قرار مجلس الوزراء رقم ( )04لسنة 4440م بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ()0
لسنة 9111م بشأن حقوق المعوقين

مجلس الوزراء،

بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل والسيما المادة رقم ( )07منه،

وعلى القانون رقم ( )4لسنة  9111بشأن حقوق المعوقين والسيما المادة ( )91منه،
وبنا اااء علا ااى عا اار

،1774/4/91

وزتا اار الشا االون االجقماعيا ااةل وبنا اااء علا ااى ما ااا قا اار مجلا ااس الا ااوزراء قا ااارت

قرر ما يلي:

الفصل األول
قصنيف اإلعاقات وقعرتفها

نصنف اإلعاقات على النحو القالي:

مادة ()9

9ل اإلعاقة الحركية :هي اإلعاقة الناقجة عن خلل وظيفي في األعصاب و العضالت و العظام
و المفاصل قحد و قفقد القدرة الحركية للجسمل

1ل اإلعاقاة الحساية :هاي اإلعاقااة الناقجاة عان صااابة و قلاف فاي األعضاااء الحساية وتناق عنهااا
عاقة بصرتة و سمعية و نطقية طبقا لما هو وارد في الملحق رقم ()9

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

اإلعاقة العقلية :هي اإلعاقة الناقجة عن م ار

ل 4ل

نفسية و وراثية و جن ية و كل ما يعيق العقل

عن القيام وظا فه المعروفةل

5ل اإلعاقة المزدوجة :هي عبارة عن وجود عاققين لدى شخ

واحدل

6ل اإلعاقااة المركبااة :هااي عبااارة عاان وجااود مجموعااة ماان اإلعاقااات المخقلفااة لاادى شااخ

واحاادل

ضااافة لااى القعااارتف الماانكورة يااقم االلق ازام بالمفاااهيم والمصااطلحات ال اواردة فااي قوصاايات األماام

المقحدة الواردة في الملحق رقم ()1ل

مادة ()1

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

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

بل المشاركة في النشاطات االجقماعية على قدم المساواة مع اآلخرتنل
تل االقصال مع المجقمع واالندماج فيهل

ثل ضمان حياة شخصية و اجقماعية كرتمة بحسب معايير مجقمعه السا دل

1ل يعقمد القصنيف الدولي لإلعاقاات الصاادر عان منظماة الصاحة العالمياة المعادل عاام 9110م
ساس ااا لقص اانيف اإلعاق ااات وانطالق ااا م اان ه اانا القص اانيف قعقم ااد نس اابة العج ااز الا اواردة ف ااي اللا اوا

القنفيني ا ااة المعم ا ااول ه ا ااا ف ا ااي و ازرة الص ا ااحة الفلس ا ااطينية ساس ا ااا للقص ا اانيف وقق ا ااوم و ازرة الش ا االون
االجقماعيااة وو ازرة الصااحة والجهااات المخقصااة قحديااد نساابة العجااز فيمااا لاام ياارد نكاار فااي هاان

الال حةل

الفصل الثاني

خدمات المعوقين
مادة ()3

بطاقااة المعااوق :ققاادم و ازرة الشاالون االجقماعيااة رزمااة ماان الخاادمات الصااحية والاادم االجقماااعي
والمهنااي والقعليمااي واعااادة القأهياال وخاادمات الاادعم وفااق نااوع اإلعاقااة ودرجقهااا ونلااش ماان خااالل

بطاقااة المعااوق القااي قصاادرها و ازرة الش ا ون االجقماعيااة وتااقم ماان خاللهااا ققااديم خاادمات للمعااوقين

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

التأهيللللل

مادة ()4

مجموعا ااة الخا اادمات واألنشا ااطة والمسا اااعدات االجقماعيا ااة والنفسا ااية والط يا ااة والقربويا ااة

والقعليميااة والمهنيااة واالققصااادية القااي قمكاان المعااوقين ماان ممارسااة حياااقهم باسااققاللية وك ارمااة ماان

خالل:

9ل قيااام و ازرة الش ا ون االجقماعيااة بالقنساايق مااع الااو ازرات المعنيااة والجهااات األهليااة وضااع ارام

قأهيليااة وظيفي ااة لجميااع ف ااات المعااوقين م اان حي ااث اإلعاقااة واألعم ااار والمسااقوى اإلقليم ااي لقق ااديم
الخدمة ولألشخا

المعوقين و سارهم واقحااداقهم وملسسااقهم حاق المشااركة فاي وضاع السياساات

العامة للقأهيل واسقراقيجياقهل

1ل قيام و ازرة الش ون االجقماعية دراسة فلسفة الدم في عملية القعلايم الجاامع ومادى قوافقهاا ماع
االحقياجااات العامااة لعماار األشااخا

للقعلمل

المعااوقين س اواء فااي رتااا

األطفااال و فااي الم ارحاال الاادنيا

المع ااوقين واحقياج اااقهم القربوي ااة والقعليمي ااة

3ل قي ااام و ازرة القربي ااة والقعل اايم باالهقم ااام باألش ااخا

وقوفير ال رام القعليمية لى الملسسات والم اركاز الخاصاة باألشاخا

المعاوقين عقلياا ،و بطيا

القعلمل

4ل وفي حالة عدم قمكن الو ازرة من قأمين الخدمات القعليمية للطالب المعاوقين يمكنهاا شاراء هان

الخدمات من الملسسات األهلية و القطاع الخا

ل

5ل قيام كافة الملسسات المخقصة المعنية رسمية وغير رسمية بالمحافظة على المسقوى الوظيفي

للمعوق واقاحة فر
 -القعليم ،رتا

المساواة والدم االجقماعي الشامل من خالل:

األطفال ،مدارس ،جامعات ،مراكز خاصةل

 -القدرتب المهني والوظيفيل

 القسهيالت ال ي ية واالجقماعية من طرق ،شوارع ،مباني خاصة و عامة ،دور عبادة ،مسارح،المعااوقين علااى األدوات مثاال :كرسااي مقحاارش ،نظااارة،

قاعااات ،المساااعدة فااي حصااول األشااخا

معينااة ساامعية ،عكااازات ،مساااعد وقااول ط ارال صااناعية للياادين والساااعدين والقاادمين والساااقين

ووسيلة مواصالت خاصة و ي دوات قساعد الشخ
مادة ()5

المشاغل المحمية:

9ل قص اادر و ازرة الشا ا ون االجقماعي ااة رخا ا
األشخا

المعوقل

نش اااء الم ارك ااز والمعاه ااد الخاص ااة قأهي اال وقشا ا يل

المعوقين ضمن المشاغل المحميةل

1ل ققااوم و ازرة الش ا ون االجقماعي ااة بمراقبااة عم اال هاان الم اركااز بم ااا يحقااق فض اال الخاادمات وف ااق
مفاهيم القربية الخاصة وحماية الشخ

المعوق من ي اسق اللل

3ل ققاادم الااو ازرة الاادعم المااادي والمعنااوي والخاادمات القأهيليااة للم اركااز القااي قحقاااج خاادمات رعايااة

نهارتةل

4ل ققوم هن المراكز قش يل األشخا

المحليل

شديدي اإلعاقة النين ال يمكن قشا يلهم فاي ساوق العمال

مادة ()6

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

9ل رام الوقاية واإلرشادل
1ل رام الرعاية الط يةل

3ل رام القأهيل والدم المجقمعي والقش يلل
4ل القعليم والقدرتبل

5ل النشاطات القرفيهية والرتاضيةل
6ل القسهيالت والموا مة ال ي يةل

مادة ()0

ققوم و ازرة الش ون االجقماعية بصفقها المس ولة مام مجلس الاوزراء بالقنسايق والمقابعاة ماع جمياع

الجهات المعنية لحماية حقوق المعوقين (العامة والخاصة) وضمان قسهيل الحصول عليها واعداد
ارام القوعيااة للمعااوق وألس ارقه وبي قااه المحليااة فيمااا يقعلااق بحقوقااه القااي كلفهااا لااه وققمثاال بع ا
رام القوعية في:

9ل ضمان قط يق قانون حقوق المعوقين لجميع ف ات المعوقين والملسسات واألفراد نات العالقةل
1ل اسقخدام الوسا ل اإلعالمية المخقلفة (مر ية ،سمعية ،مقروءة) بالقوعية على حقوق المعوقل

3ل وضااع سااقراقيجية شاااملة للقوعيااة الحقوقيااة للمعااوقين فااي فلسااطين قشااقرش فيهااا جميااع الجهااات

المخقصة

مادة ()8

وفقا ااا للقا ااانون رقا اام ( )4لسا اانة  9111بشا ااأن حقا ااوق المعا ااوقين يحا ااق للمعا ااوقين قكا ااوتن جمعيا ااات
ومنظمات واقحادات خاصة هم وفقا لش ار حهم المخقلفة قخدم مصالحهم وقل ي احقياجاقهم منها:

9ل اقحاد عام المعوقينل

1ل اقحاد الرتاضة للمعوقينل
3ل منظمة حقوق المعوقل

4ل منظمة رشاد وقأهيل المعوقل
5ل جمعيات القعليم والقعليم الخا

والدم ل

6ل جمعيات عالمية وقوجيه للمعوقل
0ل جمعية األلولم يات الخاصةل

قعفى من الرسوم والجمارش والض ار ب:

مادة ()1

9ل جميع األجهزة والوسا ل القعليمية الخاصة لخدمة المعوقينل

1ل جمي ااع األجها ازة الط ي ااة واألدوي ااة والوس ااا ل المس اااعدة م اان كا اراس مقحرك ااة وعك ااازات ،نظ ااارات
ط يااة ،معينااات ساامعية ،مساااعد وقااول ،ط ارال صااناعية ،جه ازة عااالج وظيفااي وك ال مااا يقعلااق

بأمور خرى قخدم الجانب الط ي للمعوقينل

3ل وسا ل النقل الشخصية الالزماة الساقعمال األفاراد المعاوقين الشخصاية ونلاش مان خاالل بطاقاة

المعاوق وقكاون الساقخدامه الشخصاي و مان يناوب عنااه وتاقم نلاش بالقعااون ماا اين و ازرة الشا ون
االجقماعية والصحة والمالية والمواصالتل

مادة ( )97

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

9ل قق ااولى و ازرة الشا ا ون االجقماعي ااة حماي ااة المع ااوقين المهني ااة سا اواء ك ااانوا يعمل ااون ف ااي ملسس ااة
حكومية و غير حكومية و في قطاع خا

حيث يط ق عليهم قانون العملل

1ل ققااوم و ازرة الشا ون االجقماعيااة لفاات نظاار كاال صاااحب عماال و مسا ول فااي ملسسااة حكوميااة
يقوم باسق الل الشخ

المعوق وتقم اقخان اإلجراءات القانونياة الالزماة بحقاه نا قكارر مناه نفاس

العملل

3ل ققوم و ازرة الش ون االجقماعية وضع الضواب والمعايير الالزمة لمنع قعر

المعوقين لجميع

شكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي لجميع الملسسات القي قرعى اإلعاقات المخقلفاة وللاو ازرة

في س يل نلش ن قنش قسما خاصا ها لقلقي قظلمات وشكاوي المعوقينل
مادة ()99

علااى و ازرة الش ا ون االجقماعيااة قسااهيل معااامالت القطاااع الخااا

والجمعيااات األهليااة والشااركات

القااي ققااوم قش ا يل المعااوقين وقااوفير س ا ل األمااان والحركااة والحرتااة لهاام واعقبااار االمقيااازات القااي

حصلت عليها الملسسة و القطاع الخا

في الحياة والعمل واإلنقاجل

الجمعية األهلياة هاي صاال مان خاالل حقاوق المعاوق

الفصل الثالث

الحقوق الخاصة
مادة ()91

ققا ااوم و ازرة الش ا ا ون االجقماعيا ااة بالقنسا اايق ما ااع الجها ااات المخقصا ااة بالعما اال علا ااى رعايا ااة وقأهيا اال

المعوقين في المجاالت القالية:

أوال في المجال االجقماعي:

 ققااوم و ازرة الشا ون االجقماعيااة قحديااد ط يعااة اإلعاقااة وبيااان درجقهااا وبحااث ماادى قأثيرهااا علااىسرة المعوق وققديم المساعدات الالزمة من رعاية واغاثة 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

ثانيا في المجال الصحي:
 -قشخي

وقصنيف درجة اإلعاقة لدى المعوقل

 -ضاامان الخاادمات الصااحية المشاامولة فااي القااأمين الصااحي الحكااومي مجانااا للمعااوق وألس ارقه،

كنلش عطاء الرعاية الط ية الالزمة بمخقلف عاقاقهمل

 -ققا ااديم وقطا ااوتر خا اادمات اإلكقشا ااال المبكا اار لإلعاقا ااة والرعايا ااة الصا ااحية المبك ا ارة والعما اال ما ااع

األشخا

المعوقين و سرهم هدل منع القدهور الصحي والوظيفي للشخ

المعوقل

 -قااوفير األدوات واألجه ازة الط يااة الالزمااة لمساااعدة المعااوق وققااديم الخاادمات الوقا يااة والعالجيااة

القي قهدل لى ققليل نسبة اإلعاقة في المجقمعل

 -قا ااوفير العالجا ااات الالزما ااة حسا ااب النظا ااام المعما ااول با ااه واج ا اراء العمليا ااات الط يا ااة والجراحيا ااة

والقشخيصااية لكاال شااخ

معااوق وفااي حالااة عاادم قوفرهااا ققكفاال و ازرة الصااحة قسااديد النفقااات و

شراء الخدمة من القطاع الخا

ثالثا في مجال القعليم:

سواء داخل الوطن و خارجهل

قط ااق قااانون القعلاايم اإلل ازمااي ضاامن فلساافة و ازرة القربيااة والقعلاايم مااع م ارعاااة وضااع الطفاال المعااوق
وقدراقه النهنية والحركية والحسية والنفسيةل

 يجب على الجامعات والمعاهد والم اركاز القعليمياة ن قعطاي فرصاا مقكاف اة للمعاوقين لاللقحااقضمن اطار المناه المعمول هال

 -علااى و ازرة القربيااة والقعلاايم دعاام القعلاايم المقخص ا

القعليم ضمن ال ي ة العاديةل

فق ا للحاااالت القااي يسقعصااي فيهااا قااأمين

 -ال قشااكل اإلعاقااة فااي حااد ناقهااا س ا با فااي رف ا

طلااب االنقساااب و الاادخول لااى ي ملسسااة

 -علاى و ازرة القربياة والقعلايم طارح موضاوع الشاخ

المعاوق فاي طلاب ارام القربياة المدنياة فاي

قربوية و قعليمية رسمية و خاصةل
جميع المدارسل

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

المطلوبة في مجال اإلعاقةل

 -على و ازرة القربية والقعليم موا مة المدارس والمراكز والملسسات القربوية بماا يقناساب والشاخ

المعوقل

 -نشااء قسام خاا

فااي و ازرة القربياة والقعلايم لالهقماام باحقياجااات األشاخا

المعاوقين وقطااوتر

ال رام والمناه القعليمية الخاصة بما يقالءم مع فلسفة القعليم العام وحقوق األفراد في القعليمل
 قطوتر مراكز القدرتب المهني السققبال األشخا -مناه دراسية للشخ

المعوقين كحق لهم في القدرتبل

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 ارام القدرت يااة الخاصااة للكاوادر الفنيااة القااي قعماال فااي هاانا المجااال لرفااع مسااقوى

الخدماتل

 -اساقحداث بعثااات قخصا

الجامعيل

للكاوادر الم دعااة والقااي قكاون قااادرة علااى القاادرتب والقعلاايم للمسااقوى

رابعا في مجال القأهيل والقش يل:
9ل على جميع الملسسات الحكومية وغير الحكومية اسقيعاب عدد من المعوقين ال يقل عن %5
من عدد العاملين ها يقناسب مع ط يعة العمل في قلش الملسساتل

1ل عل ااى و ازرة العم اال والجه ااات المعني ااة ق ااوفير مج اااالت العم اال لألش ااخا
ومقابعة واحصاء األشخا

المع ااوقين المااادربين

المعوقين النين نهوا القأهيل والقدرتبل

3ل علا ااى و ازرة العما اال قطا ااوتر ا ارام القا اادرتب المهنا ااي الهادفا ااة لقأهيا اال العما اال وفا ااق احقياجا ااات
األشخا

المعوقينل

4ل عل ا ااى و ازرة الشا ا ا ون االجقماعي ا ااة بالقنس ا اايق م ا ااع المجقم ا ااع المحل ا ااي قش ا ااجيع ص ا ااحاب العم ا اال
والمع ااوقين عل ااى ف ااق لف اااق العم اال م ااامهم لقف ااادي الخ ااول م اان ع اادم معرف ااة كيفي ااة القعام اال م ااع

الش ااخ

المع ااوق ولقف ااادي الخ ااول م اان ع اادم فعالي ااة و با ا ء ي االدي ل ااى ق اادني اإلنق اااج ولقف ااادي

الخ ااول م اان قك اااليف يمك اان ن قط اار (مرض ااية ،غي اااب ،حا اوادث) ك اال نل ااش م اان خ ااالل القوعي ااة
ألصااحاب العماال واألشااخا

المعااوقين و ساارهم علااى هميااة عماال األشااخا

المعااوقين وقخفيااف

حدة القخول من عملية قش يلهمل

5ل كل شركة و ملسساة ال قوظاف شخاصاا معاوقين وفقاا لل ناد ج مان الفقارة  4مان الماادة ()97

من القانون رقم  4لسنة  9111بشأن حقوق المعوقين دفاع ادل ارقاب المعاوق حساب الحاد األدناى
ل ااى ص ااندوق خ ااا

للمع ااوقين ينش ااأ بقا ارار م اان وزت اار الشا ا ون االجقماعي ااة ف ااي ال ااو ازرة يخصا ا

لصرل المساعدات منه لصال المعوقين غير العاملينل

خامسا في مجال القروت والرتاضة:

9ل على و ازرقي الشباب والرتاضة والحكم المحلي قاوفير فار

الرتاضاة والقاروت للمعاوقين ونلاش

بموا ما ااة المالعا ااب والقاعا ااات والمخيما ااات والن ا اوادي ومرافقها ااا لحالا ااة المعا ااوق وقزوتا اادها با اااألدوات

والمسقلزمات الضرورتة الالزمة للمعوقل

1ل ققوم و ازرة الش ون االجقماعية بالقنسيق مع و ازرة الشباب والرتاضة دعم مشاركة المعوقين في
رام الرتاضة الوطنية والدوليةل

3ل ققوم و ازرة الشباب والرتاضة بما يلي:

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

والمعنويل

بل العمل على قشكيل ندية قرعى الش ون الرتاضية الخاصة باألشخا

المعوقين وقشاكيل فارق

ولم يةل

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

االجقماعيةل
4ل قخصي

موازنة خاصة لألنشطة وال رام القرفيهياة لألشاخا

لو ازرة الش ون االجقماعيةل

المعاوقين فاي الموازناة العاماة

سادسا في مجال القوعية الجماهيرتة:

ققوم و ازرة الش ون االجقماعية بحمالت قوعية الجماهير حول اإلعاقاات جمياع نواعهاا مان خاالل

ما يلي:

9ل القي ااام بحم ااالت قوعي ااة الجم اااهير عل ااى ص ااعيد ال ااوطن ح ااول اإلعاق ااات جمي ااع جوان ه ااا م اان
مس بات ونقا

ولثار وحاجات مثل سباب اإلعاقةل

ل سباب وراثية :القي قنق عن خلل جيني واإلعاقات البصرتة والسمعية ولين العظامل

بل سباب ي ية :مثل :األم ار

والعقاقير ،األم ار

العقليةل

المعدياة واألما ار

غيار المعدياة ،اإلصاابات المخقلفاة ،الكحاول

تل سباب اجقماعية :مثل الحمل والوالدة والحوادث والزواج المبكر وسوء الق نيةللل ال ل
1ل القوعيااة لقطااوتر سااس الرعايااة الصااحية واألوليااة ماان حيااث الق نيااة والمحافظااة علااى مصااادر

الميا وقنقيقها والقشخي

المبكر لإلعاقاتل

3ل القيام بحمالت قوعية لقلقي األطفال بالقطعيمات الالزمةل

4ل نشر المعلومات وال يانات المقعلقة بالوقاية من اإلعاقة هدل ققليل نس قها و الحد منها ونلش
بالبعد عن مس بات اإلعاقةل

5ل ضرورة الفح

الجيني ق ل الزواجل

6ل قعميم ل ة اإلشارة قدر المسقطاع وفق خطة مدروسة بما فيها قطاع القلفزتونل

0ل اسااقخدام وسااا ل اإلعااالم المقااروءة والمسااموعة والمر يااة فااي قوعيااة الجماااهير باإلعاقااة وكاانلش
قخصي

زاوية دورتة خاصة بالمعوقينل

8ل قيام و ازرة الثقافة بحاث الكقااب والم ادعين والفناانين واألدبااء لاى القعامال يجا ياة ماع اإلعاقاة

في كقاباقهم وفنونهم ومسرحياقهم وطرق داعهمل

1ل قيااام و ازرة الش ا ون االجقماعيااة ققااديم ج اوا ز ساانوية قشااجيعية للم اادعين ماان المعااوقين و ماان
يعمل معهم و من يقناول موضوعاقهمل

97ل عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول المعوقين بشكل دوريل

99ل االهقماام باألعيااد الرساامية وتاوم المعااوق العاالمي وق طيااة النشااطات المخقلفااة بشاكل شاااملل
91ل قوفير الق طية اإلعالمية ألنشطة الملسسات والمراكز القي قعمل في حقل اإلعاقةل
93ل قطوتر شبكة المعلومات  INTERNETمع دول العالم في مجال المعوقينل

94ل قشجيع الدورات المهنية وحضور الملقمرات القي قناقش مثل هان الجواناب والقاي قسااعد فاي
رشفة ما يقم القوصل ليه دوليال

الفصل الرابع
موا مة األماكن العامة للمعوقين
مادة ()93

يجب ن قكون األماكن العامة موا مة للمعوقين على النحو القالي:

9ل م ارع اااة ن قك ااون الشا اوارع والط اارق والمما ارات وال اادروب ممه اادة وت ااقم نل ااش بالقنس اايق ااين و ازرة

الش ون االجقماعية والمواصالت والحكم المحليل

1ل يجااب ن قكااون المباااني الحكوميااة وغياار الحكوميااة موا مااة لوصااول المعااوق ليهااا والقنقاال وتااقم

نلش بالقنسيق مع و ازرة الحكم المحلي وال لديات والمجالس القرويةل

3ل م ارعاااة ن قكااون ماااكن العماال واألس اواق والمحااال القجارتااة موا مااة للمعااوقين ويقااع نلااش علااى
عاقق و ازرة الحكم المحلي وو ازرة العملل

مادة ()94

مااع م ارعاااة حكاام المااادة ( )93ماان القااانون رقاام  4لساانة  9111بشااأن حقااوق المعااوقين علااى جميااع
الجهااات خاصااة و ازرة الحكاام المحلااي والمواصااالت والسااياحة واآلثااار يجاااد اادا ل مناساابة قضاامن

اسقعمال المكان العام للمعوقينل

مادة ()95

قعمل و ازرة الش ون االجقماعية على دخال ل ة اإلشارة في المرافق الحكومياة والملسساات األهلياة
ونلش وفق خطة قضعها لقنفين نلش وقشمل على س يل المثال:

9ل القعاااون مااع و ازرة القربيااة والقعلاايم والملسسااات األهليااة العاملااة فااي مجااال ل ااة اإلشااارة بعماال
دورات قدرت ية لل ة اإلشارة في المرافق الحكوميةل

1ل القعاون مع و ازرة المواصالت لوضع شارات خاصة على مركبات السا قين المعوقين سمعيال
3ل اسقخدام ل ة اإلشارة في القلفزتونل

4ل قوعية الجمهور على همية اسقخدام ل ة اإلشارة ل ة قواصل مع األشخا
مادة ()96

المعوقين سمعيال

على و ازرقاي القربياة والقعلايم العاالي والبحاث العلماي قاأمين ي اة ققناساب واحقياجاات المعاوقين فاي

المدارس والكليات والجامعات والمعاهد من خالل ما يلي:

9ل ن قكون طرقها وممراقها مرصوفة وصالحة السقخدام المعوقينل
1ل وجود مصعد كهربا ي مال م السقخدام المعوقل
3ل مقاعد دراسية مال مة للشخ

المعوقل

4ل قوفير جهزة قكنولوجية للمعوقين بما يقال م واعاقاقهمل
5ل دورات ميا مال مة للشخ

6ل مقصف مال م لحركة الشخ

المعوق ويسهل اسقخدامها والوصول ليهال
المعوقل

0ل ساحات وغرل رتاضية يسهل القحرش فيهال

8ل قوفير المخق رات والمراسم واألش ال اليدوية والمكقباتل
1ل اإلنارة داخل الفصول الدراسية يجب ن قكون كافيةل
97ل السماح لمرافق بالقواجد مع الشخ

المعوق نا كان بحاجة لى نلشل

99ل قاعات الملقمرات والندوات وورش العمل والقجمعات يجب ن قكون موا مة للشخ
ويمكن الوصول ليها والقحرش فيهال

المعوق

مادة ()90

قعمال و ازرة المواصاالت بالقنسايق مااع و ازرة الشا ون االجقماعياة علاى قهي ااة ال ي اة المناسابة لحركااة

المعوقين على النحو القالي:

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

1ل قوفير حافالت خاصة مجهزة لألشخا

المعوقين على الخطوح العامةل

3ل نش اار ال ااوعي ااين الس ااا قين وق اادرت هم عل ااى كيفي ااة مس اااعدة الش ااخ

المواصالت العامةل

المع ااوق عل ااى اس ااقخدام

4ل على و ازرة المواصالت من قخفيضات على ثمان القناكر بما فيهاا قاناكر الطياران الفلساطيني

للمعوقين بحيث ال قزتد مساهمة المعوق على  %15من قيمة القناكرل
مادة ()98

قعمل و ازرة االقصاالت على قوفير القسهيالت اآلقية للمعوقين:
9ل قسهيل اسقخدام شبكة المعلومات INTERNETل
1ل قخصي
3ل قخفي

جهزة قليفونات عمومية موا مةل

فاقورة القليفون للشخ

االجقماعيةل

المعوق نسبة يمكان قحديادها باالقفااق ماع و ازرة الشا ون

الفصل الخامس
حكام خقامية
مادة ()91

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

نشرها في الجرتدة الرسميةل

صدر في مدينة رام الله قارت 1774/4/91 :م
الموافق /11 :صفر9415/هجرتة
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