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22004 

  
  
  

   نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
  

 علـي النظـام األساسـي المؤقـت المعـدل، وبخاصـة علـي المـواد اإلطـالعبعد           
 والقـوانين المعدلـة 1962 لـسنة) 3(وعلي قانون العمل رقم  منه،) 51(، )34(، )23(

 بإنـــشاء نظـــام للمـــساكن الـــشعبية، والقـــوانين 1964لـــسنة ) 1(وعلـــي القـــانون رقـــم  لـــه،
وعلــي   بـشأن الــضمان االجتمــاعي،1995لــسنة ) 38(وعلــي القـانون رقــم  المعدلـة لــه،

ج الطبـــي والخـــدمات الـــصحية فـــي  بـــشأن تنظـــيم العـــال1996لـــسنة ) 7(القـــانون رقـــم 
وعلــــي قـــــانون الخدمــــة المدنيـــــة ، 1996 لـــــسنة) 16( الــــداخل، المعــــدل بالقـــــانون رقــــم

 بــشأن 2002لــسنة ) 24(وعلـي القــانون رقـم ، 2001لــسنة ) 1(الـصادر بالقــانون رقـم 
 بـــشأن المجلـــس 2002لـــسنة ) 23(وعلـــي القـــرار األميـــري رقـــم  التقاعـــد والمعاشـــات،

وعلــي مــشروع   لــشؤون األســرة،األعلــىوعلــي اقتــراح المجلــس  رة، لــشؤون األســاألعلــى
 القـــانوني  قررنـــا،الـــشورىوبعـــد أخـــذ رأي مجلـــس  القـــانون المقـــدم مـــن مجلـــس الـــوزراء،

  :اآلتي
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  )1(مادة 
فــي تطبيــق أحكــام هــذا القــانون، تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة، المعــاني الموضــحة 

  :سياق معني آخرقرين كل منها، ما لم يقتض ال
  

 لشؤون األسرةاألعلى المجلس :المجلس . 
  

 كــل شــخص مــصاب بعجــز كلــي أو جزئــي دائــم فــي :ذو االحتياجــات الخاصــة 
 الـذي يحـد المـدىأي من حواسه أو قدراته الجـسمية أو النفـسية أو العقليـة إلـي 

 . للتعلم أو التأهيل أو العملإمكانيتهمن 
  

 والتعليميـــة التـــي تقـــدم لـــذوي االحتياجـــات  الخـــدمات التربويـــة:التربيـــة الخاصـــة 
الخاصـــة لتلبيـــة احتياجـــاتهم وتنميـــة قـــدراتهم بالقـــدر الـــذي تـــسمح بـــه حالـــة كـــل 

 .منهم
  

 ــل  إعــداد الــشخص ذي االحتياجــات الخاصــة لتنميــة قدراتــه عــن طريــق :التأهي
العــالج الطبــي واألجهــزة التعويــضية والتعلــيم والتــدريب المهنــي بمــا يتناســب مــع 

تقــــديم الخــــدمات واألنــــشطة التــــي تمكنــــه مــــن ممارســــة حياتــــه بــــشكل حالتــــه، و
 .أفضل

  

 والهيئـات والمؤسـسات األخـرى الوزارات واألجهزة الحكومية :الجهات المختصة 
 .العامة بحسب األحوال

  

 المعاهــــــد أو المراكــــــز أو المــــــدارس أو الفــــــصول :معاهــــــد التربيــــــة الخاصــــــة 
التـــي يعتمـــدها المجلـــس المتخصـــصة فـــي تأهيـــل ذوي االحتياجـــات الخاصـــة و

  .بالتنسيق مع الجهات المختصة
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  )2(مادة 
 مــــا يتمتعــــون بــــه مــــن حقــــوق بموجــــب إلــــى إضــــافةيتمتــــع ذوو االحتياجــــات الخاصــــة 

  :، بالحقوق التاليةاألخرىالتشريعات 
 .التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته - 1

  

 .الرعاية الطبية والنفسية والثقافية واالجتماعية - 2
 

صول علي األدوات واألجهزة ووسائل النقل والمعدات التـي تـساعدهم علـي الح - 3
 .التعلم والتأهل والحركة والتنقل

 

 .األخرىتوفير خدمات اإلغاثة والمعونة والخدمات المساعدة  - 4
 

العمل الذي يتناسـب مـع قـدراتهم ومـؤهالتهم وتـأهيلهم فـي القطـاعين الحكـومي  - 5
 .والخاص

 

 .قا لقدراتهم الخاصةممارسة الرياضة والترويح وف - 6
 

 .المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسالمة - 7
 

 .تأمين المرافق الخاصة بهم في األماكن العامة - 8
 

 .تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم - 9

  
  )3(مادة 

يعمــل المجلــس بالتنــسيق مــع الجهــات المختــصة وجميــع الجهــات المعنيــة علــي ضــمان 
ماتها وبرامجهــــا لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة فــــي المجــــاالت تقــــديم هــــذه الجهــــات خــــد

  :المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوجه خاص ما يلي
  

توفير الخدمات الطبيـة الوقائيـة والعالجيـة والـصحية والنفـسية، وتـوفير التقـارير  .1
الطبيــــة الــــشاملة لكــــل مــــنهم، وصــــرف البطاقــــات الــــصحية لــــذوي االحتياجــــات 
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نهم بالمجان بشرط أال يكونـوا مـشمولين بـأي نظـام تـأمين الخاصة، ولمن يعولو
  .صحي آخر

ــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة حــــسب قــــدراتهم  .2 تــــوفير فــــرص العمــــل والتــــشغيل ل
 .وتأهيلهم بالجهات المختصة

 

توعيــة المــواطنين بحقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة والعمــل علــي تقــديم العــون  .3
 .الالزم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع

 

تقـــديم البـــرامج التعليميـــة والتأهيليـــة المناســـبة، وبـــرامج التربيـــة الخاصـــة وتـــوفير  .4
 . الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةٕواعداد

 

فير فــــرص ممارســــة الرياضــــة والتــــرويح لهــــم بمــــا يلبــــي حاجــــاتهم وتطــــوير تــــو .5
 .قدراتهم

 

تـــوفير الخـــدمات الخاصـــة بهـــم فـــي مجـــال الرعايـــة والعنايـــة واإلغاثـــة والتـــدريب  .6
 .والتأهيل المهني والخدمات األسرية والتقنية والرياضية والترويحية

  
  )4(مادة 

أهيلـــه فيهـــا، كمـــا تمـــنح بطاقـــات  تأتـــمتمـــنح معاهـــد التربيـــة الخاصـــة شـــهادة لكـــل مـــن 
وذلك بناء علـي تعريف لذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يحتاجون لخدمات تأهيل، 

عليهــا كــل مــن شــهادة  ، ويحــدد المجلــس البيانــات التــي تــشتمليهــمطلــبهم أو طلــب ذو
  .التأهيل وبطاقة التعريف

  
  )5(مادة 

 أو البطاقـــــــات يخـــــــصص لـــــــذوي االحتياجـــــــات الخاصـــــــة الـــــــذين يحملـــــــون الـــــــشهادات
مـــن مجمـــوع درجـــات % 2المنـــصوص عليهـــا فـــي المـــادة الـــسابقة، نـــسبة ال تقـــل عـــن 

  .الوظائف في الجهات المختصة
  

ويكـــون التعيـــين وفقـــا لقـــدرات ومـــؤهالت ذوي االحتياجـــات الخاصـــة بنـــاء علـــي ترشـــيح 
  .المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة
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مـسة وعـشرين عـامال فـأكثر، ويلتزم كل صـاحب عمـل فـي القطـاع الخـاص يـستخدم خ
بتخـــصيص النـــسبة المنـــصوص عليهـــا فـــي الفقـــرة األولـــي لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 

  .لتعيينهم فيها وبحد أدني عامل واحد
  

وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز التعيــين فــي هــذه الوظــائف مــن غيــر ذوي االحتياجــات 
بـــشرط موافقـــة الخاصـــة، إال فـــي حالـــة عـــدم وجـــود مـــن يـــستحق التعيـــين مـــنهم فيهـــا، و

  .المجلس كتابة علي ذلك
  

  )6(مادة 
تكـــون األولويـــة فـــي التعيـــين فـــي الوظـــائف واألعمـــال المخصـــصة لـــذوي االحتياجـــات 
الخاصــة للمــصابين مــنهم بــسبب العمليــات الحربيــة أو أثنــاء أداء الخدمــة العــسكرية أو 

  .بسببها
  

والراتـب التقاعـدي ويكون لمن يعين من هؤالء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل 
  .الذي يتقاضاه

  
  )7(مادة 

ال يجــــوز حرمــــان ذوي االحتياجــــات الخاصــــة الــــذين يــــتم تــــشغيلهم طبقــــا ألحكــــام هــــذا 
القانون من أي مزايا أو حقوق مقـررة بـصفة عامـة للعـاملين فـي الجهـات التـي يعملـون 

  .بها
  

  )8(مادة 
نون، إمــــساك مــــن هــــذا القــــا) 5(علــــي جميــــع الجهــــات المنــــصوص عليهــــا فــــي المــــادة 

سجالت تقيد فيها أسـماء ذوي االحتياجـات الخاصـة العـاملين بهـا، مـن حملـة شـهادات 
 المجلـس بكتـاب مـسجل بعلـم الوصـول يتـضمن ٕواخطـارالتأهيل أو بطاقـات التعريـف، 

  .أعدادهم والوظائف أو األعمال التي يقومون بها واألجر الذي يتقاضاه كل منهم
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ــــوتحـــدد بقـــرار مـــن رئـــيس المجلـــس نم  ومواعيـــد تقـــديمها، واإلخطـــاراتاذج الـــسجالت ـ
 علــي الــسجالت اإلطــالع المجلــس مــن منــدوبيلجهــات المــشار إليهــا بتمكــين وتلتــزم ا

  .كلما طلب منها ذلك
  

  )9(مادة 
يستحق العاجزون عن العمل من ذوي االحتياجات الخاصة معاشا شـهريا وفقـا للفئـات 

  .المجلسالتي يحددها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح 
  

  )10(مادة 
تــؤمن الجهــات المختــصة لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــساكن بمواصــفات خاصــة وفقــا 

  .لألولوية والضوابط التي يضعها المجلس
  

  )11(مادة 
مــــع عــــدم اإلخــــالل بحــــق ذوي االحتياجــــات الخاصــــة فــــي الحــــصول علــــي التعــــويض 

لغرامـة التـي ال تزيـد مـن هـذا القـانون با) 5(المناسب، يعاقب من يخالف أحكام المـادة 
  .لایر، وتتعدد العقوبة بتعدد حاالت المخالفة) 20،000(علي 

  
  )12(مادة 

تعفــــي مراكــــز رعايــــة ذوي االحتياجــــات الخاصــــة ومؤســــساتها التابعــــة لهــــا مــــن رســــوم 
  .تسجيل هذه األماكن

  
  )13(مادة 

ك تحديـد يصدر مجلس الوزراء القـرارات الالزمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون، بمـا فـي ذلـ
  .أولوية تطبيق الحقوق التي تضمنها، وفئات المستفيدين من كل منها
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  )14(مادة 
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخـصه تنفيـذ هـذا القـانون وينـشر فـي الجريـدة 

  .الرسمية
  
  
  حمد بن خليفة آل ثاني 

  أمير دولة قطر
  ھـ24/12/1424: ألميري بتاريخصدر في الديوان ا

 م15/2/2004: الموافق


