
( 0بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ) م4440( لسنة 04قرار مجلس الوزراء رقم )
 م بشأن حقوق المعوقين9111لسنة 

 
 مجلس الوزراء، 
 ( منه، 07سيما المادة رقم )على القانون األساسي المعدل وال بعد اإلطالع

  ،( منه91سيما المادة )بشأن حقوق المعوقين وال 9111سنة ( ل4وعلى القانون رقم )
وبناااااء علااااى عااااار  وزتاااار الشااااالون االجقماعيااااةل وبنااااااء علااااى ماااااا  قاااار  مجلاااااس الااااوزراء  قاااااارت  

91/4/1774،  
 قرر ما يلي: 

 الفصل األول
 قصنيف اإلعاقات وقعرتفها

 (9مادة )
 نصنف اإلعاقات على النحو القالي: 

ضالت  و العظام هي اإلعاقة الناقجة عن خلل وظيفي في األعصاب  و الع اإلعاقة الحركية: ل9
  و المفاصل قحد  و قفقد القدرة الحركية للجسمل 

هاي اإلعاقااة الناقجاة عان  صااابة  و قلاف فاي األعضاااء الحساية وتناق  عنهااا  اإلعاقاة الحساية: ل1
 ( 9هو وارد في الملحق رقم ) ا عاقة بصرتة  و سمعية  و نطقية طبقا لم

ي الوظااا ف العليااا للاادمار كااالقركيز والعااد هااي اإلعاقااة الناقجااة عاان خلاال فاا ل اإلعاقااة النهنيااة:3
ل 4والناكرة وتنق  عنها  عاقة قعليمية  و صعوبة قعلم  و خلال فاي القصارفات والسالوش للشاخ ل 

هي اإلعاقة الناقجة عن  مرا  نفسية  و وراثية  و  جن ية  و كل ما يعيق العقل  اإلعاقة العقلية:
 عن القيام  وظا فه المعروفةل 

 هي عبارة عن وجود  عاققين لدى شخ  واحدل  لمزدوجة:اإلعاقة ا ل5
هااي عبااارة عاان وجااود مجموعااة ماان اإلعاقااات المخقلفااة لاادى شااخ  واحاادل  ل اإلعاقااة المركبااة:6

 ضااافة  لااى القعاااارتف الماانكورة ياااقم االلقاازام بالمفاااهيم والمصاااطلحات الااواردة فاااي قوصاايات األمااام 
 (ل 1المقحدة الواردة في الملحق رقم )

 (1مادة )
( المرفااق وهااي القااي يكااون فيهااا 9ل قصاانيف درجااات اإلعاقااة حسااب نوعهااا وفقااا للملحااق رقاام )9

الشخ  المعوق قد قدنت  و  نعدمت قدراقه على ممارساة نشااح حيااقي ياومي هاام  و  كثار ومان 
 هن  األنشطةل 



  ل قأمين مسقلزمات حياقه الشخصية بمفرد ل 
 قدم المساواة مع اآلخرتنل  بل المشاركة في النشاطات االجقماعية على
 تل االقصال مع المجقمع واالندماج فيهل 

 ثل ضمان حياة شخصية  و اجقماعية كرتمة بحسب معايير مجقمعه السا دل 
م 9110ل يعقمد القصنيف الدولي لإلعاقاات الصاادر عان منظماة الصاحة العالمياة المعادل عاام 1

قعقماااد نسااابة العجاااز الاااواردة فاااي اللاااوا     ساساااا لقصااانيف اإلعاقاااات وانطالقاااا مااان هااانا القصااانيف
القنفينياااااة المعماااااول  هاااااا فاااااي وزارة الصاااااحة الفلساااااطينية  ساساااااا للقصااااانيف وققاااااوم وزارة الشااااالون 
االجقماعياااة ووزارة الصاااحة والجهاااات المخقصاااة  قحدياااد نسااابة العجاااز فيماااا لااام يااارد نكااار  فاااي هااان  

 الال حةل 
 

 الفصل الثاني
 خدمات المعوقين

 (3مادة )
ققاادم وزارة الشاالون االجقماعيااة رزمااة ماان الخاادمات الصااحية والاادم  االجقماااعي  معااوق:بطاقااة ال

قهااا ونلاااش مااان خاااالل ات الااادعم وفااق ناااوع اإلعاقاااة ودرجوالمهنااي والقعليماااي وا عاااادة القأهياال وخااادم
بطاقااة المعااوق القااي قصاادرها وزارة الشاا ون االجقماعيااة وتااقم ماان خاللهااا ققااديم خاادمات للمعااوقين 

لوزارات والجهاات الرسامية واألهلياة وماع الهي اات األجن ياة والدولياة نات العالقاة فاي بالقنسيق مع ا
 هنا المجالل 

 
 (4مادة )

مجموعاااااة الخااااادمات واألنشاااااطة والمسااااااعدات االجقماعياااااة والنفساااااية والط ياااااة والقربوياااااة  التأهيللللل  
اللية وكرامااة ماان والقعليميااة والمهنيااة واالققصااادية القااي قمكاان المعااوقين ماان ممارسااة حياااقهم باسااقق

 خالل: 
ل قيااام وزارة الشاا ون االجقماعيااة بالقنساايق مااع الااوزارات المعنيااة والجهااات األهليااة  وضااع  اارام  9

قأهيلياااة وظيفياااة لجمياااع ف اااات المعاااوقين مااان حياااث اإلعاقاااة واألعماااار والمساااقوى اإلقليماااي لققاااديم 
ركة فاي وضاع السياساات الخدمة ولألشخا  المعوقين و سارهم واقحااداقهم وملسسااقهم حاق المشاا

سقراقيجياقهل   العامة للقأهيل وا 
ل قيام وزارة الش ون االجقماعية  دراسة فلسفة الدم  في عملية القعلايم الجاامع ومادى قوافقهاا ماع 1

االحقياجااات العامااة لعماار األشااخا  المعااوقين سااواء فااي رتااا  األطفااال  و فااي المراحاال الاادنيا 
 للقعلمل 



القعلاااايم باالهقمااااام باألشااااخا  المعااااوقين واحقياجاااااقهم القربويااااة والقعليميااااة ل قيااااام وزارة القربيااااة و 3
وقوفير ال رام  القعليمية  لى الملسسات والمراكاز الخاصاة باألشاخا  المعاوقين عقلياا،  و بطيا  

 القعلمل 
ل وفي حالة عدم قمكن الوزارة من قأمين الخدمات القعليمية للطالب المعاوقين يمكنهاا شاراء هان  4

 مات من الملسسات األهلية  و القطاع الخا ل الخد
ل قيام كافة الملسسات المخقصة المعنية رسمية وغير رسمية بالمحافظة على المسقوى الوظيفي 5

قاحة فر  المساواة والدم  االجقماعي الشامل من خالل:   للمعوق وا 
 القعليم، رتا  األطفال، مدارس، جامعات، مراكز خاصةل  -
 ي والوظيفيل القدرتب المهن -
القسهيالت ال ي ية واالجقماعية من طرق، شوارع، مباني خاصة  و عامة، دور عبادة، مسارح،  -

قاعااات، المساااعدة فااي حصااول األشااخا  المعااوقين علااى األدوات مثاال: كرسااي مقحاارش، نظااارة، 
معيناااة سااامعية، عكاااازات، مسااااعد وقاااول  طااارال صاااناعية لليااادين والسااااعدين والقااادمين والسااااقين 

 وسيلة مواصالت خاصة و ي  دوات قساعد الشخ  المعوقل و 
 

 (5مادة )
 المشاغل المحمية: 

ل قصااادر وزارة الشااا ون االجقماعياااة رخااا   نشااااء المراكاااز والمعاهاااد الخاصاااة  قأهيااال وقشااا يل 9
 األشخا  المعوقين ضمن المشاغل المحميةل 

يحقاااق  فضااال الخااادمات وفاااق  ل ققاااوم وزارة الشااا ون االجقماعياااة بمراقباااة عمااال هااان  المراكاااز بماااا1
 مفاهيم القربية الخاصة وحماية الشخ  المعوق من  ي اسق اللل 

ل ققاادم الااوزارة الاادعم المااادي والمعنااوي والخاادمات القأهيليااة للمراكااز القااي قحقاااج خاادمات رعايااة 3
 نهارتةل 

العمال ل ققوم هن  المراكز  قش يل األشخا  شديدي اإلعاقة النين ال يمكن قشا يلهم فاي ساوق 4
 المحليل 

 
 (6مادة )

باإلضافة  لى  ية خدمات خاصة، ققدم وزارة الش ون االجقماعية للمعوقين الخدمات المخقلفة القي 
 ققدمها ل يرهم من المواطنين ومنها ما يلي: 

 ل  رام  الوقاية واإلرشادل 9
 ل  رام  الرعاية الط يةل 1



 ل  رام  القأهيل والدم  المجقمعي والقش يلل 3
 القعليم والقدرتبل  ل4
 ل النشاطات القرفيهية والرتاضيةل 5
 ل القسهيالت والموا مة ال ي يةل 6
 

 (0مادة )
ققوم وزارة الش ون االجقماعية بصفقها المس ولة  مام مجلس الاوزراء بالقنسايق والمقابعاة ماع جمياع 

ول عليها وا عداد الجهات المعنية لحماية حقوق المعوقين )العامة والخاصة( وضمان قسهيل الحص
 اارام  القوعيااة للمعااوق وألساارقه وبي قااه المحليااة فيمااا يقعلااق بحقوقااه القااي كلفهااا لااه وققمثاال بعاا  

  رام  القوعية في: 
 ل ضمان قط يق قانون حقوق المعوقين لجميع ف ات المعوقين والملسسات واألفراد نات العالقةل 9
 معية، مقروءة( بالقوعية على حقوق المعوقل ل اسقخدام الوسا ل اإلعالمية المخقلفة )مر ية، س1
شاااملة للقوعيااة الحقوقيااة للمعااوقين فااي فلسااطين قشااقرش فيهااا جميااع الجهااات   سااقراقيجيةل وضااع 3

 المخقصة 
 

 (8مادة )
بشااااأن حقاااااوق المعااااوقين يحااااق للمعااااوقين قكااااوتن جمعياااااات  9111( لساااانة 4وفقااااا للقااااانون رقاااام )

 هم المخقلفة قخدم مصالحهم وقل ي احقياجاقهم منها: ومنظمات واقحادات خاصة  هم وفقا لشرا ح
 ل اقحاد عام المعوقينل 9
 ل اقحاد الرتاضة للمعوقينل 1
 ل منظمة حقوق المعوقل 3
 ل منظمة  رشاد وقأهيل المعوقل 4
 ل جمعيات القعليم والقعليم الخا  والدم ل 5
 ل جمعيات  عالمية وقوجيه للمعوقل 6
 صةل ل جمعية األلولم يات الخا0
 

 
 (1مادة )

 قعفى من الرسوم والجمارش والضرا ب: 
 ل جميع األجهزة والوسا ل القعليمية الخاصة لخدمة المعوقينل 9



ل جمياااع األجهااازة الط ياااة واألدوياااة والوساااا ل المسااااعدة مااان كاااراس مقحركاااة وعكاااازات، نظاااارات 1
ل مااا يقعلااق ط يااة، معينااات ساامعية، مساااعد وقااول،  طاارال صااناعية،  جهاازة عااالج وظيفااي وكاا

 بأمور  خرى قخدم الجانب الط ي للمعوقينل 
ل وسا ل النقل الشخصية الالزماة الساقعمال األفاراد المعاوقين الشخصاية ونلاش مان خاالل بطاقاة 3

وب عنااه وتاقم نلاش بالقعااون ماا  اين وزارة الشاا ون نان يالمعاوق وقكاون الساقخدامه الشخصاي  و ما
  االجقماعية والصحة والمالية والمواصالتل

 
 (97مادة ) 

قضع وزارة الش ون االجقماعية بالقنسيق مع الجهات المخقصة األنظمة والضاواب  والمعاايير القاي 
 قضمن للمعوقين الحماية من جميع  شكال العنف واالسق الل والقمييز ولقحقيق نلش: 

سساااة ل ققاااولى وزارة الشااا ون االجقماعياااة حماياااة المعاااوقين المهنياااة ساااواء كاااانوا يعملاااون فاااي مل 9
 حكومية  و غير حكومية  و في قطاع خا  حيث يط ق عليهم قانون العملل 

ل ققااوم وزارة الشاا ون االجقماعيااة  لفاات نظاار كاال صاااحب عماال  و مساا ول فااي ملسسااة حكوميااة 1
يقوم باسق الل الشخ  المعوق وتقم اقخان اإلجراءات القانونياة الالزماة بحقاه  نا قكارر مناه نفاس 

 العملل 
الش ون االجقماعية  وضع الضواب  والمعايير الالزمة لمنع قعر  المعوقين لجميع  ل ققوم وزارة3

 شكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي لجميع الملسسات القي قرعى اإلعاقات المخقلفاة وللاوزارة 
 في س يل نلش  ن قنش  قسما خاصا  ها لقلقي قظلمات وشكاوي المعوقينل 

 
 (99مادة )

الجقماعيااة قسااهيل معااامالت القطاااع الخااا  والجمعيااات األهليااة والشااركات علااى وزارة الشاا ون ا
القااي ققااوم  قشاا يل المعااوقين وقااوفير ساا ل األمااان والحركااة والحرتااة لهاام واعقبااار االمقيااازات القااي 
حصلت عليها الملسسة  و القطاع الخا  الجمعية األهلياة هاي  صاال مان خاالل حقاوق المعاوق 

 لفي الحياة والعمل واإلنقاج
 الفصل الثالث
 الحقوق الخاصة

 (91مادة )
ققااااوم وزارة الشاااا ون االجقماعيااااة بالقنساااايق مااااع الجهااااات المخقصااااة بالعماااال علااااى رعايااااة وقأهياااال 

 المعوقين في المجاالت القالية: 
 في المجال االجقماعي:  أوال 



رهااا علااى ققااوم وزارة الشاا ون االجقماعيااة  قحديااد ط يعااة اإلعاقااة وبيااان درجقهااا وبحااث ماادى قأثي -
 سرة المعوق وققديم المساعدات الالزمة من رعاية وا غاثة وقدرتب وقثقيف وقأهيل وقش يل وبارام  

 القنمية األسرتةل 
ضرورة وجود مراكز  يوا ية لشاديدي اإلعاقاة ومشااغل محمياة إلعاقاات  خارى والانين لايس لهام  -

 من يعولهمل 
 قطوتر وحدة اإلرشاد الحركي الخاصة بالمكفوفينل  -

 في المجال الصحي:  ثانيا 
 قشخي  وقصنيف درجة اإلعاقة لدى المعوقل  -
ضااامان الخااادمات الصاااحية المشااامولة فاااي القاااأمين الصاااحي الحكاااومي مجاناااا للمعاااوق وألسااارقه،  -

 كنلش  عطاء الرعاية الط ية الالزمة بمخقلف  عاقاقهمل 
ة المبكاااارة والعماااال ماااااع ققااااديم وقطااااوتر خاااادمات اإلكقشااااال المبكاااار لإلعاقاااااة والرعايااااة الصااااحي -

 األشخا  المعوقين و سرهم  هدل منع القدهور الصحي والوظيفي للشخ  المعوقل 
قااوفير األدوات واألجهاازة الط يااة الالزمااة لمساااعدة المعااوق وققااديم الخاادمات الوقا يااة والعالجيااة  -

 القي قهدل  لى ققليل نسبة اإلعاقة في المجقمعل 
جاااااراء العملياااااات الط ياااااة والجراحياااااة قاااااوفير العالجاااااات الالزماااااة حساااااب ا - لنظاااااام المعماااااول باااااه وا 

والقشخيصااية لكاال شااخ  معااوق وفااي حالااة عاادم قوفرهااا ققكفاال وزارة الصااحة  قسااديد النفقااات  و 
 شراء الخدمة من القطاع الخا  سواء داخل الوطن  و خارجهل 

  :في مجال القعليم ثالثا 
قط ااق قااانون القعلاايم اإللزامااي ضاامن فلساافة وزارة القربيااة والقعلاايم مااع مراعاااة وضااع الطفاال المعااوق 

 وقدراقه النهنية والحركية والحسية والنفسيةل 
يجب على الجامعات والمعاهد والمراكاز القعليمياة  ن قعطاي فرصاا مقكاف اة للمعاوقين لاللقحااق  -

 ضمن اطار المناه  المعمول  هال 
زارة القربيااة والقعلاايم دعاام القعلاايم المقخصاا  فقاا  للحاااالت القااي يسقعصااي فيهااا قااأمين علااى و  -

 القعليم ضمن ال ي ة العاديةل 
فااي رفاا  طلااب االنقساااب  و الاادخول  لااى  ي ملسسااة  ال قشااكل اإلعاقااة فااي حااد ناقهااا ساا با   -

 قربوية  و قعليمية رسمية  و خاصةل 
ع الشاخ  المعاوق فاي طلاب  ارام  القربياة المدنياة فاي علاى وزارة القربياة والقعلايم طارح موضاو  -

 جميع المدارسل 
قط يااق الحمااالت اإلرشااادية داخاال الملسسااات القعليميااة الثانويااة لقوجيااه الطااالب لالخقصااا   -

 المطلوبة في مجال اإلعاقةل 



لشاخ  على وزارة القربية والقعليم موا مة المدارس والمراكز والملسسات القربوية بماا يقناساب وا -
 المعوقل 

 نشااء قسام خاا  فااي وزارة القربياة والقعلايم لالهقماام باحقياجااات األشاخا  المعاوقين وقطااوتر  -
 ال رام  والمناه  القعليمية الخاصة بما يقالءم مع فلسفة القعليم العام وحقوق األفراد في القعليمل 

 في القدرتبل  قطوتر مراكز القدرتب المهني السققبال األشخا  المعوقين كحق لهم -
 مناه  دراسية للشخ  المعوق مع خطوح ك يرة  و ل ة  رايلل  -
مهمة الجامعات من خالل  رام  القعليم المساقمر والمسااقات القعليمياة وضاع ال ارام  المنهجياة  -

حااول اإلعاقااة وال اارام  القدرت يااة الخاصااة للكااوادر الفنيااة القااي قعماال فااي هاانا المجااال لرفااع مسااقوى 
 الخدماتل 

اساقحداث بعثااات قخصاا  للكااوادر الم دعااة والقااي قكاون قااادرة علااى القاادرتب والقعلاايم للمسااقوى  -
 الجامعيل 

 في مجال القأهيل والقش يل:  رابعا 
 %5ل على جميع الملسسات الحكومية وغير الحكومية اسقيعاب عدد من المعوقين ال يقل عن 9

 الملسساتل  من عدد العاملين  ها يقناسب مع ط يعة العمل في قلش
ل علااااى وزارة العماااال والجهااااات المعنيااااة قااااوفير مجاااااالت العماااال لألشااااخا  المعااااوقين الماااادربين 1

حصاء األشخا  المعوقين النين  نهوا القأهيل والقدرتبل   ومقابعة وا 
ل علااااى وزارة العماااال قطاااااوتر  اااارام  القاااادرتب المهناااااي الهادفااااة لقأهياااال العمااااال وفااااق احقياجاااااات 3

 األشخا  المعوقينل 
علاااااى وزارة الشااااا ون االجقماعياااااة بالقنسااااايق ماااااع المجقماااااع المحلاااااي قشاااااجيع  صاااااحاب العمااااال  ل4

والمعاااوقين علاااى فاااق  لفااااق العمااال  ماااامهم لقفاااادي الخاااول مااان عااادم معرفاااة كيفياااة القعامااال ماااع 
الشاااخ  المعاااوق ولقفاااادي الخاااول مااان عااادم فعالياااة  و بااا ء يااالدي  لاااى قااادني اإلنقااااج ولقفاااادي 

طاااار  )مرضااااية، غياااااب، حااااوادث( كاااال نلااااش ماااان خااااالل القوعيااااة الخااااول ماااان قكاااااليف يمكاااان  ن ق
ألصااحاب العماال واألشااخا  المعااوقين و ساارهم علااى  هميااة عماال األشااخا  المعااوقين وقخفيااف 

 حدة القخول من عملية قش يلهمل 
( 97مان الماادة ) 4معاوقين وفقاا لل ناد ج مان الفقارة  ل كل شركة  و ملسساة ال قوظاف  شخاصاا  5

بشأن حقوق المعوقين دفاع  ادل راقاب المعاوق حساب الحاد األدناى  9111نة لس 4من القانون رقم 
 لاااى صاااندوق خاااا  للمعاااوقين ينشاااأ بقااارار مااان وزتااار الشااا ون االجقماعياااة فاااي الاااوزارة يخصااا  

 لصرل المساعدات منه لصال  المعوقين غير العاملينل 
 في مجال القروت  والرتاضة:  خامسا 



كم المحلي قاوفير فار  الرتاضاة والقاروت  للمعاوقين ونلاش ل على وزارقي الشباب والرتاضة والح9
بموا مااااة المالعااااب والقاعااااات والمخيمااااات والنااااوادي ومرافقهااااا لحالااااة المعااااوق وقزوتاااادها باااااألدوات 

 والمسقلزمات الضرورتة الالزمة للمعوقل 
قين في ل ققوم وزارة الش ون االجقماعية بالقنسيق مع وزارة الشباب والرتاضة  دعم مشاركة المعو 1

  رام  الرتاضة الوطنية والدوليةل 
 ل ققوم وزارة الشباب والرتاضة بما يلي: 3

 ل رعاية الملسسات األهلية القي ققوم  قدرتب المعوقين رتاضيا وقأهيلهم من خالل الادعم الماادي 
 والمعنويل 

ل فارق بل العمل على قشكيل  ندية قرعى الش ون الرتاضية الخاصة باألشخا  المعوقين وقشاكي
  ولم يةل 

تل قدرتب الكوادر الخاصة من المعوقين للعمال كقياادين فاي مجاال الرتاضاة واألندياة والنشااطات 
 االجقماعيةل 

ل قخصي  موازنة خاصة لألنشطة وال رام  القرفيهياة لألشاخا  المعاوقين فاي الموازناة العاماة 4
 لوزارة الش ون االجقماعيةل 

 تة: في مجال القوعية الجماهير  سادسا 
ققوم وزارة الش ون االجقماعية بحمالت قوعية الجماهير حول اإلعاقاات  جمياع  نواعهاا مان خاالل 

 ما يلي: 
ل القياااام بحماااالت قوعياااة الجمااااهير علاااى صاااعيد الاااوطن حاااول اإلعاقاااات  جمياااع جوان هاااا مااان 9

 مس بات ونقا   ولثار وحاجات مثل  سباب اإلعاقةل 
 ل جيني واإلعاقات البصرتة والسمعية ولين العظامل  ل  سباب وراثية: القي قنق  عن خل

بل  سباب  ي ية: مثل: األمرا  المعدياة واألمارا  غيار المعدياة، اإلصاابات المخقلفاة، الكحاول 
 والعقاقير، األمرا  العقليةل 

 تل  سباب اجقماعية: مثل الحمل والوالدة والحوادث والزواج المبكر وسوء الق نيةللل ال ل
لقطااوتر  سااس الرعايااة الصااحية واألوليااة ماان حيااث الق نيااة والمحافظااة علااى مصااادر  ل القوعيااة1 

 الميا  وقنقيقها والقشخي  المبكر لإلعاقاتل 
 ل القيام بحمالت قوعية لقلقي  األطفال بالقطعيمات الالزمةل 3
نها ونلش ل نشر المعلومات وال يانات المقعلقة بالوقاية من اإلعاقة  هدل ققليل نس قها  و الحد م4

 بالبعد عن مس بات اإلعاقةل 
 ل ضرورة الفح  الجيني ق ل الزواجل 5
 ل قعميم ل ة اإلشارة قدر المسقطاع وفق خطة مدروسة بما فيها قطاع القلفزتونل 6



ل اسااقخدام وسااا ل اإلعااالم المقااروءة والمسااموعة والمر يااة فااي قوعيااة الجماااهير باإلعاقااة وكاانلش 0
 المعوقينل قخصي  زاوية دورتة خاصة ب

ل قيام وزارة الثقافة بحاث الكقااب والم ادعين والفناانين واألدبااء  لاى القعامال   يجا ياة ماع اإلعاقاة 8
 في كقاباقهم وفنونهم ومسرحياقهم وطرق   داعهمل 

ل قيااام وزارة الشاا ون االجقماعيااة  ققااديم جااوا ز ساانوية قشااجيعية للم اادعين ماان المعااوقين  و ماان 1
 اول موضوعاقهمل يعمل معهم  و من يقن

 ل عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول المعوقين بشكل دوريل 97
ل االهقماام باألعيااد الرساامية وتاوم المعااوق العاالمي وق طيااة النشااطات المخقلفااة بشاكل شاااملل 99
 ل قوفير الق طية اإلعالمية ألنشطة الملسسات والمراكز القي قعمل في حقل اإلعاقةل 91
 مع دول العالم في مجال المعوقينل  INTERNETة المعلومات ل قطوتر شبك93
ل قشجيع الدورات المهنية وحضور الملقمرات القي قناقش مثل هان  الجواناب والقاي قسااعد فاي 94

 ل  رشفة ما يقم القوصل  ليه دوليا  
 

 الفصل الرابع
 موا مة األماكن العامة للمعوقين

 (93مادة )
 ا مة للمعوقين على النحو القالي: يجب  ن قكون األماكن العامة مو 

ل مراعااااة  ن قكاااون الشاااوارع والطااارق والممااارات والااادروب ممهااادة وتاااقم نلاااش بالقنسااايق  اااين وزارة 9
 الش ون االجقماعية والمواصالت والحكم المحليل 

ل يجااب  ن قكااون المباااني الحكوميااة وغياار الحكوميااة موا مااة لوصااول المعااوق  ليهااا والقنقاال وتااقم 1
 سيق مع وزارة الحكم المحلي وال لديات والمجالس القرويةل نلش بالقن

ل مراعاااة  ن قكااون  ماااكن العماال واألسااواق والمحااال القجارتااة موا مااة للمعااوقين ويقااع نلااش علااى 3
 عاقق وزارة الحكم المحلي ووزارة العملل 

 
 
 (94مادة )

معااوقين علااى جميااع بشااأن حقااوق ال 9111لساانة  4( ماان القااانون رقاام 93مااع مراعاااة حكاام المااادة )
الجهااات خاصااة وزارة الحكاام المحلااي والمواصااالت والسااياحة واآلثااار  يجاااد  اادا ل مناساابة قضاامن 

 اسقعمال المكان العام للمعوقينل 
 



 (95مادة )
الحكومياة والملسساات األهلياة  رافققعمل وزارة الش ون االجقماعية على  دخال ل ة اإلشارة في الم

 نلش وقشمل على س يل المثال:  ونلش وفق خطة قضعها لقنفين
ل القعااااون ماااع وزارة القربياااة والقعلااايم والملسساااات األهلياااة العاملاااة فاااي مجاااال ل اااة اإلشاااارة بعمااال 9

  دورات قدرت ية لل ة اإلشارة في المرافق الحكوميةل 
 ل ل القعاون مع وزارة المواصالت لوضع  شارات خاصة على مركبات السا قين المعوقين سمعيا  1
 سقخدام ل ة اإلشارة في القلفزتونل ل ا3
 ل ل قوعية الجمهور على  همية اسقخدام ل ة اإلشارة ل ة قواصل مع األشخا  المعوقين سمعيا  4

 (96مادة )
على وزارقاي القربياة والقعلايم العاالي والبحاث العلماي قاأمين  ي اة ققناساب واحقياجاات المعاوقين فاي 

 ن خالل ما يلي: المدارس والكليات والجامعات والمعاهد م
 ل  ن قكون طرقها وممراقها مرصوفة وصالحة السقخدام المعوقينل 9
 ل وجود مصعد كهربا ي مال م السقخدام المعوقل 1
 ل مقاعد دراسية مال مة للشخ  المعوقل 3
 ل قوفير  جهزة قكنولوجية للمعوقين بما يقال م وا عاقاقهمل 4
 اسقخدامها والوصول  ليهال ل دورات ميا  مال مة للشخ  المعوق ويسهل 5
 ل مقصف مال م لحركة الشخ  المعوقل 6
 ل ساحات وغرل رتاضية يسهل القحرش فيهال 0
 ل قوفير المخق رات والمراسم واألش ال اليدوية والمكقباتل 8
 ل اإلنارة داخل الفصول الدراسية يجب  ن قكون كافيةل 1

 كان بحاجة  لى نلشل  ل السماح لمرافق بالقواجد مع الشخ  المعوق  نا97
ل قاعات الملقمرات والندوات وورش العمل والقجمعات يجب  ن قكون موا مة للشخ  المعوق 99

 ويمكن الوصول  ليها والقحرش فيهال 
 (90مادة )

قعمال وزارة المواصاالت بالقنسايق مااع وزارة الشا ون االجقماعياة علاى قهي ااة ال ي اة المناسابة لحركااة 
 لقالي: المعوقين على النحو ا

ل اسااقخدام  شااارة المعااوق فااي مواقااف الساايارات الخاصااة فااي األماااكن العامااة كمواقااف الساايارات 9
 ومواقف الحافالتل 

 ل قوفير حافالت خاصة مجهزة لألشخا  المعوقين على الخطوح العامةل 1



ل نشااار الاااوعي  اااين الساااا قين وقااادرت هم علاااى كيفياااة مسااااعدة الشاااخ  المعاااوق علاااى اساااقخدام 3
 الت العامةل المواص

ل على وزارة المواصالت من  قخفيضات على  ثمان القناكر بما فيهاا قاناكر الطياران الفلساطيني 4
 من قيمة القناكرل  %15للمعوقين بحيث ال قزتد مساهمة المعوق على 

 
 (98مادة )

 قعمل وزارة االقصاالت على قوفير القسهيالت اآلقية للمعوقين: 
 لINTERNETمات قسهيل اسقخدام شبكة المعلو  ل9
 قخصي   جهزة قليفونات عمومية موا مةل  ل1

قخفي  فاقورة القليفون للشخ  المعوق  نسبة يمكان قحديادها باالقفااق ماع وزارة الشا ون  ل3
 االجقماعيةل 

 
 الفصل الخامس
  حكام خقامية

 (91مادة )
قاارت  على جميع الجهاات المخقصاة، كال فيماا يخصاه، قنفيان  حكاام هان  الال حاة ويعمال  هاا مان 

 نشرها في الجرتدة الرسميةل 
 

 م 91/4/1774صدر في مدينة رام الله  قارت : 
 هجرتة 9415/ صفر/11الموافق:              

 أحمد قريع
 رئيس مجلس الوزراء

 
 

 


