
 (والتسعون  ادسسالالتقرير )  

 
 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب 
 لفصل التشريعي األولا

 الرابع يدور االنعقاد العاد
____ 

 جلنة االقرتاحات والشكاوى
 رئيس جملس النواب /األستاذ الدكتور

أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير جلنة االقرتاحات أتشرف أبن فحتية طيبة وبعد،     
عدم منح بشأن خالد حنفى مجعة ،  السيد النائب /من وى عن اقرتاح برغبة مقدم والشكا

العصا  التعامل معإال يف حالة اجتياز اختبار على رخصة قيادة السيارات للمتقدمني 
 املخصصة للمكفوفني . البيضاء

 اجمللس املوقر . بعرضه علىرجاء التفضل 
 والسبيد ،اا مقبرراا ألبليقي محبد  دسبو حممبد  /النائبب وقد اختار مكتبب اللننبة السبيد

 هلا فيه أمام اجمللس. ، تياطياا مقرراا اح مجال هند  /النائب
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام .
 رئيس اللننة                                                           25/11/2018

 مهام العاديل مصطفى             
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 شكاوى تقرير جلنة االقرتاحات وال
 السيد  مقدم من عن اقرتاح برغبة

 عدمبشأن خالد حنفى مجعة ، النائب / 
 منح رخصة قيادة السيارات للمتقدمني

ل امالتعإال يف حالة اجتياز اختبار على 
املخصصة  العصا البيضاء مع

 .للمكفوفني
____ 

 يفأحببببال األسببببتاذ الببببدكتور رئببببيس اجمللببببس 
إىل  ،2018سببببببنة  برأكتببببببو مببببببن  الثالثببببببني

سبببته ، لدرااملقبببدمرغببببة القبببرتاح باللننببببة، ا
وإعببببداد تقريببببر عنببببه يسعببببر  علببببى اجمللببببس 

 . املوقر
 سامالببيف عقببدت اللننببة اجتماعبباا لن ببر  

، حضر  2018سنة  نوفمرب منوالعشرين 
، والسببببيد النائببببب اللننببببة أعضبببباءالسببببادة 

 كومبببةمقبببدم االقبببرتاح، كمبببا حضبببر عبببن اح
 :    السيد

دارة اإلوكيبببببل .. الببببببو  إدوار /  اللبببببواء -
 . خليةالعامة للشئون القانونية بوزارة الدا

 
ه برغبة ومذكرتظرت اللجنة االقرتاح ن 

د اإليضااااااااستعةد واظااااااااا  س ت نظااااااااار ال ظااااااااا   
والالئحااة ال ايلعااة لل،جلااتد واظاا ،      

 الااع  د و جناةأعضاس  اللنظار الااس    ستوجه

 بمناااا و  ع االقاااارتاحد و   الااااا النسئااااد م اااا  
 احلك مةد ف بني هلس:

 -والا: يهدف االقرتاح برغبة إىل:أ
عاا   ماانص  ييااة قعااس   الاااعس ات 

لا  ع ال يف تسلة اج عسز اي بس  لل،   مني 
املخييااااااة  ال يااااااس البعضااااااس  ال  سماااااا  ماااااا 
 لل،كف فني .

امة ة الع.. وكيل اإلدار / اللواءضح اثنياا: أو 
 :للشئون القانونية بوزارة الداخلية

 ن هنااااااااااسر لاللااااااااااة  ااااااااااسو  لاااااااااا زا    -
 ابة لل، رتح :ال ايلعة ابلن

ي   طااااااالد  مبااااااس    للعاااااا   ال ااااااسمل األول :
 (لذوى االت عسجست اخلسصة ) املكف فني 

مت أك  بر من ك  عس  و من  15ر  له  وامل
 يطااس  ععاا    ا ات املاارو  علاا  مااا  ى 

 يااااه عه  ياااة مياااار ال ربعاااة لااااذا العااا   لل ن
أبمهعاااااة ال  سمااااا   مااااا  هااااا ال  ا  اااااخس   

 . واترتا  ال يس البعضس 
ضاااا  مت  يطااااس    ا ات املاااارو  ب   ين :الثببببا

جب،عااا    اااس ات املااارو   –  اااس ات ضااا ئعة 
وناااااة ابملعاااااس ين الرئعااااااعة ل كااااا ن   سباااااة م س

         ومااااااسع   لاااااذوت االت عسجاااااست اخلسصاااااة 
( ألناااااااااااس  عبااااااااااا   املعاااااااااااس ين ) املكفااااااااااا فني 

 .الرئعاعة
مت  يطااس  اإل ا   ال سمااة لاانظ    الثالبب: :

  اج وتض،ني امل ل مست ب زا   ال ايلعة إب
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اي باااااااس ات ال عاااااااس   ابمل ل ماااااااست الكسفعاااااااة  
ل ااااااااها  امل ااااااااس  الل يااااااااس البعضااااااااس  وماااااااا ى 

 وقسئ ت املركبست ب  اع  اظ خ امهس .
ن وزا   الرتبعة وال  لع  جيد أبوأن    

أن يكاااااااااا ن هلااااااااااس  و  ف ااااااااااس   يف  ن اااااااااار 
 عااان ال ياااسوت لع،هاااس كسفعاااة  امل ل ماااست ال

لفاااة البعضاااس  ع،عااا  املراتااا  ال ،رياااة املخ 
  واتااااارتا  ماااااا خ معهس واإلل اااااها  ابل  سمااااا

 م ه  .
 :اح السيد النائب مقدم االقرت ضح أو لثاا:اث

حي فااااااا  ال اااااااس  يف من يااااااا   اااااااهر 
د  ر من ك  عس  بع   ال ياس البعضاس أك  ب

 ماااه مااان امل لااا   أن ال ياااس البعضاااس  هااا  و 
         ن تسملهاااااااس مااااااان فسقااااااا ت البيااااااار ينباااااااه أب

عي أو املكفاا فني د ونظااراد ل اا   وجاا   الاا  
قسئااا ى الكاااسيف أبمهعاااة تلاااد ال ياااس لااا ى 

املركبااااااااست املخ لفااااااااة فاااااااا ن  أت اااااااا   لااااااااذا 
         قاااااااارتاح بمااااااااالد يف قب لااااااااه تعاااااااا  أقاااااااارتح اال
ذا ييااااة ال عااااس   لل،  اااا    ال  ال متاااانص   أ

 عضااس علاا  م رف ااه لل يااس الب اوز اي بااس د جتااس
،اس كوأمهع هس وأن تسملهس من املكفا فني د  

  ال ياس البعضااس أقارتح أن يكاا ن هناسر  مااه
 ياا   ال اا  يد علعهااس يفضاا،ن الرماا ز الاا  

 ال   يد عل  قعس   الاعس ات .كه مرا 
 

 

 مجيببعبعببد أن اسببتمعل اللننببة إىل 
 وزاريتفإهنببببببببببا تولببببببببببي وجهببببببببببات الن ببببببببببر 

عببببببدم مببببببنح بالتنميببببببة ا ليببببببة و ، داخليببببببةال
 إال يفرخصة قيادة السيارات للمتقبدمني 

 التعامبببل مبببعحالبببة اجتيببباز اختببببار علبببى 
 ،املخصصببة للمكفببوفني  العصببا البيضبباء

الح املتابعة واإللتولى وزارة التخطيط و و 
 ايلالعببببام املبببب خبطببببة دراج املقببببرتحاباإلدار  
2019/2020. 

اح برغبببببببة تبببببرى اللننببببببة أن االقببببببرت 
جمللببببببس املببببببوقر امقببببببول  ببببببكالا، وتولببببببي 

كومبببببة اللببببباذ البببببالزم بشبببببأن إبحالتبببببه لل 
 تنفيذ .
  
واللننة إذ تقدم تقريرها إىل  

          رجو املوافقة على تاجمللس املوقر 
 ما انتهل إليه . 

 ئيس اللننة ر  
 مهام العاديل مصطفى    
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 اقرتاح برغبة
 السيد النائب مقدم من 

 خالد حنفى مجعة 
____ 

 
 ص االقرتاحن

عدم منح رخصة قيادة السيارات 
ار إال يف حالة اجتياز اختبللمتقدمني 

 العصا البيضاء التعامل مع على
 املخصصة للمكفوفني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يةذكرة اإليضاحامل

حي فااااااا  ال اااااااس  يف من يااااااا   اااااااهر 
أك اا بر ماان كاا  عااس  بعاا   ال يااس البعضااس  د 
ومن امل ل   أن ال يس البعضس  ه   مه ينبه 

أبن تسملهااااااااااااااااس ماااااااااااااااان فسقاااااااااااااااا ت البياااااااااااااااار            
كفااا فني د ونظااااراد ل اااا   وجاااا   الاااا عي أو امل

الكااااسيف أبمهعااااة تلااااد ال يااااس لاااا ى قسئاااا ى 
املركبست املخ لفاة فا ن  أت ا   لاذا االقارتاح 
بماالد يف قب لااه تعا  أقاارتح أال متانص  ييااة 

علاا   اال عااس   لل،  اا    ال  ذا جتااسوز اي بااس د 
م رف ه لل يس البعضاس  وأمهع هاس وأن تسملهاس 

ح أن يكا ن هناسر من املكف فني د ك،اس أقارت 
 مااه ال يااس البعضااس  ضاا،ن الرماا ز الاا  ياا   
ال ااااا  يد علعهاااااس يف مراكاااااه ال ااااا  يد علااااا  

 قعس   الاعس ات .
 

 مقدم االقتراح
  خالد حنفى مجعة

 عضو مجلس النواب
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


