
الجمعة 4 ديسمبر 2009   9مجلس األمة
حضره 3 نواب وكتاب وصحافيون تحت عنوان »الحرية للجاسم«

مهرجان »المحامين«: الكويت دولة القانون..
ونخشى جرّها لمزيد من كبت الحريات

 سامح عبدالحفيظ
ش����ارك بعض ن����واب مجلس 
االمة وبعض الفعاليات السياسية 
والكتاب الصحافيني وكتاب الرأي 
في مهرجان خطابي نظمته جمعية 
احملامني الكويتي����ة حتت عنوان 
»احلرية للجاسم« وذلك تضامنا 
مع الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم احملتجز لدى النيابة العامة 
على خلفية تصريحات له في احدى 

الندوات.
واكد املشاركون في املهرجان 
اخلطابي ان الكويت دولة القانون 
واملؤسسات رافضني ان يعلو احد 
ايا كان شخصه وايا كانت سلطته 
فوق القانون مبدين خشيتهم ان 
تقيد احلريات وان ينجر البلد الى 
مزيد من كبت احلريات واحلجر 

على النقد والرأي.

موقف بطولي

في البداية قال النائب د.وليد 
الطبطبائ����ي احيي احملامي محمد 
عبدالقادر اجلاس����م على موقفه 
وصم����وده البطولي ف����ي اروقة 
النيابة، مؤكدا انه صاحب قضية 
يناضل من اجلها مستدركا بقوله: 
»كل ندوات اجلاس����م شهدت نقدا 
هادفا ملصلح����ة البلد الذي يتجه 
وينحرف باجتاه املجهول ويتجه 

الى غابة من الفساد«.
واض����اف الطبطبائي ان هناك 
من يريد اطفاء االضواء الكاشفة 
التي تريد كش����ف الفساد، مشيرا 
ال����ى ان وقفة اجلاس����م هي وقفة 
كل كويتي حر وش����ريف متمنيا 
وصول ه����ذه الكلمات اليه ليزداد 

ثباتا وصمودا.
واستشهد الطبطبائي باحلديث 
الشريف الذي يقول »من بني يدي 
ق فيها  الساعة سنوات خداعة ُيصدَّ
الكاذب وُيكذَّب فيها الصادق ويؤمتن 
ن فيها األمني  فيها اخلائ����ن وُيخوَّ
ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما 
الرويبضة، قال الرجل التافه في 

أمر العامة«.

مفاهيم جديدة

النائب أحمد الس����عدون حيا 
اجلاس����م على صموده ومثابرته 

مطالبا اياه باس����تمرار الصمود 
وال يدفع فلس����ا واحدا اذ ان هناك 
مفاهيم جديدة مطلوب ترسيخها 

في البلد.
واستنكر السعدون التصريحات 
التي تقول ان ذات س����مو رئيس 
الوزراء عصية ومصونة، متحديا 
اي إنسان ان يقول ان ذات رئيس 
الوزراء عصية او مصونة، مستدركا: 
وال حتى ذات سمو ولي العهد الذي 
نقدره ونحبه والذات املصونة هي 
فقط ذات صاحب السمو األمير حفظه 

اهلل ورعاه وما عداه يساءل.
وشدد السعدون على ضرورة 
اتخاذ اجراءات ضد االجراءات التي 
متت من قب����ل النيابة من متزيق 
للمحضر وحجز اجلاس����م بدون 
وجه ح����ق مطالبا ببي����ان نيابي 
تس����جل فيه كل هذه التحفظات 
على االجراءات الت����ي متت.واكد 
السعدون ان التكتل الشعبي اتخذ 
فعال اجراءات وخطوات تشريعية 
من خالل مراجعة قانون املرافعات، 
مؤكدا انهم س����يمنعون حجز اي 

شخص في قضايا رأي.
وأوضح ان أهم أسباب التوتر 
بني احلكومة واملجلس هو إصرار 
املجلس على إقرار قانون استقاللية 
القضاء وإص����رار احلكومة على 
مناقشة هذا القانون في جلسة سرية 

معلنا تضامنه املستمر للجاسم.
من جانبه، حيا النائب مسلم 

البراك احملام����ي محمد عبدالقادر 
اجلاس����م، داعي����ا اهلل ان ينتصر 
للح����ق في س����احة القض����اء غدا 
)اليوم(، مؤكدا ان����ه ال احد فوق 
القانون في دولة القانون اذا اعتبر 
ان ما يحدث للمحامي اجلاسم هو 
امتهان للقانون، فهو كان من املمكن 
ان يكون ث����روة من خالل قدراته 
وان يطوع قدراته خلدمة البعض 
وستفتح له خزائن األموال لكنه 
اختار الطريق الصحيح الذي يجعل 

اسرته تفتخر به.
وأكد ان اجلاسم اآلن في معتقله 
يدفع ثمن مواقفه الصلبة من حريته، 
وذلك مدعاة لالفتخار، معربا عن 
سعادته بالرد على محامي رئيس 
الوزراء عماد السيف قائال: أمتنى 
ان اتفاقك مع س����مو الرئيس في 
العقد املبرم بينك وبينه عن قضية 
األتعاب انها ال تكون مرتبطة مبدى 
جناحك في القضايا املرفوعة من 
قبل س����مو الرئيس لسبب واحد 
وهو انك ستجد محاميا ذا مهارات 
عالية وخطيبا مفوها ومقاتال شرسا 
في اش����رف مكان في الكويت بعد 
بيوت اهلل وهي ساحات القضاء 
وهو محمد اجلاسم عندما يخرج 

من معتقله.
وزاد البراك مخاطبا الس����يف 
»أخش����ى ان هذا األمر يؤثر على 
أتعابك واذا اعتبرت هذا »س����با« 
فارف����ع قضية ان����ت اآلخر ضدي 

متحديا عماد الس����يف أو س����مو 
رئيس مجلس ال����وزراء ان يأتي 
بكلمة واحدة من كالم اجلاسم »في 
ندوة العليان حتت عنوان الكويت 
وين رايحة« بكلمة واحدة فيها سب 

لسمو الرئيس.
وأكد على دفاع أعضاء مجلس 
األمة عن استقالل السلطة القضائية 
العطائها االستقاللية الكاملة مطالبا 
باتخاذ اجراءات عملية لعدم تكرار 
ما تعرض له اجلاسم الذي فرض 
احترام����ه على اجلمي����ع متمنيا 
االحتفال مع اجلاسم في هذا املكان 

في جمعية احملامني الكويتية.
بدوره ق����ال الكاتب الصحافي 
أحمد الديني ان الدميوقراطية ليست 
كما يري����دون إيهامنا بأنها مجرد 
صناديق انتخابات أو كرسي أخضر 
في قاعة عبداهلل الس����الم، مؤكدا 
ان الدميوقراطية في األساس هي 
حرية الرأي والتعبير واالحتجاج 

واملعارضة.
من جانبها القت احملامية نضال 
احلمي����دان كلم����ة احملامي محمد 
عبدالقادر اجلاسم وقالت فيها: أود 
ان اتقدم اليكم جميعا بخالص الشكر 
والتقدير على وقفتكم املشرفة معي 
خالل األي����ام املاضية وانتهز هذه 
الفرصة لتوضيح بعض احلقائق 
حول االتهام����ات املوجهة لي وما 
رافقها من حتقيق وقرارات باحتجاز 

حريتي.

ففي بداية التحقيق الحظت قيام 
وكيل النيابة بتدوين اقوال منسوبة 
لي في محضر التحقيق على الرغم 
من انن����ي لم ُأس����أل وبالتالي لم 
تصدر عني أية اجابة، فاعترضت 
على هذا األمر فقام وكيل النيابة 
بتمزيق محضر التحقيق ولم يتم 
مواجهتي بالتهمة ولم يتم متكيني 
من االطالع على الشكوى ولم يتم 
حتديد العبارات التي قيل انها تشكل 

جرمية سب وقذف.
وبناء على ذلك قررت استخدام 
حقي في التزام الصمت وعدم االجابة 
عن اسئلة النيابة وقد حرصت على 
تدوين العبارة التالية في محضر 
التحقيق »مع احترامي وتقديري 
للنيابة العام����ة ولهيئة التحقيق 
ممثلة في شخصكم اال انني قررت 

التزام الصمت«.

القانون على الجميع

وقال احملامي د.عبيد الوسمي: 
في دولة القانون ال يوجد احد أعلى 
من القانون ايا كانت سلطته، مشيرا 
الى ان السلطة ليست امتيازا ملن 
يباشرها وإمنا هي صالحية متارس 
ضمن حدود القانون، وبالتالي ال 
يعلو احد فوق القانون حتى وان 

كان النائب العام.
واضاف الوسمي انه يجب اتخاذ 
موقف من قبل اجلميع ألن القضية 
ليست قضية شخص محجوز، وامنا 
القضية حرية رأي، متسائال: ماذا 
لو كان احملجوز شخصا عاديا ال 
يستطيع الدفاع عن نفسه؟ مؤكدا 
في الوقت نفسه انه ال يجوز للنيابة 
العامة أو للنائب العام اتخاذ اي 
اجراء من اج����راءات التحقيق في 
قضية س����ب وق����ذف دون وجود 
شكوى والتي تعتبر هي االساس 
االجرائي املباشر والوحيد التخاذ 
اي اج����راء من اج����راءات الدعوى 

اجلزائية.
واضاف انه وبن����اء على ذلك 
فمن حق احملجوز محمد عبدالقادر 
اجلاسم االمتناع عن دفع الكفالة ما 
دام انه لم ميكن اصال من معرفة 
هذه الشكوى وفحواها، مؤكدا ان 
اجلاسم اذا دفع مبلغ الكفالة فقد 

اقر بشرعية احلجز. 

احملامي عبداهلل األحمد احملامي حمود الهاجري احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم

)أنور الكندري(جمع من احلضور في املهرجان اخلطابي

مؤمن المصري
أمرت الدائرة التجارية الثانية مبحكمة اجلنح 
برئاس���ة القاضي عصام الفهد وأمانة س���ر محمد 
عبدالفتاح أمس بإخالء سبيل احملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم بكفالة ألف دينار في دعوى السب املرفوعة 
من سمو رئيس مجلس الوزراء، يذكر ان اجلاسم ظل 
محتجزا لدى املباحث اجلنائية منذ 12 يوما لرفضه 
دفع مبلغ الكفالة الذي أمرت به النيابة العامة وحددت 

احملكمة جلسة 10 اجلاري للمرافعة.
وقد بدأت وقائع اجللسة بأن سألت احملكمة اجلاسم 
عن التهمة املسندة إليه فأجاب بأنه قد مت احتجازه 
باملباحث اجلنائية مبوجب أوامر شفهية من النيابة 
العامة وبشكل غير قانوني، ثم توالت األوامر املكتوبة 

دون أن يبلغ بأي عنصر من عناصر التحقيق.
وأضاف اجلاسم أنه مت إحضاره من املباحث إلى 
النيابة حيث حضر معه عدد من احملامني أمام مدير 
نيابة العاصمة الذي قال له: هذه اجللسة غير رسمية، 
دعنا نبحث عن حل وتسوية لهذا الوضع. فقلت له: أنا 
لم أخطئ ولكن النيابة هي املسؤولة عن وضع احلل 
لهذا الوضع. وقال اجلاسم انه فوجئ بعد ساعة كاملة 
من لقائه مبدير النيابة )وبدون تدوين أي محضر( 
بأن يصدر أمر باحتجازه. ويضيف: »هذا اعتقال وأنا 
أتهم النائب العام ومدير نيابة العاصمة ونائبه بحجز 
حريتي. لقد مت إحضاري اليوم إلى احملكمة بعد صدور 
قرار من النيابة بحجزي حتى يوم اخلميس )أمس( 
ث����م أفاجأ بإبالغي باحلضور أمام احملكمة في اليوم 
نفسه الذي مت حجزي فيه. وال أدري متى وكيف مت 

حتديد موعد جلسة احملكمة هذه«.
وطالب اجلاسم احملكمة أوال بتمكينه من استرداد 
حريت����ه، وأكد أنه أتي به إل����ى احملكمة دون إعالمه 
بالتهمة املس����ندة إليه ودون علمه مبوعد احملاكمة. 
وصم����م على عدم الكالم في الدعوى املعروضة قبل 
احلصول على حريته. وأعادت احملكمة سؤال اجلاسم 
عن التهمة املسندة إليه فأنكرها. وقال: »لقد تعرضت 
العتقال غير قانوني مبوجب أمر صدر بالهاتف من 

نائب مدير نيابة العاصمة للمباحث.
وعّبر اجلاسم عن استغرابه من هذا االحتجاز واصفا 
إياه ب� »غير القانوني« قائال: »هذا احلجز غير جائز 
قانون����ا ألنه مت دون حتديد مدة معينة ودون إعادة 

عرض على النياب����ة. وأضاف ان مدير النيابة طلب 
منه يوم 12/1 البحث عن مخرج أو تسوية أو حل لهذا 
الوضع قائال: يا أبو عمر نريد تسوية، نريد مخرجا، 
نريد حال وسطا لهذا الوضع. فقال له اجلاسم: أنا لم 
أخطئ بل أنتم الذين أخطأمت وسأقاضي في الكويت 
والواليات املتحدة  كل من كان السبب في احتجازي 
بشكل غير قانوني بتهمة حجز حريتي ألنكم تصرفتم 
معي بشكل غير قانوني. وقرر اجلاسم حتفظه على 
االج����راءات التي متت من قبل النيابة العامة باحالة 
القضية الى احملكمة يوم االربعاء وحتديد جلس����ة 
يوم اخلميس )امس( لنظر الدعوى، معتبرا ان هذه 
سابقة في تاريخ النيابة العامة. وطلب فريق الدفاع 
املكون من اثنني وعشرين محاميا من احملكمة اخالء 

سبيل اجلاسم بالضمان الشخصي.
وقرر احملامي جاسر اجلدعي انه حتى هذه اللحظة 
لم يتم عرض الشكوى على املتهم او محاميه وال يعلم 

املتهم او دفاعه ما مبررات الشكوى او مضمونها.
من جانبه، دفع احملامي حمود الهاجري ببطالن 
التحقيق وما تاله من اجراءات وبطالن قرار احتجاز 
اجلاسم، مؤكدا انه ما من مبرر وال سند من القانون 
الحتجازه، وطلب اجال لتصوير ملف الدعوى لالطالع 
واالس����تعداد. وقال الهاجري: لق����د فوجئنا ان رول 
اجللسة قد تضمن ان رئيس الوزراء هو املدعي وهذا 
ال يص����ح، اذ يفترض ان تك����ون النيابة العامة هي 
صاحبة احلق في حتريك الدعوى بناء على شكوى 

مقدمة من رئيس الوزراء.
اما احملامي عبداهلل االحمد فقد طلب متكني املتهم 
من حريته وازالة العوائق املادية التي ترتبت على 

قرارات االحتجاز.
وقد مثل اجلاس����م امام احملكمة احملامون حمود 
الهاجري ومشعل النمش وجاس����ر اجلدعي وثامر 
اجلدعي وعبدالكرمي حيدر وعبداهلل االحمد ومحمد 
حس����ن املقدم وفالح احلجرف وعبداللطيف صادق 
وفؤاد غالب وباسم املظفر وعبدالرحمن البراك وناهس 
العنزي واحمد نشمي الظفيري وعلي الراشد والعنود 
الهاجري ودانة البلوش����ي وعبداهلل املرزوق ومعاذ 
الشيباني ومحمد دشتي ومساعد العبيد وخالد الطني 
منابا عن احلميدي الس����بيعي نائب رئيس جمعية 

احملامني.

»الجنح« تخلي سبيل الجاسم بكفالة 1000 دينار 
وتحدد يوم 10 الجاري ألولى جلسات المرافعة

حضر معه 22 محامياً

»األنباء« تنشر نص التعديالت الـ 12 المقترحة من الحكومة على قانون  المعاقين
قدمت احلكومة عددا من التعديالت 
عل���ى قانون حق���وق املعاقني وجاءت 

كالتالي:

مادة 2 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

تس���ري أحكام ه���ذا القانون على 
االشخاص ذوي االعاقة من الكويتيني 
وأبناء الكويتية من زوج غير كويتي، 
وم���ن ذوي االعاقة من غي���ر محددي 
اجلنسية، ويجوز بقرار يصدر من الهيئة 
سريان بعض احكامه على االشخاص 
ذوي االعاقة من املقيمني وخاصة من كان 

احد والديه من مواليد الكويت.

النص المقترح من الحكومة:

تس���ري احكام ه���ذا القانون على 
األشخاص ذوي االعاقة من الكويتيني، 
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض 
احكام���ه عل���ى ذوي االعاق���ة من غير 
الكويتيني وفقا للشروط والضوابط التي 

تراها بعد موافقة املجلس االعلى.

مبررات التعديل:

� نرى ضرورة توجيه املزايا واخلدمات 
التي يقررها املقترح الى املواطنني من 
الكويتيني باعتبارهم األولى بالرعاية وفقا 
الحكام الدستور مع جواز تقرير بعض 
املزايا لغير الكويتيني بفئاتهم املختلفة 
وفقا لشروط وضوابط تضعها الهيئة 
بعد موافقة املجلس االعلى باعتبار ذلك 

يتعلق بالسياسة العامة للدولة.
كما يضمن التعديل عدم مزاحمة غير 
الكويتي املعاق للكويتي في االستفادة 
من خدم���ات ومزايا القانون والتي هي 

مكلفة ماليا.

مادة 3 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

يعام���ل الش���خص ذو االعاقة غير 
الكويتي م���ن أم كويتي���ة منذ ميالده 
معاملة الكويتي مدى احلياة بقرار يصدر 
من وزير الداخلي���ة وفقا للقانون رقم 
21 لس���نة 2000 بتعديل بعض احكام 
املرس���وم االميري رقم 15 لسنة 1959 

اخلاص بقانون اجلنسية الكويتية.

النص المقترح من الحكومة:

إلغاء.

مبررات التعديل:

� نرى الغاء هذه املادة الن تلك الفئة 
تعتبر مش���مولة بحكم الفقرة االخيرة 
من املادة 2 بعد تعديلها مبوجب مقترح 

احلكومة.
وحت���ى ال يكون ه���ذا النص امللزم 

لوزير الداخلية بديال عن تقرير اجلنسية 
لذلك الش���خص الذي يعد غير كويتي 
ويخضع الحكام قانون اجلنس���ية اذا 

توافرت شروط ذلك القانون.

مادة 12 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

تلتزم احلكومة بتوفير مراكز التأهيل 
والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش 
التدريبية لالشخاص ذوي االعاقة ودور 
الرعاية االيوائية للحاالت الضرورية في 
جميع احملافظات وتزويدها بذوي اخلبرة 
والكفاءة من الكوادر الفنية املتخصصة 
على ان يكون ذلك خالل خمس سنوات 

من تاريخ العمل بهذا القانون.

النص المقترح من الحكومة:

تلتزم احلكومة بتوفير مراكز التأهيل 
والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش 
التدريبية لالشخاص ذوي االعاقة ودور 
الرعاية االيوائية للحاالت الضرورية في 
جميع احملافظات وتزويدها بذوي اخلبرة 
والكفاءة من الكوادر الفنية املتخصصة 
على ان تسعى الدولة لتوفير تلك املنشآت 
في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ 

العمل بهذا القانون.

مبررات التعديل:

� انطالقا من حرص احلكومة على 
توفي���ر الرعاية ل���ذوي االعاقة في كل 
املجاالت، فقد رؤي تعديل الفقرة االخيرة 
من النص بان تس���عى الدولة لتوفير 
املنشآت املشار اليها بالنص رغم تكلفتها 
املالية الباهظة. وعدم تصور استغالل تلك 
املنشآت التي تنشأ في جميع احملافظات 
خالل فترة زمنية قريبة، دون الزام على 
احلكومة بتوفيرها جميعها خالل خمس 

سنوات ولكنها ستسعى لذلك.

مادة 13 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

تلت���زم احلكومة بتوفير مس���اكن 
مبواصفات خاصة لالش���خاص ذوي 
االعاق���ة او لذويهم ممن تنطبق عليهم 
شروط التمتع بالسكن احلكومي وفقا 
الولوية معنية وذلك طبقا للش���روط 
والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة 
باالتفاق مع املؤسس���ة العامة للرعاية 
السكنية، وعلى املؤسسة االلتزام بتنفيذ 
التعديالت التي تتطلبها حالة الشخص 

ذي االعاقة والتي حتددها الهيئة.

 النص المقترح من الحكومة:

الدولة مس���اكن مبواصفات  تؤمن 
خاصة لالش���خاص ذوي االعاقة سواء 
كانوا ارباب اسر او ابناء الذين تنطبق 

عليهم شروط التمتع بالسكن احلكومي 
وذلك طبقا للشروط او الضوابط التي 
يص���در بها قرار م���ن الوزير املختص 
باالتفاق مع املؤسس���ة العامة للرعاية 

السكنية.
التعديالت  وعلى املؤسسات تنفيذ 
التي حتددها الهيئة والتي تتطلبها حالة 

الشخص ذي اإلعاقة.

مبررات التعديل:

� نرى ان مصطلح ذوي االعاقة غير 
منضبط ويوس���ع من مجال االستفادة 
من النص دون مقتضى، ولذلك حددها 
النص املقترح من احلكومة باملعاق رب 
االس���رة او كان ابنا ملن تنطبق عليهم 
شروط التمتع بالسكن احلكومي، واناط 
بالوزير املختص اصدار قرار بالضوابط 
املشار اليها باالتفاق مع املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.

مادة 30 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

تنطبق االحكام ال���واردة في املادة 
31 لغاية 47 من هذا القانون في مجال 
املزايا واالعفاءات على االشخاص ذوي 
االعاقة الش���ديدة واملتوسطة في حال 

عدم ذكر درجة االعاقة.

النص المقترح من الحكومة:

تسري احكام املواد التالية من هذا 
الفصل على االش���خاص ذوي االعاقة 
الشديدة واملتوس���طة ما لم يرد نص 

يخالف ذلك.

مبررات التعديل:

� تعديل صياغة

مادة 33 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

تس���تثنى األس���رة التي يكون احد 
افرادها ذوي اعاقة من احكام املادة 30 
م���ن قانون الرعاية الس���كنية رقم 47 

لسنة 1993.

النص المقترح من الحكومة:

تس���تحق االس���رة التي يكون احد 
افرادها شخصا ذا اعاقة القرض العقاري 
من بنك التسليف واالدخار وال يسري 
حكم املادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 
1993 في ش���أن الرعاية السكنية اال اذا 
كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز 
القيمة املنصوص عليها في تلك املادة 

مضافا اليها نسبة 20% منها.

مبررات التعديل:

� ترى احلكومة ع���دم جواز اطالق 

االس���تثناء بال حدود وانه انطالقا من 
احكام العدالة – ميكن ان يتم االستثناء 
فقط في حدود 20% من املبلغ املنصوص 
عليه بالقانون 47 لسنة 1993 في شأن 

الرعاية السكنية )مادة 30(.

مادة 41 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

استثناء من احكام قانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشات العسكريني 
يستحق املؤمن عليه او املستفيد الذي 
تقرر اللجنة الفنية املختصة انه معاق 
معاشا تقاعديا يعادل 100% بزمن املرتب 
اذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة في املعاش 
15 سنة على االقل بالنسبة للذكور و10 
سنوات بالنس���بة لإلناث وال يشترط 
للحصول على املعاش في هذه احلالة 

بلوغ سن معينة.

النص المقترح من الحكومة:

يس���تحق املؤمن عليه او املستفيد 
الذي تقرر اللجنة الفنية املختصة انه 
معاق معاش���ا تقاعديا يعادل 100% من 
املرتب اذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة 
في املعاش 20 سنة على االقل بالنسبة 
للذكور و15 س���نة بالنسبة لإلناث وال 
يشترط للحصول على املعاش في هذه 

احلالة بلوغ سن معينة.

مبررات التعديل:

� ت���رى احلكومة زيادة مدة اخلدمة 
للمعاق الذي يستحق معاش 100% من 
املرتب، بأن تكون اخلدمة للذكور 20 سنة 
ولالناث 15 سنة حرصا على عدم تشجيع 
املعاقني على التقاعد املبكر مادامت لديهم 

القدرة على االداء.

مادة 42 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

استثناء من احكام قانون التأمينات 
او  االجتماعية يس���تحق املؤمن عليه 
املس���تفيد املكلف قانونا برعاية معاق 
ذي اعاقة متوس���طة او شديدة معاشا 
تقاعديا يعادل 100% من املرتب اذا بلغت 
مدة اخلدمة احملسوبة باملعاش 15 سنة 
للذكور و10 س���نوات بالنسبة لالناث 
وال يشترط احلصول على املعاش من 
هذه احلال���ة بلوغ س���ن معينة وذلك 
وفقا للشروط والضوابط التي تضعها 
الهيئة باالتفاق مع مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.

النص المقترح من الحكومة:

يس���تحق املؤمن عليه او املستفيد 
املكل���ف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة 
شديدة او متوسطة معاشا تقاعديا يعادل 

100% من املرتب اذا بلغت مدة اخلدمة 
احملسوبة في املعاش 20 سنة للذكور و15 
لالناث وال يشترط للحصول على املعاش 

في هذه احلالة بلوغ سن معينة.
وذلك وفقا للشروط والضوابط التي 
تضعها الهيئة باالتفاق مع املؤسس���ة 

العامة للتأمينات االجتماعية.

مبررات التعديل:

� ترى احلكومة رفع سنوات اخلدمة 
الالزمة للتمتع بامليزة املقررة بالنص 
لتك���ون 20 س���نة للذكور و15 س���نة 
لالناث، حرصا على عدم التقاعد املبكر 
لتلك الفئة مبا يرهق املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية فضال عن ان املعاق 
س���يخصص له مبلغ للخادم والسائق 
وبالتالي س���يتم تخفيف العبء عمن 

يرعى معاقا.

مادة 48 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

تنش���أ هيئة تعنى بش���ؤون ذوي 
االعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى 
»الهيئة العامة لش���ؤون ذوي االعاقة« 
تلحق مبجلس الوزراء وتخضع الشراف 

رئيس مجلس الوزراء.

النص المقترح من الحكومة:

تنشأ هيئة ذات شخصية اعتبارية 
تعني بذوي االعاقة تسمى الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة يشرف عليها وزير 

الشؤون االجتماعية والعمل.

مبررات التعديل:

� ت���رى احلكومة ان يش���رف وزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعم���ل على 
الهيئة املذك���ورة نظرا للصلة الوثيقة 
بني اختصاصاتها واختصاصات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل في مجال 

رعاية ذوي االعاقة.

مادة 50 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

يكون للهيئة مجلس اعلى يختص 
بوضع االهداف والسياسات العامة للهيئة 
ويش���كل هذا املجلس برئاسة رئيس 

مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- النائ���ب األول لرئي���س مجلس 

الوزراء نائبا للرئيس.
الش���ؤون االجتماعية  2- وزي���ر 

والعمل.
3- وزير الصحة.

4- وزير التربي���ة ووزير التعليم 
العالي.

5- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة.

ويضم املجلس االعلى الى عضويته 
ثالثة ممثل���ني جلمعيات النفع العام 
العاملة في مجال االعاقة ترش���حهم 
مجالس ادارة تلك اجلمعيات واثنني 
من ذوي الكفاءة واخلبرة بش���ؤون 
االعاقة ويصدر بتعيينهم مرس���وم 
بناء على عرض من الرئيس ملدة اربع 
س���نوات قابلة للتجديد ملرة واحدة 
مماثلة وحتدد مكافآتهم بقرار يصدر 
من مجلس الوزراء ويصدر املجلس 
الئحة داخلية تنظم اجراءات العمل به 
وكيفية اصدار قراراته ويعقد املجلس 
اجتماعني على االقل في السنة وال يكون 
اجتماع املجلس صحيحا اال اذا حضره 
أغلبية االعضاء على ان يكون من بينهم 
الرئيس او نائبه. ويكون املدير العام 

للهيئة مقررا للمجلس.

النص المقترح من الحكومة:

يكون للهيئة مجلس اعلى يختص 
بوض���ع االهداف والسياس���ات العامة 
للهيئة ويشكل هذا املجلس برئاسة وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل وعضوية 

كل من:
1- وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل نائبا للرئيس.
2- وكيل وزارة الصحة.
3- وكيل وزارة التربية.

4- وكيل وزارة التعليم العالي.
5- مدير عام الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
ويضم املجلس االعلى الى عضويته 
ثالثة ممثلني جلمعيات النفع العام العاملة 
في مج���ال االعاقة ترش���حهم مجالس 
ادارة تل���ك اجلمعيات واثنني من ذوي 
الكفاءة واخلبرة بشؤون االعاقة ويصدر 
بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من 
الرئيس ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد 
ملرة واحدة مماثلة وحتدد مكافآتهم بقرار 
يصدر من مجلس الوزراء ويصدر املجلس 
الئحة داخلية تنظم اجراءات العمل به 
وكيفية اصدار قراراته ويعقد املجلس 
اجتماعني على االقل في السنة وال يكون 
اجتماع املجلس صحيحا اال اذا حضره 
اغلبية االعضاء على ان يكون من بينهم 

الرئيس او نائبه.
ويكون املدير الع���ام للهيئة مقررا 

للمجلس.

مبررات التعديل:

� ترى احلكومة ان يش���كل املجلس 
االعلى برئاسة وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل ويكون ف���ي عضويته وكالء 
وزارات ممن لهم صلة بتطبيق احكام 

هذا القانون مبا يسهل سرعة تطبيقه.

مادة 52 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

يكون للهيئة مدير عام يعني مبرسوم 
بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة 
وكيل وزارة من املختصني وذوي اخلبرة 
في مجال رعاية وتأهيل االشخاص ذوي 
االعاقة وملدة اربع سنوات قابلة للتجديد 
ملرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤوال عن 
تنفيذ السياسات التي يضعها املجلس 
االعلى والقرارات التي يتخذها مجلس 
االدارة وميث���ل املدير العام الهيئة امام 
القضاء وفي عالقته���ا بالغير ويجوز 
ان يك���ون له نائ���ب او اكث���ر يصدر 
بتعيينهم مرس���وم بناء على ترشيح 

من الرئيس.

النص المقترح من الحكومة:

يكون للهيئة مدير عام يعني مبرسوم 
بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة 
وكيل وزارة من املختصني وذوي اخلبرة 
في مج���ال رعاية وتأهيل االش���خاص 
ذوي االعاقة وملدة اربع س���نوات قابلة 
للتجديد ملرة واح���دة مماثلة، ويكون 
مس���ؤوال عن تنفيذ السياس���ات التي 
يضعها املجلس االعل���ى وميثل املدير 
العام الهيئة امام القضاء وفي عالقتها 
بالغي���ر ويجوز ان يك���ون له نائب او 
اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على 

ترشيح من الرئيس.

مبررات التعديل:

� )مت حذف عب���ارة والقرارات التي 
يتخذها مجلس االدارة( ومت تعديل املادة 
73 بتخويل املدير العام سلطة اصدار 
القرارات الالزم���ة لتنفيذ القانون بعد 

موافقة مجلس االدارة.

مادة 73 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:

يصدر الرئي���س الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون خالل ستة اشهر من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

النص المقترح من الحكومة:

يصدر املدير العام القرارات الالزمة 
لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة 

مجلس االدارة.

مبررات التعديل:

� نظرا النه ال توجد الئحة تنفيذية 
لهذا القانون فق���د رؤي تعديل النص 
باس���ناد االختصاص باصدار القرارات 
التنفيذية لهذا القانون ملدير عام الهيئة 

بعد موافقة مجلس االدارة.


