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أعــد موقع مجلس األمــة » الدستور » 
التابع لقطاع اإلعــالم والعالقات العامة 
وقسم الصحافة البرملانية باملجلس عددا 
من التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب 

اللجان البرملانية.
ـــا  ــا مـــن دوره ــالق ــط و« الـــوســـط » ان
التثقيفي والــتــوعــوي ، تعيد نشر تلك 
التقارير على حلقات مساهمة منها في 
تثقيف القراء برملانيا وزيادة وعيهم بدور 
اللجان البرملانية وطبيعة عملها باعتبارها 
» مطبخ » املجلس العـــداد التشريعات 
والــقــوانــن التي يصوت عليها املجلس 
فضال عن مناقشة املقترحات والقضايا 

التي تهم املواطنن واملواطنات.
وفــي هــذا العدد نستعرض دور جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
، من خالل حديث مع رئيسة مكتب جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 

أمل املال.
أكـــدت رئيسة مكتب جلنة الــشــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل أمــل املال 
أن قــوانــن ذوي االحــتــيــاجــات اخلاصة 
وإنشاء شركة للعمالة املنزلية والرعاية 
االجتماعية للمسنن والعمل في القطاع 
األهلي ودور احلضانة اخلاصة والعائلية 
واألحــــداث تعد مــن أبـــرز الــقــوانــن التي 
أجنــزتــهــا اللجنة فــي املــجــلــس السابق 

واملجالس السابقة.
وأشـــادت املــال باجلهود الكبيرة التي 
يبذلها موظفو اللجنة الصحية والتعاون 
الــذي يتم مع املوظفن املبتدئن، مبا في 
ذلــك مــســاعــدة املــوظــفــن اجلـــدد وتقدمي 
االستشارات النوعية في كتابة التقارير 

وغيرها من متطلبات عمل املكتب.
وكشفت عن أن اللجنة تقوم في الوقت 
ــوات ومتابعتها  ــدع احلــالــي بتوجيه ال
إلكترونيا وبالفاكس، بعد أن كانت متر 

بخطوات كثيرة قد تؤخر وصولها إلى 
املسؤولن بالسرعة الكافية، مشيرة إلى 
أن التطور االلكتروني سهل العمل ووفر 

الوقت واجلهد.
ــى أن التعامل املــبــاشــر مع  ولفتت إل
اجلهات احلكومية وغير احلكومية يزيد 
ــن تــطــور املــوظــفــن ويــصــقــل خبرتهم  م

ويزيدهم جهدا ودقة في العمل.
واشــــارت الـــى أن جلــنــة األولــويــات 
البرملانية ساهمت في تغيير آلية العمل 
ــث  ــام واحل ــه ــع امل ــوزي ـــل الــلــجــان وت داخ
على سرعة اجنــاز التقارير إلى املجلس، 
مبينة أن هذا األمر رتب العمل وساهم في 
تسريع وتيرته. وأضافت املال أن خدمة 
)ساهم بالتشريع( تتم متابعة مقترحات 
املواطنن من خاللها إال أنها أحيلت إلى 
إدارة الدعم االستشاري، الفتة إلــى أنه 
مت أخــذ مقترحات املــواطــنــن مــن خالل 
اخلــدمــة فــي قــوانــن الــوكــاالت التجارية 

واملناقصات العامة وذوي االحتياجات 
اخلاصة والصيدلة.

وأكـــدت املــال أن هناك دعما واهتماما 
كبيرين من رئيس مجلس األمة الذي يلتقي 
دائما بشكل مباشر ويستمع إلــى اآلراء 
كافة ويهتم مبطالب املوظفن لتطوير ادارة 

اللجان والعمل.
وأشــادت مبوافقته في الفصل السابق 
على تشكيل إدارة الــدعــم االســتــشــاري 
خلــدمــة العمل وتــطــويــره ورفـــع جــودة 
التقارير. كما أشادت في هذا الصدد بالدعم 

الذي تقدمه األمانة العامة ملجلس األمة.
وبخصوص العمل الفني ملكتب اللجنة 
الصحية أوضحت املال أنه يتم التحضير 
لالجتماع وجتهيز قاعة اللجنة وأسماء 
الضيوف وتــصــاريــح الــدخــول وأجهزة 
التسجيل والــضــيــافــة، وتسجيل كــل ما 
تناقشه اللجنة وإعـــداد كشف حضور 
وغياب ألعضاء اللجنة بعد كل اجتماع 

وإعداد محضر كامل لالجتماع.
ولفتت املــال إلــى أن اللجنة تقوم بعد 
ذلــك بــإعــداد بيان فــي نهاية كــل اجتماع 
وإعداد البيان الشهري في نهاية كل شهر 
متضمنا احصائية بــعــدد املــوضــوعــات 
احملالة واملنجزة واملتبقية على جدول 
األعمال وعدد االجتماعات وعدد ساعات 
العمل فيها. وتعد اللجنة تقريرا نهائيا 
يشمل احلــســاب اخلتامي فــي نهاية كل 
دور انعقاد ويتضمن احصائية تشمل 
عدد املواضيع احملالة واملنجزة واملتبقية 
وعــدد اجتماعات العمل وساعاتها وعدد 
تقاريرها تقدم للمجلس وتتم مناقشته في 

اجللسة اخلتامية للمجلس.
ــه عند مناقشة أي  ــال أن وأوضــحــت امل
موضوع ليس مدرجا على جدول األعمال 
وإذا مت ذلك فإن مكتب اللجنة مهمته تدارك 
هذا األمر وتوضيحه، مشيرة إلى أنه إذا مت 
عرض اقتراح معن تقوم اللجنة بتجميع 

اآلراء املؤيدة واملعارضة وتدرجها ضمن 
املوضوع.

وأكدت أن آلية عمل اللجان ال تتغير بل 
تتطور، وانه قبل اجتماع اللجنة توضع 
خطة عمل مع رئيس اللجنة مشتملة على 
البنود وقائمة الضيوف وكــل ما يتعلق 
باملوضوع. وقالت إن العمل الفني للجنة 
يبدأ منذ إحالة االقتراحات للجنة سواء 
كان مشروعا او اقتراحا بقانون، ويحدد 
موعد االجتماع وتخاطب اللجنة اجلهات 
املعنية وتدرس اآلراء وتضعها في جداول 
مقارنة، الفتة إلــى أن املواضيع تــدرس 

حسب االسبقية في التقدمي.
وبخصوص كيفية التعامل مع املشروع 
ــه دورة  ــت املـــال أن ل ــح احلــكــومــي أوض
مستندية بــدايــة مــن الفتوى والتشريع 
ومن ثم مجلس الوزراء ويأتي لنا مبرسوم 
إحالة، أمــا االقــتــراح بقانون فيذهب إلى 
اللجنة التشريعية لتبحث دستوريته 

وبعدها يحال إلــى الرئيس الــذي بــدوره 
يرفعه للجنة املختصة.

واضـــافـــت : ويـــقـــوم مــكــتــب اللجنة 
ــيء وال  بــإعــداد التقرير متضمنا كــل ش
يسقط أي اقتراح لدرجة أنه يتم إدراج أي 
اقتراح حتى لو أتى بعد شهر من مناقشة 
املوضوع، كما يتضمن أيضا رأي اللجنة 
التشريعية، والــرأي الذي ابدته كل جلنة 

في هذا املوضوع.
ــى أن مكتب اللجنة يرفق  ولفتت ال
بالتقرير أيضا آراء اجلهات غير احلكومية 
كــافــة الــتــي يتم اســتــدعــاؤهــا باإلضافة 
ــي خــدمــة )ســاهــم  إلـــى آراء املــواطــنــن ف

بالتشريع(.
وبينت ان اللجنة تضع في تقريرها 
النهائي آراء جميع اجلهات ليتم التصويت 
عليه وإرساله للمجلس مرفق فيه مشروع 
القانون ومذكرته االيضاحية واجلــدول 

املقارن شامال االقتراحات كافة.

رئيسة مكتب اللجنة ثمنت دعم ومساندة رئيس املجلس واألمانة العامة

املال: قوانني ذوي االحتياجات والعمالة املنزلية واملسنني والعمل األهلي 
واحلضانة واألحداث من أبرز القوانني التي أجنزتها اللجنة الصحية

أمل املال

مطبخ التشريعات »4«

»التعليمية« حتقق في البعثات والتعيينات في اجلامعة والتطبيقي

4 جلان اليوم القطار البرملاني ينطلق ب� 
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ينطلق الــقــطــار الــبــرملــانــي الــيــوم 
باجتماع 4 جلــان ، وتــنــاقــش جلنة 
ــؤون التشريعية والقانونية   ــش ال
ــات بقوانن  ــراح ــت مجموعة مــن االق
بشأن: تعديل بعض أحكام القانون 
رقم )2( لسنة 2016 في شأن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية. 
و تعارض املصالح و قواعد السلوك 
ــالع. وتقنن  العام. وتنظيم حق االط
دعــم الدولة خلدمات الكهرباء واملــاء 
واحملــــروقــــات لــلــجــهــات احلــكــومــيــة 

وموظفيها.
وتناقش تعديل بعض أحكام القانون 
رقم )19( لسنة 2000 في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في 
اجلهات الغير حكومية. وإنشاء جامعة 
حكومية فــي محافظة مــبــارك الكبير 
أو األحمدي. وإنشاء جامعة حكومية 
ــراء. وتعديل بعض  ــه مبحافظة اجل
أحكام القانون رقم )20( لسنة 2015 
بشأن اخلدمة الوطنية العسكرية. و 

إنشاء مركز تنمية املعلم.
وتناقش تعديل بعض أحكام املرسوم 
األميري رقم )17( لسنة 1959 بقانون 
إقامة األجانب. والعالج من اخلــارج. 
وتعديل بعض أحــكــام الــقــانــون رقم 
)98( لسنة 2013 في شأن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة. وتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )31( لسنة 2008 
بــشــأن الفحص الطبي للراغبن في 
ــام الـــزواج. وتعديل  ـــزواج قبل إمت ال
بعض أحكام القانون رقم )20( لسنة 
2016 في شأن حتديد تعرفة وحدتي 
ـــاء. وتأسيس شركات  الكهرباء وامل
كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب 
ــدادات  ــي لــقــراءة ع وإدارة النظام اآلل
الكهرباء واملاء والدفع املسبق. وسداد 
فواتير الكهرباء واملاء عن املتقاعدين و 

مستحقي املساعدات االجتماعية.
وحتقق جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد في البعثات والتعيينات في 
كل من جامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.  بحضور 
وزير التربية ووزير التعليم العالي.

وتناقش جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي مشروع ميزانية الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد للسنة املالية 2017-
2018. و مناقشة احلساب اخلتامي 

للهيئة الــعــامــة ملكافحة الــفــســاد عن 
السنة املالية 2015-2016 ومالحظات 
ديوان احملاسبة وجهاز املراقبن املالين 
بشأنه. و مناقشة مــشــروع ميزانية 
الهيئة العامة لشئون القصر للسنة 
املــالــيــة 2017-2018. و مناقشة 

احلساب اخلتامي للهيئة العامة لشئون 
القصر عن السنة املالية 2016-2015 
ومالحظات ديــوان احملاسبة وجهاز 

املراقبن املالين بشأنه.
بحضور ممثلن كل من: وزارة املالية. 
وديـــوان احملاسبة. و جهاز املراقبن 
ــة املــدنــيــة.  ــدم ــــوان اخل ــيــن. ودي املــال
والهيئة العامة ملكافحة الفساد. والهيئة 

العامة لشئون القصر.
وتــبــحــث جلــنــة الـــشـــؤون املــالــيــة 
واالقتصادية االقتراح بقانون بشأن 
حماية رواتــب ومعاشات الكويتين. 
و مناقشة الرسالة الـــواردة من نائب 
رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر املالية 
بــشــأن الــتــرخــيــص بتأسيس شركة 
مساهمة كويتية لإلجتار في املواشي. 
و اســتــكــمــال مــنــاقــشــة مــجــمــوعــة من 
االقــتــراحــات بقوانن بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )6( لسنة 2008 في 
شأن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية إلى شركة مساهمة.
  بحضور : نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء ووزير املالية. ووزير الدولة 
لــشــؤون مــجــلــس الـــــوزراء ووزيــــر  
اإلعــــالم بــالــوكــالــة. وممــثــلــي ديـــوان 
اخلدمة املدنية. وممثلي الهيئة العامة 

لالستثمار.

طالبوا »البيئة البرملانية« بالتحقيق ملعرفة األسباب

نواب يستنفرون احلكومة ملواجهة 
ظاهرة نفوق األسماك
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دعــا عــدد من النواب احلكومة الى 
سرعة االعـــالن عــن حالة االستنفار 
في اجلهات احلكومية املعنية ملعرفة 
ــاك في  ــم اســبــاب ظــاهــرة نــفــوق االس
شواطيء الكويت والعمل على حماية 
مخزون الكويت من األسماك وسالمة 
ــــدوا ضـــرورة  ــاه الــبــحــريــة ، وأك ــي امل
تكليف جلنة شؤون البيئة البرملانية 

بالتحقيق في املوضوع.
وأكد النائب د. عبدالكرمي الكندري 
ــرة نــفــوق األســمــاك وحــالــة  ــاه أن ظ
التلوث التي تشهدها املياة البحرية 
الكويتية يستوجب من للحكومة اعالن 
حالة استنفار للوقوف أوال على أسباب 
هذه األزمة وايجاد احللول لها وكذلك 
محاسبة املسئولن عنها ومن حاول 
التقليل من حجم املشكلة واظهارها 
بأنها حالة عابرة أو أن نفوق األسماك 

كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح الكندري بأنه سيطلب من 
املجلس تكليف جلنة شئون البيئة التي 
مت تشكيها في آخر جلسة بالتحقيق مع 
هيئة البيئة ووزارة الصحة حول 
أسباب ظاهرة نفوق األسماك وتلوث 
املــيــاة البحرية مــؤكــدا بــأن احلكومة 
ـــوزراء  وعــلــى رأســهــا سمو رئــيــس ال

تتحمل نتائج ماحصل فظاهرة نفوق 
األسماك ليست جديدة ويفترض بأن 
املالين قد انفقت ملعرفة سببها واحلد 

منها.
ــزون  ــخ ـــأن امل ــدري ب ــن ــك ــم ال ــت وخ
الطبيعي من األسماك وسالمة املياة 
البحرية يفترض أن تكون أولوية 
حكومية وبرملانية وكــذلــك شعبية 
ــثــروات الطبيعية  كونها أحــد اهــم ال
التي متتلكها الكويت باالضافة إلى أن 
املوضوع يتصل في الصحة والسالمة 
ــات الرسمية  ــه الــعــامــة مطالبا اجل
ــة والــتــطــوعــيــة بالتكاتف  ــي ــل واأله
والتنسيق للتصدي لهذه األزمة البيئية 

اخلطيرة.
وقــال النائب عمر الطبطبائي : ما 
يــحــدث للبيئة البحرية واملــخــزون 
السمكي في الكويت أمر ال يقبل وبدال 
مــن تــعــاون اجلــهــات لــبــحــث اخللل 

وايقافه جندهم يتبادلون االتهامات!.
 واضاف الطبطبائي: نفوق االسماك 
لــيــس األول وال يــبــدو انـــه سيكون 
االخير في ظل استمرار تخبط اجلهات 
احلكومية في التعامل معه. لن ننتظر 
كوارث جديدة حتى تكشف لنا ضعف 

القائمن على البيئة في الكويت.
وتــابــع : لذلك سيكون لنا موقف 

في هذا املوضوع خصوصا أن صحة 
الناس باتت في خطر ناهيك على رزق 
الناس ايضا والــذي يعتمد على صيد 

االسماك. 
وزاد الطبطبائي : سأوجه حزمة 
ــول مــوضــوع النفوق  مــن األسئلة ح
واذا تستدعى األمــر سأقدم مع بعض 
الزمالء طلب تخصيص ساعة ملناقشته 
في جلسة قادمة للوقوف على االسباب 
والتحقق مــن املتسبب ومحاسبته 
فلسنا في مجال السكوت على تكرار 
ــر ومنذ ســنــوات كثيرة دون  هــذا االم

محاسبة على التقصير.
ــن جــانــبــه قـــال الــنــائــب حــمــدان  م
الــعــازمــي: الــضــرر الــنــاجت عــن نفوق 
ــى قــطــاعــات عديدة  ــاك ميتد إل ــم األس
ويــجــب إجـــراء مسح دوري للبيئة 

البحرية ووضع خطة طوارئ محكمة.
وقال النائب أسامة الشاهن: أطالب 
بتكليف جلنة شؤون البيئة البرملانية 
بالتحقيق في موضوع نفوق األسماك 
ملعرفة املتسبب واملــســؤول عــن تلك 
الظاهرة. بــدوره قال النائب د. محمد 
احلويلة: ظاهرة نفوق األسماك تكررت 
ــن اجلــهــات  ويــجــب تشكيل جلــنــة م
املعنية واللجان التطوعية واجلمعيات 

املختصة لتوضيح األسباب.
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