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 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني 2006( لسنة 74من القانون رقم ) 5تعديل املادة  –مرئيات املؤسسة الوطنية 

 بشأن مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  2006( لسنة 74( من القانون رقم )5) مشروع قانون بتعديل املادة 

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني

 

 ( كما وردت يف القانون األصلي:5نص املادة )

استثناء من أحكام قانون العمل يف القطاا  اههياو وأنةماة اةدماة املدنياةح تساتظف املو  اة        "

املعاقة إجازة خاصة مبرتب كامل ال حتسب من إجازاتهاا اهخارإ إ ا كاناا حاامأو وأوصاا      

". اليجنة الطبية بأن حالتها تتطيب  لك وفقاو ليشروط والقواعاد الاحت حتادد بقارار مان الاوزير      

 نص(.)انتهى ال

 

 

 وردت يف املشروع بقانون: املادة كمانص 

بشاأن رعاياة وتأهيال وتشاغيل املعااقني       2006( لسانة  74( مان القاانون رقام )   5تضاف إىل املادة )

 :فقرة ثانية نصها

عأوة عياى  ولألم املعاقة أو الحت ترزق بط ل معاق حيتاج لرعاية خاصة احلف يف ساعات راحة "

 ".)انتهى النص(هلا يف العملساعات الراحة املمنوحة 

 

 

 نص املادة كما أقرها جملس النواب املوقر:

بشاأن رعاياة وتأهيال وتشاغيل املعااقني       2006( لسانة  74( مان القاانون رقام )   5تضاف إىل املادة )

 :فقرة ثانية نصها

أو مينح املو ف أو العامل املعاق بدرجة من العوق ُتظّدد من قبل الاوزارة املتتصاةح واملو اف    و"

العامل الذي يتوىل رعاية زوجه أو أحد أقاربه مان املعااقني حتاى الدرجاة الثانياة بان يثباا        

بشهادة طبية حاجتهم لرعاية خاصةح ساعحت راحة يومياو مدفوعحت اهجرح و لك وفقاو ليشروط 

 ". )انتهى النص(.والضوابط الحت يصدر بها قرار من الوزير

 

 

 مرئيات املؤسسة:

يف بادئ اهمر إ  تثمن املؤسسة اجلهاود الاحت توليهاا السايطة التشاريعية مبجيسايها الناوار والشاورإ         

 وي اإلعاقاةح وماك كامال التقادير لألساب واملباادئ الاحت        اهشاتا   املوقرين فيما يتعيف حبقاوق  

 يما ييو:يرمو إليها مشرو  القانون املاثلح إال أن هناك مجية من املأحةات والحت خييص بيانها ف
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    بإضاافة فقارة جديادة    أوالو: يأحظ أن النص الوارد وفقاو ملا انتهى إليه قرار جميب الناوار املاوقر

جااء  أعام    بشأن رعاية وتأهيل وتشاغيل املعااقني   2006( لسنة 74( من القانون رقم )5)إىل املادة 

نح اهم املعاقاة أو اهم  ما قارر  وأمشل وأحكم من النص الوارد يف أصل املشرو  بقانونح إ  أن اهخا   

عاأوة عياى سااعات     الحت ترزق بط ال معااق وحباجاة إىل رعاياة خاصاة احلاف يف سااعات راحاة        

قرار جميب النوار املوقر إىل منح املو ف النص وفقا لالراحة املمنوحة هلا يف العملح بينما أنتهى 

يتاوىل رعاياة زوجاه أو أحاد أقربائاه       الاذي املو ف أو العامل العامل املعاق بدرجة من العوقح و أو

من املعاقني ساعحت راحة يومياو مدفوعحت اهجر وفقاو ليشروط والضاوابط الاحت حتادد بقارار مان      

 الوزير.
            ثانياو: منح النص كما أقار   جمياب الناوار املاوقر سااعحت راحاة يوميااو مادفوعحت اهجار وفقااو

 لكل من: -وزير التنمية االجتماعية -ليشروط والضوابط الحت يصدر بها قرار من الوزير 

 
 املو ف أو العامل املعاق بدرجة من العوق ُتظّدد من قبل الوزارة املتتصة: .1

وهو ما يعين أن املو ف أو العامل ساواء بان تنطباف عيياه أحكاام قاانون العمال يف القطاا          

اهجارح  مان سااعحت راحاة يوميااو مادفوعحت      اههيو أو أنةمة اةدمة املدنياة ساوف يسات يد    

شريطة أن حتدد الوزارة املتتصة درجة العوق الحت تسمح له باحلصول عيى  لاكح إ  أن هاذا   

اإلعاقاةح كوناه مان     ياملنح ال يرقى ليتمييز باني املو اف أو العامال الساييم وامخار مان  و      

واملعامياة   قبيل التداب  اإلجيابية اةاصة الاحت تساتهدف حتقياف املسااواة ال عيياة يف ال ار       

   وي اإلعاقة وي هم من املو  ني أو العمال.بني

( لسانة  159( من ات اقية العمل الدولياة رقام )  4وما يؤكد عيى  لكح ما نصا عييه املادة )

اةاصة بالتأهيل املهين والعمالة )املعوقني(ح والحت انضما هلا املميكة مبوجاب املرساوم    1983

 عيى أن: 1999( لسنة 17بقانون رقم )

..... وال تعترب التداب  اإلجيابية اةاصة الحت تستهدف حتقيف املساواة ال عيية " 

تداب  متييزية يف ال رض والعامية بني العمال املعوقني وي   من العمال مبثابة 

 ".ضد ي هم من العمال

 ةح والحت( من ات اقية حقوق اهشتا   وي اإلعاق4( ال قرة )5املادة ) نصاوبذات املضمون 

 عيى أن: 2011( لسنة 22قا عييها املميكة مبوجب القانون رقم )صاد

ال تعترب التداب  احملددة الضرورية ليتعجيل باملساواة ال عيية لألشاتا   وي  "

 ".اإلعاقة أو حتقيقها متييزاو مبقتضى أحكام هذ  االت اقية

مجياااك اهحاااوال ييااازم أن تكاااون تياااك املعامياااة ساااواء ليماااو  ني أو العااااميني املعااااقني   ويف

( 111البظرينيني أو اهجانب عيى حد سواءح و لك اتساقاو ماك ات اقياة العمال الدولياة رقام )     
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اةاصاة باالتمييز يف االساتتدام واملهناةح والاحت صاادقا عييهاا املميكاة مبوجاب           1985لسنة 

 .2000سنة ( ل11املرسوم رقم )

املو اف أو العامال    منحاملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ترإ أن  وتأسيساو عيى ما سبف فإن

ساعحت  -وزارة التنمية االجتماعية -املعاق بدرجة من العوق حتدد من قبل الوزارة املتتصة 

أمار ال  راحة يومياو مدفوعحت اهجر وفقاو ليشروط والضوابط الحت يصدر بها قرار من الاوزيرح  

متكااني  وي  يتعااارض مااك مباادأ املساااواةح باال هااو ماان قبياال التمييااز اإلجيااابو الااحت يضاامن

ح وهو تت ف مك ما  هاب إلياه قارار جمياب الناوار املاوقر يف       اإلنسانية كرامةلي صوناو اإلعاقة

 هذا الشأن.

 

الثانية واملو ف أو العامل الذي يتوىل رعاية زوجه أو أحد أقاربه من املعاقني حتى الدرجة  .2

 :بن يثبا بشهادة طبية حاجتهم لرعاية خاصة
عيى املو ف أو العامل املعاقح بل امتد تقتصر ويأحظ أن امليزة املقررة يف مشرو  القانون مل 

اهمر إىل املو ف أو العامل الذي يتوىل رعاية زوجه أو أحد أقاربه من املعاقني حتاى الدرجاة   

حاجتهم لرعاية خاصةح و لاك وفقااو ليشاروط والضاوابط     الثانية بن يثبا بشهادة طبية 

 ير.الحت يصدر بها قرار من الوز

املعاق بان   رعاية  وي اإلعاقة سيما إ ا كان وبالريم من أن النص  و طابك إنسانو ملتولو

حباجااة إىل رعايااة خاصااة وال يوجااد سااوإ املو ااف أو العاماال ياادير شااؤونه واحتياجاتااه     

إىل سوء تطبيف النص املاثل ريم اقتصار   لك ؤديين من احملتمل أن اليومية اهساسيةح إال أ

زوجااه أو أحااد أقاربااه مان املعاااقني حتااى الدرجااة  املو ااف أو العاماال يتااوىل رعاياة   نأن يكاو 

 الثانية بن يثبا بشهادة طبية حاجتهم لرعاية خاصة.

الضاوابط واإلجاراءات الاحت    وحتقيقاو ليغايات الحت أريدت من  اهر النصح من الأزم أن تكون 

يصدر بها قرار من الوزير وفقاو لشروط حمددة ودقيقة ال يتم التوسك فيهاا مراعياة يف  لاك    

مبدأ املساواة وعدم التمييزح وهو ما نرا  قد ال يتظقف عياى أرض الواقاكح كاون االعتباارات     

ي اال اجلواناب   اقح دون إالعميية يصعب فيها حتديد املتولو ال عياو واحلقيقاو ليشاتص املعا    

ه عزوف القطا  العام أو اههيو عن تو يف بن لديهم أشتاصااو  ياهخرإ املتمثية يف احتمال

 وي إعاقةح خصوصاو أن عقود العمل تقاوم عياى االعتباارات الشتصايةح إىل جاناب لازوم أن       

يشمل هذا احلف كل مو ف أو عامل ساواء كاان حبرينيااو أو أجنبيااو متاشاياو ماك ات اقياة        

 االستتدام واملهنة سال ة اإلشارة.اةاصة بالتمييز يف  1985( لسنة 111ل الدولية رقم )العم
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 ات  ماك لاازوم التنويااه يف هاذا الصاادد أن املرجعيااة الدولياة حلقااوق اهشااتا   وي اإلعاقااة   

واملتمثيااة يف اإلعااأن اةااا  باااملعوقني  العأقااة

1

ح والقواعااد املوحاادة بشااأن حتقيااف تكااافؤ  

ال رض ليمعوقني

2

ح وات اقية حقوق اهشتا   وي اإلعاقة والربتوكول االختياري امليظاف  

بها مل يتضامنوا بشاكل مباشار إىل أياة أحكاام تعطاو ميازة ت ضاييية أو حقاوق منصاو            

  وي اإلعاقة أو من يقومون برعايتهم.عييها ملتولو اهشتا  

ك وجاهاة املاربرات   أناه ما   املؤسسة الوطنية حلقاوق اإلنساان تارإ    وتأسيساو عيى ما سبف فإن

املو اف أو العامال الاذي يتاوىل رعاياة زوجاه أو أحاد أقارباه مان          والغايات اإلنسانية يف مانح  

املعاقني حتى الدرجة الثانية بان يثباا بشاهادة طبياة حااجتهم لرعاياة خاصاةح سااعحت         

ح راحة يومياو مدفوعحت اهجرح و لك وفقاو ليشروط والضوابط الحت يصدر بها قرار من الاوزير 

ماان الااأزم أن يتضاامن القاارار سااالف اإلشااارة الشااروط والضااوابط املقااررة هلااذ  املياازة    إال أن 

الت ضييية بشكل حمدد عيى سبيل احلصار وبصاورة صارحية ال لابب فيهاا ودون اإلخاأل       

 ويضااافح املتااولو ال عيااو واحلقيقااو ليشااتص املعاااقلتظديااد  مبباادأ املساااواة وعاادم التمييااز

والحت عرفتها  "اليجنة الطبية"صادرة من  لزوم أن تكون الشهادة الطبيةكون صراحة عيى 

ن بوجااه ضااّمُيوح ( ال قاارة )و( ماان القاانون بأنهااا اجلهااة الاحت حيااددها وزياار الصاظة   1املاادة ) 

" ومادإ مقادارهاح وإال اعتاربت مان     حيتاج لرعاية خاصاة التظديد املعنى واملقصود بعبارة " 

 قبيل التزيد ي  املربر.
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