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 تشريع         مجلس الشعب

 قانون رعاية وتأهيل المعوقين

 ١٩٨٤لسنة 

 :تي نصهوافقة رئيس الجمهورية القانون اآلصدر مجلس الشعب بمأ الدستور أحكامعمال ب

 الفصل االول

-------- 

 ة تمهيـديـأحكام

 اسم القانون وبدء العمل به

تاريخ من  ويعمل به   " ١٩٨٤قانون رعاية وتأهيل المعوقين لسنة      " القانون  هذا  يسمى   )١

 .   التوقيع عليه

 تفسير

 :في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى اخر )٢

شراف على رعاية   ير الذي يحدده رئيس الجمهورية لإل     يقصد به الوز   "الوزير" 

 .وتأهيل المعوقين

يقصد به كل شخص يكون بسبب عجز مستديم جسماني أو حركي أو               "معوق" 

عمال التي يقوم بها     سمعي غير قادر على أداء األ      عقلي أو بصري أو   

 .من هم في سنه من االشخاص االصحاء

يقصد به المجلس القومي لرعاية وتأهيل المعوقين المنشـأ بموجـب            "مجلس" 

 .من هذا القانون) ٣(المادة 



 ٢

صـاتهم  اتشمل أجهزة المعوقين وكراسيهم المتحركـة وعربـاتهم وب         "معدات" 

 .وأيه معدات أخرى يحددها المجلسووسائلهم التعليمية 

 يقصد به مجلس االقليم للمعـوقين أو مجلـس العاصـمة القوميـة              "المجلس االقليمي" 

من هـذا   ) ٢٣( المادة   بللمعوقين حسب مقتضى الحال والمنشأ بموج     

 .القانون

 المـادة  بيقصد به صندوق مال رعاية وتأهيل المعوقين المنشأ بموج         "الصندوق" 

 .لقانونمن هذا ا) ١٢(

 الفصل الثاني

-------- 

 مجلس رعاية وتأهيل المعوقين

  المجلسإنشاء

المجلس القومي لرعاية وتأهيل " غراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمىأ لتحقيق /١ )٣

عتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله ان إوتكون له شخصية " المعوقين

 .يقاضى باسمه بصفته مدعيا أو مدعى عليه

 .كون مقر المجلس الخرطوم ي/٢

 تشكيل المجلس

 يشكل رئيس الجمهورية المجلس بقرار جمهوري يصدر بناء على توصية الوزير /١ )٤

 :على النحو االتي

 رئيسا    الوزير/أ



 ٣

  اعضاء يمثلون الوزارات والمصالح والهيئات المختصة وممثل لكل اقليم وممثل/ب

 .األعضاءخر من أللعاصمة القومية وأي عدد مناسب 

 . يحدد القرار الجمهوري مدة العضوية/٢

 مسؤولية المجلس

 .عماله أمام الوزيرأيكون المجلس مسؤوال عن أداء  )٥

 ختصاصات المجلسإ

لخطط والبرامج لرعاية يختص المجلس القومي بوجه عام بوضع السياسة العامة وا/ ١ )٦

شراف الفني إلوا. عضاء صالحين في المجتمعأعادة تأهيلهم بما يجعلهم إالمعوقين و

 . هذا القانونأهداف والتنسيق بينها لتحقيق اإلقليميةعلى المجالس 

 :تياآلبخالل بعمومية ما تقدم يختص المجلس إ دون من/ ٢

  .كمله على الوجه األأهدافين بما يحقق دارة صندوق مال رعاية المعوقإ )أ 

 .الموافقة على الميزانية السنوية للصندوق )ب 

 . المجلسأهدافلتزامات التي تحقق في كل اإلصدار السندات والدخول إ )ج 

موال عقارية كانت أو منقولة سـواء بالشـراء أو خالفـه وبيعهـا              تملك األ  ) د 

 هـذا   أهـداف امة أية منشأت عليها لتحقيق      إق وتأجيرها ورهنها و   ستثمارهاإو

 .القانون

القيام من تلقاء نفسه أو بالتعاون مع مصلحة الرعايـة االجتماعيـة بـوزارة              )ه 

 : أو أي جهة أخرى باالتياإلقليميةالداخلية ومع المجالس الشؤون 

قهم وكيفيـة   يسـباب تعـو   أجراء الدراسات لمعرفة    إ المعوقين وتصنيفهم و   أعدادحصر  : أوالً

 .تالفيها



 ٤

 الحلول العملية   جتماعية للمعوقين ووضع  جراء دراسات لالثار النفسية واإل    إالعمل على   : ثانياً

ـ    أمع بهم ك  عتراف المجت إلها والعمل على     جراءات التوعيـة   إعضاء صالحين والقيام ب

 .العامة في ذلك المجال

 .المساعدة في معالجة المعوقين بعد وقوع االصابة: ثالثاً

 .تعيين العاملين الالزمين لخدمة الصندوق )و 

 .استثمار أموال الصندوق في أي شركة أو شراكة أو أي مشروع يراه مناسبا )ز 

 هـذا  أهداف لتحقيق   أو الزما أو مساعداً   ياً  ضرورخر يكون   أالقيام بأي شيء     )ح 

 .القانون

 جتماعات المجلسإ

 .هجتماعاتإصدر المجلس الئحة داخلية لتنظيم  ي-أ )٧

 .األعضاء أغلبية حضره إذاال إجتماع المجلس قانونيا إ ال يكون -ب

 االصوات يكون لرئيس    ي االصوات وفي حالة تساو    أغلبية يتخذ المجلس قراراته ب    -ج

 . مرجحالمجلس صوت

 االفضاء بمصلحة االعضاء

يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة في أي أمر أو اقتراح أمـام                 )٨

 . المجلس بطبيعة تلك المصلحةإلى يالمجلس للنظر فيه أن يفض

 عضاء المجلسحظر تقديم قروض أل

ن عضائه أو أ  أ رئيسه أو أي من      إلىيحظر على المجلس أن يقدم قرضا أيا كان نوعه           )٩

 .عضائهأص بتعاقد بشأنه لرئيسه أو أي من يضمن للغير أي قرض خا

 



 ٥

 ختصاصات المجلسإض يتفو

 عامة له برئاسة أمين عام يعينـه رئـيس المجلـس             أمانة إنشاءيجوز للمجلس   / ١ )١٠

 . وشروط خدمتهامانةختصاصات هذه األإمناسب من الموظفين ويحدد المجلس وعدد 

 .هيكون أمين عام المجلس مقررا ل/ ٢

 الفصل الثالث

 صندوق مال رعاية وتأهيل المعوقين

  الصندوقإنشاء

"  هذا القانون ينشأ تحت رعاية رئيس الجمهوريـة صـندوق يسـمى            أهدافلتحقيق  ) ١٢

 .يقوم بادارته المجلس ويكون مركزه بالخرطوم" صندوق مال رعاية وتأهيل المعوقين

 غراض الصندوقأ

عادة تأهيلهم  إعمليات الخاصة برعاية المعوقين و    ل تمويل جميع ا   إلىيهدف الصندوق   ) ١٣

 .ختصاصات المجلس حسبما هو محدد في هذا القانونإوتنفيذ 

 موارد الصندوق

 :تتكون موارد الصندوق من االتي) ١٤

 .عتمادات ماليةإما تخصصه له الدولة من  )أ 

 .ئاتفراد والجماعات والهيوالهبات المحلية والعالمية من األتبرعات واالعانات ال )ب 

 .وقاف التي توقف لصالح الصندوق داخل أو خارج السوداناأل )ج 

 .ستثمار أموال الصندوقإاالموال العائدة من  )د 

 .العقارات التي تمنحها له الدولة )ه 

 ..أي موارد أخرى مشروعة )و 



 ٦

 ميزانية الصندوق

 تكون للصندوق ميزانية عامة تعد سنويا خالل ثالثة أشهر من نهاية السـنة الماليـة    -١) ١٥

 ..خر يونيو من السنة التاليةأ أول يوليو من كل سنة وتنتهى في تي تبدأ فيال

 .يرادات والمصروفات المخصومة عليها تشتمل الميزانية على تقديرات اإل-٢     

 خر في أي فصل من تلك التقديرات  أ إلى يجوز للمجلس أن ينقل مبالغ من بند -٣     

 .مة ذلكمدة متى اقتضت المصلحة العا    المعت

 يداع أموال الصندوق في المصارفإ

تودع أموال الصندوق في حسابات جارية لدى أي مصرف مقبول لدى المجلس ويجـوز     ) ١٦

ن يكون التعامل في هذه الحسابات بالكيفية التي تحددها اللوائح          أيداعها في حساب ايداع على      إ

 .التى تصدر بموجب هذا القانون

 ائبعفاء أموال الصندوق من الضرإ

. هليه والمنح وسائر مـوارد    إرباحه والهبات التي توهب     أموال الصندوق و  أتعفى جميع   ) ١٧

 .ومتصرفاته من جميع أنواع الضرائب

 االحتياطي العام

 .يحتفظ المجلس بمال لالحتياطي العام يغذي من وقت الخر من فائض موارد الصندوق) ١٨

 مسك الحسابات

 .يرادات والمصروفاتيمسك المجلس حسابات منتظمة لإل) ١٩



 ٧

 مراجعة الحسابات

 .يقوم المراجع العام أو من يعينه من المراجعين بمراجعة حسابات الصندوق) ٢٠

 ستخدام موارد الصندوقإ

 :ستخدم موارد الصندوق لتحقيق االتيت/ ١) ٢١

 .دفع مستحقات العاملين في خدمة الصندوق حسبما تحدده اللوائح )أ 

 .ةحجاستثمارها في مشاريع نا )ب 

 .تغذية االحتياطي العام )ج 

 .مواجهة التزامات الصندوق )د 

 الحساب الختامي والتقارير

 :اآلتيةيرفع المجلس للوزير خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية التقارير ) ٢٢

 .بيان الحساب الختامي وحساب االرباح والخسائر )أ 

 .تقرير المراجع العام عن حسابات الصندوق) ب

سير العمل في الصندوق اثناء السنة المالية المنصرمة كما يوضح تقرير يوضح ) ج

 .البرامج والخطط التي تتعلق باالستثمار والتمويل في المستقبل



 ٨

 الفصل الرابع

  للمعوقيناإلقليميةالمجالس 

 اإلقليمية المجالس إنشاء

ـ          إيجوز لحاكم كل    ) ٣ " مىقليم ومعتمد العاصمة القومية بقرار منه أن يشكل مجلسا يس

مجلس العاصمة القومية للمعوقين حسـب مقتضـى        ) أو" ( قليمي للمعوقين اإلالمجلس  

 . الحال

 قليميختصاصات المجلس اإلإ

لخطط والبرامج لرعايـة    قليمي بوضع السياسة العامة وا     يختص المجلس اإل   /١) ٢٤

قليم أو العاصـمة القوميـة      عضاء صالحين في اإل   أعادة تأهيلهم ليصبحوا    إالمعوقين و 

 .سب مقتضى الحالح

مـن  ) ٢١٦ ( قليمي جميع االختصاصات الواردة في المادة      يباشر المجلس اإل   /٢    

 .هذا القانون في حدود االقليم أو العاصمة القومية حسب مقتضى الحال

 اإلقليمية للمجالس  عامةأحكام

 اإلقليميةمن هذا القانون على المجالس ) ١١، ١٠، ٩، ٨،  ٧( المواد   أحكامتطبق  ) ٢٥

 . الحالىقاليمها أو العاصمة القومية حسب مقتضأي حدود ف

 قليمي لمال المعوقينالصندوق اإل

دة تأهيلهم ينشأ تحت رعاية حـاكم       اعإض تمويل عمليات رعاية المعوقين و     بغر) ٢٦

الصـندوق  " صندوق يسمى . االقليم أو معتمد العاصمة القومية، حسب مقتضى الحال       



 ٩

دارتـه  إأو معتمد العاصمة القومية كيفية      قليم  قرر حاكم اإل  وي" االقليمي لمال المعوقين  

 .وتنظيم موارده المالية

 الفصل الخامس

 عفاء وتسهيالت للمعوقينإ

 عدات المعوقين من الرسوم الجمركية والضرائبمعفاء إ

 تعفى المعدات التي يستعملها المعوقون من الرسوم الجمركية) ٢٧

 عفاء من ضريبة الدخلاإل

عفاء للشريحة الدنيا من الدخل لدى أعلى من الحد المقـرر فـي             إلمعوق  يمنح ا ) ٢٨

قليمي حسب ء على توصية المجلس أو المجلس اإل    النظام العام لضريبة الدخل وذلك بنا     

 .افقة وزير المالية والتخطيط االقتصاديومقتضى الحال بعد م

 عانة الماليةاإل

يجـوز  . م١٩٨١ت العمل لسنة    قانون التعويض عن اصابا    أحكام مع مراعاة    /١) ٢٩

عانة مالية لكل معوق يصـاب      إتوصية منه لرئيس الجمهورية بمنح      للمجلس أن يرفع    

 .بكيفية تقعده عن العمل على أن يقرر القومسيون الطبي تلك الكيفية

يجـوز  . م١٩٨١لعمل لسنة   صابات ا إ قانون التعويض عن     أحكام مع مراعاة    /٢    

صية منه لحكام االقاليم أو معتمد العاصمة القومية بمـنح      قليمي أن يرفع تو   للمجلس اإل 

نة مالية لكل معوق يصاب بالكيفية التي تقعده عن العمل والتي يقررها القومسيون             اعإ

 .الطبي

 



 ١٠

 منح التسهيالت للمعوقين

خر يجوز لرئيس الجمهورية بناء على      أخالل بأي حكم في أي قانون       مع عدم اإل  ) ٣٠

 أمـر يصـدره     اور مع الجهات المختصة أن يمنح بموجـب       توصية المجلس بعد التش   

اخل السـودان   بنائهم في التعليم أو المواصالت أو العالج في د        أتسهيالت للمعوقين أو    

 .خر يراه مناسباأأو خارجه أو أي شيء 

 صدار شهادات للمعوقينإ

غراض هذا الفصل تعتبر أية شهادة يصدرها القومسيون الطبي بأن الشـخص            أل) ٣١

كور فيها معوق مقبولة لدى جميع السلطات في القطاع العام أو الخاص على أنـه               المذ

يجب أن تكون هذه الشهادة مختومة بخاتم القومسيون الطبي وبهـا صـورة شمسـية          

 . وعمله ومكان سكنههللمعوق ومحدد فيها سن

 الفصل السادس 

  عامةأحكام

 العقوبات

اء أو تسهيل أو منحه مما نـص   ل بذلك على اعف   حصكل من يدعى أنه معوق وي     ) ٣٢

 ليس معوقا كما أدعى يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين      هعليه هذا القانون وتثبت أن    

 .أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معا

 صدار اللوائحإسلطة 

صدار اللوائح الالزمة   إلمجلس   على توصية ا    يجوز لرئيس الجمهورية بناءاً    -١) ٣٣

 .كمل هذا القانون على الوجه األأحكام فيذلتن



 ١١

 :تيقدم يجوز النص في اللوائح على اآل مع عدم المساس بعموم ما ت-٢    

 في موافاة المجلس بما يطلبـه مـن         واجب الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية     )أ 

 .. هذا القانونأهدافعفاءات أو بيانات بما يحقق إ

 .التأهيل والرعاية الخاصة بالمعوقين وتنظيم معاهد أو مراكز اعادة إنشاء )ب 

ـ االجرءات الوقائية بما يمنع وقوع االصابات مع مراعاة احتيا         )ج  ات المعـوقين فـي     ج

 .التصميم الهندسي للمنشأت العامة

ستخدام المعوقين أو إعادة استخدامهم في أجهزة الدولة والقطاع الخاص حسب           إتنظيم   ) د 

 .مقدرتهم

 . تعطى لصالح المعوقينعانات والمعدات التيتنظيم منح اإل )ه 

 .تنظيم النشاطات والهوايات التي يقوم بها المعوقين )و 

 .طفالتنظيم رعاية المعوقين من األ )ز 

عفاءات والتسهيالت التي تمنح للمعوقين في مجال المعـدات ودخـول دور            تنظيم اإل  )ح 

 .الترفيه والمواصالت وغير ذلك

قليمـي أن   لى توصية المجلس اإل   قليم أو معتمد العاصمة القومية بناء ع      يجوز لحاكم اإل   )أ 

قليمية أو مديرية الخرطـوم     إ هذا القانون في حدود      أحكاميصدر اللوائح الخاصة بتنفيذ     

 .حسب مقتضى الحال

 .عادة التأهيل والرعاية الخاصة بالمعوقينإ وتنظيم معاهد أو مراكز إنشاء )ب 

معـوقين فـي    حتياجـات ال  إصابات مع مراعاة    راءات الوقائية بما يمنع وقوع اإل     جاإل )ج 

 .صميم الهندسي للمنشأت العامةالت

٣٤( 



 ١٢

عادة استخدامهم في أجهزة الدولة والقطاع الخاص حسـب         إستخدام المعوقين أو    إتنظيم   ) د 

 .مقدرتهم

 .عانات والمعدات التي تعطى لصالح المعوقين اإلحتنظيم من )ه 

 .تنظيم النشاطات والهوايات التي يقوم بها المعوقين )و 

 .طفالتنظيم رعاية المعوقين من األ )ز 

عفاءات والتسهيالت التي تمنح للمعوقين في مجـال المعـدات ودخـول دور             تنظيم اإل  )ح 

 .الترفيه والمواصالت وغير ذلك

قليمـي أن   لقومية بناء على توصية المجلـس اإل      قليم أو معتمد العاصمة ا    يجوز لحاكم اإل  ) ٣٥

يرية الخرطـوم    أو مد  ةقليميإ هذا القانون في حدود      أحكاميصدر اللوائح الخاصة بتنفيذ     

 .حسب مقتضى الحال

 



 ١٣

 شهادة

 

أهيـل  لمشروع قـانون رعايـة وت     " عاله هو صوره صحيحة     أن القانون   أاشهد  أ

بتـاريخ  ) ١٩(جازه مجلس الشعب في جلسته رقم       أوالذي  " ١٩٨٣المعوقين لسنة   

 .م١٩٨٣ ديسمبر ١٩هـ الموافق ١٤٠٤ ربيع أول ١٥

 

 عز الدين السيد

 رئيس مجلس الشعب

 

 أوافق

 رينميعفر محمد ج

 رئيس الجمهورية

 

 

 

 .هـ١٤٠٤الثالثين من شهر ربيع االول : التاريخ

 .م١٩٨٤الثالث من شهر يناير : الموافق


