
أصللدر مجلس األمللة خللال دور االنعقاد 
الللعللادى الللثللالللث مللن الللفللصللل التشريعي 
اخلامس عشر 32 تكليفا للجان البرملانية 
منها 24 تكليفا للجان الدائمة مبعدل 75% 
و7 تكليفات للجان املؤقتة مبعدل 22% 
وتكليف واحد مشترك للجان مجلس األمة 
الللدائللمللة واملللؤقللتللة، كللل فللي اختصاصها، 
بالوقوف على استعدادات األجهزة احلكومية 
املختلقة ملواجهة األوضاع اإلقليمية املتوترة 

واحتماالتها.
ووفللق تقرير شبكة الدستور فقد شملت 
تكليفات املجلس للجان البرملانية اجلانبني 
الرقابي والتشريعي سللواء بالتحقيق في 
بعض املوضوعات أو دراستها وكذلك دراسة 
اقتراحات ومشروعات قوانني وأعداد تقارير 

بشأنها، وذلك على النحو التالي: 

الصحية..4 تكليفات
جلسة 25 ديسمبر 2018: إحالة االقتراح 
بقانون للنائب عسكر العنزي بشأن الرعاية 
الصحية لرجال اإلطفاء إلى جلنة الشؤون 

الصحية واالجتماعية والعمل.

2019 8 يناير  جلسة 
تللكللللليللف جللللنلللة اللللشلللئلللون الللصللحلليللة 
واالجتماعية والللعللمللل بااللتقاء مبمثلي 
احلللكللومللة املعنيني مبللوضللوع دمللج ونقل 
اختصاصات جهاز برنامج إعلللادة هيكلة 
الللقللوى العاملة إلللى الهيئة العامة للقوى 
العاملة لبحث ما مت من إجلللراءات مخالفة 
لللالللتللزام الللذي وضعته احلكومة بإيقاف 
اإلجللراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف 
احلكومة جتاه التقرير رقم ]114[ الصادر 

من اللجنة في املوضوع ذاته.

2019 16 أبريل  جلسة 
إحالة »مللشللروع القانون بللإبللدال عبارة 
)عامل منزلي( بكلمة )خلللادم( حيثما ورد 
النص عليها في القوانني ذات الصلة، إلى 
جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 

لاختصاص.

2019 11 يونيو  جلسة 
 إعلللداد تقرير عاجل بشأن مللدى سامة 
استخدام خدمة شبكات االتصال اجلديدة 
)5G( ومدى توافر وضمان الصحة العامة 
للمواطنني واملقيمني وسامة البيئة بسبب 
استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة 

تقريرها للمجلس خال شهر.
املرافق..4 تكليفات

2018 11 ديسمبر  جلسة 
إحالة االقتراح برغبة املقدم من العضو 
د. محمد احلويلة بشأن إنللشللاء متنزهات 
صحراوية سياحية إلى جلنة املرافق العامة 
بصفتها اللجنة املختصة عماً بحكم املادة 58 

من الائحة الداخلية.

2019 31 يناير  جلسة 
تقدمي تقرير عللن موقف احلكومة جتاه 
الزيادة اخليالية في سعر إيجارات احملات 
فللي سللوق املباركية، على أن تقدم اللجنة 

تقريرها خال شهر.

2019 31 يناير  جلسة 
بحث أسباب استمرار قرار احلكومة بهدم 
وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب لهذا 
القرار باالتفاق مع إدارة أماك الدولة، على 
أن ُيعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على 

املجلس خال شهرين من تاريخ التكليف.

2019 19 مارس  جلسة 
إعللادة تكليف اللجنة بتقدمي تقرير عن 
مللوقللف احلللكللومللة جتللاه الللزيللادة اخليالية 
بأسعار ايجار احملات في سوق املباركية، 

وذلك خال شهرين.

التشريعية..3 تكليفات
2018 27 نوفمبر  جلسة 

إحللالللة االسللتللجللواب املللوجلله مللن النائب 
شعيب املللويللزري إلللى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك بصفته الى جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية بناء على 
طلب سمو رئيس مجلس اللللوزراء وجللاءت 
نتيجة التصويت مبوافقة ]41[ عضوا وعدم 
موافقة ]20[ عضوا وعللدم إدالء عضوين 
بصوتيهما )العدساني/ فهاد( من إجمالي 

احلضور البالغ عددهم ]63[ عضوا.

2019 14 مايو  جلسة 
 إحالة االستجواب املقدم من النائب عبد 
الكرمي الكندري إلى رئيس مجلس الللوزراء 
سمو الشيخ جللابللر املللبللارك، إلللى اللجنة 
التشريعية، وصلللوت املجلس على طلب 
اإلحالة في جلسة سرية بناء على طلب من 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

د. فهد العفاسي وفق املادة 69 من الائحة.

2019 30 أبريل  جلسة 
 إعداد تقرير عن تعديل الائحة الداخلية 
على أن تقدم تقريرها بداية دور االنعقاد 
املللقللبللل علللللى رسللالللة مللن الللنللائللب يوسف 
الفضالة بتكليف مكتب املجلس باالطاع 
على االقللتللراحللات بقوانني لتعديل بعض 
مواد الائحة الداخلية وخاصة املادة )16( 
لسد الللفللراغ في الائحة بعد حكم احملكمة 
الدستورية ببطانها، على ان يقدم تقريره في 

بداية دور االنعقاد املقبل كحد اقصى.
املالية..3 تكليفات

2018 11 ديسمبر  جلسة 
 إحللالللة بللرنللامللج عمل احلللكللومللة للفصل 
الللتللشللريللعللي اخللللاملللس عللشللر للللللسللنللوات 
]2017/2016 – 2020/2019[ نحو تنمية 
مستدامة، تطبيقاً لنص املادة 98 من الدستور 
إلى جلنة الشؤون املالية واالقتصادية إلعداد 

تقرير بشأنه.

2019 16 أبريل  جلسة 
 تكليف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، 
التحقيق في ظاهرة غاء األسعار، وزيللادة 

معدل التضخم.

2019 11 يونيو  جلسة 
التحقيق فيما ورد االستجواب املقدم من 
النائبني رياض العدساني ود. بدر املا إلى 

وزيللر املالية د. نايف احلجرف املتضمن 4 
محاور:

احملور األول: تنفيذ امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية 

احمللللور الللثللانللي: االسللتللثللمللارات وأبلللرز 
املعوقات احملور الثالث: اإلضرار باملتقاعدين 
واملؤمن لهم احملور الرابع: انتهاج سياسة 
غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة 
لاستثمار على أن تقدم تقريرها خال ثاثة 

أشهر.

حماية األموال العامة..3 تكليفات
2018 25 ديسمبر  جلسة 

 كلف املجلس جلنة حماية األموال العامة 
التحقيق في كافة الوقائع املتعلقة بتخصيص 
حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
لشركات صورية ورخصت مبستندات مزورة 
لصالح بعض القيادات في الهيئة وبعض 
املسؤولني فللي وزارة التجارة والصناعة 
وأقللاربللهللم مللن دون وجلله حللق، وباملخالفة 

للقوانني واللوائح املنظمة لذلك.

2018 12 ديسمبر  جلسة 
التحقيق في املخالفات وأوجلله التقصير 
وشبهات الفساد واألضللللرار بللاملللال العام 
املتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور وجميع 
الللبللتللروكلليللمللاويللات املرتبطة بها وحتديد 
املسؤولني عنها، وتقدمي تقرير ملجلس األمة 

خال شهرين.

 2019 27 مارس  جلسة 
التحقيق في محاور االستجواب املقدم 
من النائب مبارك هيف واحلميدي السبيعي 
إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشئون اخلللدمللات خالد الللروضللان، على أن 
يشمل التحقيق ماحظات ديللوان احملاسبة 

على كل اجلهات احلكومية التابعة للوزير
تنمية املوارد البشرية.. 3 تكليفات

2019 19 مارس  جلسة 
 تكليف جلنة تنمية املللللوارد البشرية 
بدراسة اإلجلللراءات التي اتخذتها احلكومة 
السللتلليللعللاب خللريللجللي هللنللدسللة الللبللتللرول 
واخلطوات الازمة للتنسيق بني مخرجات 
التعليم واحتياجات سللوق العمل، على أن 
تقدم اللجنة تقريره قس هللذا الشأن خال 
شهرين مللع دمللج الطلب املللقللدم مللن بعض 
األعللضللاء بتخصيص ساعتني مللن اجللسة 
القادمة ملناقشة أزمة التوظيف باإلضافة إلى 
ما ينتهي إليه املجلس من مناقشات وإحالتها 

إلى اللجنة.

2019 16 أبريل  جلسة 
 متابعة إجللراءات احلكومة لتوظيف من 
اجللتللازوا اختبارات التوظف في الشركات 
النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول 

الذين لم يتم توظيفهم حتى اآلن.

2019 16 أبريل  جلسة 
 إحالة مجموعة من االقتراحات بقوانني 
وبرغبة املرفقة من جلنة الللشللؤون املالية 
واالقتصادية إلى جلنة تنمية املوارد البشرية 
لاختصاص... وقد أرفللق مع الرسالة )3( 

اقتراحات بقوانني، و)38( اقتراًحا برغبة.

اخلارجية. تكليفان
2018 27 نوفمبر  جلسة 

 تكليف جلنة الشؤون اخلارجية باالطاع 
على مللدى فعالية الللقللروض الللتللي يقدمها 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية في 
خدمة السياسة اخلارجية ومللدى استفادة 
دوللللة الللكللويللت مللن هللذه الللقللروض فللي دعم 
عاقاتها بللالللدول املقترضة وبيان النسبة 

الفعلية ملا يتم سداده من هذه القروض.
جلسة 31 يناير 2019

دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني وأداء اجلهات الرسمية 

املختلفة جتاهه.

التعليمية. تكليفان
2018 27 نوفمبر  جلسة 

تكليف جلنة شئون التعليم والثقافة 
واإلرشللاد بالتحقيق في موضوع الشهادات 
العلمية املللزورة والوهمية، وذلك بناء على 
طلب مقدم من رئيس اللجنة النائب د. عودة 
الرويعي على أن تقدم تقريرها قبل نهاية 
دور االنعقاد احلالي. مع ضم الطلب املقدم 
من بعض األعضاء حول املوضوع نفسه الذي 

تناول النقاط التالية:

- حتللديللد حلللاالت وصلللور الللتللزويللر التي 
مت اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات 

العلمية في التعليم العالي.
- التحقيق في أعللداد الشهادات املللزورة 
التي مت اكتشافها بعد إمتللام معادلتها في 

العام 2018.
- التحقيق والتثبت بشأن نتائج جلان 
التحقيق التي مت تشكيلها في كل من اجلامعة 

والتطبيقي.
- التحقق مللن تللوافللر خطط فللي وزارة 
التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات 

املزورة ومعادلتها.

2018 11 ديسمبر  جلسة 
 إعلللداد تقرير عللن خطة وزارة التعليم 
العالي ورؤيتها في شأن استغال املواقع 
احلالية جلامعة الكويت تزامناً مع مشروع 
جامعة الشدادية على أن تستعني اللجنة بكل 
من ديوان احملاسبة وإدارة أماك الدولة في 

هذا الشأن.

امليزانيات واحلساب اخلتامي.. تكليفان
2018 11 ديسمبر  جلسة 

إحالة الكتاب املوجه من وزير املالية بإعداد 
تقرير شامل وخطة مبعاجلة مللا ورد في 
رسالة العضو رياض أحمد العدساني بشأن 
حساب العهد واألربللاح احملتجزة، والديون 
املستحقة للحكومة إلللى جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي )الوارد في الفقرة 73 في 

البند السادس عشر بجدول األعمال(.

2019 31 يناير  جلسة 
 إحالة تقرير ديللوان احملاسبة عن نتائج 
فحص ومللراجللعللة تنفيذ ميزانية مجلس 
الللوزراء للفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 
مايو 2018 إلى جلنة امليزانيات واحلساب 

اخلتامي
حتسني بيئة األعمال.. تكليف واحد

25 ديسمبر2018  جلسة 
 كلف املجلس جلنة حتسني بيئة االعمال 
بالتأكد مللن مللدى تفعيل املللادتللني 38 و39 
مللن الائحة التنفيذية لقانون الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وذلك مع جميع اجلهات املذكورة 

بنص املادتني املشار اليهما.

الداخلية والدفاع.. تكليف واحد
2019 5 مارس  جلسة 

دراسلللة مللوضللوع قللرار وزارة الداخلية 
بإغاق بللاب القيد في اجلللداول االنتخابية 
لتعارضه مع فترة االنتخابات التكميلية، 
على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن 

خال شهر.
املرأة واألسرة.. تكليف واحد

2019 19 مارس  جلسة 
 إحالة بإحالة التقرير السابع والستني 
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن 
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )21( لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، 
وإحللالللة كللافللة املللواضلليللع املختصة للجنة 
املرأة واألسرة وفقاً للمادة )58( من الائحة 

الداخلية، الواردة في الرسالة رقم )2(.
الشباب والرياضة.. تكليف واحد

جلسة 16 أبريل 2019:
 التحقيق في جتاوزات »التفرغ الرياضي«.

حقوق اإلنسان.. تكليف واحد
جلسة 16 أبريل 2019: 

التحقيق في قضية اجلوازات املزورة لفئة 
املقيمني بصورة غير قانونية.

اللجان الدائمة واملؤقتة
جلسة 11 يونيو 2019

تكليف جلان مجلس األمة الدائمة واملؤقتة، 
كل في اختصاصها، الوقوف على استعدادات 
األجهزة احلكومية املختلقة ملواجهة األوضاع 

اإلقليمية املتوترة واحتماالتها.

Wednesday 24th July 2019 - 13 th year - Issue No.3486alwasat.com.kwاألربعاء 21 ذو القعدة 1440 هل/ 24 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 43486

الهاشم تقترح تقدمي دعم حكومي لفواتير الكهرباء واملاء للمتقاعدين
أعلنت النائبة صفاء الهاشم عن تقدميها 
اقتراحا برغبة لتقدمي دعم حكومي لفاتورة 
املياه والكهرباء للمتقاعدين فقط بنفس 
النظام احلللالللي القائم على تللقللدمي الدعم 
الغذائي. وقالت الهاشم في اقتراحها إن 

املؤسسة العامة للتأمينات عندما تأسست 
عام 1976 كان القصد منها تطبيق مفهوم 
التكافل االجتماعي وتوفير حياة كرمية 
مريحه للمواطن املتقاعد تكفل للله طيب 

العيش من دون احلاجة للطلب أو السؤال. 

وقالت: على امتداد عمر املؤسسة كان هو 
هذا الهدف الدائم، وكللون املؤسسة تساهم 
وتساعد في توفير حياة مريحة للمواطن 
املتقاعد في كل مجاالت احللليللاة. لللذا أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي: أن يتم تقدمي دعم 

حكومي لفاتورة املياه والكهرباء للمتقاعدين 
فقط بنفس النظام احلالي القائم على تقدمي 
الدعم الغذائي بحيث تكون تسعيرة املاء 
والكهرباء أقللل بنسبة معينة ممللا يدفعه 

املواطن العادي.

أعلن النائب محمد الدالل عن 
تقدميه اقتراحا برغبة لتكليف 
إدارة الفتوى والتشريع بعرض 
ملللسلللودة املللشللاريللع بللقللوانللني 
احلكومية على اجلمهور قبل 

إرسالها ملجلس األمة.
 وقلللال اللللدالل فللي اقتراحه: 
يللعللتللمللد جنللللللاح اللللقلللوانلللني 
والتشريعات على حسن إعدادها 
وكفاءة صياغتها ومشاركة أكبر 

شريحة من األطللراف املختصة 
واألكللادميلليللة فللي إبلللداء الللرأي 
بشأن القانون اجلديد املطلوب 
اعللتللمللاده أو الللتللعللديللات على 

القوانني القائمة. 
واضللللللللاف: خلللطلللا مللجلللللس 
األملله خطوة رائلللدة وإيجابية 
عبر تقدميه خدمة >سللاهللم في 
التشريع > عبر موقع مجلس 
األمة على شبكة اإلنترنت وهي 

خدمة تتيح للمواطن املشاركة 
فللي تقدمي اقتراحاته للتأثير 
وإبللداء الللرأي في القوانني التي 

تبحثها جلان مجلس األمة. 
وقلللللال: نللظللرا ألهللملليللة هللذا 
األمر فإن من متطلبات دعم هذا 
التوجه الدميقراطي والرائد في 
دعم القوانني ما يتطلب معه أن 
يكون للحكومة الكويتية دور 
في تقدمي برنامج مماثل يطلب 

فيه رأي اجلمهور وباألخص 
املختصني قبل وصول مشاريع 
القوانني إلى مجلس األمة وذلك 
لضمان إيجاد تشريعات راعت 
كافة اآلراء في الساحة واملجتمع 
وباألخص األكادميية وخرجت 
على نحو سليم وبكفاءة عالية. 
لذا نتقدم باالقتراح برغبة: من 
أجل تطوير البنية التشريعية 
يقترح قلليللام مجلس اللللوزراء 

بتكليف إدارة الفتوى والتشريع 
القيام بعرض مسودة املشاريع 
بقوانني الللتللي تللريللد احلكومة 
تللقللدميللهللا ملللجلللللس األمللللة على 
اجلللمللهللور قللبللل إرسللالللهللا إلللى 
مجلس األمللة من خللال املواقع 
اإللكترونية الرسمية للدولة 
وباألخص موقع إدارة الفتوى 
والتشريع على شبكة اإلنترنت. 
وخللتللم: تكون مللدة العرض 

15 يللوم عمل وبالتالي متكني 
اجلمهور املهتم من إبللداء الرأي 
فلللي تلللللك ملللسلللودة املللشللاريللع 
القانونية احلكومية، على أن 
تقوم إدارة الفتوى والتشريع 
بعد انتهاء املدة احملددة بدراسة 
أي مقترحات أو ماحظات أتت 
من اجلمهور ومراعاته في الرأي 
النهائي لللللإدارة اللللذي يرفع 

ملجلس الوزراء.

جانب من احدى اجللسات

»املؤقتة«   لـ  و7  لـ»الدائمة«   24 منها 

32 تكليفًا للجان البرملانية دور االنعقاد الثالث.. 

الدالل يقترح عرض املشاريع احلكومية على اجلمهور
 قبل إرسالها إلى مجلس األمة

محمد الدالل


