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المق اة
 -1تشــرف حكومــة ســلطنة عمــان بــأن تقــدم للجنــة الدوليــة حلقــو االشــخاص ذوي اإلعاقــة
التقري ــر االول وال ــذي يص ــف اآللي ــة ال ــي ي ــتم ة ــا تنفي ــذ اتفاقي ــة حق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف
الس ـ ـ ــلطنة وال ـ ـ ــذي ينبغ ـ ـ ــي أن يقـ ـ ـ ـرأ ب ـ ـ ــاالقرتان م ـ ـ ــع الوثيق ـ ـ ــة األساس ـ ـ ــية املقدم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــلطنة يف
تــاريخ  ،2013/4/11وذلــل التزامــا باملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بشــكل وحمتــوى التقــارير املطلــو
تقدميها يف املعاهدات الدولية حلقو اإلنسان.
 -2يعــد االنســان النـواة األساســية ملنمومــة األمــم املتحــدة وحجــر الزاويــة الــذي تقــوم عليــه وتــويل
س ــلطنة عم ــان بثقافته ــا الض ــاربة ــذورها يف ق ــيم الس ــالم والتس ــامو والعدال ــة ف ــائق األولوي ــة وجلي ــل
االحرتام للكرامة اإلنسانية.
 -3تــرى ســلطنة عمــان أن االســتعراض الــدوري الشــامل لالتفاقيــات الدوليــة الــي صــادقت عليهــا
يشـكل لليــة بنـاءة تتــيو ملختلـف الــدول أن تسـتعرض علــى فـرتات امنيــة منتممـة التقــدم الـذي حققتــه
يف جم ــال محاي ــة حق ــو اإلنس ــان وتعزيزه ــا وم ــن ض ــمنهم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وم ــن هن ــا فـ ـ ن
سلطنة عمان تغتنم الفرصة للتعريف عن اجناااهتا يف هذه املضمار.
 -4وكمــا ه ــو مب ـ هـر يف تقريره ــا ،جنح ــت س ــلطنة عم ــان ويف ف ــرتة امني ــة قص ــرية نس ــبيا يف إرس ــاء
البنيــة األساســية القانونيــة الالامــة علــى املســتوى الــوطين بغيــة فــر مبــادئ حقــو اإلنســان بصــفة
عامـة يف مسسسـاهتا وتشـريعاهتا الوطنيــة .وتعمـل السـلطنة علــى تطـوير أعلـى املعــايري املمكنـة الـي تعـ
حبمايــة وتعزيــز حقــو اإلنســان وهــي حتــرص علــى توافرهــا مــن خــالل التعويــل علــى قيمهــا الثقافي ــة
واالجتماعية مع االستفادة من جتـار الـدول األعضـاء وسارسـاهتا الفضـلى واسـتغالل اخلـربات التقنيـة
املفوضية السامية حلقو اإلنسان يف جمال بناء القدرات.
ملكتب ه

 -5حرصــت ســلطنة عمــان علــى تضــمر النمــام األساســي للدولــة (الدســتورو وقوانينهــا املبــادئ
األساسـ ــية حلقـ ــو اإلنسـ ــان املنصـ ــوص عليهـ ــا يف ميثـ ــا األمـ ــم املتحـ ــدة واإلعـ ــالن العـ ــاملي حلقـ ــو
اإلنســان ،وقــد وقحعــت حكومــة ســلطنة عمــان علــى اتفاقيــة حقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 30
لذار/م ـ ـ ــار  ،2008ويف  5م ـ ـ ــن ن ـ ـ ــوفمرب س ـ ـ ــنة  2008حي ـ ـ ــمل ص ـ ـ ــدر املرس ـ ـ ــوم الس ـ ـ ــلطا رق ـ ـ ــم
(2008/121و ومبوجبــه ــت املصــادقة علــى االتفاقيــة علــى أن يعمــل بــه مــن تــاريخ صــدوره ،ومــن
ذلــل العــام بــدأ س ـريان االتفاقيــة رمسي ـ ا يف الســلطنة .ووفق ـ ا للمــادة (35و مــن االتفاقيــة يتعــر علــى
الســلطنة أن تقــدم تقريـرا إىل اللجنــة املعنيــة حبقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،عــن طريــق األمــر العــام
لألمم املتحدة ،يوضو التدابري الي اُتذت والتقدم الذي أحرا يف تنفيذ االتفاقية.
 -6اتبعــت احلكومــة يف كتابــة هــذا التقريــر املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة بشــأن كتابــة التقــارير
املقدمـ ـ ــة مـ ـ ــن احلكومـ ـ ــات األط ـ ـ ـراف يف تنفيـ ـ ــذ معاهـ ـ ــدات حقـ ـ ــو اإلنسـ ـ ــان (HRI/GEN/2/Rev.و
واملب ــادئ التوجيهي ــة للجن ــة املعني ــة حبق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة بش ــأن التق ــارير املتعلق ــة بتنفي ــذ
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االتفاقي ــة (CRPD/C/2/3و .ويتض ــمن التقري ــر عرضـ ـا هي ــديا للحال ــة العام ــة املتعلق ــة بتنفي ــذ الس ــلطنة
لالتفاقيــة ،مــع الرتكيــز بصــفة خاصــة علــى القـوانر والسياســات ذات الصــلة يف ســلطنه عمــان وكيفيــة
تنفيذها.
 -7وتيس ـريا ملهم ــة جتمي ــع التقري ــر ،أنش ـرتت جلن ــة عامل ــة مش ــرتكة ب ــر الوح ــدات احلكومي ــة ذات
الصــلة واجملتمــع املــد وذلــل يف  29ديســمرب 2012برئاســة واارة التنميــة االجتماعيــة ومشــاركة واارة
اخلارجي ــة .وتألف ــت اللجن ــة العامل ــة م ــن أعض ــاء ينتم ــون إىل (20و إدارة تشـ ـريعية وقض ــائية وإداري ــة
حكومي ـ ــة وجمتمعي ـ ــة معني ـ ــة ،وخ ـ ــالل عملي ـ ــة التجمي ـ ــع للمعلوم ـ ــات ،التمس ـ ــت اللجن ـ ــة العامل ـ ــة لراء
طائف ــة واس ــعة م ــن املسسس ــات ف ــري احلكومي ــة واملسسس ــات األكادميي ــة ،فضـ ـالا ع ــن عام ــة اجلمه ــور.
وسـ ــتعمل  -السـ ــلطنة  -علـ ــى تسـ ــخري كافـ ــة إمكاناهتـ ــا للوفـ ــاء بكامـ ــل التزاماهتـ ــا باالتفاقيـ ــة ،رفـ ــم
الصعوبات االقتصادية واالجتماعية واإلحصـائية الـي تواجـه ذلـل مقـدرة أن جتاواهـا تتـاج لـزمن وفـق
اخلطــا الشــاملة الــي وضــعتها واآلليــات الــي اســتحدثتها مسرتشــدة بتوصــيات اللجنــة وانســجاما مــع
مبادئها.
 -8تنتهـز سـلطنة عمــان هـذه الفرصــة لتسكـد التزامهـا املبــدئي باملعاهـدات واالتفاقيــات واملواثيـق الدوليــة
الــي انض ــمت إليهــا وال ــي أوجب ــت مراعاهتــا امل ــادة (10و م ــن النمــام األساس ــي للدول ــة .كمــا تسك ــد إميا ــا
بأمهي ــة اس ــتمرارية التواص ــل اأ ــادف م ــع أعض ــاء اللجن ــة املعني ــة حبق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ب ــاألمم
املتح ــدة ،وذل ــل م ــن خ ــالل حض ــور ورت العم ــل ال ــي تق ــام يف تل ــف ال ــدول املوقع ــة عل ــى االتفاقيـ ــة
أو املهتمــة ةــا  ...والــي تاضــر فيهــا أعضــاء مــن اللجنــة املــذكورة ،وذلــل مــن أجــل حتقيــق فهــم مشــرت
ينســجم مــع االلت ـزام جهــد االمكــان بآليــة ومضــمون التقريــر ،وضــمان واح ـرتام كافــة احلقــو الــي تضــمنتها
االتفاقية يف نصوصها ومضامينها وفاياهتا ،ويف حدود مهامها ومبا يتفق مع مبادئ جمتمعها وقيمه.
 -9وتس ــعى الس ــلطنة لتق ــدا اخل ــدمات الالام ــة للش ــخص ذي اإلعاق ــة ،مب ــا يتناس ــب م ــع ن ــو
ودرج ــة وم ــدى اس ــتقرار إعاقت ــه ،وم ــع روف ــه االجتماعي ــة وميول ــه واختيارات ــه وحقوق ــه وإاال ــة احل ـواجز
وتس ــهيل وإتاح ــة الف ــرص للش ــخص ذي اإلعاق ــة لتط ــوير قدرات ــه وإمكانيات ــه للحص ــول عل ــى حقوق ــه
والنهوض مبسسولياته ومشاركته يف التخطيا واُتاذ القرار يف شـسونه وإسهاماته يف تنمية اجملتمع.
 -10بينــت نتــائل التعــداد األخــري للســكان عــام 2010م وعــدد مــن الدراســات واملســوحات أن
نس ــبة ذوي اإلعاق ــة م ــن اجملتم ــع العم ــا بلغ ــت (%3.2و ،و ث ــل فرت ــة ال ــذكور حـ ـوايل (%55.6و
منهم ،واإلناث (%44.4و.
 -11كم ـ ــا وتس ـ ــعى الس ـ ــلطنة اىل إرس ـ ــال واس ـ ـ ــتقبال وتب ـ ــادل وس ـ ـ ــائل االتص ـ ــال املناس ـ ــبة ب ـ ــر
األشـخاص ذوي اإلعاقــة وبــر أقـرا م مــن فــري ذوي اإلعاقـة بكافــة أنواعهــا ،مبــا فيهــا الوســائل املعــزاة
املعينــة ووســائل التقنيــة احلديثــة واللغــات مبختلــف أشــكاأا وأنواعهــا ،ومنهــا لغــة اإلشــارة ولغــة حركــة
الشــفاه واحلنجــرة ،وطريقــة برايــل واالتصــال عــن طريــق اللم ـ وعــرض النصــوص ،وحــروف الطباعــة
الكب ــرية ،والوس ــائا املتع ــددة امليس ــورة االس ــتعمال ،فض ــال ع ــن أس ــاليب ووس ــائل وأش ــكال االتص ــال
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املعــزاة والبديلــة ،اخلطيــة والســمعية ،وباللغــة املبســطة والق ـراءة بواســطة البشــر ،مبــا يف ذلــل تكنولوجيــا
املعلومات واالتصال امليسورة االستعمال ،سا تتيو عملية االتصال املشار إليها.
 -12اُتذت السلطنة تـدابري عديـدة سـيتم التعـرض أـا يف سـيا التقريـر ملنـع التمييـز أو االسـتبعاد
أو التقييــد عل ــى أس ــا اإلعاق ــة وال ــذي يك ــون فرض ــه أو أث ــره إض ــعاف أو إحب ــا االع ـرتاف بكاف ــة
حقـ ــو اإلنسـ ــان واحلريـ ــات األساسـ ــية املقـ ــررة يف النمـ ــام األساسـ ــي للدولـ ــة أو يف أي تش ـ ـريع أخـ ــر
أو التمتـ ــع ةـ ــا أو سارسـ ــتها علـ ــى قـ ــدم املس ـ ـاواة مـ ــع اآلخ ـ ـرين ،يف امليـ ــادين السياسـ ــية واالقتصـ ــادية
أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو املدنيــة أو أي ميــدان لخــر ويشــمل مجيــع أشــكال التمييــز ،مبــا يف ذلــل
احلرمان من ترتيبات تيسرييه معقولة.
 -13كمـا تــويل الســلطنة أمهيــة كـربى لتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة عـن طريــق تقــدا اخلــدمات
متعــددة العناصــر والــي هتــدف إىل كــر الشــخص ذوي اإلعاقــة مــن اس ــتعادة أو حتقيــق أو تطــوير
قدراتـ ـ ــه اجلسـ ـ ــمية أو العقليـ ـ ــة أو املهنيـ ـ ــة أو االجتماعيـ ـ ــة أو النفس ـ ـ ــية أو االقتصـ ـ ــادية ،واس ـ ـ ــتثمارها
واس ــتخدامها لكفالــة اس ــتقالليته ،وإش ـراكه ومشــاركته علــى لــو كامــل يف مجيــع منــاحي احليــاة وذلــل
على قدم املساواة مع أقرانه من فري ذوي اإلعاقة.

اليحفظات على اإلتفاقية
 -14ال يوجد لسلطنة عمان أية حتفمات على مواد االتفاقية.

البفوتوكوج اإلخييامي
 -15مل توقع حكومة السلطنة على الربوتكول اإلختياري بعد ولكنها وضعته يف طور الدراسة.

ثانيا -األحكام العااة لالتفاقية :المواد اط ()4-1
 -16يكف ــل ق ــانون رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقر رق ــم (2008/63مو عل ــى وج ــه اخلص ــوص املب ــادئ
واحلقو العامة اآلتية:
 1-16عــدم التمييــز بســبب اإلعاقــة أو نوعهــا أو جــن الشــخص ذي اإلعاقــة ،وتــأمر
املس ــاواة الفعلي ــة يف التمت ــع بكاف ــة حق ــو اإلنس ــان وحريات ــه األساس ــية ويف املي ــادين املدني ــة
واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية والسياسية.
 2-16احـ ـرتام كرام ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة واس ــتقالأم ال ــذاي ،مب ــا يف ذل ــل حري ــة
سارسة خياراهتم بأنفسهم وب رادهتم املستقلة ما مل حتول اإلعاقة دون ذلل.
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 3-16عـ ــدم حرمـ ــان األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة مـ ــن احلـ ــق يف الـ ــزواج وتأسـ ــي أسـ ــرة
برضاء كامل.
 4-16حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعبري حبريـة عـن لرائهـم ،وايـالء هـذه اآلراء االعتبـار
الواجب عند اُتاذ القرار يف كل ما ميسهم ،ومبا يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع.
 5-16اح ـ ـرتام الف ـ ـوار وقبـ ــول األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة كجـ ــزء مـ ــن التنـ ــو البش ـ ــري
والطبيعة البشرية.
 6-16اح ـ ـرتام القـ ــدرات املتطـ ــورة لألطفـ ــال ذوي االعاقـ ــة واح ـ ـرتام حقهـ ــم يف احلفـ ــا
على هويتهم.
 7-16تك ــافس الف ــرص ب ــر األش ــخاص ذوي االعاق ــة وأق ـ ـرا م م ــن ف ــري ذوى اإلعاق ــة
وعدم التمييز على أسا اإلعاقة أو نوعها.
 8-16إمكانيـ ــة الوصـ ــول إىل سارسـ ــة احلقـ ــو واحلريـ ــات األساسـ ــية مـ ــن خـ ــالل اُتـ ــاذ
التدابري الي تكفل حتديد وإاالة العقبات واملعوقات أمام إمكانية هذا الوصول.
9-16

املساواة بر الرجل واملرأة من ذوي اإلعاقة وفريهم.

 10-16محاي ـ ـ ـ ــة املص ـ ـ ـ ــلحة الفض ـ ـ ـ ــلى لألش ـ ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ـ ـ ــة يف مجي ـ ـ ـ ــع الق ـ ـ ـ ـرارات
واإلجراءات املتعلقة ةم ،أيا كانت اجلهة الي تصدرها أو تباشرها.
 11-16تكفــل الدولــة ضــمان تــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل كامــل وفعــال ودون
يي ـ ــز بي ـ ــنهم وب ـ ــر أقـ ـ ـرا م م ـ ــن ف ـ ــري ذوي اإلعاق ـ ــة بكاف ـ ــة احلق ـ ــو املدني ـ ــة واالجتماعي ـ ــة
واالقتصــادية واإلنســانية والسياســية واحلريــات األساســية ،وتلتــزم بالعمــل علــى هتيرتــة المــروف
املناسبة ملعيشتهم من مجيع املناحي يف إطار من احرتام كرامتهم اإلنسانية.
 12-16كمــا تكفــل الدولــة كحــد أدق ضــمان حقــو هــسالء األشــخاص الـواردة باتفاقيــة
حق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وفريه ــا م ــن املواثي ــق الدولي ــة ذات الص ــلة الناف ــذة ،وع ــدم
القيام بأي عمل أو سارسة تتعارض مع أحكام هذه املواثيق.
 13-16كمــا وتضــمن الدولــة هتيرتــة التجهي ـزات أو اإلج ـراءات الالامــة للوصــول اىل بيرتــة
داجمــة وموائم ــة وتكيي ــف الم ــروف البيرتيــة واجملتمعي ــة واملعلوم ــات ،وت ــوفري املع ــدات واألدوات
والوس ــائل املس ــاعدة الالام ــة لض ــمان سارس ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة حلق ــوقهم وحري ــاهتم
علــى قــدم املســاواة مــع أق ـرا م مــن فــري ذوي اإلعاقــة ،كمــا كفــل القــانون إج ـراء التجهي ـزات
املعقولة والي هي اإلجراءات أو التـدابري أو التعـديالت املسقتـة الـي هتـدف إىل حتقيـق املواءمـة
يف حــال عــدم إمكانيــة حتقيــق اإلتاحــة ،ةــدف كفالــة تــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ميــع
حقــو اإلنســان واحلريــات األساســية وسارســتها علــى أســا املســاواة مــع األق ـران مــن فــري
ذوي اإلعاقة ،وذلل حلر الوصول إىل اإلتاحة الكاملة.
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 14-16اشـ ــتمل قـ ــانون رعايـ ــة وتأهيـ ــل املعـ ــاقر رقـ ــم (2008/63و علـ ــى االشـ ــارة اىل
ض ــرورة التقي ــد باملواص ــفات اأندس ــية ال ــي تت ــيو لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة االس ــتفادة م ــن
اخلــدمات العامــة الــي يرتادهــا ذوو اإلعاقــة ،كمــا نــص علــى تزويــد وســائل املواصــالت العامــة
مبا يسهل حركة ذوي اإلعاقة يف املطارات واملوانئ والطر وفريها.
 -17ن ــص ق ــانون رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقر الص ــادر باملرس ــوم الس ــلطا (2008/63و وه ــي ذات
الســنة الــي ــت املصــادقة علــى االتفاقيــة املــذكورة بســلطنة عمــان علــى أن مصــطلو الشــخص ذي
اإلعاق ــة يقص ــد ب ــه الش ــخص املع ــا ال ــذي يع ــا م ــن نق ــص يف قدرات ــه احلس ــية أو اجلس ــدية أو
الذهنيــة خلقيــا ،أو نتيجــة عامــل وراثــي ،أو مــرض ،أو ح ـادث ،ســا تــد مــن قدرتــه علــى تأديــة دوره
الطبيعي يف احلياة قياسـا علـى مـن هـم يف عمـره ،مبـا تتـاج معـه اىل الرعايـة والتأهيـل حـ يـسدي دوره
يف احلياة .
 -18تعاملــت الســلطنة مبــا يــص تعريــف الشــخص ذوي اإلعاقــة وفــق مضــامر االتفاقيــة الدوليــة
حلقــو االشــخاص ذوي االعاقــة قبــل صــدورها مــن خــالل مشــاركتها يف مناقشــاهتا ووضــع صــيافاهتا
ومدلوالهتا وفق االجتاهات التالية:
االجتاه االول:
 -19اقتصــر لفمــة ،املعــا أو املعــو علــى الشــخص الــذي يصــا بعجــز معــر يف أحــد أعضــاء
جسمه ،سـا ععلـه فـري قـادر علـى التكيـف مـع اجملتمـع علـى النحـو الطبيعـي ،أي أن اإلعاقـة يف هـذه
احلال ــة تعـ ـ ع ــدم الق ــدرة عل ــى تلبي ــة الف ــرد ملتطلب ــات أداء دوره الطبيع ــي يف احلي ــاة املـ ـرتبا بعم ــره،
وجنس ـ ــه ،وخصائص ـ ــه االجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة ،وذل ـ ــل نتيج ـ ــة االص ـ ــابة أو العج ـ ــز يف أداء الو ـ ــائف
الفسيولوجية أو السيكولوجية ،ويـدخل يف نطـا هـذا املعـ أنـوا اإلعاقـة املختلفـة كاإلعاقـة العقليـة،
أو السمعية ،والبصرية ،واجلسمية وصعوبات التعلم.
االجتاه الثا :
 -20ان معـ ـ لفم ــة (املع ــا و ال تقتص ــر عل ــى جم ــرد إص ــابة الف ــرد بعج ــز مع ــر يف أح ــد أعض ــاء
جس ــمه ،ب ــل ت ــد لتش ــمل ،فض ــال ع ــن ذل ــل  (،أي ــة حال ــة تع ــو الف ــرد ع ــن اداء دوره الطبيع ــي يف
اجملتمـ ـ ـع ،حـ ولــو مل يكــن ذلــل نتيجـ ـة إصــابته بعجــز جســما فـ ـي أحــد أعضــاء جســمهو ومــن
فالشخص املعا يعرف على أنـه الفـرد الـذى تكـون ا فضـت بدرجـة كبـرية احتمـاالت ضـمان عمـل
مناسـب لـه واالحتفـا بـه والرتقـي فيـه نتيجـة لقصـور بـد أو عقلـي معـرتف بـه قانونـا وذلـل حسـب
مــا جــاء يف معــايري العمــل الدوليــة يف اتفاقيــة منممــة العمــل الدوليــة رقــم  111 ،100فقــد يصــا
الشــخص حبالـ ـة انط ـواء وعزلــة اجتماعيــة جتعلـ ـه فــري قــادر علــى التكيــف مــع أف ـراد اجملتمــع اطــيا بــه
رف ــم س ــالمة أعض ــاء جس ــمه (وي ــدخل يف ه ــذا املفه ــوم لىعاق ــة م ــا يس ــمى باض ــطرابات الس ــلو ،
وتصـار الثقافــات لــدى الشــخصو .والواقـع ان اإلعاقــة ليســت نتيجــة لسـبب واحــد ،بــل هــي حمصــلة
جمموعة من األسبا والعوامـل الصـحية ،والوراثيـة ،والثقافيـة ،واالجتماعيـة ،وهـى أسـبا ُتتلـف مـن
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جمتمع آلخر ومن وقت آلخر وىف ضوء مع اإلعاقـة فـ ن األشـخاص ذوي اإلعاقـة هـم فرتـة مـن أفـراد
اجملتمع تصا ب عاقة معينة جتعلها فري قادرة على التكيف مع اجملتمع.
االجتاه الثالمل:
 -21التعري ـف حسـب االتفاقيـ ـة الدوليـ ـة حلقـو األشخ ـ ـاص ذوي االعاقـ ـة  -حيـمل عرفـت ذلـل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة كمصطلـ ـو (األشــخاص ذوي اإلعاقــة كــل مــن يعــانون مــن عاهــات طويلــة
األج ــل بدني ــة أو عقلي ــة أو ذهني ــة أو حس ــية ،ق ـ ـد ــنعهم ل ــدى التعام ــل م ــع تل ــف احلـ ـواجز م ــن
كة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرينو.
املشار
االجتاه الرابع:
 -22م ــا أعتم ــد نتيج ــة ذل ــل يف ق ــانون رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقر يف س ــلطنة عم ــان حي ــمل ع ــرف
الش ـ ــخص ذو االعاق ـ ــة بأن ـ ــه الش ـ ــخص ال ـ ــذي يع ـ ــا م ـ ــن نق ـ ــص يف قدرات ـ ــه احلس ـ ــية أو اجلس ـ ــدية
أو الذهني ــة ،أو نتيج ــة عام ــل وراث ــي ،أو م ــرض ،أو ح ــادث ،س ــا ت ــد م ــن قدرت ــه عل ــى تأدي ــة دوره
الطبيعي يف احلياة قياسـا علـى مـن هـم يف عمـره ،مبـا تتـاج معـه إىل الرعايـة والتأهيـل حـ يـسدي دوره
يف احلياة فكال االمرين  -السبب واألثر  -مهـا عنصـران يف التعريـف ،وأـذا كـان مـربرا إليرادمهـا فيـه
وهذا يتفق مع ما جاء يف تعريف اتفاقية حقو االشخاص ذوي االعاقة.
 -23جت ــدر االش ــارة اىل أن ق ــانون الطف ــل الص ــادر باملرس ــوم الس ــلطا رق ــم  2014/22يف 25
م ــايو  2014ع ــرف الطف ــل املع ــا بأن ــه الطف ــل ال ــذي يع ــا م ــن نق ــص يف بع ــر قدرات ــه احلس ــية
أو اجلســدية أو الذهنيــة خلقيــا أو نتيجــة عامــل وراثــي أو مــرض أو حــادث تــد مــن قدرتــه علــى أداء
دوره الطبيعي يف احلياة وعـن املشـاركة بصـورة كاملـة وفعالـة يف اجملتمـع علـى قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين
وهو يتفق مع ما جاء يف تعريف اتفاقية حقو االشخاص ذوي االعاقة.
 -24وتــنعك املبــادئ الرئيســة اطــددة يف امل ـواد مــن  1إىل  4مــن االتفاقيــة فيمــا يتعلــق حبمايــة
حقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ق ـوانر ســلطنة عمــان ولوائحهــا التنميميــة اخلاصــة والسياســات
العامة واخلطا اإلمنائية الوطنية لذلل سنستعرض فيما يلي املستويات الي مت من خالأا ذلل:

أوال -على المسيوى اليشفقعت
 -25النمــام األساســي للدولــة الصــادر باملرســوم الســلطا رقــم  ،96/101والــذى تنــاول العديــد
مــن املبــادئ األساســية الضــامنة للفــرد يف تلــف اجملــاالت والــي منهــا كفالــة احلكومــة للمـواطن وأسـرته
يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة حيمل ميثل:
 1-25اإلطار الدستوري لسلطنة عمان والـذي تـدد ـل اجملتمـع ومبادئـه ،واأيكـل
العـ ـ ــام للدولـ ـ ــة ونمـ ـ ــام احلكـ ـ ــم .وحـ ـ ــددت ديباجـ ـ ــه النمـ ـ ــام أهدافـ ـ ــه وفاياتـ ـ ــه ،ومنهـ ـ ــا
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بن ــاء مس ــتقبل أفض ــل وإرس ــاء دع ــائم الس ــالم واألم ــن والعدال ــة والتع ــاون ب ــر تل ــف
احلكومات والشعو .
 2-25يعلــو النمــام األساســي للدولــة علــى أي قــانون أو تش ـريع أو إج ـراء لخــر ،واوضــحت
املـواد ( 72و 76و80و مـن النمـام األساسـي علـى انـه ال يـل تطبيـق هـذا النمـام مبـا ارتبطـت بـه
س ــلطنة عم ــان م ــع احلكوم ــات واأيرت ــات واملنمم ــات الدولي ــة م ــن معاه ــدات واتفاقي ــات حي ــمل
تصبو املعاهدات واالتفاقيات الدولية جزءا من التشريع العما عند تصديقها.
 3-25بر البا األول من النمـام األساسـي طبيعـة احلكومـة ونمـام احلكـم فيهـا وتشـري
امل ــادة (9و :أن احلك ــم يق ــوم يف الس ــلطنة عل ــى أس ــا الع ــدل والش ــورى واملس ــاواة وح ــق
مشاركة املواطنر يف الشسون العامة.
 4-25ح ــدد النم ــام األساس ــي للدول ــة يف الب ــا الث ــا من ــه املب ــادئ املوجه ــة لسياس ــة
احلكومة ومن تلل املبادئ ذات العالقة ما يلي:
 1-4-25مراعــاة املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة وقواعــد القــانون املعــرتف
ةا بصورة عامة ومبا يسدي إىل إشاعة السالم واألمن بر احلكومات والشعو .
 2-4-25األس ــرة أس ــا اجملتم ــع وي ــنمم الق ــانون وس ــائل محايته ــا واحلف ــا
علــى كيا ــا الشــرعي وتقوي ــة أواص ــرها وقيمهــا ،ورعاي ــة أفرادهــا وت ــوفري الم ــروف
املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم.
 3-4-25تكفل احلكومـة للمـواطن وأسـرته املعونـة يف حالـة الطـوارئ واملـرض
والعج ــز والش ــيخوخة وفق ـ ـا لنم ــام الضـ ــمان االجتم ـ ـاعي وتعمـ ــل عل ــى تضـ ــامن
اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث واطن العامة.
 4-4-25تع ـ ـ احلكومـ ــة بالصـ ــحة العامـ ــة وبوسـ ــائل الوقايـ ــة والعـ ــالج مـ ــن
األم ـراض واألوبرتــة .وتســعى لتــوفري الرعايــة الصــحية لكــل م ـواطن وتشــجع علــى
إنشــاء املستشــفيات واملستوصــفات ودور العــالج اخلاصــة ب شـراف مــن احلكومــة
ووف اقـ ــا للقواعـ ــد الـ ــي تـ ــددها القـ ــانون كمـ ــا تعمـ ــل علـ ــى اطافمـ ــة علـ ــى البيرتـ ــة
ومحايتها من التلوث.
 5-4-25تسن احلكومة القوانر الي حتمـي العامـل وصـاحب العمـل وتـنمم
العالق ــة بينهم ــا .ولك ــل مـ ـواطن احل ــق يف سارس ــة العم ــل ال ــذي يت ــاره لنفس ــه يف
حدود القانون وال عوا فرض أي عمل إجباري علـى أحـد إال مبقتضـى القـانون
وألداء خدمة عامة ومبقابل أجر عادل.
 6-4-25التعلــيم ركــن أساســي لتقــدم اجملتمــع ترعــاه احلكومــة وتســعى لنشــره
وتعميم ــه ،وم ــن أهداف ــه إع ــاد جي ــل ق ــوي يف بنيت ــه وأخالق ــه .وت ــوفر احلكومـ ــة
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التعل ــيم الع ــام ،وتعم ــل عل ــى مكافح ــة األمي ــة ،وتش ــجع عل ــى إنش ــاء امل ــدار
واملعاهد اخلاصة ب شراف من احلكومة ووفقا إلحكام القانون.
 -26وقــد خصــص فصــال كــامال حلقــو ذوي اإلعاقــة (الفصــل الثــا و مــن قــانون رعايــة وتأهيــل
املع ــاقر ،ال ــذي ج ــاء منمم ــا ألوج ــه الرعاي ــة احلقوقي ــة واالجتماعي ــة والص ــحية والرتبوي ــة والتش ــغيلية
لألشخاص املعاقر وفق صيغ قانونية ضامنه .وقد تضمن اللوائو التنميمية والقرارات التالية:
 1-26صــدور الق ـرارات الوااريــة بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة لرعايــة وتأهيــل ذوي اإلعاقــة
برئاس ــة واي ــر التنمي ــة االجتماعي ــة وعض ــوية سثل ــر ع ــن اجله ــات احلكومي ــة املعني ــة والقط ــا
اخل ــاص ومراك ــز التأهيـ ــل ،وسثل ــر عـ ــن ذوي اإلعاق ــة والـ ــي تت ــوىل دراسـ ــة وإع ــداد اخلطـ ــا
وال ـربامل اخلاص ــة برعاي ــة وتأهي ــل وتش ــغيل ذوي اإلعاق ــة والنه ــوض مبس ــتواهم ،وق ــد باش ــرت
أعماأــا ومت تش ــكيل (8و جلــان فرعي ــة تص ــة مــن اجله ــات ذات العالقــة املمثل ــة يف اللجن ــة
لتتوىل تنفيذ حماور االتفاقية كل جلنة يف جمال مهامهما وُتصصاهتا.
 2-26صـدور القـرارات الوااريــة بتشـكيل اللجـان الفرعيــة التخصصـية الثمـان (اخلــدمات
الصــحية  -الرتبيــة والتعلــيم  -التــدريب والتأهيــل والتشــغيل  -رياضــة املعــاقر  -اإلعــالم -
األمــور املاليــة  -البيرتــة املالئمــة جمتمــع بــال ح ـواجز  -النقــل واالتصــاالتو برئاســة وكــالء
الواارات الي تعين ةذه اجلوانب واملمثلة باللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة.
3-26

الالئحة التنميمية لتنميم العمل يف اللجنة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة.

4-26

الالئحة التنميمية إلنشاء مراكز تأهيل املعاقر.

5-26

الئحة تنميم إصدار بطاقة معا .

 6-26الالئحــة التنميميــة إلعفــاءات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الض ـرائب اجلمركيــة
لــألدوات واالجهــزة التأهيليــة الالامــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــي تســتوردها مراكــز التأهيــل
أو الي علبها ذوو اإلعاقة الستعماأم الشخصي.
7-26

الالئحة التنميمية لتو يف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطا احلكومي.

 8-26املصــادقة علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــو االشــخاص ذوى االعاقــة باملرســوم الســلطا
الســامي رقــم (2008/131و والــي كــان للســلطنة دور بــارا يف العمــل واملشــاركة ضــمن املنمومــة
اخلليجية والعربية والدولية يف اعدادها وحلر إقرارها من قبل اجلمعية العمومية لألمم املتحدة.
 -27لقــد كفــل قــانون الضــمان االجتمــاعي الصــادر باملرســوم الســلطا رقــم  84/87وتعديالتــه
يف مواده لألشـخاص ذوي اإلعاقـة حقـا يف الرعايـة االجتماعيـة يف إطـار املعاشـات الشـهرية الـي ـنو
مبوجــب هــذا القــانون حتــت فرتــة العــاجزون عــن العمــل ســن يثبــت مــن الفحــص الطـ أنــه فــري قــادر
علـى القيـام بـأي عمـل أو نقصـت قدرتـه علـى العمـل املناسـب بسـبب مـرض أو إعاقـة معينـه ،كـذلل
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كفلــت م ـواد هــذا القــانون إمكانيــة معاونــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ســن تثبــت صــالحيتهم للتأهيــل
عل ــى القي ــام بعم ــل من ــتل يناس ــب ح ــالتهم يف إط ــار مش ــروعات م ـ ـوارد ال ــرا أو م ــن خ ــالل م ــنو
القروض امليسرة عن طريق برامل اإلقراض.
 -28تضــمن قــانون اخلدمــة املدنيــة والل ـوائو التنفيذيــة الصــادرة مبوجبــه إتاحــة الفــرص لألشــخاص
ذوي اإلعاقـ ـ ــة للتو يـ ـ ــف يف مسسسـ ـ ــات احلكومـ ـ ــة وفـ ـ ــق مـ ـ ــسهالهتم و(املعاملـ ـ ــة الو يفيـ ـ ــة واخلاصـ ـ ــة
باملو ف احلكومي الـذى يتعـرض لىصـابة ب عاقـة أثنـاء العمـل وبسـببه حيـمل كفـل لـه القـانون حقوقـه
الو يفية كمعو و.
 -29أل ــزم ق ــانون العم ــل العم ــا املسسس ــات اخلاص ــة ال ــي تبل ــغ العمال ــة ة ــا س ــر ع ــامال ف ــأكثر
بتشــغيل مــا نســبته  %2مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة .باإلضــافة إىل التســهيالت املشــجعة ألصــحا
العمــل عنــد تشــغيلهم وذلــل باعتبــار العامــل ذي اإلعاقــة يعــادل اثنــر مــن العمالــة الوافــدة عنــد ســجل
التشــغيل مبجــال سياســة التعمــر (إحــالل العمــال العمــانير حمــل العمــال الوافــدين و ،وان واارة التنميــة
االجتماعيــة مــن خــالل جلا ــا املشــرتكة مــع واارة القــوى العاملــة وعلــى مســتويات عاليــة جاهــدة لتشــغيل
أكرب عدد سكن من األشخاص ذوي اإلعاقة من املسهلر يف مرافق العمل املتنوعة.
 -30لق ــد كف ــل ق ــانون التأمين ــات االجتماعي ــة للع ــاملر بالقط ــا اخل ــاص حق ــوقهم عن ــد اإلص ــابة
بأي إعاقة أثناء العمل وبسببه.
 -31أتاح قانون املعاشـات التقاعديـة الخـوة صـاحب املعـات املتـوىف نصـيبا يف املعـات مـن مـورثهم
إذا كانوا مصابر ب عاقة أو عجز مهما بلغ عمرهم وذلل استثناء من قواعد القانون.
 -32وق ـ ــد كفل ـ ــت اللـ ـ ـوائو والقـ ـ ـرارات املنمم ـ ــة للمس ـ ــاعدات االجتماعي ـ ــة يف مواده ـ ــا مس ـ ــاعدة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتزويــدهم بــاألجهزة التعويضــية والكراســي املدولبــه واألطـراف الصــناعية الــي
تتاجو ــا وذل ــل عل ــى نفق ــة احلكوم ــة ،باإلض ــافة إىل إجـ ـراء الرتميم ــات والتح ــويرات الالام ــة حلال ــة
اإلعاقة يف مساكن ذوي اإلعاقة مبا ييسر أم احلركة داخل املنزل أو يسهل أم استخدام مرافقة.

ثانيا -على اسيوى الخ اات اليفبوقة واليعليمية
 -33تقــوم واارة الرتبيــة والتعلــيم بالتنســيق مــع واارة التنميــة االجتماعيــة بتقــدا اخلــدمات التعليميــة
والرتبويــة وهتيرتــة البيرتــة اطفــزة للمعــا يف املــدار الــي يــتم تطبيــق ب ـرامل الــدمل فيهــا وتــوفري الوســائل
التعليميــة والكــادر املــدر علــى بـرامل الــدمل ومبــا يتناســب مــع حــاالت ذوي اإلعاقــة واحتياجــاهتم،
حتقيق ــا للتعل ــيم املتك ــافئ واملتس ــاوي م ــع ف ــريهم م ــن أطف ــال اجملتم ــع انطالق ــا م ــن قاع ــدة (التعل ــيم
للجميــعو ،ضــمن بيرتــتهم اطليــة مبــا ععــل أســرهم تشــعر باإلحســا باملســاواة وُتليصــها مــن املشــاعر
واالجتاه ــات الس ــلبية جت ــاه أبنائه ــا  -إض ــافة إىل م ــا ي ــتم م ــن اكتش ــاف ق ــدرات وإمكان ــات األطف ــال
ذوي اإلعاقة الي تتاح أم المروف املناسبة ضمن هذه املدار ومواصلة دراستهم.
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 -34تشــكيل اللجنــة املتخصصــة بالرتبيــة والتعلــيم لــذوي اإلعاقــة يرأســها ســعادة وكيــل واارة الرتبيــة
والتعليم للتعليم واملناهل وعضوية تلف اجلهات ذات العالقة.
 -35وفيمــا يتعلــق بــالتعليم ،بلــغ عــدد مــدار التعلــيم اخلــاص ال ـي أنش ـرتت علــى نطــا احلكومــة
لألطف ــال والش ــبا ذوي اإلعاق ــة (3و م ــدار حبل ــول اي ــة الع ــام 2012م ،بينم ــا أنش ـ ـرتت فص ــول
للتعلــيم اخل ــاص ع ــددها (127و فص ـالا يف امل ــدار العادي ــة الــي ت ــوفر التعل ــيم اإللزام ــي ،وبل ــغ ع ــدد
الطال ذوي اإلعاقة حوايل (5246و طالب وطالبة.
 -36وفيمــا يتعلــق باخلــدمات العامــة ،بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يتلقــون التأهيــل
املهين (61و يف عام 2012م ،من خالل مركز رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة باخلوض.

ثالثا -على اسيوى العمل واليشغيل
 -37فيمــا يتعلــق بالعمــل والتشــغيل ،بلــغ عــدد املسسســات الــي تــوفر تلــف خــدمات التو يــف
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السلطنة (659و مسسسة حبلول اية 2012م.
 -38إن ســلطنة عم ــان بل ــد ن ــام ،وتنميت ــه اإلقليميــة متواان ــة وع ــدد األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة في ــه
تشــكل نســبة  %3،2مــن الســكان .ومــا اال هــسالء األشــخاص ،بصــفة عامــة ،يواجهــون صــعوبات
وعوائــق فيمــا يتعلــق ب عمــام حقــوقهم األساســية وإن حكومــة الســلطنة تتوســع باســتمرار يف إســهامهم
بــاملوارد وقامــت بتعزيــز تــدابري الــدعم لتلبيــة هــذه احلقــو كمــا رمستهــا الق ـوانر النافــذه ،األمــر الــذي
يهيئ األوضا لتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبختلف احلقو على قدم املساواة مع اآلخرين.
 -39وتعــرتف احلكومــة يف الســلطنة مببــدأ الرتتيبــات التيس ـريية املعقولــة ال ـوارد يف املــادة (2و مــن
االتفاقيـة وتعمــل جــادة علـى تنفيــذها ،وجتســد القـوانر واللـوائو القانونيــة والسياسـات العامــة والتــدابري
ذات الصلة مجيعها عمليا توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -40وقــد أع ـدت احلكومــة جمموعــة مــن السياســات الداعمــة اخلاصــة ،وفق ـ ا ملــا ســلف ذكــره مــن
األحك ــام القانوني ــة واخلاص ــة بالسياس ــات ،يف س ــبيل هتيرت ــة األوض ــا الالام ــة لتمت ــع األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة ميــع حقــو اإلنســان واحلريــات األساســية وسارســتهم أــا علــى قــدم املســاواة مــع اآلخ ـرين.
فعلــى س ــبيل املث ــال تطبــق احلكوم ــة وف ــق امل ــادة (9و مــن ق ــانون رعاي ــة وتأهيــل املع ــاقر ال ــي أعط ــت
التزاما علـى اجلهـات احلكوميـة وأصـحا العمـل الـذين يسـتخدمون سـر عـامال فـأكثر بتعيـر مـن
ترشــحه واارة القــوى العاملــة مــن ذوي اإلعاقــة املــسهلر وبنســبة  %2وكــذلل بالنســبة للقطــا العــام
ويعــد ذلــل ُتصــيص تناسـ للو ــائف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (للقطــا العــام واخلــاص و ،وسياســة
التفضــيل االعــات عنــد تشــغيل األشــخاص ذوي االعاق ــة مبــا يعــادل شخصــر ألف ـراض التعم ــر يف
القطـا اخلـاص مبــا ميكـن ان تشـجع علــى تشـغيل عــدد مكثـف مـن األشــخاص ذوي اإلعاقـة ،وتقــدم
الع ـ ــون يف السياس ـ ــات واإلعف ـ ــاءات لألش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة ال ـ ــذين ينشـ ـ ـرتون أعم ـ ــاأم اخلاص ـ ــة
واعتم ــدت نمامـ ـا لتق ــدا اخلدم ــة بش ــكل تفض ــيلي وعل ــى س ــبيل األولوي ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
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الــذين يســتخدمون مرافــق اخلــدمات العامــة ولتــوفري النقــل العــام بتخفــير (%50و يف مجيــع ألــاء
الســلطنة وخارجهــا مبــا يــص اخلطــو اجلويــة العمانيــة وإعانــات حكوميــة لتمكــر األشــخاص ذوي
اإلعاقة الذين يعيشون يف حاجة من املشاركة يف تلف نمم الضمان االجتماعي.

مابعا -على المسيوى اال يماعت

 -41وتيسـريا ملشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حيــاة اجملتمــع ،وفــق مبــدأ (جمتمــع بــال حـواجزو
أوجــدت احلكومــة معــايري إلزامي ـة لتشــييد مرافــق خاليــة مــن العوائــق ولتحويــل املرافــق احلاليــة إىل مرافــق
خالي ــة م ــن احلـ ـواجز .وه ــي تل ــزم جه ــات التش ــييد والتحوي ــل عل ــى نط ــا واس ــع يف عم ــوم الس ــلطنة
بذلل ،واستحدث دعـم حتويـل منـاال األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى أسـا فـردي إىل أمـاكن خاليـة
من احلواجز مبا ييسر للشخص ذي اإلعاقة حرية احلركة وفق حاجته ونو إعاقته.
 -42إن دعم األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومسـاعدهتم ،هـي مـن الفضـائل العمانيـة التقليديـة .وتقـوم
احلكوم ــة عل ــى نط ــا واس ــع بتش ــجيع ال ــروح اإلنس ــانية يف اجملتم ــع ،وتب ــذل جه ــود مض ــنية لتش ــجيع
األخ ــذ بنم ــرة متفق ــة م ــع اجملتم ــع احل ــديمل واملتحض ــر إىل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة .وق ــد اجته ــدت
يف إقامــة بيرتــة ميكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن يشــاركوا فيهــا علــى قــدم املســاواة يف حيــاة اجملتمــع،
وش ـ ــرعت عل ـ ــى نط ـ ــا واس ـ ــع يف جمموع ـ ــة كب ـ ــرية متنوع ـ ــة م ـ ــن األنش ـ ــطة املختلف ـ ــة مل ـ ــد ي ـ ــد الع ـ ــون
أ ـ ــسالء األش ـ ــخاص .وق ـ ــد أص ـ ــبو ال ـ ــتفهم واالح ـ ـ ـرتام والش ـ ــعور باالهتم ـ ــام بـ ـ ـأمر األش ـ ــخاص ذوي
اإلعاقــة ومســاعدهتم بالتــدريل جــزءا مــن طريقــة األشــخاص يف التفكــري وأفعــاالا مييلــون إىل القيــام ةــا
من تلقاء أنفسهم.
 -43ومثــة قبــول عــام مــن اجملتمــع جملموعــة السياســات التفضــيلية وتــدابري الــدعم الــي دفعــت ةــا
احلكوم ــة ق ــدم ا لألم ــام ة ــدف ت ــوفري الرتتيب ــات التيس ـريية املعقول ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،فه ــي
تتماشى مع حقو اجملتمع بكامله ومصاحله املشرتكة.
 -44ومــن أهــم نتــائل هــذه التطــورات التشـريعية وتنفيــذها ،هــو إحــداث تغيــري إعــات يف توجهــات
اجملتم ــع نـ ــحو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة واالهتم ــام وال ــتفهم املتزاي ــد لص ــانعي القـ ـرار بقض ــية اإلعاق ــة
واألش ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة وتغلي ــب مبـ ــدأ احلق ــو علـ ــى احلماي ــة الرعائيـ ــة .ومش ــل التطـ ــور ك ــل مـ ــن
القطاعر احلكومي واألهلي على حد سواء.
 -45تــرى احلكومــة يف الســلطنة أن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أمهيــة حموريــة يف تعزيــز قضــيتهم ،وأن
أــسالء األشــخاص أنفس ــهم أكثــر احل ــق يف أن يتكلم ـوا بشــأن ص ــعوباهتم وخصائصــهم واحتياج ــاهتم
ومحاي ــة حق ــوقهم ومص ــاحلهم .ونتيج ــة ل ــذلل مت اشـ ـراكهم يف اللج ــان ال ــي تع ــين بش ــسو م أو عن ــد
إعــداد وتعــديل الق ـوانر ذات العالقــة ،حيــمل يــتم دعــوة سثلــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملسسســات
املرتبط ـ ــة باإلعاق ـ ــة إىل االشـ ـ ـرتا يف تل ـ ــل العملي ـ ــة ،لك ـ ــي يتسـ ـ ـ االس ـ ــتما مباش ـ ــرة آلراء ه ـ ــسالء
األشخاص .ومت تشكيل جلنه الرصد الوطين لرصد إنفاذ االتفاقية وكذلل إعداد هذا التقرير.
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المادة ()5
المساواة وع م اليمييز
 -46إن السياس ــة العام ــة يف الس ــلطنة إااء أعم ــال التميي ــز مي ــع أش ــكاله تكم ــن أوالا يف الـ ـواا
الـديين لــدى مجهــور النــا باعتبــار التمييــز منافيـا للــدين اإلســالمي واقرتافــه خطيرتــة ،وثانيـا يف القـوانر
الي رسخت هذا املبدأ واعتربته عمالا منافيا لألخال ولآلدا العامة يستوجب العقا عليه.
 -47وتنفيــذا ألحكــام هــذه االتفاقيــة الــي تسكــد علــى املســاواة وعــدم التمييــز يتمتــع كافــة األف ـراد
ومــنهم األشــخاص ذوي االعاقــة بــدون ييــز مــن أي نــو كــان حبقــو اإلنســان واحلريــات األساســية
وسارســتها علــى قــدم املســاواة يف مجيــع ميــادين احليــاة العامــة ،وإن ق ـوانر الســلطنة ،وال ســيما النمــام
األساس ــي للدول ــة والق ـوانر األخ ــرى ذات الص ــلة ،ترس ــم قواع ــد وإج ـراءات واض ــحة كفيل ــة ب عمـ ـال
أحكام هذا احلق.
 -48وتأكيدا أذا التوجه ،فقـد فطـى النمـام األساسـي للدولـة يف بابـه الثالـمل احلقـو والواجبـات
العام ــة حي ــمل نص ــت امل ــادة (17و من ــه عل ــى أن امل ـ ـواطنر مج ــيعهم سواس ــية أم ــام الق ــانون ،وه ــم
متس ــاوون يف احلق ــو والواجب ــات ،وال يي ــز بي ــنهم يف ذل ــل بس ــبب اجل ــن أو األص ــل أو الل ــون أو
اللغـ ــة أو الـ ــدين أو املـ ــذهب أو املـ ــوطن أو املركـ ــز االجتمـ ــاعي فسـ ــندا أـ ــذا الـ ــنص مجيـ ــع امل ـ ـواطنر
متسـاوين امـام القـانون وأـم احلــق يف التقاضـي أمـام مجيـع اطــاكم يف السـلطنة علـى اخـتالف درجاهتــا
كم ــا تض ــمن النم ــام األساس ــي للدول ــة العدي ــد م ــن الضـ ـوابا الدس ــتورية يف جم ــال الع ــدل والقض ــاء
والقـانون وتنمـيم السـلطة القضـائية ،فأكـدت املـادة (9و منـه علـى أن احلكـم يف السـلطنة يقـوم علــى
أســا العــدل والشــورى واملســاواة ،وللم ـواطنر وفقــا أــذا النمــام األساســي والشــرو واألوضــا الــي
يبينها القـانون حـق املشـاركة يف الشـسون العامـة ونصـت املـادة (12و علـى أن العـدل وتكـافس الفـرص
بر العمانير دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
 -49النصــوص القانونيــة املعمــول ةــا يف الســلطنة يف جمــال إقامــة العــدل بــر النــا ومنــع التمييــز
ضــد أي فرتــة مــن النــا بســبب اجلــن أو العــر أو احلالــة أو أي أســا لخــر للتمييــز تســري علــى
األفراد ،كمـا تسـري علـى احلكومـة وأجهزهتـا ومسسسـاهتا .فاحلكومـة سثلـة يف مسسسـاهتا هـي الضـامن
لعــدم حــدوث أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ومــن فهــي مــدعوة بــنص القــانون لالمتنــا عــن إتيــان
أي عمــل أو سارســة مــن أعمــال أو سارســات التمييــز .فســبل اإلنصــاف القانونيــة مفتوحــة للم ـواطن
واملقيم أي ا كانـت اجلهـة الـي يـزعم أ ـا نالـت مـن حقـه فقـد نصـت املـادة (59و مـن النمـام األساسـي
للدول ــة عل ــى أن س ــيادة الق ــانون أس ــا احلك ــم ،وش ــرف القض ــاء ونزاه ــة القض ــاة وع ــدأم ض ــمان
للحقــو واحلريــات كمــا نصــت املــادة (25و منــه أيضــا علــى أن التقاضــي حــق مصــون ومكفــول
للنــا كافــة ،ويبـ هـر القــانون اإلج ـراءات واألوضــا الالامــة ملمارســة هــذا احلــق ،وتكفــل احلكومــة -
قدر املستطا  -تقريب جهات القضاء من املتقاضر وسرعة الفصل يف القضايا .
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 -50وإذ حتـرص احلكومــة علــى إعطــاء املثـل األعلــى يف جمــال مكافحــة كافـة أشــكال التمييــز ،فـ ن
مسسسـ ــاهتا وأجهزهتـ ــا تعمـ ــل مبقتضـ ــى ذلـ ــل ،وتنـ ــأى عـ ــن أي عمـ ــل أو سارسـ ــة تنطـ ــوي علـ ــى ييـ ــز
أو تشجيعه أو تأييده أو محايته أيا كانـت اجلهـة الـي يصـدر عنهـا مثـل هـذا العمـل أو املمارسـة ،فقـد
نص ــت امل ــادة (80و م ــن النم ــام األساس ــي للدول ــة أيض ــا ال ع ــوا ألي جه ــة يف احلكوم ــة إص ــدار
أنمم ــة أو لـ ـوائو أو قـ ـرارات أو تعليم ــات ُت ــالف أحك ــام القـ ـوانر واملراس ــيم الناف ــذة أو املعاه ــدات
أو االتفاقيات احلكومية الي هي جزء من قانون البالد .
 -51ج ــدير بال ــذكر أن الس ــلطنة مل تع ــرف ق ـ ـوانر أو ت ــدابري تفض ــي إىل سارس ــات ييزي ــة ح ـ ـ
تلغيهــا أو تعــدأا .فلــم تعــرف الســلطنة ،منــذ ضــتها ،ســوى نمــام سياســي وقضــائي واجتمــاعي قــائم
على العدل واملساواة ،وهي تعمل بكل الوسائل لرتسيخ هذه القيم يف اجملتمع العما .
 -52ويقتض ـ ــي كث ـ ــري م ـ ــن القـ ـ ـوانر األخ ـ ــرى ت ـ ــوفري ترتيب ـ ــات تيس ـ ـرييه معقول ـ ــة لألش ـ ــخاص ذوي
اإلعاق ــة .فف ــي اإلجـ ـراءات اجلنائي ــة ،عل ــى س ــبيل املث ــال ،يش ــار أح ــد املرتمج ــر ال ــذين عي ــدون لغ ــة
اإلشــارة يف اس ـتجوا الشــخص األصـ هـم املشــتبه يف ارتكابــه جرميــة ،وينــوه يف اطضــر ةــذه المــروف
ويف حال كـون املـدعى عليـه مكفوفـا أو أص هـم ،ومـن مل يعهـد إىل أحـد بالـدفا عنـه ،تعـر اطكمـة
حماميـا ملزمـا بتقــدا العــون القــانو ليقــوم بالــدفا عنــه يف تلــف جمريــات الــدعاوى ودرجــات اطــاكم
وه ــذه تعت ــرب م ــن الت ــدابري ال ــي اُت ــذهتا الس ــلطنة م ــن أج ــل ت ــوفري ترتيب ــات تيسـ ـريية لألش ــخاص ذوي
اإلعاق ــة وذل ــل لض ــمان حتقي ــق املس ــاواة الفعلي ــة يف الف ــرص واملعامل ــة ب ــر األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
وبقية األشخاص على حد سواء.
 -53تضمنت تشريعات السـلطنة والسـيما قـانون رعايـة وتأهيـل املعـاقر رقـم (2008/63و علـى
امتيـ ــااات لألش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة وحقـ ــو كفله ـ ــا أ ـ ــم الق ـ ــانون يف جمـ ــال التعل ـ ــيم ال ـ ــذي يراع ـ ــي
اخلص ــائص البدني ــة والعقلي ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة والحتياج ــاهتم وتق ــدم أ ــم املس ــاعدة ووس ــائل
الراحة  ...اخل وجمال الرعاية الصحية الوقائية والعالجية وجمال العمل والتأهيل املهين.

المادة ()8
إذكاء الوعت
 -54إن إذك ــاء ال ــوعي ل ــدى األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف اجملتم ــع وب ــر ص ــفوف عام ــة اجلمه ــور
عمليــة طويلــة األجــل .ويــنص قــانون رعايــة وتأهيــل املعــاقر يف املــادة (11و تلتــزم اجلهــات املعنيــة
باألنشــطة االجتماعيــة والرياضــية والثقافيــة  ...واالهتمــام بتــوفري وســائل إث ـراء الثقافــة لــديهم إضــافة
إىل تش ــكيل اللجن ــة االعالمي ــة الفرعي ــة ع ــن اللجن ــة الوطني ــة لرعاي ــة املع ــاقر املش ــكلة مبوج ــب امل ــادة
(13و م ــن الق ــانون املـ ــذكور .وح ــددت اختصاصـ ــاهتا (مرف ــق رقـ ــم 1و وال ــي تشـ ــكلت م ــن تلـ ــف
اجلهـ ـ ـ ـ ــات االعالميـ ـ ـ ـ ــة والص ـ ـ ـ ـ ــحفية .ويـ ـ ـ ـ ــدرج املوق ـ ـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ـ ــبكي ل ـ ـ ـ ـ ــواارة التنميـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة،
 ،www.mosd.gov.omأعم ـ ـ ـ ـ ـدة تلف ـ ـ ــة متنوع ـ ـ ــة لتزوي ـ ـ ــد األشخ ـ ـ ـ ـ ـاص ذوي اإلعاق ـ ـ ـ ـ ـة باملعلوم ـ ـ ــات
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واخلــدمات .وتطلــق احلكومــة يف كــل عــام محــالت للتوعيــة العامــة مرتبطــة بأنشــطة يــوم املعــا العــاملي
والع ــرت وأس ــبو ذوي اإلعاق ــة الس ــمعية (الص ــمو الع ــرت وي ــوم العص ــا البيض ــاء للمكف ــوفر ،وُتط ــا
عل ــى ل ــو اس ــتباقي أ ــذه األنش ــطة وتنممه ــا ،وك ــذلل األلع ــا األوملبي ــة اخلاص ــة واالوملبي ــاد اخل ــاص
لرياضة ذوي اإلعاقة الذهنية إضافة إىل القيام ولة إللقاء اطاضرات يف هذا الصدد.
 -55تــوفر أنشــطة التثقيــف بشــأن مســاعدة هــسالء األشــخاص يف إطــار املــدار واجلامعــات مــن
خــالل إج ـراء املســابقات واملعــارض التعريفيــة .حيــمل أطلقــت يف الســلطنة يف األع ـوام األخــرية أنشــطة
متنوعة معزاة بذلل وعي الطال بضرورة احرتام حقو األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -56عملـ ــت السـ ــلطنة علـ ــى التعريـ ــف بشـ ــكل واسـ ــع النطـ ــا باتفاقيـ ــة حقـ ــو األشـ ــخاص ذوي
اإلعاقــة .وأصــدرت االتفاقيــة رمسيـا يف طبعــة منفصــلة ،وأخــرى بطريقــة (برايــلو لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
البص ـرية ،إضــافة إىل نشــر املقــاالت عــن االتفاقيــة يف الصــحف املتنوعــة عــرب طبعاهتــا اليوميــة واالســبوعية
والش ــهرية ب ــدءا م ــن ت ــاريخ املص ــادقة عليه ــا .وق ــدم التليفزي ــون العمانـ ـ ـي واإلذاع ـ ـ ـة يف ع ــدة مناس ــبات
ولق ــاءات ونـ ــدوات تقـ ــارير عـ ــن االتفاقيـ ــة يف براجمهمـ ــا االخباريـ ــة ،وعقـ ــدت (4و نـ ــدوات عـ ــن اتفاقيـ ــة
حقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل اجلمعيــات الــي تع ـ باإلعاقــة ،جــرى خالأــا مناقشــات م ـع
الفرتات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مناسبات كثرية بشأن املسائل املرتبطة باالتفاقية.

المادة ()9
إاكانية الوصوج
 -57ن ــص ق ــانون رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقر امل ــادة (10و تلت ــزم اجله ــات احلكومي ــة املعني ــة باُت ــاذ
اإلجراءات الالامة لضمان استفادة املعاقر من اخلدمات العامة ومنها:
 1-57التقيـ ــد باملواصـ ــفات اأندسـ ــية بالنسـ ــبة لألمـ ــاكن والطـ ــر العامـ ــة واملبـ ــا ودور
العبــادة ودور الرتفيــه ومــداخل األس ـوا ومواقــف الســيارات وفريهــا مــن املرافــق الــي يرتادهــا
األشخاص ذوو اإلعاقة.
2-57

تزويد وسائل املواصالت العامة مبا يسهل حركتهم يف املطارات واملوانئ والطر وفريها.

 3-57ال ــزم الق ــانون اجله ــات احلكومي ــة بت ــوفري البيرت ــة اخلالي ــة م ــن العوائ ــق وال ــي تش ــمل
جمموعــة متنوعــة مــن اجلوانــب تشــمل املبــا والطــر ووســائل النقــل واملعلومــات واالتصــاالت
اخلاليــة مــن العوائــق .وذلــل بشــأن تعزيــز قضــية األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتعجيــل ب نشــاء
املرافــق اخلاليــة مــن العوائــق والتحــول إىل هــذه املرافــق وكــذلل مت التعمــيم علــى كافــة املرافــق
العامــة واألهليــة واخلاصــة بتنفيــذ الق ـوانر والل ـوائو القانونيــة ،ووضــع مقــايي ومعــايري للبيرتــة
اخلالي ــة م ــن احلـ ـواجز بش ــأن تش ــييد املب ــا اخلالي ــة .تعزيـ ـزا لىط ــار األساس ــي لتك ــوين بيرت ــة
حضارية خالية من العوائق.

GE.16-01045

17/74

CRPD/C/OMN/1

 4-57تتــوىل احلكومــة تصــميم مجيــع األجهــزة واملنتجــات الــي تســخر لالهتمــام ملفهــوم
إمكانيــة الوصــول ،ووضــعت دلــيالا إىل إيــالء االعتبــار الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
لدى وضع املعايري.
 5-57اُتــذت الســلطنة التــدابري لتصــحيو أنشــطة التشــييد الــي ال تفــي مبعــايري إمكانيــة
الوصول اخلايل من العوائق.
 6-57تضــطلع مجيــع املــدار اخلاصــة ومشــاريع الرعايــة االجتماعيــة ومراكــز إعــادة التأهيــل
ومراف ــق اخل ــدمات العام ــة ومسسس ــات رعاي ــة املس ــنهر ال ــي تلـ ـ احتياج ــات األش ــخاص ذوي
اإلعاقة يف السلطنة بتشييد مرافـق خاليـة مـن العوائـق أو حتويـل املرافـق احلاليـة إىل مرافـق مـن هـذا
القبيــل .وقــد أكملــت منــاطق حمطــات الركــا واملطــارات والعبــارات يف مجيــع ألــاء الــبالد تقريبـا
تشييد مرافق خالية مـن العوائـق أو التحـول إليهـا ،وقـد مت البـدء يف إدخـال نشـرات إخباريـة بلغـة
اإلشـ ــارة .وكـ ــذلل أدخلـ ــت يف بع ـ ــر الفنـ ــاد خـ ــدمات بلغ ـ ــة اإلشـ ــارة ،وتـ ــزود األش ـ ــخاص
املكف ـ ــوفر والص ـ ـ هـم بالرس ـ ــائل النص ـ ــية املس ـ ــموعة واملق ـ ــروءة منخفض ـ ــة الس ـ ــعر ع ـ ــرب خ ـ ــدمات
االتص ــاالت املتنقل ــة ،وت ــوفر املكتب ــات م ـ ـواد الق ـ ـراءة الس ــمعية للق ـ ـراء املكف ــوفر يف اجلامع ــات
(جامعة السلطان قابو و .وقـد اسـتحدثت يف بعـر املسسسـات تقـدا اخلـدمات لألشـخاص
ذوي اإلعاقة عن طريق برامل تتيو التحويل بر النصوص الناطقة واملرئية واملكتوبة.
 7-57تعزيـ ــز تشـ ــييد املبـ ــا اخلاليـ ــة مـ ــن العوائـ ــق والنهـ ــوض مبسـ ــتوى التشـ ــييد واإلدارة
واخل ـ ــدمات يف اطافم ـ ــات ،وم ـ ــن كفال ـ ــة أن يتمت ـ ــع األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة باملش ـ ــاركة
الكامل ــة وعل ــى ق ــدم املس ــاواة يف حي ــاة اجملتم ــع ،فض ـالا ع ــن إتاح ــة مزي ــد م ــن الراح ــة ألف ـراد
اجملتمــع بوجــه عــام ،ف ـ ن احلكومــة بصــدد وضــع الل ـوائو املتعلقــة بتشــييد املبــا اخلاليــة مــن
العوائق وخطة أعمال تشييد املبا اخلالية من العوائق ،وفق ا لقانون رعاية وتأهيل املعاقر.
 -58تشكلت جلنة ُتصصية فرعيـة عـن اللجنـة الوطنيـة لرعايـة املعـاقر تعـين بتـوفري بيرتـة خاليـة مـن
احلواجز وحددت مهامها وُتصصاهتا (مرفق رقم 2و وبرئاسة وكيل واارة االسكان.
 -59وض ــعت اجله ــات املسـ ـرتولة ع ــن م ــنو إباح ــات رخ ــص البن ــاء ش ــرو فني ــة لكاف ــة املراف ــق
واملسسســات واطــالت التجاريــة مبــا يضــمن جعلهــا أمــاكن ميســرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مبــا يتوافــق
مع املعايري الدولية بشأن إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها:
 1-59ع ــدم ت ــرخيص أي مب ـ ـ م ــن املب ــا العام ــة أو اخلاص ــة إال إذا ت ـ ـوفرت في ــه مجي ــع
املرافق الالامة الستخدامها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة.
 2-59مراعــاة االش ـرتاطات العام ــة الســتخدامات ذوي اإلعاقــة يف املب ــا العامــة واملب ــا
املخصص ــة أ ــم م ــع االلتـ ـزام باألحك ــام والضـ ـوابا الص ــادرة مب ــا ي ــص الفراف ــات الداخلي ــة
واخلارجية للمبا مبا يتناسب مع استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 3-59مشــاركة (األشــخاص ذوي اإلعاقــة واجلمعيــات املعنيــة ةــمو يف إبــداء لرائه ــم أااء
املعوق ــات ال ــي تعرتض ــهم واخلاص ــة برتخ ــيص املب ــا العام ــة أو اخلاص ــة وتق ــدا املقرتحـ ــات
واحللول املناسبة.
 4-59توفري التسـهيالت يف املبـا العامـة السـتخدامها مـن قبـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة
احلركية وخاصة مداخل األبنية واألبوا واملمرات واملصاعد ودورات املياه.
 5-59تق ــدا االقرتاح ــات والنص ــو للش ــركات العقاري ــة واملكات ــب االستش ــارية مب ــا ي ــص
هتيرتـ ــة املبـ ــا واملرافـ ــق العامـ ــة مبـ ــا يتماشـ ــى مـ ــع متطلبـ ــات ذوي اإلعاقـ ــة وتشـ ــجيعهم علـ ــى
استخدام التقنيات احلديثة يف هذا اجملال.
 6-59إقامــة الــورت وحلقــات العمــل مبــا يــص املســائل املتعلقــة ب مكانيــة الوصــول والــي
ُتدم هذه الفرتة.
 7-59التعميم على املكاتـب االستشـارية واملقـاولر يف جمـال تصـميم وتنفيـذ الطـر بضـرورة
مراعاة تقدا التسهيالت الالامة للمشاريع الي يتم تنفيذها مبا يتناسب مع هذه الفرتة.
 8-59وضع االشرتاطات الفنية الواجـب توافرهـا عنـد اعتمـاد ططـات املبـا السـتخدام
األشخاص ذوي اإلعاقة.

المادة ()10
الحق ت الحياة
 -60القوانر والسياسات الوطنيـة أعطـت االشـخاص ذوي اإلعاقـة احلـق يف احليـاة والبقـاء والنمـو
وذلل عن طريق عدة تدابري ولليات ،نورد منها ما يلي:
 1-60ال ع ــوا حرم ــان األطف ــال عام ــة وم ــنهم ذوي اإلعاق ــة م ــن ح ــق احلي ــاة ال بالتشـ ـريع
وال بت ــدابري تنفيذي ــة وال ب ـ ـ رادة أح ــد ف ــال عق ــا باإلع ــدام علي ــه ،وال ع ــوا قتل ــه ول ــو ب ــدافع
الشفقة ،وال عوا حضه علـى االنتحـار ،كمـا أنـه تعاقـب األم الـي تقتـل وليـدها ولـو كـان ذلـل
إمهال يعاقب عليه ،محاية حلقه يف احلياة.
بدافع اتقاء العار ،كما أن التسبب بوفاته خطأ أو ٌ
 2-60ت ــد احلماي ــة إىل الطف ــل وه ــو جن ــر ف ــال ع ــوا إجهاض ــه م ــا مل يك ــن خط ـرا عل ــى
حيــاة احلامــل بتقريــر طبيــب قــانو يــرى يف ذلــل الســبيل الوحيــد إلنقــاذ حيــاة امل ـرأة احلامــل
علــى أن يكــون االجهــاض قبــل (17و اســبوعا مــن احلمــل ،ويعاقــب مــن يفعــل فــري ذلــل أو
يساعد عليه.
 3-60إن اخلطـوة األوىل يف احلمايــة مكرســة يف خطـه التشـريع العمــا مـن أسـ لضــمان
والدة الطفــل يف نطــا أســرة شــرعية مبنيــة عل ــى اختيــار حــر متكــافئ حيــمل جــاء يف ن ــص
املــادة (12و مــن النمــام األساســي للدولــة أن األســرة أســا اجملتمــع ويــنمم القــانون وســائل
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محايتهـ ــا واحلفـ ــا علـ ــى كيا ـ ــا الشـ ــرعي وتقويـ ــة أواصـ ــرها وقيمهـ ــا ورعايـ ــة أفرادهـ ــا وتـ ــوفري
المروف املناسـبة لتنميـة ملكـاهتم وقـدراهتم ولقـد جـاء هـذا الـنص بشـكل عـام ليشـمل رعايـة
كافة افراد االسرة دون التمييز بسبب االعاقة.
 -61وهنــل العديــد مــن احلقــو للجنــر ولــألم احلامــل ،والــي أشـرنا إىل مضــامينها يف هــذا التقريــر
من خالل استعراض قانون األحوال الشخصية وقانون األحوال املدنية وفريها من القوانر.
 -62من حيمل اجلوانب التشريعية والتنفيذية يف شأن حق احلياة والبقاء والنمو نذكر ما يلي:
 1-62يــنص النمــام األساســي للدولــة بوضــوح علــى أن حتمــي احلكومــة حقــو اإلنســان
وحترتمه ــا وتسك ــد احلكوم ــة أن احل ــق يف احلي ــاة ه ــو م ــن حق ــو اإلنس ــان األساس ــية وي ــنص
القــانون اجلنــائي علــى عقوبــات شــديدة نســبي ا فيمــا يتعلــق ـرائم القتــل وإحــداث ضــرر بــد
يعــرض حيــاة امل ـواطنر وصــحتهم وأمــنهم للخطــر أو الضــرر ،وتــنص املبــادئ العامــة للقــانون
امل ــد علـ ــى أن يتمتـ ــع املواطن ــون باحل ـ ـ ـ ـق يف احليـ ــاة واحل ــق يف الصـ ــحة  ،وأن يـ ــتم تـ ــوفري
احلمايــة حلقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومصــاحلهم املشــروعة  .وقــد حــددت املــادة (11و
م ــن ق ــانون الس ــلطة القض ــائية الص ــادر باملرس ــوم الس ــلطا رق ــم  99/90اجله ــة املن ــو ة ــا
الفصـ ــل يف النزاعـ ــات املتعلقـ ــة مبـ ــدى مطابقـ ــة الق ـ ـوانر والل ـ ـوائو للنمـ ــام األساسـ ــي للدولـ ــة
وضمان عدم الفتها ألحكامه.
 2-62وهنالــل العديــد مــن الق ـرارات واإلج ـراءات والــي تســتهدف ضــمان احليــاة والبقــاء
والنمو للطفل واملصلحة الفضلى له نذكر منها:
 1-2-62الق ـ ـ ـرار الـ ـ ــوااري رقـ ـ ــم  2002/3ب عـ ـ ــادة تشـ ـ ــكيل اللجنـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة
ملكافحــة التــدخر والــي تشــار فيهــا منممــة الصــحة العامليــة واليونيســيف فض ـالا
عن اجلهات احلكومية ذات الصلة.
 2-2-62القرار الوااري رقم  2002/8بتشكيل جلنة مكافحة سوء تغذية الطفل.
 3-2-62القـ ـرار ال ــوااري رق ــم  2001/39ال ــذي حم ــر يف مادت ــه الثاني ــة بي ــع
الســجائر ومنتجــات التبــغ األخــرى ملــن يقــل عمــره عــن مثانيــة عشــرة عام ـ ا وعاقــب
من يالف ذلل.
 4-2-62الق ـرار ال ــوااري رق ــم  2000/33ال ــذي أنش ــأ يف واارة الص ــحة دائ ــرة
لشسون الرعايـة الصـحية األوليـة ودائـرة خاصـة خلدمـة األسـرة تضـم قسـما للمباعـدة
بر الوالدات.
 5-2-62الق ـ ـرار الـ ــوااري رقـ ــم  2000/54بتشـ ــكيل اللجنـ ــة الوطنيـ ــة حلمايـ ــة
الرضاعة الطبيعية ،والقرار الوااري رقم  98/55بتنميم تسويق بدائل لنب األم.
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 -63اجلــداول اإلحصــائية والبيانــات ال ـواردة يف هــذا التقريــر حــول منج ـزات واارة الصــحة (البنــد 7
وفقراته الفرعيـةو تبـر اإلجنـااات الـي حتققـت يف هـذا اجملـال .ونشـري هنـا إىل دور واارة الرتبيـة والتعلـيم يف
هــذا اجملــال مــن خــالل اخلــدمات الصــحية واالجتماعيــة والنفســية املتــوفرة يف املــدار احلكوميــة واخلاصــة
مـن التعلــيم العــام واألساسـي الصــفوف (12-1و( ،يضــاف إىل ذلـل دور واارة التنميــة االجتماعيــة مــن
خالل احلضانات الي تشرف عليها ،ومن خالل برامل التوعية والندوات الي تقدمها.

المادة ()11
حاالت الخطف والطوامئ اإلنسانية
 -64ي ــنص النم ــام االساس ــي للدول ــة ب ــأن احلكوم ــة تكف ــل للم ـواطن وأس ـرته وم ــنهم األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة املعونــة يف حالــة الط ـوارئ واملــرض والعجــز والشــيخوخة وفق ـ ا لنمــام الضــمان االجتمــاعي الصــادر
باملرسوم السلطا رقم (84/87و وتعمل على تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث.
 -65وتتضــمن خطــة املنمومــة الوطنيــة للحــاالت الطارئــة الــي تطبــق علــى مجيــع الســكان الــذين
يوجدون يف حالة خطره نتيجة الكوارث الطبيعية وفريها مبا فيها األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -66تــدعم حكومــة الســلطنة جهــود اجلمعيــات االفاثيــة الــي تقــدم املعونــة جلميــع فرتــات الســكان
دون ييز وذلل من خالل اأيرتة العمانية لألعمال اخلريية واجلهود التطوعية األخرى.

المادة ()12
االعيفا باألشخاص ذوي اإلعاقة على ق م المساواة اع اآلخفقط أاام القانون
 -67ينص النمام االساسي للدولـة بـأن املـواطنر العمـانير مجيعـا متسـاوون أمـام القـانون .ويتمتـع
األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة كغ ــريهم حبق ــو متس ــاوية م ــع ف ــريهم م ــن املـ ـواطنر يف النـ ـواحي السياس ــية
واالقتصــادية والثقافيــة واالجتماعيــة ويف احليــاة األس ـرية كــذلل ،وأن حقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وكـ ـرامتهم بوص ــفهم مـ ـواطنر تميه ــا الق ــانون .وال يس ــتبعد أي م ــن قـ ـوانر الس ــلطنة املختلف ــة أهلي ــة
هسالء األشخاص بوصفهم خاضعر للقانون.
 -68وت ــنص املب ــادئ القانوني ــة العام ــة عل ــى أن يتمت ــع املـ ـواطن باألهلي ــة للحق ــو املدني ــة م ــدى
احلي ـ ــاه ويتمت ـ ــع ب ـ ــاحلقو املدني ـ ــة ويتحم ـ ــل املس ـ ــسوليات املدني ـ ــة وفق ـ ـ ا للق ـ ـانون وان مجي ـ ــع امل ـ ـواطنر
متس ــاوون فيم ــا يتعل ــق ب ــأهليتهم للحق ــو املدني ــة ،وت ــويل الس ــلطنة عناي ــة خاص ــة باألش ــخاص ذوي
االعاقــة لكــي يتمكن ـوا مــن جتـ ـ ـاوا التحــديات ال ــي ت ـواجههم .وي ــنص القــانون اجلن ــائي علــى أن ــه إذا
تسبب مرير عقلي ا يف نتـائل ضـارة يف الوقـت الـذي يكـون فيـه عـاجزا عـن معرفـة سـلوكه أو الـتحكم
فيه ،ف نه بعد التحقق والتأكـد مـن ذلـل عـن طريـق اإلجـراءات القانونيـة ال يتحمـل مسـسولية جنائيـة.
وإذا ارتك ــب مـ ـرير عقل ــي مل يفق ــد ام ـ ا الق ــدرة عل ــى إدرا س ــلوكه أو ال ــتحكم في ــه جرمي ــة ،ع ــوا
ُتفيــف العقوبــة أو توقيــع عقوبــة ففــة عليــه .وعــوا ُتفيــف العقوبــة علــى أي شــخص معــا مسعي ـ ا
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أو كفي ــف يرتك ــب جرمي ــة أو توقي ــع عقوب ــة فف ــة علي ــه أو إعف ــا ه م ــن العقوب ــة .وع ــوا أن يتمت ــع
األشــخاص ذوو اإلعاقــة مبعاملــة تفضــيلية يف جمــاالت مــن قبيــل الض ـرائب والرســوم اإلداريــة .وال عــوا
اعتبار األحكام التفضيلية اخلاصة املوضوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة ييزا ضد اآلخرين.
 -69ويف الــدعاوى املدنيــة الفعليــة ،عــوا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين تتــاجون إىل معونــة أن
يشرتكوا يف الـدعاوى القانونيـة املدنيـة مـن خـالل وكيـل .فيجـوا سـن ال أهليـة لـه للمخاصـمة القضـائية
ومــنهم ذي اإلعاقــة وفقـ ا لألحكــام ذات الصــلة مــن قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة حضــور وليــه أو وصــيه
نيابــة عنــه يف إطــار الــنص القــانو املــنمم لــذلل ،ويتــوىل الوصــي ،بوصــفه وكيلــه املعــر قانون ـ ا ،محايــة
أشخاصــهم وستلكــاهتم وفــري ذلــل مــن احلقــو واملصــاء املشــروعة .واتقــاء إلســاءة اســتخدام هــذه
الطرائ ــق ،ت ــنص املب ــادئ العام ــة للق ــانون امل ــد عل ــى أن ــه عن ــدما يتق ــاع الوص ــي ع ــن االض ــطال
مبســسولياته يف الوصــاية أو عنــدما يلحــق الضــرر حبقــو ومصــاء الشــخص الــذي ميثلــه ،ف نــه يتحمــل
املســسولية عــن ذلــل ويف حــال إحداثــه ضــررا مبمتلكــات الشــخص املــذكور ،ف نــه يــدفع تعويض ـ ا عــن
هــذا الضــرر .وعــوا للجهــات القضــائية أن تبطــل أهليتــه للوصــاية .ويتحمــل الوكيــل املســسولية املدنيــة
يف حال عدم اضطالعه مبسسولياته وإحلاقه ضررا بالشخص الذي ميثله.
 -70وكذلل نص قانون اجلزاء الصادر باملرسوم السلطا رقم  74/7على:
 1-70تعري ــف امل ــتهم حبقوق ــه القانوني ــة بلغ ــة يفهمهـ ــا وإتاح ــة الفرص ــة ل ــه لبي ــان وضـ ــعه
القانو واجلسدي والنفسي واالجتماعي.
 2-70ع ـ ــرض اجمل ـ ــين علي ـ ــه ،إذا ك ـ ــان حباج ـ ــة إىل رعاي ـ ــة معين ـ ــة أو س ـ ــكن ،عل ـ ــى اجله ـ ــة
املختصــة ،ويــود  -حبســب احلــال  -أحــد مراكــز التأهيــل الطبيــة أو النفســية أو دور الرعايــة
أو أحد املراكز املخصصة للسك
 3-70توفري احلماية الالامة للمجين عليه أو الشاهد م كان حباجة إليها.
 -71وتت ــاح لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع اآلخـ ـرين إمكاني ــة احلص ــول عل ــى
القــروض املصــرفية والرهونــات العقاريــة وفــري ذلــل مــن أشــكال االئتمــان املــايل بضــمانات قانونيــة وفــق
انممــة هــذه البنــو  .وال يتضــمن القــانون العمــا أي أحكــام ييزيــة ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف هذا الصدد .ويتمتع هسالء األشـخاص مبركـز مسـاو لغـريهم فيمـا يتعلـق بـامتال العقـارات ووراثتهـا
وكذلل احلال عند توايع الرتكة على وارثيها.

المادة ()13
إاكانية اللجوء إلى القضاء
 -72إن النمام األساسي للدولة يـنص يف املـادة (59و منـه علـى أن سـيادة القـانون أسـا احلكـم
يف احلكومــة وشــرف القضــاء ونزاهــة القضــاة وعــدأم ضــمان للحقــو واحلريــات ،وتــنص املــادة (60و
من ــه عل ــى أن الس ــلطة القض ــائية مس ــتقلة وتتواله ــا اط ــاكم عل ــى اخ ــتالف أنواعه ــا ودرجاهت ــا وتص ــدر
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أحكامهــا وفــق القــانون .وتــنص املــادة (61و منــه علــى أن ال ســلطان علــى القضــاة يف قضــائهم لغــري
القانون وهم فري قـابلر للعـزل إال يف احلـاالت الـي تـددها القـانون ،وال عـوا أليـة جهـة التـدخل يف
القض ــايا أو يف ش ــسون العدال ــة ويعت ــرب مث ــل ه ــذا الت ــدخل جرمي ــة يعاق ــب عليه ــا الق ــانون .كم ــا ت ــنص
املـ ــادة (71و منـ ــه علـ ــى أن االمتنـ ــا عـ ــن تنفيـ ــذ أو تعطيـ ــل تنفيـ ــذ األحكـ ــام القضـ ــائية مـ ــن جانـ ــب
املــو فر العمــومير املختصــر جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون وللمحكــوم لــه يف هــذه احلالــة حــق رفــع
الدعوى اجلنائية مباشرة للمحكمة.
 -73تض ــمن الس ــلطنة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة أن يتمتعـ ـوا باحلماي ــة يف مجي ــع مراح ــل ال ــدعوى
القانونية .وتنص اإلجراءات اجلنائية على أن يشـار مـرتجم سـن عيـدون لغـة اإلشـارة عنـد اسـتجوا
شخص ذي إعاقة مسعيـة مشـتبه يف ارتكابـه جلرميـة ،وعلـى أن تـدون هـذه المـروف يف اطضـر .وتقبـل
اطــاكم مبســتوياهتا كاف ـةا الــدعاوى القضــائية الــي يرفعهــا هــسالء األشــخاص وتستعرضــها دون إبطــاء.
وينبغــي مســا هــذه الــدعاوى وتســويتها عل ـى مســتوى اطــاكم االبتدائيــة للحــد مــن عــبء التقاضــي
وتكلفتــه ال ـواقعر علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وينبغــي أن يتــاح االطــال علــى األحكــام بطريقــة
مالئم ــة أو ب ــاألحرف الكب ــرية لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة البصـ ـرية ال ــذين تت ــاجون إىل ذل ــل .وي ــتم
التعمــيم كــذلل مــن النيابــات ميــع مســتوياهتا لتحســر إش ـرافها علــى الســجون ومراكــز االحتجــاا
ومسسســات إعــادة اإلصــالح عــن طريــق العمــل ،ومحايــة احلقــو واملصــاء املشــروعة لألشــخاص ذوي
اإلعاقة اطتجزين أو الذين ميرون مبرحلة إعادة اإلصالح والتأهيل.
 -74وتكف ـ ــل الس ـ ــلطنة تق ـ ــدا املعون ـ ــة واملس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة لألش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة .وت ـ ــنص
اإلجـراءات اجلنائيــة علــى أنــه يف حــال كــون املــدعى عليــه شخصـا مكفوفـا أو أصــم ،ومل يعــر حماميـا،
عب على اطاكم أن تعر حمامي لتقدا العون القانو كمحامي للدفا عنه.
 -75وتش ـ ــدد الس ـ ــلطنة عل ـ ــى إذك ـ ــاء ال ـ ــوعي بض ـ ــرورة احـ ـ ـرتام األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة عل ـ ــى
املستويات كافة وفـق مـا ورد باتفاقيـة حقـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة وقـانون رعايـة وتأهيـل املعـاقر،
بغية حتسر الوعي القانو حبماية هسالء األشخاص ويف تلف طر التعامل معهم.

المادة ()14
حفقة الشخص وأانه
 -76كفــل النمــام األساســي للدولــة احلقــو واحلريــات بــدون أي نــو مــن أن ـوا التمييــز ،ونصــت
املـ ــادة (17و مـ ــن النمـ ــام علـ ــى أن املواطنـ ــون مجـ ــيعهم سواسـ ــية أمـ ــام القـ ــانون ،وهـ ــم متسـ ــاوون يف
احلق ــو والواجب ــات العام ــة ،وال يي ــز بي ــنهم يف ذل ــل بس ــبب اجل ــن او االص ــل او الل ــون او اللغ ــة
أو الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي .
 -77وردت احلقـ ـو املدني ــة واحلري ــات يف النم ــام األساس ــي للدول ــة ،كم ــا وه ــي حممي ــة بنص ــوص
القـ ـوانر ذات الص ــلة ومنه ــا ق ــانون اجلـ ـزاء العم ــا ال ــذي يعاق ــب عل ــى التع ــدي عل ــى ه ــذه احلق ــو
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واحلري ــات حي ــمل يعاق ــب امل ــو فر ال ــذين تج ــزون حري ــة األفـ ـراد تعس ــفا أو يفش ــون أسـ ـرارا علموه ــا
حبكــم و يفــتهم أو يــدخلون مســاكن النــا دون رضــاهم أو يس ـيرتون اســتعمال ســلطاهتم أو ينتزعــون
اإلقرار واملعلومات من النا أو يفرتون عليهم.
 -78يعاق ــب م ــن ينته ــل حرم ــة األدي ــان أو امل ــدافن واجلن ــااات أو ي ــرت الول ــد يف حال ــة احتي ــاج
أو ال يـ ــدفع نفقتـ ــه أو يتعـ ــدى علـ ــى واليتـ ــه أو يسـ ــيب الطفـ ــل أو يهتـ ــل األع ـ ـراض أو تـ ــر علـ ــى
الفجــور ،ويعاقــب علــى كــل اجل ـرائم الــي تلحــق بــاألفراد أو أم ـواأم محايــة حلقــوقهم فيهــا مبــا يف ذلــل
ك ـرامتهم أو مــا مي ـ حيــاهتم اخلاصــة ولــو بــالتحرير علــى االنتحــار أو القتــل بــدافع الشــفقة أو يف
حجز احلرية أو بالتعامل بالر أو باالستعباد أو بالتهديد أو اإلهانة أو كل ما مي احلقو .
 -79أن املســا بــأي حــق أو حريــة منصــوص عليهــا يف هــذه التشـريعات حممــور بالقــانون ،وميلــل
م ــن مـ ـ حق ــه أو حريت ــه مراجع ــة القض ــاء بص ــدد ذل ــل فضـ ـالا ع ــن أن االدع ــاء الع ــام ميل ــل إقام ــة
الدعوى العامة إذا اتصل بعلمه بعر هذه اجلرائم ولو من دون شكوى من أحد.
 -80تعــرتف النصــوص القانونيــة لألطفــال ومــنهم ذوي اإلعاقــة حبقــوقهم وفــق مــا أش ـرنا إليــه ،كمــا
أن املمارسـ ــة التطبيقيـ ــة للقـ ــانون وعـ ــدم السـ ــماح بـ ــأي الفـ ــة ألحكامـ ــه بض ـ ـوابا اجل ـ ـزاء والتعـ ــوير
للضحية قائمة على اعتبار أن سيادة القانون هي أسا احلكـم يف احلكومـة املـادة (59و مـن النمـام
األساســي ،وال توجــد إحصــاءات دقيقــة عــن عــدد اجل ـرائم ةــذا الصــدد ومــا أُتــذ بشــأ ا مــن عقــا
وتعوير ولكننا نسكد أ ا من القلة والندرة حبيمل ال تذكر.
 -81كمـ ــا يـ ــنص النم ـ ــام االساسـ ــي للدول ـ ــة علـ ــى أن حري ـ ــة شـ ــخص امل ـ ـواطن مصـ ــونة ال ـ ـ
وال يعتقــل أي م ـواطن بــدون موافقــة أو ق ـرار مــن حمكمــة تصــة ،واالعتقــال فــري القــانو للم ـواطن
وحرمان ــه م ــن حريت ــه الشخص ــية بش ــكل ف ــري ق ــانو أو تقيي ــدها ب ــأي وس ــيلة أخ ــرى أم ــور حمم ــورة،
وكـذلل التفتــيش فــري القـانو لشــخص املـواطن .وال عــوا ألي وحـدة أو فــرد أن يســتخدم العنــف أو
التهديــدات أو وســائل تنطــوي علــى تقييــد احلريــة الشخصــية إلك ـراه شــخص ذي إعاقــة علــى القيــام
بعمل من األعمال.
 -82وتقتض ـ ــي اللـ ـ ـوائو التنميمي ـ ــة ملسسس ـ ــات الرعاي ـ ــة االجتماعي ـ ــة لألش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة،
الصـادرة عـن واارة التنميــة االجتماعيـة ،محايـة حقــو الشـخص ومصـاحله مــن االنتهـا بصـفة خاصــة
يف تل ــف احل ــاالت .وك ــذلل يف الس ــجون حي ــمل ال هت ــان الكرام ــة اإلنس ــانية للس ــجر ،وال تنته ــل
ســالمته الشخصــية وستلكاتــه القانونيــة وحقوقــه يف الــدفا وااللتمــا والشــكوى واالهتــام وفريهــا مــن
احلقو الي مل ترم منها ومل تقيد وفق ا للقانون.
 -83محاي ــة احلري ــة واألم ــن الشخص ــي للمـ ـواطنر ،مب ــن ف ــيهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة ،مكفول ــة
على قدم املساواة حبكم القـانون وال عـوا احلرمـان مـن احلريـة الشخصـية علـى أسـا اإلعاقـة مهمـا
كانت المروف.
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 -84وت ــويل الس ــجون يف الس ــلطنة عناي ــة كامل ــة للخص ــائص الفس ــيولوجية والنفس ــية والق ــوة البدني ــة
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتوفر الرعاية املقابلة يف نواح مثل اإلدارة واإلصالح واحلياة والعمل فهي:
 1-84ت ــوفر خ ــدمات الرعاي ــة الطبي ــة األساس ــية للس ــجناء عام ــة وم ــنهم ذوي اإلعاق ــة،
وجتــري أــم الفحــوص البدنيــة املنتممــة ،وتــوفر العــالج ملــن ميــرض مــنهم ،وتصــون حــق هــسالء
السجناء يف الرعاية الطبية والصحية.
 2-84تتـوفر بـرامل لىصـالح والعـالج والتوجيـه النفسـي بغـرض إصـالح وشـفاء السـجناء
ذوي اإلعاقة الذين تبدو منهم اجتاهات نفسية سيرتة.
 3-84ت ــوفر الع ــالج الط ـ يف ح ــال الكفال ــة للس ــجناء ذوي اإلعاق ــة ال ــذين يع ــانون م ــن
أمراض خطرية من املستوفر للشرو .
 4-84نو الرعايـة واملسـاعدة املناسـبتر للسـجناء ذوي اإلعاقـة الـذين يواجهـون مشـاكل
متعلقة ب عاقتهم خالل قضائهم فرتة العقوبة.

المادة ()15
ع م اليعفض لليعذق أو المعاالة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 -85تعرض ــت ك ــل م ــن امل ــادة (20و م ــن النم ــام األساس ــي للدول ــة ،وامل ــادة (192و م ــن ق ــانون
اإلجراءات اجلزائيـة ،وقـانون اجلـزاء العمـا ومـا فرضـه مـن عقوبـات علـى اإلهانـة أو التعـذيب أو احلـا
من الكرامة ،أذا البند ويف جمال الدراسات واإلجراءات املتعلقة ةذا الشأن نذكر ما يلي:
 1-85أ ه ــرت دراس ــات أن أس ــاليب العق ــا يف األس ــرة العماني ــة ألبنائه ــا وم ــنهم ذوي
اإلعاقة تتنو وترتبا مبدى ثقافـة األبـوين ومسـتوامها التعليمـي ،فاألسـر الـي حتمـي بقـدر مـن
التعلــيم والثقافــة تتبــين يف الغالــب أســاليب عقابيــة مناســبة كــالتوبيخ أو احلرمــان املسقــت مــن
املصــروف أو احلرمــان املسقــت مــن ال ـربامل الرتفيهيــة .أمــا األســر األقــل تعليم ـا وثقافــة فتلجــأ
لوسائل عقابية من بينها الصراخ أو التوبيخ أو الضر .
 2-85تعكــف واارة التنميــة االجتماعيــة علــى تطــوير اس ـرتاتيجية هتــدف حلمايــة األطفــال
مــن كافــة أنـوا اإلســاءة أــم ومــنهم ذوى االعاقــة ،ووضــع لليــات للحــد منهــا ،ولليــات تلقــي
الشــكاوى ومــا يســتتبع ذلــل مــن إج ـراءات .وتشــار مــع واارة التنميــة االجتماعيــة يف هــذا
اجلهــد كــل مــن واارة الصــحة وشــرطة عمــان الســلطانية ،ويــتم حالي ـ ا التنفيــذ التــدرعي أــذه
االسرتاتيجية ورصد نتائجها.
 3-85مت تفعيــل بعــر ال ـربامل اإلذاعيــة والتلفزيونيــة املختصــة بالقضــايا االجتماعيــة فيمــا
يتعلــق بالتوعيــة بالنتــائل الســلبية لســوء معاملــة األطفــال ،وتلقــي شــكاوى األف ـراد واألطفــال
يف هذا الصـدد وتلقـي لرائهـم ،واإلجابـة علـى استفسـاراهتم بواسـطة متخصصـر مـن أسـاتذة
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اجلامعــات واألطبــاء وفــريهم مــن املختصــر .ومــن أمثلــة الـربامل الــي نشــطت يف هــذا الشــأن
برنــامل شــسون عائليــة ،الربنــامل اإلذاع ــي والتلفزيــو خــاص جــدا  ،والربنــامل التلفزي ــو
ملتقي الصغار .
 4-85مت اجـ ـ ـراء دراس ـ ــة اس ـ ــتطالعية م ـ ــن عين ـ ــة تكون ـ ــت م ـ ــن (50و أس ـ ــرة م ـ ــن تل ـ ــف
املســتويات التعليميــة واالجتماعيــة يف منــاطق متعــددة يف حمافمــة مســقا .هــدفت الدراســة إىل
حتــري أســاليب معاملــة الطفــل ونــو العقوبــات املمارســة وأســباةا ،مبــا يف ذلــل كــم اإلســاءات
بأنواعه ـ ــا ،واإلس ـ ــاءات اجلنس ـ ــية حتدي ـ ــدا .مل تمه ـ ــر نت ـ ــائل ه ـ ــذه الدراس ـ ــة أي م ـ ــن ـ ـ ـواهر
اإلساءات اجلنسية ،ورمبا أمكن عزو ذلل لتمسل اجملتمع العما بالدين والتقاليد.
 5-85قام ــت واارة التنمي ــة االجتماعي ــة بدراس ــة موس ــعة ع ــن وس ــائل العق ــا يف األس ــرة
هيدا لزيادة وترية اإلجراءات الوقائية والتوعوية املانعة ةذا الصدد.
 6-85يعاقــب القــانون النافــذ علــى اإليــذاء البــد واجلســدي بعقوبــات صــارمة ،كمــا تقــوم
املــدار واملسسســات الــي تقــدم خــدماهتا لــذوي االعاقــة وجمــال اآلبــاء واألمهــات حبمــالت
للتعري ــف بالنت ــائل الس ــلبية لس ــوء معامل ــة األطف ــال .كم ــا أن اللـ ـوائو املعتم ــدة حتم ــر ض ــر
الطــال ومــنهم ذوي اإلعاقــة وتعاقــب علــى ذلــل ،وتقــوم الــواارات املعنيــة مبراقبــة ســلوكيات
وتصرفات القائمر على تقدا اخلدمات أم.
 7-85نش ــري هن ــا إىل أن العن ــف ض ــد األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال ميث ــل ــاهرة م ــسثرة يف
الســلطنة .حيــمل أن اإلج ـراءات القضــائية ركــزت علــى حمــر التعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضد االطفال ومنهم ذوي االعاقة.
 8-85إن السلطنة أحد األطـراف املوقعـة علـى اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب ،وهـي تنفـذ
بص ـ ـرامة االلتزام ــات ال ـ ـواردة يف االتفاقي ــة فيم ــا يتعل ــق حب م ــر التع ــذيب .ونص ــت امل ــادة
( 26و مــن النمــام األساســي للدولــة علــى أنــه :ال عــوا إجـراء أيــة جتربــة طبيــة أو علميــة
عل ــى اإلنس ــان ب ــدون رض ــائه احل ــر ،كم ــا ان الس ــلطنة حتم ــر التج ــار الطبي ــة البشـ ـرية،
واألحب ــاث البيولوجي ــة والطبي ــة املتعلق ــة بالبش ــر ،وت ــوفر محاي ــة خاص ــة لألش ــخاص ال ــذين
يفق ــد ون الق ــدرة عل ــى أن يتكفلـ ـوا بأنفس ــهم حبماي ــة حق ــوقهم ومص ــاحلهم ،مب ــن ف ــيهم
األشخاص ذوو القدرة الذهنية اطدودة واملرضى عقليا .وكذلل جتربـة األدويـة وأسـاليب
العــالج اجلديــدة علــى املرضــى الــذين يعــانون مــن حــاالت عقليــة إذا مل تكــن أــا عالقــة
بعالج حالتهم.
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المادة ()16
ع م اليعفض لالسيغالج والعنف واالعي اء
 -86تض ــمن الدول ــة تق ــدا ال ــدعم املناس ــب وال ــالام للش ــخص ذي اإلعاق ــة سـ ـواء ك ــان متهم ـ ـا
أو جمنيـ ـا علي ــه أو ش ــاهدا ،يف مجي ــع مراح ــل الض ــبا والتحقي ــق واطاكم ــة والتنفي ــذ وتض ــمن احل ــق يف
االســتما اليــه مــع ضــمان تــوفري ــروف مالئمــة تتناســب مــع حالتــه واحتياجاتــه ف ـ ذا كانــت اإلعاقــة
فكريــة أو ذهنيــة وجــب حضــور طبيبــه اخلــاص معــه ،أو نــد طبيــب ــتص لــذلل يكــون لــه احلــق يف
احلماية واملسـاعدة الصـحية واالجتماعيـة واملسـاندة الفنيـة املتخصصـة عنـد االقتضـاء وعـب أن يكـون
مع ــه حم ــام ي ــدافع عن ــه يف م ــرحلي التحقي ــق واطاكم ــة ،ف ـ ذا مل يك ــن ق ــد اخت ــار حمامي ـا تول ــت النياب ــة
العامــة أو اطكمــة ندبــه علــى أن يكــون ذا خــربه يف التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة وذلــل طبق ـا للقواعــد
املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية بشأن ند اطامر.
 -87عـدم اإلكـراه علــى اإلدالء بشـهادة أو االعـرتاف واحلــق يف اسـتجوا الشــهود :تــنص الــمادة
(20و مــن النم ــام األساســي للدول ــة علــى أن ال يع ــرض أي إنســان للتع ــذيب املــادي أو املعن ـ ــوي أو
اإلفـراء أو املعاملــة اإلحاطــة بالكرامــة ،وتــدد القــانون عقوبــة مــن يفعــل ذلــل .كمــا يبطــل كــل قــول أو
اع ــرتف يثب ــت ص ــدوره حت ــت وط ــأة التع ــذيب أو االعت ــداء أو لتل ــل املعامل ــة أو للتهدي ــد ب ــأي منه ــا.
وحتمــر املــادة (22و مــن النمــام األساســي للدولـ ــة إيــذاء املــتهم جســماني ا أو معنويـ ـ ا ،وتــنص املــادة
(181و م ــن ق ــانون اجلـ ـزاء عل ــى عق ــا ك ــل مو ــف أوق ــع بش ــخص ض ــروب ا م ــن الش ــدة ال عيزه ــا
القــانون رفبــة منــه يف احلصــول علــى إق ـرار عــن جرميــة أو معلومــات بشــأ ا ،فض ـالا عمــا يعاقــب عليــه
القانون للتحقري أو اإلهانة أو اإليذاء.
 -88تنص املادة (189و مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة علـى عـدم جـواا حتليـف املـتهم اليمـر أو
إكراهــه أو إفرائــه علــى اإلجابــة أو إبــداء أق ـوال معينــة بأيــة وســيلة مــن الوســائل ،وال يفســر ســكوت
املــتهم أو امتناعــه عــن اإلجابــة بأنــه إق ـرار بشــيء ،وال عــوا أن يعاقــب علــى الشــهادة الــزور بالنســبة
لألقـوال الــي ينفــي ةــا التهمــة عــن نفســه ،وتــنص املــادة (192و مــن نفـ القــانون علــى أن كــل قــول
أو اعرتاف صدر نتيجة تعذيب أو اكراه يعد باطال.
 -89تـنص املــادة (104و علـى مســا االدعـاء العــام لشـهادة الشــهود الـذين يطلــبهم اخلصـوم إلثبــات
اإلدانــة أو ال ـرباءة وللخصــوم وفــق املــادة (110و مناقشــة الشــهود .وأجــاات املــادة (194و منــه للمــتهم
يف كل وقت أن يطلب مسا من يرى من الشهود أو يطلب إجراءا معين ا من إجراءات التحقيق.
 -90تنص املادة (41و من قانون اإلجراءات اجلزائيـة علـى أنـه :ال عـوا القـبر علـى أي إنسـان
أو حبسـه إال بــأمر مــن السـلطة املختصــة بــذلل وعــب معاملـة املقبــوض عليــه مبـا تفـ كرامتــه وتمــر
علــى مــأموري الضــبا القضــائي وأي شــخص ذي ســلطة عامــة أن يلجــأ إىل التعــذيب أو اإلك ـراه أو
اإلفراء أو املعاملـة احلاطـة بالكرامـة للحصـول علـى أقـوال أو منـع اإلدالء ةـا أثنـاء مجـع االسـتدالل أو
التحقيق االبتدائي أو اطاكمة .
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 -91إن ق ــانون اجل ـ ـزاء العمـ ــا يعاق ــب عل ــى إمهـ ــال الواجب ــات العائلي ــة كـ ــرت القاص ــر يف حالـ ــة
احتيــاج أو عــدم دفــع النفقــة أو التعــدي علــى واليــة القاصــر أو تســيب القاصــر أو العــاجز امل ـواد مــن
(212و إىل (217و.
 -92إن قــانون اجل ـزاء العمــا يعاقــب بشــدة علــى هتــل العــرض ،وشــدد العقوبــة إذا كانــت اجلرميــة
علــى طفــل دون اخلامســة عشــرة أو كــان مصــاب ا بــنقص جســدي او عقلــي او كــان املعتــدي مــن أصــول
املعتدي عليه أو من املتولر رعايته أو سن أم سلطة عليهم أو عامل منزل عند هسالء املادة (.(218
 -93إن قـ ـ ــانون اجل ـ ـ ـزاء العمـ ـ ــا يعاقـ ـ ــب علـ ـ ــى احلـ ـ ــر علـ ـ ــى الفجـ ـ ــور وسارسـ ـ ــته وإدارة حملـ ـ ــه،
وشــدد العقــا إذا وقعــت جرميــة احلــر علــى طفــل دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر امل ـواد مــن (220و
وح (222و.
 -94إن قانون اجلزاء العما يعاقـب علـى ارتكـا الفضـائو اجلنسـية العلنيـة وفـق املـادة (224و،
ويعاقـ ــب بشـ ــدة أي إيـ ــذاء يلحـ ــق باإلنسـ ــان مي ـ ـ حياتـ ــه أو كرامتـ ــه أو جسـ ــمه ولـ ــو بـ ــاحلر علـ ــى
االنتحــار أو املســاعدة عليــه ،وشــدد العقوبــة ةــذه احلالــة أن كــان الضــحية طف ـالا دون اخلامســة عشــر
م ـ ــن العم ـ ــر ،كم ـ ــا عاق ـ ــب عل ـ ــى القت ـ ــل ول ـ ــو بعام ـ ــل الش ـ ــفقة وبن ـ ــاء عل ـ ــى طل ـ ــب الض ـ ــحية املـ ـ ـواد
(240،241و ،وعاقــب بش ــدة عل ــى حجـ ــز احلري ــة الشخصــية واالس ــتعباد وانته ــا حرمـ ــة املس ــاكن
والتهديد والوعــيد واإلهانة املواد مــن ( 256إىل 269و.
 -95إن ق ــانون اجل ـزاء العم ــا يعاق ــب عل ــى اجل ـرائم ال ــي تق ــع عل ــى أم ـوال اجمل ــين علي ــه ،وك ــذلل يب ــر
العقوبات املفروضة يف جرائم املخدرات واملسثرات العقلية وشدد املشر العقا يف كل ما مي بالطفل.
 -96إن األجهـزة املختصــة مبالحقــة اجلـرائم) الشــرطة واالدعــاء العــامو تتلقـى كــل الشــكاوى بصــدد
أيــة جرميــة ،وهــي ملزمــة مبالحقتهــا ،ولكــل مــن أصــابه ضــرر شخصــي مباشــر بســبب اجلرميــة أن يرفــع
الــدعوى حبق ــه امل ــد أم ــام اطكمــة ال ــي تنم ــر ال ــدعوى اجلزائيــة امل ــادة (20و م ــن ق ــانون اإلج ـراءات
اجلزائية وذلل دون ييز.
 -97إن امل ــادة (28و م ــن ق ــانون االج ـراءات اجلزائي ــة ق ــد أوجب ــت عل ــى ك ــل ش ــخص ش ــهد ارتك ــا
جرميــة أو علــم بوقوعهــا أن يباشــر إبــال االدعــاء العــام أو مــأموري الضــبا عنهــا ،كمــا ألزمــت املــادة (29و
بذلل املو فر عامة ،وقد ألزمت املادة (30و مأموري الضبا باستقصاء اجلرائم ومجع األدلة.
 -98إن املادة (33و مـن ذات القـانون قـد ألزمـت مـأموري الضـبا باسـتالم البالفـات والشـكاوى
الي ترد عن مجيع اجلرائم واُتاذ اإلجراءات الالامة.
 -99إن لألوليـ ــاء واألوصـ ــياء تقـ ــدا الشـ ــكاوى عـ ــن أيـ ــة إسـ ــاءة للطفـ ــل ومـ ــنهم الطفـ ــل املعـ ــا ،
وكــذلل للطفــل البــالغ اخلامســة عشــر مــن العمــر هــذا احلــق ،وال يوجــد نــص قــانو مينــع مــن هــو دون
هذه السن من اللجوء للقضاء ،ولكنه ميثل أمام القضاء أو االدعاء العام بوصيه أو وليه.
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 -100إن واجــب اإلبــال عــن اإلســاءات الالحقــة باألطفــال تشــمل املدرســر واألطبــاء حينمــا يكونــون
م ــو فر كم ــا تش ــملهم ك ــأفراد ع ــادير ومل يتص ــل بعل ــم اجله ــة املعني ــة وج ــود جرمي ــة مل تالح ــق أو وج ــود
صــعوبات يف مالحقــة هــذه اجل ـرائم ،كمــا ان الل ـوائو اخلاصــة مبــدار التعلــيم اخلــاص والعــام واحلضــانة قــد
حددت الشرو يف البناء واجلهاا التعليمي حلماية الطفل من أي ضرر أو إساءة أو إمهال أو استغالل.
 -101إن الت ــدابري التشـ ـريعية تض ــمن البح ــمل واإلب ــال ع ــن أي ــة جرمي ــة .وتق ــوم اجله ــات املختص ــة
بأعماأا ،إذ أن التدابري اإلدارية النافـذة تلـزم بـذلل وتراقـب وتشـرف علـى إنفـاذه ،وإن القـانون النافـذ
مب ــا ي ــوفره م ــن ض ــمانات أش ـرنا إليه ــا يت ــيو مالحق ــة م ــن ي ــر ه ــذه الق ـوانر .ويف الم ــروف احلالي ــة
واإلمكانــات املتــوفرة ف ــا تكفــي حالي ـ ا خاصــة وإن تقاليــد اجملتمــع العمــا نــع مــن إحلــا اإلســاءة
باألطفال ومنهم ذوي االعاقة وتستهجن ذلل سواء يف داخل منااأم أو خارجها.
 -102يعاق ــب ق ــانون اجلـ ـزاء يف امل ــادة (222و من ــه م ــن أدار حمـ ـالا للفج ــور أو ال ــدعارة أو ع ــاون يف
إنشائه أو ادارته ،كما عاقب باملـادة (221و منـه مـن مـار الـدعارة أو الفجـور نمـري أجـر أو بغـري مثـن.
كما عاقـب باملـادة (223و علـى (اللـوا والسـحا و ،وعاقـب باملـادة (224و علـى الفضـائو اجلنسـية
العلنيــة وعلــى طبــع أو توايــع أو اقتنــاء أو عــرض صــور خليعــة أو رســائل أو فريهــا أو األشــياء الفاضــحة
إال إذا قدمت لغرض علمي ويف إطار علمي ومل تكن موجهة ملن يقل عمره عن الثامنة عشرة.
 -103الوجــود أــذه المــاهرة يف ســلطنة عم ــان ب ـأثر حمســو وأن اســتعمال األطفــال يف الع ــروض
والصــور اإلباحيــة املخالفــة لــآلدا العامــة وللتقاليــد والــدين ال يســمو ةــا القــانون ويعاقــب مرتكبهــا
على اعتبارها حر على الفجور.
 -104حتمــي الس ــلطنة العــاملر ذوي اإلعاق ــة م ــن االســتغالل والعن ــف واالعتــداء ،حي ــمل ال ع ــوا
ألي وحــدة أو فــرد أن يســتخدم العنــف أو التهديــدات أو األســاليب الــي تنطــوي علــى تقييــد احلريــة
الشخصية إلرفام األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل وفق قانون العمل النافذ.
 -105وتعطــي الق ـوانر املرعيــة بالســلطنة للشــخص ذوي االعاقــة الــذي يتعــرض لىيــذاء عــن طريــق
العنــف أن يتقــدم بشــكوى لــدى إحــدى املسسســات املمثلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقــوم املسسســة
امل ــذكورة حبماي ــة احلق ــو واملص ــاء املش ــروعة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة والتحقي ــق وع ــالج املس ــألة
وعوا لضحية العنف أيض ا ،أن يبلغ عن احلالة ويتقدم باهتام رمسي لدى األجهزة املعنية أو اطاكم.

المادة ()17
حماقة السالاة الشخصية
 -106حت ــرتم احلكوم ــة الس ــالمة الشخص ــية والعقلي ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وتش ــجع احلكوم ــة
هــسالء األشــخاص علــى التمتــع بــاالحرتام الــذاي والثقــة بــالنف  ،والســعي لتحســر أنفســهم ولتحقيــق
االس ــتقالل ال ــذاي .وت ــرتم األوص ــياء عل ــى األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة رفب ــات م ــن ميثل ــو م كأوص ــياء
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علـ ــيهم .وتعزي ـ ــز قضـ ــية األش ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة أن ت ـ ــرتم حـ ــق الش ـ ــخص ذي اإلعاقـ ــة يف تلق ـ ــي
املعلومات.
 -107حتمــي الســلطنة حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف االســتقالل الــذاي فيمــا يتعلــق باإلجنــا .
على أن للمرأة احلق فيما تنجب وفق ا لمروفها ووضعها الصحي وحالتها.
 -108ض ــمنت التش ـريعات يف الس ــلطنة الس ــالمة الشخص ــية للم ـواطنر بكاف ــة فرت ــاهتم م ــن خ ــالل
النم ــام االساس ــي وق ــانون اجلـ ـزاء العم ــا حي ــمل ن ــص النم ــام االساس ــي يف امل ــادة (26و عل ــى ان ــه
(العوا اجراء أية جتربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه احلرو.
 -109لقد نصت املادة (242و من قانون اجلزاء العما على عدم جواا إجراء عمليات اإلجهاض.
 -110توجــد العديــد مــن اجلمعيــات املشــهرة مــن قبــل واارة التنميــة االجتماعيــة والــي تتــوىل متابعــة
تطبيق القوانر على االشخاص ذوي االعاقة واملدافعة عن حقوقهم.

المادة ()18
حفقة الينقل والجنسية
 -111يعتــرب قــانون اجلنســية يف كــل الــدول مــن أهــم القـوانر وأبعــدها أثـرا ،فهــو الــذي يرســم حــدود
املواطنة وتدد معاملها ،ومـن أجـل ذلـل كـان أمـرا جوهريـا أن يـنص النمـام األساسـي للدولـة يف املـادة
(15و منــه علــى أن اجلنســية ينممهــا القــانون وال عــوا إســقاطها أو ســحبها إال يف حــدود القــانون
كمــا ونصــت املــادة (16و مــن نف ـ النمــام علــى انــه العــوا ابعــاد امل ـواطنر أو نفــيهم أو مــنعهم
م ــن الع ــودة اىل الس ــلطنة ولق ــد ج ــاء ه ــذا ال ــنص بش ــكل ع ــام ليش ــمل مجي ــع املـ ـواطنر وم ــن بي ــنهم
األشخاص ذوي االعاقة.
 -112إن قــانون تنمــيم اجلنســية العماني ـة ال يأخــذ ـواا تعــدد اجلنســيات العتبــارات مبدئيــة ت ـرتبا
بقــيم اجملتمــع وتقاليــده وجتاربــه ومصــاحله ومفهــوم االنتمــاء للــوطن وحمدداتــه لديــه ،إال أنــه ومــع ذلــل
عــوا اجلمــع ب ــر اجلنســية العماني ــة وأيــة جنس ــية أخــرى مبقتض ــى مرســوم س ــلطا يــرخص يف ذل ــل،
حسب ما يقتضيه واقع احلال.
 -113من أجل تاليف اهرة انعدام اجلنسـية ولتجنيـب الطفـل مـن خطـر انعـدامها بـال ذنـب جنـاه،
فقد راعى قانون تنميم اجلنسية العمانية الطفـل ،فـاعتربه عمانيـا حبكـم القـانون كـل مـن ولـد يف عمـان
أو خارجهــا مــن أم عمانيــة وكــان جمهــول األ  ،أو كــان أبــوه عمانيــا وأصــبو فاقــد اجلنســية ،أو مــن
ولد يف عمان من والدين جمهولر أو من ولد يف عمان وجعـل منهـا إقامتـه العاديـة وكـان أبـوه قـد ولـد
فيها على أن يكون األ وقت والدة االبن فاقد اجلنسية واستمر كذلل.
 -114إن قــانون تنمــيم اجلنســية العمانيــة يعتــد نســية األ بصــفة أساســية ،ولكنــه مــع ذلــل أعطــى
لــألم دورا يف نقــل اجلنســية إىل األبن ــاء ،ولكــن هــذا ال ــدور هــو دور احتيــاطي يع ــول عليــه فقــا عن ــدما
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ال يســمو القــانون لــأل بنقــل جنســيته إىل أبنائــه .ومل توجــد يف الســلطنة مطلقـا أي حالــة للحرمــان مــن
اجلنسية على أسا اإلعاقة ،أو لتقييد التنقل إىل داخل البلد أو خروجا منه على هذا األسا .
 -115كمــا أن قــانون تنمــيم اجلنســية العمانيــة ميــنو األوالد القصــر اجلنســية العمانيــة تبعــا ألبــيهم
املتج ــن ب ــدون قي ــد أو ش ــر باعتب ــار أن إرادة األ حل ــت حم ــل إرادة أوالده القص ــر ،وذل ــل م ــن
أج ــل توحي ــد اجلنس ــية يف األس ــرة الواح ــدة ،ونم ـرا ألن دخ ــول ه ــسالء القص ــر يف اجلنس ــية العماني ــة مت
رفمــا عــن إرادهتــم فقــد أجــاا أــم ذات القــانون التخلــي عــن هــذه اجلنســية يف خــالل الســنة التاليــة
لبلوفهم سن الرشد.
 -116وكم ــا أن للمتج ــن احل ــق يف سارس ــة احلق ــو السياس ــية يف الس ــلطنة م ــن ت ــاريخ منح ــه
اجلنســية العمانيــة كحــق االنتخــا يف جمل ـ الش ــورى واجملــال البلديــة ف نــه مــن ب ــا أوىل أن
يكون له احلـق يف سارسـة احلقـو املدنيـة كحـق تـويل الو ـائف العامـة واحلـق يف التعلـيم واحلـق يف
العمل وفريها.
 -117أوجبــت املــادة (2و مــن القـرار الــوااري رقــم ( 88/96الالئحــة التنميميــة لألطفــال اطتـاجر
للرعاية واحلضانة االسريةو والصادر عن واارة التنمية االجتماعيـة ،علـى انـه عـب علـى مـن يعثـر علـى
طفــل حــديمل الــوالدة وجمهــول األبــوين أن يســلمه فــورا إىل أقــر مستشــفى أو مركــز صــحي أو مركــز
ش ــرطة أو إىل وايل املنطق ــة وعل ــى تل ــل اجله ــات اس ــتالمه وحتري ــر حمض ــر باملالبس ــات والم ــروف ال ــي
وج ــد ة ــا الطف ــل واس ــم وعنـ ـوان م ــن وج ــده وس ــاعة ذل ــل وتاري ــه  .وألزم ــت امل ــادة (3و م ــن القـ ـرار
ب ـ ـ جراء الفحوص ــات الطبي ــة علي ــه ف ــورا ،كم ــا أوجب ــت امل ــادة (4و عل ــى املسسس ــة الص ــحية إخط ــار
اجلهــات املختصــة لتــأمر أســرة لرعايتــه .وأوجبــت املــادة (8و أن علــى األســرة البديلــة واجلهــة املختصــة
االتفا على اختيـار اسـم ربـاعي للطفـل وأن يطلـب مـن اجلهـات املختصـة إصـدار شـهادة مـيالد لـه،
وال عوا اإلشارة بأي شكل سـواءا يف شـهادة املـيالد أو يف سـجل قيـد املواليـد إىل كـون الطفـل جمهـول
النســب ،أو مــا يفيــد بــأن الطفــل تمــل اســم ر أو ربــة األســرة أو لقــب أي منهمــا (حـ ال يتحــول
لنمــام تبــينو ،م ــع ج ـواا إطــال اس ــم قبيلــة األســرة يف أخ ــر اســم الطفــل .وعلي ــه ،ف نــه ال يش ــار يف
شــهادة املــيالد إىل أن الطفــل قــد ولــد خــارج إطــار الزوجيــة ســا يتماشــى مــع االهتمــام حبمايــة الطفولــة
ومنهم االطفال ذوي االعاقة.
 -118احلصـ ـ ـول عل ــى تس ــجيل امل ــيالد ح ــق أساسـ ـ ـي .وتق ــوم اجله ـ ـة املختص ــة يف السلطنـ ـ ـة ،وفقـ ـا
لألحكــام القانونيــة ذات الصــلة املتعلق ـ ـة (قــانون األح ـوال املدنيــةو يف حــق الطفــل منــذ والدتــه باســم
وجنســية عمانيــة ومعرفــة والديــه الــذي يســتتبع تلقــي رعايتهمــا علــى اعتبــار ذلــل واجبــات الوالــدين
وفقــا للقــانون املــذكور ،حيــمل يــتم ذلــل بالتســجيل الــدائم للمواليــد اجلــدد لألســر .وال تــربا ــاهرة
األطفــال الــذين يولــدون دون التقــدم بطلبــات للتســجيل ،خاصــة األطفــال ذوو اإلعاقــة .ومل تقــع يف
السلطنة أي حالة لرفر التسجيل على أسا اإلعاقة.
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المادة ()19
العيش المسيقل واإلدااج ت المجيمع
 -119تضمن القوانر املرعية بالسـلطنة علـى أن يتمتـع األشـخاص ذوو اإلعاقـة بـاحلقو علـى قـدم
املسـ ـاواة م ــع ف ــريهم م ــن املـ ـواطنر فيم ــا يتعل ــق باحلي ــاة األسـ ـرية .ويش ــجع أق ــار األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة وأوصــيا هم هــسالء األشــخاص علــى تعزيــز قــدرهتم علــى العــيش ضــمن األســرة .وان يتمتع ـوا
باخلــدمات اجملتمعيــة وخــدمات املســاعدة األس ـرية كغــريهم مــن أف ـراد األســرة ،حيثمــا تســمو األوضــا
ب ــذلل ،باإلض ــافة إىل م ــا ت ــوفره احلكوم ــة م ــن الرعاي ــة احلياتي ــة واخلاص ــة ب ع ــادة التأهي ــل والت ــدريب
والتش ــغيل والثقاف ــة والرتفي ــه والرياض ــة والع ــالج وف ــري ذل ــل م ــن اخل ــدمات ال ــي تق ــدم ملختل ــف فرت ــات
اجملتمــع والتشــجيع علــى تشــييد مرافــق خاليــة مــن العوائــق والتحويــل إىل هــذه املرافــق يف اجملتمعــات
اطلية ويف الطر ويف املبا العامة ويف املبا السكنية.
 -120كم ــا يتمتـ ــع األشـ ــخاص ذوو اإلعاقـ ــة بتـ ــوفري خـ ــدمات ب تاحـ ــة فـ ــرص أفضـ ــل أـ ــم للعـ ــيش
املس ــتقل واالن ــدماج يف اجملتم ــع .وتعم ــل احلكوم ــة فعليـ ـ ا عل ــى تعزي ــز التح ــول إىل أم ــاكن خالي ــة م ــن
العوائـق يف اجملتمـع ومنــاال األشـخاص ذوي اإلعاقــة ،سـا يشـكل لــديهم نسـبة ارتيــاح عاليـة يف تلــف
حمافم ــات ووالي ــات الس ــلطنة .وقام ــت مجعي ــات تع ـ ـ باإلعاق ــة وع ــددها (5و وأ ــا (15و فرع ــا يف
عم ــوم الس ــلطنة تت ــوىل تق ــدا تل ــف األنش ــطة الرعائي ــة والثقافي ــة والرتفيهي ــة والرياض ــية ،س ــا أدى إىل
توسيع نطا املشاركة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -121تكفل احلكومة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلـق يف احليـاة والبقـاء والنمـاء ألقصـى حـد سكـن،
وذلــل بتيســري التــدابري الالامــة لتــوفري املقومــات األساســية لــذلل مــن مأكــل ومســكن ورعايــة صــحية
واجتماعي ــة ونفس ــية وفريه ــا ،و كي ــنهم م ــن سارس ــة احل ــق يف التعل ــيم وال ــتعلم والعم ــل وال ــرتويو ،ويف
اس ــتعمال املراف ــق واخل ــدمات العام ــة واحلص ــول عل ــى املعلوم ــات وحري ــة التعب ــري وال ـ ـرأي وفريه ــا م ــن
احلقو واحلريات األساسية اخلاصة والعامة
 -122ولتمكـر األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن املشــاركة واالنـدماج يف اجملتمـع نـص املشـر يف قــانون
رعايـ ــة وتأهيـ ــل املع ـ ــاقر يف املـ ــادة (11و علـ ــى ان ـ ــه تلتـ ــزم اجلهـ ــات املعني ـ ــة باألنشـ ــطة االجتماعي ـ ــة
والرياضــية والثقافيــة بالعمــل علــى تيســري مشــاركة املعــاقر يف املعســكرات واملنافســات الرياضــية اطليــة
واإلقليمية والدولية واالهتمام بتوفري وسائل اثراء الثقافة لديهم .
 -123تقــدم واارة التنميــة االجتماعي ـة التجهي ـزات املناســبة يف مســاكن ذوي اإلعاقــة الغــري قــادرين
على حتمـل تكلفتهـا ،كمـا تقـدم املعينـات واألجهـزة التعويضـية جمانـا ،كمـا أن الـواارة توجـه الكثـري مـن
ب ـرامل التوعيــة والتثقيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم ةــدف نشــر الــوعي الــالام للتعامــل مــع
حــاالت اإلعاقــة وتســاهم مسسســات اجملتمــع املــد ومنهــا اجلمعيــات املعنيــة بــذوي اإلعاقــة يف تقــدا
املعينات واألجهزة التعويضية وبرامل التوعية والتثقيف.
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المادة ()20
الينقل الشخصت
 -124تكفــل احلكومــة تــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة حبريــة التنقــل وحريــة اختيــار مكــان إق ــامتهم
واليوجد يف تشريعات السلطنة ما يقيد حرية األفراد يف التنقل مبا فيهم االشخاص ذوي االعاقة.
 -125باشــرت احلكومــة والشــركات املعنيــة بالنقــل العمــل علــى اصــدار التعليمــات الالامــة لتيس ــري
انتق ــال وتنق ــل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،مب ــا يف ذل ــل ُتص ــيص أم ــاكن أ ــم يف مجي ــع وس ــائل النق ــل
بكافــة درجاهتــا وفرتاهتــا وأنواعهــا ،وبتخفــير أجورهــا بنســبة ال تقــل عــن ســر باملائــة مــن قيمتهــا
املدفوع ــة للطـ ـريان والس ــفر اخل ــارجي بـ ـرا وحبـ ـرا ،وتتخ ــذ اجله ــات ذات االختص ــاص الت ــدابري الالام ــة
لتيســري اســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســائل النقــل العــام واخلــاص املخصصــة للخدمــة العامــة،
والطــر واألرصــفة وأمــاكن العبــور و تلــف األمــاكن العامــة ،وشــكلت جلنــة فرعيــة للنقــل واالتصــاالت
ع ــن اللجن ــة الوطني ــة لرعاي ــة املع ــاقر وب ــالقرار ال ــوااري رق ــم ( 2010/58جلن ــة النق ــل واالتص ــاالتو
وبرئاســة وكيــل واارة النقــل تتــوىل مهــام متعــددة ةــذا اجلانــب (مرفــق رقــم 3و ومبــا يتــيو اســتخدامات
التقنيات واخلدمات احلديثة الالامة لتحسر أوضاعهم.
 -126عــرى العمــل علــى إل ـزام مجيــع اجلهــات املختصــة بتقــدا اخلــدمات العامــة بــأن تــوفر الوســائل
والتجهيـ ـ ـزات والعناص ـ ــر البشـ ـ ـرية املدرب ـ ــة واملعلوم ـ ــات واالتص ـ ــاالت واخل ـ ــدمات األخ ـ ــرى ،مب ـ ــا فيه ـ ــا
اخلــدمات اإللكرتونيــة وخــدمات الط ـوارئ ،لتيســري التعامــل م ـع األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم
املساواة مع اآلخرين وتيسري استخدام هسالء األشخاص أا.
 -127لقــد جــاء الــنص يف املــادة (10و مــن قــانون رعايــة وتأهيــل املعــاقر علــى انــه تلتــزم اجلهــات
احلكومية املعنية باُتاذ اإلجراءات الالامة لضمان استفادة املعاقر من اخلدمات العامة ومنها:
 1-127التقيـ ــد باملواصـ ــفات اأندسـ ــية بالنسـ ــبة لألمـ ــاكن والطـ ــر العامـ ــة واملبـ ــا ودور
العبــادة ودور الرتفيــه ومــداخل األس ـوا ومواقــف الســيارات وفريهــا مــن املرافــق الــي يرتادهــا
ذوو اإلعاقة
 2-127تزوي ـ ــد وس ـ ــائل املواص ـ ــالت العام ـ ــة مب ـ ــا يس ـ ــهل ح ـ ــركتهم يف املط ـ ــارات واملـ ـ ـوانئ
والطر وفريها.
 -128كم ــا ان ــه م ــن اختصاص ــات اللجن ــة الوطني ــة لرعاي ــة املع ــاقر تيس ــري حص ــول املع ــاقر عل ــى
املعينات واالجهزة التأهيلية والتعويضية وإاالة مـا يعـو اسـتفادهتم مـن اخلـدمات العامـة وهـذا مـا جـاء
يف نص املادة (14و فقرة د من قانون رعاية وتأهيل املعاقر

GE.16-01045

33/74

CRPD/C/OMN/1

المادة ()21
حفقة اليعبيف والفأي والحصوج على اعلواات
 -129لق ــد ن ــص النم ــام االساس ــي يف امل ــادة (29و عل ــى ان حري ــة ال ـ ـرأي والتعب ــري عن ــه ب ــالقول
والكتابــة وســائر وســائل التعبــري مكفولــة يف حــدود القــانون وقــد جــاء هــذا الــنص بشــكل عــام ليشــمل
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -130تضــمن احلكومــة اح ـرتام القــدرات املتطــورة لــذوي االعاقــة ،وحقهــم يف احلفــا علــى ه ـويتهم ويف
التعبــري عــن لرائهــم حبريــة يف مجيــع املســائل الــي ســهم مــن خــالل ثــيلهم يف اللجــان املعنيــة بشــسو م ،مــع
إيــالء االعتبــار الواجــب آلرائهــم وفق ـ ا لســنهم ومــدى نضــجهم ،وذلــل علــى أســا املســاواة مــع فــريهم،
وتوفري املعلومات واملساعدة على سارسة ذلل احلق مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.
 -131تضمن احلكومة محاية وتعزيز حقو األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع السياسات والربامل.
 -132تــوفري املعلومــات لألشــخاص ذوي االعاقــة بأســاليب ســهلة ميســرة تتناســب وقــدراهتم ،وعلــى
لــو يكفــل أــم املعرفــة وحريــة التعبــري وإبــداء ال ـرأي وكــذلل تــوفري معلومــات ســهلة املنــال لألشــخاص
ذوي اإلعاق ــة بش ــأن الوس ــائل واألجه ــزة املس ــاعدة عل ــى التنق ــل والتكنولوجي ــات املعين ــة مب ــا يف ذل ــل
التكنولوجيات اجلديدة فضال عن أشكال املساعدة االخرى وخدمات ومرافق الدعم.
 -133ت ــدعم احلكوم ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة حس ــب ن ــو اإلعاق ــة يف اس ــتخدام لغ ــة اإلش ــارة
امليسر األخرى للحصول على املعلومات.
وطريقة برايل ومجيع طر االتصال ه

 -134يوجـ ــد اهتمـ ــام كبـ ــري بلغـ ــة اإلشـ ــارة مـ ــن قبـ ــل احلكومـ ــة لتمكـ ــر األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة
السـمعية مــن التواصـل مــع اآلخـرين بشــكل ميسـر وســهل فقـد مت إصــدار القـامو اإلشــاري العمــا ،
إضـافة إىل وضـع العديـد مـن الـربامل يف هـذا الشـأن ومـن بـر الـربامل الـي مت تنفيـذها يف هـذا اإلطــار
ه ــو تعض ــيد نش ــر لغ ــة اإلش ــارة بالس ــلطنة حي ــمل مت تنم ــيم ع ــدد (11و دورة وورش ــة عم ــل للتعري ــف
بالق ــامو اإلش ــاري العم ــا بع ــد طبع ــه وتوايع ــه ونش ــر لغ ــة اإلش ــارة يف الس ــلطنة وذل ــل يف مجي ــع
اطافمــات اســتهدفت هــذه الــدورات العــاملر مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملختصــر مــن اجلهــات
احلكوميـ ــة واألهليـ ــة وأسـ ــر األشـ ــخاص ذوى اإلعاقـ ــة السـ ــمعية وأصـ ــدقائهم وكـ ــذا الـ ــذين أـ ــم صـ ــلة
بالتعامــل معهــم ،كــأفراد الشــرطة واملــو فر باطــاكم و تلــف الــواارات واأيرتــات احلكوميــة .إضــافة إىل
األشخاص ذوي االعاقة السمعية وأصدقائهم والرافبر من املواطنر بتعلم لغة االشارة.
 -135لقــد مت التنســيق مــع املختصــر بتلفزيــون ســلطنة عمــان علــى ترمجــة فوريــة لنشــرات اإلخبــار وبعــر
الربامل االجتماعية واملناسبات وفريها من قبل تصر بلغة اإلشارة بواارة التنمية االجتماعية.
 -136وقـ ــد نشـ ــرت احلكومـ ــة لغـ ــة اإلشـ ــارة ،لتوحيـ ــد اسـ ــتعمال لغـ ــة اإلشـ ــارة وجعلهـ ــا قياسـ ــية يف
السلطنة وحماكات لغة االشـارة العربيـة وقـد بـدأ تليفزيـون السـلطنة تقـدا بـرامل إخباريـة بلغـة اإلشـارة.
وق ــد أدرج ــت احلكوم ــة نم ــام دع ــم املعرف ــة التقني ــة يف الس ــلطنة لتيس ــري حص ــول األش ــخاص ذوي
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اإلعاقــة علــى املعلومــات وعــرض تلــل املعلومــات وتطبيقهــا ضــمن خطــة كــر العلــوم والتكنولوجيــا
باعتب ــاره مش ــروعا رئيس ــا عل ــى الص ــعيد ال ــوطين ع ــرب املواق ــع املتنوع ــة وك ــذلل م ــن خ ــالل (احلكوم ــة
االلكرتونيةو الي شرعت السلطنة بتطبيق انممتها.
 -137أمـا بشــأن لغـة برايــل فقـد كتبــت االتفاقيــة احلكوميـة حلقــو األشـخاص ذوي اإلعاقــة بطريقــة
برايل وواعت على اجلمعيات املعنية واملعاهد الـي تعـين ةـم واملكفـوفر أنفسـهم وكـذلل قـانون رعايـة
وتأهي ــل املع ــاقر فق ــد كت ــب أيض ــا بطريق ــة براي ــل ووا عل ــى اجلمعي ــات واملعاه ــد املعني ــة .إض ــافة إىل
النش ـرات الــي تــرد ةــذه الطريقــة ومبختلــف املطبوعــات األخــرى ،إضــافة إىل تقــدا الــدرو املتنوعــة
بذات الطريقة.
 -138وفيمــا يتعلــق ب مكانيــة حصــول املكفــوفر علــى املعلومــات ،مثــة أشــكال كثــرية للنجــاح منهــا
إع ــداد ب ـرامل لق ـراءة الشاش ــة للمكف ــوفر ،وطابع ــة بطريق ــة براي ــل عالي ــة الس ــرعة ،،وجه ــاا مس ــاعدة
رقم ـ ــي للمكف ـ ــوفر ،وجه ـ ــاا الس ـ ــلكي لقـ ـ ـراءة الشاش ـ ــة باس ـ ــتخدام بلوت ـ ــوث ،وأداة للبح ـ ــمل عل ـ ــى
اإلنرتنت تعمـل بالصـوت ومعمـم هـذه متـوفرة لـدى األشـخاص ذوي اإلعاقـة البصـرية أو يف مجعيـاهتم
أو يف املراكز الي تعين بتعليمهم وتأهيلهم.
 -139تش ــجع احلكوم ــة عل ــى تيس ــري احلص ــول عل ــى املعلوم ــات م ــن خ ــالل التقني ــة لتص ــميم املواق ــع
الش ــبكية امليس ــورة االس ــتخدام ووض ــع مع ــايري اختب ــار تص ــميم املواق ــع الش ــبكية امليس ــورة االس ــتخدام
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -140بنــاء قــدرات املتعــاملر مــع األشــخاص ذوي االعاقــة مبــا يف ذلــل املسسســات احلكوميــة وفــري
احلكوميــة مبــا ععلهــم قــادرين ومــسهلر علــى التواصــل والتعامــل مــع األشــخاص ذوي االعاقــة يف مجيــع
اجمل ــاالت وتش ــجيع ت ــدريب األخص ــائير وامل ــو فر الع ــاملر م ــع األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف جم ــال
احلقو املعرتف ةا يف هذه االتفاقية لتحسر توفري املساعدة واخلدمات الي تكفلها تلل احلقو .
 -141رف ــع ال ــوعي اجملتمع ــي م ــن خ ــالل تل ــف وس ــائل اإلع ــالم حبق ــو األش ــخاص ذوي االعاق ــة،
وتعزيز احرتام هذه احلقو وتدعيم ذلل الوعي بقدرات واسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم.

المادة ()22
احيفام الخصوصية
 -142ت ــنص املب ــادئ القانوني ــة وأساس ــها النم ــام األساس ــي للدول ــة عل ــى محاي ــة حري ــة مراس ــالت
امل ـواطن وس ـريتها .فــال عــوا ألي فــرد أو مسسســة أن تنتهــل حريــة مراســالت امل ـواطنر وس ـريتها ألي
س ــبب م ــن األس ــبا  .ومحاي ــة اخلصوص ــيات الشخص ــية خ ــالل املنااع ــات القض ــائية .واإلج ـ ـراءات
املدنيـة مبـا يــص سـريهة األدلــة الـي تتعلــق باخلصوصـية الشخصـية وعلــى عـدم تقــدميها يف جلسـة علنيــة
إذا لــزم عرضــها يف اطكمــة .أو عــدم مســا الــدعاوى املتعلقــة باخلصوصــيات الشخصيـ ـ ـ ـة يف جلســات
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علنيــة .ومعاقب ـ ـة مــن ينتهــل اخلصوصــية الشخصــية .ويف حالــة انتهــا احلــق يف اخلصوصــية ،عــوا رفــع
دعــوى قضــائية بســبب التشــهري ،وعلــى أن توقــع علــى مرتكــب االنتهــا يف احلــاالت اجلســيمة عقوبــة
السجن اطددة ملثل هذه احلاالت.
 -143وحتمــي الق ـوانر يف الســلطنة أيضــا خصوصــية الســجالت الصــحية واخلاصــة باملرضــى ومــنهم
األشــخاص ذوي اإلعاق ــة فيم ــا يتعلــق بالش ــسون اخلصوص ــية للم ـرير .ويف حالــة إفش ــاء ش ــخص م ــا
التفاصــيل اخلاصــة للمـرير ،أو إعالنــه هــذه املـواد بــدون موافقــة املـرير ،ســا ينــتل عنــه إحلــا الضــرر
بــه ،ف ـ ن الشــخص املــذكور عندئــذ يتحمــل املســسولية عــن الضــرر الواقــع .ومبــا يلــزم كفالــة العــاملر يف
اجملال الط السرية الطبية للمرير ،وأال يفشوا املعلومات اخلاصة به.
 -144ويف املمارســة القضــائية ،عنــدما يتعــرض حــق امل ـواطن يف اخلصوصــية لالنتهــا  ،عــوا لــه أن
يسعى إلثبات مسسولية املنتهل املدنيـة عـن الضـرر بسـبب انتهـا احلـق يف السـمعة ،كمـا عـوا لـه أن
يرفــع اإلج ـراء الــذي ينتهــل حــق اخلصوصــية مباشــرة إىل اجلهــة القضــائية املختصــة لطلــب التعــوير
عن الضرر النفسي احلادث وهذا شامل كافة املواطنر مبا فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة.

المادة ()23
احيفام البيت واألسفة
 -145حتمــي الق ـوانر املعنيــة يف الســلطنة حــق مجيــع األشــخاص ومــنهم األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الــذين يف ســن الــزواج يف تأســي أســرة .مبــا فيهــا حريــة الش ـريكر يف االختيــار ،وتمــر الــزواج بنــاء
عل ــى ق ـرار تعس ــفي وأي أفع ــال أخ ــرى للت ــدخل يف حري ــة الت ــزوج .ولض ــمان دخ ــول ك ــال الط ــرفر يف
الـزواج بكامـل إرادهتمــا وبرضـائهما الكامــل ،يقتضـي القـانون املخــتص أن يقـوم كــال الطـرفر بتســجيل
الزواج شخصي ا.
 -146تــق لك ــل امل ـواطنر وم ــنهم االش ــخاص ذوي االعاقــة ،تك ــوين أس ــرة .وتت ــوىل احلكوم ــة م ــن
خــالل اجله ــات الصــحية نش ــر املع ــارف املتعلقــة بالص ــحة اإلجنابيــة عل ــى نط ــا واســع ب ــر ص ــفوف
املـ ـواطنر وم ــنهم األشـ ـخاص ذوي اإلعاق ــة وخ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية خ ــالل ف ــرتة احلم ــل والف ــرتة
اطيط ـ ــة ب ـ ــالوالدة إىل من ـ ــاال األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة .ويف الس ـ ــلطنة وض ـ ــعت املع ـ ــايري األساس ـ ــية
للتص ــميم والتش ــييد للوح ــدات الص ــحية ال ــي تقتض ــي مراجعته ــا م ــن قب ــل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
حبيمل تصبو خالية من العوائق.
 -147وتشــدد احلكومــة علــى محايــة حقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املســاواة يف نطــا
ـر النم ــر ع ــن جوان ــب م ــن قبي ــل ن ــو اجل ــن واألص ــل العرق ــي وث ــروة األس ــرة والعقي ــدة
األس ــرة ،.بغ ـ ه
الديني ـ ــة .وع ـ ــب عل ـ ــى األس ـ ــرة واألوص ـ ــياء عل ـ ــى األطف ـ ــال ذوي اإلعاق ـ ــة أن يض ـ ــطلعوا مبس ـ ــسولياهتم
كأوصياء ،مبا يسدي اىل محاية احلقو واملصاء املشروعة أسالء األشخاص.
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 -148تـ ــوفر احلكومـ ــة الرعايـ ــة احلياتيـ ــة والرعايـ ــة التأهيليـ ــة واخلاصـ ــة ،والتـ ــدريب والتأهيـ ــل التقـ ــين،
واخلــدمات الثقافيــة والرتفيهيــة والرياضــية واخلاصــة باللياقــة البدنيــة ،وفريهــا مــن اخلــدمات لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،ومــن خــالل وســائل مثــل الــدعم اجملتمعــي واملســاعدات املتنوعــة املنصــوص عليهــا يف
القـ ـوانر ذات العالق ــة ،وه ــي ة ــذا تش ــجع اجلمعي ــات والقط ــا اخل ــاص واألفـ ـراد عل ــى إنش ــاء مراف ــق
متنوعه (تدريبية وإيوائيةو لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -149تكفـ ــل احلكومـ ــة تـ ــوفري التأهيـ ــل والتـ ــدريب واملسـ ــاندة الالامـ ــر ألس ـ ـرة املعـ ــا واحرتامهـ ــا،
باعتباره ــا املك ــان الطبيع ــي حلي ــاة الش ــخص ذي اإلعاق ــة ،وت ــوفري الم ــروف املناس ــبة لرعايت ــه داخله ــا،
على أن ال يتم اللجوء إىل املسسسات اإليوائية البديلة إال كمالذ اخري.

المادة ()24
اليعليم
 -150يعتــرب احلــق يف التعلــيم مــن أبســا حقــو اإلنســان الــي عــب أن يتمتــع ةــا كــل مـواطن دون
تفرقــة أو ييــز ،وقــد تأكــد هــذا املع ـ يف النمــام األساســي للدولــة الصــادر باملرســوم الســلطا رقــم
(96/101و واملواثيق واإلعالنات العاملية وىف التشريعات الوطنية واملقارنة.
 -151ااداد اهتم ــام واارة الرتبي ــة والتعل ــيم ب ــالطال ذوي اإلعاق ــة ش ــأ م يف ذل ــل ش ــأن أقـ ـرا م،
وذلــل إدراك ـ ا منهــا بــأن املــردود الــذي ســينتل مــن تقــدا تلــل اخلــدمات أــسالء الطــال لــن يقتصــر
عليهم فحسب بل سيرت أثرا إعابي ا على رجات التعليم يف السلطنة.
 -152إن ت ــوفري اخلدم ــة التعليمي ــة أ ــذه الفرت ــة يع ــد ترمج ــة لتلبي ــة ح ــق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف
احلصول على الرعايـة الرتبويـة والتأهيليـة حـ يتمكنـوا مـن سارسـة حقهـم الطبيعـي يف اجملتمـع بكـل مـا
لديهم من مهارات وإبداعات.
 -153شــكلت جلنــة فرعيــة للرتبيــة والتعلــيم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة متفرعــة عــن اللجنــة الوطنيــة
وبــالقرار الــوااري رقــم 2013 /169م وبرئاســة وكيــل واارة الرتبيــة والتعلــيم لتتــوىل مهــام متعــددة ةــذا
اجلانب (مرفق رقم 4و.
 -154حتــرص واارة الرتبيــة والتعلــيم علــى تقــدا خــدماهتا الرتبويــة والتعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة
مـ ــن خـ ــالل مـ ــدار الرتبيـ ــة اخلاصـ ــة والـ ــي تسـ ــعى إىل تـ ــدريبهم وتـ ــأهيلهم مهني ـ ـا حسـ ــب قـ ــدراهتم
وإمكانــاهتم ووفــق خطــا مدروســة وب ـرامل خاصــة ةــدف دجمهــم يف اجملتمــع وإعــدادهم للحيــاة ومــن
هذه املدار :
أوال -ا مسة األال لذوي االعاقة السمعية
 -155وق ــد مت إفتت ــاح ه ــذه املدرس ــة يف الع ــام الدراس ــي 1981/1980م وتق ــوم بتعل ــيم فرت ــة ذوي
اإلعاقة السمعية من كال اجلنسر ومن بر األهداف الرتبوية للمدرسة ما يلي:
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 1-155تــوفري اخلدمــة التعليميــة وتزويــد الطــال الصــم باملهــارات األكادمييــة الــي تناســب
قدراهتم ومستوى التحصيل.
 2-155دمــل الطــال الصــم ضــمن اإلطــار االجتمــاعي للمجتمــع والتعامــل معهــم علــى
نف قدر التعامل مع األسوياء.
 3-155تأهيــل الطــال الصــم عمليــا وفنيــا وتربويــا للعمــل يف اجملــاالت املناســبة لقــدراهتم
وإمكانياهتم من أجل بناء مستقبلهم.
 4-155تبص ــري أس ــر ذوي اإلعاق ــة الس ــمعية مبس ــببات اإلعاق ــة وتعـ ـريفهم بأفض ــل س ــبل
التعامل مع أبنائهم.
 5-155بــمل الثقــة يف نف ـ الطالــب األصــم ومســاعدهتم علــى تقبــل إعاقتــه وذلــل مــن
خالل حتسر العالقات االجتماعية بينه وبر أفراد جمتمعه.
 -156يتم القبول يف مدرسة األمل للصم وفق الشرو التالية:
 1-156تقب ــل املدرس ــة الط ــال م ــن س ــن اخلامس ــة وحـ ـ الثامن ــة وع ــوا التج ــاوا ع ــن احل ــد
األعلى لسن القبول بزيادة سنتر يف حالة توفر أماكن خالية ومبوافقة اجلهات املختصة بالواارة.
 2-156يكون الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية وال يعا من أية إعاقة أخرى.
 3-156أال تقل نسبة الذكاء عن (70و معامل ذكاء.
 4-156أن يتم فحص الطالب طبيا قبل االلتحا باملدرسة.
 -157يتكون السلم التعليمي مبدرسة األمل للصم من مرحلتر:
أوال -افحلة اليهيئة
م ـ ــدهتا س ـ ــنتان ي ـ ــتعلم فيه ـ ــا التالمي ـ ــذ نط ـ ــق احل ـ ــروف والكلم ـ ــات باس ـ ــتخدام الس ـ ــماعات
لالســتفادة مــن بقايــا الســمع لــدى ضــعيفي الســمع مــع اســتخدام الوســائل التعليميــة مــن جمســمات
وصور للربا بر الكلمة ومدلوأا
ثاني ا :مرحلة التعليم األساسي:
الصفوف من (4-1و الصفوف من (10-5و
 ما بعد األساسي (12-11و ي ــتم فيه ــا ت ــدري الط ــال من ــاهل التعل ــيم األساس ــي بع ــد تع ــديلها وتكييفه ــا وف ــق ق ــدراتوإمكانات الطالب األصم.
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ثانيا -ا مسة اليفبية الفكفقة
 -158تس ـ ــعى املدرس ـ ــة من ـ ــذ افتتاحه ـ ــا يف الع ـ ــام الدراس ـ ــي1985/84لتق ـ ــدا خ ـ ــدمات تعليمي ـ ــة
وتأهيليـ ـة للطلب ــة م ــن ذوي اإلعاق ــة العقلي ــة .أنش ــأهتا واارة الرتبي ــة والتعل ــيم الس ــتقبال الط ــال ذوي
اإلعاقــة الذهنيــة الــي تنطبــق علــيهم شــرو القبــول سـواء باملرحلــة التحضـريية واالبتدائيــة ،أي أن هــذه
املدرســة تقــدم خ ــدماهتا للطالــب الــذي ي ــنخفر ذكــا ه عــن الطال ــب العــادي ،حبيــمل ال يس ــتوعب
املــنهل الدراســي باملــدار العاديــة ،كمــا أنــه يتــأخر عــن أقرانــه يف تصــرفاته اخلاصــة باالعتمــاد علــى
النف أو حتمل األعبـاء الـي تفرضـها عليـه كـل مرحلـه عمريـة مـر ةـا ،سـا يسـتدعي رعايـة خاصـة مـن
الناحيــة التعليميــة والصــحية والنفســية واالجتماعيــة .و شــيا مــع االجتاهــات الرتبويــة املعاصــرة يف رعايــة
األطفــال ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ،طبقــت الــواارة/دائــرة الرتبيــة اخلاصــة نمــام الــدمل اجلزئــي أــذه الفرتــة
ففتحت فصوال خاصة أم ملحقة باملدار االبتدائية العادية يف حمافمات تلفة بالسلطنة.
 -159وم ــن أه ــداف ه ــذه املدرس ــة مس ــاعدة الطلب ــة عل ــى الش ــعور ب ــاألمن وتنمي ــة الثق ــة ب ــالنف
وتنميــة اخل ـربات وامله ــارات اللغويــة واحلس ــابية واملعلومــات العام ــة إىل جانــب تنمي ــة املهــارات اليدوي ــة
وإعــدادهم للحيــاة العمليــة وذلــل بتــدريبهم علــى مهنــة تــال م قــدراهتم.أما املنــاهل الدراســية يف هــذه
املدرسة فقد اشتقت من مناهل التعليم األساسي ووفق القدرات العقلية لطالةا.
ثالثا -اعه عمف بط الخطاب للمكفو يط
 -160افت ـ ــتو معه ـ ــد عم ـ ــر ب ـ ــن اخلط ـ ــا للمكف ـ ــوفر يف الع ـ ــام الدراس ـ ــي 2000/1999لتق ـ ــدا
اخلــدمات التعليميــة لــذوي اإلعاقــة البصـرية ،انطالقــا مــن األميــان بــأن كــف البصــر فــري عــائق يف مجيــع
جم ــاالت احلي ــاة ب ــل أن ــه رمب ــا يك ــون س ــببا لالبتك ــار والتف ــو عل ــى املبصـ ـرين ،ورس ــالة املعه ــد تزوي ــد
الكفيــف بــاخلربات املعرفيــة الــي تســاعده علــى التعامــل مــع أف ـراد جمتمعــه وتنميــة العــادات االجتماعيــة
وف ــر الق ــيم الديني ــة واخللقي ــة لدي ـه ،ودع ــم الص ــحة النفس ــية ع ــن طري ــق أوج ــه النش ــاطات وال ـربامل
املعدة لذلل لتخدم املكفوفر يف مجيـع ألـاء السـلطنة (عـدا الـذين يلحقـون باملـدار العامـة مـنهمو،
كمــا وفــرت أــم اآلالت والعصــي البيضــاء والكتــب الدراســية املطبوعــة بــاخلا البــارا ،ومكتبــه ناطقــه
الســتفادهتم وفــريهم س ـواء لتزويــدهم بالنش ـرات أو الكتيبــات واملطبوعــات واألشرطـ ـة لتنميــة الوع ـ ـي،
كم ــا ويوج ــد باملعه ــد قس ــم داخل ــي للطلب ــة ال ــذين يقطن ــون خ ــارج حمافم ــة مسق ـ ـ ـا ويطب ــق القس ــم
الــداخلي أنشــطة مــا بعــد اليــوم الدراســي ،كمــا تطبــق أيضــا حصصــا للتقويــة يف الفــرتة املســائية كمــا
توج ــد أيض ــا مربي ــات لالهتمـ ـام بالطلب ــة ص ــغار الس ــن ومت خ ــالل الع ــام الدراس ــي 2009/2008م
ُتريل الدفعة األوىل من طلبة الصف الثا عشر مبعهد عمر بن اخلطا للمكفوفر.
 -161حرص ــت واارة الرتبي ــة والتعل ــيم عل ــى ت ــوفري اخل ــدمات التعليمي ــة ل ــذوي اإلعاق ــات (الس ــمعية
العقليـ ــةو ،وقـ ــد قامـ ــت الـ ــواارة خـ ــالل العـ ــام الدراسـ ــي  2006/2005بتطبيـ ــق برنـ ــامل دمـ ــل ذوي
اإلعاقــات (الســمعية العقليــةو بفصــول ملحقــة يف مــدار التعلــيم األساســي العــام يف حمافمــة الباطنــة
مشــال والداخليــة بواقــع مدرســتر يف كــل حمافمــة تعليميــة (مسعيــة–عقليــةو واســتمرارا يف تــوفري اخلــدمات
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التعليميــة لكافــة الطــال مــن ذوي اإلعاقــات (الســمعية ،العقليــةو فقــد مت التوســع يف برنــامل الــدمل
للعــام الدراســي  2007/2006يف أربــع حمافمــات تعليميـ ـة أخــرى مت حتديــدها حســب اإلحصــائيات
والبيانــات املتــوفرة حســب نســب التعــداد الســكا ،وحســب أيضــا تقــارير حصــر املــديريات التعليميــة
يف اطافمــات ،ويهــدف الربنــامل إىل تــوفري خــدمات الرتبيــة اخلاصــة ألكــرب عــدد سكــن مــن طــال
ذوي اإلعاق ــات (الس ــمعية ،العقلي ــةو يف مجي ــع حمافم ــات الس ــلطنة كم ــا يس ــعى إىل حتس ــر اجتاه ــات
أفراد اجملتمع لوهم.
 -162يقــدم برنــامل صــعوبات الــتعلم اخلــدمات الرتبويــة املناســبة للطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم يف
مـدار التعلــيم األساســي بــدال مـن إحــالتهم اىل املــدار اخلاصــة ،وقـد بــدأ بتطبيــق الربنــامل يف العــام
الدراسـ ــي 2001/2000م يف حمافمـ ــة واحـ ــدة وهـ ــي حمافم ـ ــة الباطنـ ــة بعـ ــدد مدرسـ ــتر واس ـ ــتمر يف
التوس ـ ـ ــع ليص ـ ـ ــل يف الع ـ ـ ــام الدراس ـ ـ ــي2009/2008م اىلو مدرس ـ ـ ــة يف كاف ـ ـ ــة امل ـ ـ ــديريات التعليمي ـ ـ ــة
باطافمـ ــاتو ،ويهـ ــدف الربنـ ــامل إىل ايـ ــادة فاعليـ ــة التعلـ ــيم مـ ــن خـ ــالل تقـ ــدا اخلـ ــدمات التعليميـ ــة
والرتبويـ ــة املالئمـ ــة للطلبـ ــة ذوي صـ ــعوبات الـ ــتعلم يف الصـ ــفوف العاديـ ــة لتطـ ــوير أدائهـ ــم األكـ ــادميي
واالجتمــاعي والتقليــل مــن مشــكلة تســر هــسالء مــن مدارســهم كمــا يســعى إىل إبقــائهم يف بيرتــتهم
املدرسية وعدم عزأم عن أقرا م يف مدار تربية خاصة.
 -163يقــدم برنــامل معاجلــة اضــطرابات النطــق والتخاطــب خــدمات تشخيصــية وعالجيــة للطــال
الذين يعـانون مـن اضـطرابات النطـق والتخاطـب باملنـاطق التعليميـة املختلفـة وبنـاء عليـه سـعت الـواارة
لتنفيذ الربامل وفق املراحل آلتية:
 1-163العـ ــام الدراسـ ــي 2005/2004م بـ ــدأ تنفيـ ــذه مبدرسـ ــة األمـ ــل للصـ ــم مبحافمـ ــة
مسقا ،وذلل ب نشاء فرف ملعاجلة اضطرابات النطق والتخاطب.
2007/2006 2-163م مت التوســع يف الربنــامل لتشــمل خدماتــه طلبــة معهــد عمــر بــن
اخلطـ ــا  .للمكفـ ــوفر ،وبعـ ــر طلبـ ــة املـ ــدار املنفـ ــذة لربنـ ــامل معاجلـ ــة صـ ــعوبات الـ ــتعلم
وبرنامل الدمل ومدار التعليم اخلاص.
 3-163وخ ـ ــالل األعـ ـ ـوام الدراس ـ ــية م ـ ــن 2007إىل 2009مت جتوي ـ ــد العم ـ ــل بالربن ـ ــامل
وت ـ ــوفري بع ـ ــر األدوات واألجه ـ ــزة والـ ـ ـربامل اطوس ـ ــبة اخلاص ـ ــة مبعاجل ـ ــة اض ـ ــطرابات النط ـ ــق
والتخاطب واستمر التوسع يف خدمات الربنامل مبدار حمافمة مسقا.
 4-163مت وض ــع تص ــور ح ــول التوس ــع يف الربن ــامل ليش ــمل مجي ــع امل ــديريات التعليمي ــة
باطافمات بنهاية العام الدراسي 2012/2011م.
 5-163مت تق ــدا خدم ــة التش ــخيص لط ــال ذوي اإلعاق ــة (ص ــعوبات ال ــتعلم ،اإلعاق ــة
الســمعية ،اإلعاقــة البصـرية ،اإلعاقــة العقليــةو بـ جراء جمموعــة مــن االختبــارات مثــل اإلدراكيــة
واالختبارات التشخيصية واألكادميية ،وقوائم الرصد وسالمل التقدير.
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 6-163تأهي ــل بع ــر الط ــال الص ــم احلاص ــلر عل ــى الش ــهادة العام ــة (تربي ــة خاص ــة
للعمل يف جمال صب قوالب األذنو بالتنسيق مع واارة الصحة واليونيسيف.
 -164تقـ ــوم واارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم وبعـ ــد دراسـ ــة احلالـ ــة بـ ــدمل ذوي اإلعاقـ ــة يف املـ ــدار العاديـ ــة
ويقصــد بالــدمل الرتبــوي ،االحت ـواء الرتبــوي Educational Inclusiveوالــذي ميــنو ذوي اإلعاقــة فــرص
املشاركة التامة يف مجيع األنشطة اليومية ،سا ميهد الطريق ملمارسة حياة عادية،
 -165ويعتـرب الـدمل الرتبـوي درجـة متقدمـة مـن الصـداقة الرفاقيـة مـا بـر ذوي اإلعاقـة وسـواهم مـن
األقران ،فقاعـة الصـف تعتـرب جمـال رحـب لفـرص الـتعلم ،حيـمل يتلقـى التالميـذ دروسـهم عـرب قبـوأم،
ودعمه ــم لبعض ــهم ال ــبعر .وبالت ــايل يك ــون ال ــدمل أو االحتـ ـواء أكث ــر م ــن الس ــماح ل ــذوى االعاق ــة
بــدخول الصــف ،حيــمل يرتكــب الــدمل مــن العديــد مــن التغ ـريات داخــل اجملتمــع الــذي بــدوره يكفــل
م ــنو ف ــرص متكافرت ــة جلمي ــع األطف ــال للرتبي ــة والتعل ــيم ،وبالت ــايل فالرتبي ــة والتعل ــيم كف ــيالن بتجهي ــزهم
مبستلزمات حياهتم يف جمتمعهم وتنمية مهاراهتم إىل أقصى حد سكن.
 -166كمــا أن خطــا الــدمل الرتبــوي تتــيو للطــال مــن فــري ذوي االعاقــة فــرص التعــرف علــى
أقـ ـرا م الط ــال م ــن ذوي االعاق ــة ،وال ــذين سيش ــاركو م قاع ــات الص ــف كم ــا يف جم ــاالت احلي ــاة
الواس ــعة ،وال تنحص ــر الفائ ــدة لص ــاء االش ــخاص ذوي اإلعاق ــة فق ــا ب ــل تتع ــداها إىل رف ــا در
حياهتم الطويل ،إضافة إىل املزايا والقيم كاملشاركة والصداقة الي هم بأم احلاجة إليها.
 -167ان خطا الدمل الرتبوي تقتضي من واارة الرتبية والتعليم مراعات ما يلي:
1-167

تامر املناخ التعليمي والربنامل املدرسي ،واملوارد البشرية ،والوسائل التعليمية.

 2-167تأهيــل املبــا املدرســية هندســياا ليتــاح لــذوي اإلعاقــة فــرص التنقــل وارتيــاد كافــة
األماكن ،مبا فيها قاعات الصفوف ،وقاعات األنشطة الرتفيهية واحلمامات.
3-167

توفري التعديالت اإلدارية الالامة.

4-167

مرونة فرتات احلصص واالمتحانات.

5-167

مرونة فرتات الدوام.

6-167

تطوير مفهوم املشاركة والعمل ضمن الفريق الواحد.

 7-167تفعيــل التواصــل بــر األهــل واألســر فيمــا بيــنهم مــن جهــة ،وفيمــا بيــنهم وبــر
املدرسة ب دارهتا وكوادرها الرتبوية التعليمية.
 8-167وجــود ديناميكيــة مشــرتكة مــع التغ ـريات املطــردة يف أنممــة التعلــيم ،ويف تفعيــل
أدوات الرتبية والتعليم التنفيذيـة علـى الصـعيدين اإلداري والفـين ،حبيـمل يكـون علـى املسـتوى
املركــزي ،ولــدى املــديريات يف اطافمــات والواليــات علــى املســتوى الالمركــزي ،منــاهل تربويــة
متطورة ،وإدارات وكوادر بشرية كنها من تطوير األداء.
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 9-167إع ــادة برجم ـة ط ــر الت ــدري لتمك ــر التالمي ــذ مبس ــتوياهتم املختلف ــة م ــن امل ـواد
الدراسية املقدمة إليهم ،والي حتتاج إىل وسائل وابتكارات من املعلمر.
 10-167احل ــرص عل ــى ت ــدريب وإع ــداد الق ــوى البشـ ـرية الرتبوي ــة يف مسسس ــات التعل ــيم
العايل واجلامعات ،وتفعيل دورها يف التقوا واملتابعة.
 -168واميانــا مــن واارة الرتبيــة والتعلــيم مبواكبــة التطــور والتوســع الكبــري الــذي يشــهدمها جمــال تربيــة
وتعلــيم ذوي اإلعاق ــة وإدراكــا حلاج ــة شــرتة كب ــرية م ــن األطفــال إىل رعاي ــة وخــدمات تربوي ــة خاص ــة
قامـ ــت الـ ــواارة بتطبيـ ــق دمـ ــل ذوي اإلعاقـ ــة (اإلعاقـ ــة السـ ــمعية والعقليـ ــةو يف املـ ــدار العادي ـ ـة منـ ــذ
عــام2006-2005م ويهــدف الدم ـ ـ ـل إىل تــوفري خــدمات الرتبيــة اخلاصـ ـ ـ ـة ألكــرب عــدد سكــن مــن
ط ــال ذوي اإلعاقـ ـ ـ ـة يف مجي ــع حمافم ــات الس ــلطنة وت ــوفري الف ــرص التعليمي ــة لط ــال ذوي اإلعاق ــة
للنمو االجتماعي والرتبـوي مـع أقـرا م مـن الطلبـة العـادير وحتسـر االجتاهـات لـو األشـخاص ذوي
اإلعاقة بشكل عام (سواء لدى الطال العادير أو املعلمر أو أفراد اجملتمع.
 -169ض ـ ــمان ا إلعم ـ ــال ه ـ ــذا احل ـ ــق ،تتخ ـ ــذ احلكوم ـ ــة تو ي ـ ــف مدرس ـ ــر ،مب ـ ــن ف ـ ــيهم مدرس ـ ــون
ذوو إعاق ـ ــة ،يتقن ـ ــون لغ ـ ــة اإلش ـ ــارة وطريق ـ ــة براي ـ ــل ،لت ـ ــدريب األخص ـ ــائير وامل ـ ــو فر الع ـ ــاملر يف
مجيــع مســتويات التعل ـيم .ويشــمل هــذا التــدريب التوعيــة باإلعاقــة واســتعمال طــر ووســائل وأشــكال
االتصال املعزاة والبديلة املناسبة ،والتقنيات واملواد التعليمية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -170تكفــل احلكوم ــة وفــق ق ــانون رعايــة وتأهي ــل املعــاقر رق ــم (2008/63مو امل ـادة (7و من ــه
تــوفري الدولــة اخل ـدمات التعليميــة للمعــاقر مبــا يتناســب مــع قــدراهتم احلســية واجلســدية والذهنيــة مبــا
ميك ــن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن احلص ــول عل ــى التعل ــيم الع ــام والع ــايل والت ــدريب امله ــين وتعل ــيم
الكب ــار دون ييـ ــز وعل ــى قـ ــدم املس ــاواة مـ ــع لخ ـ ـرين .وحتقيق ـ ـا أ ــذه الغايـ ــة ،تكف ــل احلكومـ ــة تـ ــوفري
الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة ةذا اجملال.
 -171وتنشــا واارة الرتبيــة والتعلــيم يف تطــوير مــدار التعلــيم اخلــاص وتقــيم احلكومــة كلمــا دعــت
الض ــرورة ،م ــدار (فص ــوالاو للتعل ــيم اخل ــاص ،ة ــدف تطبي ــق التعل ــيم عل ــى األطف ــال والش ــبا ذوي
اإلعاقـة البصـرية والســمعية والكالميــة واإلعاقـة الذهنيــة الــذين بلغـوا سـن املدرســة .وتعمــل علــى التقيــد
يف أعمال التعليم اخلاص مببدأ اجلمع بر تعلـيم املهـارات الثقافيـة ومهـارات اإلعـداد للعمـل مـع إيـالء
االهتمـ ــام الواجـ ــب لتلبيـ ــة احتياجـ ــاهتم البدنيـ ــة والذهنيـ ــة ،وعلـ ــى أن يقـ ــدم التـ ــدري علـ ــى أسـ ــا
التصــنيف والتعلــيم الف ـردي لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة للطــال ذوي اإلعاقــات املتنوعــة وعلــى أن
يالئــم تص ــميم املن ــاهل وخطــا الت ــدري وم ـواد التــدري م ــا لألطف ــال ذوي اإلعاقــة م ــن خص ــائص
معينة.
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 -172تبر البيانات التالية أعداد األطفال ذوي اإلعاقة وحاالهتا:
م

1
2
3
4
5

البيانات

بلــغ عــدد الطــال ذوي اإلعاقــات الســمعية والبص ـرية والذهنيــة املســتوعبر يف فصــول التعلــيم األساســي
والتعل ــيم م ــا بع ــد التعل ــيم (1190و طال ــب ،ميثل ــون نس ــبة (% 97.3و م ــن جمم ــو ع ــدد الط ــال ذوي
اإلعاقة املنتممر يف املدار .
جممو عدد ط ال مدرسة االمل للصم بلغ عددهم يف العام الدراسي  228 2010طالب وطالبة.
جممو عدد طال مدرسة املدرسة الفكرية بلغ عددهم يف العام الدراسي  319 2010طالب وطالبة
جممــو عــدد ط ــال معهــد عمــر ب ــن اخلطــا للمكفــوفر بل ــغ عــددهم يف العــام الدراس ــي 96 2010
طالب وطالبة
جممو عدد طال صعوبات التعلم 680

 -173بلغ عدد املدار العامـة (تعلـيم أساسـي والـي تتـوفر فيهـا صـفوف خاصـة ومشـمولة بالـدمل
الرتب ــوي ملختل ــف انـ ـوا االعاق ــات بأنواع ــه (127و مدرس ــة يف عم ــوم الس ــلطنة مرف ــق املالح ــق (-5
11و توضـ ــو امس ـ ــاء املـ ــدار ال ـ ــي تطبـ ــق ال ـ ــدمل الرتبـ ــوي والتواي ـ ــع العـ ــددي لألطف ـ ــال املع ـ ــاقر يف
حمافمات السلطنة ونسبة انتشار االعاقـة وتوايـع االطفـال حسـب الفرتـات العمريـة واحصـاءات اعـداد
املدار والطال واملعلمر لربنامل صعوبات التعلم.

المادة ()25
الصحة
 -174يــنص قــانون رعايــة وتأهيــل املعــاقر رقــم (2008/63مو باملــادة (5و يتمتــع ذوو اإلعاقــة
بالرعايــة الصــحية الوقائيــة والعالجيــة الــي تقــدمها الدولــة مبــا فيهــا األجهــزة التأهيليــة والتعويضــية الــي
تســاعدهم علــى احلرك ــة والتنقــل والتعل ــيم والتــدريب وفريهــا ،وذل ــل وفق ـ ا للقواع ــد واإلج ـراءات ال ــي
يصــدر ةــا قـرار مــن الــواير بعــد التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة وتتــوىل احلكومــة علــى مجيــع املســتويات
املس ــاعدة اخلاص ــة بالرعاي ــة الطبي ــة األساس ــية لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،م ــن خ ــالل نم ــام للرعاي ــة
الصـ ــحية يغطـ ــي سـ ــلطنة عمـ ــان ،وكـ ــذلل اخلـ ــدمات الصـ ــحة العامـ ــة ،لتحقيـ ــق املسـ ــاواة يف تقـ ــدا
خــدمات الصــحة األوليــة ،وتقــوم احلكومــة مــن اجــل تعزيــز قضــية األشــخاص ذوي اإلعاقــة أن تكفــل
أــسالء األشــخاص إمكانيــة احلصــول علــى اخلــدمات الصــحية األوليــة ،وأن يــوفر أــم نمــام خــدمات
الصحة األولية كخدمة مأمونة وفعالة وجمانية.
 -175مت تش ــكيل جلن ــة فرعي ــه متخصص ــه باخل ــدمات الص ــحية لألش ــخاص ذوي االعاق ــة برئاس ــة
الـدكتور وكيـل واارة الصــحة وقـد حــددت مهامهـا وُتصصــاهتا بـالقرار الــوااري رقـم  2010/82مرفــق
(12و وتقوم اجلهـات املعنيـة باإلعاقـة بتـوفري لليـة للوقايـة والعـالج املبكـر مـن العيـو اخللقيـة .كـذلل
املشاركة مع اجلهود اجملتمعية الوقائية للسيطرة على حدوث اإلعاقة ومنوها ومن ذلل:
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 1-175بفنررااا اليحصرريط الموسررع :بــدأ برنــامل التحصــر املوســع يف ســلطنة عمــان يف
أواخــر الســبعينات ليشــتمل علــى عــدد مــن اللقاحــات الواقيــة مــن األمـراض املســببة إلعاقــات
دائمــة مث ــل ش ــلل األطفــال واحلص ــبة األملاني ــة والتهــا الس ــحايا والعم ــى النــاتل ع ــن نق ــص
فيتــامر أ .هــذا وقــد ا فضــت حــاالت شــلل األطفــال بشــكل ملحــو مــن  335حالــة يف
عــام  1979إىل صــفر حالــة منــذ ديســمرب  .1993وتصــل حاليــا نســبة التغطيــة لتحصــينات
األطف ــال  %99.9وال ــي تق ــي األطف ــال م ــن  13مرض ــا س ــاريا .وتت ــوفر ه ــذه التحص ــينات
جمانــا جلميــع القــاطنر واملــرتددين علــى املسسســات الصــحية وكــذلل يوجــد نمــام متابعــة مــن
قبــل املسسســات الصــحية للحــاالت املتــأخرة عــن أخــذ التطعيمــات ةــدف ضــمان إكتمــال
التحصينات للجميع.
 2-175معاق ررة األاوا ررة والطفول ررة :يف عــام  1990بــدأت واارة الصــحة بتقــدا مح ــر
الفولي ــل للم ـرأة احلام ــل يف ال ــثالث أش ــهر األوىل ة ــدف تقلي ــل اإلص ــابة لتش ــوهات اجله ــاا
العص ـ لألجنــة (املشــقوقةو كمــا قامــت الــواارة يف عــام  1996بالتعــاون مــع واارة التجــارة
بت ــدعيم الطح ــر األب ــير حبمـ ــر الفولي ــل واحلدي ــد لـ ــنف األس ــبا  .وق ــد بـ ــدأت واارة
الصــحة يف ع ــام  1999بنمــام اإلب ــال والتس ــجيل عــن التش ــوهات اخللقيــة والوراثي ــة .كم ــا
ــت التوص ــية بض ــرورة إجـ ـراء األش ــعة ف ــو الص ــوتية للس ــيدات احلوام ــل يف ف ــرتة 24-18
أســبو مــن عمــر احلمــل ةــدف الكشــف املبكــر عــن التشــوهات اخللقيــة لــدى األجنــة .وقــد
أعطــت واارة الصــحة منــذ الوهلــة األوىل اهتمامــا كب ـريا برعايــة األمومــة والطفولــة وذلــل مــن
خالل إصدار األدلة اخلاصـة بالتحصـينات ورعايـة األم واجلنـر أثنـاء احلمـل والـوالدة ومرحلـة
م ــا بع ــد ال ــوالدة ،حي ــمل يق ــوم الفري ــق الط ـ عن ــد ال ــوالدة بأخ ــذ القياس ــات البش ـرية للط ــول
والــوان وحمــيا ال ـرأ وفحــص املولــود ألي عيــو خلقيــة اهريــة مثــل تشــوهات خلقيــة أو
احلن ـ ــل املش ـ ــقو او لغ ـ ــا يف القل ـ ــب وفح ـ ــص مفص ـ ــل الفخ ـ ــذين وفريه ـ ــا وذل ـ ــل ة ـ ــدف
االكتشــاف املبكــر ملثــل هــذه العيــو واألمـراض اخللقيــة مــن أجــل التــدخل املبكــر للحــد مــن
اإلعاقة مستقبالا.
 3-175الفح ررص المبكر ررف ل فر رراج :يف ع ــام  ،2001ب ــدأت ال ــواارة ب ـ ـ جراء فح ــص
الس ــمع حل ــديثي ال ــوالدة وذل ــل ة ــدف االكتش ــاف والع ــالج املبك ــر لىعاق ــة الس ــمعية وق ــد
حرصــت الــواارة علــى تــوفري األجهــزة اخلاصــة بالســمع (ايكــوو وكــذلل تــدريب العــاملر يف
ه ــذا اجمل ــال يف مجي ــع مستش ــفيات الس ــلطنة وق ــد حق ــق الربن ــامل تط ــورا ملموس ــا من ــذ ذل ــل
الوق ــت .ويف ع ــام  2002ب ــدأت ال ــواارة بتطبي ــق برن ــامل اإلدارة املتكامل ــة ألم ـراض الطفول ــة
حتــت عمــر  5ســنوات كأحــد الـربامل الــي تعــين بصــحة األطفــال حيــمل يــتم التقيــيم الكامــل
للطفــل للتأكــد مــن خلــوه مــن األم ـراض اجلســدية والعقليــة .ونم ـرا ألن قصــور الغ ـدة الدرقيــة
ال ــوراثي ه ــو أح ــد األم ـ ـراض ال ــي تسـ ــبب اإلعاق ــة العقلي ــة واجلس ــدية فق ــد ب ــدأ يف أكتـ ــوبر
عام  ،2005فحص هرمون الغدة الدرقية جلميع حديثي الوالدة.
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 4-175بفنررااا الصررحة الم مسررية :بــدأ هــذا الربنــامل يف مطلــع الســبعينات (1972و
ليغطــي مــدار حمافمــة مســقا حينهــا ومــن تطــور الربنــامل ليواكــب التطــور السـريع الــذي
شهده عصـر النهضـة يف مجيـع اجملـاالت خاصـة جمـال التعلـيم وتـوفر املـدار يف مجيـع منـاطق
الســلطنة .ويتضــمن برن ــامل الصــحة املدرس ــية حاليــا تقي ــيم احلالــة اجلس ــدية والعقليــة للطلب ــة
عن ــد تس ــجيل ال ــدخول للم ــدار ويتض ــمن فح ــص النم ــر والس ــمع والفح ــص اإلكلينيك ــي
جلميــع أجهــزة اجلســم وتقيــيم النطــق واحلالــة العقليــة عامــة ،ويســتمر فريــق الصــحة املدرســية
بتق ــدا ه ــذه اخل ــدمات عل ــى مراح ــل دراس ــية تلف ــة وي ــتم أيض ــا م ــن خ ــالل ه ــذا الربن ــامل
متابعة وتقدا التحصينات الالامة للطلبة.
 5-175بفنررااا األارفاض الوماثيررة و حررص اررا قبررل الررزواج :نمـرا للحــرص الــذي توليــه
السـ ــلطنة سثلـ ــة بـ ــواارة الصـ ــحة مـ ــن أجـ ــل بنـ ــاء أسـ ــر وجمتمـ ــع خـ ــال مـ ــن األم ـ ـراض الوراثيـ ــة
ـل مسـ ــاع ٌد يف ارتفـ ــا نسـ ــب اإلعاقـ ــة واالم ـ ـراض
والتشـ ــوهات اخللقيـ ــة والـ ــي معممهـ ــا عامـ ـ ٌ
والوفيــات ،فقــد قامــت واارة الصــحة باملســو الــوطين ألم ـراض الــدم الوراثيــة يف عــام 1995
والـي اسـتهدفت األطفـال دون اخلامسـة ويف ضــوء النتـائل مت إنشـاء عيـادي األمـراض الوراثيــة
والفحــص مــا قبــل الــزواج منــذ التســعينات .وتتــوفر هــذه العيــادة حاليــا يف معمــم مسسســات
الرعايــة الصــحية األوليــة والثانويــة حيــمل تتكــون مــن فريــق ط ـ مــدر يقــوم بتقــدا املشــورة
للمرتددين املقبلـر علـى الـزواج مـن الطـرفر وأيضـا إجـراء الفحوصـات الالامـة للكشـف عـن
أم ـ ـراض ال ــدم الوراثي ــة واألم ـ ـراض املعدي ــة املنقول ــة جنس ــيا وتق ــدا املش ــورة يف ض ــوء النت ــائل
خاص ــة يف ح ــال إص ــابة أح ــد املتق ــدمر لل ــزواج بأح ــد األم ـ ـراض الوراثي ــة واملنقول ــة جنس ــيا
ونصــحه بضــرورة فحــص الطــرف اآلخــر والتأكــد مــن خلــوه مــن هــذه األمـراض قبــل االرتبــا
به وأيضا تقدا النصو واملشورة للوقاية منها وتقدا العالج للحاالت اإلعابية.
 6-175بفنررااا صررحة البصررف :بــدأ الربنــامل الــوطين لرعايــة صــحة البصــر (الوقايــة مــن
العمـ ــىو ،يف عـ ــام  1982وكـ ــان يتمثـ ــل يف ج ـ ـزأين أحـ ــدمها فحـ ــص العـ ــر جلميـ ــع طلبـ ــة
امل ــدا ر واجل ــزء اآلخـ ــر يتمث ــل يف فح ــص القـ ــاطنر ب ــالقرى واألحي ــاء الـ ــي تنتش ــر فيهـ ــا
الرتاخومــا .هــذا ويطبــق برنــامل صــحة البصــر مــن خــالل برنــامل الصــحة املدرســية حيــمل
ي ــتم عن ــد التس ــجيل للص ــف األول إج ـ ـراء فحـ ــص النم ــر والتأك ــد م ــن خل ــو الع ــر مـ ــن
األمـراض وحتديــد قــوة اإلبصــار كمــا يــتم فحــص طلبــة املـدار يف الصــف الســابع والعاشــر
لتحديد قوة اإلبصار وعـالج مشـاكل اإلبصـار عامـة ةـدف الوقايـة .وقـد مت تـدريب مجيـع
الع ــاملير يف الص ــحة املدرس ــية يف مجي ــع حمافم ــات الس ــلطنة عل ــى مجي ــع للي ــات الوقاي ــة
والع ــالج والتوثي ــق جلمي ــع األنش ــطة اخلاص ــة بص ــحة اإلبص ــار .وق ــد توج ــت ه ــذه اجله ــود
ب عال ن سلطنة عمان كـأول دولـة علـى مسـتوى العـامل يـتم اإلعـالن عـن خلوهـا مـن مـرض
الرتاخوما (نوفمرب 2013و.
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 7-175البفن ر ررااا ال ر ررو نت لفعاق ر ررة المس ر ررنيط :حمي ـ ــت فرت ـ ــة كب ـ ــار الس ـ ــن ((خاص ـ ــة
األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـنهموو باالهتمـام الكبـري وامللحـو مـن قبـل احلكومـة وذلـل إميانــا
بضرورة توفري احلياة الكرمية واملعتمـدة علـى الـنف واخلاليـة مـن اإلعاقـة أـذه الفرتـة .وقـد تـوج
هــذا االهتمــام بالب ــدء بتطبيــق الربنــامل ال ــوطين لرعايـ ـ ـة املســنر بالتع ــاون مــع واارة الصح ـ ـ ـة
وواارة التنمي ـ ـ ـة االجتماعي ــة وال ــذي دش ــن رمسي ــا يف  30أكت ــوبر ع ــام  ،2011حي ــمل يق ــدم
ه ــذا الربن ــامل حالي ــا يف معم ــم مسسس ــات الرعاي ــة الص ــحية األولي ــة وعل ــى مس ــتوى مجي ــع
اطافمــات مــن خــالل تــوفري عيــادة خاصــة وفريــق ط ـ مــدر يف كــل مسسســة صــحية يعــين
بتقــدا اخلــدمات الشــاملة لفرتــة كبــار الســن ( 60ســنة فــأكثرو .حيــمل يقــوم الفريــق املشــرت
بـر وااري الصـحة والتنميـة االجتماعيـة بالزيـارة املنزليـة الدوريـة مـن أجـل تقيـيم الوضـع لكبـري
الس ــن وت ــوفري اخل ــدمات الص ــحية واالجتماعي ــة واملتطلب ــات األساس ــية م ــن كراس ــي متحرك ــة
وأسرة طبية وفريها وتوفري الدعم املايل (الضمان االجتماعيو حسب حاجة.
 -176التزمــت واارة الصــحة بتــوفري اخلــدمات العالجيــة جلميــع فرتــات اجملتمــع مبــا فــيهم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف مسسســات الرعايــة الصــحية املختلفــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة .وقــد توســعت هــذه
اخلدمات من خالل تأهيـل الكـوادر الصـحية (سرضـات صـحة اجملتمـعو والـي تشـمل القيـام بالزيـارات
املنزليـة الدوريـة ةـدف تقــدا الرعايـة العالجيـة والتأهيليـة .ويف عــام  2012مت افتتـاح مستشـفى املســرة
ليكم ــل مس ــرية تق ــدا اخل ــدمات النفس ــية للمرض ــى بش ــكل متكام ــل وعل ــى أفض ــل املس ــتويات م ــن
الناحي ــة العالجي ــة والـ ــتأهيلية كالتأهي ــل االجتم ــاعي وال ــو يفي والطبيع ــي والتأهي ــل اللغ ــوي والعصـ ـ
والنفس ــي ة ــدف إع ــادة دم ــل ه ــسالء املرض ــى ب ــاجملتمع كأش ــخاص مس ــتقلر وف ــاعلر واحلي ــل دون
إص ـ ــابتهم ب ـ ــأي م ـ ــن أنـ ـ ـوا اإلعاق ـ ــات .وح ـ ــديثا مت إنش ـ ــاء وح ـ ــدة اجللط ـ ــات الدمافي ـ ــة باملستش ـ ــفى
الس ــلطا يف فرباي ــر ع ــام  2013ة ــدف إع ــادة تأهي ــل ض ــحايا اجللط ــات الدمافي ــة وال ــي ستس ــاهم
مستقبال يف احلد من نسب اإلعاقة بر هذه الفرتات.
 -177ب ــدأت ال ــواارة بتق ــدا خ ــدمات التأهي ــل من ــذ الثمانين ــات ،وكان ــت البداي ــة يف ع ــام 1982
حيمل بدأ تقدا خدمات العـالج الطبيعـي يف مستشـفى خولـة ويف نفـ العـام مـن  1982مت افتتـاح
قسـ ــم تقـ ــوا العمـ ــام وتركيـ ــب األط ـ ـراف الصـ ــناعية يف نف ـ ـ املستشـ ــفى .وكـ ــان أول هـ ــور للعـ ــالج
الــو يفي يف ســلطنة عم ــان يف عــام  1982يف مستش ــفى إبــن س ــينا لعــالج احل ــاالت النفســية ،تل ــى
ذل ــل مستش ــفى خول ــة لتأهي ــل األطف ــال املص ــابر ب ــاألمراض وأيض ــا إص ــابات العم ــام ،أم ــا بالنس ــبة
خل ــدمات النط ــق واللغ ــة فق ــد مت توفريه ــا يف مستش ــفى النهض ــة يف أواخ ــر الثمانين ــات .وتت ــوفر حالي ــا
خدمات التأهيل كـالعالج الطبيعـي وعـالج النطـق واللغـة يف معمـم املستشـفيات املرجعيـة باطافمـات
يف ح ــر تقتص ــر خ ــدمات تق ــوا العم ــام وتركي ــب األط ـراف الص ــناعية عل ــى حم ــافمي مس ــقا ومش ــال
الباطن ــة .وق ــد مت التوس ــع يف ت ــوفري خ ــدمات الع ــالج الطبيع ــي وخ ــدمات النط ــق واللغ ــة باطافم ــات
لتشمل معمم املستشفيات املرجعية.
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 -178تش ــجع احلكوم ــة املع ــارف املتعلقـ ـة حبماي ــة حق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ب ــر ص ــفوف
العــاملر يف احلقــل الط ـ بتنمــيم حلقــات العمــل وجتميــع امل ـواد التدريبيــة وتنمــيم اطاض ـرين .وتمــر
النمام الصحي بالسلطنة إجراء العـالج الطـ وتقـدا الرعايـة الطبيـة قسـرا ألي شـخص ،مبـا يف ذلـل
األشخاص ذوو اإلعاقة ،بدون موافقة من األشخاص املعنير بكامل إرادهتم احلرة.
 -179مجيع اخلدمات الصحية يتم تقدميها باجملان ودون ييز لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -180وتعلــق احلكومــة أمهيــة علــى محايــة احلقــو اإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتـوليهم رعايــة
إجنابيــة خاصــة .وتتواصــل املسسســات الصــحية مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يف ســن الــزواج يف
التثقيــف بشــأن اإلجنــا  .وعــري أيض ـا ايــادة اجلهــود املبذولــة لتقــدا اخلــدمات الســابقة علــى الــوالدة
ملنع حاالت احلمل فري الطوعي واحلد منها.
 -181هتــتم واارة الصــحة بتنميــة الك ـوادر البشـرية العاملــة يف جمــاالت ذات عالقــة بالتأهيــل إلعــداد
وايادة املتخصصر بالتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

المادة ()26
اليأهيل وإعادة اليأهيل
 -182تق ــدم املسسس ــات املعني ــة ب ــذوي اإلعاق ــة ب ـ ـرامل الرعاي ــة الش ــاملة اجتماعي ـ ـا وطبي ـ ـا ونفس ــيا
ومهنيـ ـا لتمكي ــنهم م ــن اس ــتعادة ق ــدراهتم وت ــأهيلهم للتع ــايش م ــع ن ــو اع ــاقتهم ،وق ــد مت اس ــتقطا
اخص ــائير يف جم ــال االعاق ــة وت ــدريب وتأهي ــل امل ــو فر م ــن خ ــالل ابتع ــاثهم لني ــل درج ــات علمي ــة
ت ــسهلهم للتعام ــل األمث ــل م ــع ذوي االعاق ــة ،كم ــا مت تزوي ــد املراك ــز بأح ــدث األجه ــزة واملعين ــات مب ــا
يتناســب واالحتياجــات املناســبة ل ــذوي االعاقــة ،وتســاهم مجيــع اجلمعي ــات يف تقــدا الرعايــة ل ــذوي
االعاقة حيمل توجد مراكز حكومية وأهلية وخاصة كما هو موضو باجلدول أدناه:
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مراكز حكومية

مراكز أهلية

مراكز خاصة

مركز رعاية وتأهيل املعوقر
دار رعاية االطفال املعوقر مبسقا
مراكز الوفاء االجتماعية التطوعية
مجعية رعاية األطفال املعوقر
مدرسة الصم
مدرسة الرتبية الفكرية
معهد عمر بن اخلطا
مجعية التدخل املبكر

مجعية رعاية األطفال املعوقر
اجلمعية العمانية للمعوقر
مجعية التدخل املبكر لألطفال ذوي االعاقة
مجعية النور للمكفوفر
مجعية األمل
اجلمعية العمانية لذوي االعاقة السمعية
اجلمعية العمانية للتوحد

التخصصي للتوحد
املتكامل للتوحد
مسقا للتوحد
االبتكار للتأهيل
مه األثري للتأهيل
نربا األثري للتأهيل
رواء للتأهيل

47/74

CRPD/C/OMN/1

 -183تقـوم كـل مـن واارة التنميــة االجتماعيـة وواارة الرتبيـة والتعلـيم بتــأمر رعايـة األطفـال املعــاقر،
فبما يص واارة التنمية االجتماعية يتم ذلل من خالل:
 1-183دائرة الرعاية اخلاصة باملديرية العامة للرعاية االجتماعية.
 2-183أقســام الرعايــة اخلاصــة باملــديريات العامــة للتنميــة االجتماعيــة باطافمــات إضــافة
إىل دار رعاي ــة األطف ــال املع ــاقر وال ــي أنشـ ـرتت مبس ــقا ب ــالقرار ال ــوااري رق ــم2002/27م،
وتقـ ــوم بتقـ ــدا ب ـ ـرامل الرعايـ ــة لألطفـ ــال ذوي االعاقـ ــة اجلسـ ــدية وشـ ــلل االط ـ ـراف والشـ ــلل
الدمافي ،ومن توفري التأهيل املناسب لكل حالـة علـى حـده ،وذلـل لألطفـال سـن تـرتاوح
أعمــارهم بــر  14/3ســنة مــن اجلنســر .يتلقــى هــسالء األطفــال الرعايــة االجتماعيــة والعنايــة
الطبية لتأهيلهم حركيا وو يفيـا ومسـاعدهتم يف التغلـب علـى الصـعوبات الـي يعانو ـا بسـبب
اإلعاقة ،ويتم ذلـل مـن خـالل متخصصـر يف العـالج الطبيعـي والـو يفي .كمـا تقـدم الـدار
خدماهتا لألسـر فيمـا يتعلـق بكيفيـة العنايـة بأطفـاأم املعـاقر داخـل املنـزل حيـمل تقـدم الـدار
عددا من اخلدمات واألنشطة وهي:
 1-2-183الرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري.
 2-2-183العـ ــالج الطبيعـ ــي وحتسـ ــر القـ ــدرات احلركيـ ــة وفق ـ ـا لمـ ــروف كـ ــل
حالة.
 3-2-183الع ـ ــالج بالعم ـ ــل وتنمي ـ ــة امله ـ ــارات احلركي ـ ــة الدقيق ـ ــة واالعتمـ ـ ــاد
على الذات.
 4-2-183دميوم ـ ــة ب ـ ـ ـرامل الرعايـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة والنفسـ ـ ــية وب ـ ـ ـرامل التوجيـ ـ ــه
واإلرشــاد النفســي للطفــل وأس ـرته وهتيرتتــه لفــرتة مــا قبــل املدرســة وتقــدا خــدمات
اإلقامة واإلعاشة.
 5-2-183تق ــدا الرعاي ــة األسـ ـرية وت ــدريب األس ــرة لتنفي ــذ الـ ـربامل التأهيلي ــة
للطفل.
 6-2-183والعمـل علـى إحلــا بعـر األطفــال يف مـدار التعلــيم العـام وفقـا
لم ــروف ك ــل حال ــة .وق ــد بل ــغ ع ــدد االطف ــال املس ــتفيدين م ــن ال ــدار ح ـ ع ــام
2012م (185و طفالا منهم (107و ذكرا و(78و أنثى ،وحسب اآلي:
اخلدمات

ذكور

اناث

اال مالت

إقامة داخلية
رعاية ارية
تأهيل أسري

11
58
38

7
33
38

18
91
76

المجموع

48/74

107

78

185
GE.16-01045

CRPD/C/OMN/1

 -184تقــدم مراكــز الوفــاء االجتمــاعي وهــي مسسســات اجتماعيــة حكوميــة باطافمــات خــدمات
متنوعـة لألطفـال ذوي االعاقـة حسـب حاالهتـا ،وتعمــل هـذه املراكـز علـى دعـم ورعايـة األطفــال ذوي
االعاقــة ةــدف تكييــف الطفــل مــع حميطــه مــن خــالل األنشــطة وال ـربامل وتــتلخص أهــداف كــل مــن
هذه املراكز فيما يلي:
 1-184تق ــدا خ ــدمات التأهي ــل النفس ــي واالجتم ــاعي للطف ــل املع ــا لتهيرتت ــه االن ــدماج يف
اجملتمع وفق إمكاناته وقدراته واالستفادة من اإلمكانيات اجملتمعية املتاحة للوصول إىل ذلل.
 2-184توجيــه وإرشــاد أســرة الطفــل املعــا إىل كــل مــا يتعلــق بواقــع ومتطلبــات اإلعاقــة
وكيفية التكيف معها وترشيد اهتمامها بالطفل املعا .
 3-184إذك ــاء روح العم ــل االجتم ــاعي التش ــاركي م ــع اجملتم ــع بتق ــدا أفض ــل اخل ــدمات
لألطف ــال ذوي اإلعاق ــة وتفعي ــل عملي ــات ال ــدمل مبختل ــف أنواع ــه لألطف ــال ذوي اإلعاق ــة
وهتيرتة الطفل املعا لاللتحا باملسسسات التعليمية.
وج قوضح اع اد اال فاج المسيفي قط بخر اات افاكرز الو راء ليأهيرل األ فراج المعراقيط
حس المحا ظة ونوع اإلعاقة و يما قلت:
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خفيفة

ضعف مسع

صعوبة نطق

شلل دمافي

ضمور عضالت

شلل أطفال

متوسطة

المجموع

23

415

أصم

1
مسقا
4
مشال الباطنة
جنو الباطنة 1
5
الداخلية
مشال الشرقية 4
جنو الشرقية 2
1
الربميي
1
الماهرة
3
فار
1
مسندم

20
107
21
58
60
30
15
20
75
9

5
33
صفر
65
65
32
12
5
56
10

2
100
37
112
65
8
36
39
54
12

2
 4صفر 1
44
3 13 4
 5صفر صفر 33
65
6 12 15
31
9 14 4
12 19
1 4
صفر صفر صفر 12
9
3
2 2
74
5 36 42
6
2
6 2

كفيف

اطافمة

عدد املراكز عدد العامالت

إعاقة حركية

ضعف نمر شديد

إعاقة ذهنية

إعاقة مسعية

إعاقة بصرية

 1صفر
صفر 1
صفر 1 3
2
صفر صفر  1صفر
صفر صفر 11
4
2 1
3
3
 1صفر
2 11
صفر صفر صفر
3
صفر صفر
3
2
3 6 14
6
 4صفر
1
4

35 288 48 84 82 465 283

24

أخرى

اال مالت

49
52
34
38
78
28
1
صفر
80
5

65
255
110
328
275
118
64
65
376
52

1708 365 17 17
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 -185يعم ــل مرك ــز رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقر ب ــاخلوض من ــذ إنش ــائه ع ــام  1987عل ــى ت ــدريب ذوي
اإلعاقـة وتــأهيلهم مهنيـا وعلميــا وثقافيـا لتمكيــنهم مـن االلتحــا بســو العمــل واالنــدماج يف اجملتمــع
وتتلخص أهداف هذا املركز يف:
 1-185تدريب ذوي اإلعاقة على املهن املناسبة لقدراهتم بداية من عمر  16سنة.
 2-185تقدا الربامل الرتبوية املساندة لعملية التأهيل املهين.
 3-185مســاعدة ذوي اإلعاقــة عــن طريــق تأهيلــه مهنيـ ا لضــمان حصـوله علــى مــورد را
ثابــت مــن خــالل عمــل مناســب ،أو مــن خــالل تنفيــذ مشــروعات مــدرة للــدخل سـواء فرديــة
أو مجاعية.
 -186بلــغ عــدد امللتحقــر بــاملركز للعــام التــأهيلي (2012/2011و حســب ان ـوا اإلعاقــة يتلق ـوا
ت ــدريبهم وت ــأهيلهم يف جم ــال اإلدارة واحلاس ــب اآليل ،األعم ــال اليدوي ــة واحلرفي ــة ،احل ــدادة واللح ــام،
النجارة والدهان ،اخلياطة ،والرتبية األسرية كما مبر اآلي:
حركية
ذكور
16

إناث
5
21

مسعية
ذكور
17

إناث
5
22

اخرى
ذكور
9

إناث
9
18

المجموع
إناث
ذكوم
42

19
61

الجملة
61

 -187ابتــداء مــن العــام التــأهيلي  2014 ،2013تغــري دور املركــز لريعــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الذهنية إضافة اىل:
 1-187مراكز التدريب املهين التابعـة لـواارة القـوى العاملـة حيـمل بـدأت اعتبـار مـن العـام
الت ــأهيلي  2013 ،2012م باس ــتقبال األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة الس ــمعية واحلركي ــة حي ــمل
بلغ عددهم (116و شخص ا.
 2-187ويـ ــتم حاليـ ــا إجنـ ــاا ثـ ــالث مراكـ ــز رعايـ ــة وتأهيـ ــل األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة يف
حمافمــات فــار ،الداخليــة ،الباطنــة مشــال لتقــدا خــدمات نوعيــة متخصصــة مبجـال التأهيــل
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 3-187دار األمـ ــان والـ ــي مت افتتاحهـ ــا خـ ــالل العـ ــام  2012للعنايـ ــة بـ ــذوي اإلعاقـ ــات
الشديدة.
 4-187ي ــتم حالي ــا إنش ــاء ث ــالث وح ــدات متخصص ــة باألطف ــال ذوي إعاق ــة التوح ــد يف
ثالث حمافمات بالسلطنة لتقدا خدماهتا أذه الفرتة من الشخاص ذوي اإلعاقة.
 5-187ج ــاري اإلع ــداد إلنش ــاء مرك ــز وط ــين متخص ــص للمص ــابر ب ــالطيف ألتوح ــدي
حبيمل يكون مرجعا للمراكز احلكومية واألهلية الي تقدم هذه اخلدمة.
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 -188إضــافة لــذلل مت إنشــاء ورشــة لتصــنيع املعينــات احلركيــة لــذوي اإلعاقــة بــدار رعايــة األطفــال
املعــوقر ،بتمويــل مــن إحــدى مسسســات القطــا اخلــاص ةــدف تلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي
اإلعاقة الرعائية والتأهيلية.
 -189وهنالل العديد من اجلمعيات االهلية الي تع بتأهيل األشخاص ذوي االعاقة نذكر منها:
أوالا :مجعية رعاية األطفال املعاقر
 -190وهــي مجعيــة اهليــة اشــهرت يف عــام 1991م مبوجــب الق ـرار الــوااري رقــم (91/19و وُتــدم
األطف ــال ذوي اإلعاق ــات الذهني ــة البس ــيطة واملتوس ــطة واإلعاق ــة الس ــمعية واإلعاق ــات املزدوج ــة م ــن
ســن  14-5ســنة مــن اجلنســر وتقــدم خــدماهتا التأهيليــة مــن خــالل (11و مرك ـزا مبختلــف واليــات
الس ــلطنة منه ــا مرك ــز للتوح ــد ومرك ــز االرش ــاد االس ــرى وبل ــغ ع ــدد امللتحق ــر ة ــا (421و م ــن ذوي
اإلعاقة من اجلنسر ،ومن أهم خدمات اجلمعية:
 1-190تقدا خدمات الربامل التعليمية لكل إعاقة على حدة.
 2-190تقدا خدمات العالج الطبيعي لذوي اإلعاقات احلركية.
 3-190تقدا خدمات التخاطب والنطق لذوي اإلعاقات السمعية.
 4-190تقدا برامل تعليمية لذوي إعاقة التوحد.
 5-190تقدا خدمات اإلرشاد األسري.
 -191وهتــدف ال ـربامل التأهيليــة املقدمــة باجلمعيــة إىل تطــوير القــدرات واملهــارات التاليــة لألطفــال
وه ـ ــي :امله ـ ــارات االس ـ ــتقاللية  -امله ـ ــارات احلركي ـ ــة والع ـ ــالج الطبيع ـ ــي  -امله ـ ــارات االجتماعي ـ ــة -
املهارات اللغوية والنطقية  -املهارات اإلدراكية واملعرفية  -النشاطات الالمنهجية والرتفيهية.
ثانيا :مجعية التدخل املبكر
 -192تأسســت يف مســقا عــام  2000مُ .تــتص بتقــدا الرعايــة لألطفــال ذوي اإلعاقة حــديثي الـوالدة
وح ـ ســن  6ســنوات ،وتقــدم اجلمعيــة حالي ـ ا خــدماهتا مــن خــالل مركــز متخصــص تعمــل بــه اخصــائيات
مسهالت ومساعدات يف جمال ذوي اإلعاقة مثل إصابات العمى أو اإلعاقة العقلية احلادة.
 -193يقدم املركز خدماته من خالل الربامل التالية:
 1-193برن ــامل روض ــة األطف ــال :يعتم ــد عل ــى نم ــام املونتس ــوري يف نش ــاطات الروض ــة
التعليمية والرتفيهية.
 2-193برنامل العـالج الطبيعـي :يـوفر خـدمات الفحـص والتقيـيم والعـالج لألطفـال مـن
ذوي اإلعاقة حديثي الوالدة.
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 3-193برنــامل ع ــالج النط ــق :يعتم ــد عل ــى اي ــارة األخص ــائير الدوري ــة لفح ــص وتقي ــيم
حاالت األطفال املتعلقة بالنطق والسمع ومن تقدا اجللسات العالجية الالامة.
 4-193برن ــامل الزيـ ــارات املنزليـ ــة (ب ــورتل( :يعتمـ ــد الربنـ ــامل عل ــى األم لكو ـ ــا العنصـ ــر
ال ـرئي يف االهتمــام بالطفــل ،وتقــق الربنــامل مــن خــالل الزيــارات املنزليــة التعليميــة الدوريــة
لألخصائيات يف هذا اجملال األهداف التالية:
 1-4-193توسيع دائرة تقدا اخلدمات إىل عدد أكرب من األطفال.
 2-4-193توسيع جمال اخلدمة إىل كل الشرتة العمرية الي ترعاها اجلمعية.
 3-4-193نشر الوعي يف اجملتمع.
 5-193برنــامل الــدعم األســري :يتكــون مــن جمموعــات دعــم أس ـرية يكو ــا املركــز ومــن
خالأا يلتقي أهـايل األطفـال املصـابر ب عاقـات (مثـال ذلـل متالامـة داونو حيـمل يناقشـون
مشكالت أطفاأم وما يعانونه من جرائها ،ويتبادلون اآلراء ويساندون بعضهم البعر.
 6-193برن ــامل التوعي ــة وتعزي ــز التأيي ــد لقض ــية اإلعاق ــة :يتك ــون م ــن مح ــالت توعي ــة ع ــرب
ال ـ ـربامل التعليميـ ــة ووسـ ــائل اإلعـ ــالم املختلفـ ــة ةـ ــدف نشـ ــر الـ ــوعي بـ ــر قطاعـ ــات اجملتمـ ــع
املختلفة وتفعيل دورها يف مساندة ودعم ذوي اإلعاقة.
 7-193الربن ــامل الت ــدري  :يه ــدف لتنمي ــة وتط ــوير مه ــارات امل ــو فر واملو ف ــات ض ــمن
اخلطا التدريبية السنوية لواارة التنمية االجتماعية.
 -194ارتفـا عــدد األطفــال واألســر املســتفيدين مـن خــدمات اجلمعيهــة يف تلــف براجمهــا (الروضــة،
الزيــارات املنزليــة ،وحــدة التقيــيم والتأهيــلو ليبلــغ تقريبــا (300و ،ســا ســاهم يف تكثيــف عــدد العــاملر
يف برامل املركز املختلفة.
 -195تق ــوم واارة التنمي ــة االجتماعي ــة بالتأهي ــل الرياض ــي لألطف ــال م ــن ذوي اإلعاقةةةة م ــن خ ــالل
األنشطة الرياضية للفريق الوطين الرياضي للمعاقر ،ومن خالل الدورات التدريبية للمتطوعر.
 -196تشــار واارة الصــحة اجلهــات املعنيــة األخــرى يف االهتمــام بةةة وي اإلعاقةةة مــن خــالل تــوفري
اخلــدمات الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة متمثلــة مبجموعــة ب ـرامل وقائيــة كربنــامل صــحة البصــر ومراقبــة
النمــو وبرنــامل احلــد مــن اإلصــابات وتــدعيم الســالمة ورعايــة األمومــة والطفولــة وبرنــامل التحصــر،
كم ـ ــا تق ـ ــوم ال ـ ــواارة بت ـ ــوفري خ ـ ــدمات الع ـ ــالج الطبيع ـ ــي وت ـ ــوفري األطـ ـ ـراف الص ـ ــناعية وفريه ـ ــا م ـ ــن
االحتياجــات حســب اإلمكانيــات املتاحــة ،إضــافة إىل اخلــدمات العالجيــة املقدمــة مــن خــالل شــبكة
اخلدمات الصحية املنتشرة يف السلطنة.
 -197مت القيام ببعر الربامل احلوارية املوجهة لألطفال حيمل يشار األطفال ذوي اإلعاقة ةا.
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 -198إن الئح ــة جملـ ـ اآلب ــاء واألمه ــات الص ــادرة ب ــالقرار ال ــوااري رق ــم 99/10ق ــد جعل ــت م ــن
أهــداف هــذه اجملــال رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة ،واقـرتاح الـربامل الــي تنمــي قــدراهتم مبــا يســهم يف
رفع املستوى التعليمي واالجتماعي أم.
 -199يتض ـ ــو س ـ ــا تق ـ ــدم أن األطف ـ ــال ذوي اإلعاق ـ ــة تص ـ ــلون عل ـ ــى الرعاي ـ ــة والتعل ـ ــيم والت ـ ــدريب
وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفـق بـرامل جلهـات متعـددة حكوميـة وأهليـة ،ويـتم التنسـيق
حالي ـ ا يف هــذا اجملــال مــن خــالل اللجنــة الوطنيــة لرعايــة املعــاقر .كمــا تقــوم هــذه اللجنــة مــن خــالل
اجله ــات املمثل ــة فيه ــا تنفي ــذ مح ــالت توعي ــه للمجتم ــع باس ــتخدام مجي ــع وس ــائل االتص ــال املس ــموعة
واملرئيـ ــة واملكتوبـ ــة  ...اخل ملواجهـ ــة املواقـ ــف السـ ــلبية اجتـ ــاه األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة عامـ ــة ومـ ــنهم
األطفال ذوي اإلعاقة.
 -200أخــذت اجلمعيــات االهليــة املعنيــة ومنهــا مجعيــة التــدخل املبكــر لألطفــال ذوي االعاقــة علــى
عاتقهــا تط ــوير برن ــامل لتأهيــل وت ــدريب املعلم ــات والعــاملر يف جم ــال الرتبي ــة اخلاصــة لتط ــوير وتعزي ــز
معرفتــه وفهمــه للــدور األساســي الــذي يقــوم بــه يف منــو الطفــل وتطــوره ،لــذا ســعت إىل إكســا طــاقم
التدريب والتأهيل مسهالت جامعية )دبلوم تربية خاصةو بالشراكة مع جامعة نزوى:
دفعة أوىل30( 2009-2007 :و معلمة تعمل حالي ا باملركز
دفعة ثانية45( 2012 -2009 :و معلمة جتهز للعمل باملركز اجلدي

المادة ()27
العمل والعمالة
 -201يــتم االهتمــام بالعمــل والعمالــة الــي ُتــص األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل احلكومــة مــن
خ ــالل تش ــكيل جلن ــه برئاس ــة وك ــالء وااري (واارة التنمي ــة االجتماعي ــة وواارة الق ــوى العامل ــةو ملتابع ــة
املوض ــو م ــن خ ــالل فري ــق العم ــل املش ــرت م ــع واارة الق ــوى العامل ــة للبح ــمل ع ــن الو ــائف املناس ــبة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مسسســات القطــا اخلــاص حســب املــسهالت احلاصــلر عليهــا وحســب
ق ــدراهتم اجلس ــمية والعقلي ــة ،وتكلي ــف أخص ــائير اجتم ــاعير م ــن واارة التنمي ــة االجتماعي ــة ملباش ــرة
عمله ـ ــم يف واارة الق ـ ــوى العامل ـ ــة ملتابع ـ ــة الشـ ـ ـوافر ال ـ ــي حت ـ ــدث يف س ـ ــجل الق ـ ــوى العامل ـ ــة لتوجي ـ ــه
األش ــخاص امل ــسهلر م ــن ذوي اإلعاق ــة إليه ــا  -حي ــمل مت تش ــغيل (659و م ــنهم حس ــب إحص ــائي ا
سجل القوى العاملة ح اية عام 2012م.
 -202مت تش ــكيل جلن ــة للت ــدريب والتش ــغيل لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة برئاس ــة س ــعادة وكيل ــة واارة
الق ــوى العامل ــة وعض ــوية سثل ــر ع ــن اجله ــات ذات العالق ــة التالي ــة (واارة اخلدم ــة املدني ــة/التو ي ــف،
الق ــوى العامل ــة/التش ــغيل ،الكلي ــة التقني ــة العلي ـ ـا ،التوجي ــه امله ــين والت ــدريب املي ــدا  ،ش ــرطة عمـ ــان
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الســلطانية ،املديريــة العامــة للمعــايري املهنيــة وتطــوير املنــاهل التدريبيــة ،مجعيــة رعايــة االطفــال املعــاقر،
مجعية النور للمكفوفر ،اخصائي تأهيل معاقر بواارة التنمية االجتماعيةو ُتتص اللجنة مبا يلي:
 1-202التخطيا لتأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة.
 2-202وضـ ـ ــع خطـ ـ ــة متكاملـ ـ ــة لـ ـ ــدمل األشـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ــة يف فـ ـ ــرص التأهيـ ـ ــل
والتدريب والتشغيل.
 3-202متابعـ ــة األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة ال ـ ــذين أ ـ ــو التأهي ـ ــل والت ـ ــدريب م ـ ــن حي ـ ــمل
حصوأم على فرص عمل.
 4-202تــوفري املعلومــات عــن ســو العمــل والو ــائف املتاحــة واالفــا املســتقبلية ملراكــز
التأهيل والتدريب.
 5-202تطــوير بـرامل التأهيــل والتــدريب املهــين مــن خــالل إعــداد الدراســات حــول املهــن
والو ائف مبا يتالءم والتقنيات احلديثة.
 6-202تشجيع القطا اخلاص على التوسع يف تدريب وتشغيل األشخاص ذوي االعاقة.
 7-202اقرتاح املس رات والندوات وورت العمل يف املواضيع الداخلة يف اختصاصات اللجنة.
 -203مت تشـ ــكيل جلنـ ــة للتأهيـ ــل والتـ ــدريب والتشـ ــغيل متفرعـ ــة عـ ــن اللجنـ ــة الوطنيـ ــة للمعـ ــاقر -
وبرئاســة وكيــل واارة القــوى العاملــة واجلهــات ذات العالقــة االخــرى وقــد حــددت مهامهــا وُتصصــاهتا
بالقرار الوااري رقم 2012/204م( .مرفق رقم 13و.
 -204نــص قــانون رعايــة وتأهيــل املعــاقر (2008/63مو يف املــادة (9و تلتــزم اجلهــات احلكوميــة
وأصــحا األعمــال الــذين يســتخدمون ســر عــامال فــأكثر بتعيــر مــن ترشــحه واارة القــوى العاملــة
مــن املعــاقر املــسهلر مــن واقــع ســجل القــوى العاملــة الوطنيــة ،وذلــل بنســبة مــن الو ــائف أو املهــن
املطلــو شــغلها  -ويصــدر بتحديــد هــذه النســبة  -بعــد أخــذ رأى الــواير  -قـرار مــن جملـ اخلدمــة
املدنيــة فيمــا يــص اجلهــات احلكوميــة ،وق ـرار مــن وايــر القــوى العاملــة فيمــا يــص القطــا اخلــاص.
وع ــب يف حال ــة تعي ــر أو اس ــتخدام مع ــا دون ترش ــيو م ــن واارة الق ــوى العامل ــة إخطاره ــا ب ــذلل
خــالل ثالثــر يومــا مــن تســلمه العمــل لالعتــداد بــذلل عنــد حســا النســبة املقــررة .ويتمتــع مــن يــتم
تعيينه وفقا ألحكام هذه املادة باحلقو واملزايا املقررة للمو فر والعمال اآلخرين .
 -205فعلى مستوى القطا اخلاص حيمل ألزم أصحا األعمال الذين يسـتخدمون سـر عـامال
ف ـأكثر بتعيــر مــن ترشــحه واارة القــوى العاملــة مــن املعــاقر املــسهلر مــن واقــع ســجل القــوى العاملــة
الوطنيــة وبنســبة  %2مــن الو ــائف او املهــن املطلــو شــغلها باإلضــافة إىل مــا يــتم احتســا تشــغيل
شخص واحد من ذوي اإلعاقة يف أي من مسسسات القطا اخلاص عن شخصر يف نسبة التعمر.
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 -206أما بشأن تشغيل األشـخاص يف القطـا احلكـومي والـذي اعتمـد وفـق القـانون املـذكور ،فقـد
أقـر جملـ اخلدمـة املدنيــة املـوقر ذلـل لسـته رقــم (1و املنعقـدة يف 15فربايـر  2009علـى أن التقــل
النســبة عــن (%1و مــن الو ــائف الشــافرة املعلــن عنهــا وملــدة (3و ســنوات يعــاد تقييمهــا بعــد ذلــل
(رفعـت النسـبة إىل  %2و ،كمـا ميكــن ألي معـا التنـاف علـى أي و يفــة معلـن عنهـا ،ويتمتـع مــن
يــتم تعينــه وفقــا إلحكــام هــذه املــادة باملزايــا واحلقــو املقــررة للمـواطنر اآلخـرين وقــد نفــذ ذلــل فعليــا
م ــن خ ــالل الس ــنة املاض ــية 2011م حي ــمل مت تنفي ــذ مش ــرو مش ــرت ب ــر واارة التنمي ــة االجتماعيـ ـة
ومنمم ــة العم ــل الدولي ــة وواارة الق ــوى العامل ــة يه ــدف إىل اي ــادة ف ــرص تأهي ــل وتش ــغيل األش ــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن خــالل خط ـوات عمليــة مرحليــة بــدجمهم بالت ــدريب يف مراكــز التــدريب املهــين م ــع
اآلخرين ليصار فيما بعد بتوسيع جماالت تشغيلهم يف القطاعات املختلفة.
 -207نف ــذت احلكوم ــة مش ــروعا لتط ــوير ب ـرامل الت ــدريب والتش ــغيل لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــع
منممــة العمــل الدوليــة بتمويــل مشــرت بــر احلكومــة واالجفنــد وجــاري العمــل علــى تنفيــذ مــا انتهــى
إليه من توصيات يف هذا اجملال.
 -208وفــق هــذا املشــرو مت إش ـرا (13و مو فــا ومو فــة مــن املعنيــر واألخصــائير االجتمــاعير
ومـ ــن الـ ــواارات ذات العالقـ ــة (التنميـ ــة االجتماعيـ ــة  -القـ ــوى العاملـ ــة  -الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم  -اخلدمـ ــة
املدنيــةو بورشــة عمــل ةــذا اخلصــوص يف معهــد (تورينــو  -ايطاليــاو اختصــت مبجــال تــدريب وتشــغيل
األشخاص ذوي اإلعاقة بغية اطالعهم على جتربة الدول املتقدمة ةذه اجملاالت.
 -209مت وض ـع الئحــة جديــدة ملشــروعات م ـوارد الــرا لتمكــر أف ـراد أســر الضــمان االجتم ــاعي
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حتســر دخــوأم ،وذلــل بتقــدا قــروض بــدون فوائــد لتنفيــذ مشــاريع
خاصــة تــدر علــيهم دخــل شــهري ويــتم تســديد مبلــغ القــرض بعــد ســنة مــن بــدء املشــرو وبأقســا
ميس ــرة للغاي ــة ،وميك ــن يف ح ــال جن ــاح املش ــرو إعف ــاء املس ــتفيد م ــن تس ــديد املبل ــغ إذا تق ــدم بطل ــب
ذلــل ،كمــا يــتم حتفيــز املشــاريع ب ـ جراء مســابقة وتقــدا ج ـوائز قيمــة األوىل منهــا تفــو قيمــة القــرض
وقد بلغ أعداد املستفيدين من هذه املشروعات ح اية عام 22( 2012و مستفيدا.
 -210ت ــتم محاي ــة ح ــق ه ــسالء األش ــخاص يف العم ــل وتم ــر التميي ــز م ــن جان ــب أرب ــا العم ــل ض ــد
األشخاص ذوي اإلعاقـة يف عمليـة التو يـف ويهيـئ أصـحا العمـل ـروف العمـل والسـالمة يف مكـان
العمــل مبــا يتناســب مــع األوضــا البدنيــة للعــاملر مــن ذوي اإلعاقــة .وتمــر كــذلل التمييــز ضــد هــسالء
العاملر من حيمل األجور والرواتب والرتقية ومنو املسهالت املهنية واملكافأة والتأمينات االجتماعية.
 -211وتشــجيع ا لتو يــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تقــدم أــم خــدمات التو يــف باجملــان ،مبــا يف
ذل ــل املعلوم ــات املتعلق ــة بالو يف ــة .إض ــافة إىل حقه ــم يف التن ــاف عل ــى الو ــائف االخ ــرى خ ــارج
النس ــبة املق ــررة أ ــم (%2و .ويش ــمل ذل ــل الرج ــال والنس ــاء ذوي اإلعاق ــة عل ــى ق ــدم املس ــاواة وف ــق
متطلبات الو ائف املالئمة أم.
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 -212تــق لألشــخاص ذوي االعاقــة االنتســا اىل نقابــات العمــال ،وال عــوا ألي ر عمــل أو
مسسسـ ــة عمـ ــل مشـ ــموله بـ ــذلل أن تعـ ــوقهم عـ ــن عمـ ــل ذلـ ــل أو تقيـ ــد قـ ــدرهتم عليـ ــه .كـ ــون حـ ــق
األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنضمام إىل النقابات مكفول حبكم القانون.
 -213وي ــنص ق ــانون العم ــل العم ــا عل ــى أن ــه ال ميك ــن ل ــر العم ــل إ ــاء عق ــد العم ــل يف حال ــة
إصــابة العامــل مبــرض مــن أمـراض املهنــة أو ب صــابة يف مكــان العمــل خــالل عملــه والتأكــد مــن فقدانــه
للقدرة على العمل بشكل جزئي أو كامل ،وباإلمكان توجيهه إلعادة التأهيل من إصابات العمل.
 -214وحتمــر احلكومــة العمــل القســري ويف حــال قيــام ر العمــل بـ كراه عمالــه ومــنهم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة بتقييــد ح ـريتهم الشخصــية اثنــاء العمــل ،فيعــد ذلــل انتهــا للق ـوانر والل ـوائو املتعلقــة
ب دارة العمل ،ويعاقب األشـخاص املسـسولون مباشـرة عـن هـذه اجلرميـة حسـب القـوانر ذات العالقـة،
تمــر أيضــا علــى أي شــخص أن يســتخدم العنــف أو التهديــدات أو التقييــد فــري املشــرو للحريــة
الشخصية من أجل إجبار مو ف على العمل.
 -215ويف سـيا التوجيهـات السـامية بــالتعير مت تو يـف مجيـع األشــخاص ذوي اإلعاقـة مـن محلــة
املسهالت اجلامعية والدبلوم من خرعي اجلامعات على قدم املساواة مع فريهم.
 -216وبصـ ــدور املرس ـ ــوم الس ـ ــلطا رقـ ــم (2011/98و أص ـ ــبحت اأيرت ـ ــة العامـ ــة لس ـ ــجل الق ـ ــوى
العامل ــة ه ــي املس ــسولة ع ــن قض ــايا تش ــغيل االش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،و ق ــد مت تش ــكيل جلن ــة برئاس ــة
ســعادة وكيــل واارة القــوى العاملــة وواارة التنميــة االجتماعيــة واجلهــات االخــرى ذات العالقــة للتنســيق
لذات الشأن.

المادة ()28
اسيوى المعيشة الالئق والحماقة اال يماعية
 -217فق ــد كفل ــت مـ ـواد ق ــانون الض ــمان االجتم ــاعي الص ــادر باملرس ــوم الس ــلطا رق ــم 84/87
وتعديالت ــه لألش ــخاص ذوي االعاق ــة حق ــا يف الرعاي ــة االجتماعي ــة يف إط ــار املعاش ــات الش ــهرية ال ــي
ــنو مبوجــب هــذا القــانون حتــت فرتــة العــاجزون عــن العمــل ســن يثبــت مــن الفحــص الطـ أنــه فــري
قــادر علــى القيــام بــأي عمــل أو نقصــت قدرتــه علــى العمــل املناســب بســبب مــرض أو إعاقــة معينــه.
حي ــمل بل ــغ عـ ــدد ح ــاالت العج ـ ـز  23164ح ـ ـ اي ــة س ــنة ( 2012مو حالـ ــة مص ــابة ب عاقـ ــة
مستدمية أو مرض ومن سن أقل من  8سنه وح 59سن ويصرف وفق ذلل:
 1-217األطفــال مــن ذوي اإلعاق ــة الــذين تت ــاجون للمســاعدة ش ـريطة أن يكــون لدي ــه
إعاقـة مسـتدمية أو مـرض تتـاج إىل مراجعـة مسـتمرة للمستشـفيات أو احتياجـات خاصـة أو
فذاء خاص أو أدوية خاصة فري متوفرة بالصيدليات احلكومية.
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 2-217للب ــالغر م ــن 18س ــنة ودون الس ــتر عام ــا ش ـريطة ان تك ــون االعاق ــة مس ــتدمية،
وكــذلل وجــود م ــرض مينعــان الش ــخص املصــا م ــن سارســة أي عم ــل كــان  ...ويف مجي ــع
األحـوال يشــرت عــدم وجــود مصــدر دخــل منــتمم يعــادل قيمــة معــات الضــمان االجتمــاعي
املستحق فأن كان أقل يكمل املعات وفق قانون الضمان االجتماعي.
 3-217املعـا املسهــل الـذي حصــل علـى تــدريب معـر مالئــم لقدراتـه فـ ن االوىل إحلاقــة
بعمــل مالئــم اال اذا تعــذر حص ـوله علــى عمــل ألســبا ال تعــود عليــه فيصــرف لــه معــات
الضـمان االجتمــاعي علـى ان يســتمر البحـمل عــن فرصــة عمـل لــه ويف مجيـع االحـوال يراعــى
عدم وجـود قريـب ملـزم جتـب عليـه النفقـة وذلـل وفـق قاعـدة االلـزام املعتمـدة بـالقرار الـوااري
رقم (2014/53و.
 -218كـ ــذلل كفلـ ــت م ـ ـواد هـ ــذا القـ ــانون إمكانيـ ــة معاونـ ــة األشـ ــخاص ذوي اإلعاقةةةة سـ ــن تثبـ ــت
صالحيتهم للتأهيل على القيام بعمـل منـتل يناسـب حـالتهم يف إطـار مشـروعات مـوارد الـرا أو مـن
خالل منو القروض امليسرة عن طريق برامل االقراض (سندو.
 -219تضمن قانون اخلدمـة املدنيـة واللـوائو التنفيذيـة الصـادرة مبوجبـه املعاملـة الو يفيـة واخلاصـة بـاملو ف
احلكومي الذى يتعرض لىصابة ب عاقة أثناء العمل وبسببه حيمل كفل له القانون حقوقه الو يفية.
 -220وكفــل قــانون التأمينــات االجتماعيــة للعــاملر بالقطــا اخلــاص حقــوقهم عنــد االصــابة بــأي
إعاقة أثناء العمل وبسببه.
 -221أتاح قانون املعاشـات التقاعديـة ألخـوة صـاحب املعـات املتـوىف نصـيبا يف املعـات مـن مـورثهم
إذا كانوا مصابر ب عاقة أو عجز مهما بلغ عمرهم وذلل استثناء من قواعد القانون.
 -222كفل ـ ــت الل ـ ـوائو والق ـ ـرارات املنمم ـ ــة للمس ـ ــاعدات االجتماعي ـ ــة يف مواده ـ ــا مس ـ ــاعدة ذوي
اإلعاقــة بتزويــدهم بــاألجهزة التعويضــية والكراســي املدولبــه واالطـراف الصــناعية الــي تتاجو ــا وذلــل
على نفقة احلكومة.
 -223ك ــذلل ض ــمنت مس ــاعدهتم يف سـ ــداد قيم ــة اس ــتهال املـ ــاء والكهرب ــاء ملن ــااأم أو أجـ ــور
إدخاأــا إليهــا .باإلضــافة إىل مســاعدة أبنــائهم امللتحقــر مبراحــل دراســية بعــالوات شــهرية .باإلضــافة
إىل إج ـراء الرتميمــات والتحــويرات الالامــة حلالــة اإلعاقــة يف مســاكن ذوي اإلعاقةة مبــا ييســر لــه احلركــة
داخل املنزل أو يسهل له استخدام مرافقه.
 -224نص ــت املـ ــادة (6و م ــن قـ ــانون رعايـ ــة وتأهي ــل املعـ ــاقر علـ ــى ان تس ــاعد الـ ــواارة يف تـ ــوفري
التجهي ـزات املناســبة للمعــا مبســاكن األســر فــري القــادرة علــى تــوفري هــذه التجهي ـزات ،وذلــل وفق ـا
للقواعد واإلجراءات الي يصدر ةا قرار من الواير .
 -225اإلعفاء من رسوم األراضي السكنية واستفادهتم من برامل اإلسكان احلكومية املختلفة.
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المادة ()29
المشامكة ت الحياة السياسية والعااة
 -226تكفــل الدولــة كــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التمتــع بــاحلق يف املشــاركة بصــورة فعالــة
وكاملة يف احلياة السياسية والنقابيـة والعامـة دون قيـد أو شـر اسـتثنائي بالنسـبة أـم ،شـأ م يف ذلـل
شــأن الشــخص فــري ذي اإلعاقــة ،كمــا تقــوم الدولــة بتهيرتــة بيرتــة اعابيــة داعمــة حلقــوقهم يتس ـ أــم
فيهــا املشــاركة الفعليــة والكاملــة يف تســيري الشـرتون العامــة علــى قــدم املســاواة مــع أقـرا م مــن فــري ذوي
االعاقــة ،وتشــجع مشــاركتهم يف صــيافة السياســات والـربامل اخلاصــة ةــم وكــل مــا مــن شــأنه أن يعـ
باخلــدمات الــي تقــدم أــم وباللجــان املعنيــة بــذلل وإش ـراكهم فعليــا يف ذلــل بأنفســهم أو مــن خــالل
ذويهم أو اجلمعيات الي ثلهم.
 -227يــنص قــانون انتخابــات أعضــاء جمل ـ الشــورى بأنــه تــق لكــل م ـواطن (ومــنهم األشــخاص
ذوي اإلعاقــةو ان يطل ــب قي ــده يف الســجل االنتخ ــات م ـ م ــا أمت واحــدا وعش ـرين عام ــا ميالدي ــا يف
األول م ــن ش ــهر ين ــاير م ــن س ــنة االنتخ ــا كم ــا ض ــمن الق ــانون أ ــم احل ــق يف التص ــويت والرتش ــيو
النتخ ــا أعض ــاء جملـ ـ الش ــورى وعلي ــه فـ ـ ن االنتخ ــا يك ــون ح ــق شخص ــي للناخ ــب مكف ــول
مبوجب القانون.
 -228كم ــا ي ــنص ق ــانون انتخاب ــات أعض ــاء جملـ ـ الش ــورى بت ــويل أح ــد أعض ــاء جلن ــة التص ــويت
مســاعدة الناخــب فــري امللــم بــالقراءة والكتابــة أو مــن يعجــز عــن اإلدالء بصــوته ،وذلــل بوضــع إشــارة
يف اخلانـة املخصصـة أمـام اسـم املرشـو الـذي اختـاره الناخـب ،علـى أن يتلـو عضـو لخـر اسـم املرشــو
الذي اختاره الناخب ،يسلمه االستمارة ليضعها يف صندو التصويت.
 -229وحت ــرص اجله ــات املعني ــة عل ــى التأكي ــد قب ــل ب ــدء العملي ــة االنتخابي ــة بض ــرورة قي ــام اللج ــان
املس ـرتولة عــن االنتخابــات بت ــوفري وســائل الراحــة لــذوي االحتياج ــات اخلاصــة مــن أجــل املش ــاركة يف
االنتخابــات بكــل مرونــة ويســر وذلــل مــن خــالل تــوفري قاعــات تصــويت صصــة أــم يف كــل مركــز
انتخات ،وأن يكون أم األولوية يف التصويت.
 -230أصــدرت واارة التنميــة االجتماعيــة دليــل االنتخابــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حتــت عن ـوان
ســاند كــي أمــار حقــي االنتخــات وهــو كتيــب اسرتشــادي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وللجــان
االنتخابـ ــات ومتطلبـ ــات مشـ ــاركة ذوي اإلعاقـ ــة يف االنتخابـ ــات ليضـ ــمن مشـ ــاركة األشـ ــخاص ذوي
اإلعاقــة يف كافــة االنتخابــات .ووا علــى اجلمعيــات الــي تعــين باإلعاقــة ومراكــز االنتخابــات وجهــات
اإلشراف على االنتخابات ذوي اإلعاقة أنفسهم.
 -231تعلــق الســلطنة أمهيــة علــى دور مسسســات اجملتمــع املــد املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
علــى تنمــيم النــدوات الرتوعيــة ملشــاركة االشــخاص ذوي اإلعاقــة كــال حســب نــو اإلعاقــة وبالوســائل
املالئمة أا والتعريف باملرشحر.
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 -232تعم ــل احلكوم ــة عل ــى أن يستش ــار األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة يف املس ــائل املرتبط ــة حبق ــوقهم
ومصاحلهم وباجلهود العامة املبذولـة بشـأن اإلعاقـة عنـد وضـع القـوانر واللـوائو والقواعـد والسياسـات
العام ــة .ولألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومنمم ــاهتم احل ــق يف تق ــدا املقرتح ــات إىل الوح ــدات احلكومي ــة
ذات الص ــلة عل ــى مجي ــع املس ــتويات بش ــأن املس ــائل املرتبط ــة حبق ــوقهم ومص ــاحلهم وب ــاجلهود العام ــة
املبذولــة يف شــأن اإلعاقــة .فهــم سثلــون يف اللجنــة الوطنيــة لرعايــة املعــاقر حبكــم قــانون رعايــة وتأهيــل
املعــاقر النافــذ .وتعمــل اجلمعيــات املعنيــة ةــم وعــددها ( 5وفروعهــا يف اطافمــات  15فرعــاو مــن
أجل مصاء األشخاص ذوي اإلعاقـة بتعبرتـة اجملتمـع بوجـه عـام لتعزيـز عملهـم .وهـي تعمـل يف نطـا
احل ــدود ال ــي تض ــعها القـ ـوانر واللـ ـوائو والقواع ــد ،تض ــطلع ه ــذه اجلمعي ــات عل ــى مجي ــع املس ــتويات
مبسـ ــسولياهتا لتمثيـ ــل احلقـ ــو واملصـ ــاء املشـ ــرتكة واملشـ ــروعة لألشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ومحايـ ــة هـ ــذه
احلقو واملصاء.
 -233االنتمـاء إىل اجلمعيــات الــي ــثلهم أو فريهــا متــاح وتــوفر الــواارة املختصــة مســاحات مالئمــة
مــن األراضــي مــن أمــال الدولــة جمان ـ ا أو بأســعار رمزيــة جلمعيــات ذوي اإلعاقــة ،وذلــل إلقامــة مقــر
ملزاولة األنشطة الي تعمل على خدمتهم.
 -234تض ــمن الدول ــة بكاف ــة قطاعاهت ــا احلكومي ــة واخلاص ــة ت ــع األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،بكاف ــة
حقـوقهم السياسـية علــى قـدم املسـاواة مــع فـريهم ،وحريـة التعبــري والتصـويت والرتشـو متاحــة أـم وفــق
الق ـوانر املرعيــة ،مــع االلت ـزام بتهيرتــة اللجــان بالتيس ـريات املعقولــة بتــوفري مــرتجم إشــارة وإتاحــة ق ـوائم
املرشـ ــحر بق ـ ـراءة (برايـ ــلو ،وكفالـ ــة حـ ــق التصـ ــويت عـ ــن طريـ ــق االق ـ ـرتا السـ ــري يف االنتخابـ ــات او
االستفتاءات العامة بأنفسهم أو بواسطة سثلر عنهم يتارو م حبرية.
 -235تض ــمن احلكوم ــة احلري ــة الالام ــة لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة إنش ــاء اجلمعي ــات او االحت ــادات
النوعية اخلاصة بكل إعاقة ،وفق قانون اجلمعيات االهلية.
 -236أصـ ـ ــدرت واارة التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة دليـ ـ ــل الناخـ ـ ــب اخلـ ـ ــاص باألشـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ــة
(ســاعد كــي انتخــبو يتضــمن كافــة متطلبــات الرتشــو والرتشــيو وشــروطها والبيرتــة املناســبة ملشــاركة
االشخاص ذوي اإلعاقة مبراكز االنتخابات (مرفق 14و.

المادة ()30
المشامكة ت الحياة الثقا ية وأنشطة اليف يه واليسلية والفقاضة
 -237لقـ ــد نـ ــص قـ ــانون رعايـ ــة وتأهيـ ــل املعـ ــاقر باملـ ــادة (11و علـ ــى ان تلتـ ــزم اجلهـ ــات املعنيـ ــة
باألنشـ ــطة االجتماعيـ ــة والرياضـ ــية والثقافيـ ــة بالعمـ ــل علـ ــى تيسـ ــري مشـ ــاركة املعـ ــاقر يف املعسـ ــكرات
واملنافسات الرياضية اطلية واإلقليمية والدولية ،واالهتمام بتوفري وسائل إثراء الثقافة لديهم .
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 -238تلتـ ــزم احلكوم ـ ــة بض ـ ــمان مشـ ــاركة األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة يف مراكـ ــز الش ـ ــبا والن ـ ـوادي
االجتماعيــة والرياضــية التابعــة أــا جمانــا ،مــع تــوفري اشـرتاطات اإلتاحــة الالامــة لــذلل خاصــة لألطفــال
ذوي االعاق ــة وت ــوفر الدول ــة ف ــرص لتنم ــيم األنش ــطة الرياض ــية الداجم ــة ،مب ــا يتناس ــب م ــع ن ــو ونس ــبة
اإلعاق ـ ــة ،وت ـ ــوفري العناص ـ ــر البشري ـ ـ ـ ـة املدرب ـ ــة واألدوات واملالع ـ ــب الالام ـ ـ ـ ـة الكفيل ـ ــة مبشاركته ـ ـ ـم يف
املباريــات واألنشــطة اطليــة والدوليــة .كمــا تتخــذ اجلهــات املختصــة مــا يلــزم مــن اإلج ـراءات ملشــاركة
هسالء األشخاص يف جمال ادارات االحتادات الرياضية واللجان األوملبية.
 -239مت تشــكيل جلنــة فرعيــة لرياضــة املعــاقر تتفــر عــن اللجنــة الوطنيــة للمعــاقر وبرئاســة ســعادة
وكيــل واارة الرياضــة واعضــاء مــن اجلهــات ذات العالقــة وحــددت مهامهــا وُتصصــاهتا بــالقرار الــوااري
رقم  (2010/81مرفق رقم 15و.
 -240تقــيم الســلطنة ســنويا يومــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (اليــوم العــاملي للمعــا و (ويــوم املعــا
الع ــرتو (وأس ــبو األص ــم اخلليج ــيو تق ــدم ةم ــا تل ــف الفعالي ــات وعرض ـا احتفالي ـا لط ــال مراك ــز
ودور ومــدار األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتعلــيم اخلــاص .وعــري أيض ـا تنمــيم مســابقات ومعــارض
وطنيــة ألعمــال فنــون اخلــا واللوحــات والصــور لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويف كــل عــام توجــد أكثــر
من مسابقة ومعرض ثقايف وفين لألشخاص ذوي اإلعاقة على صعيد اطافمات والواليات.
 -241يتمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة باإلعفــاء مــن تــذاكر الــدخول إىل املواقــع الســياحية ،وكــذلل
تق ــدا اخل ــدمات اإلرش ــادية لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ب ــدون مقاب ــل .أم ــا املت ــاحف وقاع ــات ع ــرض
الصــور واملراكــز الثقافيــة واحل ـدائق العامــة وفريهــا مــن املرافــق الثقافيــة العامــة فهــي مفتوحــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقة جمان ا مع توفر إمكانية الوصول اليها دون عوائق.
 -242تعمـ ــل احلكومـ ــة يف تشـ ــجيع إمكانيـ ــة احلصـ ــول علـ ــى املعلومـ ــات  .وقـ ــد بـ ــدأت القن ـ ـوات
التليفزيونيــة بــمل ب ـرامل بلغــة اإلشــارة .وتعــرض األفــالم واحللقــات التليفزيونيــة مصــحوبة بشــروح بلغــة
االش ــارة ،ومث ــة ع ــدد متزاي ــد م ــن املنش ــورات بطريق ــة براي ــل وإص ــدار الكت ــب املس ــموعة وهن ــا تق ــدم
ملحـ ــو يف إعـ ــداد الربجميـ ــات احلاسـ ــوبية للمكفـ ــوفر .وهنـ ــا بالفعـ ــل مكتبـ ــة يف جامعـ ــة السـ ــلطان
قابو توجد فيها فرف للقراءة بطريقة برايل.
 -243وقــد استضــافت الســلطنة ح ـ اآلن (2و دورات لأللعــا للمعــوقر و(2و دورات أوليمبيــة
خاصــة علــى الصــعيد الــوطين .ومثــة أنشــطة وطنيــة أيض ـ ا لكــل رياضــة علــى حــدة .وبــدأت الســلطنة
املش ــاركة يف األلع ــا األوملبي ــة للمع ــوقر واأللع ــا األوليمبي ــة اخلاص ــة واأللع ــا األوليمبي ــة للص ــم
واألنشــطة الرياضــية املنفصــلة ،وحققــت نتــائل بــاراة ،الــي احــتف فيهــا وفــد الرياضــير مبراكــزه املتفوقــة
يف عدد كل من امليداليات الذهبية والفضية.
 -244وقــد أحــرا تقــدم ملحــو يف أنشــطة الرياضــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل األوملبيــاد
اخل ــاص باملع ــاقر وجلن ــة األوملبي ــاد اخل ــاص العم ــا وق ــد مت إنش ــاء مجعي ــة األم ــل لرياض ــة ذوي اإلعاق ــة
الذهني ــة .وجت ــري تعبرت ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة عل ــى نط ــا واس ــع للمش ــاركة يف األنش ــطة الرياض ــية
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املالئمة ألوضاعهم .وتبذل اجلهود إلعداد وتشجيع األنشطة الرياضية لكل من أفراض اللياقـة البدنيـة
وإعادة التأهيل ،وتنمم األنشـطة الرياضـية الـي حتمـى مبشـاركة واسـعة مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف
املناسبات الرياضية الوطنية ،ونرفق ةذا التقرير أنشطة وإجنااات االشخاص ذوي اإلعاقة (مرفق 16و.

مابعا -الحالة الخاصة باأل فاج والنساء
المادة ()6
النساء ذوات اإلعاقة
 -245اشــارت الســلطنة يف التقريــر االويل حــول التــدابري املتخــذة لتنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
اشــكال التمييــز ضــد املـرأة ،الــذي قــدم للجنــة حقــو املـرأة يف ابريــل  ،2009كمــا اشــارت يف الــردود
علــى قائمــة االس ـرتلة والقضــايا املقدمــة مــن جلنــة حقــو املرســلة يف  ،2011اىل بيانــات ومعلومــات
عن ما مت اُتاذه من تدابري واجنااات بشان النساء ذوات االعاقة.
 -246اعت ــربت احلكوم ــة من ــذ فج ــر النهض ــة أن امل ـرأة عنص ــر أساس ــي يف تنمي ــة اجملتم ــع ويف تنش ـرتة
أجيــال املســتقبل الــذين يقــع علــى عــاتقهم عــبء حتقيــق التقــدم وبــذلل كانــت مجيــع جوانــب التنميــة
الي تسثر يف حياة اإلنسان يف عمـان تنطبـق علـى قـدم املسـاواة علـى الرجـل واملـرأة .وقـد أدت املراعـاة
أذا املبدأ إىل حتقيق نتائل ملموسة على صعيد التنمية املتكاملة للمجتمع العما .
 -247تتســاوى املـرأة العمانيــة مــع أخيهــا الرجــل يف احلقـو والواجبــات ويف األجــر الــذي يكتســبانه
على أي عمل متكافئ سواء كان يف القطا العام أم يف القطا اخلاص.
 -248ومل ــا كان ــت التنمي ــة الناجح ــة يف أي بل ــد تتطل ــب التع ــاون والتض ــامن ،فق ــد أول ــت احلكوم ــة
اهتماما خاصا ب نشـاء أول مجعيـة للمـرأة العمانيـة منـذ بدايـة ضـة البلـد يف عـام  .1970وقـد تولـت
هـ ــذه اجلمعيـ ــة منـ ــذ قيامهـ ــا مبهمـ ــة النهـ ــوض باملسـ ــتويات االجتماعي ـ ـ ـ ـة والثقافي ـ ـ ـ ـ ـة والصـ ــحية للم ـ ـرأة
العمانيــة عمومــا علــى مجيــع املســتويات وامليــادين .وتصــدت هــذه اجلمعيــة بكثــري مــن التفــا واملثــابرة
ملشكلة األمية بر النساء ،واضطلعت اجلمعيـات املعنيـة بـاملرأة والـي يبلـغ عـددها حاليـا (57و مجعيـة
بالعديد من األنشطة الرامية لرفع الوعي لدى املرأة يف ش اجملاالت ومنها املرأة ذات اإلعاقة.
 -249مل يك ـ ــن لك ـ ــل ه ـ ــذه اإلجن ـ ــااات يف س ـ ــبيل تنمي ـ ــة امل ـ ـرأة العماني ـ ــة عموم ـ ــا أن تتحق ـ ــق ل ـ ــوال
االس ــتعداد الكب ــري ل ــدى املـ ـرأة وال ــدعم املتواص ــل م ــن احلكوم ــة ملختل ــف املب ــادرات يف ه ــذا اجمل ــال.
فاحلكومة ال تدخر جهـدا يف جمـال تشـجيع املـرأة علـى شـغل مكانتهـا الـي تليـق ةـا يف اجملتمـع .وهـي
الي ــوم تش ــار يف مجي ــع من ــاحي احلي ــاة ،مب ــا يف ذل ــل احلي ــاة السياس ــية ،بالرتش ــو واإلدالء بص ــوهتا يف
االنتخاب ــات ،واملش ــاركة يف احلي ــاة االقتص ــادية واملناص ــب املتنوع ــة يف اإلدارات املتنوع ــة ،إض ــافة اىل
محايــة حقــو امل ـرأة ومصــاحلها يف العالقــات الزوجيــة واألس ـرية .وكفالــة حصــول الفتــاة ذات اإلعاقــة
عل ــى التعل ــيم ،وتف ــي الس ــلطنة دائمـ ـ ا بالتزاماهت ــا ذات الص ــلة بوص ــفها أح ــد األطـ ـراف املوقع ــة عل ــى
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنها املرأة املعاقة.
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 -250وتشدد الربنامل املتعلقة بتنميـة املـرأة العمانيـة عمومـا علـى جمـاالت عـده منهـا ـ جمـاالت
ذات أولوية لتحقيق املساواة بر الرجل واملرأة بغر النمر عن اإلعاقة:
 1-250محايــة حــق الفتــاة ذات اإلعاقــة يف التعلــيم بشــكل خــاص ،بغيــة تضــييق الفجــوة
بر األوالد والبنات يف تلقي التعليم.
 2-250تعمــل الســلطنة علــى تــوفري خــدمات التو يــف والتــدريب والتأهيــل املهــين والتقــين
للنساء ذوات اإلعاقة،
 3-250أص ــبو مفه ــوم املس ــاواة ب ــر اجلنس ــر ميث ــل ج ــزءا مهم ــا يف حي ــاة املـ ـرأة املعاق ــة،
و لــل الفتي ــات ذوات اإلعاق ــة أساس ـ ا الق ــدرة عل ــى التمت ــع ب ــاحلق مبختل ــف جم ــاالت احلي ــاه
وف ــق حاالهت ــا ،ويمه ــر املوق ــف بالنس ــبة لعم ــل املـ ـرأة ذات اإلعاق ــة حتس ــن ا مس ــتمرا ،وي ــزداد
حقها يف املشاركة يف تلف الو ائف احلكومية واالهلية واخلاصة.
 4-250وفــرت احلكوم ــة أيض ــا الرعاي ــة الص ــحية الشــاملة للم ـرأة املعاق ــة وب ـرامل التثقي ــف
الصحي ورعاية األمومة والطفولة.
 5-250ضـ ــمان مشـ ــاركتها يف الرياضـ ــة واالحتـ ــادات اخلاصـ ــة باملعـ ــاقر حسـ ــب حالتهـ ــا
وذلل لتعزيز املشاركة يف االنشطة الرياضية على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي.
 -251تعمـل السـلطنة جاهــده ملواجهـة بعــر المـواهر الـي تتعــرض أـا املـرأة أو الفتـاة ذات اإلعاقــة
يف بعر احلاالت االجتماعيـة وتعمـل اجلمعيـات املعنيـة بـاملرأة علـى تـذليلها وتـوفري املزيـد مـن احلمايـة
االجتماعية لبعر حقو املرأة املعاقة ومصاحلها.
 -252توجــه احلكومــة دائمــا مــن خــالل اجلهــات ذات العالقــة كاجلمعيــات املعنيــة بــاملرأة باالهتمــام
بشــسون امل ـرأة املعاقــة أس ـريا وتــدريبا وتأهيليــا وتشــغيليا وإعــدادا للحيــاة س ـواء مــن امل ـرأة ذات اإلعاقــة
نفسها او من قبل الغري.
 -253إن التطــورات االقتصــادية واالجتماعيــة ال ــي شــهدهتا الســلطنة ،أدت إىل حتســر اخلص ــائص
الص ــحية لألفـ ـراد ،مب ــا يف ذل ــل املـ ـرأة املعاق ــة ،فاخل ــدمات الص ــحية والـ ـربامل العالجي ــة والوقائي ــة ال ــي
نفــذهتا واارة الصــحة دعمــت الوضــع الصــحي للم ـرأة العمانيــة .والشــل أن ارتفــا املســتوى التعليمــي
والوعي لدى األفراد كان لـه األثـر الطيـب يف جنـاح جهـود احلكومـة املبذولـة لالرتقـاء بالوضـع الصـحي
ملواطنيهـا ســا تـد مــن حـاالت االعاقــة ،وايــادة الـوعي الصــحي لـدى األفـراد عامـة ،واالســر خاصــة يف
معمم قطاعات اجملتمع.
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المادة ()7
األ فاج ذوو اإلعاقة
 -254اشــارت الســلطنة يف التقريــر الــدوري الثالــمل والرابــع حلقــو الطفــل الــذي قــدم للجنــة حقــو
الطف ــل يف ابري ــل  ،2013اىل بيان ــات ومعلوم ــات تفص ــيلية ع ــن م ــا مت اُت ــاذه مـ ـن ت ــدابري واجن ــااات
بشــان االطفــال ذوي االعاقــة ،مبــا يف ذلــل نســبة االعاقــة بــر االطفــال ،وتوايعهــا حبســب االعاقــات،
ووفقا للمحافمات ،وفريها من املعلومات والبيانات.
 -255تــوفر احلكومــة احلمايــة الكاملــة ملختلــف حقــو األطفــال ذوي اإلعاقــة .حيــمل ال توجــد يف
اجملتم ــع العم ــا مواق ــف معادي ــة لألطف ــال ذوي اإلعاق ــة ،فع ــادات اجملتم ــع وأخالقيات ــه جت ــري عل ــى
مراع ــاهتم والتحي ــز أ ــم ،وفيم ــا يتعل ــق حب ــق األطف ــال ذوي اإلعاق ــة يف التعل ــيم ،فـ ـ ن امل ــدار تقب ــل
األطفال أو األحـداث ذوي اإلعاقـة القـادرين علـى الـتعلم والتكيـف مـع احليـاة والدراسـة فيهـا إضـافة
إىل أنــه عنــد االقتضــاء ،تنشــئ املــدار (فصــوالاو للتعلــيم اخلــاص مــن أجــل تــوفري التعلــيم لألطفــال يف
س ــن املدرس ــة م ــن ذوي اإلعاق ــات البصـ ـرية والس ــمعية والذهني ــة البس ــيطة ،س ــا يش ــكل تعزيـ ـزا لقض ــية
األطفال ذوي اإلعاقة.
 -256وفيمــا يتعلــق ب عــادة التأهيــل لألطفــال ذوي اإلعاقــة ،ف ـ ن احلكومــة تعمــل علــى رفــع معــدل
إعــادة تأهيــل األطفــال ذوي اإلعاقــة ،واستكشــاف طرائــق الــدعم املسديــة إىل التنميــة البدنيــة والذهنيــة
أم ،وحتسـر إنشـاء املسسسـات احلكوميـة واألهليـة إلعـادة التأهيـل ،وإعطـاء التـدريب والتوجيـه ألسـر
األطفال ذوي اإلعاقة وأمهاهتم وفق برنامل (بورتلو.
 -257بشأن تعزيـز قضـية األشـخاص ذوي اإلعاقـة يـتم التأكيـد علـى وجـو إيـالء األولويـة لتطـوير
العــالج الــالام إلنقــاذ األطفــال ذوي اإلعاقــة وإعــادة تــأهيلهم ،وتقــوم احلكومــة باالشـرتا مــع منممــة
اليونيسيف بتنفيذ الربامل واملبادرات للتوعية حبقو الطفل عامة ومنها الطفل املعا وفريها.
 -258وفيما يتعلق حبق األطفال ذوي اإلعاقـة يف املشـاركة بصـنع القـرارات ،فـأن الوالـدان أو فريمهـا
ص ـ ــر املعني ـ ــر ل ـ ــدى اُت ـ ــاذ القـ ـ ـرارات املتعلق ـ ــة حبق ـ ــوقهم
م ـ ــن األوص ـ ــياء يتوج ـ ــب عل ـ ــيهم إب ـ ــال الق ح
ومصاحلهم ،مع أخذ سنهم ومستوى منوهم الذهين بعر االعتبار ،واالستما آلرائهم.
 -259وتتقيــد احلكومــة مبب ــدأ الطفــل أوالا  ،وتض ــع موضــع املمارس ــة لتنميــة األطف ــال علــى س ــبيل
حقــوقهم الفضــلى حيــمل وضــع املشــر فص ــال عــن حقــو األطفــال ذوي اإلعاقــة يف قــانون الطف ــل
وجاء النص يف املواد التالية على ما يلي:
 1-259نصت املادة (51و على أن :للطفـل املعـا كافـة احلقـو املقـررة مبوجـب أحكـام
هذا القانون دون ييز بسبب اإلعاقة.
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 2-259نصــت املــادة (52و علــى أن :تكفــل الدولــة رعايــة وتأهيــل الطفــل املعــا وفقــا
ألحكـام قــانون رعايــة وتأهيــل املعــاقر ،وتعمــل الدولــة وويل األمــر علــى كــر الطفــل املعــا
من التمتع بكافة خدمات الرعاية والتأهيل املنصوص عليها فيه.
 3-259كمـ ــا ونص ـ ــت امل ـ ــادة (53و عل ـ ــى أن :تعم ـ ــل الدول ـ ــة عل ـ ــى إج ـ ـراء الدراس ـ ــات
والبحــوث يف جمــال اإلعاقــة ةــدف االســتفادة منهــا يف جمــال التخطــيا والتوعيــة مبشــكالت
اإلعاقة واحلد منها ،وذلل وفقا ألحكام قانون رعاية وتأهيل املعاقر.
 -260وال يتمتع األطفال ذوو اإلعاقة بنف احلقو الـي يتمتـع ةـا فـريهم مـن األطفـال فحسـب،
بل يتمتعون أيضا بضمانات خاصة تلفة وفقا ألحكام القوانر والسياسات ذات الصلة.
 -261تضـ ــمن قـ ــانون الطفـ ــل الصـ ــادر باملرسـ ــوم السـ ــلطا رقـ ــم (2014/22و حقوق ـ ـ ا لألطفـ ــال
ومنهم األطفـال ذوي االعاقـة ،حيـمل تنمـر هـذه القـوانر لألطفـال بغـر النمـر عـن حـاالهتم عنـدما
تتعلــق ال ــدعوى ةــم أو حينم ــا يكونــون أح ــد أطرافهــا اال م ــا يشــكل لألطف ــال ذوي االعاقــة حقوق ــا
اضافية جديدة تراعي سنهم و ـروفهم وحـاالهتم كمـا راعـى مصـلحة األطفـال الفضـلى بتـوفري احلمايـة
والراد من أي جرمية قد تلحق ةم ةذا الصدد.
 -262وفط ــت القـ ـوانر ومنه ــا ق ــانون اإلجـ ـراءات مجي ــع اجلوان ــب املتعلق ــة برعاي ــة حق ــو ومص ــاء
األطفال ومنهم ذوي اإلعاقة (وفق حاالهتم ووذلل من حيمل:
 1-262الوالية عليهم والشرو والتوابع القانونية أذه الوالية.
 2-262رعاية ستلكاهتم وأمواأم وإدارهتا واستثمارها والشرو والتوابع القانونية لذلل.
 3-262الشــرو املانعــة حلــب املــدنير القصــر دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر أو مــن لــه
طفل مل يبلغ الثانية عشرة من العمر ةدف اسرتداد الدين منهم.
 4-262حتــرى القــانون مصــلحة الطفــل الفضــلى يف كــل مـواده ذات العالقــة ،فعلــى الــرفم
م ــن أن الق ــانون ال يقب ــل طلب ـا أو طعن ـا س ـن مل يك ــن طرف ـا يف ال ــدعوى أو س ــن ال أهلي ــة ل ــه
للمخاصــمة القضــائية ،إال أنــه قــد خــرج عــن هــذه القاعــدة ملصــلحة القاصــر ،حيــمل أجــاا
حضوره أو حضور وليه أو وصيه نيابة عنه يف إطار النص القانو املنمم لذلل.
 -263تتعــاون الس ــلطنة بش ــكل متواص ــل وفع ــال م ــع تل ــف املنمم ــات الدولي ــة والعربي ــة واخلليجي ــة
ذات الصــلة بالطفولــة مثــل اليونسك ــو واليونيســيف ومنممــة الصــحة العامليــة يف تصــميم وتنفيــذ العديــد
مـ ــن ال ـ ـربامل املوجهـ ــة للطفولـ ــة وتسـ ــتهدف بـ ــذلل الوفـ ــاء بتعهـ ــدات السـ ــلطنة يف املواثيـ ــق والعهـ ــود
احلكوميــة واالتفاقيــات علــى املســتوى العــاملي والعــرت واخلليجــي يف جمــال املعــاقر ،كمــا أن جتمعــات
األطف ــال والش ــبا بامل ــدار والنـ ـوادي واحلرك ــة الكش ــفية وفريه ــا تش ــار بش ــكل فع ــال يف مناقش ــة
احلقو واحلريات الواردة باالتفاقية.
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 -264صــدر قــانون خــاص ملســائلة األحــداث دون الثامنــة عشــر عامــا حتــت اســم قــانون مســاءلة
اإلح ـ ــداث رق ـ ــم 2008/30م ،ي ـ ــوفر أـ ـ ــم كاف ـ ـ ـة أوج ـ ــه العناي ـ ــة والرعايـ ـ ــة أ ـ ــم ابت ـ ــداء م ـ ــن مجـ ـ ــع
االستدالالت وانتهاءا ب يداعهم دور اإلصالح والتوجيه الي تديرها واارة التنمية االجتماعية.

 -265واســتنادا اىل كــل مــا تقــدم ف ـ ن اجلهــات ذات العالقــة بشــسون الطفــل املعــا جاريــة بتعمــيم
حق املساواة يف احلقو وترابطهـا .باإلضـافة إىل التأكيـد بـالتزام أوليـاء األمـور مبسـسولية احـرتام حقـو
ه ــسالء األطف ــال وب ــاألخص فيم ــا بي ــنهم .وتنمي ــة إدرا األطف ــال حلق ــوقهم طبقـ ـ ا للفرت ــة العمري ــة ومب ــا
ينبغ ــي ألولي ــاء األم ــور بص ــفة خاص ــة انتق ــاء القض ــايا بعناي ــة ملناقش ــتها م ــع أطف ــاأم والطريق ــة ال ــي
ســيتبعو ا يف الــرد علــى األسـرتلة وطــر التأديــب املتبعــة ،اشــي ا مــع عمــر الطفــل ونضــجه .ومبــا يــص
حرية التعبري باعتباره الوسـيلة والطريقـة الـي ميكـن للطفـل مـن خالأـا التواصـل مـع اآلخـرين ،والتفاعـل
مع احلياة بشكل عام ومبا يسكد وجود لراء متعددة يف اجملتمع تعك استفادة إفراده من األطفال.
 -266وقــد اعتمــدت اجلهــات املعنيــة بالطفولــة عمومــا ومــنهم األطفــال ذوي اإلعاقــة مبــادئ عامــة
لتنمية حرية التعبري والرأي للطفل ومنها:
1-266

تعميق الثقة يف نف

الطفل.

 2-266تــر االنتمــاء لألســرة مــن خــالل مشــاركته يف نقــات األمــور الــي ُتــص األســرة
واالستما واإلنصات ألطروحاته.
3-266

تقوية التحصيل العلمي والدراسي لدى الطفل.

4-266

تذليل الصعوبات االجتماعية والنفسية كموانع داخلية يستشعر ةا أثناء حياته.

 5-266تقويــة مش ــاركاته االجتماعي ــة والرتبوي ــة مــن خ ــالل تس ــلحه بالش ــجاعة ب ــالتعبري
عن ما ياجله.
 6-266وق ــد ث ــل ه ــذا االهتم ــام م ــن قب ــل الدول ــة لتص ــبو س ــببا يف أن يفك ــر الطف ــل
ويت ــدر علـ ــى التفكـ ــري ويس ــري باجتـ ــاه معرفـ ــة م ــا يريـ ــده ومـ ــا يص ــنع .وهـ ــذا مـ ــن مكونـ ــات
شخصيته العملية.
 7-266التــدريب علــى اُتــاذ القـرار وتشــجيع ،األ علــى وضــع االبــن يف املواقــف الــي
حتتــاج إىل حســم األمــر واملبــادرة يف اُتــاذ الق ـرار ف ـ ن أصــا شــجعه وشــد علــى يــده ،وإن
قومه وسدده بلطف ،وهذا يعوده على مواجهة احلياة والتعامل مع املواقف الصعبة.
أخطأ ه
 8-266إعداده ملمارسـة حياتـه املسـتقلة  ...فنـرت لـه احلريـة يف التعبـري والعمـل ،والـرأي
والنقد ،ونشـاركه يف الـرأي ،باإلضـافة إىل تكليفـه بـبعر األعمـال الـي تناسـب سـنه وصـحته
ووفــق مــا ورد أعــاله مــن خــالل مشــاركات األطفــال يف اجلمعيــات ومنهــا مجعيــة الطفولــة أوال
وك ــذلل يف خط ـوات ال ــرتويل لربمل ــان االطف ــال م ــن خ ــالل املش ــاركات العربي ــة ة ــذا الش ــأن.
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ك ــون إن احـ ـرتام حري ــة التعب ــري عن ــد الطف ــل ه ــو م ــن أس ــبا تفوق ــه .كم ــا أن تفه ــم املعل ــم
والوالــدين ألسـرتلة الطفــل واحرتامهــا ومناقشــتها ،وتقــدير ابداعــه وابتكــاره وعــدم اعتبــاره خطــأ
فنيا يف جماالت استمرارها وتقوميها .يساعد كثريا يف تنمية مدار الطفل.
9-266

تقوية إرادة الطفل ،واحرتام رأيه واستشارته ،وإشعاره بالعزة وعلو املهمة.

 10-266حثه على طلب العلم ،ليصبو يف املستقبل ذا شأن ومكانة.
 11-266تنمية االستقاللية وهذا يعين قبوله اجتماعياا وار الثقة به واكتسا ثقته.
 12-266تنميــة اجل ـرأة األدبيــة يف نف ـ الطفــل ،وذلــل ب شــعاره بقيمتــه ،وار الثقــة يف
ـجاعا صـ ــرتاا جريرتاـ ــا يف لرائـ ــه يف حـ ــدود األد  ،سـ ــا يشـ ــعره
نفسـ ــه ،ح ـ ـ يعـ ــيش كرميـاــا شـ ـ ا
بالطمأنينة ،ويكسبه القوة واالعتبار بدالا من الرتدد واخلوف والذلة.
 13-266إشـرا الطفــل يف مجيــع األمــور املتعلقــة فيــه ،وإمكانيــة اســتخالص األفكــار مــن
الطف ــل وبلورهت ــا يف منهجي ــات واس ـرتاتيجيات واض ــحة يف اخل ــدمات ال ــي تق ــدم وق ــد جتس ــد
ذلـ ــل يف إش ـ ـراكه يف اجلمعيـ ــات األهليـ ــة والـ ــي منهـ ــا الطفـ ــل أوال وكـ ــذلل مشـ ــاركات واارة
التنميــة االجتماعيــة يف النــدوات واملــس رات بشــأن تنميــة روح املشــاركة لــدى األطفــال عمومــا
وم ــنهم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف اإلع ــداد لربمل ــان الطف ــل وك ــذلل التأكي ــد عل ــى كاف ــة
اجلهات الي تتوىل تقدا اخلدمات للطفولة لتنحى هذا املنحى يف التعامل مع الطفولة.
 14-266تش ــجيع مشـ ــاركة األطف ــال املعـ ــاقر يف ملتقي ــات الطفولـ ــة ال ــي تنممهـ ــا واارة
التنمية االجتماعية وكذلل املشاركة يف حوار اليافعر.
 -267وفعلي ـ ا باشــرت واارة التنميــة االجتماعيــة بتفعيــل هــذه احلــق بالتنســيق مــع اجلهــات األخــرى
حس ـ ــب االختصاص ـ ــات لك ـ ــل جه ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل احلم ـ ــالت التوعوي ـ ــة وعق ـ ــد الن ـ ــدوات واللق ـ ــاءات
وحلق ــات العم ــل س ـواء يف التعل ــيم أو التنمي ــة أو الص ــحة ،وال ــي كان ــت لخره ــا حلق ــة امل ــدن ص ــديقة
الطفــل الــي عقــدهتا واارة التنميــة االجتماعيــة ومــن هنــا يــأي ال ـربا بــر املشــاركة وحريــة ال ـرأي لتنميــة
فكــر الطفــل عامــة والطفــل املعــا  ،وهــذا مــا تتيحــه املدينــة الصــديقة للطفــل ،حيــمل يشــار الطفــل
ليبــدي رأيــه مــثال يف املتنزهــات ومــدى مالئمــة اخلــدمات لألطفــال ذوي اإلعاقــة وكفاءهتــا ونمافتهــا،
ومدى سالمتها كبيرتة صحية .أيضـا املشـاركة يف قـرارات اجمللـ البلـدي مـن خـالل إبـداء وجهـة نمـرة
وقــد أثبــت مــن خــالل ملتقيــات الطفولــة الــي يشــار ةــا األطفــال ذوي اإلعاقــة أن هنــا الكثــري مــن
اإلمكانيــات املعرفيــة والفكريــة لــدى األطفــال عموم ــا ،حيــمل يــتم إش ـراكهم يف امللتقيــات وامل ــس رات
وتق ــوم واارة الرتبي ــة والتعل ــيم برتش ــيو جمموع ــة م ــن األطف ــال م ــن كاف ــة حمافم ــات الس ــلطنة لي ــتم ط ــرح
الربامل واملشاريع عليهم .ومبا يقدم للطفل وفق احتياجاته من مبدأ املنمور احلقوقي.
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المادة ()31
مع اإلحصاءات والبيانات
 -268يــنص قــانون رعايــة وتأهيــل املعــاقر باملــادة ( - 13وعلــى أن مجــع وتســجيل البيانــات
واإلحص ــاءات ع ــن اإلعاق ــات وتص ــنيفها وتيس ــري تبادأ ــا لىف ــادة منه ــا عل ــى أوس ــع نط ــا يف وض ــع
اخلطــا وال ـربامل اخلاصــة بالرعايــة والتأهيــل وفريهــا ،مــع حتــديثها أوالا بــأول حيــمل يقــع ذلــل علــى
عائق اللجنة الوطنية لرعاية املعاقر حسب القانون.
 -269تعمــل احلكومــة علــى وضــع انممــة حتليليــة وإحصــائية للســكان ذوي اإلعاقــة .وتعمــل علــى
حتسـ ــر إدارة س ـ ـرية البيانـ ــات اإلحصـ ــائية وعـ ــدم تس ـ ـريب أي معلومـ ــات أو بيانـ ــات شخصـ ــية عـ ــن
الفرتــات املســتهدفة ةــذه اإلحصــائية مبــا يف ذلــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة إال حينمــا يــتم طلبهــا مــن
جهات ذات عالقة.
 -270وق ــد أج ــرت احلكوم ــة االحص ــاء الس ــكا االخ ــري  2010م للس ــكان وق ــد تض ــمن ض ــمن
ابوابــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة كمــا تضــطلع بالرصــد الســنوي حلالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن
أج ــل التقي ــيم الس ــكا  ،ورص ــد األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وت ــوايعهم اجلغـ ـرايف وأس ــبا اإلعاق ــة وم ــا
يتعلــق بالتأهيــل والعمــل واحلالــة األس ـرية واملشــاركة يف اجملتمــع .وتــوفر مجيــع هــذه األمــور أدلــة يصــلو
اُتاذها أساسا لصيافة السياسات.
 -271تنشــر اإلحصــاءات املتعلقــة بالتأهيــل والتعلــيم والعمــل والضــمان االجتمــاعي ضــمن تقــارير
التنمية االجتماعية يف السلطنة.
 -272وق ــد ق ــررت اللجن ــة الوطني ــة للمع ــاقر إجـ ـراء مس ــو ش ــامل لكاف ــة أل ــاء الس ــلطنة للمع ــاقر
ســيتم تنفيــذه لغــرض الوقــوف علــى اعــدادهم احلقيقيــة واعتمــاد ذلــل يف التخطــيا للخــدمات الــي
تقدم أم.
 -273توجد قواعد بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة بواارات:
• الصحة
• التنمية االجتماعية
• اخلدمة املدنية
• القوى العاملة اأيرتة العامة لسجل القوى العاملة
• املركز الوطين لىحصاء واملعلومات.
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المادة ()32
اليعاون ال ولت
 -274تعم ــل احلكوم ــة عل ــى تعزي ــز وض ــمان التناس ــق ب ــر التشـ ـريع واللـ ـوائو واملمارس ــات الوطني ــة
والصـكو الدوليـة املتعلقـة حبقـو األشــخاص ذوي االعاقـة الـي تعتـرب الدولــة طرفـا فيهـا والعمـل علــى
تنفيذها بطريقة فعالة.
 -275تشجيع التصديق على الصكو املذكورة أو على االنضمام إليها وكفالة تنفيذها.
 -276املســامهة يف إعــداد التقــارير الــي ينبغــي للــدول أن تقــدمها إىل هيرتــات وجلــان األمــم املتحــدة
وك ــذلل إىل املسسس ــات اإلقليمي ــة تنفي ــذا اللتزاماهت ــا التعهدي ــة ،وعن ــد االقتض ــاء إب ــداء ال ـرأي يف ه ــذا
الشأن مع احرتام استقالأا.
 -277التعــاون مــع األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة ومجيــع املسسســات األخــرى يف منموماهتمــا
واملسسس ــات اإلقليمي ــة واملسسس ــات الوطني ــة يف البل ــدان األخ ــرى املختص ــة مبج ــاالت تعزي ــز حق ــو
األشخاص ذوي االعاقة ومحايتها .وتشار السلطنة يف اجملال املختصة ومنها:
 -جمل

واراء الشسون والتنمية االجتماعية العر

 منممة العمل العربية منممة العمل الدولية منممة التأهيل الدويل  -االوملبياد اخلاص الدويل اللجنة الباراوملبية جلنة الطفولة العربية وفريها.وهذه كلها تتناول التعاون يف جماالت ُتص ذوي اإلعاقة.
 -278اإلعــالم حبقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبــاجلهود املبذولــة ملكافحــة مجيــع أشــكال التمييــز
ضــدهم ،ال ســيما التمييــز علــى أســا اإلعاقــة ،عــن طريــق ايــادة الــوعي العــام ،وخاصــة عــن طريــق
اإلعالم والتعليم وباستخدام مجيع أجهزة الصحافة.
 -279االسـ ــتما إىل أيـ ــة شـ ــكاوى أو التماسـ ــات أو إحالتهـ ــا إىل أي سـ ــلطة أخـ ــرى تصـ ــة مـ ــع
االلتزام باحلدود املقررة قانونا.
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المادة ()33
الينفيذ والفص على الصعي الو نت
 -280شــكلت احلكومــة مــن خــالل (واارة التنميــة االجتماعيــةو جلنــة رصــد علــى املســتوى الــوطين
تعـين بتعزيــز االتفاقيـة الدوليــة حلقـو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورصـد تنفيــذها وبعضـوية (جلنــة حقــو
اإلنســان ،جمل ـ الدول ـة  -جمل ـ الشــورى ،جامعــة الســلطان قــابو  ،االحتــاد العــام لعمــال ســلطنة
عمــان ،مجعيــة اطــامر ،مجعيــة رعايــة األطفــال املعــاقر ،اجلمعيــة العمانيــة للمعــاقر ،مجعيــة التــدخل
املبكــر لألطفــال ذوي االعاق ـ ـ ـة ،مجعيــة النــور للمكفــوفر ،سثــل عــن االشــخاص ذوي االعاقـ ـ ـةو وبنــاء
عل ــى الق ـ ـرار ال ــوااري رق ــم 2010/124م (مرف ــق رق ــم 17و حي ــمل تت ــوىل تنس ــيق اإلج ـ ـراءات ال ــي
تتخــذها اإلدارات ذات الص ــلة ،وتض ــطلع الوحــدات األعض ــاء يف اللجن ــة مشــرتكة مع ـا مبهم ــة محاي ــة
حقــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومصــاحلهم وتــسدي هــذه املهمــة يف نطــا جمــاالت اختصــاص كــل
منها.
 -281ح ــددت للجن ــة خط ــة س ــنوية لتحركاهت ــا والتعري ــف حبق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال ـواردة
باالتفاقية وتوايعها على كافة اجلهات ذات العالقة واملهتمر بشسون األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -282وجتـري اللجنــة مراجعــات منتممـة لتنفيــذ االتفاقيــة مـن خــالل اجتماعاهتــا وفـق أحكــام قــانون
رعايـ ــة وتأهيـ ــل املعـ ــاقر واالمتثـ ــال لـ ــه .وجتـ ــري اللجنـ ــة استعراضـ ــات ودراسـ ــات استقصـ ــائية بشـ ــأن
ضـ ــمانات حقـ ــو األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ومصـ ــاحلهم ،وتقـ ــرتح التوصـ ــيات بشـ ــأن إنفـ ــاذ قـ ــانون
االتفاقية .على مستوى املراجعة على األصعدة اطلية.
 -283ويـ ــدعى األشـ ــخاص ذوو اإلعاقـ ــة ومسسسـ ــاهتم للتمثيـ ــل واملشـ ــاركة يف التـ ــدابري الـ ــي تتخـ ــذ
حلماية حقوقهم ومصاحلهم ورصدها فضالا عن رصد عملية تنفيذ االتفاقية برمتها.
 -284ج ــاري التنس ــيق لنق ــل رص ــد تنفي ــذ االتفاقي ــة الدولي ــة حلق ــو األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة إىل
اللجنة الوطنية حلقو اإلنسان كو ا األقر إىل تنفيذ ذلل.

سادسا -اليح قات واليو هات المسيقبلية
أوال -اليح قات
 -285أن التح ــديات يف جممله ــا ق ــد تك ــون تواج ــه معم ــم ال ــدول يف ت ــوفري متطلب ــات األش ــخاص
ذوي اإلعاق ــة وان الع ــربة م ــن ذكره ــا ه ــو الوص ــول اىل الوس ــائل واحلل ــول ال ــي ميك ــن اللج ــوء اليهـ ــا
لتذليلها .وميكن أن جنمل هذه التحديات باآلي:

GE.16-01045

-1

التحديات التشريعية

-2

التحديات التعليمية
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-3

التحديات املادية

-4

الفضاء العام

 -5التحــديات املتعلقــة بنمــرة اجملتمــع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ونمــرة األشــخاص ذوي
اإلعاقة ألنفسهم
-6

ضعف التنسيق بر اجلهات احلكومية والغري حكومية يف توفري اخلدمات

 -7الت ــأخر م ــن اإلنته ــاء م ــن اسـ ـرتاتيجية خ ــدمات األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة اجل ــاري
العمل ةا
 -8تطبيــق االتفاقيــة بشــأن حقــو العمــل ،التعلــيم ،الصــحة ،البيرتــة الداجمــة ،واحلقــو
املدنيــة والسياســية تتــاج يف العــادة ملواانــات ماليــة قــد ال تتيســر بســهولة امــام االحتياجــات
اجملتمعية االخرى واملفاضلة بينهما قد ال تكون لصاء االوىل.
أوال -اليح قات اليشفقعية وع م اليمييز
 -286ن ــص ق ــانون رعاي ــة وتأهي ــل املع ــاقر 2008/62م عل ــى مجل ــة م ــن السياس ــات واخل ــدمات
ل ــذوي اإلعاق ــة إال أن ــه تت ــاج إىل مراجع ــة تط ــوير حـ ـ يتناس ــب م ــع االحتياج ــات املتزاي ــدة ل ــذوي
اإلعاقــة ،ويف ســبيل حتقيــق ذلــل فـ ن العمــل جــار ملراجعــة ذلــل القــانون مــن قبــل جملـ الدولــة لخــذا
يف االعتبار متطلبات االتفاقية الدولية.
ثانيا -اليح قات اليعليمية
 -287تشكل البيرتة املدرسية ،وتأهيـل الكـوادر العاملـة مبجـال تعلـيم األشـخاص ذوي اإلعاقـة امهيـة
ك ــربى الس ــتمرارهم يف التعل ــيم س ــا يتطل ــب سياس ــة معلن ــة بوض ــوح ،ومفهوم ــة ومقبول ــة عل ــى ص ــعيد
الكوادر التعليمية واملدار وعلى صعيد اجملتمع األوسـع ،وأن يـتم إُتـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لتـأمر
ج ــودة املـ ـواد ،والت ــدريب املس ــتمر للمعلم ــر ،ال ــداعمر ،وتق ــدا خ ــدمات الرتمج ــة إىل لغ ــة اإلش ــارة
وسـ ــائر خ ـ ــدمات ال ـ ــدعم املالئمـ ــة .اض ـ ــافة اىل ت ـ ــوفر ف ـ ــرص الوصـ ــول الرامي ـ ــة إىل تلبي ـ ــة احتياج ـ ــات
األشـ ــخاص الـ ــذين يعـ ــانون مـ ــن حـ ــاالت عجـ ــز تلفـ ــة ،ويقتضـ ــي ذلـ ــل إش ـ ـرا اآلبـ ــاء واألمهـ ــات
ومسسسات األشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية التعلـيم علـى مجيـع املسـتويات كـل ذلـل تتـاج الوقـت
وامكانــات ماديــة معتــربة لتــوفريه ،ولعــل التحــدي الــذي تعمــل الســلطنة حالي ـ ا يف حلحلتــه هــو توســيع
جماالت التعليم لتشمل مجيع اإلعاقة ونشر املدار املختصة يف مجيع حمافمات السلطنة.
ثالثا -تح قات تشغيل االشخاص ذوي االعاقة
 -288ان نســبة التــدريب والتعيــر والتشــغيل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ســائرة لــو املســتوى املــأمول،
وكــذلل املعينــر يف الو ــائف احلكوميــة ولكــن االمــر يتطلــب خلــق ثقافــة حقوقيــة عامــة لــذلل وان
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تكــون هنــا و ــائف صصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ت ـوائم وضــعهم ألن األشــخاص مــن فــري
ذوي اإلعاق ــة ميك ــنهم التن ــاف يف الو ــائف املختلف ــة ،بينم ــا ال تناس ــب ك ــل الو ــائف ه ــذه الفرت ــة،
يضاف اىل ذلل التحدي الرئيسي وهو مالئمة بيرتة العمل ملختلف االعاقات  ...اخل
مابعا -اليح قات المجيمعية
 -289هنــا واجبــات علــى اجملتمــع للمســامهة يف حتقيــق الــدمل االجتمــاعي ،ومــن هنــا ينبغــي ايــادة
الرتكيز على برامل التوعية الي تستهدفها بناء النمرة االعابية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة.
خااسا -اليح قات المعلوااتية عط االشخاص ذوي االعاقة
 -290تع ــا املعلوم ــات ع ــن االش ــخاص ذوي االعاق ــة م ــن حمدودي ــة توفره ــا ،كو ــا متداخل ــة م ــع
املعلومــات عــن فرتــات اجملتمــع األخــرى يف املعلومــات الوطنيــة املتعلقــة حبجــم ــاهرة اإلعاقــة وتوايعهــا
وتبايناهتــا الدميوفرافيــة املختلفــة ،وتتــاج اىل ب ـ احصــائية جديــدة تصــف النســب املختلفــة ألشــكال
اإلعاق ــة ،والتواي ــع اجلغـ ـرايف ،ومس ــتويات تعل ــيمهم ،وأم ــاكن إق ــامتهم ،ودخ ــوأم الش ــهرية ،وح ــالتهم
االجتماعيــة ،وأمــاكن ســكنهم ،وفريهــا وتبــين نتــائل املعلومــات لرفــع مســتوى اخلــدمات الــي ســتقدم
أذه الفرتة.
سادسا -الي ح قات ت تهيئة بيئة االئمة وااكانية الوصوج
 -291ينــدرج بالبيرتــة املالئمــة املســاحات والف ـرا الــذي يصصــه اجملتمــع للنفــع العــام وخــارج نطــا
امللكي ــة اخلاص ــة ،ال ش ــل أن ض ــمان إمكاني ــة الوص ــول بص ــورة كامل ــة تعت ــرب حت ــديا كبـ ـريا أم ــام مجي ــع
الــدول ،وذلــل بصــورة مســتقلة عــن مســتوى تقــدمها االقتصــادي والبـ التخطيطيــة االساســية للمــدن
وامكانيــة التجديــد والتحــديمل تتــاج اىل كلــف ماليــة باهضــه لغــرض تــوفري اخلــدمات املفتوحــة أمــام
األشــخاص ذوي االعاقــة أو املقدمــة أــم توافــق االتفاقيــة ومعــايري إمكانيــة الوصــول وســهولة االرتيــاد
املناســبة .ومبــا يتطلــب إاال ــة احل ـواجز القائمــة م ــن خــالل خطــة وطني ــة إلمكانيــة الوصــول ت ــدخل يف
صلب قانون منمم لذلل.
سابعا -اليح قات ت السكط والينقل
 -292تتمث ــل ه ــذه التح ــديات يف ت ــوفري املس ــكن املالئ ــم للش ــخص ذوي االعاق ــة حس ــب إعاقت ــه
وت ــوفري املـ ـوارد الالام ــة ل ــذلل .واالم ــر ينطب ــق عل ــى وس ــائل النق ــل املت ــوفرة ال ــي ال تعت ــرب ب ــأي ح ــال
صديقة للشخص ذي اإلعاقة.
ثاانا -تح قات االعيمادات المالية
 -293ض ــرورة اي ــادة حج ــم االعتم ــادات املالي ــة لتلبي ــة متطلب ــات األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وال ــي
تضمن أم التمتع بكافة اخلدمات الالامة أم.
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هنا حتديات ُتص األشخاص ذوي االعاقة انفسهم منها:
أوال -اشكالت أسفقة
 -294وتعــين عــدم قــدرة األســرة علــى تلبيــة احتياجــات الشــخص ذي اإلعاقــة لســببر املــايل رفــم
الدعم الذي يقدم والوعي بأساليب التعامل سا يسدي اىل اضطرا عالقته مع األسرة.
ثانيا -اشكالت صحية
 -295تتص ــل باحلال ــة وت ــداعياهتا الص ــحية وال ــي أدرج ــت ض ــمن التح ــديات الص ــحية ،م ــع ض ــرورة
تعزيز قدرات التشخيص املبكر لىعاقة.
ثالثا -اشكالت نفسية
 -296تتصل مبشاعر ذوي اإلعاقة ،وشعور بعضهم بالنقص والنمرة القاصرة لذواهتم.
ثانيا -اليو هات المسيقبلية
 -297تس ـ ــعى احلكوم ـ ــة حثيث ـ ـ ا للتغل ـ ــب عل ـ ــى التح ـ ــديات املش ـ ــار اليه ـ ــا بالتع ـ ــاون والتنس ـ ــيق م ـ ــع
القطــاعر االهلــي واخلــاص واألســرة وذلــل يوضــع اسـرتاتيجية وطنيــة حتــدد مـواطن الضــعف والقــوة يف
توفري احلقو لألشخاص ذوي اإلعاقة الـي نصـت عليهـا االتفاقيـة حبيـمل تتضـمن االسـرتاتيجية خطـة
امنية حمددة لذلل مرتبطة مبواانة مالية يستوجب توفريها،
 -298ونعتقــد ان ذلــل ســوف يكــون حجــر االســا لاللت ـزام بتنفيــذ كافــة بنــود االتفاقيــة .مضــافا
اليــه تعــديل التشـريعات والــنمم مبــا يــتالءم مــع مـواد االتفاقيــة وانشــاء ال سيشــهد التقريــر الثــا نتــائل
اجلهود املبذولة يف هذا الشأن.
وال ويل التوفيق
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المالحق والج اوج
 التذييل 1 مبوجـ ــب الق ـ ـرار الـ ــوااري رقـ ــم (2012/262و  -مرفـ ــق  -18مت تشـ ــكيل اللجنـ ــة العاملـ ــةاملعني ــة ب ع ــداد التقري ــر ال ــوطين لالتفاقي ــة الدولي ــة حلق ــو االش ــخاص ذوي االعاق ــة -برئاس ــة
وكيل واارة التنمية االجتماعية وعضوية اجلهات التالية:
 واارة التنمية االجتماعية واارة العدل واارة اخلارجية واارة الشسون القانونية اللجنة الوطنية لىسكان (واارة االقتصاد الوطين سابق او واارة الشسون الرياضية واارة االسكان واارة اإلعالم واارة التعليم العايل واارة الرتبية والتعليم واارة الصحة واارة الداخلية البنل املركزي بلدية مسقا فرفة جتارة وصناعة عمان/سثل عن القطا اخلاص دائرة الرعاية اخلاصة/املديرية العامة للرعاية االجتماعية خبري رعاية وتأهيل املعاقر مركز رعاية وتأهيل املعاقر -مجعية النور للمكفوفر.
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المف قات
مرفق رقم (1و:

قرار وااري رقم (2010/80و

مرفق رقم (2و:

قرار وااري رقم (2010/84و

مرفق رقم (3و:

قرار وااري رقم (2010/85و

مرفق رقم (4و:

قرار وااري رقم (2013/169و

مرفق رقم (5و:

بيان ب حصائية اعداد املدار والطال واملعلمر لربنامل صعوبات التعلم

مرفق رقم (6و:

أمساء املدار لربنامل الدمل (من 2012-2007و

مرفق رقم (7و:

التوايــع العــددي لألطفــال املعــاقر يف حمافمــات الســلطنة ونســبة انتشــار اإلعاقــة
بر األطفال العمانير

مرفق رقم (8و:

التواي ـ ـ ــع الع ـ ـ ــددي لألطف ـ ـ ــال ( 17-10س ـ ـ ــنةو املع ـ ـ ــاقر األمي ـ ـ ــر وفق ـ ـ ـا جمل ـ ـ ــال
الصعوبة/اإلعاقة ومداها واجلن

مرفق رقم (9و:

التوايــع العــددي لألطفــال املعــاقر يف حمافمــات الســلطنة ونســبة انتشــار اإلعاقــة
بر األطفال العمانير

مرفق رقم (10و :تواي ـ ـع األطف ــال العم ــانير املع ــاقر يف الفرت ــة العمري ــة (17-3و س ــنة امللتحق ــر
بالتعليم وفقا للجن
مرفق رقم (11و :بيان ب حصائية اعداد املدار والطال واملعلمر لربنامل صعوبات التعلم
مرفق رقم (12و :قرار وااري رقم (2010/82و
مرفق رقم (13و :قرار وااري رقم (2012/204و
مرفق رقم (14و :دليل االنتخابات لألشخاص ذوي اإلعاقة
مرفق رقم (15و :قرار وااري رقم (2010/81و
مرفق رقم (16و :أنشطة واجنااات االشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2008م
مرفق رقم (17و :قرار وااري رقم (2010/124و
مرفق رقم (18و :قرار وااري رقم (2012/262و
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