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بسم هللا الرحمن الرحيم
قانون المعاقين القومي لسنة 2002
( ) 2002/2/11
الفصل األول

أحكام تمييدية

2ػ

اسم القانون.

إلغاء واستثناء.

يمغى قانوف رعاية وتأىيؿ المعوقيف لسنة  ، 1984عمى أف تظؿ جميع الموائح واألوامر التى صدرت
بموجبو سارية الى أف تمغى أو تعدؿ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف .

3ػ

تفسير.

فى ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر :
" اإلدارة "
" التأىيؿ "
" تنظيمات المعاقيف "

يقصد بيا اإلدارة العامة لشئوف المعاقيف بالو ازرة ،
يقصد بو تأىيؿ المعاؽ نفسياً  ،اجتماعياً ،مينياً  ،ثقافياً

وروحياً ،

يقصد بيا كؿ جمعية أو اتحاد أو منظمة أو معيد أو

مؤسسة تعمؿ فى مجاؿ اإلعاقة ،
" الجيات المختصة "

يقصد بيا الو ازرات واألجيزة التابعة ليا والييئات العامة

وشركات القطاع العاـ بمستويات الحكـ المختمفة ،

يقصد بيا توفير الخدمات الشاممة لكؿ معاؽ وفقاً

" الخدمة "

لالحتياجات الالزمة إلعاقتو حتى يتمكف مف ممارسة
حياتو بصورة طبيعية ،

يقصد بو ربط المعاؽ باألسرة والمجتمع واشراكو فى مناحى

" الدمج "

الحياة المختمفة بصورة فعالة ،
" الصندوؽ "
" المجمس "

يقصد بو الصندوؽ القومي لممعاقيف المنشأ بموجب أحكاـ
المادة ، )1(9

يقصد بو المجمس القومى لممعاقيف المنشأ بموجب أحكاـ

المادة ، )1(5
" المعاؽ "
" الو ازرة "

يقصد بو كؿ شخص ُولد أو أصيب بعاىة بدنية أو عقمية
أو حسية بصفة دائمة تؤثر عميو بصورة كمية أو جزئية،

يقصد بيا الو ازرة التي يحددىا رئيس الجميورية ،

" الوزير "

يقصد بو الوزير الذى يحدده رئيس الجميورية ،

" الوسائؿ التيسيرية "

يقصد بيا كؿ وسيمة تعيف المعاؽ ألداء وظائفو وميامو
وواجباتو ويشمؿ ذلؾ كافة األجيزة الفنية والتعويضية
واإللكترونية والكيربائية والميكانيكية التى تعيف المعاؽ .

الفصل الثانى

حقوق المعاقين وامتيازاتيم وتسييالتيم واعفاءاتيم
4ػ

()1

حقــوق المعـاقين وامتيازاتيم وتسييالتيم إعفاءاتيم.

تمتزـ الجيات المختصة بإنفاذ جميع الحقوؽ الواردة في دستور جميورية السوداف االنتقالي لسنة
 2115واإلتفاقيات الخاصة بالمعاقيف التي يكوف السوداف طرفًا فييا .
مع عدـ اإلخالؿ بعموـ أحكاـ البند ( )1تمتزـ الجيات المختصة بإنفاذ الحقوؽ واإلمتيازات
()2
والتسييالت واإلعفاءات اآلتية :

(أ )

اإلعفاء مف كافة الرسوـ الدراسية فى مراحؿ التعميـ  ،أساس  ،عاـ وجامعي ،

(ب)

وضع مناىج تعميمية خاصة لإلعاقة المزدوجة والشديدة وتوفير مترجميف

(ج )

لممساعدة عمى الفيـ الصحيح لمدروس واإلمتحانات ،

تيسير تعميـ طريقة برايؿ ولغة اإلشارة وأنواع الكتابة البديمة والمعينات الفنية

والوسائؿ التعميمية الالزمة ،
(د )

تحفيز المتفوقيف والموىوبيف مف المعاقيف ،

(ىػ)

حفظ حقوؽ المعاقيف في التوظيؼ بأجيزة الدولة ،

(و )

تحديد نسبة لتدريب المعاقيف سنوياً بالتنسيؽ مع معاىد التدريب التقني

(ز )

إعادة تأىيؿ العامؿ الذى تحدث إعاقتو فى العمؿ وتحويمو لوظيفة تتناسب

(ح)

والفني ،

وامكانياتو ومقدراتو وفقاً لظروؼ إعاقتو ،

توفير وسائؿ تيسيرية معقولة فى أماكف العمؿ تالئـ أوضاع المعاقيف المختمفة

،

(ط)

إدخاؿ المعاقيف تحت مظمة التأميف اإلجتماعي ،

( ي)

إعفاء الوسائؿ التيسيرية الصحية لممعاؽ ،

(ؾ)

إجراء الكشؼ المبكر عمى األطفاؿ المعاقيف والنساء الحوامؿ لمتقميؿ مف
اإلعاقة ومنع حدوث المزيد منيا ،

(ؿ )

تخصيص برامج خاصة لممعاقيف والعمؿ عمى توثيؽ أنشطتيـ المختمفة ،

(ـ )

إستخداـ لغة اإلشارة في جميع البرامج ما أمكف ذلؾ .

(ف)

تحديد أماكف خاصة لدخوؿ المعاقيف لدور الرياضة ومجاالت األنشطة الثقافية
المختمفة ،

(س)
(ع)

إقامة الميرجانات الثقافية والرياضية إلبراز قدرات ومواىب المعاقيف ،

إتخاذ التدابير الالزمة لتسييؿ إمكانية وصوؿ المعاقيف لممبانى والطرؽ

ووسائؿ النقؿ والمرافؽ األخرى ،
(ؼ)
( ص)

توفير الوسائؿ التيسيرية فى التصميمات اليندسية لممبانى التى تكفؿ وصوؿ
وتحركات المعاقيف بسيولة،

تحديد نسبة مف األراضى فى الخطة اإلسكانية العامة واإلسكاف الشعبى

يتنافس عمييا المعاقوف ،
(ؽ )
(ر )

تخصيص مواقؼ خاصة لسيارات المعاقيف داخؿ المرافؽ العامة ،
إدخاؿ عالمات الحركة والمرور لممعاقيف ضمف إمتحاف منح الرخصة
لمسائقيف ،

(ش)

وضع الفتات بمغة اإلشارة لمفيـ ،

(ت)

إعفاء المعاقيف مف الرسوـ الخاصة بإستخراج الوثائؽ التعريفية في حالة العجز
عف سدادىا ،

( ض)
()3

إعفاء األجيزة التعويضية ومعينات العمؿ والحركة والتعميـ لممعاقيف مف الرسوـ

الجمركية .

يجوز لمجمس الوزراء أف يضيؼ  ،بموجب ق ارر يصدره أي حقوؽ وامتيازات واعفاءات وتسييالت
أخرى لممعاقيف.

الفصل الثالث

المجمس القومي لممعاقين
5ػ

( )1

إنشاء المجمس.

ينشأ مجمس يسمى " المجمس القومي لممعاقيف " وتكوف لو شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية وخاتـ

عاـ ولو حؽ التقاضي باسمو .

6ػ
اآلتي :

()2

يكوف مقر المجمس بوالية الخرطوـ .

()3

يكوف أجؿ المجمس أربع سنوات .

()4

يخضع المجمس إلشراؼ الوزير .
تشكيل المجمس.

بناء عمى توصية الوزير مف رئيس و عدد مف األعضاء عمى الوجو
يشكؿ المجمس بقرار مف مجمس الوزراء ً
(أ )

الوزير

(ب)

 %51مف األعضاء مف المعاقيف ،
(ج )

(د )

7ػ

8ػ

ييدؼ المجمس لتحقيؽ اآلتي :
(أ )

 %51مف األعضاء مف الفاعميف لتيسير دمج المعاؽ في المجتمع ،

األميف العاـ

الصندوق

عضواً ومقر اًر .

أىداف المجمس.
اإلىتماـ بقضايا المعاقيف والعمؿ عمى حميا ،

(ب)

العمؿ عمى دمج المعاقيف وجعميـ قوة فاعمة في المجتمع ،

(ج)

العمؿ عمى إنفاذ حقوؽ المعاقيف مع الجيات المختصة .
إختصاصات المجمس.

يختص المجمس بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج لممعاقيف.

الفصل الرابع

رئيس ًا

9ػ

()1

إنشاء الصندوق ومقره وادارتو وأىدافو.

لتحقيؽ أىداؼ ىذا القانوف  ،ينشأ صندوؽ يسمى " الصندوؽ القومى لممعاقيف " وتكوف لو
شخصية اعتبارية وخاتـ عاـ وحؽ التقاضى بإسمو .

()2

يخضع الصندوؽ إلشراؼ الوزير .

()3

يكوف مقر الصندوؽ بوالية الخرطوـ .

()4

ييدؼ الصندوؽ الى تمويؿ أنشطة وبرامج رعاية وتأىيؿ المعاقيف التي تنفذىا األجيزة الرسمية

ومنظمات المجتمع المدني التي تعمؿ في مجاؿ اإلعاقة عمى المستوى القومي والوالئي .
()5

يشكؿ الوزير بقرار منو مجمس إلدارة الصندوؽ مف رئيس متفرغ وعدد مناسب مف األعضاء عمى
أف يكوف مف بينيـ الوزراء المختصوف بالواليات وخمسة أعضاء مف ذوي الخبرة والكفاءة في

مجاؿ اإلعاقة .
()6

11ػ

11ػ

يعمؿ أعضاء مجمس اإلدارة عمى أساس التطوع .
موارد الصندوق المالية.

تتكوف الموارد المالية لمصندوؽ مف اآلتى :

()1

( أ)

ما تخصصو لو الدولة مف اعتمادات مالية ،

(ب)

المنح واليبات واإلعانات الداخمية والخارجية التى يقبميا الوزير ،

(ج )

العائد مف استثمار أمواؿ الصندوؽ ،

(د )

أى موارد أخرى مشروعة يوافؽ عمييا الوزير .
استخـدام الموارد المالية لمصندوق.

تستخدـ الموارد المالية لمصندوؽ فى تحقيؽ أىدافو فحسب .
(أ )

إدارة الصندوؽ وتنفيذ أعمالو ،

(ب)

سداد التزامات الصندوؽ ،

(ج )

دعـ مشاريع وخطط وبرامج المعاقيف بالواليات ،

(د )

مقابمة مصروفات الصندوؽ بما فى ذلؾ اإلىالؾ واإلبداؿ ،

(ىػ)

12ػ

()2

دوف المسػاس بعمػوـ ما تقدـ تستخػدـ المػوارد المالية لمصندوؽ فى اآلتى :

دفع أجور وعالوات ومخصصات العامميف بالصندوؽ وفوائد ما بعد الخدمة .
()3

تحدد الموائح نسب أوجو الصرؼ في الفقرات (أ ) ( ،ب) و (ج) .

إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.

تعفى أمواؿ الصندوؽ الثابتة والمنقولة مف جميع الضرائب والرسوـ والعوائد المقررة بالتنسيؽ مع الجيات

المختصة .

13ػ

موازنة الصندوق.

تكوف لمصندوؽ موازنة مستقمة تعد وفقاً لألسس المحاسبية السميمة خالؿ ثالثة أشير قبؿ نياية السنة
المالية  ،ويجب عمى الصندوؽ أف يرفع عف طريؽ الوزير لمجيات المختصة قبؿ نياية كؿ سنة مالية بوقت
كاؼ الموازنة السنوية شاممة لإليرادات والمصروفات لمسنة المالية القادمة لمموافقة عمييا .

14ػ

حفظ الحســابات والدفاتر والسجالت.

يقوـ الصندوؽ بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة ألعمالو تعد وفقاً لألسس المحاسبية السميمة وحفظ

()1

السجالت والدفاتر المتعمقة بذلؾ .
()2

تنشأ بالصندوؽ وحدة حسابية تكوف مسئولة عف تنفيذ السياسة المالية وفقاً لمضوابط المعموؿ بيا .

()3

15ػ

تودع أمواؿ الصندوؽ فى المصارؼ فى حسابات جارية أو حسابات استثمار ،عمى أف يكوف
التعامؿ فى تمؾ الحسابات والسحب منيا وفقاً لمكيفية التى يحددىا الوزير .
مراجعة أموال الصندوق.

يقوـ ديواف المراجعة القومى أو مف يفوضو فى ذلؾ بمراجعة حسابات الصندوؽ فى نياية كؿ سنة مالية
ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامى والموازنة السنوية لموزير .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
16ػ

17ػ

شئون المعاقين.

تتولى اإلدارة مسئولية اإلشراؼ عمى شئوف المعاقيف وتقوـ بأعباء األمانة العامة لممجمس .
شيادة اإلعاقة.

يصدر األميف العاـ شيادة اإلعاقة لكؿ معاؽ بعد تحديد القومسيوف الطبى نسبة العجز وفؽ أحكاـ قانوف

القمسيوف الطبى الساري .

18ػ

ال يجوز تصفية الصندوؽ اإل بقانوف .

تصفية الصندوق.

إعتبار أموال الصندوق أموال عامة .

19ػ

تعتبر أمواؿ الصندوؽ أمواالً عامة .

21ػ

كؿ مف يدعى أنو معاؽ ويحصؿ عمى إعفاء أو تسييؿ وفؽ أحكاـ ىذا القانوف والموائح الصادرة بموجبو

المخالفات والعقوبات.

ويثبت خالؼ ذلؾ  ،يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز سنتيف أو الغرامة التى تحددىا المحكمة أو بالعقوبتيف
معاً  ،ويجوز لممحكمة أف تحكـ بالتعويض واسترداد المنفعة التي حصؿ عمييا لصالح الصندوؽ .

21ػ

سمطة إصدار الموائح.

يجوز لموزير إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .

