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ال يوجد ما يمنع إضافة أي فئة جديدة لالس�تفادة عبر مخاطب�ة القنوات القانونية
مليونا دينار شهريًا تدفع للمعاقين تحت 18 سنة محملة على الميزانية باعتماد من الوزير

وزير الش����ؤون إال انه في مايو 2008 مت إصدار قرار 
من وزير الشؤون آنذاك بتحويل تبعيتهم الى ادارة 
الرعاية األسرية لدراسة احلاالت ومنح املساعدة، ومت 
تشكيل فريق عمل يقوم بدراسة هذه احلاالت استنادا 
لشهادة اإلعاقة وحسب درجة اإلعاقة وفئتها وبعدها 
يت����م عرضها على الوزير العتمادها، إال انه منذ ذلك 
التاريخ واإلدارة تعمل على وضع إطار قانوني لهذه 
الفئة وبدعم من وزير الشؤون د.محمد العفاسي ثم 
رفع مشروع مرسوم بشأن إضافتهم كفئة جديدة حتت 
مسمى معاقني حتت س����ن 18 سنة، وانتهت دراسته 
في إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء ونحن 

حاليا بانتظار صدورها مبرسوم.

هيئة مستقلة

أال يتعارض ذلك مع ص��دور قانون املعاقني اجلديد 
الذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة؟

إصدار املرسوم احلالي من أجل الوضع احلالي الذي 
يصرف املساعدات بشكل استثنائي عبر اعتمادها من 
الوزير محملة على امليزانية بشكل شهري وفي املستقبل 
في حال صدور مرسوم قانون جديد للمعاقني وإنشاء 
هيئة مس����تقلة سيكون أيضا وفق مرسوم وبالتالي 
سيلغي أي مرسوم معمول به بالسابق، لذا ال أجد أي 

تعارض بل هو تنظيم قانوني للعمل.

المساعدات العامة

منذ عام 1978 صدر قانون املس��اعدات العامة وحتى 
اآلن ل��م يجر أي تعديل عليه، كيف تتعاملون مع الوضع 

وهل من توجه إلجراء أي تعديل؟
طيلة السنوات الطويلة من عمر قانون املساعدات 
كانت هناك مراسيم أميرية معدلة ألي جديد يطرأ على 
القان����ون وهناك أيضا قرارات وزارية تنظم القانون 
وتساهم في إضافة فئات حسب احلاجة، إال ان الوزارة 
قامت بإجراء دراس����ة شاملة للقانون وأجرت بعض 
التعديالت الالزمة مبا يتناسب مع التطور احلاصل 

للحاالت وهو حاليا يدرس في مجلس األمة.

وحدات عاملة

ما عدد الوحدات العاملة في املناطق وهل من وحدات 
جديدة جار إنشاؤها؟

عدد الوحدات في املناط����ق حاليا 29 وحدة منها 
28 وحدة عاملة، ووحدة انتهى بناؤها وحاليا حتت 
التجهيز، وحترص الوزارة أسوة بخدمات الوزارات 
األخرى على إنش����اء وحدة للرعاية األسرية في كل 
منطقة سكنية لتخفيف معاناة االنتقال على املنتفعني 
ولتسهيل اإلجراءات وأي منطقة مستحدثة يكون فيها 

وحدة للرعاية األسرية.

وجود دخل آخر لألسرة أقل من المبلغ الذي ذكر 
يتم صرف الفرق.

مليونا دينار

ماذا عن املس��اعدات للمعاقني دون 18 س��نة، والتي 
تصرف لهم بحدود مليوني دينار شهريا وعددهم حسب 

إحصائيات الوزارة 600 دون مظلة قانونية؟
بالنس����بة للمعاقني حتت سن 18 سنة كانت هذه 
الفئة تتبع للمجلس األعلى لشؤون املعاقني وكان دور 
إدارة الرعاية األسرية محصورا فقط بالصرف احململ 
على امليزانية الشهرية وهي متنح بعد اعتمادها من 

االجتماعية لتحسين أحوالهم المعيشية والوقوف 
الى جانبهم في أحلك الظروف والتعاون معهم على 
تجاوز هذه الظروف وهذا ما كفله دستور الكويت 
الذي أولى األسرة الكويتية أهمية خاصة وأوجب 
رعايت��ها وص��ونها وتوفير العيش الكريم لها، لذا 
ف��إن اإلدارة تبذل كل الجهود في تخفيف المعاناة 
عن المنتفعين عبر تيسير اإلجراءات وتبس�يطها 
وسرعة إنجازها وان اي مبالغ تصرف تحت بند 
المساعدات األسرية تتم وفق الق�انون وهي مرت�بطة 
بعدد األفراد تبدأ ب� 447 دين��ارا للفرد الواحد، الى 
910 دنانير لع���دد 10 أفراد كحد أقصى، وفي حال 

ما عدد احلاالت املستفيدة من التقدميات االجتماعية 
والفئات املس��تفيدة وهل من امكاني��ة إلضافة فئات 

جديدة؟
عدد احلاالت املس���تفيدة من املساعدات 27418 
حالة وعدد االفراد للحاالت 40431 فردا، اما الفئات 
االجتماعية املستفيدة فهي 19 فئة تندرج في قانون 
املس���اعدات وهي تشمل جميع ش���رائح املجتمع 
احملتاجة للمساعدة، وال يوجد ما مينع استحداث 

اي فئة جديدة عبر مخاطبة القنوات الرسمية.

اتهام دائم

هناك اتهام دائم بأن جلنة املس��اعدات تتأخر في 
البت في الطلبات، ما تعليقكم على ذلك؟

جلنة املساعدات العامة جتتمع كل اسبوع لدراسة 
امللفات املرفوعة التي تعرض عليها، وهي ال تتأخر 
ف���ي البت في أي ملف، واذا حدث أي تأخير يكون 
ناجتا عن عدم وضوح في امللف أو وجود مشاكل 
اسرية، أو تأخير في اجراءات التأمينات االجتماعية 
واللجن���ة في حال وجود حاجة ملحة ومش���اكل 
كبيرة تقوم بصرف املس���اعدات على مس���ؤولية 
الوزارة حلني حل املوضوع. واحيانا البت يتأخر 
نتيجة بيانات ناقصة، حيث ال يس���تطيع املنتفع 
احضارها الرتباطها بجهات اخرى، أما بالنس���بة 
لعمل اللجنة فهي تنجزه بشكل اسبوعي دون أي 

ابطاء أو تأخير.

بدل اإليجار

ماذا عن ص��رف بدل االيجار ومن املس��تفيدون 
منه؟

ان صرف بدل االيجار يتم ملستحقي املساعدات 
االجتماعية لكن وفق ضوابط محددة اهمها أال يكون 
عمر املس���تفيدة اقل من 35 سنة، وليس لديها اي 
سكن من أي جهة اخرى أو بدل ايجار، وان تكون 
كويت���ية مط���لقة وال يوجد لديها ابناء حتت السن 
القانونية بحضانته���ا، وأال تكون موظفة، وهذه 
الضوابط مت اعتمادها بعد اجراء دراسة اجتماعية 
اخذت بعني االعتبار االساس���ي احلفاظ على كيان 

االسرة الكويتية.

آلية محددة

هل من آلية محددة تصرف على اساسها املساعدات 
وما قيمة املساعدة وعدد االفراد املستفيدين في االسرة 

الواحدة؟
استنادا لقانون المساعدات االجتماعية اخذت 
االدارة على عاتقها مسؤولية رعاية األسر واألفراد 
الذين يح�ق لهم وفق القانون االستفادة من المساعدات 

المستندات المطلوبة لفئات محددة
أ- حالة الشيخوخة:

تطلب املستندات اخلاصة بهذه 
الفئة ع��ن طريق فاكس الوحدة 
تيس��يرا عليهم والتي مت ذكرها 

في البند السابق.
ب- أسر الطلبة:

- صورة عن شهادة الثانوية العامة 
للمنتفع.

- ش��هادة اس��تمرارية الدراسة 
م��ن الكلية امللتح��ق بها املنتفع 

وزوجته.
- ش��هادة عدم تقاضي مكافأة 
م��ن الكلية امللتح��ق بها املنتفع 

وزوجته.
- شهادة من التأمينات باسم والد 

املنتفع.
ج� - األيتام:

- شهادة وفاة االب.
� حصر الوراثة.

� شهادة من الهيئة العامة لشؤون 
القصر.

- قسام شرعي في حالة وجود 
عقار مؤجر.

- اعالم رسمي لألم والبنات فوق 
15 سنة.

د- األرامل:
- شهادة وفاة الزوج.

- حصر الوراثة.
- شهادة من الهيئة العامة لشؤون 

القصر لالبناء.
- شهادة معاملة الفرد الكويتي 

لالبناء من وزارة الداخلية.
- ش��هادة من ادارة التس��جيل 
الع��دل  ب��وزارة  العق��اري 

للمرحوم.
- ش��هادة من ادارة التس��جيل 
التج��ارة  ب��وزارة  التج��اري 

للمرحوم.
- شهادة من التأمينات االجتماعية 
باسم املرحوم املتوفى مبينا فيها 

نصيب جميع املستحقني.
ه� - املطلقات:

- صورة عن اش��هاد الطالق او 
املخالعة.

- اعالم رسمي يفيد خلوها من 
الزوجية بعد خروج املطلقة من 

فترة العدة الشرعية.
- صورة عن البطاقة املدنية لوالد 

املنتفعة.
- ش��هادة من املؤسس��ة العامة 
للتأمين��ات االجتماعي��ة لوال��د 

املنتفعة.
- حكم احلضانة لالبناء.

- حكم النفقة لالبناء
- شهادة تنفيذ النفقة.

- شهادة دراسية لالبناء.
- ش��هادة من املؤسس��ة العامة 

للرعاية السكنية تفيد بأن املنتفعة 
غير مسجلة مع طليقها في بيت 

حكومي او بيت شعبي.
و- املرضى:

- اس��تمارة الفحص الطبي من 
املجلس الطبي العام.

- شهادة اثبات اعاقة.
- شهادة من التأمينات باسم والد 

املنتفع.
- اعالم رسمي للبنت.

ي- العجز املادي:
- ش��هادة راتب ل��ألب من جهة 

عمله.
- اعالم رسمي لألم.

- شهادة تنفيذ النفقة.
- حكم هجر.
ح� - البنات:

- اعالم رسمي تثبت خلو املنتفعة 
من الزوجية.

- شهادة من التأمينات باسم والد 
املنتفعة.

ز- أسر املسجونني:
- شهادة من ادارة تنفيذ االحكام 
بوزارة الداخلية ملعرفة االحكام 

الصادرة ضد السجني.
- ش��هادة م��ن االدارة العام��ة 
)ادارة  العقابي��ة  للمؤسس��ات 
تثب��ت ان احملكوم  الس��جون( 
عليه نزيل الس��جن وقد صدر 

ضده حكم.
- شهادة رد االعتبار من االدارة 
العام��ة لألدل��ة اجلنائية بوزارة 

الداخلية.
- صورة عن حكم احملكمة تثبت 
ان رب االسرة عليه احكام مذيلة 

بالصيغة التنفيذية.
- شهادة تزكية من جمعية بشائر 

اخلير.
- ش��هادة انه��اء خدمة من مقر 

العمل لرب األسرة.
ك- الكويتي��ة املتزوجة من غير 

الكويتي:
- اذا كان الزوج من غير محددي 

اجلنسية:
- صورة عن البطاقة االمنية.

- صورة شهادة ميالد االبناء.
- اعالم رسمي.

- اذا كان الزوج عربيا:
- صورة عن اذن العمل للزوج اذا 
كان الزوج يعمل بالقطاع االهلي 

)مادة 18(.
- اذا كان الزوج خليجيا:

- شهادة من التأمينات االجتماعية 
باس��م الزوج من دولته اذا كان 

خليجيا.
- ش��هادة نهاية اخلدمة اذا كان 

الزوج يعمل بالكويت.

أوضحت الفضلي أن مستحقات بدل اإليجار هن:
� من تكون مستحقة للمساعدة االجتماعية.

� من ال يقل عمرها عن 35 سنة.
� الكويتية املطلقة من كويتي في حال ال يوجد لديها أبناء حتت السن 

القانونية.
� الكويتية املطلقة من غير كويتي.

� من ال يكون لديها س��كن او مس��تفيدة من بدل إيجار من اي جهة 
اخرى.

مستحقات بدل اإليجار

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة اجتماعية
1 � صورة عن شهادة اجلنس����ية الكويتية للزوج 

والزوجة.
2 � ص����ورة عن البطاقة املدني����ة للزوج والزوجة 

واألبناء.
3 � صورتان شخصيتان.

4 � شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
للزوج والزوجة.

5 � شهادة التسجيل العقاري بوزارة العدل للزوج 
والزوجة.

6 � ش�هادة الت�س����جيل التجاري بوزارة الت�جارة 
للزوج وال�زوجة.

7 � شهادة حتويل راتب للبنك باسم املنتفع.

8 � شهادة استمرارية دراسة لألبناء )في حال وجود 
أبناء باملدارس( وشهادة عدم تقاضي مكافأة من اجلامعة 

أو التطبيقي.
9 � عقد الزواج.

10 � عقد اإليجار + وصل اإليجار في حالة السكن 
باإليجار.

11 � ش����هادة بدل البحث عن عمل من برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة بديوان 

اخلدمة املدنية.
12 � شهادة من إدارة املنافذ بوزارة الداخلية ملعرفة 
حركة دخول وخ����روج املنتفع من البالد إذا كان غير 

مستقر بالبالد.

إجراءات للحصول على المساعدة
- يتق��دم املنتف��ع ال��ى الوح��دة 
االجتماعي��ة التابع��ة ملنطقة س��كنه 
حسب عنوان السكن املطابق بالبطاقة 

املدنية.
- يق��وم املنتفع مبقابل��ة الباحثة 

املختصة حسب حالة املساعدة.
- تق��وم الباحثة بتزوي��د املنتفع 
لفت��ح ملف  املطلوب��ة  باملس��تندات 

املساعدة.
- بعد احضار املنتفع للمستندات 

تقوم الباحث��ة باجراء البحث امليداني 
وتقوم بكتاب��ة البحث والبيانات على 
اس��تمارة البحث االجتماعي اخلاصة 
بذلك مدعوما بشرح واف ومفصل عن 
حالة املنتفع مبينا فيه احلالة السكنية 

واالجتماعية واملالية.
- بعد االنتهاء من كتابة البحث يقوم 
مشرف الوحدة بالتدقيق على املستندات 
واعتماد البحث وارسال امللف لالدارة 

الستكمال بقية االجراءات.

مديرة إدارة الرعاية األسرية أكدت أن »الشؤون« أجرت تعديالت على قانون المساعدات واألمر أمام مجلس األمة

الفضلي ل� »األنباء«: 27418 حالة و40431 
فردًا يستفيدون من المساعدات االجتماعية

بشرى شعبان

كش�فت مديرة ادارة الرعاية االس�رية منيرة الفضلي ان االدارة أعدت دراسة لوضع اطار قانوني لفئة املعاقني حتت سن 18 سنة، حيث انتهت 
ادارة الفتوى والتشريع من دراسته، وهي حاليا بانتظار صدوره مبرسوم لتنضم الى الفئات ال� 19 املستفيدة من التقدميات االجتماعية.

وأش�ارت الفضلي في لقاء مع »األنباء« الى ان الوزارة أجرت دراسة لقانون املس�اعدات االجتماعية 78 وأجرت التعديالت الالزمة عليه مبا 
يتناسب مع التطور االجتماعي احلاصل وجار دراس�تها حاليا في مجلس االمة، وبينت ان 27418 حالة تستفيد من التقدميات واملبالغ التي 

صرفت خالل ش�هر ديسمبر 2009 بلغت 11.197.225 دينارا. وبينت ان املساعدات تغطي كل شرائح املجتمع تقريبا، وال توجد موانع 
قانونية إلضافة أي فئة جديدة اذا دعت احلاجة وعبر مخاطبة القنوات الرسمية. واكدت ان اللجنة العامة للمساعدات االجتماعية تدرس 

جميع امللفات والطلبات بشكل اسبوعي، وال يوجد أي تأخير، واذا حصل تأخير يكون ناجما عن نقص في البيانات الرتباطها بجهات 
اخرى. واشارت الى ان بدل االيجار يصرف ملستحقي املساعدات البالغني من العمر 35 سنة وما فوق، شرط أال يكون لديها 

بدل ايجار أو سكن من أي جهة اخرى. وأوضحت ان املبالغ تصرف وفق القانون ومرتبطة بعدد االفراد وتبدأ من 447 دينارا 
للفرد الواحد وحتى عدد 10 أفراد وبحد اقصى 910 دنانير. ونفت وجود اي مشاكل في برنامج ميكنة خدمات االدارة 
التي قامت برفع متطلباتها واحتياجاتها الى ادارة التطوير االداري. وكشفت عن وجود 29 وحدة منتشرة في املناطق 

تابعة لالدارة منها 28 وحدة عاملة وواحدة حتت التجهيز، وأمور اخرى تطرقت لها خالل لقائها »األنباء«:

م يضع  معددنا دراسة إلصدار مرسو
المعاقين لفئة  للص�رف  قانونية  مظلة 

رعاية األسر عبر املساعدات االجتماعية أهم شؤون إدارة الرعاية األسرية

11.197.255 دينارًا المصروفة خالل ديسمبر
وبينت الفضلي انه خالل ش���هر ديس���مبر على س���بيل املثال ال احلصر بلغ اجمالي املبالغ 
املنصرفة 11.197.225 دينارا موزعة على 23 فئة )شيخوخة، اسر طلبة، عجز عن العمل، ايتام، 
ارامل، مطلقات، عجز مادي، مرضي، بنات اس���ر مس���جونني، تائبون، محتضنون، عسكريون، 
مؤقتون، معاق أقل من 18 س���نة، حاالت طارئة، متزوجات من غير كويتي، شؤون قصر أليتام 

وأرامل، أقساط بنك التسليف، أقساط سكن، حاالت املنازل الدائمة، حاالت املنازل املؤقتة(.


