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متهيد

اإن حتقيق التوازن بني النمو ال�سكاين ومتطلبات التنمية امل�ستدامة يف اأي جمتمع ي�سمن احلياة 

الكرمية لل�سكان ويرتقي بقدراتهم ويو�سع خياراتهم ويرفع من م�ستوياتهم وم�ساهمتهم يف 

اأو�ساع املجتمع املختلفة بالدرا�سة  التوازن تق�سي  تقدم املجتمع ككل. ويتطلب حتقيق هذا 

املجالت  يف  الجتماعي  الن�سيج  ي�سهدها  التي  والتطورات  التغريات  على  للتعرف  والتحليل 

احلياتية املختلفة، وتلم�س التحديات والعقبات التي يواجهها ال�سكان حاليا اأو م�ستقبل.

من  املتوفرة  البيانات  قاعدة  ا�ستثمار  الدرا�سات  من  ال�سل�سلة  هذه  ت�ستهدف  هنا  ومن 

التعدادات العامة لل�سكان والتي اأجريت يف ال�سلطنة يف الأعوام 1993م و2003م و2010م يف 

التعرف على اأهم �سمات وخ�سائ�س املجتمع العماين ومتابعة تغريها وتطورها عرب التعدادات 

هي:  اأ�سا�سية  مو�سوعات  ثمانية  تتناول  ق�سرية  و�سفية  درا�سات  خلل  من  وذلك  الثلث 

الرتكيب العمري، والأطفال، وال�سباب، وامل�سنون، واخل�سائ�س التعليمية، والقوى العاملة، 

واحلالة الزواجية، واخل�سوبة. 

باأ�سلوب  العماين  املجتمع  خ�سائ�س  ا�ستعرا�س  يف  وفقت  قد  ال�سل�سلة  هذه  تكون  اأن  اآملني 

�سل�س ميّكن عامة القراء من النتفاع مبا ورد فيها .
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مقدمة

عمره  من  ع�سرة  الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�سان  كل  باأنه  العمانية  الت�سريعات  يف  الطفل  يعرف 

والتي  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  الطفل  تعريف  مع  يتفق  التعريف  وهذا   ،
1

امليلدي بالتقومي 

كل  الطفل:  باأن  فيها  ورد  حيث  1989م.  نوفمرب  يف  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  تبنتها 

اإن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�سر من عمره، مامل يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك مبوجب القوانني 

الوطنية. كما اأن قانون م�ساءلة الأحداث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/30م بتاريخ 

2008/3/9م يعترب احلدث كل ذكر اأو اأنثى مل يكمل الثامنة ع�سر من العمر. 

وتاأتي اأهمية مرحلة الطفولة من كونها املرحلة الأوىل من حياة الإن�سان وهي من اأهم مراحل 

واأطفال  وتن�سئة �سخ�سيته،   بناء  الأ�سا�س يف  باعتبارها حجر  الإن�سان،  بها  التي مير  النمو 

اليوم هم �سباب ورجال امل�ستقبل الذين �ستقوم على اأكتافهم تنمية البلد وتقدمه.

على  بناء  وذلك  الُعمانيني  الأطفال  عن  اإح�سائية  �سورة  اإعطاء  الدرا�سة  هذه  وت�ستهدف 

و 2010م  من خلل  و 2003م  للأعوام 1993م  ال�سكانية  التعدادات  املتوفرة من  البيانات 

واإناثا  ذكورا  �سنة   )17-0( العمرية  الفئة  يف  العمانيني  الأطفال  اأو�ساع  تطور   ا�ستعرا�س 

على مدى �سنوات التعدادت الثلثة. و�سي�سمل ذلك التعرف على حجمهم من جملة ال�سكان 

وتوزيعهم العمري و اجلغرايف يف جميع حمافظات ال�سلطنة، وو�سعهم التعليمي وا�ستخدامهم 

لتكنولوجيا املعلومات و الإعاقة بينهم، كما ي�ستعر�س احلالة الزواجية والعلقة ب�سن العمل 

بالن�سبة للأطفال)15-17(�سنة . 

1- تقرير �سلطنة عمان الدوري الثالث والرابع ب�ساأن اتفاقية حقوق الطفل، وزارة التنمية الجتماعية 2013.
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الواقع الدميوغرايف لالأطفال العمانيني

حجم الأطفال بالن�صبة لل�صكان:

منهم  ن�سمة،  بلغ  )1.957.336(  العمانيني  ال�سكان  عدد  اأن  2010م  تعداد  نتائج  اأ�سارت 

)843.989( طفل،  ي�سكلون ما ن�سبته )42.7%( من اإجمايل  ال�سكان العمانيني، مقارنة 

بنحو )59.2%(  يف تعداد عام 1993م، فقد �سهد  املجتمع العماين خلل العقدين الأولني من 

النه�سة ارتفاعا ملحوظا يف معدلت املواليد، �ساحبه انخفا�س يف معدلت وفيات الأطفال 

بلغت  وقد  للمواطنني.   املعي�سي  امل�ستوى  وحت�سن  ال�سحية  الرعاية  خدمات  لتوفر  نتيجة 

خ�سوبة املراأة العمانية لعام 1993م  6.2 مولود لكل اإمراأة، ونتيجة لتغري النمط الإجتماعي 

واملعي�سي من جهة، واجلهود املبذولة يف برامج املباعدة بني الولدات من جهة اأخرى،  فقد 

انخف�س معدل اخل�سوبة الكلية اإىل 3.4 مولود لكل امراأة عمانية يف عام 2010م، كما اأن 

متو�سط العمر عند الزواج الأول ارتفع من حوايل 21 �سنة يف عام 1993 اإىل حوايل 26 �سنة 

يف عام 2010م . ويو�سح ال�سكل رقم )1( انخفا�س ن�سب الأطفال من جملة ال�سكان خلل 

الفرتة )1993-2010م(.

�سكل )1(:  ن�سبة الأطفال من ال�سكان العمانيني خالل الفرتة )1993-2010م(
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التوزيع ح�صب العمر واجلن�س:

اأن  اإىل   )2( رقم  ال�سكل  يف   اخلم�سية  العمر  لفئات  وفقا  للأطفال  الن�سبي  التوزيع  ي�سري 

الأطفال دون �سن اخلام�سة ميثلون الن�سبة العلى بالن�سبة للفئات العمرية الأخرى للأطفال 

بعامي  مقارنة  2010م  عام  املواليد  عدد  ازدياد  مع  يتوافق  الذي  الأمر  2010م،  تعداد  يف 

2003م و1993م ، فقد بلغ عدد الطفال الر�سع )دون ال�سنة من العمر( حوايل 52 األفا عام 

1993م وانخف�س اإىل42 األفا عام 2003م ليعود اىل الرتفاع اىل 59 األفا عام 2010م. يف حني 

ت�ساوت ن�سب الأطفال يف الفئتني العمريتني )5-9( و )10-14( �سنة لعام 2010م.

�سكل )2(:  التوزيع الن�سبي لالطفال ح�سب الفئات العمرية خالل الأعوام 

1993و2003و2010م

 لل�سكان العمانيني ح�سب تعداد 2010م حوايل 20 �سنة بعد اأن كان 16 
2

وقد بلغ العمر الو�سيط

�سنة عام 2003م و12 عام 1993م.

وبالن�سبة لتوزيع الأطفال ح�سب اجلن�س تظهر التعدادات الثلثة اأن ن�سبة النوع يف حدودها 

الطبيعية بني الأطفال، وتبلغ ن�سبة النوع 104 ذكور  لكل  100 اأنثى ح�سب تعداد 2010م.

2- يعرف العمر الو�سيط لل�سكان باأنه العمر الذي يكون عنده  ن�سف عدد ال�سكان اأكرب �سنا منه، ون�سفهم الآخر اأ�سغر �سنا منه وكلما �سغر  العمر الو�سيط 

يعترب دللة على املجتمع الفتي، دليل ال�سكان، الطبعة الرابعة، امل�سروع العربي ل�سحة الأ�سرة واملكتب املرجعي لل�سكان.

)4-0(

10080604020

31.6 25.6 25.5 17.3
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جدول )1(: التوزيع الن�سبي لالأطفال العمانيني ح�سب اجلن�س ون�سبة النوع يف التعدادات

التوزيع ح�صب املحافظات:

انعكا�سا لإنخفا�س ن�سبة الطفال من اإجمايل ال�سكان العمانيني لعام 2010م، انخف�ست ن�سبة 

على  الربميي  احتوت حمافظة  فقد  رقم)3(،  ال�سكل  يو�سح  كما  كل حمافظة،  الطفال يف 

اأعلى ن�سبة من الأطفال عام 1993م، اذ �سكلوا حوايل 62% من اإجمايل �سكانها العمانيني، 

بينما كانت حمافظة م�سقط هي الأقل من حيث ن�سبة الأطفال بها اإذ �سكلوا حوايل 54% من 

اأما يف عام 2010م فقد �سجلت كل من �سمال وجنوب ال�سرقية  اإجمايل �سكانها العمانيني. 

كانت حمافظة  بينما  العمانيني )%46(،  ال�سكان  من جملة  للأطفال  ن�سبة  اأعلى  والو�سطى 

م�سندم القل يف ن�سبة الأطفال اإىل ال�سكان حيث مل تتعد  38%  تليها حمافظة م�سقط بن�سبة 

حوايل %39.     

�سكل )3(: ن�سبة الأطفال من اإجمايل ال�سكان العمانيني ح�سب املحافظات خالل �سنوات 

التعدادات

ال�سكان العمانيون الأطفال

ن�سبة ال�سنة

النوع

ن�سبة 

الإناث

ن�سبة 

الذكور
ن�سبة النوع

ن�سبة 

الإناث

ن�سبة 

الذكور

104 49.1 50.9 103.6 49.1 50.9
1993

102 49.5 50.5 103.8 49.1 50.9
2003

102 49.4 50.6 104.2 49 51
2010

�سمالالداخليةالربمييم�سندمظفارم�سقط

الباطنة

جنوب

الباطنة

جنوب

ال�سرقية

جنوب

ال�سرقية

الو�سطىالظاهرة
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وتتوافق هذه الن�سبة مع معدلت اخل�سوبة التي مت احت�سابها من بيانات تعداد 2010م، حيث 

�سجل اأعلى معدل  خ�سوبة يف حمافظتي جنوب و�سمال ال�سرقية )126.9و 124 طفل حيا / 

األف امراأة على الرتتيب(، يف حني �سجل  اأدنى معدل خ�سوبة يف حمافظتي م�سقط )97.9 

مولودا حيا/ األف امراأة( و م�سندم )102.2 مولودا حيا/ األف امراأة( مما يعني اأن ن�سب 

الأطفال يف املحافظات تتنا�سب غالبا مع حجم معدلت خ�سوبة املراأة فيها  )انظر درا�سة 

خ�سوبة املراأة العمانية من واقع التعدادات ال�سكانية،  2012، �س14(

وبالنظر اإىل جدول رقم )2(، جند اأن التوزيع الن�سبي للأطفال يتما�سى تقريبا  مع التوزيع 

الن�سبي لل�سكان العمانيني ح�سب املحافظات ويف جميع التعدادات الثلثة.

جدول )2 (: التوزيع الن�سبي لل�سكان العمانيني والأطفال ح�سب املحافظات يف الأعوام  

1993، 2003 ،2010م

املحافظة

199320032010

ال�سكانالأطفالال�سكانالأطفالال�سكانالأطفال

18.319.918.621.419.120.8م�سقط

8.48.58.18.57.88.4ظفار

1.51.51.11.11.01.1م�سندم

2.42.32.02.12.22.2الربميي

14.013.414.213.214.613.7الداخلية

21.020.220.419.719.619.7�سمال الباطنة

12.011.712.812.012.412.0جنوب الباطنة

7.87.98.37.98.78.0جنوب ال�سرقية

7.06.97.46.97.57.0�سمال ال�سرقية

6.96.86.16.26.06.1الظاهرة

0.80.91.01.01.11.0الو�سطى

100100100100100100املجموع
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الو�صع التعليمي لالأطفال العمانيني 

معدلت اللتحاق :

نتيجة للجهود املبذولة يف جمال ن�سر التعليم لل�سكان العمانيني ظهر حت�سن وا�سح يف معدل 

امللتحقني بالتعليم خلل الفرتة )1993-2010م ( حيث بلغ املعدل للأطفال  يف الفئة العمرية 

)6-17( �سنة حوايل 96%  يف عام 2010 مقارنة بحوايل 88% عام 1993م،  كما ت�سري البيانات 

املو�سحة يف اجلدول )3( اأنه ل توجد هنالك فجوة وا�سحة يف ن�سبة اللتحاق بالتعليم بني 

الذكور والإناث يف عام 2010م مقارنة بالو�سع عام 1993 والذي كانت فيه الفجوة ل�سالح 

الذكور )الذكور90% والإناث %86(. 

جدول)3(: التوزيع الن�سبي لالأطفال  العمانيني )6-17( �سنة ح�سب اجلن�س وحالة 

اللتحاق للفرتة )1993 -2010م(

2010م 2003م 1993م

حالة اللتحاق

جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور

95.77 95.64 95.88 90.83 90.48 91.17 88.15 85.68 90.45 ملتحق حاليا

2.49 2.61 2.38 1.84 1.91 1.77 2.98 3.76 2.22 التحق �سابقا

1.74 1.75 1.73 7.33 7.61 7.06 8.88 10.56 7.24 مل يلتحق اأبدا

100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

ملحظة: يف التعدادات الثلث مت طرح اأ�سئلة اللتحاق على فئات عمرية خمتلفة، ففي عام 1993 مت اأخذ البيان من الفئة 

العمرية 6 �سنوات فاأكرث، ويف عام 2003م اأخذ البيان من عمر 5 �سنوات فاأكرث، اأما يف 2010م فقد جمع البيان من 3 �سنوات 

فاأكرث. ولأغرا�س التحليل يف الدرا�سة مت اختيار فئة 6 �سنوات فاأكرث .

اأما بالن�سبة للملتحقني �سابقا )املنقطعني عن التعليم( فبالرغم من اأن معدلهم انخف�س  بني 

عامي 1993م و2003م،  اإل اأنه عاود الرتفاع يف عام 2010م ليبلغ حوايل 2.5% ، اأي بن�سبة 

التعليم منخف�سة  زيادة بلغت 35% عن عام 2003م، وب�سكل عام تعترب ن�سبة النقطاع عن 

وترتفع  قليل عند الإناث.  ول مينع ذلك من اإجراء بحث معمق يو�سح اأ�سباب تطور ن�سب 

النقطاع واإيجاد �سبل احلد منها اأو خف�سها.
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العليا،  اإىل حدودها  وتبذل احلكومة جهودا كبرية يف جمال رفع معدلت الإلتحاق بالتعليم 

خ�سو�سا يف التعليم الأ�سا�سي، وقد اأ�سارت بيانات تعداد 2010م اأن ن�سبة غري امللتحقني اأبدا 

بالتعليم قد انخف�ست ب�سكل ملحوظ لتبلغ 1.7% من اإجمايل الطلبة يف الفئة العمرية )6-

17( �سنة بعد اأن كانوا  ي�سكلون 8.8% عام 1993م ثم 7.6% عام 2003م. 

ويبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقات ممن ينتمون اإىل فئة عمر التعليم املدر�سي و مل ي�سبق لهم 

اللتحاق بالتعليم  2809 طفل، ي�سكلون حوايل 31% من اإجمايل الأطفال الذين مل ي�سبق لهم 

اللتحاق بالتعليم من نف�س الفئة العمرية، مما ي�ستدعي النظر اإىل هذه الفئة من الأطفال 

اأكادميية  تعليمية  موؤ�س�سات  ان�ساء  زيادة  اأو  التعليم  لإ�ستيعابهم يف  اجلهود  من  مزيد  وبذل 

خا�سة بهم  ت�سمل كافة مراحل التعليم. 

ارتفاع عمر  املدر�سي تقل مع  بالتعليم  امللتحقني  ن�سبة غري  اأن  تعداد 2010م  بيانات  وت�سري 

الطفل لنجد اأن الإعاقة تعد اأحد  املربرات الأ�سا�سية لعدم التحاق الطفل يف �سن العا�سرة 

فاأعلى بالتعليم املدر�سي، وهو ما يو�سحه ال�سكل رقم )4(.

�سكل)4(: ن�سب الأطفال العمانيني  ذوي الإعاقات من اإجمايل الأطفال الذين مل يلتحقوا 

بالتعليم  يف الفئة )6-17( �سنة ح�سب اآحاد الأعمار  لعام 2010م

  ويو�سح ال�سكل رقم )5( ن�سب الأطفال غري امللتحقني اأبدا بالتعليم ح�سب اآحاد الأعمار  وفقا  

لتعداد 2010م، حيث نلحظ ارتفاع ن�سبة الأطفال يف عمر 6 �سنوات ممن هم خارج املدر�سة 

لتبلغ حوايل  9% ، وقد يعود ذلك  اإىل النظام املُتبع حينذاك يف قبول ت�سجيل الطفل بال�سف  
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 1 مواليد  من  للأطفال  ال�سف  بهذا  القبول  ُيحدد  كان  والذي  احلكومية،  باملدار�س  الأول 

نوفمرب 2003 وحتى مواليد 31 اأكتوبر من 2004. وحيث اأن التعداد نفذ يف دي�سمرب 2010م، 

فاإن الأطفال مواليد �سهري نوفمرب ودي�سمرب 2004 الذين مل يتم ت�سجيلهم بالتعليم اخلا�س 

ر�سدوا على اإنهم خارج مقاعد التعليم بالرغم من اإنهم يف �سن التعليم املدر�سي. 

�سكل )5(: ن�سب الأطفال العمانيني غري امللتحقني باملدار�س من اإجمايل الأطفال يف الفئة 

العمرية)6-17( �سنة  ح�سب اآحاد الأعمار  عام 2010م

احلالة التعليمية لالأطفال ذوي الإعاقات:

بالنظر اإىل حالة اللتحاق بالتعليم للأطفال يف �سن  6 �سنوات فاأكرث،  ت�سري البيانات اإىل اأن 

34% من الأطفال ذوي الإعاقات يف عام 2010م مل ي�سبق لهم الإلتحاق  بالتعليم مقابل نحو 

62% يف عام 1993م الأمر الذي ميكن  اأن يعزى اإىل عدة عوامل اجتماعية اأو اإقت�سادية اأو 

مدى توفر املوؤ�س�سات  التعليمية  لهم بالدولة، وبوجه  عام ي�سكل  املعاقون حوايل 31% من 

الذين مل يلتحقوا بالتعليم يف الفئة العمرية  )6-17( �سنة يف عام 2010م، كما ذكرنا �سابقا.
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�سكل )6(: تطور ن�سب الأطفال العمانيني ذوي الإعاقات الذين مل ي�سبق لهم اللتحاق 

بالتعليم خالل الفرتة )1993-2010م(

 وت�سري بيانات تعداد 2010م، حول  الأطفال ذوي الإعاقات امللتحقني بالتعليم اأن حوايل 

70% منهم لديهم �سعوبة ب�سيطة، كما اأن 75% من الأطفال املعاقني غري امللتحقني اأبدا 

بالتعليم لديهم  �سعوبات �سديدة اأو كاملة .

�سكل )7(: التوزيع الن�سبي لالأطفال العمانيني ذوي الإعاقات ح�سب اللتحاق  بالتعليم و 

درجات الإعاقة لعام 2010م
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  :
2

ا�صتخدام  تكنولوجيا املعلومات

يظهر ال�سكل رقم  )8(  توزيع الأطفال ح�سب ا�ستخدام احلا�سب الآيل والنرتنت وذلك وفق 

نتائج تعداد 2010م وت�سري البيانات اىل اأن  86% من الأطفال يف الفئة العمرية )5-17( �سنة 

ي�ستخدمون احلا�سب الآيل، وجتدر الإ�سارة هنا اإىل  اأنه من العام الدرا�سي )1999/1998( 

مت اإدراج مادة احلا�سب الآيل يف جميع مدار�س التعليم الأ�سا�سي بال�سلطنة ابتداًء من ال�سف 

الأول الأ�سا�سي، مع توفري خمتربات مزودة باأجهزة احلا�سوب احلديثة يف املدار�س، كما اأن 

على رخ�سة  للح�سول  اإلزامية  مادة  ع�سر هي  ال�سف احلادي  املدرجة يف  مادة احلا�سوب 

.)ICDL( القيادة الدولية

اأما فيما  يتعلق با�ستخدام النرتنت فاإن ن�سبة ال�ستخدام بني الأطفال )5-17( �سنة ت�سل 

اإىل 37%، مع عدم وجود فروقات ذات دللة بني اجلن�سني.

�سكل)8( : التوزيع العددي والن�سبي لالأطفال العمانيني )5-17( �سنة ح�سب النوع 

وا�ستخدام احلا�سب الآيل و النرتنت لعام 2010م

                       
3- تعذر اجراء مقارنات بني تعدادي 2003م و1993م  مع تعداد 2010م فيما يخت�س با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات، وذلك لأن ال�سئلة يف تعداد 2003م 

كانت تتق�سى عن عدد م�ستخدمي احلا�سوب والنرتنت داخل الأ�سرة بينما يف تعداد 1993 مل تت�سمن ال�ستمارة اأ�سئلة بهذا ال�سدد.

ل ي�ستخدمي�ستخدم

النرتنتاحلا�سب الآيل

% 86

% 37

% 63

% 14
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الن�صاط القت�صادي لالأطفال العمانيني )15-17( �صنة

ن�سطون  هم  �سنة   )17-15( اليافعني  من  فقط   %3.2 اأن  2010م  تعداد  بيانات  اأو�سحت 

، وترتفع الن�سبة بني الذكور لتبلغ 4.5% يف  حني تنخف�س بني الإناث اإىل %1.7 .
4

اقت�ساديا

�سكل )9(: تطور ن�سبة امل�ساهمة يف الن�ساط القت�سادي لالأطفال العمانيني يف الفئة 

العمرية )15-17( �سنة خالل الفرتة )1993-2010م(

                                

اأما بالن�سبة للم�ستغلني فقد �سكلوا  اأقل من 1% خلل العام نف�سه بينما ارتفعت ن�سبة الباحثني 

عن عمل من 1.6% عام 2003م اىل 2.9% عام 2010م.

10% يف  من  املنزلية  للأعمال  املتفرغات  الإناث  ن�سبة  انخفا�س  كذلك  البيانات  تظهر  كما 

عام 1993 اإىل 4% يف عام 2010 مما يدل على اأن ن�سبة كبرية من الإناث ل تزال يف مقاعد 

الدرا�سة اأو ترغب يف احل�سول على فر�سة عمل.

ويف املقابل جند اأن غري الن�سطني اقت�ساديا كانوا يف الغالب طلبا على مقاعد الدرا�سة حيث 

بلغت ن�سبتهم حوايل 94%  عام 2010م  كما يت�سح من اجلدول )4(.

4- يق�سد بالن�سطني اقت�ساديا امل�ستغلون واأي�سا الباحثون عن عمل، و ت�سمل الأ�سئلة اخلا�سة بالن�ساط القت�سادي ال�سكان من �سنة 15 فاأكرث، الأمر الذي  

يتما�سى مع  قانون العمل العماين الذي يحظر ت�سغيل الأطفال اأو ال�سماح لهم بالدخول يف اأماكن العمل قبل بلوغ �سن اخلام�سة ع�سرة.

199320032010

0

3

1
0.8

4.1

%

5.3

4.5

1.71.7

4

2

5

6

اإناث

ذكور



13

جدول )4(: التوزيع الن�سبي لالأطفال العمانيني )15-17( �سنةح�سب العالقة بنوع 

العمل واجلن�س لأعوام التعدادات

2010  2003 1993

العالقة بقوة العمل

املجموع اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور

0.6 0.2 0.9 0.7 0.1 1.2 0.8 0.2 1.4 يعمل

2.6 1.5 3.6 2.9 1.6 4.1 1.6 0.6 2.7 باحث عن عمل 

2.1 4.2 0.2 2.7 5.5 0 5 10.2 0

التفرغ لالأعمال 

املنزلية

93.9 93.4 94.3 92.8 91.9 93.7 91.9 88.5 95 طالب متفرغ

0.9 0.8 1 0.9 0.8 1 0.6 0.6 0.7 غري قادر على العمل

100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع
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احلالة الزواجية لالأطفال العمانيني )15-17(�صنة

الن�سبة الأكرب من فئة الأطفال )17-15( اأن  الواردة يف اجلدول رقم )5(  البيانات  تظهر 

�سنة مل ي�سبق لهم الزواج، حيث بلغت عام 2010م حوايل 98%  مقارنة بحوايل 94% بعام 

1993م. اإل اأن حجم التغري يف الن�سب بني الإناث هو الأكرب مقارنة بالذكور. فقد كانت الإناث 

املتزوجات اأو اللتي �سبق لهن الزواج حوايل 12% يف عام 1993 مقارنة بحوايل 2.3% يف عام 

2010م. ويف املقابل فاإن ن�سبة الذكور املتزوجني اأو الذين �سبق لهم الزواج كانت اأقل من %1 

خلل عامي 1993 و2010م ، ويجب الإ�سارة هنا اإىل اأن قانون الأحوال ال�سخ�سية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/32 ، ن�س على اأن من �سروط اأهلية الزواج اإمتام الثامنة ع�سرة 

من العمر. 

جدول )5(: التوزيع الن�سبي لالأطفال العمانيني )15-17( �سنة ح�سب احلالة الزواجية 

واجلن�س خالل الفرتة ) 1993م- 2010م(

*
مطلق / اأرمل متزوج مل يتزوج اأبدا

احلالة 

الزواجية

املجموع اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور ال�سنة

0.2 0.5 0.0 6.0 11.6 0.5 93.8 88.0 99.4 1993

0.0 0.1 0.0 0.7 1.4 0.1 99.2 98.5 99.9 2003

0.3 0.5 0.1 1.3 1.8 0.9 98.4 97.7 99.1 2010

 
                     * مت دمج فئة الأرامل مع املطلقني لوجود اأعداد تقل عن خم�س حالت يف فئة الأرامل.
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الإعاقة بني الأطفال العمانيني

هذا  �ساحب  الذي  للتطور  تبعا  الإعاقة  لر�سد  خمتلفة  منهجيات  الثلثة  التعدادات  اتبعت 

مت  1993م  عام  ففي  متبعة.   منهجية  لكل  الإعاقة  ت�سنيفات  اختلفت  وقد  عامليا،  املو�سوع 

ا�ستخدام م�سطلح ذوي العاهات،  ويف عام 2003م ظهر مفهوم ذوي ال�سعوبات اأما يف عام 

2010م فقد مت ا�ستخدام م�سطلحي الإعاقة وال�سعوبة معا يف الر�سد وعليه فانه ل ميكن 

املقارنة بني التعدادات الثلثة فيما يتعلق بحجم الإعاقة ومدى انت�سارها. كما ينبغي التنويه 

اإىل اأن مو�سوع ر�سد الإعاقة لدى الأطفال هو مو�سوع �سائك ومعقد ولزالت اجلهود الدولية 

الأ�سغر من  الأطفال وخا�سة  الإعاقة عند  لر�سد  اآلية ومنهجية موحدة  اإيجاد  تن�سب على 

اأن الطفل يف هذه املرحلة مير بعملية منو ج�سدي وح�سي لبد من اأخذها  )12�سنة( وذلك 

بعني العتبار. 

 وت�سري البيانات الواردة يف ال�سكل رقم )10( اىل اأن عدد الطفال من ذوي الإعاقات  يف 

حدود 10 اآلف معاق يف عام 2010م ي�سكلون ما ن�سبته 1.2% من جملة الأطفال العمانيني،  

وتبلغ ن�سبة الذكور بينهم حوايل %56 .

�سكل )10(:  التوزيع العددي لالأطفال العمانيني ذوي الإعاقات ح�سب اجلن�س خالل 

�سنوات التعدادات
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اأنواع الإعاقة بني الأطفال:

يعانون من  الإعاقات  الأطفال من ذوي  اأن حوايل خم�س  اإىل  تعداد 2010م  بيانات  اأ�سارت 

هم  الأقل  والن�سبة  والرتكيز  التذكر  �سعوبة  تليها  النظارة،  وجود  مع  حتى  الب�سر  �سعوبة 

الأطفال الذين يعانون من �سعوبة يف حركة اجلزء العلى من اجل�سم. ويو�سح ال�سكل التايل 

ن�سب الأطفال ذوي الإعاقات وتوزيعهم ح�سب نوع ال�سعوبات لديهم، حيث يت�سح انه ل يوجد 

نوع معني من الإعاقة ينت�سر يف اأحد اجلن�سني بن�سبة اأعلى وب�سكل ملفت  دون الآخر . 

�سكل )11(: التوزيع الن�سبي لالأطفال العمانيني )15-17( �سنة ح�سب نوع الإعاقة  

واجلن�س عام 2010م

وال�سكل رقم )12( يو�سح التوزيع الن�سبي للأطفال ذوي الإعاقات ح�سب درجة ال�سعوبة وفقا 

لبيانات تعداد 2010م،  حيث جند اأن 12% من الأطفال ذوي الإعاقات يعانون من اإعاقة كاملة 

بينما اأكرث من الن�سف بقليل ت�سنف اإعاقتهم على اأنها متو�سطة، يف حني اأن الن�سبة املتبقية 

منهم حوايل 36%  يعانون من �سعوبة �سديدة.
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�سكل )12(: التوزيع العددي والن�سبي لالأطفال العمانيني ذوي الإعاقات ح�سب درجة 

ال�سعوبة عام2010م

اأ�صباب الإعاقة:

من خلل درا�سة اأ�سباب الإعاقة لدى الأطفال يتبني اأن حوايل 73% من الأطفال  عام 2010م 

كانت اإعاقتهم لأ�سباب خلقية )انظرال�سكل رقم )13( ، وتاأتي الأمرا�س يف الرتبة الثانية من 

حيث م�سببات الإعاقة بحوايل %21. 

�سكل )13(: التوزيع الن�سبي لالأطفال العمانيني ذوي الإعاقات ح�سب �سبب الإعاقة 

لعامي 1993م و 2010م

      

\\\

ل ي�ستطيع اأبدا�سعوبة �سديدةبع�س ال�سعوبة

% 52
% 36

% 12

خلقية

19932010

اأخرىحوادث �سريمر�س

% 73

% 6

% 1
% 2

% 21

% 62

% 31

% 4
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اخلــــــال�صـة

اأظهرت البيانات اأن ن�سبة الأطفال من اإجمايل ال�سكان العمانيني يف تناق�س، حيث ي�سكلون 

العمانيني  اأخما�س  ثلث  بحوايل  مقارنة   2010 عام  العمانيني يف  ال�سكان  من خم�سي  اأكرث 

عليه  كان  عما  عام 2010م  فتوة يف  اأقل  اأ�سبح  العماين  املجتمع  واأن  تعداد 1993م،  ح�سب 

الو�سع يف عام 1993م.

ويتنا�سب توزيع الأطفال من الناحية اجلغرافية مع التوزيع اجلغرايف العام لل�سكان العمانيني 

فتوة  الأكرث  تعترب  ال�سرقية  �سمال  حمافظة  فاإن  املحافظات  م�ستوى  على  اأما  ال�سلطنة،  يف 

لرتفاع ن�سبة الأطفال بني �سكانها يف حني اأن حمافظة م�سقط هي الأقل فتوة بني املحافظات.

وبالن�سبة للحالة الزواجية اأظهرت الدرا�سة اإىل اأن الن�سبة الأكرب من فئة الأطفال )17-15( 

�سنة غري متزوجني،  حيث بلغت ن�سبة الذين مل ي�سبق لهم الزواج يف الفئة )15-17( �سنة 

حوايل %98. 

وقد حت�سن امل�ستوى التعليمي للأطفال العمانيني )ذكورًا و اإناثًا( وذلك بارتفاع وترية اللتحاق 

اأن ن�سبة كبرية من الأطفال العمانيني  بالتعليم ب�سورة عامة وانح�سار معدلت الأمية. كما 

ي�ستخدمون احلا�سب الآيل و بدرجة اأقل الإنرتنت.

�سنة   )17-15( العمرية  الفئة  يف  اقت�ساديا  الن�سطني  ن�سبة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

منخف�سة  وبلغت 3.2% عام2010م، واأن الن�سبة الأكرب من الأطفال هم يف مقاعد الدرا�سة  

اإىل 4% عام  الإناث املتفرغات للأعمال املنزلية من 10% عام 1993م  كما انخف�ست ن�سبة 

2010م .

يف  الأطفال  اإجمايل  من  فقط   %1.2 ميثلون  فاإنهم   الإعاقات  ذوي  للأطفال  بالن�سبة  اأما 

ال�سلطنة عام 2010م واأكرث هذه الإعاقات خلقية وهي الأكرث انت�سارًا بني الذكور منها بني 

الإناث. ومن الناحية التعليمية للأطفال املعاقني فاإن هناك ارتفاعًا يف اأعداد الأطفال املعاقني 

امللتحقني منهم بالتعليم، فقد اأظهرت الدرا�سة اأن 70% من الأطفال املعاقني هم ملتحقون 

حاليا بالتعليم، واأن  75% من غري امللتحقني بالتعليم يعانون من �سعوبات �سديدة اأو كاملة .
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ملحق )1( : التوزيع اجلغرايف لالأطفال العمانيني )0-17( �سنة ح�سب اجلن�س 

واملحافظات

املحافظة

1993

اجمايل العمانينياملجموعاإناثذكور

ن�سبة الأطفال من 

ال�سكان

823927804516043729576454.2م�سقط

37683360117369412561358.7ظفار

67586341130992246158.3م�سندم

1085610136209923378662.1الربميي

621056039512250019940161.4الداخلية

933569075118410729922261.5�سمال الباطنة

531835225310543617284361.0جنوب الباطنة

34852339626881411701258.8جنوب ال�سرقية

31118302376135510255259.8�سمال ال�سرقية

30674296386031210135459.5الظاهرة

3866348273481321855.6الو�سطى

446843431251878094148322659.2املجموع

املحافظة

2003

اجمايل العمانينياملجموعاإناثذكور

ن�سبة الأطفال من 

ال�سكان

838267979416362038161242.9م�سقط

36019347237074215095946.9ظفار

4882446293442032446.0م�سندم

91478748178953811447.0الربميي

633086123412454223533752.9الداخلية

911278824917937635124351.1�سمال الباطنة

569105541011232021316452.7جنوب الباطنة

36984355227250614156451.2جنوب ال�سرقية

33032319026493412250053.0�سمال ال�سرقية

27524264435396710957549.3الظاهرة

4542434788891716651.8الو�سطى

447301430834878135178155849.3املجموع



22

املحافظة

2010

اجمايل العمانينياملجموعاإناثذكور

ن�سبة الأطفال من 

ال�سكان

812617796515922640700639.1م�سقط

33777317666554316407339.9ظفار

4269401782862189837.8م�سندم

94018845182464302642.4الربميي

624025964812205026906945.4الداخلية

833388052916386738653542.4�سمال الباطنة

527115116710387823441544.3جنوب الباطنة

36808354847229215728146.0جنوب ال�سرقية

32053307886284113611346.2�سمال ال�سرقية

25423245324995511887742.0الظاهرة

4544426188051904346.2الو�سطى

425987409002834989195733642.7املجموع

ملحق )2(: التوزيع العددي لالأطفال العمانيني )15-17( �سنة ح�سب احلالة الزواجية 

واجلن�س خالل الفرتة ) 1993م- 2010م(

*

مطلق / اأرمل متزوج مل يتزوج اأبدا

احلالة 

الزواجية

املجموع اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور ال�سنة

276 258 18 6725 6425 300 105884 48835 57049 1993

64 50 14 1135 1091 44 153588 74756 78832 2003

393 350 43 1927 1279 648 142317 69252 73065 2010

 

                     * مت دمج فئة الأرامل مع املطلقني لوجود اأعداد تقل عن خم�س حالت يف فئة الأرامل.
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ملحق )3(: التوزيع العددي لالأطفال العمانيني املعاقني يف �سن التعليم )6-17( �سنة 

ح�سب درجات الإعاقة واللتحاق بالتعليم عام 2010م

املجموعمل يلتحق اأبداملتحق �سابقاملتحق حاليادرجة ال�سعوبة

34582616994418بع�س ال�سعوبة

130519714372939�سعوبة �سديدة

20644673923ل ي�ستطيع اأبدا

496950228098280املجموع

ملحق )4( : التوزيع العددي لالأطفال العمانيني )0-17( �سنة ح�سب اجلن�س  واأنواع 

الإعاقة، 1993م، 2003م، 2010م

   التوزيع العددي للأطفال) 0-17 �سنة ( ح�سب �سبب ال�سعوبات و النوع 1993

جمموع
النوع

نوع الإعاقة
اإناث ذكور

157 73 84 كفيف

234 103 131 فاقد عني

91 39 52 فاقد يد اأو يدين

166 77 89 فاقد �ساق اأو �ساقني

1642 729 913 اأ�سم / اأبكم

2082 859 1223 متخلف عقليا

1716 721 995 م�سلول

6088 2601 3487 املجموع

  التوزيع العددي للأطفال) 0-17 �سنة ( ح�سب جمال ال�سعوبة و النوع 2003

الإجمايل اإناث ذكور جمال ال�سعوبة

1292 590 702 الإب�سار

863 399 464 ال�سمع

2312 949 1363 النطق

929 414 515 ال�سمع والنطق معا

756 320 436 التعلم

895 378 517 عدم القدرة على �سبط ال�سلوك

768 339 429 التنقل من مكان لآخر

647 272 375 حركة اجل�سم

115 48 67 الإم�ساك بالأ�سياء

183 81 102 العتناء بالنف�س

2743 1123 1620 �سعوبات اأخرى

11503 4913 6590 املجموع
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      التوزيع العددي للأطفال )0-17(�سنة ح�سب جمال ال�سعوبة 2010

الإجمايل اإناث ذكور نوع الإعاقة

2255 1113 1142 النظر حتى بالنظارة

923 427 496 ال�سمع حتى بال�سماعة 

1338 610 728 امل�سي اأو �سعود ال�سلم

1723 710 1013 التذكري اأو الرتكيز

1726 765 961 العتناء بالنف�س

1434 570 864 التوا�سل باللغة املعتادة

779 324 455 حركة اجلزء الأعلى من اجل�سم 

10178 4519 5659 املجموع
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