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لبحث مشروع تعدیل النظام االنتخابيكلمة سموه في االجتماع االستثنائي لمجلس الوزراء

2006أبریل 17

معالي األخ رئیس مجلس األمة الموقر
األخوة األعضاء المحترمین

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

األعضاء إزاء الموضوع الحیوي المھم الذي نبحثھ الیوم وھو یطیب لي في البدایة أن أنوه باالھتمام الكبیر الذي أبداه األخوة 
ما یعكس حرصھم الصادق على تجسید الممارسة البرلمانیة السلیمة وتحقیق أھدافھا السامیة في خدمة مصلحة الوطن 

.والمواطنین

عضاء ذات الحرص وذات وال یسعني في ھذا المقام إال أن أؤكد باسمي وباسم جمیع أخواني الوزراء مشاركتنا لألخوة األ
االھتمام ، انطالقا من قناعة راسخة وإیمان أكید بضرورة معالجة السلبیات التي باتت تعیق مسیرتنا الدیمقراطیة حتى نحقق 

.جمیعًا اآلمال والطموحات التي یعلقھا المواطنون علینا

جنة وزاریة برئاسة األخ النائب األول لرئیس ل2005وترجمة لھذا االھتمام ، فقد شكل مجلس الوزراء في العاشر من أكتوبر 
مجلس الوزراء وعضویة خمسة وزراء وخمس من الشخصیات المشھود لھم بالكفاءة والخبرة واإلخالص، لتتولى دراسة 

سلبیات النظام االنتخابي واقتراح السبل العملیة لمعالجتھا وتطویر النظام االنتخابي ، سعیًا لتعزیز الممارسة البرلمانیة
.السلیمة وإنجاز الغایات الوطنیة المنشودة

، أعضائھا إلعداد الدراسة المطلوبةوقد باشرت ھذه اللجنة عملھا من أجل أداء مھماتھا وقامت بتكلیف فریق عمل من بین 
فیھ وقام الفریق على مدى الشھور الماضیة بدراسة كافة التفاصیل والجوانب واألبعاد المتعلقة بالنظام االنتخابي، بما

موضوع تعدیل الدوائر االنتخابیة ، وانتھى مؤخرا إلى تقریر تضمن مرئیاتھ ومقترحاتھ خالل اجتماعین آخرھما مساء یوم 
طار الزمني المتاح لھا ، كما قام السبت الماضي الساعة الثامنة ونصف وقامت برفعھ إلى مجلس الوزراء في ظل ضیق اإل

مجلس الوزراء في اجتماعھ الذي عقد مساء أمس في مطار الكویت الدولي بتدارس جوانب من التقریر المقدم من اللجنة 
الوزاریة ولم یتسّن لھ استكمال دراسة تفاصیلھ الفنیة والقانونیة والدستوریة ، وما یمكن أن یترتب على المقترحات التي 

.من نتائج وانعكاسات خالل ھذا االجتماعتضمنھا 

وال شك أیھا األخوة بأنكم تدركون جدیة الحكومة تجاه ھذا األمر وفقا لما قامت بھ من خطوات عملیة تعكس حرصھا 
واھتمامھا بإنجازه على النحو المأمول ، وھو ما أكد موافقتھا قبل قرابة الشھرین على تقریب موعد مناقشتھ في مجلسكم 

.2006یونیو 30خالفًا للموعد السابق المقرر في 2006ابریل 17إلى الموقر
وانطالقا مما تقدم فإن الحكومة على ثقة تامة بتفھم مجلسكم الموقر لحاجة مجلس الوزراء للمزید من الوقت الستكمال 

ي جلسة یوم ھذا الموضوع ف، لذلك فإنھا تتقدم بطلب إدراج مناقشة تمكن من تقدیم تصوراتھا النھائیةدراسة الموضوع لت
، معربة عن أملھا في أن یسفر التعاون المنشود بین المجلس الموقر والحكومة في مناقشة ھذا 2006مایو 15االثنین 

الموضوع عن أفضل النتائج وأنجع الحلول الكفیلة بمعالجة السلبیات القائمة وتطویر النظام االنتخابي ، حتى نتمكن جمیعا من 
.سیرتنا الدیمقراطیة وتحقیق الغایات الوطنیة المنشودةتصویب مسار م

واهللا نسأل أن یلھمنا التوفیق والسداد لما فیھ خیر ومصلحة كویتنا الغالیة وتعزیز أمنھا واستقرارھا وتحقیق رفعتھا وتقدمھا 
.في ظل قیادة حضرة صاحب السمو األمیر وولي عھده األمین حفظھما اهللا

،،،وبركاتھوالسالم علیكم ورحمة اهللا


