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صندوق األمم املتحدة للطفولة
اجمللس التنفيذي
الدورة العادية الثانية لعام 2016
16-14أيلول/سبتمرب 2016
البند ( 5أ) من جدول األعمال املؤقت**

وثيقة الربنامج القطري
سلطنة عمـان
موجز
تُقــدم وثيقــة الربنــامج القطــري لســلطنة عمــان إىل اجمللــس التنفيــذي بغــر مناقشــت ا
واملوافقـــة علي ـــا يف هـــذ الـــدورة علـ ـ أســـا عـــدم االعتـــرا  .وتتضـــمن وثيقـــة الربنـــامج
القطري ميزانية إرشادية إمجالية مقترحـة قـدرها صـفر دوالر تُمـولل مـن املـوارد العاديـة ومبلغـا
قدر  4 508 000دوالر من املوارد األخرى رهنا بتوافر املسـااا احملـددة الغـر للفتـرة
من عام  2017إىل عام .2020
ووفقا لقرار اجمللس التنفيذي  1/2014تعكس الوثيقة احلالية التعليقـا الـ قـدم ا
أعضاء اجمللس التنفيذي بشـنن مشـرو وثيقـة الربنـامج القطـري الـذي عُـر علـي م ملناقشـت
قبل عقد الدورة العادية الثانية لعام  2016مبدة  12أسبوعا.

* أعيد إصدارها للمرة الثانية بالعربية فقط ألسباب فنية يف  2أيلول/سبتمرب .2016
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مربرا

الربنامج

 - 1تُعـد ســلطن ُة عُمــان دولــة مرتفعـة الــدخل يعــي في ــا  4.2ماليـ نســمة .وقــد رافـ
االســتقرار االقتصــادي ومنــو الــدخل خــالل العقــود األربعــة املاضــية اخنفــا ســري يف معــدل
وفيــا األطفــال واألم ــا والتحص ـ الشــامل لألطفــال وتــوفر التعلــيم االبتــدا،ي وإرادة
سياسية قوية ملعاجلة حقوق النساء والفتيا  .ويُصلنف البلد بننـ يتسـم بتنميـة بشـرية مرتفعـة
وقـد حـل يف املرتبـة  52مـن أصـل  188بلـدا يف مؤشـر تقريـر التنميـة البشـرية لربنـامج األمـم
املتحــدة اإلمنــا،ي لعــام  .2014وقــد حققــت ســلطنة عمــان اهلــد  4مــن األهــدا اإلمنا،يــة
لأللفية يف احلد من وفيا األطفال حيث بلغت معدال وفيا الرض واألطفـال دون سـن
اخلامســـة يف عـــام  7.7 2014و 10.7حـــاال وفـــاة لكـــل  1000مولـــود حـــي علـ ـ
التــواي( .)1وهــذ املعــدال متاثــل املعــدال املســةلة يف العديــد مــن بلــدان منظمــة التعــاون
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي وتشــكل جـزءا مـن املتوســط اإلقليمـي( .)2وقـد أدى التحســن
الكــبر يف اخلــدما الصــحية منــذ ســبعينا القــرن املاضــي إىل اخنفــا يف أمــرا الطفولــة
املعديــة ويف عــام  2015أعلــن أن ســلطنة عمــان خاليــة مــن االضــطرابا النامجــة عــن نقـ
اليود .ورغم وترة النمو السريعة هناك أوج تفاو كـبرة يف احملافظـا اإلحـدى عشـرة يف
مجي أحناء البلد وظ ور أوج ضعف تؤثر سلبا عل حقوق األطفال.
 - 2وعل ـ الــرغم مــن تعمــيم خــدما الرعايــة قبــل الــوالدة والــوالدة حتــت اإلشــرا
والرعايــة بعــد الــوالدة( )3ف ـ ن معــدل وفيــا األم ــا أعل ـ ممــا هــو علي ـ يف بلــدان اخللــيج
األخــرى ممــا يشــر إىل وجــود مســا،ل تتعل ـ جبــودة اخلــدما وانعــدام الــوعي بشــنن خمــاطر
احلمل .واستنادا إىل أرقام عام  2012ف ن فقـر الـدم لـدى األم ـا يصـي أكثـر مـن امـرأة
واحدة من ب كل أرب نساء حوامل( )4ويعاين طفل رضي واحـد مـن بـ كـل  10أطفـال
رض من نق الوزن عند الوالدة وهذ املعدال متقاربة يف مجي احملافظا (.)5
__________
( )1املركـــز الـــوطي لإلحصـــاءا واملعلومـــا واليونيســـيف املســـل العنقـــودي املتعـــدد املؤشـــرا
عمان ص .8

2014

( )2يف عام  2011بلغت املتوسـطا اإلقليميـة يف الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا  36و  28حالـة وفـاة لكـل
 1000مولود حي عل التواي لألطفال الرض واألطفال دون سن اخلامسة.
( )3املركز الوطي لإلحصاءا واملعلوما واليونيسيف املسل العنقودي املتعدد املؤشرا  2015ص .7
( )4حكومــة عمــان  -اليونيســيف حتليــل حالــة بــالتركيز علـ احتــرام احلقــوق واإلنصــا لألطفــال والنســاء يف
عام  .2015بلغت نسبة اإلصابة بفقر الدم لدى األم ا  27يف املا،ة يف عـام  2012مقابـل  37يف املا،ـة
يف عام  2000لكن املعدال مرتفعة بنسبة  32يف املا،ة يف حمافظ مشال الباطنة ومسندم.
( )5املركز الوطي لإلحصاءا واملعلوما واليونيسيف املسل العنقودي املتعدد املؤشرا  2015ص .6
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 - 3حققــت ســلطن ُة عُمــان اهلــد األول مــن األهــدا اإلمنا،يــة لأللفيــة املتعل ـ ف ـ
معدّال نق الوزن ب األطفال دون اخلامسة إىل مستوى النصف .أما نسـبة انتشـار التقـزم
فتبلـ  14يف املا،ــة ورغــم أســا نســبة منأفضــة إال أســا زاد مــن أصــل  10يف املا،ــة يف عــام
 .)6(2009إن انتشـــار اهلـــزال بنســـبة  7.5يف املا،ـــة يبعـــث علـ ـ القلـ ـ ( )7ويـــدل علـ ـ أن
ممارســا تغذيــة األطفــال الرضـ واألطفــال الصــغار هــي دون املســتوى األمثــل وأن ـ توجــد
حتديا تتعل بالنظافة الشأصية واإلس ال( .)8وتظ ر معدال التقزم واهلـزال لـدى األطفـال
دون سن اخلامسـة أيضـا وجـود تفاوتـا ملحوظـة حسـ املنطقـة حيـث يعـاين األطفـال يف
حمافظا مسندم ومشال الشرقية وجنوب الشرقية والوسط من معدال التقـزم أعلـ مسـة
أضعا ومن معدال هزال أعل مبقدار أربعة أضـعا مـن احملافظـا األخـرى( .)9ويصـي
فقر الدم الناجم عن نقـ احلديـد نصـف مجيـ األطفـال أو أكثـر مـن مجيـ الفئـا العمريـة.
وعلـ الــرغم مــن وجــود فــروق طفيفــة بـ اجلنسـ فـ ن أكثــر مــن  60يف املا،ــة مــن مجيـ
األطفال يف حمافظا جنوب الباطنة والداخلية ومسـندم مصـابون بفقـر الـدم( )10ويـتع أيضـا
العمل بسرعة عل تعزيز سـلوكيا التمـا الرعايـة الصـحية؛ إذ أن نسـبة األسـر الـ تسـع
إىل احلصول عل العالج من مقـدمي الرعايـة الصـحية ال تتةـاوز أسـرة واحـدة فقـط مـن بـ
كل أسرت لدي ما أطفال مصابون باإلس ال أو الت ابا اجل از التنفسي احلادة(.)11
 - 4وبينما اتس نطـاق تعلـيم األطفـال الصـغار فـ ن أقـل مـن طفـل واحـد بـ  3أطفـال
تتراوح أعمـارهم بـ  3و  4سـنوا يشـارك يف برنـامج التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة

__________
( )6منظمة الصحة العاملية موجز السياسا املتعلقة بـالتقزم  .2014حـ لـو كانـت عنـد مسـتويا منأفضـة
ف ن آثار التقـزم واهلـزال علـ األطفـال الصـغار خطـرة .إن اإلصـابة بـالتقزم قبـل السـنت األولـي مـن العمـر
يتوق أن تـؤدي إىل نتـا،ج أسـوأ مـن الناحيـة املعرفيـة والتعليميـة .وقـد يـؤدي التقـزم إىل خفـ النـاتج احمللـي
اإلمجاي للبلد بنسبة تصل إىل  3يف املا،ة.

( )7املركز الـوطي لإلحصـاءا واملعلومـا واليونيسـيف املسـل العنقـودي املتعـدد املؤشـرا  2015ص .5
منظمة الصحة العاملية قاعدة البيانا العاملية بشنن منو األطفال وسوء التغذيـة نقـا اخلـط الفاصـل ومـوجز
اإلحصاءا كانون األول/ديسمرب .2015
( )8حكومـــة عمـــان واليونيســـيف حتليـــل وضــ األطفـــال يف عمـــان  2015ص  .30يبلــ معـــدل اإلصـــابة
باإلس ال ب األطفـال دون سـن اخلامسـة  12يف املا،ـة (املسـل العنقـودي املتعـدد املؤشـرا  .)2015ويف
عام  2012تراوحت معـدال اإلسـ ال يف حمافظـا مشـال الشـرقية وجنـوب الشـرقية والوسـط ومسـندم
من  35يف املا،ة إىل  46يف املا،ة.
( )9حكومــة عمــان واليونيســيف حتليــل وضــ األطفــال يف عمــان  2015ص  .45-44يف عــام 2009
كانت معدال نق الوزن والتقزم واهلزال عند الذكور أعل مما هي عند اإلناث بنسبة  2يف املا،ة.
( )10حكومة عمان واليونيسيف حتليل وض األطفال يف عمان  2015ص .49-44
( )11املركز الوطي لإلحصاءا واملعلوما اليونيسيف املسل العنقودي املتعدد املؤشرا  2015ص .4
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ويسةل أكثر بقليل من نصف األطفـال يف عمـر  5سـنوا يف التعلـيم مـا قبـل االبتـدا،ي(.)12
ويبل معدل مؤشـر النمـاء يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة  68يف املا،ـة وهـو معـدل يتألـف عـن
املعدل السا،د يف البلدان ذا الدخل املماثل( .)13حريٌّ بالذكر أن مسـتوى الطلـ يزيـد عـن
استيعاب اخلدما احلكومية واخلاصة املوجودة غالبا يف املدن الكـربى وال تتـاح لألطفـال مـن
األســر املنأفضــة الــدخل واألطفــال يف املنــاط الريفيــة واملنــاط النا،يــة فــرص متســاوية يف
احلصول عل خدما التعليم العامة اجليدة يف مرحلة الطفولة املبكرة.
 - 5ويف جمال التعليم االبتدا،ي والثـانوي اقتربـت سـلطنة عمـان مـن حتقيـ تغطيـة شـاملة
وحتقي التكافؤ ب اجلنس ( .)14واستطاعت السلطنة أيضا أن تقضـ قضـاء تامـا علـ األميـة
يف أوسا الشباب الذين تتراوح أعمارهم ب  15و  24عاما .وكان معدل حمـو األميـة عنـد
الكبار  87يف املا،ة يف عام  2011وهو معدل يفوق بـعشر نقا املتوسط اإلقليمي(.)15
 - 6وعل الرغم من هذا التقدم فـ ن نـواتج الـتعلم هـي دون مسـتوى التوقعـا يف جمـال
حمو األمية والعلوم والرياضيا ( )16وتوجد فوارق كبرة ب الطالب املنتم لألسـر املعيشـية
األغىن وأولئك املنتم لألسر املعيشية األفقر وكـذلك بـ طـالب املنـاط احلضـرية وطـالب
املناط الريفية النا،ية .ويقترن هذا طة غر مكتملة هتد إىل حتسـ رفـا األطفـال الصـغار.
يتبّي ُن من هذ العوامل جمتمعة أن العديـد مـن األطفـال الصـغار يصـلون إىل سـ ّن املدرسـة وهـم
غر جاهزين للتعلم .ويشكل ذلك مصدر قل خاص يف املناط ال تعاين من نق اخلـدما
__________
( )12املركز الوطي لإلحصاءا واملعلوما واليونيسيف يف عمـان املسـل العنقـودي املتعـدد املؤشـرا 2015
ص  .9وحيضــر  29يف املا،ــة مــن األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم ب ـ  59-36ش ـ را برنــامج التعلــيم يف
مرحلة الطفولة املبكرة .حكومة عمان واليونيسيف حتليل احلالـة  2015ص  .58بلغـت النسـبة اإلمجاليـة
لاللتحاق بالتعليم قبل االبتدا،ي  54يف املا،ة يف عام .2012

( )13إن مؤشـــر النمـــاء يف مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة يف عمـ ـان أدىن ممـــا هـــو يف العـــراق ( 72يف املا،ـــة) وتـــونس
( 76يف املا،ــــــــــــــة) انظــــــــــــــرwww.unicef.org/earlychildhood/files/MICS4_Regional_Data_Analysis_- :
._WCAR_-_12_July_2013.pdf
( )14حكومــة عمــان واليونيســيف حتليــل وض ـ األطفــال يف عمــان  2015ص  .99إن مؤشــر التكــافؤ ب ـ
اجلنس هو لصاحل الفتيا من الصف األول إىل الثاين عشر.
( )15حكومة عمان واليونيسيف حتليل وض األطفال يف عمان  2015ص .65-64
( )16حكومـــة عمـــان واليونيســـيف حتليـــل وضــ األطفـــال يف عمـــان  2015ص  .73يف ”التقـــدم احملـــرز يف
الدراسة الدولية للقراءة يف عـام  “2011جـاء درجـا القـراءة لتالميـذ الصـف الرابـ يف النصـف األدىن
مــن التصــنيف العــاملي .ويف االجتاهــا الدوليــة يف دراســة الرياضــيا والعلــوم يف عــام  2011جــاء طــالب
الصف الثامن يف املرتبة اخلامسة الدنيا ب البلدان املشاركة يف الرياضيا .
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يف البلــد حيــث يعــاين األطفــال مــن أنــوا متعــددة مــن احلرمــان مثــل حمافظــا مشــال الباطنــة
وجنوب الباطنة ومسندم ومشال الشرقية وجنوب الشرقية والوسط .
 - 7ويتمثل أحد الدرو املستفادة من الربنامج الساب يف أن الثغرا القا،مـة يف التنسـي
ما ب قطاعا واإلحالة الفعالة ب الصحة والتعلـيم واخلـدما االجتماعيـة األخـرى أعاقـت
حتقي نتا،ج لصاحل األطفال( )17وتربز املشاورا املتعلقة هبذا الربنامج القطـري رغبـة احلكومـة
يف تعزيز تقدمي اخلدما الشاملة لعدة قطاعا والرصد عل الصعيد احمللي.
 - 8ويعــاين مــا يقــدر بنحــو  1يف املا،ــة مــن األطفــال دون ســن  7500( 15طفــل) مــن
اإلعاقــة .وتوجــد لــدى ســلطنة عمــان جمموعــة مــن اخلــدما الر،يســية واملتأصصــة لألطفــال
ذوي اإلعاقــة( )18إال أن معظــم هــذ اخلــدما يقتصــر عل ـ املــدن الر،يســية وتتطل ـ دف ـ
رسوم وتقوم بتوفرها منظمـا غـر حكوميـة أو مؤسسـا مـن القطـا اخلـاص وتتفـاو
جودهتا .ومبا أن التكلفة هي العقبة الر،يسة أمام التو ّس يف تقـدمي هـذ اخلـدما خـارج املـدن
الر،يسة ف ن احلكومة حباجة إىل بدا،ل جديدة لزيادة جودة اخلدما العامة واجليّـدة لألطفـال
املعــاق بغــر احل ـدّ مــن حــاال اإلعاقــة وتشأيص ـ ا بــاكرا والتــدخّل لعالج ــا يف أســر
وقت ممكن.
 - 9وتوجد لدى سلطنة عمان مقوما عديدة حلماية األطفال من العنف تتةلـ يف قـانون
الطفل العماين واالستراتيةية الوطنيـة للطفولـة واالسـتراتيةية الوطنيـة للحـد والوقايـة مـن سـوء
()19
معاملة األطفال .بيد أن البيانـا غـر كافيـة لتحديـد حةـم ونطـاق إسـاءة معاملـة األطفـال
أما أسباب ذلك فتشمل االفتقار إىل نظـام لإلبـال عـن احلـاال واخلـو مـن وصـمة العـار يف
اجملتم واملمارسا ال يتقبل ا اجملتم وال يُدرك أسا تندرج حتت سوء املعاملة .ويف الفترة ب
األعوام  2007و  2013تلقت املراف الصحية تقـارير عـن  484حالـة تتعلـ ب سـاءة معاملـة
__________
( )17حكومة عمان واليونيسـيف تقريـر اسـتعرا منتصـف املـدة الربنـامج القطـري حلكومـة عمـان-اليونيسـيف
للفترة  2014 2015 -2012ص .11

( )18حكومـة عمـان واليونيسـيف حتليـل وضـ األطفـال يف عمـان  .2015يتضـمن اإلطـار املؤسسـي يف عمــان
بشــنن األشــأاص ذوي اإلعاقــة قــانون رعايــة وتنهيــل األشــأاص املعــاق لعــام  2008وال تــزال اخلطــة
الوطنيــة لرعايــة األطفــال املعــاق قيــد اإلعــداد .ويعــزز قــانون الطفــل لعــام  2014أيضــا حقــوق األطفــال
ذوي اإلعاقة.
( )19وزارة الصــحة واليونيســيف االســتراتيةية الوطنيــة ملكافحــة إســاءة معاملــة األطفــال  .2015أبانــت دراســة
استقصا،ية أجريت يف عام  2005أن طفال واحدا من ب ثالثة أطفال يف سـن الدراسـة قـد تعـر للترهيـ .
وأبل حواي مخس الفتيان وعُشر الفتيا بنسم تعرضوا للضرب والركل والدف أو احلبس يف أماكن مغلقة.
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األطفال لكن االجتاها اإلقليميـة تـوحي بـنن املشـكلة قـد تكـون أكـرب مـن ذلـك( .)20وتعـاين
الفتيا مـن انتشـار اإليـذاء العـاطفي واإلاـال مبعـدال أعلـ وهـن عرضـة لالعتـداء اجلنسـي
أكثر من الفتيان الذين هم أكثر عرضة للعقوبة البدنية الشديدة .واألطفال ذوو اإلعاقة هم أيضا
أكثر عرضة لسوء املعاملة(.)21
 - 10وتتمثل الثغرا الر،يسية يف األمور التالية( :أ) إجياد سج منسـ شـامل لعـدة قطاعـا
حلمايــة الطفــل (ب) إنشــاء نظــام بيانــا شــاملة بشــنن إعاقــة األطفــال يــربط بـ الــوزارا
لتوجي ـ التأطــيط وتعزيــز خــدما إدارة حــاال اإلعاقــة (ج) وض ـ اســتراتيةيا اتصــال
فعالة لتعزيز الرعاية األبوية اإلجيابية والتندي (.)22
 - 11تُوضّل التحـديا ُ املبيّنـة أعـال فروقـا كـبرة بـ احملافظـا وداخلـ ا يف مـا يتعلـ
بفرص حصول األطفال عل اخلدما وجودهتا ال سيّما األطفال من الفئـا األكثـر ضـعفا
إذْ إن مثة معوّقا وعقبا مشتركة تُعي بلو نتا،ج متساوية جلمي األطفال وهي:
(أ) ضَـــعفٌ يف تصـــميم النـ ـ ج املشـــتركة مـــا بـ ـ القطاعـــا وتنفيـــذها ومَيْزَنتـ ـ ا
ومتابعت ا .يُضا إىل ذلك قلة قدرا توفر اخلدما اجليّدة يف احملافظا وعل املستوى احمللي.
(ب) احلاجـةُ إىل بيانــا موثوقــة وحقيقيــة بغــر اســتأدام ا يف ختطــيط ومتابعــة
الربامج واخلطط مبا يف ذلـك البيانـا النوعيـة والسـلوكية إىل جانـ البيانـا املتعلقـة جبـودة
اخلدما املقدّمة واستدامت ا.
(ج) مثة ثغرا يف القوان والسياسا واألُطـر التنظيميـة الـ تـوفر جـدول عمـل
أكثر تركيزا عل الدعوة لوض السياسا والتشريعا اخلاصة باألطفال.
(د) الثغرا البالغة األاية املتعلقة باملعرفة والسلوك ب مقدمي اخلـدما واآلبـاء
ومقدمي الرعاية مما يعي الطل عل اخلدما ذا النوعية العاليـة .وال يقـل هـذان العـامالن
أاية عن االقتدار املادي أو توافر البنية التحتية .وعل سبيل املثال فـ ن احملافظـا الـ توجـد
__________
( )20وزارة الصحة واليونيسيف االستراتيةية الوطنية ملكافحة إساءة معاملة األطفال  2015ص .13

( )21وزارة الصحة واليونيسيف االستراتيةية الوطنية ملكافحة إسـاءة معاملـة األطفـال  2015ص  .14يشـكل
العنف البدين ضد األطفال ذوي اإلعاقة يف املزنل ويف املدرسة ويف مكان العمل أكثـر أشـكال العنـف شـيوعا
ضد هـؤالء األطفـال .ويـرجل أن يكـون هـؤالء األطفـال ضـحايا العنـف البـدين أكثـر مـن األطفـال مـن غـر
ذوي اإلعاقة بنسبة تزيد عل  3.6أضعا .
( )22وزارة الصحة واليونيسيف االستراتيةية الوطنية ملكافحة إساءة معاملة األطفال  2015ص.25-20
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في ا أعل معدال االست الك الفردي ال تتمت دا،ما بنفضل املؤشرا املتعلقـة بصـحة صـغار
األطفال وتغذيت م.
 - 12ويف سياق بلد مرتف الدخل ف ن الدر املستفاد من الربنامج القطري الساب يتمثـل
يف أن اليونيسيف تركز ج ودها عل بض أولويا ميكن ا أن جتل معـار وخـربا لتغـير
الوضــ القــا،م .وقــد حــدد حكومــة عمــان واليونيســيف ثــالث أولويــا برناجميــة حتتــل
اليونيســيف في ــا موقعــا فريــدا لــدعم ج ــود احلكومــة وهــي )1( :النمــاء املتكامــل يف مرحلــة
الطفولة املبكرة؛ ( )2محاية األطفال من العنف ( )3إدماج حقوق األطفال ذوي اإلعاقة.
 - 13وتســتةي هــذ األولويــا إىل حتليــل احلالــة وإىل متطلبــا احلكومــة مــن اســتعرا
منتصف املدة من أجل زيادة التركيز عل النماء يف مرحلة الطفولة املبكـرة وتقـدمي الـدعم مـن
أجل تنفيذ االستراتيةيا واخلطط ال تركز عل األطفـال بفعاليـة هبـد الوصـول إىل أكثـر
األطفال ضعفا مثل األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املعرضـ خلطـر سـوء املعاملـة( .)23وهـي
تتماش ـ م ـ أهــدا اخلطــة اخلمســية الوطنيــة للفتــرة  .2020-2016كمــا أســا تســتةي
ملا تبق من جدول أعمال األهـدا اإلمنا،يـة لأللفيـة يف سـلطنة عُمـان وذلـك لضـمان وضـ
األطفــال الصــغار عل ـ املســار الصــحيل تنمويــا وليكونــوا أكثــر جاهزيــة للــتعلم .وتتماش ـ
األولويا م أهدا التنمية املستدامة وم أولويا اخلطـة االسـتراتيةية لليونيسـيف .ويتـيل
التعاون الربناجمي فرصـا لزيـادة التعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب بشـنن منـاذج النمـاء املتكامـل
يف مرحلــــة الطفولــــة املبكــــرة (يف ســــنغافورة وتايلنــــد) وإصــــالح السياســــا االجتماعيــــة
(يف فييت نام) وينطوي عل إمكانية إنشاء مركز امتياز إقليمي بشنن اإلعاقة.
 - 14أمــا التحــديا الـ مل تشــمل ا هــذ األولويــا مثــل صــحة األم وصــحة املــراهق
وامل ـارا احلياتيــة وجــودة التعلــيم علـ املســتوي االبتــدا،ي والعــاي فـ ن احلكومــة تعاجل ــا
عل حنو كا بالشراكة م منظمة الصحة العاملية وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان والبنـك
الدوي وج ا أخرى.

أولويا

الربامج والشراكا

 - 15ي د الربنامج القطري حلكومة سلطنة عمان  -اليونيسيف إىل كفالة أن يكون صغار
األطفال جاهزين للتعلم واالزدهار ومحاية األطفـال الضـعفاء واحتـرام م يف بيـوهتم وجمتمعـاهتم
احمللية وتوفر الرعاية والدعم لألطفال ذوي اإلعاقة لالستأدام األمثـل لطاقـاهتم .وبغيـة معاجلـة
__________
( )23حكومة عمان واليونيسيف تقرير استعرا
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هذ العوا ،والعقبـا املنتصـبة أمـام حتقيـ نتـا،ج يف هـذ اجملـاال سـيدعم الربنـامج القطـري
احلكومة وشركاء آخرين حنو خطة عمل حتق اإلنصا وذلك باتبا االستراتيةيا التالية:
(أ) االستفادة من دور اليونيسيف من أجل الدعوة إىل روابط أقـوى بـ جملسَـي
الدولــة والشــورى والــوزارا التنفيذيــة الر،يســة .ومــن شــنن ذلــك أن يــدعم تنفيــذ مشــاري
السياســا الكــربى ال ـ تتعل ـ بالطفــل ويع ـزّز اإلشــرا واملســاءلة حــول أهــدا ومعــاير
السياسا الوطنية اخلاصة باألطفال وأُسرهم.
(ب) االستةابة للوضـ املـاي الضـعيف مـن خـالل إبـراز خيـارا فعالـة مـن حيـث
التكلفة ملواصلة وحتس نوعية اخلدما وتغطيت ا جلمي األطفال ضمن قيـود امليزانيـة القا،مـة.
وحيثمــا يقتضــي األمــر اختــاذ تــدابر التقشــف ســتقدم اليونيســيف أيضــا املشــورة بشــنن كيفيــة
التأفيف من آثار ختفيضا اإلنفاق يف القطا االجتماعي عل األسر واألطفال الضعفاء(.)24
(ج) تفعيل السياسا واالستراتيةيا احلكومية القا،مة وبناء قدرا جديدة مـن
أجل تنفيذ الن ج الفعالة الشـاملة لعـدة قطاعـا علـ املسـتوى احمللـي .وسـيبدأ الربنـامج سةـا
جديدة ويض منـاذج قابلـة للتعمـيم يف عـدد قليـل مـن املنـاط الـ تعـاين مـن نقـ اخلـدما
حيث يعاين العديد من األطفال من أوج حرمان متعددة.
(د) تيسر األخذ بن ج أكثـر انتظامـا يسـتند إىل األدلـة مـن أجـل تصـميم بـرامج
حكومية وميزنتـ ا وتنفيـذها ورصـدها واسـتأدام حبـوث مسـت دفة وبيانـا مصـنفة حبسـ
املنطقة ونو اجلنس ودخل األسرة(.)25
(هـ) دعــم تصــميم وتنفيــذ بــرامج اتصــال تتعل ـ باالســتراتيةيا اإلمنا،يــة وف ـ
السياق العماين تشة عل اتبا سلوك إجيايب يف ممارسا رعاية الطفل البالغة األاية.
(و) تعزيز الشراكا م القطا اخلاص مبا يف ذلـك اجل ـا املاحنـة مـن األفـراد
واملؤسسا الشريكة لتنم موارد إضافية لألطفال.
 - 16يف ظــل اخلطــة اخلمســية الوطنيــة للفتــرة  2020-2016الـ يتوقـ االنتـ اء منـ ا يف
أواخر عام  2016فضال عـن إطـار مؤشـرا أهـدا التنميـة املسـتدامة سـتوفر اليونيسـيف

__________
( )24وهم يشملون األطفال من أسر منأفضة الدخل (مبـا يف ذلـك األسـر املعيشـية الـ تعيلـ ا نسـاء واآلبـاء مـن
دون عمل مستقر واألطفـال ذوو اإلعاقـة واألطفـال الـذين هـم حباجـة إىل محايـة خاصـة واألطفـال الـذين
يعيشــون يف منــاط منعزلــة .ميكــن االطــال علـ تعريــف األســر الضــعيفة يف اســتراتيةية العمــل االجتمــاعي
الوطي حلكومة عمان ( 2025-2016مشرو ) ص .16
( )25إن ثغرا البيانا الر،يسية هي :األطفال الـذين يتلقـون احلـد األدىن املقبـول مـن النظـام الغـذا،ي؛ سـلوكيا
التما الرعاية ملعاجلة الت ابا اجل از التنفسي احلادة واإلس ال؛ حضور التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة؛
عــدد األطفــال الــذين يعــانون مــن أســالي التندي ـ العنيــف؛ عــدد األطفــال ذوي اإلعاقــة؛ التغطيــة ونوعيــة
خدما الرعاية والتعليم املتأص .
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الـــدعم الـــالزم إىل احلكومـــة العُمانيـــة لوضــ مؤشـــرا أهـــدا التنميـــة املســـتدامة وغاياهتـــا
يف ما يتعل حبقوق الطفل يف صل اخلطـط املركزيـة .وستسـاعد اليونيسـيف أيضـا يف دراسـة
مدى تنثر اآلثار املتوقعة لـتغر املنـا علـ رفـا األطفـال .فعلـ سـبيل املثـال يتوقـ أن يـؤثر
ارتفا مستوى سطل البحر عل بع احملافظا ال تعاين من نق اخلدما مثل احملافظـة
الوسط حيث يعاين األطفال فعال من جوانـ حرمـان متعـددة .ومـن املتوقـ أيضـا أن يـؤثر
تغر املنا بشكل خطر عل إمدادا امليا املنمونة(.)26
النماء املتكامل يف مرحلة الطفولة املبكرة
 - 17سيتناول برنامج النماء املتكامل يف مرحلة الطفولة املبكرة العوا ،الر،يسية ال تسـ م
يف التقــزم واهلــزال وفقــر الــدم واحلاجــة إىل حتس ـ ممارســا التغذيــة وســلوكيا التمــا
الرعايــة .وســيقوم بتوســي نطــاق خــدما النمــاء املتكامــل يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة العامــة
وحتس جودهتا م التركيز علـ الوصـول إىل الفئـا الضـعيفة مـن األطفـال يف املنـاط الـ
تعــاين مــن نق ـ اخلــدما  .وســو تشــمل اجل ــود القطاعــا احلكوميــة املتعلقــة بالصــحة
والتغذيــة والتعلــيم والتنميــة االجتماعيــة مــن أجــل زيــادة اتســاق وتبســيط تقــدمي اخلــدما
لألطفــال الصــغار وتعزيــز مســاءلة مقــدمي اخلــدما  .وســيتم اختيــار حمــافظت بالتشــاور مـ
شركاء حكومي لوض وجتريـ خيـارا فعالـة مـن حيـث التكلفـة لتقـدمي خـدما النمـاء
املتكامل يف مرحلة الطفولة املبكرة ذا نوعية جيدة عرب قنوا اخلدما القا،مة.
 - 18وسيس م الربنامج يف اخلطـة اخلمسـية الوطنيـة لضـمان أن يكـون األطفـال يف سـن مـا
قبــل املدرســة جــاهزين للــتعلم واالزدهــار يف املدرســة .وسيســاهم أيضــا يف حتقيــ الغايــا
املندرجة حتت أهـدا التنميـة املسـتدامة مـن أجـل :خفـ معـدل وفيـا األطفـال دون سـن
اخلامســة (الغايــة  )2-3وانتشــار التقــزم ب ـ األطفــال دون ســن اخلامســة ( )2-2وضــمان
حصــول مجي ـ الفتيــا والفتيــان عل ـ نوعيــة جيــدة مــن النمــاء يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة
والرعاية والرعاية والتعليم ما قبل االبتدا،ي (.)2-4
 - 19من شنن النتا،ج واالستراتيةيا ذا األولويّة أن تؤدي إىل ما يلي:
(أ) تفعيــل وتنظــيم إيصــال ومتابعــة خــدما النمــاء املتكامــل يف مرحلــة الطفولــة
املبكرة ورصدها عل املستويا احمللية م التركيز عل األطفال الذين تتراوح أعمـارهم بـ
صفر والسـنة الرابعـة وال سـيما األطفـال مـن األسـر املنأفضـة الـدخل وغرهـم مـن األطفـال
__________
( )26سلطنة عمان الـبال الـوطي األول مبوجـ اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـنن تغـر املنـا
وشؤون املنا تشرين األول/أكتوبر .2013
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الضعفاء( .)27وستشمل اخلدما صـحة األم والتغذيـة واخلـدما الصـحية والتغذويـة لصـغار
األطفال مبا يف ذلك التحصـ ومعاجلـة أمـرا الطفولـة وممارسـا تغذيـة صـغار األطفـال
املتكاملة وإجياد روابط حمددة م خدما التعليم يف مرحلة الطفولـة املبكـرة يف دور احلضـانة
واملراكــز اجملتمعيــة .وملعاجلــة الــنق يف عــدد مقــدمي الرعايــة املــدرب ســتدعم اليونيســيف
اجل ــود الراميــة إىل وضـ برنــامج تــدريي معتمــد ملقــدمي خــدما النمــاء املتكامــل يف مرحلــة
الطفولة املبكرة .وسيتم توطيد الصال مـن أجـل حتسـ اخلـدما املقدمـة لتلبيـة احتياجـا
األطفــال ذوي اإلعاقــة والتصــدي لســوء معاملــة األطفــال يف إطــار الربنــاجم اآلخــرين .وبغيــة
تعزيــز مواصــلة الــدعم املقــدم للمــدار االبتدا،يــة ســتتعاون اليونيســيف مــ وزارة التعلــيم
واإلدارا احلكوميــة األخــرى يف الــدعوة إىل زيــادة إمكانيــة التحــاق األطفــال الــذين هــم يف
اخلامسة من العمر بريا األطفال العمومية باستأدام مناهج موحدة وعالية اجلودة.
(ب) كفالــة تــوافر واســتأدام بــرامج شــاملة عاليــة اجلــودة للتثقيــف والــدعم يف
أسالي تربية األطفال .ومن شنن ذلك أن حيسـن الـوعي لـدى اآلبـاء ومقـدمي الرعايـة بنايـة
الســنوا املبكــرة وســلوكيا الوالــدين احلامســة الــ مــا زال يعتورهــا القصــور مــن حيــث
’ ‘1التما الرعايـة والعـالج ’ ‘2التحفيـز املبكـر واللعـ مـ الطفـل يف املنــزل ’ ‘3رعايـة
الوالدين اإلجيابية والتربية.
 - 20أما االفتراضا الر،يسية للربنـامج ف ـي( :أ) يتةلـ جنـاح الـدعم السياسـي للنمـاء يف
مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة يف اخلطـــة اخلمســـية الوطنيـــة للفتـــرة 2020-2016؛ (ب) تلتـــزم
الوزارا صاحبة املصلحة باتبا سج متعدد القطاعا وختصـي العـدد الكـايف مـن املـوظف
واملوارد من أجل التنفيذ الفعال.
 - 21أمـــا شـــركاء الربنـــامج الر،يســـيون ف ـــم :جملســـا الدولـــة الشـــورى واجمللـــس األعلــ
للتأطـــيط ووزارا التعلـــيم واألوقـــا والشـــؤون الدينيـــة والصـــحة والتنميـــة االجتماعيـــة
__________
( )27حكومــة عمــان واليونيســيف حتليــل احلالــة  2015ص  .48تتفــاو خــدما التعلــيم يف مرحلــة الطفولــة
املبكرة يف عمان تفاوتا كبرا من حيث التركيبـة املؤسسـية واالحتياجـا  .وال توجـد بيانـا كافيـة للحكـم
عل املدى الذي تفي في اخلـدما أيضـا االحتياجـا الالزمـة مـن أجـل النمـاء املتكامـل يف مرحلـة الطفولـة
املبكرة .وتقـ العديـد مـن الـربامج بـالرغم مـن أن كيانـا خاصـة تقـدم ا حتـت اإلشـرا املباشـر لـوزارة
التعليم ووزارة التنمية االجتماعية (ريـا األطفـال ومـا قبـل ريـا األطفـال علـ التـواي) وتشـر وزارة
األوقـــا والشـــؤون الدينيـــة علـ ـ مـــدار تعلـــيم القـــرآن لألطفـــال الصـــغار .وتشـــمل األنـــوا املأتلفـــة
من خدما ما قبل التعليم االبتدا،ي شـ الفئـا العمريـة لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـ  3سـنوا
و  6سنوا .
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واملركــز الــوطي لإلحصــاءا واملعلومــا وجملــس البحــوث وشــركا القطــا اخلـــاص
ورابطا األعمال التةارية ومنظما وشبكا اجملتم املدين.
محاية األطفال من العنف
 - 22سيتناول هذا الربنامج العوا ،اهلامـة الـ حتـول دون تنسـي وتقـدمي اخلـدما الفعالـة
ملن ـ حــاال إاــال األطفــال وإيــذا ،م وتع ّرفِ ــا والتــدخل ملعاجلت ـ ا .وســيتم تعزيــز قــدرا
املؤسسا ومقـدمي اخلـدما مـن أجـل تفعيـل االسـتراتيةية الوطنيـة للطفولـة واالسـتراتيةية
الوطنيــة ملكافحــة إســاءة معاملــة األطفــال ودعــم تقــدمي اخلــدما الشــاملة حلمايــة الطفــل
ال ـ تركــز عل ـ العنــف ضــد األطفــال ال ـ تتــيل اســتمرار الرعايــة مــن الوقايــة مــن خــالل
االستةابة والرصد.
 - 23وتشكل ندرة البيانا عـن أوضـا األطفـال احملتـاج إىل محايـة خاصـة واالجتاهـا
السا،دة يف هذا الشنن عا،قا ر،يسيا أمام حتس خدما احلمايـة( .)28ويف كـثر مـن األحيـان
ال يتم اإلبال عن تعر األطفال للعنف ويف أحيان كثرة يوجد مواقف متقبلة السـتأدام
التعنيف كوسيلة للتندي يف املدار والبيو  .وتـدعو احلاجـة إىل وضـ اسـتراتيةيا تعلـيم
وتواصل فعالة تراعي االعتبارا الثقافيـة لتعزيـز رعايـة الوالـدين اإلجيابيـة وبـدا،ل عـن وسـا،ل
التندي بعنف .وجي أن تعاجل االستراتيةيا أيضا أسالي العنـف وإسـاءة املعاملـة املأتلفـة
ال يتعر هلا األطفال الصغار واملراهقون سواء أكانوا فتيـا أم فتيانـا .فعلـ سـبيل املثـال
فـ ن خطـر الترهيـ الـذي يتعـر لـ املراهقـون عـرب اإلنترنـت وممارسـة السـلوك العـدواين يف
وسا،ط التواصل االجتماعي يف ازدياد(.)29
 - 24وسيســتةي الربنــامج للمالحظــا اخلتاميــة للةنــة حقــوق الطفــل( .)30وسيسـ م يف
وضـ أولويــا اخلطــة اخلمســية الوطنيــة مــن أجــل( :أ) تنفيــذ بــرامج التوعيــة بشــنن أســالي
التربية املسؤولة واملنمونة؛ (ب) تعزيز القـيم االجتماعيـة واألسـرية لرعايـة األطفـال مبـن فـي م
األطفال ذوو اإلعاقة؛ (ج) تعزيز برامج محاية الطفل لالمتثال لقانون الطفل .وسيسـاهم أيضـا
يف حتقي أهدا التنمية املسـتدامة بغيـة :اعتمـاد نظـم وسياسـا للحمايـة االجتماعيـة تكـون
__________
( )28ال سيما :األطفال الذين ال حيصلون عل الرعاية األساسية واألطفال اجلـاحنون؛ وحـاال مـا يقـدر بــ  3يف
املا،ة من األطفال العامل الذين تتراوح أعمارهم ب  15و  19سنة.

( )29وزارة الصحة واليونيسيف االستراتيةية الوطنية ملكافحة إساءة معاملة األطفال  2015ص .15
( )30جلنــة حقــوق الطفــل؛ املالحظــا اخلتاميــة بشــنن التقريــر اجلــام للتقريــرين الــدوري الثالــث والراب ـ لعمــان
 14 CRC/C/OMN/CO/3-4آذار/مار  2016الفقرة .36
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مال،مة وطنيا (الغايا  :)4-10 3-1القضـاء علـ العنـف ضـد األطفـال (الغايـة )2-16؛
وتعزيز القوان والسياسا غر التمييزية (الغاية -16ب)
 - 25سو

تعمل النتا،ج واالستراتيةيا ذا األولوية عل :

(أ) وض جمموعة متسقة مـن الربوتوكـوال حلمايـة األطفـال مـن العنـف وسـوء
املعاملة واإلاال .ويشمل ذلك اإلحالة الفعالة والتعاون م اجل ا الفاعلة القانونيـة األخـرى
مثل الشرطة واحملاكم والرصد الفعال وآليا ضمان اجلودة.
(ب) دعم جلان محاية الطفل عل مستوى احملافظا والواليا كيمـا تبـدأ مبزاولـة
م ام ا وتنفيذ الربوتوكوال وتعزيز الرصد من أجل تعزيز املساءلة لصاحل األطفال وُأسَـرهم
من الفئا االجتماعية األكثر ضعفا.
(ج) تـــوفر اخلـــربة الالزمـــة لوضــ وتنفيـــذ نظـــام متكامـــل للمعلومـــا اإلداريـــة
خلدما محاية الطفل.
(د) مساعدة وزارة التعليم عل وض وتنفيذ نظم مدرسية لتحديد وإحالة قضـايا
العنف ضد األطفال وإدارة العنف يف املدار وهتيئة بيئا التعلم الشاملة.
(هـ) تغــير مواقــف وســلوك اآلبــاء ومقــدمي الرعايــة ومقــدمي اخلــدما لوقــف
استأدام األسـالي العنيفـة يف التنديـ وتـوفر املعـار وامل ـارا الالزمـة لتحديـد عالمـا
اخلطر ومؤشرا إساءة معاملة األطفال .وسو تتشـارك احلكومـة واليونيسـيف مـ النـوادي
واملنظما ال ختدم الشـباب لتعزيـز الرسـا،ل يف نشـر الـوعي بنايـة جتنـ العنـف وللتواصـل
عرب الربامج التعليمية واإلعالمية م املناط البعيدة وال ال حتظ دما كافية.
 - 26وتتمثــل االفتراضــا الر،يســية للربنــامج يف مــا يلــي( :أ) مواصــلة املســتويا احلاليــة
لإلنفاق احلكومي عل الصحة والتغذية وخدما محايـة الطفـل؛ (ب) التـزام احلكومـة بعمليـة
تؤدي إىل تعزيز إبراز األطفال الذين هم يف حاجة إىل محاية خاصة.
 - 27إن شركاء الربنامج الر،يسي هم نفس الشركاء يف برنامج الطفولة املبكـرة املتكامـل
مبا يف ذلك جلنة حقوق اإلنسان يف عمان وشرطة عمان السلطانية.
إدماج حقوق األطفال ذوي اإلعاقة
 - 28سو يروّج الربنامج لزيادة مستوى الرعاية ودمـج األطفـال ذوي اإلعاقـة يف سـلطنة
عُمــان .ويتلق ـ مــا يقــدر بنحــو  3 100طفــل مــن ذوي اإلعاقــة أو حــواي نصــف العــدد
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املعـــرو رعايـــة متأصصـــة أو خـــدما تعليميـــة( .)31إال أن نـــو جـــنس هـــؤالء وأمـــاكن
تواجــدهم غــر معــرو  .إن أحــد العوا ،ـ الر،يســية ال ـ حتــول دون تقــدمي الرعايــة لألطفــال
ذوي اإلعاقة تتمثل يف ارتفا تكلفة اخلدما املتأصصة .ومعظم هـذ اخلـدما مقدمـة مـن
القطا اخلاص وتتمركز يف العاصمة وذا جودة متباينة .وغالبا مـا يـؤدي ذلـك إىل تـنخر
حتديد اإلعاقة وتوفر الدعم الفعال للتدخل املبكر.
 - 29ومثة عا ،آخر يتمثل يف إمكانية الوصـول إىل النظـام املدرسـي وأمـاكن إقامـة معقولـة
لألطفال ذوي اإلعاقة .وعل الرغم من سياسة التعليم الشامل ف ن ما يقدر بــ  6 400طفـل
من ذوي اإلعاقة هم خارج النظام املدرسـي .ويتمثـل التحـدي الر،يسـي يف أن عـدد املدرسـ
املدرب وامل رة ال جياري التوس يف تقدمي اخلدما لألطفال ذوي اإلعاقة.
 - 30وكمــا هــو احلــال يف بلــدان أخــرى ف ـ ن الشــعور بــاحلرج االجتمــاعي والتمييــز ضــد
األطفــال ذوي اإلعاقــة يــؤثران يف الســلوك علــ مســتوى األســرة املعيشــية واجملتمــ احمللـــي
واملدرسة .وتدعو احلاجة إىل زيادة معرفة عامة النا حبقـوق األشـأاص ذوي اإلعاقـة .إن وجـود
أدلة أقوى مستندة إىل بيانا موثوقة سيسـاعد األسـر ومقـدمي اخلـدما علـ ف ـم أسـباب اإلعاقـة
والوقاية من ا وتقدمي الرعاية املناسبة لألشأاص ذوي اإلعاقة.
 - 31وسيســاهم الربنــامج يف أولويــا اخلطــة اخلمســية الوطنيــة التاليــة( :أ) توســي مراكــز
األطفال ذوي اإلعاقة؛ (ب) تعزيز القيم االجتماعية واألسرية من أجل تربيـة ورعايـة األطفـال
ذوي اإلعاقــة؛ (ج) إدمــاج األشــأاص ذوي اإلعاقــة يف اجملتم ـ واالســتثمار يف قــدراهتم عل ـ
حتس نوعية حياهتم .وسيساهم أيضا يف حتقي أهدا التنمية املسـتدامة هبـد  :اعتمـاد نظـم
احلماية االجتماعية والسياسا املال،مة وطنيا (الغايا  :)4-10 3-1وتـوفر مرافـ تعلـيم
تراعــي االعتبــارا املتعلقــة بالطفــل واإلعاقــة واجلوانـ اجلنســانية وتــوفر بيئــا تعلــم شــاملة
وفعالة (الغاية -4أ)؛ وتعزيز القوان والسياسا غر التمييزية (الغاية -16ب).
 - 32وسو

تعمل النتا،ج واالستراتيةيا ذا األولوية عل :

(أ) تعزيــز التأطــيط الشــامل لعــدة قطاعــا م ـ التركيــز عل ـ تع ـ ّر مظــاهر
اإلعاقة باكرا والتدخل وإدمـاج الـدعم املقـدم لألطفـال ذوي اإلعاقـة كـل ذلـك جبـودة عاليـة
ويف الوقت املناس ؛
(ب) وض برنامج تـدري للمدرسـ إلدمـاج األطفـال ذوي اإلعاقـة يف املـدار
واملناهج الدراسية؛

__________
( )31حكومة عمان واليونيسيف حتليل احلالة  2015ص.83-82
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(ج) تعزيــز االســتراتيةيا والــربامج التعليميــة لألســر ومقــدمي اخلــدما لتعزيــز
القبول االجتماعي وإدماج األطفال ذوي اإلعاقة؛
(د) اســتحداث حبــوث وأدلــة أقــوى عــن حالــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وحتس ـ
نشرها واستأدام ا لرصد اجلودة واإلنصا يف تقدمي اخلدما .
 - 33وتتمثل االفتراضا الر،يسـية يف( :أ) وجـود التـزام سياسـي مسـتدام وإنفـاق مـن قبـل
احلكومــة بتوســي وتعزيــز اخلــدما الر،يســية لألطفــال ذوي اإلعاقــة؛ (ب) مواصــلة احلكومــة
مــنل األولويــة لإلنصــا يف تقــدمي اخلــدما للمنــاط ال ـ يصــع الوصــول إلي ــا وللفئــا
الضــعيفة .والشــركاء الر،يســيون يف الربنــامج هــم نفــس الشــركاء يف برنــامج النمــاء املتكامــل يف
مرحلة الطفولة املبكرة.
موجز جدول امليزانية
عنصر الربنامج

موارد عادية

النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة
محاية األطفال من العنف
إدماج حقوق األطفال ذوي اإلعاقة
فعالية الربنامج
اجملمو

(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
اجملموع
موارد أخرى

0 000
0 000
0 000
0 000

1 500
1 280
0 872
0 856

1 500
1 280
0 872
0 856

0 000

4 508

4 508

الربنامج وإدارة املأاطر
 - 34ســيتم إنشــاء فري ـ إدارة برنــامج شــامل لعــدة قطاعــا لقيــادة تنفيــذ وكفالــة تنســي
السياسا الفعالة والتنسي التقي والرصد واإلبـال عـن أداء الربنـامج بشـنن النتـا،ج املتوقعـة.
وأعضاء الفري هم :وزارة التنمية االجتماعيـة (الـوزارة املنسـقة) واجمللـس األعلـ للتأطـيط
ووزارة التعلــيم ووزارة الصــحة واملركــز الــوطي لإلحصــاءا واملعلومــا واليونيســيف.
وســتؤدي قيــادة احلكومــة للفريــ إىل زيــادة الطلــ علــ املعلومــا بشــنن أداء الربنــامج.
وستقدم اليونيسيف املشورة والدعم التقي لكفالة االمتثال ملعاير الربجمة اجليدة.
 - 35وتتمثل املأاطر الر،يسية ال تعتور حتقي نتا،ج الربنامج القطري يف( :أ) وجـود قيـود
علـ متويــل الربنــامج بســب الضــغو املاليــة املتصــلة بنســعار الــنفط؛ (ب) انعــدام خمصصــا
كافية من امليزانيـة علـ املسـتوى احمللـي مـن أجـل توسـي اخلـدما املأصصـة لتحقيـ النمـاء
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املتكامل يف مرحلة الطفولة املبكرة وحلماية األطفـال ولألطفـال ذوي اإلعاقـة؛ (ج) احتمـال
وقـو كـوارث طبيعيــة كاألعاصـر أو الفيضــانا الـ ال ميكــن التنبـؤ هبــا والشـديدة بســب
تغر املنا .
 - 36وسيةري التأفيـف مـن حـدة املأـاطر عـن طريـ الـدعوة وتـوفر البيانـا واحلةـج
املقنعــة املســتقاة مــن التقييمــا املقــررة بشــنن فوا،ــد االســتثمارا لصــاحل األطفــال؛ وإقامــة
شراكا تضم ج ا معنية متعـددة مـن بينـ ا الدولـة وجمـالس الشـورى واحلكومـة والقطـا
اخلاص واجملتم املدين؛ وتقدمي الدعم الـتقي مـن أجـل تعزيـز اإلدارة املاليـة العامـة .ويف األجـل
الطويل ميكن سد عةز امليزانية بواسطة مج أموال من القطا اخلاص.
 - 37حتدد وثيقة الربنامج القطري هذ مسااا اليونيسف يف النتا،ج الوطنيـة وهـي مبثابـة
الوحــدة األساســية للمســاءلة أمـــام اجمللــس التنفيــذي بشــنن مـــدى مالءمــة النتــا،ج واملـــوارد
املأصصـة للربنــامج علـ املســتوى القطــري .وتتضـمن السياســا الربناجميــة والسياســا الـ
تــنظم عمليــا املنظمــة أوج ـ املســاءلة الواقعــة عل ـ عــات املــديرين عل ـ الصــعيدين القطــري
واإلقليمي وعل صعيد املقر فيما يتعل بتنفيذ الربامج القطرية.

الرصد والتقييم
 - 38يشكل إطار النتا،ج واملوارد األسا الذي يستند إلي الرصد والتقيـيم .وسـو حتـدد
اخلطــة املتكاملــة للرصــد والتقيــيم الـ تكمّلـ ا خطــة تقيــيم حمــددة التكــاليف أولويــة أنشــطة
الرصد والبحث والتقييم .وسو جيري االضـطال بتقيـيم للتحقيـ يف( :أ) فعاليـة برنـامج
النماء املتكامل يف مرحلة الطفولة املبكـرة وكفاءتـ يف توجيـ السياسـا احلكوميـة وخيـارا
التمويل من أجل حتسـين ا؛ (ب) ويف االسـتراتيةية الربناجميـة املتعلقـة بـالتأطيط الشـامل لعـدة
قطاعــا وبالــدعم املقــدم لألطفــال ذوي اإلعاقــة ودور تلــك االســتراتيةية يف توجي ـ بــرامج
احلكومة واستراتيةيت ا يف املستقبل.
 - 39سيقوم الفري باستأدام عمليا رصـد ميدانيـة روتينيـة واستعراضـا نصـف سـنوية
وسنوية للربنامج القطري لتتب حتقي النواتج والتقـدم صـوب حتقيـ النـواتج .وسيشـمل ذلـك
إجراء استعرا شامل ملنتصف املدة .وباإلضافة إىل إجراء املسل العنقودي املتعـدد املؤشـرا
واســتكمال حتليــل حالــة األطفــال ســتدعم اليونيســيف أيضــا املركــز الــوطي لإلحصــاءا
واملعلومــا جلم ـ ونشــر البيانــا املتعلقــة باألطفــال مصــنفة حس ـ املنطقــة ونــو اجلــنس
واإلعاقــة ودخــل األســرة .وســتركز البيانــا عل ـ الشــواغل اهلامــة املتعلقــة باإلنصــا مث ـل
الوصــول إىل خــدما النمــاء املتكامــل يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يف املنــاط النا،يــة وإدمــاج
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األطفال ذوي اإلعاقة يف اخلدما الر،يسية وحالة املراهق  .وسـيقترح إجـراء حتليـل الثغـرا
يف البيانا يف عام  2016مؤشرا أهدا التنمية املسـتدامة ذا الصـلة بالسـياق مـن أجـل
استمرار الرصد.
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إطار النتا،ج واملوارد
الربنامج القطري للتعاون ب سلطنة عمان واليونيسيف للفترة 2020 - 2017
اتفاقيــة حقــوق الطفــل - 2 :عــدم التمييــز؛  - 3املصــاحل الفضــل للطفــل  - 6البقــاء والنمــو؛  -18مســؤولية الوالــدين؛  -19احلمايــة مــن العنــف  -23األطفــال
ذوو اإلعاقة؛  -24الصحة واخلدما املتصلة هبا؛  -26الضمان االجتماعي؛  -28التعليم
األولويا

الوطنية :إعداد األطفال يف سن ما قبل املدرسة للتعليم؛ تشةي القطا اخلاص عل فتل مراكز الطفولة املبكرة عرب احملافظا

غايا أهدا التنمية املستدامة :احلد من وفيا األطفال دون سن اخلامسة؛ ( )2-3احلد من انتشار التقزم ب األطفال دون سن اخلامسة ()2-2؛ ضمان أن تتـاح
جلمي الفتيا والفتيان فرص احلصول عل نوعية جيدة من خدما النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل املرحلة االبتدا،ية ()2-4؛
نواتج اخلطة االستراتيةية لليونيسيف ذا

الصلة - 1 :الصحة؛  - 4التغذية؛  - 5التعليم؛  - 6محاية الطفل؛  - 7اإلدماج االجتماعي

نووووووا ج حكوموووووة
نوووووا ج الربنووووامج القطوووور
عموووووووووووووووووووووا  -مؤشرات التقدم الرئيسية ،خطوو األسوا،،
وسائل التحقق اإلرشادية
الغايات
اليونيسيف

املوووارد اإلرشووادية حسو نوووا ج
الربنامج القطر  :املوارد العادية،
واملوووووووارد األخوووووورى (بووووووآالف
دوالرات الواليات املتحدة)

الشوووووووووووووووور ا
الرئيسووووووووووويو  ،املووووارد املوووووووارد
اجملموع
العادية األخرى
أطر الشرا ة

 1-1ســــج وآليــــة لتبســــيط احلكومة
وتفعيــــــل تقــــــدمي ورصــــــد وزارة التنميــــــــــة
خــدما النمــاء املتكامــل يف االجتماعيــــــــــــة
مرحلة الطفولة املبكرة مبا يف ووزارة التعلـــــيم
ذلك اإلحالة فيما ب املراف ووزارة الصــــحة

النمــــاء املتكامــــل ( 1أ) النسـبة املئويـة لألطفـال الـذين تتـراوح املســـــــــــــــــــل
يف مرحلــــــــــــــــــة أعمــارهم بـ 59-36شـ را ممــن حيضــرون العنقـــــــــــودي
املتعـــــــــــــــــدد
الطفولة املبكرة برنامج تعليمي يف مرحلة الطفولة املبكرة
املؤشرا
 - 1حبلـــول عـــام خط األسا  29 :يف املا،ة
وتقــارير وزارة
 2020ســـتتوافر الغاية 60 :يف املا،ة
التعلـــــــــــــــيم  2-1يف الواليـــــــــــــــــــــا ووزارة األوقـــا
خــــدما النمــــاء
ووزارة التنميــة املســت دفة يف حمــافظت يــتم والشؤون الدينية
املتكامـــــــــــــــل يف
االجتماعيـــــــة تقــــــدمي خــــــدما النمــــــاء
مرحلــــة الطفولــــة

صفر

1 500 1 500
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املرف

( 1ب) النسبة املئوية لألطفال الذين تتراوح املســـــــــــــــــــل
أعمارهم ب صـفر و  5أشـ ر ممـن يتغـذون العنقـــــــــــودي
املتعـــــــــــــــــدد
بالرضاعة الطبيعية فقط
املؤشـــــــــــرا
خط األسا  33 :يف املا،ة
وتقــارير وزارة
الغاية 60 :يف املا،ة
الصحة
( 1ج)  -النســـبة املئويــــة لألطفـــال الــــذين املســـــــــــــــــــل
تتراوح أعمارهم ب  6و 23شـ را والـذين العنقـــــــــــودي
املتعـــــــــــــــــدد
يقدم هلم احلد األدىن من التنو الغذا،ي
املؤشرا
خط األسا  67 :يف املا،ة
الغاية 80 :يف املا،ة

تقـــــارير وزارة
الصحة

املتكامــل يف مرحلــة الطفولــة
املبكــرة اجليــدة الــ تشــمل
األطفــــــــال ذوي اإلعاقــــــــة
واألطفــــــال مــــــن األســــــر
املنأفضـــة الـــدخل وغرهـــم
مــن األطفــال الضــعفاء مــن
خالل دور احلضانة ومراكـز
الــتعلم اجملتمعيــة وعــامل يف ج ا أخرى
جمـــــال النمـــــاء يف مرحلـــــة
شــركا القطــا
الطفولة املبكرة املتكامل
اخلــــــــــــــــــــاص
 3-1يتــاح التعلــيم الشــامل ومجعيـــــــــــــــــا
العــاي اجلــودة لرعايــة ودعــم التةـــــــــــــــــــــارة
الوالـــدين وينفـــذ يف املنـــاط واألعمــــــــــــــــال
الـــ ـ تعـــــاين مـــــن نقـــ ـ
واملؤسســــــــــــا
اخلدما
اإلعالميــــــــــــــــــة
الوطنيـــــــــــــــــــة
ومنظمـــــــــــــــا
ومؤسســـــــــــــا
اجملتم املدين
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املبكــــرة الشــــاملة
وذا اجلـــــــــــودة
العاليـــة مبشـــاركة
أقـــوى مـــن اآلبـــاء
ومقـــدمي الرعايـــة
جلميـ ـ األطفـــال
وال سيما األطفال
الضـــــــــــــــعفاء يف
حمافظت

ووزارة
األوقـــــــــــــا
والشـــــــــــؤون
الدينية

واجمللـــس األعلـ ـ
للتأطـــــــــــــــيط
واملركـــز الـــوطي
لإلحصــــــــــــــــــاء
واملعلومـــــــــــــا
وجملســــا الدولــــة
والشورى

خط األسا  59 :يف املا،ة
الغاية 90 :يف املا،ة

وتقــارير وزارة
الصحة
18/22
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 - 1د النســبة املئويــة لألطفــال الــذين تتــراوح املســـــــــــــــــــل
أعمــارهم مــن صــفر حـ  59شـ را املصــاب العنقـــــــــــودي
باإلســـ ال والـــذين يتلقـــون أمـــالح اإلماهـــة املتعـــــــــــــــــدد
املؤشرا
الفموية

األولويا الوطنية :زيادة الوعي بنصول التربية اآلمنة واملسؤولة؛ تعزيـز القـيم االجتماعيـة واألسـرية لتربيـة ورعايـة األطفـال ذوي اإلعاقـة؛ تعزيـز بـرامج محايـة الطفـل
لالمتثال لقانون الطفل.
غايا أهدا التنمية املستدامة :اعتماد نظم احلماية االجتماعيـة املال،مـة وطنيـا ()4-10 3-1؛ إسـاء العنـف ضـد األطفـال ()2-16؛ تعزيـز القـوان والسياسـا
غر التمييزية ( - 16ب)
نواتج اخلطة االستراتيةية لليونيسيف ذا

الصلة -1 :الصحة؛  -6محاية الطفل؛  -7اإلدماج االجتماعي

محاية األطفال من  - 2أ النسبة املئوية لألطفـال الـذين تتـراوح
أعمــارهم مــن  1إىل  17ســنة ممــن تعرضــوا
العنف
 - 2حبلـــول عـــام ألي عقوبة بدنية عل يد مقدمي الرعايـة يف
 2020ســــــتقوم الش ر املاضي
()1
األســــر ومقــــدمو خط األسا  :غر متاح
الرعايـــة ومقـــدمو الغاية :ختفي بنسـبة  25يف املا،ـة عـن خـط
اخلـــدما بتـــوفر األسا .
ممارســـــــــــــــــــا
وخـــدما محايـــة
فعالـــــــة جلميـــــــ
األطفال املعرضـ
للأطر أو للعنف.

 1-2مت تبســـــيط األنظمـــــة احلكومة
واملبـــادل التوجي يـــة ووضــ وزارة التنميــــــــــة
جمموعــــــــة متســــــــقة مــــــــن االجتماعيــــــــــــة
الربوتوكوال املتعلقة حبماية ووزارة التعلـــــيم
األطفال مـن العنـف واإليـذاء ووزارة الصــــحة
واإلاـــال لتنظـــيم اخلـــدما واجمللـــس األعلـ ـ
واإلحالة ب اإلدارا .
للتأطـــــــــــــــيط

املســـــــــــــــــــل
العنقـــــــــــودي
املتعـــــــــــــــــدد
املؤشـــــــــــرا
واملسل الوطي
لألســــــــــــــــــر
املعيشـــــــــــــية
2017
 2-2توجــد لــدى املـــدار
أنظمة لتحديد وإحالة قضـايا
العنف ضـد األطفـال وإدارة
العنــف يف املــدار وتطبي ـ
التندي اإلجيايب وألنشاء بيئة
تعليمية شاملة.

صفر

1 280 1 280

واملركـــز الـــوطي
لإلحصـــــــــــاءا
واملعلومـــــــــــا
وجملـــس البحـــث
العلمــي واللةنــة
العمانيـــة حلقـــوق
اإلنسان وشرطة

 3-2باســــــــتطاعة األســــــــر
ومقـــدمي اخلـــدما حتديـــد عُمان السلطانية
عالمــــا اخلطــــر وأعــــرا

__________
( )1ستدعو اليونيسـيف مـ املركـز الـوطي لإلحصـاءا واملعلومـا إىل إدراج هـذا املؤشـر كةـزء مـن املسـل العنقـودي املتعـدد املؤشـرا واملسـل
الوطي لألسر املعيشية يف عام .2017
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اتفاقيــة حقــوق الطفــل - 2 :عــدم التمييــز؛  - 3مصــاحل الطفــل الفضــل ؛  4محايــة احلقــوق؛  - 18مســؤولية الوالــدين  - 19احلمايــة مــن العنــف  - 23األطفــال
ذوو اإلعاقة؛  - 24الصحة واخلدما املتصلة هبا  - 26الضمان االجتماعي؛  - 28التعليم

16-12278

إســـــاءة معاملـــــة األطفـــــال ج ا أخرى
ومعرفــة أيــن ميكنـ م التمــا جامعــة الســـلطان
املساعدة.
قـــــــــــــــــــــابو
ومنظمـــــــــــــــا
ومؤسســـــــــــــا
اجملتم املدين

 - 2ب النســبة املئويــة للةــان محايــة الطفــل تقــارير اخلدمــة
عل مستوى احملافظـا والواليـا الـ تنفـذ مـــــــــــن وزارة
وترصـد الربوتوكــوال املتعلقــة حبمايــة األطفــال التنميــــــــــــــــــة
االجتماعيــــــــة
من العنف وإساءة املعاملة واإلاال
واحملافظـــــــــا
خط األسا  :صفر يف املا،ة
والواليــــــــــا
اهلد  100 :يف املا،ة
املست دفة

 4-2مت وضـــــــــ نظـــــــــام
معلومـــا إداريـــة متكامـــل
يتتبــ ـ األطفــــال املعرضــــ
للأطــر أو املعرض ـ للعنــف
واألشـــــأاص الـــــذين هـــــم
حباجة إىل محاية خاصة.

(األقاليم)
اتفاقيــة حقــوق الطفــل - 2 :عــدم التمييــز؛  - 3مصــاحل الطفــل الفضــل ؛  4محايــة احلقــوق؛  - 18مســؤولية الوالــدين  - 19احلمايــة مــن العنــف  - 23األطفــال
ذوو اإلعاقة؛  - 24الصحة واخلدما املتصلة هبا  - 28التعليم
األولويا الوطنية  :توسي مراكـز األطفـال ذوي اإلعاقـة؛ تعزيـز القـيم االجتماعيـة واألسـرية لتربيـة ورعايـة األطفـال ذوي اإلعاقـة؛ ودعـم تدريبـ م وإعـادة تنهيلـ م
واالستثمار يف قدراهتم لتحس نوعية حياهتم.
غايا أهدا التنمية املستدامة :اعتماد نظم احلمايـة االجتماعيـة املال،مـة وطنيـا () 4-10 3-1؛ املرافـ التعليميـة لتـوفر بيئـة تعلـم آمنـة وشـاملة للةميـ (-4أ)؛
تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي ()2-10؛ تعزيز القوان والسياسا غر التمييزية ( -16ب)
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نواتج اخلطة االستراتيةية لليونيسيف ذا

الصلة - 1:الصحة؛  - 5التعليم؛  - 6محاية الطفل؛  - 7اإلدماج االجتماعي

وزارة التنميــــــــــة
االجتماعيــــــــــــة
ووزارة التعلـــــيم
ووزارة الصــــحة
واجمللـــس األعلـ ـ
للتأطـــــــــــــــيط
واملركـــز الـــوطي
لإلحصــــــــــاءا
واملعلوما

وجملـــس البحـــث
العملــــي وجملســــا
 3-3باســـــــتطاعة األســـــــر الدولة والشورى
ومقــــدمي اخلــــدما إدراك ج ا أخرى
وقبـــــول إدمـــــاج األطفـــــال جامعــة الســـلطان
ذوي اإلعاقــــــة يف التعلــــــيم قــــــــــــــــــــابو
واخلدما االجتماعية
ومنظمـــــــــــــــا
4-3تعزيــــــــــــز األدلــــــــــــة ومؤسســـــــــــا
والتحلــــيال بشــــنن حالــــة اجملتم املدين
األطفال ذوي اإلعاقة

( - 4أ) النسبة املئوية لنتا،ج الربامج القطرية تقــــارير فريــ ـ  1-4يــــتم تــــوفر التوجيــ ـ
فعالية الربنامج
 - 4إن الربنــــامج الـــــــ تقـــــــيّم ســــــــنويا بنســــــــا ”علـــــــ إدارة برنــــــامج واألدوا واملـــوارد ملـــوظفي
شـــــامل لعـــــدة اليونيســـيف والشـــركاء مـــن
القطـــري مصـــمم املسار“ أو أسا ”أجنز “
أجــــــل ختطــــــيط الــــــربامج
قطاعا
ومنسـ ـ بكفـــاءة خط األسا  :صفر
__________
( )2تستند التقديرا

فريــــــــــــ ـ إدارة صفر
برنــــامج شــــامل
لعــــدة قطاعــــا
(وزارة التنميــــــــة

إىل البيانا املتاحة يف حتليل احلالة .وجي اعتمادها م وزارة التعليم واملركز الوطي لإلحصاءا واملعلوما .

856

856
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 - 3حبلـــول عـــام
 2020ســـــيتمت
األطفــــــــــــال ذوو
اإلعاقـــة ـــدما
عاليـــــــة اجلـــــــودة
تشــــــــة علـــــــ
إدمــــــــــــــاج م يف
اجملتم العماين
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إدمـــــاج حقـــــوق
األطفـــــــــال ذوي
اإلعاقة

( 3أ) النســبة املئويــة للمحافظــا الـ تــوفر تقـــــارير وزارة  1-3التأطيط املشترك بـ
القطاعا وتنفيذ التدخال
اخلـــدما للتعـــر املبكـــر علـــ املأـــاطر الصحة
املتعلقـــة بالنمـــاء وتقـــدمي املشـــورة لألطفـــال تقــــارير وزارة املبكـــــــــــــرة لألطفـــــــــــــال
ذوي اإلعاقــــة مــ ـ تعزيــــز
ذوي اإلعاقة
التعليم
التركيـــز علـ ـ املنـــاط الـ ـ
خط األسا  10 :يف املا،ة
تعاين من نق اخلدما
الغاية 50 :يف املا،ة
واألطفال األكثر ضعفا
 3ب  -النسبة املئوية لألطفال ذوي اإلعاقة
 2-3وض ـ وتنفيــذ برنــامج
الــذين يتلقــون خــدما الرعايــة املتأصصــة
لتـــــدري املعلمــــ لـــــدعم
أو التعليم
إدماج األطفال ذوي اإلعاقة
()2
خط األسا  42 :يف املا،ة
يف املــدار العاديــة واملنــاهج
الدراسية
الغاية 80 :يف املا،ة

احلكومة

صفر

872

872

ويــــــدار ويــــــدعم الغاية 80> :يف املا،ة
لتلبيـــــــة معـــــــاير
الربجمـــة اجليـــدة يف
حتقيــــ ـ النتــــــا،ج
لصاحل األطفال

 2-4يــــتم تــــوفر التوجيــ ـ
واألدوا واملـــوارد ملـــوظفي
اليونيســـيف والشـــركاء مـــن
أجـــل الـــدعوة والشـــراكا
( - 4ب) عـــدد خطــــط العمـــل املتةــــددة التوقي الفعلـي الفعالة بشـنن قضـايا حقـوق
فريـــــــ ـ إدارة الطفل م أصحاب املصلحة
املنةــزة م ـ الشــركاء يف سايــة آذار/مــار
مرت يف السنة
برنــامج شــامل  3-4االســـــــــــــــتراتيةيا
لعدة قطاعا
الالزمـــــة ملعاجلـــــة املســـــا،ل
خط األسا  :صفر
الشـــــاملة املتصـــــلة بوضـــ ـ
وتطبي حقوق الطفل.

اهلد 3 :
( - 4ج) النسبة املئوية لنقـا عمـل الفريـ
املنفذة ضمن اإلطار الزمي املتف علي
خط األسا  :صفر
الغاية 80> :يف املا،ة
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ورصدها بفعالية

االجتماعيـــــــــــة
واجمللـــس األعلــ
للتأطـــــــــــــــيط
ووزارة التربيـــــــة
والتعلــيم ووزارة
الصـحة واملركــز
الوطي لإلحصـاء
واملعلومـــــــــــا
واليونيسيف)

تقـــارير فريـــ
إدارة برنـــــامج
شــــامل لعــــدة
قطاعا

( - 4د) مســـتويا رضـــا حكومـــة عمـــان التقييم النـوعي
نصــــــــــــــــــف
باملساعدة التقنية
الســــنوي مــ ـ
خط األسا  :صفر
شــــــــــــــــركاء
اهلد  80 :يف املا،ة
حكومة عمان
* إن خطو األسا والغايا مؤقتة إىل أن جتري مناقشا م حكومة عمان بشنن توافر البيانا واملواءمة م اخلطة اخلمسية الوطنية للفترة .2020-2016
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جممو املوارد

صفر

4 508 4 508

