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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 - يوسف غامن

ناشطون ومعاقون لـ »األنباء«: قانون المعاقين يعاني قصورًا 
في كثير من الجوانب الواجب عالجها ونخشى أن يبقى حبيس األدراج

خالل ندوة شملت 3 محاور لتسليط الضوء على القانون الجديد وتأخر إنشاء الهيئة

خالد النوريصفية الشمريمنصور السرهيدخلود العليعلي الثويني

تدريب املكفوفني على العزف مواقف مخصصة للمعاقني

الثويني: تأخر إنشـاء الهيئة غير مبرر ويؤثر سـلبًا على إنجاز معامالت المعاقين ومتابعة شؤونهم وأحدث ربكة لدى المعاقين والموظفين معًا

العلي: القانون أبصر النور بعد نضال 8 سنوات ونأمل أن تعالج الالئحة التنفيذية جوانب القصور فيه ونتساءل هل الحكومة جادة في إنشاء الهيئة المستقلة؟
الشـمري: القانون أغفل حقـوق المرأة المعاقـة المتزوجة من غير كويتـي وواجبنا جميعًا العمل علـى إصالح الخلل وتالفي السـلبيات فيه

التوصيات
خرج املشاركون في الندوة مبجموعة من التوصيات والرغبات 
التي لو ُأخذ بها ألمكن أن تس���اهم في التخفيف عن املعاقني 

وتلبية احتياجاتهم وأهمها:
اإلسراع في إنشاء الهيئة.

ــواد القانـــــون بالالئحة  معاجلة القصـــــور في م
والقرارات التنفيذية.

إع���ادة النظر ف�������ي تعريف املع���اق وفق املعايير 
املعتمدة دوليا.

عدم السماح للمرضى باالستفادة من القانون ألن املرضى 
ال يندرجون حتت فئة املعاقني.

االس����تم���اع ملالحظات املعاق���ني أنفس����ه����م قبل 
وض�������ع الضوابط الناظم����ة لتطب�ي����ق القانون ألنهم 

األدرى بحيثي���ات ذلك.
ــة من اخلدمات التي  ــع جلان متخصصة لكل خدم وض

تقدم للمعاقني.
إنشاء مراقبات وإدارات متخصصة بشكل يتناسب مع 

بنود القانون ومبا يضمن التطبيق األمثل للقانون.
ــة وتلبي طموحات  ــط غير تعجيزي ــون الضواب أن تك

وآمال املعاقني وذويهم.
عدم اعتبار املرضى النفس���يني واملس���جلني حتت بند 

صعوبات التعلم ضمن فئات اإلعاقة.
حتــديد فترة زمنية انتقاليــــة لالنتقال من املجلـــس 
األعلـــى إلى الهيئة املستقلــة بشكـــل واضـــح ومحــدد.

لنعرف من هو المعاق
ــى العجز الكلي واجلزئي في القانون  »معن
الكويتي واالتفاقية الدولية« لنتعرف أوال على 
األسس التي تبنى عليها تعاريف، وخاصة إذا 
ــرائح  ــك التعاريف تخص فئة من ش كانت تل
ــت القوانني  ــأنها وضع املجتمع والتي من ش
ــتغلة  ــتنفعة ومس حلمايتهم من مجموعة مس
ــبات غيرهم، وهذه  ــم واألخذ مبكتس لوضعه
ــنتحدث عنها شريحة ذوي  الشريحة التي س
ــبات هامة ومنها  اإلعاقة مبا حققوه من مكتس
ــنة 1996 بعهد  ــم 49 لس ــون رق ــدار قان إص
املغفور له األمير الشيخ جابر األحمد طيب اهلل 
ــر بيان في 16 ربيع  ثراه والذي اصدره بقص
ــطس 1996م  ـــ املوافق 21 أغس ــي 1417ه الثان
وبعدها صدر بقصر السيف في 7 ربيع األول 
ـــ املوافق 21 فبراير 2010 بعهد صاحب  1431ه
ــيخ صباح األحمد، قانون  ــمو األمير الش الس
ــن هذين القانونني  ــنة 2010 وكل م رقم 8 لس
ــخاص لذوي  ــوق األش ــأن حق حتدثا في ش
ــن نطاق تطبيق  ــن الفصل األول م اإلعاقة م
ــس التي تبنى بها  القانون، والذي يعتبر األس
ــؤون  ــول القوانني التي ترعى ش باقي الفص

ــرهم، ومن  ــني وأس املعاق
ــة في تعريف  املواد الهام
من هو املاعق )املادة 1( في 
تطبيق أحكام القانون من 
القانونني السابقني يقصد 
ــث  ــرة )أ( حي ــاق بفق املع
ــون رقم 49  ــرف القان ع
لسنة 1996 املعاق بأنه كل 
شخص غير قادر على ان 
يؤّمن لنفسه كليا أو جزئيا 
ما يؤّمنه الشخص العادي 
ــن ضروريات  ــه م لنفس
ــة وذلك  الطبيعي ــاة  احلي
ــز أو قصور  ــة عج نتيج

ــية  ــه البدنية أو العضوية أو النفس في قدرات
ــرف املعاق بقانون  والذهنية. ومبثيلتها ع
ــن املادة  ــنة 2010 بفقرة )أ( م ــم 8 لس رق
ــى من الفصل األول من نطاق تطبيق  األول
ــخص  القانون حيث بّدل كلمة املعاق بالش
ــاس ُعرف بأنه  ذي اإلعاقة وعلى هذا األس
ــة كلية أو  ــالالت دائم ــن يعاني اعت كل م

جزئية تؤدي الى قصور 
أو  البدنية  ــه  قدرات في 
ــية قد  العقلية أو احلس
ــن تأمني حياته  متنعه م
ــاركة  املش أو  ــل  للعم
وفعالة  ــة  كامل بصورة 
ــع على قدم  في املجتم

املساواة مع اآلخرين.
بذلك جند أوجه الشبه 
ــرة التعريف من  ــي فق ف
ــي تنصب  ــو املعاق الت ه
ــز أو  ــة العج ــي مرحل ف
كلية  الدائمة  ــالالت  االعت
ــاءت هذه  ــة وج أو جزئي
الفقرة نتيجة الدراسات التي قام بها الباحثون 
ــة بتعريف املعاق  واملهتمون في مجال اإلعاق
ــبة  بـ »ذوي اإلعاقة« من حيث تعريفها ونس
ــارها واحلاجة لتوضيح بعض املعلومات  انتش
ــرض. والتعريفات التي  ــذا الع ــواردة في ه ال
ــات التربوية  ــة، والتعريف ــي تربوي وردت ه

ليست نوعا واحدا من التعريفات املتداولة.

- تعريفات طبية: وهي تعريفات تستخدم 
ــا لتوضيح طبيعة العجز  معايير دقيقة عموم
احلسي أو اجلسمي أو العقلي الذي يعاني منه 
الطفل كما هو احلال بالنسبة حلدة البصر أو 

لفقدان السمع وما إلى ذلك.
ــز على القيود  ــات اجتماعية: ترك - تعريف
التي تفرضها حالة اإلعاقة احملتملة على قابلية 

اإلنسان للقيام بأدواره كفرد في املجتمع.
ــب االهتمام فيها  - تعريفات مهنية: ينص
ــى أداء  ــرات لإلعاقة عل ــد التأثي ــى حتدي عل

اإلنسان في عالم العمل.
فتلك هي التعريفات التي ستحدد من هو 
ــا أو جزئا من ذوي اإلعاقة والتي  عاجز كلي
ــخاص ذوي  تؤكدها االتفاقية حلقوق األش
ــة العامة لألمم  ــي أقرته اجلمعي ــة الت اإلعاق
املتحدة في 13 ديسمبر 2006 باالضافة الى 
ــة التصنيف كما جاء بالتعريف والذي  أهمي
ــأن حقوق  ــينطبق عليه القوانني في ش س
ــأحتدث عنها في األسبوع  ــخاص س األش

القادم.
باحث في شؤون ذوي اإلعاقة

28 مايو املاضي املوعد احملدد وفق قانون املعاقني لسنة 2010 لبدء العمل به وهو املوعد ايضا 
النشاء الهيئة العامة لالشخاص ذوي االعاقة، املوعد انقضى ومر عليه اكثر من شهرين ورغم ذلك لم 
تبصر الهيئة العامة للمعاقني النور واملجلس االعلى لشـؤون املعاقني اصبح بحكم امللغى، بناء على 

القانون،
اللجان مت ايقاف العمل بها، معامالت املعاقني واجنازها مجهولة املصير، تصريحات من املسؤولني 
عن اجناز الهيكل التنظيمي للهيئة لكن لم يعلن عنه، حالة من االرتباك تسود صفوف املعاقني واملوظفني 

في آن واحد، ال احد يدري متى ينتظم الوضع وتسير عجلة العمل واالجناز في تلك الهيئة.

»األنباء« ارتأت تسليط الضوء على املوضوع عبر تنظيم ندوة متخصصة في ديوانيتها وحددنا 3 محاور، 
احملور االول مت تخصيصه إللقاء نظرة على القصور في القانون اجلديد للمعاقني من وجهة نظر املعاقني 
انفسهم والقائمني على العمل في جمعيات النفع العام. واحملور الثاني حول تأخر انشاء الهيئة العامة 

لالشخاص ذوي االعاقة وانعكاسه السلبي على اوضاع املعاقني.
اما احملور الثالث فكان عن مدى تأثير ايقاف عمل اللجان في املجلس االعلى لشـؤون املعاقني 

وعدم تشكيل جلنة مؤقتة الدارة العمل على اجناز معامالت املعاقني من وجهة نظرهم.
وقد شارك في الندوة املعاقة حركيا صفية الشمري واملعاق والناشط خالد النوري وامني سر جمعية 

متابعة قضايا املعاقني علي الثويني، وولية أمر معاق وناشـطة قضايا املعاقني خلود العلي، ومسـؤول 
العالقات العامة في نادي املعاقني منصور السرهيد.

وقد خلص املشـاركون فـي الندوة الى جملة من التوصيات ابرزها مناشـدة النائب االول لسـمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة لالشخاص ذوي االعاقة الشيخ جابر املبارك 
واملسؤولني عن الهيئة، االسراع في انشاء الهيئة واالستماع لصوت املعاق النه االقدر على نقل املعاناة 
وعدم ادراج املرضى املسجلني حتت بند صعوبات التعلم ضمن فئات املعاقني وحتديد فترة انتقالية 

النتقال العمل وامور اخرى تطرقوا لها، وفيما يلي تفاصيل ما دار في الندوة:

في البداي����ة حتدثت خلود العل����ي قائلة: 
لق����د ناضلنا ألكثر من 8 س����نوات من اجل ان 
يبصر قانون املعاقني النور، عملنا ليال ونهارا 
ومارس����نا كل ما يس����اعد املعاقني ليكون لهم 
قانون يحميهم ويوفر لهم اخلدمات دون متييز 

ومنة من احد.
وفي فبراير 2010 وبفضل اهلل ابصر القانون 
النور لكن لألسف بالرغم من انه قانون متطور 
وشامل إال انه مازال هناك بعض القصور فيه 
ونقاط القصور هذه نأم����ل أن تتم معاجلتها 
في الالئحة التنفيذية للقانون والقرارات التي 

ستصدر عن اجلهات املعنية لتنفيذ بنوده.
وأننا كممثلني عن جمعيات النفع العام ذات 
االهتمام باملعاقني وأولياء امورهم، من حمل لواء 
املطالبة والكفاح لبلوغ الهدف بقانون عصري 
يضمن حقوق جميع ابنائنا واخواننا من املعاقني 
بغض النظر عن اعاقتهم، مسؤولون ومطالبون 

بالعمل على جتاوز القصور في القانون.
آلية وضع القانون 

أما علي الثويني فقال: ان القصور في القانون 
اجلديد يأخذ عدة اوجه، وجه كان منذ ما قبل 
وضع القان����ون اي آلية العمل لوضع القانون 
حيث حصر وضع مواد القانون في جلنة ذوي 
االعاقة في مجلس االمة وحتت وصايتها، وهذا 
خلل ويجب التنب����ه لهذا اخللل واملفترض ان 
يتولى وضع القانون جلنة من اعضاء مجلس 
االمة وقانونيني واصحاب الشأن من املعاقني 
ويكون عملها خارج اس����وار مجلس االمة، ال 
حصرها في خمسة اعضاء فقط، كما ان ترشيح 
بعض املعاقني للجنة خطأ من املفترض ان يتم 
متثيل كل فئات االعاقة في جلنة اعداد القانون، 
ألنه كما يقال: »اهل مكة ادرى بشعابها«، واكثر 
من يتكلم عن االحتياجات هم اصحاب االعاقة 

التخفيف في تصنيف املعاقني االمر الذي اخرج 
اعدادا من املعاقني من ش����مولهم بالقانون، الى 
جانب السماح للمرضى باالستفادة من القانون 
واستبعاد كبار الس����ن من فئة املعاقني وهذه 
االمور نأمل ان تت����م معاجلتها عبر الضوابط 

والشروط التي ستضعها الهيئة للخدمات.

ان جوانب القصور الت����ي لم ترد في القانون 
كثيرة منها اغف����ال املرأة املعاقة املتزوجة من 
غير كويتي، وايضا هناك فئات جرى جتاهل 
وضعه����ا علما ان القانون اجلديد ش����كل نقلة 
نوعية، لكن ه����ذا ال مينع ان نورد مالحظاتنا 
عليه والعمل عل����ى تصحيح اخللل ومعاجلة 

انفسهم ألنهم األدرى مبشكالتهم.
إذن اخللل كان في البداية ولكن احلمد هلل 
أبص����ر القانون النور وان كان يتضمن بعض 
القص����ور مثال هناك اش����خاص غي����ر معاقني 
مش����مولني في القانون مثل صعوبات التعلم 
واالمراض النفسية باالضافة الى دخول بعض 

كما انن����ا نخاف ان تأت����ي الضوابط التي 
س����تضعها الهيئة لتصعب االم����ور اكثر على 
املعاقني وذويهم بدال من أن تكون معيقا لهم.

نعمل على معالجة القصور

بدورها حتدث����ت صفية الش����مري قائلة: 

القصور وهذه مسؤوليتنا نحن سواء كنا من 
املعاقني او الناشطني في مجال االعاقة واملفروض 
علينا اال ننتظر االجي����ال القادمة للعمل على 
تعديلها ومعاجلتها بل نقوم بواجبنا بالعمل 
عل����ى تعديل اخللل ألنه حق من حقوقنا نحن 

املعاقني ويجب اال نتنازل عنه.
استثناء بعض اإلعاقات

أما منصور الس����رهيد فقال إن ابرز ما في 
القانون من قصور هو استثناء بعض حاالت 
االعاقة من شمولهم وهذه امانة تقع على عاتقنا 
نحن ممثلي اجلمعيات داخل مجلس ادارة الهيئة 
وهناك امانة بأعناقنا للعمل على تصحيح الوضع 
واضافة النواقص عب����ر حملهم لهذه املطالب 
احملقة الى مجلس ادارة الهيئة واالصرار على 

اصدارها في قرارات تنفيذية.
االلتزام بالتعريف الدولي

وقالت خلود العلي ان هناك ايضا مسألة في 
مجال القصور يجب التنبه اليها وهي تعريف 
املعاق، حيث يجب االلتزام بالتعريف الوارد في 
االتفاقيات الدولية والقانون احمللي ألن اإلعاقات 
معروفة والبد من اإلشارة الى ان القانون اجلديد 
متميز كثيرا، وهو نقلة نوعية بالنسبة للخدمات 
املقدمة للمعاقني فهو وهلل احلمد يتضمن 74 
مادة، وإذا حصل إغف����ال غير متعمد ألي فئة 
فمن املمكن تداركه عب����ر اللوائح والضوابط 
التنفيذية وأال تك����ون تعجيزية، ونتمنى من 
أصحاب القرار الرأفة باملعاقني وأولياء أمورهم 

ألنهم تعبوا كثيرا.
تأخر إنشاء الهيئة

وكان احملور الثاني حول مدى تأثير تأخر 
البقية ص11

بقلم:محمد ناصر العراك

أعلنت مجموعة من الناشطني في مجال اإلعاقة وممثلي اجلمعيات 
واألندية اخلاصة باملعاقني انه في حال عدم اإلس���راع في اعتماد 
الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لذوي اإلعاقة وتعيني املدير العام 
واملديرين العاملني في الهيئة خ���الل فترة وجيزة باللجوء الى 
القيام بتحركات ميدانية يكفلها الدستور والقانون وكافة أشكال 

الضغط االجتماعي لتفعيل القانون وتنفيذه.

»المعاقون« يهددون باللجوء للضغط االجتماعي 
إذا لم يتم تفعيل القانون
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والمزايا الواردة في القانون ألنهم أصحاب المعاناة الحقيقيون

املشاركون في ندوة »األنباء« حول قانون املعاقني

من االنشطة التي يشارك فيها املعاقون إلظهار مواهبهم وقدراتهم

 )فريال حماد(

ممرات خاصة باملعاقني لتسهيل حركتهم

الحكومة طلبت 3 شهور للتنفيذ

30% من فئة »صعوبات التعلم«

خطة عمل الجمعية

اكد منصور السرهيد ان احلكومة هي التي طلبت ان تكون فترة انشاء 
الهيئة 3 ش����هور وان اللجنة في مجلس االمة كانت قد ضمنت القانون 
مادة »يصبح نافذا« بعد مرور 6 اشهر على صدوره باجلريدة الرسمية، 
لكن احلكومة قبل يوم من اقراره طلبت ان ينفذ فور صدوره باجلريدة 
الرسمية ويوم املناقشة في قاعة عبداهلل السالم طلبت تعديل املادة ليكون 

بعد مرور 3 اشهر وبالتالي هي حددت املادة وعليها ان تفي بالتزامها.

ق���ال علي الثويني ان االفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم 
واملسجلني ضمن املعاقني يش���كلون نسبة 30% من املعاقني ويجب 
أال يكونوا ضمن فئات االعاقة النهم ليس���وا معاقني وبالتالي فإنهم 

يزاحمون املعاقني احلقيقيني في خدماتهم وامتيازاتهم.

الكويتية ملتابعة  تسعى اجلمعية 
قضايا املعاقني للعمل على استكمال 
قانون املعاقني اجلديد، متابعة تطبيق 
ــاعدة  ــون املعاقني اجلديد ومس قان
ــه،  ــي تطبيق ــني ف ــني املعني الراغب

ــاهمة في تفعيل قانون املعاقني  املس
ــل على تطوير الرابطة  اجلديد، العم
ــات املعاقني،  ــم جميع جه التي تض
ــنني،  ــل قانون املس ــر وتعدي تطوي

حتقيق أهداف اجلمعية األخرى.

تنبيه لألجيال القادمة
ننب����ه األجيال القادمة عند تعديل القانون بعد س����نتني تالفي األخطاء واملالحظات 

ونوصيهم:
بأن تشكل جلنة إعداد القانون بعيدة عن هيمنة جلنة شؤون املعاقني مبجلس 

األمة وأال يكون لها تأثير عليها.
أن توضع جميع املطالب املشروعة للمعاقني دون تنازل عن أي مطلب واحلكم يكون 

في قاعة التصويت مبجلس األمة.
ان تتمثل جميع اجلهات التي ترعى املعاقني في جلنة إعداد القانون.

أن يتشكل بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة شؤون املعاقني من جميع اجلهات العاملة 
ــيرتهم  ــب س ــيح بعضهم وان يتم اختيارهم واملعينني حس مبجال اإلعاقة ال أن يتم ترش

الذاتية واملدة التي قضوها في بيئة املعاقني.
عرض مسودة القانون مباشرة على أعضاء مجلس األمة إلقراره والتحاور مع 
احلكومة ألي اعتراض مبشاورة اجلهات العاملة مبجال اإلعاقة، بدون ان يتم التصويت 

عليها في جلنة شؤون املعاقني كي ال تسقط بعض املطالب الضرورية.

قبل وضع الضوابط في كل خدمة من اخلدمات 
واملمي����زات الواردة في القانون النهم اصحاب 
املعاناة احلقيقيون ولكي نوفر على انفسنا غدا 
اي تقييم او احتجاج او اي مضايقة تنعكس 

سلبا على املعاقني.
وبدوره، قال منصور الس����رهيد: ان ايقاف 
عمل اللجان من وجهة نظري هي خطوة حلماية 
املوظف����ني من اي مخالفة قانونية الن القانون 
اجلديد يتعارض مع القانون القدمي في جميع 
بنوده. القدمي يتكون من 24 مادة واجلديد من 
74 مادة وجميع املواد تنفذ باالتفاق بني الهيئة 
واجلهات املعنية، وكما قلنا سابقا الهيئة حتى 
اآلن غير قائمة ومن الطبيعي ان تتوقف اعمال 
اللجان الن اي قرار يصدر يكون مخالفا للقانون 
اجلديد. ولكن البد من االشارة الى ان املادة 70 
من القانون تقول إلغاء القانون رقم 49 لسنة 
96 بجميع احكامه وتطبق القرارات الصادرة 
التي ال تتعارض مع احكام القانون احلالي حلني 
صدور الالئحة والق����رارات التنفيذية والعمل 
حاليا يتم بش����كل مؤقت وفق قرارات مؤقتة 
علما ان بعض اللجان باالخص الطبية مازالت 

متارس عملها بشكل طبيعي.
صالحية قانونية

ثم حتدث خالد النوري قائال: االيقاف لعمل 
اللجان امر طبيعي النها ال متلك اي صالحية 
قانونية وتعتبر حاليا غير قانونية والسبب 
الرئيسي في تعطيل العمل عدم تأسيس الهيئة، 
لو كانت الهيئة قائمة لوفرنا على انفسنا هذا 
اجلدل احلاصل حاليا ح����ول القانونية وغير 

القانونية وكان العمل ميشي بشكل طبيعي.
ويجب ان نشير الى ان جميع قرارات اللجان 

احلالية ال يؤخذ بها ومن املمكن الطعن بها.
وبدورها قالت صفية الشمري: في االصل، في 
احلاالت العادية بالسابق كانت قرارات اللجان 
تتأخر في الصدور فكيف هو احلال اآلن وفق 
اجلدل احلاصل حول قانونية القرارات، يجب اال 
تقف معامالت املعاقني ولكن كان من الواجب ان 
تكون هناك فترة انتقالية وجلان تعمل بشكل 
مؤقت ضمن القانون لكيال تتعطل مصالح الناس 
لكن لالسف ش����يء من ذلك لم يحصل ونأمل 
ان تتم معاجلة هذه القضية بأسرع وقت عبر 
تأسيس الهيئة واطالق العمل باللجان ليستقيم 
الوضع ونحن هنا ال نلوم املوظف النه يحمي 

نفسه من اي مساءلة قانونية وهذا حق له.

إنش����اء الهيئة على املعاق����ني وأولياء أمورهم 
وحتدث علي الثويني قائال: إن تأخر إنش����اء 
الهيئة غير مبرر وال ندري ما سببه لكنه يؤثر 
على جميع اإلجراءات العائدة للمعاقني، وهنا 
عبر جريدة »األنباء« نتوجه مبناشدة لرئيس 
الهيئة وأصحاب القرار بضرورة اإلسراع في 
تشكيل الهيئة وان يطلقوا صافرة بدء العمل 
وإعالن تشكيل الهيئة خاصة ان جمعيات النفع 
العام س����ّمت ممثليها ملجلس اإلدارة واملجلس 
األعلى للهيئ����ة، وأي تأخير يحدث ربكة لدى 

املعاقني واملوظفني معا.
ثم حتدثت خلود العلي قائلة: لدى املعاقني 
وأولياء أمورهم تساؤل عن سبب تأخر إنشاء 
الهيئة وملاذا حتى اآلن لم يطبق القانون رغم 
مرور ما يزيد على شهر لبدء التطبيق ألن تأخير 
تطبيق وإنشاء الهيئة أوجد حالة من االستياء 
تسود أوساط املعاقني وأولياء أمورهم ودعاهم 
للتساؤل حول جدية احلكومة في إنشاء الهيئة 
املستقلة. وأوضح منصور السرهيد ان تأخر 
إنش����اء الهيئة بالطبع أدى الى تأخير صدور 
القرارات التنفيذية للقانون وهناك أكثر من 64 
مادة ف����ي القانون حتتاج الى قرارات تنفيذية 
وضوابط وبالتالي أي تأخير في إنشاء الهيئة 

سيؤثر سلبا على سير العمل.
حبيس األدراج

وأكد خالد النوري أن اخلوف السائد لدى 
املعاق����ني هو ان يصبح قانون املعاقني اجلديد 
ال����ذي كان من املفترض العمل به منذ 28 مايو 
وتكون الهيئة منشأة منذ ذلك التاريخ ان يكون 
القانون مصيره مثل العديد من القوانني »حبيس 
األدراج« وهذا اكثر ما نخشاه علما ان احلكومة 
هي التي طلبت مهلة األش����هر الثالثة إلنشاء 
الهيئة، وكانت جلنة مجلس األمة حددتها ب� 6 
أشهر، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية 
احلكومة في إنشاء الهيئة ونحن نناشد احلكومة 
واملس����ؤولني فيها عن هذا املوضوع اإلسراع 
بالقيام باخلطوات املطلوبة لترى الهيئة النور 

قريبا وأملنا فيهم كبير.
وقالت صفية الش����مري: ال أدري حتى اآلن 
إذا كانت الهيئة املس����تقلة للمعاقني حقيقة أم 
خياال وحلما يحلم به كل معاق، وأتساءل هل 
هي فقط شعارات تطلق وليس لها أي وجود؟ 
احلاصل اآلن ان املجلس األعلى في حكم غير 

املوجود والهيئة لم تنشأ ونحن ضائعني ننتظر 
إنشاء الهيئة لتسير اإلجراءات التي تعود بالنفع 
على املعاقني، نأمل من املسؤولني اإلسراع في 
إنشاء الهيئة لتنطلق عجلة العمل بشكل فعلي 
في قان����ون املعاقني الذي طال انتظاره، ونأمل 

خيرا.
كما نتمنى من القائمني على الهيئة ان تكون 
املرأة املعاقة ممثلة في الهيئة ألنها أكثر دراية 
بقضاياها ومش����اكلها من اي شخص آخر مع 
كامل احترامنا وتقديرنا ملن س����موا ليكونوا 

أعضاء في مجالس الهيئة.
فترة انتقالية

أما احملور الثالث فخصص ملناقشة إيقاف 
عم����ل اللجان في املجلس األعلى وانعكس هذا 
اإليقاف على معامالت املعاقني إذ حتدثت خلود 
العلي قائلة: بالنسبة إليقاف عمل اللجان في 
املجلس األعلى السابق هذا برأيي أمر طبيعي 
ألنن����ا حاليا منر مبرحلة انتقالية من املجلس 
الى الهيئة وخالل هذه املرحلة كان من املفترض 
ان تكون هناك جلان انتقالية تتابع العمل لكي 
ال يتوقف لكن ه����ذا لم يحصل وعمليا تعتبر 
جميع اللجان املشكلة وفق قانون املعاقني 49 
لسنة 96 )املجلس األعلى( عملها منته بحكم 
القانون اجلديد من تاريخ 5/28 ولكن السؤال 
املطروح هل اللجان األخرى موجودة؟ وبالتالي 
لتفادي الوق����وع في الفراغ القانوني احلاصل 

حاليا يجب ان يتم حتديد فترة انتقالية للعمل 
ونتيجة عدم الوضوح في هذه القضية أوجد 
حالة من االستياء لدى املعاقني وأولياء أمورهم 
وهم يتس����اءلون حول عدم تطبيق القانون، 
وملاذا لم تشكل اللجان وما أسباب التأخير ومن 
يتحمل مسؤولية عدم إجناز معامالت املعاقني؟ 
وغيرها الكثير من التساؤالت. وزادت العلي: 
وهنا ال أضع اللوم على موظفي املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني فهم يتصرفون وفق القانون 
ومن حقهم حماية أنفس����هم من أي تساؤل إذا 
ما أصدروا أي شيء وفق القانون الذي عملوا 

عليه لسنوات.
ثم حتدث علي الثويني قائال: نحن كجهات 
عاملة في قضايا املعاقني ال ندري ش����يئا عن 
تش����كيل اللجان، ولكن نوصي القائمني على 
املوضوع بان يستمعوا الى مالحظات املعاقني 
وهم يعدون العدة لتشكيل اللجان واثناء وضع 
الهيكل التنظيمي للهيئة وان يكون هناك تعدد 
في اللجان بكل تخصص وتعدد في املراقبات 
واالدارات لكي تتسع لتنفيذ بنود القانون وتالفي 
ما كان حاصال في املجلس االعلى لشؤون املعاقني 
مثال جلنة واحدة مسؤولة عن التعليم والتدريب 

والتشغيل.
هذا غير ممكن فيجب فصل القطاعات عن 
بعضها وتكون كل جلنة متخصصة بعمل محدد 

اي ان يصبح لكل خدمة جلنة.
كما نوصي بأن يس����تمعوا لصوت املعاق 

تتمة المنشور ص10

رؤية جمعية متابعة قضايا المعاقين
 لخدمتهم وتحقيق مصالحهم

استعرض أمني السر للجمعية الكويتية 
ملتابعة قضايا املعاقني حتت االشهار علي 
الثويني نظرة اجلمعية الشاملة حول قانون 
املعاقني الذي ب���دأ العمل فيه فعليًا بداية 

يونيو املاضي.
وقد أوضح الثويني خالل مشاركته في 
الندوة ان اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا 
املعاقني ارتأت مع بدء تنفيذ القانون توجيه 
رس���الة للمعنيني متثل نظرتها الشاملة 
للقانون عبر توجيه بعض املالحظات التي 
يجب التنبه اليها في املستقبل. ونرى انه 
بعد مرور عدة س���نوات وعند القيام بأي 
دراسة لتعديل القانون يجب ان ننبه األجيال 
القادمة الى تالفي األخطاء واملالحظات التي 

وقعنا فيها عند وضع هذا القانون.
وأضاف الثوين���ي والبد من عرض ما 
أضافه هذا القانون من جديد لصالح املعاقني، 
وانه اذا جّد املسؤولون في فهم وتطبيق 
القانون ومتت إضافة ما لم يضف من مطالب 
الشك ان الكويت ستخطو خطوات جبارة 
في مجال خدمة املعاقني وتيسير حياتهم 
واالرتقاء به���م وتوعية املجتمع الكويتي 
بجميع شرائحه لفهم ودمج املعاقني بينهم 
وستثبت الكويت أنها رائدة في مجال خدمة 
املعاقني وفي املجاالت اإلنس���انية وسيتم 
ايضا التطور في جميع اخلدمات الصحية 
والتعليمية والتوعوية واإلعالمية وفتح 
مكاتب ملساعدة املعاقني بجميع الوزارات 
والتقاعد مبرتب كامل واعفاء بعض ساعات 
الدوام ورفع احلرج عن والدي املعاق واملرتب 
ملن يرعى املعاق ولم يعمل، الدمج التعليمي، 
تهيئة البيئة حلركة املعاق وجتديد وتهيئة 
مدارس املعاقني واألسوياء وإنشاء األندية 
الرياضية للمعاقني والعقوبات الش���ديدة 
على املزورين واملهملني وستتحقق األحالم 
الوردي���ة، ولكن.. كما انه البد ان نحد من 
بعض املخ���اوف التي تراود املعاقني ومن 
ان يضاف غير املعاقني على قانونهم مثل 
املرض���ى وصعوبات التعل���م واألمراض 

النفسية والبدنية.
وكذلك يتخوف املعاقون من تخفيض 
تصنيفات اإلعاقة من شديدة الى متوسطة 
ال���ى بس���يطة وحرمانهم م���ن امتيازات 
القانون، إضافة الى التخوف من التشديد 
في الضوابط واللوائح والشروط للحصول 
على االمتيازات بالتالي ال جند من يتمتع 
بالقانون إال القلة وقد تكون هذه القلة من 
غير اإلعاقة املتف���ق عليها دوليا )حركي، 

سمعي، بصري، ذهني(.
وأش���ار الثويني الى ان اجلمعية ترى 
انه من واجبها تقدمي عدة رسائل للمعنيني 
بشأن تنفيذ القانون ومنها رسالة الى رئيس 
الهيئة العامة لشؤون األشخاص من ذوي 
اإلعاقة، بضرورة اإلس���راع في تس���مية 
مدير الهيئ���ة، وحبذا ان تكون له اخلبرة 
املختلفة واملعايشة اليومية حلياة املعاقني 
ال ان تقتصر اخلبرة على النواحي الطبية 
فقط، والعمل على حسن اختيار املعينني 
مبجالس الهيئة وان يكون االختيار حسب 
السيرة الذاتية ومدى خدمتهم للمعاقني من 
خالل تواجدهم بني املعاقني وفي خدمتهم 
املباشرة، ووضع ضوابط متنع اخلضوع 

للواس���طات، كما ان القانون مينع دخول 
الواسطة في معاملة تسمية املعاق كذلك 
علينا ان مننع الواسطات باختيار املعينني 

في مجالس الهيئة.
ورسالة الى مجلس إدارة الهيئة وجلانها 
بعدم التشدد في وضع اللوائح والضوابط 
وجعل املعاقني يس���تمتعون باالمتيازات 
التي منحها لهم القانون، وعدم تخفيض 
مس���تويات اإلعاقة بشكل غير منطقي أو 

علمي ودون وجه حق.
ونوص���ي بض���م بع���ض األكادمييني 
والباحثني مبج���ال اإلعاقة والناش���طني 
النفس���ية  األم���ور واخلدم���ة  وأولي���اء 
واالجتماعية وممثلني م���ن اجلهات التي 
متثله���م لتحديد املعاق ولي���س االكتفاء 

باألطباء والدكاترة.
استكمال النقص في القانون وتعديل 
بعض بنوده ليكون قانون املعاقني للمعاقني 

وان تتيسر أمورهم.
كم���ا ان األمانة حتت���م علينا توجيه 
املعاق���ني واملصاب���ني  رس���الة ألش���باه 
باألمراض املتوسطة أو الشديدة نوصيهم 
بأال ينضموا لقان���ون املعاقني وليتركوه 
للمعاقني لالس���تفادة منه وعدم مزاحمة 
اخوانهم واخواتهم ونوصي أشباه املعاقني 
القانون بتسليم  واملتواجدين اآلن ضمن 

هوية املعاق التي بحوزتهم.
والى جمعيات النفع العام التي كانت 
تعتقد انها متثل املعاقني قبل القانون عليها 
ان تتجه االجتاه الصحيح للجهة التي حتقق 
أهدافها وتنفع منتسبيها وليس االنضواء 
حتت مظلة املعاقني، وأولياء أمور اإلعاقات 
التي لم تعد اآلن ضمن قانون املعاقني، عليهم 
ترك املجال الخوانهم أولياء أمور املعاقني 
ممن وردوا بالقانون ليقوموا بواجبهم جتاه 

جمعياتهم ومن ميثلونهم من املعاقني.
ونوصي ال���وزراء باإليع���از للوكالء 
والوكالء املساعدين واملسؤولني كل حسب 
عمله بالتعاون مع املعاقني وحتقيق ما هو 
مطلوب منهم حسب بنود القانون اجلديد 
وان يتسلم كل مسؤول نسخة من القانون 
وان يتعرف على دوره وان يوجه موظفيه 
ويقوم بإع���داد اخلطط الالزمة لتوعيتهم 

بالقانون وتنفيذه.
ونوصي الوزراء والوكالء بأن: افتحوا 
أبوابكم ملمثلي املعاقني واجلهات املتطوعة 
العاملة مبجال اإلعاقة لالتصال املباش���ر 
معكم الطالعك���م على احتياجات املعاقني 
والتع���اون معكم دون متييز بني مش���هر 
وحتت التأس���يس واحلكمة ضالة املؤمن 
أنى وجدها فه���و أحق الناس بها. ونقول 
للوزراء ان احللول بأيديكم للمطالب التي 
لم ترد بالقان���ون واملطالب التي تفرضها 
التعامالت اليومية أو التي يصعب تفسيرها 
عند تطبيق القانون اجلديد. ونوصي وزارة 
الصح���ة بالقيام بواجبه���ا جتاه املرضى 
وان جتد لهم العناية الطبية الالزمة دون 
ان ينصووا حت���ت مظلة قانون املعاقني. 
ونوص���ي وزارة التربية بالقيام بواجبها 
جتاه صعوبات التعلم وعسر القراءة وبطء 
التعلم وان جتد البرنامج املناسب لهم بعيدا 

عن مظلة هيئة شؤون املعاقني.

النقص بالقانون الجديد
لقد أغفل القانون بعض الشرائح املتضررة منها:

املطالب اإلنسانية للمعاقة إن كانت الزوجة الثانية، منها حق االنتفاع بالسكن.
ــي وحقها في التجنيس بعد انقضاء املدة القانونية ودون إذن من الزوج وأال  ــاق الكويت أم املع

تكون أسيرة مزاجه.
توفير س����كن العازبات واألعزب ممن فاتهم قطار الزواج وتقدم بهم العمر ويس����كنون مع 

اخوتهم أو اخواتهم وما يتسبب لهم من حرج لهم ولذويهم.
منح املعاقات ممن ميتلكن وثيقة سكن خاص القرض اإلسكاني للمعاقني دون ان نحرمهم من قرض 

اإلعاقة، وكذلك املعاق كبير السن غير املتزوج.
املعاقات من اجلنسية غير األولى.

ــارة الكويتية لغة رسمية بالدولة، واعدادها مادة دراسية   الصم ولغتهم املفقودة، واعتبار لغة اإلش
وتدريسها في جميع املدارس واملعاهد واجلامعة.

االعتراف بأهلية املكفوفني بالبنوك.
ــيس والتي أثبتت جهودها بامليدان وعلى مستوى حقوق  ــهار جمعيات النفع العام حتت التأس إش

املعاقني.
حتقيق مطالب املعاقني غير محددي اجلنسية في قضايا التعليم والصحة وتبسيط معامالتهم 

ليندمجوا مع اخوتهم املعاقني الكويتيني دون متييز في حياتهم اليومية.

الهيئــة  إنشــاء  عــن  والمسـؤولين  الحكومــة  نناشــد  النــوري: 
قريبـًا النـور  الهيئـة  لتـرى  المطلوبـة  الخطـوات  اتخــاذ  فـي  اإلسـراع 

السرهيد: القانون استثنى بعض حاالت اإلعاقة ولم يشملهم وهذه أمانة بأعناق 
ممثلي الجمعيـات داخل مجلـس إدارة الهيئة ليتم ضمهم وشـمولهم بالقانون


