزلة
> األنشطة البرملانية
  6اقتراحات بقوانني. سؤاالن. -ال توجد رغبات.

> امل � ��داخ �ل��ات :دع����ا في
جلسة مناقشة اخلطاب
األم�����ي�����ري إل������ى ت��دخ��ل
ال��ع��ق�لاء واحل��ك��م��اء ملنع
ال����ف����س����اد ال���ك���ب���ي���ر ف��ي
املؤسسات احلكومية ودعا كذلك إلى التعامل بحكمة فيما يخص السياسة
اخلارجية ودول اجل��وار ،واستنكر إث��ارة الفتنة الطائفية والقبلية ،وطالب
وزارات االعالم واالوقاف ،والتربية بالعمل على تغيير نفوس اجليل واذكاء
الروح الوطنية ،وأشار إلى أن قضية البدون ليس لها حل وهي مثل كرة الثلج،
وأكد انه وافق على اخلطة االستراتيجية مكرها ،وعن الرعاية السكنية للمرأة
قال هناك مشاكل تواجه املرأة الكويتية سواء األرملة او املطلقة او املتزوجة
من غير كويتي وعن املكرمة األميرية قال يجب ان يكون هناك دور رقابي على
األسعار ،وفي جلسات امليزانيات قال إن احلكومة ليس من اولوياتها الصناعة
وكيف تتكلم احلكومة عن خطة تنموية وه��ي ال توفر األراض���ي للمشاريع
االستراتيجية الكبرى وتساعد على احتكار االراضي ،طالب بتسهيل إجراءات
الرعاية السكنية وهناك تراجع في إدارة معهد األبحاث وفي أداء «كونا» و
«املوانئ» وقال :إن قانون هيئة االستثمار يحتاج إلى تعديل ،وقيادات مؤسسة
البترول ال تقوم بدورها متسائال عن خطة العمل املستقبلية.
> األولويات :الوحدة الوطنية ـ التنمية ـ السياسة اخلارجية ـ الصحة ـ
التعليم ـ اإلسكان.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

> اللجان :رئيس اللجنة
املالية  -عضو مكتب
املجلس.
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األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة
(ب) مالحظات السادة األعضاء على ميزانية مؤسسة البترول وامليزانية
العامة للدولة

> ألول مرة في تاريخ مجلس األمة الكويتي وجلنة امليزانية العامة يتم رفض
مشروع امليزانية العامة للدولة وأيضا ميزانية مؤسسة البترول ،ثم وافقت اللجنة بعد
إعادة دراسة التقارير ذات الصلة على امليزانية العامة للدولة بأغلبية احلضور بينما
متسكت برفض ميزانية مؤسسة البترول.
وفيما يلي مالحظات السادة األعضاء حول امليزانيتني ():

ملحوظة )( :انظر إيجابيات دور االنعقاد الثالث بالفصل األخير من هذا الكتاب حيث أوردنا
تفاصيل أكثر حول أسباب رفض امليزانيتني.

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

املقدمة
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النائب

أحمد السعدون

د .حسن جوهر

حسني مزيد

امليزانية العامة للدولة

املؤسسة يعشعش فيها الفساد  -عقد شل التراجع عن اصدار اخلطة السنوية هدفه التستر على مشروعات الفساد مثل املصفاة
مهزلة  -م��ا االحتياطي النفطي امل��ؤك��د؟  -الرابعة وشركة الضمان الصحي  -قانون اخلصخصة لم يطبق وال خصخصة (الكويتية)
تهريب املشتقات النفطية.
 -أين املال العام مما يحدث في شركة زين السودان؟ ال يوجد مخصصات لوزارة الدفاع.

امليزانية مجنونة مبصروفاتها املبالغ فيها  %80من امليزانية لالنفاق االستهالكي  -أين
مبالغة في املصروفات  -تعيينات بال ضوابط
رقابة وزارة املالية  -ال تخدم هدف حتويل الكويت إلى مركز مالي  -منح املناصب لغير
وردود الوزير وتعهداته  -استخفاف باملجلس.
املستحق جرمية  -ال تنوع في مصادر الدخل.

ق��ط��اع التأهيل وال��ت��دري��ب ف��وق الشبهات -
نرفض عقود االمر املباشر.

حسني احلريتي

خالد العدوة

خالد الطاحوس

دليهي الهاجري
ال توجد

ال توجد

الفساد يتفاقم  -فرق العمل كارثة وهدر مال عام  -تبادل منافع بني االوق��اف وديوان
املصروفات مبالغ فيها  -عدم رد على تقارير
اخلدمة  -زيادة امليزانية تكون للتنمية البشرية وتوفير فرص عمل  -احلكومة لم ترد على
ديوان احملاسبة  -شبهات في التعيينات.
مخالفات ديوان احملسابة  -عشوائية في إقرار الكوادر.

ال نقبل أي مشاريع حولها شبهات  -لسنا لنحترم الرأي والرأي اآلخر  -كفى اتهامات ملن يتصدون لالستجوابات الشخصانية  -ما
يحدث ضد املمارسة الدميقراطية.
بصدد كيل االتهامات لقيادات النفط.

فواتير سياسية بالقطاع  -عقد شل باالمر إخفاق ديوان اخلدمة املدنية وراء التمييز بني موظفي الدولة  -هناك لعبة حكومية لتطيير
املباشر  -مل��اذا ل��م يتم الكشف ع��ن أسباب الكادر  -احلكومة لم تهتم باالغذية الفاسدة وكارثة مشرف وتسرب الغاز والبحيرات
تسرب الغاز ؟
النفطية.

اس��ت��ع��ج��ال امل��ص��ف��اة ال��راب��ع��ة  -ع��ق��ود االم��ر
املباشر مرفوضة.

مؤسسة البترول

(ب) مالحظات النواب حول ميزانية مؤسسة البترول وامليزانية العامة للدولة
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إخ��ف��اق القطاع النفطي  -زي���ادة كلفة انتاج
إقرار الكوادر مؤداه زوال الكويت  %90من قيادات البلد لم تقرأ خطة التنمية  -امليزانية
البرميل كارثة  -مطلوب هيكلة القطاع واعادة
تناقض خطة التنمية في انعاش االقتصاد  -هذه امليزانية مؤداها افالس القطاع اخلاص.
النظر في ادارته.

د .روال دشتي

د .سلوى اجلسار

سعدون حماد

ال توجد

شعيب املويزري

صالح عاشور

صالح املال

عقود باألمر املباشر  -نثق بالقيادات النفطية.
الكوادر استنزاف للمال العام  -علينا البحث عن طريقة جديدة للتعامل مع امليزانية -
اختالل التركيبة السكانية  -مشاريع وزارة التربية هدر للمال العام  -هدر في دار الرعاية
ودار االيتام.
عبث باالموال العامة  -أين تنفق مليارات امليزانية؟  -ال يوجد مشروع تنموي واحد  -ال
يتم الرد على تقارير (احملاسبة) احلكومة ال حتترم الدستور والقوانني وتضرب الوحدة
وتفش للفساد.
الوطنية  -سوء إدارة
ٍ

ال توجد

ضغوط سياسية على الوزير  -االستثمارات ال ميكن تنمية االيرادات  -غير النفطية  -غياب فاعلية املراقبة املالية ،مبالغة في عقود
بال ضوابط  -ال مسطرة واحدة في التعيينات .االستشارات  -سوء تخطيط في الصرف.

ما االحتياطي النفطي املؤكد؟  -رؤية املؤسسة
إق��رار الكوادر ليس استنزافا للمال العام  -احلكومة لم تقدم أي رؤية لزيادة الكوادر
تناقض خطة التنمية  -امل��س��اءل��ة مستحقة
والرواتب  -بطء حكومي غير مسبوق في تنفيذ خطة التنمية.
لوزير النفط.

جت��اوزات في قطاعات التأهيل والتدريب -
 %90من امليزانية مصاريف حتمية  -هناك كارثة بسبب الباب االول  -يوجد سوء تخطيط
ال معايير ف��ي التعيينات  -فواتير سياسية
 مطلوب آلية للتعامل مع امليزانية  -ايقاف مشروعات هدر املال العام.بالنفط.

املصروفات مبالغ فيها  -هناك حاجة إلسقاط القروض  -أموال البلد تضيع في عقود
د .ضيف الله بورمية أين العمالة الوطنية  -عقد شل يثير الشبهات.
االمر املباشر  -احلكومة اول من ابتدعت الكوادر.

عادل الصرعاوي
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عدنان املطوع

عدنان عبدالصمد

لسنا ق��ادري��ن على إدارة القطاع النفطي -
مسؤول عن مشكلة ندرة األراضي والتلوث.

ال توجد

مبارك اخلرينج

مبارك الوعالن

علي الدقباسي

ماذا فعلتم بكارثة مشرف؟  -ماذا فعلت احلكومة باملخالفات الواردة في تقارير احملاسبة؟
كارثة في التوظيف ،املساءلة للوزير اذا لم
يوجد أزمة سكن وكهرباء ومرور وصحة  -مصروفات مبالغ فيها  -تفاقم البطالة بال
حتل مشكلة التوظيف.
محاسبة لس ّراق املال العام.
نشيد مببادرة احلكومة تشكيل جلنة حتقيق في عقد شل  -ال يجوز حرمان املعلمني من
الكادر شمول رجال املطافئ واحلرس الوطني بالعالج باخلارج.
ال توجد

ال توجد

د .محمد احلويلة

مرزوق الغامن

التعيينات بال أي ضوابط  -التحقيق بعقود نحن نبيع نفطا ونسدد روات��ب فقط  -احلكومة لم تف بوعدها بتقدمي قانون شامل
االمر املباشر  -خسائر االستثمارات  -ردود للرواتب والكوادر  -امليزانية ال تساعد على خلق فرص عمل بالقطاع اخلاص  -مشروعات
الوزير كالم مرسل.
التنمية صفر.

امليزانية غير مبررة  -هدر في املصروفات  -هناك تالعب في الباب اخلامس  -مشروعات
التربية تثير الشبهات  -خلل في أداء الوزارات.

أين العمالة الوطنية  -ملاذا ال يتم الربط بني
مخرجات التعليم والقطاع النفطي؟

مبالغة كبيرة في املصروفات  -تكرار املخالفات ال��واردة في ديوان احملاسبة  -اضخم
ميزانية في تاريخ الكويت  -تالعب كبير باملكافآت.

شركات النفط دخلت نفق الصراع السياسي
ال تنويع ملصادر الدخل  -ال اصالح لسوق العمل  -ال ترشيد لالنفاق االستهالكي  -ضرب
عبدالرحمن العنجري  -تعيينات وفواتير سياسية  -اين ذهب قانون
للقطاع اخلاص  -امليزانية ال تخلق فرص عمل.
اخلصخصة؟
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التوظيف مشكلة  -النفط أص��ب��ح ع��زب��ا  -فساد في تعيني أعضاء مجالس إدارة البنوك  -أرض الواجهة البحرية تباع بأبخس
فواتير سياسية  -لم ي��رد ال��وزي��ر على عقد االثمان احلكومة تفرط في امالك الدولة -من افلس البلد هو احلكومة -ماذا مت في
شل.
كارثة مشرف وام الهيمان والبحيرات النفطية؟

التجاوزات هائلة  -توصيات مجلس األمة ال الكوادر استنزاف ألموال البلد  -امليزانية مجنونة بسبب املبالغة في املصروفات  -وزارة
املالية ال تقوم بدورها في مراقبة صرف امليزانية  -مطلوب ميزانية البرامج واألداء.
تنفذ  -أين العمالة الوطنية؟

قيادات املؤسسة ال تقوم بدورها  -أين خطة
العمل املستقبلية؟

مسلم البراك

د .معصومة املبارك

د .يوسف الزلزلة
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(جـ) إحصائية باألنشطة البرملانية للسادة األعضاء في دور االنعقاد الثالث
لالنعقاد مقارنة بالدورين األول والثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

النائب

اقتراحات
بقوانني

الرغبات

االقتراحات
اثناء اجللسة

األسئلة

االستجوابات

كتاب
«عدمالتعاون»

إجمالي
أنشطة الثالث

إجمالي
أنشطة الثاني

إجمالي
أنشطة االول
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احمد السعدون

1

1

27

4

1

1

35

67

29

د .اسيل العوضي

7

1

24

14

-

-

46

76

23

الصيفي مبارك

8

21

38

24

-

-

91

121

27

د .جمعان احلربش

7

8

41

7

1

1

65

114

62

د .حسن جوهر

10

13

30

-

-

-

53

93

29

حسني القالف

4

1

9

16

-

-

30

33

31

حسني مزيد

-

7

32

1

-

1

41

60

7

حسني احلريتي

7

15

23

8

-

-

53

53

5

خالد العدوة

1

5

27

6

-

-

39

78

-

خالد السلطان

5

-

22

11

-

-

38

84

36

خالد الطاحوس

8

13

39

3

1

1

65

127

33

خلف دميثير

2

2

5

-

-

-

9

15

2

دليهي الهاجري

4

3

18

4

-

-

29

49

-

روضان الروضان

-

-

4

-

-

-

4

-

-

د .روال دشتي

10

5

26

26

-

-

67

77

1

سالم النمالن

2

7

29

24

1

2

65

164

10

سعد زنيفر

-

1

21

1

-

-

23

39

1

سعد اخلنفور

2

2

17

-

-

-

21

41

16

سعدون حماد

2

12

21

11

-

-

46

67

27

د .سلوى اجلسار

2

10

18

5

-

-

35

72

-

شعيب املويزري

4

2

30

6

1

2

45

67

10

صالح عاشور

5

3

19

18

1

-

46

76

3

صالح املال

6

4

28

6

1

-

45

67

4

د .ضيف الله بورمية

5

2

34

29

-

1

71

78

9

عبدالرحمن العنجري

5

-

23

4

1

2

35

64

2

عبدالله الرومي

6

1

6

-

-

-

13

34

6

عدنان املطوع

1

7

20

11

-

-

39

77

1

عدنان عبدالصمد

-

-

16

11

-

-

27

57

1

عسكر العنزي

18

7

14

3

-

-

42

51

6

علي الدقباسي

8

14

26

33

-

2

83

207

6

د .علي العمير

5

2

29

24

-

-

60

122

69

علي الراشد

3

10

3

11

-

-

27

50

8

غامن امليع

-

-

16

-

-

-

16

25

1

فالح الصواغ

8

6

45

3

-

1

63

123

31

فيصل الدويسان

2

-

19

11

1

-

33

79

-

د .فيصل املسلم

6

4

41

24

1

2

78

116

134

مبارك اخلرينج

-

4

12

-

-

-

16

45

-

مبارك الوعالن

6

3

34

17

1

1

62

85

2

محمد براك املطير

4

-

24

5

-

1

34

47

2

د .محمد احلويلة

9

91

18

97

-

-

214

209

3

محمد هايف

6

2

39

17

1

-

65

127

1

مخلد العازمي

3

11

20

8

-

-

42

54

5

مرزوق الغامن

4

2

21

25

2

-

54

61

9

مسلم البراك

9

12

34

13

2

-

70

134

30

د .معصومة املبارك

8

2

27

17

-

-

54

70

4

ناجي العبدالهادي

11

6

26

14

-

1

58

102

4

د .وليد الطبطبائي

9

18

38

24

2

1

92

184

141

د .يوسف الزلزلة

6

-

27

2

-

-

35

64

1

إجمالي
مساهمات النواب

245

662 1183 340

20

20

1050 3993 2470

االجمالي احلقيقي
لألنشطة

117

662

9

2

576

276

73

1769 1139

األداء السياسي للسادة أعضاء مجلس األمة

عادل الصرعاوي

6

-

23

64

2

-

95

88

39
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الفصل السادس
األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

األداء السياسي حلكومة
الشيخ /ناصر احملمد الصباح
السابعة
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األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ /ناصر احملمد الصباح
السابعة
املقدمة

ونستعرض في هذا الفصل ما يلي:

األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

> خالل دور االنعقاد الثالث أصبح مجلس األمة أمام حكومتني ..حكومة أمضت
خمسة أشهر من عمر دور االنعقاد الثالث ثم استقالت في نهاية مارس  ،2011وحكومة
جديدة تشكلت بتاريخ  8مايو  2011ثم عبرت مع املجلس دور االنعقاد الثالث إلى العطلة
البرملانية بانتظار دور االنعقاد الرابع ،وهي احلكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر احملمد
والثامنة والعشرون في تاريخ الكويت () ،وقد بدا من مناقشات األعضاء في الدور
الفائت أن هناك قائمة طويلة من التحديات تواجه احلكومة منها ملفات متراكمة في
كل وزارة  ...كان التقاعس في معاجلتها واتخاذ إجراءات بشأنها وراء سلسلة أزمات
طغت على دور االنعقاد املنصرم ،فهناك تساؤالت عن مظاهر اإلنفالت وعدم تطبيق
القوانني أو مواجهة املساس بالوحدة الوطنية وافتقاد الرؤية والتردد في اتخاذ القرار
وتفشي الفسادين املالي واإلداري واتباع سياسة الترضيات واحملاصصة في التعيينات
ورعاية ما يسمى «اإلعالم الفاسد» ،وتردي اجلهاز احلكومي وتفاقم البطالة وتفشي
الواسطة واحملسوبية وحديث عن املناقصات ومالحظات عن جتاوزات أمنية وخرق
للقوانني وتساؤالت عن االستثمارات في القطاع النفطي وكذا انتقادات لتردي اخلطاب
اإلعالمي ومنظومة التعليم واألوضاع الصحية وجتاوزات العالج في اخلارج وحديث عن
التعدي على املال العام ،وتساؤالت عن قدرة الفريق احلكومي على تنفيذ خطة التنمية
والتشكيك في معدالت تنفيذ مشاريع اخلطة السنوية.
أ) أداء كل وزير في هذا الدور العادي الثالث .
ب) معدل رد الوزراء على أسئلة السادة األعضاء.
جـ) مقارنة بني أجوبة الوزراء في أدوار االنعقاد الثالثة
د) التزامات على وزارات الدولة.
() انظر بالصفحات التالية األوامر واملراسيم األميرية اخلاصة بالتعديالت التي صدرت لتشكيل
احلكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر احملمد الصباح
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األوامر األميرية اخلاصة بإعادة التشكيل الوزاري
(أ) أمر أميري
بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
 -بعد اإلطالع على الدستور،

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

 وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ  25جمادى األول سنة  1430هـ املوافق 20مايو  2009بتعيني سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء،
 وعلى املرسوم رقم  119لسنة  2009بتشكيل الوزارة واملراسيم املعدلة له، وعلى كتاب االستقالة املرفوع إلينا من سمو الشيخ ناصر احملمد األحمدالصباح رئيس مجلس الوزراء واملتضمن استقالة الوزارة،
أمرنا باآلتي:
مادة أولى
تقبل استقالة سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح والوزراء ويستمر كل
منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.
مادة ثانية
يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ،ويبلغ إلى مجلس األمة ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
أمير الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف في 26 :ربيع األخر 1432هـ
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املوافق 31 :مارس 2011م

(ب) أمر أميري
بتعيني رئيس مجلس الوزراء
-بعد اإلطالع على الدستور،

أمرنا باآلتي:
مادة أولى
يُعني سمو الشيخ /ناصر احملمد األحمد الصباح رئيساً ملجلس الوزراء ،ويكلف
بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة وعرض أسمائهم علينا إلصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبالغه إلى مجلس األمة ،ويعمل به
من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

 وعلى أمرنا الصادر بتاريخ  26ربيع اآلخر  1432هـ املوافق  31مارس 2011مبقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،

أمير الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف في 2:جمادى األولى 1432هـ
املوافق 5 :ابريل 2011م
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مرسوم رقم  143لسنة 2011
بتشكيل الوزارة
 بعد اإلطالع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ  2من جمادى األولى سنة 1432هـ املوافق  5منابريل سنة 2011م،
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

324

 بتعيني سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،رسمنا باآلتي:
مادة أولى
 يعني كل من - 1ج��اب��ر امل���ب���ارك احل��م��د ال��ص��ب��اح
نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
 - 2أح��م��د ح��م��ود اجل���اب���ر ال��ص��ب��اح
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
 - 3د .محمد صباح السالم الصباح
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
 - 4أح���م���د ف��ه��د االح���م���د ال��ص��ب��اح
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون
اإلسكان ووزير دولة لشؤون التنمية.
 - 5الفريق م .د .محمد محسن العفاسي
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزيرا
للشئون االجتماعية والعمل.
 - 6ع���ل���ي ف���ه���د راش��������د ال����راش����د
وزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
 - 7م��ص��ط��ف��ى ج����اس����م ال��ش��م��ال��ي
وزيرا للمالية.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا املرسوم إلى مجلس األمة ويعمل به منتاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح

األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

 -8د .ف����اض����ل ص���ف���ر ع���ل���ي ص��ف��ر
وزيرا لألشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
 - 9د .م��ح��م��د م��ح��س��ن ال��ب��ص��ي��ري
وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس االمة.
 -10د .ه���ل��ال م���س���اع���د ال���س���اي���ر
وزيرا للصحة.
 -11أح����م����د ع���ب���داحمل���س���ن امل��ل��ي��ف��ي
وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
 -12د .ام�����ان�����ي خ����ال����د ب���ورس���ل���ي
وزيرا للتجارة والصناعة.
 -13س���ال���م م��ث��ي��ب اح���م���د االذي���ن���ة
وزيرا للكهرباء واملاء.
 -14س���ام���ي ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ن��ص��ف
وزيرا لالعالم ووزيرا للمواصالت.
 -15م��ح��م��د ع���ب���اس رب���ي���ع ال��ن��وم��س
وزيرا لالوقاف والشؤون االسالمية.

رئيس مجلس الوزراء
ناصر احملمد األحمد الصباح
صدر في قصر السيف في 5 :جمادى اآلخر1432هـ
			

املوافق 8 :من مايو 2011م
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أ) أداء كل وزير في هذا الدور

األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

األداء السياسي حلكومة
الشيخ /ناصر احملمد الصباح
السابعة
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سمو الشيخ /ناصر احملمد األحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> هو الرئيس السادس للوزراء منذ بدء احلياة النيابية في  ، 1963إذ تقلد
قبل سموه املنصب كل من أصحاب السمو:
 -1الشيـخ /عبد الله السالـم (1962ـ.)1963
 -2الشيـخ  /صباح السالم الصباح (1963ـ. )1965
 -2الشيـخ  /جابــر األحمـد اجلابـر الصبـاح (1965ـ. )1978
 -3الشيـخ /سعــد العبد اللـه السالم الصبـاح (1978ـ. )2003
 -4الشيـخ  /صبــاح األحمـد اجلابر الصبـاح ( 2003ـ. )2006
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> ُكلِّف برئاسة الوزراء منذ  9فبراير  2006ولسبع حكومات متتالية .
> يحمل مؤهالت علمية في السياسية واالقتصاد من سويسرا إضافة
إل��ى دراس���ات متعددة في إجنلترا وفرنسا ويجيد اللغات الفارسية
واالجنليزية والفرنسية .

> على مدى السنوات اخلمس األخيرة تولى سمـوه رئاسـة سبـع حكومات
تشكلـت األولى في  9فبراير  ، 2006بينما باشرت السابعة مهامها في
 8مايو . 2011
> سجل رقماً قياساً في عدد االستجوابات التي تلقاها سموه إذ بلغت
أحد عشر استجواباً أدت إلى حل املجلس ح ً
ال دستورياً ثالث مرات
في ثالث سنوات متتالية وهي سابقة فريدة في تاريخ احلياة النيابية
الكويتية إضافة إلى تقدمي كتابني بعد إمكان التعاون استطاع سموه
جتاوزهما والفوز بتجديد ثقة املجلس .

األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

> سلك سموه دروب العمل السياسي منذ العام  1964سكرتيراً ثالثاً في
وزارة اخلارجية ثم التحق بوفد الكويت الدائم في األمم املتحدة وفي
العام التالي أصبح وزيراً مفوضاً  ،وفي العام  1966افتتح أول مبنى
للمندوبية الدائمة في جنيف وكان أول قنصل عام للكويت في سويسرا
ثم سفيراً في أفغانستان وإيران بالعام  1979ثم تقلد حقيبة اإلعالم ثم
وزيرا لشؤون الدولة والشؤون اخلارجية وفي العام  1991أصبح وزيراً
للديوان األميري ملدة  15عاماً متواصلة ومنها تقلد املنصب الرفيع
رئيساً للوزراء .
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الشيخ /جابر املبارك

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال��ن��ائ��ب األول لرئيس
ال�����وزراء ال��ش��ي��خ جابر
امل��������ب��������ارك ي���ح���ت���ف���ظ
باحلقيبة نفسها منذ
ف���ب���راي���ر  2006وف���ي
جميع حكومات احملمد
وق��د حقق جن��اح��اً في
دور االن��ع��ق��اد ال��ث��ال��ث
ب���ت���م���ري���ر ال������زي������ادات
امل���ال���ي���ة ل��ل��ع��س��ك��ري�ين
وإلغاء صفقة طائرتي
الشحن.
ويواجه وزير الدفاع مطالب نيابية بإقرار زيادة للمدنيني العاملني في
القطاع العسكري وحديث متواصل عن تسرب القيادات الوسطى في
اجليش،ملف التسليح ،وانتقادات لرد قانون إعفاء حلي العسكريني،
وعلى الوزير مواجهة ملف التلوث البيئي السيما وجود حزمة توصيات
ملجلس األمة حتتاج إلى تفعيل أخطرها تثمني منطقة أم الهيمان لعدم
صالحيتها للسكن وهو ما أكده حكم قضائي ،كما سيكون على الوزير
اإلسراع بتطبيق قانون املعاقني،وكذلك مواجهة الصراع النيابي املؤكد
ح��ول تداعيات األح���داث اخلليجية السيما املشاركة في ق��وات درع
اجلزيرة،،وهناك حزمة قوانني تعد من أولويات ال��وزارة في املرحلة
املقبلة مثل العلم الوطني والتجنيد اإللزامي واحملاكمات العسكرية
وقانون موحد حلماية البيئة وهذه القوانني جاءت ضمن جدول أولويات
السلطتني في دور االنعقاد الثالث.

> االستجوابات :ال توجد.
> األسئلة27 :
> األجوبة12 :

> جلان التحقيق :ال توجد
> تكليفات ديوان احملاسبة :الفحص والرقابة على اللجنة املركزية املشرفة
على مشاريع تأهيل البيئة ،التحقق من تفاصيل التعويضات.
> ال���رد على م��داخ�لات ال��ن��واب  :جت���اوب ال��وزي��ر م��ع مطالب ب��زي��ادات
العسكريني،وعلى الرغم من مواظبته على حضور اجللسات إال أنه
اليرد على مداخالت النواب كثيراً.

األداء السياسي لوزراء حكومة الشيخ ناصر احملمد الصباح

> التشريعات )5( :امليزانية العامة وميزانيات هيئة البيئة واملعاقني للسنة
املالية  2012 – 2011وكذلك ميزانية هيئة املعاقني 2011 – 2010
وزيادة العسكريني.
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الشيخ /أحمد احلمود

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ن���ائ���ب رئ���ي���س ال������وزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ
أح���م���د احل����م����ود ع���اد
إلى احلكومة في شهر
فبراير  2011واحتفظ
مبنصبه ف��ي احلكومة
اجلديدة،واستطاع في
فترة وجيزة أن ينال ثقة
األغلبية النيابية بسبب
حزمه ومتسكه بتطبيق
ال���ق���ان���ون،ك���ون���ه وزي����راً
صاحب خبرات لسابق
توليه املنصب الوزاري أكثر من مرة في النصف األول من التسعينيات.
وكان توزير احلمود هو اخليار األفضل ملواجهة أزمة طاحنة واجهت
احل��ك��وم��ة بسبب قضية وف���اة امل��واط��ن محمد امليموني حت��ت وط��أة
التعذيب وخ�لال ه��ذا ال��دور دور حت��دث ال��ن��واب كثيراً عن جت��اوزات
وانتهاكات حلقوق اإلنسان في املخافر والسجون واإلبعاد والتعامل مع
جلنة التحقيق البرملانية فيما يخص فحص حاالت التعذيب على مدار
السنوات اخلمس املاضية واستكمال إجراءات محاسبة املتورطني في
حادث وفاة املواطن امليموني ومواجهة خطر اخلاليا النائمة السيما
املنتمية إليران والتعامل الدقيق مع إقامة الندوات ومظاهر اخلروج
على القانون،ومواجهة ما يثار عن مزدوجي اجلنسية،كما أن هناك
مطالب نيابية بتطوير وإصالح األجهزة األمنية ومواجهة التجاوزات
داخل ال��وزارة بعد الكشف عن حاالت تعذيب متورط فيها رجال أمن
وإنهاء ملفات التجنيس وحقوق البدون،وضبط األمن في مرحلة حرجة

في ضوء حتديات إقليمية خطيرة،وسيكون من أولويات الوزير حزمة
قوانني منها تعديل قانون الشرطة مبا يغلظ العقوبات على من يهني
رجال الشرطة ومكافحة االجتار باألشخاص وتهريب املهاجرين غير
الشرعيني.

> االستجوابات :ال توجد.
> األسئلة66 :
> األجوبة56 :
> التشريعات )3( :امليزانية العامة وميزانية ديوان اخلدمة املدنية للسنة
املالية  2012 – 2011وزيادة العسكريني.
> جلان التحقيق )3( :جلان  ...حادث الدوحة – امليموني – استشهاد
عبدالرحمن العنزي
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ومن أدق مهام الوزير احلمود ليس فقط عملية التدوير والنقل بني
قيادات الداخلية وإمنا متابعة تداعيات األحداث اجلارية في الوطن
العربي والتعامل محلياً مع التظاهرات واالحتجاجات في الشارع وعقد
الندوات والتحقيقات اخلارجية وطريقة التعامل معها بأسلوب حضاري
ال يستفز النواب وال يدخله في دائرة املساءلة السياسية.

> تكليفات ديوان احملاسبة :ال توجد
> الرد على مداخالت النواب  :تعهد بإصالح الوزارة ومعاجلة تداعيات
جرمية امليموني،إضافة إلى تأكيده للنواب تطبيق القانون مبسطرة
واحدة.
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> ن���ائ���ب رئ���ي���س ال������وزراء
الشيخ د.محمد الصباح
يحتفظ بحقيبته منذ
ف���ب���راي���ر  2006وب��ع��د
س����ن����وات ط���وي���ل���ة م��ن
ح���ال���ة ال���س���ك���ون ال��ت��ي
تلف حقيبة اخلارجية
أصبحت في هذا الدور
في بؤرة األحداث حيث
وج����ه أول اس��ت��ج��واب
حل���ق���ي���ب���ة اخل���ارج���ي���ة
وللوزير محمد الصباح
خ�لال احلكومة السادسة قبل أي��ام من استقالتها ،وك��ل ذل��ك بسبب
تطورات األح��داث العربية واإلقليمية السيما أح��داث البحرين التي
ارت���دت إل��ى الساحة احمللية وص���ارت محل خ�لاف وجت���اذب طائفي
وسياسي.
وطالب النواب وزير اخلارجية مبعاجلة حذرة مللف العالقات مع إيران
السيما ارت���دادات الشأن اإلقليمي على الساحة احمللية وم��ا يجعل
الوزير بني طرفي صراع ومعاجلة ملف الديون لدى العراق بعد تزايد
الضغوط اخلارجية إلسقاطها وسط رفض نيابي كاسح،وإعادة النظر
في دور صندوق التنمية وفق التطورات اجلارية في العالم وتفعيل دور
الدبلوماسية االقتصادية ودور السفارات الكويتية في اخلارج كما أن
الوزير معني بإعادة صياغة الدبلوماسية الكويتية فيما يخص تطورات
األحداث في الوطن العربي مع تعزيز التحالف بدول مجلس التعاون
اخلليجي ومعاجلة ملف املعتقلني الكويتيني في اخلارج.

> االستجوابات  :واحد «ألول مرة يقدم لوزير خارجية».
> األسئلة19 :
> األجوبة7 :

> جلان التحقيق :ال توجد
> تكليفات ديوان احملاسبة :ال توجد
> الرد على مدخالت النواب :أكد أهمية اتفاقيات التجارة احلرة وطالب
مبشاركة الوزارة في صياغة أي بيان متعلق بالعالقات بإيران.
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> التشريعات )4( :امليزانية العامة وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية
للسنة املالية  2012 – 2011واتفاقيتا جتارة حرة.
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> نائب رئيس الوزراء وزير
ال���ع���دل وزي����ر ال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل
د.م���ح���م���د ال��ع��ف��اس��ي
الذي ترقى إلى منصب
ن���ائ���ب رئ���ي���س مجلس
ال�����وزراء ف��ي احلكومة
احل��ال��ي��ة أس��ن��دت إليه
حقيبتا العدل والشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل
ال���ت���ي ي�����درك أن تلك
احل���ق���ي���ب���ة ق�����د ت���ك���ون
مطبا كبيرا في املرحلة
امل��ق��ب��ل��ة م���ع اس��ت��م��رار
أزمة الرياضة من دون حل،على الرغم من اإلجنازات التي حققها في
وزارة الشؤون.
وي��واج��ه العفاسي،املطالب النيابية املتعددة في وزارة ال��ش��ؤون منها
إصالح قطاع العمل ومواصلة اإلجنازات التشريعية فبعد جناح الوزارة
في إقرار قانوني العمل في القطاع األهلي واملساعدات العامة تبدو
احل��اج��ة ملحة إلص���دار ق��وان�ين منع االجت���ار ف��ي البشر،واجلمعيات
التعاونية واحلضانة العائلية واخلاصة والعمالة املنزلية ،واستكمال
إج��راءات ال��وزارة في تنظيف السوق من العمالة الهامشية ومراقبة
اجلمعيات لضبط األسعار وكبح الغالء وإعادة دور الوزارة في الهيمنة
على ملف الرياضة،إضافة إلى مواجهة جتار اإلقامات السيما الشكاوي
النيابية على هذا الصعيد ويطالب النواب بالكشف عن أسماء جتار
االقامات ومواجهة الصراع الدائر في وزارة الشؤون فيما يخص تطبيق
القوانني الرياضية حيث يعد هذا امللف أكبر نقطة ضعف تواجه الوزارة
وأصبح مطلوباً منها طي تلك األزمة والتوفيق بني األطراف املتصارعة.

> االستجوابات  :ال توجد
> األسئلة53 :
> األجوبة33 :
> التشريعات  )3( :امليزانية العامة للسنة املالية 2012 – 2011واملساعدات
العامة،زيادة املعاشات التقاعدية
> جلان التحقيق )1( :تكليف جلنة حماية امل��ال التحقيق في جت��اوزات
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
> تكليفات ديوان احملاسبة :فحص أعمال الهيئات الرياضية.
> الرد على مداخالت النواب  :أشاد بتعاون السلطتني في إجناز قانون
املساعدات العامة ورفض توجه النواب في تأجيل قانون اجلمعيات
التعاونية وتعهد بحل مشكلة الرياضة.
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وفي العدل ووفق مالحظات النواب فهناك أولوية تتعلق بإجناز تشريع
تنظيم واستقالل القضاء ،وهناك ٍ
حت��د هائل حلقيبة العدل يتعلق
بإصرار أغلبية نيابية على نقل تبعية إدارة التحقيقات العامة من وزارة
الداخلية إلى النيابة العامة وهو ما رفضه مجلس القضاء األعلى وقد
ردت احلكومة القانون لكن يخشى أن مير القانون في دور االنعقاد
الرابع باألغلبية العادية.

337

د .محمد البصيري

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

338

> ال�������وزي�������ر د.م����ح����م����د
البصيري حافظ على
وج�����وده ف���ي احل��ك��وم��ة
اجلديدة وج��اء تدويره
م����ن امل�����واص��ل��ات إل���ى
حقيبة النفط ليجدد
م����خ����اوف م����ن ص����راع
ال���ت���ي���ارات ال��س��ي��اس��ي��ة
وب����ال����ف����ع����ل ان���ط���ل���ق���ت
ان������ت������ق������ادات ن���ي���اب���ي���ة
ب���س���ب���ب ال���ت���ع���ي�ي�ن ف��ي
املناصب القيادية في
األسابيع األخيرة ،ومن
امل��رج��ح أن يكون ملف
التعيينات في القطاع النفطي حتت مجهر النواب السيما تعلق تعيينات
بسداد فواتير سياسية الستجوابات سابقة وقادمة وفي هذا السياق
هناك أكثر من حتذير نيابي من إدخال هذا القطاع دائرة املساومات
السياسية وتلويح باملساءلة.
ويعد في مقدمة أول��وي��ات الوزير إص�لاح القطاع النفطي من خالل
حتريك ملف التوظيف للعمالة الوطنية وإعطاء دفعة لالستثمارات
النفطية حيث يستحوذ القطاع النفطي على  22مليار دينار من جملة
مخصصات اخلطة التي تصل إلى  30ملياراً،وتأسيس املصفاة اجلديدة
حيث تضمنت خطة التنمية إعادة طرح املصفاة الرابعة ،وحتريك معدل
الرد على األسئلة فنسبة الرد متدنية في تلك الوزارة،وقد واجه الوزير
أكبر انتقاد نيابي ملؤسسة البترول أثناء مناقشة ميزانية املؤسسة وقد
وافق عليها املجلس بصعوبة بسبب ما يتردد عن جت��اوزات في عقود
االستشارات وقطاع التدريب والتأهيل،أما وزارة «شؤون األمة» فهناك
عدة مشاريع كلفت بها ال��وزارة في اخلطة السنوية الثانية من أهمها
املشاركة في حتديد السياسة التشريعية وحتديد األولويات التشريعية

التنموية وقياس رأي املواطنني ومشروع الترويج للمشاريع التنموية
فض ً
ال على قيام ال���وزارة ب��دوره��ا في رص��د مالحظات ال��ن��واب على
وزارات الدولة املختلفة وتفعيل دورها في استعجال ال��وزراء في الرد
على األسئلة والرغبات النيابية،وكذا بتفعيل اختصاصها الرئيس وهو
تعزيز التعاون بني السلطتني
> األسئلة30 :
> األجوبة16 :
> التشريعات  )2( :امليزانية العامة وميزانية مؤسسة البترول وشركاتها
التابعة للسنة املالية .2012 – 2011
> جلان التحقيق )1( :جلنة حتقيق برملانية من  7أعضاء في عقد شركة
شل.
> تكليفات ديوان احملاسبة :التدقيق في فارق املصروفات الفعلية وقيمة
املعدات املشتراه للمصفاة الرابعة.
> الرد على مداخالت النواب  :برز في الرد على مداخالت النواب والدفاع
عن مواقف احلكومة وتعهد للنواب بتنفيذ مالحظاتهم وتوصيات مجلس
األمة بشأن القطاع النفطي السيما التوظيف.
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> االستجوابات :ال توجد
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> ال�������وزي�������ر م��ص��ط��ف��ى
الشمالي الذي يواصل
االح������ت������ف������اظ ب���ت���ل���ك
احلقيبة عكس جميع
التوقعات بسبب جناحه
ف���ي م���واج���ه���ة م��ل��ف��ات
ساخنة وتصدى للنواب
ف���ي أك���ث���ر م���ن قضية
أب��رزه��ا ال��ق��روض وم��ا
يثار م��ن جت���اوزات في
هيئة االستثمار ،وتعد
أك��ب��ر حت��دي��ات ال��وزي��ر
الشمالي ف��ي مواجهة
س��ي��ل م���ن االن��ت��ق��ادات
النيابية ف�لأول م��رة في تاريخ مجلس األم��ة ترفض جلنة امليزانيات
وباإلجماع امليزانية العامة للدولة التي مررها املجلس بصعوبة بعد
وض��ع ح��زم��ة م��ح��ظ��ورات عليها أهمها إل��غ��اء االع��ت��م��ادات التكميلية
باستثناء الباب األول وإل��غ��اء النقل من ب��اب لباب وه��و ما يجعل يد
وزارة املالية مغلولة كما وضح أن هناك استياء نيابيا واسعا من تراكم
احلسابات اخلتامية للوزارات واجلهات احلكومية مع تكرار مالحظات
دي��وان احملاسبة كما وضح استمرار اجل��دل في أداء هيئة االستثمار
الذي لم يتوقف منذ سنوات حيث تتناول مداخالت جتاوزات وخسائر
في بعض االستثمارات واملبالغة في تقديرات كلفة مبنى الهيئة،واليزال
بعض النواب يضغطون على الوزير مبلف القرض الروسي وقد تصدر
جلنة حماية األموال العامة تقريرها حول القرض الروسي قبل بدء
دور االنعقاد املقبل،ومن املرجح أن يتضمن إدانات واضحة.
ويواجه الوزير الشمالي حتدي ِاً آخر يتعلق بتطبيق قانون اخلصخصة
الصادر في مايو  2010لكنه حتى اآلن لم يطبق القانون ولم يشكل
املجلس األعلى للتخصيص كما الحظ النواب التراخي في إجراءات

تخصيص مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية،واليستبعد أن يعيد بعض
النواب ملف القروض ،لكل ذلك تبقى دائما حقيبة املالية في دائرة
احلقائب املستهدفة سياسياً.

> االستجوابات :ال توجد
> األسئلة47 :
> األجوبة37 :
> التشريعات  16 ( :قانوناً) زيادة اخلمسني ديناراً وتعديل أحكام قانون
التأمينات و 14قانون عن ربط امليزانية للسنة املالية .2012 – 2011
> جل��ان التحقيق )5( :عقد شركة شل تكليف امل��ال العام التحقيق في
القرض الروسي وما يعرف بأزمة املناخ واللجنة املالية التحقيق في
جتاوزات الشركة الكويتية لالستثمار ،التحقيق في شركة «األوفست».
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وبات الوزير مطالبا بتطبيق نظام موازنة البرامج واألداء ،إعادة النظر
في االستثمارات اخلارجية وإصدار تشريعات مهمة مثل :املناقصات
املركزية وإيجار العقارات ومزاولة مهنة مراقبة احلسابات ومكافحة
غسل األم��وال وضريبة الدخل الشامل وتعديل قانون أم�لاك الدولة
( )B.O.Tوآلية متويل مشاريع التنمية وهيئة مدينة احلرير ،وإعادة
النظر ف��ي ال��رس��وم والتكاليف مقابل االن��ت��ف��اع ب��امل��راف��ق واخل��دم��ات
العامة،وتطبيق نظام موازنة البرامج واألداء.

> تكليفات ديوان احملاسبة :ال توجد
> الرد على مداخالت النواب :قد قارع الوزير األعضاء في قاعة عبد
الله السالم بنفس الطريقة واألسلوب،ولم يتوان عن ال��رد في جميع
املناسبات.
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> ال���وزي���ر ع��ل��ى ال���راش���د
(ال����وح����ي����د امل��ن��ت��خ��ب)
ج������اء إل������ى احل���ك���وم���ة
ف���ي ال��ل��ح��ظ��ة األخ��ي��رة
ب��ع��د اع����ت����ذار ال��ن��ائ��ب
روض���ان ال��روض��ان عن
االس����ت����م����رار م��ف��ض ً
�لا
ال�����ع�����ودة إل������ى ال��ع��م��ل
البرملاني ،ول��وح��ظ أن
ت��ل��ك احل��ق��ي��ب��ة بقيت
ب����ع����ي����دة ع������ن دائ��������رة
امل���س���اءل���ة ال��س��ي��اس��ي��ة
منذ فترة،وقد استطاع
الراشد في فترة وجيزة
باحلكومة أن يحقق اختراقاً في أكثر من ملف ووض��ع بصمته على
التعيينات في الفتوى والتشريع وتعهد بإجناز اختراق صوب تفعيل
قانون اإلحالل،فض ً
ال عن تصديه بقوة ملداخالت النواب مطالباً أي
نائب بتقدمي الدليل قبل توجيه أي اتهام بالفساد أو ارتكاب جتاوزات
للحكومة.
ومن مهام الراشد احليوية في املرحلة املقبلة تفعيل التنسيق بني وزارات
ال��دول��ة لتنفيذ برنامج احلكومة،ومتابعة االداء احلكومي ومعاجلة
املشاكل املثارة حول املناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتفعيل
قانون اإلحالل والتوظيف ودور احملافظات،ومن أبرز أولوياته في دور
االنعقاد القادم مترير قانون املناقصات السيما بعد التحفظات املتكررة
والعديدة على أداء جلنة املناقصات وإصالح إدارة الفتوى والتشريع
وم��واج��ه��ة قانونها اجل��دي��د ال���ذي تتحفظ عليه احل��ك��وم��ة ،وتالفي
مالحظات ديوان احملاسبة على اجلهات احلكومية.
> االستجوابات  :ال توجد

> األسئلة51 :
> األجوبة24 :

> جلان التحقيق :ال توجد
> الرد على مداخالت النواب :تصدى ملداخالت النواب وداف��ع عن حق
احلكومة في طلب تفسير بعض مواد الدستور وتأجيل االستجواب ملدة
سنة ورفض أي اتهام للحكومة من دون دليل ودخل في أكثر من سجال
مع بعض النواب.
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> ال��وزي��ر د.ف��اض��ل صفر
اح��ت��ف��ظ بحقيبته في
احلكومة احلالية،ومنذ
ت�������وزي�������ره ود.ص�����ف�����ر
ي�����ض�����ع ق�����دم�����ي�����ه ف���ي
دائ����������رة ال����ت����ج����اذب����ات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��س��ب��ب أك��ث��ر
م����ن م���ل���ف وص����راع����ه
احمل������ت������دم ل��ل��م��ج��ل��س
البلدي،ويحسب للوزير
عبوره بأمان مـ ــن كارثة
محطـ ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
ومن االستجواب الذي
وجه له.
ويواجه الوزير صفر حتدي ٍاً خطيراً يتعلق بتنفيذ مشاريع خطة التنمية
السيما مع بداية السنة الثانية من اخلطة حيث اتضح أن التصريحات
املتعلقة مبعدالت التنفيذ في السنة األولي لم تكن حقيقية،وعلى الوزير
استعادة ثقة النواب بقدرة ال��وزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية
ومواجهة الشبهات املثارة حول مناقصات الوزارة.
من أهم أولويات الوزير صفر إجناز ملف اإلصالح في البلدية ومعاجلة
أوجه الفساد والتجاوزات املتراكمة في البلدية وتنفيذ املخطط الهيكلي
أراض صاحلة للبناء ملؤسسة الرعاية وتفعيل الرقابة على
وتوفير
ٍ
األغذية وحتصيل الكفاالت املستحقة ومعاجلة الضعف في جهاز البلدية
القانوني حيث خسرت العديد من القضايا ،وعلى الوزير مواجهة الفساد
املتراكم في البلدية والصراع الدائر في اإلدارة القانونية بني مديرها
واملستشارين واحملامني السيما وجود حتقيق نيابي في هذا املوضوع
يتجه إلدانة الوزير وكذلك ملف األغذية الفاسدة والتجاوزات اإلدارية
واملخالفات في هيئة الزراعة،والصراع احملتدم للمجلس البلدي الذي

يطالب بتعديل القانون  5لسنة  2005الستعادة صالحياته في مواجهة
الوزير.
> االستجوابات  :ال توجد
> األسئلة52 :
> التشريعات  )3( :امليزانية العامة وميزانيتا الهيئة العامة للزارعة وبلدية
الكويت للسنة املالية 2012 – 2011
> جلان التحقيق )2( :تكليف اللجنة الصحية التحقيق في األغذية الفاسدة
و «املرافق» التحقيق فيما يحدث في «قانونية البلدية»
> تكليفات ديوان احملاسبة )1( :فحص إجراءات مناقصة جسر جابر.
> الرد على مداخالت النواب  :رد الوزير في أكثر من مناسبة على النواب
حيث طالب بتحديد وقائع واتهامات ال ترديد كالم مرسل من دون
دليل،ونفي الوزير تراخيه في التعاون مع جلنة املرافق.
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> وزي���ر ال��ص��ح��ة د.ه�ل�ال
ال������س������اي������ر اح����ت����ف����ظ
مبنصبه مخالفاً جميع
التوقعات التي راهنت
ع���ل���ى خ����روج����ه وم��ن��ذ
ت���س���ري���ب ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة
اجلديدة واج��ه الساير
أكبر موجة اعتراضات
ن��ي��اب��ي��ة م��ن��ق��س��م��ة بني
نواب من الشيعة ونواب
من املناطق اخلارجية
في املقابل القي تأييداً
ودعماً يشكالن مفارقة
م����ن ك��ت��ل��ت��ي ال��ت��ن��م��ي��ة
واإلصالح والعمل الوطني والتجمع السلفي واملفارقة أن كال الطرفني
الداعمني والرافضني للوزير يتذرعون بكفاءته.
والتحدي األكبر لوزير الصحة يتمثل في مواجهة معامالت النواب
املتعلقة بالعالج في اخلارج والتي شكلت لسنوات طويلة أهم املفاتيح
االنتخابية ومواصلة تطبيق القانون مبسطرة واح��دة في مناقصات
ومشاريع الوزارة من دون الرضوخ ألي ضغوط وهيكلة اجلهاز اإلداري
للوزارة إلنهاء حالة الصراع اإلداري التي تشكل نقطة سلبية للوزير،وكذا
ٍ
حتد يتعلق مبراجعة الوزير ألسلوبه في معاملة النواب حيث تظهر
املداخالت النيابية أن بعض النواب يعتبرون الوزير إصالحيا ،فيما
نواب آخرون يثيرون الشبهات حول الوزارة وعقودها وصالحية األدوية
وتردي املستشفيات واالنتقائية في معامالت العالج في اخلارج،وفي
أكثر من مداخلة لوح أكثر من نائب باملساءلة السياسية للوزير.
لدى وزارة الصحة قائمة عريضة من األولويات في مقدمتها حتقيق
طفرة نوعية على صعيد مشاريع الوزارة في خطة التنمية املتعلقة ببناء

مستشفيات جديدة وتطوير وحتديث مستشفيات قدمية وزيادة عدد
األسرة وحتسني اخلدمة الصحية و«تصفية» ملف العالج في اخلارج
وإيقاف جميع املعامالت غير القانونية وحتويل دفة العالج إلى اخلارج
من خالل استقطاب الكفاءات العاملية وتطوير اخلدمة الصحية في
الداخل.
> األسئلة93 :
> األجوبة38 :
> التشريعات )1( :امليزانية العامة للسنة املالية .2012 – 2011
> جلان التحقيق )1( :تكليف اللجنة الصحية التحقيق في العالج باخلارج.
> تكليفات ديوان احملاسبة :ال يوجد
> الرد على مداخالت النواب  :رد الوزير في أكثر من مناسبة على النواب
رافضا أي اتهامات في ملف العالج في اخلارج وأكد حتسن مستوى
اخلدمات الصحية واستعرض حجم انتشار مرض السرطان في البلد.
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> االستجوابات  :ال توجد

347

أحمد املليفي

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

348

> الوزير أحمد املليفي هو
ن��ائ��ب س��اب��ق ألك��ث��ر من
فصل تشريعي ومكنته
خ����ب����رت����ه ال���ق���ان���ون���ي���ة
ال���ع���ري���ض���ة وجت���رب���ت���ه
البرملانية م��ن مواجهة
ال��ن��واب وت��ب��دو مهمته
ص��ع��ب��ة الس��ي��م��ا حمله
ح��ق��ي��ب��ة ي�����دور ح��ول��ه��ا
ص��راع محتدم ومعنية
ب��ك��ل أط���ي���اف املجتمع
وع���ان���ت ال�������وزارة منذ
س����ن����وات م����ن ض��غ��وط
بسبب ملف التعيينات
والترقيات والوظائف األشرافية.
ويواجه الوزير املليفي الصراع داخل اجلامعة وأساتذة اجلامعات بسبب
التعيينات والترقي للمناصب القيادية وجمعية املعلمني بعد رفض
احلكومة كادر املعلمني ومكافأة الطلبة وحل مشكلة البعثات اخلارجية
بإعادة النظر في ق��رار حتديد  50طالباً فقط لكل جامعة خارجية
ومواجهة مشاكل االعتماد األك��ادمي��ي السيما الطلبة ال��ذي��ن ق��ررت
الوزارة عدم االعتراف بجامعاتهم وأيضاً حتقيق رؤية الدولة في توافق
مخرجات اجلامعة ومتطلبات سوق العمل وتالفي املالحظات املثارة
حول مشاريع الوزارة ،حيث تتردد اتهامات بإدخال ملف التعيينات دائرة
احملاصصة والترضيات.
ومن أهم أولويات املليفي هو الوفاء بالعهد ملجلس األم��ة وللمعلمني
االنتهاء من إجن��از مقترحه بربط ك��ادر املعلمني ب��األداء قبل بدء دور
االنعقاد الرابع السيما إص��رار النواب على التصويت عليه باألغلبية
العادية،وكذلك إص�لاح التعليم ونشر احلقيبة االلكترونية وحماية

املعلم،وشغل املناصب القيادية ال��ش��اغ��رة ف��ي اجلامعة والتطبيقي
واملناطق التعليمية،وحتريك مشروع املدينة اجلامعية في الشدادية.
> االستجوابات  :ال توجد
> األسئلة86 :
> التشريعات  )5( :امليزانية العامة للدولة،ميزانيات اجلامعة والتطبيقي
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة املالية ،2012 – 2011إضافة
إلى كادر املعلمني ومكافأة الطلبة لكن احلكومة ردت القانونني.
> جلان التحقيق )1( :منح اللجنة التعليمية صالحية التحول إلى جلنة
حتقيق إذا تبني لها وجود جتاوزات في التعيينات باجلامعة والتطبيقي
والبعثات الدراسية.
> تكليفات ديوان احملاسبة :ال توجد
> ال��رد على مداخالت النواب  :سجل الوزير املليفي حضوراً الفتاً في
الرد على مداخالت النواب على الرغم من أنه ضمن مجموعة الوزراء
اجلدد لكن خبرته النيابية السابقة مكنته من التفاعل مع مالحظات
األعضاء وتقدمي تعهدات بحل بعض املشاكل.
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> األجوبة67 :
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> ال��وزي��ر س��ام��ي النصف
ع��م��ل س���اب���ق���اً «ك��اب�تن
ط���ي���ار» ف���ي اخل��ط��وط
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة من
عام 1971حتى ،2011
تقلد في عمله العديد
م���ن امل���ن���اص���ب ،وص���ار
ع���ض���وا م���ؤس���س���ا ف��ي
احت����اد ال��ن��ق��ل ال��ع��رب��ي
ال�����ت�����اب�����ع ل���ل���ج���ام���ع���ة
ال����ع����رب����ي����ة،وق����د ن����ال
شهرته من عمله كاتبا
وم��ح��ل�لا سياسيا،كما
عمل مستشاراً أعالمياً
لوزير اخلارجية،ويعد النصف من الكتّاب الذين اعتنوا بشكل خاص
بتحليل ع�لاق��ة السلطتني وم��ن أه��م أول��وي��ات املرحلة املقبلة وضع
إستراتيجية إعالمية ج��دي��دة تكبح اخل��ط��اب الطائفي والقبلي في
أغلبية وسائل اإلعالم وحتويل البالد لبيئة جاذبه لالستثمارات ومركز
مالي وجتاري،إضافة إلى تصويب مسار اخلطاب اإلعالمي،وقد ال
يجد الوزير النصف إال العمل على تفكيك «اإلع�لام» و»املواصالت»
كخطوة مهمة إلعادة الفعالية للوزارتني .ومن أهم مطالب النواب على
صعيد حقيبة اإلع�لام تطوير اخلطاب اإلعالمي ال��ذي ينطوي على
املساس بالوحدة الوطنية وتطبيق قانوني املطبوعات والنشر واإلعالم
املرئي واملسموع السيما مدققي احلسابات على وسائل اإلعالم حيث
ٍ
لتحد يتعلق بقدرة الوزير
يشكل ذلك سبباً الستجواب الوزير،إضافة
على إدخ��ال تعديالت مطلوبة على القانونني لتغليظ العقوبات لكنها
حت��د آخر يتعلق مبطالب لتفكيك
ال تلقى قبوالً نيابياً أو إعالمياً ،و ٍّ
ال��وزارة من أجل تفعيل دوره��ا بعد أن تراجعت في السنوات األخيرة
بشكل مخيف وهناك خطة مجمدة في االدراج للوزير األسبق د.أنس

الرشيد حول تفكيك الوزارة،كما يواجه الوزير ٍ
حتدياً خطيراً يتعلق
مبواجهة التجاوزات اإلداري��ة واملالية اجلسيمة والصراع الدائر بني
قيادات الوزارة.

> االستجوابات  2 :لوزير اإلعالم السابق
> األسئلة57 :
> األجوبة21 :
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أم��ا امل��واص�لات فهناك حتديات ع��دة منها مواجهة تهديدات نيابية
ترفض حظر بعض املواقع االلكترونية وانتقاد نيابي لطريقة تعامل
ال��وزي��ر ف��ي م��ل��ف «ال��ك��وي��ت��ي��ة» وخصخصتها وح��ق��وق ال��ع��ام��ل�ين فيها
وجت��اوزات متفاقمة في مؤسسة املوانئ وع��دم حسم مشروع تطوير
املطار وم��ش��روع األل��ي��اف االلكترونية،كما يواجه ال��وزي��ر ص��راع��اً بني
قيادات الوزارة وفي الوظائف اإلشرافية،وعدم حسم تخفيض أسعار
املكاملات وخدمات الهواتف وت��ردي أوض��اع البريد،ويضاف إلى ذلك
امللف املتعلق بالتجاوزات في مشروعات جهاز تكنولوجيا املعلومات
ومصير احلكومة االلكترونية،وهناك استحقاقات تشريعية مهمة في
دور االنعقاد الرابع هما تأسيس هيئة لتنظيم االتصاالت وهيئة النقل
العام ويضاف إليها تطوير قطاع البريد وتنفيذ مشروع السكك احلديد
ومترو األنفاق.

> التشريعات  )4( :امليزانية العامة وميزانيات مؤسسة املوانئ واخلطوط
اجلوية الكويتية ووكالة «كونا» للسنة املالية .2012 – 2011
> جلان التحقيق )2( :التحقيق في أعطال «الكويتية» املتكررة ،التحقيق في
جتاوزات مؤسسة «املوانئ».
> تكليفات ديوان احملاسبة :تزويد املجلس بتجاوزات اإلعالم
> الرد على مداخالت النواب :تعهد مبراجعة اخلطاب اإلعالمي وتطبيق
قانون خصخصة الكويتية لكنه طلب مهلة لبيان السياسة اإلعالمية
اجلديدة رداً على طلب االستيضاح الذي قدمه بعض النواب.
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> الوزيرة د.أماني بورسلي
ع��م��ل��ت ق��ب��ل ال��ت��وزي��ر
رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة
وكالة كابيتال ستاندرد
للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي،
ه��ي اس���ت���اذة مساعدة
ف�������ي ك����ل����ي����ة ال����ع����ل����وم
االداري��������ة ف���ي ج��ام��ع��ة
الكويت ،وساهمت في
أع��داد وصياغة قانون
هيئة س��وق امل���ال ،كما
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ج��ائ��زة
ال��������ش��������رق االوس����������ط
ل����س����ي����دات االع����م����ال
والقياديات،ويتردد أنها لم تكن املرشح املفضل لغرفة التجارة .أصبحت
الوزيرة بورسلي في مواجهة ضغوط وهجوم نيابي بعد شهرين من
توليها املنصب الوزاري،حيث تواجه مشكلة معقدة بسبب تطبيق قانون
هيئة سوق املال فالبعض يدفع الوزيرة لتعديله قبل تطبيقه والبعض
اآلخر يطالب بتطبيقه أوالً،فيما النواب يحذرونها من املساس بالعمالة
الوطنية،كما أن الوزيرة تواجه هجوما نيابيا يرقى إلى التلويح باملساءلة
بسبب مشروع أبوفطيرة والقسائم الصناعية،كما أنه يوجد على جدول
أعمال املجلس قانون جديد لغرفة التجارة وتراه الغرفة تصفية لدورها
الوطني إضافة إلى ملف غالء األسعار،وإيقاف نزف البورصة بالتخلص
من الشركات الورقية وإنهاء الصراع على املناصب القيادية في الوزارة
وتطبيق قانون حماية املنافسة املجمد منذ صدوره ومواجهة ضغوط
الشركات التجارية التي تعاني نقص السيولة وحتتاج إلى دعم حكومي
على غرار البنوك ،إضافة إلى العمل بدأب إلصدار قانون الشركات في
أسرع وقت.
وفي مقدمة أولويات الوزيرة بورسلي حل معضلة تطبيق قانون هيئة

> االستجوابات  :ال توجد
> األسئلة33 :
> األجوبة25 :
> التشريعات  )2( :امليزانية العامة وميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة
املالية .2012 – 2011
> جلان التحقيق )1( :التحقيق في ارتفاع أسعار املواد الغذائية واإلنشائية.
> تكليفات ديوان احملاسبة:
> ال��رد على مداخالت النواب  :لم تسجل الوزيرة بورسلي أي رد على
مالحظات النواب في مضابط املجلس منذ توزيرها.
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سوق املال وتنظيف البورصة من الشركات الوهمية وإنهاء جتاوزات
أبوفطيرة وتوزيع القسائم الصناعية ومعاجلة بطء الدورة املستندية
والعمل على خلق بيئة استثمارية لتحويل الكويت إل��ى مركز مالي
وجت��اري ومواجهة الغالء وإجن��از قوانني الشركات املوحد والوكاالت
التجارية واملعامالت االلكترونية وتعديل القانون رقم ( )8لسنة 2001
بشأن االستثمار األجنبي وتنظيم عمليات اإلدراج واإلفصاح والوساطة
والتوقيع اإللكتروني.

353

عبد الوهاب الهارون

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> وزي�����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط
اجل��دي��د عبد ال��وه��اب
ال�����ه�����ارون ه����و أح����دث
وزراء احلكومة السابعة
ومت تعيينه عقب فض
دور االن���ع���ق���اد وك����ان
رئ��ي��س��اً ل��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة
أث��ن��اء عضويته ملجلس
األم���ة وق���د ورث تركة
ثقيلة عن نائب رئيس
ال����������������وزراء ل����ل����ش����ؤون
االق���ت���ص���ادي���ة ال��ش��ي��خ
أحمد الفهد.
ويظل أكبر ٍ
حتد أم��ام الوزير هو تنفيذ خطة التنمية ومواجهة بطء
الدورة املستندية وإخفاق اجلهاز اإلداري في تنفيذ مشاريع اخلطة وحل
معضلة تأسيس شركات املساهمة العامة بسبب بطء اإلجراءات،كما
يواجه الهارون استحقاقات تشريعية على صعيد خطة التنمية ستكون
من أولويات دور االنعقاد الرابع وهي إق��رار اخلطة السنوية الثانية
واالنتهاء من تقرير املتابعة السنوي النهائي عن السنة األولى ،واالنتهاء
من إحالة جميع املتطلبات التشريعية خلطة التنمية وإحالتها على
مجلس األم��ة حيث يوجد  20قانوناً من بني  44إجمالي املتطلبات
التشريعية لم تنته احلكومة من إعدادها.
ومن أبرز القوانني املستحقة :الشركات واملناقصات وهيئة االتصاالت
وهيئة النقل،ومدينة احلرير وحماية املستهلك ومكافحة الفساد وتعديل
قانون االستثمار األجنبي والضريبة الشاملة.
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ولم تكن حقيبة التنمية محل أي مساءلة سياسية طوال عهد احملمد
حتى قبل شهر من استقالة احلكومة السابقة فقدم استجواب شامل

كان من بني محاوره خطة التنمية ،ومن املرجح أن تكون احلقيبة محل
استجواب جديد إذا لم يحدث خرق في عملية تنفيذ مشروعات التنمية.
> االستجوابات 2 :
> األسئلة16 :
> التشريعات  )1( :امليزانية العامة للسنة املالية .2012 – 2011
> جلان التحقيق :ال توجد
> تكليفات ديوان احملاسبة :ال توجد
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> األجوبة3 :
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محمد النومس

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
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> ال��وزي��ر محمد النومس
م����ن ال����������وزراء اجل����دد
ف��ي احل��ك��وم��ة احلالية
وم��������������ع ف����������ض دور
االن��ع��ق��اد ال��ث��ال��ث كلف
ح���ق���ي���ب���ت���ي اإلس�����ك�����ان
واألوق����������������اف ل���ي���ع���ود
إل���ى ب��ي��ت��ه ال����ذي شهد
ج���ل ع��م��ل��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي
م��دي��راً لبنك التسليف
واالدخ��������������ار ،ح���اص���ل
على البكالوريوس في
التجارة اخلارجية من
جامعة حلوان من مصر
في عام  ،1978كما عمل في بنك برقان من عام  1978حتى عام 1981
وتدرج في العمل في بنك التسليف من موظف إلى مدير له في عام
.2001
من أهم التحديات التي تواجه الوزير النومس في ضوء مالحظات
النواب هي  :وضع خطة شاملة حلل املشكلة اإلسكانية املتراكمة من 5
أراض وحتريرها من قبضة احلكومة وإشراك
عقود من خالل توفير
ٍ
القطاع اخلاص وتقليص طابور االنتظار الذي وصل إلى  90ألف طلب
ومواجهة اقتراحات ومطالب نيابية بزيادة القرض اإلسكاني إلى 100
ألف دينار،وزيادة قرض الترميم والزواج وكيفية تسريع تأسيس شركات
املساهمة العامة املعنية بإنشاء املدن اإلسكانية ومواجهة صراع شركات
القطاع اخلاص على مناقصات الرعاية السكنية ومعاجلة املخالفات
ال��واردة في تقارير ديوان احملاسبة،فض ً
ال عن تطبيق قانوني الرعاية
السكنية للمرأة والصندوق اإلسكاني للمرأة،وفي وزارة األوقاف فهناك
ٍ
حتد رئيس يتعلق بوضع معايير للوظائف اإلشرافية وفاعلية الرقابة
على أموال أمانة األوقاف وقطاع املساجد وتطوير اخلطاب الديني.

> االستجوابات  1 :لوزير اإلسكان السابق
> األسئلة5 :
> األجوبة1 :

> جلان التحقيق :ال توجد
> تكليفات ديوان احملاسبة :ال توجد
> الرد على مداخالت النواب  :لم يسجل الوزير حضوراً في املجلس حتى
اآلن إذ لم يرد على أي مالحظات للنواب منذ توليه الوزارة.
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> التشريعات  )7( :امليزانية العامة ،وميزانيات بيت الزكاة ومؤسسة
الرعاية السكنية وبنك التسليف واالدخار للسنة املالية 2012 – 2011
هيئة طباعة القرآن الكرمي،الرعاية السكنية للمرأة وصندوق املرأة
اإلسكاني.
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سالم األذينة
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> ال���وزي���ر س��ال��م األذي��ن��ة
ألول م���������رة ي���ت���ول���ى
امل����ن����ص����ب ال�����������وزاري
وجميع خبراته العملية
ق���ض���اه���ا ف����ي رح����اب
وزارة املواصالت لكنه
وجد نفسه مسؤوال عن
حقيبة الكهرباء،وقبل
ال���ت���وزي���ر ش��غ��ل م��دي��ر
إدارة م���رك���ز ال��ك��وي��ت
ل��ل��ات�����ص�����االت وك������ان
عضو جلنة االش���راف
على شركات الهواتف
في وزارة امل��واص�لات،
باإلضافة إلى جلنة الطوارئ في وزارة املواصالت.
وأكبر ٍ
حتد يواجه الوزير وفق توجه مداخالت النواب في جلسات دور
االنعقاد الثالث تنفيذ توصيات جلنة التحقيق البرملانية بشأن طوارئ
كهرباء  2007و 2008ومحاسبة املتورطني وإحالتهم على النيابة العامة
وإبعاد مناقصات الوزارة التي تصل كلفتها إلى عشرات املاليني وبعضها
مئات املاليني عن دائرة الشبهات بتطبيق املعايير الفنية واحملاسبية
وفق األطر القانونية،وعلى الرغم من عالمات االستفهام الكبيرة حول
الوزارة ومشاريعها املتأخرة ومناقصتها ال يرجح أن تكون تلك احلقيبة
محل مساءلة سياسية في املرحلة املقبلة وترى األغلبية النيابية منح
الوزير فرصة للحكم على أدائ��ه وقدرته على تنفيذ مشاريع ال��وزارة
ويكون احلكم في ضوء أداء الوزارة في أشهر الصيف احلالي.
وفي مقدمة أولويات الوزير األذينة العاجلة مواجهة أزمة كل صيف وهي
القطع املبرمج للتيار الكهربائي وسيكتب الوزير شهادة جناحه في العمل
الوزاري إذا استطاع العبور من الصيف املقبل دون انقطاع السيما في

شهر رمضان املبارك،كما على الوزير تكثيف العمل إلجناز مشروعات
ومناقصات الوزارة ودراسة كل مناقصة يدور بشأنها شبهات،والرد على
مالحظات ديوان احملاسبة ومايثيره النواب في اجللسات.
> االستجوابات  :ال توجد
> األجوبة7 :
> التشريعات  )1( :امليزانية العامة للسنة املالية .2012 – 2011
> جلان التحقيق )1( :جلنة حتقيق برملانية في طوارئ كهرباء .2007
> تكليفات دي��وان احملاسبة :استكمال فحص محطات ال��زور والصبية
والشعيبة املنتجة للكهرباء.
> ال��رد على م��داخ�لات ال��ن��واب  :ل��م يسجل ال��وزي��ر األذي��ن��ة أي رد على
مالحظات النواب في مضابط املجلس منذ توزيره.
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> األسئلة27 :
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ب) معدل رد الوزراء على أسئلة السادة األعضاء
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األداء السياسي حلكومة
الشيخ /ناصر احملمد الصباح
السابعة
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مقدمة
> خالل دور االنعقاد الثالث تلقت احلكومة  662سؤاالً إذ أجاب الوزراء على385
سؤاالً مبعدل  ٪ 58.2وهو معدل يقل عن دور االنعقاد الثاني الذي بلغ .٪ 61.7

معدل ردود الوزراء على أسئلة النواب
73.1

36٫8 36٫8
20 18.8

40٫9

47.1 44.4

53.3

78.7 78
75٫8

84٫4

62٫2

26
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وتصدر وزير الداخلية قائمة الوزراء األكثر رداً على األسئلة بنسبة  ٪ 84.8ويليه
وزير املالية مصطفى الشمالي مبعدل  ٪ 78٫7وجاء وزير التربية باملركز الثالث
مبعدل  ٪ 78أما وزير التنمية والتخطيط فجاء في آخر قائمة الوزراء من حيث الرد
على األسئلة بنسبة  ٪ 18إذ أجاب على سؤال واحد من  5أسئلة فقط.

التنمية والتخطيط

األوقاف واإلسكان

الكهرباء واملاء

اإلعالم واملواصالت

اخلارجية

الصحة

الدفاع

الدولة

النفط واألمة

الشؤون والعدل

األشغال والبلدية

التجارة والصناعة

التربية والتعليم

املالية

الداخلية

363

إحصائية مبعدالت رد الوزراء على أسئلة النواب
في دور االنعقاد الثالث  -الفصل التشريعي الثالث عشر
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الوزراء

إجمالي
األسئلة

متت
اإلجابة

لم تتم
اإلجابة

معدل الرد

رئيس الوزراء

-

-

-

-

الصحة

93

38

56

%40.9

التربية والتعليم

86

67

19

%78

الداخلية

66

56

11

%84.8

اإلعالم واملواصالت

57

21

37

%36.8

الشؤون والعدل

53

33

19

%62.3

األشغال والبلدية

52

38

14

%73.1

الدولة لشؤون مجلس الوزراء

51

24

27

%47.1

املالية

47

37

10

%78.7

التجارة والصناعة

33

25

7

%75.8

النفط واألمة

30

16

14

%53.3

الكهرباء واملاء

27

7

20

%26

الدفاع

27

12

15

%44.4

اخلارجية

19

7

11

%36.8

التنمية واإلسكان

16

3

13

%18.8

األوقاف

5

1

4

%20

اإلجمالي

662

385

277

%58.2

تفاصيل الردود من الوزارات على أسئلة النواب
وزارة الداخلية

وزارة املالية
وزير املالية مصطفى الشمالي حل في املرتبة الثانية إذ أجاب على  37سؤاالً
من بني  47تلقاها من  20نائباً مبعدل  ٪78.7إذ أجاب الوزير على  13سؤاالً من
 14تلقاها من النائب عادل الصرعاوي عن إجراءات اجلهات احلكومية في توقيع
االتفاقيات وإيجار أمالك الدولة املوقع بني الوزارة والعمل التطوعي والشركة الوطنية
لألوفست ،كما أجاب الوزير على  3أسئلة من  5تلقاها من النائب د .علي العمير عن
بنود الرواتب بامليزانية الشاملة والقروض التي أقرضها البنك الصناعي ،كما أجاب
على أسئلة النائبة د .روال دشتي وعددها  3عن الشركات التي متلك مشروعي فندق
املوفمبيك ومنتجع شيك والشركات املساهمة التي تساهم فيها الدولة.
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وزي��ر الداخلية الشيخ أحمد احلمود ج��اء في املرتبة األول��ى رداً على األسئلة
فأجاب على  55سؤاالً من بني  56تلقاها من  24نائباً مبعدل  ،٪84.8فقد أجاب
الوزير على كل أسئلة النائب مرزوق الغامن وعددها  13عن جهاز أمن الدولة وكما
أجاب الوزير على أسئلة النائب د .ضيف الله بورمية وعددها  4عن عدد السيارات
اململوكة لشركة ساحة املناخ للستاليت وتشكيل جلنة حتقيق بشأن احلدث السعودي
وأجاب على أسئلة النائب د .فيصل املسلم وعددها  5عن اللوائح التي حتكم إبدال
عقوبة احلبس بالعمل ودخ��ول سبعني ألف متسول إلى الكويت قبل شهر رمضان
واستدعاء بعض مستخدمي االنترنت.

وزارة التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم أحمد املليفي جاء في املركز الثالث إذ أجاب على  67سؤاالً
من بني  86تلقاها من  26نائباً مبعدل  ٪78إذ أجاب الوزير على  26سؤاالً من 27

تلقاها من النائب د .محمد احلويلة عن عدد امل��دارس املوجودة بالكويت وتوزيع
الوجبات الغذائية ورس��وم امل��دارس اخلاصة وجميع مراسالت املناطق التعليمية
بنقص الهيئة التدريسية ،كما أجاب الوزير على كل أسئلة النائب عادل الصرعاوي
وعددها  6عن تشكيل جلنة ال��رد على مالحظات دي��وان احملاسبة واليوم العاملي
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للشباب وأج��اب الوزير على كل أسئلة النائبة د .معصومة املبارك وعددها  4عن
هروب الطالبات وتشكيل جلان الختيار الوظائف اإلشرافية.

وزارة التجارة والصناعة

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

أما وزيرة التجارة والصناعة د .أماني بورسلي حلت في املرتبة الرابعة في الرد
على األسئلة فأجابت على  25سؤاالً من بني  33تلقتها من  17نائباً مبعدل ٪75٫8
فقد أجابت الوزيرة على كل أسئلة النائب محمد براك املطير وعددها  5عن حماية
املستهلك وميزانية األسرة الكويتية وقانون حماية املنافسة وإنشاء صندوق البطاقة
العائلية ،كما أجابت الوزيرة على كل أسئلة النائب د .فيصل املسلم وعددها  4عن
تأسيس شركة مساهمة من قبل املجلس البلدي في منطقة الشقايا ،كما أجابت
الوزيرة على سؤالني من  3تلقتها من النائب د .علي العمير عن تسرب غاز في منطقة
أمغرة ورفع احلظر عن األغذية املستوردة من اليابان.

وزارة األشغال والبلدية
وزير األشغال والبلدية د.فاضل صفر أجاب على  38سؤاالً من بني  52تلقاها
من  24نائباً مبعدل  ٪73.1إذ أجاب الوزير على كل أسئلة النائب الصيفي املبارك
وعددها  4بشأن عدد من مت استبعادهم عن مناصبهم بالهئية العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية وتوريد األدوية للثروة احليوانية ،كما أجاب الوزير على كل أسئلة
النائب عادل الصرعاوي وعددها  4عن الدفاع املدني واألغذية الفاسدة واستحداث
طرق سريعة وجسور وأنفاق وجميع محاضر اجتماعات اللجنة الفنية بالوزارة ،كما
أجاب الوزير على سؤالني من  5تلقاها من النائب د .وليد الطبطبائي عن تكلفة
وإنشاء مستشفى جابر األحمد.

وزارة الشؤون االجتماعية والعدل
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وزي��ر الشؤون والعدل د .محمد العفاسي أج��اب على  33س��ؤاالً من بني 53
تلقاها من  21نائباً مبعدل  ٪62.3إذ أجاب الوزير على  8أسئلة من  13تلقاها

من النائب د .محمد احلويلة عن األسس التي يتم على اساسها حل اجلمعيات
ووجود اختالسات مالية في بعض اللجان اخليرية وعدم إنشاء سوق متكاملة مزودة
بالسلع واخلدمات ،وكما أجاب الوزير على  4أسئلة من  6تلقاها من النائب عادل
الصرعاوي عن الصفة القانونية ملسابقة األم املثالية ،وأجاب الوزير على كل أسئلة
النائب د .ضيف الله بورمية وعددها  3بشأن عدد جمعيات النفع العام ورئيس
جمعية الشفافية.

وزي��ر النفط والدولة لشؤون مجلس األم��ة د .محمد البصيري أج��اب على 16
سؤاالً من بني  30تلقاها من  13نائباً مبعدل  ٪53.3إذ أجاب الوزير على سؤالني
من  6تلقاها من النائب د .محمد احلويلة عن أسماء جميع املوظفني احلاصلني على
دورات وعدم إنشاء محطة وقود على طريق الوفرة ،كما أجاب الوزير على سؤالني
من  4تلقاها من النائب علي الدقباسي عن بيع ناقلة النفط (الصامدون) وزيادة
مرتبات املوظفني بالقطاع النفطي ،وكما أجاب الوزير على كل أسئلة النائب د .وليد
الطبطبائي وعددها سؤالني عن أسماء املفتشني الذين أصدرت لهم محاضر الضبط
واملخالفات لدخول احملالت.

وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أجاب على  24سؤاالً من بني 51
تلقاها من  19نائباً مبعدل  47.1إذ أجاب الوزير على  8أسئلة من  15تلقاها من
النائب عادل الصرعاوي عن العالقة بني سلطات الدفاع املدني والقوات املسلحة
والسيرة الذاتية لألمني العام املساعد لشؤون اإلعداد وكتاب عدم التعاون مع جلنة
املناقصات ،كما أجاب الوزير على سؤالني من  5تلقاها من د .فيصل املسلم عن
االستثناءات التي وافق عليها ديوان اخلدمة املدنية ،وكما أجاب على  3أسئلة من 6
تلقاها من النائد د .محمد احلويلة عن معايير تعيني القياديني والوكالء املساعدين
والتخصصات التي تعاني الوزارات عجز شاغليها.
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وزارة النفط
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وزارة الدفاع
وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك أجاب على  12سؤاالً من بني  27تلقاها من 16
نائباً مبعدل  ٪44.4إذ أجاب على سؤال واحد من  4تلقاها من النائبة د .أسيل
العوضي عن عدم تعيني أمني عام للمجلس الوطني ،كما أجاب الوزير على سؤالني
من  3تلقاها من النائب د .محمد احلويلة عن اإلج��راءات واخلطة التي تقوم بها
الهيئة العامة للبيئة وعدد املوظفني غير الكويتيني العاملني في الوزارة.

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

وزارة اخلارجية
وزير اخلارجية الشيخ د .محمد الصباح أجاب على  7أسئلة من  19تلقاها من 7
نواب مبعدل  ٪36.8إذ أجاب الوزير على كل أسئلة النائب د .محمد احلويلة وعددها
 3عن أسس اختيار سفراء الكويت مبجلس األمن ،وكما أجاب على سؤال من سؤالني
تلقاهما من النائب مبارك الوعالن عن ملف التعويضات ،وكما أجاب الوزير على
سؤال للنائب عادل الصرعاوي عن إجراءات اجلهات احلكومية في توقيع االتفاقيات.

وزارة الصحة
وزير الصحة د .هالل الساير أجاب على  38سؤاالً من بني  93تلقاها من  19نائباً
مبعدل  ٪40.9إذ أجاب الوزير على  15سؤاالً من  18عن شراء وتوريد أجهزة طبية

ومشاريع توسعة املستشفيات والعالج باخلارج وتوقيع عقد جامعة نيفر ستي هيلث ،كما
أجاب الوزير على  3أسئلة من  15من النائب د .محمد احلويلة عن إنشاء مستشفيات
جديدة وعدد املوظفني غير الكويتيني العاملني في الوزارة وعدد املستشفيات احلكومية.
وكما أجاب الوزير على سؤالني من  6تلقاها من النائب مبارك الوعالن عن مدير إدارة
العالج باخلارج وجلب مستشارين وأطباء متخصصني من اخلارج.

وزارة اإلعالم
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وزير اإلعالم واملواصالت سامي النصف أجاب على  21سؤاالً من  57تلقاها من

 23نائباً مبعدل  ٪36.8إذ أجاب الوزير على  3أسئلة من  5تلقاها من النائب د.
محمد احلويلة عن خدمات االتصال الهاتفية وعدد املوظفني غير الكويتيني العاملني
بوزارة املواصالت ،كما أجاب على سؤال من  5تلقاها من النائب محمد هايف عن
عدد القضايا املرفوعة ضد وزارة اإلعالم ضد من تطاول على الذات اإللهية ،كما
أجاب الوزير على كل أسئلة النائب علي الدقباسي وعددها  2عن استضافة شيخ
دين لإلفتاء بعدم جواز استجواب رئيس الوزراء.

وزير الكهرباء واملاء سالم األذينة أجاب على  7أسئلة من بني  27تلقاها من 9
نواب مبعدل  ٪26إذ أجاب الوزير على سؤال واحد من  12تلقاها من د .ضيف الله
بورمية عن دخول اخلدمة للوحدة رقم  1في محطة الصبية ،كما أجاب الوزير على
عال في بعض
سؤال من  4تلقاها من النائب خالد السلطان عن توفير املياه بضغط ٍ
املناطق وحجبها في مناطق أخرى ،وكما أجاب على كل أسئلة النائبة د .روال دشتي
وعددها  2عن تشكيل جلنة ألسئلة األعضاء لدراستها وإعداد اإلجابة.

وزارة األوقاف واإلسكان
وزير األوقاف واإلسكان محمد النومس أجاب على سؤال واحد من  5تلقاها من
 3نواب مبعدل  ٪20إذ أجاب الوزير على سؤال من  2تلقاهما من النائب د .محمد
احلويلة عن عدد املسابقات التي تقيمها الوزارة في حفظ القرآن الكرمي.
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وزارة الكهرباء واملاء

وزارة التنمية والتخطيط
وزير التنمية والتخطيط عبدالوهاب الهارون أجاب عى  3أسئلة من  16تلقاها من
 10نواب مبعدل  ٪18.78إذ أجاب الوزير على سؤال واحد من  4تلقاها من النائب
عادل الصرعاوي عن كتاب عدم تعاون جلنة املناقصات املركزية.
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جـ) مقارنة بني أجوبة الوزراء
في أدوار االنعقاد الثالثة

دور االنعقاد الثالث
)٪ 36٫5( 385

دور االنعقاد الثاني
)٪ 56٫2( 593

دور االنعقاد
إجمالي الردود
املعدل

األول
77

% 7.3

الثاني
593

% 56.2
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دور االنعقاد اآلول
)٪ 7٫3( 76

الثالث
385

% 36.5
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د) التزامات على وزارات الدولة
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األداء السياسي حلكومة
الشيخ /ناصر احملمد الصباح
السابعة
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التزامات على وزارات الدولة
> الدفاع  :تطبيق القوانني املتعلقة مبكافحة التلوث البيئي وتفعيل قانون املعاقني
وإخضاع جميع صفقات السالح للجهات الرقابية والتعاون مع ديوان احملاسبة.
> الداخلية :تطبيق القانون مبسطرة واحدة ومواصلة اإلصالحات في الوزارة
وإعادة النظر في إجراءات اإلبعاد،واالستعداد األمني ملواجهة حتديات متعلقة
بتطورات مع دول اجلوار.

> النفط  :اتخاذ خطوات نوعية فيما يتعلق بتوظيف العمالة الوطنية في
القطاع النفطي،من خالل تنفيذ تعهد معالي الوزير بتوفير  2200درجة وظيفية
في السنة املالية اجلديدة،ووضع ضوابط ومعايير مستندة لقواعد العدالة والكفاءة
في التعيينات وإالعالن عن ذلك في وسائل اإلعالم وتنفيذ توصيات مجلس األمة
بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول،والتعاون مع جلنة التحقيق البرملانية فيما يخص
عقد شركة شل ،والتزام أحكام القانون ومعايير اجلهات الرقابية في تنفيذ مشروع
املصفاة الرابعة.
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> اخلارجية  :هناك مطالب نيابية بإعادة النظر في مساعدات صندوق التنمية
الكويتي ،فض ً
ال عن تفعيل دور السفارات في اخلارج وتهديدات نيابية باملساءلة
السياسية حول مايتعلق مبشروع الطاقة النووية مع روسيا.

> التجارة والصناعة  :تطبيق قانون حماية املنافسة وقانون هيئة أسواق املال
واالهتمام مبلف البورصة وإعادة النظر في توزيع القسائم الصناعية ومعاجلة
التجاوزات الواردة في تقرير ديوان احملاسبة وتفعيل رقابة األسواق للحد من ارتفاع
األسعار .
> املالية :اإلسراع بتطبيق قانون اخلصخصة وكذا بإجراءات خصخصة
«الكويتية»،وتفعيل الرقابة املالية على وزارات الدولة وتنفيذ توصيات جلنة امليزانيات
البرملانية بشأن ربط امليزانية للسنة املالية ،2012 – 2011ومراجعة ملف االستثمارات.
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> املواصالت :نقل األرقام وكسر احتكار خدمة االنترنت وتخفيض تعريفة املكاملات،
معاجلة أي مالحظات على مؤسسة املوانئ وتطوير قطاع البريد وخصخصة
«الكويتية»،فض ً
ال عن اتخاذ إجراءات في هيكلة وزارة املواصالت وجهاز تكنولوجيا
املعلومات ،وتسريع إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت.
> اإلعالم  :تعيني مدققي حسابات على الفضائيات والصحف تطبيقاً ألحكام
قانوني املطبوعات واملرئي واملسموع،وتفعيل القانونني في مواجهة أي مساس بالوحدة
الوطنية.
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر

> الكهرباء واملاء :تسريع بناء احملطات ومشروعات الوزارة لتفادي انقطاع الكهرباء
في صيف ،2011ومحاسبة املتورطني في طوارئ الكهرباء  ،2007واالستعداد للرد
على ما تضمنه تقرير جلنة التحقيق البرملانية بشأن طوارئ الكهرباء .2008/2007
> شؤون التنمية :إعداد مشاريع القوانني التي تعد من املتطلبات التشريعية
وإحالتها على مجلس األمة وإجناز قانون القياس واملتابعة حملاسبة القياديني على
تنفيذ اخلطة وحسم آلية التمويل وإحالة تقرير املتابعة السنوي وتنفيذ تأسيس
شركات املساهمة العامة.
> الدولة لشؤون مجلس الوزراء  :حتريك ملف التوظيف وتفعيل قانون اإلحالل
والدفع بإجناز قانون املناقصات العامة وتقدمي التعديالت التي وعد بها الوزير حول
قانون الفتوى والتشريع.
> شؤون اإلسكان :وضع خطة لتقليص طابور االنتظار أمام مؤسسة الرعاية
السكانية وتأسيس شركة مساهمة عامة للبيوت املنخفضة التكاليف وإشراك القطاع
اخلاص في حل املشكلة السكنية والبدء في تنفيذ املدن اإلسكانية وحل مشكلة بيوت
التركيب وتقدمي تصور حول اقتراحات النواب بزيادة القرض اإلسكاني إلى 100
ألف دينار .
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> الصحة  :دراسة مالحظات النواب على ملف العالج في اخلارج وحتقيق

العدالة في قبول املعامالت والتعامل مع توصيات جلنة التحقيق البرملانية بشأن هذا
امللف وزيادة السعة السريرية وحتسني اخلدمات الصحية في املستشفيات،وتنفيذ
التوصيات املتعلقة مبرض السرطان وسبل مكافحته.
> الشؤون  :تسريع إجناز قوانني اجلمعيات التعاونية واحلضانة العائلية واخلاصة
وإلغاء نظام الكفيل وحل مشكلة الرياضة ومواصلة مكافحة جتار اإلقامات وتفعيل
قانون العمل األهلي.

> األشغال والبلدية :من امللفات املهمة تسريع تنفيذ وزارة األشغال املشروعات
احليوية خاصة مستشفى وجسر وإستاد جابر فض ً
ال عن باقي مشروعات خطة
التنمية ،كما أن هناك تصريحات ومالحظات نيابية متكررة عن جتاوزات في البلدية
ومحاصصة في التعيينات للمناصب القيادية،فض ً
ال عن متابعة موضوعات األغذية
الفاسدة ومتابعة التحقيق مع جلنة املرافق فيما يثار داخل اإلدارة القانونية في بلدية
الكويت.
> التربية والتعليم العالي :من امللفات املهمة التي يضعها النواب حتت املجهر
التعيني للمناصب القيادية في اجلامعة والتطبيقي ومديري املناطق التعليمية فض ً
ال
عن الوظائف اإلشرافية وسياسة البعثات واالعتماد األكادميي واالستعداد لبدء
العمل الدراسي.
> «شؤون األمة» :تسريع وتفعيل متابعة رد وزارات الدولة املختلفة على األسئلة
البرملانية والرغبات والتوصيات الصادرة عن مجلس األمة وحتديد األولويات
التشريعية لدور االنعقاد املقبل ودراسة مالحظات النواب في جلسات مناقشة
امليزانيات.
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> العدل :إجناز قانون تنظيم قانون السلطة القضائية ومكافحة االجتار في
البشر واالستعداد الحتمال تصويت املجلس باألغلبية العادية على قانون نقل إدارة
التحقيقات من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بعد أن ردت احلكومة القانون.
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اخلامتــــــــــــــة
دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الثالث عشر
« ما لـــه وما عليـــه»

379

الـخامتــــــــــــــة
بعد أن استعرضنا ما حفل به دور االنعقاد العادي الثالث من نشاطات برملانية على
احملورين التشريعي والرقابي  ،وكذا األداء السياسي للسلطتني التشريعية والتنفيذية
نحاول في هذه اخلامتة أن منعن النظر في مجمل ما أسفر عنه النشاط البرملاني على مدى
الـ  247يوم التي شكلت عمر هذا الدور .
تؤكد املؤشرات واإلحصائيات عن احلصاد البرملاني – ومبا ال يدع مجاالً للشك –
على هيمنة اجلانب الرقابي على اجلانب التشريعي في مجمل أنشطة املجلس خالل
هذا الدور  ،ولعل اإلحصائية التالية توضح ذلك جلياً :
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر
اجلانب الرقابي
االستجوابات
جلان التحقيق
طلبات املناقشة
تكليفات ديوان احملاسبة
االقتراحات أثناء اجللسة
الرغبات
األسئلة
املجم ــوع

9
27
5
10
73
276
662
1062

النسبة املئوية

%84.4

اجلانب التشريعي
القوانني املنجزة بهذا الدور
االقتراحات بقوانني املقدمة
املشاريع بقوانني احملالة

االجمالي 1258

27
117
52

196
%15.6

االجمالي ٪100
هذا وقد تفرد دور االنعقاد العادي الثالث بظواهر وأرقام وسوابق نيابية منحته
متيزاً عن أي دور انعقاد سابق ،وبصرف النظر عن تصنيف هذه االنفرادات كسلبيات
أو كإيجابيات فسوف نقدمها هنا مجتمعه قبل أن جنرى دراسة حتليلية وتقييمه لهذا
الدور في الفقرة األخيرة من هذه اخلامتــة.
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ظواهر وانفرادات وسوابق نيابيـــــة :
 -1تقدمي أول استجواب في تاريخ احلياة النيابية لوزير اخلارجية الشيخ
محمد صباح السالم .
 -2رفض جلنة امليزانيات (أول مرة في تاريخ اللجنة ومجلس األمة) امليزانية
العامة للدولة وكذلك رفض ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وإن
كانت اللجنة قد وافقت بعد إعادة دراسة التقريرين املقدمني من احلكومة
ومؤسسة البترول على امليزانية بأغلبية احلضور لكنها متسكت برفض
ميزانية مؤسسة البترول .
 -3استقالة وزيرين من األسرة احلاكمة خالل دور االنعقاد العادي الثالث هما
الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد  ،ويعتبر الشيخ أحمد الفهد من
أسرع الوزراء الذين قدموا استقالتهم حيث لم ميكث في احلكومة السابعة
إال  43يوماً فقط .
 -4تأجيل االستجواب الذي قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن
العنجري لسمو رئيس مجلس ال��وزراء ملدة سنة في سابقة لم حتدث
من قبل .
 -5تقدمي تسعة استجوابات لوزراء من األسرة احلاكمة منها أربعة استجوابات
وجهت لسمو رئيس مجلس الوزراء .
 -6استقالة احلكومة السادسة للشيخ ناصر احملمد وتشكيل احلكومة السابعة
التي ضمت  5وزراء جدد هم  :محمد النومس وزيراً لألوقاف واإلسكان
 ،وسامي النصف لإلعالم واملواصالت ،والدكتورة أماني بورسلي للتجارة
والصناعة ،وأحمد املليفـي للتربية والتعليم العالي  ،وعلي الراشد للدولة
لشئون مجلس الوزراء  ،وأخيراً انضم إلى احلكومة عبد الوهاب الهارون
وزير دولة للتنمية والتخطيط .
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 -7تقدمي النائب حسني القالف استقالته  ،وتراجعه عنها بعد تدخل رئيس
املجلس .

 -8شهدت بعض جلسات املجلس خالفات في وجهات النظر تطورت لتصل
إلى مشادات وتراشقات باأللفاظ خرجت عن املوضوعية في لغة احلوار
ووصلت في إحدى اجللسات الشتباكات باأليدي بني بعض األعضاء .
 -9التوسع في ظاهرة رد القوانني مبا يعكس غياب التفاهم بني السلطتني
وكذا غياب املبادرة احلكومية في تقدمي بديل ملا يطلبه النواب في بعض
القوانني .
 -10تعطيل اجللسات في مناسبات عدة منها أزمة حصانة النائب د .فيصل
املسلم واستقالة احلكومة وإعادة تشكيلها ،مما أدى إلى ضياع قرابة
 135يوماً من دور االنعقاد  ،وهو ما أثر سلباً على قيام املجلس بدوره
التشريعي .
 -11تدني املنجز من أولويات السلطتني بشكل الفت .
 -12عدم إجناز أي تشريع من املتطلبات التشريعية خلطة التنمية .
 -13تقدمي كتابني بعدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء متكن من
اجتياز التصويت عليهما وانتهى التصويت بتجديد الثقة في سموه (بتأييد
 22لعدم التعاون في املرة األولى و  18في املرة الثانية وامتناع نائب في
األولى و  6في الثانية وجتديد الثقة  25نائباً في املرتني) .
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دور االنعقاد العادي الثالث  :ما له وما عليه
إن املراقب احملايد للشأن النيابي في هذا الدور ال ميكنه سوى اإلقرار – كأغلبية
الرؤى في مراكز الدراسات والبحوث بالكويت – بأن هذا الدور لم يكن األفضل في
تاريخ احلياة السياسية الكويتية  ،لقد أستحوذ الدور الرقابي على جل اهتمام السادة
النواب وكان هذا على حساب اجلانب التشريعي الذي يعد العمود الفقري ألي نشاط
برملاني ناجح .
إال أن األمر ال يخلو من اإليجابيات التي نلقي عليها الضوء فيما يلي :

أوال  :اإليجــــــابيــــــــات :
( أ ) عند عرض امليزانية العامة للدولة على املجلس ملناقشتها وإقرارها ،واستشعاراً
من أغلب أعضاء جلنة امليزانيات بتضخم جانب النفقات العامة قرر املجلس
– ألول مرة في تاريخه – رد امليزانية إلى احلكومة ،ولكونها أول مرة فإنها
تعتبر سابقة إيجابية ذات داللة قوية على تفعيل املجلس لدوره التصحيحي
ومن ثم إرتأينا أن نسرد أسباب هذا الرد .

أسباب رفض امليزانية العامة للدولة :
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يرجع ق��رار جلنة امليزانيات باملجلس بعدم املوافقة – وبإجماع آراء أعضائها
احلاضرين – على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة
املالية  2012/2011لألسباب التالية :
 -1تكرار تسجيل ديوان احملاسبة ملالحظاته الناجتة عن تدقيقه ومراجعته
مليزانيات اجلهات احلكومية وحساباتها اخلتامية  ،وم��ا تبني من تلك
امل�لاح��ظ��ات م��ن ع��دم ال��دق��ة عند إع���داد ت��ق��دي��رات م��ي��زان��ي��ات اجلهات
احلكومية املختلفة .
 -2عدم قيام وزارة املالية بدورها على الوجه األكمل في إعداد امليزانيات

للجهات احلكومية  ،كما يقضى بذلك املرسوم بالقانون رقم (  ) 31لسنة
 1978بشأن إعداد امليزانيات والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي ،
وما تالحظ للجنة من املبالغة في تقديرات املصروفات بامليزانيات املتتالية
دون أن يكون هناك دور لوزارة املالية في هذا الشأن .
 -3عدم فاعلية نظام املراقبني املاليني ورؤس��اء احلسابات التابعني لوزارة
املالية باجلهات احلكومية التي تخضع لهذا القطاع والذي يتطلب إعداد
تشريع ينظم عملهم ومنحهم احلوافز والصالحيات التي تساعدهم على
تأدية عملهم بهدف حتقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر املالي والتجاوزات.
 -4التأخر في تطبيق ميزانية البرامج واألداء والتي أوصت بها اللجنة وكررتها
بتقاريرها عن امليزانيات منذ أكثر من خمسـة عشر عاماً والتي أقرها
مجلس األمة .
 -5الدور املتواضع لوزارة املالية في ضبط املصروفات ومتابعتها وعلى األخص
الباب األول  :املرتبات  ،والباب الرابع  :املشاريع اإلنشائية والتي أسند
لوزارة املالية إعدادها منذ أربع سنوات .
 -6توقيع بعض ال��وزارات ملشاريع لم يتم إدراج اعتماد صرفي لها بامليزانية
بحجة وجود فترة طويلة بني إعداد امليزانية وإقرارها .
 -7املبالغة في تقديرات بند االس��ت��ش��ارات بصورة ال تتناسب مع الغرض
املخصص لها وعدم وجود ضوابط تنظم عقود االستشارات واستحواذ عدد
محدود جداً من املكاتب على تنفيذ معظم العقود في اجلهات احلكومية.
 -8جتزئة مناقصة مشروع محطة اخليران الكهربائية من  2000ميجاوات
إلي  500ميجاوات لتجنب أحكام القانون رقم (  ) 39لسنة  2010بتأسيس
شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وحتلية مياه بالكويت.
جدير بالذكر أن جلنة امليزانيات باملجلس قد وافقت على مشروع قانون
امليزانية بعد أن أجرت احلكومة عليه كافة التعديالت املطلوبة ومن ثم
أقرها املجلس  ،بينما أصرت اللجنة على رفض ميزانية مؤسسة البترول.
(ب) رفضت جلنة امليزانيات باملجلس – وبإجماع آراء أعضائها احلاضرين –
مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
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للسنة املالية  ، 2012/2011ومتسكت برفضها وذلك لألسباب التالية:

أسباب رفض ميزانية مؤسسة البترول الكويتية :
 -1املبالغة في تقدير املصروفات بكافة بنودها .
 -2كثرة املالحظات واملآخذ التي سجلها ديوان احملاسبة بتقاريره السنوية
على احلسابات اخلتامية للمؤسسة وشركاتها .
 -3التأخر ف��ي تنفيذ امل��ش��اري��ع الرأسمالية للمؤسسة وامل���درج لها مبالغ
بامليزانيات املتعاقبة وشركاتها للسنوات اخلمس األخيرة  ،وما ينتج عن
ذلك من إرتفاع تكلفة املشاريع .
 -4كثرة الشواغر للوظائف املخصصـة لتعيني كويتيني منذ عدة سنوات سابقة
دون شغلها .
 -5عدم وضع حد أقصى لعقود االستشارات حيث يتم ذلك عن طريق األمر
املباشر باملخالفة للقرارات واللوائح املنظمة لذلك .
 -6ع��دم أخ��ذ موافقة إدارة املؤسسة ح��ال ترسية العقود ب��األم��ر املباشر
للشركات النفطية .
 -7عدم وجود معايير واضحة لتعيني القيادات في القطاع النفطي .
 -8عدم وضوح السياسات االستثمارية اإلستراتيجية مع الشركات العاملية
املتخصصة في مجال النفط ومشتقاته .
وهكذا يعطي مجلس األم��ة ال��درس والنموذج حني يستخدم – وبقوة – أدوات��ه
الدستورية من أجل تصحيح التجاوزات التي قد تقع فيها أحدى املؤسسات االقتصادية
املهمة في الدولة .
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(جـ) سجلت الديبلوماسية البرملانية حرصاً واضحاً على تعزيز وتنمية العالقات
مع برملانيي العالم وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة إذ بلغت زيارات
وفود مجلس األمة إلى املؤمترات اإلقليمية والدولية (  ) 13زيارة خالل هذا
الدور الثالث لالنعقاد بيانها كالتالي :

الوفـــود إلى املؤمتـــرات الدولية اإلقليمية
عدد الزيارات

املناسبة

1

اجتماع رؤساء البرملانات العربية اخلليجية

6

اجتماعات جمعية برملانات آسيا

2

اجتماع اإلحتاد البرملاني العربي

4

اجتماعات اإلحتاد البرملاني الدولي

 قام السيد  /رئيس مجلس األمة والوفود املرافقة له بزيارات برملانية إلى كلمن تركيا واململكة املغربية  ،وصربيا  ،وألبانيا  ،وكوسوفو .
 وأيضاً استقبل مجلس األمة الكويتي (  ) 12وفداً برملانياً من عشر دول إضافةإلى وفود اإلحتاد البرملاني الدولي  ،والبرملان األوربي .
 كما قامت وفود الصداقة البرملانية الكويتية بزيارات إلى  23دولة خالل هذاالدور .

ثانيــــ ًا  :السلبيــــــات :
حفل هذا الدور بالعديد من السلبيات التي شابت األداء البرملاني والذي اتسم
بتوالي األزمات  ،فمن أزمة حصانة النائب د  .فيصل املسلم إلى أزمة احلريات وما
حدث في ديوانية د  .جمعان احلربش  ،إلى أزمة وفاة املواطن محمد امليموني حتت
وطأة التعذيب  ،إلى أزمة استجوابات استهدفت وزراء من األسرة احلاكمة وعلى
رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء  ،وأزمة استقالة احلكومة .
وفيما يلي نوجز ( )7سلبيات هي األبرز واألكثر مدعاة للحرص على تالفيها في
األدوار القادمة .
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( )1توقف العمل باجللسات بشكل غير مسبوق :
متتد عادة مدة دور االنعقاد – مبوجب الدستور والالئحة الداخلية للمجلس –
لثمانية أشهر كاملة  .وقد أفتتح دور االنعقاد الثالث في  26أكتوبر 2010م  ،ومت فضه
في  29يوني ـ ـ ــو  2011أي  247يوم  ،لكن في الواقع توقفت اجللسات ملدة  135يوم
دون عقد أي جلسة أي ما يزيد على نصف املدة الدستورية احملددة لدور االنعقاد ،
بالتحديد  %55من عمره .
الفترات التي لم تعقد خاللها اجللسات
من

إلي

السبب

 3نوفمبــر  14 2010ديسمبر  2010حصانة د .فيصل املسلم
 26ينايـر 2011

 24مارس 2011

 8مــارس 2011
17مايــو 2011

اإلجمال ــي

عطلـة شهـر فبرايـر
استقالــة احلكومـة

عدد األيام
الضائعة
41

40

54

135

َص ْر دور االنعقاد إلى الـ  %45فقط من عمره  ،ويستهلك هذا العمر
وحني يُخْ ت َ
القصير في ممارسة كافة أنواع األدوار الرقابية ( استجوابات وجلان حتقيق وأسئلة
واقتراحات ورغبات وطلبات مناقشة إلخ ) فماذا يتبقى لسن القوانني وماذا نتوقع
لإلجنازات التشريعية ؟! .

(  ) 2إخفاق املجلس في االلتزام بأولوياته التشريعية :
يضع مجلس األم��ة ـ باالتفاق مع احلكومة ـ خارطة طريق تشريعية في صورة
أولويات لكن لألسف ال يلتزم بها  ،فمن بني  48أولوية وافق عليها املجلس في جلسة
 15ديسمبر  2010مت إقرار  4أولويات فقط ( ونسبة  %8.2منها ) .
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ومن امللفت للنظر أن فريق العمل املنوط به ترتيب وحتديد األولويات املتفق عليها
ب�ين املجلس واحلكومة  ،ك��ان ق��د خفض سقف األول��وي��ات ف��ي دور االنعقاد السابق
( الثاني ) إلى  73أولوية فقط مت إقرار  14أولوية منها فقط ونسبة  ، %19.2ثم أعاد
فريق األولويات تخفيض سقفها مرة أخرى في بداية هذا الدور الثالث لتصبح  48أولوية
فقط  ،ومع ذلك انخفض مستوى اإلجناز الفعلي منها إلى  %8.2فقط ( 4أولويات ) .

واملرحلة للدور القادم (  44أولوية ) هي نتاج اختيار لثالثة
إن األولويات املتبقية
َّ
أدوار متتالية لكنها الزالت لم تر النور أيضا  ،لذلك فمن األهمية مبكان التوقف
قلي ً
ال عندها وإع��ادة جدولتها والنظر بإمكانية تقليصها ما أمكن  ،أو استبدالها
بأخرى  ،على أن حتظى املوضوعات املتعلقة بخطة التنمية بأولوية خاصة سواء في
اللجان البرملانية التي تنظر بعضها أو لدى احلكومة التي لم تقدم بعضها اآلخر ،
وأن ال يفتح املجال إلضافة املزيد من األولويات إال في أضيق احلدود حتى تكون
األولويات أقرب لإلجناز .

(  ) 3عدم إجناز املجلس ألي تشريع اقتصادي تنموي :
م َّر دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر من دور صدور أي
تشريع تنموي ووفق إحصائيات القوانني فقد صدر  27قانوناً ليس من بينهم تشريع
واحد من متطلبات خطة التنمية التي صدر منها  5تشريعات فقط جميعها في دور
االنعقاد الثاني والباقي  39تشريعاً ال يزال منها  6موضوعات على جدول أعمال
املجلس و 13قيد الدراسة في اللجان البرملانية املختصة و 20لم حتلها احلكومة على
املجلس .
ومن أبرز مطالب النواب خالل املرحلة املقبلة إجناز احلكومة اللتزاماتها في
مواجهة مجلس األمة سواء االنتهاء من مشاريع القوانني التي تعهدت بتقدميها
مثل مكافحة الفساد  ،وحماية امل ُ ِّبل ْغ  ،والقياس واملتابعة لتقييم أداء القياديني
في تنفيذ خطة التنمية  ،وآلية متويل مشروعات التنمية  ،وتنظيم استقالل
القضاء وبقية املقترحات املتعلقة بحقوق املرأة االجتماعية واملدنية  ،وأيضاً
دراس��ة التوصيات ال��ص��ادرة عن مجلس األم��ة وتنفيذ املمكن منها  ،وكذلك
املبادرة بتقدمي مشروعات قوانني باتت مستحقة في املرحلة املقبلة خاصة
بالبطالة وتعديل قانون اإلح�لال وحماية املستهلك والضريبة على الشركات
ومعاجلة املالحظات الواردة في تقارير ديوان احملاسبة بشأن وزارات الدولة
املختلفة واجلهات احلكومية كونها أهم أسباب التصعيد وغالباً يبني عليها
النواب استجواباتهم للوزراء .
جدير بالذكر أن وثيقة اخلطة أوجبت إجناز كل التشريعات في غضون عامني
فقط أي . 2011 ، 2010
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( )4ضآلة عدد االتفاقيات التي مت إقرارها :
لم يأخذ املجلس بالتوصية األولى لفريق عمل حتديد وترتيب األولويات والواردة
في مذكرته املؤرخة في  1ديسمبر  2010والداعية لتفعيل نص امل��ادة (  ) 72من
الالئحة الداخلية في شأن دعوة املجلس لعقد جلسات خاصة ملناقشة تقارير جلنة
الشئون اخلارجية بشأن االتفاقيات واملدرجة على جدول أعمال املجلس  ،وكان نتيجة
لذلك إقرار اتفاقيتني فقط خالل هذا الدور الثالث بأكمله فيما بقيت (  ) 61اتفاقية
لم تر النور وال تزال مدرجة على جدول أعمال املجلس .

( )5استمرار ظاهرة املشاحنات واحلدة في احلوار البرملاني :
شهدت بعض جلسات املجلس خالفات في وجهات النظر تطورت أحياناً
لتصل إلى مشادات باأليدي وتراشقات خرجت عن املوضوعية وتدنت خاللها
لغة احلوار سواء بني عدد من النواب أو بني بعض النواب ووزراء احلكومة األمر
الذي يستدعي وقفة لتصحيح ونقد الذات  ،إن االختالف في وجهات النظر ال
يجب أن يؤدي إلى كيل االتهامات املسيئة إلى الطرف اآلخر  ،وإن مهمة اجلميع
تستوجب االرتقاء بأسلوب املمارسة البرملانية واالتفاق على سقف أعلى للتفاهم
الهادئ بني السلطتني في سبيل الدفع باجتاه إجناز القوانني املطلوبة للتنمية
في هذه املرحلة ومن أهم أسباب التوترات واملشاحنات التي حتتاج إلعادة نظر
وآليات ملعاجلاتها ما يلي :
أهم أسباب التوتر واملشاحنات :
 غياب التنسيـق املطلوب بني الكتل البرملانيـة جتاه القضايا الهامة كالوحدةالوطنية  ،وحقوق املرأة  ،وحريـة التعبيـر  ،وحمايـة املال العام  ،ومحاربة
الفس ــاد  . .إلخ  .وكان نتيجة هذا أن كثرت اخلالفات واشتدت بني هذه
الكتل على حساب عنصر الوقت واستهلكت الكثير من وقت اجللسات .
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 عدم معاجلة ما يرد في تقارير “ ديوان احملاسبة “ من مالحظات ومخالفاتعلى ال��وزارات واجلهات احلكومية  ،بالرغم من أن تقارير الديوان تعد
املصدر الرئيسي الذي يؤسس عليه األعضاء إستجوابهم وأسئلتهم وطلبات
جلان التحقيق .

 عدم وفاء احلكومة بتعهداتها للمجلس في تقدمي قوانني مهمة مثل مكافحةالفساد .
 تكرار عدم اهتمام احلكومة بكثير من مالحظات أعضاء مجلس األمة التيتثار بجلسات املجلس وجلانه أو الرد على رغبات األعضاء والتوصيات
واألسئلة وجتاهل اإلجابة عليها في قاعة عبدالله السالم.
 عدم إقناع احلكومة للمجلس على صعيد معدالت تنفيذ املشاريع خطةالتنمية .
 عدم تطبيق القوانني الصادرة عن مجلس األمة مثل قانون اخلصخصةوالقوانني الرياضية والتراخي في تطبيق قانون املعاقني وحماية املنافسة
واملستودعات العامة وخصخصة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية .
 استمرار اخلطاب اإلعالمي السلبي الذي يؤجج مظاهر االحتقان والفنت . ع��دم معاجلة أسباب اإلخفاقات في قضايا تسرب الغاز في األحمديوكارثة مشرف واألغذية الفاسدة ومشكلة التلوث البيئي وتنامي ظاهرة
االنفالت وتهديد الوحدة الوطنية  ،وتفشى البيروقراطية وترهل اجلهاز
اإلداري .

(  ) 6إزدياد ظاهرة رد القوانني :
من الظواهر السلبية في دور االنعقاد الثالث هو رد مشروعات القوانني بعد
إقرارها من املجلس ،حيث سجل هذا الدور رقماً قياسياً في تاريخ املجلس  ،برد
خمسة مشروعات قوانني ،ومن املعروف أن هذه الظاهرة ترجع إلى غياب التفاهم
بني السلطتني وأيضا هي انعكاس لغياب املبادرة احلكومية في تقدمي بدائل ملا يطلبه
النواب في بعض القوانني .

( ) 7هيمنة الدور الرقابي على الدور التشريعي للمجلس :
هيمن الدور الرقابي ملجلس األمة على دوره التشريعي بشكل واضح حيث قدم
في ه��ذا ال��دور  9استجوابات جميعها ل���وزراء من األس��رة احلاكمة منها  4لسمو
رئيس الوزراء آخرها اإلستجواب املقدم من مسلم البراك ود.فيصل املسلم وخالد

391

الطاحوس واحمل��دد لنظره دور اإلنعقاد املقبل ومن املرجح أن يناقش في نوفمبر
 2011وهذا هو األستجواب ال ـ  61في تاريخ احلياة النيابية والـ ـ  28حلكومات الشيخ
ناصر احملمد منذ  2006أي نصف اإلستجوابات حلكومات سمو الشيخ ناصر احملمد
وهو األستجواب احلادي عشر لسموه والـ ـ ـ  16في الفصل التشريعي احلالي وهذا
رقم غير مسبوق أي نحو  %25من األستجوابات التي قدمت في نصف قرن هي كل
عمر املجلس مت تقدميها في الفصل التشريعي احلالي الذي مر منه عامان فقط .
هذا وقد واك��ب هذه االستجوابات تقدمي كتابني بعدم إمكان التعاون مع سمو
رئيس الوزراء وانتهى التصويت بتجديد الثقة في سموه بتأييد  22عدم التعاون في
املرة األولى و 18في املرة الثانية وإمتناع نائب في األولى و 6في الثانية وجتديد الثقة
 25نائباً في املرتني .

(  ) 8ظاهرة انسحاب النواب من اجللسات :
شهد دور االنعقاد ال��ع��ادي الثالث انسحاب مجموعة م��ن ال��ن��واب ف��ي جلسته
االفتتاحية احتجاجا على التشكيلة احلكومية وشهد انسحابا آخر مع تأدية احلكومة
احلالية اليمني الدستورية في جلسة  10مايو  2011وانسحابا ثالثاً في جلسته
اخلتامية احتجاجا على عدم إدراج بعض اإلقتراحات النيابية املتعلقة بإسقاط فوائد
القروض واملعاشات االستثنائية للعسكريني .

واخلالصة .......
أن مصلحة ال��وط��ن تقتضي ض� ��رورة م��راج�ع��ة
الفترة املاضية وإعادة تقييمها لتفادي سلبياتها
ولتجنب منزلقاتها وعثراتها وال �ن��أي ب��األداء
البرملاني ع��ن بعض امل�م��ارس��ات اخلاطئة والتي
تشكل خروج ًا عن الالئحة والدستور .
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