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تعد مرحلة الطفولة من اأكرث املراحل اأهمية نظرا لأنها ال�سريحة التي �سيكون عليها الإم�ساك بعجلة التنمية م�ستقبال، لذا فالإعداد 

ال�سحيح لها يعد مطلبا بالغ الأهمية.

لقد �سكل الأطفال )0 –17(�سنة يف ال�سلطنة اأكرث من خم�سي العمانيني، لذا فقد اأولت احلكومة اهتماما كبريا بهذه الفئة، مما 

جعل موؤ�سرات الطفولة يف ال�سلطنة تتح�سن ب�سكل كبري.

ويعد هذا الكتيب اأحد اإ�سدارات �سل�سلة الإح�ساءات املجتمعية لعام 2020م حيث �سلط ال�سوء على خمتلف اجلوانب ال�سحية 

والتعليمية والجتماعية والأمنية، عاك�سا بذلك مدى التطور احلا�سل يف هذه اجلوانب.

المقدمــــــــــــة

*يوم الطفل الخليجي*
)15 يناير(  
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: النمو السكاني:
ً
أوال

شكل)1(: أعداد السكان العمانيين ومعدالت النمو 2015-2019م

الطفل: 
كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر 

بالتقويم الميالدي.
 

المصدر: )قانون الطفل الفصل األول تعريفات وآحكام عامة المادة )1( الصادر بالمرسوم السلطاني 
.2014/22

الوضع الديموغرافي: 
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ارتفع عدد ال�سكان العمانيني مبعدل )13.2%( يف الفرتة 2015-2019م.

من   )%43( ن�سبته  ما  �سكلوا  طفاًل   )1,136,925( 2019م  عام  منت�سف  يف  �سنة   )17-  0( العمانيني  الأطفال  عدد  بلغ 

العمانيني.  اإجمايل 

ح�سب بيانات الهرم ال�سكاين للعمانيني يف منت�سف 2019م فاإن الفئة العمرية ) 0 - 4( �سنوات �سكلت الن�سبة الأكرب من بقية 

الفئات العمرية حيث بلغت )15%( بعدد )405,046( ن�سمة.

شكل)2(: الهرم السكاني للعمانيين منتصف عام 2019م
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: معدالت المواليد: 
ً
ثانيا

شكل)3(: معدالت المواليد الخام للعمانيين وإجمالي المواليد المسجلين أحياء للفترة 2015-2019م

كل 7 دقايق
 يولد طفل عماني

 عام 2019
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               بلغت ن�سبة التغري يف اأعداد املواليد بن�سبة ) 0.7 %( بني عامي )2015 و2019م(.

               بلغ عدد املواليد الأحياء )80,460( مولودًا عام 2019 م، �سكل الذكور )51%( والإناث ) 49 %(.

               انخف�ض معدل املواليد اخلام يف ال�سلطنة يف الفرتة 2015 - 2019م، حتى بلغ )30.3(مولود حي لكل األف من  ال�سكان

               عام 2019م.

               بلغ معدل اخل�سوبة الكلي لعام 2019م )3.7( مولود حي لكل األف اإمراأة )15-49 �سنة( 

: معدالت الوفيات األطفال الرضع واألطفال دون سن الخامسة: 
ً
ثالثا

ت�سري البيانات اإىل تذبذب طفيف يف وفيات الأطفال الر�سع ومن هم دون �سن اخلام�سة يف الفرتة )2015-2019م(.

للطفل منذ والدتة الحق في اسم يميزة، ويجب تسجيلة في سجالت المواليد وفقا 
للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في قانون األحوال المدنية 

المصدر: )قانون الطفل( )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22(
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           شكل)4(: معدالت وفيات األطفال الرضع واألطفال أقل من 5 سنوات للفترة 2015-2019م

وفيات األطفال أقل من 5 سنوات
وفيات األطفال الرضع

2018 2019201720162015

8.6 7.9

11.1 10.1
9.4

9.2

11.7

9.5

11.5 11.4

للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعالجية ، وتكفل له الدولة التمتع بأعلى 
مستوى يمكن بلوغة من الرعاية الصحية المجانية.

المصدر: )قانون الطفل ( )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22(
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الوضع التعليمي: 

بلغ اإجمايل احل�سانات يف ال�سلطنة عام 2019م )330( ح�سانة، و بلغ عدد الأطفال امللتحقني بها )11,472( طفال وطفلة  

وتعد حمافظة م�سقط الأكرب يف عدد احل�سانات اإذ بلغ عددها 177 ح�سانة بن�سبة )54%( من باقي املحافظات،تليها حمافظة 

الداخلية بعدد 45 ح�سانة .

أ- الحضانات:

تعريف الحضانة: هي مؤسسة اجتماعية تقع تحت إشراف وزارة التنمية اإلجتماعية ، وتقدم خدمات اجتماعية وتربوية 
وثقافية لألطفال حيث تقبل االطفال من سن ستة أشهر إلى سن ثالث سنوات ونصف . 

ير السنوي 2017م المصدر: وزارة التنمية اإلجتماعية التقر

للطفل دون سن التعليم ما قبل األساسي الحق في األنتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل لاللتحاق بها.
وتشجع الدولة إنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي ترى الوزارة أن عدد الموظفات أو العامالت 

فيها يقتضي وجود دار حضانة ، وتقدم لها اإلعانات التي تساعد على تحقيق أهدافها .
 المصدر: قانون الطفل)الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22( 
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جدول )1(: عدد دور الحضانة حسب المحافظات وعدد األطفال الملتحقين بها لعام 2019م

عدد الظفال 

املحافظة
اأقل من ثالث �سنوات

عدد دور

احل�سانة
وافد عماين

اإناث ذكور اإناث ذكور

1,159 1,689 2,632 2,206 177 م�سقط

24 38 70 58 13 ظفار

3 6 18 37 3 م�سندم

11 12 191 177 11 الربميي

18 12 435 490 45 الداخلية

68 80 248 280 20 �سمال الباطنة

0 6 151 198 17 جنوب الباطنة

10 12 215 232 17 جنوب ال�سرقية

4 4 137 143 11 �سمال ال�سرقية

3 12 188 195 16 الظاهرة

0 0 0 0 0 الو�سطى

1,300 1,871 4,285 4,016 330 الإجمايل

 امل�سدر: وزارة التنمية الإجتماعية
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ب- التعليم قبل المدرسي:

        بلغ معدل الإلتحاق الإجمايل لريا�ض الطفال )51.8%(، حيث بلغت ن�سبة اإلتحاق الذكور )51.5( والإناث )52.3( لعام       

 
        74% من الأطفال الدار�سني يف ريا�ض الأطفال يدر�سون يف مدار�ض خا�سة لعام 2019/2018م.

ج- التعليم المدرسي:

يع النسبي للطلبة على حسب نوع المدارس للعام الدراسي 2019/2018م شكل )5(: التوز

المدارس الخاصة ) الخاصة، التربية الخاصة ،حكومية أخرى(

%83.2

%16.8

المدارس الحكومية

2019/2018م.    

والرتبية اخلا�سة  واخلا�سة  املدار�ض احلكومية  امللتحقني يف  الطلبة  اأن عدد  اإىل  2019/2018م  الدرا�سي  العام  بيانات  ت�سري 

الأجنبية(.  الدولية اجلاليات  املدار�ض  ول  الأطفال  ريا�ض  ي�سمل  )ل  وطالبة  بلغ عددهم )630,425( طالبا  الخرى  واحلكومية 
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                               جدول)2(: نسب االلتحاق للطالب في الصفوف )1-12( للعام الدراسي 2019/2018م

ن�سبة اللتحاق ال�سايف  املعدلة ن�سبة اللتحاق ال�سايف ن�سبة اللتحاق الجمايل

املراحل
كال اجلن�سني اإناث ذكور كال اجلن�سني اإناث ذكور اإناث كال اجلن�سني ذكور

98.5 98.3 98.6 96.8 96.5 97.0 100.5 100.1 101.0        ال�سفوف )4-1(

96.3 96.7 95.9 89.8 89.7 89.9 102.8 102.3 103.2        ال�سفوف )10-5(

85.3 86.6 84.0 77.8 78.3 77.3 94.5 93.5 95.4        ال�سفوف )12-10(

امل�سدر : املوؤ�سرات الرتبوية للعام الدرا�سي 2019/2018، وزارة الرتبية والتعليم

للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد األساسي . ويكون 
تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم األساسي ، ويقع على ولي األمر مسؤولية تسجيل الطفل ، وانتظامة 

في المدرسة ، والحيلولة دون تسربة منها.
المصدر: قانون الطفل)الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22( 
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   أ: مشعرات الرعاية الصحية: 

الأم�سال:
للطفــل الحــق فــي التطعيــم باألمصــال ، واللقاحــات الواقيــة مــن األمــراض 
فــي  التطعيــم  ويجــوز  الحكوميــة  الصحيــة  بالمؤسســات   

ً
مجانــا المعديــة 

المؤسســات الصحيــة الخاصــة المرخــص لهــا مــن وزارة الصحــة ، وعلــى ولــي 
األمــر االلتــزام بتطعيــم الطفــل وفقــا للنظــم وفــي المواعيــد المقــررة بجــدول 
يــن مــن وزارة الصحــة ، وعلــى تلــك المؤسســات التســجيل بمــا  التطعيــم الصادر

يفيــد ذلــك فــي البطاقــة الصحيــة الخاصــة بالطفــل . 

امل�سدر: )قانون الطفل()ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/22(

يع النسبي لتغطية تحصينات األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة لعام 2019م شكل)6(: التوز

الجرعة الثانية
 من طعم الحصبة

الحصبة
ضد الدرنشلل األطفال

التهاب الكبد الفيروسي

%99.9
%100

%100%100

%100

الوضع الصحي: 
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جدول )3(: نسبة التغطية بالتحصينات بين طلبة المدارس الحكومية 2019/2018م

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ال�سحي لعام 2019م

نسبة تغطية تحصينات 
األطفال تالمس النسبة الكاملة

%100  

الإجمايل البيان

%100

%98.95

ال�سف الأول

طعم ال�سلل الفموي )جرعة من�سطة(

ثنائي الطفال )جرعة من�سطة(

%99.75
ال�سف ال�ساد�ض

ثنائي البالغني

%99.83

%95.20

ال�سف احلادي ع�سر

طعم ال�سلل الفموي )من�سطة(

ثنائي البالغني )جرعة من�سطة(



16

  ب: م�سعرات التغذية واملرا�سة:

اإرتفعت ن�سبة الأطفال الذين هم اأقل من الوزن الولدي الطبيعي خالل ال�سنوات الأخرية حيث بلغت )11.7%( عام 2019م 

مقارنة ب )10.6%( عام 2015م .

اأما بالن�سبة لالأطفال القل من 5 �سنوات الذين يعانون من �سوء التغذية املرتبطة بال�سعرات احلرارية ) لكل 1000 طفل اأقل 

من 5 �سنوات ( فقد بلغت ن�سبتهم )1.2%( عام 2019م منخف�سة ب�سكل ملحوظ عن عام 2015م حيث كانت )%2.2( .

شكل )7(: التطور النسبي لسوء التغذية في األطفال أقل من 5 سنوات ) المعدل لكل 1000 طفل أقل من 5 سنوات( 

يحظر إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غذائية إلى األغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل ما لم 
تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المتعمدة ويجب أن تكون عبوات هذة األغذية خالية من أي مواد ضارة 

بصحة الطفل. 
المصدر: قانون الطفل )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22(

20192018201720102005

22

6.9
1.5 1.5 1.2

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ال�سحي لعام 2019م
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يع النسبي للرضاعة الطبيعية )عند الوالدة( لألطفال المسجلين في سجل صحة الطفل والترددات على عيادات  شكل )8(: التوز
التغذية في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2019م

رضاعة طبيعية معحليب صناعي وأخرى
سوائل

رضاعة طبيعية
فقط

بلغ معدل الإ�سابة بالإ�سهال لالأطفال اأقل من 5 �سنوات )171( حالت لكل 1000طفل )اأقل من 5 �سنوات( لعام 2019م 

منخف�سة بذلك عن عام 2015م حيث مت ت�سجيل )214( حالة .

90.6% من الأطفال يتلقون ر�ساعة طبيعية فقط عند الولدة وانخف�ست الن�سبة اإىل 8.9% عند بلوغهم عمر 6 اأ�سهر.

8.5
0.9

90.6

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ال�سحي لعام 2019م
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ج: الإعاقة بني الأطفال:

30% من حاملي )بطاقة معاق( هم اأطفال )0-19( �سنة، حيث بلغ عددهم ) 9,054( طفاًل يف عام 2019م.  

شكل )9(: األطفال حاملو بطاقة معاق في السلطنة حسب الجنس ومقارنتهم مع بقية المعاقين عام 2019م

أطفال )0-19 سنة(

بقية المعاقين

هذه البيانات ت�سمل الطفال حاملي بطاقة معاق من الفئة العمرية )0-19( �سنة - وزارة التنمية الإجتماعية

تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعاق وفقا ألحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين ، وتعمل الدولة وولي األمر 
على تمكين الطفل المعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية والتأهيل المنصوص عليها فية . 

المصدر: قانون الطفل )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22(

%30

%70
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يع العددي لألطفال )0-19( المسجلين بنظام بطاقة  شخص معاق حسب نوع اإلعاقة لعام 2019م جدول )4(: التوز

نوع الإعاقة

املحافظة

الإجمايل نق�ض منو مهق
 متالزمة

داون

 طيف

التوحد
�سرع ذهنية ج�سدية

 اإعاقة

متعددة
�سمعية ب�سرية

1,910 11 0 254 444 1 260 336 387 176 41 م�سقط

754 49 0 69 129 6 121 188 81 79 32 ظفار

90 3 0 18 12 1 13 20 13 9 1 م�سندم

245 9 0 29 18 0 38 32 89 24 6 الربميي

1,251 11 0 187 131 4 196 287 258 149 28 الداخلية

1,921 29 0 263 322 11 257 427 356 204 52 �سمال الباطنة

1,005 15 0 139 165 6 219 182 166 90 23 جنوب الباطنة

622 7 0 60 114 2 145 118 110 58 8 جنوب ال�سرقية

707 4 0 55 63 1 122 162 198 89 13 �سمال ال�سرقية

514 13 0 69 57 3 100 107 99 58 8 الظاهرة

35 1 0 4 2 0 5 9 13 0 1 الو�سطى

9,054 152 0 1,147 1,457 35 1,476 1,868 1,770 936 213 الإجمايل
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يعانون من خمتلف  الذين  �سنه  �سن )2 – 14(  الأطفال من اجلن�سني من  ت�ستقبل  املعاقني  الأطفال  لتاأهيل  الوفاء  مراكز 

مركزا   )28( على  موزعة  وهي  احلركية،  والعاقة  ال�سمعية  والعاقة  واملتو�سطه  الب�سيطة  العقلية  العاقة  مثل  العاقات 

مبختلف حمافظات ال�سلطنة وبلغ عدد الأطفال امللتحقني )2,666( منهم )1,490( ذكور و)1,176( اإناث لعام 2019م .

      شكل)10(: عدد األطفال الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل االطفال المعاقين حسب نوع االعاقة عام 2019م

*أخرىإعاقة ذهنيةإعاقة سمعيةإعاقة حركيةإعاقة بصرية

*اأخرى: ) اإعاقة متعددة ، متالزمة داون ، التوحد وامرا�ض العظام ، والورم الدماغي ، و�سلل ن�سف ال�سلب امل�سقوق، والتاأخر يف النمو (

  امل�سدر: التقرير ال�سنوي 2019 لوزارة التنمية الجتماعية .

86241195601,355
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شكل )11(: مقارنة بأعداد األطفال الملتحقين ببعض البرامج التي تشرف عليها وزارة التنمية االجتماعية في 
السلطنة بين عامي 2015 و 2019م

امل�سدر : التقاريرال�سنوية 2015 و 2019 لوزارة التنمية الجتماعية

الوضع اإلجتماعي: 

للطفل الحق في التربية والبقاء والنمو في إطار من الحريةوالكرامة اإلنسانية ، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي األمر . وتكفل 
الدولة وفاء ولي األمر بالتزامة بتربية وبقاء ونمو الطفل وفقا لحكم الفقرة السابقة من خالل تقديم المساعدات الالزمة وتطوير 

مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية ونماء على النحو الذي تبينة الالئحة. 
 المصدر: قانون الطفل العماني )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22(

الملتحقين بأسر حاضنة

الملتحقين بدور الحضانة

الملتحقين بمركز رعاية الطفولة

الملتحقين ببيوت نمو الطفل

يفية الملتحقين بأركان مراكز التنمية الر

الملتحقين بأركان جمعيات المرأة العمانية

347

6,877

143

1,819

365

6,6346,140

434

1,280

98

299

11,472

20152019
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لكل شخص الحق في اإلبالغ عن أي واقعة تشكل عنفا ضد الطفل، أو إستغالال له، أو إساءة إلية ، أو انتهاكا ألي حق من 
حقوقة المنصوص عليها بهذا القانون . وعلى لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية المبلغ ، وعدم اإلفصاح عن 

هويتة. 
المصدر: قانون الطفل )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014(

بلغت عدد الإ�ساءات التي مت ر�سدها عرب خط حماية الطفل )378( حالة.

اأكرث اأنواع الإ�ساءة التي تعر�ض لها الأطفال الإهمال حيث بلغت )148( حالة بن�سبة )39.1%( من اإجمايل الأطفال اللذين 

تعر�سو لالإ�ساءة ، تليها الإ�ساءة اجلن�سية بن�سبة )21.4%( من اإجمايل احلالت ، اأما بقية احلالت ف�سكلت )%40.3(.

كما بلغت عدد الإ�ساءات التي تعاملت معهم جلان حماية الطفل 422 حالة منهم 235 ذكرا، و 187 اإنثى يف خمتلف حمافظات 

ال�سلطنة

شكل )12(  عدد اإلتصاالت الواردة لخط حماية الطفل حسب نوع اإلتصال والبالغ خالل عام 2019م

)جلان حماية الطفل: اأن�سئت هذة اللجان حلماية الطفل من العنف والإ�ساءة وال�ستغالل وهي منت�سرة يف كافة حمافظات ال�سلطنة(

)خط خماية الطفل 1100:هو خط هاتفي جماين يعمل على مدار ال�ساعة ويقدم خدماتة لالأطفال عن طريق تلقي الت�سالت من قبل الطفل او الغري والتي تفيد بتعر�ض 

الطفل لعنف او �سوء معاملة او خطر( 

972

707551

بالغات أخرىبالغات عن تعرض الطفل إلساءةاستفسارات
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جدول )5(  عدد اإلساءة التي يتعرض لها األطفال حسب المحافظة ، ونوع اإلساءة لعام 2019م

اإجمايل

نوع الإ�ساءة التي يتعر�ض لها الطفل

املحافظة

اإهمال جن�سية نف�سية ج�سدية

199 65 41 56 37 م�سقط

11 4 1 2 4 ظفار

1 0 1 0 0 م�سندم

10 4 4 0 2 الربميي

17 11 2 0 4 الداخلية

74 36 16 13 9 �سمال الباطنة

32 18 10 2 2 جنوب الباطنة

15 4 2 3 6 جنوب ال�سرقية

13 3 2 2 6 �سمال ال�سرقية

0 3 2 0 1 الظاهرة

0 0 0 0 0 الو�سطى

378 148 81 78 71 الإجمايل

  امل�سدر: التقرير ال�سنوي 2019 لوزارة التنمية الجتماعية .
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الوضع األمني: 

%13
ية كانوا  من ضحايا الحوادث المرور

 )0-15( سنة عام 2019
ً
أطفاال

إصاباتوفيات

65

321

بلغ عدد املتهمني الأحداث 361 متهم ،�سكل الذكور 96% و الإناث 4% من اإجمايل املتهمني الأحداث.

ية )اإلصابات والوفيات( لألطفال )0-15( لعام2019م يع العددي لضحايا الحوادث المرور شكل )13(:التوز

                                                        امل�سدر:اإح�سائية الإدعاء العام 2019م
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جدول )6(: أعداد المتهمين األحداث في القضايا الواردة إلى اإلدعاء العام حسب المحافظات والجنس لعام 2019م

                                                        امل�سدر:اإح�سائية الإدعاء العام 2019م

املتهمون

املحافظة

اإناث ذكور

4 58 م�سقط

0 43 ظفار

0 1 م�سندم

1 8 الربميي

2 53 الداخلية

3 83 �سمال الباطنة

0 14 جنوب الباطنة

1 32 جنوب ال�سرقية

2 39 �سمال ال�سرقية

0 16 الظاهرة

0 1 الو�سطى

13 348 الإجمايل
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الوضع الثقافي: 

ممار�سة الأطفال لألعاب الإلكرتونية :

اأكرث من ن�سف الأطفال العمانيني اأقل من 13�سنة  )51%( ميار�سون الألعاب الإلكرتونية )56%( للذكور و )46%( لالإناث. 

شكل )14(: استخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية حسب المحافظات

مسندم

الظاهرة

البريمي

ظفار

جنوب الباطنة

شمال الباطنة

الوسطى

مسقط

الداخلية

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

58

56
56

56

55

55

52
49

48

43

38
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اأكرب ن�سبة ممار�سة الأطفال لالألعاب الإلكرتونية توجد يف م�سندم ،واأقلها يف �سمال ال�سرقية.

الأجهزة  يلية  منهم   %71 ي�ستخدمة  حيث  الأطفال  لدى  الإلكرتونية  الألعاب  ملمار�سة  ا�ستخدامًا  الأكرث  هو  النقال  الهاتف 

.)%59( بن�سبة  اللوحية 

الإجازات  173دقيقة  و   ، الدرا�سة  �سهور  خالل  يوميًا  الإلكرتونية  لالألعاب  الأطفال  ممار�سة  وقت  متو�سط  هو  دقيقة   40
. ال�سيفية 

74% من الأطفال توجد متابعة اأ�سرية ملمار�ستهم لالألعاب الإلكرتونية ب�سكل يومي و7% ل توجد متابعة اأ�سرية لهم. 

امل�سدر:ا�ستطالع راأي العمانيني حول ا�ستخدام الألعاب الإلكرتونية 2019م
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