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٤٢٦

رعاية وتأهيل

 م بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٦١(قانون رقم 
 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين

 ـ:باسم الشعب
 :رئيس الجمهورية

 . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالعبعد 
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 ـ: القانون اآلتي نصهصدرناأ
 الفصل األول

 التسمية والتعاريف
 ).قانون رعاية وتأهيل المعاقين(  القانونايسمى هذ) ١(مادة
 المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق أدناهألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة  ) ٢(مادة

 .النص معنى آخر
 .مهورية اليمنيةالج: الجمهورية
 .وزارة التأمينات والشئون االجتماعية: الوزارة
 .وزير التأمينات والشئون االجتماعية: الوزير
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون: الالئحة
 ثبت بالفحص الطبي انه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم  بسبب عاهة أو أنثى وكل شخص ذكر كان ا: المعاق
 .ب في عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة أو مرض تسبإصابة

الخدمات واألنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات : رعاية وتأهيل المعاقين 
 .الجسدية والذهنية والنفسية واالجتماعية والمهنية

تي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها للمعاقين خدمات هي المراكز ال: مراكز الرعاية والتأهيل
 .الرعاية والتأهيل
هي الخدمات التربوية والتعليمية والرياضية التي تقدم للمعاقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم : التربية الخاصة

 .ومساعدتهم على االندماج في المجتمع
 الفصل الثاني
 الرعاية والتأهيل

 .يتمتع كل شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها  الدستور والقوانين النافذة األخرى) ٣(مادة
لكل معاق حق التأهيل بدون مقابل واالستفادة من برامج التأهيل المهني والرعاية االجتماعية التي تقدمها ) ٤(مادة

 .مؤسسات ومراكز دور الرعاية وتأهيل المعاقين
المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز الالزمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل تنشأ ) ٥(مادة

والتدريب المهني ويكون إنشاؤها بترخيص من الوزارة وفقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة وعلى الجهات 
 .نالقائمة الحصول على ترخيص خالل ستة أشهر من صدور هذا القانو

تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد المناهج والوسائل التعليمية لمراكز رعاية وتأهيل المعاقين ) ٦(مادة
وتوفير المناهج ) برايل(وتوفير المدرسين والموجهين الفنيين وإيجاد االختصاصيين في الكتابة بواسطة طريقة 

 .المكتوبة بهذه الطريقة لخدمة المكفوفين
يمنح كل معاق تم تأهيله وتدريبه شهادة ويجب أن تبين بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها ) ٧(مادة

باإلضافة إلى البيانات األخرى كما تمنح شهادة  خبرة للمعاق الذي ثبت صالحيته لعمل مناسب ولو بدون احتياجه 
 .لخدمات تأهيل أو تدريب بناء على طلبه

 تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العالقة برعاية وتأهيل المعاقين بما) ٨(مادة
 ـ:يلي

 .أـ تقديم الدعم المادي والفني لمراكز الرعاية والتأهيل وتمكينها من توفير وتعزيز برامجها التأهيلية
 .يد درجة اإلعاقة والتدخل المبكر للحد منهاب ـ تقديم المساعدة الطبية  المجانية للمعاقين وتحد

 .ج ـ إيجاد اختصاصيين في لغة اإلشارة للتفاهم مع الصم والبكم
 والثقافية والمهنيةد ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد إلعداد المربين المسئولين عن البرامج التربوية الخاصة 

 . المجالاتهم المتميزة وتجديد معارفهم في هذ لمعالجة أوضاع المعاقين واحتياجاوتأهيلهمواإلعالمية 
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 المتخصصة في مجال تأهيل المعاقين األقسام الستحداثهـ ـ التنسيق مع الجامعات والكليات الحكومية  والخاصة 
 .ووضع المواد التربوية الخاصة بهم

وات للمعاقين بما يلبي وـ التنسيق مع الجهات ذات  العالقة على توفير فرص الرياضة وإيجاد مالعب وقاعات وأد
 .حاجاتهم وتطوير قدراتهم وفقا للتشريعات

تعطى األولوية بااللتحاق في الكليات الجامعية والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين الحاصلين على شهادات )٩(مادة
 .ومعدالت علمية تتناسب وشروط القبول فيها

الطرق وتوفير االحتياجات  رائط إلقامة األبنية الرسمية العامة فتحعلى الجهات المعنية عند وضع التصاميم والخ) ١٠(مادة
والتجهيزات الالزمة وإزالة  الحواجز التي تعيق حركة سير المعاقين وتوفير الوسائل اإلرشادية لتسهيل حركة 

 .سيرهم وتأمين سالمتهم
من سعرها األصلي وتسهل له كافة %) ٥٠(يمة تذاكر سفره إلىقعند سفر المعاق إلى الخارج أو الداخل تخفض )١١(مادة

 .اإلجراءات
تعفى األدوات واألجهزة والمعدات التي تستورد ألغراض رعاية المعاقين ومساعدتهم وتعليمهم وتثقيفهم ) ١٢(مادة

 .وتأهيلهم بما في ذلك السيارات المصنعة للمعاقين من الضرائب والرسوم الجمركية بناء على موافقة الوزير
 .ل وزارة الصحة على توفير األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية وتعمل على إنشاء ورش لذلكتعم) ١٣(مادة
أـ على الوزارة تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمعاقين وذلك بتقديم التسهيالت واالمتيازات  )١٤(مادة

 .والقروض الميسرة
 المعاقين وإنشاء معارض دائمة لتسويقها وإعفائها من  تولي أهمية لتسويق منتجات أنب ـ على الوزارة 

 .الضرائب
 الفصل الثالث
 تشغيل المعاقين

يعتبر المعاق الئقا صحيا بالنسبة إلى  حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون  ) ١٥(مادة
 .سب الوظيفة التي سيشغلها من نوع ودرجة اإلعاقةوذلك استثناء من القواعد المنظمة للياقة الصحية شريطة أن تتنا

يقيد اسم كل معاق منح شهادة التأهيل بمكاتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة التي يقع فيها مكان إقامته بناء ) ١٦(مادة
 .على طلبه وتقيد هذه األسماء في سجل خاص وتسلم شهادة بحصول القيد

المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات تمكين المعاقين المقيدين لديها من االلتحاق على مكاتب العمل والخدمة ) ١٧(مادة
بالوظائف واألعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مؤهالتهم وقدراتهم وعليها إخطار مكاتب وزارة 

 .ي تم تشغيلهمالتأمينات والشئون االجتماعية الواقعة في نطاقها الجغرافي ببيان شهري عن المعاقين الذ
من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهاز اإلداري %) ٥(أـ يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات تأهيل نسبة )١٨(مادة

للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ويجوز ألي من هذه الجهات استخدام المعاقين بدون تر شيح من مكاتب 
 .ت من النسبة المنصوص عليها في هذه المادةوزارة الخدمة المدنية وتحسب هذه التعيينا

 .ب ـ يجب إخطار مكاتب وزارة الخدمة المدنية خالل شهر من تاريخ استالم  المعاق للعمل
 بحسب اإلمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعاقين الذين ترشحهم وزارة العمل األعمالأـ يتولى أصحاب  )١٩(مادة

 األعمالمن حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في %) ٥(يزيد عن المكاتبها بما  والتدريب المهني او
 .والمهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم ، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في قانون العمل النافذ 

استخدامهم من  العاصمة والمحافظات  خالل شهر بمن تم بأمانة إخطار مكاتب العمل األعمالب ـ على أصحاب 
 .المعاقين ، كما يجوز ألصحاب األعمال تشغيل المعاقين مباشرة دون ترشيح من مكاتب العمل

للمعاق المؤهل المصاب خالل مرحلة قيام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية بسبب العمليات الحربية أو ) ٢٠(مادة
 أولوية التعيين في الوظائف أو األعمال مع مراعاة النسبة المشار الغارات الجوية أو أثناء تأدية خدمة الدفاع الوطني

 .من هذا القانون) ١٨،١٩(إليها في المادتين
يعفى المعاقون المرشحون لألعمال والوظائف من شروط اجتياز االمتحان الصحي المقرر لشغل الوظيفة لمن ) ٢١(مادة

 .يتم تعيينه منهم
ير الخدمة  المدنية واإلصالح اإلداري إصدار قرارات بتخصيص وظائف وأعمال للوزير بعد االتفاق مع وز) ٢٢(مادة

معينة في الوظائف الخالية في وحدات الجهاز اإلداري للدولة للمعاقين الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك في حدود 
 .من هذا القانون) ١٨(النسبة المشار إليها في المادة
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لذين تم تشغيلهم طبقا ألحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملين اليجوز حرمان المعاقين ا) ٢٣(مادة
 .اآلخرين من الجهات األخرى بسبب إعاقتهم

أـ على أصحاب األعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص يقيد فيه أسماء المعاقين  )٢٤(مادة
 الواردة بشهادة التأهيل وعليهم أن يقدموا هذا السجل إلى مفتش مكتب لديهم ويجب أن يشتمل السجل على البيانات

وزارة العمل والتدريب المهني يتضمن إجمالي عدد العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون واألجر الذي 
 وزير العمل يتقاضاه كل منهم ، ويكون السجل واإلخطار بالبيانات طبقا للنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من

 .والتدريب المهني ويحدد بقرار منه مواعيد اإلخطار بالبيانات
ب ـ يقوم مكتب وزارة العمل والتدريب المهني بإخطار مكتب وزارة التأمينات والشئون االجتماعية الواقع في 

ه كل منهم وذلك  ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون واألجر الذي يتقاضايالجغرافنفس النطاق 
 .طبقا لألوضاع التي تحددها الالئحة

 الفصل الرابع
 العقوبات

عشرة ) ١٠٠٠٠(من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية ال تزيد عن ) ١٩،٢٤(أـ كل من يخالف أحكام المادتين  )٢٥(مادة
 .ألف ريال

 .ب ـ تتضاعف العقوبة  بتعدد المخالفات المرتكبة من صاحب العمل
ـ إذا خالفت أي مؤسسة أو معهد أو مركز لرعاية وتأهيل المعاقين أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي قرار أ )٢٦(مادة

 .صادر بمقتضاه  يتم إنذاره من قبل الوزير او من ينوب إلزالة تلك المخالفة خالل مدة يتم تحديدها في اإلنذار
نها إلى ان يتم التحقيق معهم في أسباب تكرار المخالفة ب ـ عند تكرار المخالفة يتم توقيف المسئولين المباشرين ع

 .والعمل على ازالتها والتعهد بعدم تكرارها أو استبدالهم بآخرين من قبل القائمين على المؤسسة
ج ـ إغالق المؤسسة أو المعهد او المركز إغالقا مؤقتا او دائما بقرار مسبب من الوزير اذا لم يتم البت بما ورد 

 .من هذه المادة) ب(في الفقرة
 الفصل الخامس
 احكام ختامية

تعمل الوزارة على مساعدة المعاقين في تشكيل الجمعيات النوعية واللجان المحلية للتأهيل المجتمعي للمعاقين  ) ٢٧(مادة
في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتأهيل ، كما تعمل على دعم هذه الجمعيات لتأسيس االتحاد الوطني 

 .ات المعاقين وتقدم لهم الدعم المادي المناسبلجمعي
 ـ:يلي تعمل الوزارة على ما) ٢٨(مادة

م الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات اإلقليمية والدولية إلنشاء مراكز إلعداد الكوادر الفنية المتخصصة في ديأـ تق
 .اقين المؤهلين  في هذه المراكز بالمعواالستعانةمختلف المستويات للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين 

 .ب ـ تشجيع المنظمات غير الحكومية على توجيه جزء من مواردها ونشاطاتها إلى خدمات المعاقين
 .ادة من خبراتها ونشاطاتها في ميدان التأهيلفج ـ عقد االتفاقيات الثنائية مع الدول لالست

 .لمجتمعي، وأن تعكس هذه المنهجية في ميزانية الوزارة الوزارة بتطوير استراتيجية التأهيل امأـ تقو )٢٩(مادة
ب ـ على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين ان تتبنى استراتيجية التأهيل المجتمعي لمالها من أهمية في 

 .تقديم الرعاية ألكبر عدد ممكن من المعاقين في جوانب التأهيل والتدريب
 السيارات حق الحصول على رخصة قيادة بعد أن يجتاز االختبار الذي تجريه الجهة قيادة للمعاق المؤهل) ٣٠(مادة

 .المختصة مع مراعاة ذكر نوع اإلعاقة في الرخصة التي ستمنح له بعد االختبار
 في بطاقة المعاق الشخصية او العائلية او بطاقة العمل او في جواز اإلعاقةعلى الجهات المختصة تدوين نوع ) ٣١(مادة

 .في حكمها وفقا للمؤيدات القانونية التي تثبت ذلك ره وماسف
) ٦٠(للمتضرر الصادر ضده أي إجراء من قبل الوزير أو الوزارة المختصة حق التظلم إلى القضاء خالل مدة ) ٣٢(مادة

 .يوما من تاريخ إبالغه بذلك اإلجراء
 .لس الوزراء بناء على عرض الوزيرتصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مج) ٣٣(مادة
 .يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون) ٣٤(مادة
 .وينشر في الجريدة الرسميةه يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور) ٣٥(مادة

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
 هـ١٤٢٠/رمضان/٢٣بتاريخ 
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 م١٩٩٩/ديسمبر/٢٩الموافق 
 علي عبد اهللا صالح    
 الجمهوريةئيس ر    


