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٥ نواب يقترحون منح احلق األصيل لألفراد واجلهات الرقابية 
في احلصول على املعلومات املتاح الكشف عنها دون قيود مانعة

تقدم النواب مهند الساير 
ود.حســن جوهر وعبداهللا 
املضــف ومهلهــل املضــف 
ود.عبدالكرمي الكندري باقتراح 
بقانون بشــأن تعديل بعض 
احكام القانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠٢٠ في شــأن حق االطالع 
على املعلومات، ونصت مواده 

على ما يلي:
املــادة األولى: تســتبدل 
بنصــوص املــواد (٥ الفقرة 
األولى، ١٢ البند ٢، ١٣ الفقرة 
األولى، ١٤) من القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠٢٠ املشــار اليه 

النصوص اآلتية:
الفقرة األولى من املادة ٥:

تلتزم اجلهات بأن تنشر 
على موقعها اإللكتروني خالل 
ســنة من تاريخ العمل بهذا 
القانون دليــال يحتوي على 
قوائم املعلومات املتاح الكشف 

عنها».
البند رقم ٢ من املادة ١٢:

«٢ - إذا تقررت الســرية 
مبوجب الدســتور او قانون 
او بقرار من مجلس الوزراء 

٭ جهاز املراقبني املاليني.
٭ اجلمعية الكويتية للدفاع 

عن املال العام.
٭ وحدة التحريات املالية.

٭ جهاز حماية املنافسة.
٭ بنك الكويت املركزي.

األداء  متابعــة  جهــاز  ٭ 
احلكومي.

٭ إدارة الفتوى والتشريع.
٭ اجلهاز املركزي للمناقصات 

العامة.
٭ ديوان اخلدمة املدنية.

٭ وزارة املالية.
٭ وزارة التجارة والصناعة».
املادة الثالثة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديــل 
بعض أحــكام القانــون رقم 
١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق 
االطالع على املعلومات على 

ما يلي:
مــن  الهــدف  كان  ملــا 

وعليها الرد عليه خالل ستني 
يومــا، ويكون رفض التظلم 
بكتــاب مبينــا بــه اســباب 
الرفض، وال يجوز بأي حال 
من األحوال اإلهمال او االمتناع 

عن الرد على التظلم».
املادة ١٤: «يعاقب باحلبس 
مــدة ال تزيــد علــى ســنتني 
وبغرامــة ال جتــاوز ثالثــة 
آالف دينــار او بإحدى هاتني 

العقوبتني:
١ - كل موظــف مختــص 
امتنع عن تقدمي املعلومة ملقدم 

٥ - كل موظــف مختص 
تقاعــس او امتنــع عمدا عن 
الرد على التظلم املنصوص 
عليه طبقا للمادة ١٣ من هذا 
القانون دون مسوغ قانوني.
وفي جميع االحوال يجب 
حتــري توافــر حســن نيــة 
املوظف واملصلحة العامة اذا 
اخل بأغراض سرية املعلومات 

قبل توقيع العقوبة عليه».
املادة الثانية: تضاف فقرة 
جديدة الى املــادة رقم ٢ من 
القانون رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠

الطلــب او اطالعه على اصل 
الوثيقة بغير مسوغ قانوني.
٢ - كل موظــف مختص 
اعطى معلومة غير صحيحة 

ملقدم الطلب.
عمــدا  أتلــف  مــن   - ٣
الوثائق أو املستندات اخلاصة 

باملعلومات.
٤ - كل من أخل بســرية 
املعلومات املقررة مبوجب هذا 
القانون او اي قانون آخر إال اذا 
كانت املصلحة العامة تقضي 

كشف املعلومة.

املشار اليه نصها اآلتي:
«وفــي كل األحــوال يجوز 
للجهات الرقابية على االموال 
العامة التالي ذكرها احلق في 
االطالع على املعلومات التي في 
حوزة اجلهات واحلصول عليها 
دون اي رسوم مبا ال يتعارض 
مع هذا القانون والتشريعات 

النافذة وهي:
٭ جلنة حماية االموال العامة 

في مجلس االمة.
٭ ديوان احملاسبة.

٭ الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠
في شــأن حق االطالع على 
املعلومــات تنظيــم حريــة 
تداول املعلومات، وإرســاء 
ملبــدأ الشــفافية والنزاهة، 
واملزيد من الضمانات في حق 
احلصول علــى املعلومات، 
وحرصا على عدم استغالل 
بعض اجلهــات النصوص 
التي ارجأت حــق االمتناع 
لهــا، ولتقــدمي الضمانــات 
لألفراد جاءت هذه التعديالت 
جتسيدا للهدف الفعلي من 
القانون، ومنح احلق األصيل 
لألفراد واجلهات الرقابية في 
احلصول على املعلومات دون 
قيود مانعة، كما وفرت هذه 
التعديالت احلماية للموظفني 
من املساءلة القضائية حال 
كشف الفساد وذلك لتوافر 
العامــة  شــرط املصلحــة 
من إفشــاء ســرية معلومة 
تنتفــي احلاجــة لســريتها 
وذلــك النتفــاء املصلحــة 
من ســريتها للتعارض مع 

املصلحة العامة.

من خالل تعديل قانون حق االطالع على املعلومات

مهند الساير د.عبدالكرمي الكندري مهلهل املضفعبداهللا املضفد.حسن جوهر

- بنــاء على عــرض الوزير 
املعنــي - باعتبــار األوراق 
التي تضمنتها سرية وللمدة 
التــي يحددهــا املجلس على 
أن ال يقضــي القرار بســرية 
الــى اإلضــرار  املعلومــات 
الفادح باملصلحة العامة مبا 
يتجاوز املصلحة التي حتققها 

السرية».
الفقرة األولى من املادة ١٣:
«في جميع حاالت رفض 
الطلب أو عدم الرد يكون ملقدم 
الطلب تقدمي تظلم الى اجلهة 

عبداهللا فهاد: كم عدد القسائم الصناعية؟
وجــه النائــب عبداهللا 
فهــاد ســؤاال إلــى وزيــر 
التجـــــارة والصناعــــة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، 
عن عدد القسائم الصناعية 
اململوكة للدولة املؤجرة إلى 
الشركات والقطاع اخلاص 
واملطورين. ونص السؤال 
على ما يلي: يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي: ١- عدد 
القسائم الصناعية اململوكة 

للدولة املؤجــرة إلى الشــركات والقطاع 
اخلاص واملطورين وأماكن تلك القسائم.

٢- كشف بأسماء الشركات املستأجرة 
واملطورة ومدة العقد وسعر التأجير للمتر.

٣- صــورة مــن معاييــر التعاقــد مع 
املطورين والشركات املستأجرة للقسائم 
اململوكة للدولة وإجراءات اإلعالن والتعاقد 

املتبعــة وكيفية تســعير 
قيمــة اإليجــار فــي هــذه 

العقود.
٤- هــل مــددت عقود 
بعض الشركات املستأجرة 
والشــركات املطورة؟ وما 
فــي  اإليجاريــة  القيمــة 
فترة التمديد؟ وما السند 
القانوني للتمديد وحتديد 
القيمــة اإليجاريــة؟ مــع 
تزويدي باملستندات الدالة 

على ذلك.
٥- هل تسلمت الهيئة 
العامة للصناعة القسائم التي انتهت مدة 

عقودها؟
٦- هل وقعــت أي غرامات عن فترات 

ما بني انتهاء العقود والتسليم؟
٧- ما اإلجراءات التي ستتخذها الهيئة 
العامــة للصناعة بخصوص العقود التي 

انتهت مدتها أو شارفت على االنتهاء؟

عبداهللا فهاد

حمد العبيد: ما عدد من تقرر صرف معاشات 
استثنائية لكل منهم ومازالوا يتمتعون باالستثناء؟

خالد العتيبي: بداية سداد القرض اإلسكاني 
بعد االنتهاء من جميع اخلدمات في املدينة

وجه النائب حمد العبيد 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبد الوهاب الرشيد قال في 
مقدمتــه: تنص املادة ٨٠ من 
األمر األميري بالقانون رقم٦١
لســنة ١٩٧٦ بإصدار قانون 
التأمينــات االجتماعية على 
أنه «يجوز بقرار من مجلس 
الــوزراء منــح معاشــات أو 
مكافآت اســتثنائية للمؤمن 
عليهم وأصحاب املعاشات أو 
املستحقني عنهم أو لغيرهم 
مــن الكويتيــني ولــو كانوا 
من غيــر اخلاضعني ألحكام 
هذا القانــون» وقد منى الى 

قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا برغبة بعدم االعتداد 
التيــار الكهربائي  بإيصال 
فقط للبدء في سداد القرض 
اإلسكاني، وأن يتم البدء في 
التحصيــل عقــب االنتهاء 
من جميع اخلدمات والبنى 
التحتية باملدينة السكنية.

وقال في مقدمة اقتراحه: 
تعانــي املــدن اإلســكانية 
اجلديدة من نقص شــديد 
والبنــى  اخلدمــات  فــي 
التحتية، وبسبب ذلك يفاجأ 
املواطن عقب تسلمه البيت 
احلكومــي أو بعد االنتهاء 
من بنائــه وإيصال التيار 

كبيرة عن معدل املعاشــات 
التقاعديــة التي تصرف ملن 
سواهم من الغالب األعم من 
املتقاعدين ودون تبني ضوابط 
أو معايير تبرر هذا التفاوت.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي: 
١ ـ بيــان بعــدد من تقرر 
صرف معاشــات استثنائية 
لكل منهم وما زالوا يتمتعون 
بهذا االســتثناء على أن يتم 
تصنيفهم وفقا ألحكام املادة 
إليهــا (املؤمــن  ٨٠ املشــار 
عليهم ـ أصحاب املعاشات ـ 
املســتحقني لهمـ  غيرهم من 
الكويتيني اخلاضعني ألحكام 

والبنى التحتية الضرورية 
الســكنية  املدينــة  فــي 
اجلديــدة، ويعود ذلك إلى 
تأخر اجلهات احلكومية في 
تسلم أغلب املشاريع املهمة 
من الشركات املنفذة وأغلبها 
مشاريع خلدمات أساسية 
ال غنــى عنهــا مرتبطــة 
بوزارات الصحة والداخلية 
والتربية، األمر الذي يجبر 
املواطن علــى الذهاب إلى 
املناطق القريبة له لتلبية 
احتياجاتــه الضروريــة 
اليومية أو االنتقال للسكن 
في مناطق تتمتع باخلدمات 
حتــى االنتهاء مــن جميع 

٨٠ املشار اليها ان وجد. 
٥ ـ هــل هناك حــد اعلى 

للمعاشات االستثنائية؟ 
٦ ـ اإلفادة عــن إذا كانت 
املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة هــي مــن يلزم 
تســتحق  التــي  باملبالــغ 
كمعاشــات اســتثنائية او 
اخلزانة العامة للدولة وفي 
حــال كانت اخلزانــة العامة 
للدولة هي التي تتحمل تلك 
املعاشات االستثنائية يرجى 
تزويدي بإجمالي املبالغ التي 
حتملتها خالل السنة املالية 
املنتهيــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وحتى 

تاريخه.

فروعها املختلفة.
٢- تشكيل جلنة وزارية 
تتولــى مهمــة اإلشــراف 
علــى االنتهــاء مــن جميع 
اخلدمــات والبنى التحتية 
للمــدن اجلديــدة وتتولى 
مهمة اإلعــالن في اجلريدة 
الرسمية عن تسلم مشاريع 
اخلدمات كافة، ويكون اليوم 
التالــي لتاريخ النشــر في 
اجلريدة الرسمية هو تاريخ 
استحقاق أول قسط للقرض 
اإلسكاني وفق اآللية املتبعة 
لبنــك االئتمان الكويتي أو 
العامة للرعاية  املؤسســة 

السكنية.

هذا القانون).
٢ ـ بيان مبتوسط معدل 
مقــدار الزيــادة فــي املعاش 
االستثنائي املمنوح للمستحق 

حسب الفئات املشار اليها.
٣ـ  حتديد النسبة املئوية 
ألصحــاب املناصب القيادية 
ممــن تقرر االســتفادة منهم 
ملعاشات استثنائية بالنظر 
الى اجمالــي عدد من منحوا 

هذا. 
٤ ـ توضيــح ما إذا كانت 
هنــاك معاييــر وضوابــط 
معمــول لها ملنح املعاشــات 
االســتثنائية وحتديد مقدار 
الزيادة للفئات الواردة باملادة 

املشاريع اخلدمية.
ونص االقتراح على ما يلي:

١- عدم االعتداد بإيصال 
التيار الكهربائي فقط للبدء 
في سداد القرض اإلسكاني، 
ويتــم البدء فــي حتصيل 
األقساط الشهرية املستحقة 
لبنــك االئتمان الكويتي أو 
العامة للرعاية  املؤسســة 
السكنية عقب االنتهاء من 
جميــع اخلدمــات والبنــى 
التحتية باملدينة السكنية 
وأهمهــا تشــغيل املخافــر 
واملســتوصفات واملدارس 
بجميــع مراحلهــا وكذلــك 
اجلمعيــات التعاونيــة أو 

حمد العبيد

خالد العتيبي

علمي انه مت صرف معاشات 
استثنائية لبعض القياديني 
وغيرهــم تتفــاوت بصورة 

الكهربائي والبدء في سداد 
القرض اإلســكاني بغياب 
الوزارية  أغلب اخلدمــات 

الكندري: اجلهات املختصة أهملت حتديد األعمال الشاقة وتصنيفاتها
أسامة أبو السعود

دعمــًا للحركــة النقابية 
الكويــت وتشــجيعا  فــي 
جلهودهــم وحتقيق مبادئ 
العدل واملساواة التي أرسى 
الدســتور، وسعيا  دعائمها 
لتذليل العقبات التي تواجههم 
لبذل املزيد من اجلهود لتنمية 
بلدنــا احلبيــب، عقد عضو 
مجلس األمة النائب فيصل 
الكندري اجتماعا موسعا مع 
رؤســاء وأعضاء االحتادات 
والنقابات العمالية في البالد 
سواء احلكومية أو النفطية.
وتضمن اللقاء االستماع 
إلــى رؤية احلركــة النقابية 
حول ما تقدم به النائب فيصل 
الكندري من اقتراح بقانون 
بشأن اإلضافة إلى القانون رقم 
٩٠ لســنة ١٩٩٥ بإضافة بند 
جديد برقم ٨ إلى املادة ١٧ من 
قانون التأمينات االجتماعية 
بشأن حتديد األعمال الضارة 

اتخــاذ  عــن  وتقاعســت 
مســؤولياتها والعمــل بهــا 
حســب اإلجــراءات، مضيفا 
أن هناك مماطلة متعمدة من 
اجلهاز املعني بالتصنيف وهو 
غير مؤهــل فنيا ويخلو من 

األجهزة املتطــورة وبه عدد 
قليل من املختصني.

وأوضح أن القانون املقترح 
ســيحدد الدورة املســتندية 
مبدد محددة وفترات ملزمة، 
مشيرا إلى هذا املقترح معني 

به جميع املوظفني بأسمائهم 
ومهــام أعمالهم ممن تســدد 
جهات العمل اشتراكات لهم 

في التأمينات االجتماعية.
وأكد الكندري دعمه الكامل 
ملطالــب احلركة النقابية في 

من السلبيات السابقة بتحديد 
الشــاقة  أصحــاب األعمــال 

واخلطرة.
وأعــرب عــن ســعادته 
باللقاء مع رؤســاء النقابات 
واالحتادات واالســتماع إلى 

العاملون في  الكويت سواء 
القطاع احلكومي أو النفطي 
أو اخلاص، مشــددا على أن 
القانــون يهدف إلى إرســاء 
مبادئ العدل واملساواة التي 
أقرها الدستور ويعالج العديد 

رأي احلركة النقابية في أي 
مقترح قانون ألنهم أصحاب 

الشأن واالختصاص.
الكندري  النائــب  وختم 
بالقول «مــا نصبو إليه هو 
تصحيــح املســار من خالل 
تقدمي مشاريع القوانني التي 
تصب أوال وأخيرا في مصلحة 
املواطن وحتقيق طموحاته 
وتطلعاتــه، واحملافظة على 

حقوقه ومكتسباته».
تصحيح األوضاع

من جهته، أشــاد رئيس 
نقابــة العاملني في شــركة 
الكويتيــة  النفــط  ناقــالت 
نــادر زياد احلربــي باللقاء 
مع النائــب فيصل الكندري 
وتبنيــه العديد من املطالب 
العماليــة وفــي مقدمتهــا 
تصنيــف األعمــال الضارة 
والشــاقة واخلطرة، متمنيا 
حتقيــق العــدل واإلنصاف 

جلميع العمال.

اجتمع مع رؤساء النقابات واالحتادات العمالية ملناقشة تعديالت قانون التأمينات بشأن حتديد األعمال الضارة والشاقة واخلطرة

فيصل الكندري مع عدد من رؤساء النقابات واالحتادات وممثليهم املشاركني في اللقاءالنائب فيصل الكندري متحدثا خالل اللقاء

والشاقة واخلطرة.
الكنــدري خــالل  وقــال 
اللقــاء إن اجلهات املختصة 
األعمــال  حتديــد  أهملــت 
الشــاقة والضارة واخلطرة 
وتصنيفاتهــا منــذ عقــود، 

يسعدنا االستماع إلى صوت احلركة النقابية في أي قانون يخصهم وحتقيق مبادئ العدل واملساواةما نصبو إليه هو تصحيح املسار من خالل تقدمي مشاريع القوانني التي تصب في مصلحة املواطن

شعيب شعبان: متى تصرف «الصفوف اإلمامية»؟
النائــب شــعيب  وجــه 
شــعبان ســؤاال إلــى وزير 
الدفاع الشيخ عبداهللا العلي، 
بشأن شــكاوى من الضباط 
واألفراد في قطاعات مختلفة 

من اجليش الكويتي.
ونص السؤال على ما يلي:
وردتني شكاوى عدة من 
السادة الضباط واألفراد في 
قطاعات مختلفة من اجليش 

الكويتي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - منى إلى علمي أن هناك تعديالت متت 
في كشف الصفوف األمامية اخلاصة باجليش 
الكويتي وقلصت مدد اخلدمة لكثير من الضباط 
واألفراد لديكم، فما مدى صحة ذلك؟ كما يرجى 
توضيح األسباب مشفوعة باألسانيد القانونية.

٢ - هل سيفتح باب جلنة تظلمات أو تلقي 
شكاوى في موضوع مكافأة الصفوف األمامية؟

٣- متــى املوعد احملدد 
لصرف مكافــأة الصفوف 
األماميــة جلميــع قطاعات 
الكويتــي؟ ومــا  اجليــش 
أسباب التأخير في الصرف؟

٤ - فيما يخص عملية 
الطلبــة الضبــاط  قبــول 

للجيش الكويتي:
٥ - مــا تعريف القبول 
عــدد  وكــم  كاحتيــاط؟ 
القرعة  املســتبعدين مــن 
املتقدمــني؟ وهــل  وعــدد 
املبعدين بأســباب  أبلغتم 

استبعادهم؟
٦ - هل ســيطلب املستبعدون أو غير 
املقبولني من الضباط إلى التجنيد ســواء 
كان ســبب االستبعاد صحيا أو غيره؟ مع 
توضيح سبب طلب التجنيد ألشخاص سبق 
رفض قبول ملفاتهم أو استكمال إجراءاتهم 

لدخول قرعة الطلبة الضباط.

شعيب شعبان


