مرســــوم ســــلطاني
رقــم 8002/36
بإصـدار قانـون رعايـة وتأهيـل المعاقـين
سلطان عمان
نحن قابوس بن سعيد
بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 36/101
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 26/47
وعلى المرسوم السلطاني رقم  8008/3بتحديد اختصاصات وزارة التعليم
العالي واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم  8008/26بتحديد اختصاصات وزارة
الصحة ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم  6008/86بتحديد اختصاصات وزارة
التنمية االجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 6008/36
وعلى المرسوم السلطاني رقم  6008/43بتطبيق قانون الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7008/081
،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملــــة فـي المجـــال الرياضـــي الصادر
بالمرســـوم السلطاني رقم ، 4008/12
وعلى المرسوم السلطاني رقم  2008/46بتحديد اختصاصات وزارة
التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل فـي شأن رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون المرفق .
المــادة الثانيــــة
يصدر وزير التنمية االجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام
القانون المرفق .
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الرابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية  ،ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صـدر فـي  31 :من ربيع الثانـي سنة 6871هـ
المـوافـــــق  88 :من ابريـــــــــــــل سنة 2008م
قابوس بن سعيد
ســـلطان عـمـــان

قانون رعاية وتأهيل المعاقين
الفصــل األول
تعاريـف وأحكـام عامـة
المـــادة ( ) 1
فـي تطبــيق أحكـــام هـــذا القانـــون يكــــون للكلمــات والعبـارات التالـــية

المعــــــنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الـــــــــــــــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
الوزيـــــــــــــــر :
وزير التنمية االجتماعيـة .
المعــــــــــــــــــــاق :
الشخـــص الذي يعـــاني من نقـــص فـي بعض قدراتـه الحسية أو الجسدية
أو الذهنية خلقيا  ،أو نتيجة عامل وراثي  ،أو مرض  ،أو حادث  ،مما يحد
من قدرته على تأدية دوره الطبيعي فـي الحياة قياسا على من هم فـي
عمره  ،بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره فـي الحياة
.
الرعـــايـــــــة :
الجهـــود والخــدمـــات التي يجـــب أن تبـــذل أو تقدم بهدف الوصول
بالمعاق إلى أفضل مستوى .
التـــــأهـــــــيل :
عملــية منظمــة ومستــمرة مبنــية على أســس علميـة تهدف إلى توجيه
قدرات المعاق وتنميتها عبر برامج وأنشطة شاملة بما يكفل تحقيق أعلى
مستوىألدائه ويمكنه من االعتماد على النفس والتكيف مع المجتمع نفسيا
واجتماعيا .
مراكز التأهيل :
المراكــز التـي يتـــم الترخيــص لهـا من قبــل الـــوزارة بهدف تقــديم
برامــج الرعايـــة والتأهيــل والتدريب الالزمة للمعاق  ،بما فيها الجمعيات
المعنية برعاية وتأهيل المعاقين .
اللجنـــــــــــــــة :
اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين .
المـــادة ( ) 8
تعفــى من الضرائب الجمركيـــة األدوات واألجهــزة التأهيليــة
والتعويضــية الالزمة للمعاقين التي تستوردها مراكز التأهيل  ،أو يجلبها
المعاقون الستعمالهم الشخصي  ،وذلك بمراعـــاة األحكــــام المنصــــوص

عليهــــا فـي الملحــــق المرفـــق بالمرسوم السلطاني بتطبيق قانون
الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتعفى من جميع الضرائب والرسوم مستلزمات مراكز التأهيل الالزمة
لممارسة أنشطتها  ،وذلك بمراعاة أحكام القانون المالي .
المـــادة ( ) 6
تعمـل الدولــة على إعـداد متخصصـــين فـي مجـال اإلعـاقــة وتدريبـــهم
بمــا يمكنهم من الكشف المبكر عن اإلعاقات وتقديم المساعدات والخدمات
المناسبة للمعاقين .
المـــادة ( ) 7
التزامــات الوزارة وغيرهــا من الجهـات الحكوميــة األخـرى أينــما وردت
فـي هذا القانون تكون فـي حدود االعتمادات المالية المدرجة فـي الميزانية
العامة السنوية للدولة .
الفصــل الثــاني
حقـــوق المعاقيـــــن
المـــادة ( ) 3
يتمتع المعاقون بالرعاية الصحية الوقائية والعالجية التي تقدمها الدولة
بما فيها األجهزة التأهيلية والتعويضية التي تساعدهم على الحركة والتنقل
والتعليم والتدريب وغيرها  ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر
بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
المـــادة ( ) 3
تساعد الوزارة فـي توفير التجهيزات المناسبة للمعاق بمساكن األسر غير
القادرة على توفير هذه التجهيزات  ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي
يصدر بها قرار من الوزير .
المـــادة ( ) 4
توفر الدولة الخدمات التعليمية للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الحسية

والجسدية والذهنية .
المـــادة ( ) 2
تتولـــى الـــــوزارة بالتنسـيــــق مع الجهــــات المعنيـــــــة توفير متطلبات
التأهيل المهني المناسب للمعاقين  ،واعتماد شهادات التأهيل الممنوحة لهم
من مراكز التأهيل  ،الداعمة لهم فـي سوق العمل .
المـــادة ( ) 6
تلتــزم الجــهات الحكوميــة وأصحــاب األعمـــال الذيــن يستخدمون
خمسين عامال فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين
المؤهلـين مــن واقــــــع سجـــــل القـــوى العاملـــة الوطنيـة  ،وذلــك
بنسبـــــة من الوظائف أو المهن المطلوب شغلها .
ويصدر بتحــديد هذه النسبــة  -بعد أخـذ رأي الوزير  -قــرار من مجــلس
الخدمة المدنية فيما يخص الجهات الحكومية  ،وقرار من وزير القوى
العاملة فيما يخص القطاع الخاص .
ويجب فـي حالة تعيين أو استخدام معاق دون ترشيح من وزارة القوى
العاملة إخطارها بذلك خالل ثالثين يوما من تسلمه العمل لالعتداد بذلك
عند حساب النسبة المقررة .
ويتمتع من يتم تعيينه وفقا ألحكام هذه المادة بالحقوق والمزايا المقررة
للموظفين والعمال اآلخرين .
المـــادة ( ) 10
تلــــتزم الجهــــات الحكوميـــة المعنــية باتخــــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة
لضمـــــان استفادة المعاقين من الخدمات العامة ومنها :
أ  -التقيــــــــد بالمواصفــــات الهنـــدسيــــة بالنسبــــة
لألماكــــــــن والطـرق العامة والمباني ودور العبـــــادة ودور
الترفيـــــه ومداخل األسواق ومواقف السيـــــارات وغيرها من
المرافق التي يرتادها المعاقون .
ب  -تزويــــد وســائــل المواصـالت العامـــة بما يسـهــل حركتهـــم
فـي المطـــارات والموانئ والطرق وغيرها .
المـــادة ( ) 11

تلتزم الجهات المعنية باألنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية بالعمل
على تيسير مشاركة المعاقين فـي المعسكرات والمنافسات الرياضية
المحلية واإلقليمية والدولية  ،واالهتمام بتوفير وسائل إثراء الثقافة لديهم
.
المـــادة ( ) 18
تصدر الوزارة بطاقـة للمعـاقين تعـد وثيقـة رسمية فـي التعـامل فـي نطــاق
تطبيق أحكام هذا القانون  ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها
قرار من الوزير .
الفصــل الثالــث
اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين
المـــادة ( ) 16
تنـشأ لجنــة تســمى " اللجـنة الوطنـية لرعايــة المعاقــين " برئاســة
الوزيــر وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص
ومراكز التأهيل  ،وممثلين من المعاقين  ،على أن يصدر بتشكيل اللجنة
قرار من الوزير .
المـــادة ( ) 17
تختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين ،
ووضع البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض
بمستواهم  ،وكذلك تعزيز الخطط والبرامـــج المتعلقـــة بالتوعيـــة
بجميـــع أنـــواع اإلعاقة والوقايــــــة منهـــا  ،ولها على األخـــص ما يأتي
:
أ  -التنسيـــــق والتعــــاون مع الجهــــــات المعنيــة إلجـــــــراء
الدراســــــات والبحــــــوث ونشـــــر نتائجها لإلفادة منها فـي
التخطيط والتوعية .
ب  -جمع وتسجـــيل البيانــــات واإلحصاءات عـن اإلعاقــــات
وتصنيـفها وتيسير تبادلها لإلفادة منها على أوسع نطاق فـي وضع

الخطط والبرامج الخاصة بالرعاية والتأهيل وغيرها  ،مع تحديثها
أوال بأول .
ج  -تبصـــير المجتمــــع بمشكــــالت اإلعــاقـــــــــة
وأسبـــابهـــــــا لتعديل السلوكيات السلبية نحوها .
د  -تيســـــــير حصـــــــول المعـــــــاقـــــــين على المعينــــــات
واألجهـــــزة التأهيليــــــة والتعويضية وإزالة ما يعوق استفادتهم
من الخدمات العامة .
هـ  -متابعة تنفيذ برامج التأهيل وتشجيع التقنيات الحديثة فيها .
و  -إعداد تقارير متابعة تنفيذ خطة تشغيل المعاقين .
ز  -اقتراح التشريعات لمعالجة قضايا اإلعاقة واقتراح تعديلهــــا
بمـــا يضمـــن حقوق المعاقين ويحدد أدوارهم وأدوار مؤسسات
المجتمع نحوهم .
ح  -التعــــاون مع الجهـــــات الحكوميــــة وغـــيرهـــا على
المستــــوى المحلــي واإلقليمي والدولي من خالل القنوات الرسمية
بما يحقق صالح المعاقين .
ط  -دعم انتشار ممارسة الرياضة وغيرها للمعاقين .
ي  -دعم البرامج التدريبية للعاملين فـي مجال رعاية المعاقين .
ك  -تلقــــي الهبــــات والتــبرعـــات واإلعـــانــــات والوصايــــا
وأيـــة مبالـــــــغ غــــــير مشروطة بعد موافقة الوزير  ،على أن
توضع فـي حساب خاص  ،ويصدر بتنظيم هذا الحساب وبيان أوجه
اإلنفاق وقواعد الصرف منه قرار من الوزير وذلك دون اإلخالل
بالقانون المالي واللوائح المالية المعمول بها .
المـــادة ( ) 13
تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الئحة داخلية لتنظيم العمل
باللجنة ويجوز للجنة أن تشكل من أعضائها وغيرهم لجانا فرعية يسند
إليها بعض االختصاصات المنصوص عليها فـي المادة السابقة .
الفصــل الرابــع
مراكـز تأهيـل المعاقـين

المـــادة ( ) 13
ال يجــوز إنشـاء مراكز تأهـيل المعاقـين إال بترخيـص مـن الــوزارة ،
ويصــدر بقواعد وشروط منح هذا الترخيص قرار من الوزير .
وعلى المراكز القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها
والحصول على هذا الترخيص خالل سنة من تاريخ صدور القرار المشار
إليه .
المـــادة ( ) 14
يلـتزم المركز بتسليـم المعـاق الذي تم تأهـيله شهــادة بدون مـقابل  ،على
أن تبين هذه الشهادة التخصصات أو المهن التي تأهل المعاق لممارستها
 ،ويصدر بنموذج الشهادة قرار من الوزير .
المـــادة ( ) 12
يقيـد المعـــــاق الذي تسلـم شهـادة التأهـيل فـي سـجل قيــد المعاقـين
المؤهلـــين الذي يعد لهذا الغرض بالوزارة  ،على أن يسلم ما يفيد قيده
فـي هذا السجـــــل  ،ويصـــدر بتنظيـــم هذا الســجل وإجراءات القــــيد
فـــــيه قـــــرار من الوزير .
الفصــل الخامــس
العقوبـات والتعويضـات
المـــادة ( ) 16
يعاقــب كـــل مــن يخـــالـــف أحكـــام المــادة ( )6مــن أصحــاب األعمــال
بغرامـة ال تقل عن مائتي لاير وال تزيد على خمسمائة لاير  ،وتضاعف
العقوبة عند تكرار المخالفة .
وتقضي المحكمة فـي ذات الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إلى المعاق
مبلغا يساوي األجر األساسي المقرر للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارا من
تاريخ االمتناع .
المـــادة ( ) 80
تقضــي المحكمــة بــناء على طلــب صاحــب العمــل بانقضــاء االلتــزام
المالـــي المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة السابقة إذا قام بتعيين

المعاق لديه أو إذا عين المعاق بعمل آخر وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل .
المـــادة ( ) 81
يعــاقب كــل مــن يخـالــف أحكــام المــادة ( )13بغـرامــة ال تقــل عــن
ألـف ريـال وال تزيد على ثالثة آالف لاير  ،وتضاعف العقوبة عند تكرار
المخالفة .
المـــادة ( ) 88
تخـصص الغرامــات التـي يحكــم بها طبقــا للمادتــين ( )16و ()81
لتمويل خدمات رعاية وتأهيل المعاقين .
ويصدر بتحديد الخدمات التي تحتاج إلى تمويل وبقواعد وشروط هذا
التمويل قرار من الوزير .

