قانون رقم ( )66لسنة 6999م
بشؤن رعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن
باسم الشعب .
رئٌس الجمهورٌة .
بعد االطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون آالتً نصه :
الفصل األول
التسمٌة والتعارٌف
مادة(ٌ :)6سمى هذا القانون (قانون رعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن)
مادة( :) 2ألغراض تطبٌق هذا القانون ٌكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانً المبٌنة أمام كل منهامالم ٌقتضً سٌاق
النص معنى آخر
الجمهورٌة  :الجمهورٌة الٌمنٌة .
الوزارة  :وزارة التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة .
الوزٌر  :وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة .
الالئحة  :الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون .
مصاب بعجز
المعاق  :كل شخص ذكر كان أو أنثى ثبت بالفحص الطبً انه
كلً أو جزئً مستدٌم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب فً عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلٌة أو
جزئٌة مستمدة .
رعاٌة وتؤهٌل العاقٌن  :الخدمات واألنشطة التً تمكن المعاق من ممارسة حٌاته بشكل أفضل على المستوٌات الجسدٌة
والذهنٌة والنفسٌة
واالجتماعٌة والمهنٌة .
مراكز الرعاٌة والتؤهٌل  :هً المراكز التً تنشؤ من قبل الوزارة أو تحت أشرافها وٌقدم فٌها للمعاقٌن خدمات الرعاٌة
والتؤهٌل.
التربٌة الخاصة  :هً الخدمات التربوٌة والتعلٌمٌة والرٌاضٌة التً تقدم للمعاقٌن بهدف تلبٌة حاجاتهم وتنمٌة قدراتهم
ومساعدتهم على
االندماج فً المجتمع .
الفصل الثانً
الرعاٌة والتؤهٌل
مادة (ٌ : )3تمتع كل شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التً ٌكفلها الدستور والقوانٌن النافذة األخرى .
مادة ( :) 4لكل معاق حق التؤهٌل بدون مقابل واالستفادة من برنامج التؤهٌل المهنً والرعاٌة االجتماعٌة التً تقدمها مإسسات
ومراكز دور الرعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن .
مادة ( :)5تنشؤ ا لمعاهد والمإسسات والهٌئات والمراكز الالزمة لتوفٌر خدمات التؤهٌل للمعاقٌن بالتنسٌق مع وزارة العمل
والتدرٌب المهنً وٌكون إنشاإها بتر خٌص من الوزارة وفقا ً للشروط واألوضاع التً تحددها الالئحة وعلى الجهات القائمة
الحصول على ترخٌص خالل ستة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة ( :) 6تعمل الوزارة بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة على إعداد المناهج والوسائل التعلٌمٌة لمراكز رعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن
وتوفٌر المدرسٌن والموجهٌن الفنٌٌن وإٌجار االختصاصٌٌن فً الكتابة بواسطة طرٌقة (برا ٌل) وتوفٌر المناهج المكتوبة بهذه
الطرٌقة لخدمة المكفوفٌن .
مادة (ٌ :) 7منح كل معاق تم تؤهٌله وتدرٌبه شهادة وٌجب أن تبٌن بإشادة المهنة أو المهن التً ٌستطٌع صاحبها أدائها
باإلضافة إلى البٌانات األخرى كما تمنح شهادة خبرة للمعاق الذي ثبت صالحٌته لعمل مناسب ولو بدون احتٌاجه لخدمات تؤهٌل
أو تدرٌب بنا ًء على طلبة .
مادة ( :) 8تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومٌة وجمٌع الجهات ذات العالقة برعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن بماٌلً
-:
تقدم الدعم المادي والفنً لمراكز الرعاٌة والتؤهٌل وتمكٌنها من توفٌر وتعزٌز برامجها التؤهٌلٌة .
أ-
ب -تقدٌم المساعدة الط بٌة المجانٌة للمعاقٌن وتحدٌد درجة اإلعاقة والتدخل المبكر للحد منها .
ج -إٌجاد اختصاصٌٌن فً لغة اإلشارة للتفاهم مع الصم والبكم .
د -التنسٌق مع الجامعات والمعاهد العداد المربٌن المسئولٌن عن البرامج التربوٌة الخاصة والمهنٌة والثقافٌة واإلعالمٌة
وتؤهٌلهم لمعالجة أوضاع المعاقٌن واحتٌاجاتهم المتمٌزة وتجدٌد معارفهم فً هذا المجال .
هـ -التنسٌق مع الجامعات والكلٌات الحكومٌة الخاصة الستحداث األقسام المتخصصة فً مجال تؤهٌل المعاقٌن ووضع المواد
التربوٌة الخاصة بهم .
و -التنسٌق مع الجهات ذات العالقة على توفٌر فرص الرٌاضة وإٌجاد مالعب وقاعات وأدوات للمعاقٌن بما ٌلبً حاجاتهم
وتطوٌر قدراتهم وفقا ً
للتشرٌعات .
مادة ( :)9تعطى األولوٌة بااللتحاق فً الكل ٌات والجامعات والمعاهد الحكومٌة والخاصة للمعاقٌن الحاصلٌن على شهادات
ومعدالت علمٌة تتناسب وشروط القبول فٌها.

مادة ( :) 61على الجهات المعنٌة عند وضع التصامٌم والخرائط القامة األبنٌة الرسمٌة العامة فتح الطرق وتوفٌر االحتٌاجات
التجهٌزات الالزمة وإزالة الحواجز التً تعٌق حركة سٌر المعاقٌن وتوفٌر الوسائل اإلرشادٌة لتسهٌل حركة سٌرهم وتؤمٌن
سالمتهم .
مادة ( :) 66عند سفر المعاق إلى الخارج أو الداخل تخفض قٌمة تذاكر سفرة إلى ( )%51من سعرها األصلً وتسهٌل له كافة
اإلجراءات .
مادة ( :)62تعفى األدوات واألجهزة والمعدات التً تستورد ألغراض رعاٌة المعاقٌن ومساعدتهم وتعلٌمهم وتثقٌفهم
وتؤهٌلهم,بما فً ذلك السٌارات المصنعة للمعاقٌن من الضرائب والرسوم الجمركٌة بنا ًء على موافقة الوزٌر .
مادة ( :) 63تعمل وزارة الصحة على توفٌر األجهزة التعوٌضٌة واألطراف الصناعٌة وتعمل على إنشاء ورش لذلك .
مادة ( :)64أ -على الوزارة تشجٌع إقامة المشارٌع الصغٌرة المدرة للدخل للمعاقٌن وذلك بتقدٌم التسهٌالت واالمتٌازات
والقروض المٌسرة .
ب-على الوزارة أن تولً أهمٌة لتسوٌق منتجات المعاقٌن وإنشاء معارض دائمة لتسوٌقها وإعفائها من الضرائب .
مادة (ٌ :)65عتبر المعاق الئقا ً صحٌا ً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التؤهٌل المنصوص علٌها فً القانون وذلك
استثناء من القواعد المنظمة للٌاقة الصحٌة شرٌطة أن تتناسب الوظٌفة التً سٌشغلها من نوع درجة اإلعاقة .
مادة (ٌ :) 66قٌد اسم كل معاق منح شهادة التؤهٌل بمكاتب الخدمة المدنٌة والعمل بالمحافظة التً ٌقع فٌها مكان إقامته بنا ًء
على طلبه وتقٌد هذه األسماء فً سجل خاص وتسلم شهادة بحصول القٌد.
مادة ( : ) 67على مكاتب العمل والخدمة المدنٌة بؤمانة العاصمة والمحافظات تمكٌن المعاقٌن المقٌدٌن لدٌها من االلتحاق
بالوظائف واألعمال فً القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مإهالتهم وقدراتهم وعلٌها أخطار مكاتب وزارة التؤمٌنات
والشئون االجتماعٌة الواقعة فً نطاقها الجغرافً ببٌان شهري عن المعاقٌن الذي تم تشغٌلهم .
مادة ( :)68أٌ -خصص للمعاقٌن الحاصلٌن على شهادات تؤهٌل نسبة
( )%5من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات القطاعٌن العام والمختلط وٌجوز آلي من هذه الجهات
استخدام المعاقٌن بدون ترشٌح من مكاتب وزارة الخدمة المدنٌة وتحسب هذه التعٌٌنات من النسبة المنصوص علٌها فً هذه
المادة .
بٌ-جب أخطار مكاتب وزارة الخدمة المدنٌة خالل شهر من تارٌخ استالم المعاق للعمل .
مادة ( : )69أٌ -تولى أصحاب األعمال بحسب اإلمكانٌات والفرص المتاحة تشغٌل المعاقٌن الذٌن ترشحهم وزارة العمل
والتدرٌب المهنً أو مكاتبها بما ال ٌزٌد عن ( )%5من حجم العمالة الكلٌة لصاحب العمل ,وتم التشغٌل فً األعمال والمهن
التً تتناسب وقدراتهم وإمكانٌاتهم ,بحٌث ٌتمتعون بكافة الحقوق المقررة فً قانون العمل النافذ .
ب -على أصحاب األعمال إخطار مكاتب العمل بؤمانة العاصمة والمحافظات خالل شهر بمن تم استخدامهم من المعاقٌن ,كما
ٌجوز ألصحاب األعمال تشغٌل المعاقٌن مباشرة دون ترشٌح من مكاتب العمل.
مادة ( :) 21للمعاق المإهل المصاب خالل مرحلة قٌام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة الٌمنٌة بسبب العملٌات الحربٌة أو
الغارات الجوٌة أو أثناء تؤدٌة الدفاع الوطنً أو لوٌة التعٌٌن فً الوظائف أو األعمال مع مراعاة النسبة المشار إلٌها فً
المادتٌن ( )69,68من هذا القانون .
مادة (ٌ :) 26عفى المعاقون المرشحون لألعمال والوظائف من شروط اجتٌاز االمتحان الصحً المقرر لشغل الوظٌفة لمن ٌتم
تعٌٌنه منهم .
مادة ( :) 22للوزٌر بعد االتفاق مع وزٌر الخدمة المدنٌة واإلصالح اإلداري إصدار قرارات بتخصٌص وظائف وأعمال معٌنة فً
الوظائف الخالٌة فً و حدات الجهاز اإلداري للدولة للمعاقٌن الحاصلٌن على شهادة التؤهٌل وذلك فً حدود النسبة المشار ألٌها
فً المادة ( )68من هذا القانون .
مادة ( :)23ال ٌجوز حرمان المعاقٌن الذٌن تم تشغٌلهم طبقا ً ألحكام هذا القانون من أٌة مزاٌا أو حقوق مقررة للعاملٌن
اآلخرٌن من الجهات األخرى بسبب أعاقتهم .
مادة ( :)24أ -على أصحاب األعمال الذٌن تسري علٌهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص ٌقٌد فٌه أسماء المعاقٌن لدٌهم
وٌجب أن ٌشتمل السجل على البٌانات الواردة بشهادة التؤهٌل وعلٌهم أن ٌقدموا هذا السجل إلى مفتش مكتب وزارة العمل
والتدرٌب الم هنً ٌتضمن أجمالً عدد العاملٌن وعدد الوظائف التً ٌشغلها المعاقون واألجر الذي ٌتقاضاه كل منهم  ,وٌكون
السجل واألخطار بالبٌانات طبقا ً لنماذج الموحدة التً ٌصدر بها قرار من وزٌر العمل والتدرٌب المهنً وٌحدد بقرار منة مواعٌد
األخطار بالبٌانات .
بٌ-قوم مكتب وزارة العمل والتدرٌب المهنً بؤخطار مكتب وزارة التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة الواقع فً نفس النطاق
الجغرافً ببٌان أجمالً عن عدد الوظائف التً ٌشغلها المعاقون واألجر الذي ٌتقاضاه كل منهم وذلك طبقا ً لألوضاع التً
تحددها الالئحة .
الفصل الرابع
العقوبات
مادة ( :)25أ -كل من ٌخالف أحكام المادتٌن ( )24,69من هذا القانون ٌعاقب بغرامة مالٌة التزٌد عن ( )61.111عشرة ألف
لاير.
ب -تتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات المرتكبة .
مادة ( :)26أ -إذا خالفت أي مإسسة أو معهد أو مركز لرعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي قرار
صادر بمقتضاه ٌتم انذارة من قبل الوزٌر أو من ٌنوٌه إلزالة تلك المخالفة خالل مدة ٌتم تحدٌدها فً اإلنذار.
ب -عند تكرار المخالفة ٌتم توقٌف المسإلٌن ا لمباشرٌن عنها إلى أن ٌتم التحقٌق معهم فً أسباب تكرار المخالفة والعمل على
أزالتها والتعهد بعدم تكرارها أو استبدالهم بآخرٌن من قبل القائمٌن على المإسسة .
ج -إغالق المإسسة أو المعهد أو المركز إغالقا ً أو دائما ً بقرار مسبب من الوزٌر إذا لم ٌتم البت بما ورد فً الفقرة (ب) من
هذه المادة .
الفصل الخامس
أحكام ختامٌة
مادة ( :) 27تعمل الوزارة على مساعدة المعاقٌن فً تشكٌل الجمعٌات النوعٌة واللجان المحلٌة للتؤهٌل المجتمعً للمعاقٌن فً

كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتؤه ٌل ,كما تعمل على دعم هذه الجمعٌات لتؤسٌس االتحاد الوطنً لجمعٌات المعاقٌن وتقدم
لهم الدعم المادي المناسب .
مادة ( :)28تعمل الوزارة على ماٌلً -:
تقدٌم الدعم للجهود التً تبذلها المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة إلنشاء مراكز إلعداد الكوادر الفنٌة المتخصصة فً
أ-
مختلف المستوٌات للعمل فً مجال رعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن واالستعانة بالمعاقٌن المإهلٌن فً مجال رعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن
واالستعانة بالمإهلٌن فً هذه المراكز .
ب -تشجٌع المنظمات غٌر الحكومٌة على توجٌه جزء من مواردها ونشاطاتها إلى خدمات المعاقٌن.
ج -عقد االتفا قٌات الثنائٌة مع الدول لالستفادة من خبراتها ونشاطاتها فً مٌدان التؤهٌل.
مادة ( :)29أ -تقوم الوزارة بتطوٌر استراتٌجٌة التؤهٌل المجتمعً ,وان تعكس هذه المنهجٌة فً مٌزانٌة الوزارة .
ب -على اللجنة الوطنٌة العلٌا لرعاٌة وتؤهٌل المعاقٌن أن تتبنى استراتٌجٌة التؤهٌل المجتمعً لمالها من أهمٌة فً تقدٌم
الرعاٌة ألكبر عدد ممكن من المعاقٌن فً جوانب التؤهٌل والتدرٌب .
مادة ( :) 31للمعاق المإهل لقٌادة السٌارات حق الحصول على رخصة قٌادٌة بعد أن ٌجتاز االختٌار الذي تجرٌه الجهة
المختصة مع مراعاة ذكر نوع اإلعاقة فً الرخصة التً ستمنح له بعد االختٌار .
مادة ( :) 36على الجهات المختصة تدوٌن نوع اإلعاقة فً بطاقة المعاق الشخصٌة والعائلٌة أو بطاقة العمل أوفى جواز سفره
وما فً حكمها وفقا ً للمإٌدات القانونٌة التً تثبت ذلك .
مادة ( :)32للمتضرر الصادر ضده أي أجرء من قبل الوزٌر أو الوزارة المختصة حق التظلم إلى القضاء خالل مدة (ٌ )61وما ً
من تارٌخ بالغة بذلك إال جراء .
مادة ( :)33تصدر الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بنا ًء على عرض الوزٌر .
مادة (ٌ :)34لغى أي نص أوحكم ٌخالف أحكام هذا القانون .
مادة (ٌ :)35عمل بهذا القانون من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
صدر برئاسة الجمهورٌة -بصنعاء
بتارٌخ /23رمضان 6421/هـ
الموافق /29دٌسمبر6999/م
علً عبد هللا صالح
رئٌس الجمهورٌة

