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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

للفريق أن يستعين بمن يرى الحاجة إليه من ذوي االختصاص والخبرة من داخل »السكنية« أو خارجها

فريق دراسة احتياجات المعاقين في المساكن: 
ألسرة المعاق الحق في تصميم المبنى بما يتالءم مع وضعها

االس����رة املعاق، أو الذي حتتوي 
اسرته على معاق للوحدة السكنية 
التي اختارها يلتزم باملبادرة فورا 
بإخطار املؤسس����ة باالعاقة التي 
لديه وفئة االعاقة، بحيث تتولى 
املؤسسة التعديالت املقررة والتي 
تتالءم م����ع اعاقته خ����الل فترة 

الصيانة التعاقدية.
عند اج����راء التعديالت تلتزم 
املؤسسة باجلدول الوارد بالدراسة 
الفني����ة املرفقة الت����ي تبني فئات 

املعاقني ومتطلبات كل فئة.
يوقع رب االسرة املعاق أو الذي 
حتتوي أسرته على معاق عند ابداء 
رغبته في تخصيص بيت حكومي 
على اقرار وتعهد يلتزم مبوجبه 
بقيام املؤسسة بإجراء التعديالت 
وفق����ا للفئات الواردة بالدراس����ة 
الفني����ة املرفقة مع س����قوط حقه 
التسليف  نهائيا في مطالبة بنك 
بأي مبالغ مالية إلجراء أي تعديالت 

بالبيت.
التأكيد على استمرارية املؤسسة 
في مراع����اة املعايير واملواصفات 
العاملية املطلوبة للمعاقني في جميع 
املرافق واملنشآت واخلدمات العامة 

داخل املشروع االسكاني.
التوصيات بالنس����بة للجانب 

القانوني:
اضافة احل����االت ذات االعاقة 
الشديدة التي حتدد مبعرفة وزارة 
الصحة الى فئات املعاقني سالفي 
البيان املستحقني لالولوية اخلاصة 
املقررة للمعاقني حتقيقا للعدالة 

واملساواة.
تقوم املؤسس����ة بالتنس����يق 
املستمر مع وزارة الصحة بالعمل 
على منع وصول االولوية اخلاصة 
املقررة للمعاقني لغير مستحقيها 
م����ن خالل وض����ع نظ����ام محكم 
مينع احلصول على شهادات غير 
صحيحة باالحقية في تلك االولوية 

على خالف احلقيقة.
الش����هادة املعتم����دة  تك����ون 
الس����تحقاق االولوي����ة اخلاصة 
باملعاقني هي الش����هادة الرسمية 
الصادرة من اللجنة الطبية بوزارة 
الصحة دون أي شهادة تصدر أو 
توقع م����ن أي جلن����ة صحية أو 
جهة اخرى، وفي حالة الشك تعاد 
الشهادة بكتاب رسمي من املؤسسة 
الى اللجنة الطبية بوزارة الصحة 
مشفوعة بتوصية بإعادة الفحص 

الطبي.
ارجاء النظر في تقرير االولوية 
اخلاصة باملعاقني الى ارباب االسر 
الذي����ن لديهم أوالد معاقون حلني 
حسم هذا املوضوع من قبل القضاء، 
أو فتوى تصدر عن ادارة الفتوى 

والتشريع.

اعضائه املختصني بحصر املعاقني 
الذين حصلوا على االولوية اخلاصة 
باملعاقني، حيث تبني ان عددها 491 
حالة، وقد أبدى ممثل وزارة الصحة 
اس����تعداد ال����وزارة ملراجعة هذه 
احلاالت والتأكد من صحة الشهادات 

السابق حصولها عليها.
الفري����ق ما طرحه  كما درس 
الفريق عن وزارة الصحة  عضو 
من انه توجد حاالت ذات اعاقات 
شديدة لم تدرج ضمن فئات املعاقني 
املستحقني لألولوية اخلاصة املقررة 
للمعاقني والس����الف بيانها ورأى 
الفري����ق اضافة هذه احلاالت بعد 
انتهاء وزارة الصحة من حصرها 

وتزويد املؤسسة بها.
وقد أصدر الفريق التوصيات 
اآلتية: بالنسبة للقسائم احلكومية: 
يترك أم����ر تصميمها وبنائها مبا 
يت����الءم مع حاج����ة املعاق ونوع 
اعاقته الى ارباب االسر املخصص 
لها ومبا اق����ره القانون من زيادة 
قيمة القرض لالسر التي بها معاق 

أو أكثر.
وبالنس����بة للبيوت والشقق 
احلكومية: العمل على مس����اعدة 
أرباب االس����ر املعاق����ني أو الذين 
لديهم زوج����ات أو اوالد معاقون 
بتلبي����ة املتطلبات الفنية الالزمة 
البيوت مب����ا يتالءم مع  لتجهيز 
نوع االعاق����ة وحالة املعاق، ومبا 
ميثل دعما فنيا في اطار املساعدة 
االجتماعي����ة التي تتوالها الدولة 
ملساعدة املعاقني ومعاونتهم في 
التغلب على ظروفهم اخلاصة، وذلك 
من خالل تعديل الوحدات السكنية 
اجلاهزة التي تقوم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بتنفيذها لتالءم 

متطلبات املعاقني ووفقا ملا يلي:
تقسيم املعاقني الى فئات ملعرفة 
احلاجات واملتطلبات والتعديالت 
الفنية الالزمة لكل فئة حسبما ورد 
بالدراسة الفنية املرفقة، دراسة كل 
التصاميم املعمارية واالنش����ائية 
جلميع الوحدات السكنية من قبل 
ادارة التصميم باملؤسسة لتكون 
قابلة الجراء التعديالت الالزمة في 
حالة تس����ليمها ملعاق عن طريق 
القرعة العلنية ومبا يتالءم مع نوع 
اعاقته، تقوم ادارة الوثائق والعقود 
باملؤسسة بإضافة بنود التعديالت 
املراد تنفيذها )ج����داول كميات، 
شروط، مواصفات( في مستندات 
عقود املؤسسة، بحيث يتم تنفيذها 
بعد تس����ليم الوحدات الس����كنية 
التعاقدية،  وخالل فترة الصيانة 
مع حتدي����د مدة تنفيذ التعديالت 
املعاقني، بعد  التي تتالءم وحالة 
توزيع الوحدات السكنية عن طريق 
القرعة العلنية املتبعة في توزيع 
البدائل السكنية وفور تسلم رب 

من الناحية العقلية على التمييز 
والتعليم بدرجة مقبولة، وكذلك من 
الناحية احلركية لديهم القدرة على 
احلركة في حدود معينة حتددها 
جلنة الفح����ص الطبي التي تقرر 
نس����بة اإلعاقة العقلية والبدنية 
النصفي  املقبولة. مرضى الشلل 
الشلل  أو  أو املستعرض  الطولي 
الرباعي، مرضى العضالت املزمنة، 
حاالت البتر في االطراف السفلية 
)حت����ت الركبة أو ف����وق الركبة( 
الناجتة عن االمراض املزمنة مثل 
مرض السكر أو تصلب الشرايني 
أو حاالت احلوادث. حاالت البتر في 
الطرفني العلويني بسبب االمراض 
املزمنة السابقة أو احلوادث. فاقدو 

البصر. فاقدو السمع.
كما قام الفريق بدراسة املشكلة 
التي تواجه املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية واملتمثل����ة في وصول 
االولوية اخلاصة املتقدمة املقررة 
للمعاق����ني الى غير مس����تحقيها 
باملخالف����ة ملا يه����دف اليه قانون 
ونظام الرعاية الس����كنية بسبب 
حصول البعض على شهادات غير 
صحيحة بأحقيتهم في هذه االولوية 
على خ����الف احلقيقة، فضال عن 
االزدواجية ف����ي اصدار مثل هذه 
الشهادات، حيث يصدر بعضها عن 
اللجن����ة الطبية املختصة بوزارة 
الصحة واملنص����وص عليها في 
نظام الرعاية السكنية، والبعض 
اآلخر يصدر عن جلنة طبية تابعة 

للمجلس االعلى للمعاقني.
وبحث الفري����ق ايضا مطالبة 
البعض من اعضاء الفريق بالتوسع 
في نطاق سريان االولوية اخلاصة 
املقررة للمعاقني وبس����طها حتى 
تش����مل باالضافة الى رب االسرة 
أو زوجته، اوالده املعاقني خالفا 
ف����ي نظام  للمنص����وص علي����ه 
الرعاية الس����كنية، حيث تبني ان 
هذا املوضوع مطروح على كل من 
ادارة الفتوى والتشريع، والقضاء 
من خالل دع����اوى رفعت في هذا 

اخلصوص.
كما ق����ام الفري����ق ومن خالل 

من خاللها ما يلي:

الجانب الفني

ق����ام الفريق ببحث ودراس����ة 
املعاق����ني وفقا حلاالت  متطلبات 
االعاقة املتع����ددة، حيث تبني ان 
االس����ر التي تش����تمل على معاق 
اربابها عل����ى نوعني من  يحصل 
البدائل السكنية، اما قسائم حكومية 
مشمولة بقروض عقارية للبناء، او 
بيوت حكومية جاهزة، ويختلف 
امر املعاجلة الفنية لهؤالء بحسب 
نوع البديل السكني احلاصل عليه، 

وذلك على النحو التالي:
نظرا ملا يقوم به بنك التسليف 
واالدخار من منح قرض لالس����ر 
بغ����رض البن����اء وهو م����ا يوفر 
امكانية تدبير  الكويتية  لالس����ر 
واملتطلب����ات  احتياجاته����ا  كل 
للمعاق داخل تلك االس����ر خاصة 
وقد تضم����ن القانون زيادة قيمة 
القرض عند وجود معاق أو اكثر في 
االسرة، وبالتالي يترك أمر تدبير 
االحتياجات الفنية في هذه احلالة 

لالسرة ذاتها.
البيوت والشقق احلكومية: نظرا 
لكون هذه البيوت تس����لم جاهزة 
الكويتية املستحقة  البناء لالسر 
وتوزع عليه����ا عن طريق القرعة 
العلنية، دون النظر الشتمال االسرة 
على معاق م����ن عدمه وهو ما قد 
يتعارض مع احتياجات املعاق لذلك، 
فإن االمر يستدعي في هذه احلالة 
التصاميم  اعداد  مراعاة ذلك عند 
للبيوت التي سيتم بناؤها مستقبال 
في املشاريع اجلديدة، بأن تكون 
قابلة الجراء أي تعديل يتالءم مع 
حالة االعاقة كترك مكان للمصعد 
يصلح تركيبه في اي وقت، وذلك 
طبقا للدراس����ة الفنية املعدة من 
الفني للفري����ق، وذلك  اجلان����ب 
بالتناسق ما بني حالة االعاقة من 
الناحية الصحية وايجاد احللول 
لها من الناحية الهندسية، سواء 
في التصمي����م أو التنفيذ، وعلى 
التفصيل الوارد بالدراسة الفنية 
املعدة من اجلانب الفني بالفريق 

املرفقة.

الجانب القانوني

استعرض الفريق قواعد وشروط 
وضوابط االولوية اخلاصة املقررة 
للمعاقني املعمول بها حاليا والتي 
حددت مبدة ثالث سنوات تضاف 
كمدة اعتبارية الى أقدمية الطلب، 
وقد حتدد نطاق سريانها باالسر 
التي يكون ربها أو زوجته معاقا، 
كما حددت فئات املعاقني املستحقني 
لتلك االولوية على سبيل احلصر، 

وعلى النحو التالي:
مرضى الشلل الدماغي القادرون 

العمل املكلف في أنهى فريق 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
السكنية والذي يرأسه مدير ادارة 
املكتب الفني م.جاس���م اخلليفي 
ويضم في عضويته ممثلني عن 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وبنك التسليف واالدخار واللجنة 
الوطني���ة للمعاق���ني ف���ي اعداد 
الدراسة اخلاصة مبتطلبات ذوي 
االحتياجات اخلاصة في املساكن.
وميثل الفريق عن املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية كل من: 
النج���دي مدير  م.عبدالرحم���ن 
ادارة باملكت���ب الفني، د.س���عاد 
الط���راروة مستش���ار باملكت���ب 
الفن���ي، فؤاد مال اهلل مدير ادارة 
القناعي مدير  ابراهيم  الطلبات، 
ادارة التوزي���ع، م.غادة بورحمة 
مدير ادارة التنس���يق والبرامج، 
م.محمد اجلبيري مساعد رئيس 
املهندسني، م.ناصر اخلريبط مدير 
ادارة مش���اريع القطاع اخلاص، 
م.ناصر الس���عيد رئيس القسم 
املعم���اري، وام���ام محمد مكتب 

الشؤون القانونية.
وعن بنك التسليف واالدخار 
م.فه���د املطيري مدير الش���ؤون 

القانونية.
وعن اللجنة الوطنية للمعاقني 
العالقات  فواز احلصب���ان مدير 
العامة واالع���الم، وينص القرار 
على انه يحق للفريق ان يستعني 
مبن ي���رى احلاجة اليه من ذوي 
االختص���اص واخلبرة من داخل 

وخارج املؤسسة.
العمل  على ان يختص فريق 
باآلتي: دراس���ة قواعد واجراءات 
ومتطلبات توفير البديل السكني 
الرعاية  احلكوم���ي ملس���تحقي 
الس���كنية من ذوي االحتياجات 
اخلاصة )املعاقني(، دراسة اخلدمات 
الالزم توافرها بالسكن احلكومي 
واملرافق واملباني العامة واخلدمية 
لضم���ان احتياجاتهم وذلك وفق 
املعايير املتبعة، ووضع ضوابط 
امكانية تعديل التنفيذ مبا يتوافق 
مع نوع وطبيعة االعاقة للمخصص 

له البديل السكني.
ويضع الفريق نظاما لعمله من 
حيث تنظيم اجتماعاته وحتديد 
مواعيده، وله ان تش���كل من بني 
اعضائه مجموعة عمل فرعية أو 
اكثر لدراسة اي جانب من جوانب 

عمله.
هذا، ويلتزم فريق العمل بأداء 
مهامه خالل 3 اش���هر من تاريخ 
صدور هذا القرار، ويرفع للمدير 
الع���ام تقريرا بنتائج دراس���ته 

وتوصياته في هذا الشأن.
وأشار التقرير الى ان الفريق 
اجتمع 7 اجتماعات، حيث تبني 

دراس�ة الخدمات ال�الزم توافرها بالس�كن الحكوم�ي والمراف�ق والمباني العام�ة والخدمية ووض�ع ضوابط إمكاني�ة تعدي�ل التنفيذ بما يتواف�ق مع نوع وطبيع�ة اإلعاقة

 »الس�كنية« تقوم بالتنس�يق مع »الصحة« بمنع وصول األولوية الخاصة المقررة للمعاقين لغير مس�تحقيها بمنع الحصول على ش�هادات غير صحيحة باألحقية 

في ردها على سؤال للنائب مرزوق الغانم حول مساكن المعاقين

»السكنية«: منح المعاقين أولوية خاصة مقدارها 
3 سنوات تضم إلى تاريخ قيد طلبهم اإلسكاني

وجه النائب مرزوق الغامن 
سؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان، 

جاء فيه:
تن��ص املادة 5 من قانون 
رقم 49 لسنة 96 بشأن رعاية 
املعاقني على ان تؤمن الدولة 
مساكن لالش��خاص املعاقني 
مبواصفات خاصة سواء كانوا 
أرباب أسر أو ابناء الذين تنطبق 
عليهم شروط التمتع بالسكن 
احلكومي وفقا ألولوية معينة 

وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير املختص بعد 
موافقة املؤسسة العامة للرعاية السكنية باالتفاق 

مع املجلس االعلى.
وعلى املؤسسة تنفيذ التعديالت التي تتطلبها 
حالة الش��خص املع��اق في حال��ة موافقة اللجنة 

التنفيذية عليها، كلما أمكن ذلك.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

ما االج��راءات والتدابير املتخذة لتنفيذ املادة 
سابقة الذكر؟

كم عدد املساكن ذات املواصفات اخلاصة للمعاقني 
التي قامت ببنائها املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

منذ صدور القانون وحتى تاريخه؟
هل مت اعطاء أولياء امور املعاقني االولوية التي 

نصت عليها املادة سالفة الذكر؟
وردت املؤسسة العامة للرعاية السكنية على 
الس��ؤال بالتالي: تلقى قضي��ة العناية مبتطلبات 
املعاقني من مستحقي الرعاية السكنية اهمية كبرى 
من املؤسسة في أعمالها مقيدة في ذلك بضرورة 
منح املعاقني مس��احة من العناية والرعاية تقديرا 
لظروفهم ومراع��اة حلالتهم باعتبارهم جزءا من 

املجتمع الكويتي لهم ظروفهم اخلاصة.
وفي هذا الشأن، ووفقا للقوانني والنظم املعمول 
بها باملؤسسة وهي توفير الرعاية السكنية لالسر 
الكويتية والتي تلتزم املؤسسة بتوفيرها ملستحقي 
الرعاي��ة تقيدا بأحكام امل��ادة 14 من القانون رقم 
47 لسنة 1993 في ش��أن الرعاية السكنية تقوم 
على: قيد الطلب االس��كاني على قوائم املؤسسة 
وفقا لالولوية، وبالنسبة للمعاقني نصت املادة 15 
من ذات القانون على منح املعاقني اولوية خاصة 
مقدارها ثالث سنوات تضم الى تاريخ قيد طلبهم 
االس��كاني، كما تقوم املؤسسة بطرح مشاريعها 
االسكانية للتنفيذ في عقود موحدة لكل من البدائل 

السكنية )الشقق، البيوت، القسائم(.
وتخضع جميعها ف��ي التوزيع لنظام القرعة 
العلنية بني من وردت أولوية طلباتهم في التوزيع 

حتقيقا للعدالة واملساواة في 
االختيار.

تتجه املؤسسة الى االتفاق 
مع مقاولي التنفيذ للقيام بإجراء 
بعض التعديالت املناسبة ألي 
من الشقق أو البيوت التي تقع 
في حالة التخصيص للمعاق 

وفقا لقرعة التوزيع.
وما زال هذا االجراء محل 
دراس��ة للش��روط العقدية. 
خاصة ان هذه الوحدات تظل 
غير محددة باملشروع حتى 
امت��ام التوزي��ع بع��د قرعة 

التخصيص.
كما ال تقوم املؤسسة بتخصيص وحدات خاصة 
للمعاقني استنادا الى أمرين: من غير املالئم إفراد 
مس��اكن خاصة باملعاقني، حيث يجب أن يكونوا 
ضمن املجتمع االسكاني، عدم امكان معرفة الوحدة 
املخصصة للمعاق أو م��دى التعديالت املطلوبة 
قبل التوزي��ع الفعلي بحلول دور االس��تحقاق 

للرعاية.
وفقا للفقرة االخيرة من املادة 14 تقوم املؤسسة 
بتوفير املسكن املالئم بحق االنتفاع للكويتية املعاقة 

املتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء.
ويستمر انتفاع املرأة باملسكن طوال حياتها 
مع أس��رتها. وفي حال وفاتها تس��تمر اسرتها 
في املس��كن حتى بلوغ االبناء س��ن 26 وزواج 

البنات جميعا.
وقد ص��در القرار االداري رقم 760 لس��نة 
2009 بتش��كيل جلنة خاصة لدراسة احتياجات 
املعاقني واقتراح ماهية االجراءات التي متكن من 
الوفاء باحتياجات املعاق، حيث تتبنى املؤسس��ة 
م��ع احلكومة توفير احلد االقص��ى من الرعاية 
لهذه الفئة من املواطنني تأكيدا حلقهم في احلياة 

االسرية الكرمية.
جتدر االش��ارة الى انه وفقا ألحكام القانون 
رقم 47 لسنة 1993 املشار اليه يقوم بنك التسليف 
واالدخار مبنح مبلغ 5000 دينار للمعاق مستحق 
الرعاية الس��كنية، 1000 دينار ف��ي حال وجود 
اكثر من معاق باالس��رة الستخدامها في تعديل 
املواصفات الفنية للبديل الس��كني مبا يتناسب 

مع حالة االعاقة وطبيعتها.
قدم الى مجلس االمة اقتراحا بقانون بزيادة 
قيمة الدعم املادي للمعاق ليصبح 10.000 دينار في 
حال كان املعاق رب أسرة أو ولي االمر او كان احد 
ابناء االسرة معاقا وزيادة القرض مببلغ 20.000 

دينار اذا كان في االسرة أكثر من معاق.
ووجد هذا االقتراح قبوال لدى البنك على ان 

يرتبط مقدار الزيادة وحاجة املعاق في شأنها.

مرزوق الغامن

م.جاسم اخلليفي

»الكويت بيئة صالحة للمعاقين« تطالب بتهيئة 
المساكن والمدن اإلسكانية بما يحتاجه المعاقون

تقدم���ت اللجن���ة املنظمة 
الكويت بيئة صاحلة  حلملة 
املدير  الى  للمعاقني بكت���اب 
العام للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م.علي الفوزان طالبت 
فيه بتهيئة املس���اكن واملدن 
اليه  اإلس���كانية مبا يحتاج 
االش���خاص املعاقون وفيما 
يلي ن���ص الكت���اب: تهديكم 
اللجنة املنظمة حلملة الكويت 
بيئة صاحلة للمعاقني أطيب 
حتياته���ا ومتنياته���ا لك���م 
بالتوفيق والس���داد، كما نود 
إحاطتك���م بأن حملة الكويت 
بيئة صاحلة للمعاقني انطلقت 
م���ن عام 2007 م���ن املجلس 
البلدي، حيث تهدف الى تأهيل 
وإعادة تأهيل جميع الظروف 
البيئية للمعاقني في الكويت، 
ودعوة املجتمع لتقبل املعاقني 
ودمجهم وإفساح املجال لهم 
للمش���اركة العامة باملجتمع، 
كما تدعو احلملة لتحقيق مبدأ 

تكافؤ الفرص واملساواة.
ان حقوق األشخاص املعاقني 
كفلها الدستور الكويتي ونصت 
القوان���ني منها قانون  عليها 

96/49 حي���ث نصت املادة 5 
ان تؤمن الدولة لألش���خاص 
للمعاقني مساكن مبواصفات 
خاصة س���واء كان���وا أرباب 
أس���ر أو أبناء الذين تنطبق 
عليهم شروط التمتع بالسكن 
احلكومي وفق أولوية معينة 
يصدر بها ق���رار من الوزير 
املخت���ص وعلى املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية اجراء 
التعديالت املطلوبة كلما أمكن 

ذلك.
من املالح���ظ انه لم تنجز 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
واح���دا  من���زال  الس���كنية 
مبواصفات خاصة يحتاجها 
األش���خاص املعاقون منذ 13 
سنة على صدور القانون، كما 
ان املش���اريع اإلسكانية التي 
تشرف على بنائها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية من 
مراكز الضاحية ومستوصفات 
وجمعيات تعاونية ومساجد 
ومراكز الشرطة ومكاتب للبريد 
وغيرها من اخلدمات وممرات 
العبور واحلدائق العامة )لم 

تنفذ بالشكل املطلوب(.

كما ان ألسرة املعاق اولوية 
خاصة باالستناد للمادة سالفة 
الذكر اال ان املؤسسة لم تنفذ 
تلك األولوية واقتصر تنفيذها 

على الشخص املعاق فقط.
املنظم���ة تأمل  واللجن���ة 
ان تق���وم بجول���ة ميدانية 
مبعيتكم لالطالع على الواقع 
من جتاوزات من قبل املقاولني 
في ع���دم تنفي���ذ احتياجات 
االشخاص املعاقني في املشاريع 
االسكانية باملساكن ومباني 

اخلدمات.
كما نتمنى منك���م اعطاء 
االشخاص املعاقني مزيدا من 
والتسهيالت  االس���تثناءات 
مثمن���ني ما تقوم���ون به من 
جهود خلدمته���م والتخفيف 
من معاناتهم وهذا سيتم لو 
استحدثتم جلنة مشتركة من 
ادارة التصمي���م � التوزيع � 
التنفيذ � التخطيط � التخصيص 
وه���ي تخت���ص باس���تقبال 
ودراس���ة احتياجات املعاقني 
بالس���كن احلكومي ووضع 
خطط مس���تقبلية إلسكانهم 

ضمن نسب محددة.

مواصفات معمارية حددتها »الصحة« 
لمستخدمي الكراسي المتحركة

املمرات: عرض املمر 120سم، الدوران 360 يحتاج الى دائرة 
قطر 153 سم.

األب�واب واملداخل: الباب واحلركة لألم���ام فتح احلد األدنى 
للفتحة 90 س���م، دفع الباب يحتاج الى 120 × 140 سم، جذب 

الباب يحتاج الى 140 × 170 سم.
الب�اب واحلركة اجلانبية: دفع الباب يحتاج الى 120 × 170 سم، 

جذب الباب يحتاج الى 120 × 220 سم.
الس�اللم وال�درج: كرسي يدوي مع ضعف في اليدين يحتاج 

الى مساعدة 1 : 20.
املصعد: احلد األدنى لألبعاد القياسية للمصعد 1.3Xم، فتحة 
الباب ال تقل عن 92 س���م، لوحة حتك���م منخفضة 90 – 100 

سم.
دورات املي�اه: أنظ���ر الى الش���كل 100 ص 50، يجب توفير 
مس���احات للدوران الكامل بقطر 153 س���م، ارتفاع املرحاض 
االفرجني 45 س���م، تزويد دورات املياه بقضبان للتنقل على 
ارتفاع 95 – 85 س���م، ارتفاع املغس���لة 80 – 85 سم، جميع 
امللحقات مثل الصابون واملناش���ف والشطافات على ارتفاع 
50 – 120 سم، يجب استخدام صنابير من نوع خالط املفرد، 
تركيب الصنبور احملمول على ش���كل هاتف املتصل بس���لك 

طوله 150 سم على أحواض الدش والبانيو.
املطبخ: خالطات املاء املستعملة تكون بيد واحدة للتحكم، 

عمق املغسلة ال يزيد عن 15 سم.
قاب�س الكهرب�اء: قاب���س الكهرباء على ارتفاع 45 س���م من 

األرض.
مواق�ف الس�يارات: عرض املوقف 245 س���م مع ممر جانبي 
بعرض 150 س���م، املنحدرات في مواقف الس���يارات يجب ان 

تتكون 1: 20.
)جميع األشكال يتم أخذها من كتيب املجلس األعلى لشؤون 

املعاقني الصادر بقانون رقم 49 لعام 1996(.

اجلانب الفني للمساكن

بعد ان تقوم وزارة الصحة بتقس���يم حاالت اإلعاقة الى ع���دة فئات لكل فئة متطلباتها 
ومواصفاتها املعمارية

إعاقات جسدية

فئة ضعاف وفاقدي السمعفئة ضعاف وفاقدي البصرفئة كراسي متحركةفئة عكازات ومشايات

يذ
تنف

ال

إعاقة ذهنية ال حتتاج الى تعديالت معمارية

املمرات 90 سم
بدون مواصفات خاصة للمصعد

املواصفات واملتطلبات 
املعمارية اخلاصة بالفئة: انظر 

املرفق رقم 1

يجب ان توضع أشرطة للعالمات 
في اعلى واسفل الساللم وعلى 

البسطات املتوسطة لتلبية احتياج 
االشخاص

أزرار املصعد مكتوبة بطريقة بريل 
واملصعد ناطق عند إغالق وفتح 
الباب ورقم الدور الذي وصل له

يجب ان يكون املدخل مزودا 
بجرس عند الضغط عليه يعطي 

ضوءا مرئيا بالداخل مع اظهار 
الطارق من خالل كاميرا

إشارة ضوئية لوصول املصعد عند 
كل طابق في حالة تنفيذ املصعد 

في العمارات السكنية

االشراف على تنفيذ 
التعديالت اثناء فترة 

الصيانة

االشراف على تنفيذ 
التعديالت اثناء فترة 

الصيانة

االشراف على تنفيذ 
التعديالت اثناء فترة 

الصيانة

االشراف على تنفيذ 
التعديالت اثناء فترة 

الصيانة

دراسة التصميم احلالي للبيوت 
بحيث تكون قابلة للتعديالت

حتديد 
سقف 

أعلى

حتديد 
سقف 

أعلى

حتديد 
سقف 

أعلى

حتديد 
سقف 

أعلى

إضافة التعديالت 
مبستندات 

العقد 

إضافة التعديالت 
مبستندات 

العقد 

إضافة التعديالت 
مبستندات 

العقد 

إضافة التعديالت 
مبستندات 

العقد 

دراسة التصميم احلالي للبيوت 
بحيث تكون قابلة للتعديالت

دراسة التصميم احلالي للبيوت 
بحيث تكون قابلة للتعديالت

دراسة التصميم احلالي للبيوت 
بحيث تكون قابلة للتعديالت

علم���ت »األنباء« من مصدر مطلع ان املجلس االعلى 
لشؤون املعاقني باشر صرف الدفعة االولى للمدارس 
اخلاصة املدرجة في لوائحها واملعتمدة التي تس���تقبل 

االبناء املعاقني.
وتساءل املصدر عن سبب صرف الدفعة االولى لهذه 
املدارس، علما ان العام الدراس���ي بدأ قبل ايام معدودة، 

وعلى أي أساس تصرف املبالغ واالبناء في املنازل.

»األعلى للمعاقين« يصرف الدفعة األولى للمدارس


