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أجوبةةة سةةلعنة عمةةان علةةى قائمةةة املسةةائل املتصةةلة ابلتقريةةر الةةوط االويل
التفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة
ألف -الغرض وااللتزامات العامة (املواد من  1إىل )4
اجابة السؤال ()1
 -1سبق االشارة يف الوثيقة األساسيية ىل املكانية القانونيية لالتقاقيياا واملداهيداا الدوليية
اليت حددها النظام األساسي للدولة وعلى هذا األسياس حتظيى اتقاقيية حقيوش االشيوا ذو
اإلعاقة بقوة القانون النافذ يف سلطنة ُعمان.
 -2تنق ييذ الس ييلطنة سياس يية دع ييم وإلك ي ي األش ييوا ذوظ اإلعاق يية وذل ي ي وفق ييا للنظ ييام
األساسي للدولة الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ( )1996/101حيث تؤكد مادته الثانية عشر
 املبياد االجتماعييية  -الققيرة األو نن االدييدل واملسيياواة وتكيافؤ القيير بي عفيراد الشييدالدماين دعاماا عساسية للمجتمع ككل وتكقل تلبيتها الدولةا كما عكدا الققيرة الرابدية مين
ُ
املادة ذاهتا كقالة الدولية ملواننيهيا عيديا حيق املدونية يف حالية امليرز والدجيل وفقيا لنظيام ال يمان
االجتم يياعي والقق ييرة الامس يية ك ييذل كقل ييت ح ييق الرعاي يية الص ييحية والص ييحة الدام يية والوقاي يية
والدييال وفقييا للقواعييد اليييت قييددها القييانون والققييرة السادسيية عقييرا حييق ارسيية الدمييل لكييل
م يوانن يا يتناس ي م ييع رقبت ييه وقدرات ييه وو ح ييدود الق ييانون وتل ي املب يياد االجتماعي يية س ييابقة
الذكر وقريها إلثل علة مين الركيا ل اوقوقيية والقييم ايتمديية السيا دة الييت ينطليق منهيا ويتداميل
الدميياين يت ي ثرون بييه
ميين االاييا األشييوا ذوظ اإلعاقيية عبنيياز السييلطنة فهييم جييلز ميين ايتمييع ُ
وي ييؤثرون في ييه وه ييم عل ييى ق ييدم املس يياواة م ييع األش ييوا ق ييري ذوظ اإلعاق يية وابلت ييا في ي ن ه ييذه
املرتكلاا تتوازم بشكل كبري مع اوقوش اليت عقرهتا االتقاقية والقوان الوننية النافذة.
 -3بشييكل عييام كقييل النظييام األساسييي للدوليية اوقييوش واوييرقا املرتبطيية قييوش االنسييان
كافة بيدزا ابملسياواة وعيدم التميييل وقريهيا مين املبياد الثمانيية واوقيوش الييت ت يمنتها اتقاقيية
حقييوش األشييوا ذو اإلعاقيية وجيياز تدبييري امل يوانن ليشييمل كييل ف يياا ايتمييع ييا يف ذل ي
االش ييوا ذو االعاق يية .وم يين ه ييذا املنطل ييق ة ييد عحك ييام االتقاقي يية يياال لتطبيقه ييا يف النظ ييام
األساسييي .فقييد اييمن النظييام األساسييي للدوليية حقييوش وواجبيياا امل يوانن الدميياني يف الدديييد
من اياالا كددم التمييل ن شكل من األشيكال وحريية التدبيري والتجميع وحيق املشياركة يف
الق يراراا السياسييية للدوليية وحييق امللكييية الاايية واوييق يف الصواييية الشوصييية وحرييية الييدين
واملساواة ب اجلنس .
-4

2

ونوجل هنا بدض املواد اليت تناولت تل اوقوش واورقا:


م ييادة ( :)9يق ييوم اوك ييم يف الس ييلطنة عل ييى عس يياس الد ييدل والش ييورظ واملس يياواة.
وللم ي يوانن  -وفقي ييا اي ييذا النظي ييام األساسي ييي والشي ييروط واألواي ييا الي يييت يبينهي ييا
القانون  -حق املشاركة يف الشؤون الدامة؛



مييادة ( )10يف املب يياد السياسييية :تش ييري القق ييرة الرابديية ا اىلقام يية نظ ييام ىلدار
سييليم يكقييل الد ييدل والطم نينيية واملسيياواة للم يوانن وي ييمن االح ي ام للنظ ييام
الدام ورعاية املصاحل الدليا للوننا؛
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مييادة ( )12يف املبيياد االجتماعييية :عفييرد املشيير عييددا ميين املسييا ل اليييت تكقييل
اوقوش املرتبطة ياة املوانن منها اآليت:


الديدل واملسيياواة وتكيافؤ القيير بي الدمياني دعاميياا للمجتمييع تكقلهييا
الدولة؛



األس ييرة عس يياس ايتم ييع وي يينظم الق ييانون وس ييا ل ايته ييا واوق ييا عل ييى
كياهنا الشرعي وتقويية عواايرها وقيمهيا ورعايية عفرادهيا وتيوفري الظيرو
املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم؛



تكقييل الدوليية للم يوانن وعسيرته املدونيية يف حاليية الطيوار واملييرز والدجييل
والش يييوواة وفق ييا لنظ ييام ال ييمان االجتم يياعي وتدم ييل عل ييى ت ييامن
ايتمع يف حتمل األعباز الناعة عن الكوارث واحملن الدامة؛



تد ييد الدول يية ابلص ييحة الدام يية وبوس ييا ل الوقاي يية والد ييال م يين األم ي يراز
واألوب يية وتس ييدى لت ييوفري الرعاي يية الص ييحية لك ييل م يوانن وتش ييجع عل ييى
ىلنش يياز املستش ييقياا واملستوا ييقاا ودور الد ييال الاا يية شي يرا م يين
الدولة ووفقا للقواعد اليت قددها القانون .كما تدميل عليى احملافظية عليى
البي ة و ايتها ومنع التلوث عنها؛



تسيين الدوليية القيوان اليييت حتمييي الدامييل وايياح الدمييل وتيينظم الدالقيية
بينهم ييا .ولك ييل مي يوانن او ييق يف ارس يية الدم ييل ال ييذ ت يياره لنقس ييه يف
حدود القانون .وال جيوز فرز ع عميل ىلجبيار عليى عحيد ىلال قت يى
قانون وألداز ادمة عامة و قابل عجر عادل؛



الوظييا ا الداميية ادميية وننييية تنيياط ابلقييا م مييا ويسييتهد موظقييو
الدولي يية يف عداز وظي ييا قهم املصي ييلحة الدامي يية وادمي يية ايتمي ييع .واملوانني ييون
متساوون يف تو الوظا ا الدامة وفقا للشروط اليت يقررها القانون.

 -5كمييا كقييل النظييام األساسييي للدوليية يف جان ي اوقييوش والواجبيياا الداميية عييددا م يين
اوقوش واورقا مثل اآليت:
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مادة ( :)17املواننون عيدهم سواسية عميام القيانون وهيم متسياوون يف اوقيوش
والواجبيياا الداميية وال إلييييل بييينهم يف ذل ي بسييب اجليين عو األاييل عو اللييون
عو اللغة عو الدين عو املذه عو املونن عو املركل االجتماعي؛



م ييادة ( :)18اوري يية الشوص ييية مكقول يية وفق ييا للق ييانون .وال جي ييوز الق ييبض عل ييى
ىلنسان عو تقتيشه عو حجله عو حبسه عو حتديد ىلقامته عو تقييد حريته يف اإلقامة
عو التنقل ىلال وفق عحكام القانون؛



مي ييادة ( :) 25التقااي ييي حي ييق مصي ييون ومكق ي ييول للني يياس كافي يية .ويب ي ي الق ي ييانون
اإلجرازاا واألواا الالزمة ملمارسية هيذا اويق وتكقيل الدولية قيدر املسيتطا
تقري جهاا الق از من املتقاا وسرعة القصل يف الق اق؛
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م يادة ( :)26ال جي ييوز ىلج يراز عي يية ةرب يية نبي يية عو علمي يية عل ييى ع ىلنس ييان ب ييدون
راا ه اور؛



م ييادة ( :)29حري يية ال يرع والتدب ييري عن ييه ابلق ييول والكتاب يية وس ييا ر وس ييا ل التدب ييري
مكقولة يف حدود القانون؛



مييادة ( :)30حرييية املراسييالا الربيدييية والربقييية واملوانبيياا اااتقييية وقريهييا ميين
وس ييا ل االتص ييال مص ييونة وس ي يريتها مكقول يية ف ييال جي ييوز مراقبته ييا عو تقتيشي ييها
عو ىلفشيياز س يريتها عو أتاريهييا عو مصييادرهتا ىلال يف اويياالا اليييت يبينهييا القييانون
وابإلجرازاا املنصو عليها فيه؛



م ييادة ( :)33حري يية تك ييوين اجلمدي يياا عل ييى عسي ي ونني يية وأله ييدا مش ييروعة
وبوسييا ل سييلمية و ييا ال يتدييارز مييع نص يو وعهييدا هييذا النظييام األساسييي
مكقول يية وفق ييا للش ييروط واألوا ييا ال يييت يبينه ييا الق ييانون .وقظ يير ىلنش يياز عدي يياا
يكييون نشييانها مدييادق لنظييام ايتمييع عو سييرق عو ذا نييابع عسييكر وال جيييوز
ىلجبار عحد على االن مام ىل عية عدية.

هنييام ميواد عاييرظ ت ييمنت بقييية اوقييوش واوييرقا للميوانن

وميينهم األشييوا

ذو

اجابة السؤال ()2
(أ)
 -7تدمل وزارة التنمية االجتماعية حاليا على ىلعداد مشرو قيانون جدييد لخشيوا ذو
اإلعاقة يت يمن ىلدميا عحكيام اتقاقيية األشيوا ذو اإلعاقية فييه و يا ييؤد ىل تطبييق عييع
عحكام االتقاقية على اديد القانون الونين.
 -8حت يير اجله يياا املوتص يية يف الس ييلطنة وعل ييى األا ي ي وزارة الش ييؤون القانوني يية عل ييى
مراجد يية مش ييروعاا الق يوان والل يوا ق والق يراراا قب ييل ىلا ييدارها ونش ييرها يف اجلري ييدة الرمسي يية بغي يية
الت كد مين توافيق نصوايها ميع عحكيام النظيام األساسيي للدولية واالتقاقيياا واملداهيداا النافيذة
يف السلطنة اليت ان مت ىلليها.
 -9وىلدراكييا ميين السييلطنة قييوش األشييوا ذو اإلعاقيية لتييوفري الرعاييية وكقاليية حييياة كر يية
اييم فقييد اييادقت السييلطنة علييى اتقاقييية حقييوش األشييوا ذوظ اإلعاقيية ابملرسييوم السييلطاين
رقم ( )2008/121وبذل عابحت االتقاقية جلز من قانون الدولة وكقلت االتقاقية املنحى
اوق ييوقي واملنظ ييور االجتم يياعي عن ييد تق ييد ال ييدماا لخش ييوا ذوظ اإلعاق يية حي ييث ا ييذا
اوكومة اطواا فاعلة حنو تدليل وأتايل حقوقهم ادار قانون رعاية وأتهيل املداق الصيادر
ابملرسييوم السييلطاين رقييم ( )2008/63يؤكييد علييى التيلام الدوليية بتقييد اوماييية والرعاييية والت هيييل
لخشييوا ذو اإلعاقيية بصييقة عاميية يين فيييهم األنقييال وهييي ذاا السيينة اليييت إلييت املصييادقة
عل ييى االتقاقي يية امل ييذكورة بس ييلطنة ُعم ييان عل ييى عن امص ييطلق الش ييو ذ اإلعاق يية يقص ييد ب ييه
الش ييو ااملد يياشا ال ييذ يد يياين م يين نقي ي يف قدرات ييه اوس ييية عو اجلس ييدية عو الذهني يية الُقي ييا
عو نتيجيية عامييل وراثييي عو مييرز عو حييادث ييا قييد ميين قدرتييه علييى أتدييية دوره الطبيدييي يف
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اوي يياة قياس ييا عل ييى م يين ه ييم يف عم ييره ييا قت ييا مد ييه ىل الرعاي يية والت هي ييل ح ي ي ييؤد دوره يف
اوياةا.
(ب)
 -10األحكام الواردة يف قانون رعاية وأتهيل املداق هي عحكيام عامية تشيمل عييع املدياق
س يواز كييانوا رجييال عم نسيياز عنقيياال عم كبييار السيين كمييا عنييه ميين املؤمييل مداجليية هييذا االميير يف
مشييرو القييانون اجلديييد الييذ تدمييل الدوليية علييى ىلعييداده يف اييوز عحكييام االتقاقييية وذل ي ميين
االل الن على حقوش النساز واألنقال من ذو اإلعاقة بصورة عكرب عما فيما يتدليق بقيانون
الطقييل الصييادر ابملرسييوم السييلطاين رقييم  2014/22ف نييه وفقييا للمييادة ( )51منييه يتمتييع الطقييل
املداش بكافة اوقوش املقررة وج عحكام هذا القانون دون إلييل بسب اإلعاقة.
(ج)
 -11صي السييلطنة كافيية عنيوا امليوارد( :البشيرية املادييية املالييية اللمنييية) بغييرز اإلدمييا
الكامييل جلميييع األشييوا ذو اإلعاقيية بشييكل عييام وذل ي يف الدديييد ميين الييوزاراا واجلهيياا
املدنية مثيل( :وزارة التنميية االجتماعيية وزارة الصيحة وزارة ال بيية والتدلييم وزارة القيوظ الداملية
الدمانيية
وزارة الشؤون الرقاية وزارة النقل واالتصياالا وزارة اإلسيكان وزارة اإلعيالم اللجنية ُ
الدمانييية لملذاعيية والتليقليييون ...
وقييوش اإلنسييان املركييل الييونين لملحصيياز واملدلوميياا ااي يية ُ
وقريهييا) وفيمييا ي امل يوارد املوجهيية مباشييرة لييدماا األشييوا ذو اإلعاقيية بييوزارة التنمييية
االجتماعية فلقد بلغ عدد املوارد البشرية الداملة مذا القطا (املديرية الدامة لشيؤون األشيوا
ذو اإلعاقة) حوا ( )759كادر بشر متنيو التوصصياا واملهيام وبليغ حجيم امليوارد املاليية
املدتمدة ايالل القي ة مين ( )2017-2014مبليغ ( )32.150.243/-عثنيان وتالثيون ملييون
وما ة ومخسون علقا وما تان وثالثة وعربد رقال ُعمانيًّا ابإلاافة ىل اإلنشاز والتجهيل املستمر
للدديد من املباين واملراكل اوكومية والااية وشيراز وسيا ل النقيل واألجهيلة التدوي يية كميوارد
مادية خمصصة لخشوا ذو اإلعاقة.
اجابة السؤال ()3
 -12يدتمد املسار التشريدي للقوان واللوا ق (اآللياا املدتمدة) على آلية التشاور واملشياركة
ميع األشييوا ذو اإلعاقيية وايتميع املييدين يف ىلعييداد القيوان ل رفدهيا للجنيية املوتصيية (اللجنيية
الوننية لرعاية املداق ) ل رفدها ىل ل عمان ( لسي الشورظ والدولة) و ل الوزراز.
 -13ويشييارم األنقييال ذو اإلعاقيية بواييع آرازهييم ومق حيياهتم بش ي ن التش يريداا وال يربام
والتييدابري اليييت إلسييهم ميين اييالل املسيياةة القاعليية يف األقم وامللتقييياا الداميية والاايية قييوش
االشييوا ذو االعاقيية (السيينوية عو الدورييية) اليييت تنظمهييا وزارة التنمييية االجتماعييية والييوزاراا
األارظ املدنية بربام اية األنقال ذو اإلعاقة.
 -14وتشييارم النسيياز ذواا اإلعاقيية ميين اييالل ال يربام واألنشييطة اليييت تنقييذها وزارة التنمييية
االجتماعي يية وعدي يياا املي يرعة الدماني يية وقريه ييا م يين اجلمدي يياا األهلي يية املدني يية ابألش ييوا ذو
اإلعاقيية يف آلييية مناقشيية الق يياق املوتلقيية بش ي ن حقييوش امل يرعة ييا يف ذل ي التشيريداا والتييدابري
اإلدارية الااة من.
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اجابة السؤال ()4
 -15ةيير اجلهيياا املدنييية تابديية حقييوش االنسييان مراجديية دورييية لالتقاقييياا واملداهييداا
الدولية املوتلقة والربوتكوالا الااة ما وما يتدلق سا ل االن مام اا وتدمل تل اجلهاا
علييى تييوفري األسي واإلجيرازاا التمهيدييية لالن ييمام ىل االتقاقييياا واملداهييداا قبييل االن ييمام
اا.

ابء -احلقوق احملددة (املواد من  5إىل )30
املساواة وعدم التمييز (املادة .)5
اجابة السؤال ()5
 -16نشي يير الي ييوعي قهي ييوم ال تيبي يياا التيس ي يريية وىلدراجي ييه يف الل ي يوا ق املنظمي يية يف املؤسسي يياا
اوكومية واألهلية املدنية ابإلعاقة.
 -17مبادرة تدميم الكود ااندسي طار مسقط الدو اجلديد.
 -18تدم ييل وزارة التنمي يية االجتماعي يية وابلتد يياون م ييع مؤسس يياا ايتم ييع امل ييدين عل ييى ت ييوفري
املساعداا السكانية مثل (فير السيكن األ،ث األدواا الكهراب يية) والتدياون ميع مؤسسياا
القطا الا يف بناز بدض املساكن.
 -19تطبيييق الكييود ااندسييي وتييدري املهندسي الدييامل ببليدقا (مسييقط واييحار وظقييار
واالقليمية) عليها.
 -20عكييد قييانون رعاييية وأتهيييل املدييوق يف املييادة رقييم (( )6القصييل الثيياين) حقييوش املديياق
علييى هتي يية التجهييلاا عو اإلجيرازاا الالزميية للواييول ىل بي يية دا يية وموا ميية وتكييييا الظييرو
البي ي يية وايتمدي يية واملدلوم يياا وت ييوفري املد ييداا واألدواا والوس ييا ل واملدين يياا املس يياعدة الالزم يية
ل مان ارسة األشوا ذو اإلعاقة وقوقهم وحرقهتم على قدم املسياواة ميع عقيراهنم مين قيري
ذو اإلعاق يية كم ييا كق ييل الق ييانون ىلج يراز التجهي يلاا املدقول يية وال يييت ه ييي اإلج يرازاا عو الت ييدابري
عو التدديالا املؤقتة اليت هتد ىل حتقيق املوازمة يف حال عدم ىلمكانيية حتقييق اإلاتحية ميد
كقالية إلتيع األشيوا ذو اإلعاقية مييع حقييوش اإلنسيان واويرقا األساسيية و ارسيتها علييى
عسيياس املسيياواة مييع األق يران ميين قييري ذو اإلعاقيية وذل ي و ي الواييول ىل اإلاتحيية الكامليية
والتقيد ابملوااقاا ااندسيية الييت تتييق لخشيوا ذو اإلعاقية االسيتقادة مين اليدماا الدامية
اليت يراتدها األشوا ذو اإلعاقة كميا ني عليى تلوييد وسيا ل املواايالا الدامية يا يسيهل
حركة األشوا ذو اإلعاقة يف املطاراا واملوانئ والطرش وقريها.
 -21نصييت املييادة ( )9ميين قييانون رعاييية وأتهيييل املديياق علييى عن اتلتييلم اجله ياا اوكومييية
وعا ييحاأل األعم ييال ال ييذين يس ييتودمون مخس ي ع ييامال ف ي كثر بتدي ي م يين ترش ييحه وزارة الق ييوظ
الداملية مين املدياق املييؤهل مين واقيع سييجل القيوظ الداملية الوننيية وذلي بنسيبة مين الوظييا ا
وامله يين املطل ييوأل ش ييغلها .ونص ييت امل ييادة ( )17م يين ق ييانون الدم ييل الص ييادر ابملرس ييوم الس ييلطاين
رقم ( )2003/35اعلى ااح الدمل الذ يستودم مخس عامال ف كثر تدي مين ترشيحه
ال ييدا رة املوتص يية م يين األش ييوا ذو اإلعاق يية امل ييؤهل مهني ييا يف األعم ييال ال يييت تتناسي ي م ييع
حيياالهتم وذل ي يف حييدود النسييبة اليييت حتييدد بق يرار ميين الييوزير .ويتمتييع ذوو االعاقيية الييذين يييتم
تشغيلهم وفقا للققرة السابقة ابوقوش املقررة للدمال اآلارينا .ويف القطا الدام فقيد عقير لي
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الدمة املدنية املوقر يف جلسته رقيم ( )1املندقيدة يف  15فربايير 2009م عليى عن ال تقيل النسيبة
عن ( )1%من الوظا ا الشاقرة املدلن عنها وملدة ( )3سنواا يداد تقييمها بدد ذل (رفديت
النس ييبة ىل  )%2كم ييا ك يين أل ش ييو ذ ىلعاق يية التن يياف عل ييى ع وظيق يية مدل يين عنه ييا
ويتمتع من يتم تديينه وفقا إلحكام هذه املادة ابمللاق واوقوش املقررة للموانن اآلارين.
 -22تيين املييادة ( )11م يين قييانون رعاي يية وأتهيييل املديياق عل ييى عنييه اتلت ييلم اجلهيياا املدني يية
ابألنشييطة االجتماعييية والرقاييية والثقافييية ابلدمييل علييى تيسييري مشيياركة املديياق يف املدسييكراا
واملنافساا الرقاية احمللية واإلقليمية والدولية واالهتمام بتوفري ىلثراز الثقافة لديهما.
 -23يتمتييع االشييوا ذو االعاقيية ابإلعقيياز ميين رسييوم األرااييي السييكنية واسييتقادهتم ميين
برام اإلسكان اوكومية املوتلقة.
 -24علما نن القوان يف السلطنة ال تت من ع حظر على قيام اوكوميية اب ياذ ىلجيرازاا
تيسي يريية ل ييدعم حق ييوش األش ييوا ذو اإلعاق يية .كم ييا عن ييه ق ييق ل ييذو االعاق يية التن يياف عل ييى
الوظا ا مع قريهم دومنا قيود و ا يتناس ونبيدة الوظيقة وشرونها.
 -25ال يشييكل التمييييل بشييكل ع يام يف السييلطنة ظيياهرة وم تييرد ىلنالقييا عييية ىلدعييازاا مييذا
الشي ن جلهيية االدعيياز الدييام ابعتبارهييا اجلهيية الق ييا ية املدنييية ابلتحقيييق والتصيير يف األفدييال اليييت
تشكل جرا م.
اجابة السؤال ()6
 -26تلقيت اللجنيية الوننيية وقييوش اإلنسيان عييدد عربديية بالقياا جيياز م يمون عحييدها حييول
عييدم هتي يية مبييد السييجن املركييل ييا كيين السييجناز ميين األشييوا ذو اإلعاقيية ميين الواييول
والتنقييل كمييا تلقييت بالقييا حييول عييدم أتهيييل ذو ااييطراأل نيييا التوحييد واملصيينق اييمن
األشييوا ذو اإلعاقيية بييوزارة التنمييية االجتماعييية وراييدا اللجنيية عييدة مالحظيياا تقييدم مييا
األشوا ذو اإلعاقة تتدلق بطل نسبة التوظيا لتكون عكثر من  %2ل يمان تيوفري فير
عمييل متنوعيية لخشييوا ذو اإلعاقيية ومنهييا مييا يتدلييق بصييدوبة واييوام للمرافييق الدمييية اليييت
تتناس وىلعاقتهم.
 -27تتابع وزارة التنمية االجتماعية من االل دا رة اوماية األسرية وجلان اية الطقيل الييت
اييية وتدليييل األنقييال املدرا ي للدنييا يين يف ذل ي األنقييال ذو االعاقيية
عُنش ي ت مييد
وواييع الطييط واليربام الوقا ييية والرعا ييية والدالجييية ابلتديياون مييع اجلهيياا املوتصيية .تتييوز جلييان
اية الطقل البالغ عددها ( )11جلنة عليى عييع فافظياا السيلطنة وت يم كيل جلنية بد يويتها
ع ييدد م يين ثل ييي اجله يياا ذاا الدالق يية ماي يية الطق ييل ك ييوزارة الص ييحة ووزارة ال بي يية والتدل يييم
واالدعاز الدام وشرنة عمان السلطانية وقريها من اجلهاا.
النساء ذوات اإلعاقة (املادة )6
اجابة السؤال ()7
 -28حتي يير السي ييلطنة علي ييى نشي يير الي ييوعي بثقافي يية حقي ييوش االنسي ييان بشي ييكل عي ييام وحقي ييوش
األشييوا ذو اإلعاقيية والطقييل وامل يرعة بشييكل اييا  .ويف هييذا اجلان ي قامييت وزارة التنمييية
االجتماعييية ابعتبارهييا اجلهيية املدنييية بشييؤون امل يرعة يف السييلطنة بتحقيييق ىل ييازاا كبييرية يف ييال
التوعية والتثقيا وتبد املنظور اوقوقي وساةت الوزارة يف نشر الوعي قيوش امليرعة يف السيلطنة
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من االل تنظيم الدديد من الربام واملؤإلراا والندواا على املستوظ الونين وقيد ت يمنت هيذه
اجلهييود ىلاييدار مييذكراا توايييحية ت ييمنت بيييان وسييا ل االنتصييا الق ييا ي للم يرعة يف حاليية
وجود انتهام أل ِّ حق من حقوقها املكقولة اا قانوًن حيث مت تدرييا امليرعة بوسيا ل وىلجيرازاا
اللجوز للجهاا الق ا ية للمطالبة ابوقوش املكقولة قانوًن للمرعة.
 -29ابإلاييافة ىل الييدور القدييال الييذ تسييدى ىلليييه مؤسسيياا ايتمييع املييدين يف ييال حقييوش
النس يياز والقتي يياا ذواا اإلعاق يية ون ييذكر عل ييى س ييبيل املث ييال ال اوص يير فق ييد قام ييت عدي يية امل يرعة
الدماني يية ابلس ييي وعدي يية الصي ييحقي الدماني يية م يين اي ييالل برا ه ييا التوعوي يية يف عي ييام 2017م
سييتدراز وشييرف اتقاقييية الق يياز علييى عيييع عشييكال التمييييل اييد امليرعة وتوعييية النسيياز ابوقييوش
الدماني يية وق ييوش اإلنس ييان بدق ييد الددي ييد م يين األنش ييطة وال ييور
ال يواردة فيه ييا كم ييا تق ييوم اللجن يية ُ
التدريبية يف ال حقوش اإلنسان.
 -30هنييام جهييود تبييذل حاليييا لتقييييم عثيير ال يربام التنموييية ومنهييا اإلعالمييية املوجهيية للم يرعة
حيث ا ذا وزارة التنميية االجتماعيية مسيارين مهمي األول :تدلييل اليوعي القيانوين للميرعة مين
االل الربام التوعوية اليت تواق اوقوش والواجباا للميرعة يف التشيريداا الدمانيية واالتقاقيياا
الدولييية اليييت اييادقت عو ان ييمت ىلليهييا السييلطنة ،نيييا :ىلنييالش ب يرًنم يدييد ابإلرشيياد اللواجييي
واألسيير الييذ يواييق عسي الدالقيياا اللوجييية وثقافيية ال بييية الصييحيحة واملدامليية املتكاف يية بي
اللوج وتوايق دور حقوش كطر من عنرا هذه الدالقية وآليية التدياون وتكاميل األدوار بي
اللوج .
 -31كمييا عن السييلطنة مسييتمرة يف جهودهييا الرامييية ىل ىلبيراز الييدور القاعييل للميرعة يف ايتمييع
ويف اوياة السياسية والدامة.
 -32ال يشكل الدنا يف سلطنة عمان ظاهرة تستدعي تقريد قانون يدد ابلدنا اد املرعة
ح تدر اإلعاقة ك حدظ عناار تدريقه حيث عنه و وجي التشيريداا الدمانيية ف هنيا تناوليت
يف قوانينهييا األفدييال اليييت تشييكل ج يرا م اييد األشييوا ذو اإلعاقيية واليييت تنطبييق علييى الرجييل
واملرعة على حد سواز وذل وج املادة ( )17من النظام األساسي للدولة ىلذ نصت على عنه:
((املواننييون عيييدهم سواسييية عمييام القييانون وهييم متسيياوون يف اوقييوش والواجبيياا وال إلييييل بييينهم
ذل ي ي بس ييب اجل يين عو األا ييل عو الل ييون عو اللغ يية عو ال ييدين عو امل ييذه عو امل ييونن عو املرك ييل
االجتميياعي)) .كمييا نصييت املييادة ( )25ميين النظييام األساسييي للدوليية علييى عن االتقااييي حييق
مصييون ومكقييول للنيياس كافيية ويب ي القييانون اإلج يرازاا واألواييا الالزميية ملمارسيية هييذا اوييق
وتكق ييل اوكوم يية ق ييدر املس ييتطا تدري ييا وجه يياا الق يياز م يين املتقاا ي ي وس ييرعة القص ييل يف
الق اق.
اجابة السؤال ()8
(أ)
 -33تدمييل كافيية عجهييلة السييلطنة يف ىلنييار الق يياز علييى عيييع عشييكال الدنييا اييد النسيياز
والقتييياا ييا يف ذلي اإلةييار ابلبشيير مييع تييوفري اوماييية اييذه الق يياا ميين اييالل ىلنشيياز الدديييد
الدماني يية وق ييوش اإلنس ييان  -ىلا ييافة ىل  -م ييا تق ييوم ب ييه وزارة
م يين اجله يياا املتوصص يية كاللجن يية ُ
التنميي يية االجتماعيي يية  -دا ي ييرة اومايي يية األس ي يرية؛ حيي ييث تدمي ييل علي ييى تلقي ييي الشي ييكاوظ وي يياالا
الدنا/اإلسازة اد النساز والقتياا دون إلييل على عساس اإلعاقية -واحملالية ىلليهيا مين اجلهياا
8

GE.18-00009

CRPD/C/OMN/Q/1/Add.1

املوتصيية وعي ييا :توجييد دار خمتصيية ي يواز ال ييحاق ميينهن سييمى ادار الوفيياشا لقصييلهن عيين
مصييدر الدنا/اإلسييازة وأتم ي السييالمة اجلسييدية والنقسييية و ييايتهن وتقييد الييدعم النقسييي
واالجتماعي والقانونية ان  -وفقا  -لطة عالجية حتت ىلشرا كادر وظيقي ُكاز.
 -34مت عقد الدديد من الدوراا التدريبية والربام الثقافة القانونيية يف :امليدارس واللقيازاا
التلقليوني يية واإلذاعي يية ونش يير املق يياالا يف الص ييحا احمللي يية وىلع ييداد وتوزي ييع املطبوع يياا املتدلق يية
بتدليل ثقافة اية حقوش النساز والقتياا على عيع اجلهاا اوكومية وقري اوكومية.
 -35دشنت وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ  17يناير 2017م اط هاتقي اين ()1100
لتلقييي االتصيياالا واإلبييالا عيين حيياالا اإلسييازة اييد النسيياز والقتييياا كمييا مت تييوفري ادميية
اإلرشاد واإلحالة للوزاراا واجلهاا املدنية عند اواجة لذل .
 -36وبش ن التدابري امللمع ا اذها لسن قانون جديد بش ن مكافحة الدنا اد امليرعة فلقيد
الدماين الصيادر ابملرسيوم السيلطاين رقيم ( )74/7يف بديض ميواده عقوبيةر جيرا ِّم
ن قانون اجللاز ُ
هت ِّ
ِّ
الدرز يف املادة ( )218منيه ييث :ايداقي ابلسيجن مين ( )5مخي سينواا ىل ()15
مخسيية عشييرة س يينة كييلث ميين ج ييامع عنثييى بغييري حال يية الييلوا  -بييدون  -را يياها س يواز ابإلك يراه
عو ابلتهديييد عو ابويليية وكييل ميين اطييا شوصييا بيينق الوسييا ل بقصييد ارتكيياأل القجييور بييه
وكييل ميين ارتك ي القجييور بشييو كييان  -دون  -الامسيية عشييرة ميين عمييره عو كييان مصييااب
بيينق جسييد عو عقلييي ولييو حصييل القدييل  -بييدون  -ىلكيراه عو هتديييد عو حيليية عو كييان
املدتدظ علييه عو مين املتيولِّ رعايتيه عو ين ايم سيلطة علييه عو اادميا عنيد
املدتد من عاول ر
عول األشوا ا ويف الباأل السيادس مين القيانون ذاتيه إليت اإلشيارة ىل  :اجليرا م الواقدية عليى
األفراد يف املواد من ( )249-247اليت ةرم ال رأل واإليذاز واجلرف.
 -37كمي ي ي ي ييا جي ي ي ي ييرم قي ي ي ي ييانون مكا فحي ي ي ي يية االةي ي ي ي ييار ابلبشي ي ي ي يير الصي ي ي ي ييادر ابملرسي ي ي ي ييوم السي ي ي ي ييلطاين
رقييم ( )2008/126عيييع اييور االةييار ابمليرعة حيييث عرفييت املييادة ( )1ميين القييانون االسييتغالل
ايييرم قييانوًن عل ييى عنييه :ااالس ييتودام قييري املشييرو للش ييو ويشييمل ال ييدعارة وع شييكل م يين
عشكال االستغالل اجلنسي عو السيورة عو الدميل قسيرا عو االسي قاش عو املمارسياا الشيبيهة
ابلييرش عو االسييتدباد عو النييل قييري املشييرو لخع ييازا .وعاقي ميرتكه هييذه االفدييال بدقييوابا
جلا ييية كمييا وفيير اوماييية القانونييية للمجييين عليييهم ميين اييالل تدريييا ايييين عليييه قوقييه القانونييية
بلغة يقهمها وىلاتحة القراة له لبيان واده القانوين واجلسد والنقسي واالجتماعي .وعرز
ايييين عليييه  -ىلذا كييان اج يية  -ىل رعاييية مدينيية عو سييكن عل ييى اجلهيية املوتصيية وي ييود -
س ي ي اوي ييال  -عحي ييد مراكي ييل الت هيي ييل الطبيي يية عو النقسي ييية عو دور الرعايي يية عو عحي ييد املراكي ييل
املوصصة للسكد .وتوفري اوماية الالزمة للمجين عليه عو الشاهد  -مي كيان اجية ىلليهيا-
والسييماف للمجييين عليييه عو الشيياهد ابلبقيياز يف السييلطنة ىلذا اقت ييى ذل ي التحقيييق عو احملاكميية
وذل بناز على عمر من االدعاز الدام عو احملكمة س اوالا.
 -38كما نصت املادة ( )9من قانون مكافحة االةار ابلبشر على عنه :ايداق على جر ية
االةار ابلبشر ابلسجن مدة ال تقل عن سبع سنواا وال تلييد عليى مخي عشيرة سينة وبغرامية
ال تقل عن عشرة آال رقل ُعماين وال تليد على ما ة علا رقل ُعمان ويف ع من اوياالا
اآلتي يية( :ىلذا ك ييان اي ييين علي ييه ح ييد ،عو م يين ذو االحتياج يياا الاا يية ىلذا ك ييان اجل يياين زوج ييا
للمجين عليه عو عحد عو عاوله عو فروعه عو وليه عو كانت له سلطة عليه).ا.
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(ب)
 -39وتي ي ييرظ السي ي ييلطنة عني ي ييه يف الوقي ي ييت اوي ي ييا  - :ال  -يشي ي ييكل الدني ي ييا املني ي ييل واجلنسي ي ييي
ظيياهرة  -ييا يسييتوج  -استصييدار قييانون مسييتقل لتنظيمييه وعن التشيريداا اوالييية قييد تكييون
كافية لرد مرتكه هذه اجليرا م ومقااياهتم عميام احملياكم املوتصية وتوقييع الدقيوابا الرادعية ةياه
م يرتكه هييذه اجل يرا م  -مييع األاييذ يف االعتبييار  -عن اييحاق االعتييداز اجلنسييي يييتم مديياملتهن
كمجييين عليييهن وتكقييل السييلطنة ايين كافيية اإلج يرازاا الالزميية للييدفا عيين حقييوقهن ومداقبيية
اجلناة ً -نهي عن  -عن السلطنة قد سبق اا وج املرسوم السلطاين رقم ( )2001/72عن
علغ ييت امل ييادة ( )252م يين ق ييانون اجل يلاز؛ وال يييت كان ييت تدط ييي الرج ييل الد ييذر احمل ييل م يين الدق يياأل
عو قييا لييه الدقوبيية يف حاليية مشيياهدته للوجتييه عو امييه عو ااتييه عو ابنتييه يف حاليية تلييب يف
ىلحدظ جرا م الشر وىلقدامه على القتل واإليذاز.
األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7
اجابة السؤال ()9
 -40مت ىلشييهار عدييية األنقييال عوالا مقرهييا الر يسييي يف فافظيية مسييقط وفقيياا للقيرار الييوزار
رقييم ( )2009/177يف 2009/10/11م وهييي عدييية اريييية تطوعييية وقييري ر ييية بلييغ عييدد
األع از (.)102
 -41نقييذا اجلمدييية الدديييد ميين القدالييياا واألنشييطة يف ييال اييية الطقييل وتربييية األبنيياز
ودورة األسرة يف اية الطقل من الدنا واإلسازة االل عامي (2017-2016م).
 -42شاركت اجلمدية يف عدد من امللتقياا الااية ابلتواايل والتكاميل ميع ايتميع .كميا عن
اا مشاركاا يف األسبو االجتماعي .مرفق (.)1
اجابة السؤال ()10
 -43افرد قانون الطقل فصال كامال وقيوش الطقيل املدياش اشيتمل عليى ثالثية ميواد عساسيية
كقييل ميين االاييا كافيية اوقييوش دون إلييييل بسييب اإلعاقيية كمييا ني علييى كقاليية الدوليية الرعاييية
والت هيل للطقل املداش وعن تدمل الدولة وو األمر على إلكي الطقيل املدياش مين التمتيع بكافية
ادماا الرعاية والت هيل وكذل ن على ان تدمل الدولة على اجراز الدراساا والبحوث يف
ال اإلعاقة مد االستقادة منها يف ال التوطيط والتوعية شكالا اإلعاقة واود منها.
 -44وكقييل القييانون يف ميواده الداميية األاييرظ اييية األنقييال بشييكل عييام ميين الدنييا وسييوز
املداملة ا يف ذل األنقال ذو اإلعاقة.
 -45وفيمي ييا يتدلي ييق بش ي ي ن املسي ييازلة اجللا يي يية للطقي ييل ع مداملي يية الطقي ييل املدي ييرز للجني ييوف
عو اجلانق ومسازلته جلا يا فقد عحااا القانون ىل عحكام قانون مسازلة األحداث.
 -46وحول تدابري اوماية فقد حظر القانون الدديد من األفدال ومنها اآليت:
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حظيير ااتطييا عو بيييع نقييل عو نقييل ع ييو ميين عع ييا ه واقتصيياأل نقييل
عو هت عراه عو التحر به جنسيا عو ل عو ىلكراه نقل عليى تدياني ع
نشاط جنسي عو استغالله يف الدعارة عو قريها من املمارسياا اجلنسيية عو يف
الدروز واملواد اإلابحية؛



ح يير اسييتودام نقييل يف ةييارة الرقيييق عو ىلا يياعه للسييورة عو ىلرقامييه علييى
عداز عمل قسرا؛



حظر القانون بيع التبغ والمور وامليواد املويدرة وامليؤثراا الدقليية للطقيل وحظير
استغالل نقل يف عماكن ىلنتا عو بيع تل املواد عو ال وي اا.

 -47م يكتيياِّ القييانون ظيير هييذه األفدييال فقييط وىلمنييا عكييد علييى البدييد التي هيلي والدالجييي
يييث تدمييل مؤسسيياا الدوليية بكييل السييبل املتاحيية علييى أتهيييل الطقييل الييذ يقييع اييحية أل
شكل من عشكال الدنا عو االستغالل عو اإلسازة وىلعادة د ه اجتماعيا.
 -48وشر القانون آلياا وماية الطقل وحدد هذه اآللياا ابآليت:
جل ييان اي يية الطق ييل :وه ييي جل ييان وماي يية الطق ييل م يين الدن ييا واالس ييتغالل
(ع)
واإلسازة على عن يكون ألع ياز جليان ايية الطقيل ايقة ال يبطية الق يا ية يف تطبييق عحكيام
ه ييذا الق ييانون .و ييت بتلق ييي الش ييكاوظ والبالق يياا ع يين ع انتهاك يياا وق ييوش الطق ييل وع يين
حاالا تدرز الطقل للدنا عو االستغالل عو اإلسازة .وقد كقل القانون لكيل شيو اويق
يف اإلبيالا عيين ع واقديية تشييكل عنقييا اييد الطقيل عو اسييتغالال لييه عو ىلسييازة ىلليييه عو انتهاكييا
أل حييق ميين حقوقييه .وعوج ي القييانون علييى تل ي اللجييان ا يياذ كافيية التييدابري الالزميية وماييية
املبلغ وعدم اإلفصاف عن هويته؛
(أل) دار الرعاي ي يية املؤقت ي يية :كق ي ييل الق ي ييانون ىلي ي ييدا الطق ي ييل ال ي ييذ تد ي ييرز للدن ي ييا
عو االسييتغالل عو اإلسييازة بييدار للرعاييية املؤقتيية وعلييى عن يييتم ذلي بقيرار ميين االدعيياز الدييام بنيياز
على توايية منيدوأل ايية الطقيل و كين عن يدياد الطقيل امليود ابليدار ىل و األمير بديد زوال
عسباأل اإليدا وآ،ره وبدد تدهد و األمر كتابة برعايته؛
( ) من ييدوأل اي يية الطق ييل :وه ييو املوظ ييا ال ييذ يد ي ملتابد يية األنق ييال املدراي ي
للدنا عو االستغالل عو اإلسازة والتدال ومايتهم.
 -49ول ييمان ععمييال هييذه اوقييوش ت ييمن القييانون فصييال اااييا ابلدقييوابا والتدوي يياا
املدنييية يييث ال ييل الدقييوابا املنصييو عليهييا يف هييذا القييانون ن عقوبيية عشييد ييين عليهييا
قييانون آايير .وحييدد القييانون مسييتوقا اييذه الدقييوابا والتدوي يياا املدنييية تتناس ي مييع حجييم
القدل وال رر اليذ عليى الطقيل وعليى عن تكيون رادعيا ملين يرتكي عفدياال ت ير قيوش الطقيل
كافة.
إذكاء الوعي (املادة )8
اجابة السؤال ()11
 -50يقوم األشوا ذو اإلعاقة من االل اجلمدياا األهلية الثمانية اليت إلثلهم :اجلمديية
الدمانية لذو اإلعاقة السمدية عدية رعاية األنقال املداق عدية النيور للمكقيوف اجلمديية
ُ
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الدماني يية ملتالزم يية داون عدي يية الت ييدال
الدماني يية للتوح ييد اجلمدي يية ُ
الدماني يية للمد ييوق اجلمدي يية ُ
ُ
الدم يياين .ابملش يياركة يف ط يييط وتنقي ييذ
يا
ي
ل
ا
ياد
ي
ي
ملب
و
اال
ية
ي
ي
عد
ية
ي
ق
اإلعا
ذو
يال
ي
ق
لخن
ير
ي
ك
املب
ُ
يالا التوعييية سييبباا اإلعاقيية ونييرش الوقاييية منهيا ابلتديياون مييع خمتلييا الشييركاز علييى مسييتوظ
السييلطنة وابإلاييافة ىل مشيياركتهم الكامليية بقاعلييية يف اليييوم الييدو لخشييوا ذو اإلعاقيية
واليييوم الدييرم للمديياش واملهرجيياًنا املسييرحية وامل يؤإلراا والنييدواا ذاا الصييلة ابألشييوا ذو
اإلعاقة .مرفق (.)2
اجابة السؤال ()12
 -51ترا ي ييد الس ي ييلطنة ابس ي ييتمرار ظه ي ييور  -عق  -م ي يين القوال ي ي النمطي ي يية وعش ي ييكال التحي ي ييل
واملمارسيياا ال ييارة اييد األشييوا ذو اإلعاقيية مثييل :تدييرز األنقييال ذو ااييطراأل نيييا
التوحد لبدض املمارسياا ال يارة (اإلةيال)  -وعلييه  -مت التشياور واملشياركة ميع ايتميع امليدين
من عجل ىلشهار عدية عهلية مدنية مم وتوجيه كافة املوارد حنو توفري ادماا الت هيل ام.
 -52ىلعط يياز الص ييالحياا للج ييان التنمي يية االجتماعي يية عل ييى مس ييتوظ فافظ يياا الس ييلطنة يف
التدال السريع يف ع ارساا اارة يتدرز اا األشوا ذو اإلعاقة.
 -53ىلنش يياز جلن يية اتلقي ييي البالق ييااا ابللجني يية ال ُدماني يية وقي ييوش اإلنس ييان مي يين عج ييل دراسي يية
البالقاا والبحث عن حلول اا.
 -54ت يين امل ييادة ( )20م يين ق ييانون الطق ييل عل ييى عن ييه :اقظ يير عل ييى ك ييل ش ييو وااا يية
يام ابملمارسيياا التقليدييية ال ييارة بصييحة الطقييل عو ال ي وي
األنبيياز واملمراي وو األميير القيي ُ
اييا عو املسيياعدة فيهييا ...ا وحتييدد الال حيية مييا يدييد ميين املمارسيياا التقليدييية ال ييارة بصييحة
الطقل وعلى وزارة الصحة ا اذ اإلجرازاا الالزمة للتوعية وانر تل املمارساا ال ارة.
اجابة السؤال ()13
 -55تقوم وسا ط اإلعالم بدور كبري يف التواال ميع األشيوا ذو اإلعاقية للوقيو عليى
الدميياين وعي ييا ىلب يراز التجييارأل والنميياذ
الييدماا املتييوفرة والتحييدقا اليييت ت يواجههم يف ايتمييع ُ
الناجحيية يف عيييع يياالا اوييياة وقييد مت تكيير وزييير اإلعييالم يف ميؤإلر اوقييوش الثقافييية والرقاييية
لخشييوا ذو اإلعاقيية مهورييية تييون علييى دور وزارة اإلعييالم ابلسييلطنة يف ييال اإلعاقيية يف
شيهر عكتييوبر  2017تقييديرا جلهيوده اليييت يبييذاا ىلعالميييا لتغييري الصييورة النمطييية لخشييوا ذو
اإلعاقة.
 -56يدترب اإلعالم الوسيلة االكثر فاعليية إليصيال املدرفية واليوعي للجمهيور عو املتلقيي وذلي
عن نريق وسا ل االعالم املوتلقة (اذاعة  -تلقليون  -احا  ...ىلخل) والسلطنة حريصية كيل
اور على االهتمام ابألشوا ذو اإلعاقة حييث مت انشياز مراكيل أتهييل لخشيوا ذو
اإلعاقة وقد اهتم االعالم الدمياين بتثقييا امليوانن نةيية األشيوا ذو االعاقية ومسياةتهم
يف بنياز الييونن سيواز يف البنييية الثقافييية والتدليمييية للمجتمييع ومثييال علييى اهتمييام االعييالم يف ابيراز
مهيياراا وكقييازة وقييدراا ذو اإلعاقيية فقييد حيياز الطال /ليييث بيين اسييحاش الكنييد (ميين ذو
اإلعاقيية البص يرية) ميين كلييية اآلداأل والدلييوم االجتماعييية امديية السييلطان قييابوس ص ي اللغيية
الدربيية عليى املركيل الثياين يف مسيابقة مصير الداملييية الرابدية والدشيرين للقيرآن الكير الييت عقيمييت يف
عبريل 2017م .وقد استطا الكنيد التقيوش عليى موعية كبيرية مين املنافسي يف حقي القيرآن
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الكيير كييامال مييع تقسييري آقا القييرآن حيييث ععليين اإلعييالم الدميياين ذل ي كمييا وثقييه يف كتيياأل
ُعمان 2017م (الصقحة  )228الصادر من وزارة اإلعالم.

 -57ولملع ييالم دور كب ييري يف توا يييق مه يياراا األش ييوا ذو اإلعاق يية وق ييدراهتم وا ييازاهتم
وذل ي عيين نريييق التوعييية والتثقيييا وقييد قامييت وزارة اإلعييالم ابالش ي ام مييع املؤسسيياا املدنييية
بشؤون األشوا ذو اإلعاقة بنشر التوعية وىلعيداد اليربام وعرايها بوسيا ل اإلعيالم املوتلقية
(تلقاز  -ىلذاعة  -سينما  -فقراا ىلعالمية متنوعية  -مسيرف  -لوحياا ىلعالنيية يف الطرقياا -
دورس يف املناه التدلمية  -منابر املساجد وقريها).
إمكانية الوصول (املادة )9
اجابة السؤال ()14
 -58وادت السلطنة اطة ىلس اتيجية إلقامة تمع اال من اوواجل حيث يوجد :افيور
حقييوش األشييوا ذو اإلعاقييةا سي اتيجية الدمييل االجتميياعي (2025-2016م) ويتطلييع
هذا احملور ىل حتقيق األثر التنمو اعشوا ذو ىلعاقة من اجلنس ويف عيع املراحل الدمرية
يتمتدييون بكافيية اوقييوش ومشييارك بقاعلييية يف ايتمييعا وبييذل تسييدى هييذه اإلس ي اتيجية ىل
ىلزاليية عو قيييا او يواجل  -لك ييي  -يتمتييع األشييوا ذو اإلعاق يية بكاف ية حقييوقهم وعي ييا:
حتقيييق الت يوازن ب ي اس ي اتيجياا الت ييم يف السياسيياا الداميية واسييتهدا الييدعم  -وفقييا -
الحتياجيياا الش ييو ذ اإلعاقيية وذل ي مييد دم ي وىلش يرام األش ييوا ذو اإلعاق يية يف
عيع جوان ايتمع والتنمية.
 -59التوجهيياا االس ي اتيجية حملييور احقييوش األشييوا ذو اإلعاقييةا السييابق ذكييره ركييلا
علييى :ىلن الدم ييل بش ييكل منق ييرد عل ييى تقييد ا ييدماا ذاا ج ييودة لخش ييوا ذو اإلعاق يية -
الدميياين  -ىلذ ال بييد  -ميين
ليين  -ققييق املشيياركة املنشييودة لخشييوا ذو اإلعاقيية يف ايتمييع ُ
الدمل ابلتواز على تقد ادماا التمك من جان وىلزالة اوواجل ايتمدية الييت حتيول دون
مشيياركتهم يف ال يربام التنموييية ميين جان ي آايير ويتمثييل املسييار املييلدو يف مسييارين ةييا :األول
إلكي األشييوا ذو اإلعاقيية) والثيياين :مراعيياة اإلعاقيية يف تصييميم وتنقيييذ وراييد وتقييييم عيييع
السياساا والربام الدامة.
 -60عمييا تييدابري ىلقاميية تمييع اييال ميين او يواجل هنييام جه يود بييذلت وتبييذل حاليًّييا ميين قبييل
اوكومة واجلهاا ذاا الصلة ابألشوا ذو اإلعاقة ومنها:
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الدمي يياين ( )50%مي يين القيمي يية األساسي ييية للتي ييذكرة للشي ييو
قي يييض الط ي يريان ُ
املداش ومرافق واحد؛
ذو اإلعاق يية الوا ييول ىل مب يياين املط ييار ومس ييار



مواق ييا ااا يية لخش ييوا
اا ()Ramp؛



لوا ق ىلرشادية ومساعداا البشرية للمسافرين من ذو اإلعاقية عين نرييق وكييل
الدماا األراية  -بدون  -مقابل؛



عس ييدار ااا يية عل ييى املكامل يياا الص ييوتية واملر ي يية والرس ييا ل النص ييية القص ييرية
وكذل ادماا اإلن نت فا ق السرعة املتنقل؛
13

CRPD/C/OMN/Q/1/Add.1

14



تذاكر انية لتنقل املكقوف داال السلطنة مع قيض ( )35%ملرافقيهم؛



ىلادار بطاقاا شوصية بدون ح ور األشوا ؛



كراسي متحركة ابملطاراا واجلهاا الدمية لخشوا



ىلعطا هم األولوية يف ىل از مدامالهتم واستثنازهم من نظام الدور اآل ؛



منحهم راصة قيادة اقيقة اااة؛

ذو اإلعاقة؛

ام ًنفذة ادماا إل از املدامالا الااة خبدماا املرور؛



خمص



خمصي ي ا ييم مواق ييا ومن ييانق عب ييور عن ييد املراجد يية ملب ييد ىلداريت راي ي
وتسجيل املركباا وعيع املؤسساا اوكومية واملراكل التجارية وقريها؛



تسهيل تقد املدامالا عن نريق نظام احملطة الواحدة؛



هتي يية املبيياين املدرسييية يييث تكييون مناسييبة السييتقبال األنقييال ميين ذو اإلعاقيية
اوركية  -سواز  -من االل هتي ة مداال املدارس وتوفري املرافق الدامة؛



تي يوافر سياس يياا النق يياذ الرقم ييي ( )2012وه ييو :اقابلي يية اس ييتودام منتج يياا
عو مدلوميياا عو اييدماا مييا قا ميية علييى تقنييية املدلوميياا واالتصييال ميين قبييل
األشييوا ذو اإلعاقيية بيينق درجيية وفدالييية اسييتودامها ميين قبييل األشييوا
من قري ذو اإلعاقةا؛



تنق ييذ هي يية تقني يية املدلوم يياا دوراا تدريبي يية ل ييذو اإلعاق يية يف كيقي يية اس ييتودام
التقنية املساعدة يف اواس اآل واالن نت؛



تقييد الييدعم القييين والتوعييية ملوتلييا اجلهيياا جلدييل املدلوميياا وقنيواا توايييل
املدلوماا سهلة الواول؛



الي ي ييدماا الصي ي ييحية تصي ي ييل للم ي ي يوانن واملقيم ي ي ي وىلمكانيي ي يية الواي ي ييول ىلليهي ي ييا
للجميييع  -بييدون  -مشييقة وتييوفري املؤسسيياا الصييحية يف كييل منييانق السييلطنة
ميسرة للجميع  -بدون  -استثناز ابإلاافة ىل ذل في ن :التصياميم ااندسيية
للمؤسسيياا الصييحية مصييممة يييث تكييون مناسييبة قييدر اإلمكييان لخشييوا
ذو االعاق يية واصوا ييا التص يياميم اوديث يية؛ حي ييث روع ييي عن تك ييون ا ييديقة
لخشييوا ذو االعاقيية .عمييا ابلنسييبة لملعاقيياا السييمدية في ن هنييام اطييط مت
عرجاها يف الطة المسية التاسدة لتدري كوادر نبية على لغة اإلشارة .وسييتم
مراجديية املدييايري والشييروط الاايية بييذو االعاقيية للوييرو بييدليل موحييد يكييون
اس شاد للمدن ؛



مرافق مؤسساا الرعاية الصحية متوافقية ميع عحكيام قيانون اإلعاقياا األمريكيية
) (American Disabilities Act -ADAوابلت يواز مييع بدييض عحكييام القيراراا
الوزارية املتدلقة ابألشوا ذو اإلعاقة؛

الس ييباقة
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عند تصميم مباين املؤسساا الرعاية الصحية ابملراكل الصحية االولية ايمداا
الصحية واملستشقياا التوصصية ومراكل قسيل الكلى مبياين وقريهيا املتدلقية
ابلصحة مراعاة توفري التا :


مواق ييا للس ييياراا خمصص يية ل ييذو االعاق يية ي ييث تك ييون ابلق ييرأل م يين
املداال؛



منحدراا بشكل هندسي متوافق مع املدايري الدولية؛



كراسييي متحركيية لييذو االعاقيية السييتودامها يف منييانق االنتظييار وعمييام
مداال املؤسساا الصحية؛



دراب ي يلين (مق ي ييابض الي ي ييد) ملس ي يياعدة األش ي ييوا ذو اإلعاق ي يية ليمش ي يوا
مس ييتقل م ييع مراع يياة عن تك ييون نل يوان ي ييلة لخش ييوا ذو االعاق يية
البصرية؛
ذو االعاقة ابملدايري الدولية؛



دوراا مياه خمصصة لخشوا



راا ابملؤسساا الصحية يث يكون اود األدىن  1.80مي للسيماف
لخشييوا ذو اإلعاقيية ابملييرور بكييل راحيية ويسيير واملنيياورة عنييد داييول
املندطقاا ابملؤسساا؛



ش ي ي يرا ط م ي ييع األل ي ي يوان املناس ي ييبة لتوجي ي ييه املرا ي ييى ذو االعاق ي يية البص ي ي يرية
ابملؤسساا الصحية؛



واع عحر برايل على املصاعد لخشوا



عالم يياا ملون يية يف م ييداال الب يياأل ملس يياعدة املرا ييى ال ييذين يد ييانون م يين
ادا الرؤية؛



تطي ييابق عقطيي يية األراي ييياا مي ييع مدامي ييل االني ييلالش ملني ييع سي ييقوط امل ي يريض
عو األشوا ذو االعاقة اثناز مرورهم ابملؤسساا الصحية؛



التنظيا املستمر مع الت كد من عدم وجود مواد سيا لة  -قيد  -تسيب
انلالقاا ابملؤسساا الصحية؛



عيييع األب يواأل والقتحيياا ييد عدىن لدييرز  900مييم للسييماف بواييول
األشوا ذو االعاقة اوركية ابلكراسي املتحركة؛



رافدة نو  :لوكسيت لخشوا

ذو االعاقة البصرية؛

ذو اإلعاقة.

 -61مت حتييديث اايكييل التنظيمييي لييوزارة الصييحة واعتميياد اايكييل التنظيمييي للييدا رة (الق يرار
الوزار رقم 2015/67م الصادر بتياريخ  7يونييو 2015م) ومت اسيتحداث قسيم ابيرام ذو
االعاقةا حتت ادا رة االمراز قري املدديةا ابملديرية الدامة للرعاية الصحية االولية؛ حيث يهد
هذه القسم ىل :
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واي ييع ب ي يرًنم وسياسي يياا التدام ي يل مي ييع األشي ييوا ذو االعاقي يية يف مسي ييتوظ
الصحية االولية وآلية التحويل/اإلحالة للمؤسساا األارظ؛
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ىلع ييداد ومتابد يية تنقي ييذ الط ييط الالزم يية لتق ييد الرعاي يية الص ييحية الاا يية ب ييذو
اإلعاقة؛



متابدة سري الدماا الصيحية املقدمية ليذو اإلعاقية يف خمتليا احملافظياا عليى
مستوظ الرعاية الصحية األولية؛



القيييام ابلدراسيياا امليدانييية والبحييوث الالزميية لتطييوير الييدماا الصييحية املقدميية
لذو اإلعاقة ابلتنسيق مع الدوا ر املدنية؛



التنسيق مع القطاعاا األارظ لتطوير الدماا املقدمة لذو اإلعاقة؛



ىلع ييداد وتق ييد الت ييدري ال ييالزم للق ييوظ الدامل يية البشي يرية راك ييل الرعاي يية الص ييحية
رعاية األشوا ذو اإلعاقة.
األولية فيما

احلق يف احلياة (املادة )10
اجابة السؤال ()15
 -62يك ُقل قانون الطقل :اية الطقل بصقة عامية مين كافية عنيوا الدنيا وسيوز املداملية -
ييا فيهييا  -ج يرا م الشيير وال سيييما قتي ريل األم وليي ريدها ومت صييي فصييل كامييل عيين :اتييدابري
اية الطقلا ومنها اآليت:


حظي يير ااتطي ييا عو بيي ييع نقي ييل عو نقي ييل ع ي ييو مي يين عع ي ييا ه عو اقتصي ييابه
عو هتي عراييه عو التحيير بييه جنس ييًّا عو ييل عو ىلكيراه نقييل علييى تديياني
ع نشاط جنسيي عو اسيتغالله يف اليدعارة عو قريهيا مين املمارسياا اجلنسيية
عو يف الدييروز وامل يواد اإلابحي ية ابملؤسسيياا الصييحية ويييتم اإلبييالا فييورا عيين
حاالا وقو ع من املذكور ععاله للشرنة - .ميع الدليم  -بوجيود نظيام دقييق
جييدا للطقييل بدييد الييوالدة ومايتييه وعمييه وحقظهمييا بكييل عمييان ابملؤسسيية الصييحة
ود السماف اما ابلرو منها؛



حظر استودام نقل يف ةارة الرقيق عو ىلا اعه للسورة عو ىلرقامه على عداز
عمل قسرا؛



حظ يير الق ييانون بي ييع التب ييغ والم ييور واملي يواد املو ييدرة وامل ييؤثراا الدقلي يية للطق ييل
السييليم عو ذو اإلعاقيية وحظيير اسييتغالله يف عميياكن ىلنتييا عو بيييع تل ي امل يواد
عو ال وي اا.

الدم ي ي يياين القت ي ي ييل  -عموم ي ي ييا  -وجي ي ي ي نص ي ي ييو املي ي ي يواد
 -63كم ي ي ييا ج ي ي ييرم ق ي ي ييانون اجلي ي ي يلاز ُ
( )237 236 235وي ييتم تكيي ييا ك ييل دع ييوظ عل ييى ح ييدها  -وفق ييا  -ملالبس ييتها ونت ييا
التحقيييق فيهييا وابلنسييبة لقتييل األم لوليييدها فهييي تييدال اييمن املييادة ( )239ميين قييانون اجل يلاز
الدميياين وتيين علييى عنييه :اتداق ي ابلسييجن ثييالث سيينواا علييى األقييل األم؛ اليييت تقييدم اتقيياز
ُ
للدار على قتل وليدها الذ لت به سقاحاا ومين واقيع اإلحصيازاا  -في ن  -حياالا قتيل
األم لوليدها يف السلطنة  -م ترتبط  -بسب ىلعاقته ومت حصر عدد ( )5حاالا .مرفق ()3
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 -64و ان ي ي ذل ي ي إل ييت اإلش ييارة س ييابقا ىل وج ييود ا ييط ه يياتقي يياين ( )1100لتلقي ييي
االتصاالا لملبالا عن حاالا اإلسازة.
االعرتاف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم أمام القانون (املادة )12
اجابة السؤال ()16
 -65نص ييت امل ييادة ( )17م يين النظ ييام األساس ييي للدول يية عل ييى مب ييدع املس يياواة بي ي املي يوانن
فاملواننون عييدهم سواسيية عميام القيانون وهيم متسياوون يف اوقيوش والواجبياا الدامية وال إليييل
بي يينهم يف ذل ي ي بس ييب اجل يين عو األا ييل عو الل ييون عو اللغ يية عو ال ييدين عو امل ييذه عو امل ييونن
عو املركل االجتماعي ويف اوز ذل فقد ورد قانون املدامالا املدنية الصادر ابملرسوم السلطاين
رق ييم ( )2013/29مؤك ييدا عل ييى ه ييذا املب ييدع وه ييو املس يياواة يف س ييا ر الش ييؤون املدني يية فاألهلي يية
القانونية يتساوظ فيها الشو ذ اإلعاقة وقريه مين حييث سين األهليية واألحكيام املتصيلة ميا
والتصرفاا القانونية اليت جيوز لكامل األهلية ذو ىلعاقية عو قيري ذو ىلعاقية ارسيتها فقيد حيددا
املادة ( )41من قانون املدامالا املدنية سن األهلية ىلذ نصت على عنه :اكل شو يبلغ سين
الرشييد متمتدييا بق يواه الدقلييية وم قجيير عليييه يكييون كامييل األهلييية ملباشييرة حقوقييه املدنيييةا وسيين
الرشد ىلإلام الثامنة عشرة من الدمر.
 -66ول ييذل فل ييم ي ييل الق ييانون بي ي الش ييو ذ االعاق يية وق ييريه يف األهلي يية املدني يية وىلبي يرام
التصرفاا القانونية املنصو عليها يف قانون املديامالا املدنيية كميا عن موانيع األهليية ال تتصيل
ابجلن وىلمنا هي عوارز تطرع على الذكر واألنثى على حد سواز كاجلنون والسقه والغقلة.
 -67كما عنه ال توجد ع ُّ تشريداا عو قوان ُّ
حتد من عهلية الشيو ذ االعاقية القانونيية
املقييررة وج ي عحكييام قييانون املدييامالا املدنييية املشييار ىلليييه وقييانون التجييارة الصييادر ابملرسييوم
الس ييلطاين رق ييم ( )90/55ىلذ م يق ييرش ع ث م يين الق ييانون س ييالقي ال ييذكر ب ي عهلي يية ذو االعاق يية
املدنييية إلب يرام التصييرفاا املدنييية وعهليتييه مللاوليية األنشييطة التجارييية علييى النحييو املقييرر يف قييانون
التج ييارة؛ وم يين ل ف ي ن ع تدليم ياا عو عنظم يية داالي يية تتطل ي ح ييور و ِّ عم يير الش ييو ذ
اإلعاقة إلهناز املدامالا التجارية تُي رد ُّد بال ري خمالقة ألحكام القوان السارية.
 -68وكمييا عنييه وفقييا للنظييام األساسييي للدوليية الييذ قييرر حييق املييونن يف ااتيييار الدمييل الييذ
يناسييبه في ن حييق الدمييل وىلبيرام عقييود الدمييل مقييرر ىلذ نصييت املييادة ( )12ميين النظييام األساسييي
للدولة على عنه اتسن الدولة القيوان الييت حتميي الداميل واياح الدميل وتينظم الدالقية بينهميا.
ولكييل ميوانن اوييق يف ارسيية الدمييل الييذ تيياره لنقسييه يف حييدود القييانون .وال جيييوز فييرز ع
عمل ىلجبار على عحد ىلال قت يى قيانون وألداز ادمية عامية و قابيل عجير عيادلا وعليى هيذا
األس يياس ورد ق ييانون الدم ييل ييا يكق ييل املس يياواة بي ي األش ييوا ذو اإلعاق يية وق ييريهم يف ت ييوِّ
األعمال وىلبرام عقود الدمل دون عن يكون مثة تقرقة.
 -69توفري م ع لذو اإلعاقة السيمدية يف احملياكم ملسياعدهتم يف تواييل املدلومياا وعثنياز
املناقشاا عو املرافداا الااة بق اقهم عو يف الق اق امل ادة.
 -70وتييوفري فييام قييانون لخشييوا ذو اإلعاقيية يف احمليياكم عيين نريييق اللجنيية الوننييية
وق ييوش اإلنس ييان عو الق يياق ال يييت ي ي وزارة التنمي يية االجتماعي يية يك ييون احمل ييامي م يين احمل ييام
الدامل ابلوزارة.
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 -71كمييا عنييه اللطقييل املديياش كافيية اوقييوش املقييررة وج ي احكييام هييذا القييانون دون إلييييل
بسب اإلعاقةا.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13
اجابة السؤال ()17
 -72تن املادة ( )25من النظام األساسي للدولة على عن االتقااي حيق مصيون ومكقيول
للناس كافة .ويب القانون اإلجيرازاا واألوايا الالزمية ملمارسية هيذا اويق وتكقيل الدولية قيدر
املستطا تقري جهاا الق از من املتقاا وسيرعة القصيل يف الق ياقا .حييث كقيل النظيام
األساس ييي للدول يية ح ييق التقاا ييي بص يير النظ يير ع يين األش ييوا ذو اإلعاق يية وق ييريهم وق ييد
عاييدرا وزارة الدييدل القيرار الييوزار رقييم ( )2009/91بشي ن ال حيية تنظيييم املسيياعدة الق ييا ية
للمدسيرين ميين اييالل ىلعقييا هم ميين رسييوم التقااييي وتكليييا عحييد احملييام لل افييع عيينهم والييدفا
عن حقوقهم وىلعقا هم من مصاريا نشر اإلعالًنا الق ا ية ومصاريا الرباز.
 -73عمل ييت وزارة التنمي يية االجتماعي يية عل ييى عق ييد ورش يية عم ييل بش ي ن اتقدي ييل عدوار اجله يياز
اإلدار للدوليية ةيياه األشييوا ذو اإلعاقييةا يف اييوز اتقاقييية حقييوش األشييوا ذو اإلعاقيية
واملصييدش عليهييا ابملرسييوم السييلطاين (2008/121م) اييالل الق ي ة ميين  13-9ىلبريييل 2017م
ابلتنسيييق والتديياون ب ي كافيية عجهييلة الدوليية  -وميين هييذه االجهييلة اجلهيياا الق ييا ية  -وصيير
وىلحصيياز وحتليييل البييياًنا ذاا الصييلة ابإلعاقيية علييى مسييتوظ السييلطنة وتوثيقهييا وكانييت ميين
النتا ااامة للورشة عيرز التقيارير الااية بتطبييق االتقاقيية عليى اللجنية الوننيية لرعايية املدياق
بصقة دورية ملناقشة التحدقا لواع اولول املناسبة.
 -74نقييذا وزارة التنمييية االجتماعييية وابلتديياون مييع مكتي اليونيسييا سييقط موعيية ور
عمل للتدريا ابالتقاقية يف عدد من فافظاا السلطنة و شاركة عيع اجلهاا واجلمديياا ذاا
الدالقة ومن بينها اجلهاا الق ا ية.
حرية الشخص وأمنه (املادة )14
اجابة السؤال ()18
 -75حتيير السييلطنة علييى تييوفري ُسييبل انتصييا األشييوا ذو اإلعاقيية دون إلييييل بسييب
اإلعاقي يية حيي ييث عفي ييادا البيي يياًنا واالحصي ييا ياا املتي ييوفرة مني ييذ شي ييهر يني يياير 2013م ىل شي ييهر
ديسمرب 2016م من االل النظام اإلحصا ي ليوزارة الصيحة امستشيقى املسيرةا وهيو مستشيقى
صصييي مرجدييي مدييين يياالا االشييوا ذو اإلعاقيية الذهنييية يف السييلطنة لدييدد ()1305
حقيقي عدد ( )551فتمل .مرفق (.)4
عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )15
اجابة السؤال ()19
 -76حظيير قييانون الطقييل يف املييادة ( )56ع ععمييال عنيقيية اييد األنقييال وحييددها يف ()8
عفدي ييال وهي ييي( :االاتطي ييا عو االقتصي يياأل عو االعتي ييداز اجلنسي ييي واالسي ييتودام يف الي ييدعارة
عو تش ييجيع الطق ييل عل ييى ارس يية اجل يين عو تص ييويره عو تص ييوير عع ييا ه اجلنس ييية عو نش يير
18
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عو عي ي ييرز مطبوعي ي يياا ومصي ي يينقاا ان ي ي ي قرا ي ي ييل الطقي ي ييل عو اسي ي ييتودامه يف ةي ي ييارة الرقيي ي ييق
عو ىلا اعه للسورة عو هتري الطقل عو ارسية ع شيكل مين عشيكال الدنيا عليى الطقيل).
ويف حيياالا االعتييداز علييى األنقييال  -في ن  -االدعيياز الدييام يقييوم ابلتحقيييق يف اواليية املدروايية
علي ييه وي ييتم ا يياذ اإلجي يرازاا الالزم يية م يين حي ييث ىلا ييدار عم يير الن ييدأل لقحي ي الطق ييل وبقي يية
اإلجيرازاا األايرظ املتدلقيية ابلديال واإليييدا  -عميا  -ابلنسيبة للمتهمي فييتم توجيييه ايم هتميية:
( ارسيية ع شييكل ميين عشييكال الدنييا علييى األنقييال)  -وفقييا  -ليين املييادة (/56ف بداللييه
املادة ( )72من قانون الطقل) ويداق القاعل بدقوبة السجن الييت ال تقيل عين مخي سينواا
وال تلي ييد عل ييى مخس يية عش يير س يينة وبغرام يية ال تق ييل ع يين ( 500رقل ُعم يياين) وال تلي ييد عل ييى
( 1000رقل ُعماين) .وتقوم جلان اية الطقل تابدة اإلجرازاا اليت إلت  -سيواز  -ابلنسيبة
للطقل عو ابلنسبة للمتهم .
 -77كما كقل القانون حقيوش الطقيل ذ اإلعاقية وليه كافية اوقيوش املقيررة وجي عحكيام
ه ييذا الق ييانون  -دون  -إليي ييل بس ييب اإلعاق يية وعح ييال اوق ييوش األا ييرظ لق ييانون رعاي يية وأتهي ييل
املديياق  2008/63وفيمييا يتدلييق بش ي ن املسييازلة اجللا ييية للطقييل ع مدامليية الطقييل املدييرز
للجنوف عو اجلانق ومسازلته جلا يًّا فقد عحااا القانون ىل عحكام قانون امسازلة األحيداثا
الدماين الدديد من األفدال ومنها اآليت:
وحول تدابري اوماية فقد حظر قانون الطقل ُ


ىلجبارق يف القواا املسلحة عو ةنييده يف عاعياا مسيلحة
حظر ةنيد الطقل
ًّ
عو ىلشراكه ىلشراكا مباشرا يف األعمال اوربية؛



حظيير ااتطييا عو بيييع نقييل عو نقييل ع ييو ميين عع ييا ه واقتصيياأل نقييل
عو هتي عراييه عو التحيير بييه جنس ييًّا عو ييل عو ىلكيراه نقييل علييى تديياني
ع نشاط جنسيي عو اسيتغالله يف اليدعارة عو قريهيا مين املمارسياا اجلنسيية
عو يف الدروز واملواد اإلابحية؛



حظر استودام نقل يف ةارة الرقيق عو ىلا اعه للسورة عو ىلرقامه على عداز
عمل قسرا؛



حظيير القييانون بيييع التبييغ والمييور وامل يواد املوييدرة واملييؤثراا الدقلييية للطقييل
وحظر استغالل نقل يف عماكن ىلنتا عو بيع تل املواد عو ال وي اا.

 -78توج ييد علي ييى مس ييتوظ وزارة ال بيي يية والتدل يييم عقسي ييام مدني يية تابدي يية اإلس ييازة يف املي ييدارس
اوكومييية واليييت ميين اييمنها مطبقيية بيرام ال بييية الاايية علمييا نن هييذه األقسييام ييت بتوعييية
ايتمع نةية اإلبالا عن هذه اواالا وكيقية اإلبالا عنها وقد مت ىلعداد عدلة عميل ىلرشيادية
ت جال اإلسازة  -ابإلاافة  -مشول الطة المسية على بديض اليربام التدريبيية يف يال
مهاراا ونرش التدامل مع اواالا؛ اليت كن عن تتدرز لملسازة.
اجابة السؤال ()20
 -79م يتدييرز عنقييال ذو ىلعاقيية ُعميياني وقييري ُعميياني لملسييازة اييالل الدييام 2013م
عمي ي ييا اي ي ييالل الدي ي ييام  2014م فقي ي ييد تدراي ي ييت نقلي ي يية واحي ي ييدة؛ حيي ي ييث كاني ي ييت ىلعاقتهي ي ييا مسديي ي يية
ويف عام 2016م تدرات نقلت لملسازة كانتا ىلعاقتهما مسدية وعقلية.
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 -80وفيميا يتدليق ابلتيدابري املتويذة لتنقييذ آلييياا الرايد وتيوفري سيبل انصيا فدالية وقابلية
لملنقيياذ وفييرز عق ييوابا علييى اجلنيياة  -فلق ييد  -مت ىلنشيياز نظييام :االتظلم ييااا (ادميية نص ييل
ىللي ي  -تقييد بالا/اييدماا الك ونييية) وقييع وزارة التنمييية االجتماعييية لتلقييي االستقسيياراا
والتظلم يياا املقدم يية م يين امل ي يوانن واملقيم ي ي عولي يياز عم ييور األش ييوا ذو اإلعاق يية عو ذو
اإلعاقة ننقسهم املتدرا لدنا عو سوز مداملة عو اطر ما ويوفر املوقع االلكي وين اإلحالية
للجهيياا املدنييية عنييد اواجيية لييذل مييع تييوفري الييياراا املناسييبة وييل مشييكالهتم واملسيياةة يف
احملافظة على حقوش األشوا ذو اإلعاقة عرب اود من تدراه لمليذاز عو اإلةال مع ىلعيادة
أتهيله لالندما يف ايتمع مرة عارظ.
 -81وبش ي ي ن الت ييدابري املتو ييذة لت ييوفري ا ييدماا ميس ييرة لخش ييوا ذو اإلعاق يية املدرا ي ي
للدنييا نقييذا السييلطنة موعيية ميين اليربام التدريبييية يف ييال اإلرشيياد االجتميياعي اييالل الدييام
التي ي هيلي  2014/2013منه ييا ( :اي يية األنق ييال م يين اإلس ييازة األس ييالي اوديث يية يف الرعاي يية
الطالبية الربام التوجيهية واإلرشادية املدرسية).
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع (املادة )19
اجابة السؤال ()21
 -82تقييدم وزارة التنمي يية االجتماعي يية ا ييدماهتا لخشييوا ذو اإلعاق يية ل ييدعمهم مالي ييا م يين
ا ييالل ا يير مداش يياا ال ييمان االجتم يياعي لد ييدد ( )19680حال يية كم ييا تص يير ال ييوزارة
لخشوا ذو اإلعاقة واملسجل يف نظام األشوا ذو اإلعاقة بطاقة شو مداش لددد
( )36055شو لالستقادة ا حتمله البطاقية مين ييلاا وتسيهيالا كتيوفري مواقيا اااية
لخشوا ذو اإلعاقة واإلعقاز من رسوم التسجيل للدال يف املراكل الصيحية واملستشيقياا
كمييا عن مؤسسيياا ايتمييع املييدين ثليية يف اجلمدييياا املدنييية ابإلعاقيية وشييركاا القطييا الييا
تدتييرب جهيياا مكمليية للييوزارة يف تقييد الييدعم االجتميياعي واملييا لخشييوا ذو اإلعاقيية ميين
االل مساعدهتم يف اوصول على مساكن اااة ميم وأتثيثهيا .وتقيدم وزارة اإلسيكان ايدماهتا
ميين اييالل اإلسييكان االجتميياعي ميين اييالل اسييتثنا هم ميين الييدور يف حاليية تقييدم املديياش بطل ي
قطدية عرز عو بنيياز مسيكن لدا لتييه وذلي ابلتدياون مييع وزارة التنمييية االجتماعيية وتييوفري القييروز
السكانية امليسرة وتوفري مشاريع مدرة للدال اغرية ومتوسطة من االل اندوش الرفد حييث
عدد املستقيدين من دعم الصندوش ( )68شو  .مرفق (.)5
حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات (املادة )21
اجابة السؤال ()22
 -83فيمييا يتدلييق ييدظ االعي ا بلغيية اإلشييارة ابعتبارهييا لغيية رمسييية للصييم تييوفر وزارة التنمييية
االجتماعييية كافيية التسييهيالا اإلدارييية واملالييية لييدعم بيرام الت يدري الاايية ابللغيية اإلشييارة اليييت
نقذهتا منذ عام  2013وح 2017م ومن عةها:


20

ب يرًنم عفهمييين (الييدوراا التدريبييية يف ييال لغيية اإلشييارة) والييذ ت ييمن عييدد
( ) 12دورة تدريبي يية يف لغ يية االش ييارة ااملس ييتوظ الث يياينا وال ييذ عنقس ييم ىل عرب ييع
مراح ييل توزع ييت عل ييى خمتل ييا من ييانق وفافظ يياا الس ييلطنة حي ييث ك ييان ع ييدد
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املشيارك ( )400مشيارم مين القطيياع اوكيومي واليا
السمدية من االل ( )12دورة؛


وعسير ذو اإلعاقيية

الدمانية لذو اإلعاقة السمدية  5عقسط 2013م؛
مت ىلشهار اجلمدية ُ



دورة تدريبييية يف ييال لغيية اإلشييارة املسييتوظ األول والثيياين ملييوظقي شييؤون الييبالط
السلطاين (املنشآا) وقد بلغ عدد املشارك ( )20مشارم؛



دورة تدريبييية يف ييال لغيية اإلشييارة  -املسييتوظ األول  -ملييوظقي املديرييية الداميية
لشؤون األشوا ذو اإلعاقة حيث بلغ عدد املشارك ( )15مشارم؛



برًنم عفهمين املرحلة الثانية (ىلعداد م عي لغة اإلشارة) استهد
املهتم واملمارس للغة االشارة من فافظاا السلطنة املوتلقة؛

موعية مين



دورة تدريبيي يية يف لغ ي يية اإلش ي ييارة املس ي ييتوظ األول ألع ي يياز ًند الص ي ييم حافظ ي يية
الرب ي وبلغ عددهم ( )15مشارم؛



ورشة تدريبية يف لغة اإلشارة املستوظ األول ناسبة عسبو االام الدرم ال 42
والذ يت من شدار ااإلشارة وسيلة مساعدة هامة للتواال مع الصما ملوظقي
دوا ر ومراكل املديرية الدامة لشؤون األشوا ذو اإلعاقة.

 -84كمي ييا عن عقل ي ي اجله ي يياا تسي ييتودم لغي يية اإلش ي ييارة يف املدي ييامالا الرمسيي يية ابملؤسس ي يياا
اوكومية وبدض مؤسساا القطا الا .
التعليم (املادة )24
اجابة السؤال ()23
 -85تقوم وزارة ال بية والتدليم بتوفري دوراا تدريبية يف ال تدليل التدليم الشيامل مين ايالل
تقديييل الطييط المسييية واليييت تت ييمن مؤشيراا عييدة منهييا :فييتق فصييول الييدم لييذو اإلعاقيياا
(السمدية والدقلية والتوحد) ابحملافظاا.
 -86عما عن امليلانية املوصصة لتدري املدلم القا م على برام الدمة التدليمية الااية
بطلبيية اإلعاقيية السييمدية والبص يرية والدقلييية س يواز ابملييدارس التوصصييية واملييدارس املطبقيية ل يربام
ال ييدم في ييتم س يينوق ص ييي ميلاني يية تبل ييغ حي يوا ( )17,352رقل عم يياين يف ييال الت ييدري
و يلانييية قييدرها ( )24.000عربديية وعشييرون علييا رقل عميياين لتغطييية احتياجيياا املييدارس ميين
وسا ل ومديناا دم الدملية التدليمة الااة للطلبة .مرفق (.)6
 -87عادر ل التدليم وثيقة فلسقة التدليم يف السلطنة وذل امن املطبوعاا اليت يدم
منظوميية التدليييم يف السييلطنة عييام 2017م حيييث قامييت األمانيية الداميية للمجل ي اييدار هييذه
الوثيقيية لتكييون مرجدييا لبنيياز السياسيياا التدليمييية وموجهييا حنييو التطييوير املسييتمر للتدليييم يف عيييع
مراحله وعنواعه ومساراته حيث تكونت الوثيقة من عشر مصادر حيث ت من املصيدر التاسيع
(الدهييود واملواثيييق الدولييية) الت كيييد علييى املبيياد واملواثيييق الدولييية وت ييمنت الوثيقيية سييتة عشيير
مبدع حيث يشمل املبدع اليام عليى ال بيية عليى حقيوش اإلنسيان وواجباتيه ومين عهدافيه تنميية
الوعي ابحتياجاا ذو اإلعاقة واح امهم والتقاعل اإلجيام مدهم.
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 -88عقر قيانون الطقيل الصيادر ابملرسيوم السيلطاين رقيم ( )2014/22يف امليادة ( )36انيية
التدليييم يف املييدارس اوكومييية حي ىلإلييام مرحليية التدليييم مييا بدييد األساسييي وكييذل ىلللامييية التدليييم
ح ىلإلام مرحلة التدليم األساسي وعوجبت املادة ذاهتا على و األمر مسؤولية تسجيل الطقيل
وانتظامييه يف املدرسيية واويلوليية دون تر رس يربه منهييا وعاق ي القييانون يف املييادة ( )70و األميير يف
حال خمالقة إلللامية و انية التدليم املدرسي.
 -89الدماا التدليمية:


مييدارس صصييية ييدم اإلعاقيياا الييثالث (اإلعاقيية السييمدية والبصيرية والدقلييية)
يف فافظة مسقط؛



تطبيييق ب يرًنم الييدم وب يرًنم اييدوابا الييتدلم يف خمتلييا احملافظيياا التدليمييية
لملعاقة السمدية والدقلية.

 -90اإلحصازاا وقواعد البياًنا:


ىلعي ييداد قاعي ييدة بيي يياًنا للطي ييالأل ذو اإلعاقي يية (الدقليي يية السي ييمدية اي ييدوابا
اليتدلم اايطراابا النطيق والتواني ) امللتحقي بيربام ال بيية الااية وملييدارس
الدم وادوابا التدلم ابحملافظاا وععداد املدلم القا م على تدريسهم.

 -91التقييم والتشوي :


تشييوي الطييالأل املرشييح لتلقييي اييدماا ال بييية الاايية وب يرام الييدم يف
احملافظاا التدليمية.

الدمانية:
 -92تدري وأتهيل الكوادر ُ
تنقي ييذ دوراا تدريبي يية صص ييية مركلي يية س ييقط والمركلي يية ابحملافظ يياا التدليمي يية

امن اطة اإلمناز املهين على عن تشمل ااي اا التدريسية واإلدارية؛


تنقيذ برًنم الدبلوم الدا يف ال ادوابا التدلم امدة السلطان قابوس.

 -93الدماا املساندة:


تق ييد ادم يية ع ييال اا ييطراابا النط ييق والتوان ي جلمي ييع نلب يية ذو اإلعاق يية
(السمدية  -الدقلية) ميع احملافظاا؛



توفر بدض املديناا السمدية نتيجة تربعاا اارجية؛



وجود حافالا مدرسية لنقل الطالأل ذو اإلعاقة بدون مرافق .

 -94التوعية ودور اإلعالم:

22



برام التوعوية يف ال ال بية الااة لشرا ق خمتلقة من ايتمع املدرسي واحملليي
يف خمتلا احملافظاا التدليمية؛



التديياون ب ي وزارة ال بييية والتدليييم واجلهيياا اإلعالمييية إلبيراز مواه ي وىلمكيياًنا
الطالأل ذو اإلعاقة من االل فدالياا مدارس ال بية الااة وىلقامة املدارز
الااة مم.
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اجابة السؤال ()24
 -95يبلي ييغ ىلعي ييا عي ييدد األنقي ييال ذو اإلعاقي يية امللتحق ي ي ابملي ييدارس الداديي يية اي ييالل الدي ييام
الدراسي ييي  )1570( 2014-2013نقي ييل واي ييالل الدي ييام  )1659( 2015-2014نقي ييل
ذ ىلعاقي ي ي يية واي ي ي ييالل الدي ي ي ييام  )1675( 2016-2015نقي ي ي ييل ذ ىلعاقي ي ي يية واي ي ي ييالل الدي ي ي ييام
اوا 2017-2016م ( )1750نقل ذ ىلعاقة مرفق ()6
 -96وعي ي ييا :تقي ييوم وزارة ال بيي يية والتدلي يييم بتقي ييد الي ييدماا ال بويي يية املناسي ييبة للطلبي يية اذو
ادوابا التدلما يف مدارس التدليم األساسي  -بدال من  -ىلحالتهم ىل مدارس ال بية الااية
وقد بدع تطبيق الربًنم يف عام 2000م حافظة جنوأل الباننة بددد مدرست ومت التوسيع يف
التطبي ي ي ييق حي ي ي ييث بل ي ي ييغ ( )611مدرس ي ي يية ا ي ي ييالل الد ي ي ييام 2013م و( )608مدرس ي ي يية ا ي ي ييالل
الدام 2016م.
 -97وبش ي ي ن حي يياالا التمييي ييل يف ح ييق األنقي ييال ذو اإلعاقي يية يف ه ييذه املي ييدارس والتي ييدابري
املتوذة لكقالة مداملتهم ا قق كرامتهم واح امهم واستقادهتم من برام اإلدما القدلي يف
املدارس  -لذا  -قامت وزارة ال بية والتدليم بتدميم نشيرة حيول :امنيع ال يرأل والدقياأل البيدين
ابملييدارسا ت ييمن اإلجيرازاا واألنظميية املتبديية  -عنييد  -حييدوث حيياالا الدقيياأل البييدين ميين
قبي ييل املدرس ي ي وعي ي ييا :مت تطي ييوير اوقيبي يية اإلرشي ييادية االلك ونيي يية لخاصي ييا ي االجتمي يياعي
وتت ييمن( :دلي ييل اوص يية التوجيهي يية دلي ييل التدام ييل م ييع االنقد يياالا دلي ييل عم ييل األاص ييا ي
االجتماعي).
الصحة (املادة )25
اجابة السؤال ()25
 -98تقييوم وزارة الصييحة بييدور فدييال يف ييال توعييية األشييوا ذو االعاقيية بكييل مييا يتدلييق
بصييحتهم انطالقييا ميين الييدور القدييال الييذ تلدبييه ب يرام التوعوييية يف خمتلييا الق يياق الصييحية
ومييا اييا ميين أتثييري ابلييغ يف سييري وتطييور التييدابري الوقا ييية والدالجييية والت هيلييية ابملؤسسيياا الصييحية
التابدة اا واملتمثلة يف اآليت:


عوال :اجلان الوقا ي:


التحص للوقاية مين اإلايابة ابألميراز الييت تيؤد لملعاقية مثيال (شيلل
األنقال)؛



ا ييدماا القح ي ي املتق ييدم لخمه يياا اووام ييل لالكتش ييا املبك يير ع يين
التشوهاا اللقية والتدال املبكر؛



تنقيذ الا مكثقة للتقليل من اإلاابة الناةة عن اووادث املرورية؛
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برًنم القح

قبل اللوا لتقاد اإلاابة ابألمراز الوراثية؛

حديثي الوالدة لالكتشا املبكر عن ع ىلعاقة مسدية؛



فح



تقييد اييدماا اإلرشيياد الييوراثي للدييا الا اليييت تتواجييد لييديهم حيياالا
ىلعاقة؛
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ب يرًنم الصييحة النقسييية وأتهيييل اإلعاقيياا النقسييية والدقلييية الناةيية عيين
اإلدمان؛
القح

الدور لطالأل املدارس (الصا األول والسابع)؛

،نيا :اجلان الدالجي تقد ادماا:


الدال الطبيدي األنرا الصناعية زراعة القوقدة جراحة احة الدي
(عملييياا النييلول األبيييض) لتصييحيق اإلعاقيية البص يرية تصييحيق اإلعاقيية
البص يرية عييال النطييق تصييحيق اإلايياابا الناةيية عيين او يوادث ملنييع
اإلعاقة اوركية.

 -99وتبييذل وزارة الصييحة جهييود كبييرية يف سييبيل النهييوز ب يربام التوعييية الصييحية فدمييدا
الوزارة منذ البداية دما التثقيا الصحي كجلز هام ومكمل لكافة الدماا واليربام الصيحية
اليييت تقييدمها الييوزارة وىلدراجييه كدنصيير عساسييي يف اجلهييود اليييت تبييذاا ال يربام املوجهيية يف خمتلييا
األولييوقا الصييحية .حيييث تركييل ب يرام التوعييية الصييحية علييى األشييوا ذو اإلعاقيية وعليييه
قامت الوزارة ثلة بيدا رة التثقييا واإلعيالم الصيحي يف ىلنيار اليربام التوعويية بتنقييذ الددييد مين
القدالياا التوعوية يف اياالا املوتلقة واليت هتد ىل رفع الوعي الصحي لديهم.
 -100كم ييا دش يينت وزارة الص ييحة ب ييديوان ع ييام ال ييوزارة مرك ييل االتص ييال ليغط ييي كاف يية ا ييدماهتا
الصحية وللوقو على املشاكل املتكررة وىلجيياد اوليول الالزمية ايا وزقدة اليوعي الثقيايف الصيحي
ابيتم ييع ومدرف يية وجه يية نظ يير آراز املي يوانن واملقيم ي ابلس ييلطنة ع يين الرعاي يية الص ييحية والتواا ييل
املستمر ب الوزارة وايتمع.
 -101عاتحييت السييلطنة حصييول االشييوا ذو اإلعاقيية علييى الييدماا الصييحية املناسييبة يف
خمتلا احملافظاا عسوة ابألشوا االارين اًن.
 -102وتدمييل وزارة الصييحة علييى تشييجيع املسييوحاا الصييحية واليييت هتييد ا اعطيياز اييورة
وااحة عن الواع القا م ووايع الطيط واالسي اتيجياا املسيتقبلية وعليى ىلثير ذلي فقيد عوايق
املسييق الصييحي الييونين للمد ييار واالةاهيياا حييول التش ييوهاا اللقييية واالعييتالالا الوراثي يية
بسلطنة عمان والذ عجر عام 2008م ومشل ( )4,525عسرة عمانيية عمنيا يقيارأل  %50مين
املش ييارك ابلدراس يية ذاا ا ييلة قراب يية قب ييل ال ييلوا وعن ييد سي يؤال املش ييارك ع يين عس ييباأل اإلاي يابة
ابلتشييوهاا اللقييية يدتقييد  %74ميين الييذكور واإلًنث املشييارك عن زوا األقييارأل (وراثيية) ميين
عهم عسباأل اإلاابة ابلتشيوهاا اللقيية وتشيري الدراسياا القليلية الييت عجرييت عن هنيام عالقية
قوييية ب ي التشييوهاا اللقييية وزوا األقييارأل مثييل عيييوأل األنبييوأل الدصييه وعيييوأل مسدييية لييدظ
األنقال.
 -103س ي ييبق اإلش ي ييارة ىل عن الس ي ييلطنة كقل ي ييت ىلمكاني ي يية اوص ي ييول عل ي ييى ال ي ييدماا الص ي ييحية
لخشوا ذو االعاقة كافة دون إلييل ويف عيع احملافظاا واملنانق .قد وعاذا وزارة الصحة
نسلوأل واع اطط مخسية متداقبة للتنمية الصحية ابتداز منذ عام 1976م حيث انصيبت يف
املرحليية األو عل يى التوسييع األفقييي يف البنييية التحتييية للوييدماا الصييحية وذل ي ل ييمان عداليية
توزيع الدماا الصحية يف كافة فافظياا السيلطنة .وبيدعا املرحلية الثانيية يف الثمانينياا حييث
بييدع االةيياه حنييو تطييوير نوعييية الييدماا الصييحية لتصييبق عكثيير مشولييية ولتتنيياول خمتلييا جوان ي
الرعاي يية التدليلي يية والوقا ي يية والدالجي يية والت هيلي يية ورس ييم وتنقي ييذ الي يربام النوعي يية ال يييت تس ييتهد
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مشيكالا ايحية هامية وف ياا حساسية فكانيت اليربام الصيحية مثيل بيرًنم التحصي املوسيع
وبرًنم رعايية األمومية والطقولية ومكافحية اإلسيهال ومكافحية اإلميراز التنقسيية اويادة  ...اخل
وىلدارة الييدماا الصييحية نسييلوأل الالمركلييية وكيقييية التدامييل مييع نوعييية األميراز اوديثيية الناةيية
عن تغري عسلوأل اوياة ىل األسلوأل الدصر والتغري يف ال كي السكاين ا ععطيى عةيية كيربظ
لالهتمام ابإلداراا الصحية يف احملافظاا ملا اا من دور عساسي يف توفري اليدماا واالسيتجابة
السيريدة ملتطلبيياا األفيراد .ويف الطيية المسييية التاسييدة (2020-2016م) مت اسييتحداث قسييم
اا لذو اإلعاقة ويدر بقسم برام ذو اإلعاقة مدين بواق الطط وتنقيذها ومتابدتها.
العمل والعمالة (املادة )27
اجابة السؤال ()26
 -104بلغ عدد االشوا ذو اإلعاقة الدماني الدامل يف القطا اوكومي لدام 2016م
( )657شوصا وذل وفقا لآليت:


شكلوا ما نسبته  %0,34من ىلعا الدماني املشتغل يف القطا اوكومي؛



ش ييكل ال ييذكور النسي ييبة األعل ييى م يين ىلعي ييا ذو اإلعاق يية الد ييامل يف القطي ييا
اوكومي حيث بلغت نسبتهم  %90مقابل  %10من اإلًنث؛



هنام تقاوا كبري ب ععداد الدامل يف القطا اوكومي ب الذكور واإلًنث
حي ييث نالحي ي عن عع ييداد ال ييذكور يق ييوش عع ييداد اإلًنث بغ ييض النظ يير ع يين ن ييو
ىلعاقتهم؛



 %48ميين ذو اإلعاقيية الدييامل يف القطييا اوكييومي لييديهم ىلعاقيية يف املشييي
عو ادود السلم؛



تلايييد ععييداد ذو اإلعاقيية الدييامل يف الدميية املدنييية ابلوحييداا اوكومييية ميين
( )433موظق ي ييا وموظق ي يية ع ي ييام 2013م ليص ي ييل ىل ( )519موظق ي ييا وموظق ي يية
عام 2016م و ددل بلغ %19.9؛



حتت ييل وزارة البل ييدقا اإلقليمي يية ومي يوارد املي يياه النس ييبة األعل ييى يف عي ييع األعي يوام.
مرفق (.)7

 -105بل ييغ ع ييدد األش ييوا
وذل وفقا لآليت:
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ذو اإلعاق يية الدم يياني الد ييامل يف القط ييا ال ييا

()1190



شكلوا ما نسبته  % 0,5من ىلعا املشتغل يف القطا الا ؛



شكل الذكور ذو اإلعاقة ما نسبته  %86,6من مو ذو اإلعاقة الدامل
يف القطا الا مقابل  %13,4من اإلًنث؛
لديهم ىلعاقة متالزمة داون؛



 %45من ذو اإلعاقة الدامل يف القطا الا



سي ي ييجلت الق ي ي يية الدمريي ي يية (عقي ي ييل مي ي يين  25سي ي يينة) ععلي ي ييى نسي ي ييبة ارتقي ي ييا اي ي ييالل
عييام 2016م قييدار ( )29,2%يف املقابييل شييهدا الق يية الدمرييية ميين (40
سنة ف كثر) اخنقااا قدار ( )20,3%-االل الق ة املذكورة؛
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يق ييارأل م يين ثلث ييي الق ييوظ الدامل يية الونني يية (م يين ذو اإلعاق يية) ابلقط ييا ال ييا
يدملييون يف فافظيياا (مسييقط مشييال الباننيية الداالييية) اييالل عييام 2016م
وسي ييجلت فافظي يية مسي ييقط ععلي ييى نسي ييبة ارتقي ييا قي ييدار ( )15,1%يف املقابي ييل
سجلت فافظة الرب ي ععلى نسبة اخنقاز قدار ()36,4%؛



اخنقاز مؤشر ععداد ذو اإلعاقية يف كافية املسيتوقا التدليميية وكانيت الغالبيية
الدظمييى ميينهم ميين ليية شييهادة دبلييوم التدليييم الدييام فمييا دون حيييث اخنق ييت
نسبتهم قدار ( )3,9%-يف عام 2016م؛



يوا ييق اجل ييدول رق ييم ( )5ىل عن ( )45,2%م يين الق ييوظ الدامل يية الونني يية (م يين
ذو اإلعاقة) نشآا القطا الا تركلا اعاقتهم يف (متالزمة داون) تليهيا
اإلعاقيية (ابلصيير ) بنسييبة ( )24,5%ميين ىلعيياليهم ويدييود النمييو املتصيياعد يف
األعييداد ىل بدييض التدييديالا اليييت عجرهتييا ااي يية الداميية لسييجل القييوظ الدامليية
والااة ابلدامل من ذو اإلعاقة؛



يواق اجلدول رقيم ( )6ىل اخنقياز القيوظ الداملية الوننيية (مين ذو اإلعاقية)
يف عيييع املس ييتوقا املهارييية ا ييالل عييام 2016م ع ييدا ف يية الدام ييل املهييين ال يييت
شهدا ارتقاعا نقيقا يف ععدادها قدار ( )0,5%وبوجه عام تركيل عكثير مين
ثالثة عراب بنسبة ( )75.7%يف ف ة الدامل فدود املهاراا والدامل املهين ح
هناييية 2016م وشييهدا الق ت ي اخنقااييا يف ععييدادةا تليهمييا يف ال تي ي ف يية
الدامييل امليياهر بنسييبة ( )12,7%يليهييا ف يية االاتصاايييون بنسييبة ( )6.6%يف
حي ي كان ييت ف يية القني ييون األق ييل نس ييبة م يين بي ي الق يياا بنس ييبة ( )5,0%م يين
اإلعا ؛



يواق اجلدول رقيم ( )7ىل عن عيدد القيوظ الداملية الوننيية (مين ذو اإلعاقية)
نشآا القطا الا حس األقسام املهنية (املهن الكتابية ومهن اليدماا)
شكلت عكثر من نصيا ىلعياليهم لديامي (2016-2015م) ويرجيع ذلي ىل
تناس تل املهن مع نو اإلعاقة لدظ القيوظ الداملية الوننيية وسيجلت مهين
اللراعيية وتربييية اوي يواًنا والطيييور والصيييد ععلييى مدييدل ارتقييا بلييغ ()66.7%
بينمييا سييجل مييديرو االدارة الداميية واألعمييال واملسييتثمرون الديياملون ععلييى مؤشيير
اخنقاز قدار (.)40,5%-



يواق اجلدول رقيم ( )8ىل عن عيدد القيوظ الداملية الوننيية (مين ذو اإلعاقية)
يف القط ييا ال ييا حسي ي املهن يية (ح ييارس كاتي ي ادار /ع ييام عام ييل ش ييحن
وتقري ييغ) بل ييغ ع ييددهم ( )275ع ييامال وعامل يية بنس ييبة ( )23,1%م يين اإلع ييا
االل عام 2016م ويتناسي ذلي ميع تيوزيدهم حسي األقسيام املهنيية والييت
تركييلا يف املهيين الكتابييية ومهيين الييدماا وسييجلت مهنيية كات ي ىلدار /عييام
ععلى نسبة ارتقا بلغت (.)34,8%

 -106وا ييمن الت ييدابري املتو ييذة ىلدم ييا ذو اإلعاق يية راك ييل الت ييدري امله ييين ومداه ييد أتهي ييل
الصيييادين وذل ي ميين اييالل ىلعييداد ب يرًنم تييدريه ميين ذو (اإلعاقيياا السييمدية  -اإلعاقيياا
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اوركييية البسيييطة) وتشييغيل خمرجيياا الييربًنم التييدريه وفييق التوصصيياا اليييت مت التييدرأل عليهييا
ومتابدي يية الي ييذين مت تشي ييغيلهم مي يين الي ييربًنم التي ييدريه وذل ي ي إلدمي يياجهم لي ييدظ جهي يياا التشي ييغيل
واالستقادة القصوظ من ىلمكانياهتم.
 -107ترقي األشوا ذو اإلعاقة يف املناا القيادية وىلسناد املهام اإلشراقية وىلاتحة فر
تنميية القيدراا ايم واملشياركة عليى املسييتوظ احملليي والديا يف املنتيدقا وامليؤإلراا الدوليية واحمللييية
واإلقليمية والتساو يف الدرجاا املاليية والوظيقيية كميا ني علييه قيانون الدمية املدنيية اير
املداشاا االجتماعية دون إلييل التساو يف اإلجازاا.
 -108اخنقيياز مؤشيير القييوظ الدامليية الوننييية (ميين ذو اإلعاقيية) نشييآا القطييا الييا يف
عام 2016م بنسبة ( )4%-مقارنة بدام 2015م حيث بلغ عددهم ( )1190عامال وعاملة
موزع كاآليت:


عدد ( )1030ذكور بنسبة (.)86,6٪



عدد ( )160ىلًنث بنسبة (.)13,4٪

 -109عمييا فيمييا ي تشييكيل جلنيية تييدري وتشييغيل املديياق واللجنيية القرعييية لت هيييل وتييدري
وتشغيل املداق فقد مت تشكيل جلنة مش كة ب وزاريت القوظ الداملة والتنميية االجتماعيية بقيرار
وزار ميين وزييير القييوظ الدامليية رقييم (2016/190م) بتيياريخ  19يونييو 2016م ملتابديية مشييرو
الييدم املهييين لخشييوا راكييل التييدري املهييين ومداهييد أتهيييل الصيييادين والتييدري علييى رعس
الدمل تتو اللجنة املهام واملسؤولياا اآلتية :مرفق ()7
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ىلق يرار وتدلي ييل سياس يية ال ييدم يف س ييوش الدم ييل وىلجي يياد ف يير تش ييغيل مناس ييبة يف
القطا ؛



مراجد يية ومناقش يية ك ييل م ييا يتدل ييق م يين ق يياق ذاا عالق يية ابل ييدم الش ييامل يف
اجلوان التشريدية القا مية وتدلييل ميا تقت يي اواجية ىل تدديليه عو ىلايافته مين
قبل اجلهاا ذاا االاتصا ؛



متابد ي يية س ي ييري ال ي ييربًنم والوق ي ييو عل ي ييى حتدقت ي ييه والتوجي ي ييه بشي ي ي ن املق ح ي يياا
والتواياا واملتطلباا املدرواة من فريق املتابدة ومراكل التدري املهين ومداهيد
أتهيل الصيادين؛



ىلقيرار مدييايري الت هيييل والتييدري وموا ميية املنيياه واطييط التييدري املسييتودمة يف
املراكل واملداهد ا يتوافق مع قيدراا األشيوا ذو اإلعاقية ومتطلبياا سيوش
الدمل؛



موا مة عشيكال التدياون بي ايدماا الت هييل املهيين ليذو اإلعاقية الدقليية ركيل
التقييييم والت هيييل املهييين ومراكييل الوفيياز التابديية لييوزارة التنمييية االجتماعييية ابملراكييل
واملداهد التابدة لوزارة القوظ الداملة؛



توسيييع الش يراكة ايتمدييية مييع املؤسسيياا اوكومييية والقطييا الييا يف يياالا
التدري عليى رعس الدميل وتشيغيل األشيوا ذو اإلعاقية وتيوفري التسيهيالا
وىلمكانية الواول؛
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دراسة وواع الطط املش كة يف االا التداون ب اجلانب .

 -110مت ىلا ييدار قي يرار ىلدار م يين س ييدادة ال ييدكتورة وكيل يية وزارة الق ييوظ الدامل يية للتدل يييم التق ييين
والتييدري املهييين رقييم (2017/25م) يف  23مييارس 2017م بشي ن تشييكيل فريييق فييين مشي م
ب ي الييوزارت نقسييهما بر سيية مييدير عييام املديرييية الداميية للتييدري املهييين بييوزارة القييوظ الدامليية
ويتو القريق املهام واملسؤولياا اآلتية:


واع اطة عميل لتيدري وتشيغيل األشيوا ذو اإلعاقية يف املراكيل واملداهيد
اوكومي ي يية وك ي ييذل يف املؤسس ي يياا التدريبي ي يية الاا ي يية بتموي ي ييل م ي يين مؤسس ي يياا
ومنشآا القطا الا ؛



متابدة برام التدري والتشغيل؛



دراسيية املدوقيياا والتحييدقا اليييت تييؤثر علييى سييري عمييل التييدري وىلجييياد اولييول
املناسبة اا؛
ا يتناس مع خمتلا اإلعاقاا؛



تطوير وحتس مناه الت هيل والتدري



اق اف التوصصاا والربام اليت تتناس مع متطلباا سوش الدمل؛



بنيياز الش يراكة مييع خمتلييا وسييا ل اإلعييالم لبييث الييوعي ايتمدييي للتديير قييوش
األشي ييوا ذو اإلعاقي يية وذل ي ي إلاتحي يية في يير التي ييدري والتشي ييغيل وسي ييهولة
الواول؛



التنسيق مع اجلهاا ذاا الدالقة ل مان تدليل اف الربًنم وتطويره؛



حصر املؤسساا التدريبية الااة واملصنقة ابلق ة األو اليت كن عن يتم تنقيذ
التدري فيها وابلتنسيق مع مؤسساا ومنشآا القطا الا .

مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية (املادة )28
اجابة السؤال ()27
 -111تقييدم وزارة التنمييية االجتماعييية اييدماهتا لييآلابز واألمهيياا ميين ذو اإلعاقيية بييدعمهم
مالي ييا م يين ا ييالل ا يير مداش يياا ال ييمان االجتم يياعي ا ييم كم ييا تص يير ال ييوزارة ألوالده ييم
ومسيياعدهتم بتييوفري عامليية عو عامييل منييلل والتكقييل بييرواتبهم يف حاليية عييدم وجييود داييل لخسييرة
كمييا عن مؤسسيياا ايتمييع املييدين ثليية يف اجلمدييياا املدنييية ابإلعاقيية وشييركاا القطييا الييا
تدترب جهاا مكملة للوزارة يف تقد الدعم االجتماعي واملا من االل مساعدهتم يف اوصيول
علييى مسيياكن ااايية مييم وأتثيثهييا عو هتي يية املسيياكن لتتناس ي مييع نوعييية اإلعاقيية .وتقييدم وزارة
اإلسييكان اييدماهتا ميين اييالل اإلسييكان االجتميياعي ميين اييالل اسييتثنا هم ميين الييدور يف حاليية
تقييدمهم بطل ي قطديية عرز عو بنيياز مسييكن اييم وذل ي ابلتديياون مييع وزارة التنمييية االجتماعييية
وتدي ي وكيييل شييرعي عو عحييد اجل يريان عو األقييارأل يف حاليية ىلعاقيية األأل واألم عاقيياا شييديدة
لتو الدناية ابألوالد والتواال مع الوزارة.
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املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة (املادة )29
اجابة السؤال ()28
 -112مت ىلح ي ي ييداث تد ي ي ييديالا عل ي ي ييى النظ ي ي ييام األساس ي ي ييي للدول ي ي يية يف ع ي ي ييام  2011تتدل ي ي ييق
ابلصييالحياا التش يريدية والرقابييية يل ي ُعمييان ( لسييا الدوليية والشييورظ) وقييد ن ي هييذا النظييام
علييى ح ييق امل يوانن يف االنتو يياأل وال ش ييق لد ييوية ل ي الش ييورظ .وم يِّييل ق ييانون انتو يياابا
عع از ل الشورظ الصادر ابملرسوم السيلطاين رقيم ( )2013/58يف ال شيق لد يوية ايلي
عو االنتواأل ب األشوا ذو اإلعاقة وقريهم حييث نصيت امليادة ( )51مين القيانون عليى
عن ايتو عحد عع از جلنة التصويت مساعدة النااي قيري املليم ابلقيرازة والكتابية عو مين يدجيل
عيين اإلدالز بصييوته وذل ي بواييع ىلشييارة يف الانيية املوصصيية عمييام عسييم املرشييق الييذ عاتيياره
الناا ي عل ييى عن يتلييو ع ييو آايير اس ييم املرشييق ال ييذ ااتيياره الناا ي ل يسييلمه االس ييتمارة
لي دها يف اندوش التصويت.
 -113وما ينطبق على انتواابا ل الشورظ ينطبق كذل على انتواابا ايال البلدية.
 -114كما نصت املادة ( )23من قانون انتواابا ل الشورظ على عنه اقق لكل موانن
عن يطل قيده يف السجل االنتوام ىلذا توافرا فيه الشروط اآلتية:


عن يكون قد عمت واحد وعشيرين عاميا مييالدق يف األول مين شيهر ينياير مين سينة
االنتواابا ويدتد يف ذل ببياًنا البطاقة الشوصية؛



عن يكون من عبناز الوالية عو املقيم فيها؛



عال يكون منتسبا جلهة عمنية عو عسكرية.

 -115عمييا فيم ييا يتدل ييق ابلت ييدابري املتو ييذة لخش ييوا ذو اإلعاق يية لتس ييهيل ارس ييتهم وقه ييم
االنتوي ي ييام فقي ي ييد مت تشي ي ييكيل فريي ي ييق عمي ي ييل ب ي ي ي وزارة التنميي ي يية االجتماعيي ي يية ووزارة الدااليي ي يية يف
ع ييام 2015م لوا ييع املد ييايري ال يييت م يين شي ي هنا تس ييهيل ارس يية األش ييوا ذو اإلعاق يية وقه ييم
االنتوام واألدالز ناواهتم بسرية وسهولة اتمية ومين بي عهيم الدنااير املطروحية ايمن املديايري
ما يلي:
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ذو اإلعاقيية يف املكييان



تيوفري وةهيييل مواقييا خمصصيية للنيااب ميين األشييوا
األقرأل ىل مداال املراكل االنتوابية؛



تيسري وةهيل املداال واملمراا وفقا الحتياجاا خمتلا عنوا اإلعاقية لتسيهيل
عملية الداول واوركة داال املبد؛
ذو االعاقة؛



توفري مرافق احية هلة لخشوا



ةهيييل قاعيياا التصييويت لتسييهيل امكانييية الييداول والتحييرم دااييل القاعيية رييية
وسي ييهولة واي ييمان الس ي يرية عني ييد االق ي ي ا (توزيي ييع الطي يياوالا ابدادهي ييا الدي ييازل
وةهيله)؛



تييوفري اللوحيياا االرشييادية والتوايييحية ييا يف ذل ي اسييتودام لغيية االشييارة ولغيية
برايل؛
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أتم مساعدين مؤهل ومدرب لتوفري الدعم واملساندة الالزمة ملن قتا ذلي
من األشوا ذو االعاقة؛



ت ييوفري مدلوم يياا كافي يية ع يين املرش ييح بطريق يية مناس ييبة ملوتل ييا اإلعاق يياا مث ييل
برايل ىللك ونيا لغة ىلشارة واستودام خمتلا الوسا ل والوسا ط االلك ونية؛



أتهيل وتدري وهتي ة رؤساز اللجان االنتوابية ومسياعديهم لتلبيية احتياجياا
األشوا ذو اإلعاقة ا يف ذل تدريبهم على لغة االشارة ولغة برايل؛



نشيير املدلوم يياا واالعييالًنا والتغطي يية االعالمي يية وكييل م ييا يتدل يق بس ييري الدملي يية
االنتوابية منذ بدايتها وح هنايتها ابلطرش املناسبة لخشوا ذو اإلعاقة.

املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشعة الرتفيه والتسلية والرايضة (املادة )30
اجابة السؤال ()29
 -116ةيير اجلهيياا املدنييية تابديية حقييوش االنسييان مراجديية دورييية لالتقاقييياا واملداهييداا
الدولييية املوتلقيية ومييا يتدلييق سييا ل االن ييمام اييا وتدمييل تل ي اجلهيياا علييى تييوفري األس ي
واإلجرازاا التمهيدية لالن مام ا االتقاقياا واملداهداا قبل االن مام اا.
الدمانييية بتيياريخ  14يوليييو ميين عييام 2010م ابلقيرار
 -117شييكلت السييلطنة اللجنيية الباراملبييية ُ
الوزار رقم (2010/16م) حتت ىلشرا وزارة الشؤون الرقاية وذل للنهيوز سيتوظ رقاية
ذو اإلعاقة والدمل على ىليال ها اهتماما عكرب لتتوافق مع األهدا املنشودة لنشر هذه الرقاية
وتدليل تقوقها اوا  .وتتمثل عهم عدوار هذه اللجنة يف اآليت:


وا ييع الط ييط والي يربام الالزم يية لنش يير رقا يية ذو االعاق يية وتنظ يييم البط ييوالا
واملسابقاا؛



ىلعداد املنتوباا الوننية الرقاية وتدي األجهلة القنية واالدارية؛



إلثيل السلطنة يف احملافل الرقاية واملؤإلراا الدولية املدنية برقاة ذو االعاقة؛



مكافحة تداني املنشطاا ابلتنسيق مع اللجنة الدمانية ملكافحة املنشطاا؛



تكر املنتوباا اجلا لة على ميدالياا يف املشاركاا الارجية؛



هتي ة املرافق الرقاية اليت هي قيد اإلنشاز.

الدمياين وجي القيرار اليوزار
 -118عشهرا وزارة التنمية االجتماعية عديية االوملبيياد اليا ُ
رق ي ييم (2016/54م) وال ي يييت هت ي ييد ىل وا ي ييع اط ي ييط وبي ي يرام وسياس ي يياا وا ي ييدماا خمتلق ي يية
لخش ييوا ذو اإلعاق يياا الذهني يية م ييد أتهيل يييهم وتنمي يية ق ييدراهتم وناق يياهتم وىلدم يياجهم يف
ايتم ييع م يين ا ييالل القدالي يياا واألنش ييطة الرقا ييية املوتلق يية واملش يياركة يف املس ييابقاا واأللد يياأل
األوملبية على املستوظ احمللي واإلقليمي والدو  .حييث شيارم عيدد ( )964العي مين السيلطنة
االل عام 2014م يف عدد من القدالياا واألنشطة .مرفق (.)8

30

GE.18-00009

CRPD/C/OMN/Q/1/Add.1

جيم -االلتزامات احملددة (املواد من  31إىل )33
مجع اإلحصاءات والبياانت (املادة )31
اجابة السؤال ()30
 -119تقييوم السييلطنة حاليييا جيرازاا االسييتدداد والتح ييري للتدييداد الدييام للسييكان 2020م
وميين اييمن التوجهيياا نن يكييون هييذا التدييداد الك ونيييا عييرب السييجالا الوننييية اليييت اعتمييدهتا
اللجنيية الدليييا للتد ييداد 2020م وميين ا ييمن تل ي الس ييجالا هييو النظ ييام االلك ي وين لتس ييجيل
األشيوا ذو اإلعاقيية بيوزارة التنمييية االجتماعيية حيييث سييتم ىلشيرام عييع الشييركاز اوكييومي
وقييري اوكييومي (اجلمدييياا األهلييية الدامليية يف ييال اإلعاقيية) يف آلييياا عييع وراييد البييياًنا
واملدلوم يياا املت ييوفرة حالي ييا ل ييديهم عو تل ي البي يياًنا ال يييت يرقب ييون يف ىلا ييافتها لتلبي يية احتياج يياهتم
املوتلقة وت مينها يف النظام االلك وين لقاعدة بياًنا االعاقة بوزارة التنمية االجتماعية.
 -120سيييتم ربييط السييجالا الوننييية القا ميية حاليييا مثييل سييجل األحيوال املدنييية بشييرنة ُعمييان
الس ييلطانية وس ييجل الق ييوظ الدامل يية وس ييجالا وزارة الص ييحة ووزارة ال بي يية والتدل يييم وقريه ييا م يين
اجلهاا ذاا الصلة بقاعدة بياًنا اإلعاقة بوزارة التنمية االجتماعية لتبادل البياًنا واملدلوماا
الااة ابألشوا ذو اإلعاقة.
 -121امنت وزارة التنمية االجتماعيية ىلنشياز السيجل اليونين لبيياًنا ومدلومياا األشيوا
ذو اإلعاقيية اييمن عهييدا وعنشييطة فييور حقييوش األشييوا ذو اإلعاقيية ابس ي اتيجية الدمييل
االجتميياعي 2025-2016م وإلييت ىلاتحيية فرايية املشيياركة لخشييوا ذو اإلعاقيية وعدييياهتم
يف املراحل املوتلقة لالس اتيجية ا فيها السجل الونين.
 -122استودمت سلطنة عمان األس لة القصرية الااة ابإلعاقة املواي ما مين قبيل موعية
واشنطن لملعاقة يف تدداد عام 2003م وتديداد عيام 2010م كميا عن هيذه األسي لة تتوافيق ميع
التصيينيا الديياملي الييذ ععدتييه منظميية الصييحة الداملييية ح يول مكييوًنا اإلعاقيية كمييا كيين ميين
االاا ىلجراز املقارًنا على املستوظ الدو واالستجابة ملتطلباا االتقاقية الدولية.
 -123ارأتا ىلدارة التدييداد اييافة س يؤال (هييل القييرد يديياين ميين ع اييدوبة يف ارسيية اوييياة
اليومييية  -1ندييم  -2ال وذلي لتسييهيل عملييية عييع البييياًنا ونييرف عسي لة اإلعاقيية علييى القييرد
الذ يداين من ادوابا فقط واألس لة هي:
(ع )

هل القرد يداين من ع ادوبة يف ارسة اوياة اليومية
-1

(أل)

ندم

-2

ال.

وعنوا الصدوابا/اإلعاقاا:
ح ييددا الص ييدوابا/اإلعاقاا يف ارس يية اوي يياة اليومي يية ال يييت ق ييد يد يياين منه ييا
بدض األفراد يف ( )7حاالا وهي:
-1

ادوبة النظر ح مع

النظارةSeeing, even if wearing glasses:

عييدم القييدرة علييى اإلبصييار كليييا عو وجييود اييدوبة يف اإلبصييار ح ي
ابستودام النظاراا الطبية.
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-2

اييدوبة السييمع ح ي مييع السييماعة:

Hearing, even if wearing

earphone

عييدم القييدرة علييى السييمع كليييا عو وجييود اييدوبة يف السييمع حي مييع
استودام عداة مساعدة.
-3

ادوبة املشي عو ادود

السلمWalking or climbing up steps:

ع ييدم الق ييدرة عل ييى املش ييي وا ييدود الس ييالم حي ي ابس ييتودام وس ييا ل
املساعدة (املديناا).
-4

ادوبة التذكر عو ال

كيلRemembering or concentrating:

عدم القدرة عو وجود ادوبة على التذكر وال كيل وا اذ القرار.
-5

ادوبة االعتناز ابلنق

Taking care of him/herself:

عدم القدرة عو وجود ادوبة على االستحمام وتناول الطديام وارتيداز
املالب .
-6

ادوبة التواال ابللغة

املدتادةCommunicating innormal language:

اييدوبة التوااييل يف فهييم اآلا يرين عو تقهييم اآلا يرين لييه ميين اييالل
التواال ابللغة املدتادة.
-7

ايدوبة حركية اجليلز األعليى مين اجلسيم:

Movement of the upper

part of the body

ع ييدم الق ييدرة كلي ييا عل ييى حتريي ي اجل ييلز األعل ييى م يين اجلس ييم كالي ييدين
عو وجود ادوبة يف االحنناز والركو (أتدية الصالة).
( )

وقد انقت اإلجاابا اذه الصدوابا حس

اآليت:

ال ادوبة
بدض الصدوبة
ال عستطيع مطلقا
(د)

السب الر يسي اذه الصدوبة/اإلعاقة
مت تصنيا السب الر يسي للصدوبة/اإلعاقة كالتا :

32

-1

القي

-2

مراي

-3

حادث سري

-4

ىلاابة عمل

-5

كرب سن

-6

عارظ.
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التنفيذ والرصد على الصعيد الوط (املادة )33
اجابة السؤال ()31
 -124مت تنقيذ برًنم اتقدييلا عدوار اجلهياز اإلدار للدولية ةياه األشيوا ذو اإلعاقية يف
اوز اتقاقية حقوش األشوا ذو اإلعاقة والذ إلت اإلشارة ىلليه سيابقا وايمن عهيم عهدافيه
الر يسية تدي جهاا تنسيق ألقراز تنقيذ االتقاقية عن يف األجهلة اوكومية وقري اوكومية.
 -125وفيمييا يتدلييق نشيياز ىلنييار راييد مسييتقل؛ فقييد مت توقيييع مييذكرة تقيياهم بي وزارة التنمييية
الدماني يية وق ييوش اإلنس ييان يف  2م ييارس 2015م بشي ي ن نق ييل آلي يية الرا ييد
االجتماعي يية واللجن يية ُ
الدمانية وقوش اإلنسان .مرفق (.)9
التقاقية حقوش األشوا ذو اإلعاقة ىل اللجنة ُ
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