مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2008/63
ب�إ�صـدار قانـون رعايـة وت�أهيـل املعاقـني
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى قانون الهيئات اخلا�صة العاملـ ــة فـي املج ــال الريا�ض ــي ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطاين
رقم ، 2007/81
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن رعاية وت�أهيل املعاقني بالقانون املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير التنمية االجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الثانـي �سنة 1429هـ
املـوافـــــق  22 :من ابريـــــــــــــل �سنة 2008م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون رعاية وت�أهيل املعاقني
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبــيق �أحك ــام ه ــذا القان ــون يكـ ــون للكلمــات والعبـارات التال ــية املعـ ـ ــنى املو�ضح قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــــــــــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
الوزيـــــــــــــــر :
وزير التنمية االجتماعيـة .
املعــــــــــــــــــــاق :
ال�شخ ــ�ص الذي يع ــاين من نق ــ�ص فـي بع�ض قدراتـه احل�سية �أو اجل�سدية �أو الذهنية خلقيا ،
�أو نتيجة عامل وراثي � ،أو مر�ض � ،أو حادث  ،مما يحد من قدرته على ت�أدية دوره الطبيعي
فـي احلياة قيا�سا على من هم فـي عمره  ،مبا يحتاج معه �إىل الرعاية والت�أهيل حتى ي�ؤدي
دوره فـي احلياة .
الرعـــايـــــــة :
اجله ــود واخلــدم ــات التي يج ــب �أن تب ــذل �أو تقدم بهدف الو�صول باملعاق �إىل �أف�ضل
م�ستوى .
التـــــ�أهـــــــيل :
عملــية منظمــة وم�ستــمرة مبنــية على �أ�ســ�س علميـة تهدف �إىل توجيه قدرات املعاق
وتنميتها عرب برامج و�أن�شطة �شاملة مبا يكفل حتقيق �أعلى م�ستوىلأدائه وميكنه من
االعتماد على النف�س والتكيف مع املجتمع نف�سيا واجتماعيا .
مراكز الت�أهيل :
املراكــز التـي يت ــم الرتخيــ�ص لهـا من قبــل ال ــوزارة بهدف تقــدمي برامــج الرعاي ــة
والت�أهيــل والتدريب الالزمة للمعاق  ،مبا فيها اجلمعيات املعنية برعاية وت�أهيل املعاقني .
اللجنـــــــــــــــة :
اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني .
املـــادة ( ) 2
تعفــى من ال�ضرائب اجلمركي ــة الأدوات والأجهــزة الت�أهيليــة والتعوي�ضــية الالزمة
للمعاقني التي ت�ستوردها مراكز الت�أهيل � ،أو يجلبها املعاقون ال�ستعمالهم ال�شخ�صي ،
وذلك مبراع ــاة الأحكـ ــام املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـي امللحـ ــق املرف ــق باملر�سوم ال�سلطاين بتطبيق
قانون اجلمارك املوحد ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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وتعفى من جميع ال�ضرائب والر�سوم م�ستلزمات مراكز الت�أهيل الالزمة ملمار�سة �أن�شطتها ،
وذلك مبراعاة �أحكام القانون املايل .
املـــادة ( ) 3
تعمـل الدولــة على �إعـداد متخ�ص�ص ــني فـي جمـال الإعـاقــة وتدريب ــهم مبــا ميكنهم من
الك�شف املبكر عن الإعاقات وتقدمي امل�ساعدات واخلدمات املنا�سبة للمعاقني .
املـــادة ( ) 4
التزامــات الوزارة وغريهــا من اجلهـات احلكوميــة الأخـرى �أينــما وردت فـي هذا القانون
تكون فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية العامة ال�سنوية للدولة .
الف�صــل الثــاين
حقـــوق املعاقيـــــن
املـــادة ( ) 5
يتمتع املعاقون بالرعاية ال�صحية الوقائية والعالجية التي تقدمها الدولة مبا فيها
الأجهزة الت�أهيلية والتعوي�ضية التي ت�ساعدهم على احلركة والتنقل والتعليم والتدريب
وغريها  ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير بعد التن�سيق
مع اجلهات املعنية .
املـــادة ( ) 6
ت�ساعد الوزارة فـي توفري التجهيزات املنا�سبة للمعاق مب�ساكن الأ�سر غري القادرة على
توفري هذه التجهيزات  ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 7
توفر الدولة اخلدمات التعليمية للمعاقني مبا يتنا�سب مع قدراتهم احل�سية واجل�سدية
والذهنية .
املـــادة ( ) 8
تتول ــى ال ـ ــوزارة بالتن�سـيـ ــق مع اجلهـ ــات املعني ـ ـ ــة توفري متطلبات الت�أهيل املهني املنا�سب
للمعاقني  ،واعتماد �شهادات الت�أهيل املمنوحة لهم من مراكز الت�أهيل  ،الداعمة لهم فـي
�سوق العمل .
املـــادة ( ) 9
تلتــزم اجلــهات احلكوميــة و�أ�صحــاب الأعم ــال الذيــن ي�ستخدمون خم�سني عامال ف�أكرث
بتعيني من تر�شحه وزارة القوى العاملة من املعاقني امل�ؤهلـني مــن واقـ ـ ــع �سج ـ ــل الق ــوى
العامل ــة الوطنيـة  ،وذلــك بن�سب ـ ــة من الوظائف �أو املهن املطلوب �شغلها .
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وي�صدر بتحــديد هذه الن�سبــة  -بعد �أخـذ ر�أي الوزير  -قــرار من جمــل�س اخلدمة املدنية
فيما يخ�ص اجلهات احلكومية  ،وقرار من وزير القوى العاملة فيما يخ�ص القطاع اخلا�ص .
ويجب فـي حالة تعيني �أو ا�ستخدام معاق دون تر�شيح من وزارة القوى العاملة �إخطارها
بذلك خالل ثالثني يوما من ت�سلمه العمل لالعتداد بذلك عند ح�ساب الن�سبة املقررة .
ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لأحكام هذه املادة باحلقوق واملزايا املقررة للموظفني والعمال
الآخرين .
املـــادة ( ) 10
تلـ ــتزم اجلهـ ــات احلكومي ــة املعنــية باتخـ ــاذ الإج ــراءات الالزم ــة ل�ضم ـ ــان ا�ستفادة املعاقني
من اخلدمات العامة ومنها :
�أ  -التقيـ ـ ـ ــد باملوا�صفـ ــات الهن ــد�سيـ ــة بالن�سبـ ــة للأماكـ ـ ـ ــن والطـرق العامة واملباين
ودور العب ـ ــادة ودور الرتفي ـ ــه ومداخل الأ�سواق ومواقف ال�سي ـ ــارات وغريها من
املرافق التي يرتادها املعاقون .
ب  -تزويـ ــد و�ســائــل املوا�صـالت العام ــة مبا ي�سـهــل حركته ــم فـي املط ــارات واملوانئ
والطرق وغريها .
املـــادة ( ) 11
تلتزم اجلهات املعنية بالأن�شطة االجتماعية والريا�ضية والثقافية بالعمل على تي�سري
م�شاركة املعاقني فـي املع�سكرات واملناف�سات الريا�ضية املحلية والإقليمية والدولية ،
واالهتمام بتوفري و�سائل �إثراء الثقافة لديهم .
املـــادة ( ) 12
ت�صدر الوزارة بطاقـة للمعـاقني تعـد وثيقـة ر�سمية فـي التعـامل فـي نطــاق تطبيق �أحكام
هذا القانون  ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
الف�صــل الثالــث
اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني
املـــادة ( ) 13
تنـ�ش�أ جلنــة ت�ســمى " اللجـنة الوطنـية لرعايــة املعاقــني " برئا�ســة الوزيــر وع�ضوية ممثلني
عن اجلهات احلكومية املعنية والقطاع اخلا�ص ومراكز الت�أهيل  ،وممثلني من املعاقني ،
على �أن ي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار من الوزير .
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املـــادة ( ) 14
تخت�ص اللجنة بدرا�سة و�إعداد اخلطة العامة لرعاية وت�أهيل املعاقني  ،وو�ضع الربامج
اخلا�صة برعايتهم وت�أهيلهم وت�شغيلهم والنهو�ض مب�ستواهم  ،وكذلك تعزيز اخلطط
والربام ــج املتعلق ــة بالتوعي ــة بجمي ــع �أن ــواع الإعاقة والوقايـ ـ ــة منه ــا  ،ولها على الأخ ــ�ص
ما ي�أتي :
�أ  -التن�سي ـ ــق والتعـ ــاون مع اجلهـ ـ ــات املعنيــة لإج ـ ـ ــراء الدرا�سـ ـ ــات والبحـ ـ ــوث ون�ش ـ ــر
نتائجها للإفادة منها فـي التخطيط والتوعية .
ب  -جمع وت�سج ــيل البيانـ ــات والإح�صاءات عـن الإعاقـ ــات وت�صنيـفها وتي�سري تبادلها
للإفادة منها على �أو�سع نطاق فـي و�ضع اخلطط والربامج اخلا�صة بالرعاية
والت�أهيل وغريها  ،مع حتديثها �أوال ب�أول .
ج  -تب�ص ــري املجتمـ ــع مب�شكـ ــالت الإعــاق ـ ـ ـ ــة و�أ�سب ــابه ـ ـ ــا لتعديل ال�سلوكيات ال�سلبية
نحوها .
د  -تي�س ـ ـ ــري ح�ص ـ ـ ــول املع ـ ـ ــاق ـ ـ ــني على املعينـ ـ ــات والأجه ـ ــزة الت�أهيليـ ـ ــة والتعوي�ضية
و�إزالة ما يعوق ا�ستفادتهم من اخلدمات العامة .
هـ  -متابعة تنفيذ برامج الت�أهيل وت�شجيع التقنيات احلديثة فيها .
و � -إعداد تقارير متابعة تنفيذ خطة ت�شغيل املعاقني .
ز  -اقرتاح الت�شريعات ملعاجلة ق�ضايا الإعاقة واقرتاح تعديلهـ ــا مب ــا ي�ضم ــن حقوق
املعاقني ويحدد �أدوارهم و�أدوار م�ؤ�س�سات املجتمع نحوهم .
ح  -التعـ ــاون مع اجله ـ ــات احلكوميـ ــة وغ ــريه ــا على امل�ستـ ــوى املحلــي والإقليمي
والدويل من خالل القنوات الر�سمية مبا يحقق �صالح املعاقني .
ط  -دعم انت�شار ممار�سة الريا�ضة وغريها للمعاقني .
ي  -دعم الربامج التدريبية للعاملني فـي جمال رعاية املعاقني .
ك  -تلقـ ــي الهبـ ــات والتــربع ــات والإع ــانـ ــات والو�صايـ ــا و�أي ــة مبال ـ ـ ــغ غـ ـ ــري م�شروطة
بعد موافقة الوزير  ،على �أن تو�ضع فـي ح�ساب خا�ص  ،وي�صدر بتنظيم هذا
احل�ساب وبيان �أوجه الإنفاق وقواعد ال�صرف منه قرار من الوزير وذلك دون
الإخالل بالقانون املايل واللوائح املالية املعمول بها .
املـــادة ( ) 15
ت�صدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الئحة داخلية لتنظيم العمل باللجنة ويجوز
للجنة �أن ت�شكل من �أع�ضائها وغريهم جلانا فرعية ي�سند �إليها بع�ض االخت�صا�صات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة .
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الف�صــل الرابــع
مراكـز ت�أهيـل املعاقـني
املـــادة ( ) 16
ال يجــوز �إن�شـاء مراكز ت�أهـيل املعاقـني �إال برتخيـ�ص مـن الــوزارة  ،وي�صــدر بقواعد و�شروط
منح هذا الرتخي�ص قرار من الوزير .
وعلى املراكز القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون توفيق �أو�ضاعها واحل�صول على هذا
الرتخي�ص خالل �سنة من تاريخ �صدور القرار امل�شار �إليه .
املـــادة ( ) 17
يلـتزم املركز بت�سليـم املعـاق الذي مت ت�أهـيله �شهــادة بدون مـقابل  ،على �أن تبني هذه ال�شهادة
التخ�ص�صات �أو املهن التي ت�أهل املعاق ملمار�ستها  ،وي�صدر بنموذج ال�شهادة قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 18
يقيـد املع ـ ــاق الذي ت�سلـم �شهـادة الت�أهـيل فـي �سـجل قيــد املعاقـني امل�ؤهل ــني الذي يعد لهذا
الغر�ض بالوزارة  ،على �أن ي�سلم ما يفيد قيده فـي هذا ال�سج ـ ــل  ،وي�ص ــدر بتنظي ــم هذا
ال�ســجل و�إجراءات القـ ــيد ف ـ ــيه ق ـ ــرار من الوزير .
الف�صــل اخلامــ�س
العقوبـات والتعوي�ضـات
املـــادة ( ) 19
يعاقــب ك ــل مــن يخ ــال ــف �أحك ــام املــادة ( )9مــن �أ�صحــاب الأعمــال بغرامـة ال تقل عن مائتي
ريال وال تزيد على خم�سمائة ريال  ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة .
وتق�ضي املحكمة فـي ذات احلكم ب�إلزام �صاحب العمل ب�أن ي�ؤدي �إىل املعاق مبلغا ي�ساوي
الأجر الأ�سا�سي املقرر للعمل الذي ر�شح له وذلك اعتبارا من تاريخ االمتناع .
املـــادة ( ) 20
تق�ضــي املحكمــة بــناء على طلــب �صاحــب العمــل بانق�ضــاء االلتــزام املال ــي املحكوم به طبقا
للفقرة الثانية من املادة ال�سابقة �إذا قام بتعيني املعاق لديه �أو �إذا عني املعاق بعمل �آخر
وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل .
املـــادة ( ) 21
يعــاقب كــل مــن يخـالــف �أحكــام املــادة ( )16بغـرامــة ال تقــل عــن �ألـف ريـال وال تزيد على
ثالثة �آالف ريال  ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة .
املـــادة ( ) 22
تخـ�ص�ص الغرامــات التـي يحكــم بها طبقــا للمادتــني ( )19و ( )21لتمويل خدمات رعاية
وت�أهيل املعاقني .
وي�صدر بتحديد اخلدمات التي حتتاج �إىل متويل وبقواعد و�شروط هذا التمويل قرار من
		
الوزير .
-7-

