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عبداهلل الشريفي 

انتقد قانون المعاقين الجديد 2010/8 مؤكدًا أنه ناقص وفيه تناقضات

الشريفي: قوانين المعاقين مبعثرة وآن أوان جمعها في مدونة تشريعية واحدة

قان�ون 2010/8 ضّي�ق من دائ�رة الفئات المس�تفيدة من�ه وغّيب بعض الفئ�ات التي أصبح�ت محرومة

فعله جتاه هذا الوضع؟
بداية يجب أن نع����رف أن القانون يصبح 
نافذ املفعول بعد 3 أشهر من صدوره ونشره 
في اجلريدة الرس����مية، كما يج����ب معرفة أن 
الالئحة التنفيذية للقانون ليست كلها تتعلق 
بالهيئة العامة لشؤون املعاقني، فكل اجلهات 
املعنية بالقانون والتي عليها التزامات معينة 
جتاه املعاقني أو ذويهم يجب أن تصدر لوائح 
تنفيذية أو تعدل من اللوائح املوجودة لتتوافق 
مع قانون املعاقني رقم 2010/8، فهي مسؤولية 

مشتركة بني كل هذه اجلهات.

لوائح تنفيذية

وماذا لو تعنتت إحدى اجلهات احلكومية ولم 
تعدل لوائحها أو لم تصدر لوائح تنفيذية لتطبيق 

مواد قانون املعاقني خالل املدة القانونية؟ 
إذا تصورن����ا ه����ذا الوضع فإن����ه من حق 
كل متض����رر أن يقدم لتل����ك اجلهة اقتراحا أو 
شكوى بضرورة اإلسراع باستصدار الالئحة 
التنفيذية، إذ أن مخاطبة السلطات العامة حق 
مكفول بالدستور وفقا للمادة 45، وفي حال لم 
تلتفت تلك اجلهة لالقتراح أو الشكوى فعندها 
يحق لصاحب الطلب أو الشكوى أن يلجأ إلى 
القضاء ويطلب تعويضا بدل العطل والضرر 
الذي حلق به جراء تأخر هذه اجلهة وتعسفها 
أو مماطلتها في الوف����اء بالتزاماتها وتطبيق 

نصوص القانون.
أثيرت مؤخرا بعض اإلش��كاالت حول مفهوم 
»املنحة« املقررة للمعاق أو ولي أمره إن كان قاصرا 
فيما يتعلق بالقرض اإلس��كاني، فقال البعض انها 
ق��رض واجب الس��داد وقال آخ��رون انها منحة 

وليست قرضا، نرجو توضيح هذه املسألة؟
بالنس����بة للقرض اإلسكاني املقرر للمعاق 
أو ول����ي أمره إن كان قاصرا، جاء في املادة 32 
من قانون املعاقني 2010/8 ما نصه »يس����تحق 
األش����خاص ذوي اإلعاقة وذويهم ممن تنطبق 
عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة 
مقدارها 10 آالف دينار زيادة على قيمة القرض 
اإلسكاني املخصص ألقرانهم غير ذوي اإلعاقة 
حت����ى يتم بناء الس����كن وفقا مل����ا يحتاجونه 
من مواصفات خاصة، وذلك طبقا للش����روط 
والضواب����ط التي يصدر بها ق����رار من الهيئة 
باالتفاق مع بنك التسليف واالدخار كما مينح 
األشخاص ذوو اإلعاقة البسيطة مبلغ 5 آالف 
دينار« ومن هذا النص نالحظ ضرورة التمييز 
بني أصحاب اإلعاقة البس����يطة وبني أصحاب 
اإلعاقة املتوسطة والشديدة في مقدار املنحة، 
فهي 10 آالف لإلعاقة املتوسطة والشديدة و5 آالف 
للبسيطة. وما يؤكد شمول وتساوي أصحاب 
اإلعاقة املتوسطة والشديدة في خاصية استحقاق 
املنحة اإلسكانية 10 آالف هو نص املادة 30 في 
قانون املعاقني، واستحقاق هذه املنحة يكون 
للمعاق أو ذويهم ممن تنطبق عليهم ش����روط 
التمتع بالرعاية السكنية بصرف النظر عما إذا 
كان ذووهم قد متتعوا بتلك الزيادة من عدمه، 
وهذا ما أوضحته املذكرة التفسيرية للقانون. 
أما لإلعاقة البس����يطة فمنحة ال� 5 آالف دينار 
تصرف مرة واحدة للمعاق أو ولي أمره طاملا بقي 
في دائرة اإلعاقة البسيطة، ويجب مالحظة أن 
استحقاق املنحة مبختلف أنواعها تقوم بسدادها 
وزارة املالية وليس الشخص املستفيد والقول 
بعكس ذلك يخالف إرادة املشرع حينما تعمد 
اس����تخدام لفظ »منحة« وليس »قرض«، ولو 

أراد املشرع غير ذلك لقرره صراحة.

بقية الدول املعاق الكويتي بنفس األس����لوب 
إذا تواج����د على أراضيها وحترمه من الرعاية 
الصحية واالجتماعية الالزمة؟ ثم إن املادة 7 
من قان����ون املعاقني اجلديد تتحدث عن التزام 
احلكومة بتوفير اخلدمات الوقائية واإلرشادية 
والعالجية والتأهيلية للمعاقني في جميع املراكز 
العالجية وأن تعمل على احلد من أسباب اإلعاقة، 
وهذه خدمات يفترض أن تش����مل كل املعاقني 
سواء كانوا كويتيني أو غير كويتيني ماداموا 

يعيشون في الكويت. 

الرعاية السكنية

وهل هذا ينطبق أيضا على الرعاية السكنية؟
فيما يتعلق بالرعاية الس����كنية هناك خلل 
واضح في مواضع كثيرة أيضا، فالرعاية السكنية 
بحسب القانون بالنسبة للكويتية التي تعيل 
معاقًا سواء ابن أو زوج لها حق االنتفاع بالرعاية 
السكنية مبواصفات خاصة، واالنتفاع هنا يعني 
بصفة اإليجار وليس التملك أو بصفة دائمة، 
وبشرط أن يكون املعاق الذي تعيله الكويتية 

من أصحاب اإلعاقة الشديدة. 
فماذا عن الكويتية الت����ي تعيل معاقا من 
أصحاب اإلعاقة املتوس����طة أو البسيطة، هل 

تخرج من نطاق رعاية الدولة واهتمامها؟ 
هذا أمر غير معقول بالتأكيد. خاصة أن املواد 
من 30 إلى 34 تتحدث عن املساواة بني املعاقني 
إعاقة متوسطة وإعاقة شديدة في احلقوق، ثم 
يأتي املشرع ليميز في املادة 35 بينهما عندما 
يتعلق األمر بحق الرعاية السكنية للكويتية 
التي تعيل معاقا غير كويتي، وهو تناقض ال 
جند له مب����ررا قانونيا مقنعا، خاصة أن عدد 
من تنطبق عليهن ه����ذه املادة قليل جدا وهن 

بالتأكيد بحاجة للرعاية السكنية. 
مضى اآلن قرابة 10 أشهر على صدور قانون 
املعاق��ني الذي أقر في فبراي��ر من هذا العام، ولم 
تصدر حت��ى اآلن الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون، 
ويش��تكي كثي��ر م��ن املعاقني وذويه��م من هذا 
التأخي��ر فما هو اإلج��راء القانوني الذي ميكنهم 

وما هي هذه القوانني؟ 
صحيح فالقانون مييز بني املعاق الكويتي 
واملعاق غير الكويتي حتى وإن كان ألم كويتية، 
بل إن القانون يحتوي تناقضا داخليا بني املذكرة 
التفس����يرية وبالنصوص القانونية للقانون، 
فاملذكرة التفسيرية استندت الى املادة 10 واملادة 
11 من الدستور في توضيح مقاصد القانون، كما 
استعانت املذكرة التفسيرية باملفهوم اإلسالمي 
القائم على التكافل االجتماعي والتضامن واعتبار 
رعاية املعاقني واجبا والتزاما على الدولة وليس 
منة أو شفقة، حيث يجب على الدولة رعايتهم 
وكفالة حقوقهم كونهم ميثلون ش����ريحة من 
نسيج املجتمع. ثم جاءت املواد القانونية الثانية 
وما تالها لتميز ب����ني املعاق الكويتي واملعاق 
غي����ر الكويتي واملعاق م����ن أم كويتية، وهذا 
يتعارض مع نص املادة 10 واملادة 11 من الدستور، 
فاملادة 10 من الدستور تنص على »ترعى الدولة 
النشء وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال 
األدبي واجلسماني والروحي«، واملادة 11 تنص 
على »تكفل الدولة املعونة للمواطنني في حالة 
الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل كما 
توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة 
االجتماعية والرعاية الصحية«، ونالحظ عدم 
وج����ود متييز بني الكويتي وغير الكويتي في 

كال النصني.
ولكن املادة 11 من الدس��تور تتحدث صراحة 
ع��ن املواطن��ني، أال يعني هذا حتدي��د املقصود 

باملواطن الكويتي ومتييزه عن غير الكويتي؟ 
كال فكل من يعيش في الكويت هم مواطنون، 
والتحديد يكون بالتخصيص كأن نقول: مواطن 
كويتي أو مواطن غير كويتي. ثم إذا كان هناك من 
ينادي بالتمييز بني احلقوق املتعلقة باملواطنني 
الكويتيني عن غيرهم، فم����ن املعيب احلديث 
عن متييز بني املعاقني على أساس اجلنسية، 
واملذكرة التفس����يرية لقانون املعاقني تتحدث 
بوح����ي من تعاليم اإلس����الم احلنيف وبوحي 
املادتني 10 و11 من الدستور املتعلقتني بالرعاية 
االجتماعية والصحية، فه����ل نقبل أن تعامل 

الدليل الش����امل واخلدمات لذوي االحتياجات 
اخلاصة حيث الحظت كمتابع ومهتم بشؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة حجم املعاناة التي 
يعاني منه����ا املعاقون وذووهم بس����بب عدم 
معرفتهم حلقوقهم واجلهات املختصة بتقدمي 

تلك احلقوق.
وكيف ميكن معاجلة هذا الوضع وهل يتطلب 

وضع مدونة تشريعية إجراءات خاصة؟
نع����م بالتأكيد، التش����ريعات املبعثرة هي 
نص����وص قانونية متعلقة بش����ريحة معينة 
ومنصوص عليها في تشريعات متفرقة، لذلك 
تسمى مبعثرة، فمثال جند أن القانون املدني قد 
نص عند صدوره عام 1981 في املادة 107 على 
أهلية العاجز، كما نصت املادة 256 من القانون 
نفسه على ضمان أذى النفس، إلى جانب قانون 
اخلدمة املدنية الصادر مبرس����وم رقم 15 لعام 
1979 ففي أكثر من مادة منه نصت على مسائل 
تتعلق باملعاقني ومسألة عدم اللياقة الصحية 
للموظف، وغيرها الكثير من النصوص املبعثرة 
في قانون العمل في القطاع األهلي والعسكري. 
وهذا بالتأكيد يربك املعاق ومن يرعاه، واحلل 
في جمع هذه النصوص ثم معاجلتها وتعديلها 
لتتواكب م����ع متطلبات املعاقني ثم ضمها إلى 
قانون املعاقني اجلديد رقم 2010/8 وإلغائها من 
القوانني القدمية، فبهذه الصورة تصبح لدينا 
مدونة تش����ريعية واحدة تضم كل ما يتعلق 
باملعاقني سواء بتحديد من هو املعاق وما هي 
النصوص القانوني����ة املنظمة حلقوقهم ومن 
يرعاه����م في كل املجاالت. خاصة أن كثيرا من 
هذه القوانني قد صدرت خالل فترة السبعينيات 
والثمانينيات من القرن املاضي وان كثيرا من 
املعاقني وذويهم ال يعرفون عنها شيئا. وبات 
من الضروري تنقيح تل����ك القوانني املبعثرة 

وضمها إلى قانون املعاقني اجلديد.

مقاصد القانون

ذك��رت أن قان��ون املعاقني اجلدي��د مييز بني 
بع��ض احلاالت بصورة غي��ر مقبولة، كيف ذلك 

بداية اعتب��ر البعض قان��ون املعاقني اجلديد 
رقم 2010/8 نقلة نوعية في تنظيم ش��ؤون ذوي 
االحتياجات اخلاص��ة، في حني انتقد البعض هذا 
القانون معتبرين أنه لم يحقق طموحهم وآمالهم، 

كيف تقيم هذا القانون؟
قانون ذوي االحتياجات اخلاصة اجلديد رقم 
2010/8 لوحظ عليه أنه ضيق من دائرة الفئات 
التي يشملها هذا القانون فأغفل فئات مهمة ينبغي 
عدم إغفالها، فاملادة 2 مثال ش����ملت برعايتها 
الكويتيني كما شملت أبناء الكويتية املعاقني، 
ولكن لي����س في كل احلقوق املنصوص عليها 
بالنسبة للكويتيني، وإمنا منحتهم بعض احلقوق 
املقصورة عل����ى الرعاية الصحية والتعليمية 
والوظيفية، فأغفلت بذلك أبناء الكويتية فيما 
يتعلق بالرعاية الس����كنية واملزايا املالية، كما 
أس����قطت فئة أخرى من شمول حدود الرعاية 
املذكورة وهي فئة املعاقني من أم كويتية وأب 
غير كويتي. وما ال يعرفه الكثيرون أن هذه الفئة 
األخيرة بإمكانهم االستفادة من بعض االمتيازات 
التي كفلها لهم قانون 1978/22 املعروف باسم 
قانون املس����اعدات العامة، إذ قرر هذا القانون 
أنه يجوز لوزير الش����ؤون بناء على توصية 
من جلنة املس����اعدات العامة صرف مس����اعدة 
للكويتي����ة املتزوجة من غير كويتي من ذوي 
االحتياجات اخلاصة ه����ي وأوالدها في حالة 
عجزه عن العمل وفقا للمادة 3 الفقرة الثانية 

من القانون املشار إليه.

أين تذهب؟

وأين تذه��ب املواطنة الكويتي��ة التي ينطبق 
عليها هذا القان��ون وكيف ميكنها احلصول على 

هذه املساعدة؟
تذهب إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
لتقدمي طلب خاص إلى الوحدة التي يقيم مقدم 
الطلب في دائرة اختصاصها على الوجه الذي 
حت����دده الالئحة التنفيذية له����ذا القانون، مع 
التأكيد على أن هذا القانون غير ملزم وإمنا هو 
بصفة اجلواز لوزير الشؤون، أي يجوز له أن 
يشملها باملساعدة أو ال بحسب توصية جلنة 

املساعدات العامة وقرار الوزير.
وه��ل هذه احلال��ة غير موجودة ف��ي قانون 

املعاقني اجلديد؟
نعم غير موجودة، وهذا قصور واضح في 
القان����ون، إذ كيف ميك����ن للمواطنة الكويتية 
املتزوجة من شخص غير كويتي معاق ولديها 
منه أطفال أن تعيش بكرامة ودون احلاجة إلى 
مساعدات قد تصرف وقد ال تصرف لها؟! أليس 
من واجب الدولة رعاية مواطنيها وتأمني احلياة 

الكرمية لهم؟!
ذك��رت أن قان��ون املس��اعدات العام��ة رقم 
1978/22 يعال��ج هذه اجلزئية ول��و بصورة غير 
إلزامي��ة، فهل هناك قوانني تتعل��ق باملعاقني غير 
القوان��ني املوجودة ف��ي قان��ون املعاقني اجلديد 

2010/8؟ 
هذه نقطة مهمة، في احلقيقة هذه أحد العيوب 
الكبيرة حيث يعاني املعاقون وذووهم من تشتت 
وضياع حقوقهم بسبب وجود قوانني كثيرة 
مبعثرة، وأعتقد أنه آن األوان جلمع كل القوانني 
املبعثرة واملتعلقة باملعاقني حتت مظلة قانون 
رقم 2010/8 ليصبح مبنزلة »مدونة تشريعية 
واحدة« تضم كل هذه القوانني، حتى يس����هل 
عليهم معرفة حقوقه����م وواجباتهم وبالتالي 
احلصول عليها بسهولة ويسر، وهذا بالتحديد 
السبب األساسي الذي دعاني إلى تأليف كتاب 

حول الكتاب

يتن���اول كت���اب الباح���ث 
الش���ريفي »الدليل  عب���داهلل 
الش���امل واخلدم���ات ل���ذوي 
� وفقا  االحتياج���ات اخلاصة 
للتشريعات الكويتية واللوائح 
التنظيمي���ة« تعريف اإلعاقة 
كم���ا أقرته اجلمعي���ة العامة 
العمل  لألمم املتحدة ومنظمة 
الدولية وغيرهما، كما يوضح 
التصنيفات القانونية لإلعاقات 

في الكويت.
الكتاب ف���ي فصلني  يق���ع 
حيث يتحدث الفصل األول عن 
التشريعات الكويتية واللوائح 
املتعلقة باملعاقني،  التنظيمية 
الثان���ي يتحدث عن  والفصل 
اخلدمات التعليمية والصحية 
التي تقدمها الدولة واملؤسسات 
األهلية للمع���اق، أما اخلامتة 
الباح���ث للحديث  فخصصها 
عن املجلس األعلى لش���ؤون 
املعاقني والذي حتول بعد قانون 
2010/8 إلى الهيئة العامة لشؤون 
املعاقني، حيث صدر الكتاب في 

.2006
والكتاب غني باملعلومات التي 
تهم كل معاق ومن يرعاه، فقد 
بذل الباحث فيه جهودا جبارة 
جلمع جميع القوانني »املبعثرة« 
التي تخ���ص املعاق وتوضح 
حقوق���ه، وهي مهمة ش���اقة 
ولكنها عظيمة وفرت للمعاقني 
واملهتمني بش���أنهم الكثير من 
الوقت واجلهد، إضافة إلى اجلهد 
املبذول في توضيح وتبسيط 
تلك القوانني بحيث يخرج قارئ 
هذا الكتاب مبعرفة كافية حول 
جميع احلقوق املتعلقة باملعاقني 
وكيفي���ة احلص���ول عليها أو 

املطالبة بها.

صورة غالف الكتاب

املعاقون وذووهم يعانون من تشتت

المنح�ة اإلس�كانية 
10 آالف لإلعاقات الشديدة 
آالف  و5  والمت�وس�ط��ة 
وزارة  تتحمله�ا  للبس�يطة 
المس�تفيد  وليس  المالي�ة 

ب�ع�ض ن�ص��وص 
في  جاء  ما  تناقض  القانون 
التفسيرية خاصة  المذكرة 
فيم�ا يتعل�ق بالتمييز بين 
الكويتي وغي�ر  الكويت�ي 

)حسن حسيني(الباحث عبداهلل الشريفي متحدثا للزميل محمد اخلالدي

الالئحة التنفيذية 
للق�ان�ون ال�ج�ديد 
مسؤول�ية مش�تركة 
بين جميع الجهات 
المعنية  الرس�مية 
وليس بالقانون 
 الهيئة 

محمد هالل الخالدي
انتقد الباحث في شؤون املعاقني ومؤلف كتاب »الدليل الشامل واخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة � وفقا للتشريعات الكويتية واللوائح التنظيمية« 

عبداهلل الشريفي قانون املعاقني اجلديد رقم 2010/8 معتبرا أنه يعاني قصورا في كثير من القضايا املهمة ويحتوي على تناقضات بني ما جاء في املذكرة 
التفسيرية للقانون وبعض املواد القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بني املعاق الكويتي وغير الكويتي أو املعاقني ألم كويتية من أب غير كويتي، وفيما 

يتعلق بحقوق الكويتية التي ترعى معاقا سواء كان ابنا أو زوجا فيما يتعلق بالرعاية السكنية، وأشار إلى وجود عدد كبير من القوانني اخلاصة 
باملعاق�ني مبعثرة في عدة أماكن وعدة جهات، وقال بضرورة جمعها حتت مظلة قانون املعاقني اجلديد ليصبح مبثابة »مدونة تش�ريعية 
واح�دة« تختص بذوي االحتياجات اخلاصة، وهو ما دعاه إلى تأليف كتابه »الدليل الش�امل واخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة« والذي 
يعد مبثابة مرجع هام جدا لكل معاق أو لكل من يرعى معاقا حيث يقدم له ش�رحا وافيا جلميع احلقوق اخلاصة باملعاقني وذويهم في كل 

مؤسسات الدولة الرسمية مما يسهل عليهم معرفة تلك احلقوق ومعرفة اجلهات املختصة بتقدميها. ونظرا ألهمية هذا املوضوع، خاصة 
بعد إنشاء الهيئة العامة لشؤون املعاقني ودخول قانون املعاقني اجلديد حيز التنفيذ، على الرغم من تأخر إصدار الالئحة التنفيذية للهيئة 
وكذلك تأخر إصدار أو تعديل اللوائح التنفيذية في اجلهات املعنية بالقانون فيما يتعلق بحقوق املعاقني التي نظمها قانون 2010/8، كان 

لنا هذا اللقاء مع الباحث عبداهلل الشريفي لتسليط الضوء على أهم تلك املعوقات وأوجه اخللل والقصور في قانون املعاقني اجلديد: 


