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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠سنة  ل٨٢٠رقم 

  بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون حقوق األشخاص
  ٢٠١٨ لسنة ١٠رقم ن ذوى اإلعاقة الصادر بالقانو

  ۲۰۱۸ لسنة ۲۷۳۳الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  جملس الوزراءرئيس 

 بعد االطالع على الدستور ؛
  ؛ ۲۰۱۸ لسنة ١٠رقم وعلى قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة الصادر بالقانون 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقـة الـصادرة بقـرار             
  ؛ ۲۰۱۸ لسنة ۲۷۳۳مجلس الوزراء رقم  رئيس

  ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء
   :ررــــــــق

 ) املادة األوىل (
الجامعية  مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات       "يستبدل بعبارة   

التنفيذيـة لقـانون     أينما وردت بالالئحة  " أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة      
الـصحة والهيئـات    وزارة مستـشفيات "حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة المشار إليها عبارة       

  المـسلحة أو الـشرطة     التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقـوات         
  " سـنوات الـواردة  ۷ "، كمـا يـستبدل بعبـارة    "لخاصة المرخصة من وزارة الصحةأو ا 
 . "خمس سنوات "من الالئحة المشار إليها عبارة) ۱۲(من المادة ) ٢(ند ببال

 ) املادة الثانية (
 من الالئحـة التنفيذيـة  ) ٢-بند ٧٥(و ) ٣-١ البندان   ۱۱(ن  ييستبدل بنصى المادت  

 : انيعاقة المشار إليها النصان اآلتلقانون حقوق األشخاص ذوى اإل
  :)۱۱(المادة 

 يـا طب اقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة تقرير         ي - ١ "
مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستـشفيات الجامعيـة     إحدى من   اصادر   

ـ   لحة أو الـشرطة   ـعة للقوات المـس   ـشفيات التاب تأو المس    اصة المرخـصة  ـ أو الخ
  يوضح التشخيص الطبى لحالتـه والتـى تؤكـد وجـود إصـابة         من وزارة الصحة ،   

المرفـق  ) ١(وفقا لنموذج التشخيص الطبى رقـم        أو مرض أو حالة مرتبطة باإلعاقة     
 من تقديم هذا النموذج علـى       )المستوى الثالث  (، ويعفی ذوو اإلعاقات الشديدة     بالالئحة

 . المستشفى التى وقعت الكشف الطبى عليهم طبى معتمد منأن يتم تقديم تقرير 
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   يقوم مكتب التأهيل االجتماعى بتطبيق أداة تقيـيم إثبـات اإلعاقـة ونوعهـا              -۳
 ، والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية           ودرجتها

ـ                 )۲(ا للنمـوذج رقـم      التى يواجههـا عنـد قيامـه بأنـشطة الحيـاة اليوميـة وفقً
كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى اإلعاقـة ونـوع ودرجـة      المرفق بالالئحة 

الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات اإلعاقـة والخـدمات    اإلعاقة من عدمه على   
 ىحـد إطلب إعادة التقييم الطبى للـشخص ذى اإلعاقـة ب   ، ويجوز للمکتب المتكاملة

التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستـشفيات       والهيئات مستشفيات وزارة الصحة  
 . "التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة

  :)٧٥(المادة 
 ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصـصة أو المجلـس الطبـى              -۲" 

الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصـة بالـشخص ذى        المختص الكائن بها  
القيادة بنفسه أو من خالل شخص آخر، وذلك فى حالة            يحدد مدى قدرته على    ، اإلعاقة

 ". القيادة إبداء الشخص ذى اإلعاقة الرغبة في
 )املادة الثالثة(

 من الالئحة التنفيذية لقانون حقـوق األشـخاص       ) ٥(تضاف فقرة ثانية إلى المادة      
  : ىذوى اإلعاقة المشار إليها نصها اآلت

  مـن اعتمـاد التقريـر الطبـي        )المستوى الثالث (ت الشديدة   ويعفی ذوو اإلعاقا  "
 . "والتشخيص الطبى لهم من اللجنة المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة

   )الرابعةاملادة (  
  .لتاريخ نشره  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى

   ھ ١٤٤١ سنة نشعبا ٧  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء
  ) .م  ٢٠٢٠ سنة مارس ٣١الموافق (                         

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 
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  ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
  

  

  الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
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