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اإلعاقة ذوي  باألشخاص  اخلاصة  الترشيعات 

التشريعات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
المنشورة في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(

الصفحة عدد 
الجريدة السنة الرقم التشريع الرقم

القوانين/ قرارت بقوانين

4 عدد 
ممتاز 2003م - القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته. .1

36 30 1999م 4 قانون حقوق المعوقين. .2
7 39 2000م 7 قانون العمل. .3

مراسيم رئاسية

24 49 2004م 3 لرعاية  األعلى  المجلس  تشكيل  بشأن  مرسوم 
المعاقين. .1

13 93 2012م 1 مرسوم بشأن تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق 
بالمجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة. .2

قرارات رئاسية

67 108 2014م 49
أرض  قطعة  منفعة  تخصيص  بشأن  قرار 
توسيع  لغايات  طولكرم  محافظة  في  حكومية 

مقر اتحاد المعاقين.
.1

قرارات مجلس الوزراء

200 50 2004م 40 قرار مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية للقانون 
رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين. .1

253 53 2004م 146 المعاقين  تشغيل  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار 
في الوزارات والمؤسسات الحكومية. .2

97 60 2005م 45

قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005م 
رقم  المدنية  الخدمة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة 
 )4( رقم  بالقانون  المعدل  1998م  لسنة   )4(

لسنة 2005م.

.3

293 64 2005م 145
مباني  تأهيل   بإعادة  الوزراء  مجلس  قرار 
ذوي  من  استخدامها  إلمكان  البريد  مكاتب 

االحتياجات الخاصة.
.4
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230 65 2005م 290

المالي   الدعم  بتقديم  الوزراء  مجلس  قرار 
الصم  لمدرسة  السفلي  القسم  إلكمال  تشطيب 
والبكم وذوي االحتياجات الخاصة من جمعية 
الهالل األحمر ببلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

.5

556 65 2006م 24
بشأن  التنفيذية  بالالئحة  الوزراء  قرار مجلس 
الستعمالهم  بالمعوقين  خاصة  سيارات  إعفاء 

الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.
.6

97 68 2006م 50 قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق إقراض 
وتشغيل المعاقين بوزارة الشؤون االجتماعية. .7

137 86 2010م 7

قرار مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية المعدلة 
خاصة  سيارات  إعفاء  بشأن  التنفيذية  لالئحة 
الرسوم  من  الشخصي  الستعمالهم  بالمعوقين 

الجمركية والضرائب رقم)8( لسنة 2006م.

.8

40 176 2021م 2 لألشخاص  الحكومي  الصحي  التأمين  نظام 
ذوي اإلعاقة رقم )2( لسنة 2021م. .9
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 وتعديالته م2003أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

 المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
 

 (9مادة )

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو 
 .اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة

 

 (22مادة )

 االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.ينظم القانون خدمات التأمين  -1

رعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب  -2
ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي 

 واالجتماعي. 
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 م2000( لسنة 7قانون العمل رقم )أحكام 

 المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
 

 (1مادة )

 تعاريف

هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية المعوق: 
أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن 

أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف  اإلستمرار أو الترقي فيه، أو العمل أو
األساسية األخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة 

 .دمجه في المجتمع

 

 (13مادة )

يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتالءم مع 
 .( من حجم القوى العاملة في المنشأة5%بة ال تقل عن )إعاقتهم وذلك بنس
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93العدد

الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25

مرسوم رقم )1( لسنة 2012م
بشأن تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس األعلى 

لألشخاص ذوي اإلعاقة 

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،
واالطالع على قانون حقوق المعاقين رقم )4( لسنة 1999،

واالطالع على المرسوم الرئاسي  رقم )3( لسنة 2004،
الصادر اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األعلى  المجلس  بشأن  الرئاسي  المرسوم  على  واالطالع 

 بتاريخ 2010/9/8 م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آٍت:

مادة )1(
يعاد تشكيل “المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة” على النحو اآلتي:. 1

وزير الشؤون االجتماعية                                                                                    رئيسًا	 
مدير عام اإلدارة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة / وزارة الشؤون االجتماعية                        عضوًا	 
ممثل عن وزارة الصحة                                                                                    عضوًا	 
ممثل عن وزارة التربية و التعليم العالي                                                                  عضوًا	 
ممثل عن وزارة العمل                                                                                       عضوًا	 
ممثل عن وزارة الحكم المحلي                                                                                      عضوًا	 
ممثل عن وزارة النقل والمواصالت                                                                       عضوًا	 
ممثل عن وزارة االتصاالت و تكنولوجيا والمعلومات                                                  عضوًا	 
ممثل عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني                                                               عضوًا	 
ممثل عن االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة                                                          عضوًا	 
ممثل عن مؤسسة أسر الشهداء و الجرحى                                                               عضوًا	 
ممثل عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل                                                               عضوًا	 
ممثل جمعية الشبان المسيحية                                                                             عضوًا	 
ممثل عن مؤسسة األميرة بسمة                                                                          عضوًا	 



18

اإلعاقة ذوي  باألشخاص  اخلاصة  الترشيعات 

14 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

ممثل عن جمعية أصدقاء المريض/ رام اهلل                                                             عضوًا	 
ممثل عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص                                                             عضوًا	 
ممثل عن أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة                                                                عضوًا	 
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان                                                             عضوًا مراقبًا	 

ينتخب المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه.. 2

مادة )2(
يتبع المجلس لوزارة الشؤون االجتماعية.

مادة )3(
يهدف المجلس الى تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية الى تحقيق حياة كريمة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

مادة )4(
تكون مهام واختصاصات المجلس على النحو اآلتي:

المتعلقة . 1 الفلسطينية  السلطة  بها  التزمت  التي  الدولية  والمعاهدات  القانون  وتطبيق  تنفيذ  متابعة 
باألشخاص ذوي اإلعاقة.

اعداد االستراتيجيات والسياسات الالزمة المتعلقة برعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق . 2
اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

مراقبة ورصد خطط وانجازات الوزارات وكافة المؤسسات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة . 3
لضمان تطوير أداء الحكومة بهذا الشأن.

تقييم منجزات كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال اإلعاقة.. 4
االستراتيجيات . 5 تنفيذ  لضمان  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  العالقة  ذات  التشريعات  تعديل  اقتراح 

والسياسات العامة.
وضع المعايير الالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.. 6
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدة المجلس في القيام بمهامه.. 7
إصدار نظام داخلي ينظم عمل المجلس و يبّين آليات عمله.. 8

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
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15

93العدد

الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ : 1 /2012/1 ميالدية
                      الموافق: 1 / صفر / 1433 هجرية  
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67 الرقم المرجعي:2014-7-108ديوان الفتوى والتشريع

2014/7/15 108العدد

قرار رقم )49( لسنة 2014م
بشأن تخصيص منفعة قطعة أرض حكومية في محافظة طولكرم 

لغايات توسيع مقر اتحاد المعاقين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قانون إدارة أمالك الدولة المؤقت رقم )32( لسنة 1965م، الساري في المحافظات 
الشمالية،

وعلى القرار بقانون رقم )6( لسنة 2010م بشأن سلطة األراضي،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )10( لسنة 2002م بإنشاء سلطة األراضي،

بتاريخ  الصادر  2013م،  لسنة  )16/10/05/م.و/ر.م(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  وبناًء 
2013/12/10م،

وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
من   )98( رقم  األرض  قطعة  من  مربعاً  متراً  وعشرين  مائة   )120( مساحته  ما  منفعة  تخصيص 
الحوض رقم )8200( من أراضي طولكرم في محافظة طولكرم، لصالح وزارة الشؤون االجتماعية  

لغايات توسيع مقر اتحاد المعاقين المقام على نفس القطعة.

مادة )2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشرفي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2014/04/28 ميالدية 
             الموافق: 28/ جمادى اآلخر/ 1435 هجرية 

                                                حمــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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م بالالئحة التنفيذية 2005( لسنة 45قرار مجلس الوزراء رقم )أحكام 
عدل بالقانون رقم م الم1998( لسنة 4لقانون الخدمة المدنية رقم )

 م2005( لسنة 4)

 المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
 

 

 ( 34مادة )

 على جميع الدوائر الحكومية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة
% من أعداد 5% المحددة لتشغيل المعوقين، ويقوم الديوان باحتجاز نسبة 5أل 

 ومسميات الوظائف التي يصرح باإلعالن عن شغلها لتعيين المعوقين عليها.
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092010 

 - 137 -

  م2010لعـام ) 7(قرار جملس الوزراء  رقم 
  بالالئحة التنفيذية املعدلة 

لالئحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة باملعوقني 
الشخصي من الرسوم اجلمركية  الستعماهلم

 2006لسنة ) 8(والضرائب رقم 
  

 
  منه، ) 70 (مــادةم وتعديالته، والسيما ال2003استنادا إلى القانون األساسي المعدل لسنة 

) 6 (مـ ـادة الم ن  ) 2 (الفق رة  بشأن حقوق المعوقین والسیما   م1999لسنة  ) 4(القانون رقم   وإلى  

  ، منه)19 (مــادةمنھ، وال
 ئحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصـة بـالمعوقين السـتعمالهم          الال وبعد االطالع على  

  م، 2006لسنة ) 8(الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم 
  ن االجتماعية، ؤووزيري المالية والش ما عرضه كل من وبناء على

              قـره مجلـس الـوزراء فـي جلـسته المنعقـدة فـي مدينـة رام اهللا                 علـى مـا أ    بناء  و
  ،م11/01/2010خ بتاري

  وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا قانونا،

  :لتاليا  النظامأصدر
  

  )1( مــادة
  الالئحة األصلية

الشخصي مـن    اصة بالمعوقين الستعمالهم  ارات خ بشأن إعفاء سي   التنفيذية   ةيشار إلى الالئح  
 ألهداف التعديل في هذه الالئحة بالالئحة       2006لسنة  ) 8(الرسوم الجمركية والضرائب رقم     

  .األصلية
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  )2 (مــادة
  اإلعفاء من الرسوم الجمركية

  :من الالئحة األصلية لتصبح على النحو األتي) 2( رقم مــادةمن ال) ب( تعدل الفقرة 
بما يكفي لتمكينه من قيـادة      سليم األطراف العليا وظيفياً     اقة البصرية والعقلية و   خال من اإلع  

  .المركبة المعدة له
  

  )3 (مــادة
  إجراءات اإلعفاء

  : مكرر على النحو األتي) 4( مستحدثة لالئحة األصلية تحمل الرقم مــادةتضاف 
وز لذوي المعاق من    من الالئحة األصلية يج   ) 4 (مــادةوال) 2 (مــادةإستثناء من ال   .1

الدرجة األولى الحصول على إعفاء جمركي لسيارة تستعمل لخدمة المعاق شخصياً وفقاً            
  :للشروط التالية

  .الحصول على تقرير إجتماعي عن المعاق من وزارة الشؤون االجتماعية  .أ 
الحصول على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة يفيد بعدم               .ب 

 .ق على الحركةقدرة المعا

 . CC2000أن ال تزيد سعة المحرك عن   .ج 
 .إذا كان في األسرة أكثر من معاق يمنحون إعفاء جمركي واحد  .د 

تسجل المركبة بإسم المعاق نفسه أو بإسم مجموع المعاقين إذا كان هنالك أكثر من                .ه 
  .معاق واحد في األسرة

  .ت خدمة المعاقال يجوز إستخدام سيارة المعاق من قبل أسرته إال لغايا. 2 
  

  )4 (مــادة
  اإللغاء

  .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة
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  )5 (مــادة
  التنفيذ والنفاذ والنشر

تنفيذ أحكام هذا الالئحة، ويعمـل بهـا مـن     ،  كلٌّ فيما يخصه  ،  على الجهات المختصة كافّة   
  .تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

  
   . 11/01/2010صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ 

  هـ1431الخامس والعشرين من محرم من عام 
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نظام التأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
رقم )2( لسنة 2021م

جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادتين )22، 70( منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، ال سيما أحكام المادتين )2، 83( منه،

التنفيذية، ال سيما  1999م والئحته  لسنة  المعوقين رقم )4(  قانون حقوق  وبعد االطالع على أحكام 
أحكام المادة )10( منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )113( لسنة 2004م، بنظام التأمين الصحي الحكومي،
وبناًء على تنسيب وزير الصحة ووزير التنمية االجتماعية،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/01/04م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
القرينة  تدل  لم  ما  أدناه،  لها  المخصصة  المعاني  النظام  هذا  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 

على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.
القانون: قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته.
النظام: نظام التأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تمنعهم  قد  أو حّسية  ذهنية  أو  أو عقلية  بدنية  دائمة  إعاقات  لديهم  اإلعاقة: كل من  األشخاص ذوو 
لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفّعالة في المجتمع على قدم المساواة 

مع اآلخرين.
األسرة: أسرة الشخص ذي اإلعاقة المشمولون بالتأمين وفق أحكام المادة )6( من هذا النظام.

التمييز على أساس اإلعاقة: كل تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره 
أو ممارستها  بها  التمتع  أو  بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية  أو إحباط االعتراف  إضعاف 
على قدم المساواة مع اآلخرين في الميدان الصحي والميادين كافة، ويشمل جميع أشكال التمييز، 

بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.
سلة الخدمات الصحية: مجموعة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية الشاملة والمجانية 

التي تقدمها الوزارة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم المؤّمن عليهم بموجب أحكام هذا النظام. 
سلة الخدمات الصحية الحكومية: مجموعة من الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات والمراكز 

الصحية التابعة مباشرة للوزارة.
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الوزارة  توفرها  التي  الصحية  الخدمات  من  مجموعة  الحكومية:  غير  الصحية  الخدمات  سلة 
وفق معايير التحويل بموجب أحكام هذا النظام من خالل عقود مبرمة مع المؤسسات والمراكز الصحية 

غير التابعة للوزارة من داخل أو خارج دولة فلسطين.

مادة )2(
تطبق أحكام هذا النظام على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم. 

مادة )3(
يهدف هذا النظام إلى تحقيق اآلتي:

ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم في التأمين الصحي الشامل والمجاني.. 1
توفير سلة خدمات صحية الئقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.. 2
الذاتي . 3 واالستقالل  المتساوية  والحقوق  القيم  وتعزيز  الفلسطيني،  المجتمع  في  التنوع  احترام 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس اإلعاقة.. 4

مادة )4(
أحكام  بموجب  الوزارة  قبل  اإلعاقة وأسرهم من  المقدمة لألشخاص ذوي  الصحية  الخدمات  تعتبر 

هذا النظام مجانية دون أي رسوم أو مقابل مالي.

مادة )5(
تعتبر اإلعاقة معيار االستحقاق المعتمد من الوزارة لالستفادة من الخدمات الصحية الواردة في أحكام 

هذا النظام.

مادة )6(
يقصد بأسرة الشخص ذوي اإلعاقة الخاضعة ألحكام هذا النظام اآلتي:

الزوج والزوجة أو الزوجات واألطفال دون سن )18( سنة.. 1
البنت العزباء، شريطة أال يكون لها دخل.. 2
االبن أو االبنة حتى نهاية الثانوية لغاية عمر )21( سنة.. 3
االبن أو االبنة حتى نهاية الجامعة لغاية عمر )26( سنة.. 4
األم واألب، شريطة أال يكون لديهم تأميناً صحياً.. 5
بالمستندات . 6 ذلك  يعزز  أن  على  اإلعاقة،  ذوي  الشخص  من  ومعال  دخل  له  ليس  من  كل 

اآلتية:  الثبوتية 
األخوة واألخوات حتى سن )18( سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم.أ. 
البنت المطلقة وأوالدها إذا كانت تحت رعايته.ب. 
البنت األرملة وأوالدها إذا كانت تحت رعايته.ج. 
أبناء األخوة أو األخوات حتى سن )18( سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم.د. 
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اإلعاقة ذوي  الشخص  من  معالة  تكون  أن  على  سنة،   )18( سن  فوق  العزباء  األخت   هـ. 
     بموجب حجة شرعية.

زوجة األب. و. 

مادة )7(
تقوم الوزارة باآلتي:

أقرب . 1 في  وتسليمها  أسرهم،  تشمل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  دائمة  تأمين صحي  بطاقة  إصدار 
مركز صحي للوزارة.

عدم التمييز على أساس اإلعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز في معيار االستحقاق والخدمات . 2
الصحية المحددة بأحكام هذا النظام.

سرية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.. 3
تقديم الخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم بطرق ميسرة وأماكن الئقة بالكرامة.. 4
الخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب أحكام . 5 تقدم  التي  المراكز الصحية  مواءمة 

هذا النظام.
اإلعاقة، . 6 ذوي  لألشخاص  صحي  مركز  أو  مؤسسة  أقرب  في  الصحية  الخدمات  سلة  توفير 

دون اإلخالل بمستوى الخدمة ومعايير الجودة.
الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة عند تلقي الخدمات الصحية.. 7
توعية وتدريب الطواقم الطبية والتأهيلية بأساليب التواصل والتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة . 8

بما يليق بالكرامة.
تزويد المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة بمترجمين للغة اإلشارة.. 9

الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة الذين تمنعهم إعاقتهم من الوصول للخدمة.. 10
إعداد ونشر تقارير دورية ربع سنوية، وتقرير سنوي، تُبين نتائج تنفيذ أحكام هذا النظام.. 11
إعداد نشرات ومواد تثقيفية صحية بأحكام هذا النظام بطرق ميسرة ومتواءمة.. 12
الالزمة . 13 واإلجراءات  وأسرهم،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المقدمة  الصحية  الخدمات  كافة  نشر 

لتقديم الخدمات الصحية ومعايير االستحقاق، على الموقع اإللكتروني للوزارة. 

مادة )8(
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم بالحق في الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعالجية 
والتأهيلية وفق أحكام هذا النظام، دون اإلخالل بأي خدمات صحية أخرى واردة في التشريعات النافذة.

مادة )9(
تقوم الوزارة بتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم بطرق ميسرة 

وبالسرعة الممكنة، ومن بين هذه الخدمات اآلتي: 
فحوصات الكشف المبكر لمختلف اإلعاقات.. 1
فحوصات تشخيص وتقييم نوع ودرجة اإلعاقة، كالفحوصات المخبرية والهرمونية واإلشعاعية . 2

والتصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي.
التطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيمات الموحد.. 3
خدمات الرعاية األولية.. 4
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خدمات الصحة المدرسية، بما يشمل الصحة النفسية والكشف المبكر لإلعاقات المختلفة.. 5
الفحوصات الجينية والوراثية.. 6

مادة )10(
تقوم الوزارة بتوفير الخدمات العالجية لألشخاص ذوي اإلعاقة بطرق ميسرة وبالسرعة الممكنة، 

ومن بين هذه الخدمات اآلتي:
األدوية الالزمة لمختلف اإلعاقات المدرجة ضمن قائمة األدوية األساسية للوزارة.. 1
من . 2 للوزارة،  األساسية  األدوية  قائمة  في  المدرجة  غير  اإلعاقات  لمختلف  الالزمة  األدوية 

خالل لجنة شراء مشكلة بقرار من الوزير.
الوزارة، وفي . 3 المؤسسات والمراكز الصحية في  المقدمة في  الحكومية  الخدمات الصحية  سلة 

حال عدم توفرها يتم التحويل وفق معايير التحويل المعتمدة من الوزارة.
العمليات الجراحية لمختلف اإلعاقات المتعلقة بطبيعة اإلعاقة.. 4
رعاية األسنان وعالج وجراحة تشوهات الفك واألسنان لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة . 5

واإلعاقات المركبة.
المستلزمات والمستهلكات الطبية على اختالف أنواعها لمختلف اإلعاقات، بناًء على تقرير طبيب . 6

مختص في الوزارة.
منها . 7 المدرجة  غير  إحالة  ويتم  لألدوية،  األساسية  القائمة  ضمن  المدرجة  الغذائية  المكمالت 

للجنة الشراء الواردة في الفقرة )2( من هذه المادة.

مادة )11(
 تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التأهيلية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بناًء على تقرير لجنة متعددة 

التخصصات بالتأهيل المشكلة بقرار من الوزير، وتشمل: 
خدمات التأهيل الشامل. . 1
األجهزة الطبية والتعويضية واألدوات المساعدة لمختلف اإلعاقات، المتعلقة بطبيعة اإلعاقة.. 2
أي خدمات تأهيلية وأجهزة تعويضية أخرى.. 3

مادة )12(
لمعايير  التابعة لها وفقاً  التابعة أو غير  التحويل لدى المؤسسات أو المراكز الصحية  يجوز للوزارة 

التحويل المعتمدة في الوزارة عند عدم توفر الخدمات الصحية الالزمة للشخص ذوي اإلعاقة.

مادة )13(
تحدد الموارد المالية لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام من اآلتي:

المخصصات المالية المحددة في موازنة الوزارة.. 1
المنح والمساعدات غير المشروطة.. 2
مساهمة القطاع الخاص والمجتمع األهلي.. 3
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مادة )14(
المعنية  والجهات  والتعليم  التربية  ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  تتولى 

القيام باآلتي: 
التأمين . 1 في  بالحق  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمتع  بضرورة  الفلسطيني  المجتمع  توعية 

الصحي الحكومي العادل والشامل والمجاني.
التأمين . 2 للتأكد من تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم بالحق في  التدابير الالزمة  اتخاذ كافة 

الصحي العادل والشامل والمجاني في األوضاع الطبيعية وحاالت الطوارىء.

مادة )15(
يتمتع مأمورو الضبط القضائي المعينون بقرار من الوزير بموجب أحكام القانون بصالحية ضبط . 1

المخالفات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام.
يجب على مأموري الضبط القضائي القيام باآلتي:. 2

إثبات المخالفات بمحاضر الضبط.أ. 
إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة للمتابعة الفورية. ب. 

مادة )16(
تنشئ الوزارة قاعدة بيانات بجميع الخدمات الصحية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم . 1

بموجب أحكام هذا النظام.
تشتمل قاعدة البيانات الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة على اآلتي:. 2

بيانات ُمصنفة بالمستفيدين من سلة الخدمات الصحية بموجب أحكام هذا النظام.أ. 
نوع ودرجة اإلعاقة.ب. 
طبيعة الخدمة المقدمة.ج. 
تاريخ ومكان تقديم الخدمات.د. 

هـ.  الجنس.
كل ما يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام هذا النظام.و. 
سجل الشكاوي.ز. 

يتم االستفادة من قاعدة البيانات في تقييم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.  . 3

مادة )17(
األشخاص . 1 مع  يتواءم  بما  ميسرة،  بطرق  عليها  والرد  الشكاوي  لتقديم  آلية  الوزارة  تُعد 

ذوي اإلعاقة.
ويكون . 2 النظام،  هذا  أحكام  مخالفة  عند  للوزارة  المقدمة  بالشكاوي  خاصاً  سجاًل  الوزارة  تُعد 

مصنفاً ومتسلساًل، ويوضح كيفية التعامل مع الشكاوي، والرد على مقدم الشكوى.
تقوم الوزارة بالرد خطياً خالل )14( يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، وإشعار مقدم الشكوى خطياً . 3

بما اتخذ بشأنها من إجراءات. 
يجوز لصاحب الشكوى الطعن لدى الجهات القضائية المختصة.. 4
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مادة )18(
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في القانون، دون إخالل بما ورد في أي 

تشريع آخر.

مادة )19(
يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )20(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )21(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

 صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/01/04 ميالدية
               الموافق: 20/جمادى األولى/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء




