
مجلساألمــــــة الخميس
1  اكتوبر 2009

قدم النائب عدن���ان املطوع اقتراحا برغبة ج���اء فيه: يعتبر طريق 4
الدائري الثاني من الطرق العالية الكثافة بحركة سير املركبات ونظرا ملا 
يعانيه اهالي منطقتي املنصورية والقادسية من شدة االزدحام في جميع 
االوقات، ومسؤوليتنا جتاه اهالي املنطقتني لرفع هذه املعان، لذا فإنني 
اتقدم باالقتراح إلنش���اء جسر علوي للمشاة على الدائري الثاني يربط 
بني منطقتي املنصورية والقادس���ية تفاديا للحوادث املرورية وحفاظا 

على ارواح املواطنني واملقيمني من املشاة.

المطوع إلنشاء جسر للمشاة على الدائري الثاني

اكد وزير املواصالت ووزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري حرص احلكومة 
على اعداد برنامج عملها والتزامها 
بتقدمي برنامج العمل قبل بداية 
دور االنعقاد املقبل ملناقشته مع 

اعضاء مجلس االمة.
وأشار البصيري عقب اجتماعه 
مع جلنة األولويات في مجلس 
االمة ملناقشة القائمة املشتركة بني 
أولويات مجلس األمة وأولويات 
احلكومة، ال���ى توافق احلكومة 
واملجل���س في معظ���م القضايا 
املدرجة والتي س���توضع وفق 
جدول زمني وجلس���ات محددة 
بالرغ���م من وج���ود مالحظات 
حكومي���ة في مس���ألة اجلدولة 

الزمنية لألولويات.
وذكر البصي���ري ان اللجنة 
حددت احلادي عشر من الشهر 
اجلاري لتقدمي مالحظات احلكومة 
للج���دول الزمن���ي لألولويات، 
املدرجة  ان االولويات  الى  الفتا 
في اجندة احلكومة ستستبدل 

بأولويات اخرى ولن تلغى.
وقال البصيري ان احلكومة 
استكملت ما يقارب 70% من جدول 
األولويات، فيما مت وضع صيغة 
مشتركة شبه توافقية بني مجلس 
األمة واحلكومة، مؤكدا على التزام 
احلكومة بتقدمي املالحظات في 
وقتها احملدد على ان يتم مناقشتها 
في الثامن عشر من الشهر اجلاري 

بتجنيس ال���� 2000 في اللجنة 
التش���ريعية ويعد فيها تقرير 

وتتم احالته الى املجلس.
وقال النائب م.خالد الطاحوس 
انه الم���ر مخج���ل اال يتضمن 
جدول االولويات قضيتي ديون 
املواطنني والبدون مؤكدا سنطلب 
القضيتني ضمن  ادراج هات���ني 

االولويات.
وب���ني الطاحوس ان مجلس 
الوزراء منقس���م بش���أن شراء 
مديوني���ات املواطنني ونرى ان 
الش���يخ احمد الفه���د لديه رأي 
في هذا املوضوع ووزير املالية 
مصطفى الشمالي لديه رأي آخر 
وهذان وزيران في احلكومة وكل 
منهما في واد، مشيرا الى ان هذا 
االمر غي���ر مقبول ويفترض ان 

يكون هناك انسجام حكومي.
واوضح الطاحوس ان قضية 
البدون قضية مهمة ونخشى ان 
يتم تدويل ه���ذه القضية ان لم 
نسارع في ايجاد حلول جذرية 
لها متس���ائال ملاذا ننتظر حتى 
تأتينا حلول دولية جتبرنا على 
انهاء معاناة هذه الفئة وملاذا ال 
نبادر نحن وتتعاون السلطتان 

حلل هذه القضية؟
واك���د الطاح���وس ان هناك 
تناقضا بني ما تقوله احلكومة وما 
تقدمه على ارض الواقع مشددا 
على اهمية التعاون مع مجلس 

االمة والتنسيق احلكومي.

من ال� 70 اولوية التي قدمت الى 
جلنة االولويات باالصل مشاريع 
حكومية، وقال احلريتي ان قانون 
جتنيس البدون مهم جدا اال ان 
حله سيكون وفق اطار قانون واذا 
لم يقدم كأولوية سيكون له جلسة 
خاصة السيما ان يوم االحد املقبل 
س���ينظر باالقتراحات اخلاصة 

مجاال لتعدي���ل االولويات اثناء 
دور االنعقاد وذل���ك بأن يتقدم 
10 م���ن النواب لطلب مناقش���ة 
الالئحة  اي موض���وع حس���ب 
الداخلية ويتم حتديد جلس���ة 
خاصة ملواضيع خاصة، مضيفا 
ان هناك توافقا نيابيا حكوميا على 
اغلب االولويات بحيث ان هناك 24 

مشروع بقانون واقتراح بقانون 
مبينا ان هناك اجتماعا بتاريخ 18 
اجلاري لوضع اخلطوط النهائية 
لهذه االولويات وبني احلريتي ان 
من ابرز االولويات قانون العمل 
في القطاع االهلي ومشاريع ال� 

BOT ومشاريع االسكان.
واوضح احلريت���ي ان هناك 

وتدرس قضايا مهمة لدى النواب 
س���يضعونها ضمن األولويات، 
ومن املتوقع ان تتضح الصورة 
بعد عقد اجللسة املقبلة للجنة 

األولويات.
النائب حسني  من جهته اكد 
احلريت���ي ان اجتم���اع جلن���ة 
االولويات تضمن 70 أولوية ما بني 

محل تعدي���ل وتبديل واضافة 
وح���ذف، كما ان هن���اك الكثير 
القضايا بالنسبة للحكومة  من 
وسيكون هناك تعديالت طفيفة 
على جدول االولويات وبالنسبة 
ملجلس االمة هناك تعديالت بسبب 
عدم اس���تكمال بع���ض اللجان 
لتقاريرها بخصوص االولويات، 

في اجتماع جلنة األولويات املقبل 
للوصول الى صورة شبه نهائية 

قبل بداية دور االنعقاد املقبل.
وحول وضع قضية اسقاط 
الق���روض وش���راء املديونيات 
ضمن قائمة االولويات املشتركة 
للحكومة واملجلس قال البصيري 
انه مات���زال قائم���ة االولويات 

تقدم مالحظاتها على جدولة األولويات 11 الجاري لُتناقش في اجتماع 18 الشهر الجاري تمهيدًا إلقرارها

البصيري: الحكومة ملتزمة بتقديم برنامج عملها قبل دور االنعقاد المقبل

18

1� اقتراحات بقوانني بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في 

شأن الرعاية السكنية.
2� اقتراح بقانون بتأسيس شركات 

عقارية لإلسكان.
3� اقتراح بقانون بإنشاء محفظة مالية 
لدى بنك التسليف لتمويل شراء سكن 

خاص للمرأة الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي.

4� اقتراح بقانون مبنح قرض إضافي 
للتوسعة او للترميم ملستحقي الرعاية 
السكنية الذين تقل مساحة بيوتهم عن 

400 م2.

2010/3/16

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

تقدمي تقريرها عن 
االقتراحات بقوانني في 
موعد غايته   /   /2010
على اللجان املختصة 

تقدمي تقاريرها في موعد 
غايته   /   /2010

19

1� اقتراح بقانون بإنشاء وإجناز مدن 
طبية في الكويت شاملة مختلف 

التخصصات.
2� اقتراح بقانون بتأسيس شركة 

مساهمة باسم »الشركة الكويتية للتأمني 
الصحي«،.

3� اقتراح بقانون بتأسيس شركات 
للخدمات الصحية.

4� اقتراح بقانون بشأن التأمني الصحي 
على املواطنني.

5� اقتراح بقانون بشأن تطوير الرعاية 
الصحية.

2010/3/17

االقتراح األول معروض 
على جلنة الشؤون 

الصحية واالجتماعية 
والعمل

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته   /   /2010
على اللجنة املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته   /   /2010

20

1 � اقتراح بقانون بشأن التعيني في 
الوظائف العامة

2 � اقتراحان بقانونني بشأن قواعد 
التعيني في الوظائف القيادية بالدولة
3 � اقتراح بقانون بإضافة مادتني 

جديدتني الى املرسوم بقانون رقم 116 
لسنة 1992 بشأن التنظيم االداري 

وحتديد االختصاصات والتفويض فيها
4 � اقتراحات بقوانني بإضافة مادة 

جديدة برقم )23 مكررا أ( الى املرسوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن 

اخلدمة املدنية
5 � اقتراح بقانون بإنشاء هيئة النيابة 

اإلدارية
6 � اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الرقابة 

االدارية

2010/3/30

� على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

تقدمي تقريرها عن 
االقتراحات بقوانني في 

موعد غايته / /2010
� على اللجنة املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته / /2010

21

1 � اقتراحات بقوانني بشأن احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة

2 � اقتراح بقانون بشأن احلقوق 
القانونية واملدنية لغير محددي 

اجلنسية
3 � اقتراح بقانون بشأن منح بعض 

املقيمني بصورة غير قانونية اجلنسية 
الكويتية

4 � اقتراح بقانون بشأن غير محددي 
اجلنسية

2010/3/31

� على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

تقدمي تقريرها عن 
االقتراحات بقوانني في 

موعد غايته / /2010
� على اللجنة املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته / /2010

22

1 � اقتراح بقانون في شأن جامعة 
الكويت

2 � اقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب

3 � اقتراح بقانون بشأن حماية املعلم

2010/4/13
االقتراحات كانت ضمن 

أولويات املجلس السابق، 
ولم تقدم حتى تاريخه

23
مشروع قانون واقتراحات بقوانني 

بتعديل بعض احكام قانون التأمينات 
االجتماعية

210/4/14

� على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

تقدمي تقريرها عن 
االقتراحات بقوانني في 

موعد غايته / /2010
� على جلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية تقدمي 
تقريرها في موعد غايته 

2010/ /

مشروع قانون واقتراح بقانون بشأن 10
2010/1/19تنظيم برامج وعمليات التخصيص

على جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية تقدمي 
تقريرها في موعد غايته  

2010 /  /

11

1- مشروع قانون واقتراح بقانون 
بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 

لسنة 1979 بشأن االشراف على االجتار 
في السلع وحتديد اسعار بعضها.

2- اقتراح بقانون بشأن دعم السلع 
الغذائية واالستهالكية.

3- اقتراح بقانون بشأن حماية 
املنتجات الوطنية.

4- اقتراح بقانون بانشاء هيئة الرقابة 
على االغذية.

2010/1/20

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته  /  / 2010.
على اللجان املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته  /  / 2010.

12

1- مشروع قانون بتعديل بعض احكام 
قانون املرافعات املدنية والتجارية 

الصادر باملرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 
1980 والقانون رقم 51 لسنة 1984 في 

شأن االحوال الشخصية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض احكام 

قانون املرافعات املدنية والتجارية 
الصادر باملرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 

.1980
3- مشروع قانون بتعديل بعض احكام 
قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية 
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.

4- مشروع قانون بتعديل بعض احكام 
قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية 
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.

2010/2/2

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته  /  / 2010.

13

1- اقتراحان بقانونني بشأن االحكام 
اخلاصة بالبعثات.

2- اقتراح بقانون بشأن املدارس 
اخلاصة للتعليم.

3- اقتراحات بقوانني بشأن التعليم 
اخلاص.

2010/2/3

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته  /  / 2010.
على اللجنة املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته  /  / 2010.

2010/2/16مشروع قانون بشأن املناقصات العامة14

على جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية تقدمي 
تقريرها في موعد غايته   

2010/   /

15

1� مشروع قانون بشأن الشركات التجارية.
2� مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 

.1960
3� مشروع قانون بشأن الوكاالت 

التجارية.

2010/2/17

على جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية تقدمي 
تقريرها في موعد غايته   

 2010/   /

16

1� اقتراح بقانون بتأسيس شركات 
مساهمة عامة تختص مبعاجلة 

الوضع البيئي واحملافظة على احلماية 
املستدمية للبيئة.

2� اقتراح بقانون بإصدار قانون حماية 
البيئة.

3� اقتراح بقانون بتعديل قانون إنشاء 
الهيئة العامة للبيئة.

4� مشروع قانون بشأن حظر استحداث 
وانتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

الكيميائية.

2010/3/2

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته   /   /2010
على اللجنة املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته   /   /2010

17

1� اقتراحات بقوانني بشأن إنشاء مناطق 
إسكان عمالية.

2� اقتراحان بقانون بشأن تأسيس 
شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى 

القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل 
وصيانة مدن للعمال.

2010/3/3

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته   /   /2010
على اللجان املختصة 

تقدمي تقاريرها في موعد 
غايته   /   /2010

مناقشة اخلطاب األميري الذي يفتتح به 1
دور االنعقاد العادي الثاني

 3
و2009/11/4

املداولة الثانية على مشروع قانوني 2
التقرير مدرج على جدول 2009/11/17العمل في القطاع األهلي

أعمال املجلس

3

1 � مشروع قانون بإنشاء هيئة أسواق 
املال

2 � التقرير الثاني للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن مشروع 
القانون بإضافة مادة جديدة لقانون 

اجلزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 
1960

3 � التقرير الثامن والسبعون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية عن 

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن 

محاكمة الوزراء
4 � التقرير التاسع والعشرون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية عن 

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام 
املرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 

بشأن قانون تنظيم القضاء

2009/11/18

على جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية تقدمي 
تقريرها عن البند 1 في 

موعد غايته / /2009
البنود 2 و3 و4 مدرجة 
على جدول أعمال املجلس

4

1 � اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة

2 � اقتراحات بقوانني بشأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

3 � اقتراح بقانون بإنشاء مجمع األمل 
لذوي االحتياجات اخلاصة

4 � مشروع القانون واالقتراحات بقوانني 
في شأن رعاية املعاقني

2009/12/18

على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

تقدمي تقريرها عن 
االقتراحات بقوانني في 

موعد غايته / /2009
على اللجنة املختصة 

تقدمي تقريرها في موعد 
غايته / /2009

5

1 � التقرير الثالث واألربعون للجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 

عن اجلمعيات التعاونية
2 � التقرير األول للجنة املرافق العامة 

عن مشروع القانون بتعديل املادة 31 من 
القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية 

الكويت
3 � التقرير احلادي والثمانون للجنة 
الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع 

القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون 
رقم 17 لسنة 1962 بشأن األوسمة 

واألنواط العسكرية

التقارير مدرجة على 2009/12/9
جدول أعمال املجلس

6

1 � تنظيم إجراءات دعاوى النسب 
وتصحيح االسماء.

2 � التحكيم القضائي في املواد املدنية 
والتجارية.

� التقارير مدرجة على 2009/12/22
جدول أعمال املجلس.

7

1 � مشروع قانون املساعدات العامة.
2 � التقرير التاسع للجنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل عن 

مشروع القانون في شأن دور احلضانة 
اخلاصة.

3 � التقرير الثاني واالربعون للجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
عن مشروع القانون في شأن احلضانة 

العائلية.

� التقارير مدرجة على 2009/12/23
جدول أعمال املجلس.

8

1 � تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع 
القانون في شأن مكافحة االجتار 
باالشخاص وتهريب املهاجرين.

2 � قانون اقامة االجانب.

2010/1/5

� التقرير الثامن مدرج 
على جدول أعمال 

املجلس.
 

9

1 � اقتراحات بقوانني بشأن الكشف عن 
الذمة املالية.

2 � اقتراحات بقوانني بشأن مكافحة 
الفساد.

3 � اقتراحات بقوانني بشأن منع تضارب 
املصالح.

2010/1/6

� على جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها في موعد 

غايته    /   /2009.
� على اللجان املختصة 

تقدمي تقاريرها في موعد 
غايته   /  /2009.

تاريخ املوضوعم
تاريخ املوضوعممالحظاتاجللسة

تاريخ املوضوعممالحظاتاجللسة
مالحظاتاجللسة

مسودة حصلت عليها »األنباء« توضح توزيع األولويات على جلسات مجلس األمة خالل دور االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر

حسني احلريتي م. خالد الطاحوس د. محمد البصيري


