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وجــه النائب عيسى الشاهني ســؤاال إلــى وزيــر املالية د. نايف 
احلجرف عن أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني 
على غيرهم من العاملني بتكليف من احلكومة في مناطق العمليات 

احلربية. وجاء في نص السؤال:
بعد قيام حرب 1967 مع العدو الصهيوني، وملواكبة الظروف 
االستثنائية حينها صدر القانون رقم )31( لسنة 1967 في شأن 
سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني على 
غيرهم من العاملني بتكليف من احلكومة في مناطق العمليات احلربية 
ثم صدر املرسوم بالقانون رقم )70( لسنة 1980 بشأن العسكريني 
الذين استفادوا من أحكام القانون رقم )31( لسنة 1967 فنظم مسألة 
املعاشات ومكافآت التقاعد لهم، ثم صدر القانون رقم )25( لسنة 
2001 والذي جاء في الفقرة الثانية من املادة العاشرة منه على زيادة 
معاشات املستفيدون من املرسوم بالقانون  رقم )70( لسنة 1980 

مبقدار 50 دينار شهرياً.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 

1 -  كم يبلغ عدد الذين استفادوا من املرسوم بالقانون رقم )70( 
لسنة 1980 حني صدوره؟

2 -  كم يبلغ عدد املستفيدين من الزيادة املنصوص عليها في 
الفقرة الثانية من املادة العاشرة من القانون رقم )25( لسنة 2001 

حني صدوره؟
4 -  كم يبلغ العدد احلالي للمستفيدين من املرسوم بالقانون رقم 

)70( لسنة 1980؟

تواصل شبكة الدستور اإلخبارية 
توثيق حصاد دور االنعقاد الثالث في 
مجلس األمة باألرقام واإلحصائيات. 
فقد عقد مجلس األمة في دور االنعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي اخلامس 
عشر 37 جلسة تنوعت مــا بــني 14 
عــاديــة و14 تكميلية و7 جلسات 
ــات 4  ــس ــل ــة وتــخــلــل تــلــك اجل ــاص خ
جلسات سرية بشأن التصويت على 
إحالة استجواب رئيس الوزراء للجنة 
التشريعية وطلبي مناقشة بشأن 
الــتــطــورات االقليمية واســتــعــدادات 
ــدوث اي طارئ  احلكومة في حــال ح
وخطط واســتــعــدادات احلكومة في 
الظروف اخلليجية واإلقليمية احلالية، 
ومناقشة احلالة املالية للدولة مع 

جلسة افتتاحية وأخرى ختامية.
ـــارة إلــى أن اجللسة  ــدر اإلش  وجت
االفــتــتــاحــيــة شـــهـــدت الــنــظــر في 
استجوابني ومت رفع أحدهما من جدول 
األعمال بعد تقدمي مقدميه طلباً بسحب 
االســتــجــواب ومناقشة اآلخـــر، فيما 
صــوت املجلس في اجللسة اخلاصة 
قبيل اخلتامية على طلب بطرح الثقة 

في وزير املالية.
تنظيم اجللسات في الالئحة

ـــواد الــالئــحــة الداخلية   تنظم م
جلسات املجلس ســـواء الــعــاديــة أو 
اخلاصة أو السرية، وذلك على النحو 

التالي:
 اجللسة السرية

]مــادة 69[: جلسات مجلس األمة 
علنية، ويــجــوز عقدها ســريــة بناء 
على طلب احلكومة أو رئيس املجلس 
ــل وتكون  أو عشرة أعضاء على األق

مناقشة الطلب في جلسة سرية.
 وتنتقل اجلــلــســات العلنية عن 
طــريــق اإلذاعــــة املسموعة واملرئية 
التلفاز في اليوم ذاته ما لم يقر رئيس 
املجلس من دون مناقشة منع إذاعــة 

بعض ما دار فيها.
 ]مادة 70[: عند انعقاد املجلس في 
جلسة سرية تخلي قاعته وشرفاته، 
وال يــجــوز أن يحضر اجللسة أحد 
من غير األعضاء إال من يرخص لهم 
املجلس، وذلك بناء على طلب الرئيس 
أو احلكومة أو بناء على طلب كتابي 

موقع من خمسة أعضاء.
 وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة 
اجللسة أو إذاعـــة قــراراتــهــا وتعود 
اجللسة علنية بقرار من املجلس إذا 

زال سبب انعقادها سرية.

ــر املــضــبــطــة في  ــري ــتــولــى حت  وي
ــني الــســر أو مــن يختاره  اجللسة أم
املجلس لذلك، وحتفظ هذه املضبطة 
مبعرفة رئيس املجلس وال يجوز لغير 
األعضاء أو من صرح لهم باحلضور 
االطالع عليها وللمجلس في أي وقت 

أن يقرر نشر هذه املضبطة أو بعضها.
 اجللسة العادية

 ]مادة 71[: يجتمع املجلس جلسة 
عادية يومي الثالثاء واألربعاء مرة كل 
أسبوعني وتعتبر جلسة يوم األربعاء 
امتداداً جللسة يوم الثالثاء السابقة 
عليه، ما لم يقرر املجلس غير ذلك أو لم 

تكن هنالك أعمال تقتضي االجتماع.
اجللسة العادية واخلاصة

 ]مادة 72[: يدعو الرئيس املجلس 
لعقد جلساته قبل املواعيد املقررة 
لعقدها بثماني وأربعني ساعة على 
األقل، مع إرفاق جدول بأعمال اجللسة 
واملذكرات واملشروعات اخلاصة بها 

إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
ــس أن يــدعــو املــجــلــس  ــي ــرئ ــل  ول
لالجتماع قبل موعده العادي إذا رأى 
ــرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا  ض
طلبت ذلــك احلــكــومــة أو عــشــرة من 
األعضاء على األقل، ويحدد في الدعوة 

املوضوع املطلوب عرضه، وال تتقيد 
هذه الدعوة املستعجلة مبيعاد الثماني 
واألربعني ساعة املنصوص عليها في 

الفقرة السابقة.
 وإذا أجلت اجللسة ليوم غير معني 
كان االجتماع في يوم الثالثاء التالي 
وذلك مع مراعاة أحكام املادة السابقة 

ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.
 النصاب في اجللسة العادية 

والتكميلية
 ]مادة 74[: يفتتح الرئيس جلسات 
املجلس بحضور أغلبية أعضائه، 
فإذا تبني عند حلول موعد االفتتاح أن 
هــذا العدد القانوني لم يتكامل، أخر 
الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم 
يكتمل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس 

اجللسة.

 وإذا رفــعــت اجلــلــســة ألي سبب 
عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها 
صحيحا، استأنفت سيرها بعد انتهاء 
املدة التي حددها الرئيس لذلك، على 
أال يقل عدد احلضور عن ثلث األعضاء 

الذين يتألف منهم املجلس.
ويسري حكم الفقرة السابقة على 
استئناف جلسة يوم الثالثاء في اليوم 
التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة 
ــالوة األســمــاء وفقا  ذاتــهــا، ويــراعــى ت
للمادة التالية، وإذا لم تعقد اجللسة 
يــوم الثالثاء لعدم اكتمال نصابها 
فيكون االجــتــمــاع فــي الــيــوم التالي 

صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه.
 وفــي جميع األحـــوال ال يصدر أي 
قرار إال بحضور أكثر من نصف أعضاء 
املجلس، وذلك في غير احلــاالت التي 

تشترط فيها أغلبية خاصة.

الشاهني يسأل وزير املالية 
عن قانون معاشات ومكافآت 

التقاعد للعسكريني

أسامة الشاهني

4 جلسات سرية  تخللها 

28 عادية  37 جلسة منها  مجلس األمة عقد 
وتكميلية و7 خاصة خالل دور االنعقاد الثالث 

جانب من جلسات مجلس األمة

حصاد دور االنعقاد الثالث


