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التمار لـ »األنباء«: طّبقنا من 70 إلى 75% من مواد 
قانون المعاقين.. والعمل جارٍ الستكمال الباقي

بشرى شعبان
كشف املدير العام للهيئة العامة لذوي االعاقة د.جاسم التمار عن بدء تفعيل ما بني 70 و%75 
من مواد قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن األشخاص ذوي االعاقة والعمل جار على تفعيل ما 
تبقى من مواده. وأوضح في لقاء مع »األنباء« انه من نهاية االسبوع الفائت مت حتويل اول 
دفعة من االستمارات التي جرى تدقيقها الى بنك التسليف لصرف املنح االسكانية 

للمستحقني، والدفعة الثانية حولت بداية االسبوع اجلاري. وان العمل جار 
حاليا على حتديث جميع ملفات املعاقني وفق مناذج متهيدا 

إلدخالها ضمن برنامج آلي بدال من العمل اليدوي، 
باالضافة الى تشكيل 4 جلان مختصة 

تقوم بفحص امللفات املسجلة 
في املجلس، كاشفا عن 

وجود أعداد كبيرة من مدعي االعاقة ووجود ملفات دون مسـتندات رسمية او تقارير طبية حتدد نسب 
االعاقة صادرة قبل 10 سنوات ولم يجر جتديدها الى جانب وجود العديد من اخللل االداري في امللفات، 
األمر الذي يسـتدعي اعادة النظر في جميع امللفات. وأكد انه لم يوقف اخلدمات عن اي من امللفات 
املرفوضة اال بعد التأكد 100% من انه غير مستحق، كاشفا عن استقدام 4 خبراء طبيني من برنامج األمم 
املتحدة لألشخاص ذوي االعاقة باالضافة الى 3 خبراء تعليميني لتقدمي املساعدة للعاملني في الهيئة. 
وأكد ان هناك 103 موظفني يعملون مع ما يقارب 46 ألف معاق من بينهم فئتا صعوبات التعلم وبطيء 
التعلم، معتبرا ان عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة حتى اآلن يؤخر مسـألة تعيني املوظفني مبا 
يتناسـب مع اعداد املعاقني لتسريع اجناز املعامالت، مشـددا على انه ال ميكن له ان يقبل بأقل من 
احلد األدنى للعمل مع شـؤون املعاقني وأمور أخرى تطرق لها في هذا احلوار الذي اتسم بكثير من 

الصراحة وسعة الصدر في رده على جميع األسئلة:

العقود وأولياء  واالخصائيني وابرموا 
األمور سجلوا أبناءهم بها ولكن نحن 
مس����ؤولون عن ابنائنا املعاقني ويجب 
ان نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق 
األفضل البنائن����ا وفق املعايير. ونحن 
نعلم ان املدارس نس����ب التكاليف فيها 
متفاوتة ولكن إذا كانت تقدم خدماتها 
وفق املعايير فسنشجعها وتكون قدوة، 
ونرفض ربط التعلي����م بالتجارة ألنه 
لالس����ف بعض امل����دارس حتولت إلى 
صروح جتارية ونح����ن نتلقى الكثير 
من الشكاوى ونقول لهم هناك حد أدنى 
على االقل يجب توفيره ولن نقبل  أقل 
من ذلك نريد االساس����يات التي تساعد 

األبناء في املدرسة.
واننا نرفض ان تكون هناك مخالفات 
مثل وضع اكثر من اعاقة في فصل واحد 
مع مختصني من اعاقة واحدة او مدرسني 

دون خبرة في مجال ذوي اإلعاقة.
لكن هناك اس��تمرار اس��تثناء يطلب 
حتى م��ن أولياء األمور كي��ف تتعاملون 

معه؟
صحيح أحيانا: أولي����اء األمور هم 
سبب في اخللل عبر مطالبتهم استثناء 
ولدهم في املدرس����ة الفالنية النها أمام 
املنزل وس����نقول لهم »ال ألنه ال يجوز 
أن يك����ون في الفص����ل 10 ابناء معاقني 
مع مدرس في غرفة صغيرة، ومساحة 

املدرسة ال تستوعب العدد. 
وهنا ال أحمل املسؤولية إلى اللجان 
التعليمية النهم يعملون وكل جلنة فيها 
اعداد ال يس����تهان بها وفيها قيادات من 
وزارة التربي����ة ولكن اعداد املدارس ال 
تتناسب مع اعداد املعاقني، عدد املعاقني 
اكثر من قدرة املدارس على االستيعاب، 
القرارات الوزارية  وايضا هناك بعض 
صدرت يجب إعادة النظر فيها، السيما 
فيما يخص الطلبة بطيئي التعلم وطلبة 
صعوبات التعلم ألنهم إذا وصلوا إلى 
الصف التاسع، أوقفوا عنهم املساعدات 
التعليمية ويجلسون في منازلهم وهذا 
ال يجوز، ملاذا بطيء التعلم ال يستطيع 
ان يكم����ل تعليمه؟ إذا م����ا توافرت له 
البيئة التعليمية املناس����بة، وانا على 
يقني وسأعمل كل ما استطيع لكي يكملوا 

بطيئي التعلم تعليمهم النه حق لهم.
ماذا عن الش��أن اإلداري ف��ي الهيئة 

والنقص احلاد في املوظفني؟
نحن بدأنا في ترتيب البيت كما يقال 
ونؤسس لعمل لكي نقف على أرض صلبة 

وبعد ننتقل إلى األمور األخرى.
ماذا عن النقص في املوظفني؟

� لألسف عندما أجد أن عدد املوظفني 
في الهيئة 103 موظفني فقط ومعظمهم 
من نفس التخصص وهذه املجموعة من 
املوظفني كانت تخ����دم عددا محددا من 
املعاقني وال يوجد أي نسب او تناسب 
بني ازدياد اعداد املعاقني وزيادة املوظفني، 
وإن زادوا منذ عام 1996 لكن الزيادة ال 
تتوافق مع الزيادة في اعداد املعاقني الن 
اعداد املعاقني بطيء التعلم وصعوبات 
التعلم رمبا تصل اعدادهم الى ما يقارب 
ال����� 45 ألف معاق يلب����ي طلباتهم 103 
موظفني هذا شيء غير ممكن، وهذا ما 
يؤدي إل����ى التذمر احلاد من املراجعني 
واملوظفني فهل يعقل ان يخدم املوظف 
الواحد 500 معاق؟ هذا أمر مخالف كليا 
لالمكانيات البشرية، ايضا هناك نقص 

في التخصصات.
مت��ى س��يبدأ التعي��ني اجلدي��د في 

الهيئة؟
أوال ليقر الهيكل التنظيمي للهيئة فهو 
حتى يومن����ا هذا لم يقر بعد، وبالتالي 
ال اس����تطيع التعيني دون وجود هيكل 

اإلعاقة بدقة بناء على املعايير العاملية 
وستعقد محاضرات نظرية ويسلمون 
الهيئة األدوات اإلرشادية التي من املمكن 
ان تفيدها في مجال التوعية واإلرشاد 
ألولياء أمور املعاقني في متابعة حاالت 

أبنائهم.
وبعد انتهاء البرنامج سيبقى اخلبير 
بني 4 و6 أشهر ملتابعة العمل التطبيقي 
لكي نضمن ان األمور تسير في مجالها 
الصحيح ولنتأكد ان املتدربني أصبحوا 
خبراء في مجال عملهم وكل في مجاله، 
وبناء عليه س����نعيد النظر في جميع 
امللفات الت����ي مت رفضها من قبل جلان 
الهيئة لدراستها مرة اخرى لكي يكون 

هناك اطمئنان بأننا لم نظلم أحدا.

الجانب التعليمي

ه��ذا عن اجلان��ب الصحي م��اذا عن 
اجلانب التعليمي وهو ملف يحتاج لتدقيق 

السيما ان أولياء األمور يشكون كثيرا؟
في املجال التعليمي هناك ايضا خبراء 
دوليون سيأتون للقيام ببرنامج خاص 
بالش����أن التعليمي مع جميع املدارس 
واحلضانات العاملة حتت مظلة الهيئة 
والتي عليها ان تخضع للمعايير العاملية 
وأهمها املعايي����ر اخلاصة باملواصفات 
العاملية للبناء وس����المته مبا يتوافق 
مع سالمة املعاقني )املس����احة، الهيئة 
التدريسية، املناهج، باإلضافة الى حتديد 
رسوم الدراسة للمعاق ألنني اعتقد ان 
املعاق مكلف، وبناء على التكلفة يجب 
ان يزودنا بش����كل دقيق كيفية حتديد 

الرسوم لكل شخص معاق«.
وإن شاء اهلل أمامنا برنامج عمل كبير 
سنعمل عليه خالل عام 2011 وأمتنى ان 
حتل خالله كل قضايا املعاقني، كما ان 
لدينا لعام 2012 تصورا خاصا نعمل عليه 
هو وضع إستراتيجية خاصة بالهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة كاملة وليست محددة 
بسندات بل للمستقبل  وسيتم تنفيذها 
على مراحل، وستعمل على أن يكون هناك 
توافق بني املعايير الطبية والتعليمية 

العاملية واالستراتيجية.

الملفات المرفوضة

م��ا مصي��ر الذي��ن س��يتم رف��ض 
ملفاتهم؟

كوننا نعمل وفق آلية للتأكد من هذه 
اإلعاقات إذا كانت صحيحة أم ال وعندما 
يتم رفض أي ملف يجب أن يوثق الرفض 
وعلل أسباب الرفض ويوقع عليه من 
قبل االطباء. وحاليا امللفات املرفوضة 
لن توقف عنه����ا اي خدمة او ميزة من 
املزايا التي يتمت����ع بها، ألن الذي فتح 
امللف وهو مستحق ولديه ارتباط معني 
ال نأتي على فرضية معينة او اجتهاد 
معني ونوقف عنه املساعدة هذا لن يتم 
اال بعد ان نتأكد 100% من ان هذا امللف 

يجب ايقافه من الناحية الطبية.
هذا عن االشخاص فماذا عن املدارس 

واملؤسسات التعليمية؟
لدينا العديد من املؤسسات التعليمية 
)حضان����ات، مدارس تعمل حتت مظلة 
الفرق  الدولي����ون مع  الهيئة، اخلبراء 
احمللية س����يقومون بالكش����ف عليها 
ويس����جلون مالحظاتهم وستمنح هذه 
املؤسسات فرصا لتعديل أوضاعها ونحن 
ال نريد االقفال بل  حتس����ني االوضاع 
وحس����ب املالحظات س����تمنح الفرص 
لتصحيح رمبا ستة شهور أو سنة أو اكثر 
حسب تقدير اخلبراء والفرق، ويجب أن 
تلتزم هذه املؤسسات باملعايير الدولية، 
هذه املدارس نح����ن ندرك أن اصحابها 
صرفوا عليها فلوس����ا وأتوا باملدرسني 

اآلن ولم نخب����ر أحدا انه أصبح خارج 
التصني����ف ألنه عمل جلان متخصصة 
واآلن لدين����ا اتصال م����ع برنامج األمم 
املتحدة )UNDP( س����يأتي الى الكويت 
4 خبراء في املج����ال الطبي، كل خبير 
متخص����ص في فئة من فئ����ات اإلعاقة 
)البصرية، السمعية، احلركية والذهنية(، 
ووضعنا خطة عمل لهم ليعملوا على 3 
محاور رئيسية، أوال: كل يعمل في مجال 
اختصاصه يجتمع مع فرق العمل التابعة 
للهيئة وس����نفتح املجال لدول مجلس 
التعاون في املشاركة التي ستنظم ومنها 
ورش عمل عن املعايير العاملية لإلعاقة 
وورش عمل حول كيفية حتديد نسب 

تخصص في مجاالت اإلعاقة واآلن اجلميع 
العاملية، وبالتالي  املعايير  يعمل وفق 
مستويات اإلعاقة اختلفت منهم من ال 
ميكن تصنيفه انه معاق، وآخر بعد ان 
كان مصنفا متوس����ط اإلعاقة أصبحت 
إعاقته بسيطة وبالتالي سيتم القضاء 

على مدعي اإلعاقة.
لكن هذا يفتح بابا على الهيئة السيما 

من أصحاب العالقة؟
طبعا: لكن البد من التوضيح ان هذا 
ليس عمال إداريا وليس من اختصاص 
اإلدارة بل متعلق بالتقارير الطبية وفق 
املعايير العاملية لنسب اإلعاقة وبناء عليه 
فنحن لم نقم بإشعار أي شخص حتى 

ألننا وجدنا ان الفرق الطبية كانت تعمل 
دون معايير علمية السيما فيما يتعلق 
بتحديد النسب، علما ان هناك معايير 
علمية عاملية متفق عليها بشأن النسب 
واإلعاقة، لكن لألس����ف هي في الكويت 
كانت ضمن االجتهادات وكما تعلمون 
علميا: حدد ان نسبة العجز التي تصل 
الى 25% تسمى إعاقة بسيطة والى %49 
إعاقة متوس����طة و50% وما فوق إعاقة 
شديدة وان 1% من حتديد النسب ممكن 
ان يغير فئة املعاق، ومع صدور القانون 
رقم 8 لس����نة 2010 الذي يتضمن مزايا 
مالية مرتبطة بنس����بة اإلعاقة يتحتم 
علينا اعتماد معيار عاملي واضح في كل 

جلنة مؤلفة من 9 أشخاص على أمل ان 
ينجز كل شخص ما يقارب ال� 20 ملفا في 
اليوم ألنه يقوم باملراجعة االدارية، لكن 
فوجئت ببطء العمل ورأيت ان الشخص 
ال ينجز أكثر من 7 الى 9 ملفات في اليوم 
وعند السؤال وجدت بعد معاينة امللفات 
انها ناجتة عن األخطاء التي حتدثت عنها 
سابقا، باالضافة الى وجود الكثير من 

ملفات مدعي االعاقة.
كي��ف ذل��ك وكلها فتحت بع��د اجراء 

فحوصات طبية محددة؟
صراح����ة عندم����ا مت الكش����ف على 
امللفات وجدن����ا ان بعضها يجدد دون 
اي كش����ف طبي جديد ب����ل حصل قبل 
فترات طويلة، وأيضا هناك حاالت معاقني 
توفيت ولم يبّلغ ولي األمر عن الوفاة 
ومازال يس����تفيد من املزايا التي تقدم، 
وهناك ملفات أصحابها ال يس����تحقون 
أي معاش أو مساعدة وتنزل لهم املبالغ 

منذ اعوام عدة.
كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟

نعمل على عرض احلاالت مرة أخرى 
على األطباء وإجراء الفحوصات الالزمة، 
ومتت مراجعة امللف من قبل مختصني 
لهذا نقول ان التأخير يحصل بس����بب 
امللفات وهي  ف����ي  التحديث والتدقيق 
لصالح املعاقني وأولياء أمورهم ولصالح 
الهيئة ايضا، ونأمل من اخواننا املعاقني 

ان مينحوني مزيدا من الوقت.

أعداد وإحصائيات

ما أعداد املعاقني وفق اإلحصائيات؟
لألس����ف ال توجد إحصائية دقيقة 
وال يوجد عمل إحصائي دقيق للتعرف 
على أنواع اإلعاقات وتوزيعها اجلغرافي 
وعندما تسلمت املسؤولية وجدت أعدادا 
هائلة وأرقاما خيالية، األمر الذي دفعني 
الى التساؤل: أيعقل أن يكون في املجتمع 
الكويتي هذا الكم الهائل من األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ما أس����باب ذلك ووجدت 
انه ال يوجد شيء يدل على أسباب هذه 
الزيادة وال أين تتمركز اإلعاقة جغرافيا 
لنحدد األس����باب وال أعداد كل فئة من 

فئات اإلعاقة، انه أمر مؤسف.
قلت هناك اشخاص يتقاضون رواتب 
إعاقة دون وجه حق.. هل هذا سبب القرار 
الوزاري بإلغاء س��قف الرات��ب لولي أمر 

املعاق؟
ال أستطيع ان أقول ذلك ألننا وجدنا 
ان العمل كله يدوي وال يوجد شيء اسمه 
تكنولوجيا لتحدد السبب وراء ذلك، علما 
اننا نتكلم عن مؤسسة حكومية مرصود 
لها ميزاني����ة وموظفون وعمل وجلان 
قائمة ومبالغ مصروفة لكن لألسف هناك 

أخطاء كثيرة في العمل.
كيف س��تعملون م��ع ه��ذا الوضع، 
وألكون صريحة معك هل تستطيع إقفال 

ملفات مدعي اإلعاقة؟
يؤسفني ان أجد هذه األرقام الهائلة 
من ملفات املعاقني مع العلم توقعت ان 
هناك شيئا اس����مه الكشف املبكر لكن 
لألس����ف  وجدت انه ال يوجد برنامج 
مشترك مع وزارة الصحة، ويؤملني ان 
نرى األرقام التي وصل اليها أعداد املعاقني 
)36 ألفا( أضيفي إليه����م ما يقارب ال� 
8 آالف من بطيئ����ي وصعوبات التعلم 
تصل الى م����ا يزيد على 43 أو 45 ألف 
معاق، رق����م خيالي له����ذا ركزنا على 
فحص امللفات كما قلت سابقا فوجدنا 
ملفات كبيرة ملدعي اإلعاقة ونحن اآلن 
في طور البناء والغربلة وهناك جلان 
طبية تدرس احلاالت وبعد ان اجتمعت 
مع األطباء وج����دت انه من الضروري 
ان تكون هناك معايير واضحة وعاملية 

بداية مر ما يقارب 5 أشهر على توليكم 
مس��ؤولية الهيئة العامة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة ماذا فعلت في مواد القانون؟
احلمد هلل نستطيع القول انه خالل 
اخلمسة أشهر استطعنا ان نطّبق ما بني 
70 و75% من مواد القانون رقم 8 لسنة 
2010 بشأن األشخاص ذوي االعاقة، وهو 
قانون يش����تمل على 72 مادة، اما فيما 
يتعلق بالبقية من املواد ما بني 25 و%30 

فمازلنا في طور العمل لتحقيقها.

المنحة اإلسكانية

ما أهم املواد التي حققتموها؟
املواد عديدة يصعب سردها لكن أهمها 
املواد املتعلقة باملنحة االس����كانية مع 
بنك التسليف ونهاية االسبوع اجلاري 
مت ارسال اول دفعة من االستمارات الى 
البنك للمباشرة بالصرف، وأرسلنا بداية 
االسبوع الدفعة الثانية، وارسال الطلبات 
يتم تدريجيا، علما اننا أجنزنا مجموعة 
سلمناها الى بنك التسليف مبوجب كشف 
باألس����ماء، وبعدها يقوم موظفو قسم 
اإلسكان في الهيئة باالتصال بأصحاب 
العالقة إلبالغهم م����ع ان هذا ليس من 
اختصاصنا بل بنك التسليف هو الذي 
يتصل بأصحاب الطلبات، لكن نحن نبادر 
الى ذلك لكي يطمئن أصحاب الشأن بأن 

ملفاتهم »ماشية«.

شكوى من التأخير

لكن هناك ش��كوى م��ن التأخير في 
صرف املنحة اإلس��كانية ما س��بب ذلك؟ 

ومن املسؤول عنها؟
أسباب التأخير في صرف املنحة يعود 
لعدة أسباب، بعضها من الهيئة وأخرى 
من املراجعني، أوال قد أخطرنا أصحاب 
الش���أن بان املنحة مرتبطة باإلس���كان 
وليس باعداد املعاقني ولكن الذي حصل 
ان املراجعني ومن لديهم اكثر من معاق 
قاموا بتعبئة استمارة لكل معاق ونحن 
لدينا 4 جلان تعمل على فحص امللفات، 
كل جلنة بش���كل منفرد، حيث تتسلم 
كل جلنة مجموعة م���ن امللفات وتقوم 
بالتدقيق فيها وترفع تقريرها وبعدها 
جتتمع اللجان وتدرس التقارير لنكتشف 
ان هناك أشخاصا لديهم أكثر من ملف، 
كما وجدنا ملفات فيها نقص باملستندات 

الرسمية وأخرى اخطاء ادارية.
ما هذه األخطاء؟ وهل هي متعمدة؟

رمبا تكون متعمدة او غير متعمدة 
ال أعلم لكن فيها خل����ال اداريا يتطلب 
التصويب مثال هن����اك ملفات التقارير 
الطبي����ة فيها صادرة قبل 10 س����نوات 
على سبيل املثال، وآخر يستعمل فيها 
»الكريكتر« ومنها تقارير دون تواريخ، 
وبناء على ذلك نتصل بصاحب العالقة 
ونطلب منه استيفاء املستندات الناقصة، 
كما نطلب من اللجان الطبية تزويدنا 
بنس����خ عن التقارير الطبية اذا وجدت 
لديهم، كما وضعنا آلية جديدة للعمل 

عبر حتديث جميع امللفات.
ما هذه اآللية؟ وملاذا اآلن؟

لقد وجدنا ان العمل في املجلس األعلى 
السابق كله كان يدويا وال يوجد شيء له 
صلة بالتكنولوجيا، األمر الذي يتطلب 
وقتا طويال لتدقيق امللفات، فقد وضعنا 
منوذجا خاصا نعمل عليه يصلح إلدخاله 
في برنامج آلي وأتى ذلك بعد ان اجتمعت 
مع رؤس����اء األقسام وصممنا النموذج 
لفحص امللفات ونس����مح بدخولها الى 

البرنامج اآللي.
ولكن ما أثر ذل��ك على تأخير صرف 

املنح؟
كما قلت سابقا شّكلنا 4 جلان وكل 

المدير العام لهيئة ذوي اإلعاقة أكد أنه سيعمل بما منحه اهلل من قوة لخدمة المعاقين

االسـتعانة بـ 4 خبراء دوليين فـي المجال الطبي
 و3 فـي المجال التعليمي للعمل وفق المعايير الدولية

لـن نوقـف أي ملـف لمعـاق قبـل التأكـد %100 
من أنـه ال يسـتحق االسـتفادة مـن مزايـا القانون

هناك أعداد كبيرة من مدعي اإلعاقة سنعمل عبر التدقيق على إخراجهم من ملف المعاقين

)كرم ذياب(د.جاسم التمار يتحدث إلى الزميلة بشرى شعبان

التأخير سببه نقص المستندات واألخطاء اإلدارية في الملفات

د.جاسم التمار

شروط وضوابط صرف المنح المقررة لذوي اإلعاقة
مادة )1(: تصرف منحة الزواج املقررة باملادة )31( 
من القانون رقم 8 لسنة 2010 املشار اليه للكويتيني 

ذوي االعاقة املتوسطة والشديدة.
مادة )2(: ويحق لألشخاص ذوي االعاقة الشديدة 
واملتوسطة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع 
بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آالف دينار، كما 
يستحق االشخاص ذوو االعاقة البسيطة او ذووهم 
منحة مقدارها خمسة آالف دينار وذلك بعد التقدم الى 
بنك التسليف واالدخار واستيفاء الشروط املبينة باملواد 

التالية، وتعتبر هذه املنحة هبة من الدولة ال ترد.
مادة )3(: يش����ترط لصرف املنحة املشار اليها في 

املادة السابقة ما يلي:
1 - ان تتوافر في املعاق او ذويه )حسب احلالة( 

شروط التمتع بالرعاية السكنية. 
2 - تقدمي شهادة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية 

املختصة موضحا بها نوع ودرجة االعاقة.
3 - تقدمي شهادة معتمدة من الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة تبني ما يحتاجه املعاق في سكنه ويتناسب 
مع نوع إعاقته وذلك وفقا مل����ا تقرره اللجنة الفنية 

املختصة.
مادة )4(: تتولى الهيئة تزويد البنك بالش����هادات 

املذكورة في املادة السابقة عن طريق البريد.
مادة )5(: اذا زادت قيمة املنحة املقررة على تكلفة 

االعمال احملددة في تقرير اللجنة الفنية يجوز للبنك 
صرف باقي القيمة وفق����ا الحتياجات املعاق العمال 
الترميم او التوس����عة اخلاصة باملعاق واسرته، وال 

يجوز صرف املنحة عن اعمال سبق تنفيذها.
مادة )6(: االسرة التي بها اكثر من معاق تستحق منحة 

واحدة تتحدد قيمتها وفقا لدرجة االعاقة االشد.
مادة )7(: يس����تفيد من مبل����غ املنحة املنصوص 
عليها في املادة )االولى( كل من توافرت فيه ش����روط 
اس����تحقاقها بصرف النظر عن حصوله على قرض 

اعاقة سابق.
مادة )8(: تسري على قروض االعاقة التي حصل 
عليها ذوو االعاقة احكام العقود التي ابرمت معهم قبل 

العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 املشار اليه.
مادة )9(: يتم التنسيق بني بنك التسليف واالدخار 
والهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة بخصوص احلاالت 

االخرى التي لم يرد ذكرها بهذا القرار.

شكر وتقدير

نتوجه بالشكر والتقدير الى مراقب الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة عصام بن حيدر على كل ما قدمه 
لنا من مس����اعدة في اجراء هذا احلوار مع مدير عام 
الهيئة، والشكر موصول الى جميع العاملني في مكتب 

د.جاسم التمار.
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  ارى ان قضية الدمج حتتاج الى ان 
تكون وفق اسس علمية، واسأل ملاذا ال 
يتم دمج املكفوف واملعاق حركيا والصم؟ 
وضمن االستراتيجية التي نعمل على 
وضعها سيكون هناك برنامج متكامل 
للدمج وفق اس����س علمي����ة صحيحة، 
وس����تكون هناك اولوي����ة لفئة بطيئي 
التعلم الس����تكمال  التعلم وصعوبات 

دراستهم.
  هل من كلمة اخيرة؟

  اطلب م����ن اهلل عز وجل ان يوفقنا 
املعاق����ني وف����ق ما  ابنائن����ا  خلدم����ة 

يرضيه. 

معاق، وان بطيئي التعلم على مستوى 
العال����م يصنفون بأنهم معاقون ذهنيا 
بدرجة بسيطة، وانا اعتبر ان القانون 
ظلم فئة بطيئي وصعوبات التعلم ألنهم 
الدولية، وهم  املعايي����ر  معاقون وفق 
يحتاجون ملساعدة كبيرة وبرامج وبيئة 
متخصصة للدراسة، لكنهم ال يستفيدون 
وفق القانون سوى باملساعدات التعليمية، 
ومن حقهم ان يكونوا مثل اقرانهم ويفتح 

لهم املجال الستكمال دراستهم.

  قضية الدمج

  ماذا عن قضية الدمج؟

يحض����رون الى املكان رمب����ا لغاية في 
نفس يعقوب، وانا اقول للجميع انني 
اعمل مبا منحن����ي اهلل من قوة خلدمة 
هذه الفئة مخافة اهلل سبحانه وتعالى، 
وألنني مس����ؤول امام رب العاملني عن 

هذه الفئة.

  صعوبات التعلم

  هناك من يس��أل هل صعوبات التعلم 
وهم يقولون انهم ليس��وا معاقني حسب 
التعريف العاملي للمعاق يس��تفيدون من 

جميع امتيازات القانون اسوة باملعاقني.
  اوال، كل من يعاني من خلل ما، هو 

تنظيمي كيف أوظف وعلى اي مسمى 
وظيفي؟! ال يوجد ش����يء، ومس����موح 
االنتداب لكن لم يتم انتداب اي موظف 

حتى اآلن ايضا.
  لك��ن «الش��ؤون» كان��ت ق��د اعلنت 
قبل ذلك انش��اء الهيئ��ة عن وضع هيكل 

تنظيمي، اين هو؟
  اسألي »الشؤون«.

  ماذا عن وضع املبنى، هل يس��توعب 
اعداد املوظفني؟

  املبنى غي����ر مؤهل اطالقا واخواني 
املعاق����ون غضبوا عندما قلت اول يوم 

تسلمت فيه مهامي ان املبنى معاق.
  ماذا عن امليزاني��ة كنت قد اعلنت في 

احدى املقابالت انها تصرف على العمل؟
  صحيح انا أتيت الى مكان لم ترصد 
له ميزانية، في البداية كنت اصرف عليه، 
لكن وضعن����ا ميزانية عام 2010 � 2011 
عن عشرة اشهر، ووافق عليها مجلس 
الوزراء، وهي مع موازنة 2012 في مجلس 
االمة نأمل ان تقر سريعا، وحاليا بعد 
وضع املوازنة وضعنا آلية للصرف وفق 
امليزانية، وبعد اعتمادها في مجلس االمة 
يتم التعامل عبر نظام احملاسبة وتأخذ 
وزارة الشؤون ما صرفته على الهيئة 

قبل اعتماد امليزانية.

  ضوابط

  ماذا عن الضواب��ط التي وضعتموها 
مع اجلهات املعنية، هل مت اجنازها؟

  مع بنك التسليف، وكما قلت في بداية 
املقابلة اعتمدت الضوابط وبدأنا العمل، اما 
بالنسبة ملؤسسة التأمينات االجتماعية 
فوضعنا الضوابط وهي بانتظار اجتماع 

جلنة الضوابط العتمادها.
  ما هي جلنة الضوابط؟

  هي جلنة مشكلة من الهيئة، وفيها 
ممثلون من جميع اجلهات التي يحتاجها 
القانون لوضع ضوابط بالتعاون معها 
لتفعيله وارتأينا انش����اء هذه اللجنة 
لتس����ريع العمل، حيث متثل فيها كل 
اجله����ات، وبالتال����ي نس����رع بوضع 
واعتماد الضوابط وهي جتتمع بشكل 

اسبوعي.
  واآلن املدرج على جدول اعمالها لوضع 
الضوابط كما األم التي ترعى معاقا اعاقة 
شديدة وال تتقاضى اي مساعدة او راتبا 
وهي جالس����ة في املنزل ترعى ولدها، 
وس����يتم حتديد املبلغ الذي سيصرف 
لها، وأيضا بالنس����بة حلاالت السائق 
واخلادم او الشخص الذي يساعد املعاق 
حسب شدة اعاقته وحتديد الراتب الذي 
سيتقاضاه، وحتديد اعداد املستحقني 
الرعاية  لهذه اخلدمة، وايض����ا قضية 
السكنية واملدة الزمنية )3 او 5 سنوات(، 
وحتديد االعداد لكل فئة، ووضع االسس 

والضوابط للتقاعد املبكر.
  هناك مالحظات ارسلتها االدارة العامة 

لالطفاء بشأن استخداã السرداب؟
  اوال، االطفاء لم حتصر مالحظاتها 
بالسرداب، انا عندما اتيت ووجدت احلالة 
التي عليها املبنى فكرت في توفير مكان 
يسهل على املعاقني احلركة والسرعة في 
االجناز خاصة ان املبنى غير مؤهل لهذه 
الفئة واملصاعد ال تلبي االحتياجات، نزلت 
الى السرداب ووجدته لالسف بحالة يرثى 
لها، وبدأنا العمل في تنظيفه وتأكدنا من 
وجود السالمة واالمن لناحية االطفاء 
واملخارج، ومت حتضيره وجتهيزه ونقلنا 
الذهنية،  املكاتب لالعاقات )السمعية، 
صعوبات وبطء التعلم( التي حتتاج الى 
مصاعد، اما املكفوفون ومعاقو احلركة 

فجهزنا لهم مكاتب الدور االول.
  لكن فوجئن����ا باالطفاء اثناء العمل 

 جانب من انشطة املعاقني 

 103 موظفين في الهيئة يخدمون ما يقارب الـ 45 ألف معاق

 مشاريع هيئة اإلعاقة في المرحلة المقبلة
 أ � مشروع حصر اعداد املعاقني.

  ب � مشروع الدمج املجتمعي.
  ج � مشروع الوقاية من االعاقة.

  قمنا بعمل مجموعة من اخلطط واملشاريع املزمع 
ادراجها ضمن خطة عم����ل الهيئة اجلديدة للعام 2011 
� 2012 ممثلة في مش����روع ميكنة جميع اعمال الهيئة 
وذلك متهيدا للعرض على مجلس االدارة ملناقش����تها 

واقرارها وتتمثل في:
  أ � بناء اس����تراتيجية وطنية لشؤون ذوي االعاقة 
مبنزلة وثيقة وطنية تلتزم بها مؤسسات الدولة برؤية 
مستقلة واهداف وبرامج حتد من حدوË االعاقات وتضمن 

حصول املعاقني على احتياجاتهم وطموحاتهم.
  ب � مشروع التقييم الشامل للدعم التعليمي اخلاص 

باملعاقني.

  ج � الوقاية من االعاقة منذ فترة حمل املرأة.
  قريبا زيارة خبراء متخصصني في مجال االعاقات 
الطبي����ة باإلضافة الى االعاق����ات التعليمية من خالل 
برنامج تعاون بني الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
ومكتب االمم املتحدة للوق����وف على املعايير العاملية 
املتبعة في الدول املتقدمة س����واء من الناحية الطبية 

او التعليمية. 

 المراكز والمدارÓ ثنائية اللغة التي تندرج تحت مظلة الهيئة العامة لذوي اإلعاقة 
 الحاالت التي تستقبلها  اسم المدرسة  ت 
 جميع اإلعاقات  حضانة كويت درمي سنتر  1 

 مدرسة خليفة لذوي االحتياجات  2 
 تخلف عقلي � شلل دماغي � توحد � متالزمة داون � ازدواجية اإلعاقة اخلاصة 

 بطء تعلم � توحد � شلل دماغي � متالزمة داون � تأخر عقلي � ضعاف  مدرسة التربية النموذجية  3 
السمع � نشاط مفرط وقلة االنتباه 

 بطء التعلم � صعوبة تركيز � صعوبة نطق � توحد � فرط نشاط  مدرسة دسمان النموذجية  4 

 مدرسة الكويت االجنليزية  5 
 بطء التعلم � توحد � متالزمة داون )الوحدة اخلضراء( 

 الشلل الدماغي � اإلعاقات احلركية  مدرسة التعليم االرشادي  6 

 مدرسة الكويت الوطنية  7 
االجنليزية 

 متالزمة داون � توحد � فرط نشاط � قصور لغوي � بطء تعلم � 
صعوبات تعلم � شلل دماغي )القادرين على احلركة( � تخلف عقلي 

 كل اإلعاقات ما عدا االعاقات احلركية )روضة � ابتدائي(  مدرسة األطفال املبدعني  8 

 مدرسة فوزية السلطان الدولية  9 
 صعوبات تعلم � بطء تعلم لذوي االحتياجات اخلاصة 

 مدرسة الكويت العاملية  10 
 صعوبات تعلم � بطء تعلم االجنليزية 

 صعوبات تعلم � بطء تعلم  مدرسة العاملية االميركية  11 
 صعوبات تعلم � بطء تعلم  مدرسة الكويت االميركية  12 

 مدرسة هوب لالحتياجات  13 
 تخلف عقلي � توحد اخلاصة 

 بطء تعلم � صعوبات تعلم � تأخر تطوري بسيط � صعوبة تركيز �  مدرسة منارات  14 
فرط نشاط 

 أكادميية اجلهراء ثنائية اللغة  15 
 بطء تعلم � صعوبات تعلم )فصول دمج( � اإلعاقات احلركية � اإلعاقات 

السمعية � اإلعاقات البصرية � الشلل الدماغي البسيط )روضة � 
ابتدائي( 

 المراكز والمدارÓ العربية التي تندرج تحت مظلة الهيئة العامة لذوي اإلعاقة 
 الحاالت التي تستقبلها  اسم المدرسة  ت 

 حضانة البستان للصم وضعاف  1 
 مشاكل سمعية – مشاكل النطق من سن 3 – 5 ونصف السمع 

 كل اإلعاقات ماعدا احلركية من 3 – 5 ونصف فقط  احلضانة املثالية  2 
 كل اإلعاقات من سن 3 – 5 ونصف فقط  حضانة بيت األطفال  3 

 حضانة البسمة  4 
 التوحد – متالزمة داون – التخلف العقلي البسيط واملتوسط – تشتت 

االنتباه وفرط النشاط – االضطرابات السلوكية واالنفعالية – 
اضطرابات النطق من 3 – 5 ونصف فقط 

 كل اإلعاقات من سن 3 – 5 ونصف فقط  حضانة الهبة  5 
 جميع اإلعاقات  حضانة الشمس املشرقة  6 

 تأخر عقلي بسيط ومتوسط – متالزمة داون – توحد – ضعاف السمع  حضانة الصباح  7 
)زراعة قوقعة( – إعاقات حركية 

 جميع اإلعاقات – زراعة قوقعة  حضانة كويت بلو سكاي  8 

 اجلمعية الكويتية لرعاية  9 
املعاقني 

 جميع اإلعاقات الشديدة واملزدوجة – الشلل الدماغي – التخلف النمائي 
العام – توحد – متالزمة داون 

 صعوبات التعلم  مركز تقومي وتعليم الطفل  10 
 التوحد – ضعف التواصل  مركز الكويت للتوحد  11 

 تخلف عقلي – توحد – متالزمة داون – كف البصر – إعاقات عقلية –  مركز الرعاية النهارية – اجلهراء  12 
إعاقات جسدية – نسبة الذكاء دون %70 

 بطء تعلم – صعوبات نطق – ضعف سمع بسيط – زيادة نشاط – عدم  مدرسة املعرفة النموذجية  13 
تركيز 

 تخلف عقلي بسيط – بطء تعلم – زيادة نشاط – ضعف سمع  مدرسة الكويت األهلية  14 

 مدرسة أم هانئ  15 
 اضطراب منائي شامل – شلل دماغي – توحد – تخلف عقلي – متالزمة 
)اجنلمان – برايدر – ويلي اكس( – ازدواج إعاقة – متالزمة داون – بطء 

تعلم 

 صعوبات تعلم – بطء تعلم – ضعف سمع – ضعف بصر – إعاقة  مدرسة القبس األهلية  16 
ذهنية بسيطة ومتوسطة 

 بطء تعلم – زيادة نشاط – عدم تركيز – تخلف عقلي بسيط – إعاقة  مدرسة أبوحليفة النموذجية  17 
سمعية 

 فصول دمج التعليم العام – بطء تعلم – صعوبات تعلم  مدرسة الفحيحيل النموذجية  18 

 مدرسة اجلابر األهلية  19 
 فصول دمج )بطء تعلم – صعوبات تعلم( لالحتياجات اخلاصة 

 مدرسة الهدى لالحتياجات  20 
 كل اإلعاقات – فصول خاصة عدا الدمج اخلاصة 

 اإلعاقات الذهنية من خفيفة إلى متوسطة )من 3 سنوات إلى 21 سنة(  مدرسة النبراس  21 

 بطء تعلم – صعوبات تعلم – اإلعاقة احلركية – اإلعاقات السمعية –  مدرسة أجيال املستقبل األهلية  22 
اإلعاقات البصرية – الشلل الدماغي البسيط 

 أهم المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها 
  ضمن الخطة السنوية للكويت 2011 /  2012

ð من املش��اريع ضمن خطة الكويت   وضع��ت الهيئة عددا
السنوية ٢٠١٢ وهي:

  ١ � مشروÚ وضع مواصفات عامة لتصميم املباني بقياسات 
مناس��بة حلركة املعاقني. ويصنف املشروÚ ضمن املشاريع 
الداعمة والتطويرية وقد مت اعتماده ويهدف الى اتباÚ الوسائل 
واآلليات املناسبة لتغيير مفهوã رعاية املعاقني باالضافة للعمل 
على حماية مصاحلهم، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسس��ات 
املجتمع املدني ووزارة األشغال ومؤسسات القطاÚ اخلاص.

  ٢ � ميكنة أعمال الهيئة وهو من املشاريع املستحدثة ويأتي 
ضمن اس��تكمال مش��روعات احلكومة االلكترونية لالرتقاء 
بنوعية أداء وسبل تقدمي اخلدمات العامة للمعاقني، ويتم تنفيذه 

بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
  ٣ � مشروÚ صحي يتعلق بتنفيذ برنامج صحي للنساء 
احلوامل واملواليد للكش��ف املبكر ع��ن اإلعاقة ويأتي ضمن 
البرامج الهادفة لتغيير مفهوã رعاية املعاقني وحماية مصاحلهم، 
وتش��ارك فيه كل من وزارة الصح��ة العامة، وزارة التربية، 
 Úباالضافة الى مؤسسات القطا ãوزارة الداخلية، وزارة اإلعال

اخلاص واملجتمع املدني.
  ٤ � اع��داد برنامج حصر جمي��ع املعاقني بالدولة ووضع 
قاعدة بيانات لهم، تبني نسبة اإلعاقة وأعداد املعاقني واملنطقة 
اجلغرافية، ويهدف الى وضع مفهوã علمي للدمج املجتمعي 
للمعاقني. ويشارك في التنفيذ كل من ديوان اخلدمة املدنية، 

 Öالوزارات والهيئ��ات احلكومية، اجلامعات واملدارس وريا
األطفال، القطاÚ اخلاص واالدارة املركزية لإلحصاء.

  5 �  الدمج املجتمعي للمعاقني بهدف وضع أسس علمية للدمج 
تستفيد منها أكثر الفئات وتشارك فيه كل من وزارة التربية، 
 ،ãالهيئة العامة للشباب والرياضة جامعة الكويت، وزارة اإلعال

الوزارات والهيئات احلكومية وغير احلكومية املعنية.
  ٦ �  التقومي الشامل للتعليم في املدارس احلكومية واخلاصة 
مبا يتناس��ب مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ويهدف الى رعاية 
املعاقني وحماية مصاحلهم واخضاÚ مدارس التعليم اخلاص 
للتقييم املس��تمر، الى جانب اعادة صياغة سياسات منظومة 
التعليم في جميع مستوياتها، وتكامل سياسات وÂليات املنظومة 
التعليمية في جميع مراحلها. وتشارك فيها كل من وزارة التربية 
(مدارس التعليم العاã واخلاص)، مؤسسات القطاÚ اخلاص ذات 

العالقة باالضافة الى مؤسسات املجتمع املدني املعنية.
  ٧ � اعداد استراتيجية طويلة األمد، ويتطلب إنشاء وحدة 
لتخطيط وتعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي، ، يشارك في 
وضع املشروÚ جميع اجلهات احلكومية ذات العالقة ومؤسسات 

املجتمع املدني والقطاÚ اخلاص ذات الصلة.
  ٨ � الوقاية من اإلعاق��ة واحلد منها ويركز على التوعية 
املجتمعية عبر احلمالت الشاملة للتوعية واإلرشاد، تشارك فيه 
كل م��ن ادارة رعاية املعاقني (مركز التدخل املبكر) في وزارة 

الشؤون وعدد من الوزاراة واملؤسسات املختصة. 

 مقر الهيئة العامة

   لشؤون ذوي اإلعاقة 


