أمر قانوني رقم340 :ـ  6332بتاريخ  60 /نوفمبر 6332يقضي بترقية وحماية األشخاص المعاقين
الباب األول :أحكام عامة
المادة األولى :يعتبر شخصا معاقا لمفهوم هذا األمر القانوني ،أي شخص ال يستتيع القعتام ياعتا أز يا عتا ط تا
أز عدة أن ية من الحعاة العامة نتعجة إصاطة دا مة أز ظرفعة فتي أحتد زظا فتا الجستمعة أز العقاعتة زالحريعتة اا
األصل الخاقي أز المكتسب.
المادة  :6تتحد صفة ال خص المعاق طمويب مرسوم ز بقا لامعايعر الدزلعة المعمول طها في هذا المجال.
المادة  :0يل شخص اعترف أنا معاق تم ح لا طياقة خاصة تثبت إعاقتا تسمى (طياقة ال خص المعاق).
المادة  :4توق البياقة من رف مدير العمل االيتماعي زالك ط اء عاى رأي الاج ة الف عة.
تحدد ت تكاة زتستععر هتذ الاج تة زيتذا شتكل زمحتتوإ زإيتراءا الحصتول عاتى طياقتة ال تخص المعتاق زفتترة
صالحعتها زتجديدها طمويب مقرر صادر عن الوزير المكاف طال ؤزن االيتماععة.
المادة  :5تخول طياقة ال خص المعاق الحقوق زالماايا المتعاقة طال فتاا إلتى العاليتا زإعتادة الت هعتل زاألدزا
الف عة لامساعدة زالترطعة زالتكوين زالتوظعف زال قل  ,زيذا يافة االمتعتازا التتي متن شت نها أن تستاهت فتي ترقعتة
المعاقعن .
زيمكن أن يستفعد ال خص الذي يساعد شخصا مصاطا طإعاقة طالغة متن امتعتازا تستمح لتا طالقعتام طمهمتتا طصتفة
أفضل.
المادة  :2تاام الدزلة طاتخاا االيتراءا الم استبة لتمكتعن األشتخام المعتاقعن متن ال فتاا إلتى ال ظتام العتام لستعر
المجتم زاالستفادة م ا .
تمتتارع عماعتتة ت ستتعا السعاستتة زالرقاطتتة عاتتى مختاتتف الفتتاعاعن ،فعمتتا يتعاتتا طإعتتادة ت هعتتل زادمتتا األشتتخام
المعاقعن.
تمارع هتذ العماعتة متن ترف الدزلتة عتن ريتا التوزارة المكافتة طالعمتل االيتمتاعي ،يستاعدها مجاتو ز تي
متعدد القياعا زمتعدد ال راية من أيل ترقعة األشخام المعاقعن زتحدد ت كاة هذا المجاو طمويب مرسوم.
تقوم الدزلة طوض طرنامج ز ي إلعادة الت هعل عاى أساع قاعدي زتحدد أهداف زإيتراءا ت فعتذ هتذا البرنتامج
طمويب مقرر.
الباب الثاني :عن اإلعالم والوقاية
الفصل األول :النفاذ إلى المعلومات
المااادة  :7تستتتخدم ال تتعارا الدزلعتتة لتبعتتعن الختتدما المخصتتص ل شتتخام المعتتاقعن عاتتى مستتتوإ الب ايتتا
زالمساحا زالعمارا المفتوحة أمام الجمهور.
توض لوحا اإلرشاد المبع ة لهذ الخدما طصفة مر عة زمسموعة أز طواسية لبراي.
يكاتتف المجاتتو التتو ي المتعتتدد القياعتتا زالمتعتتدد ال تتراية طتصتتور التتدعاما زرمتتوز ال تعارا الخاصتتة
طاألشخام المعاقعن.

المااادة  :8تعمتتل الدزلتتة زالجماعتتا المحاعتتة زالمؤسستتا الخصوصتتعة عاتتى يعتتل التجهعتتاا زأدزا االتصتتال
الموضوعة تحت تصرفها في مت ازل األشخام المعاقعن.
معايعر ال فاا إلى هذ الخدما سعحدد طمويب مرسوم.
المااادة  :9تصتتادق الدزلتتة عاتتى لغتتة إشتتارا موحتتدة طال ستتبة ألصتتحا الم تتايل الستتمععة طغعتتة أن تستتهل لهتتت
االتصال.
تستتتععن محيتتا التافايتتون العمومعتتة زالخصوصتتعة طختتدما االختصاصتتععن فتتي مجتتال لغتتة اإلشتتارا لتمكتتعن
أصحا الم ايل السمععة من متاطعة ال را المصورة.
المادة  :03لوحا اإلرشاد الحضرية زالخاصتة طتاليرق زعاتى مستتوإ يافتة العمتارا المفتوحتة لاجمهتور يتتت
تجهعاها طالمؤثرا الصوتعة أز المكتوطة طابراي من أيل تمكعن المكفوفعن من استخدامها.
المادة  : 00يمععا األشخام المعاقعن هي يمععا لترقعة حقتوق اإلنستان متن أيتل تكتافر الفترم زم تارية
األشخام المعاقعن في الت معة  ,زهي تساهت طصفة ن ية في اتخاا القرارا التي تع ي المعاقعن.
المادة  :06تضمن الدزلة تمثعل زمساهمة يمععا األشخام المعاقعن طواسية ترقعة أ ر المعاقعن.
المادة  :00تم ح الدزلة صفة الفا دة العمومعة لجمععا األشخام المعاقعن التي تتوفر عاى ال رز التي يحددها
القانون لهذا الغرض.
المادة  :04تقرر تخاعد يوم  92يونعو من يل س ة يوما ز عا ل شخام المعاقعن.
الفصل الثاني :الوقاية
المادة  :05ت خذ الدزلة يافة الترتعبا المادية زالمع وية لاوقاية متن يافتة أنتواإل اإلعاقتة زالتك فتي إ تار طرنتامج
ايمالي لاوقاية زاإلعالم ،سواء تعاا األمر طالمجال الصحي أز طحرية المرزر أز الوسط المه ي.
زتحدد االيراءا التي تتخذها السايا العمومعة في مجال الوقاية من اإلعاقا طواسية مرسوم.
المادة  :02تقوم القياعا الوزارية ،يل في مجالا ،طإعداد زإنجاز طرنامج لاوقاية من اإلعاقة.
تبث أيهاة اإلعالم زاإلتصال العمومعة زالخصوصعة طرامج لاتحسعو حول أسبا اإلعاقة زنتا جها.
تتولى زسا ل االعالم العمومعة تغيعة الحمال اإلعالمعة المتعاقة طالتوععة حول اإلعاقة طصفة مجانعة.
المادة  :07تساهت المؤسسا العمومعة زالخصوصعة في الوقاية من المخا ر زاألمراض التي من ش نها أن تهدد
الصحة الجسمعة زال فسعة زالعقاعة لعمالها.
الباب الثالث :استقاللية وحركية وإدماج الشخص المعاق
الفصل األول :النفاذ إلى العالجات
المادة  :08تضمن الدزلة لا خص المعاق العاليا اليبعة زشبا اليبعة الضرزرية لصحتا الجسمعة زالعقاعة.
المااادة  :09الختتدما التتواردة فتتي المتتادة الستتاطقة مجانعتتة طال ستتبة ل شتتخام المعتتوزين الحاصتتاعن عاتتى طياقتتة
ال خص المعاق داخل المؤسسا اليبعة التاطعة لادزلة زالجماعا المحاعة.
زتم ت ح نفتتو الختتدما ل شتتخام المعتتوزين الحاصتتاعن عاتتى طياقتتة ال تتخص المعتتاق ،طتعرفتتة مخفضتتة داختتل
المصالح الصحعة الخصوصعة.

يحدد معدل هذا التخفعض طمويب مقرر صادر عن ززير الصحة زال ؤزن االيتماععة ،زالتك بقتا التفتاق يبترم
طعن ممثاي الهعئا اليبعة عاى مستوإ القياإل الخام زالوزارة المكافة طال ؤزن االيتماععة.
المااادة  :63تتحمتتل الدزلتتة تكتتالعف البتتدا ل االصتتي اععة زاألدزا الف عتتة المستتاعدة الضتترزرية زالتتك طال ستتبة
ل شخام المعوزين الحاصاعن عاى طياقة ال خص المعاق زالذين ال يستفعدزن من التغيعة االيتماععة.
تتحمتتل أيهتتاة التغيعتتة االيتماععتتة نفقتتا البتتدا ل االصتتي اععة زاعرهتتا متتن األدزا الف عتتة المستتاعدة طال ستتبة
لامعاقعن المؤم عن لديها.
المادة  :60ت ج الدزلة زاأليهاة العمومعة ان اء مصان انتا البدا ل االصي اععة زاألدزا الف عة المساعدة.
تض الدزلة تحتت تصترف مؤسستا التكفتل طاألشتخام المعتاقعن العمتال المتؤهاعن  ,زط تاء عاتى اتب التوزارة
المكافتتتة طال تتتؤزن االيتماععتتتة  ,يمكتتتن أن تعفتتتى متتتن الضتتترا ب زاإلتتتتازا زالحقتتتوق الجمريعتتتة يافتتتة األدزا
زالتجهعاا زالسعارا المخصصة لجمععا زم ظما األشخام المعاقعن.
المادة  :66تعفى الدزلة من الضرا ب زاإلتازا زالحقوق الجمريعة ،ط تاء عاتى اتب التوزارة المكافتة طال تؤزن
االيتماععتتتة ،أيهتتتاة تقتتتويت العظتتتام زاألدزا الف عتتتة المستتتاعدة زالتجهعتتتاا المخصصتتتة ل شتتتخام المعتتتاقعن
زلجمععاتهت.
الفصل الثاني :عن التأهيل وإعادة التأهيل
المادة  :60تقوم الدزلتة طإن تاء مرايتا لات هعتل زإعتادة الت هعتل لكافتة أنتواإل اإلعاقتة ’ زت تج زتتدعت إن تاء هتذ
المرايا من قبل يمععا األشخام المعاقعن.
تخض المرايا التي ت ئها يمععا األشخام المعاقعن لمراقبة الدزلة بقا لاقوانعن المعمول طها.
الفصل الثالث :عن النفاذ إلى العمارات العمومية ووسائل النقل
المادة  :64تقوم الدزلة زالمجموعا المحاعة زاأليهاة العمومعة زالخصوصعة المفتوحة أمام الجمهتور ،يتل فتي
مجالا زتبعا لامعايعر الدزلعة لا فاا ،تقوم إاا طتكععف العمارا زاليرق زالممرا زالمستاحا الخاريعتة ززستا ل
ال قتتل زاالتصتتال طيريقتتة تمكتتن األشتتخام المعتتاقعن متتن التوصتتل إلعهتتا زالت قتتل طتتداخاها زاستتتخدام مصتتالحها
زاالستفادة من خدماتها.
تحدد ال رز الف عة زالعمرانعة زالمعمارية لت فعذ هذا التوصل طمويب مرسوم.
المادة  :65ال تصدر السايا العمومعة أي رخصة لب اء أز ترمعت عمارة تستتقبل الجمهتور متالت تكتن مخييتا
هذ العمارة مراععة لامعايعر المحددة في المادة .92
المادة  :62يتت زض معايعر ال فاا إلى يافة المباني المفتوحة لاجمهور في أيل يحدد طمرسوم اعتبتارا متن تتاري
ن ر هذا األمر القانوني في الجريدة الرسمعة لاجمهورية اإلسالمعة الموريتانعة.
زاستث اء من ترتعبا هذا األمر القانوني فإن اإلخضاإل لمعايعر ال فاا الذي يمكن أن يتؤدي إلتى انهعتار العمتارة أز
تترتب عاعا يافة أعمال تايد عاى %01من الكافة اإليمالعة لاعمارة يعتبر اعر الاامي.
ال تم ح هذ االستث اءا من رف السايا المع عة إال عاى أساع تقرير من خبعر.

المااادة  :67تاتتام الباتتديا طاستصتتالر الممتترا زاألزقتتة الفاصتتاة طتتعن المستتاين ال خصتتعة الخاصتتة طاألشتتخام
المعاقعن لتمكع هت من ال فاا إلعها.
األشخام المعاقون الذين يقومون طهذ األعمال عاتى نفقتاتهت يستتفعدزن متن تخفتعض لضتريبة العضتوية يستازي
المباغ المصرزف زالك ط اء عاى تقديت زثا ا اإلثبا .
المادة  :68يجب أن تكون زسا ل ال قل الجماععة العمومعة أز الخصوصعة ،زالراطيتة طتعن المتدن ،ززستا ل ال قتل
البرية ،زال قل طواسية القيارا أز البحر أز الجو يجب أن تكون ياها فتي مت تازل األشتخام المعتاقعن زطستهولة
زط مان.
يجب أن تبعن عاعها اإلشارا لازما طواسية ال عار الدزلي ل شخام المعاقعن.
المااادة  :69يم ت ح تخفتتعض ل شتتخام الحاصتتاعن عاتتى طياقتتة ال تتخص المعتتاق عاتتى مستتتوإ ال قتتل الحضتتري
زالجوي.
يحدد مباغ هذا التخفعض طمويتب مقترر صتادر عتن التوزير المكاتف طال قتل زالتك طعتد أختذ رأي م ظمتا أرطتا
العمل العاماة في قياإل ال قل.
يستفعد المرافا ل خص مصا طإعاقة يسمعة زالمرافا لايفل المعاق من نفو الحقوق.
المادة  :03تستفعد يمععا األشخام المعاقعن من اإلعفاء من الحقوق الجمريعة لاسعارا التي ت تريها أز التي
تتاقاها يهدية من أيل نقل األشخام المعاقعن
المااادة  :00الستتعارا المستتتوردة متتن تترف يمععتتا األشتتخام المعتتاقعن معفتتاة متتن الحقتتوق الجمريعتتة زفتتا
ال رز الواردة في المادة أعال  ،ال يمكن أن تستغل إال لصالحها.
المادة  :06تخصص أماين لاتوقف عاى مستوإ يافة المحيا المخصصة لتوقف السعارا في يافتة العمتارا
زالمكاتب االدارية زيافة المصالح العمومعة أز اا ال ف العام ،زالك لفا دة األشخام المعاقعن.
يحدد مقرر صادر عن الوزير المكاف طال قل عدد هذ األماين زمواقعها زمقايعسها.
تبعن هذ األماين لازما طواسية ال عار الدزلي ل شخام المعاقعن.
يستفعد ال تخص المعتاق الحامتل لبياقتة ال تخص المعتاق متن رخصتة صتادرة عتن الستايا المختصتة متن أيتل
توقف سعارتا أمام م الا أز محل عماا.
الباب الرابع :التعليم
المادة  :00سع ضت األ فال المعاقون ما أمكن الك لمؤسسا التعاعت العام األقر من محل سك هت.
زإاا يانت خيورة اإلعاقة تحول طعن المع ي من االستفادة من ماازلتة دراستتا فتي مؤسستا التعاتعت العتادي فتإن
هذا األخعر يويا إلى مؤسسة تعاعت خاصة.
إن مؤسسا التعاعت الخاصة يجب عاعها إعداد األ فال المعاقعن حسب األماين لاللتحتاق طمؤسستا التعاتعت العتام
أز المه ي.

المااادة  :04إيتتراءا قبتتول األ فتتال المعتتاقعن فتتي المؤسستتا العاديتتة زالخاصتتة زيتتذا شتترز الم تتارية فتتي
االمتحانا زالمتاطعة الترطوية لاتعاعت الخام ،ستكون موض مقرر م ترك صتادر عتن التوزير المكاتف طتالتعاعت
زالوزير المكاف طالعمل االيتماعي  ,تعتمد عاى التمععا اإليجاطي زتكافر الفرم.
ستقوم الدزلة طإن اء لج ة ز عة متعددة االختصاصا المرياية تكاف طتويعتا زمتاطعتة األ فتال المعتاقعن داختل
المؤسسا العادية المدمجة زالمتخصصة.
زستتحدد ت تكاة زستعر هتذ الاج تة طمويتب مقترر م تترك صتادر عتن التوزير المكاتف طتالتعاعت زالتوزير المكاتف
طال ؤزن االيتماععة.
المادة  :05تقدم الدزلة زالمجموعا المحاعتة لمؤسستا تعاتعت األ فتال المعتاقعن التدعت الف تي زالب تري زالمتادي
الضرزري إلن ا ها زتسععرها.
المادة  :02التالمعذ المعاقون الحاصاون عاتى طياقتة ال تخص المعتاق ال يخضتعون لترتعبتا ال صتوم زالت ظت
المتعاقة طالحد األعاى لاسن زاليرد من المؤسسا الدراسعة العادية.
زت خذ طععن االعتبار زضععتهت المتمعاة من أيل تحديد شرز إيراءا االمتحانا زالمساطقا .
المااادة  :07تتحمتتل الدزلتتة زالجماعتتا المحاعتتة تكععتتف المؤسستتا الدراستتعة زالجامععتتة العاديتتة م ت الظتترزف
زالقدرا الجسمعة زالحريعة لاتالمعذ زاليال المعاقعن.
المادة  :08ت خذ الدزلة في الحسبان قضعة اإلعاقتة ضتمن طرنتامج تيتوير قيتاإل التعاتعت زالتك فعمتا يتعاتا طت تععد
زاستصالر الب ى التحتعة المدرسعة.
المادة  :09يستفعد األ فال المعاقون الحاصاون عاى طياقة ال خص المعاق من حا األسبقعة فتي الحصتول عاتى
م ح دراسعة زيذا اإلعفاء من رسوم التسجعل في يافة المؤسسا العمومعة.
المادة  :43التالمعتذ زاليتال المعتاقون الحاصتاون عاتى طياقتة ال تخص المعتاق زالتذين يتتاطعون دراستاتهت فتي
مؤسسا خصوصعة يستفعدزن من تخفعض في تكالعف الدراسة مهما يانت المرحاة التعاعمعة .
يحدد معدل هذا التخفعض بقا التفاق يبرم طعن القياعا المكافة طالتعاعت زممثاي القياإل الخام
يستفعد يل األشخام المعاقعن الم حدرين من أسرة معوزة زالحاصتاعن عاتى طياقتة ال تخص المعتاق زالمستجاعن
في مؤسسا التعاعت العالي زتكوين األ ر  ,من م حة يامععة ياماة يحتفظون طها حتى زلو قضوا س تعن في نفو
المستوإ .
المادة  :40ت

داخل المؤسسا التاطعة لاقياعا الوزارية المكافة طالتعاعت األساستي زالثتانوي زطتالتعاعت العتالي

زالبحث العامي زتكوين األ ر.
ت

إاا شعب تعاعمعة لتكوين مرطعن زأ ر متخصصعن في التعاعت الخام طاألشخام المعاقعن.

المادة  :46ت ج الدزلة زالجماعا المحاعة زاأليهاة العمومعة زالخصوصعة إن اء ميبعا لبتراي زالمكتبتا
الصوتعة زتوحد لغة اإلشارة لتمكعن األشتخام التذين ع تدهت م تايل فتي الستم زالر يتة متن ممارستة حقهتت فتي
التعاعت زالتكوين.

الباب الخامس :التكوين المهني والعمل
الفصل األول :النفاذ إلى التكوين المهني
المادة  :40تفتح ززارة التكوين الف ي زالمه ي مؤسستا تكتوين مه تي زتجعاهتا فتي مت تازل األشتخام المعتاقعن
سواء تعاا األمر طال احعة المادية أز طالبرامج الترطوية زالف عة .
تقوم الدزلة طإعداد طترامج تكتوين م استبة زتصتدق ال تهادا الصتادرة عتن هتذ المؤسستا المه عتة التتي أن ت تها
يمععا األشخام المعاقعن.
األشخام المعاقعن الذين ال تمك هت متاطعة تكوين مه ي عادي ،طسبب بععة أز خيتورة إعتاقتهت ،طإمكتانهت تاقتي
تكوين ي اسبهت.
المادة  :44يكعف نظام التكوين داخل مرايا تكوين األ تر زمرايتا التكتوين المه تي متن أيتل تمكتعن متن ع تدهت
م ايل في الر ية أز الصت زالبكت من متاطعة دراستهت زتكوي هت.
ت

الوزارة المكافة طالتعاعت الف ي زالمه ي زتقوم طتيوير شعب تكوين مه تي فتي مت تازل المصتاطعن طم تايل فتي

الر ية زالصت زالبكت.
ت ت الدزلتتة تخصصتتا فتتي مجتال التكتتوين المه تتي ل شتتخام المعتتاقعن داختل مرايتتا التكتتوين المويتتودة زت ت
مرايا تكوين مه ي متخصصتة لصتالح األشتخام المعتاقعن التذين ال يمكت هت زلتو المؤسستا المويتودة طستبب
إعاقتهت.
تض الوزارة المكافة طالتعاعت الف ي زالمه ي  ,زطعد است ارة المجاو الو ي المتعدد القياعا زالمتعدد ال راية
الخام طترقعة األشخام المعاقعن  ,طرامج تكوين متخصصة داخل المرايا التي تت إن ا ها زالك بقتا لاقتوانعن
المعمول طها ،زتتولى الوزارة المتاطعة زالرقاطة عاى هذ المرايا .
المااادة  :45تحتتدد إيتتراءا دختتول األشتتخام المعتتاقعن فتتي مرايتتا التكتتوين المه تتي العتتادي زالختتام زالمتاطعتتة
الترطوية زشرز االمتحانا طمويب مقترر م تترك صتادر عتن التوزير المكاتف طال تؤزن االيتماععتة زالتوزير
المكاف طالتكوين الف ي زالمه ي.
يتاط األشخام المعاقون الحاصاون عاتى طياقتة ال تخص المعتاق تكتوي هت فتي مرايتا تكتوين مه تي متخصتص
زيستفعدزن من تخفعض لمباغ نفقا الدراسة يتت تحديد ايراءا م حا طمويب مقرر م ترك صتادر عتن التوزير
المكاف طال ؤزن االيتماععة زالوزير المكاف طالتكوين الف ي زالمه ي.
الفصل الثاني :النفاذ إلى العمل
المادة  :42ال خص المعاق لا الحا في العمل.
زيجب أن ال تمثل اإلعاقة اريعة لحرمان شخص معاق من العمل في القياإل العام أز الخام.
ت ج الدزلة زالجماعا المحاعة زالقيتاإل الختام ايتتتا األشتخام المعتاقعن الحاصتاعن عاتى طياقتة ال تخص
المعاق ع دما يكون هؤالء حاصاعن عاى المؤهال المياوطة ل تغل م اصتب ززظتا ف شتاارة ،زط تاء عاتى التك
تتخذ الدزلة الترتعبا الالزمة لعكون عدد ايتتا األشخام المعاقعن داخل اإلدارا العمومعة زالخصوصتعة فتي
حدزد  %5ياما يان االيتتا يسازي أز يايد عاى .%91

يجب أن يخض إس اد الوظا ف التي يتععن م حها لإلنتقاء طعن األشخام المعاقعن المترشحعن
يجب أن تكون ظرزف العمل مال مة لقدرا األشخام المعاقعن المترشحعن.
المادة  :47أي موظتف أز أيعتر ضتحعة إعاقتة تم عتا متن ممارستة زظعفتتا االعتعاديتة يجتب أن يحتول إلتى عمتل
ي اسب حالتا زأن يستفعد من دزرا تكوي عة لممارسة عماا الجديد ع د االقتضاء.
زفي حالة استحالة زيود عمل م اسب لا فإنا تيبا عاعا الترتعبا المتعاقة ط ظام المعاشا .
المادة  :48يتمت األشخام الحاصاعن عاى طياقة ال خص المعاق  ,ط تاء عاتى اتبهت  ,طتالحا فتي األزلويتة فتي
مجال التحويال داخل الوظعفة العمومعة .
المادة  :49تاام المؤسسا العمومعة زالخصوصعة طتويعا رسالة إلى الوزير المكاف طال ؤزن االيتماععة زإلتى
المجاو الو ي المتعدد القياعا زإلى المجاو المتعدد ال راية اإلعالن عتن أي إست اد أز حتذف لاعمتل طال ستبة
ل خص معاق.
المااادة  :53تخضت األيهتتاة العمومعتتة زالمؤسستتا الخصوصتتعة لغرامتتة تستازي ( )51متترة لمباتتغ الحتتد األدنتتى
ل يور في حالة رفض ترشح شخص معاق يتوفر عاى ال رز المياوطة ل غل زظعفة زالك طسبب اإلعاقة.
المادة  :50تخاا الدزلة زالجماعا المحاعة زت ج إن اء زحدا إنتا خاصة طاألشخام المعاقعن  ,عاى شتكل
تعازنعا زمرايا عون عن ريا العمل زالورشا المحمعة .
تتازد مصتالح الدزلتة زالجماعتا المحاعتة زالمؤسستا العمومعتة طصتفة أزلعتة لتدإ الوحتدا اإلنتايعتة الخاصتة
طاألشخام المعاقعن ،زالك فعما يتعاا طالمواد زالخدما الضرزرية طال سبة لها.
الباب السادس أحكام مختلفة ونهائية
المادة  :56تقوم الدزلة زالجماعا المحاعة زالدزا ر العمومعة زشبا العمومعة طاستصالر المصالح زالب ى التحتعة
الرياضعة زالثقافعة زالترفعهعة م األخذ طععن االعتبار الحايا الخاصة ل شخام المعاقعن.
المادة  :50تقوم الدزلة زالجماعا المحاعة زاأليهاة العمومعة زشبا العمومعة طتوفعر التجهعتاا الخاصتة زالتك
فتتي إ تتار ال تتراية م ت الجمععتتا الرياضتتعة زال تتوادي الرياضتتعة ل شتتخام المعتتاقعن  ,يمتتا تستتاهت فتتي تمويتتل
أن يتهت طواسية زض الوسا ل الب رية زالفضاءا الرياضعة الضرزرية تحت تصرفهت .
المادة  :54تساعد المؤسسا العمومعة زشبا العمومعة زالمؤسستا الخصوصتعة ممارستة الرياضتة متن ترف
األشخام المعاقعن عن ريا م ح اإلعانا لاجمععا زال وادي الرياضعة ل شخام المعاقعن زالك عن ريا
رعاية زتمويل م افساتهت الو عة زالدزلعة.
المادة  :55ت

داخل مرايا التكوين التاطعة لادزلة فرزإل خاصة طرياضة األشخام المعاقعن.

زتدمج رياضة األشخام المعاقعن ضمن طرامج الرياضة المدرسعة زالجامععة.
المادة  :52تازد المؤسسا الثقافعة زالترفعهعتة خاصتة قاعتا الستع ما زالمسترر زالمجمعتا الثقافعتة زالمرايتا
الف عة طتجهعاا خاصة تمكن األشخام المعاقعن من الوصول إلعها زاالستفادة من أن يتها زخدماتها.
يحدد مرسوم عدد هذ األماين ز بععة التجهعاا الواردة في الفقرة األزلى من هذ المادة.

المااادة  :57تخاتتا الدزلتتة زالجماعتتا المحاعتتة زاأليهتتاة العمومعتتة زالخصوصتتعة زتستصتتاح ستتاحا الحتتدا ا
العمومعة زتمدها طتجهعاا خاصة تجعاها في مت ازل األ فال المعاقعن.
المااادة  :58ت ت الدزلتتة ص ت دزقا لترقعتتة األشتتخام المعتتاقعن يخصتتص لتمتتوياهت زال هتتوض طإدمتتايهت الكامتتل
زاستقاللعتهت زن ا هت الثقافي.
يحدد تمويل زتسععر زتوزي موارد هذا الص دزق طمويب مرسوم.
المادة  :59ت خذ اإلدارة المكافة طالقضاء زالسجون في ععن االعتبتار زضتععة الستج اء المعتاقعن الحاصتاعن عاتى
طياقة ال خص المعاق.
المااادة  :23فتتي انتظتتار اصتتدار طياقتتة ال تتخص المعتتاق متتن تترف اإلدارة المكافتتة طالعمتتل االيتمتتاعي ،يستتتفعد
األشخام المعاقون من ترتعبا األمر القانوني ع د تقديمهت شهادة اإلعاقة.
المادة  20:ي ر هذا األمر القانوني في الجريدة الرسمعة لاجمهورية اإلسالمعة الموريتانعة زي فذ يقانون لادزلة.

