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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

وزير الشؤون يشّكل فريقًا لوضع الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة برئاسة القطان

الحصبان: إيقاف عمل لجنة تزويج المعاقين مؤقتًا
وأس�وياء معاقي�ن  م�ن  حال�ة   68 زّوج�ت  الس�عيد  البي�ت  لجن�ة  الش�مري: 

علمت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة 
ان وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي قد أصدر قرارا وزاريا 
بتشكيل فريق عمل لوضع الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة برئاسة 
الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتطوير 
اإلداري عواطف القطان وعضوية املدير 
التنفيذي للمجلس األعلى جناة القالف 
ومراقب املجلس عصام بن حيدر ومراقب 
املجلس محمد املطيري ود.وليد احلداد 
والقانوني في املجلس ياسر مصطفى ومنى 
فكري من ادارة التطوير اإلداري واملستشار 
في مكتب الوزير محمد عبداهلل، ود.زكي 
السلموي، وكان د.وليد احلداد قد تقدم 
باقتراح حول أهداف ومنهجية عمل إعداد 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، حصلت 
»األنباء« على نسخة منها، جاء فيها: نص 
القانون رقم 8 لسنة 2010 والصادر في 
2010/2/28 في ش���أن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة في مادته 47 على »تنش���أ 
هيئة تعنى بش���ؤون ذوي اإلعاقة ذات 
شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة 
لش���ؤون ذوي اإلعاقة، تخضع إلشراف 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء«، 
وفي املادة 48 التي حددت اختصاصات 
الهيئة، وفي املادة 49 حددت إنشاء مجلس 
أعلى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وحددت املادة 51 تعيني مدير عام للهيئة 
بدرجة وكي���ل وزارة، وحددت املادة 52 
تشكيل مجلس ادارة الهيئة، وبناء على 
االهتمام الرس���مي والشعبي والبرملاني 

أهداف الهيئة بناء على قانون إنش���ائها 
وعلى حسب خطة الدولة التنموية، وضع 
الهيكل التنظيم���ي، وضع اختصاصات 
الهيئة، وضع الهي���كل الوظيفي، وضع 
دلي���ل التوصيف والتقيي���م الوظيفي، 
حتديد االحتياجات البشرية، وضع دليل 
االجراءات، وضع دليل اخلدمات املقدمة، 
وض���ع النظام اآللي للهيئة، وضع نظام 
الرواتب واألجور واملكاف���آت بناء على 
توصيف وتقييم الوظائف، وضع نظام 
القيادات اإلدارية في الهيئة، وش���روط 
شغل الوظائف اإلش���رافية، حتديد آلية 
التنفيذ، واجلدول الزمني، واالحتياجات 
املادية والبشرية للتنفيذ، وضع التقرير 

النهائي.

بهذه الهيئة قام وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بتشكيل فريق عمل، من الوزارة 
ومن خارجها من املتخصصني واملهنيني 
إلعداد الهيئة على أس���س إدارية وفنية 
حديثة، متثل االهتمام الرسمي بهذه الهيئة 
وتقوم بتجن���ب ثغرات وعيوب املرحلة 
السابقة وبتحقيق أهداف القانون وغاياته، 
وعليه أقترح على اإلخوة أعضاء فريق 

العمل ان نحدد التالي:

أهداف الفريق

أوال: أهداف الفريق: يهدف الفريق الى 
التالي: بناء هيئة وفق نظم حديثة إداريا 
وفنيا، االستفادة من التجارب اإلقليمية 
والدولية في بناء الهيئات املماثلة، وضع 

ثانيا: منهجية الفريق: االستفادة من 
التجارب األخرى في ال���دول اإلقليمية 
والدولية قدر اإلمكان، االلتزام بنص قانون 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املهنية 
واحلرفية في وضع نظام الهيئة، تقسيم 
العمل الى فرق فرعية كل على حس���ب 
اختصاصه إلجناز العمل في أقرب وقت 
ممكن، االستعانة بقدر اإلمكان باملهنيني 
والفني���ني والقانونيني في وضع نظام 
وقانون الهيئة، وضع نظام متكامل إداري 
وفني وقانوني للهيئة، وضع آلية التنفيذ، 
عدم االس���تجابة للضغ���وط، والتأثير 
على اجلانب الفني واإلداري والقانوني 
ملشروع إجناز الهيئة، االلتزام بالسرعة 
واحلرفية في اإلجناز، االلتزام باجلدول 
الزمني احملدد من الفريق لإلجناز، وضع 
س���كرتارية احترافي���ة للفريق لتوفير 
املواد املطلوبة لعمل الفريق واالحتفاظ 
بأرش���يف العمل، والقدرة على إيصال 
محاضر االجتماع ومواعيد االجتماعات 
للفريق بوقت مناس���ب، وأيضا القدرة 
على التنسيق بني الفرق الفرعية للفريق، 
التنسيق مع الوزارات واجلهات احلكومية 
ذات العالقة في مشروع إنشاء الهيئة قدر 
اإلمكان، القدرة عل���ى االتصال باإلدارة 
العليا ممثلة بالوزير لتذليل الصعوبات 
التي تواجه الفريق، وتوفير األمور األخرى 
ذات العالقة مثل إصدار القرارات وغيرها 
لتس���هيل مهمة الفريق وإعطائه البيئة 
املناس���بة لإلبداع والقدرة على حتقيق 

أهدافه.

اعلن الناش���ط ف���ي مجال 
شؤون املعاقني فواز احلصبان 
ان جلنة تزويج املعاقني والتي 
كانت تعمل مبظلة مبرة البر 
اخليري���ة توقف���ت حاليا عن 
العمل، بانتظ���ار تطوع جهة 
خيرية اخرى لكي تعمل حتت 
مظلتها بعدما اتخذت املبرة قرارا 

بايقاف العمل في اللجنة.
علما ان اللجنة منذ تأسيسها 
قبل سنة تقريبا تلقت ما يقارب 
60 طلب زواج من معاقني ومت 
تزويج 4 حاالت من اصل 50 

مقابلة اجريت.
وان جلنة تزويج املعاقني 
هدفها انساني ومعاجلة قضية 
انسانية وهو حق املعاق كانسان 
في تقرير مصيره، وان املعاق 
جزء من النسيج االجتماعي وله 

احلق في ان يتزوج وينجب.
واوض���ح احلصب���ان اننا 
كنا مجموعة م���ن املتطوعني 
الزواج  اطلقنا مشروع جلنة 
انطالقا م���ن مقولة ان تضيء 
شمعة واحدة خير من ان تلعن 
الظالم ألف مرة، وان تأخذ بيد 
الناس الى احلالل خير من ان 
تكتفي بالقول هذا حالل وهذا 
حرام، فالناس بحاجة الى حلول 
عملية واقعية ناجعة اكثر من 
حاجتهم ال���ى الكالم النظري، 
كلنا يعرف اهمية الزواج في 
استقامة الشباب وعفته، لكن 
قليلني من س���عوا الى تيسير 

هذا الطريق امام الشباب.
ال���زواج مبا  وب���ني فوائد 
يل���ي: 1 - احلفاظ على النوع 
االنساني، اذ به يتكاثر ويستمر 
النس���ل االنساني الى ان يرث 
اهلل االرض وم���ن عليها، 2 - 
احملافظة على االنس���اب، 3 - 
س���المة املجتمع من االنحالل 
اخللقي، حيث ال يخفى على كل 

اجتماعي وحالة اجتماعية عادية 
حتدث في كل املجتمعات سواء 
او فقيرة متقدمة  كانت غنية 
اليها  النظر  ام نامية، يج���ب 
بعني االعتبار الكلي وادراجها 
ضمن السياسة العامة للدولة، 
اضاف���ة الى توفي���ر الفرصة 
للمعاق واس���رته، م���ن هنا 
اتت فكرة تكوين جلنة تعنى 
املعاقني، فنحن ننادي  بزواج 
بحق املعاق في تقرير مصيره 
ودور االس���رة في اعطائه هذا 
احلق ولكن بعض االسر تتذرع 
بعدم اعطاء احلق للمعاق بعدم 
وجود فرصة مناسبة للمعاق 

للزواج.
واكد احلصبان اس���تمرار 
اللجنة ف���ي العمل فور ايجاد 

جهة خيرية تتبنى عملها.
بدورها اعلنت املنسق العام 
ملبرة البر اخليرية ورئيس���ة 
الس���عيد صفية  البيت  جلنة 
الش���مري ان جلن���ة البي���ت 
السعيد بحمد اهلل استطاع���ت 
تزويج 68 حال���ة من معاقني 

واسوياء.
املرف���ق يظهر  واجل���دول 
الش���مري ان  احلاالت وأملت 

تستمر اللجنة في عملها.

تأخير الزواج ملحة اكثر م���ن 
ذي قبل، وذلك السباب ع����دة، 
أهمها: انقاذ الشاب واملعاقي����ن 
على وج���ه اخلصوص م����ن 
الهواجس النفسية والتأم�����الت 
اجلنسية التي تسيطر عل����ى 
عقله وتفكي���ره، وتقف عائقا 
ف����ي طريق غايته ونش���اطه 
العمل���ي والوظيف���ي وحتى 

الدراسي.
وكذل���ك ابع���اد الش���باب 
واملعاقني على وجه اخلصوص 
عن الوقوع في حبائل الشيطان 
التي تروج لها املغريات الكثيرة 
في العص���ر احلاضر، كظهور 
الى جانب  النس���اء خليعات 
تبرجه���ن الفتان ف���ي جميع 
الوس���ائل االعالمي���ة وغير 
االعالمي���ة، كاملجالت وأجهزة 
التلفزيون والقنوات الفضائية 
واالنترن���ت، بحي���ث اصبح 
الشباب ال يس���تطيعون درء 
اخطارها اال بتمسكهم بدينهم، 
ومتلكهم لنصف الدين، مصداقا 
ملا ورد في احلديث الشريف: 
الدين، فليتق  »الزواج نصف 
اهلل في النصف اآلخر«، كما في 
عدم تأخير الزواج، حلاق الذرية 
بوالديها قبل شيخوختهما التي 

ذي لب وادراك ان غريزة اجلنس 
حني تشبع بالزواج املشروع، 
افراد املجتمع بأفضل  يتحلى 
اآلداب واحسن االخالق، وافضل 
ما يبني هذا االمر حث الرسول 
ژ الش���باب على الزواج في 
العديد من االحاديث الشريفة، 4 
- سالمة املجتمع من االمراض، 
اذ ان الزواج الش���رعي يبعد 
الشباب عن الوقوع في الزنا، 
ويحول دون شيوع الفاحشة، 
وهذا من شأنه ان يكون سببا 
الى امراض شتى، منها مرض 
الزهري وداء السيالن ومرض 
االيدز اخلطير، 5 - في الزواج 
سكن روحي ونفسي، به تنمو 
روح املودة والرحمة، وينسى 
الزوج ما يكابده من عناء في 
نهاره حني يجتمع بأفراد اسرته، 
اليه  وه���م باملقابل يحن���ون 
اذ  ويأنسون به، وصدق اهلل 
يصور هذا الوضع بقوله: )ومن 
اياته ان خلق لكم من انفسكم 
اليها وجعل  ازواجا لتسكنوا 
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك 
آليات لقوم يتفك���رون(، 6 - في 
الزواج تعاون اجلنس���ني في 
بناء االس���رة، وتربية االوالد، 
وقد اصبحت ضرورة ع����دم 

حتد من نش���اطهما ان لم نقل 
عجزهما عن القيام بواجباتهما 
جتاه اوالدهما، وفي هذا ما فيه 
من انضم���ام وتعاون االوالد 
الى تع���اون الوالدين من اجل 
تنشئ��ة االسرة وحياتها حياة 

رغيدة.
في االقبال على الزواج دافع 
قوي للشباب من اجل السعي 
املتطلبات  والبن���اء وتأم���ني 

االسرية.
وللمعاق معاناة كبيرة جدا 
في الزواج من جانبني: من جانب 
االسرة حيث هي العائق االول 
بالنسبة للمعاق اذا لم تتفهم 
ظروفه او حاجاته، فكثير من 
االسر تبقى عثرة في حق تقرير 
املصير بالنسبة البنائهم في 
ان يقرروا ان يتزوجوا او ال، 
ع���الوة عل���ى ان هناك بعض 
االس�����ر ترفض زواج ابنائهم 
املعاق���ني من اجلنسني جملة 

وتفصيال.
ومن جانب املجتمع حيث 
السلبية للمعاق على  النظرة 
انها مشكلة اجتماعية وحالة 
سيكولوجية شاذة وانه غير 

قادر على تكوين اسرة.
امنا احلقيقة االعاقة هي واقع 

لحين إيجاد جهة خيرية تتبنى عملها

)فريال حماد(متابعة من احلضور مشاركة من األبناء في اليوم املفتوح ملجموعة همتنا لديرتنا التطوعية 

عواطف القطان

عصام بن حيدر

كونسني شود.محمد صادق

.. ضرورة جتهيز املباني بكل ما يخدم املعاقني

د.محمد العفاسي

صفية الشمري فواز احلصبان

»همتنا لديرتنا« و»ماكدونالدز« تنظمان 
يومًا مفتوحًا ألبناء النادي المسائي

نظمت مجموعة همتنا لديرتنا بالتعاون مع شركة مطاعم ماكدونالدز 
يوما مفتوحا ألبناء النادي املسائي في مدارس التربية اخلاصة في 

حديقة الشعب.
وأكد رئيس املجموعة ابراهيم املشوطي ان املجموعة التي تعمل 
حتت مظلة ادارة األنشطة واإلعالم في مجمع دور الرعاية االجتماعية 
حترص كل احلرص على اشراك أبنائنا من مختلف فئات اإلعاقة في 

جميع األنشطة.
واشار الى ان املجموعة تعمل وفق رؤية محددة وهي دمج أبنائنا 
املعاقني في املجتمع وهي تعمل على اقامة جميع األنشطة في أماكن 

عامة يشارك فيها املعاقون مع أقرانهم األسوياء.
وتوجه بالشكر الى ش���ركة مطاعم ماكدونالدز السباقة في دعم 

هذه الفئة.

بن حيدر: أين التدرج الوظيفي 
لإلعاقات السمعية في قانون المعاقين؟

رأى مراق����ب املجل����س االعلى 
لشؤون املعاقني عصام بن حيدر 
ان القانون اجلديد للمعاقني يحتاج 
الى آليات واقعية وعملية صريحة 
لتنفيذ أبس����ط م����واده. وقال في 
تصريح صحاف����ي: ال يخفى على 
اجلميع ما شمله القانون اجلديد 
لذوي االعاقة رقم 8 لس����نة 2010 
واملتكون م����ن 72 مادة، ويحوي 
عش����رة فصول تتضم����ن حقوق 
املعاقني وأولياء امورهم، وايضا 
واجب����ات االجه����زة احلكومي����ة 
ومؤسس����اتها جتاهه����م. ولك����ن 
استوقفني خالل التعامل مع هذه 
الفئة وهي فئة )االعاقة السمعية(، 
انني لم أالحظ خالل حياتي العملية 
وايضا عند ترددي على الكثير من 
االماكن احلكومية واالهلية قياديا 
من اصحاب االعاقة السمعية، اال 
وهو موجود ف����ي نادي الصم أو 
عضو مجلس ادارة املجلس االعلى 
لشؤون املعاقني، ونحن هنا أمام 
حقوق مدنية ومهنية ووظيفية من 
ناحية الترقي وقد كفلها القانون 
اجلديد، ولكن عملية احلصول على 

أطلقت حملة »الكويت بيئة 
صاحلة للمعاقني« عمال مشتركا 
الهندس����ة  وتعاونا م����ع كلية 
العم����ارة في  والبترول قس����م 
الكود  الكويت لتدريس  جامعة 
الواجب  الكويتي واالشتراطات 
توافرها في املنش����آت لتيسير 
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
للمبان����ي واملنش����آت واملرافق 
العامة وهذا التعاون يقوم بني 
رئيس قسم العمارة د.كونسني 
شو وعضو هيئة التدريس في 
الكلية د.محمد صادق، ومسؤول 
العالقات العامة واإلعالم في حملة 
الكويت بيئة صاحلة للمعاقني 

فواز احلصبان.
وجتدر االشارة الى ان التعاون 
يش����مل أيضا تش����جيع الهيئة 
التدريسية والباحثني والطلبة 
في الكلية على اعداد مش����اريع 
علمية تساهم في متكني املعاقني 
في املجتمع س����واء عبر أجهزة 
تعويضية أو وس����ائل تساعد 

املعاق في بيته.
والى جانب وجود فريق عمل 
مشترك ما بني احلملة والهيئة 
التدريسية والطلبة والباحثني 
للعمل على تقييم البيئة ومدى 
مالءمته����ا الدماج األش����خاص 

املؤهل العلمي الذي يس����اعد على 
الترقي أمر ن����ادر ان لم يكن غير 
موجود. وهذه املش����كلة ال تعالج 
بنص قانوني فقط، ولكن البد من 
وجود مركز إلعداد وتأهيل هذه الفئة 
للحصول على تلك املؤهالت ايضا 
إلعداد وتأهيل كوادر خاصة بذلك، 
اضافة الى برامج توعية تبث عن 
طريق االعالم ووسائله املختلفة، 
وباالخص ألصحاب القرار وستكون 
هناك صعوبة في حتقيق رغبة هذه 

املعاقني في املجتمع والس����بل 
الناجعة إلصالح وتأهيل البيئة 

لتتناسب مع أوضاع املعاقني.
واعل����ن د.محم����د صادق ان 
ممثل����ني عن احلمل����ة حضروا 
ال����ى اجلامعة قبل عدة أش����هر 
وعرضوا ملشاركتنا في اجلانب 
الفن����ي للحملة عل����ى ان يكون 
هناك فريق عم����ل من الدكاترة 
واملهندس����ني والطلبة ليقوموا 
فبزيارات ميدانية ملسح املباني 
وتسجيل النواقص التي تعيق 
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
اليها، وتقدمي املقترحات واحللول 
ملعاجل����ة أوضاع ه����ذه املباني 

واعادة تأهيلها.
واضاف انه مت االتفاق على 
تنظيم أيام مفتوحة في الكلية 
لتعريف املجتمع بدور اجلامعة 

في املشاركة بإعداد الدراسات.
اعداد دراسة مقارنة  وأيضا 
بني الكود في الكويت واملقاييس 
العاملية وما هي نواقص املقاييس 
الكويتية عن املقاييس العاملية 
وتكملتها في القوانني باالضافة 
الى تدري����س قوانني لتصاميم 
األبنية تالئم املعاقني وتساهم 
في تسهيل حركتهم. والتعاون 
إن شاء اهلل مع احلملة سيستمر 

لتعديل األوضاع كافة.

الفئة لتولي الترقيات والوظائف 
القيادية التي يس����تحقونها ان لم 
توج����د خطة ومبادرة مدروس����ة 
من جميع جوانبها تس����اعد على 
الوصول لطموحهم. وهل ستكون 
ايضا من ضمن احللول احلل بزيادة 
مترجم����ي لغة االش����ارة واعادة 
تأهيلهم لتوسيع مساحة التفاعل 

لهذه الفئة مع اآلخرين.
السلطة التشريعية والتنفيذية 
تضع وتقر القوانني مبوادها املثالية 
ولكن يصعب تنفيذ أبسط حقوق 
هذه الفئ����ة )االعاقة الس����معية( 
بالترقي وتوفير الوظائف االشرافية 
لهم وهي احلقوق التي أعطاها لهم 
الدستور والقانون رقم 49 لسنة 
1996 والقانون رقم 8 لسنة 2010. 
لذا نحتاج الى آليات واقعية وعملية 
وصريح����ة لتنفيذ أبس����ط مواد 
القانون اجلديد، فكل آمال اصحاب 
ان  الفئة )االعاقة السمعية(  هذه 
نستطيع منح وحتقيق أبسط رغبة 
لهم وهي الترقي بوظائف قيادية 
وخدمة بلدهم حس����ب مؤهالتهم 

وطموحاتهم املشروعة.

تساءل: هل هناك زيادة لمترجمي لغة اإلشارة؟

صادق: فريق إلجراء مسح ميداني للمباني 
ودراسة مقارنة لمقاييس العمارة بالكويت والعالم

تعاون بين كلية العمارة وحملة »الكويت بيئة صالحة للمعاقين«

كشف مدير ادارة رعاية املعاقني خالد املهدي عن مشكلة تواجه دور 
الرعاي����ة االجتماعية ناجتة عن تزايد أع����داد املعاقني، وأماكن رعايتهم 
كما هي قائمة منذ س����نوات دون زيادة، ال����ى جانب عدم وجود كوادر 
متخصصة، وهناك عزوف واضح من أصحاب االختصاص نتيجة عدم 
وجود امتيازات تناسب صعوبة العمل، معتبرا ان اقرار الكادر اخلاص 
بالعاملني في هذا املجال واعتماد امتيازات خاصة ضروريان لتش����جيع 

الشباب الكويتي على االلتحاق بهذا العمل اإلنساني.

المهدي: أعداد المعاقين في زيادة مستمرة واألماكن ثابتة

الحالةالعددالنوعالحالةالعددالنوع
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