كلمة سلطنة عمان
يلقيها معالي الشيخ  /محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
الموقر
وزير التنمية االجتماعية ـ رئيس الوفد
بمناسبة مناقشة التقرير الوطني األولي
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسلطنة عمان
األمم المتحدة  -جنيف  20فبراير 2018م

..

السيد  /رئيـس الجلســـــــــــة
المحـــــترم

..

السادة /المقررين لهذه الجلســة
المحترمون
السيدات والسادة /أعضاء اللجنة المعنية بحقوق
االشخــــــــاص ذوي اإلعاقـــــة
المحترمون

..

الحضور الكرام..
يشرررررررفني في بدا ية كلم الكلمة لن لنقم تليكم تحياة حكومة
بالدي سلطنة عمان ،وتمنياتها لكم كأشخاص خبراء مهنيين بصفتكم
الشخصية وللجنتكم الموقرة بالتقدم والنجاح في كم ما يدعم االرتقاء
باألشرررررر خاص ذوي اإل عا قة ،ك ما يط يب ل نا لن نعبر لكم عن بالغ
سرررررورنا ونحن نتحاور معكم في كلا اليوم بشررررأن مدف تنفيل اتفاقية
حقوق األشرررخاص ذوي اإلعاقة في السرررلطنة ،ولن نوضرررل التدابير
التي اتخلتها السلطنة من لجم تنفاذ االتفاقية على المستوف الوطني،
وعن التقدم المحرز بشأنها في المجاالة كافة.
وبهلم المناسررربة ن كد على سرررعي بالدنا الجاد والمتوا رررم في
دعم قضررررايا حقوق اإلنسرررران بشرررركم عام وحقوق األشررررخاص ذوي
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اإلعاقة بشرركم خاص ،انطالقا من الحرص على تنفيل كم االتفاقياة
الدولية التي وقعتها السررلطنة ول رربحج واجبة التنفيل وكلل السررعي
الحثيث لدف القيادة الحكيمة لمواكبة كم التطوراة التي من شررررررأنها
تعزيز مكانة بالدي لدف المحافم الدولية.
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السيدات والسادة /أعضاء اللجنة  ..المحترمون..
يسررررررعدني ولعضرررررراء وفد سررررررلطنة عمان لن نجري معكم كلا
الحوار البناء بشأن التقرير الوطني األولي التفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة في السررررلطنة ،ونجدكا فر ررررة سررررانحة لوفد السررررلطنة
لالسررررررتفادة من خبراتكم المهنية الدولية في تطار تقييم جهودنا من
لجم تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ولقد شرررفتني حكومة سررلطنة عمان بتر و وفدكا المنوط ب
مناقشررررة تقريركا الوطني لمام لجنتكم الموقرة ،واللي يضررررم ممثلين
عن عرردد من الجهرراة الحكوميررة واألكليررة ،ممررا يعبر عن االكتمررام
البالغ اللي تولي السررررررلطنة ألحكام االتفاقية ،ورغبتها األكيدة في
التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق األشررررررخاص ذوي اإلعاقة ،بما
يحقق انفاذكا على الوج األمثم ،ولسمحوا لي في كلا المقام لن لقدم
لكم لعضاء الوفد اللي يضم في عضويت كال من-:
 .1سعادة السفير /عبد هللا بن نا ر الرحبي  -المندوب الدائم لدف
األمم المتحدة.
 .2الدكتور /يحيــى بن محمــ ـد بن عيسى الفـــارســـــــــــ ـي -
األستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان
قابوو.
 .3الفاضم /كالل بن محمد بن كالل العبري  -مدير عام المديرية
العامة لشرررر ون األشررررخاص ذوي اإلعاقة ـرررررررررر بوزارة التنمية
االجتماعية.
3

 .4الفاضم /مبارك بن علي بن سعيد الرحبي رئيس مكتبنا.
 .5الفاضرررررررم /حمود بن مرداد بن حمود الشرررررربيبي  -المدير العام
المسررراعد بالمديرية العامة لشررر ون األشرررخاص ذوي اإلعاقة -
بوزارة التنمية االجتماعية.
 .6المسررتشررار المسرراعد  /علي بن حمد بن علي العدوي  -بوزارة
الش ون القانونية.
 .7الفاضررررررلة /لميس بنج عباو بن لسررررررد هللا البحرانية  -المديرة
العامة المسرررراعدة لشرررر ون التربية الخا ررررة والتعليم المسررررتمر
بالمديرية العامة للبرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم.
 .8الفاضررررم /يوسررررف بن سررررعيد بن سررررالم المطو  -المدير العام
المساعد للمديرية العامة للتشغيم بوزارة القوف العاملة.
 .9الفاضررررم /يحيى بن عبدهللا بن مبارك العامري  -رئيس مجلس
تدارة الجمعية العمانية للمعوقين وعضو اللجنة العمانية لحقوق
اإلنسان.
 .10الفاضرررررم /حمود بن نا رررررر بن حمود الشررررريلاني  -نائب
رئيس مجلس تدارة الجمعية العمانية للوي اإلعاقة السمعية.
 .11الفاضررررررلة  /جميلة بنج جمعة بن درويش الهادية  -من
المدير ية العامة لإلحصررررررراءاة السرررررركان ية بالمركز الوطني
لإلحصاء والمعلوماة.
 .12الفاضرررررررم /خالد بن زايد بن حمد العامري  -مترجم لغة
تشارة ـ بوزارة التنمية االجتماعية.
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السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون..
التزاما من السررررررلطنة بعلية تعداد التقارير الوطنية بشرررررررأن
المعاكداة الدولية لحقوق اإلنسررررررران ،فقد حر رررررررج على تعداد
التقارير الدورية الشاملة عن حقوق اإلنسان ( 2011م و 2015م)،
وعملج على متابعة تنفيل تو ررررررياة نتائج االسررررررتعرا الدوري
الشرررررررامم للتقارير ،كما التزمج بتقديم التقارير األولية والدورية
بشررررأن المعاكداة التعاقدية التي انضررررمج تليها ،وفي كلا السررررياق
لعدة السررررلطنة الو يقة األسرررراسررررية في عام 2012م ،طبقا للمبادئ
التوجيهية المنسررررررقة لتقديم التقارير تلى كيئاة ر ررررررد المعاكداة
الدولية لحقوق اإلنسرررررران ،وجاري حاليا اسررررررتكمال تجراءاة رفع
الو يقة األ سا سية المحد ة تلى معالي األمين العام لألمم المتحدة في
كلا العام 2018م.
وقرررد ح يرررج عمليرررة تعرررداد التقرير األولي وفقرررا للمبرررادئ
التوجيهية بشرررأن الو يقة الخا رررة باتفاقية حقوق األشرررخاص ذوي
اإلعراقرة التي يتعين على الردول األطراق تقررديمهررا بموجرب الفقرة
( )1من المرررادة ( )35من االتفررراقيرررة ،بررراكتمرررام وزارة التنميرررة
االجتمرراعيررة  -برراعتبرراركررا الجهررة المعنيررة بمتررابعررة تنفيررل االتفرراقيررة،
وعلي فقد حر ررج الوزارة لن يكون كلا التقرير مشررتركا للجهاة
الحكومية واألكلية ،حيث تم تشرررررركيم لجان من مختلف الوزاراة
والجهاة ذاة الصرررررلة بحقوق األشرررررخاص ذوي اإلعاقة ،وتمثلج
الجمعياة األكلية في كم كلم اللجان ،سررررررواء في التحضرررررريراة
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والورش التدريبية على المبادئ التوجيهية لو في اإلعداد لمسوداة
التقرير في المراحم المختلفة ،ومن م في تعداد الردود على قائمة
المسائم .كما تشاركنا اليوم في كلا وفد رفيع المستوف.
وجاءة عملية تعداد التقرير مصاحبة للتغيراة الهيكلية التي
احد تها وزارة التنمية االجتماعية في العامين ( 2011م و2012م)
 ،والتي تمث لج في االرت قاء باإلطار المعني بحقوق األشرررررر خاص
ذوي اإل عاقة ،من دائرة في المديرية العامة للرعاية االجتماعية،
تلى مديرية عامة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكو األمر اللي تطلب
تعادة ترتيب الدوائر واألقسرررررام المتخصرررررصرررررة ،وبالتالي المراكز
المعنية بالتدريب والتأكيم لألشررررررخاص ذوي اإلعاقة ،ومن ذل
تحويم تشررررررراق الوزارة على مراكز الوفاء االجتماعي التطوعية
بدال عن القطا الخاص ،بهدق توسرريع الخدماة على مسررتوف كم
محاف اة ووالياة السلطنة ،وغيركا من الترتيباة الفنية األخرف
كإعادة تشررركيم اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين لتضرررم م سرررسررراة
المجتمع المرردني والقطررا الخرراص ،وقررد لخررلة كررلم اإلجراءاة
والتدابير ،وقتا في التنفيل مما انعكس على رفع التقرير في موعدم
المحررردد م كررردين على االنت رررام في رفع التقرررارير القرررادمرررة في
مواعيدكا.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون..
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لقد كانج السلطنة من الدول العربية الريادية حيث ساكمج في
ررررياغة اتفاقية حقوق األشررررخاص ذوي اإلعاقة ،ومن لوائم الدول
التي رررادقج عليها بالمرسررروم السرررلطاني رقم ( ،)2008/121وقد
رررردر قانون رعاية وتأكيم المعاقين بموجب المرسرررروم السررررلطاني
رقم ( )2008/63ليدعم الخدماة المقدمة لألشررررررخاص ذوي اإلعاقة
كلا فضرررال عن قانون الطفم الصرررادر بموجب المرسررروم السرررلطاني
رقم (.)2014/21
وانطالقا من كلم القوانين واالتفاقياة عملج السلطنة ممثلة في
وزارة التنميررة االجتمرراعيررة على االنتقررال من المفهوم الرعررائي الى
المفهوم التنموي اللي يعتمد المدخم الحقوقي لكفالة حقوق اإلنسرررران
وحقوق األ شخاص ذوي اإلعاقة وغيركم من فئاة المجتمع .وتجلى
ذل في السررياسرراة والخطل والتشررريعاة والبرامج سررواء كان على
مسررررتوف وزارة التنمية االجتماعية ،لو الوزاراة المعنية كالصررررحة
والتربية والتعليم ،والقوف العاملة ،واإل سكان ،وال ش ون الريا ضية،
والبلدياة ..وغيركا.
ولتوضيل االكتمام اللي يح ى ب األشخاص ذوي اإلعاقة في
السرررررلطنة فإن مجلس عمان (اللي يضرررررم مجلس الشرررررورف ومجلس
الدولة) يعنى بالقوانين والتشريعاة وكلل الجوانب الحقوقية ،حيث
قامج لجان في مجلس الشورف ومجلس الدولة بزياراة استطالعية
للمراكز والدوائر واالطال على الخدماة المقدمة لألشررخاص ذوي
اإلعاقة والعمم مع الحكومة لالستصدار قانون جديد لألشخاص ذو
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اإلعاقة يأخل كم المعطياة الجديدة والمفيدة في كلا المجال عمال
بما جاء في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتجدر اإلشررارة كنا تلى لن اللجان المتخصررصررة في المجلسررين
وقفج خالل السررررررنواة الخمس الماضررررررية (2012م2017 -م) لمام
تقارير نوعية تتعلق بجوانب حقوقية لألشررررررخاص ذوي اإلعاقة في
مجاالة التعليم والدمج االجتماعي والصرررحة واإلسررركان والضرررمان
االجتماعي  ..وغيركا من القضايا.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون..
وانسجاما مع ما جاء عرض في التقرير الوطني األولي ،وفي
الرد على قررائمررة المسررررررررائررم ،اسررررررمحوا لنررا كنررا التركيز على لكم
المسررررررتجداة والتطوراة ،والتحدياة ،باإلضرررررررافة الى التوجهاة
المستقبلية ،في اآلتي:
 على ررررعيد السررررياسرررراة :اعتمدة خطتي الحكومة الخمسرررريةالررررررررررررررررررررررررررررررررررثررررررررررررررررررررررررررررررررررامررررررررررررررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررررررررررررررة
(2011م ـررررر 2015م) والتاسعة (2016م ـررررر 2020م) توجهاة
رئيسرررررية بشرررررأن النهو بأوضرررررا حقوق األشرررررخاص ذوي
اإلعاقة في القطاعاة المختلفة ،وعلى لسررررررراسررررررها وضررررررعج
الوزاراة المعنية كالتنمية االجتماعية ،والصررررررحة ،والتربية
والتعليم ،والتعليم العرررالي ،واإلسرررررركررران ،وغيركرررا خططهرررا
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الخمسررررررية ،وعملج على تنفيل برامجها وفقا لمهام ولدوار كم
وزارة.
وعملج وزارة التنمية االجتماعية على تعداد ا ستراتيجية
العمم االجتماعي (2016م ـرررررررررررر 2025م) وخطتها التنفيلية،
واشرررتملج على محور متكامم خاص بحقوق األشرررخاص ذوي
اإلعاقة ،كما عملج وزارة ال صحة في عام 2014م على تعداد
الن رة المسررررررتقبلية للن ام الصررررررحي في السررررررلطنة حتى عام
2050م ،تضرررررمنج كفالة الحقوق الصرررررحية لألشرررررخاص ذوي
اإلعاقة في الجوانب كافة.
وتنعكس توجهاة كلم الخطل واالسرررررتراتيجياة ،في مجاالة
العمم لكم الوزاراة والجهاة المعنية بالتنمية بشكم عام وبخدماة
وبرامج األشخاص ذوي اإلعاقة بشكم خاص.
رررعيد الهياكم واآللياة الم سرررسرررية :قامج السرررلطنة بما

 علىيلي:
ل -تنشرررررراء المديرية العامة لشرررررر ون األشررررررخاص ذوي اإلعاقة
بموجب المرسرررررروم السررررررلطاني رقم 2014/18م بتاريخ 24
مارو 2014م.
ب -تخصرررررريم عردد من المقراعرد للجمعيراة األكليرة في مجلس
الدولة ومنها جمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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ج -توقيع ملكرة تفراكم بين وزارة التنميرة االجتمراعيرة واللج نة
العمانية لحقوق اإلنسرران في  2مارو 2015م بشررأن نقم يلية
الر رررررد التفاقية حقوق األشرررررخاص ذوي اإلعاقة تلى اللجنة
العمانية لحقوق اإلنسان.
د -ل ررردر المركز الوطني لإلحصررراء والمعلوماة عام 2015م
كتيب ليلقي الضوء على العمانيين ذوي اإلعاقة بالسلطنة من
بياناة تعداد عام 2010م ،ولحدث البياناة المتعلقة بلوي
اإلعاقة من حيث توزيعهم الجغرافي وحالتهم االجتماعية
والتعليمية ،ولسباب اإلعاقة ودرجاتها حسب النو .
كـرررررررر -قام المركز الوطني لإلحصرراء والمعلوماة بإجراء دراسررة
حول واقع األشررررررخاص ذوي اإلعاقة في سررررررلطنة عمان عام
2017م وفقا لبياناة 2016م.
و -زيادة الدعم المالي المقدم لخدماة األشررررررخاص ذوي اإلعاقة
ليشررررررمم كال من جمعية رعاية األطفال المعاقين ولها ( )10مراكز،
وجمعية التدخم المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة ولها مركز واحد.
ز -تعادة تشرررررركيم اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب القرار
الوزاري رقم 2014/179م.
ح  -تشررررركيم لجنة فنية تابعة للجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب
القرار الوزاري رقم 2015/193م بتررراريخ  8ديسررررررمبر 2015م،
وتلغاء اللجان الفرعية السابق تشكيلها.
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ط -تعيين ممثم عن األشخاص ذوي اإلعاقة باللجنة العمانية لحقوق
اإلنسان بالمرسوم السلطاني رقم 2016/24م.
و -انضررررررمام اللجنة العمانية لحقوق اإلنسرررررران تلى عضرررررروية اللجنة
الوطنية لرعاية المعاقين في عام 2016م.
ك -اعتمدة الجهاة الحكومية المعنية باألشررخاص ذوي اإلعاقة في
السررررررلط نة برامج اإلن ماء المهني لل عاملين في م جال تعليم و تأك يم
وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.

 على ررررعيد التشررررريعاة :عمم المشررررر العماني على تضررررمينحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عدد من القوانين ،مثم:
ل -كفم قانون انتخاباة مجلس الشررورف الصررادر بالمرسرروم رقم
( )2013/58حق المواطنين في االنتخاب والترشيل لعضوية
مجلس الشورف دون تمييز على لساو اإلعاقة.
ب -تضررمن قانون الجزاء العماني الجديد الصررادر بالمرسرروم رقم
( )2018/7بندا رررررريحا بشرررررأن العقوبة في الجرائم الواقعة
على العر  ،في المادة ( ،)257وكفم بلل حماية األطفال
والفتياة ذوي اإلعاقة من العنف الجنسي.
ج -كما لورد قانون الجزاء العماني الجديد تدابير لحماية األطفال
ذوي اإلعاقة من "جرائم الشرق" ،وال سيما قتم األم وليدكا.
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 على ررعيد برامج التأكيم :عملج السررلطنة في السررنواة الخمساألخيرة ،على توسررريع خدماة التأكيم لألشرررخاص ذوي اإلعاقة،
لتشمم المحاف اة والوالياة كافة ،ومنها اآلتي :
ل -ز يادة عدد مراكز الترأكيرم الحكوميرة (مراكز الو فاء لترأكيرم
األطفررال المعرراقين) لعرردد ( )26مركزا والتي تخرردم % 81,2
من المستفيدين ضمن برامج التأكيم المبكر.
ب -زيادة عدد مراكز التأكيم الخا رررررررة والتي بلغ عددكا ()31
مركزا بعد لن كانج ( )7مراكز بنسبة زيادة بلغج .%77,4
ج -فتل وحدة تشررررخيم وتقييم اإلعاقة بالمديرية العامة لشرررر ون
األشررررررخاص ذوي اإلعاقة بوزارة التنمية االجتماعية بهدق
تطوير يلياة التشررررررخيم والتقييم والتدخم وفقا الحتياج كم
حالة على حدم ،وذل بالتعاون مع وزارة الصررررررحة ووزارة
التربية والتعليم.
د -تطبيق برنامج الدمج المهني من خالل تلحاق األشخاص ذوي
اإلعاقة الحركية والسررررررمعية بمراكز التدريب المهني التابعة
لوزارة القوف العاملة والتدر يب على بعض المجاالة المهنية
مع لقرانهم من غير ذوي اإلعاقة.
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كـررر -خطة عمم البرنامج الوطني بين السلطنة ومن مة اليونيسف
التي تمتررد تلى عررام 2020م سررررررتركز على التنميررة المتكرراملررة
وحماية األطفال من العنف ودمج األطفال ذوي اإلعاقة.
 على عيد تكاف الفرص والمساواة والتمييز اإليجابي في التعليموالعمم وتشجيع المشاركة االقتصادية :قامج السلطنة بما يلي:
ل -تخصرررررريم منل دراسررررررية جامعية بجامعاة وكلياة التعليم
العالي في السلطنة وخارجها لنحو ( )50شخصا سنويا ،وذل
لنيم شهادة البكالوريوو.
ب -بلغ عدد الطالب من ذوي اإلعاقة السررمعية واللكنية المقيدين
في فصررررررول الدمج بالمدارو الحكومية ( )1752طالبا حتى
نهاية 2017م
ج -يعمررم من األشررررررخرراص ذوي اإلعرراقررة في القطررا الحكومي
شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررخصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا،
()1095
وفي القطا الخاص (  )1451شررررررخصرررررررا ،حتى نهاية عام
2017م.
د -عملج ال سلطنة على تن شاء عدد من اآللياة الداعمة لمشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االقتصادية ،منها ( ندوق
الرفد بالمرسرررررروم السررررررلطاني رقم ( ،)2013/6الهيئة العامة
لتنمية المشروعاة الصغيرة والمتوسطة) لتكون منصة رائدة
لدعم رواد األعمال العمانيين من الجنسين.
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كـرررررررر -اسررتحداث تخصررصرراة مهنية لألشررخاص ذوي اإلعاقة في
مراكز التدريب المهني تخدم متطلباة سوق العمم.
و -تولي األ شخاص ذوي اإلعاقة العديد من المنا ب اال شرافية
والتخطيطية في الم سساة الحكومية واألكلية والخا ة.
على

عيد تمكانية الو ول :قامج السلطنة بما يلي:

ل -لقرة اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في اجتماعها المنعقد
بتاريخ  14يناير 2018م ،تعداد دليم الموا ررررفاة الهندسررررية
للبيئة الدامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ب -نفلة وزارة التنمية االجتماعية ورشرررررررة عمم تدريبية حول
تطبيق المرررادة ( )9من االتفررراقيرررة للعررراملين والمهتمين في
الم سساة الحكومية واألكلية والخا ة ومكاتب االستشاراة
الهندسررررررية في عام 2013م ،بهدق تدريب المختصررررررين على
كيفية جعم تمكانية الو رررول حاضررررة في ممارسرررتهم المهنية
إليجاد بيئة دامجة لألشررررررخاص ذوي اإلعاقة ،وذل بالتعاون
مع جمعية التأكيم الدولي لإلقليم العربي.
ج -ن مج السرررررلطنة (ممثلة في جامعة السرررررلطان قابوو واللجنة
الوطنيررة العمررانيررة للتربيررة والثقررافررة والعلوم) الم تمر العلمي
الدولي السررررادو في تكنولوجيا المعلوماة واالتصررررال ،ونفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة ،بالتعاون مع المن مة العربية للتربية
والثقافة والعلوم-اليونسرررررركو ،والمن مة اإلسررررررالمية للتربية
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والعلوم والثقافة -اإليسيكو ،بهدق استعرا ما كو جديد في
عررالم تكنولوجيررا المعلومرراة واالتصررررررررال وعر التجررارب
الرردوليررة في كررلا المجررال ،وذلر خالل الفترة من  19تلى 21
ديسمبر 2017م.
 -على

عيد المشاركة المجتمعية :قامج السلطنة بما يلي:

ل -لقرة اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين برنامج (تفعيم) يعنى
بتفعيم لدوار الجهاز اإلداري في الدولة تجام األشررررررخاص
ذوي اإلعاقة في ضرررررروء االتفاقية ،ومن لجم تحقيق ذل فقد
لقيمج حلقة عمم موسررررررعة بمشرررررراركة ( )70جهة لحصررررررر
ور ررد األدوار الخا ررة بكم جهة وفقا لمواد االتفاقية وذل
خالل الفترة من  9تلى  13لبريم 2017م.
ب -عقدة حلقة نقاشية موسعة في مجال اإلعاقة بمشاركة ()65
شخصا يمثلون م سساة الدولة الحكومية واألكلية والخا ة
وممثلين لألشررخاص ذوي اإلعاقة ،تم فيها اسررتعرا موجز
حول التقرير الوطني األولي ،وقرررانون األشررررررخررراص ذوي
اإلعاقة الجديد ،والردود على قائمة المسرررررررائم المتصررررررلة
بالتقرير الوطني األولي ،ومحور حقوق األشرررررر خاص ذوي
اإلعاقة باسررتراتيجية العمم االجتماعي في الفترة من  23تلى
 24يناير 2018م.
ج -ع قدة الملتقياة الدورية منل عام  2011وحتى اآلن لمراكز
التررأكيررم الحكوميررة واألكليررة والخررا ررررررررة برراالشررررررتراك مع
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المختصررررررين في مجال اإلعاقة ،بهدق اسررررررتعرا الجهود
المنجزة وطرح التحرررديررراة والتشررررررررراور حول الحلول
والمقترحاة وكم ما كو جديد في برامج التأكيم.
د -عقدة حلقاة عمم للتعريف باتفاقية حقوق األشرررخاص ذوي
اإلعاقة ،باالشررررررتراك مع من مة اليونيسررررررف لعدد ()297
مشرررررررارك ومشررررررراركة على مدار ( )9ليام في شررررررهر لبريم
2014م.
الخالصـــة -:
وحر رررررا منا على اطال اللجنة الدولية الموقرة بكم شرررررفافية
على الجهود التي بللج وتبلل من جانب بالدي سلطنة عمان في كلا
الم جال المهم ،تال ل ن ي م بحاجة تلى جهود متوا ررررررلة ،ويواج
بعض التحدياة التي تحتاج دائما تلى التكاملية والتشررراركية بين كافة
القطاعاة المختلفة لتلليلها ،وتيجاد البدائم الممكنة لتحقيق األكداق
المنشررررررودة ،ومن بين لكم تل التحدياة :برامج الكشررررررف المبكر،
والتشرررخيم لإلعاقة ،والتصرررنيف والتي ال تزال في حاجة تلى مزيد
من التفعيم ،وقلة لو ندرة الكوادر المتخصرررصرررة في مجال العمم مع
األشررررخاص ذوي اإلعاقة ،كما لن البياناة والمعلوماة اإلحصررررائية
عن اإلعاقة بحاجة تلى مزيد من الدقة واإل تاحة ،باإلضرررررررافة تلى
الموارد المالية التي تحتاج تلى مزيد من التعزيز.
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وسررررتسررررعى حكومة بالدي خالل الخطل الخمسررررية القادمة تلى
ت حداث نق لة نوع ية في م جال اإل عا قة والرفع ب هلا الع مم في كا فة
منررراحي الحيررراة تلى األمرررام وتحقيق التوازن بين تضررررررمين حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة في السياساة العامة ،واستهداق الدعم وفقا
الحتياج الفرد ،من خالل العمم بالتوازي على تقديم خدماة التمكين
من جانب ،وتزالة الحواجز المجتمعية من جانب يخر ،وذل بهدق
دمج األشررررررخاص ذوي اإلعاقة واشررررررراكهم في جميع برامج التنمية
الشاملة.

السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون..
ختاما ،نشرررررركر اللجنة على حسررررررن اإل ررررررغاء ،يمال لن يكون
الحوار التفاعلي بين لعضاء لجنتكم الموقرة ووفد السلطنة ،بنـررررررراء
بما يحقق المزيد من التطور والنماء لألشررررررخاص ذوي اإلعاقة في
السلطنة.
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والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات ؛؛؛؛

********
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