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مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
مذكرة  بشأن تعديل قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم 4/للعام 1999

“كي تصبح حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في متناولهم”

الى  تتطلع  و   1999 لسنة   4 رقم  الفلسطينيين  المعوقين  حقوق  قانون  لتعديل  المقترحة  الدراسة  هذه  تقدم  إذ  قادر  مؤسسة  إن 
الوصول الى قانون أكثر قابلية للتنفيذ ينسجم مع اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ولكي يلبي إحتياجاتهم ويستجيب 

لمتطلباتهم المشروعة.

إن مؤسسة قادر تؤمن ايمانًا قاطعًا بأن الدولة التي يحلم بها كافة أبناء شعبنا الفلسطيني والتي رسمت معالمها  وثيقة اإلستقالل 
الفلسطينية هي الدولة التي يناضل من أجلها جميع ابناء هذا الوطن، وهي عينها التي ال نتوقع بأنها سترضى بأن يبقى األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذين يعيشون في كنفها - مهمشين يواجهون شتى أشكال الظلم والتمييز،  بل عليها التدخل بحَزم دون تردد من أجل  وضع 
األمور في نصابها، حيث يعد تدخلها واجبًا ملزمًا عليها  اإلضطالع به من أجل  تنظيم ومأسسة الخدمات والحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وضمان الفرص المتكافئة والعيش الكريم لهم لعدة أسباب أهمها:    

قوة وشرعية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
حيث تتمتع حقوقهم بالشرعية الدستورية والقانونية المنبثقة من القانون األساسي الفلسطيني ومن قانون حقوق المعوقين، رقم 4 
لعام 1999. وال يمكن أن نستمر في تجاهل هذه المرجعيات القانونية، التي تعتبر جزء من منظومة التشريعات الوطنية التي تنظم حياة 

المجتمع الفلسطيني، والعالقة بين مكوناته المختلفة.    

اإللتزام الوطني واألخالقي 
 إن التدخل لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز كرامتهم وضمان الفرص المتكافئة والمواطنة الكاملة والعيش الكريم لهم 
يعتبر إلتزامًا أخالقيًا ووطنيًا نحو حقوق أولئك الذين شاركوا في النضال بكل ما يملكون ولم يتوانوا يومًا في تلبية نداء الوطن وبذل 
أعز ما يملكون في سبيل كرامته وحريته، حيث ال يعقل أن يتم التخلي عنهم وتجاهل وجودهم كمواطنون لهم كامل الحق في الحماية 
والتمتع بما لآلخرين من فرص ويشمل ذلك العمل على تعديل القانون الذي يعتبر األداة األهم والوحيدة التي تنظم وتسهل حصولهم 

على حقوقهم. 

توفر القواعد واألسس التي يمكن البناء عليها
 إننا نؤمن بأن الجهود الوطنية المتراكمة  لدعم وتكريس حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي بدأت منذ تأسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية –وإن كانت متواضعة - يجب أن ال تذهب هدرًا بل علينا جميعًا أن نبني عليها وأن نتخذ كافة اإلجراءات الممكنة لإلستفادة 
منها بحيث نضمن سرعة وسالسة اإلنتقال الى مرحلة جديدة في العمل، وهي مرحلة اإلهتمام بحقوق ذوي اإلعاقة بوصفها جزء ال يتجزأ 

من المسؤوليات الوطنية المتواصلة والمترابطة التي تحتاج الى متابعة حثيثة.   

 ضعف قانون حقوق المعوقين وإفتقاره الى صفة اإللزام 
إن  العمل على تعديل  قانون حقوق المعوقين لسد الثغرات القانونية والفنية وليشمل كافة الحقوق والمجاالت  والبنود التي تحتاج الى 
تحسين. ليكتسب صفة النفاذ والقابلية للتطبيق بسهولة دون إلتباس، يعتبر أولوية وطنية يجب وضعها على قمة أولويات الجهات ذات 

العالقة، ليحقق الهدف الذي وجد من أجله، وهو تنظيم العمل ومأسسة الخدمات وضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.   

التوافق واإلنسجام مع اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  كما ويعتبر تعديل القانون ضرورة ملحة لينسجم مع اإلتفاقية  الدولية التي  شاركت فلسطين بفعالية في مراحل إعدادها، واستطاعت 
إنتزاع إشارة واضحة الى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تحت اإلحتالل األجنبي في ديباجتها. وقد أعلنت السلطة الوطنية عن ألتزامها بها. 
حيث تبين من خالل المراجعة والتحليل وجود بعض الثغرات والنواقص في القانون الفلسطيني، والتي يعتبر تعديلها ومعالجتها شرطًا 

ومتطلبًا أساسيًا يجب على فلسطين تلبيته للوفاء بتعهداتها . 



4

اإلنسجام مع الخطة الوطنية إلنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة
 تعديل القانون وتقويته يعد متطلب إساسي لتنظيم ومأسسة تقديم الخدمات. كي تصبح تنمية قطاع اإلعاقة متماشيًا مع الجهود 
المستحقة  والخدمات  العمل  مجاالت  مختلف  في  قواعدها  وتمتين  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  مؤسسات  بناء  الى  الرامية  الوطنية 
المنشود  الوطني وسيسهم في تحقيق اإللتفاف  الفلسطيني،  حيث سيكون لذلك أكبر األثر في تعزيز اإلنتماء  المجتمع  لكافة شرائح 
حول مؤسسات الدولة ومشاريعها ومبادراتها. كما أن فلسطين في هذه األيام خاصة وهي تمر في أدق مراحل قضيتها الوطنية تحتاج 
الى تجنيد وحشد كافة الموارد الوطنية المادية والبشرية وال يعقل أن يستثنى األشخاص ذوي اإلعاقة من هذه الجهود وهم يشكلون 
ما يزيد عن خمسة بالمئة من مجموع السكان، فهم لن يستطيعوا المشاركة بفعالية إن لم يحصلوا على  الفرص التي تمكنهم من 
الدولة، إن لم يتم وضع حقوقهم وإحتياجاتهم   المناسب والفعال بل على العكس سيصبحون حماًل ثقياًل على  القانون  ذلك بواسطة 
بالحسبان وسيكون ذلك خطًأ فادحًا من المسؤولين، الذين عليهم اإلختيار بين اإلستثمار في قدرات وإمكانيات  ما يزيد عن 150 ألفًا 

من األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم في عجلة البناء واإلنتاج وبين وضعهم على قوائم المساعدات إن توفرت.   

الوفاء باإللتزامات
على صعيد آخر فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية  مطالبة بالوفاء بإلتزاماتها  وتعهداتها التي قطعتها على نفسها في 
وثيقة اإلستقالل وفي القانون األساسي من ناحية وبقراراتها المقطوعة بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. 
وحقوق ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص. حيث أصبح لزامًا على فلسطين إتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان تنفيذ بنود اإلتفاقية 

بما في ذلك تطوير التشريعات الوطنية والغاء ما يتعارض منها مع اإلتفاقية. 

من هذا المنطلق ومن منطلق ايماننا القاطع بأن األشخاص ذوي اإلعاقة إنتظروا بما فيه الكفاية وعانوا التمييز والظلم والحرمان الى 
حد ال يمكن اإلستمرار في تجاهله. وكي  ال تبقى مصائرهم وحقوقهم رهنًا بالقانون الحالي الذي يفتقر الى  الشمولية والقوة وصفة 
النفاذ وكي نجسر الفجوات القانونية  التي  تفصل القانون الفلسطيني عن  المواثيق الدولية، وكي نضمن لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة 
التمتع بحقوقهم كافة على قدم المساواة مع باقي أبناء المجتمع،  لذلك وألننا نؤمن  بالتوجهات االيجابية التي أخذت تتزايد في أوساط 
الجهات المعنية داخل السلطة الوطنية الفلسطينية  نحو تطبيق القانون. نضع بين ايديكم هذه المبادرة لتعديل قانون حقوق المعوقين 

الفلسطينيين وندعو كافة المؤسسات واألفراد الى المشاركة بإبداء الرأي والضغط لقانون يعبر عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  

وفيما يلي نقدم ملخصًا ألبرز التعديالت المقترحة التي نراها ملحة ليصبح قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين منسجمًا مع القانون 
األساسي الفلسطيني ومع اإلتفاقية الدولية وليلبي الغرض الذي وجد من أجله.   

أواًل: تعديالت وإضافات خاصة بالحقوق 
	 إضافة مادة خاصة بالحماية القانونية لألطفال ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين لديهم صعوبات عقلية ويحتاجون الى 

تدابير خاصة لحماية حقوقهم القانونية.  

	 إضافة مادة تعطي األشخاص ذوي اإلعاقة حق األولوية في الحصول على تسهيالت خاصة في فرص السكن ومشاريع 
اإلسكان.

	 إضافة مادة خاصة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الهوية الشخصية.

	  إضافة مادة خاصة بحق األطفال ذوي اإلعاقة بالعيش في كنف أسرهم  وبتوفير الظروف المناسبة لذلك. 

بحقوقهم   العالقة  ذات  األمور  كافة  بالمشاركة في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتكريس حق  لتوضيح  مادة  	 تخصيص 
وخاصة حقهم في عضوية اللجان والهيئات التي تعالج قضاياهم وتضع الخطط الوطنية والقطاعية المختلفة.  

	 إضافة مادة تؤكد على ضرورة إحترام الفروق الفردية، قدرات ومواهب األشخاص ذوي اإلعاقة وخياراتهم وإستقاللهم 
الذاتي.

واإلجتماعية  والثقافية  السياسية  الحياة  مجاالت  في  والمشاركة  التعبير  حرية  في  بالحق  خاصة  مادة  	 إضافة 
واإلقتصادية. 
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 ثانيًا:  اإلضافات الخاصة بالتدابير  اإلدارية والتشريعية الخاصة بقوة النفاذ وسهولة التطبيق 
	 إضافة مادة خاصة بتأسيس  أو إستحداث منصب مراقب الدولة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

	 إضافة مواد خاصة بتأسيس لجان وطنية قطاعية تتحمل مسؤولية  إدارة وتنسيق الخدمات في المجاالت التالية:

	 الموائمة والتسهيالت.

	 التوعية واإلعالم والتوجيه المجتمعي.

	 الخدمات الصحية والتأهيل.

	 التربية والتعليم.

	 التدريب المهني والتشغيل.

	 الترفيه والرياضة والثقافة. 

	 إضافة فصل خاص بهيكلية ومهام ومسؤوليات المجلس األعلى لحقوق الفلسطينيين ذوي اإلعاقة. 

	  إضافة مواد خاصة بالعقوبات والغرامات المترتبة على عدم اإللتزام بتنفيذ بنود القانون.

	 إضافة مادة تعنى بإنشاء صندوق وطني لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.  

حقوق  قانون  وأحكام  بنود  مع  تتعارض  التي  واألحكام  واألنظمة  القوانين  إللغاء  وملزم  واضح  زمني  اطار  	 تحديد 
المعوقين. 

	 تخصيص مادة لتوضيح ضرورة وضع المعايير والمواصفات المهنية التي سيتم تطويرها وإعتمادها  في المجاالت 
المختلفة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تطويرها والمدة الزمنية المحددة لبدء العمل بها. 
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المقدمة
يبدأ من وضع  اإلعاقة  المتكافئة لألشخاص ذوي  والفرص  الكريم  العيش  بأن تحقيق  إذ تؤمن  المجتمعية  للتنمية  قادر  إن مؤسسة   
األسس التشريعية والقانونية ومن إرساء قواعد النموذج اإلجتماعي والتوجه الحقوقي التنموي في التشريع وفي العمل على حد سواء. 
لذلك  تبنت مؤسسة قادر دراسة وتحليل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطينيين رقم 4- لعام 1999 والذي بادرت الى البدء 
بها  طليعة قادر  الشبابية وهي مجموعة من الشباب ذوي اإلعاقة الذين شاركوا ضمن برامج المؤسسة في تمكين القيادات الشابة من 

ذوي اإلعاقة. 

أهداف الدراسة
تسعي مؤسسة قادر من خالل هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية: 

 .) التعرف على  مواطن الضعف والثغرات في قانون المعوقين الفلسطينيين رقم 4 )1999	 

  .  تحديد وإبراز مواطن التناقض بين القانون الفلسطيني واإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2008	 

 تقديم اإلقتراحات الالزمة لتكريس إنسجام حقوق المعوقين رقم 4	  مع اإلتفاقية الدولية. 

	  وضع قضية تعديل القانون على جدول أعمال المسؤولين وأصحاب القرار. 

مبررات الدراسة
دأبت بعض الجهات منذ وقت طويل على التذرع بعدم الزامية القانون، بهدف التغطية على فشلها في تنفيذه و لتبرير عزوفها عن إتخاذ 
القرارات المطلوبة لجعله في موضع التنفيذ. وقد تبين أن العديد من نشطاء حركة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يعتقدون بأن القانون 
يفتقر الى صفة اإللزامية، مما يضعف قوة الحركة ويدخلها في دوامة نقاش بعيدة الى حد ما عن القضية األساسية وهي ضرورة تنفيذ 

القانون، اضافة الى أنه تبين وجود تناقض بين بعض األنظمة والسياسات ذات العالقة وبين النصوص الواردة في القانون.  

ماهية الدراسة
اإلعاقة( ونقد وتحليل  الدولية لحقوق األشخاص ذوي  المعوقين رقم 4	  واإلتفاقية  )قانون حقوق  القانون:  مراجعة 
النصوص الشرعية المحلية من خالل لقاءات جماعية تم خاللها تقسيم فريق العمل الى مجموعات صغيرة قامت كل 
منها بدراسة وتحليل جزء من أجزاء القانون ومقارنتها بالجزء المقابل من اإلتفاقية، والوقوف من ثم على الثغرات 
ونقاط الضعف. بعد ذلك تم عرض ومراجعة النتائج في جلسة عامة إشتملت على حوار ونقاش مستفيض للتعديالت 

المقترحة ولألسباب الموجبة لتلك التعديالت. 

إّن التعديالت المقترحة في هذه الوثيقة هي عبارة عن مقترحات أولية يمكن العمل على تطويرها من خالل 
آليات مختلفة وجهات مختلفة من االطراف ذوي العالقة. 
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آليات عرض الدراسة والتحليل
تم عرض الدراسة والنتائج التي وصلنا اليها حسب  الترتيب التالي: 

	 المادة القانونية

	 المالحظات والثغرات

	 التعديل المقترح

	 األسباب الموجبة

 وقد دونت مواد القانون الفلسطيني ومن ثم وضعت عليها المالحظات والتعديالت واألسباب الموجبة على التوالي. حيث خضعت جميع 
مواد القانون الى التحليل والتعليق.

وثيقة التحليل واإلقتراحات
قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على مشروع القانون المقدم من 
مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الشؤون االجتماعية وبعد موافقة المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:-

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
وال  محدودة  	 الديباجة 
أهمية  مدى  تعكس 
التوجه  وال  القانون 
وال  يتبناه.  الذي 
ينطلق  التي  المرجعيات 
حقوق  لتكريس  منها 
األشخاص ذوي اإلعاقة. 

الوطنية  السلطة  )إن  ديباجة  	 إضافة 
ذوي  األشخاص  بحق  تؤمن  إذ  الفلسطينية 
والعيش  المتكافئة  الفرص  في  اإلعاقة 
تعترف  وإذ  مواطنين   بوصفهم  الكريم 
مختلف  في  المميزة  ومساهماتهم  بدورهم 
الشعب  حياة  مراحل  كافة  عبر  المجاالت 
تعلن  وإذ  والتنموية.  الكفاحية  الفلسطيني 
العالقة  ذات  الدولية  المواثيق  لكافة  تبنيها 
اإلعالن  رأسها  وعلى  اإلنسان  بحقوق 
الدولين  والعهدين  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
والحقوق  والمدنية  السياسية  للحقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية واإلتفاقية الشاملة 
والمتكاملة لتعزيز وحماية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وكرامتهم. وإذ تؤمن بإن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة هي جزء ال يتجزء من 
حقوق اإلنسان. وبناء على القانون األساسي 
الفلسطيني تصدر هذا القانون  ليكون حجر 
والمجتمع  الدولة  عليه  ترتكز  الذي  الزاوية 
حقوق  لضمان  المساعي   في  به  ويلتزمان 
األشخاص ذوي اإلعاقة في العيش  بكرامة 
والتمتع بالمواطنة الكاملة.  وليكون المرجع 
المعتمد  في تنظيم حصول األشخاص ذوي 
اإلعاقة على  حقوقهم وعلى الخدمات التي 

يحتاجونها. 

	  ضرورة توضيح الخلفية والمنطلقات، 
وأهمية القانون ودوره.
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الفصل األول 
تعاريف وأحكام عامة
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المادة )1( 
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.

 الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية.
 الوزير: وزير الشؤون االجتماعية.

 المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو 
العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير األشخاص ذوي اإلعاقة.

 بطاقة المعوق: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم.
 التأهيل: مجموعة الخدمات واألنشطة والمعينات االجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن األشخاص 

ذوي اإلعاقة من ممارسة حياتهم باستقاللية وكرامة.

 المشاغل المحمية: المراكز التي يكون فيها تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة باإلعاقات العقلية الشديدة وتشغيلهم وإيواؤهم.
 المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

 المواءمة: جعل األماكن العامة وأماكن العمل مناسبة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
	 تغيير كلمة المعوق، المعوقون في 

التعريفات.

	 كلمة وزير وردت في التعريفات ولم 
ترد في نصوص بنود القانون.

	 في تعريف المشاغل المحمية ذكر 
حيث  يصح  ال  وهذا  لاليواء،  أنها 
للعمل   تكون  المحمية  المشاغل 
وليس  للتأهيل  وربما  والتدريب 

لاليواء.   

األشخاص ذوي  	 استخدام مصطلح 
اإلعاقة.

	 إلغاء تعريف كلمة وزير من قائمة 
التعريفات.  

تعريف  من  االيواء  كلمة  	 الغاء 
المشاغل المحمية. 

اإلتفاقية  في  جاء  بما  	 اإللتزام 
األشخاص  مصطلح  من  الدولية 

ذوي اإلعاقة

لتعريف  حاجة  وجود  	 عدم 
النص  في  ترد  لم  ما  مصطلحات  

القانوني.

	 إنهاء اإللتباس، والفصل بين بيوت 
المحمية.  التشغيل  وأماكن  االيواء 
مع ضرورة توضيح مفهوم الحماية 
للمشاغل، والتي تتمثل في حماية 
اإلنتاج من الكساد وضمان تسويقه 
أجل  من  وذلك  دائم  بشكل 
دائمة  المحافظة على فرص عمل 

للمنتفعين من المشاغل.  

المادة )2( 
للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات 

في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سببًا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
مبدأ  وتكريس  تبيان  المادة   تتضمن 
المساواة، وعدم التمييز والحق في العيش 

الكريم.   

	 افتقار النص إلى صفة اإللزام 

	 عدم تحديد جهة مرجعية مسؤولة 
عن ضمان الحقوق المذكورة.

من  كل  »ويعرّض  عبارة  	 إضافة 
ينتهك تلك الحقوق نفسه للمساءلة 

القانونية«

ضمان  مسؤولية  الدولة  وتتحمل    	
ذلك. 

اإللتزام   من  التهرب  نتجنب  	 حتى 
األشخاص  حق  وإنتهاك  بالمساواة 

ذوي اإلعاقة في العيش الكريم. 

	 يتعرض الكثير من األشخاص ذوي 
على  والتمييز  لالضطهاد  اإلعاقة 
اإلعاقة دون محاسبة ودون  خلفية 

وجود جهة مرجعية يلجأون اليها.
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المادة )3(
تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له 

وألسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
وهما  أمرين  بين  المادة  	 جمعت 
وتوعية  للحقوق  الدولة  كفالة 
وأسرهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
يخلط  حيث  محبذ  غير  أمر  وهذا 
بين موضوعين وجهتي إختصاص.

كما أن التوعية مسؤولية كل وزارة 
حسب إختصاصها، فالتوعية بالحق 
وزارة  مسؤولية  من  التعليم  في 
للرياضة  بالنسبة  وكذلك  التربية 
تعتبر  كما  الحركة.  وحرية  والعمل 
توعية الشخص ذو اإلعاقة وأسرته 
التأهيل  عملية  من  يتجزء  ال  جزء 
الخاصة  المواد  مع  إدراجه   ويجب 

بالتأهيل. 

كفالة  كيفية  المادة  تحدد  	 لم 
الحقوق.

	 تحديد وتخصيص الجهة المسؤولة 
عن كفالة الحقوق.

بها  ستقوم  التي  التدابير  	 تحديد 
الدولة  لكفالة هذه الحقوق.

على  التوعية  مسؤولية  	 توزيع 
حسب  كل  العالقة  ذات  الجهات 

إختصاصها. 

أحدهما  جزئين  إلى  المادة  	 فصل 
خاص  واآلخر  بالحقوق  خاص 
عملية  من  جزء  بوصفها  بالتوعية 

التأهيل.

األدوار.  توزيع  وتكريس  المتابعة،  سهولة 
على  والخلط  اإللتباس   من  والوقاية 

المواطنين والمسؤولين. 

المادة )4(
وفقًا ألحكام القانون، للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
األشخاص  حق  تكرس  المادة    	
المشاركة  في  اإلعاقة  ذوي 
أنفسهم   تمثيل  مسؤولية  بتحمل 
المجتمعي  الحراك  في  والمشاركة 

من خالل المنظمات والجمعيات. 

	 لم تتضمن المادة إشارة الى ضرورة 
ممارستهم  بتسهيل  الدولة  قيام 
نوعية  الى  تشير  ولم  الحق،  لهذا 
وشكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه  

وخاصة الدعم المالي. 

الداخلية  وزارة  )وتتكفل  عبارة  إضافة 
وفقًا  الحق  هذا  على  حصولهم  بتسهيل 
لقانون الجمعيات والهيئات األهلية. وتقدم 

الدعم المالي الالزم لذلك. (

والقانوني  الحكومي  المرجع  تحديد 
المناسب. ضمان اإلستمرارية والقدرة على 

القيام بالدور المتوقع. 
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المادة )5(
على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه ال تزيد على 25% من التكلفة.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
التأهيل  المسؤولة عن  الجهة  عدم وضوح 
الى  إشارة  أية  المادة من  الدولة. خلو  في 
يتم بموجبها تحديد  التي  الضوابط  وضع 
عملية  تكلفة  من  اإلعفاء  إستحقاق  معايير 

التأهيل.

التي  االختصاص  جهات  	 تحديد 
التأهيل،  أنواع  بمختلف  تقوم  
أي  أو  الصحي  المهني،  التربوي، 

نوع آخر. 

لإلعفاء  االستحقاق  معايير  	 تحديد 
بسبب الفقر. 

وفقا  اإلعفاء  على  الحصول  يتم  حتى 
لسياسات محددة وليس وفقا ألهواء وأمزجة 
أو  المنتفعين  قبل   من  شخصي  تقدير  أو 

الموظفين.

تكملة المادة )5(: »يعفى المعوقون بسبب مقاومة االحتالل من هذه المساهمة«

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
لضحايا  حق  يوجد   ال  الحالة  هذه  في 
أو  العمل  يستطيعون  ال  والذين  اإلحتالل 

عاطلين عنه في ضمان الدخل.  

األخرى  الحقوق  لضمان  وسائل  إيجاد 
مقاومة  بسبب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
اإلعفاء  على  إقتصارها  وعدم  االحتالل 

المالي من تكلفة خدمات التأهيل.

	 إدراج نص خاص بإعفاء األشخاص 
الـ  نسبة  من  الفقراء  اإلعاقة  ذوي 
25% وفقا لمعايير عادلة وواضحة. 

للظروف   وفقًا  اإلحتياجات  تلبية  مراعاة 
الدخل  ومستوى  المختلفة   اإلقتصادية 
بين  العدالة  مبدأ  تكريس  الفقر.  درجة  أو 

األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم . 

المادة )6(
وفقًا ألحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب: جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل 

الالزمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة. وسائل النقل الشخصية الستعمال األفراد األشخاص المعوقين.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
المساعدة  	 يوجد خلط بين األدوات 
إعفاء  في  الحق  النقل.  ووسائط 
الفردي   لإلستعمال  النقل  وسائط 
بعض  حددت  المادة   ، ملزم  غير 
فيها   تستعمل  التي  المجاالت 
األدوات المساعدة ولم تذكر البعض 
اآلخر مما قد يوحي بإقتصار اإلعفاء 
على بعض األدوات وليس جميعها.

المادة اإلعفاء الضريبي  	 لم تشمل 
للدخل،  المدرة  الفردية  للمشاريع 
وفقًا  تحديدها  يتم  معينة  لفترة 
أجل  من  محددة  ومعايير  لظروف 
تشجيع المبادرات الفردية لإلعتماد 
على النفس وتحقيق اإلستقالل.   

	 المادة تفتقر الى قوة اإللزام.

األدوات  بإعفاء  خاص  نص  	 إضافة 
التي  الخاصة  واآلالت  واألجهزة 
كافة  في  اإلعاقة  ذوي  يستعملها 
العمل  اماكن  وفي  الحياة  مجاالت 
ممارسة    في  يحتاجونها  التي  او 

حرفهم.

	 إعفاء المشاريع اإلقتصادية المدرة 
للدخل التي يملكها األشخاص ذوي 

اإلعاقة لفترة محددة.  

المساعدة  األدوات  بين  الفصل    	
وبين وسائط النقل في فقرتين. 

بوضع  المكلفة  الجهة  	 تحديد  
المعايير والجهة المكلفة  بالتحقق 

من التنفيذ.

	 عدم وجود جهة مرجعية. 

بين  النص  في  للخلط  حد  	 وضع 
األدوات  وبين  النقل  وسائط 

المساعدة. 

الفردية  المبادرات  	 تشجيع 
الفقر،  نسبة  تقليل  فرص  وتعزيز 

والمشاركة. 



7

المادة )7(
بناًء على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
تشريع  وجود  عدم  يؤكد  	 النص 
شاملة  وطنية  خطة  بناء  يضمن 
ومتكاملة يشارك في وضعها جميع 
فيهم  بمن  العالقة  ذات  الجهات 
ومقدمي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الخاص  القطاعين  من  الخدمات 

واألهلي. 

ذات صالحية  او جهة  آلية  يوجد  	 ال 
المختصة  الوزارة  في متابعة عمل 
القانون  تنفيذ  في  عملها  وسير 
الما هي  ذات  الجهات  والزام جميع 
التقارير  لتقديم  المحددة  المهلة 

والخطط.

	 بناء على طلب من  المجلس األعلى 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق 
واألهلية  الحكومية  الجهات  تلتزم 
الخطط  وضع  في  بالمشاركة 
السنوية   والخطط  اإلستراتيجية 

القطاعية . 

واألهلية  الحكومية  الجهات  	 تلتزم 
في  السنوية  تقاريرها  بتقديم 
مواعيد محددة يتم اإلتفاق عليها.  

لحقوق  األعلى  المجلس  	 يلتزم  
بتقديم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
ومتكاملة  شاملة  وطنية  خطة 
لمجلس الوزراء  بشكل دوري ويتم 

نشرها للجمهور. 

	 يقوم المجلس األعلى بإعداد تقرير 
النشاطات  حول  شامل  سنوي 
المقدمة  والخدمات  الوطنية 

وينشره  للجمهور.

تعتبر الخطط والتقارير من وسائل التقييم 
يمكن  بإستعمالها.  اإللتزام  ويجب  الجيدة 
التخطيط  طريق  عن  والمال  الجهد  توفير 
وزيادة الكفاءة والفعالية في األداء. والتعرف 
على حجم اإلنجاز وأثاره على األشخاص ذوي 
والبشرية  المالية  الموارد  وتقدير  اإلعاقة. 
المطلوبة بشكل أكثر دقة. تكليف المجلس 
ويمكن  فعالية  إكثر  بالمتابعة  األعلى 
تخوله  ومسؤوليات  بسلطات  يتمتع  أن 
تمارسها  أن  يمكن  ال  واسعة  صالحيات 

وزارة على وزارة مماثلة.  

المادة )8(
وفقًا ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية الالزمة لمزاولة الخدمات 

والبرامج واألنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك اإلشراف عليها. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
طبيعة  النص  في  واضح  	 غير 
اإلشراف. هل هي رقابية أم مهنية 
المؤسسات  إلتزام  ضمان  أجل  من 
الوطنية  والخطة  بالتوجه 

المنشودة 

مهنية  معايير  النص  في  	 اليوجد 
عملية  عليها  ترتكز  محددة 

اإلشراف. 

وتحديد  وضع  اإلختصاص   وزارة  على 
المعايير والسياسات المهنية التي يتم بناًء 
العمل  وممارسة  الخدمات  تقديم  عليها  
وإختصاصات  قطاعات  من  قطاع  كل  في 

المؤسسات  األهلية.

ونوعية  العمل  جودة  	 ضمان 
ذوي  لالشخاص  المقدمة  الخدمات 

اإلعاقة.

مشاكل  دوامة   في  الوقوع  	 تجنب 
وتنوع  الفهم  ضبابية  عن  ناجمة 
أو  الفردية  واإلجتهادات  اآلراء 
التفريط بمعايير الجودة، او سيطرة 
النزعات الفردية والوقوع في خلل 
موظفي  طواقم  تغيير  عن  ناجم 

المؤسسات.     

	 المحافظة على توجه وطني موحد  
ودرجة اإللتزام المطلوبة بالخطط 

الوطنية. 
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المادة )9(
على الدولة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
زمنية  تحديد ألي مدة  النص  في  يوجد  ال 
محددة لوضع الضوابط  أو  الجهة المكلفة 
بوضعها، أو لنتائج عدم وضع الضوابط أو 
عدم اإللتزام بها. ومن الواضح عدم وجود 
عدم  على  المترتبة  للعقوبات  نظام  اي 

اإللتزام.

وضع  عن  المسؤولة  الجهة  	 تحديد 
الضوابط.

يجب  التي  الزمنية  الفترة  	 تحديد 
خاللها وضع المعايير والضوابط.

عدم  حال  في  العقوبة  	 تحديد 
االلتزام.

تدرج  التي  الممارسات  	 توضيح 
ضمن إطار العنف والتمييز. 

على  تتم  التي  المرجعية  	 تحديد 
حقوق  قانون  الحماية،  أساسها 

الطفل مثاًل. 

التفسيرات  مشكلة  تجنب  يتم  حتى 
في  اإلزدواجية  إحتمال  وفي  المتناقضة 
توزيع الصالحيات وفي تحمل المسؤولية أو 

اإلهمال في تحملها.
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 الفصل الثاني 
الحقوق الخاصة
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المادة )10(
تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجاالت اآلتية:

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
وليس  الرعاية  عن  الحديث  	 لماذا 

عن الحقوق كافة؟ 

وزارة  تلزم  أن  لوزارة  يمكن  	 هل 
اخرى توازيها بالمسؤولية؟ 

الدور  المعنية  الوزارة  ستملك  	 هل 
والتقييم  المراجعة  في  الرقابي 

لعمل الوزارات؟ 

جميع  تحمل  الوزارة  تستطيع  	 هل 
المسؤوليات واألعباء المناطة بها؟ 

األشخاص  لحقوق  اإلعلى  المجلس  يتولى 
خاصة  قطاعية  لجان  تشكيل  اإلعاقة  ذوي 
خدمات  تقديم  عملية  تنظيم  أجل   من 
وضمان  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تأهيل 

حقوقهم في كافة مجاالت الحياة. 

وتشغيل،  مهني  تدريب  المقترحة،  اللجان 
صحة  وتسهيالت،  موائمة  وتعليم،  تربية 
واإلعالم،  المجتمعية  التوعية  وتأهيل، 
هذه  اعمال  جميع  على  المجلس  ويشرف 

اللجان.

	 ضمان العمل الجماعي.

	 توفير الجهد والمال.

	 زيادة النجاعة والفعالية.

	 تجنب اإلزدواجية وتضارب 
الصالحيات.

في المجال االجتماعي

تحدد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة، وتقديم 
الخدمات الخاصة باألشخاص المعوقين في مجال الرعاية واإلغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه األولوية في 
برامج التنمية األسرية، وتوفير خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية لشديدي اإلعاقة والذين ليس لهم من 

يعولهم، ودعم برامج المشاغل المحمية، وإصدار بطاقة المعوق. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
الشؤون  وزارة  لدور  يفتقر  	 النص 
اإلعاقة  في حماية األشخاص ذوي 
وضمان  والتمييز  اإلستغالل  من 
حقوقهم في كافة المجاالت. اضافة 
التخطيط  في  الوزارة  دور  الى 
المستوى  على  اإلستراتيجي 

الوطني.  

	 النص ال يقوم بتوضيح ما ستقوم  
اإلعاقة  طبيعة  لتحديد  الوزارة  به 
هذا  بأن  العلم  مع  درجتها  وبيان 

من اختصاص وزارة الصحة.

مصطلح  استخدام  يكرر  	 النص 
قد  بانه  ذكره  يجدر  ومما  الرعاية، 
تم تجنب إستخدامه في اإلتفاقية 
استخدام  مكانه  وحل  الدولية. 

مصطلح التأهيل والمشاركة.

المادة فضفاضة تحتاج إلى التجزئة وتحديد تقديم خدمات الضمان االجتماعي.
المصطلحات  تنظيم  وإلى  المهمات 

المستخدمة.
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في المجال الصحي
تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى المعوق، وضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي 
مجانًا للمعوق وألسرته، وتقديم وتطوير خدمات االكتشاف المبكر لإلعاقات، وتوفير األدوات واألجهزة الطبية 
الالزمة لمساعدة المعوق وفقًا للمادة )5( من هذا القانون، وتقدم الخدمات الوقائية والعالجية التي تهدف 

إلى تقليل نسبة اإلعاقة في المجتمع.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
حيث  من  األدوار  في  تداخل  يظهر  النص 
من  فليس  التشخيص،  عن  المسؤولية 
الواضح تشخيص مسؤوليات وزارة الصحة 
يجدر  وهنا  اإلجتماعية،  الشؤون  وزارة  ام 
ذو  الشخص  تعرض  احتمالية  الى  اإلشارة 
اإلعاقة الى التشخيص عدة مرات ومن قبل 

عدة جهات.

مسؤولية  الصحة  وزارة  	 تتولى 
تحديد نوع اإلعاقة وبيان درجتها، 
لجنة   ( المختصة  اللجنة  تتولى  و 
المعايير   وضع  والتأهيل(  الصحة 

الالزمة  لذلك.

هذا  بموجب  الصحة  وزارة  	 تنشئ 
تعنى  متخصصة  وحدة  القانون 
بمتابعة  وتنظيم حصول األشخاص 
في  حقوقهم  على  اإلعاقة  ذوي 

الخدمات الصحية.

ضرورة تنظيم العمل عن طريق استحداث 
المسؤوليات  وتحديد  متخصصة،  بنى 
والوقت،  والمال  الجهد  توفير  على  يساعد 
المتابعة  عملية  يسهل  المهمات  وتقاسم 

والتقييم وضبط نوعية وجودة العمل.
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في مجال التعليم
 ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة لاللتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات 
ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق. توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة 
وبيان درجتها. توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيالت المناسبة. توفير التعليم بأنواعه 
حسب  كل  المعوقين  لتعليم  تربويًا  المؤهلين  إعداد  احتياجاتهم.  بحسب  للمعوقين  المختلفة  ومستوياته 

إعاقته.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
التعليم  بين  تداخل  فيه  القانون  نص 
كذلك  هناك  العالي.  والتعليم  األساسي 

ضعف في التركيز على التعليم الخاص.

النص فيه مشكلة واضحة في التوجه، حيث 
وليس  القدرات  اساس  على  يكون  التعليم 
لإلجرائات  تجاهل  ايضًا  هناك  اإلعاقة. 
ذوي  الطلبة  حق  مثل  الضرورية،  اإلدارية 
المواد  من  المناسبة  األشكال  في  اإلعاقة 

والكتب المدرسية والجامعية.

بتوفير  والتعليم  التربية  وزارة  تتكفل 
قدرات  مع  يتالئم  التعليمية بشكل  المواد 

األشخاص ذوي اإلعاقة  ومع إحتياجاتهم. 

	 إعداد المؤهلين تربويا وإداريًا. 

ذوي  الطلبة  لتطوير  خطط  	 وضع 
القدرات  بناًء على  الفردية  اإلعاقة 

والرغبات.

حق  لمتابعة  خاصة  لجنة  	 تشكيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم 
ودمجهم في المؤسسات التعليمية. 
المؤسسات  إلتزام  من  والتحقق 
والمواصفات  بالمعايير  التعليمية 

المهنية التي ستحددها اللجنة. 

توفير  لخطة  زمني  اطار  	 وضع 
المرافق  كافة  في  التسهيالت 

التعليمية في الوطن.

باألشخاص  خاصة  وحدة  إنشاء    	
ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم 

العالي في دائرة التعليم العالي.

في  الموجودة  الفجوات  	 تغطية 
المادة.

االلتباس  توضيح  التنفيذ،  	 تسهيل 
البنود  يعتري  الذي  والقصور 

الخاصة بالحق في التعليم. 
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في مجال التأهيل والتشغيل
إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين. ضمان حق االلتحاق في مرافق التأهيل والتدريب 
المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني 
للمعوقين. إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين ال يقل عن 5% من عدد 
العمل مناسبة الستخدامهم.  أماكن  المؤسسات مع جعل  تلك  العمل في  يتناسب مع طبيعة  العاملين بها 
تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خالل خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك 

المؤسسات.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
زمنية  فترة  على  يحتوي  ال  	 النص 

محددة للتنفيذ. 

العام  القطاعين  بين  جمع  	 هناك 
والخاص.

ذكر  اي  على  النص  يحتوي  	 ال 
ال  من  على  تقع  التي  للعقوبات 

يلتزم بنص القانون. 

األشخاص  بتوظيف  يوحي  	 النص 
اإلستفادة منهم  اإلعاقة دون  ذوي 
غير  بانهم  سلبيًا  انطباعًا  وتعطي 
يعزز نص  ان  منتجين، حيث يجب 
من  االيجابية  االتجاهات  القانون 

المجتمع نحو ذوي اإلعاقة.

لجنة  القانون  هذا  بموجب  	 تشكل 
األشخاص  تشغيل  لمتابعة  خاصة 
العام  القطاعين  في  اإلعاقة  ذوي 
السياسات  بوضع  وتقوم  والخاص. 
ومتابعة  الالزمة  واألنظمة  
من  اللجنة  وتتكون  تنفيذها، 
العمل، وزارة  الشؤون، وزارة  وزارة 
واي  الموظفين  وديوان  التربية، 

جهة اخرى ذات عالقة.

الرتب  في  المساواة  إلى  اإلشارة    	
والرواتب.

	  تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه 
المادة. 

أو  الغرامات  من  الموارد  تحديد    	
صندوق   في  ووضعها  العقوبات 
ذوي  األشخاص  لتشغيل  خاص 
لهذا  إستحداثه  يتم  اإلعاقة 

الغرض. 

القطاعين  بين  الفصل  	 ضرورة 
العام والخاص. 

لمراقبة  خاصة  وحدة  	 إستحداث 
وزارة  في  الخاص  القطاع  التزام 

العمل.   

كافة  إلغاء  ضرورة  إلى  	 اإلشارة 
التي تتعارض  القانونية  النصوص 
مع هذا النص وخاصة قانون اللجان 
الطبية العسكرية )اللياقة الصحية(. 
رواتب  بحسم  الخاص  النص  إلغاء 
األشخاص ذوي اإلعاقة من ضريبة 

الدخل ألصحاب العمل.

ومنع  المهمات  وتوزيع  التنفيذ،  تسهيل 
المساواة في  اإللتزام وضمان  التهرب من 

األجور والرتب الوظيفية. 



14

في مجال الترويح والرياضة
المالعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها  الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة  توفير فرص 
لحالة المعوق وتزويدها باألدوات والمستلزمات الضرورية. دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية 

ودولية. تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى األماكن الثقافية والترفيهية واألثرية الحكومية بنسبة %50.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
النص ال يحدد الجهة المسؤولة عن تنظيم 

العمل في هذا القطاع واالشراف عليه.
ذوي  األشخاص  دمج  على  	 العمل 
الرياضية  المرافق  في  اإلعاقة 
هذه  وتسهيل  العامة  والترويحية 

المرافق.

والتشريعات  القوانين  كافة  	 دمج 
األشخاص  برياضة  العالقة  ذات 

ذوي اإلعاقة.

	 دمج كافة األجسام وتشكيل لجنة 
الشؤون  بمتابعة  تعنى  وطنية 

الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

من  وطنية مشتركة  لجنة  	 تشكيل 
واألهلية  الحكومية  المؤسسات 

لتكون مسؤولة عن هذا القطاع.

الوطنية  االجسام  توحيد  	 ضرورة 
وتحديد  المجال  هذا  في  العاملة 

مرجعية االشراف والتوجيه.

	 يجب ان يكون هناك تحديد آلليات 
القطاعين  بين  والعالقة  العمل 

الحكومي واألهلي.

في مجال التوعية الجماهيرية
القيام بحمالت توعية الجماهير حول اإلعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات، ونشر المعلومات 
والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة اإلعاقة في المجتمع، ونشر اإلرشادات العامة والوعي بهدف 

تقويم نظرة المجتمع للمعوق ودمجه.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
المسؤولة ومن هم  الجهة  النص ال يحدد 
نص  يوجد  ال  العملية،  هذه  في  الشركاء 
األشخاص  بحقوق  المجتمع  لتوعية  خاص 

ذوي اإلعاقة  وبدورهم في المجتمع.

بالتوعية  خاصة  لجنة  	 تشكيل 
المجتمعية والتثقيف. 

األشخاص  بحقوق  الجمهور  	 توعية 
التفاعل  وبكيفية  اإلعاقة  ذوي 

معهم ومع قضاياهم المختلفة. 

	  ان تتولى وزارة الشؤون اإلجتماعية 
تراها  التي  الجهات  مع  بالتعاون 
للتوعية  خطة  وضع  مناسبة 
والتركيز على تعاون وزارة التربية  
عملية  تسهيل  اجل  من  والتعليم 

التوعية.

األشخاص  حول  المغلوطة  األفكار  تفشي 
بقضاياهم  المجتمع  وجهل  اإلعاقة  ذوي 

وحقوقهم وبكيفية التعامل معها. 
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استخدام لغة اإلشارة في التلفزيون.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
النص غير واضح من حيث: 

	 الجهة المسؤولة.

	 اإلطار الزمني للتغطية

	 حجم التغطية للبرامج التلفزيونية

او المحطات التي سوف تستخدمها.

	 على محطات التلفزة إستخدام لغة 
 41 بواقع  برامجها  في  اإلشارة 

ساعة إسبوعيًا لكل منها. 

من  اإلشارة  لغة  استخدام  يبدأ  	 ان 
التلفزة  محطات  تاريخ....على 
واحدة  عامة  إخبارية  نشرة  ترجمة 

على األقل يوميًا بلغة اإلشارة. 

في  الصم  حق  على  	 المحافظة 
والمعلومات  المواد  الى  الوصول 

المختلفة. 

التواصل  في  الصم  حق  	 ضمان 
والمشاركة. 

المادة )11(
تعمل الدولة على إدخال لغة اإلشارة في المرافق الحكومية.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
في  الزمني  ولإلطار  لآلليات  النص  افتقار 

التنفيذ. 
تحديد اإلطار الزمني لتنفيذ المادة:

»تعمل الدولة على إدخال لغة اإلشارة في 
المرافق العامة  إعتبارًا من تاريخ .... خاصة 

في  المرافق التعليمية منها«

وضمان  للصم  الحق  بهذا  االلتزام  ضمان 
مناحي  مختلف  في  الفعلية  مشاركتهم 

الحياة العامة وخاصة التعليمية
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 الفصل الثالث 
مواءمة األماكن العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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المادة )12( 
تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقاللية الحركة والتنقل واالستعمال اآلمن لألماكن العامة. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 

المادة )13( 
المواءمة إلزامية للجهات المعنية إال إذا كانت تهدد الناحية التاريخية واألثرية للمكان العام. تشكل خطرًا على أمن وسالمة المكان 
العام. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام. في الحاالت المذكورة في البنود )أ.ب.ج( أعاله على الجهات المعنية إيجاد بدائل 

مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
قد تكلف عملية تركيب مصعد مالئم أكثر 
من 15% لذلك يجب توضيح وتحديد ذلك 
استثناء  أو  و/  القديمة  العامة  باالماكن 

المصاعد من هذه المادة.

العالقة  ذات  األطراف  تحديد  	 يجب 
الحكم  مجالس  المثال  سبيل  على 
التخطيط  لجنة  البلديات،  المحلي، 

والتنظيم العمراني،...

بموضوع  خاصة  لجنة  	 تشكيل 
الموائمة على الصعيد الوطني.

	 تحديد عقوبات وآليات إلزام.

	 حتى يتم ضمان الحق في الوصول 
ذوي  األشخاص  األشخاص  لجميع 

اإلعاقة لألماكن العامة.

	 حتى ال يتم التهرب من التنفيذ.

المادة )14( 
على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
التربية  وزارة  وهي  واحدة  وزارة  يوجد 

والتعليم العالي.
وليس  الموائمة  أشكال  كافة  إلى  اإلشارة 

فقط اإلنشائي منها.
منع االلتباس والتأويل الفردي للمادة.

المادة )15( 
بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية 

والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
المعايير  منظومة  وجود  	 عدم 
والهندسية  الفنية  والسياسات 
في  ذكرها  تم  التي  والمعمارية 

المادة.

وجود  وعدم  المادة  الزامية  	 عدم 
اطار زمني.

	 عدم وجود آليات للعقوبات.

بوضع  القانون  مادة  تنص  	 ان 
والسياسات  المعايير  منظومة 

الفنية والهندسية والمعمارية. 

	 ان تنص المادة على آليات العقوبات 
على مخالفي مادة القانون.

يلزم  زمنيًا  اطارًا  المادة  تجدد  	 ان 
بالتنفيذ.

بمواصفات  االلتزام  يتم  	 حتى 
موحدة .

	 منع التهرب من التطبيق والمماطلة 
في التنفيذ.
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المادة )16( 
تعمل وزارة المواصالت على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة األشخاص المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل 

النقل العامة لهم ولمرافقيهم. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
القضايا  بعض  أغفلت  مكتملة  غير  المادة 

والحقوق الهامة.
المرافق  وتحديد  اآلليات  	 وضع 
أماكن  تشمل  أن  على  باإلسم 

وقوف السيارات.

	 المركبات العامة نفسها.

السائقين  توعية  عن  	 الحديث 
العمومية.

	 وضع جدول زمني.

األشخاص  حق  حول  فقرة  	 إضافة 
خاصة  مواقف  في  اإلعاقة  ذوي 

لسياراتهم الشخصية.

والمعايير  التخفيض  نسبة  	 تحديد 
التي تحدد االستحقاق.

هذا  على  الحصول  عملية  	 تنظيم 
الحق.

	 منع االستغالل واساءة التصرف.

المادة )17( 
تعمل وزارة االتصاالت على توفير التسهيالت الالزمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق االتصاالت.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
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 الفصل الرابع 
أحكام ختامية 
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المادة )18( 
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون. 

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
يتعارض لم يتم تحديد فترة زمنية لإللغاء. تشريعي  ونص  قانون  كل  يلغى 

وأحكام هذا القانون، خالل سنة واحدة من 
تاريخه.

أهمية  أو خالف حول  لبس  حتى ال يحصل 
اإللغاء أو الفترة الزمنية التي يجب اإللتزام 

بها.

المادة )19( 
يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
ال يوجد تحديد للكيفية وال للجهات المعنية 
الوزراء  مجلس  في  يوجد  ال  حيث  األخرى، 

جسم مختص. 

بالتنسيق  اللوائح  الوزراء  مجلس  يصدر 
واألهلية  الحكومية  الجهات  مع  والتعاون 
اصدار  تاريخ  من  واحد  عام  خالل  المعنية 

القانون المعدل. 

والمرونة  التأجيل  دوامة  في  نقع  ال  حتى 
في  المماطلة،  الى  تؤدي  قد  التي  الزمنية 
إصدار اللوائح  خاصة وأنه ال يمكن تطبيق 

القانون دون لوائح. 

المادة )20( 
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

األسباب الموجبةالتعديل المقترحالمالحظات والثغرات 
عدم  تبعات  الى  إشارة  المادة  تتضمن  ال 

اإللتزام بالقانون. 
القانون  هذا  تنفيذ  ومخالفة  عبارة:  إضافة 
للمسؤولية  يعرض  بنوده  من  اي  او 

القانونية.

وحتى  التطبيق،  من  التهرب  يتم  ال  حتى 
الجد  محمل  على  األمر  المعنيين  يأخذ 

والمسؤولية. 

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 1999/8/9م الموافق: 27 من ربيع اآلخر 1420هـ 
ياسر عرفات 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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إقتراح إضافة فصل خامس  

إضافة فصل خاص بتشكيل المجلس األعلى لحقوق أو لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن يتضمن ما يلي: 

	 الغرض من تأسيسه.

	 مجال عمله ونطاق صالحياته.

هيكليته.	 

إقتراح إضافة فصل سادس خاص بالرقابة 

يقترح أن يتم إضافة فصل خاص بالرقابة والمتابعة يتضمن ما يلي:

يتم إستحداث منصب مراقب دولة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتكون تبعيته لمكتب الرئيس مباشرة. على ان تكون مهامه كاآلتي: 

يتمتع المراقب بصالحيات واسعة في مجال الرقابة والتحقيق في مدى التزام كافة الجهات ذات العالقة بقانون  حقوق  1  .
األشخاص ذوي اإلعاقة والقوانين األخرى.

يتولى المراقب التحقق من الغاء كافة القوانين التي تتعارض مع هذا القانون.  2 .

يقدم المراقب  تقرير دوري حول حالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  3 .

يتمتع المراقب بصالحية المالحقة القضائية لمن ينتهك القوانين ذات العالقة.  4 .

يكون للمراقب طاقم عمل ومكتب خاص يباشر فيه عمله. 5 .

مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  لثالث  تعيينه  ويتم  التنفيذية،  للسلطات  يخضع  وال  التام  باإلستقالل  المراقب  يتمتع  6 .
واحدة. 
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