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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

بعدما اقف���ل عام 2009 ابوابه على 
موافقة مجلس االمة في مداولته االولى 
على قانون املعاقني، هل يش���هد عام 
2010 اعتماد القانون في مداولته الثانية 
ويصبح نافذا بع���د اجراء التعديالت 
الالزمة التي تخدم قضايا املعاقني وتضع 
حدا لكل التجاوزات والسلبيات التي 

قد تعترض طريق املعاقني؟
سؤال يطرحه املعاقون في جميع 
محافلهم وجميعهم يستبشرون خيرا 
بأن يتم اقرار القانون املنصف للمعاق 
وولي امره ويشكل املظلة القانونية مبا 
يوفر احلماية الالزمة لكل فئات االعاقة 

دون متييز او استثناء.

هل تشهد بداية 2010 اعتماد قانون المعاقين؟

خالل ندوة »إقرار قانون المعاقين ضرورة إنسانية« نظمتها جمعية متابعة وتقييم األداء البرلماني

الدقباسي: المجلس سيقّر قانون المعاقين ونتمنى من الحكومة التعاون ليرى النور قريبًا
العبدالهادي: القانون يسهم بدمج المعاقين في المجتمع واالرتقاء بهذه الفئة

التعديالت التي أجريت على القانون جاءت من المهتمين بش�ؤون المعاقين وسيكون قانونًا نموذجيًا ونبّشر بصدوره قريبًا لما له من آثار إيجابية
القانون الجديد أفضل من القديم بنس�بة تزيد على 80% واستمر 40 اجتماعًا بمشاركة 80 شخصًا وهناك توافق حكومي � نيابي والحكومة تسأل عن ميزانيته

)هاني الشمري(خالد الشليمي والنائب علي الدقباسي ومطلق السويط والنائب م. ناجي العبدالهادي وعلي الثويني أثناء الندوة

ومسموعة ومقروءة في املجتمع، 
حتى يدرك املجتمع اهمية هذه 

الفئة.
واضاف العبدالهادي ان هذا 
القانون اس���تمر 40 اجتماعا 
وشارك فيه اكثر من 80 فردا، 
الفائت،  امتداد للمجلس  وهو 
وقال نحن لسنا مالئكة، نحن 
بش���ر نخطئ لكنن���ا نؤكد ان 
القانون اجلديد افضل من القدمي 
بنسبة تزيد عن ال� 80%، مشيرا 
الى ان هن���اك توافقا حكوميا 
نيابيا في هذا القانون، واحلكومة 

تسأل عن ميزانيته.
واكمل نح���ن اآلن ننطلق 
انطالقة جديدة، وحتى بعد اقرار 
اللجنة موجودة ألي  القانون 
تعديل الننا حريصون على ان 

يكون القانون سهل التنفيذ.

انجاز للبرلمان

الناش���ط  اكد  من جانب���ه 
الشليمي ان  السياس���ي خالد 
قانون املعاقني اجناز يس���جل 
ملجلس االم���ة، فاحلكومة لم 
تك���ن حكومة مب���ادرات، لكن 
االم���ة اجتهد، وصاغ  مجلس 
القانون وعرضه على احلكومة، 
وكنت امتنى ان تضع احلكومة 

رؤيتها. 
وعبر عن اعتقاده ان هناك 
مأزقا س���يواجه اعضاء جلنة 
املعاقني وهو ان س���مو رئيس 
مجلس الوزراء ال يرغب في ان 
تتبعه الهيئة العامة للمعاقني 
مباشرة، واقترح الشليمي ان 
تتبع نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية، الشيخ 
أحمد الفهد، فهو طموح وقادر 
على مواكبة االحداث وشباب 
ولديه طاق���ة كبيرة وصاحب 
ق���رار، فقد وضع بصمته على 
الوزارات التي تقلد مهامها، من 
ضمنها قان���ون كادر البترول 
وكادر االطب���اء وغيره���ا من 
االمور االخرى، وسمو رئيس 
الوزراء »كما سمعنا« ال يرغب 
ف���ي ان تتبعه الهيئة، حتى ال 
يتعطل القانون، وهذه ليست 
معضلة ان تتغي���ر املادة 48. 
واشار الى املادة 9 حيث تتحدث 
عن االمور التربوية والتعليمية 
لذوي االعاقات، هناك اكثر من 
2000 طالب يدرسون في فصول 
ذوي االعاقة في املرحة الثانوية، 
وغالبيتهم ال يكملون الدراسة 
اجلامعية، لذلك يجب ان يكون 
باجلامعة اجلديدة في الشدادية 
كلية متخصصة لذوي االعاقة 

الذهنية.

ميزانية محددة

واثنى عل���ى النواب الذين 
قاموا باعداد القانون ويساهمون 
ف���ي تش���ريعه، وطالبهم بأن 
تكون هناك ميزانية محددة او 
مفتوحة، وتطرق لقضية البدون 
املعاقني وأن حقهم ان يحظوا 
بالرعاية، فقد تناساهم القانون 
وغفل عنهم، وهذه الفئة محاربة 
بعدة وسائل، لكن االعاقة شأن 
انساني، وينبغي ان يتساوى 
املعاقون في هذا البلد مع غيرهم، 
متمنيا من اللجنة اضافة املعاقني 

والبدون.

من نواحي القصور، ملقيا باللوم 
على احلكومة النها لم تكن جادة 
ف���ي تعديل قانون 1996، الذي 
كان به مثالب واستغالل للمعاق 

بصورة مباشرة.
واك���د ان فلس���فة القانون 
اجلديد للمعاق���ني هي اندماج 
هذه الفئة في املجتمع، ال نريد 
ان ينظ���ر لها املجتمع بعطف، 
نريد نظرة على انهم مواطنون، 
فاالرتقاء بهذه الفئة هو ارتقاء 
باملجتمع ككل، مشيرا الى أهمية 
ان يعيش الطفل املعاق بشكل 
العاديني،  طبيعي بني االطفال 
وذلك بتوفي���ر فصول لذوي 
االحتياجات اخلاصة في املدارس 
العادية، حتى ال يشعر الطفل 
املعاق بأنه منبوذ ويعيش بعيدا 

عن املجتمع.
واض���اف ان���ه مت تفصيل 
القانون الى ابواب، ومت تفصيل 
حياة املعاق من املهد الى اللحد، 
ووصلنا في القانون لدرجة انه 
اذا فقد املعاق ذويه ولم يجد من 
يعينه، فإننا س���نضع مشرفا 
يكون مسؤوال عنه تعينه الهيئة 
ويك���ون موثقا م���ن القضاء، 
ليكون مسؤوال عن املعاق حتى 

حلده.

عقوبات وجزاءات

واشار الى ان القانون القدمي 
لم تكن به عقوبات او جزاءات 
رادعة مل���ن يتعاملون مع فئة 
املعاق���ني، وفي ه���ذا القانون 
وضعن���ا ج���زاءات تصل الى 
السجن وليس الغرامات فقط، 
كما ألزمن���ا كل مباني الدولة 
بتوفير مداخل ومخارج خاصة 
للمعاقني، كما ألزمنا احلكومة 
بعمل توعي���ة اعالمية مرئية 

سيكون نقطة حتول في شؤون 
املعاقني.

وتط���رق الى اولي���اء امور 
املعاقني، واملعاناة التي تواجهها 
تلك االسر، حيث ستكون هناك 
نظرة ألم املعاق وابيه، وسيحمل 
القانون لفتة انسانية وتقديرية 

جلهودهم.
الدقباسي عن يقينه  وعبر 
بأن املجلس س���يقر املشروع، 
التعاون  متمنيا من احلكومة 
حتى يرى القانون النور، ليكون 
هناك اجناز يس���جل ملصلحة 
الكويت ألننا في مركب واحد، 
وحتى يكون اقرار القانون بداية 
لتشريع قوانني اخرى تتعلق 
بقضايا البدون والبيئة وايجاد 
فرص عمل للكويتيني، فصدور 
القانون قد يكون محفزا ويفتح 
الشهية الصدار قوانني اخرى 

لطاملا حتدثنا عنها.

 دمج المعاقين 

من جانبه قال مقرر اللجنة 
البرملانية لشؤون املعاقني النائب 
ناجي العبدالهادي ان القانون 
القدمي للمعاقني كان به الكثير 

مثل حقهم في الرعاية السكنية 
املتوافقة مع ظروفهم الصحية 
الوظيفية،  واملتعلقة بظروفهم 
واولويتهم ف���ي احلصول على 
رخ���ص جتاري���ة، وحقهم في 
انش���اء هيئة تعنى بشؤونهم، 
تتبع بشكل مباشر رئيس مجلس 
الوزراء، ويك���ون هناك مجلس 
ادارة يش���مل عددا من جمعيات 
النفع العام املتخصصة بشؤون 
االعاقة، إليص���ال صوت املعاق 

الى اعلى سلطة.

المداولة الثانية

ولف���ت الدقباس���ي الى ان 
التعدي���الت التي اجريت على 
القانون جاءت من ألوان الطيف 
السياسي وألوان الطيف املعني 
بشؤون االعاقة، ولذلك سيكون 
قانونا منوذجيا، وهو خالصة 
الجتهادات نيابية وليس مبادرة 
حكومية، وهذا يسجل ملجلس 
االمة، مؤكدا ان جلسة اخلميس 
املقبل ستكون املداولة الثانية 
لقان���ون ذوي االعاقة، متمنيا 
ان يصدر هذا التش���ريع ملا له 
من آثار ايجابية مباشرة، كما 

وهذه اللجنة تعمل باجتهاد منذ 
تشكيلها حتى في فترة الصيف، 
وتواصلت االجتماعات فيها حتى 
متخضت وتوصلت بعد جهد كبير 
الى االنته���اء من اعداد تقريرها 
املتضمن قانون املعاقني اجلديد، 
وفي املداولة االولى له كانت هناك 
بعض املالحظ���ات عليه، وقمنا 
بعمل التعديالت الالزمة واعددنا 
تقريرنا النهائي، لكن فوجئنا في 
الصحف بكثير من االنتقادات على 
عمل اللجنة، ودعيت الجتماع في 
جمعي���ة املكفوفني، وكان لديهم 
مالحظات اس���تمعنا لها، ورأت 
اللجن���ة ان تعقد اجتماع اليوم 
االحد للنظر في تعديالت اخرى 
للقان���ون في محاولة  مقترحة 

للوصول الى صيغة افضل.

خدمة المعاقين

الدقباسي احلضور  وبش���ر 
بصدور القانون، ألن فيه س���دا 
املثالب ويخدم اسر  للكثير من 
املعاقني كما يخدم املعاقني انفسهم 
فيما يتعلق بشؤونهم احلياتية 
والتعليمي���ة، بداية من مواقف 
السيارات وانتهاء مبسائل مهمة 

قوانني وس���د للعيوب واملثالب 
التشريعية، التي تسهم في عودة 
الكويت كبلد له ريادة في العمل 

العام واالنساني.
 واض���اف ان قضية املعاقني 
بالغة االهمية، معترفا كمسؤول 
ان البلد مر خالل الثالث سنوات 
االخيرة بأعاصير واالضطرابات 
السياسية التي ادت الى تعاقب 
3 مجالس وتشكيل 6 حكومات، 
م���ا اثر على التنمي���ة، لكن رب 
ضارة نافعة، لعل الفترة املقبلة 
تشهد اقرار قوانني تهم البلد كله، 
مثل قانون املعاقني، ومثل خطة 
التنمية، والكثير من املش���اريع 
الكويت  التي تخ���دم  التنموية 
والكويتيني بشكل عام، وحتقق 
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص 

وتنعش قضايا التنمية.
واضاف ان قانون املعاقني كان 
متعثرا نتيجة لتعثر الكثير من 
العمل التشريعي، وقد تشرفت 
برئاس���ة جلنة املعاقني املجلس 
املاضي، وش���رفت بلقاء الكثير 
من املعاق���ني، واملجلس احلالي 
انا عضو في جلنة املعاقني التي 
البراك،  النائب مس���لم  يرأسها 

القانون واجب علينا  اقرار هذا 
جميعا.

من جانبه متنى رئيس جمعية 
البرملاني مطلق  متابع���ة االداء 
الس���ويط ان يتم اقرار املعاقني 
املقبل، وعن  جلس���ة اخلميس 
االستجوابات االخيرة وخاصة 
استجواب سمو رئيس الوزراء، 
قال نحن في اجلمعية رأينا ان 
نكون طرفا محايدا، ليس مع اي 
من السلطتني، ولذلك لم نصدر 

اي بيان.

أعضاء اللجان

واس���تغرب م���ن تصرفات 
بع���ض الن���واب، وغيابهم عن 
اجتماعات اللجان، وكان عليهم 
اال يترشحوا لتلك اللجان ماداموا 
ال يلتزمون بحضورها. مشيرا الى 
ان اجلمعية قررت تشكيل جلنة 
ملتابعة قضايا املعاقني ويرأسها 

خالد الشليمي.
واشار الى ما يحدث من اسفاف 
حتت قبة البرملان، فاملفترض من 
اعضاء مجلس االمة ان يكونوا 
قدوة، فالناس تريد العنب وليس 
الناطور، الناس تنتظر من النواب 
النواب  تشريع قوانني، وطالب 
باالبتعاد عن املهاترات، فالبلد مل 
وضج من االستجوابات واالحتقان 

والتأزمي، نريد عمال.
وعبر عن تفاؤل���ه باخلطة 
املقدمة من احلكومة،  التنموية 
مؤكدا دعم اجلمعية لكل ما هو 

في صالح الوطن واملواطنني.

قضية مهمة

وفي ذات الصدد قال النائب 
علي الدقباسي نحن بحاجة الى 
تشريعات، والتشريعات تتطلب 
النواب، ومش���اركتهم  حضور 
مشاركة فاعلة، حتى تكون هناك 

حمد العنزي
اكد النائبان ناجي العبدالهادي 
وعلي الدقباسي على اهمية اقرار 
قانون املعاقني في اجللسة املقبلة 
ملجلس االمة والتي ستعقد يوم 
اخلميس املقبل، الفتني الى ان 
القانون متت دراسة بنوده جيدا 
لتتواءم مع الوضع االجتماعي 
واالس���ري للمعاق التي جرى 
تعديلها جيدا، وبشرا املعاقني 
واهاليهم باملصادقة على القانون 
واقراره في املداولة املقبلة النها 
رغبة ملسناها من اجلميع وهو ما 
سيتحقق في اجللسة املقبلة. 
حديث النائبني جاء في الندوة 
التي نظمته���ا جمعية متابعة 
البرملاني مساء  وتقييم االداء 
اول من امس حول مشروع ذوي 
االعاقة بعنوان »اقرار قانون 
املعاقني ضرورة انس���انية«، 
ش���ارك فيها النائب���ان ناجي 
الدقباسي  العبدالهادي وعلي 
ورئيس اجلمعية مطلق السويط 

والناشط خالد الشليمي.
البداي���ة حتدث عريف  في 
الندوة عض���و اجلمعية فايز 
اق���رار اخلطة  النش���وان عن 
الت���ي حتمل بني  التنموي���ة، 
آمال واطروحات،  طياتها عدة 
وقال: هناك جانب تشريعي في 
هذه اخلطة التنموية، هو اقرار 
وتعدي���ل ما يقارب 50 الى 55 

قانونا خالل ال� 4 سنوات.

عرقلة الخطة

وعبر عن اعتقاده ان انصراف 
او تقاعس او اعتذار بعض النواب 
واعض���اء احلكومة عن حضور 
جلس���ات مجلس االم���ة يعتبر 
خذالنا للش���عب واالمة، ويعبر 
عن عدم جدية الشخص املتقاعس 
او املتخاذل في إقرار هذه اخلطة، 
ونقلها من كونها خطة على ورق 
من اخليال ال���ى واقع ملموس، 
منوها ان هناك تداعيات سياسية 

قد تعرقل اخلطة.
وحث النشوان جميع النواب 
والوزراء على التواجد باستمرار، 
وطالب بزيادة عدد اجللسات في 
الشهر، النها غير كافية، لتنفيذ 
اخلطة التنموية التي حتمل آماال 
جيدة، رمبا ال حتل جميع مشاكلنا 
لكنها حت���ل الكثير منها، مؤكدا 
ان هن���اك جناحني ملجلس االمة 
يطير بهما هما اجلانب الرقابي 
واجلانب التشريعي، ولذلك يجب 
ان يكون هناك توازن في الطرح، 
واال يكون هناك تغليب جلانب 

على آخر.
واش���ار الى جلسة اخلميس 
املقبل، الفتا الى اهمية القضية 
املطروح���ة للتصوي���ت، حيث 
عان���ى منها الكثير من االس���ر، 
وهم اشخاص في امس احلاجة 
ملن يتلمس معاناتهم ومرضهم، 
وهم ذوو االعاقة، آمال ان يحضر 
اجللسة جميع النواب واعضاء 
احلكومة، وعدم خذالن الشعب 
م���رة اخرى ف���ي ع���دم اكتمال 

النصاب.
اننا  البعض يقول  واضاف: 
متحاملون عل���ى النواب، نحن 
لس���نا متحاملني، النائب يحمل 
على عاتقه امانة عليه ان يؤديها، 
املقبل  ولذلك ي���وم اخلمي���س 

متابعة من احلضور للمتحدثني في ندوة »إقرار قانون املعاقني ضرورة إنسانية« جانب من احلضور في الندوة

الثويني: نحتّج على تعريف اإلعاقة ونطالب باعتماد لغة اإلشارة في الوزارات ووسائل اإلعالم
قال رئيس جمعية متابعة قضايا املعاقني 
علي الثويني ان هناك مطالب قدمية للمعاقني 
ل��م توضع ف��ي القان��ون اجلدي��د، وهناك 
مالحظات عليه، لس��نا ض��د القانون اجلديد 
لكننا نطالب بتعديل املس��ودة، لدينا احتجاج 
على تعريف االعاقة، وقد سلمنا هذا االحتجاج 
للخمس��ني نائبا، وه��و ع��ن ورود االعاقة 

النفس��ية واالعاقة التعليمي��ة ضمن املعاقني 
ه��ذا خطأ وال باچر ي��دش علينا كل مرضى 
الطب النفس��ي، كما ان االعاقة التعليمية هي 
صعوبة في التعل��م، وال توجد اعاقة ذهنية، 
س��كوا الباب من احل��ني، االعاق��ات فقط 4 
ذهنية، حس��ية، س��معية وبصرية وحركية. 
واضاف ان هناك نواقص في القانون اجلديد 

منها املرأة املعاقة الت��ي توفي والداها وتريد 
حق انتفاع بالس��كن، ولم توضع في القانون 
اجلدي��د لغة الص��م )لغة االش��ارات( نطالب 
باعتمادها كلغة رسمية، حتى يتم وضعها في 
الوزارات ووس��ائل االعالم، كما ان القانون 
اجلديد جتاهل مس��اواة املرأة املعاقة بالرجل 

في السكن. 


