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خالل اجتماع ت�شاوري مفتوح مع النواب ب�ش�أن قانون التقاعد..
النائب العرادي :دعم �إ�صالح قوانني التقاعد وحماية مكت�سبات املواطنني �شرط �أ�سا�سي
ع��ق��د �أم�������س ال��ث�لاث��اء امل���واف���ق 10
ي��ول��ي��و اجل����اري اج��ت��م��اع ت�����ش��اوري
م��ف��ت��وح لأع�����ض��اء جم��ل�����س ال��ن��واب
م���ع ال��ف��ري��ق ال��ن��ي��اب��ي يف ال��ل��ج��ن��ة
الثالثية امل�شرتكة بني ال�سلطتني
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لبحث
قانوين التقاعد املدين.
وقال النائب علي العرادي النائب
االول لرئي�س املجل�س رئي�س الوفد
ال��ن��ي��اب��ي� ،إن االج��ت��م��اع الت�شاوري
ال��ذي ح�ضره ع��دد من النواب قد
عقد تعزيزاً للم�س�ؤولية امل�شرتكة،
ودع������م������اً مل����زي����د م�����ن ال�����ش��ف��اف��ي��ة
وال�شراكة ،و�سعياً للو�صول لأف�ضل
وبحث
احللول يف مو�ضوع التقاعدْ ،
�أف�����ض��ل ال�����س��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة بحماية
حقوق املتقاعدين واحل��ف��اظ على
ال�����ص��ن��ادي��ق ال��ت��ق��اع��دي��ة و���ض��م��ان
دمي��وم��ت��ه��ا وم�ستقبلها ل�ل�أج��ي��ال
ال��ق��ادم��ة ،وث��م��ن ال��ع��رادي اهتمام
وم���ت���اب���ع���ة م���ع���ايل ال�����س��ي��د �أح���م���د

ب��ن �إب��راه��ي��م امل�لا رئي�س املجل�س،
ودعمه لآلية الت�شاور والتوا�صل
مع جميع الأع�ضاء.
و�أ���ض��اف ب���أن��ه م��ن منطلق حر�ص
اللجنة امل�شرتكة على ال�شفافية
وفتح �آف��اق وباب احل��وار والت�شاور
ال َب َّناء امل�شرتك مع كافة الأطراف
ذات ال����ع��ل�اق����ة ،واحل�����ر������ص ع��ل��ى
�إط��ل�اع اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �سري
عمل اللجنة ،فقد مت تخ�صي�ص
جل�سة مفتوحة للنواب لبحث كافة

امل��ق�ترح��ات وامل��رئ��ي��ات واملعلومات
والت�صورات املرفوعة يف ذات ال�ش�أن،
ُ
وعر�ضها خالل
والتي مت تقدميها
االجتماع ال�سابق املنعقد مع الوفد
احلكومي ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
ال�شورى.
وق��د ج��رى خ�لال االجتماع تناول
م���ق�ت�رح���ات وت���و����ص���ي���ات ال����ن����واب
والتي ت�صب يف انتهاج �سبل حتقيق
م�صلحة الوطن واملواطن ،وتقدم
ال����ن����واب امل�������ش���ارك���ون مب��ق�ترح��ات

وفد �أمانة النواب يطلع على جتربة «ال�شورى» ال�سعودي

ا���س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ي��د حم���م���د ب��ن
داخ�������ل امل�����ط��ي��ري �أم���ي���ن ع���ام
جم��ل�����س ال�������ش���ورى ال�����س��ع��ودي
مبكتبه الإث��ن�ين امل��ا���ض��ي وف��د
الأمانة العامة ملجل�س النواب
مبنا�سبة زيارته اال�ستطالعية
مل��ج��ل�����س ال���������ش����ورى ب��امل��م��ل��ك��ة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
ون���ق���ل ال���وف���د حت���ي���ات م��ع��ايل
ال�سيد �أحمد بن �إبراهيم املال
رئي�س جمل�س النواب ،وحتيات
ال�������س���ي���د ع�����ب�����داهلل ب�����ن خ��ل��ف
ال��دو���س��ري �أم�ي�ن ع��ام املجل�س
ال����ن����واب ����س���ع���ادة .وق�����د رح���ب
�أم��ي��ن ع����ام جم��ل�����س ال�����ش��ورى
ال�����س��ع��ودي ب��ال��وف��د ومت��ن��ى له
طيب الإقامة واال�ستفادة من
ال����زي����ارة ال��ت��ي ت��ت��ع��م يف �إط����ار
ت�����ب�����ادل اخل����ب����رات يف جم���ال
ال���ع���م���ل ال���ن���ي���اب���ي ،وال���ت���ع���اون

امل�ستمر بني الأمانتني لتطوير
�أدائهما والتي ت�سهم يف تقدمي
�أف�ضل اخلدمات والت�سهيالت
لأع�ضاء املجل�سني.
و�أك�����د ال�����س��ي��د امل���ط�ي�ري على
�أه���م���ي���ة ه����ذه ال�����زي�����ارة ،ال��ت��ي
ت��ع��ك�����س ال����ت����ع����اون ال��ب�رمل����اين
ال������وث������ي������ق ب����ي���ن ال����ب����ل����دي����ن
ال�شقيقني ،وما يتمتعا به من
ع�لاق��ات را���س��خ��ة ق��ائ��م��ة على
الأخوة و�أوا�صر القربى ،ف� ً
ضال
ع���ن ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال�برمل��اين
امل�شرتك واالط�ل�اع على �آلية
ال��ع��م��ل ال�برمل��اين يف املجال�س
الت�شريعية اخلليجية.
ث��م زار ال��وف��د الإدارة العامة
ل���������ش�����ؤون ال����ل����ج����ان ،والإدارة
ال���ع���ام���ة ل�����ش��ع��ب��ة ال�ب�رمل���ان���ي���ة،
و�إدارة �ش�ؤون الأع�ضاء ،والإدارة
ال���ع���ام���ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات،

واط������ل������ع ع����ل����ى م������ا ت���ق���دم���ه���ا
ب������ه م������ن خ������دم������ات لأع���������ض����اء
جم��ل�����س ال�������ش���ورى ال�����س��ع��ودي،
ك����م����ا اط�����ل�����ع ع����ل����ى ال��ب��رام�����ج
الإلكرتونية امل�ستخدمة و�سري
ع���م���ل امل����را�����س��ل�ات ال���داخ���ل���ي���ة
واخلارجية �إلكرتونياً.
وج���رى تنظيم ه���ذه امل�����ش��ارك��ة
م����ن خ��ل��ال م���رك���ز ال���ت���دري���ب
ال��ب��رمل�����اين ال����ت����اب����ع ل�ل��أم���ان���ة
العامة للمجل�س بهدف تبادل
اخلربات والتعرف على جتارب
ال������دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
الت�شريعية يف خمتلف �أق�سام
و�إدارات امل��ج��ل�����س ،واالط��ل��اع
على �آلية �سري العمل الربملاين،
وامل�����س��اه��م��ة يف رف����ع م�����س��ت��وى
الأداء ال���وظ���ي���ف���ي مل��ن��ت�����س��ب��ي
الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة يف خم��ت��ل��ف
الأق�سام.

ق ِّيمة ومو�ضوعية ح��ول القوانني
ال��ت��ق��اع��دي��ة ،ومت االت��ف��اق على �أنْ
ت�ش ِّكل هذه املقرتحات والتو�صيات
ر�ؤي������ة ع��م��ل ال���ف���ري���ق ال��ن��ي��اب��ي يف
اللجنة امل�شرتكة ،كما ا ُّت��فِ��ق على
م��و���ص��ل��ة ال���ع���م���ل وف�����ق م��ن��ه��ج��ي��ة
االج���ت���م���اع���ات ال��ت�����ش��اوري��ة خ�لال
بحث املو�ضوع م�ستقب ً
ال ،و�أو�ضح
العرادي �أن نتائج االجتماع الأول
ل��ل��ج��ن��ة امل�����ش�ترك��ة ���ش��ه��د ت��واف��ق��اً
ع��ل��ى امل����ب����ادىء ال��رئ��ي�����س��ي��ة لعمل

ال��ل��ج��ن��ة ،ودع�����م �إ�����ص��ل�اح ق��وان�ين
ال���ت���ق���اع���د ال���ه���ادف���ة �إل������ى ���ض��م��ان
وح���م���اي���ة احل����ق����وق وامل��ك��ت�����س��ب��ات
التقاعدية للمواطنني ،باعتبار �أن
مدخراتهم كموظفني وعاملني يف
�صناديق التقاعد مُ�صانة مبوجب
�أح��ك��ام القانون ،و�أن عمل اللجنة
م��ن�����ص��ب ع���ل���ى �إدخ��������ال ت��ع��دي�لات
ع��ل��ى ال��ق��وان�ين امل��ع��م��ول ب��ه��ا بغية
اخل��روج ب�إ�صالحات عادلة لكافة
امل�شرتكني يف ال�صناديق التقاعدية

والت�أمينية.
و�شدد على �سعي اجلميع لتنفيذ
التوجيه امللكي ال�سامي ،وتقدمي
احللول الناجحة ،ومبا يعزز مبد�أ
ال��ت��ك��اف��ل االج���ت���م���اع���ي ب��اع��ت��ب��اره
ال���رك���ي���زة الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ل��ق��وان�ين
التقاعدية والت�أمينية ،وذل��ك من
خالل عدالة اال�ستفادة من املزايا
التقاعدية لكافة امل�ساهمني.
جدير بالذكر �أن اجلانب النيابي
يف ال��ل��ج��ن��ة احل��ك��وم��ي��ة ال�برمل��ان��ي��ة
امل�شرتكة املعنية ببحث تعديالت
ق��ان��وين التقاعد برئا�سة النائب
ع��ل��ي ال���ع���رادي وع�����ض��وي��ة ال��ن��ائ��ب
ماجد املاجد رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ن��ائ��ب
عبدالرحمن بوعلي رئي�س جلنة
ال�������ش����ؤون امل���ال���ي���ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والنائب عبا�س املا�ضي رئي�س جلنة
اخلدمات.

قبيل م�شاركته يف اجتماع جمعية الأمناء العا ِّمني للربملانات العربية..

الأمني العام لل�شورى :الأمانات العامة ت�سعى للتنمية والتطوير دائم ًا
�أك���د �أم�ي�ن عاممجل�س ال�����ش��ورى
ال�����س��ي��د ع��ب��داجل��ل��ي��ل �إب���راه���ي���م
ال��ط��ري��ف ب����أن الأم���ان���ات العامة
ل��ل��م��ج��ال�����س ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ت�سعى
دائ���م���اً ل��ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر �آل��ي��ات
ع����م����ل����ه����ا مب�������ا ي����ت����ن����ا�����س����ب م���ع
امل�����س���ؤول��ي��ات امل��ل��ق��اة على عاتقها
للدفع بالعمل الت�شريعي ُقدُماً،
�يرا �إل���ى �أن��ه��ا قطعت ً
�شوطا
م�����ش ً
���ب�ي�را ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ال��ت��ن�����س��ي��ق
ك ً
والتعاون ،الذي ي�صب يف خدمة
ال����ع����م����ل ال���ب��رمل������اين اخل��ل��ي��ج��ي
والعربي ،الف ًتا �إلى �أن ذلك ي�أتي
ت���أك��ي��دًا لمِ���ا ي��ح��ث عليه �أ���ص��ح��اب
امل����ع����ايل وال�������س���ع���ادة ر�ؤ�����س����ا�ؤه����ا،
الذين ي�سرت�شدون بالتوجيهات
ال�سديدة لقادة دولهم.
ج�����اء ذل�����ك ق��ب��ي��ل م�����ش��ارك��ت��ه يف
اجتماع جمعية الأمناء العامِّني
للربملانات العربية ال���ذي يعقد
يف ال����ق����اه����رة ،و�أ������ش�����ار �إل�������ى �أن
حتقيق التعاون والعمل العربي
امل�شرتك يف جميع املجاالت ،يعد
ه���د ًف���ا �أ���س��ا���س�� ًي��ا ل��ل��ج��م��ي��ع ،الف�� ًت��ا
�إل��ى �أن تفعيل املوقف العربي يف
املحافل واالجتماعات الربملانية
الإقليمية والدولية ال��ذي يعزز
وح��دة امل��وق��ف ال�برمل��اين العربي
وي���������ص����ون ال���ق�������ض���اي���ا ال���ع���رب���ي���ة
والإ�سالمية ،يتطلب التح�ضري

والتن�سيق امل��ب��ك��ر وال��ف��اع��ل بني
الربملانات العربية ،وهو ما يعد
من �صميم اخت�صا�صات الأمانات
العامة.
و�أ����ش���ار �إل���ى �أه��م��ي��ة ال����دور ال��ذي
ت���ق���وم ب���ه الأم�����ان�����ات ال���ع���ام���ة يف
دع���م ال��ع��م��ل ال�ب�رمل���اين وت��وف�ير
املقومات ملختلف �أعماله ومهامه
و����س���ب���ل ت����ط����وي����ره مب�����ا ي���واك���ب
امل�����س��ت��ج��دات وي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات
ال���ع���م���ل ال��ب�رمل����اين م����ن ال���دع���م
ال��ف��ن��ي واال���س��ت�����ش��اري والبحثي
وامل���ع���ل���وم���ات���ي ع��ب�ر ا����س���ت���خ���دام
ال��ن��ظ��م الإداري��������ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة
احل��دي��ث��ة وزي������ادة ك���ف���اءة الأداء
واال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات
ل��ك��ون��ه��ا مت��ث��ل ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري
لكل الربملانات.
ه���ذا وت�ضمن االج��ت��م��اع كلمات
لل�سيد عالم الكندري �أم�ين عام

جم��ل�����س الأم�����ة ال��ك��وي��ت��ي رئي�س
جمعية الأم���ن���اء ،وك��ل��م��ة ال�سيد
فايز ال�شوابكة �أمني عام االحتاد،
وك��ل��م��ة امل�����س��ت�����ش��ار �أح���م���د �سعد
الدين �أم�ين عام جمل�س النواب
امل�صري.
ك��م��ا ي�����ش��ه��د االج���ت���م���اع ان��ت��خ��اب
رئ��ي�����س ون��ائ��ب رئ��ي�����س اجلمعية،
وال��ن��ظ��ر يف طلب ان�ضمام �أم�ين
ع����ام جم��ل�����س ال����دول����ة ال��ع��م��اين
�إل���������ى اجل����م����ع����ي����ة ،وامل���������ص����ادق����ة
ع��ل��ى م�����ش��روع امل��ي��زان��ي��ة امل��ال��ي��ة
ل��ل��ع��ام اجل��������اري( ،)201واع��ت��م��اد
احل�������س���اب اخل���ت���ام���ي وال��ت��ق��ري��ر
ال�سنوي لن�شاط اجلمعية للعام
امل���ا����ض���ي( ،)201وحت��دي��د موعد
ومكان االجتماع القادم.
ك��م��ا ت��ب��ح��ث اجل��م��ع��ي��ة م��و���ض��وع
ت�����ع�����زي�����ز ق�������������درات ال�������ص���ي���اغ���ة
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ،وع���ق���د اجل��م��ع��ي��ة
اج����ت����م����اع جل���ن���ت���ه���ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
وحت����دي����د م����ا ���س��ت��ت��م م��ن��اق�����ش��ت��ه
يف اجتماعها امل��ق��ب��ل ،م��ن بينها
ت���ط���وي���ر ك�����ف�����اءة ال���ع���ام���ل�ي�ن يف
ال��ب�رمل����ان����ات ال���ع���رب���ي���ة ،و�إدارة
اجل��ل�����س��ات ال��ع��ام��ة ف��ي��ه��ا ،ودع���م
وتطوير عمل جلانها الربملانية،
و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ب���ادل ال��ف��ن��ي
واملعريف بني الربملانات وجمال�س
ال�شورى.

