
بيانات تعداد

نسبة األطفال
 ذوي اإلعاقة من إجمالي

 ذوي اإلعاقة



الشخص ذو اإلعاقة:
 هــو الشــخص الــذي يعانــي مــن نقــص فــي بعــض قدراتــه الحســية 
والجســدية أو الذهنيــة خلقيــا أو نتيجــة عامــل وراثــي أو مــرض أو 
حــادث، ممــا يحــد مــن قدرتــه علــى تأديــة دوره الطبيعــي فــي الحيــاة 
قياســا علــى مــن هــم فــي عمــره بمــا يحتــاج مــن الرعايــة والتأهيــل 

ــاة. ــؤدي دوره فــي الحي حتــى  ي

تســتبدل بكلمــة )المعوقيــن( وبكلمــة ) المعاقيــن ( وبعبــارة )ذوي 
بهــا  يــراد  التــي  المصطلحــات  مــن  وبغيرهــا   ) الخاصــة  اإلحتياجــات 
والمراســيم  القوانيــن  فــي  وردت  أينمــا  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي 

.) اإلعاقــة  ذوي  )األشــخاص  عبــارة  الســلطانية 

مرسوم سلطاني رقم 8/2021 بتعديل بعض القوانين 
والمراسيم السلطانية ) المادة األولى(

             مرسوم سلطاني رقم )63/2008( 

مفاهيم



01 - الوضع الديموغرافي

إجمالي عدد العمانيين



عدد األطفال ذوي اإلعاقة
10,880

إجمالي ذوي اإلعاقة
42,304

إجمالي عدد األطفال )0-17( سنة

1,185,059

%58
%42



01 - الوضع الديموغرافي

10,880
عدد األطفال ذوي اإلعاقة

أنواع اإلعاقات )%(

ضعف السمع

جسدية

اضطراب طيف التوحد

إعاقة متعددة
إعاقة ذهنية

إعاقة بصرية

تأخر نمو

صرع

متالزمة دوان

23.9
22.4
15.0
13.9
11.4
10.2

1.8
1.2
0.2

أسباب اإلعاقات )%(

خلقي

أثناء الوالدة

مرض

وراثة
متعددة

حادث

66.9
23.8

4.7
2.0
1.9
0.7



ربع األطفال
ذوي اإلعاقة يتواجدون في محافظة شمال الباطنة

األطفال ذوو اإلعاقة حسب المحافظات والجنس
اإلجماليإناثذكورالمحافظات

1,1697261,895مسقط

431302733ظفار

6252114مسندم

174116290البريمي

8226491,471الداخلية

1,4931,1542,647شمال الباطنة

8445771,421جنوب الباطنة

450297747جنوب الشرقية

439362801شمال الشرقية

410310720الظاهرة

251641الوسطى

6,3194,56110,880اإلجمالي



02 - التعليم

بدون مؤهل

غير مبين

الصفوف )4-1(

الصفوف )10-5(

الصفوف )12-11(

المستوى التعليمي

عدد األطفال ذوي اإلعاقة
)10-17( سنة

5,566

%21.7

%48.8

%23.3

%2.5

%3.7



اإللتحاق

عدد األطفال ذوي اإلعاقة
)5-17( سنة

9,026

2,993

866 5,167
بقًاملتحق حاليًا

سا
ملتحق 

ق
لم يلتح

 بالدراسة من %57
ً
نسبة األطفال )5-17( سنة الملتحقين حاليا

إجمالي األطفال ذوي اإلعاقة في نفس الفئة العمرية



03 - الحالة العملية

األطفال ذوو اإلعاقة العاملون حسب مجال العمل ونوع اإلعاقة لعام 2020 م

 ضعفمجال العمل
السمع

 إعاقة
 متالزمةشللذهنية

 الشللمتعددداون
المجموعالدماغي

0100001التعدين واستغالل المحاجر

3010004تصنيع

2200105بناء

2121118تجارة الجملة والتجزئة وإصالح السيارات والدراجات النارية

3000003أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0001001أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0100001أنشطة الخدمات األخرى

105322123اإلجمالي

يـعمــلون
)أصحاب أعمال(

 

23

 
12

يعملون وملتحقون
بالتعليم المدرسي

 
 

11
8 ملتحقين سابقًا
3 لم يلتحق أبدًا

)15-17(سنة



04 - الحياة العامة

من األطفال ذوي 
اإلعاقة يمتلكون أرض 

واحدة على األقل

%1.5

97
ذكور

72
إناث

العدد

من األطفال ذوي 
اإلعاقة الذين يعملون 

يملكون أرضًا

2




