خليل الصالح يقترح إعفاء األمهات من الدوام ممن لديهن أبناء في املرحلة االبتدائية
أعلن النائب خليل إبراهيم الصالح عن
تقدميه مقترحاباعفاء األمهات من الدوام ،ممن
لديهن أبناء في املرحلة االبتدائية
وق��ال الصالح في اقتراحه :بعد اعتماد
وزارة التربية والتعليم قرار التعليم عن بعد
بسبب أزم��ة ك��ورون��ا التي استوجبت قيام

4

املؤسسة التعليمية ب��اج��راءات احترازية
من شأنها تواجد الطالب داخ��ل منزله في
فترة ال��دوام ،مما يلقي مسؤولية كبيرة على
عاتق أولياء األم��ور في متابعة األبناء ملدى
التزامهم بالتحصيل عن بعد ،وك��ذا متابعة
امل��ادة الدراسية التي تقدم لهم دون وجود

رعاية تعليمية متكاملة ،التي يتلقاها الطالب
في املدرسة.
وملا كان التعليم عن بعد من شأنه فرض
ضغوط كبيرة على أولياء األمور في املنازل،
مما يستلزم تفرغ أحد الوالدين ملتابعة األبناء
خاصة صغار السن في املرحلة االبتدائية.

لذا فإنني أتقدم باإلقتراح برغبة التالي،
برجاء عرضه على مجلس األمة املوقر.
(نص االقتراح)
إعفاء األمهات من الدوام ،ممن لديهن أبناء
في املرحلة االبتدائية ،لضرورة تواجدهم
خالل فترة الدراسة عن بعد.
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هنأ نظراءه في املكسيك وكوستاريكا بالعيد الوطني

الغامن يستقبل سفيري فلسطني والعراق لدى البالد
استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال��غ��امن ف��ي مكتبه ،أم���س سفير دول��ة
فلسطني لدى دولة الكويت رامي طهبوب.
كما استقبل الغامن سفير جمهورية العراق
لدى دولة الكويت املنهل الصافي  ،وذلك
مبناسبة استالمه مهام عمله سفيرا لبالده
لدى الكويت
من جهة أخ��رى ارس��ل رئيس مجلس
األم���ة م���رزوق ال��غ��امن ببرقيتي تهنئة
إلى رئيسة مجلس النواب في الواليات
املكسيكية املتحدة الصديقة دولسي ماريا
سوراي ريانكو ،ورئيس مجلس الشيوخ
أوسكار إدواردو راميريز أجويلير ،وذلك
مبناسبة العيد الوطني لبلدهما
كما بعث ال��غ��امن ببرقية تهنئة إلى
رئيس املجلس التشريعي في جمهورية
كوستاريكا الصديقة إدواردو نيوتن
كرويكشانك سميث ،وذلك مبناسبة العيد
الوطني لبلده

الغامن يستقبل السفير العراقي املنهل الصافي

مرزوق الغامن يستقبل السفير الفلسطيني رامي طهبوب

الدالل والشاهني يقترحان إنشاء مركز الكويت لألرشيف الوطني

ريا�ض عواد

أعلن النائبان محمد الدالل وأسامة
الشاهني عن تقدمهما باقتراح بقانون
ب��إن��ش��اء م��رك��ز ال��ك��وي��ت لألرشيف
الوطني.
وجاءت مواد االقتراح بقانون على
النحو اآلتي:

( املادة األولى )

( التعريفات )
ف��ي تطبيق أح��ك��ام ه��ذا القانون
يقصد بالكلمات والعبارات التالية
املعاني املوضحة قرين كل منها:
- 1الوزير :الوزير ال��ذي يحدده
مجلس الوزراء .
- 2املركز :مركز الكويت لألرشيف
الوطني املنشأ وفق أحكام هذا القانون
.
- 3املجلس :مجلس إدارة املركز .
- 4املدير :املدير العام للمركز.

( املادة الثانية )

يعتبر أرشيفا لغايات هذا القانون :
 - 1ال��وث��ائ��ق التاريخية التي
تتعلق بالكويت واخلليج العربي  ،أيا
كان شكلها أو تاريخها .
 - 2وث��ائ��ق وس��ج�لات وق��ي��ود
ومدونات مرئيات اجلهات احلكومية
في الكويت .
 - 3أي وثائق خاصة تهم الصالح
العام ألسباب تاريخية .
 - 4مجموع الوثائق التي انشاها
او حتصل عليها أثناء ممارسة نشاطه
كل شخص طبيعي أو معنوي مهما
ك��ان ت��اري��خ ه��ذه ال��وث��ائ��ق وشكلها
ووعاؤها .
- 5م���ا ي��خ��ص ت���اري���خ أن��س��اب
العائالت و الشخصيات البارزة التي
تقدم عند حفظها ف��ائ��دة ف��ي توفير
املصادر األولية و األدل��ة و الشواهد
على تاريخ البالد وأهلها .
- 6أي وث��ائ��ق أو م��رئ��ي��ات او
تسجيالت او ما شابه يقرر املجلس
اعتبارها ارشیفا ً وطنيا ً .

( املادة الثالثة )

( إنشاء املركز واختصاصاته )
ينشأ وف��ق أح��ك��ام ه��ذا القانون
مركز بإسم( مركز الكويت لألرشيف
ال��وط��ن��ي ) ي��ك��ون م��ق��ره ف��ي مدينة
الكويت ويتمتع بالشخصية املعنوية
 ،ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف
عليه الوزير املختص .

(املادة الرابعة )

ي��خ��ت��ص امل���رك���ز ب��ج��م��ع وح��ف��ظ
وتنظيم واالش����راف على الوثائق
العامة وتصنيفها واتخاذ كل ما من
شأنه احملافظة عليها ،وله على وجه
اخلصوص ما يأتي :
- 1جمع وتسلم وتوثيق الوثائق
وفقا ألحكام هذا القانون .
- 2جمع الوثائق املوجودة داخل
أو خارج الدولة أو صور منها والتي
تهم التاريخ الوطني للدولة ودول
مجلس ال��ت��ع��اون وش��ب��ه اجل��زي��رة
العربية .
- 3مراقبة ظروف حفظ األرشيف
التابع للجهات احلكومية واخلاصة
وجمعه وحفظه واجراء األعداد الفني
له ومتكني العموم من االطالع عليه .
 - 4جمع وتوثيق مادة األرشيف
ال���ش���ف���وي  ،وح��ف��ظ��ه��ا وت��ي��س��ي��ر
اس��ت��خ��دام��ه��ا ب��ال��ط��ري��ق��ة العلمية
املناسبة.
 - 5تصنيف الوثائق احملفوظة
ل��دى األرش��ي��ف الوطني  ،وتيسير
استخدامها واالستفادة منها وإعداد
ال��ف��ه��ارس واإلرش�������ادات واألدل����ة

املناسبة لذلك .
 - 6العمل على حماية الوثائق
من عوامل التلف  ،وإص�لاح وترميم
م��ا يصيبه ت��ل��ف منها واس��ت��خ��دام
إجراءات ووسائل الصيانة والسالمة
والسالمة الالزمة .
- 7وض���ع التعليمات ال�لازم��ة
للجهات احلكومية  ،وتقدم العون لها
فيما يتعلق باإلجراءات واالحتياطات
الالزمة حلماية وثائقها من عوامل
التلف طوال املدة املقررة الحتفاظها
مبلفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها
في عمليات اجلرد .
- 8ت���ق���دم امل���ش���ورة ل��ل��ج��ه��ات
اخلاصة بناء على طلبها فيما يتعلق
ب��اإلج��راءات واالحتياطات الالزمة
حلماية وثائقها من عوامل التلف .
 - 9تقدمي املشورة الالزمة للجهات
احلكومية للتنسيق بني قواعد تنظيم
الوثائق العامة املطبقة بها.
- 10إع������داد ون���ش���ر ال��ب��ح��وث
وال����دراس����ات ال��ت��ي ت��خ��دم أه���داف
األرش���ي���ف ال��وط��ن��ي وت��ب��رر القيم
واملنجزات التاريخية واحلضارية
ل��ل��دول��ة  ،واب����راز قيمته الوطنية
والثقافية والتربوية باستعمال كل
الوسائل املناسبة.
- 11إت���اح���ة م���ج���االت البحث
للباحثني ال��راغ��ب�ين ف��ي االس��ت��ف��ادة
من امل��ادة املعلوماتية التي يقتنيها
األرشيف الوطني .
- 12تنظيم الندوات واملؤمترات
والبرامج التدريبية وورش العمل
التي تقام داخ��ل الدولة أو خارجها
 ،وال��ت��ي ترتبط ب��أه��داف األرشيف
الوطني أو حتققها  ،أو املشاركة في
أي منها  ،وذلك بالتعاون والتنسيق
مع اجلهات املعنية .
- 13أي���ة اخ��ت��ص��اص��ات أخ��رى
تتصل بعمل األرشيف الوطني يعهد
بها إليه .

( املادة اخلامسة )

( مجلس اإلدارة واختصاصاته )
يتولى إدارة املركز مجلس إدارة
برئاسة الوزير وعضوية املدير العام
وخمسة أع��ض��اء م��ن ذوي اخلبرة
وال��ك��ف��اءة واالخ��ت��ص��اص يعينون
بقرار من مجلس ال���وزراء بناء على
تنسيب الوزير مل��دة خمسة سنوات
قابلة للتمديد م��رة واح���دة ،ويحدد
قرار التعيني مكافآت رئيس واعضاء
املجلس .
حت��دد الالئحة التنفيذية ك��ل ما
يتعلق مبجلس اإلدارة مب��ا فيها
اجتماعاته والية عمله .

( املادة السادسة )

مي����ارس امل��ج��ل��س ال��ص�لاح��ي��ات
الالزمة لتحقيق أهدافه وفق أحكام
ه��ذا القانون  ،ول��ه بوجه خاصة ما
يأتي :
- 1رسم ومتابعة تنفيذ السياسة
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ي��س��ي��ر عليها مركز
األرش��ي��ف الوطني في ض��وء أهدافه
املقررة .
- 2دراس����ة اإلع��ت��م��ادات املالية
السنوية اخلاصة باملركز وحسابه
اخلتامي وإتخاذ التوصيات الالزمة
بشأنهما .
3إقرار مشروع الهيكل التنظيميللمركز
- 4إق��رار مشروع الئحة امل��وارد
البشرية ملوظفي م��رك��ز األرش��ي��ف
ال��وط��ن��ي والئ��ح��ت��ه امل��ال��ي��ة ونظمه
ال��داخ��ل��ي��ة  ،وت��ص��در ه��ذه اللوائح
والنظم بقرار من الوزير .
- 5املوافقة على مشروعات العقود
التي يتم إبرامها مع األفراد والهيئات

محمد الدالل

واملنظمات داخل الدولة وخارجها ،
وذلك في احلدود املقررة في اللوائح
الداخلية ملركز األرشيف الوطني .
- 6رف��ع تقرير سنوي عن جميع
أوج��ه نشاط األرشيف الوطني إلى
الوزير .
- 7ب��ح��ث امل��وض��وع��ات احمل��ال��ة
إليه من الوزير أو رئيس املجلس أو
املرفوعة من املدير .
- 8قبول الهبات واإلعانات واملنح
التي تتفق مع أغراض املركز األرشيف
الوطني .

( املادة السابعة )

( مدير املركز ومهامه )
ي��ك��ون للمركز م��دي��ر ع���ام يعني
مبرسوم  ،بناء على ترشيح مجلس
اإلدارة وأع��ت��م��اد ال��وزي��ر  ،ويقوم
بتصريف ش��ؤون امل��رك��ز ف��ي ح��دود
ما ينص عليه هذا القانون واللوائح
الصادرة مبقتضاه  ،وميارس بوجه
خاص االختصاصات اآلتية :
- 1تنفيذ قرارات املجلس .
- 2القيام بجميع التصرفات املالية
ضمن احل���دود امل��ق��ررة ف��ي اللوائح
املالية للمركز .
- 3إع����داد م��ش��اري��ع السياسات
واخل��ط��ط ال�لازم��ة لتحقيق أه��داف
املركز وعرضها على املجلس .
- 4وضع البرامج الالزمة لتنفيذ
ال��س��ي��اس��ات واخل���ط���ط امل��ع��ت��م��دة
وتقدميها بشكل دوري إلى املجلس
فيما يتعلق بتنفيذ ه��ذه السياسات
واخلطط .
- 5إعداد مشروع الهيكل التنظيمي
للمركز .
- 6إع���داد الئحة ش��ؤون موظفي
األرش��ي��ف الوطني والئحته املالية
ولوائحه الداخلية .
- 7إع����داد تقرير نصف سنوي
ع��ن جميع أوج���ه ن��ش��اط األرش��ي��ف
الوطني .
- 8اإلش��راف على إع��داد ميزانية
األرش���ي���ف ال��وط��ن��ي وال��س��ه��ر على
تنفيذها .
- 9إبرام العقود واالتفاقيات باسم
امل��رك��ز  ،ومتثيل الكويت ف��ي جميع
املنظمات الدولية اخلاصة باألرشيف
.
- 10أية مهام أخرى يكلف بها من
املجلس أو الوزير .

( املادة الثامنة )

( لوائح العمل في املركز )
ي��ص��در م��ج��ل��س اإلدارة اخ�ل�ال
سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
الالئحة التنفيذية  .كما يصدر اللوائح
اإللزامية الفنية واملالية واإلداري��ة
الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون
وتيسير عمل املركز مبا فيها :

أسامة الشاهني

- 1اللوائح اخلاصة بتحديد مادة
األرشيف .
- 2الئ��ح��ة اجل��ه��ات احلكومية
أو اخلاصة التي تلزم بالتقيد بهذا
القانون .
- 3لوائح حفظ األرشيف وشروطه
ومعاجلته ونقله وحتويله .
- 4ل��وائ��ح التصرف باألرشيف
وحاالت إتالفه .
- 5الئحة الوثائق السرية ومدتها
رفع السرية عنه .

( املادة التاسعة )

( اجلرائم والعقوبات )
تختص النيابة العامة دون غيرها
بالتحقيق والتصرف واالدع���اء في
اجل��رائ��م املنصوص عليها ف��ي هذا
القانون ولوائحه .

( املادة العاشرة )

يحق للمركز ،في حال وجود خطر
يهدد األرشيف الوطني ذو األهمية
التاريخية  ،رف��ع دع���وى مل��ص��ادرة
األرشيف وا َلية احلفاظ عليه  ،وفقا
لالشتراطات التي تبينها الالئحة
التنفيذية .

( املادة احلادية عشر )

مع ع��دم اإلخ�لال ب��أي عقوبة أشد
منصوص عليها في قانون آخر ،حتدد
اللوائح املنصوص عليها في امل��ادة
الثامنة العقوبات التي توقع على
من يخالف احكامها باحلبس ملدة ال
جتاوز سنة أو بالغرامة التي ال تزيد
ع��ن خمسة األالف دي��ن��ار أو أي��ا من
هاتني العقوبتني .

( املادة الثانية عشر )

( أحكام ختامية )
ي��ح��ق ل��ل��ب��اح��ث�ين وامل��ه��ت��م�ين من
امل��واط��ن�ين أو األج��ان��ب االط�ل�اع او
احل��ص��ول على نسخ م��ن األرش��ي��ف
الوطني لغايات بحثية أو إلثبات
حقوق معينة  ،وذلك بالتقدم بطلب
للمركز او ألي من اإلدارات
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ن��ى بحفظ
األرشيف وفقا للشروط والضوابط
التي حتددها الالئحة التنفيذية

( املادة الثالثة عشر )

يلتزم رؤس��اء االدارات احلكومية
بالتعاون مع املركز وتسهيل مهمته،
والعمل على تنفيذ قراراته فيما يتعلق
بضمان االدارة السليمة ألرشيف
مؤسساتهم واحلفاظ عليها وتنفيذ
ال��ق��رارات والتوجهات ال��ص��ادرة من
املركز .

( املادة الرابعة عشر )

مي��ن��ع منعا ب��ات��ا ع��ل��ى أي جهة

خاضعة ألحكام هذا القانون اتالف
ال��وث��ائ��ق امل��ع��ت��ب��رة ارش��ي��ف دون
احلصول على إين من املركز ،وعلى
املركز قبل اصدار االذن التعرف على
الوثائق املقترح اتالفها واعداد تقرير
بشأنها  ،وتتم عملية االت�لاف وفق
ال��ش��روط والضوابط التي يحددها
املركز.

( املادة اخلامسة عشر )

على املركز تشجيع وحتفيز مالكوا
األرشيف اخل��اص التبرع بوثائقهم
للمركز خاصة املتعلق او املرتبط
بتاريخ وهوية الكويت .

( املادة السادسة عشر )

يحدد مجلس ال���وزراء بناء على
ع��رض ال��وزي��ر املعني نوعية ومدة
الوثائق التي تندرج حتت بند السري
.

(املادة السابعة عشر )

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام
هذا القانون .

(املادة الثامنة عشر )

على رئيس الوزراء والوزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانون ،
وينشر في اجلريدة الرسمية.
ون���ص���ت امل���ذك���رة اإلي��ض��اح��ي��ة
لالقتراح بقانون على اآلتي:
أن االهتمام باألرشيف في أي دولة
يأتي م��ن اهتمام ال��دول��ة بتاريخها
وحاضرها في ذات الوقت ،وهو جزءا
مهما م��ن وج��ود ال��دول��ة ،اذ ان��ه هذا
االهتمام ال يقتصر على حفظ التراث
وال��ذاك��رة الوطنية فقط ،بل يشكل
كذلك أهمية للحاضر واملستقبل ،إذ
يوصف االرش��ي��ف بأنه كنز حقيقي
و خ���زان للمعلومات ي���ؤرخ بدقة
ألح���داث امل��اض��ي ،ويتيح دراستها
واستنباط ال���دروس والعبر منها،
واألهمية تلك تتعاظم ف��ي مختلف
مجاالت احلياة التاريخية و العلمية
واالقتصادية والثقافية  ...الخ  .ومن
جهة أخ��رى أن حفظ االرش��ي��ف في
مكان واح��د ومبنهجيات علمية لها
قيمة عملية كبرى اذا يحفظ حقوق
الدولة ومواطنيها  ،وتصبح بعد زمن
ذات قيمة تاريخية وميكن االعتماد
عليها اإلجن��از العديد من الدراسات
والبحوث التي تستقي مادتها األولية
من األرشيف  ،وباالعتماد عليه تدرس
األح���وال االقتصادية والسياسية ،
 ....الخ .
وي��ت��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���ع���ادات
والتقاليد والعقليات ومختلف املظاهر
اليومية  ،ف��األرش��ي��ف ب��ذل��ك يشيل
امل���ادة اخل��ام التي يستمد منها جل
امل��ؤرخ�ين وال��ب��اح��ث��ون م��ص��ادره��م

األول��ي��ة لتكوين ف��ك��رة ع��ن ال��واق��ع
املاضي وميكن االستفادة منه في كثير
من الدراسات عدا عن دوره في تعزيز
الهوية الوطنية ألي مجتمع  ،وهو
ما دعا البعض لوصف اهتمام الدول
باألرشيف بالقول  :فتنظيمه وفاء
للماضي ،وتدبير معقلن للحاضر،
وتطلع للمستقبل ،وهو ماض وتاريخ
وه��وي��ة وت���راث وع��رب��ون الشفافية
ويساهم ف��ي التنمية االقتصادية
للبالد فهو ضمان الستمرارية الدولة .
م��ن هنا اهتم العالم باألرشيف
الوطني وأفرغت لتلك املهمة الكبيرة
مراكز ومؤسسات وقوانني  ،وما زلنا
في الكويت تفتقر ال��ى ه��ذا التنظيم
ألرشيفنا الوطني  ،ونحن في الكويت
في مسيس احلاجة احلفظ ارشيفنا
الوطني ملا له من دور في ضمان دولة
القانون ودعم صنع القرار والشفافية
واملمارسة الدميوقراطية املميزة في
املنطقة  ،وألن��ه كذلك ج��زءا أساسيا
لترسيخ الهوية الوطنية اجلامعة
واملواطنة احلقة والذاكرة اجلماعية
والثقافة الوطنية  ،وق��د آن األوان
لتنظيم حفظ ارشيفنا الوطني.
لذا جاء هذ االقتراح بقانون .
وق��د ج��اء في  18م��ادة  ،اذ حددت
امل��ادة األول��ى تعريفات هامة لبعض
املفاهيم املتكررة في القانون.
وجاء املادة الثانية لتحدد مفهوم
األرشيف املقصود في هذا القانون ،
اذ اعتبر ارشيفا لغايات هذت القانون
ال��وث��ائ��ق التاريخية ال��ت��ي تتعلق
بالكويت واخلليج العربي  ،ووثائق
وسجالت وقيود ومدونات مرئيات
اجلهات احلكومية في الكويت وأي
وث��ائ��ق خاصة تهم الصالح العام
ألسباب تاريخية ومجموع الوثائق
التي انشاها أو حتصل عليها أثناء
ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو
معنوي مهما كان تاريخ هذه الوثائق
وشكلها ووعاؤها  ،وما يخص تاريخ
أن��س��اب ال��ع��ائ�لات والشخصيات
البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة
في توفير املصادر األولية و األدلة و
الشواهد على تاريخ البالد وأهلها ،
و أي وثائق أو مرئيات او تسجيالت
او ما شابه يقرر املجلس اعتبارها
أرشيفا وطنيا ً .
وقد روي أن يكون املعيار مرنا في
التحديد بإيراد بعض حتديدا مباشرة
وترك الباب مفتوحة إلضافة حاالت
أخرى وفق قرار مجلس إدارة اجلهاز
وذل��ك أن املركز حديث ويحتاج الى
نصوص مرنة لتدفعه نحو العمل
دون قيود قانونية .
ونصت امل��ادة الثالثة على إنشاء
مركز باسم ( مركز الكويت لألرشيف
ال��وط��ن��ي ) ي��ك��ون م��ق��ره ف��ي مدينة
الكويت ويتمتع بالشخصية املعنوية
 ،ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف
عليه الوزير املختص.
واع��ط��ت امل����ادة ال��راب��ع��ة امل��رك��ز
صفة الوالية العامة في كل ما يتعلق
باألرشيف الوطني الكويتي معددة
العديد من االختصاصات التي تكرس
له هذه الوالية وحتقق الهدف من هذا
القانون .
ون��ص��ت امل�����ادة اخل��ام��س��ة على
السلطة العليا في إدارة املركز املتمثلة
مبجلس اإلدارة برئاسة الوزير املعني
وعدد صالحياته في املادة السادسة .
وف��ي امل���ادة السابعة ن��ص على
تعيني امل��دي��ر ال��ع��ام وع���ددت مهامه
التنفيذية ورئاسته اإلدارية .
وألن امل��رك��ز ح��دي��ث وألن حفظ
األرشيف وك��ل ما يتعلق به يحتاج
تفصیالت دق��ي��ق��ة وع��م��ل��ي��ات فنية
متعددة ف��ي ك��ل م��ا يتعلق بتحديد

م��ادة األرشيف و اجلهات احلكومية
أو اخلاصة التي تلزم بالتقيد بهذا
القانون  ،عدا عن نصوص فنية في
حفظ األرشيف وشروطه ومعاجلته
ون��ق��ل��ه وحت��وي��ل��ه وال��ت��ص��رف به
وح���االت إت�لاف��ه  ،وك��ذل��ك الوثائق
السرية وبعض اجلهات التي تستثني
وتخضع اإلجراءات خاصة كأرشيف
ووثائق الداخلية والدفاع وبكل ما
يتعلق بحفظ الوثائق السرية ومدة
السرية ومتى ترفع السرية عنها ،
ونالحظ أن كل ه��ذه املواضيع فيها
من التفاصيل واإلجراءات ما يستلزم
إيجاد لوائح خاصة لذلك ولغايات
تأمني انطالقة امل��رك��ز ومواجهة ما
يفرضه الواقع احمللي من أم��ور فقد
ترك كل ذلك للوائح يصدرها اجلهاز .
واع��ط��ت امل���ادة التاسعة النيابة
ال��ع��ام��ة دون غ��ي��ره��ا بالتحقيق
وال��ت��ص��رف واالدع����اء ف��ي اجل��رائ��م
املنصوص عليها ف��ي ه��ذا القانون
ول���وائ���ح ،ول��غ��اي��ات مت��ك�ين امل��رك��ز
من حماية الوثائق التاريخية فقد
اع��ط��ي احل��ق ف��ي ح��ال وج���ود خطر
يهدد األرشيف الوطني ذو األهمية
التاريخية ،رف��ع دع���وي امل��ص��ادرة
األرش��ي��ف ،وفقا لالشتراطات التي
تبينها الالئحة التنفيذية .
وألن معظم اجلرائم التي تتعلق
في ه��ذا القانون سترد في اللوائح
اخلاصة املنصوص عليها في املادة
 8فقد ج��اءت امل��ادة  11لتنص على
انه مع عدم اإلخ�لال بأي عقوبة أشد
منصوص عليها في قانون آخر ،حتدد
اللوائح املنصوص عليها في امل��ادة
الثامنة العقوبات التي توقع على
من يخالف أحكامها باحلبس ملدة ال
جتاوز سنة أو بالغرامة التي ال تزيد
ع��ن خمسة األالف دي��ن��ار أو أي��ا من
هاتني العقوبتني .
ي��ح��ق ل��ل��ب��اح��ث�ين وامل��ه��ت��م�ين من
امل��واط��ن�ين أو األج��ان��ب االط�ل�اع او
احل��ص��ول على نسخ م��ن األرش��ي��ف
الوطني لغايات بحثية أو إلثبات
حقوق معينة ،وذل��ك بالتقدم بطلب
للمركز او ألي من اإلدارات احلكومية
ال��ت��ي تعنى بحفظ األرش��ي��ف وفقا
للشروط والضوابط التي حتددها
الالئحة التنفيذية .
وألزمت املادة الثالثة عشر رؤساء
االدارات احلكومية بالتعاون مع
املركز وتسهيل مهمته ،والعمل على
تنفيذ ق��رارات��ه فيما يتعلق بضمان
االدارة السليمة ألرشيف مؤسساتهم
واحل��ف��اظ عليها وتنفيذ ال��ق��رارات
والتوجهات الصادرة من املركز .
وم��ن��ع��ت امل����ادة ال��راب��ع أي جهة
خاضعة ألح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون من
اتالف الوثائق املعتبرة ارشيف دون
احلصول على إن من امل��رك��ز ،وعلى
املركز قبل إصدار اإلذن التعرف على
الوثائق املقترح إتالفها وإعداد تقرير
بشأنها ،على أن تتم عملية االتالف
وف���ق ال���ش���روط وال��ض��واب��ط التي
يحددها املركز .
وحفزت وألزمت امل��ادة اخلامسة
عشر امل��رك��ز على تشجيع وحتفيز
م��ال��ك��وا األرش��ي��ف اخل���اص التبرع
بوثائقهم للمركز خاصة املتعلق او
املرتبط بتاريخ وهوية الكويت ،وهذا
قد يكون بشكل مباشر لو من خالل
ندوات أو حفالت تكرمي او مسابقات
او عمل أماكن خاصة في املركز للمبدع
ولوحات شرف او ما شابه .
وألن موضوع السرية على درجة
كبيرة فقد نصت امل��ادة  16على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير املعني نوعية ومدة الوثائق
التي تندرج حتت بند سري

