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دورة الإنعقاد الرابع

قانون الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة القومي ل�سنة 2017 م 

اأجاز  م,   2005 ل�سنة  الإنتقايل  ال�سودان  جمهورية  د�ستور  باأحكام  عماَل 
ه:-  املجل�ص الوطني ووقع رئي�ص اجلمهورية, القانون الآتي ن�سّ

الف�سل الأول 

اأحكام متهيدية 

اإ�سم القانون وبدء العمل به 

1- ي�سمى هذا القانون " قانون الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة القومي ل�سنة 2017 م", ويعمل به من تاريخ 
التوقيع عليه.  

اإلغـــــاء واإ�ستثنــــاء

�سدرت  التي  والإجراءات  والأوامر  اللوائح  تظل  اأن  على  م   2009 ل�سنة  املعاقني  قانون  يلغى   -2
مبوجبه �سارية اإىل اأن تعّدل اأو تلغى مبوجب اأحكام هذا القانون.

تف�سري

3- يف هذا القانون, ما مل يقت�ص ال�سياق معنى اآخر:- 
»الوزير املخت�ص «                             : يق�سد به الوزير الذي يحدده رئي�ص اجلمهورية

: يق�سد به اأي �سخ�ص ولد اأو اأ�سيب                                 »ال�سخ�ص ذو العاقة «  
كليَا  اأو احل�سية  العقلية  اأو  قدرته اجل�سدية  اأثر يف  بق�سور   
خمتلف  مع  التعامل  من  متنعه  قد  دائمة  ب�سفة  جزئيَا  اأو 

احلواجز ب�سورة كاملة, 
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: يق�سد بها اإحتادات  ذوي الإعاقة النوعية  وموؤ�س�سات ذوي »تنظيمات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  «
اأو  اأو جمعية  منظمة  اأو  مركز  اأو  معهد  الأخرى من  الإعاقة 
رابطة اأو كيان يعمل يف جمال حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  
اأو وقايتهم اأو تاأهيلهم اأكادمييَا اأومهنيَا اأو ثقافيَا اأو اجتماعيَا 
اأو نف�سيَا اأو �سحيَا مت ت�سجيلها وفقَا لأحكام القانون املنظم 

لذلك,  
: يق�سد به املجل�ص القومي للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة املن�ساأ »املجل�ص« 

مبوجب اأحكام املادة 5, 
: يق�سد به رئي�ص املجل�ص القومي للأ�سخا�ص  ذوي الإعاقة »الرئي�ص« 

املعني مبوجب اأحكام املادة 6,
: يق�سد اأمني املجل�ص املعني مبوجب  اأحكام املادة 11, » الأمني العام« 

اأحكام »المانة العام« العامة للمجل�ص املن�ساأة مبوجب  : يق�سد بها الأمانة 
املادة 10)1(, 

احلكومية »اجلهات ذات ال�سلة«   والوحدات  والأجهزة  الوزارات  بها  يق�سد   :
ذات  اخلا�ص  القطاع   ووحدات   املدين  املجتمع  ومنظمات 

ال�سلة بتنظيمات الأ�سخا�ص  ذوي الإعاقة,

التي » التاأهيل واإعادة التاأهيل »  العنا�سر   املتعددة  واخلدمات  الربامج  به  يق�سد   :
حتقيق  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  متكني  اإىل  تهدف 
واإ�ستعادة قدراتهم البدنية اأو العقلية اأو النف�سية اأو املهنية اأو 

الجتماعية اأو القت�سادية اإىل اأعلى م�ستوى ممكن,

التي »الدمج «  وال�سيا�سات  واخلطط  والربامج  التدابري  به  يق�سد   :
لل�سخ�ص ذي الإعاقة  يف  الكاملة  ت�ستهدف تقرير امل�ساركة 
املجتمع واإ�سراكه يف مناحي  احلياة املختلفة ب�سورة فعالة, 
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على » الو�سائل  التي�سريية «  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  تعني  و�سيلة  اأي  بها  يق�سد   :
ممار�سة حياتهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين وي�سمل ذلك 
والكهربائية  والإلكرتونية  والتعوي�سية  الفنية  الأجهزة  كافة 
وفقَا  وبتنظيماتهم  بهم  اخلا�سة  وال�سيارات  وامليكانيكية 

للك�سف الذي يحدده املجل�ص مع اجلهات ذات ال�سلة,
حدوث »الوقاية « من  واملنع  للحد  اللزمة  التدابري  كل  بها  يق�سد   :

الإعاقة,
: يق�سد به  ال�سندوق الذي ين�ساأ لتنفيذ  برامج»ال�سندوق« 

  الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  وفقَا للمادة 8)3(,  
اأ�سا�ص  »التمييز  على اأ�سا�ص الإعاقة« على   التقييد  اأو  الإ�ستبعاد  اأو  التمييز  به  يق�سد   :

اإحباط   اأو  اإ�سعاف  اأثره  اأو  عر�سه  يكون   الذي  الإعاقة 
الإعرتاف بكافة حقوق الإن�سان واحلريات ال�سا�سية او التمتع 
بها  اأو ممار�ستها على قدم  امل�ساواة مع الآخرين  يف احلقوق 

املدنية , ال�سيا�سية , القت�سادية , الجتماعية و الثقافية 
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الف�سل الثاين 
حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

واإمتيازاتهم  وت�سهيالتهم واإعفاءاتهم وتنفيذها 

مع  يتفق  مبا  والإعفاءات  والت�سهيلت  والإمتيازات  احلقوق  الإعاقة  ذوي  للأ�سخا�ص  يكون    -4
الدولة  اأجهزة  كافة  وتلتزم  ال�سودان,  عليها  �سادق  التي  الدولية  والإتفاقيات  املعاهدات 
والت�سهيلت  والإمتيازات  احلقوق  لهم  يكون  ذلك  بعموم  الإخلل  عدم   ومع  بتنفيذها, 

والإعفاءات على النحو الآتي :- 
يحقق  الإعاقة مبا  نوع  مع  يتنا�سب  العلمية مبا  التخ�س�سات  اأو  بامل�ساق  دون متييز  التعليم  )اأ(  

مقا�سد الدمج.
)ب( التاأهيل وتنمية قدرات ذوي الإعاقة ال�سديدة اأو املزدوجة متى اقت�ست م�سلحتهم, وذلك عن 

طريق  اإن�ساء موؤ�س�سات خا�سة, 
الكتابة   واأنواع  الكلمية  غري  اللغات  اأ�سكال  من  وغريها  الإ�سارة  ولغة  برايل  طريقة  تعلم  )ج(  

البديلة واملعينات الفنية والو�سائل التعليمية اللزمة. 
)د(  دمج الطلب من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة مع اأقرانهم من غري الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  يف 
مناحي التعليم املختلفة وتنفيذها من خلل موؤ�س�سات التعليم العام والعايل والبحث العلمي 
ومعاهد ومراكز التدريب املهني وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة, عن طريق اإعتماد برامج 

خم�س�سة لذلك, 
القطاع   ويف  املختلفة  الدولة  اأجهزة  يف  التعيني  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  حفظ  )هـ(  
اخلا�ص مبا يف ذلك امل�سروعات الإنتاجية والتعاونية والإ�ستخدام الذاتي وت�سغيل اخلريجني  

يف برامج تخفيف حدة الفقر وغريها,  
)و(  تدريب الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بالتن�سيق مع معاهد ومراكز التدريب التقني والتقاين والفني 

وذلك عن طريق حتديد  ن�سبة لهم, 
)ز(  تهيئة بيئة املوؤ�س�سات التعليمية وتي�سري ال�سبل لإمكانية الو�سول اإليها, 

�سخ�ص  اأي  اإ�ستبعاد  وعدم  املجالت  كافة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  من  املتفوقني  حتفيز  )ح( 
موؤهل من الإلتحاق باأي مهنة تنا�سبه ب�سبب الإعاقة, 

اإمكانياته   تتنا�سب  لوظيفة  وحتويله  العمل  يف  اإعاقته  حدثت  الذي  العامل  تاأهيل  اإعادة  )ط( 
ومقدراته وفقَا لظروف اإعاقته, وفقَا ملا تن�ص عليه  اللوائح, 
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يف  تخ�سهم  وم�ساريع  برامج  باإدراج  الإعاقة  ذوات  والن�ساء  الإعاقه  ذوي  الأطفال  متكني  )ي( 
�سيا�سات اجلهات ذات ال�سلة, 

)ك(  اإجراء الك�سف املبكر على الأطفال ذوي الإعاقة والن�ساء احلوامل للتقليل من الإعاقة  واأثرها 
واحليلولة دون وقوع املزيد من الإعاقة,

املختلفة يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  اأو�ساع  تلئم  التي  املعقولة  التي�سريية  الو�سائل  توفري  )ل(  
اأماكن العمل,

 )م( اإدخال الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة حتت مظلة التاأمني واإدخال اخلدمات  ال�سحية  والعلجية  
احلركية وال�سمعية والب�سرية والذهنية اخلا�سة يف مظلة التاأمني ال�سحي, 

ال�سمان   برامج  مظلة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  من  الك�سب  عن  كليَا  العاجزين  اإدخال  )ن(  
واحلماية الجتماعية, 

)�ص(  توفري خدمات التوعية ال�سحية املجتمعية الهادفة اإىل مكافحة العادات واملمار�سات التي 
ت�سبب الإعاقة اأو تزيد منها خا�سة الربامج املتعلقة بزواج الأقارب والن�ساء احلوامل والأطفال 

حديثي الولدة,
توثيق  على  وتعمل  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ص  خا�سة  م�ساحات  الإعلم  و�سائل  تخ�س�ص  )ع(  
اأن�سطتهم املختلفة يف و�سائلها املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة واأن ت�ستخدم لغة الإ�سارة 

مع  م�ساحبة  ال�سوت لنطق الكتابة على ال�سا�سة يف جميع الربامج ما اأمكن ذلك, 
الأن�سطة  وجمالت  الريا�سة  لدور  الأعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  لدخول  خا�سة  اأماكن  حتديد  )ف(  
خا�سة  مواقف  وتخ�سي�ص  الأماكن,  لتلك  تي�سريا  الأخرى  وال�سياحية  والريا�سية  الثقافية 

ل�سياراتهم داخل املرافق العامة,
اإمكانية و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة للمباين والطرق   التدابري اللزمة لت�سهيل  اإتخاذ  )�ص(  

وو�سائل النقل واملرافق الأخرى,
ذوي   الأ�سخا�ص  متكن  التي  للمباين  الهند�سية  الت�سميمات  يف  التي�سريية  الو�سائل  توفري  )ق(  

الإعاقة من الو�سول للخدمات الإلكرتونية  وتقنيات املعلومات املتجددة  وا�ستخدامها, 
القطاع  وت�سجيع  والذهنية  والب�سرية  وال�سمعية  احلركية  الطبية  التعوي�سية  الأجهزة  توفري  )ر( 

اخلا�ص على توفري  هذه املعينات وتوطينها,
)�ص(  حتديد ن�سبة من اأرا�سي اخلطة الإ�سكانية العامة والإ�سكان ال�سعبي يتناف�ص عليها الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة,     
)ت( اإدخال علمات حركة املرور واملواقف اخلا�سة لل�سخا�ص ذوي الإعاقة �سمن  اإمتحان منح 

رخ�سة لل�سائقني وو�سع لفتات بلغة الإ�سارة متكنهم من فهم املطلوب,
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)ث( تتكفل احلكومة مبقابلة كافة الر�سوم الدرا�سية يف مراحل التعليم العام واجلامعي  للأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة واأبنائهم  يف حالة عدم املقدرة  املادية, 

اخلا�سة  والتعليم  واحلركة  العمل  ومعينات  والإلكرتونية  الطبية  التعوي�سية  الأجهزة  اإعفاء  )خ( 
بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من ال�سرائب والر�سوم الأخرى والر�سوم اجلمركية, مبوافقة  وزير 

املالية والتخطيط الإقت�سادي, 
)ذ( اإعفاء ال�سناعات الوطنية اخلا�سة بالو�سائل التي�سريية من كافة ر�سوم الإنتاج واأي �سرائب 

اأو ر�سوم  اأخرى مفرو�سة عليها وذلك بناء على تو�سية املجل�ص, 
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الف�سل الثالث 
اإن�ســـاء  املجل�ص 

اإن�ساء املجل�ص والإ�سراف عليه
�سخ�سية  له  وتكون  الإعاقة"  ذوي  للأ�سخا�ص  القومي  "املجل�ص  ي�سمى  جمل�ص  ين�ساأ   )1(   -5

اإعتبارية وخامت عام وله حق التقا�سي باإ�سمه. 
)2( يكون املقر الرئي�ص للمجل�ص بالعا�سمة القومية وله اإن�ساء فروع يف وليات ال�سودان. 

)3( تكون مدة عمل املجل�ص اأربع �سنوات. 
)4( يخ�سع املجل�ص لإ�سراف رئي�ص اجلمهورية اأو من يفو�سه.

 
ت�سكيل املجل�ص

6-    ي�سكل املجل�ص بقرار من جمل�ص الوزراء وبتو�سية من الوزير املخت�ص من رئي�ص وعدد من 
عن  يقل  ل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  من  وعدد   ال�سلة  ذات  الوزارات  وزراء  من  الأع�ساء 
50% من جملة الأع�ساء والأ�سخا�ص املهتمني بالإعاقة ومنظمات املجتمع املدين ويكون الأمني 

العام ع�سوًا مقررًا.
اأهداف املجل�ص

يهدف املجل�ص لتحقيق الآتي:   -7
اإدماج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع ومتكينهم من اإبراز قدراتهم مبا ي�سمن لهم   اأ- 

امل�ساركة الفاعلة يف كافة منا�سط املجتمع, 
تعزيز اإحرتام حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وكرامتهم وقدرتهم واإ�سهاماتهم بجانب   ب- 
مكافحة القوالب النمطية والتمييز والتحّيز والعادات ال�سارة املتعلقة بالأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة.
اإخ�سا�سات املجل�ص و�سلطاته

)1(  تكون للمجل�ص يف �سبيل حتقيق اأهدافه الإخت�سا�سات وال�سلطات الآتية: 
على  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ص  اخلا�سة  الربامج  واإجازة  واخلطط  ال�سيا�سات  و�سع  ) اأ(  

امل�ستوى القومي بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة,
) ب(  متابعة تنفيذ حقوق واإمتيازات وت�سهيلت واإعفاءات الإ�سخا�ص ذوي الإعاقة املن�سو�ص 
ال�سودان مع  التي �سادق عليها  والإتفاقيات  اآخر  قانون  اأي  القانون ويف  عليها يف هذا 

اجلهات ذات ال�سلة,
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) ج(  املوافقة على املوازنة ال�سنوية للمجل�ص ورفعها للجهات املخت�سة لإجازتها,
) د(  الإ�سراف على الأمانة العامة, 

الوزراء  مبجل�ص  القانون  هذا  باأحكام  املتعلقة  ال�سلة  ذات  اجلهات  خمالفات  اإحالة  ) هـ(  
لإتخاذ ما يراه منا�سبًا,

للجهات  ورفعه  العامة  بالأمانة  للعاملني  والوظيفي  التنظيمي  الهيكل  على  املوافقة  ) و(  
املخت�سة لإجازته,

لقانون  وفقًا  العاملني  تعيني  على  وامل�سادقة  العامة  للأمانة  الوظيفي  الهيكل  اإجازة  ) ز(  
اخلدمة املدنية واللوائح التي تنظم ذلك,

) ح(  الإ�سراف على تنظيمات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة,
) ط(  ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة, 

ال�سندوق, مبا يحقق  اأموال  الت�سرف يف  التي حتدد كيفية  وال�سوابط  الأ�س�ص  ) ي(  و�سع 
اأهداف املجل�ص واأن�سطة وبرامج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة, 

) ك(  متلك الأموال الثابتة واملنقولة واملوافقة عليها والت�سرف  فيها وفق ما حتدده النظم 
املالية واملحا�سبية املعمول بها, 

) ل(  اإبرام العقود والإتفاقيات التي حتقق اأهدافه,
) م(  الإ�سراف على تنفيذ الإتفاقيات الدولية والإقليمية اخلا�سة  بالأ�سخا�ص ذوي  الإعاقة 

التي �سادق عليها ال�سودان,
) ن(  ن�سر الوعي العام بق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة,

اإعداد وطرح املبادرات  اخلا�سة بق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة, ) �ص( 
ال�سعي لإيجاد احللول للق�سايا التي تواجه الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة, ) ع( 

) ف(  اإ�سدار اللوائح الداخلية التي تنظم اأعماله واإجتماعاته,
لإن�ساء  الت�ساديق  باإ�سدار  املجل�ص  مع  بالتن�سيق  الإخت�سا�ص  ذات  اجلهات  اإلتزام  ) �ص(  

موؤ�س�سات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وفقَا  للقوانني واللوائح التي تنظم ذلك.
 )2(  يجوزللمجل�ص الآتي:- 

اإن�ساء �سندوق يعنى بربامج  وق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة, اأ - 
تفوي�ص اأي من �سلطاته للرئي�ص اأو الأمني  العام اأو اأي ع�سو من  اأع�سائه اأو اأية جلنة من  ب - 

الّلجان التي يكّونها بال�سروط  وال�سوابط  التي يحددها. 
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اجتماعات املجل�ص 
9-    )1(  يجتمع املجل�ص اإجتماعَا دوريَا  ثلث مرات على  الأقل يف ال�سنة ويجوز   للرئي�ص دعوته 

لإجتماع  طارئ بطلب من ثلث الأع�ساء. 
 )2( يكتمل الن�ساب القانوين لإجتماعات  املجل�ص بح�سور اأغلبية الأع�ساء ويف  حالة عدم 
اأ�سبوع ويكون الإجتماع  اأق�ساها  اإجتماع اآخر يف مدة  اإكتمال الن�ساب القانوين يحدد 

قانونيَا  بح�سور ثلث الأع�ساء.
)3(  جتاز قرارات املجل�ص باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين ويف حالة  ت�ساوي  الأ�سوات يكون 

للرئي�ص �سوت مرجح.
الف�سل الرابع 

الأمانة العامــــة
اإن�ســــاء الأمانة العامة وتكوينها والإ�سراف عليها 

التنفيذي والإداري واملايل  العمل  اأمني عام تتوىل  للمجل�ص برئا�سة  اأمانة عامة  تن�ساأ    )1(  -10
للمجل�ص.

)2(  تتكون الأمانة العامة من عدد من الإدارات وفقَا للهيكل التنظيمي املجاز. 

تعيني الأمني  العام 
القرار  ويحدد  املخت�ص  الوزير  من  بتو�سية  الوزراء  جمل�ص  من  بقرار  العام  الأمني  يعني     -11

خم�س�ساته واإمتيازاته. 
اإخت�سا�سات الأمني العام و�سلطاته 

12-   يكون الأمني العام امل�سئول التنفيذي والإداري واملايل للأمانة  العامة ودون الإخلل بعموم ما 
تقدم تكون للأمني العام الخت�سا�سات وال�سلطات الآتية:- 

متابعة تنفيذ القرارات ال�سادرة من املجل�ص,  اأ- 
الإعداد لإجتماعات املجل�ص,  ب- 

اإعداد مقرتحات املوازنة ال�سنوية ورفعها للمجل�ص ومتابعة تنفيذها واأدائها,  ج- 
اإعداد مقرتح الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة ورفعه للمجل�ص,  د- 

هـ  متابعة اأعمال اللجان التي يكونها املجل�ص,
و- التن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة  لتنفيذ حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وخدمة  ق�ساياهم,

ز -   التوقيع على العقود والإتفاقيات التي يربمها املجل�ص نيابة عنه,
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ط -  متثيل املجل�ص مبوافقته لدى كافة اجلهات داخل ال�سودان وخارجه والتحدث با�سمه,
الإقليمية  للمنظمات  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ب�ساأن  الدورية  ال�سودان  تقارير  اإعداد  ظ -  

والدولية بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة ورفعها للمجل�ص,
ي -  اإعداد تقارير عن اأداء الأمانة العامة املالية والإدارية ورفعها للمجل�ص,

ك -  اإ�سدار �سهادة الإعاقة,
ل -  اأي مهام اأخرى يكلفه بها املجل�ص.  

الف�سل اخلام�ص
الأحــــكام املالية

املوارد املالية للمجل�ص

13-  تتكون املوارد املالية للمجل�ص من الآتي:-
)اأ(  ما تخ�س�سه له الدولة من اإعتمادات,

)ب( الهبات واملنح والإعانات التي يوافق عليها املجل�ص.     

املوازنة  ال�سنوية
14- )1(  تكون للمجل�ص موازنة �سنوية م�ستقلة تعد وفقَا للأ�س�ص املعمول بها يف الدولة 

       )2(  يعد الأمني العام املوازنة ال�سنوية للمجل�ص لإعتمادها  ورفعها  للجهات  املخت�سة. 

حفظ احل�سابات والدفاتر
15-    )1( يحفظ املجل�ص ح�سابات  �سحيحة  وم�ستوفاه لأعماله  وفقَا للأ�س�ص املحا�سبية ال�سليمة.

         )2(  تودع اأموال املجل�ص يف امل�سارف يف  ح�سابات جارية اأو ح�سابات اإ�ستثمار على اأن يكون 
واملحا�سبية  املالية  الإجراءات  قانون  التي  يحددها  وال�سوابط  للأ�س�ص  وفقَاَ  فيها  التعامل 

ل�سنة  2007 م.

املراجعة
16-  يقوم ديوان املراجعة القومي اأو من يفو�سه مبراجعة ح�سابات املجل�ص يف نهاية كل �سنة مالية 
ويرفع تقريره  م�سحوبَا بالتقرير اخلتامي واملوازنة  ال�سنوية للمجل�ص   لإعتمادها ورفعها 

للجهات املخت�سة. 
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الف�سل ال�ساد�ص
اأحكام عامة
�سهادة اإعاقة

يحددها  التي  العجز  ن�سبة   على  بناء  الإعاقة  ذي  لل�سخ�ص  �سهادة  العام  الأمني  ي�سدر     -17
القم�سيون الطبي وفقَا لأحكام قانون القم�سيون الطبي ل�سنة 2008م . 

�سهادة اإعاقة
18-    )1(  تكون لكل �سخ�ص من ذوي الإعاقة �سهادة اإعاقة تعترب وثيقة ر�سمية اأمام اجلهات 

املخت�سة. 
         )2(  حتدد اللوائح كيفية اإ�ستخراج البطاقة اخلا�سة بكل فئة من ذوي الإعاقة ا�ستنادَا على 

�سهادة  الإعاقة. 

اجلرائم والعقوبات
ذوي  الأ�سخا�ص  من  اأنه  على  �سخ�ص  ي�ستغل  اأو  ي�ستخدم  من  كل  مرتكبَا جرمية  يعد   )1(   -19
الإعاقة اأو يدعي اأنه كذلك ويح�سل على اأعفاء اأو ت�سهيل اأو اإمتياز وفقَا لأحكام هذا القانون 
اأو  �سنتني  جتاوز  ل  مدة  بال�سجن  ويعاقب  مبوجبه,  ال�سادرة  اللوائح  اأو  اآخر  قانون  اأي  اأو 
بالتعوي�ص  حتكم  اأن  للمحكمة  ويجوز  معَا  بالعقوبتني  اأو  املحكمة  حتددها  التي  بالغرامة 

واإ�سرتداد املنفعة التي ح�سل عليها ل�سالح ال�سندوق. 
       )2( يعد مرتكبَا جرمية  اأي تنظيم  من تنظيمات  الأ�سخا�ص  من ذوي العاقة اأو اأي  تنظيمات  
اأو  جهات اأخرى  , ي�ستغل �سخ�ص من الأ�سخا�ص  ذوي الإعاقة اأو اأو�ساعهم اأو يرتبح من 
وراء ذلك  , ويعاقب بال�سجن  مدة لجتاوز  ثلث �سنوات  اأو بالغرامة التي حتددها املحكمة  

اأو  بالعقوبتني معَا . 

�سلطة اإ�سدار  اللوائح 
20 –   يجوز للمجل�ص مبوافقة الوزير املخت�ص اإ�سدار اللوائح اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 
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�ســـــــــــــــهادة

   بهذا اأ�سهد باأن املجل�ص الوطني قد اأجاز قانون الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ل�سنة 2017 م, يف جل�سته 
رقم )41( من دورة الإنعقاد الرابع بتاريخ  12 ربيع ثاين 1438هـ  املوافق 10 يناير 2017م,كمـا 
قررت اللجنة الدائمة امل�سرتكة للمجل�سني يف اإجتماعها رقم )13( بتاريخ 4 جمادى الأول 438هــ  

املوافق 1 فرباير 2017م اأن هذا القانون ل يوؤثر على م�سالح  الوليات. 

                                                                                                  اإبراهيم اأحمد عمــر 
                                                                                                 رئي�ص املجل�ص الوطني 

رئي�ص اللجنة الدائمة امل�سرتكة للمجل�سني 

اأوافق 
            امل�ســري 

                   عمر ح�سن احمد الب�سري 
                        رئي�ص  اجلمهورية 

التاريخ :  5/17/  1438هـ
التاريخ : 2/24/  2017م 


