
«األنباء» تنشر قانون حق االطالع: ١٠ حاالت يحظر فيها الكشف عن املعلومة

صدر قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق االطالع على 
املعلومات، جاء فيه:

املادة ١
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات املعنى املوضح 

قرين كل منها:
- اجلهة/ اجلهات: الوزارات والهيئات واملؤسســات العامة 
وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة والشركات الكويتية 
التي تســاهم فيها الدولــة أو إحدى اجلهات املذكورة بنســبة 
تزيد على ٥٠٪ من رأسمالها، والشركات واملؤسسات اخلاصة 

التي حتتفظ مبعلومات أو مستندات نيابة عن هذه اجلهات:
- املوظــف املختص: املوظف الذي حتدده اجلهة الســتالم 

طلبات احلصول على املعلومات والنظر فيها والرد عليها.
- املعلومة: البيــان أو اإلفادة أو املعرفة أو املضمون الذي 
يتصل مبوضوع معا، وتكون املعلومة إما مكتوبة أو مرسومة 

أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو غيرها من الوسائل.
- الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في 

احلصول على املعلومة من اجلهة.
الفصل الثاني: االطالع على املعلومات ـ املادة ٢

يحق لكل شخص االطالع على املعلومات التي في حوزة اجلهات 
واحلصول عليها مبا ال يتعارض مع هذا القانون والتشريعات 
النافــذة. كما يحق له االطالع على القرارات اإلدارية التي متس 
حقوقه ومعرفة املعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.

املادة ٣

يجب على اجلهات تسهيل احلصول على املعلومات لألشخاص 
وضمان كشــفها في التوقيــت وبالكيفية املنصوص عليها في 

هذا القانون.
كما يجب عليها أن تعني موظفا مختصا أو أكثر للنظر في 
طلبات احلصــول على املعلومات تكون لديه اخلبرة والدراية 
الكافية في أعمالها، ومنحه الصالحيات الالزمة للبحث والوصول 

الى املعلومة املطلوبة وتقدميها ملن يطلبها.
املادة ٤

يجــب على كل جهــة تنظيم وتصنيف وفهرســة املعلومة 
والوثائق التي تتوافر لديها حســب األصــول املهنية والفنية 
املرعية، وتصنيف ما يجب اعتبارها منها سريا ومحميا طبقا 

للقانون وذلك خالل سنتني من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث: إفصاح اجلهة ـ املادة ٥

تلتــزم اجلهات بأن تنشــر على موقعهــا االلكتروني خالل 
ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليال يحتوي على 

قوائم املعلومات املتاح الكشف عنها، وعلى األخص ما يلي:
١ - القوانني والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل مبوجبها، 
والسياسات العامة التي توثر على االفراد، واالجراء املتبع في 

عمليات اتخاذ القرار مبا في ذلك قنوات اإلشراف واملساءلة.
٢ - الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات، 

وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.
٣ - دليل بأسماء رؤساء اجلهات وشاغلي الوظائف القيادية 
أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
٤ - معلومــات عــن برامــج ومشــروعات وأعمــال اجلهة، 
واإلجراءات التي يســتطيع األفراد على أساسها التعرف عليها 
مبا في ذلك مؤشرات األداء واجلودة واملشتريات واملناقصات.

٥ - وضع خاصية في املوقع االلكتروني ملشــاركة األفراد 
مبقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال اجلهة 

وآلية الرد عليهم.
٦ - دليل مبسط حول كيفية تقدمي طلب باملعلومات لديها، 

وأية بيانات ذات صلة مبسؤولي املعلومات.

عمل من تاريخ تســلمه، ويجوز متديد هــذه املدة ملدة مماثلة 
أو أكثــر اذا كان الطلب يتضمن عــددا كثيرا من املعلومات، أو 
كان الوصول الى املعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع 
إخطار الطالب بذلك، على أال يزيد مجموع هذه املدد في جميع 

األحوال على ثالثة أشهر.
املادة ٩

يجب على املوظف املختص عند املوافقة على الطلب أن ميكن 
الشخص من االطالع على املعلومات اخلاصة به، وتسليمه صورا 
من الوثائق املرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي 

حتدده الالئحة التنفيذية.
املادة ١٠

اذا احتــوى الطلــب علــى أكثر من معلومــة، وكان بعضها 
يدخــل في نطاق حماية اخلصوصية احملددة في هذا القانون، 
فعلى اجلهة جتزئة الطلب متى كان ذلك ممكنا وإال مت رفضه.

املادة ١١

يجــب على املوظف املختص إخطــار الطالب كتابة برفض 
طلبه، مع بيان أسباب الرفض.

الفصل اخلامس: حماية املعلومات - املادة ١٢

يحظر على اجلهة الكشف عن املعلومة في احلاالت اآلتية:
١ - اذا كان الكشــف ميس األمــن الوطني أو األمن العام أو 

القدرات الدفاعية، وتشمل:
- األسلحة والتكتيكات واالستراتيجيات والقوات والعمليات 

العسكرية.

٧ - اخلدمات وحقوق االنتفاع املقدمة للجمهور، وأي برامج 
دعم عامة وقائمة املستفيدين وشروط االستفادة منها.

٨ - اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط 
التعيني فيها، وأسماء ونتائج االختبارات واملقابالت الشخصية 

للمقبولني.
٩ - مواقع املواد الســامة املســتعملة واملشــعة والنفايات 
اخلطرة، وطبيعتهــا ومخاطرها وكميــة االنبعاثات الصادرة 
عــن التصنيع واإلجراءات املتخذة لتحجيــم األضرار الناجتة 

عنها إن وجدت.
١٠ - حتديد مواقع األلغام املتخلفة عن احلروب واإلشارات 

الدالة عليها إن وجدت.
وأية معلومات أخرى ترى اجلهة ضرورة نشرها.

ويجب حتديث هذا الدليل كلما دعت احلاجة الى ذلك.
الفصل الرابع: طلب احلصول على املعلومات ـ املادة ٦

يقــدم طلب احلصول على املعلومات كتابة الى اجلهة التي 
لديهــا املعلومــة على النمــوذج املعد لذلك مرفقا بــه البيانات 

واملستندات على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية.
املادة ٧

يجــب على املوظف املختص فور تســلمه الطلب أن يعطي 
ملقدمه إشــعارا يبني فيــه رقم الطلب وتاريــخ تقدميه، ونوع 

املعلومة املطلوبة، واملدة الالزمة للرد عليها.
املادة ٨

يجــب على املوظــف املختص - بعد العــرض على رئيس 
اجلهــة أو مــن يفوضه - الــرد على الطلب خالل عشــرة أيام 

- املعلومات االســتخباراتية التي تتعلق بإحباط األعمال 
العدوانية واجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي واخلارجي.

- االتصــاالت واملراســالت الدولية ذات الصلة بالشــؤون 
الدفاعية والتحالفات العسكرية واملصالح االستراتيجية للبالد.

٢ - اذا تقررت السرية مبوجب الدستور أو قانون أو بقرار 
من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير املعني - باعتبار 

األوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها املجلس.
٣ - اذا كان ذلك يؤدي الى التأثير بسير العدالة أو يترتب 

عليه ضرر بالغير.
٤ - اذا كانت املعلومات تتعلق باحلياة اخلاصة أو الطبية 
أو األحوال الشخصية أو احلسابات والتحويالت املصرفية إال 

اذا وافق صاحب الصفة على كشفها.
٥ - اذا كانت املعلومة تتضمن سرا جتاريا وكان من شأن 

نشرها إضعاف مصلحة جتارية ومالية لذوي الشأن.
٦ - اذا كانت املعلومة قد وصلت الى الدولة عبر دولة أخرى 
أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها اإلضرار بالعالقات مع 

تلك الدولة أو املنظمة.
٧ - اذا كان مــن شــأن الكشــف عن املعلومــة إحداث خطر 
جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو املساس بالثقة العامة 

بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة.
٨ - اذا كان الكشــف عن املعلومة بســبب خطرا على حياة 

فرد أو على صحته أو سالمته.
٩ - اذا تقررت السرية مبوجب قرار من احملكمة املختصة 

أو من النيابة العامة أو من اإلدارة العامة للتحقيقات.
١٠ - املعلومات املتعلقة مبنازعات األسرة وقضايا األحداث 

والتحقيقات اجلارية في القضايا اجلزائية.
املادة ١٣

في جميع حاالت رفض الطلب أو عدم الرد يكون ملقدم الطلب 
تقــدمي تظلم الــى اجلهة وعليها الرد عليه خالل ســتني يوما، 
ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به أسباب الرفض، ويعتبر 
عدم الــرد مبنزلة رفــض للتظلم. وتنظم الالئحــة التنفيذية 
إجراءات التظلم والبت فيه. وال يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي 

قبل البت في التظلم.
الفصل السادس: العقوبات ـ املادة ١٤

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال جتاوز 
ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني:

١ - كل موظــف مختــص امتنــع عن تقــدمي املعلومة ملقدم 
الطلب بغير مسوغ قانوني.

٢ - كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة ملقدم 
الطلب.

٣ - من أتلف عمدا الوثائق أو املستندات اخلاصة باملعلومات.
٤ - كل مــن أخل بســرية املعلومات املقــررة مبوجب هذا 

القانون أو أي قانون آخر.
املادة ١٥

تختــص النيابة العامة دون غيرهــا بالتحقيق والتصرف 
واالدعاء في جميع اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع: أحكام ختامية- املادة ١٦

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل، 
وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره.

املادة ١٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف واالدعاء في جميع اجلرائم املنصوص عليها في القانون

اجلرائم-اإللكترونية

تلتزم اجلهات بأن تنشر على موقعها اإللكتروني خالل ثالث سنوات من تاريخ العمل بالقانون دليًال يحتوي على قوائم املعلومات املتاح الكشف عنها

على اجلهات تسهيل احلصول على املعلومات وكشفها في التوقيت وبالكيفية املنصوص عليها 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار في ٤ حاالت

٤٩٦٫٤٣٩ مليون دينار إيرادات «الكهرباء»
خالل السنة املالية اجلديدة

دارين العلي

قدر تقرير خاص بميزانية السنة 
الجديــدة ٢٠٢١/٢٠٢٠ فــي وزارة 
الكهربــاء والماء إجمالــي المبالغ 
المفتــرض تحصيلهــا كإيــرادات 
حوالي ٤٩٦٫٤٣٩ مليون دينار بزيادة 
عن المبلغ المقدر في السنة المالية 
الســابقة باجمالي ٧٥٣ ألف دينار 
حيث كان المبلغ المقدر ٤٩٥٫٦٩٦ 

مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء والماء إن المبالغ المعتمدة 
للتحصيــل وااليــرادات الخاصــة 
بالوزارة بين الجهــات الحكومية 
والوزرات تضع الوزارة في المرتبة 

الثانية مباشرة بعد وزارة النفط 
في قيمة التحصيل وااليرادات حيث 
بلغت النســبة المقرر للوزارة في 
حيــن تحصيلها للمبلــغ المعتمد 
والمشار اليه تكون ٧٪ من االجمالي 
المقــدر للتحصيــل والــذي يقدر 
بـ٧٫٥٠٢ مليــارات دينار الذي كان 
في الســنة المالية السابقة ١٥٫٨١١ 

مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن الوزارة 
حصلــت ايــرادات خــالل الســنة 
المالية المنتهية ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغت 
٣١١ مليون دينار بنســبة تحصيل 
بلغــت ٦٢٫٨٪ مــن اجمالي المقدر 
الذي بلغ ٤٩٥٫٦ مليون دينار نظير 
بيع الكهرباء والماء وايصال التيار 

لمستهلكين جدد وهم اكثر البنود 
تحصيل في بنود االيرادات الخاصة 
بالــوزارة، اال ان المبالــغ المقدرة 
للســنة الماليــة الجديــدة تضــع 
عبئا كبير على الوزارة ممثلة في 
قطاع شؤون العمالء المسؤول عن 
تحصيل جميع مديونيات الكهرباء 
والماء من خالل مكاتبه المنتشرة في 
المحافظات لذا يجب مضاعفة الجهد 
والبحــث عن المســتمر عن اليات 
جديدة للتحصيل كما يحدث اآلن من 
تخصيص تطبيق للدفع االلكتروني 
البوابة االلكترونية للوزارة  على 
اضافــة الــى تكثيف االشــعارات 
للعمالء وحثهم على الدفع وتحصيل 
المديونيات المستحقة القديمة قبل 

ســقوطها بالتقادم وضياعها على 
خزينة الدولة اضافة الى تســهيل 
االجراءات امام العمالء ومساعدتهم 
على انهاء معاملتهم الخاصة بدفع 
المديونيــات والتــي تحتــاج الى 
مراجعــة الوزارة في ظل الجائحة 
واالجراءات الصحية المطبقة اآلن.

وثمنت الوزارة بدء تخصيص 
فتــرة مســائية إلنهــاء معامــالت 
المراجعين في الوزارة االمر الذي 
من شأنه تسهيل االجراءات وإنهاء 
المعامالت الخاصة بشؤون العمالء 
الخاصة بدفع المديونيات واقرارات 
الذمة وصرف التأمين وغيرها من 
المعامــالت االخــرى ذات العالقة 

بالتحصيل.

البديح: دعم الدور النقابي في الوزارات بزيادة  ٧٥٣ ألف دينارعن املبلغ املقدر في السنة املالية السابقة
واملؤسسات والهيئات ملنتسبيها

يوسف غامن

شــدد رئيــس جمعيــة 
الوطنيــة احملامي  النزاهــة 
أحمد حمد البديح على أهمية 
دعم ما تقوم به النقابات في 
جميع الوزارات واملؤسسات 
والهيئــات احلكومية، وذلك 
ملا لها من أهمية في احلفاظ 
علــى حقــوق ومكتســبات 
املنتســبني إلى هذه اجلهات 
من املوظفني والعاملني على 
اختالف تخصصاتهم وطبيعة 

أعمالهم، وكذلك اجلمعيات املهنية.
وأشــار البديح إلى اجلهود التي يقوم بها 
القائمون علــى هذه النقابات واجلمعيات في 
احلفاظ على مكتســبات منتســبيها من جهة 
وفي حتصيــل املزيد من احلقوق واملزايا مبا 
يتناسب مع طبيعة عمل كل جهة انطالقا من 
احلــرص على تقــدمي األفضل لهــم. وأوضح 
البديح أن الكويت فيها ٣٨ نقابة عمالية منها 

١٩ تستحق دعما سنويا ثابتا 
فيما تستحق النقابات األخرى 
معونة تأسيسية مرة واحدة 
وقدرهــا ٥ آالف دينار، وفقا 
للوزيرة مرمي العقيل. وأوضح 
البديح أن الدستور الكويتي 
كفــل مبــدأ حريــة تكويــن 
اجلمعيات والنقابات للعاملني 
والقطاعات بشرائحها املختلفة 
احلكومية والنفطية واألهلية، 
ومبا ينسجم مع االتفاقيات 
الدوليــة ذات العالقة ومنها 
االتفاقية ٨٧ لعام ١٩٤٨ بشأن 
احلرية النقابية وكفالة احلق النقابي، وبالتالي 
ال بد أن تقوم هذه النقابات بدورها املطلوب في 
الدفاع عن مصالح وقضايا أعضائها، السيما 
أنها تعمل وفق األطر واإلجراءات القانونية، 
ومبا يتماشى مع استيفائها لشروط التأسيس 
قبل إشــهارها، وأن تلقى الدعــم من اجلهات 
املعنية لتستطيع أداء رسالتها وحتقيق أهدافها 

ومصالح أعضائها ومكتسباتهم.

أحمد البديح

اصدار الالئحة التنفيذية خالل ستة اشهر من تاريخ صدور القانون
في ضوء االتفاقيات الدولية التي وقعت 
عليهــا دولة الكويــت ودخلت حيز التنفيذ 
وأصبحت جزءا من تشريعاتها ومن بينها 
اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد 
صدور القانون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ في شأن 
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واالحكام 

الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ونظرا ألهمية حريــة تداول المعلومات 
والحــق فــي االطالع والحصــول عليها في 
شــتى المجاالت ارســـاء لـــمبدأ الشفافية 
والنزاهة في المعامالت االقتصادية واإلدارية 
بما يكفــل تحقيق االدارة الرشــيدة ألموال 
وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام االمثل 
لها تجسيدا للهدف االول مـن اهـداف هيئة 
مكافحة الفساد، فقد رؤي العمل على اصدار 

قانون ينظم هذا الحق.
يتكون مشروع القانون من سبعة فصول، 
تقع في سبع عشرة مادة وقد تناول الفصل 
األول منه تعريفا قانونيا وافيا للمصطلحات 
الــواردة فيه وقرر الفصــل الثاني حق كل 
شــخص في االطالع علــى المعلومات التي 
فــي حوزة الجهــات وألزم الجهة بتســهيل 
حصولــه عليها في التوقيت والكيفية التي 

حددها القانون.
كمــا اوجب على كل جهة تعيين موظف 
مختص او اكثــر للنظر في طلب الحصول 
على المعلومات مع منحه الصالحيات الالزمة 
لتمكينــه من الوصول اليها، وكذلك تنظيم 
وتصنيف وفهرســة المعلومــات والوثائق 
حسب االصول المهنية والفنية وتصنيف ما 

يجب اعتباره سريا وذلك خالل سنتين من 
تاريخ العمــل بهذا القانون، وينظم الفصل 
الثالث افصاح الجهة من خالل نشــر دليل 
علــى موقعها اإللكتروني خالل ٣ ســنوات 
من تاريخ العمل بهذا القانون يحتوي على 
قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين 
بالقانون ومن بين هذه المعلومات القوانين 
والنظــم واللوائــح والقــرارات التي تعمل 
بموجبها والسياسات العامة التي تؤثر على 
االفراد، وكيفية اتخاذ القرار وقنوات االشراف 
فيها والمساءلة، وهيكلها التنظيمي بما في 
ذلك االختصاصــات والواجبات الوظيفية، 
ودليل بأسماء القياديين وكيفية التواصل 
معهم، والخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة 
للجمهور وقائمة بالمستفيدين من برامجها، 

والمعلومات المتعلقة بالمشروعات وأعمال 
الجهة.

وأوضح الفصل الرابع اجراءات تقديم طلب 
الحصول على المعلومات وأحال الى الالئحة 
التنفيذية تحديد نموذج الطلب والبيانات 
والمســتندات الواجبة، وحدد مواعيد الرد، 
واإلجراءات المتبعة عند الموافقة على تقديم 
المعلومة، وأجاز تسليم الطالب صورا من 
الوثائق المرتبطة بعد ســداد الرســم الذي 
تحــدده الالئحة التنفيذيــة وألزم الموظف 
المختص في حالة رفض الطلب إخطار الطالب 

بأسباب الرفض كتابة.
ثم جــاء الفصل الخامــس مبينا ألحكام 
حماية المعلومات والتي تقتضي اعتبارات 
المصلحة العامة عدم الكشــف عنها والتي 

مــن بينهــا اعتبــارات االمــن او المســاس 
بالحياة الخاصة او المساس بالعدالة، وكفل 
مشروع القانون حق التظلم من قرار رفض 
طلب الشــخص بالحصول على المعلومات 
وفقــا لالجراءات التي تـحـــددها الـــالئحة 

التـنـفـيـذية.
وحدد الفصل السادس الجرائم والعقوبات 
والجهــة التي تتولى التحقيــق والتصرف 
واالدعاء بشأنها وهي النيابة العامة، وتناول 
الفصل الســابع اصدار الالئحــة التنفيذية 
خالل ستة اشهر من تاريخ صدور القانون، 
والذي تحدد للعمل به ستة اشهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرســمية وذلك إلتاحة 
الفرصة لالنتهاء من اإلجراءات الالزمة قبل 

نفاذ القانون.

االثنني ٧ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

(املرحلة الرابعة)


