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المقدمة

تشــكل رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة إحــدى أولويــات الــدول واملنظمــات املعاصــرة، وذلــك مــن خــال مشــروعية حقهــم 
يف احلصــول علــى فــرص متكافئــة مــع غريهــم يف كافــة جمــاالت احليــاة والعيــش بكرامــة وحريــة، ويقتــرن هــذا اإلهتمــام 

حباجاهتــم ومســتويات اخلدمــات املقدمــه هلــم.  

لــذا أهتمــت الســلطنة هبــذه الشــرحية يف املجتمــع علــى أن حتظــى هــذه الفئــة باحلصــول علــى كافــة احلقــوق كبقيــة 
املواطنــن بالســلطنة، ومــن هــذه احلقــوق تقــدمي  برامــج وخدمــات تأهيليــه هلــم مــن مؤسســات خمتلفــة ليصبحــوا أشــخاص 
ــا إىل جنــب مــع أبنــاء هــذا الوطــن وذلــك مبوجــب عــدد مــن اللوائــح  يســهل دجمهــم يف املجتمــع ليقومــوا بــدور مهــم جنًب

والتشــريعات. 

وقــد جــاء هــذا اإلصــدار ليســلط الضــوء علــى هــذه الشــرحية البنــاءة يف املجتمــع مــن حيث توزيعهــم الدميغــرايف وأوضاعهم 
الصحيــة والتعليميــة والعمليــة واإلجتماعيــة والرياضيــة. إذ يعتــر هــذا اإلصدار الســادس من سلســلة اإلحصــاءات املجتمعية 

لعام 2019م. 



8

https://www.mosd.gov.om/index.php/ar/2013-12-29-09-14-60/2013-12-29-09-17-27 : 1 
http://www.heac.gov.om/media/doc/AdmissionStatasticalReports/StaticalRep2018-2019.pdf : 2 

المصطلحات

1
بطاقة شخص معاق

رمســي  مســتند  أو  بطاقــة  عــن  عبــارة  هــي 
يصــدر مــن دائــرة اخلدمــات لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وفقــا ألحــكام الئحــة تنظيــم إصــدار 
حالتــه  تثبــت  والــي  معــاق  شــخص  بطاقــة 
بغــرض التعامــل مــع اجلهــات احلكوميــة وغــري 
ــة بتقــدمي خدمــات للمعاقــن1.  ــة املعني احلكومي

الطلبة ذوو اإلعاقات
هــم الطلبــة الذيــن لديهــم إعاقــات بدنيــة أو 
ببعــض  لإللتحــاق  بطلبــات  وتقدمــوا  حســية 
هلــم  هتيــئ  الــي  العــايل  التعليــم  مؤسســات 
مــن  متكنهــم  الــي  واإلمكانيــات  الوســائل 
اإللتحــاق ببعــض الرامــج الدراســية املائمــة 

هبــا2.  املطروحــة 

2
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الملخص

الوضع الديموغرافي 

-األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلني بنظام حاملي بطاقة معاق  

شكل )1( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق
خالل الفترة )2016 - 2019م(

2016

34,861

2017

34,365

2018

31,727

2019

29,761
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يع الجغرافي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق حتى عام 2019م شكل )2( : التوز

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

ظفار

الوسطى

390

863

1,968

4,314

2,497

147

6,364 3,275

5,374

2,356

2,213

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

29,761الجملة

محافظة الوسطى 
تضم أدنى عدد 
لألشخاص ذوي 

اإلعاقة المسجلين 
بنظام بطاقة شخص 

معاق 

نسبة األشخاص ذوي 
اإلعاقة المسجلين 

بنظام حاملي بطاقة 
معاق من إجمالي 
السكان العمانيين 

لعام 2019م

من األشخاص ذوي 
اإلعاقة المسجلين 

بنظام حاملي بطاقة 
معاق تركزوا في 
محافظة شمال 
الباطنة حتى عام 

2019م. 

% 0.5

% 1.1

% 21.4
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يع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق حسب نوع اإلعاقة حتى  شكل )3( : التوز
عام 2019م

)5.8 %( معــدل اخنفــاض األشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة املســجلني 
بنظــام حاملــي بطاقــة معــاق بــني عامــي 2018م و 2019م.

مهق

صرع

نقص نمو

توحد

متالزمة داون

بصرية

سمعية

إعاقة متعددة

ذهنية

حركية

0.0

0.9

1.0

5.2

5.5

7.5

14.2

14.5

21.6

29.4
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المجموع )30  فأكثر () 25 - 29 () 20 - 24 () 15 - 19 ()أقل من 15(نوع اإلعاقة

140731201971,7682,298  بصرية

6672692864472,5654,234 سمعية

1,2395364575371,5494,318إعاقة متعددة

1,374832818331,536توحد

1,4214345427745,5738,744 حركية

9245527641,0013,1986,439ذهنية

17183041168274صرع

9541931781411651,631متالزمة داون

11735343268286 نقص نمو

000011مهق

6,8532,1932,4393,18815,08829,761المجموع

جدول )1( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق حسب نوع اإلعاقة  
والفئات العمرية حتى عام 2019م
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حــوى المستشــفى الســلطاني علــى أكبــر عــدد 
للمراضــة المصابيــن بالتشــوهات الخلقيــة لعامــي 

2018م و 2019م بنســبة )33.5 %( 
و )40.1 %( على التوالي.

)1.1 %( نســبة انخفــاض الوفيــات الناتجــة عــن العيــوب 
الخلقيــة فــي مؤسســات وزارة الصحــة لعــام 2019م 

مقارنــة بعــام 2018م.

الوضع الصحي

ارتفــع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن 
2019م  عــام  فــي  الحكومــي  القطــاع  فــي 

بعــام 2018م )67.1 %( مقارنــة  بنســبة 

)0.6 %( نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة العاملين 
فــي القطــاع الحكومــي مــن إجمالــي العمانييــن 
العامليــن فــي القطــاع الحكومــي لعــام 2019م.

حوالي )42.5 %( نســبة ارتفاع األشــخاص ذوي اإلعاقة 
العامليــن فــي القطــاع الخــاص لعــام 2019م مقارنــة 

بعــام 2018م

)0.9 %( نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن 
فــي القطــاع الخــاص مــن إجمالي العمانيين العاملين 

فــي القطــاع الخــاص لعــام 2019م.

الوضع العملي
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أكثر من ثلث )35 %( من األشخاص ذوي اإلعاقة 
داخــل  الخاصــة  التربيــة  مــدارس  فــي  الدارســين 
)2020/2019م(  الدراســي  للعــام  الســلطنة 
لديهــم إعاقــة كــف البصــر، خالفــا للعــام الدراســي 
الصــم  إعاقــة  احتلــت  فقــد  2019م(   /2018(

والبكــم العــدد األكبــر بنســبة )33.7 %( 

المــدارس  فــي  اإلعاقــة  ذوي  الطلبــة  عــدد  انخفــض 
مــن  الدمــج  مشــروع  عليهــم  طبــق  الذيــن  الحكوميــة 
)1,685( طالــب وطالبــة فــي عــام 2018م ليصــل إلــى 

2019م عــام  وطالبــة  طالــب   )1,653(

احتلــت شــمال الباطنــة أكبــر عــدد للطلبــة الذيــن طبــق 
عليهم مشــروع الدمج بنســبة )23.5 %( من إجمالي 

المحافظــات

)54.6 %( مــن الطلبــة المقبوليــن فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي للعــام الدراســي 2019 / 2020م 

لديهــم إعاقــة ســمعية

)647( إجمالــي الطلبــة الذيــن طبــق عليهــم برنامــج 
النطــق والتخاطــب فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة 

للعــام الدراســي 2019 / 2020م

الوضع التعليمي
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لتأهيــل  الوفــاء  بمراكــز  الملتحقيــن  عــدد  ارتفــع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام 2019م بنســبة 

)2.5 %( مقارنــة بعــام 2018م 

حوالي )56 %( من األشــخاص ذوي اإلعاقة الملتحقين 
بمراكــز الوفــاء لعــام 2019م هــم ذكــور.

)58,150( إجمالي عدد الخدمات التأهيلية والعالجية 
المقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام 2019م 

الملتحقيــن بمركــز األمــان للتأهيل

الوضع اإلجتماعي

)328( إجمالــي عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
المشــاركين في اللجنة البارالمبية لعام 2009م

الوضع الرياضي



الوضع الديموغرافي
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السلطنة:

- بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص معــاق يف الســلطنة 29761 معــاق عــام 2019م، 
بنســبة اخنفــاض بلغــت 6.2 % عــن العــام الســابق.

- 1.1 % نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص معــاق يف الســلطنة مــن إمجــايل العمانيــن عــام 
2019م.

- احتلــت حمافظــة مشــال الباطنــة العــدد األكــر مــن األشــخاص املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص معــاق يف الســلطنة، 
حيــث شــكلت مــا نســبته 21.4 % مــن إمجــايل ذوي اإلعاقــة املســجلن يف الســلطنة.

يع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق حسب الجنس  شكل )4( : التوز
حتى عام 2019م

شكل )5( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق حسب الفئات العمرية 
حتى عام 2019م

أقل من 15

6,853

)19-15(

2,193

)24-20(

2,439

)29-25(

3,188

30 فأكثر

15,088

% 65% 35

إناثذكور

10.8 % معــدل إخنفــاض األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلني بنظــام 
ــني  ــر( ب ــنة فأكث ــة ) 30 س ــة العمري ــاق يف الفئ ــة مع ــي بطاق حامل

عامــي 2018م و 2019م.

ية )30 سنة فأكثر( الفئة العمر
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% 65

% 35 ذكور

إناث

حمافظة مسقط 

املســجلن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اخنفــاض  نســبة   )%  2.8(  -
بنظــام بطاقــة شــخص معــاق يف حمافظــة مســقط بــن عامــي 2018م 
الســكان  و 2019م، إذ ميثلــون مــا نســبته )0.9 %( مــن إمجــايل 

لعــام 2019م. العمانيــن يف املحافظــة 
حاملــي   بنظــام  املســجلن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــن   %  30   -
بطاقــة معــاق يف هــذه املحافظــة لديهــم إعاقــة حركيــة عــام 2019م، 

واخنفضــت مبقــدار )3.2 %( مقارنــة بعــام 2018م. 
- تضــم واليــة الســيب العــدد األقصــى هلــم، وارتفعــت نســبتهم مبقــدار 
)3.4 %( مقارنــة بعــام 2018م. وميثلــون مــا نســبته )0.9 %( مــن 

إمجــايل الســكان العمانيــن يف الواليــة لعــام 2019م.

 جدول )2( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة مسقط 
حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

اإلجماليمطرحمسقطقرياتبوشرالعامراتالسيبنوع اإلعاقة

8924261782012349 بصرية

3177892893465675 سمعية

3501031141505851826 إعاقة متعددة

7861912211711211401,630حركية

39415311913783104990ذهنية

303212029صرع

3055664112015471 طيف التوحد

2085849161626373 متالزمة داون

0010001 مهق

142272330 نقص نمو

2,4666656917803564165,374 اإلجمالي
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% 66

% 34 ذكور

إناث

حمافظة ظفار  

- اخنفضــت نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي 
 )%  2.8( بنســبة  2019م  لعــام  ظفــار  حمافظــة  يف  معــاق  بطاقــة 
مقارنــة بعــام 2018م. إذ يشــكلون مــا نســبته )1.1 %( مــن إمجــايل 

الســكان العمانــن يف املحافظــة لعــام 2019م.
- أكثــر مــن الثلــث )34 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذه 
املحافظــة لعــام 2019م لديهــم إعاقــة حركيــة، واخنفضــت نســبتهم 

مبعــدل )3.7 %( مقارنــة بعــام 2018م.
- حتتضــن واليــة صالــة أكثــر مــن نصفهــم )57 %(، واخنفــض 
عددهــم يف عــام 2019م بنســبة )1.6 %( مقارنــة بعــام 2018م، 
وميثلــون مــا نســبته حــوايل )1 %( مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف 

هــذه الواليــة لعــام 2019م. 

جدول )3( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة ظفار 
حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

نوع اإلعاقة

المزيونة

ت
ثمري

ت
رخيو

سدح

م وجزر 
شلي

ت
الحالنيا

صاللة

ت
ضلكو

طاقة

ط
مربا

شن
مق

ي
اإلجمال

ية 257925103421210197 بصر

1518981186154440336 سمعية

16867180341350197 إعاقة متعددة

3651202114514998892854حركية

2027171611299375621531ذهنية

40300151149046صرع

111001261640140 طيف التوحد

2962017001160125 متالزمة داون

00000000000 مهق

28212111422071 نقص نمو

1481266756341,4142333429232,497 اإلجمالي



22

% 71

% 29 ذكور

إناث

حمافظة مسندم 

املســجلن  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  نســبة اخنفــاض   )% 12.9( -
بنظــام حاملــي بطاقــة معــاق يف عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م، 
وميثلــون مــا نســبته )1.3 %( مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف هــذة 

املحافظــة لعــام 2019م.
- واليــة خصــب تضــم النســبة األعلــى هلــم ويشــكلون )59.5 %( مــن 
ــون مــا نســبته )1.2 %(  األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املحافظــة. وميثل

مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف هــذه الواليــة. 
- )31.3 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذة املحافظــة لديهــم 

إعاقــة حركيــة.

جدول )4( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة مسندم 
حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

اإلجماليمدحادباءخصببخانوع اإلعاقة

5315142 بصرية

43431978 سمعية

7187537 إعاقة متعددة

886199122حركية

5459766ذهنية

00000صرع

353213 طيف التوحد

1910424 متالزمة داون

00000 مهق

14308 نقص نمو

342328737390 اإلجمالي



23

% 68

% 32 ذكور

إناث

حمافظة الربميي 

- )1.7 %( نســبة إخنفاض األشــخاص ذوي اإلعاقة املســجلن بنظام 
حاملــي بطاقــة معــاق  يف حمافظــة الرميــي لعــام 2019م مقارنــة بعــام 
2018م. وشــكلوا مــا نســبته )1.5 %( مــن إمجــايل الســكان العمانيــن 

يف هــذه املحافظــة لعــام 2019م.
- )94.2 %( منهــم تركــزوا يف واليــة الرميــي، وبنســبة إخنفــاض 
مــن   )%  1.6( وميثلــون  الفائــت،  بالعــام  مقارنــة   )%  2.3( بلغــت 

لعــام 2019م.  الواليــة  نفــس  العمانيــن يف  الســكان  إمجــايل 
الرميــي  اإلعاقــة يف حمافــظ  ذوي  األشــخاص  مــن   )%  24.4(  -

حركيــة. إعاقــة  لديهــم 

جدول )5( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة البريمي 
حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

اإلجماليمحضةالسنينةالبريمينوع اإلعاقة

500353 بصرية

15618165 سمعية

171210183 إعاقة متعددة

20317211حركية

162113176ذهنية

3003صرع

201122 طيف التوحد

380240 متالزمة داون

0000 مهق

100010 نقص نمو

813644863 اإلجمالي
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% 62

% 38 ذكور

إناث

حمافظة الداخلية 

- اخنفــض عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي 
بعــام 2018م،  مقارنــة   )% بنســبة )9.1  عــام 2019م  بطاقــة يف 
وميثلــون مــا نســبته )1.2 %( مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف هــذه 

املحافظــة لعــام 2019م. 
ــي  - )45.4 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حامل
بطاقــة معــاق يف هــذة املحافظــة تركــزوا يف واليــي نــزوى و هبــاء، 
وميثلــون مــا نســبته )1.2 %( مــن إمجــايل الســكان العمانيــن للواليتن.
ــي  - )27.8 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حامل

بطاقــة معــاق  يف هــذة املحافظــة لديهــم إعاقــة حركيــة.

جدول )6( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة الداخية 
حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

الجبل   إزكي  أدمنوع اإلعاقة
اإلجمالي  نزوى  منحسمائلبهالءبدبد الحمراءاألخضر

19241231334037883287 بصرية

2710314824317110434135713 سمعية

62774344312410759219729 إعاقة متعددة

621561876100265196552701,198حركية

4210816647025812642227953ذهنية

44004150321صرع

31305242638523137 طيف التوحد

1031614196551945250 متالزمة داون

0000000000 مهق

1110010110226 نقص نمو

230527703063379506752121,0074,314 اإلجمالي



25

% 67

% 33 ذكور

إناث

حمافظة مشال الباطنة 

- ســجلت  حمافظــة مشــال الباطنــة النســبة األعلــى لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي بطاقــة معــاق لعــام 2019م ، وشــكلوا 
بنســبة إخنفــاض  املحافظــات  مــن إمجــايل  نســبته )21.4 %(  مــا 
ــون مــا نســبته )1.2 %(  ــة بعــام 2018م. وميثل وقدرهــا )4 %( مقارن

مــن إمجــايل الســكان العمانيــن لعــام 2019م يف هــذه املحافظــة. 
- أكثــر مــن نصفهــم )51.3 %( يف هــذة املحافظــة تركــزوا يف واليــي 

) الســويق ، صحــار (.
- حــوايل )29 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام 

حاملــي بطاقــة معــاق  يف هــذة املحافظــة لديهــم إعاقــة حركيــة.

جدول )7( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة شمال 
الباطنة حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

اإلجماليلوىصحمصحارشناصالسويقالخابورةنوع اإلعاقة

6641064728924725 بصرية

961669521116056784 سمعية

11331410015617945907 إعاقة متعددة

2123482234974251221,827حركية

185294106396242651,288ذهنية

12238713467صرع

4756271197020339 طيف التوحد

399449847832376 متالزمة داون

0000000 مهق

816949551 نقص نمو

7781,7216811,5461,2653736,364 اإلجمالي



26

% 66

% 34 ذكور

إناث

حمافظة جنوب الباطنة 

- اخنفضــت نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي 
بطاقــة معــاق لعــام 2019م مبقــدار )7.4 %(% مقارنــة بعــام 2018م، 
و ميثلــون مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف هــذه املحافظــة مــا نســبته 

 . )% 1(
- أكثر من ثلثهم )35 %( تركزوا يف والية )الرستاق(.

- حــوايل)28 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذة املحافظــة 
لديهــم إعاقــة حركيــة.

جدول )8( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة جنوب 
الباطنة حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

وادي نخلبركاءالمصنعةالعوابيالرستاقنوع اإلعاقة
اإلجماليالمعاول

41367901918238 بصرية

20531921022821479 سمعية

18924116991413455 إعاقة متعددة

325431673004140916حركية

249321352612529731ذهنية

14012283057صرع

364477266171 طيف التوحد

55114164119191 متالزمة داون

0000000 مهق

1921021337 نقص نمو

1,13315068710181481393,275 اإلجمالي



27

% 67

% 33 ذكور

إناث

حمافظة جنوب الشرقية 

- حوايل )3.8 %( نســبة اخنفاض األشــخاص ذوي اإلعاقة املســجلن 
بنظــام حاملــي بطاقــة معــاق لعــام 2019م مقارنة بعــام 2018م، 

ــون مــا نســبته )1.1 %(  مــن إمجــايل الســكان العمانيــن لعــام  و ميثل
2019م يف هــذه املحافظــة. 

-  )31 %( منهم تركزوا يف والية صور.
- حــوايل)32 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذه املحافظــة 

لديهــم إعاقــة حركيــة .

جدول )9( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة جنوب 
الشرقية حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

الكامل نوع اإلعاقة
والوافي

جعالن بني بو 
حسن

جعالن بني بو 
اإلجماليمصيرةصورعلي

1832372822137 بصرية

65928510810360 سمعية

3762809220291 إعاقة متعددة

9819423020828758حركية

9014711220628583ذهنية

00115117صرع

121935455116 طيف التوحد

8113323580 متالزمة داون

000000 مهق

0095014 نقص نمو

3285576327201192,356 اإلجمالي
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% 63

% 37 ذكور

إناث

حمافظة مشال الشرقية 

- )7.4 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي 
بطاقــة معــاق يف الســلطنة هــم يف حمافظــة مشــال الشــرقية. 

-  ثلــث األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي بطاقــة معــاق 
تركــزوا يف واليــة املضيــي. كمــا أهنــم ميثلــون مــا نســبته )0.5 %( مــن 

إمجــايل الســكان العمانيــن يف  هــذه الواليــة.
- )27 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــذة املحافظــة لديهــم إعاقــة 

حركيــة .

جدول )10( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة شمال 
الشرقية حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

وادي بني بديةالمضيبيالقابلإبراءنوع اإلعاقة
اإلجماليخالد

1549442222152 بصرية

39451059335317 سمعية

65861653864418 إعاقة متعددة

1126722015844601حركية

928614222044584ذهنية

0093012صرع

1352411457 طيف التوحد

952515458 متالزمة داون

000000 مهق

0036514 نقص نمو

3453437375662222,213 اإلجمالي



29

% 64

% 36 ذكور

إناث

حمافظة الظاهرة 

- اخنفضــت نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي 
بطاقــة معــاق يف عــام 2019م مبقــدار )18.1 %( عــن عــام 2018م، 
و ميثلــون مــا نســبته )1.2 %( مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف هــذه 

املحافظــة. 
- )78.5 %( منهــم تركــزوا يف واليــة عــري، وبلغــت نســبتهم مــن 

إمجــايل الســكان العمانيــن يف  هــذه الواليــة )1.3 %(.
- )29.6 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــذة املحافظــة لديهــم 

إعاقــة حركيــة.

جدول )11( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة الظاهرة 
حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

اإلجماليينقلعبريضنكنوع اإلعاقة

148019113 بصرية

2823843309 سمعية

2120627254 إعاقة متعددة

4946370582حركية

4339557495ذهنية

58821صرع

551763 طيف التوحد

108611107 متالزمة داون

0000 مهق

317424 نقص نمو

1781,5442461,968 اإلجمالي



30

% 66.7

% 33.3 ذكور

إناث

حمافظة الوسطى 

- )0.5 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن بنظــام حاملــي 
بطاقــة معــاق يف الســلطنة يتواجــدون يف حمافظــة الوســطى. 

وميثلــون مــن إمجــايل الســكان العمانيــن يف هــذه املحافظــة مــا نســبته 
 . )% 0.6(

- )%63( منهم تركزوا يف والية حموت.
- أكثــر مــن النصــف )%59( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف هــذة 

املحافظــة لديهــم إعاقــة حركيــة وذهنيــة .

جدول )12( : التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين بنظام حاملي بطاقة شخص معاق في محافظة 
الوسطى حسب الواليات ونوع اإلعاقة حتى عام 2019م

اإلجماليهيمامحوتالدقـمالجازرنوع اإلعاقة

12205 بصرية

1112418 سمعية

3512121 إعاقة متعددة

5430645حركية

6926142ذهنية

10001صرع

01607 طيف التوحد

10427 متالزمة داون

00000 مهق

00101 نقص نمو

18229314147 اإلجمالي



الوضع الصحي
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1 - التشوهات الخلقية

أ - املراضة حسب املحافظات الصحية

ارتفــع عــدد املراضــة املصابــن بالتشــوهات اخللقيــة املنومــن يف مؤسســات وزارة الصحــة مــن )4,806( حالــة يف 
ــن  ــى للمرضــى املصاب ــة يف عــام 2019م، وســجل املستشــفى الســلطاين النســبة األعل عــام 2018م إىل )4,908( حال

بالتشــوهات اخللقيــة لعامــي 2018م و 2019م. 

يع العددي والنسبي للمراضة المنومين بسبب التشوهات الخلقية حسب المحافظات الصحية لعامي جدول )13(: التوز
 ) 2018 و 2019م(      

           

  المحافظات الصحية  
األعــــــــــــــــــــــــــوام

2018%2019%

1,60933.51,96640.1 المستشفى السلطاني

1,09122.796119.6مستشفى خولة

2585.42234.5مسقط

2585.42845.8ظفار

130.3100.2مسندم

641.3481.1البريمي

3407.13156.4الداخلية

4639.64188.5شمال الباطنة

1252.61442.9جنوب الباطنة

2505.21853.8جنوب الشرقية

14331693.4شمال الشرقية

1803.71733.5 الظاهرة

120.2120.2الوسطى

4,8061004,908100المجموع

ارتفــع عــدد املرضــى املصابــني بالتشــوهات اخللقيــة املنومــني يف 
ــن  ــة ع ــدار )102( حال ــام 2019م مبق ــة يف ع ــات وزارة الصح مؤسس

عــام 2018م .
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ب - الوفيات حسب املحافظات الصحية 

اخنفــض عــدد الوفيــات الناجتــة عــن العيــوب اخللقيــة يف املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة بعــام 2019م مبقــدار )3( 
ــات يف عــام 2019م بنســبة  ــى للوفي ــل املستشــفى الســلطاين النســبة األعل ــة عــن عــام 2018م، واحت حــاالت وفــاة مقارن

)23.8 %( مــن إمجــايل الوفيــات الناجتــة عــن العيــوب اخللقيــة  يف املحافظــات الصحيــة.   

جدول )14(: التوزيع العددي والنسبي للوفيات الناتجة عن العيوب الخلقية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعامي
 ) 2018 و 2019م(      

             

  المحافظات الصحية  
األعــــــــــــــــــــــــــوام

2018%2019%

3116.64423.8 المستشفى السلطاني

52.784.3مستشفى خولة

0000مسقط

2211.82614.1ظفار

10.500مسندم

2152.7البريمي

189.6137.0الداخلية

4021.42815.1شمال الباطنة

1581910.3جنوب الباطنة

2513.4189.7جنوب الشرقية

147.51910.3شمال الشرقية

13752.7 الظاهرة

10.500الوسطى

187100185100المجموع

             

ــات الناجتــة عــن  ــى للوفي ــل املستشــفى الســلطاين النســبة األعل احت
ــام 2019م. ــة لع ــوب اخللقي العي



الوضع العملي
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1 - العاملين في القطاع الحكومي  

ارتفــع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن يف القطــاع احلكومــي مــن )788( موظفــا وموظفــة يف عــام 2018م ليصــل 
إىل )1,317( موظفــا وموظفــة يف عــام 2019م، وشــّكل الذكــور يف عــام 2019م مــا نســبته )69 %( واإلنــاث )31 %(، 
ــل  ــود الســلم، واحت ــة املشــي أو صع ــم إعاق ــة لديه ــن يف القطــاع احلكومــي مــن ذوي اإلعاق ــع )25 %( العامل وحــوايل رب

الذكــور النســبة األعلــى مــن إمجــايل هــذه اإلعاقــة بنســبة )78 %(.

جدول )15(: توزيع  األشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الحكومي حسب الجنس ونوع اإلعاقة لعامي
 ) 2018 و 2019م(    

  

     

  

2019 2018
نوع اإلعاقة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

146 38 108 129 26 103 النظر حتى مع النظارة

251 57 194 237 13 224 السمع حتى مع السماعة

330 71 259 54 4 50  المشي أو صعود السلم

112 54 58 2 0 2 التذكر أو التركيز

108 52 56 0 0 0 اإلعتناء بالنفس

135 55 80 11 1 10 التواصل باللغة المعتادة

153 58 95 295 31 264  حركة الجزء األعلى من الجسم

82 27 55 60 21 39  غير مبين

1,317 412 905 788 96 692 المجموع

ــى  ــت النســبة األعل ــى مــن اجلســم احتل إعاقــة حركــة اجلــزء األعل
لــذوي اإلعاقــة العاملني يف القطــاع احلكومي لعامــي 2017م و 2018م.
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2 - العاملين في القطاع الخاص

بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن يف القطــاع اخلــاص لعــام 2019م )2,409( موظفــا وموظفة،حيــث ارتفــع 
عددهــم بنســبة )42.5 %( مقارنــة بعــام 2018م، شــكل الذكــور مانســبته )80 %( واإلنــاث )20 %(، واحتلــت حمافظــة 

مســقط أعلــى نســبة هلــم لعامــي )2018 و 2019م(.

يع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الخاص حسب الجنس والمحافظات                     جدول )16(: التوز
لعامي ) 2018 و 2019م(      

المحافظات
20182019

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

34575420436164600مسقط  

1062312913250182ظفار  

1201213114مسندم  

1822031738البريمي  

2551226732347370الداخلية  

31533348419140559شمال الباطنة  

1771519221637253جنوب الباطنة 

70777948102جنوب الشرقية 

110511515318171شمال الشرقية 

10241061056111الظاهرة  

505909 الوسطى  

1,5151761,6911,9314782,409الجملة

حــوايل )25 %( مــن ذوي اإلعاقــة العاملــني يف القطــاع اخلــاص لعــام 
2019م تركــزوا يف حمافظــة مســقط بواقــع )73 % ذكــور (

و )27 % إناث(.



الوضع التعليمي
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1 -التعليم المدرسي 

ــوع  ــس ون ــب اجلن ــلطنة حس ــارج الس ــل وخ ــة داخ ــة اخلاص ــدارس التربي ــون يف م أ- الدارس
اإلعاقــة لألعــوام الدراســية )2018/ 2019 و 2019/ 2020م( :- 

اخنفــض عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة الدارســن يف مــدارس التربيــة اخلاصــة داخــل الســلطنة للعــام الدراســي 2020/2019م 
مبقــدار حالتــن مــن الطلبــة مقارنــة بالعــام الدراســي 2019/2018م، وشــّكل الذكــور مــا نســبته )56 %( واإلنــاث )44 %(، 
وهــي نفــس النســب تقريبــا للعــام الدراســي 2019/2018م. يف حــن اســتقر جممــوع عــدد الطلبــة الدارســن خــارج الســلطنة 

يف العــام الدراســي 2020/2019م بنفــس جممــوع العــام الدراســي الســابق.

 
يع العددي للطالب في مدارس التربية الخاصة داخل وخارج السلطنة حسب نوع االعاقة والجنس  جدول رقم )17(: التوز

للعامين الدراسيين )2019/2018 و 2020/2019م(   

 نوع
اإلعاقة

2019/20182020/2019

خارج السلطنةداخل السلطنةخارج السلطنةداخل السلطنة
المجموعإناثذكور المجموعإناثذكور المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

 صم
97801771612289574169121123وبكم

 تخلف
 عقلي

100751750229873171347

 كف
102711730007979183000البصر

299226525161430297226523151530 الجملة

)35 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الدارســني يف مدارســة التربيــة 
ــدراس 2019/ 2020م لديعــم إعاقــة كــف  ــام ال داخــل الســلطنة للع
البصــر ، بينمــا يف العــام الدراســي 2018/ 2019 لديهــم إعاقــة صــم 

وبكــم بنســبة )34 %(.
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2 - الدمج في المدارس الحكومية

أ- التوزيــع العــددي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املــدارس احلكوميــة حســب املــدارس 
والفصــول والطلبــة واملعلمــني :-

ارتفــع عــدد املــدارس احلكوميــة الــي طبقــت مشــروع الدمــج لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والعقليــة يف العــام الدراســي 
2019/2018م مــن )221( ليصــل إىل )236( مدرســة يف العــام الدراســي 2020/2019م، أمــا بالنســبة للفصــول فقــد 
ــام الدراســي 2019/2018م، يف حــن  ــة بالع ــام الدراســي 2020/2019م بنســبة )22 %( مقارن ــع عددهــا يف الع ارتف
ــأن هــذا املشــروع مت تطبيقــه يف  ــام الدراســي 2020/2019م بنســبة )1.9 %(،  علمــا ب اخنفــض عــدد الطــاب يف الع

عــام 2005م. 1

 

 
شكل )6( : التوزيع العددي لذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية التي تطبق مشروع الدمج حسب الجنس ونوع اإلعاقة     

للعامين الدراسيين )2019/2018 و 2020/2019م(  
 

  

 

    
1: وزارة التربية والتعليم/املسرية التعليمية يف سلطنة عمان باألرقام )1970 – 2015م(

2019/ 2018619

59137412سمعي

1,273

1,685

440

1,213

1,685

452

589

114

604

718

162

221

64

172

236

عقلي

الجملة

سمعي

عقلي

الجملة

658 2020/ 2019

المعلمينالطالبالفصولالمدارسنوع اإلعاقةاألعوام

ارتفــع عــدد املعلمــني يف املــدارس احلكوميــة الــي طبــق عليهــا مشــروع 
الدمــج يف العــام الدراســي 2020/2019م مبقــدار )39( معلمــا مقارنــة 

بالعــام الدراســي 2019/2018م.
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ــج يف  ــروع الدم ــم مش ــق عليه ــن يطب ــة الذي ــخاص ذوي اإلعاق ــددي لألش ــع الع ب- التوزي
ــس ــة واجلن ــوع االعاق ــات ون ــب املحافظ ــدارس احلكوميةحس امل

بلــغ عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة )الســمعية والعقلية(الذيــن طبــق عليهــم مشــروع الدمــج يف املــدارس احلكوميــة يف العــام 
ــة مانســبته )73 %( واإلعاقــة الســمعية  ــا وطالبــة، وشــّكلت اإلعاقــة العقلي الدراســي 2020/2019م )1,653( طالب

)27 %(. كمــا احتلــت مشــال الباطنــة النســبة األعلــى هلــم خــال العامــن الدراســين )2019/2018م
و 2020/2019م( بنسبة ) 22.6 % و 23.5 % ( على التوايل.

يع الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية التي تطبق مشروع الدمج حسب المحافظات والجنس  جدول )18( : توز
ونوع اإلعاقة للعامين الدراسيين  )2019/2018 و 2020/2019م(  

 المحافظات
2019/20182020/2019

 عقلي سمعي
 المجموع

 عقلي سمعي
 المجموع

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

409055149407656136مسقط  

2620412411127193539120ظفار  

23165262322532مسندم  

115301561115291055البريمي  

342511887264392210685252الداخلية  

 شمال  
51481451363806458133133388الباطنة

3226976622135307858199جنوب الباطنة 

 جنوب 
2418504814024195433130الشرقية

 شمال 
3919606518336146769186الشرقية

187645414318106554147الظاهرة  

0025700358 الوسطى  

2411717135601,6852601806685451,653المجموع

إخنفــض عــدد الطلبــة الذيــن طبــق عليهــم مشــروع الدمــج يف املــدارس 
احلكوميــة يف العــام الدراســي 2020/2019م مبقــدار )32( طالبــا 

ــام الدراســي 2019/2018م. ــة الع ــة مقارن وطالب
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3 - برنامج النطق والتخاطب حسب المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة 

ــا  اخنفــض عــدد الطلبــة امللتحقــن برنامــج النطــق والتخاطــب يف العــام الدراســي 2020/2019م مبقــدار )31( طالب
وطالبــة مقارنــة بالعــام الدراســي 2019/2018م،وقــد شــكل الطلبــة يف املــدارس احلكوميــة مــا نســبته)84 %( ومــدارس 
العــام الدراســي  للمــدارس املنفــذة للرنامــج فقــد اخنفــض  عددهــم يف  أمــا بالنســبة  التربيــة اخلاصــة )16 %(، 

2020/2019م مبقــدار )3( مــدارس مقارنــة بالعــام الدراســي 2019/2018م.

شكل )7( : عدد إحصائيات برنامج النطق والتخاطب حسب المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة للعامين الدراسيين 
)2019/2018 و 2020/2019م( 

 

      

المدارس الحكومية

مدارس التربية الخاصة

المدارس المنفذة عدد الطلبة
للبرنامج

أخصائي النطق 
والتخاطب

572

106

7527

37

نوع المدرسة

المدارس الحكومية

مدارس التربية الخاصة

542

105

7126

37

احتلــت املــدارس احلكوميــة العــدد األكــرب يف إحصائيــات برنامــج 
النطــق والتخاطــب مــن حيــث عــدد الطلبــة واملــدارس املنفــذة 

والتخاطــب. النطــق  واخصائــي 

2019 /2018

2020 /2019
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1 - التعليم العالي

أ- املقبولون يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة:-

• حسب•نوع•اإلعاقة	
•

تركزت أعلى نسبة للطلبة ذوي اإلعاقة املقبولن يف مؤسسات التعليم العايل للعامن األكادميين 2019/2018م
و 2020/2019م يف اإلعاقة السمعية من باقي أنواع اإلعاقة بنسبة ) 47.7 % و 54.7 %( على التوايل. 

يع النسبي للطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب نوع االعاقة للعامين  شكل)8(: التوز
األكاديميين  )2019/2018 و 2020/2019م(

املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد للعامين األكادميين ) 2019/2018 و 2020/2019م(

2019/20182020/2019 نوع اإلعاقة

إعاقات أخرى

47.754.7

20.0

18.7

6.7

24.6

16.9

10.8

البصر

الحركية

السمع
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• حسب•اجلنس•ونوع•البعثة•	

ارتفــع عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة املقبولــن يف مؤسســات التعليــم العــايل خــال العــام األكادميــي 2020/2019م بنســبة 
)15.4 %( مقارنــة بالعــام األكادميــي 2019/2018م، وشــكل الذكــور مــا نســبته )44 %( واإلنــاث )56 %(، واحتلــت 
البعثــة الداخليــة الكاملــة العامــة العــدد األكــر هلــم بنســبة )64 %( مــن إمجــايل الطلبــة املبعوثــن، بواقــع)42 % ذكــور( 

ــاث(.   و )58 % إن

 
 

يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس ونوع البعثة للعامين  جدول)19(: توز
األكاديميين )2019/2018 و 2020/2019م( 

 نوع اإلعاقة
2019 / 2018 2020/ 2019

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

111627101121 مقعد حكومي

181836202848بعثة داخلية كاملة عامة

202336 بعثة خارجية

313465334275الجملة
املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد للعامين األكادميين ) 2019/2018 و 2020/2019م(

• حسب•املؤسسة•التعليمية•واجلنس	

أحتــوت املؤسســات التعليميــة اخلاصــة النســبة األعلــى للطلبــة ذوي اإلعاقــة املقبولــن للعامــن األكادمييــن )2019/2018م 
و 2020/2019م(، حيــث بلغــت نســبة كا منهمــا )72 % و 58 %( علــى التــوايل، وشــكلت اإلنــاث العــدد األكــر يف 

املؤسســات التعليميــة اخلاصــة للعــام األكاميــي 2020/2019م بنســبة )57 %(.  

احتلــت البعثــة الداخليــة الكاملــة العامــة العــدد األكــرب للطلبــة ذوي 
اإلعاقــة املقبولــني يف مؤسســات التعليــم العــايل للعامــني األكادمييــني  

) 2019/2018 و 2020/2019م ( 
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يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس ونوع المؤسسة للعامين  شكل)9(: توز
األكاديميين )2019/2018 و 2020/2019م( 

        املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد لألعوام األكادميية ) 2019/2018 و 2020/2019م(

• حسب•التخصص•العام:	

)41 %( مــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة املقبولــن يف مؤسســات التعليــم العــايل للعــام األكادميــي 2020/2019م لديهــم ختصص 
الفنــون اإلبداعيــة، وشــكل الذكــور مــن هــذا التخصــص مــا نســبته )71 %( واإلنــاث )29 %(  .

يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس والتخصص العام جدول)20(: توز
للعامين األكاديميين )2019/2018 و 2020/2019م( 

التخصص العام
2019 / 2018 

المجموع
2020/ 2019

المجموع
إناثذكورإناثذكور

491310717اإلدارة والمعامالت التجارية

00022931الفنون اإلبداعية

661261117   المجتمع والثقافة

000101 الدين والفلسفة

011011 تكنلوجيا المعلومات

101022الهندسة والتقنيات ذات الصلة

201838336غير محدد

303565423375 الجملة
املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد للعامن األكادميين) 2019/2018 و 2020/2019م(

حكومة

خاص

المجموع

2019 / 20182020 / 2019

ذكورذكور إناثإناث المجموعالمجموع

1110

2023

3133 3442 6575

1831 3854

1611 2721



الوضع االجتماعي
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1 - المستفيدون من الضمان االجتماعي 

اخنفــض عــدد حــاالت العجــز املســتفيدة مــن معــاش الضمــان اإلجتماعــي يف عــام 2019م مبقــدار )876( حالــة مقارنــة 
بعــام 2018م، أي بنســبة اخنفــاض بلغــت )3.9 %( بــن العامــن املذكوريــن.   

ين المستفيدين من الضمان اإلجتماعي لعامي )2018 و 2019م(  شكل )10(: عدد العاجز

                                               

                                 املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 2018 و 2019م (

)28.9 %( نســبة حــاالت العجــز املســتفيدة مــن الضمــان اإلجتماعــي 
مــن إمجــايل حــاالت الضمــان عــام 2019م.

إجمالي 
الحاالت 76377

2229921423

74029

2018

عدد حاالت 
العجز

2019
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2 - الملتحقون بمركز التقييم والتأهيل المهني

اخنفــض عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن مبركــز التقييــم والتأهيــل املهــين يف عــام 2019م مبقــدار )3( حــاالت 
مقارنــة بعــام 2018م، وشــكل الذكــور يف عــام 2019م مــا نســبته )49.4 %( واإلنــاث )50.6 %(.  

شكل )11(: عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقين بمركز التقييم والتأهيل المهني لعامي )2018 و 2019م(  
                                         

   

                             املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي  ) 2018 و 2019م (

3 - الملتحقون بمركز األمان للتأهيل 

أ-•امللتحقون•حىت•سن•)15(•سنة•:-

بلغ عدد األطفال امللتحقن مبركز األمان للتأهيل يف عام 2019م )240( ملتحقا وملتحقة، حيث اخنفضت نسبتهم 
مبقدار )2.5 %( مقارنة بعام 2018م، وشكل الذكور مانسبته)60.8 %( واإلناث )39.2 %(.

8279 20182019

المجموعالمجموع

ذكور

إناث

4040
39 42
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شكل )12( : عدد اإلشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقين بمركز األمان للتأهيل حتى سن )15( سنة  لعامي  )2018 - 2019م(  

                               املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي  )2018 و 2019م (

أمــا بالنســبة للخدمــات التأهيليــة والعاجيــة للجلســات املقدمــة لألطفــال امللتحقــن مبركــز األمــان للتأهيــل فقــد اخنفــض 
عــدد اجللســات يف عــام 2019م بنســبة )13 %( مقارنــة بعــام 2018م .

246240 20182019

المجموعالمجموع

ذكور

إناث

152146
94 94

 حتتــل التربيــة اخلاصــة النســبة األعلــى للخدمــات التأهيليــة 
والعالجيــة املقدمــة لألطفــال امللتحقــني مبركــز األمــان للتأهيــل لعامــي 
) 2018م ( و )2019م(، حيــث بلغــت نســبتهم )50 %( و )39.3 %( 

ــوايل.   ــى الت عل
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جدول )21( : عدد الخدمات التأهيلية والعالجية المقدمة لألطفال الملتحقين بمركز األمان للتأهيل حتى سن )15( سنة 
لعامي )2018 و 2019م(

                 املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي  ) 2018 و 2019م (

ب-•امللتحقون•فوق•سن•)15(•سنة••:-

اخنفــض عــدد امللتحقــن مبركــز األمــان للفئــة العمريــة فــوق ســن )15( ســنة لعــام 2019م مبقــدار )5( حــاالت مقارنــة 
بعــام 2018م، وشــكل الذكــور مــا نســبته )69 %( واإلنــاث )31 %(، يف حــن اخنفــض عــدد امللتحقــن يف اإلقامــة الداخليــة 
مبقــدار )4( حــاالت، أمــا بالنســبة لإلقامــة النهاريــة فقــد اخنفــض فيهــا عــدد امللتحقــن مبقــدار حالــة واحــدة مقارنــة 

بعــام 2018م.

ــز  ــني مبرك ــة امللتحق ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــوايل )52.5 %( م ح
ــة. ــة داخلي ــم إقام ــام 2019م لديه ــنة لع ــوق ســن )15( س ــان ف األم

5,086 4,697 عالج طبيعي

3,675 3,886 عالج وظيفي 

6,077 7,435 عالج نطق

1,083 824 إرشاد نفسي

13,074 19,125 تربية خاصة

1,123 2,158 ورشة األشغال اليدوية

3,172 119 التهيئة النفسية

38,24433,290اإلجمالي

20182019 البيان
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شكل )13( : عدد اإلشخاص ذوي اإلعاقة الملتحقين بمركز األمان للتأهيل فوق سن )15( سنة لعامي
   )2018 و 2019م(

   

املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي  ) 2018 و 2019م (

بلــغ عــدد اخلدمــات التأهيلــة والعاجيــة للجلســات املقدمــة هلــم يف عــام 2019م )24,860(، بنســبة إخنفــاض قدرهــا 
)4 %( مقارنــة بعــام 2018م.

5864

5986

2019

إناثذكور

41174321

46134523

إناثذكور

ية
هار

ة ن
عاي

ر

ية
خل

دا
ة 

ام
إق

20182018

2019

ــان  ــز األم ــني مبرك ــة امللتحق ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش )35.4 %( م
ــة يف  ــات تأهيلي ــدم هلــم خدم ــام 2019م يق ــوق ســن )15( ســنة لع ف

ــة. ــة اخلاص التربي
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جدول )22( : عدد الخدمات التأهيلية والعالجية المقدمة لألطفال الملتحقين بمركز األمان للتأهيل فوق سن )15( سنة 
لعامي )2018 و 2019م( 

                 املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي) 2018 و 2019 (

3 - الملتحقون بمراكز التأهيل الخاصة 

بلــغ عــدد مراكــز التأهيــل اخلاصــة حــى عــام 2019م )31( مركــزا، وارتفعــت عــدد احلــاالت امللتحقــة باملراكــز التأهيليــة 
بنســبة )22.4 %( مقارنــة بعــام 2018م. وشــكل الذكــور مــا نســبته )75 %( واإلنــاث )25 %(.     

4,170 3,049 عالج طبيعي

2,944 2,694 عالج وظيفي 

3,942 3,388 عالج نطق

2,078 1,817 إرشاد نفسي

8,804 12,507 تربية خاصة

2,455 2,360 نشاط رياضي

467 21 تهيئة مهنية

25,83624,860اإلجمالي

20182019 البيان



57

شكل )14( : عدد المراكز والملتحقين بمراكز التأهيل الخاصة لعامي ) 2018 و 2019 م ( 

                               املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي) 2018 و 2019م (

4 - الملتحقون بمراكز الوفاء لتأهيل األطفال  

ــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن )2,600( ملتحقــا وملتحقــة لعــام 2018م  ارتفــع عــدد امللتحقــن مبراكــز الوفــاء لتأهي
ليصــل إىل )2,666( عــام 2019م ملتحقــا وملتحقــة، واحتلــت حمافظــة مشــال الباطنــة أعلــى نســبة للملتحقــن لعامــي 
)2018م و 2019م(، وارتفــع عددهــم يف عــام 2019م مبقــدار )66( حالــة مقارنــة بعــام 2018م، بواقــع )59 % ذكــور( 

مقابــل )41 % إنــاث( .

حــوايل )26 %( مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــني مبراكــز 
ــال  ــة مش ــزوا يف حمافظ ــام 2019م ترك ــال لع ــل األطف ــاء لتأهي الوف

20182019

761

عدد
 المراكز

242308

920

31

إناث

ذكور
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جدول )23( : عدد الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل األطفال المعاقين حسب الجنس والمحافظة لعامي ) 2018 و 2019 م ( 

المحافظات
20182019

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكور
72541267268139مسقط  

159105264153106259ظفار  

472370422264مسندم  

502272552782البريمي  

359273632362310672الداخلية  

393278671395286681شمال الباطنة  

534093493988جنوب الباطنة 

8258140128115243جنوب الشرقية 

179128307180143323شمال الشرقية 

9889187394584الظاهرة  

231538151631 الوسطى  

1,5151,0852,6001,4901,1762,666الجملة
 املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية /النشرة االحصائية - التقرير السنوي لعامي ) 2018 و 2019م (

جدول )24( : عدد الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل األطفال المعاقين حسب الجنس ونوع اإلعاقة 
لعامي  ) 2018 و 2019 م (

2019  2018
نوع اإلعاقة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

560 282 278 573 301 272 إعاقة ذهنية

119 53 66 161 58 103 إعاقة سمعية

624 282 342 613 268 345 إعاقة حركية

8 4 4 28 10 18 إعاقة بصرية

1,355 555 800 1,225 448 777 أخرى*

2,666 1,176 1,490 2,600 1,085 1,515 اإلجمالي
املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي) 2018 و 2019م (

* أخرى: إعاقة متعددة،متازمة داون، التوحد، انتواء حركي، شلل دماغي، اعوجاج مفاصل، شلل نصف سلفي 



ياضيالوضع األمني الوضع الر
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1 - المشاركون في أنشطة اللجنة البارالمبية

https://ooc.om/?page_id=3117 :املصدر*

ارتفــع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املشــاركن يف أنشــطة اللجنــة الباراملبيــة لعــام 2019م مبقــدار )185( مشــاركا 
مقارنــة بعــام 2018م. 

شكل )15( : عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المشاركين في أنشطة اللجنة البارالمبية لعامي  ) 2018 و 2019 م ( 

اللجنــة الباراملبيــة: هــي جلنــة تعــى بتفعيــل النشــاط البــدين لفئــة 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن خــالل توفــر املرافــق الرياضيــة 

هلــم.*

ــابقات أنشــطة  ــاركوا يف مس ــة ش ــن األشــخاص ذوي اإلعاق )34 %( م
ــام 2019م. ــة لع ــة الباراملبي اللجن

81

0

61

0

1

143

70

111

107

2

38

328

2019 2018

بطوالت

معسكرات

إجتماعات

اإلجمالي

مسابقات

دورات
يبية تدر
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