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مقدمة:
بدأت مجهودات المجتمع المصري من أجل ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منذ أكثر من ثالثٌن عاما،
سابقة على اإلعالن العالمً لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر عن األمم المتحدة فً دٌسمبر ،1975
فقبل هذا التارٌخ وبالتحدٌد فً سبتمبر  1975صدر أول قانون عربً معنً باألشخاص ذوي اإلعاقة وهو
قانون التأهٌل االجتماعً المصري.
توالت بعد ذلك المجهودات نحو إصدار قانون جدٌد لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً مصر ٌتفق مع
اإلحتٌاجات المجتمعٌة والمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان وكانت هذه المجهودات سابقة ومواكبة للتحرك
الدولً إلصدار االتفاقٌة الدولٌة الموحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتً كان للخبراء واألشخاص
ذوي اإلعاقة المصرٌٌن دور فاعل فً صٌاؼتها النهائٌة
فً هذا اإلطار تضافرت جهود العدٌد من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة من وزارات وهٌئات ومنظمات
مجتمع مدنً فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقة وخبراء فً المجال من ذوي اإلعاقة ومن ؼٌر ذوي اإلعاقة
إلعداد مشروع متكامل لقانون ٌراعً حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من خالل تنفٌذ حمالت للتوعٌة
وعقد مؤتمرات وندوات لجمع مقترحات لما ٌجب أن ٌتضمنه القانون ،وكانت أبرز هذه العالمات :
 مشروع جمعٌة شموع مع االتحاد النوعً لهٌئات رعاٌة الفئات الخاصة2005-2004 :
 مشروع قانون من وزارة التضامن االجتماعً لتعدٌل قانون التأهٌل االجتماعً2006 :
 مشروع قانون مقدم من المجلس القومً للطفولة واألمومة بناء على االستراتٌجٌة القومٌة للحد من
اإلعاقة الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء2007 :
هذا فضال عن مجهودات المجلس القومً لحقوق اإلنسان ومجهودات أخرى متفرقة لهٌئات ومؤسسات
وجمعٌات معنٌة مختلفة للمناداة بتعدٌل القانون وبطرح أفكار حول ما ٌجب أن ٌتضمنه
وبالتوازي مع تصدٌق مصر على االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تم توحٌد هذه المجهودات
المتنوعة بتنسٌق من المجلس القومً للطفولة واألمومة ،و تم وضع خطة عمل ترتكز علً المحاور االتٌة :
تكوٌن وتكلٌؾ مجموعة متطوعة بوقتها وجهدها ممثل فٌها أصحاب الشأن بمختلؾ اإلعاقات،
والجهات الحكومٌة واألهلٌة المحلٌة والدولٌة والمعنٌٌن والمهتمٌن والخبراء الدولٌٌن والمحلٌٌن
لوضع مسودة مبدئٌة لما ٌجب أن ٌتضمنه مشروع القانون ،وذلك بشكل تشاركً حرصا من
المجلس وفرٌق العمل على أن ٌكون هذا القانون مجتمعٌا ً نابعا ً من التحدٌات والمشكالت الفعلٌة التً
ٌواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم
تجمٌع القوانٌن المعنٌة باألشخاص ذوى اإلعاقة بالدول العربٌة خاصا الصادر منها بعد إنفاذ اتفاقٌة
حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة فى  ،2007وفى هذا اإلطار تم التوصل ومطالعة قوانٌن دول
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( الكوٌت – السودان – لبنان – قطر – الجزائر – المؽرب – تونس – فلسطٌن – األردن –
السعودٌة – أمرٌكا)
مطالعة اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة النافذة فى مصر فى أبرٌل  2008والبروتوكول
االختٌاري الملحق بها رؼم عدم سرٌانه بمصر وأعمالها التحضٌرٌة وما كتب عنها من أهداؾ
وطرق إنفاذ.
مطالعة االتفاقٌة العربٌة رقم (  ) 1993/ 17بشان تأهٌل وتشؽٌل المعوقٌن الصادرة عن جامعة
الدول العربٌة ،وكذا االستراتٌجٌات الصادرة عن الجامعة بشأن األشخاص المعوقٌن والعقد العربً
لألشخاص ذوي اإلعاقة
تجمٌع النصوص الواردة بالقوانٌن المصرٌة المختلفة المعنٌة باألشخاص ذوى اإلعاقة (قانون تأهٌل
المعاقٌن الصادر بالقانون رقم  39لسنة  -1975قانون الطفل والئحته التنفٌذٌة – قوانٌن العمل –
الوالٌة على المال – الصحة النفسٌة – التعلٌم – اإلجراءات الجنائٌة -العقوبات  -اإلعفاءات
الجمركٌة -التامٌن الصحً) .
التوصل واالطالع على جمٌع المقترحات السابق إعدادها من قبل منظمات المجتمع المدنً بشان
تعدٌل القانون سٌما وان العدٌد قد شاركنا فى إعداده.
تنسٌق ما ٌزٌد عن مائة وخمسٌن لقاء وورشة عمل ومؤتمر وندوة للعاملٌن والمعنٌٌن والمهتمٌن
وأصحاب الشأن أنفسهم من محافظات مصر المختلفة وتوزٌع إستمارات إستطالع رأي آلالؾ من
األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة وأفراد أسرهم.
صٌاؼة االحتٌاجات والمالحظات والتعدٌالت الناتجة عن عقد هذه الورش فً صورة مسودة أولى
لمشروع قانون وطنً مستمد من الواقع المصري وؼٌر مستمد من ثقافات أجنبٌة ٌراعى
االحتٌاجات الواقعٌة من ناحٌة وااللتزامات الدولٌة وبصفة خاصة االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة من ناحٌة أخرى ،فً إطار حماٌةالمصلحةالفضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة.
نشر ما تم التوصل إلٌه من مقترحات فً وسائل اإلعالم المختلفة لتوسٌع دائرة المشاركة وتلقً
التعلٌقات.
إعداد الصورة النهائٌة للمشروع المقترح حٌث روجع من الناحٌة القانونٌة وأرسل للجهات
التشرٌعٌة.
مراجعة مشروع القانون بمجلس الوزراء بحضور جمٌع الوزراء المعنٌٌن ( التضامن والصحة
والمالٌة والقوى العاملة والتعلٌم والداخلٌة والدفاع) وروعٌت مالحظاتهم.
اإلنتهاء من مشروع متكامل للقانون تمهٌدا لعرضه على مجلس الشعب.
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عقب المستجدات التً شاهدتها البالد بعد ثورة ٌ 25ناٌر  2011إجتمعت مجموعة العمل مرة
أخرى إلعادة النظر فً مشروع القانون وأدخلت بعض التعدٌالت لتواكب اإلحتٌاجات والمتطلبات
الجدٌدة.
إستكماالً للتحركات اإلٌجابٌة بعد الثورة قام ممثل من مجموعة العمل بعقد لقاء مع د .عصام شرؾ
رئٌس الوزراء بحضور نائبا عن وزٌر التضامن نظرا لسفرة بالخارج ،وأصدر د .شرؾ تكلٌفاته
لوزارة التضامن اإلجتماعً بتشكٌل لجنة لتنسٌق الجهود مع المجتمع المدنً والمجلس القومً
للطفولة واألمومة والمجلس القومً لحقوق اإلنسان للعمل على بلورة النسخة النهائٌة لمشروع
القانون.
وصدر قرار من وزٌر التضامن فً أؼسطس  2011بتشكٌل لجنة تٌسٌرٌة تتولى مراجعة المسودة
النهائٌة من مشروع القانون وتنسٌق توسٌع دائرة المشاركة وتلقً ما قد ٌعن من مقترحات أخرى.
وتتضمن هذه اللجنة ممثلٌن من وزارة التضامن والمجلس القومً للطفولة واألمومة والمجتمع
المدنً ومن األشخاص ذوي اإلعاقة
وحرصا ً من مجموعة العمل على توحٌد الجهود فً هذه المرحلة و دعما منها للجهود المختلفة الرسمٌة
وؼٌر الرسمٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة لصٌاؼة قانون حقوقً مناسب ،فإنها تقدم للمجتمع المصري بكل
فئاته ما توصلت الٌه من مقترح متكامل لمشروع قانون لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة متضمنا ً مكتسبات
عدٌدة وعلى رأسها إنشاء مجلس قومً لألشخاص ذوي اإلعاقة تابع لرئاسة الوزراء تبعٌة مباشرة
وذلك لمناقشته والبناء علٌه

للتواصل والتشارك والتعلٌق ٌ ،مكن إستخدام البرٌد اإللكترونً:
EgyptDisabilityLaw@gmail.com
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قرار
رئيس جمهىرية مصر العربية
بمشروع قانىن
حقىق األشخاص ذوي اإلعاقة
رئٌس الجمهورٌة























بعد اإلطالع على الدستور.
وعلى قانون العقوبات .
وعلى قانون اإلجراءات الجنائٌة.
وعلى قانون أحكام الوالٌة علً المال الصادر بالقانون رقم  119لسنة .1952
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم  53لسنة .1973
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم  66لسنة 1973
وعلى قانون تأهٌل المعاقٌن الصادر بالقانون رقم  39لسنة .1975
وعلى قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة .1978
وعلى قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة .1978
وعلى قانون الخدمة العسكرٌة والوطنٌة الصادر بالقانون رقم  127لسنة . 1980
وعلى قانون التعلٌم الصادر بالقانون رقم  139لسنة . 1981
وعلى قانون تنظٌم اإلعفاءات الجمركٌة الصادر بالقانون رقم  186لسنة . 1986
وعلى قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة . 1991
وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  203لسنة .1991
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة . 1996
وعلى قانون نظام التأمٌن الصحً على الطالب الصادر بالقانون رقم  99لسنة 1999
وعلى قانون الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة الصادر بالقانون رقم  84لسنة 2002
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة .2003
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم  119لسنة . 2008
وعلى قانون رعاٌة المرٌض النفسً الصادر بالقانون رقم  71لسنة . 2009
وعلى قرار رئيٌس جمهورٌية مصير العربٌية رقمم ( ) لسينة  2008بشيأن الموافقية عليى االنضيمام
التفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
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قــــرر
 مشروع القانون اآلتي نصو يقدم إلى مجمس الشعب
المادة األولى
المرفق في شأن حماية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة،
يعمل بأحكام القانون ا
المادة الثانية
المرفق كما يصدر الوزراء ،كل فيما يخصو،
يصدر رئيس مجمس الوزراء الالئحة التنفيذية لمقانون ا
الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكامو ،وذلك خالل ستة أشير من تاريخ العمل بو ،ويستمر العمل بالموائح
والق اررات المعمول بيا في ىذا التاريخ بما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين
صدور الالئحة و الق اررات الالزمة .
المادة الثالثة
عمى جميع الجيات ذات الصمة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعيا طبقا ليذه األحكام خالل مدة
ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بو.
المادة الرابعة
يمغى قانون تأىيل المعاقين الصادر بالقانون رقم  43لسنة ،2392كما يمغى كل حكم يخالف أحكام
القانون المرافق.
المادة الخامسة
اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره،،،
ا
ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بو
رئيس الجميورية
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قانىن
حقىق األشخاص ذوي اإلعاقة
الباب األول
أحكام عامة

مادة ()1
ٌقصد بالشخص ذي اإلعاقة كل شخص لدٌه خلل كلى أو جزئً بدنً أو ذهنً أو حسً متى كان طوٌل األجل
ٌمكن أن ٌمنعه لدى التعامل مع مختلؾ العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم
المساواة مع اآلخرٌن.
ً
وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحاالت التً ٌعد الشخص فٌها معاقا وذلك من ناحٌة النوع والدرجة ومدى
االستقرار.
مادة ()2
وفً تطبٌق أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات التنفٌذٌة ٌقصد بكل من الكلمات والعبارات اآلتٌة المعنى
المبٌن قرٌن كل منها:







المجمس:
المجلس القومً لألشخاص ذوى اإلعاقة.
الصندوق:
صندوق تأمٌن حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة.
األمين العام :
األمٌن العام المجلس القومً لألشخاص ذوى اإلعاقة.
اإلعاقة:
صعوبة المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع األقران من ؼٌر ذوى
اإلعاقة لدى التعامل مع مختلؾ العوائق ناتجة عن اي خلل.
الخمل :
ً
عضو أو جهاز فً جسم اإلنسان .
القصور التركٌبً أو الوظٌفً أو النفسً الذي ٌؤثر على جزء أو
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 الوقاية:
اإلجراءات الطبٌة ،والنفسٌة ،أو االجتماعٌة ،أو التربوٌة ،أو التنظٌمٌة أو البٌئٌة ،أو اإلعالمٌة أو ؼٌرها
التً تهدؾ إلى توقى الخلل .
 الرعاية:
الخدمات الالزمة التً تقدم لشخص ذي إعاقة بما ٌتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته ،ومع
ظروفه االجتماعٌة واحتٌاجاته ومٌوله واختٌاراته وحقوقه.
 التمكين:
إزالة الحواجز وتسهٌل و إتاحة الفرص للشخص ذي اإلعاقة لتطوٌر قدراته وإمكانٌاته للحصول على
حقوقه والنهوض بمسئولٌاته ومشاركه فً التخطٌط واتخاذ القرار فى شئونه وإسهاماته فى تنمٌة
المجتمع.
 التواصل:
إرسال و استقبال و تبادل وسائل االتصال المناسبة بٌن األشخاص ذوى اإلعاقة وبعضهم ،وبٌنهم وبٌن
أقرانهم من ؼٌر ذوى اإلعاقة بكافة أنواعها بما فٌها الوسائل المعززة المعٌنة ووسائل التقنٌة الحدٌثة
واللؽات بمختلؾ أشكالها وأنواعها ومنها لؽة الكالم و لؽة اإلشارة و لؽة حركة الشفاه والحنجرة ،
وطرٌقة براٌل ،وؼٌرها مما تتٌح عملٌة االتصال المشار إلٌها.
 التمييز عمى أساس اإلعاقة:
تحدٌد أو تقٌٌد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار بسبب اإلعاقة ،ألي من حقوق اإلنسان أو الحرٌات األساسٌة
المقررة فً الدستور أو فى أي تشرٌع آخر .
 اإلتاحة :
التجهٌزات أو اإلجراءات الالزمة للوصول إلى بٌئة دامجة ولمواءمة وتكٌٌؾ الظروؾ البٌئٌة الفٌزٌقٌة
والمجتمعٌة والمعلومات وتوفٌر المعدات واألدوات والوسائل المساعدة الالزمة لضمان ممارسة
األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم وحرٌاتهم على قدم المساواة مع اقرأنهم من ؼٌر ذوى اإلعاقة.
 التجهيزات المعقولة:
اإلجراءات أو التدابٌر أو التعدٌالت المؤقتة التً تهدؾ إلى تحقٌق المواءمة فى حال عدم إمكانٌة تحقٌق
اإلتاحة  ،بهدؾ كفالة تمتع األشخاص ذوى اإلعاقة بجمٌع حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة
وممارستها على أساس المساواة مع األقران من ؼٌر ذوى اإلعاقة وذلك لحٌن الوصول إلى اإلتاحة
الكاملة.
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 التأهيل:
الخدمات متعددة العناصر التً تهدؾ إلى تمكٌن الشخص ذي اإلعاقة من استعادة أو تحقٌق أو تطوٌر
قدراته الجسمٌة أو العقلٌة أو المهنٌة أو االجتماعٌة أو النفسٌة أو االقتصادٌة و استثمارها واستخدامها
لكفالة استقاللٌته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جمٌع مناحً الحٌاة وذلك على قدم المساواة مع
اقرأنه من ؼٌر ذوى اإلعاقة .
 شهادة التأهيل:
الشهادة المنصوص علٌها فً المادة ( ) 24من هذا القانون والتً تعطى للشخص ذي اإلعاقة الذي أتم
تأهٌله وٌدون بها المهنة التً تم تأهٌله لها ودرجة تأهٌله ،و نوع و درجة الخلل ولٌاقته الصحٌة فى شان
تلك المهنة.
 التأهيل المجتمعي :
إستراتٌجٌة فً إطار تنمٌة المجتمع ،تعمل وتقوم على تأهٌل األشخاص ذوى اإلعاقة و تمكٌنهم من
ممارسة حقوقهم وحرٌاتهم و دمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فً المجتمع من خالل تضافر جهودهم
وأسرهم و أفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا االندماج وتفعٌل واستخدام كافة الخدمات
المناسبة و المتاحة فً المجتمع.
 سجل األشخاص ذوى اإلعاقة راغبى العمل:
السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة ،والمخصص لقٌد أسماء األشخاص طالبً العمل من ذوى اإلعاقة
والذي تثبت فٌه البٌانات الخاصة بمستوى التأهٌل أو المؤهل العلمً والعمل والمكان المناسب للطالب
والعمل الذي تم إلحاقه به وتارٌخ االلتحاق وتقارٌر المتابعة.
 سجل األشخاص ذوي اإلعاقة الممحقين بالعمل :
السجل الموجود بكل منشاة خاصة أو عامة ٌلحق بها األشخاص ذوو اإلعاقة والذي تقٌد فٌه أسماء
وبٌانات ومهن هؤالء األشخاص والعمل الموكل لهم وتارٌخ االلتحاق بالمنشأة.
 الدمج :
إتاحة استخدام الشخص ذو اإلعاقة للخدمات واألنشطة والمرافق العامة وذلك على قدم المساواة مع
أقرانه من ؼٌر ذوى اإلعاقة وتحقٌق المشاركة الكاملة له فى المجتمع وفى شتى مناحً الحٌاة من خالل
التعلٌم والتدابٌر والبرامج والخطط والسٌاسات.
 بطاقة إثبات إعاقة :
البطاقة المنصوص علٌها فى المادة ( )14من هذا القانون والصادرة للشخص ذي اإلعاقة والتً ٌثبت
بها انه شخص ذو إعاقة وتكون مقبولة لدى جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  ،وتخول صاحبها
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ممارسة الحقوق واالمتٌازات التً تقررها له القوانٌن واألنظمة النافذة  ،وتكون هً الوسٌلة الوحٌدة
المعتمدة إلثبات اإلعاقة ونوعها ودرجتها.
 معايير الجودة :
المواصفات القٌاسٌة التً تناسب احتٌاجات الشخص ذي اإلعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته
المتنوعة سواء بالنسبة إلى األدوٌة أو األجهزة التعوٌضٌة أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له.
مادة( )3
.1..
.2..
.3..
.4..
.5..
.6..
.7..
.8..

ٌكفل هذا القانون ،على وجه الخصوص ،المبادئ والحقوق اآلتٌة:
عدم التمٌٌز بسبب اإلعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي اإلعاقة ،وتأمٌن المساواة الفعلٌة فً التمتع
بكافة حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة وفى المٌادٌن المدنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة واإلنسانٌة
والسٌاسٌة
احترام كرامة ألشخاص ذوى اإلعاقة واستقاللهم الذاتً بما فً ذلك حرٌة ممارسة خٌاراتهم بأنفسهم
وبإرادتهم المستقلة ما لم تحول اإلعاقة دون ذلك.
عدم حرمان األشخاص ذوى اإلعاقة من الحق فى الزواج وتأسٌس األسرة برضاء كامل متى توافرت
شروط ممارسة هذا الحق.
حق األشخاص ذوى اإلعاقة فى التعبٌر بحرٌة عن آرائهم وإبالء هذه اآلراء االعتبار الواجب عند اتخاذ
القرار فى كل ما ٌمس األشخاص ذوى اإلعاقة وبما ٌكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فً المجتمع.
احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوى اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبٌعة البشرٌة.
احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوى اإلعاقة واحترام حقهم فً الحفاظ على هوٌتهم.
تكافؤ الفرص بٌن األشخاص ذوى اإلعاقة.
إمكانٌة الوصول إلى ممارسة الحقوق والحرٌات األساسٌة من خالل اتخاذ التدابٌر التً تكفل تحدٌد
وإزالة العقبات والمعوقات أمام إمكانٌة هذا الوصول.

وتكون لحماٌة المصلحة الفضلى لألشخاص ذوى اإلعاقة األولوٌة فى جمٌع القرارات واإلجراءات المتعلقة
بهم أٌا كانت الجهة التً تصدرها أو تباشرها.
مادة ()4
مع عدم اإلخالل بأحكام رعاٌة الطفل المعاق وتأهٌله المنصوص علٌها فى الباب السادس من قانون الطفل
الصادر بالقانون  12لسنة  1996والئحته التنفٌذٌة تكفل الدولة ضمان تمتع األشخاص ذوى اإلعاقة بشكل
كامل وفعال ودون تمٌٌز بٌنهم وبٌن أقرانهم من ؼٌر ذوى اإلعاقة بكافة الحقوق المدنٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة واإلنسانٌة والسٌاسٌة والحرٌات األساسٌة  ،وتلتزم بالعمل على تهٌئة الظروؾ المناسبة لمعٌشتهم
المعٌشة الصحٌحة من جمٌع المناحً فً إطار من احترام الكرامة اإلنسانٌة.
كما تكفل الدولة ،كحد أدنى ضمان حقوق هؤالء األشخاص الواردة باتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وؼٌرها من المواثٌق الدولٌة ذات الصلة النافذة فً مصر ،وعدم القٌام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع
أحكام هذه المواثٌق
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مادة ()5
تكفل الدولة لألشخاص ذوى اإلعاقة الحق فً الحٌاة والبقاء والنماء ألقصى حد ممكن ،وذلك بتٌسٌر التدابٌر
الالزمة لتوفٌر المقومات األساسٌة لذلك من مأكل ومسكن ورعاٌة صحٌة واجتماعٌة ونفسٌة وؼٌرها،
وتمكٌنهم من ممارسة الحق فً التعلم والعمل ،والتروٌح ،وفى استعمال المرافق والخدمات العامة والحصول
على المعلومات وحرٌة التعبٌر والرأي وؼٌرها من الحقوق والحرٌات األساسٌة .
مادة ()6
تكفل الدولة ،على وجه الخصوص ،اتخاذ التدابٌر الالزمة لضمان الحقوق اآلتٌة:


تضمٌن حماٌة وتعزٌز حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة فً جمٌع السٌاسات والبرامج.



توفٌر المعلومات لألشخاص ذوى اإلعاقة بأسالٌب سهلة مٌسرة تتناسب وقدراتهم ،وعلى نحو ٌكفل لهم المعرفة
و حرٌة التعبٌر وإبداء الرأي



حماٌة وتعزٌز حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة ،فى المشاركة وفى المحافظة على كرامتهم وتنمٌة اعتمادهم
على ذواتهم  ،وكفالة حرٌتهم فً تقرٌر خٌاراتهم وفق قدراتهم  ،واندماجهم الكامل فً المجتمع فً جمٌع
مٌادٌن الحٌاة



و من خالل آلٌات ووسائل واضحة ومناسبة.



بناء قدرات المتعاملٌن مع األشخاص ذوى اإلعاقة بما فً ذلك األجهزة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما ٌجعلهم
قادرٌن ومؤهلٌن على التواصل والتعامل مع األشخاص ذوى اإلعاقة فً جمٌع المجاالت.



رفع الوعً المجتمعً ،من خالل مختلؾ وسائط اإلعالم بحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة وتعزٌز احترام هذه
الحقوق وتدعٌم ذلك الوعً بقدرات وإسهامات األشخاص ذوى اإلعاقة.



اتخاذ التدابٌر المناسبة التً تكفل إمكانٌة وصول واستخدام األشخاص ذوى اإلعاقة ،على قدم المساواة مع
ؼٌرهم ،للبٌئة المادٌة المحٌطة ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت ،بما فً ذلك تقنٌات ونظم المعلومات
واالتصال ،والمرافق والخدمات المتاحة للجمهــور أو المقدمة إلٌهم.

مادة ()7
تكفل الدولة تمكٌن األشخاص ذوى اإلعاقة من التمتع بالحق فى المشاركة بصورة فعالة وكاملة فً الحٌاة
السٌاسٌة والنقابٌة والعامة ،و تهٌئة بٌئة إٌجابٌة داعمة لحقوقهم ٌتسنى لهم فٌها المشاركة الفعلٌة والكاملة فً
تسٌٌر الشؤون العامة على قدم المساواة مع أقرانهم من ؼٌر ذوى اإلعاقة ،وأن تشجع مشاركتهم فً صٌاؼة
السٌاسات والبرامج .
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مادة ( )8
تكفل الدولة لألشخاص ذوى اإلعاقة البٌئة اآلمنة ،وعدم تعرضهم لالستؽالل االقتصادي أو التجاري أو
العنؾ أو االعتداء أو التعذٌب أو اإلٌذاء أو اإلهمال أو التقصٌر أو المعاملة المهٌنة أو حجب الحقوق بأي
شكل ،وكذا توفٌر األمن والحماٌة الالزمة التً تتناسب مع قدراتهم ،بما فى ذلك فى ظروؾ األوبئة والكوارث
وؼٌرها من الظروؾ الطارئة.
وتضع الدولة اإلجراءات الكفٌلة لحماٌتهم وتأمٌنهم من األخطار التً قد ٌتعرضون لها فً كافة الظروؾ
وعلى وجه الخصوص فى الحاالت التً تتسم بالخطورة ،بما فٌها حاالت النزاع المسلح ،مع تأمٌن التعافً
البدنً والنفسً للشخص ذي اإلعاقة وإعادة تأهٌله وإدماجه والتحقٌق فٌما ٌتعرض له من إساءة.
مادة ( ) 9
تكفل الدولة تمتع األشخاص ذوى اإلعاقة بحرٌة التنقل وحرٌة اختٌار مكان إقامتهم كما تكفل لهم الحصول
على الجنسٌة وفقا ألحكام القانون المنظم لذلك على قدم المساواة مع اآلخرٌن.
مادة ( )10
تكفل الدولة توفٌر التأهٌل والتدرٌب والمساندة الالزمٌن لألسرة باعتبارها المكان الطبٌعً لحٌاة الشخص ذي
اإلعاقة وتوفٌر الظروؾ المناسبة لرعاٌته داخلها على أال ٌتم اللجوء إلى المؤسسات اإلٌوائٌة والبدٌلة إال كمالذ
أخٌر.
مادة ( ) 11
تكفل الدولة احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوى اإلعاقة وحقهم فً الحفاظ على هوٌتهم وفى التعبٌر عن
أرائهم بحرٌة فً جمٌع المسائل التً تمسهم  ،مع إٌالء االعتبار الواجب آلرائهم وفقا ً لسنهم ومدى نضجهم،
وذلك على أساس المساواة مع ؼٌرهم من األطفال و توفٌر المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما
ٌتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
مادة ()12
تلتزم الدولة بتوفٌر الموارد المالٌة والبشرٌة الالزمة لتنفٌذ هذا القانون وكفالة حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
الواردة به أو بأي قانون آخر وذلك ألقصى حد ممكن من مواردها المتاحة وفى إطار التعاون الدولً.
كما تلتزم بتوفٌر الكوادر البشرٌة المدربة لتنفٌذ هذا القانون وتوفٌر الرعاٌة والتأهٌل لألشخاص ذوى اإلعاقة
وٌقرر الوزٌر المختص بدل طبٌعة عمل لهؤالء العاملٌن ٌحدد بنسب من رواتبهم وفقا لظروؾ وطبٌعة العمل
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون السلطات والجهات التً تختص بتنفٌذ االلتزامات المنصوص علٌها فً
المواد السابقة ،وذلك دون اإلخالل باالختصاصات المقررة قانونا فى هذا الشأن .
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الباب الثاني

الرعاية الصحية

لألشخاص ذوى اإلعاقة

الفصل األول

بطاقة إثبات اإلعاقة والممف الصحي

مادة ( ) 13
للشييخص ذي اإلعاقيية الحييق فييً التمتييع بييأعلى مسييتوى ممكيين ميين الصييحة والحييق فييً الحصييول علييى أعلييى
مستوى ممكن من الرعاٌة الصحٌة على قدم المساواة مع ؼٌره من أقرانه من ؼٌر ذوى اإلعاقة
مادة ( ) 14
ٌكييون لكييل شييخص ذي إعاقيية بطاقيية إثبييات إعاقيية وتحييدد الالئحيية التنفٌذٌيية لهييذا القييانون الجهيية التييً تتييولى
إصدارها والبٌانات التً ٌجب أن تشتمل علٌها وقواعد وإجراءات إصيدارها ،وٌعتيد بالبٌانيات التيً تتضيمنها
هييذه البطاقيية فييً إثبييات اإلعاقيية ودرجتهييا ونوعهييا وذلييك أمييام جمٌييع الجهييات ذات الشييأن التييً ٌتعامييل معهييا
الشخص ذو اإلعاقة سواء كانت حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة .
مادة ( )15
ٌكون لكل شخص ذي إعاقة ملؾ صحً شامل وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الجهة التً تتولى إنشاء
هذا الملؾ والتً ٌتم حفظه بها  ،والبٌانات التً ٌشتمل علٌها ،واألوراق والمستندات التً ٌجب أن ترفق به،
والقواعد واإلجراءات التً تتبع فً إعداده وأوجه استخدامه.
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الفصل الثاني

إجراءات الوقاية من اإلعاقة

والخدمات الصحية لألشخاص ذوى اإلعاقة

مادة ( )16
تكفل الدولة الحق فً الكشؾ المبكر والوقاٌة من اإلعاقة بأنواعها المختلفة متى أمكين ذليك ،وتلتيزم وزارة
الصحة والوزارات واألجهزة المعنٌة بالتنسٌق مع المجلس بوضع برامج للكشؾ المبكر والوقاٌية والحيد مين
حدوث الخلل بأنواعه والكشؾ المبكرعنه والوقاٌة من اإلعاقة ،وتقدٌم خدمات التدخل المبكر ،وتيوفٌر العيالج
والؽذاء الالزم لتجنيب مضياعفات األميراض المسيببة للخليل بأنواعهيا وتقيدٌم خيدمات التأهٌيل الطبيً فيً كافية
مراكز الرعاٌة الصحٌة .
كما تلتزم بتوفٌر وسائل حصول األشخاص ذوى اإلعاقة على المعلومات والتثقٌؾ فً مجال الصحة اإلنجابٌة
وفحوص ما قبل الزواج وتنظٌم األسرة
مادة () 17
تلتزم الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتعاقدة مع الحكومة بما فً ذلك هٌئة التأمٌن الصحً والمؤسسات
والوحدات التابعة لوزارة الصحة والمستشفٌات المعنٌة بتقدٌم جمٌع الخدمات الصحٌة والوقائٌة والعالجٌة
المتخصصة والدامجة والداعمة لألشخاص ذوى اإلعاقة ،بما فٌها الصحة اإلنجابٌة وبرامج الصحة العامة
وبرامج التأهٌل الطبً والنفسً لألشخاص ذوى اإلعاقة ،وتوفٌر ما ٌضمن حصول كافة األشخاص ذوى
اإلعاقة على هذه الخدمات ،بموجب البطاقة المنصوص علٌها بالمادة
(  ) 14من هذا القانون وفقا لتوزٌع جؽرافً عادل ودون التمٌٌز بسبب السن أو الموقع الجؽرافً أو نوع
اإلعاقة أو أي سبب آخر.
مادة ( ) 18
تضع وزارة الصحة بالتنسٌق مع المجلس مواصفات ومعاٌٌر قٌاسٌة للتدخالت الطبٌة المختلفة المستخدمة
لعالج و تأهٌل األشخاص ذوى اإلعاقة ،وتوفٌر مراكز صحٌة مجهزة للتشخٌص و لتقدٌم التدخالت المناسبة
لهم.
كما تلتزم بتوفٌر الكوادر الطبٌية المتخصصية والفنٌية المسياعدة والمدربية فيً كافية التخصصيات وفيى مجيال
التعامل مع مختلؾ حاالت اإلعاقة وذلك لتقدٌم خدمات وقائٌة وعالجٌة وتأهٌلٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة فً
كافة المراكز الصحٌة والمستشفٌات الحكومٌة
وٌجب فى جمٌع األحوال االلتزام بمعاٌٌر الجودة بالنسبة إلى جمٌع األدوٌة واألؼذٌة العالجٌة واألجهزة
التعوٌضٌة والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة لألشخاص ذوى اإلعاقة .
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الباب الثالث

الحق فى التعميم
مادة ()19
لألشخاص ذوى اإلعاقة الحق فً الحصول على تعلٌم دامج جٌد النوعٌة ومحو أمٌة لمن فاتهم سن التعلٌم
ٌسلحهم بالمهارات الحٌاتٌة التً تمكنهم من المشاركة فً المجتمع دون تمٌٌز ،وذلك على النحو الذي تحدده
المادة ) ( 53من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة .1996
و تلتزم وزارة التعلٌم والوزارات والجهات المعنٌة بضمان حق حصول األشخاص ذوى اإلعاقة على تعلٌم
ٌتٌح لهم الدمج فً المدارس والفصول المتاحة لؽٌر ذوى اإلعاقة ،تتوافر فٌها معاٌٌر الجودة و السالمة
واألمان والحماٌة ،وقرٌبة من محال إقامتهم وذلك دون تمٌٌز بٌنهم وبٌن ؼٌرهم من ؼٌر ذوى اإلعاقة فً
ضوء درجة ونوع اإلعاقة وضمن المؤسسات التعلٌمٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بدءا من مرحلة ما قبل
المدرسة وحتى التعلٌم قبل الجامعً ،ومحو أمٌة من فاتهم سن التعلٌم ،ووفق مناهج وبرامج وطرق وأسالٌب
تتالءم مع ظروفهم وقدراتهم بما فً ذلك إتاحة تعلٌم خاص مناسب للحاالت االستثنائٌة الناتجة عن طبٌعة
ونسبة اإلعاقة ،وذلك وفقا لألحكام المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من هذه المادة ووفقا لألحكام
المنصوص علٌها فً المادة (  76مكررا ) من قانون الطفل المشار إلٌه.
وٌتم إعداد وتوفٌر الكوادر البشرٌة المتخصصة والمؤهلة والوسائل واألسالٌب الحدٌثة المناسبة لكفالة الحق
المشار إلٌه لتحقٌق كافة أشكال الدمج
وٌجب أن تتضمن مناهج التعلٌم فً جمٌع المراحل مبادئ حقوق اإلنسان ومفاهٌم اإلعاقة والتوعٌة
باحتٌاجات وحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة
مادة ( )20
ٌجب أال تقل نسبة األشخاص ذوى اإلعاقة عن خمسة فً المائة من المقبولٌن فً كل مؤسسة من مؤسسات
التعلٌم الخاص وذلك فً األحوال التً ٌزٌد عدد المتقدمٌن منهم إلى المؤسسة عن تلك النسبة ،وتحدد الالئحة
التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤالء األشخاص فً تلك المؤسسات ومتابعة االلتزام
بهذه الشروط والقواعد .
مادة ( ) 21
تشكل بقرار من الوزٌر المختص التعلٌم بالتنسٌق مع االمٌن العام للمجلس لجنة علٌا بالوزارة ،تختص
بالمسائل المتعلقة بتنفٌذ أحكام هذا الباب وتحدد الالئحة التنفٌذٌة تشكٌلها واختصاصاتها ونظام عملها على أن
ٌتضمن تشكٌلها ممثلٌن لألشخاص ذوو االعاقة وللمجتمع المدنً العامل فً مجالهم.
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مادة ()22
تلتزم الوزارة المختصة بشئون التعلٌم العالً بالتنسٌق مع المجلس بوضع الخطط والبرامج الكفٌلة بإتاحة
الحق لألشخاص ذوى اإلعاقة فً التعلٌم بذات الجامعات والمعاهد المتاحة لألشخاص من ؼٌر ذوى اإلعاقة،
وتوفٌر البرامج التعلٌمٌة والتاهٌلٌة الكفٌلة بإعداد وتخرٌج العناصر البشرٌة المتخصصة والمؤهلة لتقدٌم كافة
الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة والتأهٌلٌة والثقافٌة واإلرشادٌة وؼٌرها من الخدمات لألشخاص ذوى اإلعاقة
وأسرهم  ،ولنشر التوعٌة والتثقٌؾ بأحوالهم وشئونهم وسبل ووسائل التعامل معهم .
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الباب الرابع

التأهيل والتدريب والعمل

الفصل األول

الحق في التأهيل والتدريب
مادة ( ) 23
لألشخاص ذوى اإلعاقة الحق فً التأهٌل والتدرٌب وتعمل الدولة على توفٌر المؤسسات الالزمة لذلك
ووضع النظم التً تكفل التأهٌل المؤسسً والتأهٌل المرتكز على المجتمع وتوفٌر األجهزة التعوٌضٌة
والوسائل المساعدة لألشخاص ذوى اإلعاقة دون مقابل أو بمقابل معقول ،وتنظم الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
قواعد وإجراءات الحصول على التأهٌل والتدرٌب والوسائل المشار إلٌها وأسلوب تموٌل هذه الخدمات،
وشروط وقواعد وإجراءات الحصول على التراخٌص لمؤسسات التأهٌل والتدرٌب الؽٌر حكومٌة والرقابة
علٌها .
مادة ( )24
تلتزم مؤسسات التأهٌل والتدرٌب بتسلٌم شهادة تأهٌل بالمجان للشخص ذي اإلعاقة الذي تم تأهٌله وفى حالة
عدم توافر أهلٌته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونً أو القائم على رعاٌته وذلك وفقا لإلجراءات التً تحددها
الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
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الفصل الثاني

الحق في العمل
مادة () 25
تلتزم الدولة بضمان حق األشخاص ذوى اإلعاقة فً الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع
مؤهلهم الدراسً وتأهٌلهم ،وٌحظر التمٌٌز على أساس اإلعاقة فٌما ٌخص جمٌع المسائل المتعلقة بالعمل،
وتعمل الدولة على فتح أسواق العمل لهم داخلٌا وكذا خارجٌا كلما أمكن ذلك وتعزٌز فرص العمل الخاصة
بهم من خالل مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمٌة الشاملة والسٌاسات االجتماعٌة للدولة.
مادة ()26
على كل مكتب من مكاتب القوى العاملة االحتفاظ بسجل لقٌد األشخاص ذوى اإلعاقة المتقدمٌن للحصول
على فرص عمل وتلتزم بمعاونة هؤالء األشخاص المقٌدٌن لدٌها فً الوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم
داخل أو خارج حدود اختصاص المكتب من واقع حصر هذه الفرص على مستوى الجمهورٌة ،وتحدد
الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وموافاة مكاتب القوى العاملة به .
مادة ( )27
على كل من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأصحاب األعمال ممن ٌستخدم خمسة وعشرٌن عامالً
فأكثر سواء كانوا ٌعملون فً مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأٌا كانت طبٌعة عملهم – توظٌؾ األشخاص
ذوى اإلعاقة الذٌن ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قٌد هؤالء األشخاص بها ،وذلك بنسبة ال
تقل عن خمسة فً المائة من مجموع عدد العاملٌن بها.
وٌجوز شؽل النسبة المشار إلٌها من ؼٌر طرٌق الترشٌح من مكاتب القوى العاملة بشرط حمل شهادة
التأهٌل.
وفى جمٌع األحوال ٌجب على كل من ٌوظؾ شخصا ذا إعاقة إخطار مكتب القوى العاملة المختص ،بذلك
بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول خالل عشرة أٌام من تارٌخ تسلمه العمل لدٌه.
مادة ()28
ٌكون للشخص ذي اإلعاقة المؤهل من المصابٌن بسبب العملٌات الحربٌة أو أثناء أو بسبب تأدٌة الخدمة
العسكرٌة والوطنٌة أولوٌة التعٌٌن فً الوظائؾ أو األعمال وذلك فضال عن النسبة المنصوص علٌها فً
المادة (  ) 26من هذا القانون .وٌكون لمن ٌتم تعٌٌنه منهم الحق فً الجمع بٌن المرتب الذي ٌعٌن به
والمعاش الذي ٌتقاضاه.
مادة ( ) 29
على كل من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأصحاب األعمال إمساك سجل خاص لقٌد األشخاص ذوى
اإلعاقة الذٌن التحقوا بالعمل لدٌهم و تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون البٌانات التً ٌتضمنها السجل و
استخداماته.
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مادة ()30
ٌحظر حرمان األشخاص ذوى اإلعاقة بسبب إعاقتهم من أٌة مزاٌا أو حقوق مقررة لؽٌرهم من العاملٌن فً
الجهات التً ٌعملون فٌها.
مادة ( )31
كل من ٌستخدم من الجهات ؼٌر الحكومٌة وأصحاب األعمال شخصا من ذوى اإلعاقة ٌزٌد على الحد األدنى
للعدد المقرر قانونا ٌتمتع بخصم على الضرٌبة السنوٌة المستحقة على المنشاة بواقع الحد األدنى لألجور هؤالء
األشخاص.
مادة ()32
تخفض ساعات العمل للعامل أو العاملة فً كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ممن ٌرعى شخصا من
ذوي اإلعاقة بواقع ساعة ٌومٌا مدفوعة األجر .
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الباب الخامس

المعاممة المجتمعية

لألشخاص ذوو اإلعاقة
الفصل األول

الحق في اإلتاحة والتيسير
مادة ( ) 33
تلتزم الجهات اإلدارٌة المختصة بشئون التنظٌم ،باشتراطات الكود المصري لتأهٌل المبانً والفراؼات
الخارجٌة الستخدام المعاقٌن الصادر عن المركز القومً لبحوث اإلسكان والبناء وذلك عند إصدار ترخٌص
المبانً وفقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم  119لسنة . 2008
مادة ( )34
تضع الوزارة المختصة بالنقل بالتنسٌق مع المجلس النظم الالزمة لتٌسٌر انتقال وتنقل األشخاص ذوى
اإلعاقة ،بما فً ذلك تخصٌص أماكن لهم فً جمٌع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ،وبتخفٌض
أجورها بنسبة ال تقل عن(  ) %50من قٌمتها المدفوعة ،وذلك بالنسبة إلى الشخص ذي اإلعاقة ومساعده.
وتتخذ الجهات ذات االختصاص التدابٌر الالزمة لتٌسٌر استخدام األشخاص ذوى اإلعاقة لوسائل النقل العام
والخاص المخصص للخدمة العامة وللطرق واألرصفة وأماكن العبور ومختلؾ األماكن العامة وإتاحة
التقنٌات والمعلومات والخدمات الحدٌثة الالزمة لمواجهة آثار إعاقتهم.
مادة ( )35
تلتزم جمٌع الجهات المختصة بتقدٌم الخدمات العامة بأن توفر الوسائل والتجهٌزات والعناصر البشرٌة
المدربة ،لتٌسٌر التعامل مع األشخاص ذوى اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرٌن وتٌسٌر استخدام هؤالء
األشخاص لها وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة أشكال التٌسٌرات وطرق تقدٌمها
مادة ( ) 36
تعفى من جمٌع الضرائب والرسوم والمصروفات أٌا كان نوعها بما فٌها الضرٌبة الجمركٌة وضرٌبة
المبٌعات والرسوم القضائٌة:
( أ ) تراخٌص إقامة أي مبنى أٌا كان نوعه ٌتم تخصٌصه بصفة نهائٌة لخدمة األشخاص ذوى اإلعاقة.
(ب) تراخٌص تعدٌل أو ترمٌم مبنى قائم بهدؾ تسهٌل استخدام حركة األشخاص ذوى اإلعاقة.
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(ج) التجهٌزات والمعدات والمواد التعلٌمٌة والطبٌة والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الخاصة ووسائل
وأجهزة إنتاجها وقطع الؽٌار والصٌانة ومستلزمات تشؽٌلها والخاصة باألشخاص ذوى اإلعاقة بسبب
إعاقتهم ،إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو اإلعاقة بؽرض استعماله الشخصً ،أو جهة أو جمعٌة من
الجهات أو الجمعٌات المعنٌة بتقدٌم الخدمات لهم.
(د) وسائل النقل الفردٌة والجماعٌة الخاصة باستخدام األشخاص ذوى اإلعاقة بنفس الشروط المقررة فً
البند( ج ) وعلى أن ٌكون اإلعفاء بالنسبة إلى الشخص ذي اإلعاقة عن وسٌلة واحدة كل خمس سنوات.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات اإلعفاء المنصوص علٌها فً البندٌن ( ج  ،د ) من هذه
المادة.
( ه ) الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختالؾ أنواعها ودرجاتها ،التً ٌقٌمها أو ٌتدخل فٌها األشخاص
ذوو اإلعاقة أو ممثلوهم القانونٌون أو المجلس القومً بسبب تطبٌق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
ٌتعلق بحماٌة حقوق هؤالء األشخاص بسبب إعاقتهم.
مادة ()37
تلتزم جمٌع وسائل اإلعالم الحكومٌة والمرخص لها منها بإتاحة اللؽات الالزمة لتمكٌن األشخاص ذوى
اإلعاقة من التواصل مع المواد اإلعالمٌة المقدمة والمشاركة فٌها وكذلك اإلعالن عن جمٌع الخدمات المقدمة
من الجهات العامة.
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الفصل الثاني

الحق في الضمان االجتماعي
مادة ()38
ٌكون للشخص ذي اإلعاقة المتزوج ؼٌر القادر ،حق الحصول على مسكن مالئم من المساكن التً تنشئها
الدولة أو المدعمة منها ،وتلتزم الدولة بتخصٌص نسبة ال تقل عن خمسة فً المائة من هذه المساكن
لألشخاص ذوى اإلعاقة ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات حصول الشخص ذي
اإلعاقة على هذا الحق.
مادة ( ) 39
توفر الوزارة المختصة بشئون اإلسكان والتعمٌر والوحدات المحلٌة مساحات مالئمة من األرضً من أمالك
الدولة للجمعٌات األهلٌة المعنٌة باألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك إلقامة مقار لمزاولة األنشطة التً تعمل على
خدمتهم ،وٌصدر بقواعد وإجراءات هذا التخصٌص قرار من الوزٌر المختص بتلك الشئون .
مادة ()40
ٌتمتع الشخص ذو اإلعاقة من األطفال ومن البالؽٌن ؼٌر القادرٌن على العمل بنظام الضمان االجتماعً
بشأن منح المساعدات والمعاشات لؽٌر القادرٌن على العمل دون النظر لسنه ونوع إعاقته وٌكون للشخص ذي
اإلعاقة بشخصه أو بمن ٌمثله ما ٌأتى:
 الجمع بٌن معاشً األب واألم أو الزوج أو الزوجة دون حد أقصى  ،ومدى الحٌاة مع تبسٌط إجراءاتالحصول على هذا المعاش وٌنتقل ألبنائه القصر عند وفاته.
 تقاضى الفارق بٌن ما كان ٌحصل علٌة من معاش وما ٌحصل علٌه كأجر عند عمله. ٌؤول إلٌه ما ٌفقده أشقاؤه من معاش األب أو األم لتخلؾ شروط استحقاقه. الحصول على(  ) %75من الحد األدنى لألجور المقرر بالدولة كتامٌن بطالة وذلك بالنسبة للشخص ذياإلعاقة البالػ وال ٌعمل لمدة ال تجاوز العام.
مادة ()41
ٌكون لألشخاص ذوى اإلعاقة الذٌن ٌبلؽون سن التجنٌد وذلك فى مناطق التجنٌد وفى القومسٌون الطبً العسكري
معاملة خاصة فً شأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرٌة والحصول على الشهادة المثبتة لذلك وفقا للقواعد
واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من وزٌر الدفاع .
مادة ()42
ٌنشىء المجلس وٌشرؾ على الهٌئات المختلفة الالزمة لتوفٌر خدمات الرعاٌة والتأهٌل لألشخاص ذوى
اإلعاقة طوال مراحل حٌاتهم وال ٌجوز الترخٌص بإنشاء هذه الهٌئات سواء لألشخاص االعتبارٌٌن أو
األشخاص الطبٌعٌٌن آال بقرار ٌصدر من األمٌن العام للمجلس أو من ٌفوضه وٌحدد بالترخٌص نوع الخدمات
والتأهٌل والمراحل العمرٌة التً ٌخدمها ،وفى جمٌع األحوال تخضع هذه الهٌئات إلشراؾ ورقابة المجلس
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وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون اإلجراءات الالزمة لذلك .
وٌستثنى من ذلك الهٌئات المثٌلة التً تنشئها القوات المسلحة ألفرادها مالم ٌطلب من المجلس ذلك .
مادة ( )43
ٌراعى فً برامج وسٌاسات مواجهة الفقر والحد منه وبرامج التنمٌة الداخلٌة والخارجٌة التً تقوم بها الدولة
بالمحافظات أن تشمل بشكل عادل ومتوازن األشخاص ذوى اإلعاقة .
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الباب السادس

الحقوق السياسية والنقابية
األشخاص ذوى اإلعاقة

مادة () 44
ٌتمتع الشخص ذو اإلعاقة بكافة الحقوق السٌاسٌة التً ٌتمتع بها أقرانه من ؼٌر ذوى اإلعاقة ما لم ٌفقد ذلك
بحكم قضائً.
وتتخذ الجهات المعنٌة اإلجراءات الخاصة بعملٌات الترشٌح والتصوٌت فً االنتخابات واالستفتاءات بجمٌع
أنواعها اإلجراءات الكفٌلة بإتاحة وتٌسٌر مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة فً هذه العملٌات ،بما فً ذلك
الحق فً االستعانة عند االقتضاء ،بمرافقٌن أو مساعدٌن ٌختارهم هؤالء األشخاص.
مادة ( )45
تعمل األحزاب السٌاسٌة ،ومنظمات المجتمع المدنً واالتحادات والنقابات ،على تشجٌع وإتاحة وتٌسٌر
مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة فً كافة صور أنشطتها السٌاسٌة والنقابٌة.
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الباب السابع

الثقافة والرياضة والترويح
الفصل األول

الحق في الثقافة
مادة ( )46
تعمل الوزارة المختصة بالثقافة بالتنسٌق مع المجلس على إتاحة وتٌسٌر مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة
فً األنشطة الثقافٌة والترفٌهٌة ،وتعمل على تهٌئة أماكن عرض وممارسة هذه األنشطة بما ٌتٌح لهم ارتٌادها
وعلى توفٌر المنتجات الثقافٌة باللؽات المناسبة الطالعهم علٌها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل مادي
مناسب ،كما تعمل على توفٌر الفرص الكافٌة لتنمٌة القدرات اإلبداعٌة والفنٌة والفكرٌة لدٌهم واالعتراؾ
بهوٌتهم الثقافٌة واللؽوٌة الخاصة ،وتدعم األنشطة الفنٌة والثقافٌة لألشخاص ذوى اإلعاقة ووضع الخطط
والبرامج الكفٌلة باكتشاؾ الموهوبٌن منهم وتشجٌعهم على اإلبداع و مساندة فرقهم الثقافٌة والفنٌة
ومعارضهم و نشر أعمال المتمٌزٌن من مبدعٌهم .
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الفصل الثاني

الحق في الرياضة والترويح
مادة () 47
تعمل األجهزة المعنٌة بالشباب والرٌاضة بالتنسٌق مع المجلس على إتاحة وتٌسٌر األنشطة الرٌاضٌة
والتروٌحٌة لألشخاص ذوى اإلعاقة ،وتتخذ اإلجراءات الكفٌلة بتهٌئة أماكن الرٌاضة والتروٌح بما ٌتٌح لهم
ارتٌادها ،وتوفر األسالٌب والوسائل التً تٌسر حصولهم على فرص التدرٌب والمشاركة فً األنشطة المشار
إلٌها ،وتوفٌر العناصر البشرٌة المدربة واألدوات والمالعب الالزمة الكفٌلة بمشاركتهم فً المبارٌات
واألنشطة الوطنٌة والدولٌة.
كما تتخذ األجهزة المشار إلٌها ما ٌلزم من اإلجراءات لمشاركة هؤالء األشخاص فً مجالس إدارات األندٌة
واالتحادات الرٌاضٌة واللجنة االولٌمبٌة.
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الباب الثامن

المجمس القومي
مادة ( ) 48
ٌنشأ مجلس ٌسمى المجلس القومً لألشخاص ذوى اإلعاقة ٌشكل برئاسة رئٌس مجلس الوزراء وعضوٌة
التضامن والصحة والتربٌة والتعلٌم والتعلٌم العالً واإلعالم والمالٌة والقوى العاملة
كل من وزراء
والتنمٌة المحلٌة والدفاع والداخلٌة والمسئول عن الجهات المعنٌة بالمرأة والطفولة واألمومة وحقوق اإلنسان
والجهاز المركزي للتعبة العامة واإلحصاء واالتحاد العام للعمال واألمٌن العام للمجلس القومً لألشخاص
ذوو اإلعاقة وعدد ال ٌزٌد على ثالثة من مؤسسات المجتمع المدنً ذات الصلة واثنٌن من الشخصٌات العامة
ذات الخبرة واالهتمام بشئون األشخاص ذوى اإلعاقة وٌصدر باختٌارهم قرار من رئٌس المجلس لمدة
سنتٌن قابلة للتجدٌد لمرة واحدة.
ولرئٌس المجلس أن ٌدعو لحضور اجتماعاته من ٌرى االستعانة بخبرتهم عند بحث أو مناقشة أي من
الموضوعات الداخلة فً اختصاصه ٌصدر بتشكٌل المجلس وتحدٌد اختصاصاته ومعاملته المالٌة ونظام
العمل فٌه قرار من رئٌس مجلس الوزراء،
مادة( )49
ٌجتمع المجلس بدعوة من رئٌسه مرة على األقل كل أربعة أشهر وكلما رأى الرئٌس ضرورة لذلك وتدون
المناقشات التً فً الجلسة والقرارات التً تصدر فً محضر ٌوقعه رئٌس المجلس واألمٌن العام للمجلس.
مادة()50
تكون قرارات المجلس نهائٌة ونافذة وعلى جمٌع الوزارات والهٌئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات
القطاع العام تنفٌذ الخطط والمشروعات والبرامج التً ٌضعها المجلس فى مجال اإلعاقة وذلك بالتعاون معه
ومع األجهزة المعاونة له.
مادة ()51
ٌعاون المجلس فى القٌام بمهامه وتحقٌق أؼراضه:
 .1أمانة عامة
 .2لجنة فنٌة استشارٌة.
مادة ()52
تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة األمٌن العام وتكون األمانة العامة هً الجهاز االدارى المسئول عما ٌاتى
:
 -1إبالغ قرارات المجلس القومً لألشخاص ذوو اإلعاقة إلى الجهات المعنٌة .
 -2تنفٌذ توصٌات وقرارات المجلس وتقدٌم تقارٌر دورٌة عنها للمجلس واللجنة .
 -3تولى الشئون المالٌة واإلدارٌة وفقا لألنظمة واللوائح .
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 -4القٌام بكافة الخدمات اإلدارٌة والمالٌة للمجلس.
 -5تنفٌذ ومتابعة تنفٌذ ما ٌوكل إلٌها من قبل رئٌس المجلس.
ما تورده الالئحة التنفٌذٌة
مادة ()53
ٌعٌن األمٌن العام وٌحدد بدالته ومرتباته بقرار من رئٌس المجلس لمدة عامٌن قابلة للتجدٌد
وٌتولى األمٌن العام إدارة شئون األمانة واإلشراؾ علٌها وٌكون له على األخص:
 األشراؾ على شئون العاملٌن والشئون المالٌة واإلدارٌة وفقا لألنظمة واللوائح الداخلٌة.
 إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات المجلس
 مراجعة جمٌع األعمال التً تعرض على المجلس.
 مراجعة التقارٌر عن اإلنجازات المحققة فى مجال األشخاص ذوو اإلعاقة قبل عرضها على
المجلس ومتابعة تنفٌذها.
 تنفٌذ ومتابعة تنفٌذ كل ما ٌوكل له من اختصاصات المجلس
وما تورده الالئحة التنفٌذٌة
مادة ()54
تشكل الجنة الفنٌة االستشارٌة للمجلس برئاسة األمٌن العام وعضوٌة ممثلٌن عن الوزارات أعضاء المجلس
ٌرشحهم الوزراء األعضاء وعدد ال ٌزٌد على ثالثة من مؤسسات المجتمع المدنً ذات الصلة واثنٌن من
الشخصٌات العامة ذات الخبرة واالهتمام بشئون األشخاص ذوى اإلعاقة وٌصدر باختٌارهم قرار من األمٌن
العام لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد لمرة واحدة وٌصدر بتشكٌلها وتحدٌد اختصاصاتها ومعاملتها المالٌة ونظام
العمل فٌها قرار من رئٌس مجلس الوزراء،
مادة()55
ٌمثل األمٌن العام للمجلس القومً لألشخاص ذوو اإلعاقة فى صالته بالؽٌر وأمام القضاء وٌكون له
االختصاصات المقررة للوزٌر بالنسبة إلى المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملٌن به.
مادة ()56
ٌكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إٌراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالٌة وتنتهً مع بداٌة ونهاٌة
السنة المالٌة للدولة.
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مادة ()57
تتكون موارد المجلس مما ٌأتى:
 االعتمادات التً تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
 مساهمة الجهات والهٌئات والمؤسسات المحلٌة والخارجٌة.
 الهبات والمنح والمساعدات التً ٌقبلها المجلس.
 ما ٌحال إلٌه من الصندوق الوارد بالمادة ( ) 58
وٌنشأ حساب خاص لحصٌلة هذه الموارد فى أحد بنوك القطاع العام التجارٌة وٌراعى ترحٌل فائض
هذا الحساب فى نهاٌة كل سنة مالٌة إلى موازنة السنة التالٌة.
مادة ( )58
ٌنشأ صندوق ٌتبع المجلس ٌسمى صندوق تأمٌن حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة وتكون له الشخصٌة
االعتبارٌة المستقلة وموازنة خاصة ،وتبدأ السنة المالٌة له ببداٌة السنة المالٌة للدولة ،وتنتهً بنهاٌتها،
وٌُرحل فائض حساب الصندوق من سنة مالٌة إلى أخرى.
مادة( ) 59
ٌكون للصندوق مجلس إدارة ٌرأسه رئٌس الوزراء وعضوٌة أعضاء المجلس وٌصدر بتشكٌله واختصاصاته
ونظام العمل به قرار من رئٌس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس اإلدارة سنتٌن قابلة للتجدٌد.

مادة ( )60
تتكون موارد الصندوق مما ٌأتً :
(أ) المبالػ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الؽرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون والنصوص
والقوانٌن المتعلقة باألشخاص ذوى اإلعاقة.
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق.
(د) المنح واإلعانات والتبرعات والوصاٌا التً ٌقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها من الجهات الوطنٌة
واألجنبٌة.
(هـ) اشتراك سنوي قٌمته عشرون جنٌها ً ٌلتزم بسدادها مالك كل سٌارة بمختلؾ أنواعها تحصل مرة واحدة
سنوٌا ً عند استخراج ترخٌص تسٌٌر السٌارة أو عند تجدٌده ،وٌصدر بقواعد وإجراءات تحصٌل هذه المبالػ
وتورٌدها إلى الصندوق قرار من وزٌر الداخلٌة باالتفاق مع الوزٌر المختص .
(و) مقابل الخدمات التً ٌؤدٌها الصندوق.
وتعفى جمٌع أموال الصندوق من جمٌع أنواع الضرائب والرسوم
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الباب التاسع

الحماية الجنائية

لألشخاص ذوو اإلعاقة
مادة ( ) 61
ٌكون للشخص ذي اإلعاقة سواء كان متهما أو مجنٌا علٌه أو شاهدا ،فً جمٌع مراحل الضبط والتحقٌق
والمحاكمة والتنفٌذ ،الحق فً االستماع إلٌه وفى معاملة خاصة تتناسب مع حالته واحتٌاجاته.
وٌكون له الحق فً الحماٌة والمساعدة الصحٌة واالجتماعٌة والمساندة الفنٌة المتخصصة عند االقتضاء
وٌجب أن ٌكون معه محام ٌدافع عنه فً مرحلتً التحقٌق والمحاكمة ،فإذا لم ٌكن قد اختار محامٌا ً تولت
النٌابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا ً للقواعد المقررة فً قانون اإلجراءات الجنائٌة بشأن ندب
المحامٌن.
مادة () 62
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص علٌها فً أي قانون آخرٌ ،عاقب على الجرائم المنصوص علٌها
فى المواد التالٌة بالعقوبات المقررة لها.
مادة ( )63
ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه وال تجاوز مائة ألؾ جنٌه كل من استخدم  ،أو نشر أو أذاع
بأي وسٌلة من وسائل النشر اي من البٌانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التً من شأنها اإلساءة إلى
األشخاص ذوى اإلعاقة أو التروٌج لمفاهٌم ؼٌر صحٌحة تسًء إلٌهم.
مادة ( )64
ٌعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشرة سنوات وبؽرامة ال تقل عن ألفى جنٌة وال تجاوز عشرة أالؾ جنٌة كل
من:
 .1قام بتزوٌر بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزوٌرها.
.2أدلى ببٌان ؼٌر صحٌحة أمام الجهة المختصة أو قدمه إلٌها أو اخفً معلومات بقصد االستفادة دون
وجه حق بأي من الحقوق أو المزاٌا المقررة لألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب هذا القانون أو اي قانون
أخر.
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مادة ()65
ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من:
 -1ساعد شخصا من ؼٌر ذوي اإلعاقة فً انتحال صفة شخص ذي معاق.
 -2استعمل بطاقة إثبات إعاقة دون أن ٌكون له الحق فً ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات إذا ترتب على الفعل الحصول على حق
أو مزٌة مقرره للشخص ذي اإلعاقة ومع عدم اإلخالل بحقوق الؽٌر حسن النٌة ٌحكم بالمصادرة لمتحصالت
تلك المخالفة.
مادة ()66
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبؽرامة ال تزٌد على ألفى جنٌها أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل شخص
مكلؾ برعاٌة شخص ذو إعاقة أهمل فً القٌام بواجباته نحوه أو فً اتخاذ ما ٌلزم للقٌام بهذه الواجبات أو
امتنع عن القٌام بأي منها .وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على اإلهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي اإلعاقة.
فإذا نشأ عن اإلهمال وفاة الشخص ذي اإلعاقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز عشرة سنوات.
مادة ( ) 67
ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبؽرامة ال تزٌد على عشرة أالؾ جنٌة أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل
من اخفً بٌانات أو معلومات عن وجود شخص ذو إعاقة للجهات المعنٌة باإلحصاء.
مادة ()68
ٌعاقب كل من ٌخالؾ أٌا من أحكام المادتٌن ( ) 27 ، 26من هذا القانون بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
و بؽرامة ال تقل عن ألؾ جنٌه وال تزٌد على ثالثة آالؾ جنٌة أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
ٌجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشؽٌل أشخاص ذوى إعاقة بأن ٌدفع شهرٌا
للشخص المعاق الذي رشح للعمل لدٌه وامتنع عن توظٌفه مبلؽا ٌساوي األجر أو المرتب المقرر أو التقدٌري
للعمل أو للوظٌفة التً رشح لها ،وذلك اعتبارا من تارٌخ إثبات المخالفة ولمدة ال تجاوز سنة .وٌوقؾ هذا
االلتزام إذا التحق الشخص ذو اإلعاقة بعمل مناسب فً ذات الجهة أو فً ؼٌرها وٌعاقب كل من ٌخالؾ هذا
الحكم بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر والؽرامة التً ال تقل عن ألؾ جنٌه وال تجاوز ثالثة آالؾ جنٌه أو
بإحدى هاتٌن العقوبتٌن
وتتعدد الؽرامات بتعدد الحاالت التً وقعت فى شأنهم المخالفة.
كما ٌعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام الذٌن ٌخالفون أحكام المادة
) )27من هـذا القانون وٌعتبر مسئوال فى هذا الشأن كل من ٌملك سلطة التعٌٌن.
مادة ( )69
ٌعاقب كل من ٌخالؾ أحكام المادة (  ) 19من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن ألفى جنٌها وال تجاوز عشرة
آالؾ جنٌها ،ومن ٌخالؾ أحكام المادة (  ) 29من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌها وال تجاوز
ألفى جنٌها.
وتتعدد الؽرامات بتعدد الحاالت التً وقعت فى شانهم المخالفة.
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مادة ( )70
ٌحظر ممارسات اإلخصاء والتعقٌم واإلجهاض ؼٌر القانونً على األشخاص ذوى اإلعاقة وٌعاقب من
ٌرتكب أٌا من هذه األفعال بالسجن المشدد.
مادة ( )71
ٌعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلٌة للشخص االعتباري إذا ارتكبت أٌة جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها
فى هذا القانون بواسطة أحد العاملٌن به ،بذات العقوبة المقررة عن الجرٌمة المرتكبة ،إذا ثبت علمه بها أو
كانت الجرٌمة قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظٌفته.
وٌكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما ٌحكم به من عقوبات مالٌة وتعوٌضات إذا كانت
الجرٌمة قد ارتكبت من احد العاملٌن به باسمه ولصالحه.
مادة ( ) 72
ٌزاد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة المقررة ألي جرٌمة عمدٌه إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
مادة () 73
ٌكون تنفٌذ العقوبات المقٌدة للحرٌة المحكوم بها على األشخاص ذوى اإلعاقة فى أماكن منفصلة خاصة
ٌصدر بتنظٌمها قرار من الوزٌر المختص باإلشراؾ على تلك األماكن.
مادة ( ) 74
تطبق األحكام الواردة فً قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائٌة فٌما لم ٌرد به نص فً هذا الباب.
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المشاركون فً اعداد مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

لجنة الصٌاغة واإلعداد
المستشار  /خلٌل مصطفى
المستشار القانونى للمجلس القومً للطفولة واألمومة وناشط حقوقى
* الدكتورة  /هبه هجرس
ناشط حقوقً و استشاري دولً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة.
الدكتور /عالء سبٌع
ناشط حقوقً و استشاري دولً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة.
الدكتور /عبد الحمٌد كابش
ناشط حقوقً وخبٌر فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة.
* األستاذ  /مصطفى كمال
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة  -المجلس القومً للطفولة واألمومة
األستاذة  /إجالل شنودة
ناشط حقوقً وخبٌر فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة – مركزسٌتً (كارٌتاس مصر)
األستاذة  /شرٌن خلٌل
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة  -المجلس القومً للطفولة واألمومة
* ٌشار بها الً أصحاب الشأن من األشخاص ذوي األعاقة و أولٌاء األمور
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األستاذ  /حسن ٌوسف
ناشط حقوقً  -رئٌس مجلس إدارة جمعٌة شموع لرعاٌة المعاقٌن
األستاذة  /هاله عبد الحق
ناشط حقوقً وخبٌر فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة  -عضو هٌئة تدرٌس بالجامعة
األمرٌكٌة
األستاذ  /سٌد جمعه
ناشط حقوقً وخبٌر  -رئٌس االتحاد النوعً لهٌئات رعاٌة الفئات الخاصة و المعاقٌن
ومن المشاركٌن الفاعلٌن فى االعداد
األستاذ  /خالد على
وزارة التضامن و العدالة االجتماعٌة – وحدة التنمٌة بالمشاركة (مكتب الوزٌر)
* األستاذة  /مها هاللً
رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة المصرٌة لتنمٌة قدرات األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة
األستاذ  /محمد الحناوى
مدٌر المركز المتمٌز للتدرٌب التابع للجمعٌة المصرٌة لتنمٌة قدرات األطفال ذوي االحتٌاجات
الخاصة
* الدكتورة  /سوسن المسٌرى
رئٌس مجلس إدارة مؤسسة أهالً ذوي االحتٌاجات البصرٌة

* ٌشار بها الً أصحاب الشأن من األشخاص ذوي األعاقة و أولٌاء األمور
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* األستاذة  /دعاء مبروك
ناشط حقوقً وخبٌر فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة  -مؤسسة أهالً ذوي
االحتٌاجات البصرٌة
األستاذة  /نادٌه ادٌب
ناشط حقوقً وخبٌر فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة – مؤسسة ناس
* الدكتور  /أشرف مرعى
ناشط حقوقً وخبٌر فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة – مؤسسة ناس
األستاذة  /نٌفٌن العطار
رئٌس مجلس إدارة جمعٌة نداء
* األستاذ  /تامر انٌس
رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة األهلٌة للصم
* األستاذ  /عمرو عباس
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة الجمعٌة األهلٌة للصم
* الدكتور /حسام المساح
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة
األستاذة  /منال ماهر
ناشط حقوقً
األستاذة  /اٌمان ممدوح
الهٌئة القبطٌة اإلنجٌلٌة
* ٌشار بها الً أصحاب الشأن من األشخاص ذوي األعاقة و أولٌاء األمور
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األستاذ  /غرٌب سلٌمان
ناشط حقوقً
األستاذ  /حاتم قطب
هٌئة تردٌزوم
* األستاذ  /محمد الجارحى
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة
* األستاذة  /شادٌه كمال
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة
األستاذ  /باسم صاروفٌم
هٌئة كوسبً
األستاذة  /هناء فاخر
جمعٌة الصعٌد للتربٌة والتنمٌة
* األستاذ  /على ابو المجد
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة
األستاذ  /عبد العال ٌوسف
ناشط حقوقً فً مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة

* ٌشار بها الً أصحاب الشأن من األشخاص ذوي األعاقة و أولٌاء األمور
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األستاذة  /اٌفا عازر
هٌئة بالن  -مصر
األستاذ  /محمد جاد
مشروع صحوة  -محافظة أسوان
* األستاذ  /طارق محمد
جمعٌة الرؤٌا الجدٌدة  -محافظة المنٌا
* األستاذة  /ندى ألفً ثابت
رئٌس مجلس إدارة قرٌة األمل  -محافظة االسكندرٌة
* الدكتورة  /جهاد ابراهٌم حنفى
مدرس مساعد بكلٌة البنات  -جامعة عٌن شمس
* األستاذ  /رامز عباس
ناشط حقوقى  -مدٌنة المحلة  -محافظة الؽربٌة
األستاذة  /سهٌر المصري
ناشط حقوقى  -محافظة أسوان
* األستاذة  /حنان نٌقوال
مركز سٌتى  -جمعٌة كارٌتاس مصر
* ٌشار بها الً أصحاب الشأن من األشخاص ذوي األعاقة و أولٌاء األمور
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