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

جملس الوزراء ،بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل وال سيما املادة رقم ( )07منه ،وعلى القانون
رقم ( )4لسنة  9111بشأن حقوق املعوقني وال سيما املادة ( )91منه .وبناء على عرض وزير الشؤون
:االجتماعية .وبناء على ما أقره جملس الوزراء بتاريخ  4774/4/94قرر ما يلي
الفصل األول

تصنيف اإلعاقات وتعريفها
)مادة (9
نصنف اإلعاقات على النحو التايل .9 :اإلعاقة احلركية :هي اإلعاقة الناجتة عن خلل وظيفي يف
األعصاب أو العضالت أو العظم أو املفاصل حتد أو تفقد القدرة احلركية للجسم .4 .اإلعاقة احلسية:
هي اإلعاقة الناجتة عن إصابة أو تلف يف األعضاء احلسية وينتج عنها إعاقة بصرية أو مسعية أو نطقية
طبقا مل هو وارد يف امللحق رقم ( .3 )9اإلعاقة الذهنية :هي اإلعاقة الناجتة عن خلل يف الوظافف العليا
للدماغ كالرتكيز والعد والذاكرة وينتج عنها إعاقة تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل يف التصرفات والسلوك
للشخص .4 .اإلعاقة العقلية :هي اإلعاقة الناجتة عن أمراض نفسية أو وراثية أو أجنبية أو كل ما يعيق
العقل عن القيام بوظاففه املعروفة .5 .اإلعاقة املزدوجة :هي عبارة عن وجود إعاقتني لد خخص
واحد .6 .اإلعاقة املركبة :هي عبارة عن وجود جمموعة من اإلعاقات املختلفة لد خخص واحد.
إضافة إىل التعاريف املذكورة يتم االلتزام باملفاهيم واملصطلحات الواردة يف توصيات األمم املتحدة الواردة
).يف امللحق رقم (4

)مادة (4

تصنيف درجات اإلعاقة حسب نوعها وفقا للملحق رقم ( )9املرفق وهي اليت يكون فيها الشخص 1.
املعوق قد تدنت أو إنعدمت قدراته على ممارسة نشاط حيايت يومي هام أو أكثر ومن هذه األنشطة .أ.
تأمني مستلزمات حياته الشخصية مبفرده .ب .املشاركة يف النشاطات االجتماعية على قدم املساواة مع
اآلخرين .ت .االتصال مع اجملتمع واالندماج فيه .ث .ضمان حياة خخصية أو اجتماعية كرمية حبسب
معايري جمتمعه السافد .4 .يعتمد التصنيف الدويل لإلعاقات الصادر عن منظمة الصحة العاملية املعدل
عام 9110م أساسا لتصنيف اإلعاقات وانطالقا من هذا التصنيف تعتمد نسبة العجز الواردة يف اللوافح
التنفيذية املعمول هبا يف وزارة الصحة الفلسطينية أساسا للتصنيف وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة
.الصحة واجلهات املختصة بتحديد نسبة العجز فيما مل يرد ذكره يف هذه الالفحة

الفصل الثاني

خدمات املعوقني
)مادة (3
بطاقة املعوق :تقدم وزارة الشؤون االجتماعية رزمة من اخلدمات الصحية والدمج االجتماعي واملهين
والتعليمي وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع اإلعاقة ودرجاهتا وذلك من خالل بطاقة املعوق اليت
تصدرها وزارة الشئون االجتماعية ويتم من خالهلا تقدمي خدمات للمعوقني بالتنسيق مع الوزارات
.واجلهات الرمسية واألهلية ومع اهليئات األجنبية والدولية ذات العالقة يف هذا اجملال

)مادة (4
التأهيل :جمموعة اخلدمات واألنشطة واملساعدات االجتماعية والنفسية والطبية والرتبوية والتعليمية واملهنية
واالقتصادية اليت متكن املعوقني من ممارسة حياهتم باستقاللية وكرامة من خالل .9 :قيام وزارة الشئون
االجتماعية بالتنسيق مع الوزارات املعنية واجلهات األهلية بوضع برامج تأهيلية وظيفية جلميع فئات
املعوقني من حيث اإلعاقة واألعمار واملستو اإلقليمي لتقدمي اخلدمة ولألخخاص املعوقني وأسرهم

واحتاداهتم ومؤسساهتم حق املشاركة يف وضع السياسات العامة للتأهيل وإسرتاتيجياته .4 .قيام وزارة
الشئون االجتماعية بدراسة فلسفة الدمج يف عملية التعليم اجلامع ومد توافقها مع االحتياجات العامة
لعمر األخخاص املعوقني سواء يف رياض األطفال أو يف املراحل الدنيا للتعلم .3 .قيام وزارة الرتبية
والتعليم باالهتمام باألخخاص املعوقني واحتياجاهتم الرتبوية والتعليمية وتوفري الربامج التعليمية إىل
املؤسسات واملراكز اخلاصة باألخخاص املعوقني عقليا ،أو بطيئ التعلم .4 .ويف حالة عدم متكن الوزارة
من تأمني اخلدمات التعليمية للطالب املعوقني ميكنها خراء هذه اخلدمات من املؤسسات األهلية أو
القطاع اخلاص .5 .قيام كافة املؤسسات املختصة املعنية رمسية وغري رمسية باحملافظة على املستو
الوظيفي للمعوق وإتاحة فرص املساواة والدمج االجتماعي الشامل من خالل - :التعليم ،رياض
األطفال ،مدارس ،جامعات ،مراكز خاصة - .التدريب املهين والوظيفي - .التسهيالت البيئية
واالجتماعية من طرق ،خوارع ،مباين خاصة أو عامة ،دور عبادة ،مسارح ،قاعات ،املساعدة يف حصول
األخخاص املعوقني على األدوات مثل :كرسي متحرك ،نظارة ،معينة مسعية ،عكازات ،مساعد وقوف
أطراف صناعية لليدين والساعدين والقدمني والساقني ووسيلة مواصالت خاصة وأي أدوات تساعد
.الشخص املعوق

)مادة (5
املشاغل احملمية .9 :تصدر وزارة الشئون االجتماعية رخص إنشاء املراكز واملعاهد اخلاصة بتأهيل
وتشغيل األخخاص املعوقني ضمن املشاغل احملمية .4 .تقوم وزارة الشئون االجتماعية مبراقبة عمل هذه
املراكز مبا حيقق أفضل اخلدمات وفق مفاهيم الرتبية اخلاصة ومحاية الشخص املعوق من أي استغالل.3 .
تقدم الوزارة الدعم املادي واملعنوي واخلدمات التأهيلية للمراكز اليت حتتاج خدمات رعاية هنارية .4 .تقوم
.هذه املراكز بتشغيل األخخاص خديدي اإلعاقة الذين ال ميكن تشغيلهم يف سوق العمل احمللي

)مادة (6

باإلضافة إىل أية خدمات خاصة ،تقدم وزارة الشئون االجتماعية للمعوقني اخلدمات املختلفة اليت
تقدمها لغريهم من املواطنني ومنها ما يلي .9 :برامج الوقاية واإلرخاد .4 .برامج الرعاية الطبية.3 .
برامج التأهيل والدمج اجملتمعي والتشغيل .4 .التعليم والتدريب .5 .النشاطات الرتفيهية والرياضية.6 .
.التسهيالت واملوافمة البيئية

)مادة (0
تقوم وزارة الشئون االجتماعية بصفتها املسئولة أمام جملس الوزراء بالتنسيق واملتابعة مع مجيع اجلهات
املعنية حلماية حقوق املعوقني (العامة واخلاصة) وضمان تسهيل احلصول عليها وإعداد برامج التوعية
للمعوق وألسرته وبيئته احمللية فيما يتعلق حبقوقه اليت كلفها له وتتمثل بعض برامج التوعية يف .9 :ضمان
تطبيق قانون حقوق املعوقني جلميع فئات املعوقني واملؤسسات واألفراد ذات العالقة .4 .استخدام
الوسافل اإلعالمية املختلفة (مرفية ،مسعية ،مقروءة) بالتوعية على حقوق املعوق .3 .وضع اسرتاتيجية
خاملة للتوعية احلقوقية للمعوقني يف فلسطني تشرتك فيها مجيع اجلهات املختصة

)مادة (8
وفقا للقانون رقم ( )4لسنة  9111بشأن حقوق املعوقني حيق للمعوقني تكوين مجعيات ومنظمات
واحتادات خاصة هبم وفقا لشرافحهم املختلفة ختدم مصاحلهم وتليب احتياجاهتم منها .9 :احتاد عام
املعوقني .4 .احتاد الرياضة للمعوقني .3 .منظمة حقوق املعوق .4 .منظمة إرخاد وتأهيل املعوق.5 .
مجعيات التعليم والتعليم اخلاص والدمج .6 .مجعيات إعالمية وتوجيه للمعوق .0 .مجعية األلوملبيات
.اخلاصة

)مادة (1

تعفى من الرسوم واجلمارك والضرافب .9 :مجيع األجهزة والوسافل التعليمية اخلاصة خلدمة املعوقني.4 .
مجيع األجهزة الطبية واألدوية والوسافل املساعدة من كراس متحركة وعكازات ،نظارات طبية ،معينات
مسعية ،مساعد وقوف ،أطراف صناعية ،أجهزة عالج وظيفي وكل ما يتعلق بأمور أخر ختدم اجلانب
الطيب للمعوقني .3 .وسافل النقل الشخصية الالزمة الستعمال األفراد املعوقني الشخصية وذلك من
خالل بطاقة املعوق وتكون الستخدامه الشخصي أو من يذوب عنه ويتم ذلك بالتعاون ما بني وزارة
.الشئون االجتماعية والصحة واملالية واملواصالت

)مادة ( 97
تضع وزارة الشئون االجتماعية بالتنسيق مع اجلهات املختصة األنظمة والضوابط واملعايري اليت تضمن
للمعوقني احلماية من مجيع أخكال العنف واالستغالل والتمييز ولتحقيق ذلك .9 :تتوىل وزارة الشئون
االجتماعية محاية املعوقني املهنية سواء كانوا يعملون يف مؤسسة حكومية أو غري حكومية أو يف قطاع
خاص حيث يطبق عليهم قانون العمل .4 .تقوم وزارة الشئون االجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل
أو مسئول يف مؤسسة حكومية يقوم باستغالل الشخص املعوق ويتم اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
حبقه إذا تكرر منه نفس العمل .3 .تقوم وزارة الشئون االجتماعية بوضع الضوابط واملعايري الالزمة ملنع
تعرض املعوقني جلميع أخكال العنف اجلسدي واللفظي والنفسي جلميع املؤسسات اليت ترعى اإلعاقات
.املختلفة وللوزارة يف سبيل ذلك أن تنشئ قسما خاصا هبا لتلقي تظلمات وخكاوي املعوقني

)مادة (99
على وزارة الشئون االجتماعية تسهيل معامالت القطاع اخلاص واجلمعيات األهلية والشركات اليت تقوم
بتشغيل املعوقني وتوفري سبل األمان واحلركة واحلرية هلم واعتبار االمتيازات اليت حصلت عليها املؤسسة أو
.القطاع اخلاص اجلمعية األهلية هي أصال من خالل حقوق املعوق يف احلياة والعمل واإلنتاج

الفصل الثالث

احلقوق اخلاصة
)مادة (94
تقوم وزارة الشئون االجتماعية بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالعمل على رعاية وتأهيل املعوقني يف
اجملاالت التالية :أوال :يف اجملال االجتماعي - :تقوم وزارة الشئون االجتماعية بتحديد طبيعة اإلعاقة
وبيان درجتها وحبث مد تأثريها على أسرة املعوق وتقدمي املساعدات الالزمة من رعاية وإغاثة وتدريب
وتثقيف وتأهيل وتشغيل وبرامج التنمية األسرية - .ضرورة وجود مراكز أيوافية لشديدي اإلعاقة ومشاغل
حممية إلعاقات أخر والذين ليس هلم من يعوهلم - .تطوير وحدة اإلرخاد احلركي اخلاصة باملكفوفني.
ثانيا :يف اجملال الصحي - :تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لد املعوق - .ضمان اخلدمات الصحية
املشمولة يف التأمني الصحي احلكومي جمانا للمعوق وألسرته ،كذلك إعطاء الرعاية الطبية الالزمة
مبختلف إعاقاهتم - .تقدمي وتطوير خدمات اإلكتشاف املبكر لإلعاقة والرعاية الصحية املبكرة والعمل
مع األخخاص املعوقني وأسرهم هبدف منع التدهور الصحي والوظيفي للشخص املعوق - .توفري
األدوات واألجهزة الطبية الالزمة ملساعدة املعوق وتقدمي اخلدمات الوقافية والعالجية اليت هتدف إىل
تقليل نسبة اإلعاقة يف اجملتمع - .توفري العالجات الالزمة حسب النظام املعمول به وإجراء العمليات
الطبية واجلراحية والتشخيصية لكل خخص معوق ويف حالة عدم توفرها تتكفل وزارة الصحة بتسديد
النفقات أو خراء اخلدمة من القطاع اخلاص سواء داخل الوطن أو خارجه .ثالثا :يف جمال التعليم تطبق
قانون التعليم اإللزامي ضمن فلسفة وزارة الرتبية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل املعوق وقدراته الذهنية
واحلركية واحلسية والنفسية - .جيب على اجلامعات واملعاهد واملراكز التعليمية أن تعطي فرصا متكافئة
للمعوقني لاللتحاق ضمن اطار املناهج املعمول هبا - .على وزارة الرتبية والتعليم دعم التعليم املتخصص
فقط للحاالت اليت يستعصي فيها تأمني التعليم ضمن البيئة العادية - .ال تشكل اإلعاقة يف حد ذاهتا
سببا يف رفض طلب االنتساب أو الدخول إىل أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رمسية أو خاصة - .على
وزارة الرتبية والتعليم طرح موضوع الشخص املعوق يف طلب برامج الرتبية املدنية يف مجيع املدارس- .
تطبيق احلمالت اإلرخادية داخل املؤسسات التعليمية الثانوية لتوجيه الطالب لالختصاص املطلوبة يف

جمال اإلعاقة - .على وزارة الرتبية والتعليم موافمة املدارس واملراكز واملؤسسات الرتبوية مبا يتناسب
والشخص املعوق - .إنشاء قسم خاص يف وزارة الرتبية والتعليم لالهتمام باحتياجات األخخاص
املعوقني وتطوير الربامج واملناهج التعليمية اخلاصة مبا يتالءم مع فلسفة التعليم العام وحقوق األفراد يف
التعليم - .تطوير مراكز التدريب املهين الستقبال األخخاص املعوقني كحق هلم يف التدريب - .مناهج
دراسية للشخص املعوق مع خطوط كبرية أو لغة برايل - .مهمة اجلامعات من خالل برامج التعليم
املستمر واملساقات التعليمية وضع الربامج املنهجية حول اإلعاقة والربامج التدريبية اخلاصة للكوادر الفنية
اليت تعمل يف هذا اجملال لرفع مستو اخلدمات - .استحداث بعثات ختصص للكوادر املبدعة واليت
تكون قادرة على التدريب والتعليم للمستو اجلامعي .رابعا :يف جمال التأهيل والتشغيل .9 :على مجيع
املؤسسات احلكومية وغري احلكومية استيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  %5من عدد العاملني هبا
يتناسب مع طبيعة العمل يف تلك املؤسسات .4 .على وزارة العمل واجلهات املعنية توفري جماالت العمل
لألخخاص املعوقني املدربني ومتابعة وإحصاء األخخاص املعوقني الذين أهنوا التأهيل والتدريب .3 .على
وزارة العمل تطوير برامج التدريب املهين اهلادفة لتأهيل العمل وفق احتياجات األخخاص املعوقني.4 .
على وزارة الشئون االجتماعية بالتنسيق مع اجملتمع احمللي تشجيع أصحاب العمل واملعوقني على فتح
آفاق العمل أمامهم لتفادي اخلوف من عدم معرفة كيفية التعامل مع الشخص املعوق ولتفادي اخلوف
من عدم فعالية أو بطء يؤدي إىل تدين اإلنتاج ولتفادي اخلوف من تكاليف ميكن أن تطرأ (مرضية،
غياب ،حوادث) كل ذلك من خالل التوعية ألصحاب العمل واألخخاص املعوقني وأسرهم على أمهية
عمل األخخاص املعوقني وختفيف حدة التخوف من عملية تشغيلهم .5 .كل خركة أو مؤسسة ال
توظف أخخاصا معوقني وفقا للبند ج من الفقرة  4من املادة ( )97من القانون رقم  4لسنة 9111
بشأن حقوق املعوقني دفع بدل راتب املعوق حسب احلد األدىن إىل صندوق خاص للمعوقني ينشأ بقرار
من وزير الشئون االجتماعية يف الوزارة خيصص لصرف املساعدات منه لصاحل املعوقني غري العاملني.
خامسا :يف جمال الرتويج والرياضة .9 :على وزاريت الشباب والرياضة واحلكم احمللي توفري فرص الرياضة
والرتويج للمعوقني وذلك مبوافمة املالعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها حلالة املعوق وتزويدها
باألدوات واملستلزمات الضرورية الالزمة للمعوق .4 .تقوم وزارة الشئون االجتماعية بالتنسيق مع وزارة
الشباب والرياضة بدعم مشاركة املعوقني يف برامج الرياضة الوطنية والدولية .3 .تقوم وزارة الشباب

والرياضة مبا يلي :أ .رعاية املؤسسات األهلية اليت تقوم بتدريب املعوقني رياضيا وتأهيلهم من خالل
الدعم املادي واملعنوي .ب .العمل على تشكيل أندية ترعى الشئون الرياضية اخلاصة باألخخاص
املعوقني وتشكيل فرق أوملبية .ت .تدريب الكوادر اخلاصة من املعوقني للعمل كقيادين يف جمال الرياضة
واألندية والنشاطات االجتماعية .4 .ختصيص موازنة خاصة لألنشطة والربامج الرتفيهية لألخخاص
املعوقني يف املوازنة العامة لوزارة الشئون االجتماعية .سادسا :يف جمال التوعية اجلماهريية :تقوم وزارة
الشئون االجتماعية حبمالت توعية اجلماهري حول اإلعاقات جبميع أنواعها من خالل ما يلي .9 :القيام
حبمالت توعية اجلماهري على صعيد الوطن حول اإلعاقات جبميع جوانبها من مسببات ونتافج وآثار
وحاجات مثل أسباب اإلعاقة .أ .أسباب وراثية :اليت تنتج عن خلل جيين واإلعاقات البصرية والسمعية
ولني العظام .ب .أسباب بيئية :مثل :األمراض املعدية واألمراض غري املعدية ،اإلصابات املختلفة،
الكحول والعقاقري ،األمراض العقلية .ت .أسباب اجتماعية :مثل احلمل والوالدة واحلوادث والزواج املبكر
وسوء التغذية ...اخل .4 .التوعية لتطوير أسس الرعاية الصحية واألولية من حيث التغذية واحملافظة على
مصادر املياه وتنقيتها والتشخيص املبكر لإلعاقات .3 .القيام حبمالت توعية لتلقيح األطفال
بالتطعيمات الالزمة .4 .نشر املعلومات والبيانات املتعلقة بالوقاية من اإلعاقة هبدف تقليل نسبتها أو
احلد منها وذلك بالبعد عن مسببات اإلعاقة .5 .ضرورة الفحص اجليين قبل الزواج .6 .تعميم لغة
اإلخارة قدر املستطاع وفق خطة مدروسة مبا فيها قطاع التلفزيون .0 .استخدام وسافل اإلعالم املقروءة
واملسموعة واملرفية يف توعية اجلماهري باإلعاقة وكذلك ختصيص زاوية دورية خاصة باملعوقني .8 .قيام
وزارة الثقافة حبث الكتاب واملبدعني والفنانني واألدباء إىل التعامل بإجيابية مع اإلعاقة يف كتاباهتم وفنوهنم
ومسرحياهتم وطرق إبداعهم .1 .قيام وزارة الشئون االجتماعية بتقدمي جوافز سنوية تشجيعية للمبدعني
من املعوقني أو من يعمل معهم أو من يتناول موضوعاهتم .97 .عمل ندوات وحماضرات ودراسات
خاصة حول املعوقني بشكل دوري .99 .االهتمام باألعياد الرمسية ويوم املعوق العاملي وتغطية
النشاطات املختلفة بشكل خامل .94 .توفري التغطية اإلعالمية ألنشطة املؤسسات واملراكز اليت تعمل
مع دول العامل يف جمال املعوقني INTERNET .يف حقل اإلعاقة .93 .تطوير خبكة املعلومات
 .94تشجيع الدورات املهنية وحضور املؤمترات اليت تناقش مثل هذه اجلوانب واليت تساعد يف أرخفة ما
.يتم التوصل إليه دوليا

الفصل الرابع

موافمة األماكن العامة للمعوقني
)مادة (93
جيب أن تكون األماكن العامة موافمة للمعوقني على النحو التايل .9 :مراعاة أن تكون الشوارع والطرق
واملمرات والدروب ممهدة ويتم ذلك بالتنسيق بني وزارة الشئون االجتماعية واملواصالت واحلكم احمللي.
 .4جيب أن تكون املباين احلكومية وغري احلكومية موافمة لوصول املعوق إليها والتنقل ويتم ذلك
بالتنسيق مع وزارة احلكم احمللي والبلديات واجملالس القروية .3 .مراعاة أن تكون أماكن العمل واألسواق
.واحملال التجارية موافمة للمعوقني ويقع ذلك على عاتق وزارة احلكم احمللي ووزارة العمل

)مادة (94
مع مراعاة حكم املادة ( )93من القانون رقم  4لسنة  9111بشأن حقوق املعوقني على مجيع اجلهات
خاصة وزارة احلكم احمللي واملواصالت والسياحة واآلثار إجياد بدافل مناسبة تضمن استعمال املكان العام
.للمعوقني

)مادة (95
تعمل وزارة الشئون االجتماعية على إدخال لغة اإلخارة يف املوافق احلكومية واملؤسسات األهلية وذلك
وفق خطة تضعها لتنفيذ ذلك وتشمل على سبيل املثال .9 :التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسات
األهلية العاملة يف جمال لغة اإلخارة بعمل بدورات تدريبية للغة اإلخارة يف املرافق احلكومية .4 .التعاون
مع وزارة املواصالت لوضع إخارات خاصة على مركبات السافقني املعوقني مسعيا .3 .استخدام لغة

اإلخارة يف التلفزيون .4 .توعية اجلمهور على أمهية استخدام لغة اإلخارة لغة تواصل مع األخخاص
.املعوقني مسعيا

)مادة (96
على وزاريت الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي تأمني بيئة تتناسب واحتياجات املعوقني يف املدارس
والكليات واجلامعات واملعاهد من خالل ما يلي .9 :أن تكون طرقها وممراهتا مرصوفة وصاحلة الستخدام
املعوقني .4 .وجود مصعد كهربافي مالفم الستخدام املعوق .3 .مقاعد دراسية مالفمة للشخص
املعوق .4 .توفري أجهزة تكنولوجية للمعوقني مبا يتالفم وإعاقاهتم .5 .دورات مياه مالفمة للشخص
املعوق ويسهل استخدامها والوصول إليها .6 .مقصف مالفم حلركة الشخص املعوق .0 .ساحات
وغرف رياضية يسهل التحرك فيها .8 .توفري املختربات واملراسم واألخغال اليدوية واملكتبات .1 .اإلنارة
داخل الفصول الدراسية جيب أن تكون كافية .97 .السماح ملرافق بالتواجد مع الشخص املعوق إذا كان
حباجة إىل ذلك .99 .قاعات املؤمترات والندوات وورش العمل والتجمعات جيب أن تكون موافمة
.للشخص املعوق وميكن الوصول إليها والتحرك فيها

)مادة (90
تعمل وزارة املواصالت بالتنسيق مع وزارة الشئون االجتماعية على هتيئة البيئة املناسبة حلركة املعوقني على
النحو التايل .9 :استخدام إخارة املعوق يف مواقف السيارات اخلاصة يف األماكن العامة كمواقف
السيارات ومواقف احلافالت .4 .توفري حافالت خاصة جمهزة لألخخاص املعوقني على اخلطوط العامة.
 .3نشر الوعي بني السافقني وتدريبهم على كيفية مساعدة الشخص املعوق على استخدام املواصالت
العامة .4 .على وزارة املواصالت منح ختفيضات على أمثان التذاكر مبا فيها تذاكر الطريان الفلسطيين
.للمعوقني حبيث ال تزيد مسامهة املعوق على  %45من قيمة التذاكر

)مادة (98
تعمل وزارة االتصاالت على توفري التسهيالت اآلتية للمعوقني .9 :تسهيل استخدام خبكة املعلومات
ختصيص أجهزة تليفونات عمومية موافمة .3 .ختفيض فاتورة التليفون (INTERNET). 2.
.للشخص املعوق بنسبة ميكن حتديدها باالتفاق مع وزارة الشئون االجتماعية

الفصل الخامس

أحكام ختامية

)مادة (91
على مجيع اجلهات املختصة ،كل فيما خيصه ،تنفيذ أحكام هذه الالفحة ويعمل هبا من تاريخ نشرها يف
.اجلريدة الرمسية
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ4774/4/94 :م املوافق /44 :صفر9445/هجرية أمحد قريع رفيس
جملس الوزراء

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

