الغامن :شكر ًا للطواقم الطبية على جهودهم في مواجهة «كورونا»
تقدم رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن بالشكر
والتقدير إلى الطواقم الطبية وجميع من ساندهم
على جهودهم في مواجهة وب��اء فايروس كورونا
منذ بداية اجلائحة وحتى عودة احلياة لطبيعتها
في البالد.
وق��ال الغامن في سلسلة تغريدات على حسابه
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الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي تويتر« :بحمد
من الله وفضله عادت احلياة إلى طبيعتها في بلدنا
احلبيب الكويت بعد شهور طويلة من اجلائحة التي
عصفت بالعالم كله».
وأضاف الغامن «ال تكفي كلمات الشكر واالمتنان
للتعبير عن تقديرنا للجهود املباركة التي بذلها

أبطالنا من الطواقم الطبية في مواجهة هذا الوباء،
وجميع من ساندهم في مختلف القطاعات واملجاالت،
فهم من ساهموا بشكل أساسي وبفضل من الله في
عودة احلياة إلى طبيعتها».
وقال الغامن «احلمدلله حمد الشاكرين ،اللهم أدم
علينا نعمك وأحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه
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حصيلة دور االنعقاد األول 41 :تشريعا منها  3قوانني و 38ميزانية وتقدمي  11استجواب ًا واستقالة حكومة

الثالثاء القادم افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر

ريا�ض عواد

بعد اج���ازة برملانية استمرت أكثر من
3شهور وقرب افتتاح دور االنعقاد العادي
الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر
يوم الثالثاء القادم املوافق  26اكتوبر 2021
حيث
شهد دور االنعقاد األول ملجلس االمة
الكويتي إق��رار  41تشريعا منها  3قوانني
و 38قانونا للميزانيات بينها اعتماد إضافي
لصرف مكافآت الصفوف األمامية ،وكان
الفتا ف��ي ه��ذا ال���دور تفعيل امل���ادة ()161
م��ن الالئحة ألول م��رة ب��إق��رار امليزانيات
كما وردت من احلكومة لعدم تقدمي جلنة
امليزانيات تقاريرها.
وقدم النواب في الدور األول  636اقتراحا
بقانون و 633اق��ت��راح�اً برغبة ،ووجهوا
 2917سؤاالً إلى الوزراء املعنيني ،كما شهد
ه��ذا ال��دور رقما قياسيا من االستجوابات
حيث قدم النواب  11استجوابات (منها 9
استجوابات قدمت خالل انعقاد الدور األول،
واستجوابان قدما خالل العطلة البرملانية).
وت���وزع���ت االس���ت���ج���واب���ات م���ا ب�ي�ن 5
استجوابات لسمو رئيس مجلس ال��وزراء
الشيخ صباح اخلالد الصباح و 5استجوابات
إلى عدد من الوزراء.
وأص����در امل��ج��ل��س خ�ل�ال دور االن��ع��ق��اد
العادي األول  38تكليفا للجان البرملانية
منها  3تكليفات باستعجال قوانني للجان
املختصة و 20تكليفا للجان الدائمة و15
تكليفا للجان املؤقتة.
ونظر املجلس في هذا ال��دور  46رسالة
واردة وافق على  33منها ورفض رسالتني
وأح��ي��ط علما ب��ـ  10رس��ائ��ل ول��م يبت في
رسالة واحدة.
وق��دم النواب خ�لال ه��ذا ال��دور  13طلب
مناقشة نظر املجلس في  7طلبات صدر عنها
 17توصية وبيان حول القضية الفلسطينية،
ف��ي ح�ين ل��م تناقش  4طلبات بسبب عدم
انعقاد اجللسات ،فيما يوجد طلبان مدرجان
على جدول األعمال لم يبت فيهما املجلس.
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى  17ت��وص��ي��ة في
دور االنعقاد األول بشأن جائحة كورونا

والصفوف األمامية وقضية فلسطني توصية
بشأن جائحة كورونا والصفوف األمامية
وقضية فلسطني.
وش��ه��د ه���ذا ال����دور اس��ت��ق��ال��ة احلكومة
وقبول استقالتها في  18يناير  ،2021ومت
تشكيلها في  2م��ارس من العام نفسه ،كما
مت استخدام امل��ادة من ( )106من الدستور
بتأجيل اجتماعات مجلس األم��ة ملدة شهر،
وإلى التفاصيل:

التشريعات املنجزة

خالل  199يوما مدة دور االنعقاد العادي
األول للفصل التشريعي ال��س��ادس عشر
ملجلس األمة أقر املجلس  41تشريعا منها 3
قوانني و 38قانونا للميزانيات بينها اعتماد
إضافي لصرف مكافآت الصفوف األمامية.
وق��د أق��ر املجلس القوانني الثالثة وهي
إلغاء احلبس االحتياطي في قضايا الرأي
وتأجيل أق��س��اط ال��ق��روض ودع��م وضمان
متويل البنوك متضرري كورونا ،في جلسة
قسم احلكومة التي عقدت في  30مارس ،فيما
أقر مشروع قانون االعتماد اإلضافي وقوانني
امليزانيات في جلستني خاصتني.

االقتراحات بقانون

شهد دور االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي السادس عشر ملجلس األمة تقدمي
 636اقتراحا بقانون من  48نائبا منها 357
اقتراحا منفردا مبعدل  % 56و 279اقتراحا
مشتركا مبعدل .44%
ويعتبر الدور األول في الفصل التشريعي
السادس عشر أكثر أدوار االنعقاد في تاريخ
احلياة النيابية التي قدمت فيها االقتراحات
بقانون.
وت��ن��وع��ت االق��ت��راح��ات ب��ق��ان��ون م��ا بني
مكافحة ال��ف��س��اد وال��رع��اي��ة االجتماعية
والصحية والسكنية والتوظيف والتنظيم
اإلداري والتنمية واالق��ت��ص��اد وتعديالت
قانون الالئحة الداخلية ملجلس االمة والشأن
التعليمي والتجنيس وال��ش��أن العسكري
وأيضا القضايا العمالية والتوظيف واخلدمة
املدنية وحماية املستهلك وتنظيم القضاء

والتنظيم اإلداري وامللف الرياضي وذوي
االحتياجات اخلاصة واملتقاعدين وغيرها.
وساهمت اق��ت��راح��ات ال��ن��واب ف��ي إق��رار
قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم
 17لسنة  1960بإصدار قانون اإلجراءات
واحمل��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة ،ويقضي التعديل
بإلغاء احلبس االحتياطي على من ميارس
حقه في التعبير عن رأي��ه وتأجيل أقساط
ال��ق��روض وم��ع��اجل��ة اآلث���ار املترتبة على
انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وت���رك���زت اق���ت���راح���ات ال���ن���واب على
موضوعات التنمية واالقتصاد ثم الرعاية
االجتماعية فالقضايا العمالية والتوظيف
يليها مقترحات تعديل بعض أحكام قانون
الالئحة الداخلية ملجلس االم��ة فالرعاية
السكنية ث��م مكافحة الفساد ث��م التنظيم
االداري فالتعليم يليه الرعاية الصحية
فالقضاء ثم الزراعة والبيئة يليه القروض
ثم موضوع ذوي االحتياجات اخلاصة.

االقتراحات برغبة

ق��دم  43نائبا في دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي السادس عشر
ملجلس األمة  633اقتراحا برغبة ،منها 597
اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي
مبعدل  94.31%من إجمالي الرغبات و36
رغبة مشتركة ب�ين أكثر م��ن نائب مبعدل
 ،5.69%من إجمالي االقتراحات برغبة.
وت��ن��اول��ت ال��رغ��ب��ات ق��ض��اي��ا التعليم
والرعاية السكنية واملرأة واألسرة واملرافق
وال��ب��ن��ي��ة التحتية واخل���دم���ات والصحة
وال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واملتقاعدين والعسكريني وذوي االحتياجات
اخلاصة والزراعة والبدون.

األسئلة البرملانية

ي��ع��د دور االن��ع��ق��اد األول م��ن الفصل
التشريعي السادس عشر أكثر أدوار االنعقاد
تقدميا لألسئلة في تاريخ احلياة النيابية
حيث ق��دم  46نائبا  2917س��ؤاال ،وجهت
ل��ل��وزراء كافة باإلضافة ال��ى سمو رئيس
مجلس الوزراء الذي تلقى  14سؤاال ،ومتت

اإلجابة عن  1572س��ؤاال مبعدل  54%من
إجمالي األسئلة.
وك��ان��ت أكثر ال����وزارات تلقيا لألسئلة
الصحة  289س���ؤاال مب��ع��دل  9.91%من
إجمالي األسئلة البالغ عددها  2917سؤاال
وتلتها وزارة الداخلية  223س��ؤاال مبعدل
 7.64%ثم وزارة التربية ووزارة التعليم
العالي  206أسئلة مبعدل  ،% 7.06ثم وزارة
املالية ووزارة الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار بـ  200سؤال مبعدل  ،6.86%ثم
جاءت في الترتيب اخلامس وزارة التجارة
والصناعة بـ  172سؤاال مبعدل  ، 5.90%ثم
وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ 170
سؤاال مبعدل  5.83%وج��اءت في الترتيب
السابع وزارة املالية بـ  169سؤاال مبعدل
 ، 5.79%ثم وزارة األشغال العامة ووزارة
ال��دول��ة ل��ش��ؤون االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات بـ  121س��ؤاال مبعدل ، 4.15%
ثم وزارة اإلع�لام ووزارة الدولة لشؤون
الشباب بـ  116سؤاال مبعدل .3.98%
وجاءت أقل الوزارات تلقيا لألسئلة وزارة
ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة بـ  26سؤاال
مبعدل  ، 0.89%وتلتها وزارة األوق��اف
والشئون اإلسالمية ب��ـ  52س��ؤاال مبعدل
 ،% 1.78فيما تلقى رئيس الوزراء  14سؤاالً
من أصل إجمالي األسئلة مقدمة من خمسة
نواب.

تكليفات اللجان

أص���در مجلس األم���ة ف��ي دور االنعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي السادس
عشر خ�لال نظر بند األوراق والرسائل
ال��واردة 38 ،تكليفا للجان البرملانية منها 3
تكليفات باستعجال قوانني للجان املختصة
مبعدل  7.89%و 20تكليفا للجان الدائمة
مبعدل  52.63%و 15تكليفا للجان املؤقتة
مبعدل .39.47%
وتصدرت جلنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرش���اد قائمة تكليفات اللجان بعدد 9
تكليفات ،تليها جلنة تنمية املوارد البشرية
بعدد  8تكليفات ،ثم جلنة البيئة بعدد 5
تكليفات وجلنتا حماية األم���وال العامة

مجلس االمة

وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة ب��ع��دد  3تكليفات لكل
جلنة ،وامليزانيات وال��ش��ؤون اخلارجية
واملرأة واألسرة والطفل تكليفان لكل جلنة،
وال��ش��ؤون الصحية واالجتماعية والعمل
تكليف واح����د ،واس��ت��ع��ج��ال ال��ق��وان�ين 3
تكليفات.

فتح اعتماد إضافي مبيزانيات ال���وزارات
واإلدارات احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة
 2021/2020املتعلقة مبكافأة الصفوف
األم��ام��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا
والقضية الفلسطينية واالختبارات الورقية
للصف الثاني عشر.

ق��دم ال��ن��واب في دور االنعقاد األول من
الفصل التشريعي ال��س��ادس عشر ملجلس
األم��ة ( )13طلب مناقشة ونظر املجلس 7
طلبات وق��د ص��در عنها  17توصية وبيان
حول القضية الفلسطينية ،في حني لم تناقش
 4طلبات بسبب عدم انعقاد اجللسات ،بينما
يوجد طلبان مدرجان على ج��دول األعمال
ولم يبت فيهما املجلس بشأن عدم الرد على
األسئلة البرملانية ،وتعاقد صندوق املشاريع
الصغيرة واملتوسطة على معدات بقيمة
 15مليون دينار وعدم تقدمي التقرير نصف
السنوي ملجلس األمة.
وناقش املجلس اإلج���راءات والسياسة
احلكومية في التعامل مع فيروس كورونا
املستجد ،وبعد االنتهاء من املناقشة وافق
املجلس على  8توصيات في هذا الشأن.
كما نظر املجلس  6طلبات مناقشة بشأن

نظر املجلس ف��ي دور االنعقاد العادي
االول من الفصل التشريعي السادس عشر
 46رس��ال��ة واف���ق على  33منها ورف��ض
رسالتني وأحيط علما بـ  10رسائل ولم يبت
في رسالة واح��دة ،فيما لم يتمكن املجلس
م��ن نظر ( )23رس��ال��ة بسبب ع��دم انعقاد
اجللسات العادية وعدم نظر بند الرسائل.
وتنوعت الرسائل م��ا ب�ين  18لرؤساء
اللجان البرملانية ومثلها للنواب و 9رسائل
من القيادة السياسية ورسالة واح��دة من
األمانة العامة للمجلس.
وشملت ق��رارات املجلس بشأن الرسائل
بتكاليف اللجان بدراسة أكثر من موضوع
مع تكليف دي��وان احملاسبة ببحث ودراسة
أسباب تأخر اجلهات احلكومية في التحول
الرقمي والتقني ،على أن تكون نتائج بحث
ودراسة كل جهة على حدة.

طلبات املناقشة

الرسائل الواردة

