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متهيد

اإن حتقيق التوازن بني النمو ال�ضكاين ومتطلبات التنمية امل�ضتدامة يف اأي جمتمع ي�ضمن احلياة 
الكرمية لل�ضكان ويرتقي بقدراتهم ويو�ضع خياراتهم ويرفع من م�ضتوياتهم وم�ضاهمتهم يف 
اأو�ضاع املجتمع املختلفة بالدرا�ضة  التوازن تق�ضي  تقدم املجتمع ككل. ويتطلب حتقيق هذا 
املجالت  يف  الجتماعي  الن�ضيج  ي�ضهدها  التي  والتطورات  التغريات  على  للتعرف  والتحليل 

احلياتية املختلفة، وتلم�س التحديات والعقبات التي يواجهها ال�ضكان حاليا اأو م�ضتقبال.

من  املتوفرة  البيانات  قاعدة  ا�ضتثمار  الدرا�ضات  من  ال�ضل�ضلة  هذه  ت�ضتهدف  هنا  ومن 
الأعوام 1993م و2003م و2010م  ال�ضلطنة يف  اأجريت يف  والتي  لل�ضكان  العامة  التعدادات 
عرب  وتطورها  تغريها  ومتابعة  العماين  املجتمع  وخ�ضائ�س  �ضمات  اأهم  على  التعرف  يف 
مو�ضوعات  ثمانية  تتناول  ق�ضرية  و�ضفية  درا�ضات  خالل  من  وذلك  الثالث  التعدادات 
القوى  التعليمية،  امل�ضنون، اخل�ضائ�س  ال�ضباب،  الأطفال،  العمري،  الرتكيب  اأ�ضا�ضية هي: 

العاملة، احلالة الزواجية، واخل�ضوبة. 

باأ�ضلوب  العماين  املجتمع  خ�ضائ�س  ا�ضتعرا�س  يف  وفقت  قد  ال�ضل�ضلة  هذه  تكون  اأن  اآملني 
�ضل�س ميّكن عامة القراء من النتفاع مبا ورد فيها .
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مقدمة

اآن  يف  والعطاء  البناء  مرحلة  اأنها  اإذ  الإن�ضان،  عمر  مراحل  اأهم  من  ال�ضباب  مرحلة  تعد 
واحد. فال�ضباب هم دعامة املجتمع و�ضواعده التي يبني نه�ضته من خاللهم، وهم م�ضدر 
قوته واأداته لإحداث التغيري والتطوير. لذا ُتعّول املجتمعات على �ضبابها باعتبارهم م�ضدر 
قوتها وتقدمها خ�ضو�ضا عندما تتوفر الظروف والتهيئة املنا�ضبة ل�ضتثمار طاقاتهم بال�ضكل 

الإيجابي. 
وقد عرفت الأمم املتحدة ال�ضباب بالأ�ضخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 24 �ضنة1. 
الدولية.  املقارنات  �ضهولة  ت�ضتهدف  اإح�ضائية2  لأ�ضباب  العملي  التعريف  هذا  اأعتمد  قد  و 
اأجرته  ا�ضتق�ضاء  نتائج  من  تبني  فقد  لل�ضباب.   العمرية  الفئة  حتديد  يف  الدول  وتختلف 
الإ�ضكوا عام 2008م حول ا�ضتجابة الدول الأع�ضاء فيها لربنامج العمل العاملي لل�ضباب اأن 
�ضبع دول من اأ�ضل ثالث ع�ضرة دولة اتفقت مع التعريف املحدد لل�ضباب اإح�ضائيا من قبل 
الأمم املتحدة ومنها ال�ضلطنة. بينما تراوح املدى العمري لل�ضباب يف بقية الدول الأع�ضاء 

مبنظمة الإ�ضكوا بني 10 و 35 �ضنة3.
وياأتي اإعداد هذه الدرا�ضة ان�ضجاما مع الهتمام املتنامي يف الدولة لقطاع ال�ضباب، وتلبية 

لحتياجات املعنيني بهذا القطاع من البيانات واملعلومات يف خمتلف املجالت.
ذكورًا  �ضنة   )24-15( العمانيني  ال�ضباب  اأو�ضاع  ا�ضتعرا�س  اإىل  الدرا�ضة  هذه  وتهدف 
واإناثًا من خالل التعرف على حجمهم، وتوزيعهم اجلغرايف يف جميع حمافظات ال�ضلطنة، 
واأو�ضاعهم التعليمية وا�ضتخدامهم للحا�ضوب والنرتنت، واأو�ضاعهم القت�ضادية من حيث 
واأمناط  ومعدلت  الزواجية،  وحالتهم  القت�ضادية،  وم�ضاهمتهم  العاملة  بالقوة  عالقتهم 
مقارنة  الأو�ضاع  هذه  تطور  ور�ضد  2010م  تعداد  بيانات  على  ا�ضتنادًا  بينهم،  الإعاقة 

بالتعدادين ال�ضابقني عامي 1993م و 2003م.

برنامج العمل العاملي لل�ضباب حتى �ضنة 2000م وما بعدها 1996م.  RES/A/50/81  1 - الأمم املتحدة لإقرار اجلمعية العامة
2-  الإ�ضكوا )2009(، تقرير ال�ضكان والتنمية. ال�ضباب يف منطقة الإ�ضكوا، العدد الرابع، بريوت، �س7.

3 - الأمم املتحدة، الإ�ضكوا، حتليل نتائج ا�ضتبيان الإ�ضكوا حول ا�ضتجابة البلدان الأع�ضاء لربنامج العمل العاملي.
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الـو�صـــع الدميــوغــرافــي
التوزيع العمري لل�صباب العمانيني:

�ضهدت الفرتة )1993-2010م( ارتفاعًا يف عدد ال�ضباب العمانيني من 285.719 ن�ضمة اإىل 
484.440 ن�ضمة بزيادة قدرها 198.721 ن�ضمة اأي مبعدل منو بلغ 3% �ضنويًا عاك�ضًا منط 
وحجم الإجناب خالل الفرتة )1969م - 1995م(، ذلك اأن مواليد عام 1969م كانوا يف �ضن 
24 عامًا يف تعداد 1993م، يف حني اأن مواليد 1995م كانوا يف �ضن 15 عامًا يف تعداد 2010م.

جدول )1(: التوزيع العددي والن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �سنة ح�سب العمر 

والنوع خالل الفرتة ) 1993- 2010م (

فئات السن
2010م2003م1993م

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

)19-15(90.31984.990175.309130.466124.741255.207125.124118.824243.948

)24-20(57.92052.490110.410107.482106.778214.260123.221117.271240.492

)24-15(148.239137.480285.719237.948231.519469.467248.345236.095484.440

107.8102.8105.2نسبة النوع 

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.

ووفقًا لبيانات عام 2010م فاإن اإزاء كل 100 �ضابة عمانية هناك 105 �ضبابا عمانيني، اأي اأن 
ن�ضبة النوع هي يف حدودها الطبيعية )جدول )1((. اأما من حيث التمثيل الن�ضبي فقد �ضكل 
ال�ضباب ما يقارب من ربع املجتمع العماين عامي 2003م و2010م، مقارنة باأقل من اخُلم�س 

بقليل عام 1993م كما مو�ضح يف ال�ضكل رقم )1(.
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  �شكل رقم )1(: التوزيع الن�شبي لل�شباب من اإجمايل ال�شكان العمانيني خالل الفرتة 
)1993-2010م(

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.

ويالحظ ارتفاع ن�ضبة النوع بني ال�ضباب عام 1993م اإىل حوايل 108 ذكور لكل مائة اأنثى، 
ويعود ذلك اإىل انخفا�س جودة بيانات العمر يف هذا التعداد نتيجة لالأخطاء التي مت ر�ضدها 

يف الإبالغ عن العمر ول�ضيما بني الإناث4.

4-املركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات ، الرتكيب العمري للعمانيني،م�ضقط،�س10.
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التوزيع اجلغرايف:

تو�ضح املقارنة بني بيانات التعدادات العامة الثالث لل�ضكان يف ال�ضلطنة اأن التوزيع الن�ضبي 
لل�ضباب العمانيني يف حمافظات ال�ضلطنة يت�ضق مع التوزيع الن�ضبي للعمانيني فيها.  ففي عام 
العمانيني  ال�ضكان  من  الأكرب  الن�ضبة  الباطنة  و�ضمال  م�ضقط  حمافظتا  ا�ضتقطبت  2010م 
حيث كانت يف حدود اخُلم�س يف كل منهما، وكذلك ا�ضتقطبت هاتان املحافظتان الن�ضبة ذاتها 
من ال�ضباب العمانيني كما هو مو�ضح يف اجلدول )2(. يف حني انه ارتفعت ن�ضبة ال�ضباب من 
ال�ضكان العمانيني يف حمافظة الربميي ب�ضورة ملحوظة بني التعدادين الأخريين من الع�ضر 
عام 2003م اإىل الربع عام 2010م. وارتفعت معها  ن�ضبة النوع بينهم عام 2010م اإىل 112 
ذكرا لكل مائة اأنثى يف دللة على ا�ضتقطاب هذه املحافظة لل�ضباب الذكور من املحافظات 
الأخرى ول بد اأن ذلك يعود اإىل وجود موؤ�ض�ضتني للتعليم اجلامعي يف هذه املحافظة.  وعموما 
يالحظ اأن ن�ضبة ال�ضباب العمانيني تراوحت حول ربع ال�ضكان العمانيني يف جميع حمافظات 
ال�ضلطنة عام 2010م بتفاوت ب�ضيط بني املحافظات كان اأدناها يف حمافظة جنوب ال�ضرقية، 
الأمر الذي يك�ضف عن ا�ضتقرار اأكرب لل�ضباب العمانيني يف حمافظاتهم الإدارية عام 2010م 
مقارنة بالتعدادين ال�ضابقني. ففي تعداد عام 2003م �ُضجلت اأدنى ن�ضبة لل�ضباب العمانيني 
يف حمافظة الربميي حيث بلغت 10% من اإجمايل �ضكان املحافظة العمانيني، وكان اأق�ضاها 
يف حمافظتي م�ضقط وظفار بحوايل 28%، يف حني اأن يف عام 1993م كانت ن�ضبة ال�ضباب 
م�ضقط  حمافظة  عدا  املحافظات  جميع  يف  العمانيني  ال�ضكان  ُخم�س  من  اأدنى  العمانيني 
ويالحظ  اإليها.  الفرتة  تلك  داخلية يف  على هجرة  دللة  وهي   %23 فيها حوايل  بلغت  التي 
من اجلدول )2( ارتفاع ن�ضبة النوع لل�ضباب العمانيني يف حمافظة الو�ضطى عامي 1993م 
و2003م لتفوق احلدود الطبيعية الأمر الذي يرتبط بانخفا�س جودة بيانات العمر يف هذه 

املحافظة حتديدًا يف جميع التعدادات5.

5- امل�ضدر ال�ضابق �س 8.
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ال�صباب والتعليم

احلالة التعليمية:
يتبني من اجلدول رقم )3( اأن امل�ضتوى التعليمي لل�ضباب العمانيني قد حت�ضن خالل الفرتة 
ويقراأ  )اأمي  درا�ضي  موؤهل  اأي  يحملون  ل  الذين  ن�ضبة  انخف�ضت  فقد  )1993-2010م(. 
عام  21% يف  وحوايل  2003م  عام  7% يف  بحوايل  مقارنة  2010م  عام  2% يف  اإىل  ويكتب( 

1993م. ويف املقابل ارتفعت ن�ضبة ال�ضباب العمانيني من حملة موؤهل الدبلوم العام فاأعلى.

وتو�ضح املقارنة بني اجلن�ضني اأن التح�ضن يف امل�ضتوى التعليمي لالإناث كان اأكرب من نظريه 
للذكور، اإذ قلت ن�ضبة ال�ضابات الأميات من حوايل14% عام 1993م اإىل حوايل 1.3% عام 
2010م مرورًا بحوايل 3% عام 2003م، يف حني اأن ن�ضبة نظرائهن من الذكور انخف�ضت من 

3% عام 1993م اإىل حوايل 1% عام 2010م مرورًا بحوايل 1.3% عام 2003م.

جدول )3(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب احلالة التعليمية 

والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

2010 2003 1993
الحالة التعليمية

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

1.1 1.3 0.9 2.2 3.1 1.3 8.3 13.9 3.0 أمي

1.3 1.6 1.1 4.4 4.4 4.4 12.4 14.9 10.0 يقرأ ويكتب

44.1 41.7 46.5 57.0 52.0 61.8 63.2 56.8 69.2 مؤهل دون الدبلوم العام

46.2 46.8 45.6 32.7 36.2 29.2 12.9 11.3 14.4 مؤهل الدبلوم العام

7.3 8.7 6.0 3.8 4.4 3.2 3.2 3.1 3.4 مؤهل دبلوم تخصصي فأعلى

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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االلتحاق بالتعليم:

لل�ضباب عام 2010م مقارنة بالو�ضع عام  التعليمي  يوؤكد اجلدول )4( على حت�ضن امل�ضتوى 
1993م حيث انخف�ضت ن�ضبة من مل يلتحق اأبدا بالتعليم من 8،5% عام 1993م اإىل 1،5% عام 
2010م مرورا بـ 2،5% عام 2003م. ويعود غالبية هذا التح�ضن يف موؤ�ضرات اللتحاق بالتعليم 
تلتحق حوايل 14%من  ففي عام 1993م مل  لالإناث،   التعليم  اللتحاق يف  ن�ضب  ارتفاع  اإىل 
ال�ضابات العمانيات بالتعليم، وانخف�ضت هذه الن�ضبة اإىل حوايل 2% فقط عام 2010م مرورا 

بحوايل 3،5% عام 2003م.

وقد كانت ن�ضب ال�ضابات غري امللتحقات بالتعليم اأبدا مرتفعة يف جميع املحافظات يف ال�ضلطنة 
عام 1993م ، وخا�ضة يف حمافظة الو�ضطى ويليها بفارق كبري حمافظة �ضمال ال�ضرقية، كما 
هو مو�ضح يف اجلدول )5(. اإل اإن هذه الن�ضب قد انخف�ضت ب�ضكل ملمو�س عام 2010م لتبقى 
حمافظة الو�ضطى مت�ضدرة بقية املحافظات يف ن�ضب ال�ضابات غري امللتحقات بالتعليم، الأمر 
الذي ينبغي اأن يخ�ضع للتحليل والدرا�ضة من قبل املعنيني بالتعليم ملعرفة الأ�ضباب التي تعرقل 

التحاق ال�ضابات بالتعليم احلكومي يف هذه املحافظة  بالرغم من اإتاحته وجمانيته.

جدول )4(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب االلتحاق بالتعليم 

والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

2010م 2003م 1993م
االلتحاق بالتعليم

المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر

51.1 50.8 51.3 53.5 52.6 54.3 48.8 45.3 52.0 ملتحق حاليا

47.5 47.4 47.5 44.1 43.9 44.2 42.8 40.3 45.0 التحق سابقا 

1.5 1.8 1.1 2.5 3.5 1.5 8.5 14.4 3.0 لم يلتحق أبدا

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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جدول )5(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة يف املحافظات ح�شب       

االلتحاق بالتعليم والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

لم يلتحق أبدا التحق سابقا ملتحق حاليا المحافظات المجموعالعام إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
5.1 9.0 1.8 44.1 40.3 47.4 50.8 50.7 50.8 مسقط

1993م

7.4 11.4 3.7 40.6 41.0 40.3 52.0 47.6 56.0 ظفار
13.2 20.5 6.8 43.8 41.1 46.1 43.1 38.4 47.1 مسندم 
4.9 8.3 2.0 44.3 43.0 45.5 50.8 48.8 52.5 البريمي 

10.4 18.7 2.3 39.9 38.5 41.2 49.8 42.8 56.5 الداخلية
7.0 12.8 1.7 43.6 42.0 45.1 49.4 45.2 53.2 شمال الباطنة
8.7 15.4 2.1 45.5 42.0 49.1 45.7 42.6 48.8 جنوب الباطنة

11.5 17.6 5.6 42.7 41.9 43.4 45.8 40.5 50.9 جنوب الشرقية
15.4 24.3 6.4 40.0 38.2 41.8 44.6 37.4 51.8 شمال الشرقية
6.7 11.3 2.3 42.9 37.9 47.6 50.4 50.8 50.2 الظاهرة 

58.4 86.3 35.1 29.0 11.5 43.5 12.7 2.1 21.5 الوسطى
1.6 2.1 1.2 43.2 40.7 45.6 55.1 57.2 53.3 مسقط

2003م

1.8 2.4 1.2 41.9 44.9 39.2 56.3 52.7 59.6 ظفار
4.5 7.8 1.8 49.8 46.8 52.3 45.6 45.4 45.9 مسندم 
1.3 1.4 1.1 40.5 34.9 46.1 58.3 63.6 52.8 البريمي 
2.8 4.1 1.4 44.9 48.3 41.5 52.4 47.6 57.1 الداخلية
1.5 2.1 1.0 44.0 44.0 44.1 54.4 54.0 54.9 شمال الباطنة
2.0 2.7 1.2 44.2 43.7 44.7 53.8 53.5 54.1 جنوب الباطنة
4.6 6.6 2.6 45.9 44.7 47.2 49.5 48.7 50.2 جنوب الشرقية
5.6 8.2 3.0 44.1 46.9 41.1 50.3 44.8 56.0 شمال الشرقية
1.5 2.0 1.0 46.5 45.5 47.6 52.0 52.5 51.4 الظاهرة 

21.5 35.3 10.5 44.6 39.2 49.0 33.8 25.5 40.5 الوسطى
0.8 1.0 0.7 46.0 46.0 46.0 53.1 52.9 53.3 مسقط

2010م

2.1 2.2 2.0 47.2 51.7 42.9 50.7 46.0 55.1 ظفار
2.3 3.3 1.2 55.1 52.9 56.8 42.8 43.7 41.9 مسندم 
1.2 1.2 1.2 47.6 47.7 47.6 51.2 51.1 51.3 البريمي 
1.4 1.6 1.1 46.4 46.3 46.4 52.3 52.1 52.5 الداخلية
1.0 1.1 0.9 49.9 48.4 51.2 49.1 50.5 47.8 شمال الباطنة
1.1 1.3 0.9 47.9 46.7 49.1 51.0 52.0 50.0 جنوب الباطنة
2.5 3.2 1.8 48.9 48.0 49.9 48.6 48.8 48.3 جنوب الشرقية
2.8 4.1 1.7 44.4 46.1 42.6 52.8 49.9 55.7 شمال الشرقية
0.9 1.1 0.8 45.2 45.3 45.2 53.8 53.6 54.0 الظاهرة 

10.0 15.2 4.9 53.4 54.5 52.3 36.3 30.3 42.8 الوسطى
امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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ال�صباب وتكنولوجيا املعلومات

موؤ�ضرات  مقارنة  �ضعوبة  يت�ضح  الثالث  ال�ضكانية  التعدادات  ا�ضتبيانات  على  بالإطالع 
التعدادات  الأفراد عرب هذه  العاملية )النرتنت( بني  املعلومات  و�ضبكة  ا�ضتخدام احلا�ضوب 
تعدادي  ففي  منها.  كل  يف  املو�ضوع  بهذا  املرتبطة  الأ�ضئلة  طرح  منهجية  لختالف  نتيجة 
1993م و 2003م كان ال�ضوؤال ي�ضتق�ضي عن ا�ضتخدام احلا�ضوب اأو �ضبكة املعلومات العاملية 
ال�ضتق�ضاء عن كل فرد من  تعداد 2010م فقد كان  اأما يف  الأ�ضرة عمومًا،  اأفراد  قبل  من 
حتليل  �ضيتناول  الدرا�ضة  من  اجلزء  هذا  فاإن  لذا  فاأعلى.  �ضنوات   5 �ضن  يف  الأ�ضرة  اأفراد 

بيانات عام 2010م فقط.

اأو�ضحت بيانات عام 2010م يف اجلدول )6( اأن حوايل 86% من ال�ضباب العمانيني ي�ضتخدمون 
احلا�ضوب، دون فروق تذكر بني اجلن�ضني. اأما م�ضتخدمو �ضبكة املعلومات العاملية فاإن ن�ضبتهم 
ت�ضل اإىل 62.5% بني ال�ضباب العمانيني وهم ميثلون حوايل 72.9% من ال�ضباب امل�ضتخدمني 

للحا�ضب الآيل، كما تتقارب ن�ضبة ال�ضتخدام من قبل اجلن�ضني.
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جدول )6(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة م�شتخدمي احلا�شوب 

و�شبكة املعلومات العاملية ح�شب النوع  واملحافظات عام 2010م

 

ويو�ضح اجلدول ) 6( اأي�ضا اأن �ضباب حمافظة م�ضقط من اجلن�ضني هم الأكرث ا�ضتخداما 
ل�ضبكة املعلومات العاملية يليهم �ضباب حمافظة �ضمال الباطنة، اأما اأدنى ا�ضتخدام لها فهو من 
قبل �ضباب حمافظة الو�ضطى، وتتكرر ال�ضورة بالن�ضبة ل�ضتخدام احلا�ضوب ولكن مع تقارب 

كبري يف ن�ضب ا�ضتخدامه من قبل �ضباب حمافظتي م�ضقط و�ضمال الباطنة.

مستخدمو شبكة المعلومات العالمية  مستخدمو الحاسوب
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
62.5 63.1 62.0 85.7 86.0 85.4  السلطنة

 التوزيع النسبي على المحافظات:
24.3 23.3 25.3 20.7 20.0 21.4 مسقط
8.2 7.9 8.5 8.3 8.1 8.4 ظفار
1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 مسندم 
2.6 2.5 2.6 2.3 2.3 2.4 البريمي 

14.3 14.6 14.0 13.9 14.3 13.5 الداخلية
19.0 19.5 18.6 20.5 20.7 20.3 شمال الباطنة
12.0 12.3 11.7 12.5 12.7 12.3 جنوب الباطنة
5.8 6.4 5.3 6.9 7.2 6.7 جنوب الشرقية
6.0 5.9 6.1 6.7 6.7 6.8 شمال الشرقية
6.5 6.4 6.6 6.3 6.3 6.4 الظاهرة 
0.3 0.2 0.4 0.8 0.7 0.9 الوسطى

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

امل�ضدر: بيانات تعداد 2010م.
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6- اهم نتائج التعداد على م�ضتوى ال�ضلطنة 2010 ، �س 8 .

ال�صباب و�صوق العمل

امل�صاهمة االقت�صادية:

)م�ضتغلني  العمل  قوة  لأفراد  املئوية  الن�ضبة  القت�ضادي  بالن�ضاط  امل�ضاهمة  بن�ضبة  يق�ضد 
وباحثني عن عمل( لفئة �ضكانية معينة من اإجمايل ال�ضكان يف تلك الفئة6. وت�ضري البيانات 
اإىل ارتفاع ن�ضبة م�ضاهمة ال�ضباب العمانيني يف قوة العمل )ذكورا واإناثا( بني تعدادي 1993م 
بلغت  حيث  الإناث  لدى  و�ضوحا  اأكرث  الرتفاع  كان  وقد  اإىل %35.7.   %28.2 من  و2010م 
م�ضاهمتهن عام 2010م حوايل 24% مقارنة بحوايل 8% عام 1993م مرورا بحوايل 21% عام 
2003م؛ وقد رافق ذلك انخفا�س ملحوظ يف ن�ضب ال�ضابات املتفرغات لالأعمال املنزلية يف 

عام 2010م مقارنة بعام 1993م، نتيجة لإقبالهن على �ضوق العمل.

ويو�ضح اجلدول رقم )7( اأن امل�ضتغلني �ضكلوا حوايل 17% فقط من اإجمايل ال�ضباب العمانيني 
اأن هذه  م�ضتغلون يف حني  الذكور هم  ال�ضباب  ربع  اأن  اإذ  تفاوت ملحوظ بني اجلن�ضني،  مع 
الن�ضبة هي اأدنى من الع�ضر بالن�ضبة لالإناث. اأما البحث عن عمل، فاإن ما يقارب من ُخم�س 
لهم  ي�ضبق  و غالبيتهم م�ضتجدون مل  باحثون عن عمل،  العمانيني عام 2010م هم  ال�ضباب 

العمل من قبل.
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جدول )7(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب العالقة بقوة العمل 

والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

ن�ضف  عن  يزيد  ما  اإن  حيث  العمانيني،  ال�ضباب  بني  ظاهرة  عمل  عن  البحث  اأ�ضبح  وقد 
ال�ضباب العمانيني الن�ضطني اقت�ضاديا عام 2010م هم باحثون عن عمل مقارنة بحوايل الربع 
عام 1993م؛ غري اأن ن�ضبتهم كانت اأعلى عام 2003م عنها عام 2010م. وت�ضري بيانات جدول 
2010م  هن  عام  اقت�ضاديا  الن�ضطات  العمانيات  ال�ضابات  ثلثي  على  يزيد  ما  اأن  اإىل   )8(
باحثات عن عمل يف حني مل تتجاوز ن�ضبتهن 38.5% عام 1993م، وتظل هذه الن�ضب اأعلى من 

ن�ضبة نظرائهن الذكور الباحثني عن عمل يف التعدادات الثالث.

2010م 2003م 1993م
العالقة بقوة العمل

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

16.7 7.4 25.6 13.9 6.4 21.1 21.2 5.1 36.2 يعمل

0.7 0.3 1.1 0.6 0.3 0.9 0.6 0.1 1.2 باحث عن عمل سبق له العمل

18.3 16.0 20.5 17.9 14.2 21.5 6.3 3.1 9.3 باحث عن عمل لم سبق له العمل

12.2 24.7 0.4 12.2 24.7 0.0 22.1 45.9 0.0 التفرغ لألعمال المنزلية

51.0 50.8 51.2 53.5 52.6 54.3 48.8 45.3 52.0 طالب متفرغ

0.1 0.1 0.1 1.0 1.1 1.0 0.2 0.2 0.3 ال يرغب بالعمل مكتفي

1.0 0.8 1.2 0.9 0.8 1.1 0.8 0.5 1.0 غير قادر على العمل

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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جدول )8(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب ن�شبة امل�شتغلني والباحثني 

عن عمل من ال�شباب العمانيني الن�شطني اقت�شاديا وفق النوع خالل الفرتة )1993-2010م(

يف  وترتفع  �ضنة   )19-15( العمرية  الفئة  يف  القت�ضادية  امل�ضاهمة  ن�ضبة  تنخف�س  واإجماًل 
الفئة  يف  هم  من  غالبية  اأن  وذلك   ،)9( اجلدول  يف  مو�ضح  هو  كما  �ضنة   )24-20( الفئة 

العمرية الأوىل ملتحقون بالتعليم املدر�ضي النظامي ، وبالتايل هم غري ن�ضطني اقت�ضاديا.

جدول )9(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ومعدالت امل�شاهمة 

بالن�شاط االقت�شادي ح�شب فئات ال�شن والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

اأق�صام املهن:

اإذ  بها،  يعملن  التي  املهن  نوعية  على  اإيجابيًا  للعمانيات  التعليمي  امل�ضتوى  حت�ضن  انعك�س 
اأن ما يزيد على ربع ال�ضابات امل�ضتغالت عام 2010م  يعملن يف مهن فنية  يف املو�ضوعات 
العلمية والفنية والإن�ضانية وحوايل اخُلم�س يعملن كاخت�ضا�ضيات يف املوا�ضيع العلمية والفنية  

2010م 2003م 1993م
المؤشــر

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

46.8 31.1 54.3 42.9 30.7 48.6 75.4 61.5 77.6 نسبة المشتغلين

53.2 68.9 45.7 57.1 69.3 51.4 24.6 38.5 22.4 نسبة الباحثين عن عمل 

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.

2010م 2003م 1993م
 فئات السن

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

15.6 10.7 20.2 13.3 9.1 17.2 13.1 3.1 22.4 ) 19-15 (
56.1 36.8 74.5 55.1 34.6 75.4 52.2 16.5 84.5 ) 24-20 (
35.7 23.7 47.2 32.4 20.9 43.5 28.2 8.2 46.7 ) 24-15 (

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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الإن�ضانية،ومثلهن يف املهن الكتابية، مقارنة بحوايل 49% و 13% و 26.5% على الرتتيب عام 
1993م. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن املهن الفنية ت�ضمل املعلمات واملمر�ضات، الأمر الذي يربر ارتفاع 
ن�ضبة العامالت باملهن الفنية عام 1993م. كما ويالحظ من بيانات تعدد 2010م ارتفاع ن�ضبة 
ال�ضابات يف مهن البيع مقارنة بالتعدادين ال�ضابقني. اأما الذكور فاإن ن�ضب متقاربة منهم يف 
غري  ومهن  امل�ضاعدة  الأ�ضا�ضية  الهند�ضية  واملهن  اخلدمات  مهن  يف  يعملون  اخُلم�س  حدود 
م�ضنفة 2010م، يف حني اأن اأعلى ن�ضبة لهم يف عام 1993م كانت كاخت�ضا�ضيني يف املوا�ضيع 

العلمية والفنية والإن�ضانية، يليها يف مهن اخلدمات كما هو مو�ضح يف اجلدول )10(.

جدول )10(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب اأق�شام املهن والنوع 

خالل الفرتة )2010-1993 (

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.

2010م 2003م 1993م
أقسام المهن

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

1.3 1.4 1.2 0.8 0.6 0.9 0.8 0.6 0,8 مدير اإلدارة العامة و األعمال 
والمستثمرون و العاملون

9.1 20.4 6.0 6.7 13.8 4.6 27.6 13.2 29.5 االختصاصيون في المواضيع العلمية 
والفنية و اإلنسانية

11.9 27.4 7.6 16.4 45.3 7.8 11.8 49.2 6.9 الفنيون في المواضيع العلمية و الفنية 
واإلنسانية

10.3 19.1 7.9 8.7 11.5 7.9 16.4 26.5 15.1 المهن الكتابية

9.0 13.2 7.9 8.2 9.9 7.8 0.6 0.4 0.6 مهن البيع

18.4 7.8 21.3 16.1 7.8 18.6 23.1 3.5 25.6 مهن الخدمات

2.9 0.5 3.5 5.3 0.8 6.6 3.9 2.8 4.0 مهن الزراعة و تربية الحيوانات والطيور 
و الصيد

3.3 7.1 2.2 4.4 7.3 3.6 4.0 1.2 4.4 مهن العمليات الصناعية والكيميائية 
والصناعات الغذائية

17.0 0.5 21.5 15.4 0.3 19.9 4.0 1.7 4.3 المهن الهندسية األساسية المساعدة

16.9 2.6 20.9 17.9 2.8 22.4 8.5 1.3 9.4 مهن غير مصنفة/غير مبينة
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اأق�صام الن�صاط االقت�صادي:

اأن  القت�ضادي  الن�ضاط  اأق�ضام  على  العمانيني  ال�ضباب  من  امل�ضتغلني  توزيع  من  يت�ضح 
ن�ضاط الإدارة العامة والدفاع وال�ضمان الجتماعي الإجباري كان ي�ضتقطب حوايل 64%من 
ال�ضباب امل�ضتغلني عام 1993م وباخل�ضو�س الذكور، ول زال ياأتي يف املرتبة الأوىل من حيث 
الثلث عام 2010م وما زال  اأقل من  اإىل  انخف�ضت  امل�ضتغلني فيه  ن�ضبة  اأن  ال�ضتقطاب غري 
غالبية العاملني بهذا الن�ضاط هم من الذكور. اأما بالن�ضبة لل�ضابات العمانيات فقد كان حوايل 
وانخف�ضت  عام 2003م،  ثلثهن  وحوايل  عام 1993م،  التعليم يف  ن�ضاط  يعملن يف  ن�ضفهن 

ن�ضبتهن يف هذا الن�ضاط عام 2010م لت�ضبح حوايل %17.

وارتفاع  القطاع  ت�ضبع هذا  اإىل  يعود  التعليم  العامالت منهن يف قطاع  ن�ضبة  انخفا�س  ولعل 
فر�س  وجود  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الن�ضائية  الكوادر  من  ول�ضيما  فيه  التعمني  ن�ضبة 
موؤهالتهن  مع  تتنا�ضب  الأخرى  القت�ضادي  الن�ضاط  اأق�ضام  العمانيات يف  لل�ضابات  وظيفية 

وتخ�ض�ضاتهن التعليمية.

بها من  امل�ضتغلني  ن�ضب  ارتفاعا يف  الن�ضاط القت�ضادي  اأق�ضام  وعموما فقد �ضهدت غالبية 
ال�ضباب عام 2010م مقارنة بعام 1993م، وقد كان هذا الرتفاع ملحوظا يف ن�ضاط الإن�ضاءات 
التجارية.          امل�ضاريع  واأن�ضطة  والإيجارية  العقارية  والأن�ضطة  والت�ضالت  والتخزين  والنقل 

) انظر جدول 11(
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جدول )11(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب اأق�شام الن�شاط 

االقت�شادي والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

2010م 2003م 1993م
أقسام النشاط االقتصادي

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

0.9 0.7 1.0 1.3 0.8 1.4 1.8 2.8 1.7 الزراعة والصيد والحراجة

1.7 0.0 2.2 3.4 0.1 4.4 2.0 0.0 2.3 صيد األسماك

5.4 1.2 6.5 3.8 1.0 4.6 2.5 0.7 2.7 التعدين واستغالل المحاجر

5.2 7.2 4.7 7.9 9.1 7.5 2.0 3.8 1.8 الصناعة التحويلية

2.2 0.5 2.7 0.9 0.2 1.1 0.4 0.1 0.4 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه

7.2 2.7 8.5 5.4 1.1 6.7 1.4 0.5 1.5 اإلنشاءات

17.5 21.0 16.5 11.7 11.2 11.8 3.0 2.3 3.1 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المركبات والسلع

2.3 1.2 2.5 2.1 1.4 2.3 0.6 0.6 0.6 الفنادق والمطاعم

7.5 3.5 8.6 4.7 1.4 5.6 2.6 2.5 2.6 النقل والتخزين واالتصاالت

2.3 4.3 1.7 1.6 2.7 1.3 2.6 7.9 1.9 الوساطة المالية

5.7 4.4 6.0 2.8 2.6 2.8 0.6 0.9 0.6 األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة 
المشاريع التجارية

32.0 23.6 34.3 31.6 9.2 38.3 64.0 18.9 69.9 اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
االجتماعي اإلجباري

5.5 17.4 2.2 14.1 39.2 6.6 11.2 49.5 6.2 التعليم

3.0 9.4 1.2 5.1 16.5 1.8 2.2 6.9 1.6 الصحة والعمل االجتماعي

0.6 1.1 0.5 0.7 1.1 0.7 2.3 1.1 2.5 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية 
والشخصية األخرى

0.3 1.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 األسر الخاصة التي تعين أفرادا ألداء 
األعمال المنزلية

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية

0.7 0.6 0.7 2.8 2.0 3.0 0.9 1.5 0.8 غير مصنف/غير مبين

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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احلالة العملية:

امل�ضتغلني  العمانيني  ال�ضباب  غالبية  اأن  اإىل   )12( اجلدول  يف  العملية  احلالة  بيانات  ت�ضري 
اأما  والإناث.  الذكور  بني  به  ُيعتد  تفاوت  دون  الثالث  التعدادات  يف  باأجر  العاملني  من  هم 
اإىل 6% عام  ن�ضبتهم من حوايل 3%  عام 1993م  ارتفعت  العاملني حل�ضابهم اخلا�س فقد 
2003م، ولكنها انخف�ضت مرة اأخرى عام 2010م  اإىل حوايل 3%، وذلك بالرغم من الدعم 
احلكومي املقدم لدعم املبادرات الفردية لل�ضاب العماين �ضواء عرب م�ضاريع �ضند اأو �ضندوق 
العامالت حل�ضابهن  العمانيات  ال�ضابات  ن�ضبة  اأن  واملالحظ  غريها.  اأو  ال�ضباب  م�ضروعات 
اخلا�س اأعلى بقليل من ن�ضبة نظرائهن الذكور عام 2010م  يف حني اإنها كانت الأقل عامي 

1993م و 2003م.

جدول )12(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب احلالة العملية 

والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

2010م       2003م 1993م
الحالة العملية

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

0.8 0.6 0.8 0.8 0.3 0.9 0.3 0.2 0.3 صاحب عمل

3.4 4.5 3.1 5.8 4.3 6.3 3.1 2.1 3.2 يعمل لحسابه

95.5 94.1 95.9 92.8 94.4 92.3 96.2 96.5 96.2 يعمل بأجر

0.4 0.8 0.2 0.3 0.7 0.2 0.4 1.2 0.3 يعمل بدون أجر

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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احلالة الزواجية

2010م.  و  1993م  عامي  بني  ملحوظة  ب�ضورة  العمانيني  لل�ضباب  الزواجية  احلالة  تغريت 
فال�ضباب عام 1993م اأي قبل �ضبعة ع�ضر عامًا، كانوا يتزوجون يف عمر مبكر مقارنة بالو�ضع 
هو  كما  1993م  عام  مرتفعة  كانت  ال�ضباب  من  املتزوجني  ن�ضب  اأن  جتد  لذا  2010م.  عام 
مو�ضح يف اجلدول )13(. ولكن مع تغري املوؤ�ضرات الجتماعية لل�ضكان العمانيني من حيث 
ارتفاع معدلت اللتحاق بالتعليم و النخراط يف �ضوق العمل ول�ضيما بالن�ضبة للمراأة، ارتفع 
للرجل  28عاما  و  العمانية  للمراأة  26عاما  لي�ضبح  الأول  الزواج  عند  العمر  عامة  ب�ضورة 
العماين يف تعداد 2010م مقارنة بحوايل 21عاما للمراأة و 25عاما للرجل يف تعداد 1993م. 
اأدى ذلك اإىل ارتفاع ن�ضبة من مل ي�ضبق لهم الزواج من ال�ضباب يف تعدادي 2003م و  وقد 
2010م، كما انخف�ضت ن�ضبة املطلقني. حيث كانت اأعلى ن�ضبة للطالق بني الذكور والإناث يف 

تعداد 1993م وقد بلغت 1% ثم ا�ضتقرت لت�ضبح 0.3% عام 2003م و2010م.

اأما على م�ضتوى املحافظات، تاأتي حمافظة الو�ضطى يف املرتبة الأوىل من حيث ن�ضبة املتزوجني 
ال�ضباب )ذكورًا واإناثًا( مقارنة باملحافظات الأخرى يف التعدادات الثالث.
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جدول )13(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب احلالة الزواجية والنوع 

خالل الفرتة )1993-2010م(

اجلن�ضني  كال  من  امل�ضتغلني  ال�ضباب  من  املتزوجني  ن�ضبة  باأن   )14( اجلدول  من  يالحظ 
اأكرث ارتفاعا من ن�ضبة نظرائها من ال�ضباب الباحثني عن عمل وهذه نتيجة منطقية، اإذ اأن 
احل�ضول على العمل ي�ضمن ال�ضتقرار املادي الذي قد يكون دافعا لالرتباط الأبدي والزواج. 
لالأعمال  املتفرغني  املتزوجني من  ن�ضبة  اأن  اقت�ضاديا فنالحظ  الن�ضطني  لغري  بالن�ضبة  اأما 

املنزلية هي الأعلى وخا�ضة بني الإناث.

2010م 2003م 1993م
الحالة الزواجية

الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور

88.6 82.2 94.7 90.0 83.4 96.3 73.2 59.5 85.8 لم يتزوج أبدا

11.2 17.4 5.2 9.6 15.9 3.5 25.6 38.5 13.6 متزوج

0.25 0.4 0.1 0.3 0.5 0.1 1.0 1.7 0.4 مطلق

0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 أرمل

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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جدول )14(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب احلالة الزواجية وحالة 

الن�شاط االقت�شادي والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

إناث ذكور
حالة النشاط االقتصادي

أرملة مطلقة متزوجة لم تتزوج أبدا أرمل مطلق متزوج لم يتزوج أبدا
1993م

0.2 2.9 37.1 59.9 0.0 0.9 33.5 65.5 يعمل
0.1 1.4 6.1 92.3 0.0 0.5 6.5 92.9 باحث عن عمل
0.4 2.8 77.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 التفرغ لألعمال المنزلية
0.0 0.4 2.6 97.0 0.0 0.0 1.3 98.7 طالب متفرغ
0.4 6.6 6.2 86.8 0.0 1.8 18.8 79.4 ال يرغب بالعمل مكتفي
0.9 3.0 4.5 91.6 0.1 1.6 3.9 94.5 غير قادر على العمل
0.2 1.7 38.6 59.6 0.0 0.4 13.6 86.0 المجموع

2003م
0.1 0.7 24.0 75.2 0.0 0.4 13.7 85.8 يعمل
0.1 0.6 6.0 93.3 0.0 0.1 1.9 98.0 باحث عن عمل
0.2 1.3 51.7 46.9 0.0 1.1 6.4 92.6 التفرغ لألعمال المنزلية
0.0 0.1 1.3 98.6 0.0 0.0 0.2 99.8 طالب متفرغ
0.2 0.7 7.7 91.4 0.0 0.1 2.0 97.9 ال يرغب بالعمل مكتفي
0.1 0.9 1.2 97.8 0.2 0.3 1.1 98.5 غير قادر على العمل
0.1 0.5 15.9 83.5 0.0 0.1 3.5 96.4 المجموع

2010م
0.2 0.8 22.4 76.6 0.0 0.2 15.2 84.6 يعمل
0.0 0.5 12.4 87.1 0.0 0.1 3.3 96.6 باحث عن عمل
0.2 1.0 51.1 47.7 0.2 0.8 21.6 77.4 التفرغ لألعمال المنزلية
0.0 0.1 2.1 97.9 0.0 0.0 1.0 99.0 طالب متفرغ
0.0 2.5 12.7 84.8 0.7 0.7 11.2 87.5 ال يرغب بالعمل مكتفي
0.3 0.3 3.2 96.3 0.1 0.3 2.6 96.9 غير قادر على العمل
0.1 0.4 17.4 82.2 0.0 0.1 5.2 94.7 المجموع

امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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االإعاقة بني ال�صباب

اأنواع االإعاقة:

خالل  من  العماين  املجتمع  من  املعاقني  فئة  حول  بيانات  قاعدة  توفري  اإىل  ال�ضلطنة  �ضعت 
تعداداتها العامة الثالث، مع اختالف وتطور يف منهجية ر�ضد هذه الفئة متا�ضيًا مع التطور 

الذي ت�ضهده هذه املنهجية دوليًا.

ففي عام 1993م مت ر�ضد ذوي العاهات، وقد بلغت ن�ضبتهم بني ال�ضباب العمانيني حوايل %1 
اإجمايل العمانيني ذوي العاهات، ويالحظ من اجلدول )15( اأن  فقط ميثلون حوايل ع�ضر 
ما يزيد على ثلث ال�ضباب العمانيني املعاقني كانوا يعانون من اإعاقة عقلية يليها يف الرتتيب 

الإعاقة احلركية )ال�ضلل(.

ويف عام 2003م مت ر�ضد الإعاقة عرب مفهومها احلديث املبني على ر�ضد ذوي ال�ضعوبات 
الناجمة عن اأ�ضباب �ضحية، وقد بلغت ن�ضبة ال�ضباب املعاقني حوايل 1.7% ميثلون اأقل من 
اخلم�س بقليل من اإجمايل املعاقني العمانيني )19.2%(. ويالحظ اأن ربع ال�ضباب العمانيني 
املعاقني �ضنفوا �ضمن الإعاقات الأخرى والتي مل يت�ضح مدلولها، وتالها من حيث النت�ضار 

�ضعوبة النطق والتوا�ضل.

يف  الأفراد  يواجهها  التي  والإعاقات  ال�ضعوبات  ر�ضدت  فقد  2010م  عام  تعداد  يف  اأما 
اأن�ضطة احلياة اليومية ولها عالقة بالو�ضع ال�ضحي للفرد. وقد اأو�ضحت البيانات  ممار�ضة 
اأن ن�ضبة الإعاقة بني ال�ضباب العمانيني بلغت حوايل 2% وهم ميثلون نحو 15% من اإجمايل 
املعاقني،  ال�ضباب  بني  الثلث  بن�ضبة  تنت�ضر  الإب�ضار  اإعاقة  اأن  تبني  كما  العمانيني.  املعاقني 
وترتفع الن�ضبة بني ال�ضابات املعاقات اإىل حوايل 39% مقارنة بحوايل 29% فقط لنظرائهن 

من ال�ضباب الذكور.



23

جدول )15(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب اأنواع ال�شعوبات والنوع 

خالل الفرتة )1993-2010م(

1993م

المجموع إناث ذكور مجال العاهات
2.7 3.2 2.4 كفيف
6.4 6.1 6.5 فاقد عين
2.2 2.2 2.2 فاقد يد أو يدين
4.5 3.6 5.1 فاقد ساق أو ساقين

23.1 25.4 21.7 أصم / أبكم
34.1 32.8 34.8 متخلف عقليا
27.1 26.8 27.2 مشلول
100 36.9 63.1 النسبة من إجمالي الشباب المعاقين

2003م

المجموع إناث ذكور مجال الصعوبات
13.1 14.0 12.4 اإلبصار
6.9 8.4 5.9 السمع

14.9 14.6 15.2 النطق
8.2 9.1 7.5 ً السمع والنطق معا
7.1 6.4 7.6 التعلم
9.9 10.2 9.7 عدم القدرة على ضبط السلوك
6.8 6.4 7.0 التنقل من مكان آلخر
4.7 4.5 4.8 حركة الجسم
1.7 2.5 1.2 اإلمساك باألشياء
1.7 1.6 1.7 االعتناء بالنفس

25.0 22.3 27.0 صعوبات أخرى
100 42.8 57.2 النسبة من إجمالي الشباب المعاقين

2010م

المجموع إناث ذكور مجال اإلعاقة

33.3 38.8 28.8 النظر حتى بالنظارة
7.8 8.3 7.4 السمع حتى بالسماعة 

11.3 9.2 13.0 المشي أو صعود السلم
16.6 15.3 17.6 التذكير أو التركيز
14.4 13.6 15.1 االعتناء بالنفس
10.9 9.9 11.8 التواصل باللغة المعتادة
5.6 4.9 6.2 حركة الجزء األعلى من الجسم 

100 45.2 54.8 النسبة من إجمالي الشباب المعاقين
امل�ضدر: تعداد 1993م و2003م و2010م.
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اأ�صباب االإعاقة:

يالحظ يف التعدادات الثالثة اأن غالبية الإعاقات بني ال�ضباب كانت لأ�ضباب خلقية، وكانت 
الإعاقة اأكرث انت�ضارا بني الذكور عنها بني الإناث. )جدول )16((

وبالرغم من اأن اإ�ضابات العمل تقل ن�ضبتها عن 1% من م�ضببات الإعاقة بني ال�ضباب العمانيني 
يف التعدادات الثالث، اإل اأن املالحظ ارتفاع ن�ضبة انت�ضارها بينهم عام 2010م مقارنة مبا 
لزيادة عدد  نتيجة طبيعية  وهي  العمل،  �ضوق  انخراطهم يف  ن�ضبة  ارتفاع  مع  متزامنًة  قبله 

امل�ضتغلني من اجلن�ضني. ولكنها اأي�ضًا ا�ضتدعي اإعادة النظر يف مهام العمل املوكلة اإليهم.

كما ت�ضري البيانات يف اجلدول رقم )16( اإىل ارتفاع ملحوظ يف حوادث ال�ضري التي ت�ضببت 
باإعاقة حوايل 4% من ال�ضباب الذكور عام 1993م و 7% عام 2010م.

جدول )16(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني املعاقني )15-24( �سنة ح�سب  �شبب االإعاقة 

والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

2010م 2003م 1993م
سبب اإلعاقة

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

62.6 63.3 62.0 55.1 55.5 54.8 49.2 54.1 46.2 خلقي
25.6 27.7 23.9 26.6 27.0 26.2 38.7 37.0 39.7 مرض
4.9 1.8 7.3 3.5 1.4 5.1 3.0 1.5 3.9 حادث سير
0.9 0.8 1.0 0.4 0.2 0.5 0.8 0.7 0.9 إصابة عمل

- - - 4.9 4.5 5.3 - - - حادث عارض
0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 - - - كبر السن
5.8 6.3 5.4 9.1 10.9 7.8 8.3 6.6 9.3 أسباب أخرى

%2 %1.69 %1 نسبة المعاقين الشباب 

)-( مل يتم ال�ضوؤال عنه يف ذلك التعداد
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اخلـــال�صـــــــة

بزيادة  2010م  عام  العماين  املجتمع  ربع  حوايل  �ضنة   )24-15( العمانيني  ال�ضباب  �ضكل 
قدرها 198.721 ن�ضمة عن عام 1993م ومبعدل �ضنوي بلغ حوايل 3% �ضنويًا. ويت�ضق التوزيع 
التوزيع  مع  الثالث  العامة  التعدادات  ال�ضلطنة يف  العمانيني يف حمافظات  لل�ضباب  الن�ضبي 

الن�ضبي للعمانيني يف كل منها.

ل  والذين  الأميني  ن�ضبة  انخف�ضت  فقد  العمانيني،  لل�ضباب  التعليمي  امل�ضتوى  حيث  من  اأما 
ن�ضبة  ارتفاع  اإىل 2% عام 2010م، وقابلها  اأي موؤهل درا�ضي من 21% عام 1993م  يحملون 
احلا�ضلني على دبلوم فاأعلى من 3% اإىل 7% يف الفرتة ذاتها. كما تو�ضح بيانات عام 2010م 
اأن ن�ضف ال�ضباب العمانيني كانوا ملتحقني مبقاعد الدرا�ضة النظامية اإما يف التعليم املدر�ضي 
اأو يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، الأمر الذي يتوافق مع خ�ضائ�س الفئة العمرية مو�ضوع البحث.

ال�ضباب  من   %86 حوايل  اأن  تبني  احلديثة  التقنية  لو�ضائل  ال�ضباب  باإ�ضتخدام  يتعلق  وفيما 
املعلومات  �ضبكة  ي�ضتخدمون   %62.5 و  احلا�ضوب  ي�ضتخدمون  اإناثًا(  و  )ذكورًا  العمانيني 

العاملية عام 2010م.

وبخ�ضو�س حالة الن�ضاط القت�ضادي ت�ضري البيانات اإىل ارتفاع معدلت امل�ضاهمة القت�ضادية 
عام 2010م لل�ضباب ول�ضيما الإناث منهم؛ غري اأن من املالحظ اأن البحث عن عمل اأ�ضبح 
ظاهرة تطال حوايل 53% من ال�ضباب الن�ضطني اقت�ضاديا وترتفع اإىل حوايل 69% بني الإناث 

يف عام 2010م.

كان  حيث  1993م  عام  منذ  ملحوظة  ب�ضورة  تغريت  فقد  الزواجية  احلالة  ناحية  من  اأما 
ال�ضباب العمانيون يتزوجون يف عمر مبكر مقارنة بالو�ضع عام 2010م، وقد لوحظ ارتفاع 
ن�ضبة املتزوجني من الذكور والإناث يف حمافظة الو�ضطى يف التعدادات الثالث وكذلك ن�ضب 
الطالق اإل اأنها قلت مع ارتفاع معدلت اللتحاق بالتعليم والنخراط يف �ضوق العمل ل�ضيما 

بالن�ضبة للمراأة.
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وقد �ضكل املعاقون من ال�ضباب العمانيني 2% فقط من اإجمايل ال�ضباب العمانيني عام 2010م 
مقارنة بحوايل 1% عام 1993م. وقد ُوجد اأن اأكرث هذه الإعاقات �ضببها خلقي وخا�ضة بني 
الذكور. وقد اأو�ضحت البيانات اأن ثلث ال�ضباب املعاقني عام 1993م كانوا يعانون من اإعاقة 
ال�ضباب  ربع  نف  �ضُ 2003م  تعداد  ويف  )ال�ضلل(.  احلركية  الإعاقة  الرتتيب  يف  يليها  عقلية 
املعاقني �ضمن الإعاقات الأخرى يليها �ضعوبة النطق والتوا�ضل. اأما يف تعداد 2010م فكانت 

اإعاقة الإب�ضار )النظر حتى مع النظارة( تنت�ضر بن�ضبة الثلث بني ال�ضباب املعاقني.
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المحافظات
نسبة الشباب السكان العمانيونالشباب العمانيون

من السكان نسبة المجموعإناثذكور
النوع

التوزيع 
التوزيع العددالنسبي

النسبي
1993م

36.19131.22867.41911624295.7642023مسقط
12.781.145124.2311128125.613819ظفار

2.091.8113.901115122.461217مسندم
2.9933.4736.46686233.786219البريمي
18.86618.35537.22110313199.4011319الداخلية

28.01926.05654.07510819299.2222018شمال الباطنة
15.62915.53231.16110111172.8431218جنوب الباطنة

11.16610.68821.8541048117.012819جنوب الشرقية
8.9959.02718.0221006102.552718شمال الشرقية

9.4389.94919.387957101.354719الظاهرة
1.0819011.982120113.218115الوسطى

2003م
56.71350.996107.70911123381.6122128مسقط
21.68120.00441.6851089150.959828ظفار

2.8932.4095.302120120.324126مسندم
5.6545.77211.426982114.693610البريمي
28.99628.96457.9610012235.3371325الداخلية

47.48946.12993.61810320351.2432027شمال الباطنة
26.16928.27354.4429312213.1641226جنوب الباطنة

17.9717.48435.4541038141.564825جنوب الشرقية
14.36814.97529.343966122.5724شمال الشرقية

13.84614.77628.622946109.575626الظاهرة
2.1691.7373.906125117.166123الوسطى

2010م
51.30845.68796.99511220407.0062124مسقط
20.49419.35139.8451068164.073824ظفار

2.7432.5435.286108121.898124مسندم
5.7425.09510837113243.026225البريمي
32.68433.00865.6929914269.0691424الداخلية

52.14649.27101.41610621386.5352026شمال الباطنة
30.55529.87860.43310213234.4151226جنوب الباطنة

18.49518.29336.7881018157.281823جنوب الشرقية
16.67616.34633.0221027136.113724شمال الشرقية

14.9714.14529.1151066118.877625الظاهرة
2.5322.4795.011102119.043126الوسطى

جدول )م-1(: التوزيع اجلغرايف لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب النوع واملحافظات
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جدول )م-2(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة يف املحافظات ح�شب احلالة 

التعليمية والنوع

إنــــــــــــــــــــاث ذكــــــــــــــــــــور
مؤهل دبلوم  المحافـــظات

تخصصي 
فأعلى

مؤهل 
الدبلوم 

العام

مؤهل دون 
الدبلوم 

العام

تقرأ 
وتكتب أمية

مؤهل دبلوم 
تخصصي 

فأعلى

مؤهل 
الدبلوم 

العام

مؤهل دون 
الدبلوم 

العام

يقرأ 
ويكتب أمي

1993م
4.2 21.8 54.3 11.1 8.6 3.9 22.4 62.5 9.4 1.8 مسقط
2.4 12.5 59.6 13.4 12.1 2.5 14.6 68.0 11.0 3.9 ظفار
3.6 12.5 53.7 10.3 19.9 1.7 12.0 71.9 7.4 7.0 مسندم
4.5 12.1 62.2 12.6 8.6 3.9 10.1 75.5 8.4 2.0 البريمي
2.2 5.1 58.3 17.5 17.0 3.8 15.4 70.4 8.1 2.3 الداخلية
2.6 6.2 60.9 18.0 12.3 2.9 10.0 73.7 11.6 1.8 شمال الباطنة
2.4 7.7 57.2 17.9 14.9 3.2 9.6 74.2 10.8 2.1 جنوب الباطنة
3.7 10.8 54.8 12.5 18.2 2.8 11.9 69.3 10.0 5.9 جنوب الشرقية
2.3 5.0 50.8 18.7 23.2 3.8 9.7 68.7 11.6 6.3 شمال الشرقية
3.8 14.5 59.5 11.5 10.8 4.0 13.5 73.1 7.3 2.1 الظاهرة
0.0 0.0 2.3 12.2 85.5 1.2 4.1 38.0 21.9 34.8 الوسطى

2003م
1.7 3.4 43.8 46.4 4.7 0.9 4.2 53.8 37.1 4.0 مسقط
2 3.8 57.3 33.3 3.6 1.1 3.8 62.3 30.2 2.7 ظفار

7.2 5.9 56.4 25.7 4.8 1.8 4.2 67.6 22.7 3.6 مسندم
1.3 2.7 43.0 48.2 4.9 1.1 3.4 59.3 32.9 3.4 البريمي
3.4 4.5 54.0 32.8 5.3 1.3 3.2 63.4 28.1 3.9 الداخلية
1.9 3.9 57.7 33.0 3.5 1.0 4.0 66.4 26.2 2.4 شمال الباطنة
2.5 5.0 55.6 32.9 4.0 1.1 5.8 68.4 21.8 2.8 جنوب الباطنة
6.3 6.6 51.6 31.1 4.4 2.6 5.4 61.6 28.0 2.4 جنوب الشرقية
7.3 6.6 52.7 28.1 5.2 2.7 5.3 64.0 24.8 3.1 شمال الشرقية
1.7 2.4 48.1 42.8 5.0 0.9 2.5 61.1 31.4 4.1 الظاهرة

33.9 24.3 37.5 2.9 1.5 10.0 18.2 57.9 10.7 3.3 الوسطى
2010م

0.8 1.0 39.0 48.0 11.3 0.5 0.9 43.1 46.8 8.6 مسقط
1.2 2.0 38.8 51.7 6.3 1.2 1.6 40.7 50.9 5.6 ظفار
1.6 3.1 40.5 47.9 7.0 1.1 1.3 49.6 44.4 3.5 مسندم
0.7 1.4 43.2 45.2 9.5 0.9 1.2 46.6 45.8 5.6 البريمي
1.1 1.3 40.6 48.0 9.0 0.9 0.8 48.6 43.1 6.6 الداخلية
0.9 1.0 42.3 47.8 8.1 0.8 0.9 47.0 46.5 4.8 شمال الباطنة
0.9 1.4 43.7 46.5 7.5 0.8 1.0 49.2 44.0 5.0 جنوب الباطنة
2.7 2.9 44.2 41.8 8.4 1.3 1.4 49.9 41.4 6.0 جنوب الشرقية
2.4 2.8 45.6 41.4 7.8 1.5 1.9 50.6 41.8 4.2 شمال الشرقية
0.8 0.7 40.9 48.1 9.5 0.6 0.6 42.9 50.4 5.6 الظاهرة

10.8 13.1 48.1 25.5 2.5 3.8 5.3 53.4 35.5 2.1 الوسطى
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جدول )م-3(: التوزيع الن�شبي لل�شباب العمانيني ح�شب حالة الن�شاط االقت�شادي والنوع 

والفئة العمرية

2010 2003 1993  
مجموع حالة النشاط االقتصادي إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

  )15-19( سنة 

3.2 1.2 5.2 2.4 0.6 4.1 6.8 0.8 12.4 يعمل

0.2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 باحث عن عمل سبق له العمل

12.1 9.4 14.7 10.7 8.5 12.8 6.0 2.3 9.5 باحث عن عمل لم يسبق له العمل

5.8 11.5 0.3 5.8 11.7 0.0 14.4 29.7 0.0 التفرغ لألعمال المنزلية

77.7 76.9 78.4 79.0 77.2 80.6 71.6 66.5 76.5 طالب متفرغ

0.1 0.1 0.1 1.1 1.1 1.2 0.2 0.2 0.3 غير راغب بالعمل مكتفي

0.9 0.8 1.0 0.9 0.8 1.0 0.7 0.5 0.9 غير قادر على العمل

 )20-24( سنة                                               

30.4 13.6 46.3 27.5 13.2 41.8 44.2 12.0 73.4 يعمل
1.2 0.6 1.9 1.1 0.5 1.6 1.2 0.2 2.2 باحث عن عمل سبق له العمل

24.5 22.6 26.3 26.5 20.9 32 6.8 4.4 9.0 باحث عن عمل لم يسبق له العمل

18.8 37.9 0.5 19.8 39.7 0.1 34.3 72.0 0.0 التفرغ لألعمال المنزلية

23.9 24.3 23.5 23.1 23.8 22.5 12.5 10.8 13.9 طالب متفرغ

0.1 0.1 0.1 1.0 1.1 0.8 0.3 0.2 0.3 غير راغب بالعمل مكتفي

1.1 0.8 1.4 1.0 0.7 1.2 0.8 0.4 1.2 غير قادر على العمل
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جدول )م-4( : توزيع ال�شباب العمانيني املعاقني )15-24( �شنة من اإجمايل العمانيني املعاقني 

ح�شب اجلن�س خالل الفرتة )1993 -2010م(

2010م 2003م 1993م
البيــــــــان

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

62.506 28.719 33.787 41.303 18.217 23.086 28.350 12.953 15.397 عدد العمانيين المعاقين

9.482 4.284 5.198 7.936 3.396 4.540 2.883 1.070 1.813 عدد الشباب المعاقين

15.2 14.9 15.4 19.2 18.6 19.7 10.2 8.3 11.8 نسبة الشباب المعاقين من 
إجمالي العمانيين المعاقين
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جدول )م-5(: التوزيع الن�شبي للحالة الزواجية لل�شباب العمانيني )15-24( �شنة ح�شب النوع 

واملحافظات

إناث ذكور
المحافظات

أرملة مطلقة متزوجة لم تتزوج أبدا أرمل مطلق متزوج لم يتزوج أبدا
1993م

0.2 1.2 29.7 68.9 0.0 0.4 10.6 89.0 مسقط
0.3 4.0 36.7 59.1 0.0 0.6 8.9 90.5 ظفار
0.0 1.3 39.6 59.1 0.0 0.2 11.2 88.6 مسندم
0.1 1.1 33.0 65.7 0.0 0.3 14.6 85.1 البريمي
0.3 1.2 44.0 54.5 0.0 0.4 16.5 83.2 الداخلية
0.1 1.3 39.9 58.7 0.0 0.4 14.7 84.9 شمال الباطنة
0.2 1.4 45.4 53.0 0.0 0.4 18.9 80.7 جنوب الباطنة
0.2 2.3 42.0 55.5 0.0 0.6 13.9 85.5 جنوب الشرقية
0.3 2.5 45.4 51.8 0.0 0.7 14.4 84.9 شمال الشرقية
0.2 0.9 34.0 64.9 0.0 0.2 11.9 87.8 الظاهرة
0.4 6.5 59.4 33.7 0.0 1.0 19.7 79.3 الوسطى
0.2 1.7 38.6 59.6 0.0 0.4 13.6 86.0 المجموع

2003م
0.0 0.4 13.4 86.3 0.0 0.1 3.4 96.5 مسقط
0.1 1.1 18.4 80.4 0.0 0.2 2.9 96.9 ظفار
0.2 0.2 15.7 83.9 0.0 0.1 2.5 97.3 مسندم
0.0 0.3 12.3 87.3 0.0 0.2 3.6 96.1 البريمي
0.1 0.3 19.0 80.5 0.0 0.1 4.1 95.8 الداخلية
0.0 0.4 13.3 86.2 0.0 0.1 2.6 97.4 شمال الباطنة
0.1 0.3 15.4 84.2 0.0 0.4 3.5 96.2 جنوب الباطنة
0.1 0.9 20.1 78.9 0.0 0.3 4.6 95.1 جنوب الشرقية
0.1 0.7 20.7 78.5 0.0 0.2 4.9 94.9 شمال الشرقية
0.0 0.3 14.1 85.5 0.0 0.1 2.7 97.2 الظاهرة
0.1 3.8 32.3 63.8 0.0 1.2 10.3 88.6 الوسطى

2010م
0.1 0.3 14.9 84.7 0.0 0.1 5.0 95.0 مسقط
0.0 0.9 19.3 79.8 0.0 0.1 4.3 95.5 ظفار
0.1 0.2 13.3 86.4 0.0 0.0 3.0 97.0 مسندم
0.1 0.7 15.1 84.1 0.0 0.1 5.4 94.4 البريمي
0.1 0.3 18.5 81.1 0.0 0.1 5.9 94.1 الداخلية
0.0 0.4 17.6 82.0 0.0 0.1 5.5 94.5 شمال الباطنة
0.1 0.2 15.5 84.2 0.0 0.0 4.7 95.2 جنوب الباطنة
0.1 0.5 20.3 79.0 0.0 0.1 6.1 93.8 جنوب الشرقية
0.1 0.7 20.8 78.4 0.0 0.1 6.3 93.6 شمال الشرقية
0.0 0.2 14.2 85.5 0.0 0.0 3.7 96.2 الظاهرة
0.3 2.2 31.5 66.0 0.0 0.5 10.9 88.5 الوسطى
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