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رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على 
مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الشؤون االجتماعية وبعد موافقة اجمللس 

 -:التشريعي أصدرنا القانون التايل

 
  الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 (املادة )1

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل 
 :وزير الشؤون االجتماعية. املعوق :وزارة الشؤون االجتماعية. الوزير :القرينة على خالف ذلك. الوزارة

الشخص املصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غري خلقي وبشكل مستقر يف أي من حواسه أو قدراته 
اجلسدية أو النفسية أو العقلية إىل املدى الذي حيد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف 
البطاقة اليت حتدد رزمة اخلدمات اليت حيق للمعوق احلصول عليها  :أمثاله من غري املعوقني. بطاقة املعوق

جمموعة اخلدمات واألنشطة واملعينات االجتماعية والنفسية والطبية  :ضمن برنامج منظم. التأهيل
 :والرتبوية والتعليمية واملهنية اليت متكن املعوقني من ممارسة حياهتم باستقاللية وكرامة. املشاغل احملمية

املراكز اليت يكون فيها تأهيل املعوقني باإلعاقات العقلية الشديدة وتشغيلها وإيواؤهم. املكان العام: كل 
جعل األماكن العامة وأماكن  :بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور. املواءمة

 .العمل مناسبة الستخدام املعوقني
 
 



 (املادة )2
للمعوق حق التمتع باحلياة احلرة والعيش الكرمي واخلدمات املختلفة شأنه شأن غريه من املواطنني له نفس 

احلقوق وعليه واجبات يف حدود ما تسمح به قدراته وامكاناته، وال جيوز أن تكون اإلعاقة سبباً حيول 
 .دون متكن املعوق من احلصول على تلك احلقوق

 
 

 (املادة )3
تتكفل الدولة حبماية حقوق املعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

 .بإعداد برامج التوعية له وألسرته ولبيئته يف كل ما يتعلق بتلك احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون
 
 

 (املادة )4
 .وفقاً ألحكام القانون للمعوقني احلق يف تكوين منظمات ومجعيات خاصة هبم

 
 

 (املادة )5
على الدولة تقدمي التأهيل بأشكاله املختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته ومبسامهة منه ال تزيد 

 .على 25% من التكلفة. يعفى املعوقون بسبب مقاومة االحتالل من هذه املسامهة
 
 

 (املادة )6
وفقاً ألحكام القانون تعفى من الرسوم واجلمارك والضرائب: مجيع املواد التعليمية والطبية والوسائل 

املساعدة ووسائط النقل الالزمة ملدارس ومؤسسات املعوقني املرخصة. وسائل النقل الشخصية الستعمال 
 .األفراد املعوقني



 
 

 (املادة )7
بناء على طلب من الوزارة تقدم املؤسسات احلكومية خططها وتقاريرها السنوية املتعلقة خبدماهتا 

 .للمعوقني
 
 

 (املادة )8
وفقاً ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتوىل الوزارة املختصة منح وإصدار الرتاخيص الفنية 

الالزمة ملزاولة اخلدمات والربامج واألنشطة اليت يقدمها القطاع غري احلكومي للمعوقني، وكذلك اإلشراف 
 .عليها

 
 

 (املادة )9
على الدولة وضع األنظمة والضوابط اليت تضمن للمعوق احلماية من مجيع أشكال العنف واالستغالل 

 .والتمييز
 
 

 الفصل الثاني 
 احلقوق اخلاصة

 (املادة )11
تتوىل الوزارة مسؤولية التنسيق مع مجيع اجلهات املعنية للعمل على رعاية وتأهيل املعوقني يف اجملاالت 

اآلتية: يف اجملال االجتماعي. حتدد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها ومدى تأثريها على أسرة املعوق وتقدمي 
املساعدة املناسبة. تقدمي اخلدمات اخلاصة باملعوقني يف جمال الرعاية واإلغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه 



األولوية يف برامج التنمية األسرية. توفري خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية لشديدي اإلعاقة والذين 
ليس هلم من يعوهلم. دعم برامج املشاغل احملمية. إصدار بطاقة املعوق يف اجملال الصحي. تشخيص 

وتصنيف درجة اإلعاقة لدى املعوق. ضمان اخلدمات الصحية املشمولة يف التأمني الصحي احلكومي 
جماناً للمعوق وألسرته. تقدمي وتطوير خدمات االكتشاف املبكر لإلعاقات. توفري األدوات واألجهزة 

الطبية الالزمة ملساعدة املعوق وفقاً للمادة )5( من هذا القانون. تقدم اخلدمات الوقائية والعالجية اليت 
هتدف إىل تقليل نسبة اإلعاقة يف اجملتمع. يف جمال التعليم ضمان حق املعوقني يف احلصول على فرص 

متكافئة لاللتحاق باملرافق الرتبوية والتعليمية ويف اجلامعات ضمن إطار املناهج املعمول هبا يف هذه 
املرافق. توفري التشخيص الرتبوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها. توفري املناهج و الوسائل 

الرتبوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة. توفري التعليم بأنواعه ومستوياته املختلفة للمعوقني حبسب 
احتياجاهتم. إعداد املؤهلني تربوياً لتعليم املعوقني كل حسب إعاقته. يف جمال التأهيل والتشغيل. إعداد  
كوادر فنية مؤهلة للعمل مع خمتلف فئات املعوقني. ضمان حق االلتحاق يف مرافق التأهيل والتدريب 

املهين حسب القوانني واللوائح املعمول هبا وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفري برامج التدريب املهين 
للمعوقني. إلزام املؤسسات احلكومية وغري احلكومية باستيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن 5% من 

عدد العاملني هبا يتناسب مع طبيعة العمل يف تلك املؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة 
الستخدامهم. تشجيع تشغيل املعوقني يف املؤسسات اخلاصة من خالل خصم نسبة من مرتباهتم من 

ضريبة الدخل لتلك املؤسسات. يف جمال الرتويح والرياضة. توفري فرص الرياضة والرتويح للمعوقني وذلك 
مبواءمة املالعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها حلالة املعوق وتزويدها باألدوات واملستلزمات 

الضرورية. دعم مشاركة املعوقني يف برامج رياضية وطنية ودولية. ختفيض رسوم دخول املعوقني إىل 
األماكن الثقافية والرتفيهية واألثرية احلكومية بنسبة 51%. يف جمال التوعية اجلماهريية. القيام حبمالت 

توعية اجلماهري حول اإلعاقات جبميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات. نشر املعلومات والبيانات 
املتعلقة بالوقاية هبدف تقليل نسبة اإلعاقة يف اجملتمع. نشر اإلرشادات العامة والوعي هبدف تقومي اجملتمع 

 .للمعوق ودجمه. استخدام لغة اإلشارة يف التلفزيون
 
 



 (املادة )11
 .تعمل الدولة على إدخال لغة اإلشارة يف املرافق احلكومية

 
 

 الفصل الثالث 
 مواءمة األماكن العامة للمعوقني

 (املادة )12
هتدف املوائمة إىل حتقيق بيئة مناسبة للمعوقني تضمن هلم سهولة واستقاللية احلركة والتنقل واالستعمال 

 .اآلمن لألماكن العامة
 
 

 (املادة )13
املواءمة إلزامية للجهات املعنية إال إذا كانت: هتدد الناحية التارخيية واألثرية للمكان العام. تشكل -1

خطراً على أمن وسالمة املكان العام. تكلف أكثر من 15% من قيمة املكان العام. 2- يف احلاالت 
املذكورة يف البنود )أ.ب.ج( أعاله على اجلهات املعنية إجياد بدائل مناسبة تضمن استعمال املكان العام 

 .للمعوقني
 
 

 (املادة )14
على وزاريت الرتبية والتعليم العايل تأمني بيئة تتناسب واحتياجات املعوقني يف املدارس والكليات 

 .واجلامعات
 
 

 (املادة )15



بالتنسيق مع اجلهات املعنية تتوىل وزارة احلكم احمللي مسؤولية إلزام اجلهات احلكومية واخلاصة بالشروط 
واملواصفات الفنية واهلندسية واملعمارية الواجب توافرها يف املباين واملرافق العامة القدمية واجلديدة خلدمة 

 .املعوقني
 
 

 (املادة )16
تعمل وزارة املواصالت على هتيئة البيئة املناسبة لتسهيل حركة املعوقني إضافة إىل منح ختفيضات خاصة 

 .يف وسائل النقل العامة هلم وملرافقيهم
 
 

 (املادة )17
تعمل وزارة االتصاالت على توفري التسهيالت الالزمة لتمكني املعوقني من استخدام أجهزة ومعدات 

 .ومرافق االتصاالت
 
 

 الفصل الرابع 
 أحكام ختامية

 (املادة )18
 .يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون

 
 

 (املادة )19
 يصدر جملس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون



 
 

 (املادة )21
على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره يف 

 .اجلريدة الرمسية
 

صدر يف مدينة غزة بتاريخ : 1999/8/9م املوافق: 27 من ربيع اآلخر 1421هـ ياسر عرفات رئيس 
 اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 .عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت


