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الدالل: هل يوجد حصر للمواطنني العاملني
في السفارات واملنظمات الدولية؟

وجــه النائــب محمد الدالل 
سؤاال إلى وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمــد قال في 
مقدمته إن للسفارات والبعثات 
الديبلوماسية واملنظمات الدولية 
في الكويت خصوصية حتكمها 
التشريعات احمللية واملواثيق 
الدوليــة واالتفاقيــات القائمة 
بــني الكويت وتلك الســفارات 
الدولية،  والبعثات واملنظمات 
ويهمنــا أن نقف ونســتعرض 
طبيعة العالقة القائمة بني تلك 
السفارات والبعثات واملنظمات 

وبــني العاملني مــن املواطنني 
في تلــك الســفارات والبعثات 
واملنظمات الدولية في الكويت 
مــن حيــث عالقتهــم باجلهات 
احلكومية وهل يوجد لهم ارتباط 
بهيئة القوى العاملة أو مؤسسة 
التأمينات االجتماعية وخالفه 

من جهات حكومية أخرى.
وطالــب بتزويــده وإفادته 
باآلتي: ١ ـ هل يوجد في وزارة 
اخلارجية حصر لكل املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات 
واملنظمات الدولية، وهل يوجد 

أي متابعة للمواطنني العاملني 
والبعثــات  الســفارات  فــي 

واملنظمات الدولية بالكويت.
٢ ـ ما الطبيعة القانونية لعمل 
املواطنني في السفارات والبعثات 
الدوليــة، وهــل  واملنظمــات 
يخضعون للقوانني والتشريعات 
احمللية أم ال وهل يسري عليهم 
قوانني اخلدمة املدنية أو قوانني 
العمل في القطاع األهلي أو نظم 
وتشريعات مؤسسة التأمينات 
االجتماعيــة مــع تزويدي مبا 

يثبت ذلك ؟.
محمد الدالل

..وما املوقف القانوني جتاه املواطنني
 العاملني في السفارات والبعثات؟

وجــه النائب محمد الدالل ســؤاال إلى 
وزير املالية براك الشيتان قال في مقدمته 
إن للســفارات والبعثــات الديبلوماســية 
واملنظمات الدولية في الكويت خصوصية 
حتكمهــا التشــريعات احملليــة واملواثيق 
الدولية واالتفاقيــات القائمة بني الكويت 
وتلــك الســفارات والبعثــات واملنظمات 
الدوليــة، ويهمنــا أن نقف ونســتعرض 
طبيعة العالقة القائمة بني تلك السفارات 
والبعثــات واملنظمات وبــني العاملني من 
املواطنــني في تلــك الســفارات والبعثات 
واملنظمــات الدولية في الكويت من حيث 
عالقتهم باجلهات احلكومية وهل يوجد لهم 

ارتباط بهيئة القوى العاملة أو مؤسســة 
التأمينــات االجتماعية وخالفه من جهات 
حكوميــة أخرى. وطالب الــدالل بتزويده 

وإفادته باآلتي: 
١- ما هو املوقف القانوني جتاه املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدوليــة، ســواء كانوا مســجلني أو غير 
مسجلني في مؤسسة التأمينات االجتماعية 
وهل توجد نظم أو قوانني أو قواعد خاصة 
باملواطنني العاملني في السفارات والبعثات 
واملنظمــات الدوليــة بالكويــت أم ال؟ مع 

تزويدي مبا يفيد ذلك. 
٢- هل يوجد تنسيق بني املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية مع وزارة اخلارجية 
بشــأن املواطنني العاملني في الســفارات 
والبعثــات واملنظمــات الدوليــة مع بيان 
طبيعة التنســيق ونتائجه؟ وما هو األثر 
القانون املترتب عليه امتيازات املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية؟ وهل هم متساوون في االمتيازات 
كأمثالهم في اجلهات احلكومية األخرى أو 

القطاع اخلاص؟
٣- هــل يوجد حصــر للعاملني املواطنني 
العاملني في السفارات والبعثات واملنظمات 
الدولية؟ يرجى تزويدي بأعدادهم املسجلة 

وغير املسجلة.

العدساني: مستمر في متابعة ملفات 
وقضايا الفساد ومحاسبة املقصرين

النائــب ريــاض  اعتبــر 
العدساني أن هناك العديد من 
القضايا يتحتم عليها تقدمي 
االستجوابات وتشكيل جلان 
التحقيــق وتوجيه األســئلة 
البرملانية، مؤكدا اســتمراره 
النهــج جتــاه  علــى نفــس 
احلكومــة احلاليــة ومتابعة 
امللفات والقضايا ومحاســبة 
املقصــر علــى اإلخفاقات أو 
العدساني  التجاوزات. وقال 
في تصريح صحافي مبجلس 
األمــة «لدي حتفظ على جزء 
من كلمة رئيس مجلس األمة 
عندما حتدث عن االستجوابات 
وعرقلــة احلكومــة وتوجيه 

االتهام الصريح للمجلس».
وأضاف «عندما استجوبت 
وزيــر الداخلية ومت إســقاط 
احلكومــة ومت تغيير رئيس 
الوزراء لم يكــن ذلك تأزميا 
بــل اتضــح أن هنــاك ملفات 
جتاوزات وفســاد في الفترة 

السابقة».
وأكد العدساني أنه استمر 

رئيس مجلس األمة في كلمته.
ولفــت الــى أنــه تصدى 
املاليــة وللحكومــة  لوزيــر 
لسحب مشروع قانون الدين 
العــام الذي تبلــغ قيمته ٢٠ 

مليار دينار، وكذلك الوثيقة 
االقتصادية التي متس جيوب 
ومكتســباتهم  املواطنــني 
وحقوقهم ورواتبهم ومت سحب 

مشروع القانون هذا أيضا.
وشــدد على ضرورة عدم 
التســليح  نســيان قضايــا 
واليوروفايتر وبند الضيافة 
في املجلس املاضي ٢٠١٣ ومت 
فتح ملفاتها في املجلس احلالي 
وأحيلت إلــى القضاء، مؤكدا 
أن قضايا املال العام ال تسقط 

بالتقادم.
وقال «قمت بالعديد من 
اإلجــراءات واإلصالحــات 
وفتحــت ملفــات غســيل 
األمــوال وقضايــا الفســاد 
وغيرها وحتملت مبفردي 
رفع قضايا ضدي بســبب 
التشــهير بأصحــاب هــذه 
امللفــات من أجــل مصلحة 

الوطن واملواطنني».
وأكد العدساني في ختام 
تصريحه أن الشعب الكويتي 
هو وحده من يقيم أداء النواب.

رياض العدساني

النهج جتاه احلكومة  بنفس 
احلالية وحاسب وزير املالية 
علــى الكثير مــن اإلخفاقات، 
اإلصــالح  ملــف  ومنهــا 
االقتصــادي الــذي تطرق له 

..ويقترح توفير مواقف للسيارات
 في منطقة الوزارات بجنوب السرة

أعلن النائــب محمد الدالل عن تقدميه 
اقتراحا برغبة لتوفير مواقف الســيارات 
في منطقة الــوزارات واجلهات احلكومية 
بجنــوب الســرة. وقال الدالل فــي مقدمة 
اقتراحه: نظرا للعدد الكبير من املراجعني 
وكبار الســن وأصحاب الهمــم (من ذوي 
االحتياجــات اخلاصة) ملنطقــة الوزارات 
واجلهات احلكومية في منطقة جنوب السرة 

ووجــود صعوبة في التنقل بشــكل دائم 
خصوصا للفئــة األخيرة، مع عدم وجود 
مواقف ســيارات جلميع الفئات املذكورة، 
ومحاولة لتسهيل حركتهم، وحرصا على 
ســالمتهم، واحتمالية تعرضهم حلوادث 
خالل عبورهم للطريق وألشــعة الشمس 
احلارقة وتقلبات الطقس، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:

«تخصيــص مبنى ملواقف الســيارات 
في املســاحات القريبة املتاحة في منطقة 
الوزارات واجلهات احلكومية بجنوب السرة 
يســهم في خدمــة مراجعي هــذه الدوائر 
واجلهات، ويتوافر في مواقف الســيارات 
عدد من الباصات لتســهيل عملية التنقل 
بني اجلهات، مع مراعاة متطلبات كبار السن 

وذوي االحتياجات اخلاصة».

الشاهني: لتبادر احلكومة بتنفيذ
«التركيبة السكانية» دون انتظار املدة

النائــب أســامة  طالــب 
الشاهني احلكومة باملبادرة 
تنظيــم  قانــون  بتنفيــذ 
السكانية والعمل  التركيبة 
الفعال ملعاجلة هذه القضية.

وقال الشاهني في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة إن 
إقــرار القانــون في املجلس 
يعــد رســالة نيابيــة قوية 
وأيضا من الشعب الكويتي 
بأهمية وأولوية إصالح اخللل 
بالتركيبة السكانية، داعيا 
إلى عدم انتظار املدد القصوى 
واحلدود النهائية الواردة في 

القانون.
من جانب آخــر، أوضح 
الشــاهني أنه يودع الفصل 
التشريعي اخلامس عشر بعد 

أن قدم ٥٨٤ عمال تشــريعيا 
تتنوع ما بني اقتراح برغبة 
وســؤال برملانــي واقتــراح 
بقانون، مؤكدا أن عددا كبيرا 
من هــذه األعمال رأى النور 

ومت إقراره.
وتوجه الشاهني بالشكر 
والتحيــة إلــى العاملني في 
مكتبــه البرملاني والعاملني 
العامــة ملجلــس  باألمانــة 
األمــة واللجــان البرملانيــة 
وقطاعات اخلدمات والنقليات 
واملراسالت وحرس املجلس 
وكل أطراف العمل البرملاني، 
وكذلك العاملــني بتلفزيون 
املجلس وشــبكة الدســتور 
اإلخبـــــــارية والصحافــة 

احمللية. أسامة الشاهني

تعديالت قانون «حقوق ذوي اإلعاقة» 
وافق مجلس األمة، في املداولة الثانية 
باإلجماع، على مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ في شأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعديالت 

املقدمة عليه، وأحيل إلى احلكومة.
الشؤون االجتماعية  وأعربت وزيرة 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل عن شكرها ألعضاء جلنة شؤون 
ذوي اإلعاقة إلقرارهم التعديالت احلكومية 

من أجل املصلحة العامة.
وتوجه رئيــس اللجنة النائب مبارك 
احلجــرف بالشــكر للحكومة ومجلس 
األمة على التوافق الــذي أدى إلى إقرار 
هذا القانون، مؤكدا أنه يعزز دور الكويت 

خلدمة فئة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 وخالل مناقشة القانون وافق املجلس 
على عدد من التعديالت على املواد أرقام 
٢ و٤٤ فقرة ثانية و٤٢ مكررا، وفيما يلي 

نص القانون بعد التعديالت عليه:
مادة أولى

 يســتبدل بنصوص املواد (٢) فقرة 
أولــى، و(٧) و(٩) فقرة ثالثة، و(١٠) و(١٨) 
و(٢٥) و(٤٠) و(٤٤) فقرة ثانية و(٤٦)، من 
القانون رقم (٨) لســنة ٢٠١٠ املشار إليه 

النصوص التالي:
املادة رقم (٢) فقرة أولى

تســري أحكام هذا القانون من ذوي 
اإلعاقة من الكويتيني كما تســري على 
أبنــاء الكويتية من غير كويتي وذلك في 
حدود الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق 
الوظيفية الواردة في هذا القانون ويجوز 
للهيئة أن تقرر ســريان بعض أحكامها 
على ذوي اإلعاقة من غير الكويتيني وفقا 
للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة 

املجلس األعلى.
املادة رقم (٧)

«تلتزم احلكومــة بتوفير اخلدمات 
اإلرشادية والوقائية والعالجية والتأهيلية 
بكافة املراكز واملنشآت الصحية في البالد 
وذلك مع مراعــاة االحتياجات اخلاصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعمل على احلد 
من أسباب اإلعاقة قبل وأثناء احلمل وبعد 
الوالدة، وتؤمن لهم العالج باخلارج عند 

الضرورة».
املادة رقم (٩) فقرة ثالثة

«وتقوم اجلهات احلكومية املختصة 
بتوفير مختصني ودورات تدريبية لكافة 
املعلمني في املدارس احلكومية الكتشاف 
حاالت صعوبــات التعلم وبطيئي التعلم 
وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل 
منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف االختبارات 
اخلاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات 
التعلم، على أن تلتزم اجلهات احلكومية 
املختصة بتوفير املراكز املتخصصة بهذه 
االختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، 
إضافة إلى جتهيز مراكز متخصصة للعناية 

بهذه الفئة أو تكليف املراكز املتخصصة 
في القطاع األهلي لتوفير هذه اخلدمات 
التعليمية لهذه الفئة. وعلى احلكومة لغايات 
توفير مختصني، ابتعاث العدد الالزم لكل 
نوع من أنواع اإلعاقــة لتأهيلهم عامليا 

وخاصة في املجاالت النادرة».
املادة رقم (١٠)

«تتخذ احلكومة كافة الترتيبات اإلدارية 
والتنظيمية املطلوبة لدمج األشخاص ذوي 
اإلعاقــة مبن فيهم فئتــا بطيئي التعلم 
وصعوبــات التعلم في مراحــل التعليم 
املختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية 
مبا يؤهلهم لالندماج في املجتمع والعمل 
واإلنتــاج كما تعمل علــى توفير الدعم 
الالزم لرعاية املوهوبني من األشــخاص 

ذوي اإلعاقة».
املادة رقم (١٨)

«تلتزم كافة اجلهات الرسمية بالدولة 
وعلى األخص املعنية بشــؤون الشباب 
والرياضة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان 
إقامة أندية ومراكز لألنشــطة الرياضية 
والثقافيــة والترفيهية املتخصصة وفقا 
للمواصفات العاملية اخلاصة بذوي اإلعاقة 
في جميع احملافظات وذلك بهدف دمجهم 

في املجتمع».
املادة رقم (٢٥٩)

«يختار الشخص ذو اإلعاقة مكتمل 
األهلية من يتولى تقدمي الرعاية له من بني 
الزوج أو الزوجة أو األقارب حتى الدرجة 
الثالثة ويتولى تقدمي الرعاية لذوي اإلعاقة 
ناقصي أو معدومي األهلية كل من األم أو 
األب أو الزوج أو الزوجة حسب األحوال 
طاملا كانوا قادرين على توفيرها والقيام 
في شــؤونها، فإذا تبني عدم توافر هذه 
الرعاية يكون املكلف بها قانونا أحد أقاربه 
املقيمني في الكويت ممن يقدر على القيام 
مبسؤولية رعاية ذوي اإلعاقة واحملافظة 
عليه واإلشراف على شؤون حياته، وذلك 
وفق الترتيب التالي: األوالد ثم أوالد األوالد 
ثم اإلخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة 
اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي 

اإلعاقة مع إخطار املشرف بذلك.
أما إذا لم يتم االتفاق بينهم ولم يتقدم 
أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة األمر إلى 
احملكمة املختصة لتكليف من يتولى من 
األقارب املشار إليهم أو من غيرهم رعاية 
ذوي اإلعاقــة أو تقرير إقامته في إحدى 
دور الرعاية االجتماعية بحسب كل حالة 
وظروفها اخلاصــة. ويتولى الرعاية في 
حاالت اإلعاقة الشــديدة الدائمة مكلفان 
اثنان وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية».

املادة رقم (٤٠)

«يستحق املوظف واملوظفة من ذوي 
اإلعاقة أو املوظف واملوظفة ممن يرعى 
شــخصا من ذوي اإلعاقة البسيطة أو 
املتوســطة أو الشديدة تخفيض ساعات 

العمل بواقع ساعتني يوميا مدفوعة األجر 
وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر 

بها قرار من الهيئة».
املادة رقم (٤٤) فقرة ثانية

حتذف كما ورد فــي املداولة األولى 
والعــودة إلى النص األصلي في القانون 

قبل املداولة األولى وتكون كالتالي:
ماده ٤٤ «تعفى من الرسوم والضرائب 
بأنواعهــا األدوات واألجهــزة التأهيلية 
والتعويضيــة ومركبات األفراد املجهزة 
الستخدام األشــخاص ذوي اإلعاقة كما 
تعمل احلكومة على تزويد األشخاص ذوي 
اإلعاقة باألجهزة التعويضية الالزمة لهم 
مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية املختصة».

املادة رقم (٤٦)

اإلعاقة بطاقة  الشــخص ذو  «مينح 
إعاقة تكفــل له التمتع باخلدمات واملزايا 
املقررة في هــذا القانون، على أن حتدد 
فيها نوع اإلعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك 
طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها 

قرار من الهيئة».
مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٤٢) مكررا، 
وبنــد جديد برقم (١٧) إلى املادة (٤٨) من 
القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ املشار إليه، 

ونصهما التالي:
املادة رقم (٤٢) مكررا: تصبح كالتالي:
للموظف أو املوظفة من ذوي اإلعاقة 
املتوســطة أو الشديدة أو املكلف برعاية 
شــخص من ذوي اإلعاقة املتوسطة أو 
الشــديدة احلق في مكافأة نهاية اخلدمة 
التي متنحها اجلهات احلكومية وفقا ألحكام 

املادتني (٤١ و٤٢) من هذا القانون.
املادة رقم (٤٨) بند (١٧)

«وضع معايير علميــة واضحة في 
تشخيص اإلعاقة، والعمل بها وتكون هذه 
املعايير متاحة علــى املوقع اإللكتروني 

للهيئة».
مادة ثالثة

يلغى كل حكم يعــارض أحكام هذا 
القانون.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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