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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 ـ يوسف غامن

 علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة وجود توجه لدى مجموعة
    من الناش���طني في قضايا املعاقني النش���اء شبكة أمان اجتماعي 

لضمان حقوق املعاقني.
واوضحت انه يشارك في هذه الشبكة العديد من جمعيات النفع 
الع���ام »االطباء، املمرضون، حقوق االنس���ان، اولياء امور املعاقني 
واجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني« باالضافة الى شخصيات ناشطة 

في هذا املجال.

إنشاء شبكة أمان اجتماعية للمعاقين

أشكناني لـ »األنباء«: نطالب باستقالل المجلس األعلى للمعاقين عن »الشؤون«
حصر أنشـطة نزالء دور الرعاية كان مؤقتًا ولحماية األبناء من انتشـار إنفلونزا الخنازير ألنهم من الفئات األكثر عرضة لإلصابة

إعـداد تصـّور متكامـل لبنـاء قرية لألطفـال األيتام وفـق نظـام قـرى »SOS« المنفذ فـي العديد من الـدول العربيـة والذي أثبـت نجاحه

نتبع سياسـة الباب المفتوح في التعامل مع الجميع لكن الممارسـة الخاطئة من بعـض الصحافيين دفعتنا لوضع بعض القيود وثقتنا كبيرة بـدور اإلعالم الداعم لخدمة النزالء

مبانـي دور الرعاية في الصليبخات منذ سـبعينيات القـرن الماضي ومن الواجب مجـاراة الواقع الجديد وإعادة بناء المجمع بشـكل يواكب التطور الكبيـر واحتياجات النزالء

حكومي، فردي او جماعي جلعل 
حياة املعاق افضل. وامتنى ان 
تراع���ى كل القوانني املوجودة 
والت���ي يجب ان تك���ون مرنة 

خلدمة املعاق.
وأرى ان الناحية املادية مع 
اهميتها يجب أال تكون االساس في 
التعامل مع قضايا املعاقني، وان 
نركز على القضايا التي تساهم 
في دمج املعاق باملجتمع بشكل 

فعلي ال مجرد كالم فقط.
وان نعمل جميع���ا لتوفير 
احلياة الكرمية للمعاق واحترامه 
لذاته، ولن يح���دث ذلك اال اذا 
تغيرت الثقافة االجتماعية وكذلك 
نظرة املجتمع للمعاق وهذا يحدث 
عبر امرين: االول: القانون عبر 
تشديد العقوبات للمسيء للمعاق 
او مستغل املعاق، والثاني: هو 
التي تبدأ  التوعية االجتماعية 
من البيت واملدرس���ة والسوق 

وغيرها.
ونحن في وزارة الش���ؤون 
بالتع���اون م���ع وزارة التربية 
ادخلنا فص���وال توعوية حول 
اهمية العمل التطوعي مع الفئات 

اخلاصة.

للمعاقني؟
حالي���ا نق���دم اخلدمات في 
مجمع���ني واح���د ف���ي منطقة 
الصليبخ���ات واخر في جنوب 
الصباحية، وهناك بند في قانون 
االسكان يشير الى وجود مراكز 
خلدم���ة املعاقني ف���ي املناطق 
االس���كانية واذا دعت احلاجة 
لوجود مراكز للمعاقني في جميع 
املناطق الس���كنية فال يوجد ما 

مينع ذلك.
نأمل في املستقبل ان تكون 
مراكز رعاية املعاقني في جميع 

املناطق الكويتية.
هناك توجه النشاء شبكة امان 
اجتماعييية للمعاقييني كيف تنظر 

لذلك؟
اي عم���ل يضمن حق املعاق 
كإنسان ويوفر احلماية االنسانية 
للمعاق، فأنا معه ولم اسمع بذلك 
لك���ن اذا كان هذا  الطرح جديا 
سأكون من اول الداعمني له الن 
ذلك يدل على مدى تطور العمل 
االجتماعي داخل هيئة املجتمع 

املدني.
هل من كلمة اخيرة تقولها؟

انا م���ع اي جه���د: اهلي او 

بسؤالنا د.جاسم أشكناني عن كادر العاملني في دور 
الرعاية وأين أصبح، أوضح انه مت إعداد دراسة تفصيلية 
حول الكادر الوظيفي للعامل���ني مع نزالء دور الرعاية 
االجتماعية ومت رفعه ال���ى اجلهات املختصة ونأمل ان 
يبصر النور قريبا، ألنه من حق من يعمل مع هذه الفئات 
اإلنسانية أن يأخذ حقه، ولكي نشجع الشباب على العمل 

في هذا املجال.

كادر العاملين في »الرعاية«
رفع إلى الجهات المختصة

اقامته فيه لفترة محددة اي حلني 
ترتيب اوضاعه ولكن هذا مازال 
مجرد فكرة جار نقاشها باالضافة 
الى افكار اخرى مثل ان يستفيد 
منه االبناء بعد خروجهم من دار 
الطفولة وغيرها من االفكار لكن 
لم نصل الى قرار نهائي بشأنها 

حتى اآلن.
وكما هو معروف هدفنا من 
بنائه في منطقة مكتظة بالسكن 
لكي يكون االبناء وسط املجتمع 
وليس بعزلة كما هو احلال داخل 

مجمع دور الرعاية.

إدارة الحضانة

لكيين للحضانة العائلية ادارة 
تواجييه باسييتمرار الكثييير من 
املشيياكل واالنتقييادات من قبل 
االبنيياء، كيييف تعملييون علييى 

معاجلة ذلك؟
انها ادارة مختصة مسؤولة 
عن ابناء احلضان���ة العائلية 
وهي اجلهة املخولة مبعاجلة 
اي مشكلة تواجه االبناء ولديهم 
صالحيات التخاذ اي قرار يخدم 

هذه الفئة.
وكل ما يقال لألسف مجرد 
كالم خارج عن املنطق فهي تقوم 
بواجبها وعلى رأسها مجموعة 
الذين  الدكاترة املختصني  من 
يراع���ون األبناء وفق القوانني 

واألنظمة احملددة.

املعاقني واملس���اهمة في تغيير 
النظرة االجتماعية للمعاقني.

نتحدث عن العمييل التطوعي 
وقد كثييرت في اآلونيية االخيرة 
فييرق هييذا العمييل، لكيين هناك 
مالحظييات حول عمييل بعد هذه 
ناحية  من  باالخييص  املجموعات 

استقالل القضايا باملعاقني؟
العمل التطوعي عمل انساني 
نابع من داخل كل مواطن وهو 
اسمى انواع االعمال كما ان مفهوم 
العالم  الرعاية االجتماعية في 
التطوعي  العمل  يسير باجتاه 
وانه م���ن االعمال االنس���انية 
واصب���ح من االمور امللحة جدا 
وهو جزء من الشراكة االجتماعية 
لو مت تس���خير 10% من طاقات 
العام خلدمة  النف���ع  جمعيات 
الفئات اخلاصة نوفر الكثير على 
الدولة في شتى الصعد وقد آن 
األوان لوضع حجر االساس لهذا 
العمل التطوعي عبر انشاء ادارة 
متكاملة الدارة العمل التطوعي 
وتدريب املتطوعني وبعد عدة 
س���نوات يصبح لدينا قدر من 
املعلوم���ات املتراكمة في العمل 

التطوعي مع الفئات اخلاصة.

العمل التطوعي

لكن هناك من يحاول، لالسف 
نقولها، اسييتغالل قضايا املعاقني 
التطوعي  العمييل  مسييمى  حتت 

كيف تتم معاجلة ذلك؟
اوال عبر تش���ديد العقوبات 
بالقانون على مستغلي قضايا 

االعاقة بشكل عام.
اما بالنس���بة لنا في قطاع 
الرعاية فال يوجد لدينا قانون 
مينع عم���ل فرق التطوع ولكن 
العمل داخل  نشترط ان يكون 
مؤسسات الرعاية االجتماعية، 
والقيام بأعمال مهنية  وبعيدا 
عن اي مظهر من مظاهر الظهور 
الفردي في  االعالمي واالنتفاع 

هذا العمل االنساني.
وكما قلت سابقا، اصبح من 

امللح منهجة العمل التطوعي.
الى اين وصلتم في التوسييع 
املناطقييي فييي تقييدمي اخلدمات 

لهذه املشكلة وقد اعددنا حوله 
تصورا متكامال وهو بناء قرية 
لألطفال االيت���ام )قرى اطفال 
SOS( وهو منفذ في الكثير من 
الدول العربية واثبت جناحه، 
وهذا املش���روع يحقق لألبناء 
االستقرار النفسي واالجتماعي 
ويوفر االرتباط بني االبناء واالم 
الت���ي تقضي مع االبناء 6 ايام 
في االسبوع وتبقى معهم طيلة 

املراحل العمرية.
انه مشروع س����يعمل نقلة 
نوعية كبيرة في سلوكيات االبناء 
التنشئة االجتماعية  من خالل 
الت����ي يوفرها له����م باالضافة 
التي يكتسبونها،  املهارات  الى 
واذا رأى النور فسيقضي على 
الس����لبيات وس����يوفر االموال 

الكثيرة على الدولة.

الخدمة النهارية

متييى سييتبدأ إدارة املعاقييني 
باسييتقبال ابناء اخلدمة النهارية، 

والتدخل املبكر؟
هناك دراسة جار اعدادها في 
القطاع لرفعها الى وكيل الوزارة 
العتمادها توضح ان سبب منع 
اس���تقبال االبناء قد انتفى مع 
انحسار وباء انفلونزا اخلنازير 
العمل بهذه  إعادة  ونطلب منه 
اخلدم���ة ونأمل ان يتم ذلك في 
اقرب وقت خاصة أن جميع دور 
احلضانة واملدارس فتحت ابوابها 

واستقبلت االبناء.

هيئة مستقلة

اجليييياري  املعاقني  قييانون 
نقاشييه يدعو لتحويييل املجلس 
االعلى لشؤون املعاقني الى هيئة 

مستقلة؟ ما رأيك؟
انه اهم بند في مشروع القانون 
الننا من املنادين منذ فترة طويلة 
بضرورة ان تكون شؤون املعاقني 
ضمن هيئة مستقلة متاما عن 

وزارة الشؤون.
كما اننا نأمل ان يكون العمل 
ف���ي املجلس االعل���ى تطوعيا 
توعويا وان يركز على مسألة 
توعية املجتمع ح���ول قضايا 

ماذا عن دور مجلس اآلباء؟
ال يوجد شيء اسمه مجلس 
آباء ألبناء احلضانة العائلية، 
كما انه ال يجوز أن يكون هناك 
ابن جتاوز عمره 21 سنة وغير 
مستقل وهناك توجه سنعمل 
على مناقشته مع املسؤولني في 
الوزارة هو انه عندما يبلغ االبن 
ال� 21 سنة يتم تأهيله ويجهز 
لالستقاللية التامة خارج نطاق 

الوزارة.
العديد  ان  ولألسف نقولها 
من املسؤولني الذين مروا على 
الوزارة لم يس���تطيعوا اتخاذ 
قرار االستقاللية التامة لألبناء 
نتيجة احلالة اإلنسانية لكن 
ه���ذا املوضوع يحت���اج لقرار 
االبناء،  صارم ملعاجلة قضايا 
والنظرة االنسانية تؤثر سلبا 
على مستقبل االبناء ويجب ان 
تترافق مع منهجية وموضوعية 
تس���اهم في معاجل���ة اوضاع 

االبناء.

مشاريع بديلة

هناك مشاريع عديدة طرحت 
حول العمل التطوعييي مع ابناء 
احلضانيية العائلييية مثييال االم 
البديليية واالب البديل وغيرهما، 

اين اصبحت هذه املشاريع؟
هناك مشروع واحد اذا ما مت 
اعتماده فسيكون مبثابة احلل 

اين اصبحت هذه املباني؟
كما هو معلوم ان مباني مجمع 
دور الرعاي���ة في الصليبخات 
مت تشييدها في السبعينيات 
وطرأ الكثير من املتغيرات على 
املباني في العالم واصبح واجبا 
علينا في الوزارة مجاراة الواقع 
اجلدي���د واعادة بن���اء املجمع 
بشكل حديث ومتطور، ولدى 
مس���ؤولي الوزارة الس���ابقني 
واحلاليني امي���ان بأهمية دور 
املدني والقطاع  هيئة املجتمع 
اخلاص واش���راكهما في هذه 
االعمال واحلمد هلل جميع املباني 
اجلاري العمل على إنشائها في 
قطاع الرعاية االجتماعية سواء 
داخل املجمع او خارجه تنفذ من 

افراد ومؤسسات متبرعني.
وامله���م لدينا ه���و حتديث 
املبان���ي ألنه اصب���ح اطارا ال 
مناص م���ن تنفيذه الى جانب 

توفير خدمات اكثر.
هييل تواجه اي مشيياكل في 

البناء مع املتبرعني؟
ال توجد اي مشكلة من هذا 
القبيل وجميع املباني شارفت 
على االنتهاء، باستثناء مبنى 
واح���د له قضية ف���ي احملاكم 

تنظر بها.

دار األيتام

دار األيتام في منطقة حولي 
متى ينتهي العمييل بها وأي فئة 

ستستفيد منها؟
العم���ل بها  تقريب���ا اجنز 
نهائي���ا كما ان املتبرع محمود 
حيدر مشكورا سيقوم بعملية 
التأثيث ايضا واملبنى اصبح في 
مرحلة التشطيب النهائي ونعمل 
جاهدين ليتزامن االفتتاح مع 
اعياد الكويت الوطنية في 25 
و26 فبراير اذا اس���تطعنا اما 
بالنسبة لنشاط املبنى فهناك 
العديد من االفكار حول مستغلي 
املبنى من االيتام منها ان يستفيد 
منه االبناء املستقلون لكن وفق 
ضوابط محددة وهو نوع من 
االيجار املؤقت يتحمل الساكن 
كافة تبعيات السكن وان تكون 

احلصييار االعالمي املفروض 
على دور الرعاية االجتماعية الى 

متى؟
انه ليس حص���ارا اعالميا 
لكن هناك قرار لوقف االنشطة 
بشكل مؤقت صدر مع انتشار 
وباء انفلونزا اخلنازير، حرصا 
على صحة الن���زالء، ألنه كما 
هو معل���وم للجميع انهم من 
الفئات االكثر عرضة اللتقاط اي 
عدوى وحرصا من الوزارة على 
سالمتهم اصدر وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل قرارا بايقاف 
االنشطة والتواصل مع اجلهات 
اخلارجية، وهذا كل ما في ا المر، 
وهنا البد من االشارة الى اننا 
بدأنا بفك احلصار عن االنشطة 

تدريجيا.

الباب المفتوح

ماذا عن منييع االعالميني من 
الدخول الى املجمع؟

ال يوجد منع ألي اعالمي من 
الدخول ونحن نعتمد سياسة 
الباب املفت���وح مع الصحافة، 
لكن لالسف حصلت ممارسات 
خاطئة من بعض الصحافيني 
دفعتنا الى وضع بعض القيود، 
ونحن لسنا مالئكة ونعمل مع 
ارواح بش���رية، لدينا مشاكل 
ونؤم���ن ب���دور الصحافة في 
املساهمة في حل هذه املشاكل، 
ونحن نعمل مع الصحافة يد 
بيد وموجودون في قارب واحد 
وهدفنا واحد وهو خدمة االبناء 
والنزالء واملساهمة في معاجلة 
اي خلل اذا وج���د، ألن عملنا 
فيه االيجابي والسلبي ولسنا 
ضد احلديث عن السلبيات لكن 
بشكل موضوعي ومنهجي وعبر 
نقل الصورة الصحيحة وعدم 
االس���اءة للنزالء دور الرعاية 
االجتماعية باالخص س���معة 
األبناء املسلكية وعدم االساءة 

للجميع بسبب خطأ فردي.

مبان جديدة

منذ مييدة طويلة يتم االعالن 
عن بناء مبان جديدة في املجمع 

بـدأ فك احلصار املؤقت الذي كان مفروضا على انشـطة نزالء دور الرعاية 

االجتماعية تدريجيا بعد انحسار انتشار موجة وباء انفلونزا اخلنازير، هذا ما اعلنه 

الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية د.جاسم اشكناني في لقائه مع »األنباء« 

الذي اكد فيه اعتماد سياسة الباب املفتوح في قطاع الرعاية االجتماعية امام 

الصحافة واالعالميني ألننا نعمل يدا بيد وجميعنا في قارب واحد وهدفنا واحد 

وهو املساهمة في حل القضايا التي تؤثر سلبا على االبناء.

ورأى ان افضل صياغة ملعاجلة اخللل في خدمات املعاقني يكون بتحويل 

املجلس االعلى الى هيئة مستقلة متاما عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

وحتويل العمل به الى عمل تطوعي.

وامـل ان يكون قانون املعاقني اجلديد على مسـتوى اآلمال ويتضمن بنود 

العقاب الشديد للمسيئني لذوي االعاقة ومستغلي قضايا املعاقني، واال ينحصر 

في اجلوانب املادية رغم اهميتها.

ودعا الى التعامل مع ابناء الوزارة مبسؤولية واعتبار من جتاوز الـ 21 مستقال 

نهائيا عن نطاق الوزارة.

ورأى ان معاجلة قضايا ابناء احلضانـة العائلية حتتاج لقرار صارم عبر تأهيل 

االبناء ودمجهم كليا باملجتمع.

واكد ان تفعيل اجراء الشـراكة االجتماعية ومساهمة مؤسسات املجتمع 

املدني في توفير اخلدمات للفئات اخلاصة يساهم كثيرا في سياسة الدمج.

وشدد اشـكناني على انه اصبح من الضروري انشاء ادارة مستقلة ومتكاملة 

الدارة العمل التطوعي وتدريب املتطوعني للعمل مع الفئات اخلاصة ليتماشى 

ذلك مع االجتاه العاملي نحو هذا العمل االنساني.

واوضـح ان ظاهرة كثرة فرق العمل التطوعـي ايجابية، موضحا انه ال يوجد 

قانون مينع املتطوعني من العمل مع الفئات اخلاصة لكننا نعمل على ان يكون 

داخل املؤسسات وبعيدا عن اي استغالل.

وكشـف عن اجناز الكثير من املباني اجلديدة داخـل مجمع دور الرعاية 

وخارجه وقرب انتهاء االعمال فيها وجميعها اجنزت من قبل متبرعني ومساهمات 

القطاع اخلاص وامور اخرى عديدة تطرق لها اشكناني في هذا اللقاء:

أكد أن العمل التطوعي عمل إنساني أصبح من الضروري منهجته وإنشاء إدارة لتنظيمه

د.جاسم أشكناني

جانب من األنشطة التأهيلية للمعاقني مبنى دار رعاية املعاقني حيث ميارس املعاقون أنشطتهم


