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االثنني ٤ أبريل ٢٠٢٢ محليات

سهيلة الصباح لـ«األنباء»: ضبطية قضائية ملواجهة التجاوزات بشأن ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

أكدت رئيسة فريق أصدقاء 
املعاقني الشيخة سهيلة الصباح 
ان الرســالة األساســية التــي 
حتملها ضمن رئاستها للفريق 
تتمثل في دمج املعاق اجتماعيا 
مبختلف املجــاالت، والتركيز 
علــى التوعيــة وتفعيل املواد 
القانونية اخلاصة بذوي اإلعاقة 

في كل اجلهات املعنية.
وقالــت الشــيخة ســهيلة 
الصبــاح في لقــاء خاص مع 
«األنبــاء» انها تســعى إلبراز 
إبداعات وبطوالت ذوي اإلعاقة 
والعمــل علــى توظيفهــم في 
اجلهــات احلكوميــة والقطاع 
اخلاص، باإلضافة لالستمرار 
فــي حملــة الصحة النفســية 
ملساندتهم وأسرهم في جتاوز 
تبعات جائحة كورونا، ومتابعة 
قضاياهم والعمل على ضبط اي 
إساءة أو مخالفة وفقا للقانون 
واستنادا للضبطية القضائية، 

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، نود نبذة عن عمل 
فريق أصدقاء املعاقني؟

٭ الفريق منبثــق من الهيئة 
العامــة لــذوي اإلعاقة وعمله 
مساند للهيئة ويسعى للحفاظ 
علــى جميع احلقــوق األدبية 
واملعنويــة والصحيــة لهــم، 
ويضــم مجموعــة مــن ذوي 
االختصاص يقومون مبتابعة 
حقوق ذوي اإلعاقة في جميع 
مجــاالت احليــاة، ويتمتعون 
بالضبطية القضائية ضد من 
يتعدى على حقوق املعاقني، إلى 
جانب تعريف املجتمع بحقوقهم 
وإظهــار اجلانب اإليجابي من 

إجنازاتهم وبطوالتهم.

ماذا عن عمل الفريق واخلاص 
باجلانب التوعوي في املجتمع؟

٭ نعم، هناك جانب آخر من 

في حــدود الرعايــة الصحية 
والتعليمية واحلقوق الوظيفية 
الواردة بأحــكام القانون، كما 
شــمل غيــر الكويتيــني الذي 
لديهم قرار من وزير الداخلية 
مبعاملتهم معاملة الكويتيني.

الضبطية القضائية

ذكرمت ان الفريق ميتلك صفة 
الضبطية القضائية، فهل يحق 
لهم التدخل في حاالت اإلساءة 

للمعاق داخل املنزل؟
برصــد  الفريــق  يقــوم  ٭ 
االنتهاكات التــي تقع في حق 
األشــخاص ذوى اإلعاقة وفقا 

للمهام اإلجرائية ومنها:
- حتديد املسؤولني عن تلك 
االنتهــاكات واتخــاذ القرارات 

بشأنها.
- التحقــق من مدى التزام 
املكلف بالرعاية بواجباته نحو 
املعاق وذلك من خالل الزيارات 

امليدانية للشخص.
- رصد جتاوزات استخدام 
املواقف اخلاصة باألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة دون وجــه حق 
وحترير املخالفات املرورية بهذا 

اخلصوص.
- التأكد من التزام اجلهات 
احلكوميــة واألهلية والقطاع 

أشد ينص عليها قانون آخر.
وأيضا احلبس واسترداد ما 
صرف دون وجه حق، باإلضافة 
إلــى عقوبة جزائية تتمثل في 
الغرامة التي تعادل قيمة املبلغ 
الذي صرفه دون وجه حق وذلك 
دون اإلخالل بأي عقوبات أشد 
ينص عليها قانون اجلزاء، وتلك 
العقوبات توقع على من انتحل 
صفــة معاق، وهنــاك احلبس 
مدة ال تتجاوز سنة وغرامة ال 
تتعدى ألــف دينار أو بإحدى 
العقوبتني لكل شخص  هاتني 
يكلف برعاية أحد األشــخاص 
ذوي اإلعاقة ويهمل في القيام 
بواجباتــه نحــوه أو اتخاذ ما 
يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او 
امتنع عن القيــام بالتزاماته، 
وتكــون العقوبة احلبس مدة 
ال تتجاوز ٣ سنوات وغرامة ال 
تتجاوز ٣ آالف دينار او بإحدى 
هاتــني العقوبتــني إذا ترتــب 
علــى هذا اإلهمال إحلاق ضرر 
باملعــاق، أما إذا نشــأ عن ذلك 
وفاة الشخص تكون العقوبة 
احلبس مدة ال تتجاوز ٥ سنوات 
وغرامة ال تتجاوز ٥ آالف دينار 
أو بإحــدى هاتــني العقوبتني، 
العقوبــة في حالة  وتضاعف 
العــودة خالل ٣ ســنوات من 

احلياكة والتطريز والصناعة 
وذلك ملساندتهم ومتكينهم في 
االعتماد على النفس وكســب 

الرزق.

هل ترون أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة في اخلليج يتمتعون 

بكامل حقوقهم؟
٭ بالنسبة للحقوق تعتمد على 
قانون كل دولة وسياستها وأنا 
أمتنى ان نصل ملرحلة موحدة 
باإلضافة لتخفيف العبء عن 
املعاق فــي اخلليج وإســقاط 
فاتورة الكهرباء واملاء والتعامل 
املوحد في كل خدمات الطيران 

اخلليجية.

هل تقومون بالتركيز على فئة 
محددة من ذوي اإلعاقة؟

٭ اإلعاقات كلها محل اهتمامي 
ولكن هناك فئات حتتاج ملساندة 
ودعم، السيما أثناء خروجهم 
من املنازل وعدم تعرضهم لألذى 
وهنــا نتعاون مع رجال األمن 

ملساندتهم.

خالل «كورونا» كانت هناك 
حملة للصحة النفسية لدعم 

ذوي اإلعاقة، هل ما زلتم 
مستمرين بها بعد انحسار 

اجلائحة؟
٭ هنــاك اتفاقيــة مــع معهد 
البشــري، ومستمرون  البناء 
في االهتمام بالصحة النفسية 
للمعاق بعــد «كورونا» وهذه 
احلملــة انطلقت خالل األزمة، 
وقريبا ســيكون هناك تفعيل 
لعمل اللجــان وخدمة «الكول 
سنتر»، خاصة ان ذوي اإلعاقة 
يعانــون  مازالــو  وأســرهم 
مــن تبعات اجلائحــة، ونحن 
مســتمرون معهــم مــن خالل 
تفعيل خطة عمل تهتم باملعاق 

وأسرته في اجلانب النفسي.
وسنعمل على تعويض ذوي 
اإلعاقة عن ســنوات اجلائحة 

النفطي مبدى التزامهم بتشغيل 
النسبة احملددة من األشخاص 
ذوي اإلعاقة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية بشأن رفضهم دون 

عذر مقبول لذلك.

ما العقوبات املقررة قانوناً في 
حال اإلساءة للمعاق؟

٭ ورد في القانون رقم ٢٠١٠/٨ 
فصل كامل بعنوان «العقوبات» 
ونص على ان اجلزاء اجلنائي 
يقع على كل مــن يرتكب أحد 
األفعال ضد األشــخاص ذوي 
اإلعاقة وتنــاول عقاب كل من 
ارتكب تزويرا في بطاقة إعاقة 
او استعملها مع علمه بتزويرها، 
ومن أبدى أو قدم بيانات غير 
صحيحة أمام اجلهة املختصة 
أو أخفى معلومات بقصد اإلفادة 
دون وجه حق باحلقوق واملزايا 
املقررة بهذا القانون، ومن ساعد 
شــخصا من غير ذوي اإلعاقة 
في انتحــال صفة معاق، ومن 
اســتغل وظيفتــه فــي الهيئة 
لتحقيق مصالح شخصية له 
او ألي جهة له بها عالقة مباشرة 
او غير مباشرة باحلبس الذي 
ال يتجاوز ١٠ سنوات والغرامة 
التــي ال تتجاوز ألفــي دينار، 
وذلك دون اإلخالل بأي عقوبة 

تاريخ احلكم النهائي.
وهنــاك أيضا احلبس مدة 
ال تتجــاوز ســنة وبغرامة ال 
تتجاوز ألف دينار او بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من استعمل 
بطاقــة إعاقــة دون ان يكون 
له احلــق في ذلــك، واحلبس 
مدة ال تتجاوز شــهرا وغرامة 
او  ال تتجــاوز مائــة دينــار 
بإحدى هاتــني العقوبتني كل 
من استخدم املواقف اخلاصة 
باألشخاص ذوي اإلعاقة دون 
وجه حــق، وفي حالة العودة 
يجوز للمحكمة ان تأمر بسحب 
رخصة القيادة مدة ال تتجاوز 

الشهر.
ما رسالتك وهدفك األساسي 
من خالل قيادتك لـ «أصدقاء 

املعاقني»؟
٭ رســالتي وهدفي األساسي 
إنســاني وخدمة أبنائنا ذوي 
اإلعاقــة باإلضافة إلــى تقدمي 
اخلبرة في مجال ذوي اإلعاقة، 
بهدف تطوير العمل والتنمية 
وفقــا  للمعاقــني  البشــرية 
للمعايير العامليــة إلى جانب 
إبــراز إبداعاتهــم وإجنازاتهم 
في املجتمع وإشــراك األبطال 
من ذوي اإلعاقة في املناسبات 

ومشاركتهم فرحتهم.

ماذا عن تعاون الفريق مع 
اجلهات احلكومية؟

٭ بالتأكيد هناك تعاون مع كل 
اجلهــات ذات الصلة والعالقة 
بقضايــا ذوي اإلعاقة، وهناك 
عمــل مشــترك مــع اجلهــات 
احلكومية واملؤسسات لتسهيل 
توظيف املعاق حسب قدراته 
وشهادته، ولدينا طموح لعمل 
ورش متنوعة وجديدة حسب 

متطلبات احلياة.
وبالنسبة لإلناث من ذوي 
اإلعاقــة فلدينا برنامج خاص 
لدعمهــم كجــزء مــن املجتمع 
ويشمل خدمات متنوعة وورش 

عبر تخصيص أنشطة متنوعة 
إلدخال الســعادة في نفوسهم 
كمــا نعمل على حتقيق الدمج 
االجتماعــي بجميــع املجاالت 
واالهتمام بالناحية التعليمية 
والصحية عبر حمالت توعوية 
للمجتمع وإشراكهم بكل البرامج 

والندوات اخلاصة بهم.
التعاون مع اجلمعيات

ماذا عن التعاون مع جمعيات 
النفع العام املهتمة بشؤون 

ذوي اإلعاقة؟
٭ نعــم هنــاك تعــاون مــع 
اجلمعيات املهتمة بشؤون ذوي 
اإلعاقة باإلضافــة إلى األندية 
الرياضيــة وجميــع اجلهــات 
احلكوميــة واألهليــة وهناك 
دور مهم لها في حتقيق الدمج 

االجتماعي بكل املجاالت.

هل يضم «أصدقاء املعاقني» 
فرقا في كل أفرع الهيئة 

مبختلف احملافظات؟
٭ خطة عمل الفريق تتضمن 
أبنائنا ذوي  التواجد خلدمــة 
اإلعاقة في كل احملافظات وهي 
مفعلــة ونعمــل بالتعاون مع 
مختلف احملافظــات واجلهات 

احلكومية واألهلية.

كيف ميكن املتواصل مع 
الفريق؟

٭ يوجد خط مباشر على مدار 
الســاعة لتقدمي اي شكوى او 
استفســار او اقتراح للفريق، 
باإلضافة إلى مواقع التواصل 

االجتماعي اخلاصة به.

كلمة أخيرة تريدين توجيهها؟
٭ البــد مــن توجيــه الشــكر 
جلريدة «األنباء» وكل وسائل 
اإلعالم على حرصهم الدائم على 
التواجد في األنشطة اخلاصة 
وتسليط الضوء على إبداعات 

أبنائنا من ذوي اإلعاقة.

رئيسة فريق «أصدقاء املعاقني» متنت إسقاط فواتير الكهرباء واملاء عن ذوي االحتياجات اخلاصة والتعامل املوحد خليجياً في خدمات الطيران

(محمد هاشم) الشيخة سهيلة الصباح متحدثة الى الزميلة بشرى شعبان 

عمل الفريق يركز على التوعية 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
استنادا للماده ٦٨ من القانون 
٢٠١٠/٨ الــذي يــوكل للهيئــة 
حتديد املكلفني بتطبيق أحكام 
القانون والقــرارات الصادرة 
عنه ومنهم «أصدقاء املعاقني» 
وبناء عليه مت تشكيل الفريق 
وحددت مهامه ومنها التوعوية 

وتشمل:
٭ تنظيم حمالت توعوية ذات 
صلة باالنتهاكات التي تقع على 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
٭ تطوير العالقة مع املنظمات 
الدولية واإلقليمية املتخصصة 

في مجال تدريب املعاقني.
٭ عمل حمالت إعالمية لتنمية 
الوعــي االجتماعي وحتســني 
ذوي  األشــخاص  حــاالت 
اإلعاقــة عــن طريــق التوعية 
بحقوقهم التي حتفظ كرامتهم 

وإنسانيتهم.
٭ عمــل دراســات مــع جميع 
اجلهــات ذات الصلــة ســواء 
احلكوميــة أو األهلية لتحديد 
الشــاغرة  املهــن والوظائــف 
لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة وفقا الختصاصاتهم 

وميولهم.
٭ التنسيق مع وزارة اإلعالم 
لتوفير مترجم للغة اإلشــارة 
بوسائل اإلعالم املرئية سواء 
البرامج اإلخبارية أو جلسات 

مجلس األمة واملؤمترات.
تدريبيــة  دورات  إقامــة  ٭ 
وندوات لتأهيل املتعاملني مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
ماذا عن اخلدمات املقدمة ألبناء 

الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي، وما نسبة رضاكم 

عنها؟
٭ قانون ذوي اإلعاقة وقانون 
إنشاء الهيئة ينص على تطبيق 
وتفعيــل املواد لــذوي اإلعاقة 
من املواطنني، باإلضافة ألبناء 
الكويتية من زوج غير كويتي 

عملنا األساسي يتمحور في متابعة قضايا ذوي اإلعاقة وتنظيم حمالت للتوعية بحقوقهمنسعى إلبراز إبداعات املعاقني والتوسع في خطة العمل اخلاصة بهم لتشمل جميع احملافظات
تنظيم ورش عمل متنوعة وجديدة تناسب قدرات ذوي اإلعاقة وتواكب متطلبات احلياة العصريةمستمرون في تفعيل حمالت الدعم النفسي للمعاقني وأسرهم ملساعدتهم في جتاوز تبعات «كورونا»

ملشاهدة الڤيديو


