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قانون حق االطالع سيسهم في حتسني موقع الكويت في املؤشرات الدولية اخلاصة 
بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وحتسني بيئة األعمال واملنافسة واحلوكمة

رئيس الوزراء: علينا كمواطنني قبل أن نكون مسؤولني
أال مناطل جتاه أي خطوة تعزز النزاهة ومحاربة الفساد

ترأس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في قصر بيان امس اجتماعا 
عبــر تقنية االتصــال املرئي 
املباشــر بشــأن قانون (حق 
االطــالع علــى املعلومــات) 
وقواعــد تنفيــذه بحضــور 
الوزراء وقياديني من ٧٥ جهة 

حكومية.
وألقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء كلمة نصها كالتالي:

يطيــب لي في البداية أن 
انتهز هذه الفرصة وأرفع إلى 
مقام صاحب الســمو األمير 
وسمو ولي عهده وللشعب 
الكويتي الكرمي أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
األعيــاد الوطنيــة املجيدة، 
سائال املولى القدير أن يحفظ 
كويتنا الغالية من كل سوء 
وأن يــدمي علينا نعمة األمن 

واالستقرار.
وال يســعني وبعد مرور 
ســنة منــذ أن مت اكتشــاف 
أول حالــة إلصابة بڤيروس 
كورونا فــي الكويت بتاريخ 
٢٠٢٠/٢/٢٤ أن أتقدم بعظيم 
الشكر والعرفان من أخواتي 
وإخواني في الصفوف األمامية 
وفي مقدمتهم الطواقم الطبية 
من أطباء وممرضني وفنيني 
ومن رجال الشرطة واجليش 
الوطنــي وقــوة  واحلــرس 
اإلطفاء العام وكافة اجلهات 
احلكومية واملتطوعني على ما 
قاموا ويقومون به من جهود 
جبارة خالل سنة كاملة وعلى 

مدار الساعة.
نســأل اهللا العلي القدير 
أن يرفع عنا هذه الغمة وأن 
يحفــظ البــالد والعبــاد إنه 

سميع الدعاء.
أخواتي وإخواني،

نلتقي وفي هذا التوقيت 
حتديدا لتبيان آليات وأدوات 

الكويت مــن هذه التدابير ما 
يعزز ضمــان حــق االطالع 
واحلصول علــى املعلومات 
والشــفافية في إدارة مرافق 

الدولة.
وفي السياق ذاته، صادقت 
الكويــت علــى العديــد مــن 
االتفاقيات في مجال مكافحة 
الفساد وقد تضمنت اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
في املادة العاشرة منها اتخاذ 
الدول األطــراف ما يلزم من 
تدابير لتعزيز الشفافية في 
العموميــة ونصت  إدارتهــا 
صراحة علــى ٣ تدابير منها 
«اعتماد إجــراءات أو لوائح 
متكن عامة الناس من احلصول 
علــى معلومات عــن كيفية 
العمومية وعمليات  إداراتها 

اتخاذ القرارات فيها».
وقــد وافق مجلــس األمة 
املوقر على املشروع احلكومي 
لقانــون حــق االطــالع على 
املعلومات في شهر أغسطس 
املاضي ومت نشره في اجلريدة 
الرســمية مما يعد مقياســا 
حقيقيا جلدية الكويت نحو 
التــي  الدوليــة  التزاماتهــا 
صادقت عليهــا ومنها العهد 
املدنيــة  الدولــي للحقــوق 
والسياســية والذي صادقت 

الدولة الســابعة عربيا بهذا 
الصدد ومن املتوقع واملأمول 
أن يســــهم هــذا القانون في 
حتســني موقــع الكويت في 
الدولية اخلاصة  املؤشــرات 
النزاهــة ومحاربة  بتعزيــز 
الفساد كمؤشــرات مدركات 
الفساد وغيرها من املؤشرات 
الدولية واإلقليمية ذات الصلة 
وكذلك يساهم في حتسني بيئة 
األعمال واملنافسة واحلوكمة 
مما سينعكس باإليجاب على 
مختلف األصعدة االقتصادية 
والسياســية واالجتماعيــة 
والثقافية ويســاهم بتعزيز 
مــن  والتمكــني  الشــفافية 
املساءلة وتعتبر هذه اخلطوة 
التشريعية ضمن جهود الدولة 
لتنفيذ استراتيجية الكويت 

للنزاهة ومكافحة الفساد.
القانون والئحته  وينظم 
التنفيذية خطوات وإجراءات 
حتتــوي علــى مــدد محددة 
تلتزم كافة اجلهات احلكومية 
والشركات التي تساهم فيها 
الدولة بنسبة تزيد على ٥٠٪ 
من رأسمالها بتقدمي معلوماتها 
املبينة بالقانون كما يترتب 
على اإلخالل بتنفيذ بنود هذا 
القانون عقوبــات تصل إلى 
احلبــس أحيانا ملــن يخالف 
بنــوده مــن املســؤولني في 

احلكومة.
أخواتي وإخواني،

ال يســعني في اخلتام إال 
أن أدعوكــم جميعــا وأدعــو 
كافة املســؤولني في اجلهات 
احلكومية واملخاطبني بأحكام 
هذا القانون إلى االلتزام مبا 
جاء به من ضوابط املوازنة 
بــني حــق االطــالع وحــق 
حمايــة اخلصوصية لألفراد 
وخصوصية املعلومات العامة 
ذات العالقة مبصالح الدولة 

العليا واجبة احلماية.

عليه الكويت واملتضمن في 
أحد بنوده على أن «احلرية 
في التماس مختلف ضروب 
املعلومــات وتلقيهــا ونقلها 
سواء بشكل مطبوع أو مكتوب 

أو بأي وسيلة أخرى».
كما يعتبر صدور القانون 
خطــوة متقدمــة إلنفــاذ ما 
التزمــت بــه الكويــت وفقا 
للمتطلبات الدولية اخلاصة 
مبكافحة الفساد والتي سبق 
أن أصــدرت الكويــت بنــاء 
عليها القانون رقم ٢ لســنة 
٢٠١٦ بإنشــاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد «نزاهة» وهذه 
القوانني وغيرها هي خطوة 
نحو إعالء مفاهيم الشفافية 
واملشاركة املجتمعية وتعكس 
رغبة جادة للحكومة لتحسني 
موقــع الكويــت الدولي في 
مؤشرات مدركات الفساد وهو 
ما حتقق إيجابيا في التقرير 
الدولي األخير الصادر مؤخرا.
وقــد أصدر وزيــر العدل 
الالئحــة التنفيذية للقانون 
تنفيــذا  املاضــي  الشــهر 
لنص القانــون وخالل املدة 
الزمنيــة احملــددة بــه وبهذا 
القانون تنضــم الكويت إلى 
الـــ ١٢٠ دولة التــي أصدرت 
تشــريعات مماثلة وتصبح 

سموه ترأس اجتماعاً للتعريف بقانون حق االطالع على املعلومات وقواعده التنفيذية

سمو الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح والشيخ د.باسل الصباح خالل االجتماع

تنفيــذ قانون حــق االطالع 
على املعلومات رغم استقالة 
احلكومة وتكليفها بالعاجل 
أن أهميــة  إال  األمــور،  مــن 
هذا القانــون ودوره الفعال 
فــي ترســيخ مبــدأ تعزيــز 
الفساد  الشــفافية ومكافحة 
يفــرض علينــا كمواطنــني 
قبــل أن نكــون مســؤولني 
أال مناطــل أو نســوف جتاه 
أي خطوة إيجابية ملســيرة 
جهودنا جتاه تعزيز النزاهة 
ومحاربة الفساد، السيما أن 
موعد نفاذ القانون يحتم علينا 
التواصل مع املسؤولني على 
تنفيــذ بنوده مــن القياديني 
واملعنيني والتأكد من استعداد 
كافة اجلهات احلكومية قبل 
موعــد ســريان القانون في 

تاريخ ٢٠٢١/٧/٣.
أخواتي وإخواني،

لقد تضمنت استراتيجية 
النزاهــة  الكويــت لتعزيــز 
ومكافحة الفساد ٢٠٢٤/٢٠١٩ 
والتي أطلقها املغفور له الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
في احملــور املتعلق بالقطاع 
العام هدفا استراتيجيا يتمثل 
في تعزيــز النزاهة وتطوير 
كفاءة اخلدمات العامة، حيث 
أدرج ذلك كأولوية بأن اتخذت 

اخلالد دّشن آلية إدارة عمليات 
احلوادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء

دّشن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد آلية إدارة عمليات احلوادث 
الكبــرى التابعة لقوة اإلطفاء العام. رافق 
ســموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. 
واســتمع سموه إلى شرح من رئيس قوة 
اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد عن اآللية 

املزودة بكل أجهزة االتصاالت والكاميرات 
احلرارية والتي حتتوي أيضا على شاشات 
عرض ذكيــة وطائرة بدون طيار (درون) 
تســاعد في الكشــف امليداني عن احلرائق 
وجميع عمليات اإلنقــاذ، كما تضم اآللية 
غرفة اجتماعات ميدانية لكبار مســؤولي 

الدولة في حال األزمات والطوارئ.

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يدشن آلية إدارة عمليات احلوادث الكبرى التابعة لقوة اإلطفاء

األحمد لـ «األنباء»: االنتهاء من تأهيل 
الشركات للتخلص من إطارات «أرحية» 

دارين العلي 

أعلــن مدير عــام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمــد، أن الهيئة قامت مبا 
يلــزم لالنتهــاء مــن تأهيل 
الشركات املتخصصة للتعامل 
مع إطارات أرحية في مسارين 
مت اعتمادهما لالنتهاء من هذه 
املشــكلة.  ولفت األحمد في 
تصريح لـ «األنباء»، إلى أن 
هذه الشــركات التي تتواجد 
حاليــا في املوقع تعمل وفق 

خطــني متوازيــني للتخلــص من اإلطــارات، 
األول عبــر تقطيعهــا في املوقــع وتصديرها 
خارج الدولة مباشرة، والثاني عبر نقلها الى 
«الســاملي» والتخلص منها هنــاك بالطريقة 
املناسبة.  وأكد أن الهيئة تقوم مبتابعة عمل 

هذه الشركات وستمضي قدما 
بهذه املشاريع لتسليم األرض 
إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في أغسطس املقبل 
بهدف توزيعهــا للمواطنني 
الذين طال انتظارهم لتسلم 
قســائم منطقة جنوب سعد 
العبداهللا.  وقــال األحمد إن 
معظم العوائق املوجودة في 
املنطقة متــت إزالتها ومنها 
التــي مت  الدواجــن  شــركة 
استبدال موقعها بآخر حتت 
إشراف الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية وشركة املعادن التي أعطيت 
أرضا بديلة لها في ميناء عبداهللا، مشيرا الى ان 
العوائق املتبقية في املنطقة تتمثل في مشكلة 
اإلطارات التي تعهدت الهيئة باالنتهاء منها في 
غضون ستة أشهر أي بحلول شهر أغسطس.

تعمل على مسارين.. التقطيع ثم التصدير أو النقل إلى «الساملي»

الشيخ عبداهللا األحمد


