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»األنباء« تنشر القانون 8 المتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قانون المعاقين: منحة 10 آالف دينار زيادة على قيمة القرض اإلسكاني 
وبطاقة إعاقة تكفل للمعاق التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون

واحالتها الى اجلهات املختصة.
مادة )27(: على الشخص املكلف 
برعاية الشخص ذي االعاقة اخطار 
الهيئة كتابة في حالة وفاة املشمول 
بالرعاية او ف����ي حالة مرضه او 
تبديل مسكنه او غيابه عن املسكن 

بعد اخطار اجلهات االمنية.
مادة )28(: للهيئة ان تطلب من 
احملكمة تغيير املكلف بالرعاية او 
احال����ة ذي االعاقة الى احدى دور 
التابعة لوزارة الشؤون  الرعاية 
االجتماعية والعمل اذا دعت احلاجة 

الى ذلك.

الفصل السابع: المزايا واالعفاءات

مادة )29(: يصرف مخصص 
شهري للشخص ذي االعاقة حتى 
سن 18 سنة حتدد قيمته الهيئة بناء 
على تقرير اللجنة الفنية املختصة 
طبقا لنوع ودرجة االعاقة، ويستمر 
صرفه اذا استمر بالدراسة اجلامعية 
حتى س����ن السادسة والعشرين. 
كذلك تس����تحق املرأة التي ترعى 
معاقا ذا اعاقة ش����ديدة وال تعمل 
مخصصا ش����هريا وفقا للشروط 

والضوابط التي تضعها الهيئة.
ويوق����ف ص����رف املخصص 
الش����هري في حالة مت الشفاء من 
اإلعاقة بناء على شهادة من اللجنة 

املختصة.
م����ادة )30(: تس����ري أح����كام 
املواد التالية من هذا الفصل على 
الشديدة  األشخاص ذوي اإلعاقة 
واملتوسطة ما لم يرد نص يخالف 

ذلك.
مادة )31(: يصرف لالشخاص 
ذوي االعاق����ة الكويتيني من بنك 
التس����ليف واالدخار منحة زواج 
تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير 
ذوي االعاق����ة، ولو كانت الزوجة 
غير الكويتية مبوجب عقد زواج 

رسمي موثق بدولة الكويت.
مادة )32(: يستحق االشخاص 
ذوو االعاقة وذووهم ممن تنطبق 
التمتع بالرعاية  عليهم ش����روط 
الس����كنية منحة مقدارها عشرة 
آالف دينار زيادة على قيمة القرض 
االسكاني املخصص القرانهم من 
غي����ر ذوي االعاقة حتى يتم بناء 
الس����كن وفقا مل����ا يحتاجونه من 
مواصف����ات خاصة وذل����ك طبقا 
للشروط والضوابط التي يصدر 
بها قرار م����ن الهيئة باالتفاق مع 
بنك التسليف واالدخار. كما مينح 
االشخاص ذوو االعاقة البسيطة او 

ذووهم مبلغ خمسة آالف دينار.
وف����ي جميع االح����وال يكون 
االقتطاع الش����هري لقس����ط بنك 
التسليف واالدخار للشخص ذي 
االعاقة في طريقة سداد القرض مبا 
ال يتجاوز 5% من راتبه الشهري 
وبح����د اقص����ى خمس����ني دينارا 

شهريا.
مادة )33(: تستحق األسرة التي 
يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة 
القرض العقاري من بنك التسليف 
واالدخار وال يسري حكم املادة 30 
من القانون رقم 47 لس����نة 1993 
في ش����أن الرعاية السكنية اال اذا 
كان����ت قيمة م����ا آل اليه من عقار 
القيمة املنصوص عليها  تتجاوز 
في تلك املادة مضافا اليها نسبة 

50% منها.
مادة )34(: مينح االش����خاص 
ذوو االعاقة او ذووهم ممن تنطبق 
التمتع بالرعاية  عليهم ش����روط 
السكنية بناء على تقرير اللجنة 
الفنية اقدمية اعتبارية ال تتجاوز 
خمس سنوات للرعاية السكنية 

وفقا للنوع ودرجة االعاقة.
مادة )35(: متنح املرأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي وترعى 
ول����دا او زوجا ذا اعاقة ش����ديدة 
سكنا مبواصفات خاصة بغرض 

االنتفاع به.
م����ادة )36(: ت����زاد الع����الوة 
االجتماعية املقررة قانونا لالوالد 
بنس����بة 100%من قيمتها االصلية 
عن كل ولد من االوالد ذوي االعاقة، 
ويستثنى االوالد ذوو االعاقة من 
عدد االوالد ال����ذي حدده القانون 
ملنح تلك العالوة. وتعاد تسوية 
املعاشات التقاعدية التي يستحق 
اصحابها هذه الزيادة على اساسها، 
وال تصرف فروق مالية عن الفترة 
الس����ابقة على تاريخ العمل بهذا 

القانون.
وفي جميع االحوال ال تخضع 

التربية بتوفير دورات تدريبية 
لكافة املعلمني في املدارس احلكومية 
الكتشاف حاالت صعوبات التعلم 
وب����طء التعلم وكيفي����ة التعامل 
معه����ا حس����ب احتياج����ات كل 
منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف 
االختبارات اخلاصة بتقييم بطء 
التعلم وصعوبات التعلم، على ان 
تلتزم وزارة التربية بتوفير املراكز 
املتخصصة بهذه االختبارات من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة )10(: تتخذ احلكومة جميع 
الترتيب����ات االدارية والتنظيمية 
الفعالة واملطلوبة لدمج االشخاص 
ذوي االعاق����ة وصعوبات التعلم 
وبطيئ التعلم في مراحل التعليم 
املختلفة ضم����ن مناهج تعليمية 
وتأهيلية مبا يتناسب مع قدراتهم 
احلس����ية والبدنية والعقلية مما 
يؤهله����م لالندماج ف����ي املجتمع 

والعمل واالنتاج.
م����ادة )11(: تلت����زم احلكومة 
بتخصيص نس����بة م����ن مقاعد 
التي  الدراس����ية  البعثات واملنح 
توفرها في كافة اجلهات احلكومية 
داخل وخارج الكويت لذوي االعاقة، 
وذلك طبقا للشروط والضوابط 
التي يصدر به����ا قرار من الهيئة 

وفقا لنوع ودرجة االعاقة.
م����ادة )12(: تلت����زم احلكومة 
بتوفير مراكز التأهيل والتدريب 
ومراكز اع����ادة التأهيل والورش 
التدريبية لالشخاص ذوي االعاقة 
الرعاية االيوائية للحاالت  ودور 
الضرورية في جميع احملافظات 
وتزويدها بذوي اخلبرة والكفاءة 
من الكوادر الفنية املتخصصة، على 
ان يكون ذلك خالل خمس ثماني 

من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الرابع: التأهيل والتشغيل

مادة )13(: حتدد الهيئة باالتفاق 
مع اجلهة املعنية املراحل التدريبية 
والتأهيلي����ة وش����روط قب����ول 
االش����خاص ذوي االعاقة مبراكز 
التأهيل والتدريب واحلاالت التي 
يجوز فيها االعفاء من بعض هذه 

الشروط.
كم����ا تقوم باعتماد ش����هادات 
التأهيل املهني وتقيد بديوان اخلدمة 
املدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي، تعطي 
لهم اولوية التعيني في الوظائف 
واملهن على ان يراعى في ذلك قواعد 
حتديد درجة التعيني وشروط شغل 

الوظائف املقررة قانونا.
م����ادة )14(: تلت����زم اجلهات 
احلكومية واالهلية والقطاع النفطي 
التي تستخدم خمسني عامال كويتيا 
على االقل باس����تخدام نسبة من 
االشخاص ذوي االعاقة املؤهلني 
مهنيا ال تقل عن 4% من العاملني 

الكويتيني لديها.
وال يج����وز ألي م����ن ه����ذه 
اجلهات رفض تعيني املرش����حني 
من االشخاص ذوي االعاقة للعمل 
لديها دون س����بب مقبول خالف 

االعاقة.
وتوفر الدولة برامج حتفيزية 
جلهات العمل التي توظف ما يزيد 
عن النسب احملددة من ذوي االعاقة، 
ويجوز للحكومة تقدمي الدعم املادي 
للجهات التي تتجاوز هذه النسب، 
ويصدر بش����روط الدعم قرار من 
السلطة املختصة بناء على عرض 

الهيئة.
مادة )15(: تلتزم جهات العمل 
املختلفة بتحديد املهن والوظائف 
الشاغرة لالشخاص ذوي االعاقة 
وفق����ا لتخصصاتهم وتقدم بيانا 
دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة وبرنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 

التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ 
التيس����يرية وجتهيز  الترتيبات 
بيئة العمل املناس����بة لتمكينهم 

من االندماج في بيئة العمل.
مادة )16(: حتدد الهيئة اإلجراءات 
الالزمة والكفيلة مبنع جميع صور 
إساءة استغالل األشخاص ذوي 

اإلعاقة في العمل.
مادة )17(: تضمن الدولة حق 
االش����خ��اص ذوي االعاق����ة في 
التمت����ع بالترقي��ات واالمتيازات 
الوظيفي������ة واملكاف������آت ف������ي 
القطاع����ات احلكومي��ة واالهلية 
والنفطي������ة، ويكون للمتميزين 

االستعانة بسائق او خادم مقابال 
ماديا حتدده الهيئة وفقا للشروط 
والضوابط التي تضعها لذلك على 

اال يقل عن 100 دينار.
مادة )46(: يعطى الش����خص 
ذو االعاق����ة بطاقة اعاقة تكفل له 
التمتع باخلدمات واملزايا املقررة في 
هذا القانون، وذلك طبقا للشروط 
والضوابط التي يصدر بها قرار من 
الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من 
اللجنة الفنية املختصة مع حتديد 
نوع االعاقة على قاعدة البيانات في 

اجلهات الرسمية في الدولة.

الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة

مادة )47(: تنشأ هيئة تعنى 
بشؤون ذوي االعاقة ذات شخصية 
اعتبارية تس����مى »الهيئة العامة 
لش����ؤون ذوي االعاق����ة« تخضع 
الش����راف النائ����ب االول لرئيس 

مجلس الوزراء.
م����ادة )48(: تخت����ص الهيئة 
بالقي����ام بجميع االعم����ال واملهام 
الكفيلة برعاية االش����خاص ذوي 
االعاق����ة وتأهيله����م وعلى وجه 

اخلصوص ما يلي:
1 � اقرار السياسة العامة لرعاية 
االشخاص ذوي االعاقة ومتابعة 

تقارير تنفيذها وتطويرها.
2 � وض����ع القواع����د اخلاصة 
بتحديد االحتياجات االساس����ية 
لرعاية وتأهيل االش����خاص ذوي 

االعاقة.
3 � وض����ع اللوائ����ح وحتديد 
االجراءات املتعلقة بتنفيذ التزامات 
الدولة املنص����وص عليها في هذا 

القانون.
4 � االع����داد واالش����راف على 
تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل 
جميع م����ا يتعلق برعاية وتأهيل 
االشخاص ذوي االعاقة في املدى 
القريب والبعيد وذلك بالتنسيق 

مع االجهزة املعنية بالدولة.
5 � تش����كيل اللج����ان الالزمة 
الدراس����ة والتنظيم  التي تتولى 
واالعداد وتقدمي االقتراحات واعمال 
املتابعة وحتديد اختصاصات هذه 

اللجان.
6 � قبول املعونات والهبات غير 
املشروطة وحتديد اوجه صرفها.

7 � وض����ع القواع����د والنظم 
اخلاصة بادارة االموال التي ترصد 
لش����ؤون االشخاص ذوي االعاقة 

وحتديد اوجه استثمارها.
8 � اقت����راح القوانني املتعلقة 
برعاية وتأهيل االش����خاص ذوي 

االعاقة.
الس����نوية  اق����رار اخلطة   �  9
للمشاركة في املؤمترات واللقاءات 
احمللية والدولية وتبادل اخلبرات 
واملعلومات في مجال رعاية وتأهيل 

االشخاص ذوي االعاقة.
10 � دراسة ومتابعة االتفاقيات 
الدولية واالقليمية املعنية بشؤون 
االشخاص ذوي االعاقة وابداء الرأي 
بالنسبة الى االنضمام اليها وذلك 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
11 � تش����جيع البح����ث العلمي 
الدراس����ات املس����حية  واج����راء 
واالحصائية وتب����ادل املعلومات 
واخلبرات في مجاالت االعاقة بني 
اجلهات املختصة ذات الصلة احمللية 
والدولية ضم����ن االطر القانونية 

احملددة لها.
12 � وض����ع اخلطط والبرامج 
املتكاملة والالزمة لتوفير الكوادر 
احمللية وتدريبها علميا وعمليا على 
وسائل رعاية وتأهيل االشخاص 

ذوي االعاقة.
13 � ضمان حقوق االطفال ذوي 
االعاق����ة وبن����اء قدراتهم وتنمية 
مهاراته����م وتعزي����ز دمجهم في 

املجتمع.
14 � وض����ع قاع����دة بيان����ات 
احصائي����ة خاصة باالش����خاص 
ذوي االعاقة لضمان شمول خطط 
وبرامج التنمية للدولة على كافة 
االحتياج����ات واخلدمات اخلاصة 

بهم.
15 � ضمان تكافؤ الفرص وعدم 
التمييز في احلقوق على أس����اس 
اإلعاقة، واالستعانة بتجارب الدول 
األخرى في مجاالت رعاية املعاقني 
وكفالة حقوقهم والتعاون مع اجلهات 
املعنية بحقوق املعاقني لتوفير سبل 
الدعم للمعاقني ورعايتهم وتأهيلهم 

وإعادة التأهيل.

الفصل األول: نطاق تطبيق القانون

مادة 1: في تطبيق أحكام هذا 
القانون يقصد باآلتي:

1- الش����خص ذو اإلعاقة: كل 
من يعاني اعتالالت دائمة كلية او 
جزئية تؤدي الى قصور في قدراته 
البدنية او العقلية او احلسية قد 
متنعه من تأمني مستلزمات حياته 
او املشاركة بصورة كاملة وفعالة 
في املجتمع على قدم املساواة مع 

اآلخرين.
2- اللجن����ة الفنية املختصة: 
هي اجلهة التي يصدر في تشكيلها 
وحتدي����د اختصاصاتها قرار من 
الهيئ����ة وتضم فريق����ا من ذوي 
االختصاصات في مجال اإلعاقة.

3- االتصال: هي اللغات وعرض 
النصوص، وطريقة برايل واالتصال 
ع����ن طري����ق اللم����س، وحروف 
الكبيرة، والوس����ائط  الطباع����ة 
املتعددة امليس����ورة االستعمال، 
وأساليب ووسائل وأشكال االتصال 
املعززة والبديلة، اخلطية واملرئية 
والسمعية، مبا في ذلك تكنولوجيا 

املعلومات.
4- اللغة: هي لغة الكالم ولغة 
اإلشارة والرموز وغيرها من أشكال 

اللغات غير اللفظية.
5- الترتيب����ات التيس����يرية 
الالزم����ة: التعديالت والترتيبات 
الالزمة واملناسبة التي تكون هناك 
حاجة اليها في حالة محددة لضمان 
متت����ع األش����خاص ذوي اإلعاقة 
باملساواة مع اآلخرين في جميع 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

وممارستها.
الع����ام: تصمم  التصميم   -6
املباني واملنشآت واملرافق العامة 
واملنشآت اخلاصة االستخدام وكذلك 
املنتجات والبرامج واخلدمات مبا 
يتالءم واستخدام األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
7- التأهيل: إعداد الش����خص 
ذي اإلعاق����ة لتنمي����ة قدراته عن 
املباش����ر  الطبي  الع����الج  طريق 
والعالج الطبيعي وتوفير األجهزة 
التعويضية والتعليم والتدريب 
املهني والتأهيل النفسي واالجتماعي 

مبا يتناسب مع قدراته.
8- إعادة التأهيل: إعداد الشخص 
الستعادة القدرة واإلمكانية للتكيف 
� من جديد � مع املجتمع بعد إصابته 

بإعاقة.
العامة  الهيئ����ة  الهيئ����ة:   -9

لشؤون ذوي اإلعاقة.
10- املجلس األعلى: املجلس 
األعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.
11- مجل����س اإلدارة � مجلس 
إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.
الرئيس: رئيس املجلس   -12
األعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.
13- املدير العام: مدير عام الهيئة 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
14- املشرف: املوظف املختص 
باإلشراف على مدى التزام اجلهات 
واألف����راد ف����ي توفي����ر اخلدمات 

واالحتياجات لذوي اإلعاقة.
إعاقة: مس����تند  15- بطاق����ة 
رس����مي يصدر من الهيئة العامة 
لش����ؤون ذوي اإلعاقة يثبت ان 
حامله ذو إعاقة بناء على شهادة 
اإلعاقة الصادرة من اللجنة الفنية 
املختصة، وحتدد فيه نوع اإلعاقة 

ودرجتها.
مادة 2: تس����ري أح����كام هذا 
القان����ون عل����ى ذوي اإلعاقة من 
الكويتيني كما تس����ري على أبناء 
الكويتية من غير كويتي وذلك في 
حدود الرعاية الصحية والتعليمية 
واحلق����وق الوظيفية الواردة في 

هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان 
بعض أحكامه على ذوي اإلعاقة 
من غير الكويتيني وفقا للشروط 
والضوابط التي تراها بعد موافقة 

املجلس األعلى.
مادة 3: يعامل الش����خص ذو 
اإلعاقة غير الكويتي من ام كويتية 
الكويت��ي  منذ ميالده معامل������ة 
م������دى احلياة بق����رار يصدر من 
وزير الداخلي��ة وفق��ا للقانون رقم 
21 لسن��ة 2000 بتعدي��ل بع��ض 
اح��ك������ام املرس������وم األمي��ري 
رق��م 15 لس�ن���ة 1959 ال�خ��اص 

بق��ان��ون اجلنسية الكويتية.

الفصل الثاني: الخدمات

مادة 4: مع مراعاة االحتياجات 
اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
واتخ����اذ الترتيبات التيس����يرية 
الالزمة تق����دم احلكومة اخلدمات 
املنتظم����ة املتكاملة واملس����تمرة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم 
املساواة مع اآلخرين في املجاالت 

اآلتية:
والطبي�����ة  الوقائي�������ة   -1
النفس����ي  والتأهيلي����ة والعالج 
الزواج،  الوراثي قبل  واإلرش����اد 

وقبل وأثناء احلمل.
2- االجتماعية والنفسية.

التربوي����ة والتعليمي����ة   -3
والثقافي����ة ف����ي جمي����ع املراحل 
التعليمي����ة مبا فيه����ا احلضانة 
ورياض األطفال ومبا يتناس����ب 
مع ق����درات ذوي اإلعاقة البدنية 

واحلسية والعقلية.
4- الرياضية والترفيهية.

5- اإلس����كانية، مبا يتفق مع 
احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 

في شأن الرعاية السكنية.
6- املواصالت.

7- التأهي����ل املهن����ي والعمل 
والتشغيل.

ويج����وز بق����رار م����ن الهيئة 
استحداث مجاالت اخرى.

الفصل الثالث: حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

مادة 5: تتخذ احلكومة جميع 
التدابير اإلدارية الفعالة وتوفير 
التجهيزات الالزمة لضمان متتع 
االشخاص ذوي االعاقة بحقوقهم 
املدنية والسياس����ية، كما تلتزم 
احلكوم����ة بتوفير مكاتب لتقدمي 
خدمات خاصة لذوي اإلعاقة في 
كافة مؤسساتها وجهاتها احلكومية 
مبا في ذلك مترجم لغة اإلش����ارة 
ومعني خلدمة املكفوفني لضمان 
متتعهم بحقوقهم على قدم املساواة 

مع اآلخرين.
م����ادة 6: تلت����زم احلكوم����ة 
باتخاذ كافة االج����راءات االدارية 
والتنظيمية الفعالة لضمان شمول 
التنمية للدولة  خطط وبرام����ج 
وبرنامج عمل احلكومة على كافة 
االحتياجات واخلدمات اخلاصة 
بفئ����ة االش����خاص ذوي اإلعاقة 

احلالية واملستقبلية.
مادة 7: تلتزم احلكومة بتوفير 
الوقائية واإلرش����ادية  اخلدمات 
والعالجية والتأهيلية بكافة املراكز 
الصحية في البالد وذلك مع مراعاة 
االحتياجات اخلاصة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، وتعمل على احلد من 
اسباب اإلعاقة قبل واثناء احلمل 
وبعد الوالدة، كما تؤمن لهم العالج 

باخلارج عند الضرورة.
مادة 8: تلتزم احلكومة بتوفير 
الكوادر الطبية املتخصصة والفنية 
املساعدة املختلفة واملدربة لتقدمي 
خدمات عالجية لألشخاص ذوي 
املراكز الصحية  اإلعاقة في كافة 
واملستشفيات احلكومية في البالد 

على قدم املساواة مع اآلخرين.
كما تلت����زم احلكومة بتوفير 
الفرق املتخصصة لتقدمي الرعاية 
الصحي����ة والع����الج الطبيع����ي 
للش����خص ذي اإلعاقة في منزله 
ملن حتدد اللجنة الفنية املختصة 

حاجته لهذه الرعاية.
م����ادة )9(: تلت����زم احلكومة 
التعليمي����ة  بتق����دمي اخلدم����ات 
التعليمية  والتربوية والوسائل 
لالشخاص ذوي االعاقة ولفئتي 
بطيئي وصعوبات التعلم على قدم 
املساواة مع اآلخرين في التعلم، 
مع مراعاة االحتياجات اخلاصة 
من االتصال واللغة والتدريبات 
التيسيرية الالزمة، وتوفير الكوادر 
التربوية واملهنية املتخصصة لهم 
ورفع كفاءته����ا ومنحها احلوافز 

املادية واملعنوية.
ويراعى في جميع االختبارات 
او اختبارات  التعليمية واملهنية 
االعتم����اد التي تقدمه����ا اجلهات 
احلكومي����ة او االهلي����ة حق����وق 
واحتياجات ذوي االعاقة وصعوبات 
التعلم وبطيئ����ي التعلم وتلتزم 
احلكومة بتوفير الوسائل السمعية 
واملرئية الالزمة والضمانات الكافية 
خللق مناخ مقبول ملساعدتهم على 
استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة 

العالوة الواردة في هذه املادة الى 
اي استقطاعات في حالة تسوية 
املع����اش التقاعدي ويحتفظ ذوو 
االعاقة بالعالوة املشار اليها عند 
توزيع انصبة للمعاش التقاعدي 

على املستحقني.
الش����خص  مادة )37(: يعفى 
ذو االعاقة من دفع كافة الرس����وم 
احلكومي����ة مقاب����ل اخلدم����ات 

العامة.
مادة )38(: استثناء من احكام 
قانون ونظام اخلدمة املدنية املشار 
اليهما، تستحق املوظفة ذات االعاقة 
اج����ازة خاصة مبرت����ب كامل ال 
حتس����ب من اجازتها االخرى اذا 
كانت حامال واوصت اللجنة الفنية 
املختصة بان حالتها تتطلب ذلك. 
كما تستحق املوظفة ذات االعاقة 
في القطاعات احلكومية واالهلية 
والنفطية اجازة وضع ملدة سبعني 
يوما برات����ب كامل واجازة رعاية 
االمومة التالية الجازة الوضع ملدة 
اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة 
اشهر بنصف راتب وفقا ملا توصي 

به اللجنة الفنية املختصة.
مادة )39(: استثناء من احكام 
املدنية  قانون ونظ����ام اخلدم����ة 
املش����ار اليهما، يستثنى املوظف 
واملوظف����ة ذوا االعاقة من احكام 
تنظيم االجازات الطبية بناء على 
ما تقرره اللجنة الفنية املختصة 
وطبقا للشروط والضوابط التي 
يصدر بها قرار م����ن الهيئة وفقا 
لنوع درجة االعاقة. كما يستحق 
املوظف او املوظفة ممن يرعى ولدا 
او زوجا م����ن ذوي االعاقة اجازة 
خاص����ة مبرتب كامل ال حتس����ب 
من اجازته االخرى اذا كان مرافقا 
للمكلف برعايته للعالج في خارج 
او داخل الكوي����ت وفقا ملا تقرره 

اللجنة الفنية املختصة.
مادة )40(: يس����تحق املوظف 
واملوظفة من ذوي االعاقة او املوظف 
او املوظف����ة ممن يرع����ى ولدا او 
زوجا من ذوي االعاقة املتوسطة 
او الشديدة تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني يوميا مدفوعة االجر 
وذلك وفقا للش����روط والضوابط 

التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة )41(: 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% من املرتب اذا 
بلغت مدة اخلدمة احملس����وبة في 
املعاش 15 سنة على االقل بالنسبة 
للذكور و10 سنوات بالنسبة لالناث، 
وال يشترط للحصول على املعاش 
في هذه احلالة بلوغ سن معينة.

مادة )42(: استثناء من احكام 
قانون التأمينات االجتماعية وقانون 
معاشات العسكريني يستحق املؤمن 
عليه او املس����تفيد املكلف قانونا 
برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او 
شديدة معاشا تقاعديا يعادل %100 
من املرت����ب اذا بلغت مدة اخلدمة 
احملس����وبة في املعاش 20 س����نة 
للذكور و15 سنة بالنسبة لالناث، 
وال يشترط للحصول على املعاش 
في هذه احلالة بلوغ سن معينة، 
وذلك وفقا للش����روط والضوابط 
التي تضعه����ا الهيئة باالتفاق مع 

مؤسسة التأمينات االجتماعية.
مادة )43(: يستحق الشخص 
ذو االعاقة العاجز عن العمل معاش 
اعاقة طبقا للشروط واالوضاع التي 
يصدر بها قرار من الهيئة. وال يجوز 
اجلمع بني هذا املعاش واملخصص 
الشهري املستحق طبقا للمادة )29( 
واملعاش املستحق طبقا للمادة )41( 
من هذا القانون او طبقا لقانوني 
التأمينات االجتماعية او معاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني املشار 
اليهما ويصرف لذي االعاقة املعاش 

االكبر منهما.
مادة )44(: تعفى من الرسوم 
والضرائ����ب بأنواعه����ا االدوات 
واالجهزة التأهيلية والتعويضية 
ومركبات االفراد املجهزة الستخدام 
االشخاص ذوي االعاقة. كما تعمل 
احلكومة على تزويد االش����خاص 
ذوي االعاقة باالجهزة التعويضية 
الالزمة لهم مجان����ا وفقا لتقرير 

اللجنة الفنية املختصة.
م����ادة )45(: مينح الش����خص 
ذو االعاق����ة الذي تق����رر اللجنة 
الفنية املختصة ان اعاقته توجب 

منهم االولوية في ذلك.

الفصل الخامس االندماج في المجتمع

م����ادة )18(: تلت����زم الهيئ����ة 
العامة للشباب والرياضة باتخاد 
االج����راءات الالزمة لضمان اقامة 
اندية ومراكز لالنشطة الرياضية 
والثقافية والترفيهية املتخصصة 
وفقا للمواصفات العاملية اخلاصة 
بذوي االعاقة في جميع احملافظات 

وذلك بهدف دمجهم في املجتمع.
مادة )19(: تعمل احلكومة على 
تشجيع الرياضيني من ذوي االعاقة 
على ممارسة االنشطة الرياضية 
ومساواتهم مع اآلخرين في املكافآت 
الرياضي  التش����جيعية والتفرغ 
وقانون االحتراف وسائر االمتيازات 

التي متنح للرياضيني.
م����ادة )20(: تلت����زم اجلهات 
احلكومية واالهلية في إنشاء املرافق 
واملباني عامة االس����تخدام التقيد 
بالتصميم العام املش����ار اليه في 

املادة )1( من هذا القانون.
مادة )21(: يشترط لترخيص 
وسائل النقل العامة وكذلك املركبات 
اخلاصة عامة االستخدام ان تكون 
مجهزة بالوسائل املناسبة خلدمة 

االشخاص ذوي االعاقة.
الهيئة على  مادة )22(: تعمل 
توعية املجتمع بحقوق االشخاص 
ذوي االعاق����ة والت����ي حتفظ لهم 

انسانيتهم وكرامتهم من خالل:
� توعية وارشاد االشخاص   1
ذوي االعاقة واسرهم بواجباتهم 
وحقوقهم املنص����وص عليها في 
هذا القانون والتشريعات االخرى 

واخلدمات التي تقرر لهم.
2 � تهيئ����ة البيئة احمللية من 
خالل املناهج التعليمية والدينية 
واحلياتي����ة والرياضي����ة لتلبية 
االحتياجات املقررة لالش����خاص 

ذوي االعاقة.
3 � تنظي����م حم����الت التوعية 
االعالمية، وحث وسائل االعالم على 
اعطاء صورة ايجابية لالشخاص 

ذوي االعاقة.
مادة )23(: تلتزم وزارة اإلعالم 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير 
مترجم للغة اإلش����ارة في وسائل 
اإلع����الم املرئية حال بث برامجها 
االخبارية والثقافية ووقائع جلسات 
مجلس األمة واملؤمترات على ان يتم 
تنفيذ لك خالل سنتني من تاريخ 

العمل بهذا القانون.

الفصل السادس: الرعاية 
االجتماعية

مادة )24(: تلتزم االسرة بضمان 
تكاتفها في توفير الرعاية لذوي 
االعاقة من افراده����ا الذين يثبت 
عجزهم عن رعاية انفس����هم وفقا 
لتقري����ر اللجنة الفنية املختصة، 
وتص����در الهيئة ق����رارا بضوابط 

واجراءات رعاية ذوي االعاقة.
مادة )25(: يتولى تقدمي الرعاية 
لذوي االعاق����ة كل من االم فاألب 
والزوج او الزوجة حسب االحوال 
طاملا كانوا قادرين على توفيرها 
والقيام في شؤونها، فإذا تبني عدم 
تواف����ر هذه الرعاية يكون املكلف 
به����ا قانونا اح����د اقاربه املقيمني 
في الكويت ممن يقدر على القيام 
مبس����ؤولية رعاية ذوي االعاقة 
واحملافظة عليه واالش����راف على 
شؤون حياته وذلك وفق الترتيب 
التالي: االوالد ثم اوالد االوالد ثم 
االخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا 
من بينهم م����ن يتولى رعاية ذي 
االعاقة مع اخطار املشرف بذلك، اما 
اذا لم يتم االتفاق بينهم ولم يتقدم 
احد لتول����ي الرعاية ترفع الهيئة 
االمر الى احملكمة املختصة لتكليف 
من يتولى من االقارب املشار اليهم 
او من غيرهم رعاية ذوي االعاقة 
او تقرير اقامته ف����ي احدى دور 
الرعاية االجتماعية بحسب كل حالة 

وظروفها اخلاصة.
مادة )26(: تعني الهيئة املشرفني 
من ذوي االختصاص االجتماعي 
او النفس����ي لالشراف على رعاية 
ذوي االعاق����ة ويك����ون لهم حق 
احلصول على املعلومات املتعلقة 
مبستحقي الرعاية والالزمة ألداء 
عملهم من اجلهات املعنية واستدعاء 
الى  املكلفني بالرعاية وتوجيههم 
واجباتهم وضب����ط الوقائع التي 
تقع باملخالفة الحكام هذا القانون 
وحترير احملاضر الالزمة بشأنها 

16 � تقدمي تقرير س����نوي عن 
أعمال الهيئة ملجلس األمة ومجلس 
الوزراء حول ما مت تنفيذه خالل 
السنة املاضية وما هو مخطط له 

خالل السنة القادمة.
مادة )49(: يكون للهيئة مجلس 
اعل����ى يختص بوض����ع االهداف 
والسياسات العامة للهيئة، ويشكل 
هذا املجلس برئاسة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه 

وعضوية كل من:
1 � وزير الشؤون االجتماعية 

والعمل.
2 � وزير الصحة.

3 � وزير التربية ووزير التعليم 
العالي.

4 � رئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة.

ويض����م املجل����س االعلى الى 
عضويته ممثلني جلمعيات النفع 
الع����ام واالندية العاملة في مجال 
االعاقة ترشحهما مجالس ادارات 
تلك اجلمعي����ات واالندية، واثنني 
من ذوي الكفاءة واخلبرة بشؤون 
االعاق����ة، ويش����ترط فيم����ن يتم 
ترش����يحهم أال تكون لهم مصالح 
مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم 
مرسوم بناء على عرض من الرئيس 
ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد ملرة 
واحدة مماثلة، وحتديد مكافآتهم 
بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 
ويصدر املجلس الئحة داخلية تنظم 
اجراءات العمل به وكيفية اصدار 
قراراته، ويعقد املجلس اجتماعني 
على االقل في الس����نة، وال يكون 
اجتماع املجل����س صحيحا اال اذا 
حضره اغلبي����ة االعضاء على ان 
يكون من بينهم الرئيس او نائبه، 
ويكون املدير العام للهيئة مقررا 

للمجلس.
م����ادة )50(: جتتمع جمعيات 
النفع الع����ام واالندية العاملة في 
مجال االعاقة لترش����يح واختيار 
ممثليها في املجلس االعلى ومجلس 
االدارة في الهيئة بناء على دعوة 
االجتماعي����ة  الش����ؤون  وزارة 

والعمل.
مادة )51(: يكون للهيئة مدير عام 
يعني مبرسوم � بناء على ترشيح 
من الرئيس � بدرجة وكيل وزارة 
م����ن املختصني وذوي اخلبرة في 
مجال التشخيص او رعاية وتأهيل 
االشخاص ذوي االعاقة وملدة اربع 
سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة 
مماثلة، ويكون مسؤوال عن تنفيذ 
التي يضعها املجلس  السياسات 
التي يتخذها  االعلى والق����رارات 
مجلس االدارة، وميثل املدير العام 
للهيئة امام القضاء وفي عالقاتها 
بالغير، ويجوز ان يكون له نائب 
او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم 

بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة )52(: يكون للهيئة مجلس 
ادارة يشكل بقرار من املجلس االعلى 
برئاسة املدير العام وعضوية كل 

من:
1 � ممثل عن كل من وزارة الصحة 
والتربية والتعليم العالي والشؤون 
االجتماعية والعمل والهيئة العامة 
للشباب والرياضة وديوان اخلدمة 
الوزير املختص  املدنية، ويرشح 
كل منهم، وال تقل درجته عن درجة 

وكيل وزارة مساعد.
2 � اربعة ممثلني عن جمعيات 
النفع الع����ام واالندية العاملة في 
مجال االعاق����ة تختارهم مجالس 
ادارة تلك اجلمعي����ات واألندية، 
واثنني من ذوي الكفاءة واخلبرة 
بشؤون االعاقة، يتم اختيارهما من 
خارج الهيئة بناء على ترشيح من 
املدير العام، وذلك ملدة اربع سنوات 
قابلة للتجديد ملرة واحدة مماثلة 
أال  ويشترط فيمن يتم ترشيحه 
يكون له مصالح مادية مع الهيئة. 
وحتدد مكافآت اعضاء مجلس االدارة 
بقرار يصدر من مجلس الوزراء وال 
يجوز اجلمع بني عضوية املجلس 

االعلى ومجلس االدارة.
وللمجلس ان يستعني مبن يراه 
مناس����با من اخلبراء واملختصني 
البداء ارائهم دون ان يكون لهم حق 

التصويت على القرارات.
م����ادة )53(: يص����در املجلس 
االعل����ى الالئحة الداخلية ملجلس 
االدارة بن����اء على اقتراح مجلس 
الالئحة  االدارة، وتتضمن ه����ذه 

بصفة خاصة ما يلي:
1 � تنظيم اعمال مجلس االدارة 

صدر القانون رقم 8 لس�نة 2010 بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ونش�ر في العدد 964 من اجلريدة الرسمية »الكويت 
اليوم« الصادر يوم األحد 28 فبراير، وجاء في القانون: بعد االطالع على الدس�تور، وعلى قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 
1960 والقوانني املعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة 
له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة املرور والقوانني املعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن 
األندية وجمعيات النفع العام والقوانني املعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع األهلي والقوانني 
املعدلة له، وعلى القانون رقم 28 لس�نة 1969 في ش�أن العمل في قطاع األعمال النفطية، وعلى األمر األميري بالقانون رقم 61 
لس�نة 1976 بإصدار قانون التأمينات االجتماعية والقوانني املعدلة له، وعلى املرس�وم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن 

املرور والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن املساعدات العامة والقوانني املعدلة له، وعلى 
املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم رقم 15 لسنة 1979 في 
شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم في شأن نظام اخلدمة املدنية الصادر في 4 ابريل سنة 1979م، وعلى 
املرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم 
بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات واملؤسسات العامة واإلدارات املستقلة، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في 
شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وعلى املرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، وعلى املرسوم بالقانون 
رقم 1 لس�نة 1990 مبنح زيادة في العالوات االجتماعية واملعاشات التقاعدية واملساعدات العامة، وعلى القانون رقم 47 لسنة 

1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانني املعدلة له وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية املعاقني وعلى القانون رقم 
1 لسنة 1999 في شأن التأمني الصحي على األجانب وفرض رسوم مقابل اخلدمات الصحية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في 
شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية والقوانني املعدلة له، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1959 
بتعديل بعض أحكام املرسوم األميري رقم 15 لسنة 1959 اخلاص بقانون اجلنسية الكويتية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 
بشأن إصدار قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم 
االحتراف في املجال الرياضي، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن استكمال املنشآت الرياضية، وعلى القانون رقم 31 لسنة 

2008 في شأن الفحص الطبي للراغبني في الزواج قبل امتام الزواج. وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه:
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وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء 
اجتماعات اللجان وفرق العمل التي 

يرى تشكيلها.
2 � حتديد اختصاصات املدير 

العام ونوابه.
3 � حتدي����د مكاف����آت اعضاء 
اللج����ان وفرق العم����ل واخلبراء 

واالستشاريني.
م����ادة )54(: يختص مجلس 

االدارة باآلتي:
1 � تنفي����ذ السياس����ة العامة 

للهيئة.
القرارات واللوائح  � اصدار   2
املتعلقة بالشؤون االدارية واملالية 

للهيئة.
3 � النظر في التقارير الدورية 
الت����ي تقدم عن س����ير العمل في 

الهيئة.
4 � النظر في كل ما يرى رئيس 
املجلس او احد اعضائه عرضه من 
مواضيع تدخل في اختصاصات 

الهيئة.
5 � اتخ����اذ ما ي����راه الزما من 
التي  القرارات لتحقيق االغراض 

انشئت الهيئة من اجلها.

مادة )68(: حتدد الهيئة املكلفني 
)أصدقاء املعاقني( بتطبيق أحكام 
هذا القان����ون والقرارات الصادرة 
تنفيذا له سواء من العاملني فيها 
او من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا 
بتحديد اختصاصاتهم وس����لطة 
الضبطي����ة القضائية املقررة لهم 

مبوجب هذا القانون.
مادة )69(: تتحم����ل اخلزانة 
العامة األعباء املالية الناجتة من 

تطبيق هذا القانون.
مادة )70(: يلغى القانون رقم 
49 لس����نة 1996 املشار اليه وكل 
القانون.  حكم يخالف احكام هذا 
الق����رارات الصادرة  وتبقى كافة 
تنفي����ذا ل����ه معموال به����ا فيما ال 
يتعارض م����ع احكام هذا القانون 
حلني ص����دور اللوائح والقرارات 

الالزمة لتنفيذه.
مادة )71(: يعمل بهذا القانون 
بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
مادة )72(: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 

� تنفيذ هذا القانون.

لسنة 1996 في شأن رعاية املعاقني 
الى الهيئ����ة، ويحتفظ املذكورون 
بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية 
التي كانوا يشغلونها في املجلس 

األعلى لشؤون املعاقني.

الفصل التاسع: العقوبات

مادة )59(: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر 
يعاقب باحلب����س مدة ال تتجاوز 
عشر س����نوات وبغرامة ال جتاوز 
ألفي دينار كويتي كل من ارتكب 

فعال من االفعال اآلتية:
1 � من ارتكب تزويرا في بطاقة 
اإلعاق����ة او اس����تعملها مع علمه 

بتزويرها.
2 � من أبدى أو قدم بيانات غير 
صحيحة امام اجلهة املختصة او 
اخف����ى معلومات بقص����د اإلفادة 
دون وجه ح����ق بأي من احلقوق 
او املزايا املقررة لذوي اإلعاقة بهذا 

القانون.
3 � من ساعد شخصا من غير 
ذوي اإلعاق����ة ف����ي انتحال صفة 

معاق.

وبغرامة ال تتج����اوز ثالثة آالف 
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني 
اذا ترتب على هذا اإلهمال إحلاق 
ضرر بالش����خص ذي اإلعاقة. أما 
اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي 
اإلعاقة تكون العقوبة احلبس مدة 
ال تتجاوز خمس سنوات وبغرامة 
ال تتجاوز خمس����ة آالف دينار او 

بإحدى هاتني العقوبتني.
وفي حال����ة العود خالل ثالث 
سنوات من تاريخ احلكم النهائي 

تكون العقوبة مضاعفة.
مادة )62(: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة 
وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار او 
بإحدى هاتني العقوبتني من استعمل 
بطاقة إعاقة دون ان يكون له احلق 

في ذلك.
مادة )63(: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب باحلب����س مدة ال تتجاوز 
ش����هرا وبغرامة ال تتجاوز مائة 
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل 
شخص استخدم املواقف اخلاصة 

للش����خص ذي اإلعاق����ة كل ثالث 
س����نوات من تاريخ تنفيذ أحكام 

هذا القانون.
مادة )66(: يعهد الى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية بتنفيذ 
احكام املعاشات املقررة مبوجب هذا 
القانون ويسري في شأنها احكام 
قانون التأمينات االجتماعية فيما 

لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة )67(: ال يجوز ألي موظف 
عام او اي ش����خص مكلف بخدمة 
عام����ة التوس����ط بأي ش����كل من 
االشكال لدى احدى اجلهات املعنية 
بشؤون ذوي اإلعاقة ألي من طرف 
من االطراف س����واء بطريق األمر 
او الطلب او الرجاء او التوصية 
ويجب على تلك اجلهات في هذه 
احلالة إخطار الهيئة واجلهة التي 
يتبعها املوظف او املكلف املش����ار 
القانونية  اليه التخاذ اإلجراءات 
بحقه. وال يج����وز ان يقبل البدء 
باإلجراءات اخلاصة مبعاملة املعاق 
إال عن طريقه او ولي أمره أو قريبه 
من الدرجة األولى او من لديه وكالة 

رسمية عنه.

4 � من استغل وظيفته في الهيئة 
لتحقيق مصالح ش����خصية له أو 
ألي جهة له بها عالقة مباشرة أو 

غير مباشرة.
مادة )60(: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سبع 
سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما 
استولى عليه من مال وذلك فضال 
عن إلزام����ه برد هذا املبلغ كل من 
انتحل صفة معاق يحق له بحكم 
القانون ان يحصل على مال معني 

واستولى على هذا املال.
مادة )61(: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر 
يعاقب باحلب����س مدة ال تتجاوز 
سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار 
كويتي او بإحدى هاتني العقوبتني 
كل ش����خص مكل����ف برعاية احد 
االشخاص من ذوي اإلعاقة ايا كان 
مصدر هذا االلتزام ويهمل في القيام 
بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم 
لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن 
القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة 
احلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات 

باالشخاص ذوي اإلعاقة دون وجه 
حق. وفي حالة العودة للمحكمة 
ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة 

ال تتجاوز الشهر.
مادة )64(: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر 
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة 
دينار وال تزي����د على ألفي دينار 
صاحب العمل او املسؤول عنه الذي 
يرفض دون عذر مقبول تشغيل 
الشخص ذي اإلعاقة الذي ترشحه 
اجلهة املختصة للعمل لديه وفق 
احكام هذا القانون والذي ال يلتزم 
بالوفاء بالنس����ب احملددة لتعيني 
ذوي اإلعاقة املشار اليها في املادة 
)14( م����ن هذا القان����ون، وتتعدد 
الغرامة بقدر عدد األشخاص الذين 

وقعت في شأنهم املخالفة.
وفي حال����ة العود خالل ثالث 
سنوات من تاريخ احلكم النهائي 

تكون العقوبة مضاعفة.

الفصل العاشر أحكام عامة

مادة )65(: تراجع الهيئة قيمة 
املخصص����ات املالي����ة التي متنح 

مادة )55(: يكون للهيئة ميزانية 
ملحقة مبيزانية الدولة يعدها املدير 
العام ويعتمده����ا مجلس االدارة 
وتبدأ السنة املالية للهيئة من اول 
ابريل من كل عام وتنتهي في آخر 
مارس من العام التالي، واستثناء 
من ذلك تبدأ السنة املالية األولى من 
تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 
في نهاية مارس من العام التالي، 
ويعد املدير العام مشروع احلساب 
اخلتامي للهيئة متهيدا لعرضه على 

مجلس اإلدارة العتماده.
مادة )56(: تتكون موارد الهيئة 
مما يخصص لها في ميزانية الدولة 
سنويا، وما يقبله مجلس االدارة 

من اعانات وهبات ووصايا.
م����ادة )57(: يص����در مجلس 
الوزراء، بناء على اقتراح املجلس 
األعلى، قراره باجلهات واإلدارات 
التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها 
الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع 

اجلهات التي تتبعها.
م����ادة )58(: ينق����ل املوظفون 
العاملون باملجلس األعلى لشؤون 
املعاقني الصادر بالقانون رقم 94 

إنشاء هيئة ُتعنى بشؤون ذوي اإلعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى
»الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة« تخضع إلشراف النائب األول لرئيس الوزراء 

المذكرة اإليضاحية للقانون
تقضي املادة العاشرة من الدستور بأن: »ترعى الدولة النشء، وحتميه من االستغالل، وتقيه االهمال 

االدبي واجلسماني والروحي«.
كما تقضي املادة احلادية عشرة منه بأن: »تكفل الدولة املعونة للمواطنني في حالة الشيخوخة أو املرض 
أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية«.

وانطالقا من املفهوم االسالمي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية االشخاص ذوي االعاقة 
ليس��ت منة أو ش��فقة وامنا هي واجب على املجتمع والتزام باجتاه الدولة نحو ضمان متتع االشخاص 
ذوي االعاقة بحقوقهم املدنية والسياس��ية اذ هم ميثلون شريحة من نسيج املجتمع لهم ذات احلقوق 

على قدم املساواة مع اآلخرين من غير ذوي االعاقة دون متييز بسبب اعاقتهم.
وترسيخا لهذه احلقوق وتقنينها أدرجها املشرع بالقانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية املعاقني، 
وهذا التدخل احملمود من املشرع ال يغني عنه اعادة النظر في القانون ككل، واعادة صياغته في منظومة 
متكاملة تتوافق مع التطور احلاصل على املستويني احمللي والدولي في مجال حتقيق مزيد من الرعاية 
لالشخاص ذوي االعاقة، ومبا يضمن متتعهم باحلقوق االساسية التي كفلها الدستور وأكدتها املواثيق 

الدولية. واعماال لهذه املبادئ ووضعها موضع التطبيق، كان هذا االقتراح بقانون.
وق��د جاء الفصل االول منه لبيان نطاق تطبيقه، حي��ث تضمنت املادة االولى منه تعريف املقصود 

ببعض املصطلحات التي ترددت فيه منعا للبس وإبرازا للمعنى املقصود منها.
وحددت املادة 2 منه نطاق تطبيقه من حيث االشخاص فشملت املواطن الكويتي وأبناء الكويتية من 
زوج غي��ر كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية واحلق��وق الوظيفية الواردة في هذا القانون. 
كما أجازت س��ريان بع��ض أحكامه على ذوي االعاقة من غير الكويتيني بق��رار يصدر من الهيئة وفقا 
للش��روط والضوابط التي تراها بعد موافقة املجلس االعلى. ونصت املادة 3 على معاملة الشخص ذي 
االعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي منذ ميالده ومدى حياته، وذلك بناء على قرار يصدر 

من وزير الداخلية.
وفي فصل ثان بعنوان »اخلدمات« حددت املادة 4 اخلدمات التي تقدمها احلكومة لالش��خاص ذوي 

االعاقة، وأجازت استحداث خدمات اخرى على ان يكون ذلك بناء على قرار يصدر من الهيئة.
وفي فصل ثالث بعنوان »حقوق االشخاص ذوي االعاقة« أوجبت املادة 5 على احلكومة اتخاذ التدابير 
االدارية وتوفير التجهيزات الالزمة لضمان متتع االشخاص ذوي االعاقة بحقوقهم املدنية والسياسية. 
وألزمت املادة 6 احلكومة باتخاذ االجراءات االدارية والتنظيمية لضمان ش��مول خطط وبرامج التنمية 

وبرنامج عمل احلكومة على االحتياجات واخلدمات الالزمة لالشخاص ذوي االعاقة.
وأوجبت املادة 7 على احلكومة توفير اخلدمات الوقائية واالرشادية والعالجية والتأهيلية لالشخاص 
ذوي االعاقة بكافة املراكز العالجية، وان تعمل على احلد من أسباب االعاقة، باالضافة الى توفير العالج 
له��م باخلارج عند الضرورة. كما ألزمت املادة 8 احلكوم��ة بتوفير الكوادر الطبية املتخصصة واملدربة 
لتقدمي اخلدمات العالجية لالش��خاص ذوي االعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والعالج الطبيعي لهم في 

منازلهم ملن حتدد اللجنة الفنية املختصة حاجته لهذه الرعاية.
وقررت املادة 9 التزام احلكومة بتقدمي اخلدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية لالشخاص 
ذوي االعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، وذلك على قدم املس��اواة مع اآلخرين، باالضافة 
الى توفير الكوادر التربوية واملهنية املتخصصة لهم، وكذا توفير الوس��ائل الس��معية واملرئية الالزمة 
ملساعدتهم على استكمال تعليمهم، كما نصت على أن تعمل وزارة التربية على توفير الدورات التدريبية 
للمعلمني في املدارس الكتشاف حاالت صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها، كما ألزمت 
املادة الهيئة بتحمل تكاليف االختبارات اخلاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم 

وزارة التربية بتوفير املراكز اخلاصة لهذه االختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوجبت املادة 10 على احلكومة اتخاذ كافة الترتيبات االدارية والتنظيمية لدمج االشخاص ذوي االعاقة 

وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم املختلفة مبا يؤهلهم لالندماج في املجتمع.
وأش��ارت املادة 11 الى التزام احلكومة بتخصيص نس��بة من مقاعد البعثات واملنح الدراسية سواء 
في الداخل أو اخلارج لالش��خاص ذوي االعاقة وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة وفقا 

لنوع ودرجة االعاقة.
كم��ا ألزمت املادة 12 احلكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدري��ب واعادة التأهيل والورش التدريبية 
لالش��خاص ذوي االعاقة في جميع احملافظات وتزويدها بالكوادر الفنية املتخصصة، واشترطت تنفيذ 

ذلك خالل ثماني سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي فصل رابع بعنوان »التأهيل والتشغيل« نصت املادة 13 على أن حتدد الهيئة، باالتفاق مع اجلهة 
املعنية، املراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول االشخاص ذوي االعاقة مبراكز التأهيل والتدريب 
واحلاالت التي يجوز فيها االعفاء من بعض هذه الشروط، كما نصت على اعطاء احلاصلني على شهادات 
التأهيل املهني أولوية التعيني في الوظائف واملهن على أن يراعى في ذلك الشروط املقررة قانونا لشغل 
تلك الوظائف، وأوجبت املادة 14 على اجلهات احلكومية واالهلية وقطاع النفط، التي يعمل بها خمسون 
عامال كويتيا على االقل، بتشغيل عدد من االشخاص من ذوي االعاقة املؤهلني ال يقل عددهم عن 4% من 
مجموع العاملني الكويتيني لديها. وحظرت على هذه اجلهات رفض تعيني املرش��حني للعمل دون سبب 
مقب��ول خالف االعاقة، وأجازت للحكومة تقدمي الدعم امل��ادي جلهات العمل التي تتجاوز في التوظيف 

النسبة احملددة، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من السلطة املختصة بناء على عرض الهيئة.
وألزم��ت امل��ادة 15 جهات العمل بتحديد املهن والوظائف الش��اغرة لالش��خاص ذوي االعاقة وفقا 
لتخصصاتهم، على أن تقدم بيانا دوريا بذلك كل س��تة أش��هر لكل من ديوان اخلدمة والهيئة وبرنامج 

اعادة هيكلة القوى العاملة، كما أوجبت العمل بتجهيز بيئة العمل املناسب لهم.
وأسندت املادة 16 الى الهيئة حتديد االجراءات الكفيلة مبنع جميع صور اساءة استغالل االشخاص 

ذوي االعاقة في العمل.
وأوجبت املادة 17 على الدولة ضمان متتع االشخاص ذوي االعاقة بالترقيات واالمتيازات الوظيفية 

واملكافآت في كافة القطاعات وعلى أن يكون للمتميزين منهم االولوية في ذلك.
وفي فصل خامس بعنوان »االندماج في املجتمع« أوجبت املادة 18 على الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اتخ��اذ االجراءات الكفيلة لضمان اقامة اندية ومراكز رياضية وثقافية لالش��خاص ذوي االعاقة، وذلك 

وفقا للمواصفات العاملية.
وألزم��ت امل��ادة 19 احلكومة بتش��جيع الرياضي��ني من ذوي االعاقة ومس��اواتهم م��ع الرياضيني 

اآلخرين.
وألزمت املادة 20 اجلهات احلكومية واالهلية عند انش��اء املرافق واملباني عامة االس��تخدام بالتقيد 

بالتصميم العام املشار اليه في املادة 1 من هذا القانون.
واشترطت املادة 21 لترخيص وسائل النقل العام واملركبات اخلاصة عامة االستخدام ان تكون مجهزة 

بالوسائل املناسبة خلدمة االشخاص ذوي االعاقة.
وأوجب��ت املادة 22 على الهيئ��ة توعية املجتمع بحقوق االش��خاص ذوي االعاقة والتي حتفظ لهم 

انسانيتهم وكرامتهم بالطرق التي حددتها.
كم��ا أوجبت امل��ادة 23 على وزارة االعالم توفير مترجم للغة االش��ارة حال بث برامجها االخبارية 
والثقافية ووقائع جلس��ات مجلس االمة واملؤمترات وحددت مدة لتنفيذ ذلك خالل س��نتني  من تاريخ 

العمل بهذا القانون. وفي فصل سادس بعنوان »الرعاية االجتماعية« نصت املادة 24 على تكاتف األسرة 
في توفير الرعاية لذوي اإلعاقة من أفرادها وأحالت الى قرار يصدر عن الهيئة بتنظيم رعايتهم.

وعنيت املادة 25 ببيان من الذي يتولى الرعاية فأسندتها للزوج والزوجة مادام قادرا على أدائها، فإذا 
تب��ني ع��دم توافر هذه الرعاية كان املكلف بها قانونا احد اقاربه املقيمني بالكويت ممن يقدر على القيام 
مبسؤولية رعاية املعاق واحملافظة عليه واإلشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: األوالد 
ثم أوالد األوالد ثم اإلخوة، واذا تعدد افراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية املعاق مع 
إخطار املش��رف بذلك، وأوضحت املادة انه اذا لم يتم االتفاق بني أفراد الفئة الواحدة او لم يتقدم احد 
من الفئة الس��الفة لتولي الرعاية ففي تلك احلالة تتولى الهيئة رفع األمر الى احملكمة املختصة لتكليف 
من يتولى من األقارب املش��ار اليهم او من غيرهم رعاية املعاق او تقرير إقامته في احدى دور الرعاية 

االجتماعية بحسب كل في حالة وظروفها.
بينما عهدت املادة 26 الى الهيئة بتعيني مشرفني من ذوي االختصاص االجتماعي والنفسي لإلشراف 
عل��ى رعاية ذوي اإلعاقة ومنحتهم حق احلصول على املعلومات املتعلقة مبس��تحقي الرعاية من ذوي 
اإلعاقة والالزمة ألداء عملهم س��واء كانت معلومات صحية او مدنية او اي معلومات اخرى من اجلهات 
املعنية كما خولتهم س��لطة اس��تدعاء املكلفني بالرعاية وتنبيههم الى واجباتهم على نحو ملزم، وكذلك 
ضب��ط احلاالت التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون وحترير احملاضر الالزمة بش��أنها وإحالتها الى 
اجلهات املختصة. وحرصا على متكني الهيئة من الرقابة واإلش��راف على رعاية املعاق ألزمت املادة 27 
الش��خص املكلف برعاية املع��اق بإخطارها كتابة في حالة وفاة املش��مول بالرعاية او مرضه او تبديل 

مسكنه او غيابه عن املسكن.
وأجازت املادة 28 للهيئة ان تطلب من احملكمة تغيير املكلف بالرعاية او إحالة ذي اإلعاقة في إحدى 

دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل كلما دعت احلاجة الى ذلك.
وفي فصل سابع بعنوان »املزايا واإلعفاءات« قررت املادة 29 صرف مخصص شهري للشخص ذي 
اإلعاقة حتى سن الثامنة عشرة، وذلك طبقا لنوع درجة اإلعاقة على ان يستمر صرف هذا املخصص له 
في حالة اس��تمراره بالدراسة اجلامعية حتى سن السادسة والعشرين، كما نصت على استحقاق املرأة 
التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة وال تعمل مخصصا شهريا، وذلك بناء على الشروط والضوابط التي 

تضعها الهيئة.
كما نصت املادة 30 على سريان أحكام املواد التالية لها في هذا الفصل على األشخاص ذوي اإلعاقة 

الشديدة واملتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
كم��ا نصت امل��ادة 31 على ان تصرف لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة الكويتيني منح��ة زواج تعادل ما 
يتقاض��اه أقرانه��م من غير ذوي اإلعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية ش��ريطة ان يكون عقد الزواج 

موثقا بالكويت.
وقررت املادة 32 أحقية األشخاص ذوي اإلعاقة، متى توافرت فيهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، 
الزيادة التي قررتها املادة � بصرف النظر عما اذا كان ذووهم قد متتعوا بتلك الزيادة من عدمه � ولذويهم 
ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية زيادة مقدارها عشرة آالف دينار كويتي على قيمة 
القرض اإلسكاني املخصص ألقرانهم من غير ذوي اإلعاقة، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من 
الهيئة باالتفاق مع بنك التس��ليف واالدخار، كما نصت على منح األش��خاص ذوي اإلعاقة البسيطة او 

ذويهم مبلغ 5 آالف دينار كويتي، وأبانت كيفية االقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف واالدخار.
وقررت املادة 33 أحقية األسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة في احلصول على القرض 
العقاري من بنك التسليف واالدخار واستثناءها من حكم املادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
ش��أن الرعاية السكنية ش��ريطة ان يكون قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة املنصوص عليها في 

تلك املادة مضافا إليها نسبة 50% منها.
وقررت املادة 34 منح األشخاص ذوي اإلعاقة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية 

السكنية أقدمية اعتبارية ال تتجاوز مدتها 5 سنوات وفقا لنوع وشدة اإلعاقة.
ونصت املادة 35 على أحقية املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا إعاقة 

شديدة، سكنا بغرض االنتفاع به فقط، وال يزول عنها هذا احلق اذا توفي عنها من ترعاه.
ونصت املادة 36 على ان تزاد العالوة االجتماعية املقررة قانونا لألوالد مبا يوازي 100% من قيمتها 
األصلية عن كل ولد من األوالد ذوي اإلعاقة واس��تثنت احتس��اب األوالد ذوي اإلعاقة من عدد األوالد 
الذي حدده القانون ملنح تلك العالوة، وتعاد تس��وية املعاش��ات التقاعدية التي يس��تحق أصحابها هذه 
الزيادة، وحظرت صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، كما نصت على 

عدم خضوع تلك العالوات ألي استقطاعات في حالة تسوية املعاش التقاعدي.
وقررت املادة 37 إعفاء الشخص ذي اإلعاقة من كافة الرسوم احلكومية مقابل اخلدمات العامة.

ونصت املادة 38 على استحقاق املوظفة ذات اإلعاقة إجازة خاصة مبرتب كامل ال حتسب من إجازاتها 
األخرى اذا كانت حامال وأوصت بذلك اللجنة الفنية املختصة، كما نصت على اس��تحقاق املوظفة ذات 
اإلعاقة في القطاعات احلكومية واألهلية النفطية اجازة وضع ملدة 70 يوما وإجازة رعاية األمومة التالية  

إلجازة الوضع ملدة اربعة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف راتب.
كما نصت املادة )39( على اس��تثناء املوظف ذي اإلعاق��ة من تنظيم اإلجازات الطبية وفقا ملا تقرره 

اللجنة املختصة وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة وفقا لنوع ودرجة اإلعاقة.
كما نصت على استحقاق املوظف او املوظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي االعاقة اجازة خاصة 
مبرت��ب كامل اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعالج في الداخل او اخلارج وفقا ملا تقرره اللجنة الفنية 

املختصة.
وقررت املادة )40( أحقية املوظف واملوظفة من ذوي االعاقة بصرف النظر عن درجة وشدة االعاقة، او 
املوظف او املوظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي االعاقة الشديدة او املتوسطة في تخفيض ساعات 

العمل بواقع ساعتني يوميا مدفوعة األجر، وأحالت في تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة.
ونصت املادة )41( على انه استثناء من احكام قانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت 
التقاعد للعس��كريني يستحق املؤمن عليه او املستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية انه معاق معاشا تقاعديا 
يعادل 100% من املرتب اذا بلغت مدة خدمته احملسوبة في املعاش 15 سنة على األقل بالنسبة للذكور و10 

سنوات بالنسبة لإلناث، ولم تشترط للحصول على املعاش في هذه احلالة بلوغ سن معينة.
ونصت املادة 42 على انه استثناء من احكام قانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات العسكريني 
يستحق املؤمن عليه او املستفيد ممن يرعى )ذكرا أو أنثى( او زوجا )ذكرا أو أنثى( ذا اعاقة شديدة او 
متوسطة معاشا تقاعديا يعادل 100% من املرتب اذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة في املعاش 20 سنة للذكور 

و15 سنة بالنسبة لإلناث، ولم تشترط للحصول على املعاش في هذه احلالة بلوغ سن معينة.
ونصت املادة )43( على اس��تحقاق الشخص ذي االعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة، وأحالت في 
تنظيم ذلك الى قرار يصدر من الهيئة وحظرت اجلمع بني هذا املعاش واملخصص الش��هري املس��تحق 
طبقا للمادة )29( واملعاش املستحق للمادة )41( من هذا القانون او طبقا لقانون التأمينات االجتماعية او 

معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني، وعلى ان يصرف لذي االعاقة املعاش االكبر منهما.
وأوجبت املادة )44( اعفاء األدوات واالجهزة التأهيلية والتعويضية الالزمة لألشخاص ذوي االعاقة 
من الرسوم والضرائب بأنواعها، وان تعمل احلكومة على تزويدهم بها بال مقابل وذلك بناء على تقرير 

من اللجنة الفنية املختصة.
وقررت املادة )45( منح الش��خص ذي االعاقة الذي تقرر اللجن��ة الفنية املختصة ان اعاقته توجب 

االستعانة بسائق او خادم مقابال ماديا حتدده الهيئة على اال يقل عن 100 دينار.
وأك��دت املادة )46( منح الش��خص ذي االعاقة بطاقة تكفل له التمت��ع باخلدمات واملزايا املقررة في 

هذا القانون.
وفي فصل ثامن بعنوان »الهيئة العامة لش��ؤون ذوي االعاقة« نصت املادة )47( على انش��اء هيئة 
عامة تعنى بش��ؤون ذوي االعاقة ذات شخصية اعتبارية تخضع إلشراف النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء.
وأوضحت املادة )48( اختصاصات الهيئة مبا يجعل لها الصالحيات الكفيلة مبباشرة اإلشراف على 

النشاطات املتعلقة برعاية وتأهيل األشخاص ذوي االعاقة.
وأوردت املادة )49( كيفية تش��كيل املجلس األعلى للهيئة وقد رئي ان يكون برئاس��ة النائب االول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء او من ينوب عنه وعضوية الوزراء املعينني حتى تكون الهيئة على مس��توى 
املس��ؤولية امللقاة على عاتقها، وان يضم املجلس الى عضويته ممثل��ني جلمعيات النفع العام واألندية 
العامة في مجال االعاقة او اثنني من ذوي الكفاءة واخلبرة بش��ؤون االعاقة، كما خولت املجلس س��لطة 

اصدار الئحته الداخلية لتنظيم اعماله وكيفية اصدار قراراته ودورية اجتماعاته.
وعنيت املادة )50( ببيان كيفية اجتماع جمعيات النفع العام واألندية العاملة في مجال اإلعاقة الختيار 

ممثليها في املجلس األعلى ومجلس اإلدارة في الهيئة.
ونصت املادة )51( على تعيني مدير عام للهيئة من املختصني وذوي اخلبرة في مجال التشخيص او 

رعاية وتأهيل األشخاص ذوي االعاقة ميثل الهيئة امام القضاء وفي عالقتها مع الغير.
وأوردت املادة )52( كيفية تشكيل مجلس ادارة الهيئة برئاسة املدير العام وعضوية ممثل عن كل من 
وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون االجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة 
وديوان اخلدمة املدنية واربعة ممثلني جلمعيات النفع العام واألندية العاملة في مجال االعاقة واثنني من 

ذوي الكفاءة واخلبرة بشؤون االعاقة على ان يتم اختيارهم من خارج الهيئة.
وخولت امل��ادة )53( املجلس األعلى اصدار الالئحة الداخلية ملجل��س ادارة الهيئة التي تنظم اعماله 
وكيفية اصدار قراراته واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها وكذلك حتديد مكافآت 

اعضاء املجلس ونواب املدير العام ومكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل واخلبراء واالستشاريني.
ونصت املادة )54( على اختصاصات مجلس ادارة الهيئة.

ونصت املادة )55( على ان يكون للهيئة ميزانية ملحقة مبيزانية الدولة.
وأوردت املادة )56( كيفية احلصول على املوارد املالية للهيئة.

وأحالت املادة )57( إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء بتحديد اجلهات واالدارات التي تنقل تبعيتها 
الى الهيئة.

بينما نصت املادة )58( على ان ينقل املوظفون العاملون باملجلس االعلى لش��ؤون املعاقني الصادر 
بالقانون رقم 49 لس��نة 1996 في ش��أن رعاية املعاقني الى الهيئة مع احتفاظهم بدرجاتهم ومستوياتهم 

الوظيفية التي كانوا يشغلونها من قبل.
وفي فصل تاس��ع بعنوان »العقوبات« نصت املادة 59 على اجلزاء اجلنائي الذي يوقع على كل من 
يرتك��ب احد االفعال املنصوص عليها بهذه املادة، فتناولت عقاب كل من ارتكب تزويرا في بطاقة اعاقة 
او استعملها مع علمه بتزويرها، ومن ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام اجلهة املختصة او اخفى 
معلومات بقصد االفادة دون وجه حق باحلقوق واملزايا املقررة بهذا القانون، ومن ساعد شخصا من غير 
ذوي االعاقة في انتحال صفة معاق، ومن استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له او ألي 
جهة له بها عالقة مباشرة او غير مباشرة، ان قررت عقوبة احلبس الذي ال يتجاوز مدته عشر سنوات 

والغرامة التي ال تتجاوز ألفي دينار، وذلك دون االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
وتضمن��ت املادة 60 اجلزاءات التي تترتب على مخالف��ة احكامها فهناك عقوبات تتمثل في احلبس 
واس��ترداد ما ص��رف دون وجه حق، باالضافة الى عقوبة جزائية تتمثل ف��ي الغرامة التي تعادل قيمة 
املبل��غ الذي صرفه دون وجه حق وذلك دون االخالل بأي عقوبات أش��د ينص عليها قانون اجلزاء او 
اي قانون آخر، وتلك العقوبات توقع على من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على 

مال معني واستولى على هذا املال.
ونص��ت املادة 61 على اجلزاء الذي يلحق كل من يرتكب احد االفعال املنصوص عليها فيها فنصت 
على انه مع عدم االخالل بأي عقوبة اش��د ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز س��نة 
وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص يكلف برعاية احد االشخاص ذوي 
االعاق��ة ايا كان مصدر ه��ذا االلتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه 
الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وغرامة ال 
تتجاوز ثالثة آالف دينار او بإحدى هاتني العقوبتني اذا ترتب على هذا االهمال إحلاق ضرر بالش��خص 
ذي االعاقة، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي االعاقة تكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز خمس 
س��نوات وغرامة ال تتجاوز خمس��ة آالف دينار او بإحدى هاتني العقوبتني، وتضاعف العقوبة في حالة 

العودة خالل ثالث سنوات من تاريخ احلكم النهائي.
وقررت املادة 62 مع عدم االخالل بأي عقوبة اش��د ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل من استعمل بطاقة اعاقة دون 

ان يكون له احلق في ذلك.
بينما قررت املادة 63 مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس مدة 
ال تتجاوز ش��هرا وبغرام��ة ال تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل من اس��تخدم املواقف 
اخلاصة باالش��خاص ذوي االعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة يجوز للمحكمة ان تأمر بس��حب 

رخصة القيادة مدة ال تتجاوز الشهر.
ونص��ت املادة 64 على عقاب كل من يلزمه القانون بتش��غيل ذوي االعاقة ويرفض ذلك دون عذر 
مقبول وفي فصل عاشر بعنوان »أحكام عامة« اوجبت املادة 65 على الهيئة مراجعة املخصصات املالية 

التي متنح للشخص ذي االعاقة كل ثالث سنوات.
ونصت املادة 66 على ان يعهد الى املؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية بتنفيذ احكام املعاش��ات 
املقررة مبوجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات االجتماعية فيما لم يرد بشأنه 

نص خاص.
وحظرت املادة 67 على اي موظف عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة التوسط لدى احدى اجلهات 

املعنية بشؤون ذوي االعاقة واوجبت على تلك اجلهات اخطار اجلهة التابع لها بذلك.
واسندت املادة 68 الى الهيئة حتديد االشخاص املكلفني بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة 
تنفيذا له س��واء من العاملني لديها او من خارجها. بينما نصت املادة 69 على ان تتحمل اخلزانة العامة 

االعباء املالية الناجتة عن تطبيق احكام هذا القانون.
وقررت املادة 70 إلغاء القانون رقم 49 لس��نة 1996 وكل نص يتعارض واحكام هذا القانون وتبقى 
جمي��ع القرارات الصادرة تنفي��ذا له معموال بها فيما ال يتعارض مع اح��كام هذا القانون حتى صدور 

اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذه.


