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المقدمة

تــويل الســلطنة بقيــادة حضــرة صاحــب اجلاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم – حفظــه اهلل ورعــاه إهتمامــا ملحوظــا 
ــن  ــك مــن خــالل ســن القوان ــاة كرميــة، وذل ــش حبي ــم للعي ــى حقوقه ــاظ عل ــة وتســعى إىل احلف باألشــخاص ذوي اإلعاق
والتصديــق علــى اإلتفاقيــات الدوليــة واللوائــح التنظيميــة واللجــان الوطنيــة الــي تضمــن حقوقهــم كبقيــة املواطنــن، ولقــد 
كانــت الســلطنة مــن الــدول العربيــة الرياديــة الــي ســامهت يف صياغــة اإلتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ومــن أوائــل الــدول الــي صادقــت علــى إتفاقيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملرســوم الســلطاين رقــم ١2١/2008 ١.

وقــد جــاء هــذا اإلصــدار ليلقــي الضــوء علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة العمانيــن وتوزيعهــم الدميوغــرايف وأوضاعهــم 
الصحيــة والتعليميــة والعمليــة واإلجتماعيــة والرياضيــة. إذ يعتــر هــذا اإلصــدار الســادس مــن سلســلة اإلحصــاءات 

20١8م.  لعــام  املجتمعيــة 

  ١: وزارة التنمية اإلجاماعية/ إستراتيجية العمل اإلجتماعي )20١6 - 2025م(



الوضع الديموغرافي



١١

يع الجغرافي لألشخاص ذوي اإلعاقة ١- التوز

ــاق يف الســلطنة  اخنفــض مــن  يتضــح مــن اجلــدول رقــم )١( أن عــدد األشــخاص املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص مع
)34.86١( عــام 20١6م ليصــل إىل ) 34.365( معاقــا يف عــام  20١7م؛ شــّكل الذكــور مــا نســبته )65%( واإلنــاث 
)35%(، يف كال العامن.أمــا بالنســبة للمحافظــات فقــد تركــزت أعلــى نســبة منهــم يف حمافظــة مشــال الباطنــة، حيــث 
شــكلوا يف عــام 20١7م مــا نســبته )20.5%( مــن إمجاليهــم علــى مســتوى املحافظــات بواقــع )68.6% ذكــور( مقابــل 

)3١.4% إنــاث(، مث تليهــا حمافظــي مســقط والداخليــة وأدناهــا يف حمافظــة الوســطى.

يع العددي للمسجلين بنظام بطاقة شخص معاق حسب النوع والمحافظات جدول )١(: التوز
 لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7م (

المحافظات
٢٠١٦٢٠١٧

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

3,3١3١,95٠5,٢633,٢77١,9١٠5,١٨7مسقط  

١,764994٢,75٨١,6٨٠9١٠٢,59٠ظفار  

3٨٢١٢45٠6364١١74٨١مسندم  

57٠٢36٨٠65٨٨٢44٨3٢البريمي  

3,١6١٢,٠٢١5,١٨٢3,١٠5١,9٨65,٠9١الداخلية  

4,٨56٢,٢١٨٧,٠٧44,٨43٢,٢١٢٧,٠55شمال الباطنة  
٢,53٠١.3563,٨٨6٢,5٢٨١,35٨3,٨٨6جنوب الباطنة 

١,76479٠٢,554١,7557٨7٢,54٢جنوب الشرقية 

١,٨٨9١.٠٠9٢,٨9٨١,٨3999٢٢,٨3١شمال الشرقية 

٢,٢٠4١.35٨3,56٢٢,١7٢١,3343,5٠6الظاهرة  

٢٨9٨337٢٢٨١٨3364 الوسطى  

٢٢,7٢٢١٢,١3934,٨6١٢٢,43٢١١,93334,365الجملة

حقيقة:-

يتعايش أكثر من مليار نسمة مع شكل ما من أشكال العجز. 
وذلــك يعــادل ١5% مــن ســكان العــامل تقريبــا. ويواجــه حنــو ١١0 ماليــن إىل ١90 مليــون الكبــار صعوبــات كبــرة 
ــا زيــادة معــدالت العجــز بســبب تشــيخ الســكان وتزايــد األمــراض  يف تأديــة وظائفهــم العاديــة. ونالحــظ حالي

املزمنــة علــى الصعيــد العاملــي.

html.http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/ar/index2 - املصدر: منظمة الصحة العاملية / عشر حقائق عن العجز

املعــاق: الشــخص الــذي يعــاين مــن نقــص يف بعــض قدراتــه احلســية أو اجلســدية أو 
الذهنيــة خلقيــا، أو نتيجــة عامــل وراثــي، أو مــرض، أو حــادث، ممــا حيــد مــن قدرتــه علــى 
تأديــة دوره الطبيعــي يف احليــاة قياســا علــى مــن هــم يف عمــره، مبــا حيتــاج معــه إىل الرعايــة 

والتأهيــل حــى يــؤدى دوره يف احليــاة2. 

 2: مرسوم سلطاين رقم 2008/63



١٢

يع النوعي والعمري لألشخاص ذوي اإلعاقة ٢- التوز

يوضــح اجلــدول رقــم )2( أن أكــر عـــدد مــن األشــخاص املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص معــاق يتركــز يف الفئــة العمريــة                    
) 30 ســنة فأكثــر ( يف عامــي )20١6و 20١7م(، حيــث ارتفــع عددهــم يف عــام 20١7م مبقــدار )726( حالــة عــن عــام 
20١6م. وشــّكلت هــذه الفئــة العمريــة مــا نســبته )58.4%( مــن إمجــايل الفئــات العمريــة بواقــع )67.6% ذكــور( مقابــل 

)32.4% إنــاث(. 

ية والنوع يع العددي للمسجلين بنظام بطاقة شخص معاق حسب الفئات العمر جدول )٢(: التوز
لعامي )٢٠١6 - ٢٠١7م(

الفئات العمرية
٢٠١٦٢٠١٧

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

3.7٠9٢.٢345.9433,9٠٠٢,3446,٢44( أقل من ١5 )

( ١ - ١٩5 )١.47٢966٢.43٨١,٠٨١73١١,٨١٢

(٢4 -٢٠ )٢.٠77١.3٢٨3.4٠5١,74١١,١١5٢,٨56

( ٢ - ٢٩5 )٢.345١.3٨53.73٠٢,١34١,٢4٨3,3٨٢

١3.١١96.٢٢6١٩.345١3,5766,495٢٠,٠٧١(3٠ فأكثر)
٢٢.7٢٢١٢.١3934.٨6١٢٢,43٢١١,93334,365المجموع

حقيقة:-

يصيب العجز الفئات المستضعفة بشكل مفرط.
معــدالت انتشــار العجــز يف البلــدان املنخفضــة الدخــل تفــوق معــدالت انتشــاره يف البلــدان املرتفعــة الدخــل. كمــا 

أن العجــز أكثــر شــيوعا بــن النســاء واملســنن واألطفــال والبالغــن الذيــن يعانــون مــن الفقــر.

html.http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/ar/index2 - املصدر: منظمة الصحة العاملية / عشر حقائق عن العجز



١3

3- توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب النوع ونوع اإلعاقة

ــاق يف عامــي 20١6م و 20١7م هــم ذوي  ــع املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص مع يوضــح اجلــدول رقــم )3( أن حــوايل رب
ــاث( لــكال العامــن .   ــور و 28.5% إن ــة ؛ )7١.5% ذك ــة احلركي اإلعاق

يع العددي للمسجلين بنظام بطاقة شخص معاق حسب النوع ونوع اإلعاقة  جدول )3(: التوز
لعامي )٢٠١6 - ٢٠١7م(

نوع اإلعاقة
٢٠١٦٢٠١٧

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١.7577٨٨٢,545١,775٨٠٢٢,577 بصرية

٢.7٢4١,93٨4,66٢٢,6٨١١,9١١4,59٢ سمعية

34١٢١65573١٠١٨٨49٨ نقص نمو

٢.75٢١,٨١٠4,56٢٢,69٢١,7٨34,475إعاقة متعددة

٨٠9١7١9٨٠9٢٢١99١,١٢١توحد

6.١٨6٢,4678,٦546,١٨٢٢,47٠8,٦5٢ حركية
4.٠١3٢,4556,46٨3,٨7٨٢,3556,٢33ذهنية

3١7١39456٢93١3٢4٢5صرع

7١5497١,٢١٢73٨5١5١,٢53متالزمة داون

4١54١5مهق

3.١٠4١,6564,76٠٢,957١,5774,534أخرى

٢٢.7٢٢١٢,١3934,٨6١٢٢,43٢١١,93334,365المجموع



١4

 4- توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة والفئات العمرية

يوضــح اجلــدول رقــم )4( أن أكــر عـــدد مــن األشــخاص املســجلن بنظــام بطاقــة شــخص معــاق يتركــز يف الفئــة العمريــة                      
) 30 ســنة فأكثــر ( يف عامــي )20١6و 20١7م(، حيــث احتلــت اإلعاقــة احلركيــة العــدد األكــر يف هــذه الفئــة العمريــة، يف 
حــن ارتفــع عدهــم يف عــام 20١7م مبقــدار )297( حالــة عــن عــام 20١6م. وقــد شــكلت اإلعاقــة احلركيــة يف هــذه الفئــة 

العمريــة يف عامــي )20١6م و 20١7م( مــا نســبته )28.2% و 27.7%( علــى التــوايل.
 

ية  يع العددي للمسجلين بنظام بطاقة شخص معاق حسب نوع اإلعاقة والفئات العمر جدول )4(: التوز
لعامي )٢٠١6 - ٢٠١7م(

 نوع
 اإلعاقة
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ية ١3574١5٠٢٠3١,9٨3٢,545١5955١36١9٢٢,٠35٢,577 بصر

57٨٢7١474644٢,6954,66٢647٢٠٨34١53٨٢,٨5٨4,59٢ سمعية

٢6365665١١١٢557٢٢١476١55١١449٨ نقص نمو

 إعاقة
١,٢695٢359٠5٨4١,5964,56٢١,٢744١٢5٢655٠١,7١34,475متعددة

٨5937١7١١569٨٠99١3١٢5١٢6٢١,١٢١توحد

١٢٠34977١٠٨٨55,35٩٨,654١,٢543655947٨35,٦5٦٨,65٢ حركية

7٨٨67٢١,٠6١١,٠5١٢,٨966,46٨٨٢74٨7٨6997٠3,٠٨٠6,٢33ذهنية

5٨4٢6٠٨4٢١٢4564٨٢947٨4٢١74٢5صرع

 متالزمة
634١7٢١73١٠٨١٢5١,٢١٢7١٢١٢7١6٨١٠4١4٢١,٢53داون

١٠١٢١5١٠٠١35مهق

١55٨5١٠3١٠74,3١٠4,76٠١١٠5١٨9934,١9١4,534أخرى

5,943٢,43٨3,4٠53,73٠١9,34534,٨6١6,٢44١,٨١٢٢,٨563,3٨٢٢٠,٠7١34,365المجموع



الوضع الصحي



١6

١- التشوهات الخلقية

أ - املراضة حسب املحافظات الصحية:- 

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )5( اخنفــاض وضــع مراضــة املرضــى املصابــن بالتشــوهات اخللقيــة املنومــن يف 
مؤسســات وزارة الصحــة بعــام 20١7م مبقــدار )4١3( حالــة مقارنــة بعــام 20١6م، حيــث ســجل املستشــفى الســلطاين 
أكثــر عــدد للمرضــى املصابــن بالتشــوهات اخللقيــة يف عامــي 20١6م و 20١7م؛ وشــكلوا مــا نســبته )38.6% و %37.8( 

ــى التــوايل.  عل

يع العددي والنسبي للمراضة المنومين المصابين بالتشوهات الخلقية حسب المحافظات الصحية  جدول )5(: التوز
 لعامي ) ٢٠١6- ٢٠١7م(

                

  المحافظات الصحية  
األعــــــــــــــــــــــــــوام

٢٠١٧%٢٠١٦%

٢.٠٢53٨.6١.85537.٨ المستشفى السلطاني

١.٢١4٢٢.٨١.١66٢3.٨مستشفى خولة

٢٠٠3.٨٢٢٠4.5مسقط

3٠١5.7٢6٨5.5ظفار

9٠.٢١٠٠.٢مسندم

63١.١6١١.٢البريمي

٢٨75.4٢٨١5.7الداخلية

4٨79.٢4449.٠شمال الباطنة

١٠9٢.٠١٢٢٢.5جنوب الباطنة

٢١54.٠١974.٠جنوب الشرقية

١39٢.6١33٢.7شمال الشرقية

٢364.4١4٢٢.9 الظاهرة

٨٠.٢٨٠.٢الوسطى

5.3٢٠١٠٠4.9٠7١٠٠المجموع
 املصدر : وزارة الصحة / التقرير الصحي السنوي لعامي ) 20١6 -  20١7م (



١7

ب - الوفيات حسب املحافظات الصحية :-

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )6( اخنفــاض الوفيــات الناجتــة عــن العيــوب اخللقيــة يف مؤسســات وزارة الصحــة بعــام 
20١7م مبقــدار )4( وفيــات مقارنــة بعــام 20١6م، حيــث ســجلت حمافظــة مشــال الباطنــة أكثــر عــدد للوفيــات الناجتــة 
ــا املستشــفى  ــوايل، يليه ــى الت ــة يف عامــي 20١6م و 20١7م؛ وشــكلوا مــا نســبته )20.6% و 20%( عل ــوب اخللقي عــن العي

الســلطاين 

جدول )6(: التوزيع العددي والنسبي للوفيات الناتجة عن العيوب الخلقية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
لعامي ) ٢٠١6- ٢٠١7م (

               

  المحافظات الصحية  
األعــــــــــــــــــــــــــوام

٢٠١٧%٢٠١٦%

33١7.534١٨.4 المستشفى السلطاني

94.٨١١5.9مستشفى خولة

٠٠١٠.5مسقط

٢١١١.١١9١٠.3ظفار

٠٠ ٠٠مسندم

63.٢5٢.7البريمي

١57.9١6٨.6الداخلية

3٩٢٠.63٧٢٠.٠شمال الباطنة

١57.9١37.٠جنوب الباطنة

١9١٠.١١5٨.١جنوب الشرقية

١6٨.5٢٢١١.9شمال الشرقية

١6٨.5١٢6.5 الظاهرة

٠٠٠٠الوسطى

١٨9١٠٠١٨5١٠٠المجموع
املصدر : وزارة الصحة / التقرير الصحي السنوي لعامي ) 20١6 -  20١7م (

 

حقيقة:-

ال يستفيد المعوقون في غالب األحيان من خدمات الرعاية الصحية الالزمة.

اليقــدر نصــف املعوقــن علــى حتمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة، علمــا بــأن تلــك النســبة تناهــز الثلــث بــن غــر 
املعوقــن. ويفــوق احتمــال عــدم رضــا املعوقــن عــن مهــارات مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة احتمــال عــدم رضــا 
غرهــم عنهــا بنســبة تفــوق الضعــف. كمــا يفــوق احتمــال إبــالغ املعوقــن عــن ســوء العــالج احتمــال إبــالغ غرهــم 
عنــه بأربــع مــرات، أمــا احتمــال حرمــان املعوقــن مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة فيتجــاوز احتمــال حرمــان غرهــم 

منهــا بثــالث مــرات. 
html.http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/ar/index2 - املصدر: منظمة الصحة العاملية / عشر حقائق عن العجز



الوضع العملي
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١- ذوو اإلعاقة العاملين في القطاع الحكومي 

يوضــح اجلــدول رقــم )7( أن عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن يف القطــاع احلكومــي يف عــام 20١7م ارتفــع عددهــم 
مبقــدار )6( موظفــن عــن عــام 20١6م، حيــث شــّكل الذكــور يف عــام 20١7م مــا نســبته )89.١%( واإلنــاث )١0.9%(  
ــى لعامــي 20١6م و 20١7م، وقــد بلغــت نســبتهم يف  ــى مــن اجلســم النســبة األعل كمــا احتلــت إعاقــة حركــة اجلــزء األعل
20١7م حــوايل )44.5%( مــن إمجــايل اإلعاقــات بواقــع )89.5% ذكــور( مقابــل )١5.5%إنــاث(، أمــا بالنســبة لعــام 

20١6م فبلغــت نســبتهم )48.١%( مــن جممــوع اإلعاقــات بواقــع )90.2% ذكــور( مقابــل )9.8% إنــاث(. 

جدول )7(: توزيع ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الحكومي حسب النوع ونوع اإلعاقة              
لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7م (

     

  

٢٠١٧ ٢٠١٦
نوع اإلعاقة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

١٠6 ١٠ 96 ١45 ٢5 ١٢٠ النظر حتى مع النظارة

١59 7 ١5٢ ١66 7 ١59 السمع حتى مع السماعة

٢6 ١ ٢5 3 ١ ٢  المشي أو صعود السلم

٢ ٠ ٢ 3 ١ ٢ التذكر أو التركيز

١ ٠ ١ ١ ٠ ١ اإلعتناء بالنفس

4 ١ 3 5 ٠ 5 التواصل باللغة المعتادة

٢٩5 3١ ٢64 3١٦ 3١ ٢٨5  حركة الجزء األعلى من الجسم

7٠ ٢٢ 4٨ ١٨ ١ ١7  غير مبين

663 7٢ 59١ 657 66 59١ المجموع

حقيقة:-

المعوقون أقل حظاً من غيرهم في الحصول على وظيفة.
تشــر التقديــرات العامليــة إىل أن معــدالت العمالــة أقــل لــدى الرجــال املعوقــن ) 53% ( والنســاء املعوقــات 
)20%( مقارنــة بالرجــال غــر املعوقــن ) 65% ( والنســاء غــر املعوقــات )30%(. ويف بلــدان منظمــة التعــاون 
ــل مــن نصــف املســتوى  ــر بقلي ــن املعوقــن )44%( ؛ أكث ــة ب ــدل العمال ــغ مع ــدان اإلقتصــادي بل ــة يف املي والتنمي

املســجل بــن غــر املعوقــن )%75(.

html.http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/ar/index2 - املصدر: منظمة الصحة العاملية / عشر حقائق عن العجز



٢١

يع الجغرافي لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الخاص ٢- التوز

بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة العاملــن يف القطــاع اخلــاص يف عــام 20١7م حــوايل )١.268( موظفــاً وموظفــة، حيــث 
ــة بعــام 20١6م، شــّكل الذكــور يف عــام 20١7م مــا نســبته)%85.3(  ــادة قدرهــا )78( موظفــاً مقارن ارتفــع عددهــم بزي
واإلنــاث )١4.7%( ، أمــا بالنســبة لعــام 20١6م فقــد شــّكل الذكــور مــا نســبته )86.6%( واإلنــاث )١3.4(. كمــا أن 
حمافظــة مشــال الباطنــة احتلــت أعلــى نســبة يف عــام 20١7م، حيــث شــّكلوا حــوايل )26.١%( مــن إمجاليهــم يف  الســلطنة 
بواقــع )83.7% ذكــور( مقابــل )١6.3% إنــاث(، بينمــا احتلــت حمافظــة مســقط أعلــى نســبة يف عــام 20١6م، وشــّكلوا مــا 

نســبته)26.3%( مــن إمجاليهــم يف الســلطنة بواقــع )76% ذكــور( مقابــل )24%إنــاث(.    

يع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الخاص حسب النوع والمحافظات                     جدول )٨(: التوز
لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7م (

المحافظات
٢٠١٦٢٠١٧

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكور

٢3٨753١3٢٢٠65٢٨5مسقط  

6٨١٨٨69٠٢4١١4ظفار  

9٠99٠9مسندم  

6١7١٠4١4البريمي  

١749١٨3١559١64الداخلية  

٢3٢3١٢63٢775433١شمال الباطنة  
١3٠١٢١4٢١٢٨١٠١3٨جنوب الباطنة 

496555376٠جنوب الشرقية 

5٨46٢7٢779شمال الشرقية 

6446٨6577٢الظاهرة  

٢٠٢٢٠٢ الوسطى  

١.٠3٠١6٠١.١9٠١.٠٨١١٨7١.٢6٨الجملة

٢٠١7
القطــاع  عــن   (%٦5.٧) الخــاص  القطــاع  فــي  العامليــن  العمانييــن  اإلعاقــة  ذوي  نســبة  ترتفــع 

٢٠١6م  عــام  مــع  متقاربــة  النســب  نفــس  وهــي   ،(%34.3) الحكومــي 



٢٢

3- األشخاص ذوو اإلعاقة العاملين في القطاع الخاص حسب النوع ونوع اإلعاقة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )9( أن إعاقــة متالزمــة داون احتلــت أعلــى  نســبة للعاملــن مــن ذوي اإلعاقــة يف القطــاع اخلــاص 
يف عامــي )20١6م و 20١7م(، حيــث بلغــت نســبتهم يف عــام 20١7م )4١.6%( مــن إمجــايل املعاقــن يف القطــاع اخلــاص 

شــّكل الذكــور مــا نســبته )88.8%( واإلنــاث )١١.2%(، أمــا بالنســبة لعــام 20١6م فقــد شــّكلو مــا نســبته )%45.2(. 

جدول )9(: توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص حسب النوع ونوع اإلعاقة
 لعامي ) ٢٠١6-  ٢٠١7م (

نوع اإلعاقة
٢٠١٦٢٠١٧

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

6٠6١١٠١١ بصرية

٢١١3٨٢49٢3743٢٨٠حركية

٨٠٨٢7936سمعية

٢4547٢9٢٢4١5٨٢99صرع

١٠١4٠4عقلية

١٠١4٠4ذهنية

4756353846٨595٢٧متالزمة داون
٠٠٠١٠١ نقص نمو

٢٠٢3١4متعدد اإلعاقة

٢٠٢3١4نطقية

3٠3٨3١١جسدية

76١٢٨٨74١3٨7أخرى

١.٠3٠١6٠١.١9٠١.٠٨١١٨7١.٢6٨المجموع

تتساوى
نسبة ذوي اإلعاقة العمانين العاملن يف القطاع احلكومي يف عامي 20١6م و 20١7م، حيث بلغت (٠.34%) من 
إمجايل العمانين العاملن  يف القطاع احلكومي، أما العاملن يف القطاع اخلاص من ذوي اإلعاقة فقد بلغت نسبتهم 
يف عام 20١7م (٠.53%) ويف عام 20١6م (٠.5١%) وذلك من جمموع العامنيني العاملني يف القطاع الخاص



٢3

يع النوعي والعمري لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الخاص  4- التوز

يوضــح اجلــدول رقــم )١0( أن الفئــة العمريــة مــن )35 - 39( يف عــام 20١7م احتلــت أعلــى نســبة مــن إمجــايل الفئــات 
العمريــة لــذوي اإلعاقــة العاملــن بالقطــاع اخلــاص، حيــث بلغــت )24.4%(؛ شــّكل الذكــور مــا نســبته )86.4%( واإلنــاث 
ــى نســبة حيــث بلغــت )7.%2١(  ــة مــن )30 - 34( أعل ــة العمري ــت الفئ )١3.6%(. أمــا بالنســبة لعــام 20١6م فقــد احتل

وبنســبة )85.7% ، ١4.3%( للذكــور واإلنــاث علــى التــوايل.  

يع العمري والنوعي لألشخاص ذوي اإلعاقة العاملين في القطاع الخاص جدول )١٠(: التوز
لعامي ) ٢٠١6-  ٢٠١7م(

الفئة العمرية
٢٠١٦٢٠١٧

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

 (٢4 - ١8)١٢6١١١377٨9٨7

(٢ - ٢٩5)٢7٢4٠3١٢٢٠٠35٢35

(34 -3٠)٢٢١37٢58٢٢94٠٢69

(3٩ - 35)٢٢43١٢55٢674٢3٠٩
(44 - 4٠)١١١٢6١37١6١37١9٨

(4٩ - 45)4454967١٢79

(54 - 5٠)١35١٨٢9433

(5٩ - 55)٨٢١٠٢63٢9

١١3١4٢45٢9(٦٠ فاكثر) 

١.٠3٠١6٠١.١9٠١.٠٨١١٨7١.٢6٨اإلجمالي



الوضع التعليمي
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١- التعليم المدرسي 

أ- مدارس التربية اخلاصة : 

هــي املــدارس الــي تقــوم بتوفــر اخلدمــة التعليميــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية والعقليــة، وتزويدهــم باملهــارات 
األكادمييــة الــي تناســب قدراهتــم ومســتواهم التحصيلــي، ودجمهــم ضمــن اإلطــار اإلجتماعــي للمجتمــع والتعامــل معهــم 
مبثــل أقراهنــم العاديــن، إىل جانــب تأهيلهــم عمليــا وفنيــا وتربويــا للعمــل يف املجــاالت املناســبة لقدراهتــم وإمكاناهتــم مــن 
أجــل بنــاء مســتقبلهم، وتبصــر أســرهم مبســببات اإلعاقــة، وتعريفهــم بأفضــل ســبل التعامــل مــع أبنائهــم إضافــة إىل بــث 
الثقــة يف نفــس الطالــب ومســاعدته علــى تقبــل إعاقتــه وذلــك مــن خــالل العالقــات االجتماعيــة بينــه وبــن أفــراد جمتمعــه3.

ذوو اإلعاقــة الدارســن يف مــدارس التربيــة اخلاصــة داخــل وخــارج الســلطنة حســب النــوع ونــوع اإلعاقــة 	 
لألعوام الدراسية )2017/2016- 2018/2017م(  :- 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )١١( أن عــدد الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة الدارســن يف مــدارس التربيــة اخلاصــة داخــل وخــارج 
الســلطنة ارتفــع يف العــام الدراســي 20١8/20١7م مبقــدار )١7( طالبــاً وطالبــًة مقارنــة بالعــام الدراســي 20١7/20١6م 
ــاث )4١%(، كمــا نالحــظ بشــكل عــام أن  ــام 20١8/20١7م مــا نســبته )59%( بينمــا شــّكلت اإلن ــث شــّكل الذكــور بع حي
إعاقــة الصــّم والبكــم حتتــل أكــر عــدد مــن الطلبــة الدارســن يف مــدارس التربيــة اخلاصــة داخــل وخــارج الســلطنة لعامــي 

20١7/20١6م و 20١8/20١7م كمــا هــو مبــن يف اجلــدول أدنــاه. 
 

جدول رقم )١١(: التوزيع العددي للطالب في مدارس التربية الخاصة داخل وخارج السلطنة حسب النوع للعامين الدراسيين 
)٢٠١7/٢٠١6- ٢٠١٨/٢٠١7م(   

 نوع
اإلعاقة

٢٠١ ٢٠١٧/٢٠١٦8/٢٠١٧ 

خارج السلطنةداخل السلطنةخارج السلطنةداخل السلطنة
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

 صم
١١467١٨١١٨١١٢9١١٢7٠١٨٢١6١3٢9وبكم

 تخلف
 عقلي

١١36٨١٨١١٢3١١٠75١٨5١١٢

 كف
9٠64١54٠٠٠9573١6٨٠٠٠البصر

333١7٢١٨535١7١43١*١4*3١7١995١6١9 الجملة
املصدر: وزارة التربية والتعليم / الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية لعامي ) 20١7/20١6- 20١7 / 20١8م(

* حالة واحدة ملتالزمة داون.

 3: وزارة التربية والتعليم/املسرة التعليمية يف سلطنة عمان باألرقام )١970 - 20١5م(
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٢- الدمج في المدارس الحكومية

أ- التوزيع العددي لذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية حسب املدارس والفصول والطلبة واملعلمن :-

يتضــح مــن الشــكل رقــم )١( أن عــدد املــدارس احلكوميــة الــي طبقــت مشــروع الدمــج لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية 
والعقليــة يف العــام الدراســي 20١8/20١7م ارتفعــت مبقــدار مدرســة واحــدة مقارنــة بالعــام الدراســي 20١7/20١6م، علمــا 

أن هــذا املشــروع مت تطبيقــه عــام 2005م4. 

 شكل )١( : التوزيع العددي لذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية التي تطبق مشروع الدمج حسب النوع ونوع اإلعاقة     
للعامين الدراسيين  )٢٠١7/٢٠١6 -٢٠١٨/٢٠١7م( 

  

 

  
          املصدر: وزارة التربية والتعليم. الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية للعامن الدراسين )20١7/20١6م -  20١8/20١7م(

4: وزارة التربية والتعليم/املسرة التعليمية يف سلطنة عمان باألرقام )١970 – 20١5م(

٢٠١7 / ٢٠١664٨

45733٨7سمعي

١,365

١.75٢

395

١.339

١.734

١٨٢

٢55

79

١7٠

٢49

١63

٢١7

57

١6١

٢١٨

عقلي

الجملة

سمعي

عقلي

الجملة

6١5 ٢٠١ / ٢٠١٨7

المعلمينالطالبالفصولالمدارسنوع اإلعاقةاألعوام
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ب- التوزيــع اجلغــرايف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يطبــق عليهــم مشــروع الدمــج يف املــدارس احلكوميــة 
يف الســلطنة: 

الذيــن مت دجمهــم اخنفــض  العقليــة(  و  الطلبــة ذوي اإلعاقــة )الســمعية  أن عــدد  رقــم )١2(  مــن اجلــدول  يتضــح 
الدراســي  العــام  يف   )١.734( إىل  20١7/20١6م  الدراســي  للعــام   وطالبــة طالبــا   )١.752( مــن  طفيــف  بشــكل 
)77.2%(؛                                                        أرباعهــم  ثالثــة  مــن  أكثــر  20١8/20١7م  الدراســي  العــام  يف  العقليــة  اإلعاقــة  شــّكلت  20١8/20١7م. 
)57.7% ذكــور، 42.3% إنــاث( واإلعاقــة الســمعية )22.8%( وبنســبة ) 55.7% ، 44.3%( للذكــور واإلنــاث علــى 
ــة  ــا يوضــح اجلــدول أيضــا أن مشــال الباطن ــام الدراســي 20١7/20١6م. كم ــا نفــس النســب يف الع ــوايل. وهــي تقريب الت

و 20١8/20١7م(. الدراســين )20١7/20١6م  العامــن  الطلبــة يف  مــن  عــدد  أكــر  يوجــد هبــا 

يع الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية التي تطبق مشروع الدمج حسب النوع ونوع اإلعاقة  جدول )١٢( : توز
للعامين الدراسيين )٢٠١7/٢٠١6 -٢٠١٨/٢٠١7م( 

 المحافظات
٢٠١٦٢٠١ /٢٠١٧8/ ٢٠١٧

عقليسمعي
المجموع

عقليسمعي
المجموع

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

٠٠٨773١6٠٠٠9767١64مسقط  

٢5٢3664١١55٢7٢3533٠١33ظفار  

٢3٢١3٢9٢3١73٢5مسندم  

١١7٢3١٠5١١١7٢6١357البريمي  

3١٢4١١5٨٢٢5٢٢6٢5١٢٠٨6٢57الداخلية  

 شمال  
5٢54١46١٢33٧55٢5٠١45١٢73٧4الباطنة

33٢69٢٨4٢353٢٢6937٠٢٢١جنوب الباطنة 

 جنوب 
١4٢٢6٨46١5٠33١79٠67٢٠7الشرقية

 شمال 
٢6١59٠٨١٢١٢٢١١٨6647١5٢الشرقية

١455553١٢7١66645١١37الظاهرة  

٠٠٢46٠٠٢57 الوسطى  

٢٠٨١797656٠٠١,75٢٢٢٠١75773566١,734الجملة
 املصدر: وزارة التربية والتعليم/الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية للعامن الدراسين )20١7/20١6 - 20١8/20١7م( 
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3- برنامــج النطــق والتخاطــب حســب المــدارس الحكوميــة ومــدارس التربيــة الخاصــة للعــام 
٢٠١٨/٢٠١7م األكاديمــي 

ــة ومــدارس  ــة يف هــذا الرنامــج للمــدارس احلكومي ــغ عــدد إمجــايل الطلب ــدأ هــذا الرنامــج عــام 20١8/20١7م ، وبل ب
التربيــة اخلاصــة حــوايل )677( طالبــا وطالبــة، منهــم )84.6%( يف املــدارس احلكوميــة و )١5.4%( يف مــدارس التربيــة 
ــذه للرنامــج فبلــغ عددهــا حــوايل ) 83 ( مدرســة؛ احتلــت املــدارس احلكوميــة  اخلاصــة، أمــا بالنســبة لعــدد املــدارس املنِفّ
مــا نســبته )96.4%( ومــدارس التربيــة اخلاصــة حــوايل )3.6%(، يف حــن بلــغ إمجــايل عــدد إخصائيــي النطــق والتخاطب 

حــوايل )35( إخصائــي؛ منهــم )77.١%( يف املــدارس احلكوميــة و )22.9%( يف مــدارس التربيــة اخلاصــة.    

شكل )٢( : عدد إحصائيات برنامج النطق والتخاطب حسب المدارس الحكومية ومدارس التربية  
للعام الدراسي )٢٠١٨/٢٠١7م(

 املصدر: وزارة التربية والتعليم/الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية للعام الدراسي )20١8/20١7م(

المدارس الحكومية

مدارس التربية الخاصة

المدارس المنفذة عدد الطلبة
للبرنامج

أخصائيي النطق والتخاطب

٥٧٣

١٠٤

٨٠٢7

٣٨

نوع المدرسة
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١- التعليم العالي

أ- املقبولون يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة:-

حسب املحافظات والنوع	 
 

بلــغ عــدد الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة املقبولــن يف مؤسســات التعليــم العايل حســب املحافظات للعــام األكادميي 20١6/20١5م 
حــوايل )48( طالبــا ًوطالبــة، حيــث ارتفــع عددهــم  بزيــادة قدرهــا )3( طالبــاً مقارنــة بالعــام األكادميــي 20١5/20١4م 
حيــث تزيــد نســبة الذكــور عــن نســبة اإلنــاث مبقــدار )29( نقطــة مئويــة، يف حــن تزيــد نســبة الذكــور عــن نســبة اإلنــاث يف 
العــام األكادميــي 20١5/20١4م مبقــدار )7( نقطــة مئويــة، أمــا بالنســبة ألكــر عــدد يف توزيعهــم مــن حيــث املحافظــات 
ــم العــايل يف العامــن األكادميــن  ــى نســبة للمقبولــن مــن ذوي اإلعاقــة يف مؤسســات التعلي ــت حمافظــة مســقط أعل أحتل
20١5/20١4م                     للعــام  التــوايل  علــى   )%26.7  ،%3١.3( نســبتهم  بلغــت  حيــث  20١6/20١5م(،  و  )20١5/20١4م 
و 20١6/20١5م. بينمــا نالحــظ يف حمافظــة مســندم، وحمافظــة الرميــي، وحمافظــة الوســطى ال يوجــد هبــن أي طلبــة 
مقبولــن مــن ذوي اإلعاقــة يف العــام األكادميــي 20١6/20١5م، أمــا بالنســبة للعــام األكادميــي 20١5/20١4م ال يوجــد أي 

طلبــة مقبولــن يف كال مــن حمافظــة ظفــار، وحمافظــة الظاهــرة، وحمافظــة الوســطى.

يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المحافظات والنوع   جدول)١3(: توز
للعامين األكاديميين ) ٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م( 

المحافظات
٢٠١5 / ٢٠١4٢٠١ / ٢٠١٦5

(%)الجملةإناثذكور(%)الجملةإناثذكور

75١٢٢6.796١53١.3مسقط  

٠٠٠٠٢٠٢4.٢ظفار  

١٠١٢.٢٠٠٠٠مسندم  

٠١١٢.٢٠٠٠٠البريمي  

65١١٢4.44٢6١٢.5الداخلية  

347١5.6336١٢.5شمال الباطنة  

5١6١3.374١١٢٢.9جنوب الباطنة 

٠٢٢4.4٠٠٠٠جنوب الشرقية 

٢35١١.١5٢7١4.6شمال الشرقية 

٠٠٠٠١٠١٢.١الظاهرة  

٠٠٠٠٠٠٠٠ الوسطى  

٢4٢١45١٠٠3١١74٨١٠٠الجملة
املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد للعامين األكادميين ) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م( 
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حسب نوع اإلعاقة: 	 

يوضــح اجلــدول رقــم )١4( أن أعلــى نســبة للطلبــة املقبولــن يف مؤسســات التعليــم العــايل هــم ذوي إعاقــة اإلبصــار بنســبة 
) 57.8% و 35.4%(، مث تليهــا إعاقــة الســمع والنطــق معــا بنســبة )20% و 33.3%( علــى التــوايل للعامــن األكادمييــن 

)20١5/20١4م و 20١6/20١5م(.

يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب النوع ونوع اإلعاقة  للعامين  جدول)١4(: توز
األكاديميين ) ٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م (

 نوع اإلعاقة
٢٠١5/٢٠١4٢٠١٦/٢٠١5

(%)المجموعإناثذكور(%)المجموعإناثذكور

 السمع والنطق
7٢9٢٠.٠97١633.3معا

١٢١4٢٦57.٨١١6١٧35.4اإلبصار

٠٠٠٠٢٠٢4.٢السمع

44٨١7.٨٨4١٢٢5 حركة الجسم

٠١١٢.٢٠٠٠٠النطق

١٠١٢.٢١٠١٢.١ صعوبات التعلم

٢4٢١45١٠٠3١١74٨١٠٠الجملة
املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد للعامن األكادميين ) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م(

حسب النوع ونوع املؤسسة: 	 

يوضــح الشــكل رقــم )3( أن أعــداد الطلبــة ذوي اإلعاقــة املقبولــن يف مؤسســات التعليــم العــايل احلكومــي للعــام األكادميــي 
20١5/20١4م اخنفــض مــن )١4( ليصــل إىل النصــف يف العــام األكادميــي 20١6/20١5م ، أمــا بالنســبة للمقبولــن يف 
مؤسســات التعليــم العــايل اخلــاص فقــد ارتفــع  عددهــم يف العــام األكادميــي 20١5/20١4م مــن )3١( ليصــل إىل )4١( 
يف العــام األكادميــي )20١6/20١5م(. ويفــوق أعــداد الذكــور أعــداد اإلنــاث يف املؤسســات التعليميــة احلكوميــة واخلاصــة 
للعــام األكادميــي 20١6/20١5م، يف حــن نالحــظ يف العــام األكادميــي 20١5/20١4م يف املؤسســات احلكوميــة أن أعــداد 

اإلنــاث يفــوق أعــداد الذكــور. 
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يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب النوع ونوع المؤسسة للعامين  شكل)3(: توز
األكاديميين )٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م(

          املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد لألعوام األكادميية ) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م(

حسب التخصص العام:	 
يتضــح مــن اجلــدول )١5( أن التخصــص العــام لــإلدارة واملعامــالت املاليــة احتــل العــدد األكــر مــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة 
املقبولــن يف مؤسســات التعليــم العــايل يف العاميــن األكادمييــن )20١5/20١4 و 20١6/20١5م(. فيمــا ارتفــع عــدد الطلبــة 
ــام األكادميــي  ــة بالع ــة، مقارن ــا ًوطالب ــام األكادميــي 20١6/20١5م مبقــدار )١8( طالب املقبولــن يف هــذا التخصــص للع
20١6/20١5م،حيــث شــّكل الذكــور مــن هــذا التخصــص مــا نســبته )66.7%( واإلنــاث )33.3%(، أمــا بالنســبة للعــام 

األكادميــي 20١5/20١4م شــّكل الذكــور مــا نســبته )6١.9%( واإلنــاث )١.%38(. 

يع الطلبة ذوي اإلعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب النوع والتخصص العام جدول)١5(: توز
للعامين األكاديميين ) ٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م (

التخصص العام
٢٠١5/٢٠١4

المجموع
٢٠١٦/٢٠١5

المجموع
إناثذكورإناثذكور

١3٨٢١٢6١33٩ اإلدارة والمعامالت المالية
37١٠437   المجتمع والثقافة

٠٢٢١١٢ الدين والفلسفة

٠٠٠٠٠٠ تكنلوجيا المعلومات

7١٨٠٠٠ الهندسة والتقنيات ذات الصلة

١٢3٠٠٠ التربية

يائية ٠١١٠٠٠العلوم الطبيعية والفيز

٢4٢١453١١74٨ الجملة
املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير اإلحصائي السنوي للقبول املوحد للعامن األكادميين) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م(  

حكومة

خاص

المجموع

٢٠١5/٢٠١4٢٠١٦/٢٠١5

ذكورذكور إناثإناث المجموعالمجموع
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٢٠٢7

٢43١ ٢١١7 454٨

١١١4 3١4١

١٠3 ١47
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ب- اخلرجيون يف مؤسسات التعليم العايل 

حسب النوع:	 

يتضــح مــن خــالل الشــكل رقــم )4( أن عــدد الطلبــة اخلرجيــن مــن ذوي اإلعاقــة قــد ارتفــع عددهــم يف العــام األكادميــي 
ــع عــدد  ــك احلــال فقــد ارتف ــام األكادميــي 20١5/20١4م، وكذل ــة بالع ــة مقارن 20١6/20١5م مبقــدار )36( طالباوطالب
الذكــور يف العــام االكادميــي 20١6/20١5م مبقــدار )2١( طالــب عــن العــام األكادميــي 20١5/20١4م، واإلنــاث مبقــدار 

)١5( طالبــة عــن العــام األكادميــي 20١5/20١4م.   

يجين في مؤسسات التعليم العالي حسب النوع للعامين األكاديميين        يع الطلبة ذوي اإلعاقة الخر شكل )4( : توز
)٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م(

  املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العايل للعامن األكادميين ) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م (

حسب نوع املؤسسة:	 

يوضــح اجلــدول رقــم )١6( أن أكــر عــدد للطلبــة اخلرجيــن مــن ذوي اإلعاقــة ترّكــزوا يف مؤسســات التعليــم العــايل 
اخلاصــة للعامــن األكادميــن )20١4/ 20١5 و 20١6/20١5م(، حيــث ارتفعــت نســبتهم يف العــام األكادميــي 20١6/20١5 
مبقــدار )4( نقــاط مئويــة تقريبــا مقارنــة عــن العــام األكادميــي 20١5/20١4م، وشــّكل الذكــور مــا نســبته )%63.3( 

ــاث )%20(. ــام األكادميــي 20١5/20١4م شــّكل الذكــور مــا نســبته )80%( واإلن ــاث )36.4%(،أمــا بالنســبة للع واإلن

٢٠١5/٢٠١4٢٠١٦/٢٠١5

المجموعالمجموع

ذكور

إناث

١٦3٧
4١٩
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يجين في مؤسسات التعليم العالي حسب المؤسسة التعليمية والنوع للعامين  يع الطلبة ذوي اإلعاقة الخر جدول)١6(: توز
األكاديميين )٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م(

 المؤسسة التعليمية
٢٠١5/٢٠١4

المجموع
٢٠١٦/٢٠١5

المجموع
إناثذكورإناثذكور

٠٠٠4٠4 جامعة السلطان قابوس

٢١33٢5 الكليات التقنية

٠٠٠١٠١ كلية العلوم الشرعية

٢٠٢٠٠٠كليات العلوم التطبيقية

 مراكز التدريب المهني
٠٠٠١١٢ ومعاهد تأهيل الصيادين

 مؤسسات التعليم العالي
١٢3١5٢٨١644 الخاصة

١64٢٠37١956 الجملة
  املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العايل للعامن األكادميين ) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م (

حسب التخصص العام:	 
نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )١7( أن عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة تركــزوا يف العامــن األكادمييــن 20١5/20١4م             
حــوايل  20١6/20١5م  األكادميــي  العــام  يف  نســبتهم  بلغــت  حيــث  والتجــارة،  اإلدارة  ختصــص  يف  20١6/20١5م  و 
ــوايل، أمــا يف العــام األكادميــي 20١5/20١4م بلغــت  ــى الت )62.5%(، وبنســبة )68.6% و 3١.4%( الذكــور واإلنــاث عل

نســبتهم )50%(، حيــث شــّكل الذكــور مــا نســبته )80%( واإلنــاث )%20(.

يجين في مؤسسات التعليم العالي حسب االتخصص العام والنوع للعامين  يع الطلبة ذوي اإلعاقة الخر جدول)١7(: توز
األكاديميين )٢٠١5/٢٠١4 - ٢٠١6/٢٠١5م(

 

 التخصص العام
٢٠١5/٢٠١4

المجموع
٢٠١٦/٢٠١5

المجموع
إناثذكورإناثذكور

 الهندسة والتكنلوجيا المرتبطة
4٠43٢5 بها

٨٢١٠٢4١١35 اإلدارة والتجارة
يائية ٠٠٠٠٠٠ العلوم الطبيعية والفيز

١٠١٠٠٠التربية

3٢565١١تكنلوجيا المعلومات

٠٠٠3١4 الثقافة والمجتمع

٠٠٠١٠١ الدين والفلسفة

16420371956 الجملة
املصدر: وزارة التعليم العايل/ التقرير السنوي إلحصاءات التعليم العايل للعامن األكادميين ) 20١5/20١4 - 20١6/20١5م (



الوضع االجتماعي
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١- العاجزون المنتفعون من الضمان اإلجتماعي

يوضــح الشــكل رقــم )5( أن عــدد العاجزيــن املنتفعــن مــن الضمــان االجتماعــي اخنفــض يف عــام 20١7م مبقــدار )١850( 
عاجــز مقارنــة عــن عــام 20١6م، وكذلــك املبالــغ املصروفــه هلــم فقــد اخنفضــت مبقــدار )449.640( ر.ع عــن عــام 

20١6م.

ين المنتفعين بالضمان اإلجتماعي والمبالغ المصروفة لهم لعامي )٢٠١6 - ٢٠١7م( شكل)5(: عدد العاجز

                                               

                                 املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 20١6 - 20١7م ( 

 5: مرسوم سلطاين رقم 84/87

ــت بالفحــص  ــغ الســتن ويثب ــة عشــر عامــا ومل يبل العاجــزون : كل مــن جتــاوز عمــره مثاني
الطــي أنــه غــر قــادر علــى القيــام بعمــل مناســب، والُقّصــر دون ســن الثامنــة عشــرة 
املصابــون بأمــراض أو إعاقــات مســتدمية وليــس هلــم مصــدر كاٍف للــرزق أو معيــل ملــزم 

بالنفقــة5.  

عدد ٢5,5٠7

39,996,١٢939,546,4٨9

٢3,657

ر . ع

٢٠١٦٢٠١٧
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٢- ذوو اإلعاقة الملتحقين بمركز التقييم والتأهيل المهني

ارتفــع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن مبركــز التقييــم والتأهيــل املهــي مبقــدار )23( ملتحــق وملتحقــة يف عــام 
 وملتحقــة 20١7م مقارنــة بعــام 20١6م حيــث ارتفــع عــدد الذكــور واإلنــاث يف عــام 20١7م مبقــدار )١١( و )١2( ملتحقــا

للذكــور واإلنــاث علــى التــوايل مقارنــة بعــام 20١6م. 

يع العددي لذوي االعاقة الملتحقين بمركز التقييم والتأهيل المهني حسب النوع                                        شكل )6(: التوز
لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7م (

 

                                         

   

                            املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 20١6 - 20١7م 

3- ذوو اإلعاقة الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة

ــة  ــة العمري ــة مــن الفئ ــال مــن ذوي اإلعاق ــة األطف ــي ُتعــى برعاي ــال املعاقــن وال ــل األطف ــاء لتأهي ــز الوف تســتهدف مراك
)2 - ١4( ســنة، حيــث تقــوم هــذه املراكــز باســتقبال األطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــات الذهنيــة والســمعية واحلركيــة 
والبصريــة وغرهــا مــن أنــواع اإلعاقــات، وتقــوم بتقــدمي اخلدمــات مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن الرامــج واألنشــطة التأهليــة 
والتدريبيــة الــي هتــدف إىل متكــن األطفــال امللتحقــن وإدماجهــم يف املجتمــع؛ حيــث بلــغ عــدد مراكــز الوفــاء لتأهيــل 

   .األطفــال املعاقــن حــى عــام 20١7م حــوايل 26 مركــزا

مراكــز التأهيــل : املراكــز الــي يتــم الترخيــص هلــا مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة هبــدف 
ــة  ــات املعني ــل والتدريــب الالزمــة للمعــاق، مبــا فيهــا اجلمعي ــة والتأهي تقــدمي برامــج الرعاي

برعايــة وتأهيــل املعاقــن 6 . 

٢٠١٦٢٠١٧

المجموعالمجموع

ذكور

إناث

  6: مرسوم سلطاين رقم 2008/63

٢83٩
33 ٢١
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أما بالنسبة لعدد امللتحقن مبراكز الوفاء لتأهيل األطفال املعاقن حسب املحافظات، فقد ارتفع عددهم يف عام 20١7م 
مبقدار )24١( ملتحق وملتحقة مقارنة بعام 20١6م، حيث احتلت حمافظة مشال الباطنة يف عام 20١7م  أعلى نسبة 

للملتحقن يف هذه املراكز التأهيلية، إذ بلغت نسبتهم حوايل )23.8%(، مث تليها حمافظة الداخلية بنسبة )%23.5(، 
أما بالنسبة لعام 20١6م احتلت حمافظة الداخلية أعلى نسبة للملتحقن حيث بلغت نسبتهم )25.4%( ، مث تلتها 

حمافظة مشال الباطنة بنسبة )%23.5(.

جدول )١٨( : عدد الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل األطفال المعاقين حسب المحافظة لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7 م ( 

المحافظات
األعوام

٢٠١٦٢٠١٧
١36١٢7مسقط  

٢٢5٢56ظفار  
3٨39مسندم  
757١البريمي  

5٠٧5٢6الداخلية  

46953١شمال الباطنة  
9٠9١جنوب الباطنة 
١١4١١5جنوب الشرقية 
٢4٠٢٨١شمال الشرقية 

76١57الظاهرة  
٢44١ الوسطى  

١.994٢.٢35الجملة
املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي) 20١6 - 20١7م (

كمــا يوضــح اجلــدول رقــم )١9 ( أن )اإلعاقــة األخــرى( أحتلــت أعلــى نســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة امللتحقــن مبراكــز 
 الوفــاء لتأهيــل األطفــال يف عامــي ) 20١6م و 20١7م (، يف حــن ارتفــع عددهــم يف عــام 20١7م مبقــدار )207( ملتحقــا
وملتحقــة مقارنــة بعــام 20١6م، حيــث بلغــت نســبتهم يف عــام 20١7م حــوايل )45%( وقــد شــّكل الذكــور مــن هــذه اإلعاقــة 
مــا نســبته ) 64.١% ( واإلنــاث ) 35.9% أمــا بالنســبة لعــام 20١6م بلغــت نســبتهم حــوايل )40%(، حيــث شــّكل الذكــور 

مــا نســبته )63.6%( واإلنــاث )%36.4(.
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جدول )١9( : عدد الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل األطفال المعاقين حسب نوع اإلعاقة 
لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7 م ( 

٢٠١٧ ٢٠١٦
نوع اإلعاقة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

4٨9 ٢53 ٢36 4٨6 ٢٢7 ٢59 إعاقة ذهنية

١54 56 9٨ ١١٨ 5٠ 6٨  إعاقة سمعية 

575 ٢36 339 57٨ ٢54 3٢4  إعاقة جسدية

١١ 3 ٨ ١3 6 7 إعاقة بصرية 

١٠٠6 36١ 645 799 ٢9١ 5٠٨ أخرى * 

٢.٢35 9٠9 ١.3٢6 ١.994 ٨٢٨ ١.١66  اإلجمالي
  املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 20١6 - 20١7م ( 

* تشمل اإلعاقة املتعددة، ومتالزمة داون، والتوحد، وأمراض العظام، والتأخر يف النمو، والورم الدماغي، وشلل نصف الصلب املشقوق.

4- األشخاص ذوو اإلعاقة الملتحقين بمركز األمان للتأهيل 

يقــدم مركــز األمــان للتأهيــل عــدد مــن اخلدمــات اإلجتماعيــة والصحيــة والنفســية والعالجيــة، وعــددا مــن األنشــطة 
التوعويــة اهلادفــة إىل تعريــف املجتمــع بقضايــا اإلعاقــة، وكيفيــة التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة، وذلــك لصــاحل امللتحقــن بــه 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث ارتفــع عــدد امللتحقــن يف الفئــة العمريــة حــى ســن ١5 ســنة يف عــام 20١7م مبقــدار 
) 80 ( ملتحــق وملتحقــة مقارنــة بعــام 20١6م، أمــا بالنســبة للفئــة العمريــة فــوق ســن ١5 ســنة ارتفــع عددهــم  يف عــام 
20١7م مبقــدار ) 3( ملتحقــا وملتحقــًة مقارنــة بعــام 20١6م، كمــا نالحــظ أن أعــداد الذكــور يفــوق أعــداد اإلنــاث يف 

عامــي 20١6م و20١7م.

ية لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7 م ( شكل )7( : عدد الملتحقين بمركز األمان للتأهيل حسب الفئات العمر

   املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 20١6 - 20١7م(    

١٧٢١٢٦

٢5٢١٢٩

٢٠١٦٢٠١٦

٢٠١٧٢٠١٧

إناثذكور

١٠4٦88٠4٦

١55٩٧8٧4٢

إناثذكور
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5- األشخاص ذوو اإلعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل الخاصة

املؤسســات  تأهيلهــم جبانــب  تســاهم يف  اإلعاقــة، حيــث  التأهيــل اخلاصــة خدمــات لألشــخاص ذوي  تقــدم مراكــز 
احلكوميــة، وارتفــع عــدد املراكــز اخلاصــة يف عــام 20١7م مبقــدار )8( مراكــز مقارنــة بعــام 20١6م، يف حــن اخنفضــت 

عــدد احلــاالت امللتحقــة باملراكــز التأهيليــة اخلاصــة يف عــام 20١7م مبقــدار )2١7( حالــة مقارنــة بعــام 20١6م. 

شكل )٨( : عدد المراكز والملتحقين بمراكز التأهيل الخاصة لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7 م( 
 

                          

  

                                        املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 20١6 - 20١7م(     

6- األشخاص ذوو اإلعاقة المستفيدون من األجهزة التعويضية والخدمات المساندة

تقــدم احلكومــة الرشــيدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة العديــد مــن التســهيالت واألجهــزة واملعينــات التعويضيــة الطبيــة الــي 
ــة. حيــث يتضــح ارتفــاع عــدد األجهــزة  ــى أنفســهم يف تدبــر شــؤون حياهتــم اليومي متّكنهــم مــن املســاعدة واإلعتمــاد عل
التعويضــة الــي مت صرفهــا لــذوي اإلعاقــة يف عــام 20١7م مبقــدار )373( جهــاز مقارنــة بعــام 20١6م. كمــا يتضــح أيضــا 
أن النظــارات الطبيــة حتتــل العــدد األكــر لألجهــزة الــي مت صرفهــا للمســتفيدين مــن ذوي اإلعاقــة يف عامــي 20١6م و 

20١7م.

٢٠١٦٢٠١٧

٢5
عدد

 المراكز

الحاالت ١,٠٢١8٠4

33
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يع العددي لألجهزة التعويضة  والخدمات المساندة المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة شكل )9(: التوز
لعامي ) ٢٠١6 - ٢٠١7م(  

 املصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية / التقرير السنوي لعامي ) 20١6 - 20١7م( 
* أخرى تشمل )أجهزة تنفس ، خمدات هوائية ، مشايات ، أجهزة قياس السكر ، أجهزة قيادة سيارات ذوي اإلعاقة ، أطقم أسنان ، وغرها (

عكازات طبية

3٢

٢٠١٦٢٠١٧

35

٢١٧

4١8

5٧

١,١٦3

٧

٦8

4٧٦

٢,44١

٢٦٠

4٠٠

٦٦

٩58

3١

٧4

٢4٧

٢,٠٦8

كرسي متحرك

مساعات أذن

نظارات طبية

هتئية منازل

رعاية مزنلية

أخرى*

املجموع

أسرة طبية ومراتب
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ياضية )اللجنة البارالمبية( ١- األشخاص ذوو اإلعاقة المشاركون في البطوالت الر

يوضــح اجلــدول رقــم )20( مشــاركات ذوي اإلعاقــة يف البطــوالت الرياضيــة يف عامــي 20١6م و 20١7م، وذلــك مــن حيــث 
مســتوى النشــاط واملعســكرات واملؤمتــرات واإلجتماعــات،  حيــث نالحــظ أن أعــداد الذكــور يفــوق أعــداد اإلنــاث .

ياضية حسب النوع ومستوى النشاط   جدول )٢٠(: توزيع ذوي اإلعاقة المشاركين في البطوالت الر
لعامي )٢٠١6- ٢٠١7م(

٢٠١٧ ٢٠١٦
مستوى النشاط

إناث ذكور إناث ذكور

٠ ٢9 ١٠ ١٢6 محلي 

٠ ٠ ٠ ١5 خليجي 

١ 5 ٠ ٠ عربي 

3 ٢7 ٠ ١5 آسيوي

١ 9 5 ١5 دولي 

 معسكــــــــــــرات

4 ٢٨ 6 39 داخلي

١ 4 ٢ ١7 خارجي 

مؤتمـــــــــــــــــرات

٠ ٠ ٠ ١7 محلي 

٠ ٠ ٠ ٢ دولي 

إجتماعــــــــــــــات

٠ 3 ٠ ٠ خارجية 
 املصدر: وزارة الشؤون الرياضية  /التقرير السنوي لعامي )20١6 - 20١7م( 

 7 : اجنازات اللجنة الباراملبية العمانية ملوسم )2015 - 2016م (

اللجنــة الباراملبيــة: هــي مؤسســة أهليــة ترعــى األنشــطة الباراملبيــة يف الســلطنة وتعــى 
بتنظيــم البطــوالت واملســابقات اخلاصــة برياضــة املعاقــن، كما تقوم بتنظيــم دورات تدريبية 

لإلداريــن واملدربــن واحلــكام باإلضافــة إىل املصنفــن هبــدف تأهيــل الكــوادر الوطنيــة7 .
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ياضية ٢- األشخاص ذوو اإلعاقة المسجلين في األلعاب الر

يوضــح اجلــدول رقــم )2١( أن عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســجلن يف األلعــاب الرياضيــة بلــغ )390( شــخص، حيــث 
شــّكل الذكــور مــا نســبته )8١.3%( واإلنــاث )١8.7%(، فيمــا احتلــت كال مــن كــرة القــدم للصــم وكــرة الســلة للصــم وتنــس 

الطاولــة النســبة األعلــى مــن إمجــايل املســجلن يف األلعــاب الرياضيــة، حيــث بلغــت نســبة كل منهمــا )%24.9(.
            

ياضية حسب النوع لعام ٢٠١6م جدول )٢١(: توزيع ذوي اإلعاقة المسجلين في األلعاب الر

٢٠١٦
ياضية األلعاب الر

المجموع إناث ذكور

٢٠ ٠ ٢٠  كرة السلة على الكراسي المتحركة

4 ٠ 4  رفع األثقال

3٠ ٠ 3٠ كرة الهدف للمكفوفين

97 ١7 ٨٠ كرة القدم للصم

97 ١7 ٨٠ كرة السلة للصم

٠ ٠ ٠  السباحة

٠ ٠ ٠ التكواندو

97 ١7 ٨٠ تنس الطاولة

١7 ١7 ٠ الكرة الطائرة للصم

١٢ ٠ ١٢ البولينج

١6 5 ١١  ألعاب القوى
39٠ 73 3١7 الجملة

                             






