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الملخص التنفيذي

قاعدة  توفري  �إىل  �ل�ساعي  و�ملعلومات،  للإح�ساء  �لوطني  �ملركز  �إطار جهود  �لتقرير �سمن  ياأتي هذ� 

بيانات حول حالة �سكان عمان لعام 2016م، ور�سد �أهم �مللمح �لدميوغر�فية ل�سكان �ل�سلطنة خلل 

�ملركز  و�ل�سادرة عن  �ملتوفرة  و�لبيانات  �لإح�ساء�ت  على حتليل  ذلك  م�ستندً� يف  �لأخرية؛  �ل�سنو�ت 

�لر�سمية �ملختلفة د�خل  �ملوؤ�س�سات  �إىل �ل�ستعانة باملعلومات �ل�سادرة عن  �إ�سافة  �لوطني للإح�ساء، 

�ل�سلطنة. وقد �حتوى هذ� �لتقرير ع�سر ف�سول عاين كل ف�سل فيها مو�سوعًا حمددً�: 

حيث كر�س �لف�سل �لأول: ملعاينة حجم �سكان �ل�سلطنة وتطور �أعد�دهم وتوزيعهم �جلغر�يف وحر�كهم 

من حيث �لوفيات و�ملو�ليد ومعدل �خل�سوبة �لكلية للمر�أة ، وقد �أ�سارت نتائجه �إىل تز�يد عدد �سكان 

�ل�سلطنة �أكرث بـ 26% للفرتة )2011-2015(، حيث �رتفع من )3.3( مليون ن�سمة عام 2011 لي�سل �إىل 

)4.159( مليون ن�سمة خلل عام 2015. وتعزى �إ�سافة للزيادة �لطبيعية لل�سكان �لعمانيني �إىل �لزيادة 

�لناجمة عن تدفق �لعمالة �لو�فدة �إىل �ل�سلطنة خلل تلك �لفرتة، كما ت�سمن هذ� �لف�سل على در��سة 

وحتليل م�ستويات خ�سوبة �ملر�أة �لعمانية و�لعو�مل �ملختلفة �ملوؤثرة عليها ، حيث بينت �لنتائج �نخفا�س 

معدلت �خل�سوبة �لكلية يف �لعقد �لأخري من )6.9( مولود للمر�أة �لو�حدة يف تعد�د 1993، لي�سل �إىل 

)4.0( مو�ليد لعام 2015م ، بالإ�سافة �ىل �حتو�ءه على در��سة خ�سائ�س �ل�سكان �لدميوغر�فية من 

حيث تر�كيبهم �لعمرية و�لنوعية، ومعاينة �أثر �لعمليات �ل�سكانية �ملختلفة عليها، وقد خل�س �لف�سل �إىل 

�أن هناك �رتفاًعا ملحوًظا قد طر�أ على فئة �لن�سطني �قت�سادًيا و�سل �إىل )60%( من �إجمايل �ل�سكان 

للمرور بحالة مميزة �قت�سادًيا  �لعماين  �أن يدفع �ملجتمع  �ساأنه  �لذي من  �لأمر  �لعمانيني عام 2015؛ 

تكون فيها ن�سبة �ل�سكان �لن�سطني �قت�سادًيا كبرية وتتجاوز ن�سب �ل�سكان يف �سن �لإعالة، �لأمر �لذي 

�تخاذ  يتطلب  ما  �ل�سكانية”،  “�لفر�سة  ـبـ  �لدميوغر�فية  �لأدبيات  يف  يعرف  ما  �أمام  �ل�سلطنة  ي�سع 

كافة �لإجر�ء�ت و�لتد�بري لغتنامها و�ل�ستفادة مما تتيحه من فر�س قد ل تتكرر و�لعمل على تعظيم 

مكا�سبها، وهو ما يتقاطع مع م�سامني �إعلن �لقاهرة 2014 م لل�سكان وحماور موؤمتر �ل�سكان و�لتنمية 

ما بعد 2015م.

يف حني �أفرد �لف�سل �لثاين : لدر��سة �حلالة �لتعليمية لل�سكان وم�ستويات �لأمية �ل�سائدة، وكذلك �لتعرف 

على  �حلالة �لعملية و�لتعليمية للعاملني ، ومعدلت �لباحثون عن عمل ، وحجم �لعمالة �لو�فدة وتطورها. 

قد  �ل�سلطنة  باأن  �أو�سح  ،كما  �ل�سكان  تعليم  �ل�ستثمار يف  نوعية يف جمال  نقلة  �ل�سلطنة  حيث حققت 

�سجلت خلل �لعقد �لأخري �نخفا�سا و��سًحا يف ن�سب �لأمية، �إذ تر�جعت من )11.4%( عام 2011 �إىل 

)7.1%( عام 2015م؛  ويف بر�مج خف�س حمو �لأمية خا�سة لكبار �لعمر، وهذ� يتفق مع �أهد�ف �لألفية 

تعميم  �إىل  يطمح  و�لذي  2015م،  بعد  ما  و�لتنمية  �ل�سكان  موؤمتر  �لتعليم وحماور  �لإمنائية يف جمال 

�رتفاعا  �أن هناك  �إىل  �لف�سل  بينت معطيات هذ�  �لأمية. كذلك  كلًيا على  و�لق�ساء  �لبتد�ئي  �لتعليم 

ملحوظا يف �أعد�د �لعاملني �لعمانيني يف �لقطاع �حلكومي خلل �لفرتة 2011-2015 مقارنة بالقطاع 

�خلا�س �لذي ترتكز فيه �لعمالة �لو�فدة. 

�أما �لف�سل �لثالث: فقد كر�س ملعاينة �لأو�ساع �لجتماعية و�ل�سحية للأطفال يف �ل�سلطنة؛ �إذ �أبرزت 
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نتائج هذ� �لف�سل �أن �ل�سلطنة قد حققت نقلة نوعية يف معدلت �لتحاق �لأطفال يف �لتعليم �لأ�سا�سي 

�إىل   )%87.6( من   )6-1( �ل�سفوف  يف  �لتحاقهم  ن�سبة  �رتفعت  حيث  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خلل 

لعام  و�لإناث  �لذكور  �لتحاق  ن�سب  �سجلت  حني  يف  و2012(،   1993( �أعو�م  خلل  للذكور   )%96.2(

�لتعليم و�إلز�ميته و�إر�ساء  2015م )97.5%، 97.3%( على �لرتتيب، وترجع هذه �لزيادة �إىل جمانية 

دعائم نظام تعليمي متطور. كما �أظهرت �لنتائج �أن هناك �نخفا�سا ملمو�ًسا يف معدلت وفيات �لر�سع 

و�لأطفال قد �سجلته �ل�سلطنة نتيجة للتح�سينات �لكبرية �لطارئة على �لأو�ساع �ل�سحية ل�سكانها؛ فقد 

�نخف�س هذ� �ملعدل من )29( لكل �ألف مولود حي لعام 1990 لي�سل �إىل )9.5( لعام 2015، ما يوؤكد 

و�سول �ل�سلطنة �إىل �أهد�فها �ملرجوة يف خف�س هذ� �ملعدل �إىل �لثلثني خلل �لفرتة )2015-1990(. 

كما �نخف�س معدل وفيات �لأطفال دون �خلم�س �سنو�ت �إىل )11.5( لكل �ألف مولود حي، وهو يقارب 

�لأهد�ف �ملن�سودة للألفية �لإمنائية وحماور موؤمتر �ل�سكان و�لتنمية ما بعد 2015م و�لقا�سي بخف�س 

هذ� �ملعدل مبقد�ر �لثلثني خلل �لفرتة )1990-2015م(.

وكر�س �لف�سل �لر�بع : لر�سد ومتابعة حالة �ل�سباب من حيث خ�سائ�سهم �لدميوغر�فية و�لجتماعية 

و�ل�سحية و�جتاهاتهم نحو قوة �لعمل؛ �إذ بينت نتائجه �رتفاع ن�سبة �سريحة �ل�سباب �لعماين �إىل )%26( 

من �إجمايل �لعمانيني حتى منت�سف عام 2015، وهذ� ي�سكل ثلث �إجمايل عدد �ل�سكان. ومتثل �سريحة 

�ل�سباب )15-29( �أهم �ل�سر�ئح �لن�سطة �قت�ساديًا و�ملنتجة يف �ملجتمع، و�لتي ت�سكل �أهم �أ�س�س تقدم 

�ملجتمع ومنائه، و�أهم مرتكز�ته و�سبل حتقيق �أهد�فه �ملن�سودة.

بال�ستعانة  متكينها  وعملية  �لعمانية  �ملر�أة  حالة  ملعاينة  حماولة   : �خلام�س  �لف�سل  ت�سمن  كذلك 

باملوؤ�سر�ت خا�سة يف جمال �لتعليم و�لقت�ساد و�لربملان. حيث بينت نتائج هذ� �لف�سل باأن هناك حت�سًنا 

�لعقد �لأخري، كما �نخف�ست  �رتفعت ب�سكل و��سح يف  �لعمانية، و�لتي  �ملر�أة  كبرًي� يف م�ستويات تعليم 

ن�سبة �لأمية لديها ب�سورة كبرية، ما يو�سح باأن �ملر�أة �لعمانية قد �سجلت م�ستويات مرتفعة من �لتعليم 

خلل �لفرتة �ملذكورة. كما �أظهرت معطيات هذ� �لف�سل وجود �رتفاع و��سح يف ن�سب م�ساهمة �لإناث 

مع م�سامني  يتفق  ما  وهو  �لأخرية،  �لعقود  �ل�سلطنة خلل  فالقطاع �حلكومي يف  �لعمل خا�سة  ب�سوق 

�إعلن �لقاهرة و�إعلن �لإمنائية للألفية �للذين �أكد� على �أهمية عملية متكني �ملر�أة و�عتماد �لتد�بري 

�ملختلفة لتعزيزها. 

ور�سد �لف�سل �ل�ساد�س : مو�سوع �ل�سحة �لإجنابية وق�سايا مثل: رعاية �لأمومة �أثناء �حلمل، ومعدل 

�لنفا�سية، و�سلوك �ملر�أة �لإجنابي ممثل يف ق�سايا �ملباعدة بني �لأحمال، و��ستخد�م و�سائل  �لوفيات 

ووفيات  �لطبيعية،  و�لر�ساعة  �ملجال،  هذ�  يف  �مللباة  غري  و�حلاجات  و�أنو�عها،  �لأحمال  بني  �ملباعدة 

�لأجنة. حيث بينت �لنتائج باأن �لن�سبة �لأكرب من �لن�ساء �لعمانيات )71.3%( مت تغطيتهن بالرعاية 

�لولد�ت متت حتت  من  و�أن )%99.7(  2014م،  لعام  زيار�ت(  �أربع  من  )�أكرث  �لولدة  قبل  �ل�سحية 

�إ�سر�ف طبي يف نف�س �لعام، مما يوؤكد �رتفاع ن�سب تغطية خدمات �لرعاية �ملقدمة للأم �أثناء عمليات 

�حلمل و�لولدة يف �ل�سلطنة خلل �لألفية �لثالثة، وهذ� يتفق مع �أهد�ف موؤمتر �ل�سكان و�لتنمية �لقا�سي 

ب�سرورة �سد �لنق�س �حلا�سل بهذه �جلو�نب مبقد�ر ثلثة �أرباع و�سوًل �إىل )100%(. كما بينت معطيات 

هذ� �لف�سل �نخفا�س معدلت �لولد�ت لدى �ملر�هقات لتبلغ )14.8 لكل 1000 �مر�أة(، ومبا يتما�سى 

ا مع �أهد�ف �إعلن �لقاهرة و�لألفية �لإمنائية.  �أي�سً

على  �ل�سوء  �سلط  �إذ  �ل�سلطنة؛  يف  �ل�سًن  كبار  مو�سوع  حيثيات  :ل�ستعر��س  �ل�سابع  �لف�سل  و�أفرد 

و�ل�سحية  �لجتماعية  و�أو�ساعهم  بهم،  تعنى  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  �ملختلفة  وخ�سائ�سهم  �مل�سنني  حالة 
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و�لقت�سادية. وقد �أظهرت �لنتائج باأن هناك زيادة مطردة يف �أعد�د �مل�سنني يف �ل�سلطنة خلل �لعقد 

�لأخري و�سلت �إىل ما ن�سبته )4.3%( عام 2016م من �لعمانيني. وف�سر ذلك يف �سوء ما ت�سهده �ل�سلطنة 

�لتي  �ملعدية،  �لأمر��س  من  كثري  على  و�ل�سيطرة  �مل�ساندة  �لطبية  للخدمات  و�نت�سار  تقدم �سحي  من 

�ساعدت يف رفع معدلت بقاء �ل�سكان على قيد �حلياة ورفع م�ستويات �أعمارهم.

ا للحالة �ل�سحية لل�سكان من حيث مدى تو�فر �خلدمات �ل�سحية،  وت�سمن �لف�سل �لثامن : ��ستعر��سً

و�لقوى �لعاملة �ل�سحية، وحالتهم �ل�سحية. حيث بينت معطيات هذ� �لف�سل باأن عدد �مل�ست�سفيات يف 

�ل�سلطنة قد و�سل عام 2015م �إىل )70( م�ست�سفى، كما بلغ عدد �لأ�سّرة للعام نف�سه )6468( �سرير�، 

و�رتفع عدد �ملر�كز �ل�سحية �إىل )205( مر�كز �سحية يف �لعام 2015. وخل�ست �لنتائج �إىل �نخفا�س 

معدلت �لوفاة �خلام بني �ل�سكان و�رتفاع �لعمر �ملتوقع عند �لولدة وزيادة معدلت �لتعمري يف �ملجتمع 

خلل �لعقود �لأخرية، وعزت ذلك لتح�سن �لو�سع �ل�سحي لل�سكان، وتو�فر �خلدمات �لطبية �مل�ساندة 

و�ملنا�سبة ب�سكل كبري وو��سح يف كافة �أرجاء �ل�سلطنة.

�أما �لف�سل �لتا�سع و�لعا�سر : فقد خ�س�ست ملعاينة �لبيئة و�ل�سكان، وق�سايا �لتلوث، وظاهرة �جلرمية 

و�أ�سبابها،  �أعد�دها  حيث  من  �ل�سري  حو�دث  ر�سد  مت  كما  و�أ�سبابها،  و�أنو�عها  �لعماين،  �ملجتمع  يف 

زيادة  �لف�سول عن  هذه  معطيات  ك�سفت  ودو�فعها. حيث  �جلغر�يف  وتوزيعها  �حلر�ئق  كذلك حو�دث 

ن�سبة �لكثافة �ل�سكانية يف �ل�سلطنة خلل �لعقود �لأخرية، فبعد �أن و�سل هذ� �ملعدل )6.5( ن�سمة /

وما  كم2    / ن�سمة  �إىل )13.4(  لي�سل  عام 2015م  ب�سكل م�سطرد خلل  �رتفع  لعام 1993م،  كم2 

ر�فقها من تغري�ت كبرية يف �أو�ساعهم �ل�سحية و�لجتماعية و�لقت�سادية، وز�د طلبهم على �خلدمات 

�لأ�سا�سية و�أبرزت �لنتائج وجود تر�جع يف �أعد�د �جلر�ئم �لتي حدثت يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة )2010-

�ل�سنو�ت  خلل  �مل�ساهدة  للجر�ئم  ن�سب  �أقل  بذلك  ولت�سجل   ،)%23( �إىل  �نخف�ست  حيث  2014م(، 

�خلم�س )2010-2014(. كما بينت �لنتائج باأن �أكرث �أنو�ع �جلر�ئم �لتي وقعت يف �ل�سلطنة خلل عام 

�لثانية  �لن�سف )47.6%(، ويف �ملرتبة  �لأ�سخا�س وبن�سبة تقارب  2014م، هي �جلر�ئم �ملوجهة �سد 

جاءت �جلر�ئم بدون �سحايا بن�سبة )44.4%(. وخل�س �لف�سل �لعا�سر باأن هناك �نخفا�سا يف عدد 

�مل�سببني  �أغلب  كان  وقد   ،)%23.5( بـ  تقدر  وبن�سبة  )2012-2015م(،  �لفرتة  يف  �ملرورية  �حلو�دث 

للحو�دث من �لعمانيني. و�سكلت �ل�سرعة �لز�ئدة �أهم �أ�سباب �حلو�دث �ملرورية وبن�سبة بلغت )%54(، 

بينما �سكلت عدم ترك م�سافة �آمنة �أقل ن�سبة لأ�سباب �حلو�دث �ملرورية وبن�سبة بلغت )%7(.

حتقيق  يف  �ملقطوعة  و�لأ�سو�ط  �ل�سلطنة،  حققتها  �لتي  �لإجناز�ت  حجم  مبجملها  توؤكد  �لنتائج  وهذه 

و�لتنمية  �ل�سكان  ب�سوؤون  �لعلقة  ذ�ت  مو�ثيقها  ت�سمنتها  �لتي  و�لغايات  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  تو�سيات 

ا »�إعلن �لقاهرة« و«حماور وموؤمتر �ل�سكان و�لتنمية ما بعد 2015« و«�إعلن �لألفية �لإمنائية«  وخ�سو�سً

توؤكد حجم �لتطلعات لدى �ملعنيني و�سناع �لقر�ر للو�سول  و«عامل جدير بالأطفال« و«خطة عمل«، كما 

بحالة �سكان عمان �إىل �لو�سع �لأمثل. 
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1-1- تمهيد
يعترب  �لعامل �ل�سكاين �أد�ة مهمة من �أدو�ت �إنتاج �لرثوة وتطور �ملجتمع ومنائه، وبدونه ل ميكن �إحد�ث عملية �لتنمية 

ز�د  فقد  �لعامل؛  هذ�  لأهمية  ونظًر�  �ملن�سودة.  لأهد�فه  �ملجتمع  وو�سول  وتطويره  �لقت�ساد  بناء  وي�ستحيل  وحتريكها، 

و�لقت�سادي  �لجتماعي  بالبناء  علقته  ومعاينة  كافة،  �جلو�نب  من  بدر��سته  �لعماين  �ملجتمع  يف  �ملعنيني  �هتمام 

للمجتمع، وقد �سّكل هذ� �لعامل حموًر� مهًما يف �لأدبيات �لجتماعية-�لقت�سادية و�لدميوغر�فية �ملحلية، ب�سبب علقته 

�ملعا�سر ومبخرجات عملية  �لعماين  �ملجتمع  ي�سهدها  �لتي  و�لجتماعية  �لثقافية  �لتطور�ت  و�ملحكمة مب�سرية  �ملتد�خلة 

�لتنمية وم�سار�تها.

1-2- حجم سكان السلطنة وتطوره حسب الجنسية
�سهدت �سلطنة عمان خلل �لعقود �ملا�سية حتولت �جتماعية و�قت�سادية مهمة، ر�فقها منو مت�سارع يف عدد �سكانها خلل 

فرتة زمنية وجيزة؛ حيث ت�سري �لبيانات �إىل ت�ساعف عدد �سكان �ل�سلطنة خلل �خلم�س �سنو�ت �ملا�سية ح�سب ما ي�سري 

لذلك �جلدول )1:1(. 

جدول )1: 1( تطور �أعد�د �لعمانيني و�لو�فدين خلل �لفرتة )2011-2015م(

ن�سبة �لو�فدين ن�سبة �لعمانيني �ملجموع �لو�فدون �لعمانيون �ل�سنة

%39 %61 3،295 1،282 2،013 2011

%42 %58 3،623 1،530 2،093 2012

%44 %56 3،855 1،683 2،172 2013

%43 %57 3،993 1،732 2،261 2014

%44 %56 4،159 1،814 2،345 2015

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2015، كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2016

�رتفع من)3.3(  �لفرتة )2011-2015(، حيث  بـ %26  �أكرث  �ل�سلطنة  �سكان  تز�يد عدد  نتائج �جلدول )1:1(  تو�سح 

للزيادة  �أ�سبابها -�إ�سافة  �أهم  �أن  ويبدو  ن�سمة خلل عام 2015.  �إىل )4.159( مليون  لي�سل  ن�سمة عام 2011  مليون 

�لطبيعية لل�سكان �لعمانيني خلل هذه �لفرتة �لزيادة �لناجمة عن تدفق �ل�سكان �لو�فدين �إىل �ل�سلطنة �لذين ت�ساعفت 

�أعد�دهم باأكرث من ن�سف مليون ن�سمة �إذ تز�يد عددهم من 1.3 مليون يف عام 2011م لي�سل �إىل 1.81 مليون يف عام  

2015م، كما و�سلت ن�سبة �ل�سكان �لو�فدين حو�يل 39% لعام 2011م ولتتجاوز حاجز �لـ )44.0%( عام 2015، وقد حتمل 

هذه �لزيادة �آثارً� و�نعكا�سات خمتلفة على �ملجتمع، ل�سيما و�أن �ملوؤ�سر�ت �ملتوفرة تو�سح باأن تدفق �لعمالة �لو�فدة قد 

ر�فقه �ختللت و��سحة يف �سوق �لعمل �ملحلي، وبروز حتولت عميقة يف �لرت�كيب �لعمرية و�لنوعية لل�سكان. 

يع الجغرافي للسكان  1-3- التوز
تعد طبيعة �لتوزيع �جلغر�يف لل�سكان م�ساألة مهمة نظًر� لعلقتها �لوطيدة مب�ساألة �لتنمية و�حلد�ثة و�نت�سارها، وعد�لة 

توزيع مكا�سبها ودرجة تو�فر �خلدمات �لتي ترتبط بال�سكان وحجمهم و�سرعة تز�يدهم، كما ترتبط بدرجة كفاءة نظم 

�ملجتمع وموؤ�س�ساته �ملختلفة، ومدى قدرتها على حتقيق فر�س مت�ساوية جلميع �أفر�د �ملجتمع ورفاههم. 



المالمح الديموغرافية لسكان عمان18

جدول )1: 2( : توزيع �لعمانيني و�لو�فدين وفقًا للمحافظات لعام 2015

�لإجمايل

% توزيع �لو�فدين

وفقا للمحافظات

% توزيع �لعمانيني

وفقا للمحافظات

�ملجموع و�فدون عمانيون �ملحافظات

%31 %19 %12 1281232 793640 487592 م�سقط

%10 %5 %5 386076 189516 196560 ظفار

%1 %0.4 %0.6 40851 14619 26232 م�سندم

%2 %1 %1 102961 51418 51543 �لربميي

%10 %2 %8 416858 94500 322358 �لد�خلية

%16 %5 %11 681673 218593 463080 �سمال �لباطنة

%9 %2 %7 376242 95402 280840 جنوب �لباطنة

%7 %2.5 %4.5 275920 87489 188431 جنوب �ل�سرقية

%6 %2 %4 249655 86580 163075 �سمال �ل�سرقية

%4 %1 %3 191871 49450 142421 �لظاهرة

%1 %0.5 %0.5 41694 18255 22814 �لو�سطى

%3 %3 %0 114694 114694 - غري مبني

%100 %44 %56 4159727 1814156 2344946 �ملجموع

�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، 2015

تربز نتائج جدول )1: 2( �أن ما يقارب ثلث �ل�سكان )31%( يرتكزون يف حمافظة م�سقط، و�حتلت حمافظة �سمال �لباطنة 

�ملرتبة �لثانية بن�سبة )16%(، كما �سجلت حمافظتا �لو�سطى وم�سندم �أدنى ن�سبة من �إجمايل �ل�سكان، حيث متثلن مًعا 

)2%(، وهي نتيجة توؤكد وجود تباين هام يف توزيع �سكان �ل�سلطنة وميلهم للرتكز يف حمافظتي م�سقط و�سمال �لباطنة. 

وهي ظاهرة عامة ت�سهدها �أغلب �ملجتمعات �لإن�سانية، حيث مييل �ل�سكان للرتكز يف �ملدن �لكبرية و�لعو��سم )�لتي عادة 

ما ترتكز فيها موؤ�س�سات �لدولة و�أن�سطتها �لقت�سادية و�ل�سناعية و�لتجارية(.

1-4- معدل الوفيات والمواليد الخام 

: معدل الوفيات الخام للسكان  أولاً

جدول )1: 3( تطور معدلت �ملو�ليد �خلام و�لوفيات �خلام لل�سكان �لعمانيني خلل �لفرتة )2011-2015م(

معدل �ملو�ليد لكل 1000 من �ل�سكان معدل �لوفيات لكل 1000 من �ل�سكان �ل�سنة

31.20 3.30 2011

32.1 3.2 2012

33.8 2.9 2013

33.9 2.9 2014

34.1 2.9 2015

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2015، كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2016
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تو�سح نتائج جدول )1: 3( باأن معدلت �لوفيات �خلام قد �سجلت )3.3( وفاة  لكل �ألف من �ل�سكان لعام2011م، ولت�سل 

�إىل )2.9( وفاة لكل �لف من �ل�سكان عام 2015؛ ما يو�سح �أن هناك �نخفا�سًا و��سحًا وم�ستمرً� يف معدلت �لوفيات 

�خلام يف �ل�سلطنة خلل �لعقود �لأخرية؛ ويعزى ذلك للتقدم �لطبي �لذي عمت مظاهره �أرجاء �ل�سلطنة كافة، و�لذي 

�نعك�س ب�سكل كبري على �سحة �ل�سكان وعلى �نخفا�س م�ستويات �لوفاة بينهم ويف جميع �أنحاء �ل�سلطنة، ويعد هذ� �ملعدل 

�أقل بكثري من �ملعدلت �مل�سجلة على م�ستوى �لعامل و�لبالغة )8.0( لكل �ألف من �ل�سكان.

ا: معدل المواليد الخام ثانياً
تك�سف نتائج جدول )1: 3( باأن معدل �ملو�ليد �خلام يف �ل�سلطنة قد و�سل حلو�يل )31( لكل �ألف من �ل�سكان يف عام 

بالرتفاع عام 2015م  �ملعدل  ��ستمر هذ�  كما  لعام 2012،  �ل�سكان  �لف من  لكل  �لـ )32.1(  ليتجاوز  و�رتفع  2011م، 

لي�سل �إىل )34.1(، وبفارق و��سح و�سل �إىل )9.7( لكل �ألف من �ل�سكان خلل �لفرتة )2003-2015(. وميكن تف�سري 

هذه �لنتيجة يف �سوء �رتفاع خ�سائ�س �ل�سكان �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية و�رتفاع م�ستويات تعليمهم، وحت�سن 

�أو�ساعهم �ل�سحية و�ملعي�سية، وتو�فر �خلدمات �لطبية و�خلدمات �مل�ساندة، �لتي �نعك�ست �إيجاًبا على فر�س بقائهم على 

قيد �حلياة يف �ل�سلطنة؛ وهذ� �ملعدل يزيد عن �ملعدل �لعاملي �لذي بلغ )20( مولود� لكل �ألف من �ل�سكان لعام 2016 م 

.(Population References Bureau, 2016)

ثالثا: معدل الخصوبة الكلية للمرأة 
عادة ما يقا�س م�ستوى �لإجناب باخل�سوبة �لكلية للمر�أة، وهو عدد �ملو�ليد �لأحياء �ملمكن �أن تنجبهم �ملر�أة طيلة حياتها 

�لإجنابية و�ملمتدة بني )15-49( �سنة، �إذ� �سلكت نف�س �سلوك �سابقاتهن فيما يتعلق ب�سلوكها �لإجنابي. رغم �أن هناك 

�أو  م�سطلحات خمتلفة للدللة على م�ستويات �لإجناب يف �ملجتمع، مثل: �لإجناب، �أو �خل�سوبة، �أو �خل�سوبة �لفعلية، 

معدل �ملو�ليد؛ �إل �أن معدل �خل�سوبة �لكلية يعد �لأكرث تد�وًل بني علماء �ل�سكان. ويف هذ� �ل�سياق، فقد �عتمد تعريف 

�خل�سوبة �لكلية على �أنها: عدد �ملو�ليد �ملمكن �أن تنجبهم �ملر�أة خلل حياتها �لإجنابية �ملمتدة )15-49( �سنة. وفيما 

يلي حماولة لر�سد تطور م�ستويات �خل�سوبة �لكلية للمر�أة �لعمانية خلل �لفرتة �ملمتدة بني )2015-1993(.

�سكل )1: 1( تطور معدلت �خل�سوبة �لكلية يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة )2015-1993(

٦٫٩

٤٫٥

٣٫٦
٣٫١٤ ٣٫١٩ ٣٫١٣ ٣٫٣ ٣٫٣

٣٫٧ ٣٫٧ ٣٫٧ ٣٫٩ ٣٫٩ ٤

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

معدل اخلصوبة الكلي 

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2015
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تظهر �لنتائج �أن معدل �خل�سوبة �لكلية للمر�أة �لعمانية قد �سهد �نخفا�سًا ملمو�سًا يف م�ستوياته، �إذ تر�جع هذ� �ملعدل 

من حو�يل )6.9( مولود للمر�أة �لو�حدة يف تعد�د 1993م،  ليبلغ ح�سب نتائج �مل�سح �ل�سحي لل�سكان عام 2000م قر�بة 

)4.5( مولود للمر�أة، وليو��سل �نخفا�سه يف عام 2003 م لي�سل �إىل )3.6(، غري �أن هذ� �ملعدل عاود �لرتفاع جمدًد� 

لعام  �إىل )4.0( طفًل  و�سوًل  2013م،  عام  ليبلغ )3.9(  �لرتفاع  ولي�ستمر يف  �إىل )3.7(،  لي�سل  م   2010 عام  يف 

2015م. ولعل �أهم �لعو�مل �لتي �أ�سهمت يف �إنتاج هذه �ملعدلت من �خل�سوبة �مل�ساهدة حاليًا -)�لتي تتجاوز 1.5 من 

زيادة   -  (Population References Bureau, 2016) م  ل�سنة 2016  �لبالغ 2.5  �لعاملي  متو�سط معدل �خل�سوبة 

قاعدة �لن�ساء �لقادر�ت على �حلمل و�لإجناب،  فر�س بقاء �لأطفال على قيد �حلياة ��سافة  ثقافية و�جتماعية خمتلفة، 

�لتي �أ�سهمت جمتمعة يف و�سول معدلت �خل�سوبة �لكلية للإناث �لعمانيات �إىل م�ستوياتها �حلايل؛ مما يوؤكد �أن م�ساألة 

�لإجناب، و�إن كانت م�ساألة بيولوجية �سرفة �إل �أنها حتدد يف �سوء �عتبار�ت �جتماعية و�قت�سادية وثقافية خمتلفة، معدل 

�خل�سوبة �لكلية ح�سب مكان �لإقامة.

كما ي�سهم معدل �خل�سوبة وفقًا للتوزيع �لعمري للإناث يف ر�سم وتقرير م�ستويات �خل�سوبة �لكلية للن�ساء خلل �ملرحلة 

�لتي تكون فيها قادرة على �حلمل و�لإجناب و�ملمتدة من )15-49( �سنة، كما ي�سهم يف ك�سف م�ستويات خ�سوبة �لإناث 

ح�سب �لفئات �لعمرية كتلك �لفئات �ل�سغرية )�ملر�هقات( و�للتي ترت�وح �أعمارهن بني )19-15( �سنة، وهو موؤ�سر مهم 

جًد� ب�سبب عمق مدلولته �ل�سحية و�لجتماعية، ودوره يف ك�سف م�ستويات �لإجناب لدى �لإناث ويف �لأعمار كافة ل�سيما 

�لكبرية منها �أي )فوق 40 عاما(. 

�سكل )2:1( معدلت �خل�سوبة �لتف�سيلية )لكل �ألف �مر�أة( ح�سب �لفئة �لعمرية خلل �لفرتة )2015-2013(.

٠٫٠
٢٠٫٠
٤٠٫٠
٦٠٫٠
٨٠٫٠

١٠٠٫٠
١٢٠٫٠
١٤٠٫٠
١٦٠٫٠
١٨٠٫٠
٢٠٠٫٠
٢٢٠٫٠

١٥ - ١٩ ٢٠ - ٢٤ ٢٥ - ٢٩ ٣٠ - ٣٤ ٣٥ - ٣٩ ٤٠ - ٤٤ ٤٥-٤٩

۲۰۱۳عماني  ۲۰۱۳وافد ٢٠١٣ ۲۰۱٥عماني  ۲۰۱٥وافد ٢٠١٥

تو�سح نتائج �سكل )1: 2( �قرت�ن �نخفا�س م�ستويات خ�سوبة �ملر�أة بارتفاع عمرها �حلايل، وهي نتيجة منطقية بحكم 

�قرت�ن �رتفاع عمرها بربوز ما ي�سمى بالعقم �لثانوي؛ باعتبار �أن قدرة �ملر�أة �لبيولوجية على �حلمل و�لإجناب ت�سعف 

بعد �سّن )40( �سنة. 

هذ� وقد �سجلت �لفئة �لعمرية )25-29( �سنة �أعلى معدل للخ�سوبة مقارنة ببقية �لفئات، �إذ �أن �نخفا�س عمر �ملر�أة 

عند �لإجناب �ساأنه �أن يزيد �ملدة �ملمكن �أن تق�سيها وهي قادرة على �حلمل و�لإجناب ما يزيد فر�سها يف �حل�سول على 

�أكرب عدد من �لأطفال �ملرغوبني، كما يبعدها عن خطر �لولد�ت �ملبكرة، ويزيد ن�سج �أع�سائها �حليوية، ويزيد من قوة 

خ�سوبتها. كما تبني نتائج �ل�سكل نف�سه �نخفا�س معدل �خل�سوبة تدريجًيا مع �لتقدم يف �لعمر لدى �لإناث �لعمانيات. 
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1-5- التركيب النوعي للسكان 
     يقدم منط توزيع �ل�سكان وفقا للنوع �لجتماعي موؤ�سر�ت مهمة ومتنوعة حول طبيعة �لتو�زن �لطبيعي يف �ملجتمع �لو�حد 

بني �لذكور و�لإناث، غري �أن �لإناث غالًبا ما ميتلكن �حتمالت �أعلى للبقاء على قيد �حلياة مقارنة بالذكور مما ينعك�س 

على �سكل �لرتكيب �لعمري و�لنوعي لل�سكان ل�سيما عند �لأعمار �لكبرية )65 عاما فاأكرث(. كما يقدم �لرتكيب �لنوعي 

موؤ�سر�ت مهمة حول طبيعة �لتو�زن وفًقا للنوع �لجتماعي د�خل �ملجتمع �لو�حد، وعليه فاإن �أي خلل يظهر يف مثل هذه 

�لتو�زنات �سينعك�س مبا�سرة على �لبنى و�ملكونات �لدميوغر�فية لل�سكان. 

جدول )1: 4( ن�سبة �لنوع )للعمانيني( للفرتة 2011-2015م

ن�سبة �لنوع )للعمانيني: ذكر لكل 100 �أنثى(�ل�سنة

2011102

2000102

2014102

2015102

    تو�سح نتائج جدول )1: 4( وجود تقارب و��سح يف ن�سب �لنوع �لجتماعي لل�سكان �لعمانيني خلل �لفرتة )2011-

2015(، حيث يتبني باأن ن�سبة �لنوع �لجتماعي قد بلغت لعام 2011 م ما يقارب )102( ذكر لكل مائة �أنثى وهي نف�س 

�لن�سبة لعام 2005م �لبالغة )102( ول�سالح �لذكور �لعمانيني، كما بلغت يف منت�سف عام 2015م )102( ، وهي نتائج 

توؤكد وجود ثبات وتو�زن و��سح يف ن�سب �لنوع �لجتماعي لل�سكان �لعمانيني خلل �لفرتة �لزمنية )2011-2015(، و�إن 

مالت قليل ل�سالح �لذكور.

�سكل )1: 3( ن�سبة �لنوع ح�سب �جلن�سية و�ملحافظات 2015م

١٠٢٫٠٦ ١٠٥٫٢ ١٠٤٫٥٤ ١٠٨٫٣١ ١٠٨٫٣٢ ٩٩٫٤٧ ١٠٢٫٣٩ ١٠٠٫٠٥ ١٠٠٫١١ ٩٨٫٠٥ ١٠٠٫٥٤ ١٠٤٫٥٧

١٨٢٫١١

٢٤٧٫٨٦

٢١٩٫٣٩

١٨٢٫٩٦
١٩٦٫٤٩

١٣٤٫٩١ ١٥٩٫٥٤

١٤١

١٥٥٫٤٦
١٧١٫٤٥

١٤٢٫٦٢

٢٣٣٫٢٢

٨٠
١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠
٢٠٠
٢٢٠
٢٤٠
٢٦٠

نسبة النوع للعمانیین نسبة النوع لجملة السكان

�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، 2015
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   ت�سري معطيات �سكل )1: 3( �إىل �أن ن�سبة �لنوع �لجتماعي لدى �لعمانيني قد بلغت يف بع�س �ملحافظات مبا فيها حمافظة 

�لربميي وم�سندم ما يقارب )108( ذكر لكل مائة �أنثى، يف حني ت�ساوت ن�سبتها يف حمافظات جنوب �ل�سرقية وجنوب 

�لباطنة و�لظاهرة لت�سبح )100(، ولتنخف�س يف حمافظة �سمال �ل�سرقية لت�سل �إىل )98( ذكر مقابل مائة �أنثى.

   وبذ�ت �ل�سياق بينت �لنتائج �أن ن�سبة �لنوع من جملة �ل�سكان و�سلت �إىل )182.1( ول�سالح �لذكور، وبحد �أق�سى يف 

�لثالثة جاءت حمافظة ظفار )219.4(،  �ملرتبة  ويف  �لو�سطى )233.2(،  تلتها حمافظة  م�سقط )247.9(  حمافظة 

�لباطنة و�لظاهرة وبن�سبة )141.0 و142.6( على �لرتتيب، يف حني  �لن�سبة يف حمافظة جنوب  بينما �نخف�ست هذه 

بلغت يف حمافظة جنوب �ل�سرقية )155.5(. 

1-6- التركيب العمري للسكان
ي�ستخدم موؤ�سر �لرتكيب �لعمري لل�سكان ب�سفته مقيا�سا مهما يف خطط �لتنموية �ملختلفة، ملا يقدمه من موؤ�سر�ت مهمة 

حول تقدير �حتياجات �لتنمية �ل�ساملة وما ميكن �أن يحتاجه �ل�سكان من خدمات �جتماعية و�قت�سادية و�سحية خمتلفة، 

وملا يت�سمنه من مدلولت مهمة حول حجم �لقوى �لعاملة وخ�سائ�سها �لدميوغر�فية )�مل�ستغلني و�لباحثني عن �لعمل(، 

كما يقدم موؤ�سر�ت �جتماعية و�قت�سادية عميقة بخ�سو�س �أو�ساع �ل�سكان و�أحو�لهم �ملعي�سية.  

جدول )1: 5( �لفئات �لعمرية �لعر�سية للعمانيني خلل �لفرتة )1993- 2015(

1993200320102015�لفئة �لعمرية

051.640.635.335.7-14 �سنة

1545.456.261.260.0-64 �سنة

653.03.33.54.3 فاأكرث

�لهرم  قاعدة  ت�سكل  )�لتي  �لعمرية )14-0(  �لفئة  �لأطفال يف  �ل�سن من  ن�سبة �سغار  باأن  نتائج جدول )1: 5(  تو�سح 

عدد  �إجمايل  من   )%51.6( 1993م  عام  �ل�سلطنة  يف  �أجري  �لذي  لل�سكان  �لأول  �لتعد�د  ح�سب  �سكلت  قد  �ل�سكاين( 

�ل�سكان، و�سكلت  يف 2003م ما يقارب )40.6%(،يف عام  2010م لت�سل )35.3%( ولتعاود �لرتفاع لت�سل �إىل )%35.7( 

من �إجمايل �ل�سكان �لعمانيني يف منت�سف عام 2015. ويبدو �أن هذ� �لرتفاع �مل�ساهد يف ن�سبة �لأطفال من جملة �ل�سكان 

مرده ملجموعة من �لعو�مل �لجتماعية و�لقت�سادية �ملتد�خلة �لتاأثري، �إ�سافة للتز�يد �لو��سح يف قاعدة �لإناث �لقادر�ت 

على �حلمل و�لإجناب من جملة �لإناث يف �ل�سلطنة خلل �لعقدين �لأخريين، ويعد هذ� �ملعدل �أعلى بكثري من �ملعدلت 

. (Population References Bureau, 2016) 2016 مل�سجلة على م�ستوى �لعامل و�لبالغة )26%( لعام�

�ل�سكان  عدد  �إجمايل  من   )%45.4( ن�سبته  ما  1993م  لعام   )64-15( �لعمرية  �لفئة  يف  �لب�سرية  �لقوة  �سكلت  كما   

�لعمانيني، ولرتتفع يف عام 2010م �إىل )61.2%(، ولتعاود �لنخفا�س يف عام 2015م لت�سل �إىل ما يقارب )60%( من 

لعام  �لعمرية  �لفئات  �لعمر )65+( فقد �سكلت )3%( من جممل  يتعلق بفئة كبار  �أما فيما  �لعمانيني؛  �ل�سكان  �إجمايل 

1993م، ولرتتفع �إىل )3.3%( لعام 2003م و�إىل )4.3%( لعام 2015م.

ويف �سوء �رتفاع ن�سب هذه �لفئة �ل�سكانية �لن�سطة �قت�ساديا مقارنة بباقي �لفئات، فاإن هذ� من �ساأنه �أن يدفع �ملجتمع 

�لعماين للمرور بحالة مميزة �قت�سادًيا، وهي �حلالة �لتي تكون فيها ن�سبة �ل�سكان �لن�سيطني �قت�سادًيا كبرية وتتجاوز 

“�لفر�سة  بـ  تعرف  حالة  وهي  �سنة(،   64 من  و�أكرث  فاأقل  �سنة   15 �لعمرية  �لفئات  )�أي  �لإعالة  �سن  يف  هم  من  ن�سب 

يجب �غتنامها لإحد�ث  تتكرر  ل  قد  تاريخية  فر�سة  �ل�سلطنة  �أمام  يكون  حيث  �أو �لنافذة �لدميوغر�فية”،  �ل�سكانية 
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�أنتقالية تت�سمن �نخفا�سا يف معدلت  نه�سة تنموية �سريعة، و�لتهيئة لها عرب عملية �لتخطيط و�لدر��سة، وهي مرحلة 

�لإعالة كنتاج لنخفا�س �لقاعدة �ل�سكانية من �لأطفال، ما يرتتب عليه من تر�جع  يف حجم �مل�سوؤوليات �مللقاة على عاتق 

�لفئات �لن�سيطة �قت�سادًيا؛ وهذ� �ساأنه �أن ميكن �ملجتمع �لعماين من �ل�ستفادة �أكرث من عو�ئد �لتنمية وتعظيم مكت�سباته 

من حالة �لزخم �ل�سكاين �لتي ت�سهدها هذه �ل�سريحة من �ل�سكان، وهو ما يتفق مع ما خل�س �إليه �إعلن �لقاهرة و�إعلن 

�لألفية �لإمنائية وما ت�سمنته من غايات. 

  ومن �لثابت يف �لأدبيات �لدميوغر�فية باأن �لتكوين �لدميوغر�يف �لفتي عادة ما ي�ساحبه �رتفاع ن�سبة �لإعالة يف �ملجتمع، 

وتز�يد �لأعباء �لو�قعة على كاهل فئاته �لن�سطة �قت�سادًيا، وتز�يد حجم �لإنفاق �لعام على �خلدمات �لأ�سا�سية �ملختلفة، 

كما قد ي�سهم يف تر�جع م�ستويات �لرفاه لل�سكان يف �ملجتمع. �ل�سكل �لتايل ي�ستعر�س تطور ن�سب �لإعالة لدى �ل�سكان 

�لعمانيني خلل �لفرتة )2015-1995(.

�سكل )1: 4( ن�سبة �لإعالة لل�سكان �لعمانيني خلل �لفرتة )2015-1995(
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تو�سح نتائج �سكل )1: 4( باأن معدل �لإعالة لكل 100 �سخ�س من �ل�سكان للعمانيني قد بلغ )57( بح�سب تقدير�ت �ملركز 

�لوطني للإح�ساء و�ملعلومات )2011م(، ولريتفع لي�سل عام 2013 م �إىل )63( وليبلغ )72( لعام 2015م؛ مما يظهر �أن 

هناك �رتفاعًا و��سًحا يف ن�سبة �لإعالة لدى �سكان عمان خلل �لعقود �لأخرية )خلل �لفرتة 2011-2015م(. وتعد هذه 

�ملعدلت مرتفعة �إذ قورنت باملقايي�س �لدولية، و�ساأنها �أن تخلق مزيًد� من عو�مل �سغط على عملية �لتنمية �لجتماعية – 

�لقت�سادية يف �ملجتمع على �لأ�سعدة كافة. �أما فيما يتعلق بالتوزيع �جلغر�يف ملعدلت �لإعالة بني �لعمانيني و�لو�فدين، 

فقد كر�س جدول )6:1( ملعاينة ذلك.  
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جدول )1: 6( معدلت �لإعالة للعمانيني و�لو�فدين وفقًا للمحافظات لعام 2015

ن�سبة �لإعالة لدى �لو�فدين ن�سبة �لإعالة لدى �لعمانيني �ملحافظة

14.8 54.9 م�سقط

13.1 57.6 ظفار

14.9 56.1 م�سندم

21.5 60.7 �لربميي

6.5 70.4 �لد�خلية

9.5 61.9 �سمال �لباطنة

7.4 66.4 جنوب �لباطنة

9.9 73.1 جنوب �ل�سرقية

7.4 74.4 �سمال �ل�سرقية

5.6 63 �لظاهرة

1.7 74.1 �لو�سطى

و�سمال  �لو�سطى  مثل:  حمافظات  يف  تظهر  �لعمانيني  �ل�سكان  لدى  �إعالة  معدلت  �أعلى  �أن   )6  :1( جدول  نتائج  تربز 

�ل�سرقية وجنوب �ل�سرقية و�لد�خلية وبن�سب )74.1 و74.4 و73.1 و70.4( لكل مائة �سخ�س من �ل�سكان، بينما �سجلت 

حمافظة م�سقط وم�سندم وظفار �أقل معدلت �إعالة م�ساهدة يف �ل�سلطنة حيث مل تتجاوز )55( ملحافظة م�سقط و)58( 

ملحافظة ظفار و)56( ملحافظة م�سندم. يف حني تربز نتائج �جلدول نف�سه �نخفا�س معدلت �لإعالة لدى �ل�سكان �لو�فدين 

يف �ل�سلطنة، وهي نتيجة متوقعة كون �أغلبهم من �لذكور �لعاملني و�لقادمني بدون �أ�سرهم.



الفصل الثاني

الحالة التعليمية 
والعملية والزواجية 
للسكان
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2-1- تمهيد
و�لزدهار،  �لتقدم  وحتقيق  �لب�سرية،  برثوتها  �ل�ستثمار  يف  تطلعاتها  حجم  �ل�سلطنة  يف  �لتعليمية  �ل�سيا�سات  تعك�س 

و�لو�سول لأهد�فها �ملن�سودة. حيث ت�سري �لبيانات �ملتوفرة �إىل �أن ن�سبة �لطلب �إىل �ملعلمني يف �ل�سلطنة قد حققت تطوًر� 

ملحوًظا خلل �لعقد �لأخري، حيث بلغت ن�سبة �لطلب لكل معلم بال�سلطنة )11( طالبا لعام 2015م، وهو معدل جيد 

ويعد من �أف�سل �ملعدلت �مل�سجلة يف دول منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية (OECD) �لتي مل تتجاوز )14( طالبا 

لكل معلم، بينما يرتفع عدد �لطلبة لكل معلم يف دول �ل�سرق �لأو�سط ليبلغ )19( طالبا لكل معلم )�لإ�سقاطات �ل�سكانية، 

2016(، وهي موؤ�سر�ت تعك�س حجم �لإجناز�ت �لتي حتققت على �سعيد �لتعليم �لأ�سا�سي ومعدلت �للتحاق يف �ملدر��س 

وتك�سف فاعلية �ل�سيا�سات �لتنموية �ملتتالية �لتي تبنتها �ل�سلطنة منذ 1970. 

2-2- مستويات تعليم السكان 
�إذ �سهدت �ل�سلطنة تطوًر� و��سًحا يف عدد �ملد�ر�س و�لطلبة ب�سكل كبري خلل �ل�سنو�ت �لأخرية، حيث و�سل �إىل ما يزيد 

عن )1040( مدر�سة يف �لوقت �حلايل، ت�سم ما يزيد عن ن�سف مليون طالب. وبلغ ن�سبة �سايف �لقيد يف �لتعليم �لبتد�ئي 

لعام 2014م )99.4%(، يف حني بلغت ن�سب �لطلبة �لذين يلتحقون بالدر��سة يف �ل�سف �لأول وي�سلون لل�سف �لأخري من 

�لتعليم �لبتد�ئي )99.1%( لنف�س �لعام. كذلك �حلال �رتفعت مو�زنة �لتعليم يف �لبلد من )1.3( مليون رياًل عمانًيا 

يف �لعام �لدر��سي 1970/1971م لتتجاوز )1245.5( مليون ريال يف عام 2014م، وهو ما ميثل نحو )8.7%( من جملة 

�لإنفاق �حلكومي.

ت�سري �لبيانات بخ�سو�س م�ستويات تعليم �ل�سكان �لعمانيني، �إىل �رتفاع م�ستويات �لتعليم �لعام و�لعايل ل�سكان �ل�سلطنة 

ب�سكل كبري وو��سح، و�أن هناك نقلة نوعية هائلة يف هذ� �ملجال، بحيث �أ�سبح ي�سكل و�قًعا حقيقًيا وملمحًا جديًد�، وبد�أ 

لل�سلطنة  �لب�سرية  �لتنمية  وب�سكل متنا�سب مع خطط  �ل�سلطنة كافة وخلل فرتة زمنية وجيزة،  �أرجاء  ياأخذ مكانه يف 

و�أهد�فها.

جدول )2: 1(: �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان ح�سب �حلالة �لتعليمية 2016

 

�حلالة �لتعليمية

�جلملةو�فدعماين

�جلملة�لإناثذكور�جلملة�لإناثذكور�جلملة�لإناثذكور

12.621.416.510.617.613.812.120.415.8بدون موؤهل

45.034.640.445.737.041.745.135.240.7دون �لثانونة

24.521.223.124.222.523.424.521.523.2ثانوية

8.49.48.88.210.29.18.49.68.9دبلوم

8.112.510.110.112.211.08.612.410.3بكالروريو�س

1.30.91.21.30.51.01.30.81.1ماج�ستري ودكتور�ه

100100100100100100100100100�ملجموع

نتائج �مل�سح �ل�سامل 

��ستمر�ر� للتطور �لذي �سهده �لتعليم فقد حت�سنت �ملوؤ�سر�ت �حلالة �لتعليمية لدى �ل�سكان �لعمانيني، وذلك بانخفا�س 

ن�سبة �لذين ل يحملون �أي موؤهل در��سي من 21.2 يف عام 2010م �إىل 16.5% يف عام 2016م، و�رتفاع �ل�سكان �لعمانيني 
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�لذين يحملون �ل�سهادة �جلامعية من 8،1 % �إىل 11.1% خلل ذ�ت �لفرتة. وتظهر �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول �أعله �إىل 

وجود �ختلفات بني �لذكور و�لإناث ح�سب �مل�ستوى �لتعليمي. �إذ ترتفع ن�سبة �لإناث �للتي بدون موؤهل مقارنة بالذكور 

بحو�يل 8 درجات مئوية، ويف �ملقابل تنخف�س ن�سبة �لذكور �لذين يحملون درجة �جلامعية �إىل 8% مقارنة بــ 12.5% لدى 

�لإناث.

2-3- مستويات األمية بين السكان
تك�سف �ملوؤ�سر�ت �لتنموية، وجود �رتباط قوي بني �رتفاع ن�سب �لأمية بني �سكان �ملجتمع وتر�جع موؤ�سر�ته �لتنموية �ملختلفة؛ 

�إذ كثرًي� ما يقرتن بانت�سار و�سيوع م�ستويات �لأمية تعرث عملية �لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية يف �ملجتمع، وعجزه عن 

حتقيق �أهد�فه، وقد كر�س �سكل )1:2( ملعاينة تطور ن�سب �نت�سار �لأمية بني �ل�سكان خلل �لفرتة )2011- 2015(.

�سكل )2: 1(: تطور ن�سب �لأمية لل�سلطنة للفرتة )2011-2015( م

١١٫٤

١٠٫٢
٩٫٢

٨

٧٫١

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: �ملر�أة �لعمانية �سر�كة وتنمية، 2016 

تو�سح نتائج �سكل )2: 1( �أن �ل�سلطنة قد �سجلت �نخفا�سا و��سًحا يف ن�سب �لأمية بني �ل�سكان �لعمانيني للفرتة 2011-

على  يوؤكد  مما  م؛   2015 عام   )7.1( �إىل  م   2011 عام  �ل�سكان  من  مائة  لكل   )11.4( من  تر�جعت  حيث  2015م، 

�أن �ل�سلطنة وخلل �لعقود �لأخرية قد حققت م�ستويات عالية من �ل�ستثمار يف جمال تعليم �ل�سكان، وهذه �لإجناز�ت 

تن�سجم مع �أهد�ف �إعلن �لألفية و�إعلن �لقاهرة. 
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2-4- السكان النشطون اقتصادًيا )معدالت المشاركة االقتصادية في سوق العمل(
ت�ساهم  و�لتي  �سنة،  بني )64-15(  �أعمارها  ترت�وح  �لتي  �ل�سكان  من  �ل�سريحة  تلك  باأنهم  �قت�سادًيا  �لن�سطون  يعرف 

فعًل يف �لن�ساط �لقت�سادي �أو �لقادرة على �لعمل وترغب به، �أما معدل �مل�ساركة �لقت�سادية فتعني �مل�ساهمة �لفعلية 

يف �سوق �لعمل. وت�سري �لبيانات �ملتوفرة �إىل �رتفاع معدلت �مل�ساركة �لقت�سادية للعمانيني من )40%( لعام 2003م �إىل 

�لفرتة  نف�س  �إىل )89.1%( خلل  �لو�فدين من )%87.5(  �ل�سكان  �ملعدل عند  ويرتفع هذ�  لعام 2010م،   )%46.6(

)خ�سائ�س �لقوى �لعاملة من و�قع �لتعد�د�ت �ل�سكانية، 2013(. كذلك ترتفع ن�سبة �لن�ساء �لن�سيطات �قت�ساديا من 

)18.2%( لعام 2003 م �إىل )25.2%( لعام 2010م؛ مما ي�سري �إىل تز�يد دخول �ملر�أة �لعمانية ل�سوق �لعمل خلل �لفرتة 

�لفا�سلة بني �لتعد�دين �لأخريين، وميكن عزو هذ� �لرتفاع �لكبري يف ن�سب م�ساهمة �ملر�أة يف �سوق �لعمل؛ �إىل �رتفاع 

م�ستويات تعليمها، وزيادة عو�مل �لتح�سر و�لتحديث �لتي �أ�سابت �ملجتمع يف �لآونة �لأخرية و�لتي �أ�سهمت بزيادة تقبله 

مل�ساألة خروج �ملر�أة ل�سوق �لعمل. وقد خ�س�س �جلزء �لآتي من �لدر��سة ملعاينة �حلالة �لعملية لل�سكان من عدة حماور: 

�لو�فدة  و�لعمالة  و�لباحثون عن عمل  �لنوعي،  وتركيبهم  �لتعليمية،  وم�ستوياتهم  �لعملية،  وحالتهم  توزيعهم �جلغر�يف، 

وخ�سائ�سها.

2-5- الخصائص العامة للعاملين

�سكل )2: 2( تطور �أعد�د �لعاملني )بالألف( يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س للفرتة 2015-2011

١٨٤ ١٩٤ ٢١١ ٢٢٦ ٢٢٩

١٢٨٩
١٤٨٨

١٦٥٣ ١٧٠٨
١٨٤٦

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠

١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠
١٨٠٠
٢٠٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

الحكومي الخاص

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2016

عددهم  بلغ  �إذ   ،)2015-2011( �لفرتة  خلل  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لعاملني  �أعد�د  �رتفاع   )2  :2( �سكل  نتائج  تظهر 

�ألف عامل عام 2015. كما تظهر  �ألف عامل، ولريتفع هذ� �لعدد �إىل )229(  )عمانيني وو�فدين( لعام 2011 )184( 

نتائج �ل�سكل نف�سه �رتفاع �أعد�د �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س خلل �لفرتة نف�سها من )1.289 �إىل 1.846( عامل على 

�لرتتيب. وب�سورة عامة تربز نتائج �ل�سكل �أعله �لرتفاع �ملطرد و�لكبري �مل�سجل يف �أعد�د �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س 

خلل �ل�سنو�ت �لأخرية.
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يع العاملين وفًقا للمحافظات  توز

�سكل )2: 3(: �لتوزيع �لن�سبي ملوظفي �خلدمة �ملدنية وفقًا للمحافظات لعام 2015

ً

٢٦٫٧

١٢٫٧

٢٫٤
٢٫٨

١١٫١

١٣٫٤

٨٫٩

٧٫٧

٦٫٧
٥٫٧

١٫٨

مسقط ظفار مسندم البریمي الداخلیة شمال الباطنة

جنوب الباطنة جنوب الشرقیة شمال الشرقیة الظاھرة الوسطى

 �مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 

تربز نتائج �سكل )2: 3( تركز موظفي �خلدمة �ملدنية يف حمافظة م�سقط وبن�سبة بلغت )26.7%( من �إجمايل �لعاملني، 

يليها من حيث �لرتتيب حمافظة �سمال �لباطنة وبن�سبة )13.4%(. كما تظهر �لنتائج �نخفا�س تركزهم يف حمافظات 

ربع  �أكرث من  �أن  تو�سح  نتيجة  وهي  �لرتتيب.  بلغت )2.8%، 2.4%، 1.8%( على  وبن�سب  و�لو�سطى  وم�سندم  �لربميي 

موظفي �خلدمة �ملدنية يرتكزون فقط يف حمافظة م�سقط.

�سكل )2: 4(: �لتوزيع �لن�سبي للعمانيني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س وفقا للمحافظات

٣٤٫٠

٦٫١

٠٫٥

١٫٧

١١٫٧

١٨٫٦

٩٫٦

٦٫٠

٦٫١
٤٫٥

٠٫٦ ٠٫٥

مسقط ظفار مسندم البریمي الداخلیة شمال الباطنة

جنوب الباطنة جنوب الشرقیة شمال الشرقیة الظاھرة الوسطى غیر مبین

     �مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 
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�إجمايل  بلغت )34%( من  وبن�سبة  �لقطاع �خلا�س يف حمافظة م�سقط  �لعاملني يف  تركز  �ل�سكل )2: 4(  نتائج  تك�سف 

�لنتائج  تظهر  كما  وبن�سبة  )%18.6(.  �لباطنة  �سمال  �لرتتيب حمافظة  يليها من حيث  �خلا�س،  �لقطاع  �لعاملني يف 

وبن�سب )%0.5، %0.6، %1.7(  و�لربميي  و�لو�سطى  بالقطاع �خلا�س يف حمافظات م�سندم  �لعاملني  تركز  �نخفا�س 

على �لرتتيب.

جدول )2: 2(: �لتوزيع �لن�سبي للعاملني يف �سلطنة عمان وفًقا للجن�سية و�لقطاع لعام 2015م

�ملجموعو�فدعماين�لقطاع

15100%85%حكومي

89100%11%خا�س

�مل�سدر: �لعاملون يف �ل�سلطنة، 2014

مقابل  وبن�سبة )%85.9(،  �لقطاع �حلكومي  �لعمانيني« يف  لتو�جد  وكبري  و��سح  �رتفاع  �إىل  نتائج جدول )2:2(  ت�سري 

�خلا�س  �لقطاع  يف  �لو�فدة  �لعمالة  تو�جد  يزد�د  حني  يف   ،)%10.6( وبن�سبة  �خلا�س  �لقطاع  يف  تو�جدهم  �نخفا�س 

�لعاملة  �لقوى  �أن  يو�سح  مما   .)%14.1( وبن�سبة  �حلكومي  �لقطاع  يف  تو�جدها  �نخفا�س  مقابل   ،)%89.4( وبن�سبة 

�لعمانية ل تز�ل تعاين من �ختللت مهمة فيما يتعلق بتفوق دو�ل �لعر�س على دو�ل �لطلب ل�سيما يف �لقطاع �خلا�س، 

رغم كل �جلهود �ملبذولة بهذ� �خل�سو�س. 

المستوى التعليمي للعاملين
تتاأثر معدلت �لن�ساط �لقت�سادي وفاعليته وقدرة �ل�سكان على �لإجناز بامل�ستويات �لتعليمية لقو�ه �لعاملة؛ وي�سكل هذ� 

�ملوؤ�سر كما �أ�سلفنا قاعدة �أ�سا�سية لأي تقدم يحرز يف �جلو�نب �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �ملجتمع، مما يوؤكد 

�أهمية �مل�ستويات �لتعليمية للقوة �لعاملة يف تعزيز عملية �لتنمية ورفدها بقوة ب�سرية ذ�ت كفاءة عالية، وتتمتع مب�ستويات 

معرفية ومهارية مرتفعة.   

جدول )2: 3( �لتوزيع �لن�سبي للعاملني وفقًا للم�ستوى �لتعليمي لعام 2013م

و�فدعماين�مل�ستوى �لتعليمي

3.7%3.3%غري مبني

8.7%26.5%جامعي فما فوق

0%14.2%دبلوم

13.8%26.2%ثانوي

34.6%11.1%�إعد�دي

6.6%7%�بتد�ئي

32.6%11.5%بدون موؤهل

�مل�سدر: �لعاملون يف �ل�سلطنة، 2014
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�لعمانيني  �لعاملني  من  و��سحة  ن�سبة  هناك  باأن  للعاملني،  �لتعليمية  بامل�ستويات  �ملتعلقة   )3  :2( جدول  نتائج  �أظهرت 

�لأمر هناك )14.2%( من  �لعمانية، كذلك  �لعاملة  �لقوى  �إجمايل  ن�سبته )26.5%( من  يحملون موؤهل جامعيا ومبا 

ن�سبة كبرية منهم  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �لو�فدين، فقد  لل�سكان  بالن�سبة  �أما  �لدبلوم.  �سهادة  �لعمانيني يحملون  �لعاملني 

موؤهل  �أي  يحملون  ل  منهم  �لثلث  يقارب  ما  وباأن   ،)%34.6( وبن�سبة  )�إعد�دي(  منخف�سة  تعليمية  موؤهلت  يحملون 

�إجمايل  �لـ )8.7%( من  �لو�فدين �حلا�سلني على موؤهل جامعي مل تتجاوز حاجز  ن�سبة  �أن  �لنتائج  بينت  تعليمي. كما 

�جتماعية  ولها دللت  �لو�فدة،  �لعمالة  لدى  �لتعليمية  �مل�ستويات  �نخفا�س  وتك�سف  نتيجة مهمة  وهي  �لو�فدة؛  �لعمالة 

يتعلق  فيما  ل�سيما  �لعمالة،  ��ستقد�م  لعمليات  �لهادفة  �لتخطيط  عمليات  يف  �إليها  �ل�ستناد  ميكن  متنوعة  و�قت�سادية 

�ل�سلطنة  �لعلمية و�ملهنية �ملطلوبة و�لتي حتتاجها  �لتخ�س�سات  �لعمل �ملحلي، وطبيعة  مب�ساألة ربطها باحتياجات �سوق 

�سو�ء على �ملدى �لقريب �أو �لبعيد.

�سكل )2: 5( موظفو �خلدمة �ملدنية وفقا مل�ستوياتهم �لتعليمية لعام 2015
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 �مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2016

يلحظ من خلل نتائج �سكل )2: 5( �رتفاع �أعد�د موظفي �خلدمة �ملدنية �حلا�سلني على موؤهل جامعي لعام 2015م 

لت�سل �إىل )86589(، يليهم من حيث �لرتتيب �ملوظفون �حلا�سلون على موؤهل دبلوم، �لذين و�سل عددهم �إىل )35665( 

يف �لعام نف�سه. باملقابل تظهر �لنتائج �نخفا�س �أعد�د �ملوظفني من حملة �لدكتور�ه �إىل )699( موظفا. وهي نتيجة توؤكد 

وب�سكل و��سح �رتفاع �مل�ستويات �لتعليمية ملوظفي �لدولة خا�سة من حملة �لبكالوريو�س و�لدبلوم بعد �لثانوي.
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المساهمون بقوة العمل وفًقا لحجمهم ومعدالت نموهم والقطاع الذي يعملون به

�سكل )2: 6(: �لتوزيع �لن�سبي للعاملني يف �لقطاع �حلكومي ح�سب �جلن�س و�جلن�سية لعام 2014م

50.70%
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4.70%0%
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إناثذكورإناثذكور

وافدعماني

�مل�سدر: �لعاملون يف �ل�سلطنة، 2014 

�أن ن�سبة �لن�ساء �لعمانيات �لعاملت يف �لقطاع �حلكومي بلغت )35.1%( مقابل )%50.7(  تربز نتائج �سكل )2: 6( 

مقابل   )%9.5( ن�سبته  ما  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لعاملني  �لو�فدين  �لذكور  �أعد�د  �سجلت  بينما  2014م،  للعام  للذكور 

)4.7%( للو�فد�ت �لإناث يف �لعام نف�سه. وهي من �لنتائج �ملهمة ويجدر �لتوقف عندها مطول ملا حتمله من موؤ�سر�ت 

على زيادة ن�سب م�ساهمة �ملر�أة �لعمانية يف �سوق �لعمل خا�سة يف �لقطاع �حلكومي.  

2-6- الباحثون عن عمل 
�سنة،   )29-25( �لعمرية  �لفئة  عند  �لعمانيني خا�سة  من  عمل  عن  �لباحثني  ن�سبة  �رتفاع   )4  :2( نتائج جدول  تظهر 

وبن�سبة بلغت )47%( من �إجمايل عدد �لباحثني عن عمل، يليها �لفئة �لعمرية )18-24( �سنة وبن�سبة )26%(. باملقابل 

�لفئات �لعمرية �لكبرية )40 فاأعلى( وبن�سبة  للفئات �لعمرية لوحظت عند  للباحثني وفقا  �أقل ن�سبة  �أن  �لنتائج  ك�سفت 

)4%(. ويبدو �أن �رتفاع خمرجات �لنظام �لتعليمي من جامعات، ومعاهد وتدفق مزيد من �لعمالة �لو�فدة �إىل �ل�سلطنة 

خلل �لعقود �لأخرية، قد �أ�سهم بربوز �ختناقات و��سحة يف �سوق �لعمل �لعماين، ويف تفاقم م�سكلة �لباحثني عن عمل. 

وجتدر �لإ�سارة بهذ� �ل�سياق �إىل �أن ن�سبة �لباحثني عن عمل من حملة �ل�سهاد�ت �جلامعية قد بلغت بنهاية يناير 2017 

)37%( من �إجمايل �لباحثني عن عمل )�لن�سرة �لإح�سائية �ل�سهرية، فرب�ير 2017(. 
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جدول )2: 4( �لتوزيع �لن�سبي للباحثني عن عمل ح�سب �لرتكيب �لنوعي و�لعمري لعام 2017

�لن�سبة �لإجمالية�لإناث�لذكور�لفئة �لعمرية

24-18%59%41%26

29-25%25%75%47

34-30%23%77%17

39-35%34%66%6

4%49%51%40 فاأعلى

�مل�سدر: �لن�سرة �لإح�سائية �ل�سهرية فرب�ير 2017

2-7- العمالة الوافدة
�إىل  – كما ورد �سابًقا و�رتفاع عو�ئدها  �لثالثة  �لألفية  �لأول من  �لعقد  �لعاملية بد�ية  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع وترية  �أدى    

�نعكا�سات مهمة على �لن�ساط �لقت�سادي فيها؛ �إذ �أ�سهم يف �سخ كثري من �مل�ساريع �لتي قادت �إىل خلق �قت�ساد ديناميكي 

�ل�سنو�ت  �أ�سعار �لنفط عاملًيا يف  �أن هبوط  �ل�سلطنة. غري  �إىل  �لو�فدة  �أ�سهمت جاذبيته يف �زدياد تدفق �لعمالة  و�عد، 

قد خلق  و�لو�فدة،  �ملحلية  �لعمالة  من  �ملتز�يدة  �لأعد�د  مو�جهة  على  �ملحلي  �لعمل  �سوق  مع عجز  وتقاطعها  �لأخرية، 

�أن  يبدو  كما  �لقت�سادية.  �أو  �لجتماعية  �سو�ء  �آثارها  تعميق  و�أ�سهم يف  �لوطني،  �لقت�ساد  على  �لتحديات  من  مزيد� 

�سخامة حجم هذه �لعمالة، قد �أ�سعف فر�س ��ستغلل جزء كبري من مكونات �ملجتمع �لإنتاجية �لأ�سيلة وعمق حدة هذه 

�أولوية  �أعطت  �أن جزًء� كبرًي� من عملية تدفق �لعمالة �لو�فدة كانت �سمن توقعات �خلطط �لتنموية، �لتي  �لآثار)رغم 

للتنمية �لقت�سادية، وتنمية �ملو�رد �لب�سرية �ملحلية(. وفيما يلي عر�سا تف�سيليا خل�سائ�س هذه �لعمالة.

العمالة الوافدة حسب المجموعات المهنية

�سكل )2: 7( �لتوزيع �لن�سبي للعاملني �لو�فدين ح�سب �ملجموعات �ملهنية يف �لقطاع �خلا�س لعام 2017 

٢٫١ ٤٫٥ ٣٫٣ ٠٫١
٥٫٢

٢٤٫٩

٥٫٣٧٫٤

٤٧٫١

مدیرو اإلدارة العامة واألعمال االختصاصیون في المواضیع العلمیة والفنیة واإلنسانیة

الفنیون في المواضیع العلمیة والفنیة واإلنسانیة المھن الكتابیة

مھن البیع مھن الخدمات

مھن الزراعة وتربیة الحیوانات والطیور والصید مھن العملیات الصناعیة والكیمیائیة والصناعات الغذائیة

المھن الھندسیة األساسیة والمساعدة

�مل�سدر: �لن�سرة �لإح�سائية �ل�سهرية فرب�ير 2017    
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بلغت  وبن�سبة  �لهند�سية  �ملهن  يف  �لو�فدين  �لعاملني  �أغلب  تركز  �أعله  �ل�سكل  يوفرها  �لتي  �لبيانات  خلل  من  يت�سح 

)47.1%( لعام 2017 من �إجمايل �لعمالة �لو�فدة، يليها من حيث �لرتتيب مهن �خلدمات وبن�سبة )24.9%(. باملقابل 

تظهر �لبيانات �نخفا�س تركز �لعمالة �لو�فدة يف �ملهن �لكتابية وبن�سبة )0.14%( من �إجمايل �لعاملني.

العمالة الوافدة حسب الجنسيات

�سكل )2: 8(: �لتوزيع �لن�سبي للعمالة �لو�فدة ح�سب �جلن�سيات 2017

٣٧٫٢

٣٧٫٩

١٢٫٦

٢٫٢
١٠٫١

ھندي بنغالدیشي باكستاني فلبیني جنسیات أخرى

�مل�سدر: �لن�سرة �لإح�سائية �ل�سهرية فرب�ير 2017 

  وبالرجوع �إىل �سكل )2: 8(، يت�سح �أن معظم �لعمالة �لو�فدة هي من �جلن�سية �لبنغلدي�سية وبن�سبة بلغت )%37.9(، 

يليها من حيث �لرتتيب �جلن�سية �لهندية وبن�سبة بلغت )37.2%(. كما مثلت �لعمالة �لباك�ستانية )12.6%( من �إجمايل 

توؤكد  نتيجة  وهي  �لو�فدة؛  �لعمالة  �إجمايل  من   )%12.3( �جلن�سيات  باقي  �سكلت  بينما  �ل�سلطنة،  يف  �لو�فدة  �لعمالة 

بباقي �جلن�سيات  و��سحة، مقارنة  و�لباك�ستانية ب�سورة  و�لهندية  �لبنجلدي�سية  �لأجنبية ل�سيما  �لعمالة  �رتفاع حجم 

�لعاملة يف �ل�سلطنة.

العمالة الوافدة وفقًا للمحافظات

�سكل )2: 9(: �لتوزيع �لن�سبي للعمالة �لو�فدة ح�سب �لنوع و�ملحافظات حتى يناير2017
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�مل�سدر: �لن�سرة �ل�سهرية �لإح�سائية فرب�ير 2017 
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   تربز �لنتائج �ملتوفرة و�ملتعلق بالتوزيع �لن�سبي للعمالة �لو�فدة وفقًا للنوع �لجتماعي و�ملحافظات لعام 2017؛ باأن هناك 

�ل�سلطنة  �لو�فدين يف  �مل�ستغلني  ن�سبته )43.9%( من  ت�ستحوذ على ما  �لعمالة يف حمافظة م�سقط، حيث  لهذه  تركز� 

�أن �أغلب هوؤلء �لو�فدين �مل�ستغلني هم من  )�لن�سرة �ل�سهرية �لإح�سائية فرب�ير 2017(. كما يربز �سكل رقم )2: 9( 

�لذكور وبن�سبة )89%( و)10.7%( �إناث، بينما تقل ن�سبة تركز »�لعمالة �لو�فدة« يف حمافظة �لو�سطى )1.1%( منهم 

)95%( ذكور و)5%( �إناث. كما تركز )5.4%( يف حمافظة �سمال �ل�سرقية �سكل �لذكور منهم )91%( و�لإناث )%8.9(، 

وهي نتيجة تذهب نحو تاأكيد تركز �لعمالة �لو�فدة �سو�ء للذكور �أو �لإناث يف حمافظة م�سقط وب�سكل لفت للنتباه.  

العمالة الوافدة وفقا لمستوياتها التعليمية

�سكل)2: 10(: �لتوزيع �لن�سبي للعمالة �لو�فدة ح�سب م�ستوياتها �لتعليمية لعام 2017

١٫٧

٢٨٫٦

٩٫١
٣٦٫٢

١٤٫٥

٢٫٨
٥٫١

٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫١ ١٫٣

أمي یقرأ ویكتب ابتدائي إعدادي ثانوي دبلوم

جامعي دبلوم عالي ماجستیر دكتوراه غیر مبین

�مل�سدر: �لن�سرة �لإح�سائية �ل�سهرية فرب�ير 2017 

تك�سف نتائج  �ل�سكل )2: 10( تركز م�ستويات تعليم �لعمالة �لو�فدة عند �مل�ستوى �لتعليمي �إعد�دي بن�سبة )%36.2(، 

ن�سبة  �نخفا�س  �ل�سكل  نتائج  تو�سح  كما   .)%28.6( بلغت  وبن�سبة  و�لكتابة«  �لقر�ءة  »يجيدون  �لذين  فئة  عند  يليهم 

�لو�فدين �لذين يحملون موؤهلت علمية عالية )جامعي، دبلوم عايل، ماج�ستري، دكتور�ه( وبن�سبة بلغت )%5.1، %0.3، 

�ملتعلمة  غري  �لعمالة  من  هم  �لو�فدة  �لعمالة  �أرباع  ثلثة  مايقارب  باأن  يو�سح  وهذ�  �لرتتيب.  على   )%0.15  ،%0.3

)�إعد�دي فاأقل(.

2-8- الحالة الزواجية للسكان
تظهر �حلالة �لزو�جية لل�سكان �لعمانيني 15 �سنة فاأكرث �لو�ردة يف �ل�سكل )2: 11( ��ستمر�ر �نخفا�س فئة من مل يتزوج 

تعد�د 2010م، وح�سب  بيانات  �لعمانيني مقارنة بحو�يل 44% يف عام 2010م ح�سب  �ل�سكان  �إىل 38% من  لت�سل  �بدً� 

�جلن�س فاإن ن�سبة �لذين مل يتزوجو� �أبد� ت�سل �إىل 40% عند �لذكور مقابل حو�يل 34% عن �لإناث. وتعك�س هذه �لأرقام 

�رتفاع ن�سبة �ل�سكان �ملتزوجني و�لتي و�سلت �إىل حو�يل 58% من �ل�سكان �لعمانيني 15 �سنة فاأكرث مقابل 50% يف تعد�د 
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2010م. ول توجد �ختلفات كبرية بني �جلن�سني يف هذه �لفئة حيث ت�سل ن�سبة �لن�ساء �ملتزوجات �إىل حو�يل 57% مقابل 

59% لدى �لرجال. 

�سكل رقم )2: 11( �ل�سكان �لعمانيني ح�سب �حلالة �لزو�جية 2016م

ذكور االناث الجملة
عماني

أرمل ٠٫٦ ٦٫٤ ٣٫١
مطلق ٠٫٦ ٢٫٩ ١٫٦
متزوج ٥٨٫٦ ٥٦٫٥ ٥٧٫٦
لم یتزوج ابداً  ٤٠٫٣ ٣٤٫٢ ٣٧٫٦

٠٫٠
١٠٫٠
٢٠٫٠
٣٠٫٠
٤٠٫٠
٥٠٫٠
٦٠٫٠
٧٠٫٠
٨٠٫٠
٩٠٫٠

١٠٠٫٠

تظهر نتائج �سكل )2: 12( �نخفا�س عدد وثائق �لطلق خلل �لفرتة )2011-2015( حيث �نخف�ست من )3805( وثيقة 

لعام 2011 ، لتبلغ  )3619( وثيقة عام 2015. �أما بالن�سبة لعدد وثائق �لزو�ج فقد �سهدت تلك �لفرتة )2015-2011( 

�نخفا�سا مهمًا قدر بـ )26544( لعام 2011 لت�سل )25659( وثيقة لعام 2015 �أي بفارق 885 وثيقة.

�سكل )2: 12(:عدد وثائق �لزو�ج و�لطلق للفرتة 2011- 2015
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٢٩٨٤٠٢٨٥١٥٢٨١٥٢
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١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

عدد وثائق الزواج عدد وثائق الطالق

 �مل�سدر: �إح�ساء�ت �لزو�ج و�لطلق )2016( 
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�سكل )2: 13( عدد وثائق �لزو�ج للفرتة 2014 - 2015 ح�سب �ملحافظات
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٢٩٠٦٠٢

٣٥٢٦

٥٤٤٨

٣٢٤٦

٢٠٣٢١٩٥٥١٦٤٥
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٠
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٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: �إح�ساء�ت �لزو�ج و�لطلق )2016( 

�أما فيما يتعلق بتوزيع وثائق �لزو�ج وفقا للمحافظات خلل �لفرتة )2014-2015(، فتظهر نتائج �ل�سكل )2: 13( �أن 

حمافظة �سمال �لباطنة �حتلت �أعلى �ملحافظات من ناحية �لأعد�د يف وثائق �لزو�ج و�لتي بلغ عددها لعام 2015 )5448( 

�أما حمافظتا م�سندم و�لو�سطى فقد �نخف�ست فيهما  �إذ بلغ عدد وثائق �لزو�ج فيها )4367(.  تليها حمافظة م�سقط؛ 

�أعد�د وثائق �لزو�ج لت�سل لعام 2015 �إىل )290 و250( على �لتو�يل. 

�سكل )2: 14( وثائق �لطلق للفرتة 2014- 2015 ح�سب �ملحافظات
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٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: �إح�ساء�ت �لزو�ج و�لطلق )2016( 

�أن حمافظة  �ملحافظات، حيث يلحظ  للفرتة 2014-2015 ح�سب  �لطلق  وثائق  �أعد�د  توزيع  �ل�سكل )2: 14(  يعاين 

م�سقط �سجلت �أعلى رتبة يف وثائق �لطلق �إذ بلغ عددها يف �لعام 2015 )897( تليها حمافظة �سمال �لباطنة )660( 

وثيقة طلق. �أما حمافظتا م�سندم و�لو�سطى فقد �نخف�ست فيهما �أعد�د وثائق �لطلق لت�سل )36 و61( وثيقة طلق 

لعام 2015على �لتو�يل. 



الفصل الثالث

حالة األطفال
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3-1- تمهيد
بلغ عدد �لأطفال يف �سلطنة عمان منت�سف 2015 م )965،747( طفًل مبا ن�سبته )41.2 %( من �إجمايل �لعمانيني �لبالغ 

عددهم )2،344،946( ن�سمة، وتوخًيا للو�سول �إىل معرفة دقيقة حول حالة �لأطفال يف �ل�سلطنة، فقد كر�س �جلزء �لآتي 

من �لدر��سة لبحث ذلك ل�سيما تلك �جلو�نب �ملتعلقة بـ: �لرتكيب �لعمري و�لنوعي للأطفال، وتوزيعهم ح�سب �ملناطق 

�جلغر�فية، ون�سب �لتحاقهم باملد�ر�س، وحالتهم �ل�سحية و�لتغذوية، ومعدلت وفياتهم »�لر�سع و�لأطفال«. 

3-2- التركيب العمري والنوعي لألطفال

جدول)3: 1(: �لتوزيع �لن�سبي للرت�كيب �لعمرية للأطفال �لعمانيني لعام 2015م

�لن�سبة من جملة �ل�سكان �لعمانيني%�لن�سبة من جملة �لأطفال  �لعمانيني %�لعمر

5-0%43%17.7

11-6%31%12.8

17-12%26%10.7

41.2%100%جملة �لأطفال

�مل�سدر: �أطفالنا نظرة �إح�سائية، 2016 

جملة  من   )%17.7( بلغت  �خلام�س  عامهم  يكملو�  مل  �لذين  �لعمانيني  �لأطفال  ن�سبة  �أن   )1  :3( جدول  نتائج  تو�سح 

�ل�سكان �لعمانيني، وبلغت للفئة �لعمرية )6-11( �سنة )12.8%(، كما �سكلت �لفئة �لعمرية )12-17( �سنة )%10.7( 

من جملة �ل�سكان �لعمانيني لعام 2015م. كذلك تك�سف �لنتائج وجود تركز و��سح للأطفال عند �لفئة �لعمرية )5-0( 

�سنة من جملة �أطفال �لعمانيني وبن�سبة تقدر بـ )43%(، مقابل �نخفا�س ن�سبة تركزهم عند �لفئة �لعمرية �لكبرية )12-

17( �سنة �لتي بلغت )%26(.

وبالرجوع �إىل �لبيانات �ملتوفرة يتبني �أن ن�سبة �لنوع �لجتماعي بني �لأطفال �لعمانيني بلغت )104( ذكور لكل )100( 

�أنثى، ، ويوؤكد ذلك �أن هناك تقارًبا يف ن�سب �لنوع لدى فئة �لأطفال �لذكور و�لإناث يف �ملجتمع �لعماين. 

3-3- توزيع األطفال حسب المناطق الجغرافية 
ت�سري �لبيانات �إىل �أن �أكرب ن�سبة تو�جد للأطفال لوحظت يف حمافظتي م�سقط و�سمال �لباطنة، حيث �سكلتا مًعا ما ن�سبته 

)40.5%( من �إجمايل عدد �لأطفال يف �ل�سلطنة، وباأن حمافظة م�سندم و�لو�سطى ت�سم حو�يل )1%( فقط من �إجمايل 

عدد �لأطفال، وهما �أقل �ملحافظات من حيث تركز ن�سب �لأطفال يف �ل�سلطنة. كما تربز �لبيانات �أن �أقل ن�سبة تو�جد 

للأطفال مت ملحظتها يف ولية �ل�سنينة حيث بلغت ن�سبة تو�جدهم فيها )0.02%( من �إجمايل �أطفال �ل�سلطنة )�أطفالنا 

نظرة �إح�سائية، 2016(. �أما فيما يتعلق بالتوزيع �جلغر�يف لأعلى ن�سب تو�جد �أطفال ح�سب �لوليات يف �ل�سلطنة، فقد 

كر�س �سكل )3: 1( لر�سد هذه �لتوزيعات.
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�سكل )3: 1(: �لتوزيع �جلغر�يف للأطفال يف �سلطنة عمان يف منت�سف 2015 

٥% ٥% ٤%
٥%

٥%

٦٧%٩%

عبري صحار صحم السویق صاللة السیب بقیة الوالیات

�مل�سدر: �أطفالنا نظرة �إح�سائية، 2016 

تبني نتائج �سكل )3: 1( �أن هناك ت�ساوًيا يف ن�سب توزيع �لأطفال يف وليات: عربي، �سحار، �ل�سويق، �سللة، حيث بلغت 

ن�سبة �لأطفال لكل منها )5%( من �إجمايل �لأطفال بال�سلطنة. كما تربز نتائج �ل�سكل �أعله �أن ولية �ل�سيب حتتوي على 

�أكرب ن�سبة للأطفال من �إجمايل �لأطفال بال�سلطنة، وبن�سبة بلغت )%9(.

3-4- األطفال والتعليم: معدل االلتحاق بالمدارس 
تعد موؤ�سر�ت �لتحاق �لأطفال يف �لتعليم من �ملوؤ�سر�ت �لتنموية �لبالغة يف �لأهمية، كونها تك�سف مدى حتقيق �ملجتمع 

لأهد�فه �لإمنائية، ومدى قدرته على تعميم �لتعليم �ملدر�سي، وتنفيذ �لتو�سيات �لألفية �لإمنائية وعامل جدير بالأطفال 

�ملتعلقة يف ح�سول �لأطفال على �لتعليم �ملنا�سب. �إذ يعد معدل �لتحاق �لأطفال بالتعليم مرتكًز� �أ�سا�سًيا، ومقيا�ًسا مهًما 

لر�سد م�ستوى �لتنمية �لب�سرية يف �ملجتمع1. وبالرجوع �إىل �لبيانات �ملتوفرة يتبني �أن �ل�سلطنة قد حققت نقلة نوعية يف 

معدلت �لتحاق �لأطفال يف �لتعليم �لأ�سا�سي خلل �ل�سنو�ت �ملا�سية، حيث �رتفعت ن�سبة �لتحاقهم يف �ل�سفوف )6-1( 

من )87.6%( �إىل )96.2%( للذكور خلل �أعو�م )1993 و2012(، بينما �سجلت م�ستويات �للتحاق للذكور و�لإناث ن�سب 

�أن هناك نه�سة تعليمية و��سحة ت�سهدها  مرتفعة لعام 2015 و�سلت �إىل )97.5%، 97.3%( على �لرتتيب، مما يوؤكد 

�ل�سلطنة يف جمال تعليم �لأطفال �سو�ء للذكور �أو للإناث.

جدول )3: 2(: ن�سبة �لتحاق �لأطفال �ل�سايف لل�سفوف ح�سب �لنوع للعام �لدر��سي 2014/2013

ن�سبة �للتحاق لل�سفوف )10-12(ن�سبة �للتحاق لل�سفوف )7-9(ن�سبة �للتحاق لل�سفوف )6-1(

�إناثذكور�إناثذكور�إناثذكور

96.3%95.6%82.9%83.3%77.3%78.1%

�مل�سدر: �أطفالنا نظرة �إح�سائية، 2016 )وز�رة �لرتبية و�لتعليم: �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية للعام �لدر��س 2014/2013.

1  �إذ �أن �إحلاق �لطفل يف �لتعليم �ملجاين يف �ملد�ر�س �حلكومية حتى �إمتام مرحلة �لتعليم ما بعد �لأ�سا�سي )وهي مرحلة �لتعليم �لإلز�مية و�ملمتدة حتى �إمتام مرحلة 

�لتعليم �لأ�سا�سي، و�نتظامه يف �ملدر�سة، و�حليلولة دون ت�سربه منها( تعد جزء� من م�سوؤولية �ملجتمع )�أطفالنا-نظرة �إح�سائية، 2016(. 
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 تظهر نتائج جدول )3: 2( �أن �ل�سلطنة قد حققت ن�سًبا عالية يف معدلت �لتحاق �ل�سايف للأطفال يف �لتعليم �لأ�سا�سي؛ 

�إذ بلغت ن�سبة �للتحاق �ل�سايف للأطفال �لذكور بال�سفوف )1-6( )96.3%( وللأطفال �لإناث )95.6%(. كما بلغت 

ن�سبة �لتحاق �لأطفال �لذكور بال�سفوف )7-9( )%82.9( وللأطفال �لإناث )83.3%(. يف حني يك�سف �جلدول �أعله 

وللإناث   )%77.3( للذكور  �لن�سبة  و�سلت  بحيث   ،)12-10( بال�سفوف  للأطفال  �ل�سايف  �للتحاق  ن�سبة  �نخفا�س 

بن�سب  مقارنة  �لعليا )12-10(،  �ل�سفوف  �ملد�ر�س يف  �لت�سرب من  بع�س مظاهر  وجود  تربز  نتيجة  وهي   ،)%78.1(

�لتحاقهم يف �ل�سفوف �لدنيا )6-1(.

وب�سكل عام فاإن هذه �لنتيجة توؤكد �أن هناك �إجناز�ت مهمة قد حتققت يف جمال �لتحاق �لأطفال يف �لتعليم يف �ل�سلطنة، 

حيث �سهدت منًو� متز�يًد� خلل �لعقدين �لأخريين و�لذي حتقق من خلل جمانية �لتعليم و�إلز�ميته و�إر�ساء دعائم نظام 

تعليمي متطور؛ وهي �إجناز�ت �أكدتها عدة تقارير ملنظمات دولية كالبنك �لدويل و�ليون�سكو و�ليوني�سف. 

3-5- الحالة الصحية لألطفال )الوزن/األمراض/التطعيمات(
يت�سح من خلل جدول )3: 3(، �رتفاع ن�سبة تغطية �لأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن �سنة و�لذين مت حت�سينهم لعام 

�لتغطية  ن�سبة  بلغت  كما   .)%100( �لدرن  ملر�س  و�لتح�سينات  �لتغطية  ن�سبة  بلغت  حيث  �لأمر��س،  وجلميع  م   2014

ن�سبة  وبلغت  �لنوع )ب( )%97(.  �لنزلية  و�مل�ستدمية  �لفريو�سي )ب(  �لكبدي  و�للتهاب  �لبكتريي  �لثلثي  للأمر��س: 

�لتغطية لل�سلل �لفموي )99%(، وهي جميعها نتائج توؤ�سر �إىل �لرتفاع �لكبري �لذي و�سلت �إليه �ل�سلطنة يف جمال حت�سني 

�لأطفال وتطعيمهم بالأم�سال و�للقاحات �للزمة للحفاظ على �سحتهم وحياتهم وين�سجم مع �ل�سرت�تيجيات �لد�عية 

لت�سريع وترية �لتقدم نحو �لأهد�ف �لإمنائية للألفية �لد�عية للق�ساء على كافة �لأمر��س �خلطرة �لأ�سا�سية �لتي ت�سيب 

�لأطفال دون �خلام�سة، ورفع م�ستوى تغطيتهم باملطاعيم �لأ�سا�سية.

جدول )3: 3(: ن�سب تغطية �لأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن �سنة وحت�سينهم باملطاعيم لعام 2014م

ن�سبة تغطية �لأطفال وحت�سينهم باملطاعيم�ملر�س

100%�لدرن

97%�لثلثي �لبكتريي

97%�للتهاب �لكبدي �لفريو�سي )ب(

97%�مل�ستدمية �لنزلية �لنوع )ب(

99%�ل�سلل �لفموي

100%�حل�سبة

�مل�سدر: �أطفالنا نظرة �إح�سائية، 2016 

3-6- الحالة التغذوية لألطفال
بالنظر �إىل �ل�سكل )3: 2( �لذي يعاين معدلت �سوء �لتغذية لدى �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت وفًقا ملحافظات �ل�سلطنة؛ 

يتبني باأن حمافظة �سمال �ل�سرقية قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل يف معدل �سوء �لتغذية للأطفال دون 5 �سنو�ت، تلتها حمافظة 

�لو�سطى ومبعدل )7.7 و4.0( بالألف على �لرتتيب. باملقابل تنخف�س هذه �ملوؤ�سر�ت ب�سكل حاد يف حمافظتي جنوب 

بالألف  �لربميي )1.3(  كذلك يف حمافظات  �لرتتيب،  على  بالألف  �أقل من )0.7، 0.3(  �إىل  لت�سل  وظفار  �لباطنة 

وم�سقط )1.6( بالألف. 
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�سكل )3: 2(: معدل �سوء �لتغذية للأطفال �أقل من خم�س �سنو�ت من �إجمايل �ل�سلطنة لعام 2015
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٢٫٢
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٣٫٦
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي، 2016 

�سكل )3: 3(: ن�سبة �لأطفال ناق�سي �لوزن �لذين تقل �أعمارهم عن 5 �سنو�ت للفرتة )1995 -2014(

 

٢٢

١٧٫٨٠

٨٫٦٠ ٩٫٧٠

٠%

٥%

١٠%

١٥%

٢٠%

٢٥%

١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥

�مل�سدر: �لأهد�ف �لإمنائية للألفية �لتقرير �لوطني �لر�بع )2016( 

 )%22( من  �سنو�ت   5 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �لوزن  ناق�سي  �لأطفال  ن�سبة  �نخفا�س   )3  :3( �سكل  من  يت�سح  كما 

�ل�سحي  �لتقرير  يبني  كما  �لفرتة.  تلك  خلل  �ل�سعف  تفوق  حت�سن  وبن�سبة  2014م،  لعام   )%9.7( �إىل  1995م  لعام 
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�ل�سنوي لعام 2014 �أن )2.2%( من �لأطفال )لكل 1000من �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت( يعانون من �سوء �لتغذية �ملرتبطة 

)�لأول(  �لألفية  �لإمنائية  �أهد�ف  غايات  مع  يتفق  وهذ�  2015م(،  �ل�سنوي،  �ل�سحي  )�لتقرير  �حلر�رية  بال�سعر�ت 

�لقا�سية ب�سرورة خف�س م�ستوى �نت�سار �سوء �لتغذية لدى �لأطفال باعتباره �مل�سبب �لأكرب لوفياتهم و�إ�ساباتهم باأمر��س 

متكررة و��سطر�بات يف �لنمو. 

3-7- وفيات األطفال الرضع واألطفال دون سن الخامسة

�سكل )3: 4(: تطور معدلت وفيات �لر�سع و�لأطفال دون 5 �سنو�ت )للعمانيني( للفرتة 1970-2015 م
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وفیات الرضع )سنوات٥أقل من (وفیات األطفال 

�مل�سدر: �أطفالنا نظرة �إح�سائية، 2016 )�ل�سكل من عمل �لباحث(

�ملا�سية-و�لتي  �لأعو�م  -خلل  �لعماين  �ملجتمع  يف  �لأطفال  بوفيات  �ملتعلقة  �ملوؤ�سر�ت  وحتليل  معاينة  خلل  من  يبدو 

�لكبرية  �لتح�سينات  مع  ل�سيما  و�لأطفال  �لر�سع  وفيات  معدلت  يف  ملمو�ًسا  �نخفا�سا  هناك  �أن   )4  :3( �سكل  يتيحها 

�لطارئة على �لو�سع �ل�سحي لل�سكان يف �ل�سلطنة؛ فقد �نخف�س معدل وفيات �لأطفال �لر�سع لكل �ألف مولود حي من 

)29( لعام 1990 م لي�سل �إىل )10.28( عام 2005 م وليبلغ )7.9( عام 2014م، و�إىل )9.5( لعام 2015م )�نظر 

��ستقرت  و�إن  �لفرتة ما بني 2003 م و2015م،  �ألف مولود حي يف  لكل  �ملعدلت  �سكل 3: 4(. كما يلحظ تذبذب هذه 

بال�سنو�ت �لأخرية عند حاجز )9.5( لكل �ألف مولود حي، ويبدو �أن �سبط عملية �لتبليغ ودقة �لت�سجيل لوفيات �لر�سع 

يف �ل�سلطنة يف �لآونة �لأخرية قد �أ�سهم برفع هذه �لن�سبة. ويعد هذ� �ملعدل �أقل بكثري من �ملعدلت �مل�سجلة على م�ستوى 

�لعامل و�لبالغ 36 لكل �ألف مولود لعام 2016م )Population References Bureau، 2016(، وقد يعود 

ذلك �لتح�سن �لطارئ و�مللحوظ يف خدمات �لرعاية �ل�سحية للمو�ليد �جلدد وحت�سن م�ستوى �خلدمات �ل�سحية �ملقدمة 

للأطفال و�لأمهات يف �ل�سلطنة يف �لعقدين �لأخريين.   

�أما فيما يتعلق بوفيات �لأطفال )�أقل من 5 �سنو�ت( فتبدو �آثاره و��سحة يف معدل وفيات �لأطفال �لر�سع، حيث يلحظ 

�قرت�ن �نخفا�س م�ستوى وفيات �لر�سع )�أقل من عام( مبعدل وفيات �لأطفال؛ �إذ تربز نتائج �سكل

 )3: 4( �نخفا�س معدل وفيات �لأطفال �أقل من خم�س �سنو�ت لكل �ألف من �ل�سكان، حيث �نخف�س من )35( حالة وفاة 
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لكل �ألف مولود عام 1990م �إىل )11.05( حالة وفاة لكل �ألف مولود لعام 2005م، لي�سل �إىل )11.5( حالة وفاة لكل 

�ألف مولود حي لعام 2012م، وليو��سل هذ� �ملعدل �نخفا�سه لعام 2014 م لي�سل عتبة �لـ )9.7( وفاة لكل 1000 مولود، 

وليعاود �لرتفاع عام 2015 م ليبلغ )11.4( لكل �ألف مولود حي. 

تو�سح  �ملا�سية،  �لأعو�م  للعمانيني خلل  �خلام�سة  دون  �لأطفال  بوفيات  و�ملتعلقة  �ملتوفرة  �ملوؤ�سر�ت  فاإن  عام  وب�سكل   

�أن هناك �نخفا�سا و��سًحا يف هذه �ملعدلت و�لتي مت عزوها لتح�سن �لو�سع �ل�سحي لل�سكان، وتو�فر �خلدمات �لطبية 

�ل�سحي  )�لتقرير  1970م  عام  منذ  �ل�سلطنة  �سهدتها  �لتي  و�مل�ستمرة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وب�سبب  و�ملنا�سبة،  �مل�ساندة 

�ل�سنوي، 2016(. 



الفصل الرابع

حالة الشباب
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4-1- تمهيد
ت�سكل مرحلة �ل�سباب �أهم �ملر�حل �لعمرية �لتي مير بها �لإن�سان، فهي مرحلة �لقوة و�لعطاء، ومرحلة حتقيق �لإجناز�ت، 

وهي مرحلة عمرية ن�سبية تختلف من جمتمع لآخر. ولأغر��س هذه �لدر��سة فقد مت �عتماد �ملرحلة �لعمرية )29-15( 

�سنة كمرحلة عمرية ممثلة ملرحلة �ل�سباب وهي �ملرحلة �ملعتمدة يف �ل�سلطنة. 

تظهر نتائج باأن ن�سبة فئة �ل�سباب �لعماين متثل )26%( من �إجمايل �لعمانيني حتى منت�سف عام 2015م، وتعد هذه �لفئة 

من �ل�سكان من �أهم �سر�ئح �ملجتمع باعتبارها �أهم �أ�س�س تقدم �ملجتمع ومنائه، و�أهم �أدو�ته لتحقيق �لتنمية و�لو�سول 

�إىل �أهد�فه �ملرجوة يف �لتطور و�لرفاه، وهو ما يتما�سى مع �إعلن �لقاهرة �لذي �أكد �أهمية ما ميثله �ل�سباب من �أمكانيات 

هائلة ميكن �أذ �أح�سن ��ستغللها �أن ت�سهم بتحقيق �إجناز�ت هائلة للمجتمع.

�لدر��سة لتحليل ومعاينة و�قعهم من  �لآتي من  �إفر�د �جلزء  �ل�سباب، فقد مت  �إىل حتديد دقيق مللمح حالة   وللو�سول 

�أبعاد وجو�نب خمتلفة، و�لتي متحورت حول: �لرتكيب �لعمري و�لنوعي لل�سباب، توزيعهم �جلغر�يف، حالتهم �لجتماعية، 

حالتهم �لعملية، �جتاهاتهم نحو قوة �لعمل، وحالتهم �ل�سحية.

4-2- التركيب العمري والنوعي للشباب
تبني نتائج جدول )1:4( باأن هناك تقارًبا ظاهًر� يف ن�سب �لتوزيع وفقا للرتكيب �لنوعي و�لعمري لدى �ل�سباب �لعمانيني 

�لإن�سانية. حيث بلغت  �أغلب �ملجتمعات  ثابتة تقريبا يف  �لذكور، وهي ن�سبة  )�لذكور و�لإناث( مع زيادة طفيفة ل�سالح 

للذكور من �ل�سباب )51%(، بينما بلغت للإناث )49%(. �أما فيما يتعلق بالرتكيب �لعمري لل�سباب فقد �أفرد جدول )4: 

1( لتو�سيح هذه �حليثيات.

جدول )4: 1( �لتوزيع �لعمري و�لنوعي لل�سباب �لعماين لعام 2015

�ملجموع ن�سبة �لإناث ن�سبة �لذكور �ملجموع �إناث ذكور �لعمر

100 4.9 51.5 218031 106727 111304 19-15

100 49.2 50.8 248966 122550 126416 24-20

100 49.4 50.6 242370 119615 122755 29-25

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016

ت�سري �لنتائج جدول )4: 1( و�ملتعلق بالتوزيع �لعمري و�لنوعي لفئة �ل�سباب يف �ملجتمع �لعماين عام 2015، تبني وجود 

تقارب يف ن�سب �لنوع �لجتماعي )�لذكور و�لإناث( جلميع �لفئات �لعمرية �لثلث �ملمثلة ملرحلة �ل�سباب )15-29(؛ و�إن 

مالت ولو ب�سكل طفيف ل�سالح �لذكور، مما ي�سري �إىل وجود توزيع متو�زن يف �لرت�كيب �لعمرية و�لنوعية لفئة �ل�سباب 

كافة  �لإن�سانية  �ملجتمعات  ت�سود  �لتي  �لعاملية  �لن�سب  مع  تتماثل  ن�سب  وهي  �ل�سباب،  ملرحلة  �ملمثلة  �ل�سر�ئح  وجلميع 

 .(Population References Bureau, 2015)
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يع الجغرافي للشباب 4-3- التوز

�سكل )4: 1( �لتوزيع �جلغر�يف لل�سباب ح�سب �ملحافظات لعام 2015

%۱الوسطى
%٦الظاھرة

%۷الشرقیة شمال

%۸الشرقیة جنوب

%۱۲الباطنة جنوب

%۲۰الباطنة شمال
%۱٤الداخلیة

%۲البریمي

%۱مسندم
%۸ظفار 

%۲۱مسقط  

الوسطى الظاھرة الشرقیة شمال الشرقیة جنوب الباطنة جنوب الباطنة شمال

الداخلیة البریمي مسندم ظفار  مسقط

�مل�سدر: �ل�سباب �لعماين يف �أرقام 2016.

 تك�سف �ملعطيات �لتي يوفرها �سكل )4: 1(، باأن �أعلى تركز ل�سريحة �ل�سباب �سجلت يف حمافظتي م�سقط و�سمال �لباطنة، 

حيث و�سلت )21% و20%( للمحافظتني على �لتو�يل يف منت�سف عام 2015م، ويف �ملرتبة �لثالثة جاءت حمافظتا �لد�خلية 

و�لباطنة جنوب وبن�سبة )14% و12%( على �لتو�يل. �أما �أقل ن�سب تركز لل�سباب ف�سجلت يف حمافظة م�سندم و�لربميي 

و�لو�سطى حيث مل تتجاوز حاجز )4%( للمحافظات �لثلث جمتمعًة.

4-4- الحالة العملية للشباب 
تك�سف �ملوؤ�سر�ت عن وجود ن�سبة عالية من �ل�سباب �لعماين �ملنخرطون يف قوة �لعمل ل�سيما يف �لفئة �لعمرية )29-25( 

�سنة، بينما تقل هذه �لن�سبة ب�سكل و��سح يف �لفئة �لعمرية �ل�سغرية �أي بني )15-19( �سنة، ويف�سر ذلك باعتبار �أن جزء� 

كبري� من هذه �لفئة �لعمرية ما ز�ل منخرطا يف �لدر��سة )�سو�ء يف �ملد�ر�س �أو يف �ملعاهد �أو �جلامعات(، �أو غري مهياأ 

لدخول �سوق �لعمل بعد )�جتاهات �ل�سباب �لعماين نحو �لعمل، 2016(. ولتبيان توجهات �ل�سباب �لعماين نحو �لقطاعات 

�لتي يرغبون بالعمل فيها، فقد كر�س جدول )4: 2( ملعاينة ذلك. 

جدول )4: 2( �حلالة �لعملية لل�سباب وتوجهاتهم نحو �سوق �لعمل لعام 2015م

�لنوع

�مل�ستغلونطبيعة توجهات �لباحثني عن عملتوجهات طلبة �لتعليم �لعايل

�لقطاع �خلا�س�لقطاع �حلكومي�لقطاع �خلا�س�لقطاع �حلكومي�لقطاع �خلا�س�لقطاع �حلكومي

50.849.288.711.380.919.1ذكور

82.117.994.55.592.27.8�إناث

�مل�سدر: در��سة �جتاهات �ل�سباب �لعماين نحو �لعمل، يناير 2016

يت�سح من خلل جدول )4: 2( �رتفاع ن�سبة فئة �ل�سباب �لذكور �لذين يعملون يف �لقطاع �حلكومي وبن�سبة )%80.9( 
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مقارنة بـ )19.1%( يف �لقطاع �خلا�س. بينما ترتفع ن�سب عمالة �لإناث يف �لفئة �لعمرية �ل�سابة يف �لقطاع �حلكومي 

وبن�سبة )92.2%( مقارنة بـ )7.8%( يف �لقطاع �خلا�س؛ وهي نتيجة تو�سح �رتفاع توجهات �ل�سباب �لعمانيني للعمل يف 

�لقطاع �حلكومي ل�سيما لدى �لإناث.

كما تو�سح نتائج �جلدول �أعله و�ملتعلقة بتوجهات �ل�سباب �لعمانيني نحو قطاعات �لعمل �لتي يرغبون بالعمل فيها، �أن 

�لغالبية �لعظمى من �لذكور )88.7%( و)94.5%( من �لإناث، مييلون للعمل يف �لقطاع �حلكومي ول�سيما �لإناث منهم، 

باملقابل تظهر فئة �لذكور �لأكرث تعلما )طلبة �لتعليم �لعايل(  توجهات متو�زنة نحو �لعمل �سو�ء يف �لقطاع �حلكومي �أو 

�خلا�س وبن�سب )50.8% و49.2%( على �لتو�يل، غري �أن نظائرهم من �لإناث �ملتعلمات �أبرزن �جتاهات قوية للعمل يف 

�أن هناك �جتاهات قوية لدى  �لقطاع �حلكومي، وبن�سبة )82.1%( مقارنة بـ)17.9%( يف �لقطاع �خلا�س، مما يوؤكد 

�ل�سباب �لعماين – عد� �لأكرث تعليمًا من �لذكور- نحو �لعمل يف �لقطاع �لعام. 

4-5- اتجاهات الشباب نحو المساهمة بقوة العمل
تو�فر فر�س عمل  �ل�سباب ظاهرة �قت�سادية و�جتماعية مًعا، وتنجم عادة عن عدم  �لبحث عن عمل لدى  تعد ظاهرة 

للباحثني عن عمل و�لقادرين عليه. وتتعدد �أ�سباب هذه �لظاهرة وتتباين تبعا للظروف �ملوؤدية �إليها، كما تتفاوت نتائجها 

طبيعة  باختلف  تختلف  �سلبية  ظاهرة  عام،  ب�سكل  وهي  �أ�سبابها.  لتباين  وتبًعا  �نت�سارها؛  مل�ستويات  تبًعا  و�نعكا�ساتها 

�لظروف و�مللب�سات �لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية �لتي مير بها �ملجتمع.

بعدم  �لعماين، مقرتن  �ل�سباب  لدى  �لعمل  على  عاٍل  وجود طلب  �لعمل  نحو  �لعماين  �ل�سباب  توجهات  در��سة  �أو�سحت 

ح�سولهم على فر�س عمل منا�سبة؛ وقد يعزى ذلك لنخفا�س موؤهلتهم �لتي تتنا�سب مع �ملهار�ت و�خلرب�ت و�لأعمال 

�ملطلوبة و�ملتوفرة �لتي يحتاجها �سوق �لعمل، �لتي قد حتتاج �إىل خرب�ت ومعارف ومهار�ت عالية، �إ�سافة لعتبار�ت تتعلق 

باأن جزء� كبري� منهم ما ز�ل على مقاعد �لدر��سة.

 كما تو�سح �لنتائج وجود �رتفاع يف ن�سب �لباحثني عن عمل يف فئة �لعمر)23-27( �سنة، مما يوؤكد باأن هناك طلًبا عالًيا 

على فر�س �لعمل �لتي يتيحها �سوق �لعمل ل�سيما عند �لأعمار �ل�سغرية؛ وقد تعزى هذه �لنتيجة �إىل عدم متكن �جلهات 

�ملعنية يف �ل�سلطنة من خلق فر�س �لعمل �للزمة ل�ستيعاب �لأعد�د �ملتز�يدة من �لد�خلني �جلدد ل�سوق �لعمل ل�سيما 

�أو غري  تاأثريها ب�سورة مبا�سرة  وثقافية خمتلفة مار�ست  و�جتماعية  �قت�سادية  ولأ�سباب وعو�مل  �لقطاع �حلكومي  يف 

مبا�سرة على �لقت�ساد �لعماين طيلة �لعقود �لثلث �ملا�سية )كارتفاع معدلت �لنمو �ل�سكاين، وزيادة خمرجات �لنظام 

�لتعليمي، �إ�سافة لتدفق �أعد�د متز�يدة من �لعمالة �لو�فدة �إىل �ل�سلطنة(. ويبدو �أن هذه �لعو�مل جمتمعة كان لها �آثار 

عميقة ومهمة يف عدم متكن �لقت�ساد �لعماين يف �ل�سنو�ت �لأخرية من ��ستيعاب �لأعد�د �ملتز�يدة من �لباحثني عن عمل 

من �ل�سباب، وعدم قدرته على �إيجاد فر�س عمل منا�سبة وكافية لهم.

4-6- اتجاهات الشباب العماني نحو وسائل اإلعالم

جدول )4: 3( �جتاهات �ل�سباب نحو ��ستخد�م �لكمبيوتر و�لنرتنت 2014

25-2029-1524-19�جتاهات �ل�سباب

77%82%88%م�ستخدمو �لكمبيوتر

81%88%86%م�ستخدمو �لنرتنت

  �مل�سدر: ��ستطلع قيم �ل�سباب �لعماين، 2014
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يتبني من خلل نتائج جدول )4: 3( �لذي ير�سد �جتاهات �ل�سباب �لعماين نحو ��ستخد�م �حلا�سوب و�لأنرتنت، �أن �أعلى 

��ستخد�م للكمبيوتر تربز لدى فئة �ل�سباب �ل�سغار بالعمر )15-19( وبن�سبة )88%(، يف حني تنخف�س هذه �لن�سبة لدى 

�ل�سباب يف �لفئة �لعمرية )25-29(. كما ترتفع ن�سبة م�ستخدمي �لأنرتنت عند فئة �ل�سباب )20-24( مقارنة بـ )%81( 

ومن  ن�سبته )%86(.  ما  لت�سل  �ل�سغار )19-15(  �ل�سباب  لدى  �لن�سبة  تتقارب هذه  بينما  �لأكرب عمر�،  �ل�سباب  لدى 

�للفت للنتباه يف نتائج �لدر��سة ما هو ملحظ بخ�سو�س زيادة م�ستخدمي �لكمبيوتر لدى �ل�سباب �ل�سغار يف �لعمر، 

و�نخفا�سها �لو��سح لدى فئة �ل�سباب �لأكرب عمر�، مقابل �رتفاع ن�سب م�ستخدمي �لنرتنت لدى فئة �ل�سباب )24-20( 

مقارنة بباقي �لفئات �لعمرية �ل�سابة.

4-7- االلتحاق بالتعليم

�سكل )4: 2(: توزيع �لطلبة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وفقا للنوع �لجتماعي للعام �لأكادميي 2015/2014م

١٧٣٢٤

٧٢٧٠٦

٩٣٨٨ ١٣٣٠٨

٤٧٧١٩

٦٠٧٦

٠
١٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٧٠٠٠٠
٨٠٠٠٠

الخریجونالدارسونالجدد

إناث ذكور

�مل�سدر : �ل�سباب �لعماين يف �أرقام مبنا�سبة يوم �ل�سباب �لعماين، 2016 

�ىل  2015/2014م  �لأكادميي  للعام  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �مللتحقات  �لإناث  عدد  �رتفاع   )2  :4( �ل�سكل  يو�سح 

)72706(، بينما بلغ عدد �لذكور يف �لعام نف�سه )47719(. كذلك يو�سح �ل�سكل نف�سه �رتفاع عدد �لإناث �خلريجات 

مقارنة بالذكور، حيث بلغ عددهن )9388( خريجة مقابل )6076( خريجا من �لذكور للعام �لأكادميي 2015/2014م. 

ما يوؤكد باأن هناك نقلة نوعية يف جمال �لتعليم ت�سهدها �ل�سلطنة خا�سة يف �ل�سنو�ت �لأخرية، و�أن هناك زيادة يف توجه 

�لإناث لللتحاق يف �لتعليم �لعايل مقارنة بالذكور.
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�سكل )4: 3(: �أعد�د �لطلبة �خلريجني من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل للعام �لأكادميي 2015/2014

٢٨٤٩

٤٥٨

٨٣٩١

١٤٢٩

٤١٦٥

٥٠٦
١٢٠

٥٧٨

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

جامعة -
السلطان 
قابوس

الجامعات -
والكلیات 
بالخارج

الجامعات -
والكلیات 
الخاصة

وم كلیات العل-
التطبیقیة

المعاھد -نیةكلیات التق-
الصحیة

كلیة العلوم-
الشرعیة

مؤسسات -
لي التعلیم العا

العسكریة 
واالمنیة

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016

تو�سح نتائج �ل�سكل )4: 3( �رتفاع �أعد�د �لطلبة �خلريجني من �جلامعات و�لكليات �خلا�سة للعام �لأكادميي 2015/2014 

عددهم  بلغ  حيث  �لتقنية  كليات  من  �خلريجون  �لطلبة  �لرتتيب  حيث  من  يليهم  طالبا،   )8391( �إىل  عددهم  لي�سل 

)4165( طالبًا. وتظهر نتائج �ل�سكل �أي�سا �نخفا�س عدد �خلريجني من كلية �لعلوم �ل�سرعية حيث بلغ عددهم )120( 

طالبا وطالبة. وهي نتائج متيل مبعظمها نحو تاأكيد �رتفاع خمرجات موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �ل�سلطنة من طلبة وبكافة 

�لتخ�س�سات خلل �ل�سنو�ت �لأخرية، كما يو�سح باأن �ل�سلطنة مقبلة على نقلة مهمة ونوعية يف جمال �لتعليم وخا�سة 

�لعايل منه. 

4-8- الحالة الصحية للشباب
جدول )4: 4( �حلالت �جلديدة ملر�سى �ل�سكري لدى �ل�سباب وفقا للمحافظات 2015م

�ملجموع �ملحافظة

65 م�سقط

38 ظفار

5 م�سندم

11 �لربميي

56 �لد�خلية

124 �سمال �لباطنة

47 جنوب �لباطنة

30 جنوب �ل�سرقية

37 �سمال �ل�سرقية

27 �لظاهرة

8 �لو�سطى

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015
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يو�سح جدول )4: 4( عدد �حلالت �جلديدة �مل�سجلة ملر�سى �ل�سكري، حيث تظهر �لنتائج �رتفاع �حلالت �مل�سجلة لهذ� 

�ملر�س يف حمافظة �سمال �لباطنة لت�سل يف عام 2015 م �إىل )124( حالة. ، وهي تتجاوز بكثري �لأعد�د �مل�سجلة بباقي 

�ملحافظات. كذلك يلحظ �أن حمافظة م�سقط جاءت يف �ملرتبة �لثانية من حيث �لإ�سابات �جلديدة ملر�سى �ل�سكري، 

فقد �سجلت )65( �إ�سابة لدى جملة �ل�سباب، بينما �سجلت م�سندم و�لو�سطى �أقل �إ�سابة بهذ� �ملر�س )5 و8( على �لتو�يل 

من جملة �ل�سكان �ل�سباب.

�سكل )4: 4(: �حلالت �جلديدة ملر�سى �ل�سكري لل�سباب ح�سب �لنوع �لجتماعي لعام 2015 م

٢٢

٦١

١٤٤

٢٨

٤٥

١٥٦

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠ ١٤٠ ١٦٠ ١٨٠

١٩-١٥

٢٤-٢٠

٢٩-٢٥

اناث ذكور

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015. 

كما يك�سف �سكل )4: 4( �أن ن�سب �لإ�سابة �جلديدة مبر�س �ل�سكري ح�سب �لعمر و�لنوع �لجتماعي قد �رتفعت لدى �لإناث 

يف �لأعمار �ل�سغرية )15-19( �سنة؛ لت�سجل )28( حالة للإناث و)22( للذكور، كذلك ترتفع يف �لأعمار )25-29( �سنة 

توؤكد �قرت�ن تقدم  �إ�سابة على �لرتتيب. وهي نتيجة مبجملها  لدى �لإناث عنه لدى �لذكور، بحيث بلغت )156 و144( 

�لعمر لدى �ل�سباب �لعماين بارتفاع �حتمالت �لإ�سابة مبر�س �ل�سكري، كما ترتفع عدد �لإ�سابات �جلديدة بهذ� �ملر�س 

لدى �لإناث مقارنة بالذكور. 

4-9- معدالت الوفاة عند الشباب
�لعملية  تعقيد�ت هذه  ب�سبب كرثة  و�لإجناب  �حلمل  بعمليات  �لإناث،  من  �ل�سباب  عند  �لوفاة  يرتبط عن�سر  ما  غالبًا 

و�نعكا�ساته �خلطرة على �سحتهن، ، كما تعد �سبًبا مهًما من �أ�سباب �لوفاة بني �لإناث �ملر�هقات. يف حني ترتفع ن�سبة 

لوفيات  �لن�سبية  �لتوزيعات  وملعاينة  �ملختلفة.  �حلو�دث  ب�سبب  �أو  �ملعدية  �لأمر��س  ب�سبب  �ل�سباب  �لبالغني  بني  �لوفاة 

�ل�سباب ح�سب �لنوع �لجتماعي فقد �أفرد �سكل )4: 5( لر�سد هذه �جلو�نب 



55 المالمح الديموغرافية لسكان عمان

�سكل )4: 5( �لتوزيع �لن�سبي لوفيات �ل�سباب ح�سب �لنوع يف م�ست�سفيات وز�رة �ل�سحة عام 2015م

االناث
۲۲ %

الذكور 
۷۸ %

االناث الذكور

�مل�سدر: �ل�سباب �لعماين يف �سطور 2015

وفيات  ن�سبة  بلغت  �إذ  �لإناث؛  �لذكور مقارنة مبا هو موجود عند  �ل�سباب  �لوفيات عند  �رتفاع م�ستويات  تبني معطيات 

�ل�سباب �لذكور يف �لفئات �لعمرية )15-29( حو�يل )78%( من �إجمايل وفيات م�ست�سفيات وز�رة �ل�سحة لعام 2015م. 

و�لت�سمم،  �لإ�سابات،  هي:  �ل�سباب  لدى  للوفيات  رئي�سية  �أ�سباب  خم�سة  هناك  باأن  �ملتوفرة  �ملحلية  �لدر��سات  وتو�سح 

و�أمر��س �جلهاز �لدوري، و�لأمر��س �ملعدية، و�لطفيليات، و�أمر��س �جلهاز �لتنف�سي )�ل�سباب يف �سطور، 2015(.



الفصل الخامس

حالة المرأة
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5-1- تمهيد
�لدر��سة  �لآتي من  �إفر�د �جلزء  �إليها، فقد مت  �لتي و�سلت  �لتمكني  �ملر�أة وم�ستويات  �إىل حتديد دقيق حلالة  وللو�سول 

ملعاينة وحتليل جو�نب هذه �حلالة ومن �أبعاد خمتلفة و�لتي حددت بالآتي: �حلالة �لتعليمية للمر�أة، موؤ�سر�ت متكينها يف 

جمال �لتعليم، حالتها �لعملية، حالتها �لجتماعية، موؤ�سر�ت متكني �ملر�أة يف �ملجال �ل�سيا�سي.

5-2- الحالة التعليمية للمرأة
لعل �أهم �ملوؤ�سر�ت �مل�ستخدمة يف قيا�س م�ستوى متكني �ملر�أة يف �ملجتمع تتعلق مب�ستويات تعليمها، على �عتبار �أن �لتعليم 

عملية تربوية عميقة �لأثر يف حياة �ملر�أة وفر�سها �لجتماعية و�لقت�سادية �ملختلفة. كما يعد م�ستوى تعليمها موؤ�سًر� مهًما 

لقيا�س م�ساألة متكينها، �إذ �أن �لن�ساء »�لأقل حًظا يف �لتعليم غالًبا يكن خارج �سوق �لعمل وغري م�ستقلت �قت�سادًيا«؛ مما 

يجعلهن عادة هدًفا ومو�سوًعا للزو�ج �ملبّكر، وي�سبحن �أقل قدرة على �ل�ستفادة من مكت�سبات �لتنمية وعو�ئدها، وما 

تقدمه من فر�س �جتماعية و�قت�سادية لهن.

وبهذ� �ل�سياق تبني �ملوؤ�سر�ت �رتفاع ن�سبة �لإناث �مللتحقات يف مر�كز حمو �لأمية للعام �لدر��سي 2015/2014 )%97(، 

وهي موؤ�سر�ت توؤكد مبجملها حجم �لتطور �حلا�سل يف م�ستويات �لتعليم للإناث يف �ل�سلطنة خلل �لعقد �لأخري. �لأمر 

�لذي �أدى بدوره �إىل �نخفا�س ن�سبة �لأمية لديهن من )29.4%( لعام 2003م �إىل )19.4%( لعام 2010م و�إىل )%9.7( 

لعام 2015م.  )�ملر�أة �لعمانية �سر�كة وتنمية، 2016(.

�سكل )5: 1(: �لتوزيع �لن�سبي للن�ساء ح�سب �حلالة �لتعليمية خلل �لفرتة )2014-2003(

٣٨٫٨٨

٣١٫٤٢٩٫٣٧
٢٦٫٤٢٦٫١

٤٧٫٣٨

٩٫٩

٢٣٫٨

٦٦٫٣

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

ثانویة فأعلىأقل من ثانویةال تحمل مؤھل

٢٠٠٣ ٢٠١٠ ٢٠١٤

�مل�سدر: �ملر�أة و�لرجل يف �سلطنة عمان 2014 )للأعو�م 2003 و2010( و�مل�سح �لعنقودي )للعام 2014( 

بـ  مقارنة  �إىل )%9.9(  �لعام 2014  موؤهل يف  �أي  يحملن  ل  �للو�تي  �لن�ساء  ن�سبة  �نخفا�س  �سكل )5: 1(  نتائج  تو�سح 

)38.88%( لعام 2003، كما تو�سح �لنتائج �أي�سا �نخفا�س ن�سبة �حلا�سلت على موؤهلت �أقل من ثانوية يف �لعام 2014 

�ل�سكل  نتائج  تو�سح  كذلك   ، �لعام 2003،  و)31.4%( يف  �لعام 2010  بـ )26.1%( يف  مقارنة  �إىل )%23.8(  لت�سل 
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�رتفاع ن�سبة �حلا�سلت على موؤهلت علمية عالية )ثانوية فاأعلى( يف عام 2014 لت�سل �إىل )66.3%( بعد �أن كانت 

)29.37%( يف �لعام 2003، ما يوؤكد باأن هناك �رتفاعا ملحوظا ومهما ت�سهده �ل�سلطنة يف م�ستويات تعليم �لن�ساء يف 

�ملجتمع �لعماين يف �لعقد �لأخري، كما يوؤكد حجم �لتطور �حلا�سل يف مثل هذه �جلو�نب �ملهمة يف حياة �ل�سكان و�ملجتمع.    

�سكل )5: 2( ن�سبة �إلتحاق �لإناث �إىل �لذكور يف مر�حل �لتعليم �ملختلفة للفرتة )2014-1993(

٠٫٨٩ ٠٫٨٣ ٠٫٨٣
٠٫٩٦ ٠٫٩٥

١٫٣٨

٠
٠٫٢
٠٫٤
٠٫٦
٠٫٨
١

١٫٢
١٫٤
١٫٦
١٫٨
٢

التعلیم االبتدائي التعلیم الثانوي التعلیم العالي

١٩٩٣ ٢٠١٤

�مل�سدر: موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016 

�أما فيما يتعلق بن�سبة �لتحاق �لإناث �إىل �لذكور يف خمتلف مر�حل �لتعليم “�لبتد�ئي و�لثانوي و�لعايل “خلل �لفرتة 

)1993-2014(، ما يو�سح �رتفاع م�ستويات تعليم �لإناث �لعمانيات ل�سيما �لتعليم �لعايل منه وب�سورة ملحوظة خلل 

�لعقد �لأخري متجاوًز� �مل�ستويات �لتعليمية �لتي حققها �لذكور يف بع�س �ملر�حل �لتعليمية ول�سيما �لعالية منها.

5-3- مؤشرات تمكين المرأة في مجال التعليم
يعر�س جدول )5: 1( بع�س موؤ�سر�ت دليل �مل�ساو�ة يف جمال تعليم �لإناث مثل: معدل �لأمية، ن�سبة �لن�ساء �حلا�سلت 

على �لتعليم �لثانوي فاأعلى، ون�سبة �لن�ساء �حلا�سلت على �لتعليم �لثانوي فاأعلى �إىل ن�سب �لرجل بنف�س �لفئة.

جدول )5: 1(: موؤ�سر�ت دليل �مل�ساو�ة يف جمال تعليم �لإناث لعام 2010 و2014م

20102014موؤ�سر�ت �لدليل

19.398معدل �لأمية لدى �لن�ساء

23.544.1ن�سبة �لن�ساء �حلا�سلت على �لتعليم �لثانوي فاأعلى

ن�سبة �لن�ساء �حلا�سلت على �لتعليم �لثانوي فاأعلى �إىل ن�سبة �لرجال �حلا�سلني على 

�لتعليم �لثانوي فاأعلى

0 .881 .04
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حيث تو�سح نتائج �جلدول باأن هناك �نخفا�سا و��سًحا يف ن�سب �لأمية بني �لإناث خلل �لعقد �لأخري من )%29.38( 

لعام 2003م �إىل )19.39%( لعام 2010م لي�سل �إىل )9.7%( لعام 2015م.  وهو مايو�سح �نخفا�س م�ستويات �لأمية 

لدى �لإناث �ملقرتن بارتفاع م�ستويات تعليمهن. 

�سكل )5: 3(: ن�سب �لأمية بني �لعمانيات من �سن )15+( �سنة للأعو�م 2015-2011

١٥٫٩

١٤٫١
١٢٫٩

١١٫١

٩٫٧

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: �ملر�أة �لعمانية �سر�كة وتنمية 2016 

يربز �سكل )5: 3( �لنخفا�س �لو��سح و�مللمو�س يف ن�سب �لأمية بني �لن�ساء �لعمانيات للفرتة 2011-2015 و�لتي �أنخف�ست 

من )15.9%( لعام 2011، ولت�سل �إىل )14.1%( للعام �لذي يليه، ولي�سل �إىل )9.7%( للعام 2015. وهي نتائج تنطوي 

�أهد�فها  �إىل  وو�سولها  �لأخرية  �لفرتة  خلل  �ل�سلطنة  يف  �لأمية  م�ستويات  �نخفا�س  ت�سارع  حول  مهمة  موؤ�سر�ت  على 

�لإمنائية �لقا�سية بالق�ساء على كافة �أ�سكال �لأمية لدى �ل�سكان.   
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5-4- الحالة العملية للمرأة
�سكل )5: 4(: تطور ن�سبة م�ساهمة �لإناث �لعمانيات يف قوة �لعمل خلل �لفرتة )2010-1993(

٦٫٧%

١٨٫٧٠%

٢٥٫٣٠%

٠%

٥%

١٠%

١٥%

٢٠%

٢٥%

٣٠%

١٩٩٣ ٢٠٠٣ ٢٠١٠

النسبة

 �مل�سدر: بيانات وموؤ�سر�ت خمتارة من نتائج �لتعد�د�ت �لعامة لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت 1993، 2003، 2010

لعل �أهم �ملوؤ�سر�ت �مل�ستخدمة لقيا�س م�ساألة متكني �ملر�أة تتعلق مبوؤ�سر ن�سب م�ساركتها ب�سوق �لعمل، حيث ت�سري �ملوؤ�سر�ت 

�لقت�سادية �لتي يوفرها �سكل )5: 4( �إىل تدين ن�سبة م�ساهمة �لإناث ب�سوق �لعمل يف �سلطنة عمان خلل �لفرتة )1993-

2010(؛ �إذ بلغ هذ� �ملعدل )6.7%( لعام 1993م ولي�سل �إىل )18.7%( لعام 2003م ولريتفع ب�سكل و��سح �إىل )%25.3( 

لعام 2010م.  ويبدو �أن �لأعو�م ما بني 1993 م و2010م قد �سهدت تغيري�ت كبرية يف �جلو�نب �لجتماعية و�لقت�سادية 

و�لثقافية على �سعيد �ل�سلطنة، �نعك�ست على �رتفاع ن�سب م�ساهمة �ملر�أة ب�سوق �لعمل حيث �رتفعت خلل تلك �لفرتة �إىل 

ما يقارب ثلث �أ�سعاف. 

�سكل )5: 5( ن�سبة م�ساهمة �ملر�أة من �إجمايل �لقوى �لعاملة للفرتة )2014-2010(
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نسبة مساھمة المرأة في اجمالي القوى العاملة

�مل�سدر: موقع �ملركز �لوطني للإح�ساء و�ملعلومات 
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كما توؤكد نتائج �سكل )5: 5( �أن هناك �رتفاًعا م�ستمًر� يف ن�سبة م�ساركة �ملر�أة بقوة �لعمل، حيث �رتفعت خلل �ل�سنو�ت 

�لأخرية )2012، 2013، 2014( من )14.3( �إىل )14.7( و�سوًل �إىل )15.4(. ويبدو �أن �لإناث يف �ملجتمع �لعماين 

�ملعا�سر لديهن حمركات قوية لدخول �سوق �لعمل رغم �ملعوقات �لجتماعية و�لثقافية �لتي تو�جههن و�لتي حتول �أحياًنا 

دون ح�سولهن على فر�س عمل منا�سبة.

�سكل )5: 6(: تطور �أعد�د �لن�ساء �لعمانيات �لعاملت يف )�لقطاع �حلكومي و�خلا�س( للفرتة 2011-

2015
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2011

2012

2013

2014

2015

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 

تظهر نتائج �سكل )5: 6( �رتفاع عدد �لن�ساء �لعاملت خلل �لفرتة 2011-2015 حيث بلغ عددهن عام 2011 )99182( 

�ملر�أة  تعليم  �رتفاع م�ستويات  �أن  ويبدو  �إىل )130077( عام 2015.  لي�سل  �لفرتة ذ�تها  �لعدد خلل  �رتفع هذ�  بينما 

وزيادة ن�سب حت�سرها ز�د من ن�سب م�ساهمتها يف �لعديد من �ملجالت �ملهنية �لعملية يف �لقطاع �لعام و�خلا�س.    
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�سكل )5: 7( : �لتوزيع �لن�سبي للعاملني يف �لقطاع �حلكومي ح�سب �جلن�سية و�لنوع لعام 2015
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ذكورإناث

عماني وافد

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 

وبن�سبة  �لقطاع �حلكومي  �لعمل، يرتكزن يف  �مل�ساهمات يف �سوق  �لعمانيات  �لإناث  �أغلب  �أن  يلحظ من �سكل )5: 7( 

�لقطاع  �لو�فد�ت يف  �لن�ساء  ن�سبة  تتجاوز  بينما مل  �لفرتة،  بنف�س  للذكور  مقارنة يف )%49.7(  م  لعام 2015   )%35(

�حلكومي عن )6.2%( من �إجمايل �لعاملني يف �لقطاع ذ�ته. وهي نتيجة تو�سح باأن هناك �جتاهات و��سحة لدى �لعمالة 

�ملحلية �لعمانية بغ�س �لنظر عن نوعها �لجتماعي للعمل يف �لقطاع �حلكومي مقارنة بالقطاع �خلا�س.

يع اإلناث العامالت وفقا لقطاع العمل توز

�سكل )5: 8( توزيع �لإناث �لعاملت وفقا للقطاع »�حلكومي و�خلا�س« لعام 2015
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�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 
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فيه  �لعمانيات  �لعاملت  بلغ عدد  �لقطاع �حلكومي حيث  �لعمانيات يف  �لن�ساء  تركز  �رتفاع  �سكل )5: 8(  نتائج  تظهر 

�لو�فد�ت يف  تركز  �ل�سكل  نتائج  باملقابل تظهر  نف�سه.  �لقطاع  �لو�فد�ت يف  �لعاملت  )79832( مقابل )14148( من 

�لقطاع �خلا�س حيث بلغ عدد �لن�ساء �لو�فد�ت �لعاملت فيه )173197( مقابل )50245( من �لعاملت �لعمانيات يف 

�لقطاع ذ�ته. وهي نتيجة توؤكد ما خل�س �إليه �سابقا بخ�سو�س زيادة توجه �لإناث �لعمانيات للعمل يف �لقطاع �حلكومي 

و�لتي عزيت لعتبار�ت �قت�سادية و�جتماعية خمتلفة.  

�سكل )5: 9(: تطور �أعد�د �لن�ساء �لعمانيات �لعاملت يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س للفرتة 2015-2011
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�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 

لت�سل   2015-2011 �لفرتة  خلل  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لعاملت  �لعمانيات  �أعد�د  �رتفاع   )9  :5( �ل�سكل  نتائج  تبني 

)64619( عام 2011،  بينما و�سلت يف عام 2015 �إىل )79832(، كما تظهر �لنتائج �رتفاع �أعد�د �لعمانيات �لعاملت 

يف �لقطاع �خلا�س �أي�سا خلل �لفرتة نف�سها لتبلغ عام 2011 )34563( بينما بلغت لعام 2015 )50245(. ما ي�سري �إىل 

��ستمر�ر تزياد توجه �لإناث �لعمانيات للعمل يف �لقطاع �حلكومي خلل �لفرتة )2015-2011(. 

5-5- الحالة االجتماعية للمرأة
جدول)5: 2(: �حلالة �لجتماعية للمر�أة �لعمانية خلل �لفرتة )2014-2010(

20102014�حلالة �لجتماعية للمر�أة

41.9%39.5%مل ي�سبق لها �لزو�ج

53.4%50.7%متزوج حاليا

2.8%2.7%مطلق

1.9%7%�أرمل

100%100%�لإجمايل

�مل�سدر: �ل�سكان و�لتنمية 2014، �مل�سح �لعنقودي 2014
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         تربز �لنتائج باأن هناك �رتفاعًا مهًما يف ن�سب �لزو�ج لدى �لإناث �لعمانيات خلل �لفرتة )2010-2014(م لريتفع 

من )50.7%( �إىل �أكرث من �لن�سف بقليل )53.4%( لعام 2014، كما بينت �لنتائج �نخفا�س ن�سبة �لطلق لدى �لن�ساء 

لت�سل �إىل )2.7%( لعام 2010 و�إىل )2.8%( لعام 2014، بينما تنخف�س ن�سبة �لرتمل لديهن من)7%( لعام 2010، 

مقابل )1.9%( فقط للعام 2014، وهو موؤ�سر �جتماعي يحمل م�سامني مهمة حول م�ساألة متا�سك �لأ�سرة �لعمانية وعدم 

تعر�سها للتفكك يف ظل �لتحولت �ل�سريعة و�لعميقة �لتي ي�سهدها �ملجتمع �لعماين �ملعا�سر.

5-6- مؤشرات تمكين المرأة في المجال البرلماني
�لقر�ر �خلا�سة  تربط بع�س �لدر��سات �ملتخ�س�سة بني �رتفاع عملية متكني �ملر�أة، وزيادة فر�س و�سولها ملر�كز �سنع 

بال�ساأن �لربملاين يف �لدولة بزيادة عملية متكينها وزيادة فر�س �حتللها ملكانات و�أدو�ر �أكرث �أهمية يف �ملجتمع. ويبدو 

�أن �أهم �ملوؤ�سر�ت �مل�ستخدمة يف قيا�س متكني �ملر�أة يف �ملجال �ل�سيا�سي يتمثل يف ن�سبة م�ساهمتها يف جمل�س �لدولة ويف 

جمل�س �ل�سورى.

جدول )5: 3(: موؤ�سر�ت متكني �ملر�أة يف �ملجال �لربملاين

�لربملان

1995

%

2000

%

2005

%

2010

%

2015

%

4.95.17.88.89.5جمل�س عمان )جمل�س �ل�سورى وجمل�س �لدولة(

9.89.115.518.417.9جمل�س �لدولة

2.42.42.401.2جمل�س �ل�سورى

�مل�سدر: �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016

�ل�سورى  ي�سمل )جمل�س  �لذي  عمان  �لعمانية يف جمل�س  �ملر�أة  م�ساركة  ن�سبة  �رتفاع   )3  :5( يلحظ من خلل جدول 

وجمل�س �لدولة( من )4.9%( يف عام 1995م �إىل )9.5%( لعام 2015م، يف حني �نخف�ست ن�سبة متثيل �ملر�أة يف جمل�س 

�ل�سورى من )2.4%( عام 1995 م �إىل )1.2%( لعام 2015م.  وهي نتائج توؤكد باأن ن�سبة �ملقاعد �لتي ت�سغلها �ملر�أة 

يف �لوز�ر�ت »كوزر�ء ووكلء وزر�ء« ويف �لربملانات �لوطنية ما ز�لت منخف�سة خا�سة يف جمل�س �ل�سورى ودون �لطموح 

�لقر�ر يعد ق�سية  و�أن ق�سية متكني �ملر�أة يف �ملجال �لربملاين ومتكينها من �مل�ساهمة باتخاذ و�سناعة  �لوطني؛ خا�سة 

جوهرية ومن �لق�سايا �لأ�سا�سية �لتي مت�س حياة �ملر�أة وحياة �ملجتمع �لعماين برمته. وهذ� يتفق مع ما دعت �إليه م�سامني 

�أهمية م�ساألة متكني �ملر�أة يف جمال �مل�ساركة �لفاعلة يف �ل�ساأن �لعام، و�لو�سول �إىل مر�كز �سنع  �إعلن �لقاهرة حول 

�لقر�ر، و�عتماد �لتد�بري �ملختلفة بهذ� �خل�سو�س. 



الفصل السادس

الصحة اإلنجابية
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6-1- تمهيد 
يعد مفهوم �ل�سحة �لإجنابية من �ملفاهيم �جلديدة يف �ملد�ولت �لدولية �لتي تركز على ق�سايا �ل�سكان و�سحة �ملر�أة 

�أثناء عملية �حلمل و�لإجناب، وقد مت تبني هذ� �ملفهوم لأول مرة يف عقد �لت�سعينات من �لألفية �لثانية و�ساع ��ستعماله 

لتو�سيف جمموعة حمددة من �لق�سايا �ل�سحية ذ�ت �لعلقة باحلمل و�لإجناب، و�سحة �ملر�أة �لإجنابية. وميثل مفهوم 

تنظيم �لأ�سرة �أهم ركائز �ل�سحة �لإجنابية و�لرعاية �ل�سحية �لأولية على حٍد �سو�ء. 

هذه  لدر��سة  �لآتية  �لأجز�ء  �إفر�د  مت  فقد  جو�نبها،  و�أهم  �لإجنابية  �ل�سكان  �سحة  مللمح  دقيق  حتديد  �إىل  وللو�سول 

�مل�ساألة من �جلو�نب �لآتية: �ل�سحة �لإجنابية، رعاية �لأمومة �أثناء �حلمل )�ملرتدد�ت على �لعياد�ت �ل�سحية �أثناء فرت�ت 

�لنفا�س وحالت �لعتلل �ملت�سلة بها، �ملباعدة بني  �أثناء  �لنفا�سية، �لرعاية  �لوفيات  �حلمل(، وفيات �لأمهات، معدل 

�لولد�ت، و�سائل تنظيم �لأ�سرة، �أنو�ع و�سائل تنظيم �لن�سل �مل�ستخدمة، �لر�ساعة �لطبيعية، ووفيات �لأجنة و�لإجها�س.

6-2- رعاية األمومة أثناء الحمل )المترددات على العيادات الصحية أثناء فترات الحمل(

جدول )6: 1( بع�س موؤ�سر�ت �ل�سحة �لإجنابية خلل �لفرتة )2015-2000(

�لن�سبة% �لعام �ملوؤ�سر

%96.8 2000

99.7%ن�سبة �لولد�ت �لتي جترى حتت �إ�سر�ف �أخ�سائيني �سحيني مهرة 2014

%99.8 2015

%99 2000

�حل�سول على �لرعاية �ل�سحية قبل �لولدة )زيارة و�حدة على �لأقل( من �إجمايل �حلو�مل

%99.3 2014

%75.7 2000

71.3%�حل�سول على �لرعاية �ل�سحية قبل �لولدة )�أربع زيار�ت على �لأقل( 2014

%76.5 2015

�مل�سدر: موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016، �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015

ت�سري نتائج جدول )6: 1( باأن �لن�سبة �لأكرب من �لن�ساء )99.3%( مت تغطيتهن بالرعاية �ل�سحية قبل �لولدة )زيارة 

و�حدة على �لأقل( عام 2014م، و�أن )99.7%( من �لولد�ت متت حتت �إ�سر�ف طبي يف نف�س �لعام مقارنة بـ )%96.8( 

يف عام 2000م؛ مما يجنبهن ويجنب �ملو�ليد �جلدد كثري من �ملخاطر و�لتعقيد�ت �ملمكن �أن يتعر�سو� لها �ثناء عمليات 

�حلمل و�لولدة. كما �أن )71.3%( من �لن�ساء �حلو�مل قمن بزيارة مر�كز �ل�سحة �لإجنابية )لأكرث من �أربع مر�ت( 

بـ  مقارنة   ،2015 عام  مر�ت(  �أربع  من  )لأكرث  �لإجنابية  �ل�سحة  مر�كز  بزيارة  قمن  منهن  و)%76.5(  2014م  عام 

)75.7%( ر�جعن �أحد مر�كز �ل�سحة �لإجنابية )�أربع مر�ت على �لأقل( خلل فرتة �حلمل خلل عام 2000م. وب�سورة 

عامة، فاإن �لنتائج تبني زيادة �هتمام �ل�سلطنة بالو�سع �ل�سحي للأمهات و�سحتهن �أثناء عمليات �حلمل و�لولدة، حيث 

تظهر �لنتائج �رتفاع ن�سب �لأمهات �ملرتدد�ت على �خلدمات �ل�سحية يف �لقطاع �حلكومي خلل عام 2014م، مقارنة 

بباقي �لأعو�م؛ وباأن �لأغلبية �لعظمى منهن متت ولدتهن حتت �إ�سر�ف طبي، وح�سلن على رعاية �سحية قبل �لولدة يف 

�مل�ست�سفيات و�لعياد�ت �خلارجية يف �لقطاع �ل�سحي. 
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6-3- وفيات األمهات 
تعرف منظمة �ل�سحة �لعاملية وفاة �لأمهات: باأنها تلك �لأمناط من �لوفاة �لناجتة عن �لوفاة �أثناء عملية �لولدة و�ملمتدة 

لغاية 42 يوًما من �لولدة، ب�سرف �لنظر عن مدة �حلمل ومكانه، وتنتج من جر�ء �أ�سباب مت�سلة بتفاقم عمليات �حلمل 

و�لإجناب وتعقيد�تها، �أو لأ�سباب متعلقة بطرق �ملعاجلة، دون �أن يحدث ذلك نتيجة حو�دث �أو عو�مل خارجية )منظمة 

�ل�سحة �لعاملية، 1992ب(.

لكل  �لأمهات  وفيات  هو عدد  �لنفا�س،  حالة  �أثناء  �لأمهات  وفيات  لقيا�س  و�مل�ستخدم  �سيوًعا  �لأكرث  �ملقيا�س  �أن  ويبدو   

100.000 مولود حي؛ وتقت�سي عملية قيا�س وفيات �لأمهات �أثناء �لنفا�س �ملعرفة �لدقيقة بطبيعة و�أ�سباب وفيات �لن�ساء 

وبهذ�   .)2002 �ملتحدة،  �لأمم  �ل�سكان،  �سعبة  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ل�سوؤون  )�إد�رة  �لإجنابية  حياتهن  مدة  خلل 

�ل�سياق، فقد �أفرد �سكل )1:6( ملعاينة ور�سد تطور وفيات �لأمهات يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة �لزمنية )2015-2005(.

�سكل )6: 1( تطور معدلت وفيات �لأمهات لكل 100.000 مولود حي للفرتة )2015-2005(

١٥٫٤
١٣٫٢

٢٢٫٩

١٦٫٧

١٣٫٤

٢٦٫٤

١٥٫٩

١٧٫٨

١٢٫٣

١٨٫٣

١٧٫٥

٠٫٠٠%

٥٫٠٠%

١٠٫٠٠%

١٥٫٠٠%

٢٠٫٠٠%

٢٥٫٠٠%

٣٠٫٠٠%

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: �لكتاب �لح�سائي �ل�سنوي 2016 

تو�سح نتائج �ل�سكل �أعله، باأن معدل وفيات �لأمهات قد بلغ )15.4( لعام 2005م، و�رتفع لي�سل �إىل )17.8( لكل 100 

�ألف مولود حي لعام 2012م. ولي�سجل م�ستويات يتخللها كثري من �لتذبذب خلل �لفرتة �ملمتدة بني )2013-2015(، حيث 

�نخف�س يف عام 2013 �إىل )12.3( و�رتفع عام 2014م �إىل )18.3( وليعاود �لنخفا�س �إىل )17.5( لعام 2015م. وهي 

نتيجة تك�سف تذبذب وعدم ثبات م�ستويات وفيات �لأمهات خلل �ل�سنو�ت �خلم�س �لأخرية؛ 

 كذلك ت�سكل وفيات �لأمهات �لناجتة عن عمليات �حلمل و�لإجناب ب�سن مبكرة �سببا �آخر ومهما لوفيات �لأمهات، وذلك 

ب�سبب �قرت�ن �إجنابهن بعمر مبكر ب�سعف ن�سوجهن بيولوجًيا، وعدم �كتمال قدرتهن �لطبيعية على �لإجناب. وقد �أفرد 

�سكل )2:6( ملعاينة تطور معدلت �لولد�ت لدى �ملر�هقات خلل �لفرتة )2014-1993(.
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�سكل )6: 2(: تطور معدلت �لولد�ت لدى �ملر�هقات )15-19( �سنة.

١١
١١٫١١٤٫١

٣١٫٩

٥٩٫٦
٦١٫٨

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠١٤٢٠١٠٢٠٠٥٢٠٠٠١٩٩٥١٩٩٣

�مل�سدر: )1993-2010( �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2014 و�مل�سح �لعنقودي متعدد �ملوؤ�سر�ت 2014 

ت�سري نتائج �ل�سكل �أعله �إىل �نخفا�س معدلت �لولد�ت لدى �ملر�هقات )15-19�سنة( ب�سورة كبرية عما كانت عليه 

�سنة 1993، ولت�سل �إىل )11.1( مولود لكل 1000 �مر�أة عام 2010م، لتنخف�س قليل بعد ذلك لت�سل �إىل )11( مولود� 

لكل 1000 �مر�أة يف عام 2014م. وهي نتيجة تو�سح حجم �لإجناز�ت �لتي حققتها �ل�سلطنة يف جمال حت�سني �ل�سحة 

�لإجنابية لدى �لأمهات �ل�سغري�ت وتخفي�سها خلل �لعقد �لأخري ب�سكل كبري وملفت للنتباه. 

 6-4- المباعدة بين الوالدات
�لأم  ورعاية  �لإجنابية  �ل�سحة  بر�مج  �سمن  1994م  عام  يف  عمان  ب�سلطنة  �لولد�ت  بني  �ملباعدة  برنامج  تقدمي  بد�أ 

و�لطفل، وكان يهدف لتوعية �لأمهات باأهمية م�ساألة �ملباعدة بني �لأحمال، وتوعيتهن مب�سامني �لعلقة �لقائمة بني »طول 

فرته �ملباعدة بني �ملو�ليد ح�سب ترتيبهم و�سرعة عملية �لنتقال للح�سول على طفل �آخر« و�سحتهن و�سحة �أطفالهن. وقد 

�كت�سب هذ� �ملفهوم �أهميته من طبيعة �لعلقة �ملحاكة بني �حلالة �ل�سحية للأم و�لطفل و�حتمالت وفاتهما وطول فرت�ت 

�ملباعدة بني �لولد�ت وتكر�رها؛ �إذ �أن معظم �لعو�ئد �ل�سحية �سو�ء للطفل �أو للأم تربز عندما تكون فرتة �ملباعدة بني 

�إيجاًبا على �سحة �لأم من خلل: �إعطائها فر�سة للمباعدة بني  )3-5( �سنو�ت1. حيث تنعك�س زيادة فرت�ت �ملباعدة 

�لأحمال و�إر�حتها من عمليات �حلمل و�لإجناب �ملتتايل. وعليه ير�سد جدول )6: 2( تطور ن�سب �لن�ساء �لعمانيات �للتي 

يلجاأن للمباعدة بني �لأحمال لأكرث من ثلث �سنو�ت خلل �لفرتة )2014-2000(. 

1 ت�سكل �لر�ساعة �لطبيعية �أهم و�سائل �ملباعدة بني �ملو�ليد؛ �إذ ت�سهم يف �حلماية من �حلمل �إىل حٍد كبرٍي، حيث متتد فرتة �حلماية هذه �إىل ت�سعة �أو ع�سرة �أ�سهر و�أكرث، 

ومع ذلك فاإنها لي�ست مانًعا موؤكًد�؛ فعند توقف "�لر�ساعة �لطبيعية" يبد�أ ج�سم �ملر�أة باإفر�ز �لبوي�سات يف غ�سون �سهرين تقريًبا، ما يعزز من فر�س حملها.
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جدول )6: 2( ن�سبة فرت�ت �ملباعدة بني �ملو�ليد لأكرث من 3 �سنو�ت.

�لن�سبة �لعام

%32 2000

%34.6 2014

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015 

تربز نتائج جدول )6: 2( �رتفاع ن�سبة فرت�ت �ملباعدة بني �لأحمال لدى �ل�سيد�ت لأكرث من 3 �سنو�ت من )32%( لت�سل 

�إىل )34.6%( عام 2014 م، ويبدو �أن هذ� �ملعدل رغم �رتفاعه عن عام 2000م؛ �إل �أنه يبقى �أقل كثري� من �لطموح. 

6-5- وسائل المباعدة بين الوالدات
ومبا�سًر� يف  رئي�سًيا  ي�سكل عن�سًر�  �لولد�ت  بني  �ملباعدة  ��ستخد�م طرق  �أن  على  �لدميوغر�فية  �لأدبيات  توؤكد معظم 

خف�س م�ستويات �خل�سوبة �ل�سكانية، كما يعد �مل�سوؤول عن �إجناح بر�مج تنظيم �لن�سل )�لأمم �ملتحدة، 2002(، ويعد 

ركًنا �أ�سا�سًيا من �أركان �ل�سحة �لإجنابية، مَيكن �لأزو�ج من ممار�سة حقهم يف �أن يقررو� بحرية ومب�سوؤولية عدد �لأطفال 

�لذين يرغبون باإجنابهم و�لفرتة �لزمنية �لفا�سلة بينهم وتوقيت �إجنابهم، وهو حق تقرر ب�سكل ر��سخ يف موؤمتر �لأمم 

�ملتحدة �ملعني بال�سكان و�ملعقود يف عام 1974 م، و�أكدت ن�سو�سه يف �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية �ملنعقد يف �لقاهرة 

عام 1994م )�لأمم �ملتحدة، 1975، 1995، �إد�رة �ل�سوؤون �لقت�سادية و�لجتماعية �سعبة �ل�سكان، �لأمم �ملتحدة، 2002(.

جدول )6: 3( تطور ن�سب ��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت لل�سيد�ت خلل �لفرتة )2014-1995(

ن�سبة �ل�ستخد�م �ل�سنة / �لعام

%23.7 1995

%31.7 2000

%24.4 2008

%29.7 2014

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي 2015، وز�رة �ل�سحة

 ت�سري نتائج جدول رقم )6: 3( �إىل �رتفاع ن�سب ��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت بني �لأزو�ج يف �ملجتمع �لعماين من 

)23.7%( لعام 1995م، ولرتتفع �إىل )31.7%( لعام 2000م، ثم تعاود �لنخفا�س يف عام 2014م لتقارب )%30.0(. 

مما يوؤكد باأن هناك �إقباًل متذبذبا على ��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت من قبل �لأزو�ج يف �ملجتمع �لعماين خلل 

�لعقدين �لأخريني. كما تبقى هذه �لن�سب منخف�سة مقارنة مبتو�سط �ل�ستخد�م �لعاملي �لذي بلغ )62%( جلميع �لو�سائل 

 ،)2016 ،Population References Bureau(
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6-6- أنواع وسائل المباعدة بين الوالدات 

�سكل )6: 3( �لتوزيعات �لن�سبية وفقا لنوع و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت 2015

٢٦٫٩

٣٢٫٨

١٦٫٨

١٢٫٦

١٠٫٩

الحقن

Pop الحبوب

العازل الطبي

Coc حبوب

اللولب

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015 

�ملجتمع  يف  �لأزو�ج  قبل  من  �مل�ستخدمة  �لولد�ت  بني  �ملباعدة  و�سائل  �أكرث  �أن  يت�سح   )3  :6( �سكل  نتائج  �إىل  بالنظر 

�لطبي  �لعازل  ثم   ،)26.9( وبن�سبة  �حلقن  �لرتتيب  حيث  من  يليها   ،)32.8( بن�سبة   )POP( �حلبوب  هي  �لعماين 

�أما �لو�سائل �لأقل ��ستخد�ما فقد جاء �للولب وبن�سبة مل  Coc( وبن�سبة )12.6(،  وبن�سبة )16.8( ويليها �حلبوب ) 

تتجاوز )10.9(. 

6-7- االحتياجات غير الملباة في مجال المباعدة بين الوالدات 
 على �لرغم من �لنمو �ملت�سارع و�لطارئ على م�ستويات ��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت بني �لأزو�ج يف �ملجتمع 

�لعماين؛ �إل �أن �ل�سو�هد �ملتوفرة ت�سري �إىل �أن �لإ�سكاليات ذ�ت �لعلقة مبحدودية �ختيار و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت، 

ف�سًل عن تلك �لإ�سكاليات �لثقافية و�لجتماعية �مللزمة ل�ستخد�مها وما يقرتن بها من معتقد�ت خاطئة، قد �أ�سهمت 

�لجتماعية  �ملفاهيم  �أهمية  على  �لدميوغر�فية  �لأدبيات  وتوؤكد  عالية.  �لو�سائل  لهذه  �مللباة  غري  �لحتياجات  �إبقاء  يف 

�لأ�سرة  �لولد�ت يف تو�سيع �لفجوة بني �لحتياجات يف جمال تنظيم  �ملباعدة بني  و�لثقافية �مللزمة ل�ستخد�م و�سائل 

وعدم �للجوء ل�ستخد�مها خا�سة و�أنها حتمل دللت وموؤ�سر�ت مهمة حول حجم �حتياجات �لأزو�ج ملثل هذ� �لنوع من 

�خلدمات. و��ستناًد� �إىل �لتعريف �ملف�سل ملفهوم �لحتياجات غري �مللباة، فقد مت ت�سنيف �لن�ساء �للو�تي ي�ستخدمن طرقا 

تقليدية �أو غري �آمنة �أو غري مريحة، �أو طرقا غري �سحيحة لتنظيم �لأ�سرة، كن�ساء ذو�ت �لحتياجات غري �مللباة يف جمال 

خدمات تنظيم �لأ�سرة.



المالمح الديموغرافية لسكان عمان74

جدول )6: 4( �لحتياجات غري �مللباة يف جمال �ملباعدة بني �لولد�ت

�لن�سبة �لعام �حلالة

%58 1997 �حلاجة غري �مللباة يف جمال �ملباعدة بني 

55.9%�لولد�ت 2008

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي 2015، وز�رة �ل�سحة

تو�سح نتائج جدول )6: 4( باأن معدل �لنت�سار للحتياجات غري �مللباة خلدمات �ملباعدة بني �لولد�ت و�سل �إىل )%55.9( 

لعام 2008 م مقارنة بـــ )58%( لعام 1997م، وبدرجة �رتفاع طفيفة مل تتجاوز )%1.99(. 

6-8- الرضاعة الطبيعية
 تعد �لر�ساعة �لطبيعية �أحد �أهم �مل�سادر لتعزيز �سحة �لأم و�لطفل، وت�سري �لدر��سات �حلديثة بهذ� �خل�سو�س، �إىل �أن 

للر�ساعة �لطبيعية منافع عديدة يف جمال مناعة �لطفل و�سحة �لأم، فحليب �لأم هو �أف�سل غذ�ء للطفل؛ و�لأطفال �لذين 

ير�سعون ر�ساعة طبيعية هم عادة �أقل عر�سة من غريهم ل�سوء �لتغذية و�ملر�س. 

جدول )6: 5(: م�ستويات �لر�ساعة للأطفال �لعمانيني و�أمناطها خلل �لأعو�م )2014، 2015(

20142015�حلالة

عند �لولدة

94.793.4ر�ساعة طبيعية فقط

0.50.4ر�ساعة طبيعية مع �سو�ئل

4.76.2حليب �سناعي و�أخرى

عند 6 �سهور من �لعمر

12.411.8ر�ساعة طبيعية فقط

0.80.4ر�ساعة طبيعية مع �سو�ئل

86.887.8حليب �سناعي و�أخرى

عند 18 �سهر من �لعمر

0.91.3ر�ساعة طبيعية فقط

00ر�ساعة طبيعية مع �سو�ئل

99.198.7حليب �سناعي و�أخرى

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015، وز�رة �ل�سحة

تبني نتائج جدول )6: 5( �رتفاع ن�سبة �لر�ساعة �لطبيعية لدى �لأمهات �لعمانيات، حيث بلغت )93.4%( عند �لولدة، 

بينما �نخف�ست هذه �لن�سبة لدى �لن�ساء �للتي ير�سعن ر�ساعة طبيعية فقط بعد )6( �أ�سهر من �لعمر لتبلغ )%11.8( 

فقط. ولتنخف�س مرة �أخرى بعد )18( �سهر� من عمر �لطفل لت�سل �إىل )1.3%(. كما يلحظ �رتفاع ن�سبة ��ستخد�م 

�حلليب �ل�سناعي بارتفاع عمر �لطفل، حيث تبلغ ن�سبة �ل�ستخد�م عند �لولدة )6.2%(، بينما ت�سل عند )6( �أ�سهر 

باأن �لأطفال �لذين ير�سعون من  �ل�سياق  )87.8%(، وعند عمر )18( �سهر� )98.7%(. وتوؤكد �لأدبيات �لطبية بهذ� 
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�أمهاتهم ب�سكل تام )�أي ر�ساعة طبيعية تامة ل يتخللها �إعطاء �لطفل �أي �سيء �آخر �إىل جانب حليب �أمه( يجعلهم �أقل 

ت�سجيع  �أهمية  يوؤكد  ما   ،)2007  ،Elmagri & Shourbagy( �لتغذية  و�سوء  وللإ�سهال  �لتنف�سية  للأمر��س  عر�سة 

�لإر�ساع �لطبيعي يف �ل�سلطنة خا�سة خلل �ل�سنة �لأوىل من حياة �لطفل.

جدول )6: 6( و�سيط مدة �لر�ساعة للأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم )0 - 3(  لعام 2014

�لو�سيطنوع �لر�ساعة

20.7�أي ر�ساعة طبيعية

1.5ر�ساعة طبيعية خال�سة

�مل�سدر: �مل�سح �لعنقودي �ملتعدد �ملوؤ�سر�ت.

تبني نتائج جدول )6: 6( �أن �لو�سيط لأي ر�ساعة طبيعية للأطفال دون �سن �لثالثة يبلغ )20.7( �سهًر�، يف حني يبلغ 

للر�ساعة �لطبيعية مدة �سهر ون�سف �أي للر�ساعة �لطبيعية �خلال�سة بدون �إدخال �أي �سو�ئل �أو �أغذية معززة لذلك. 

6-9- وفيات األجنة واإلجهاض

�سكل )6: 4(: تطور معدلت �لإجها�س لكل 1000 �سيدة )15-49( �سنة خلل �لفرتة )2015-1990(

٢٠٫٨

١٦٫٩

١١٫٩

٩٫٢ ٩٫١

٨٫١

١٠٫٨ ١٠٫٣ ٩٫٩ ١٠٫١

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: د�ئرة �ملعلومات و�لح�ساء، �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي، 2015

�أن هناك  �لنتائج  �لفرتة )1990-2015(، حيث تو�سح  �ل�سلطنة خلل  �لإجها�س يف  ير�سد �سكل )6: 4( تطور معدل 

�إىل  �إذ تر�جع هذ� �ملعدل من )20.8 لكل 1000 �مر�أة لعام 1990 م  �نخفا�سا و��سًحا وملمو�ًسا يف معدل �لإجها�س، 

)11.9( لعام 2000م لي�سل �إىل )9.2( لعام 2005م، وليعاود �لرتفاع بعد عام 2012م ليبلغ )10.8( و�إىل )10.1( 

عام 2015م. 



الفصل السابع

حالة كبار السن



79 المالمح الديموغرافية لسكان عمان

7-1- تمهيد
تعد �سريحة �مل�سنني يف �ملجتمع �لعماين �أكرث �ل�سر�ئح �لجتماعية تاأثًر� بالتحولت �لتي مر بها �ملجتمع يف �لآونة �لأخرية؛ 

ب�سبب عمق تاأثري هذه �لتحولت على نظمه �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية، و�لتقدم �ملذهل يف ��ستخد�م �لتكنولوجيا 

�لطبية، و�لتي �أ�سهمت يف �ت�ساع هذه �لفئة �لعمرية وزيادة �أعد�دها، وزيادة حدة م�ساكل هذه �ل�سريحة من �ل�سكان يف 

�ل�سنو�ت �لأخرية وتنوعها. 

وقد حددت �سعبة �لإح�ساء بالأمم �ملتحدة هذه �ل�سريحة بالفئة �لعمرية )65 �سنة فاأكرث(. وقد مت �إفر�د �جلزء �لآتي 

لدر��سة جو�نب هذه �ل�سريحة �ل�سكانية من جو�نب ذ�ت علقة يف: تطور �أعد�د �مل�سنني يف �ل�سلطنة، وتطور �ملوؤ�س�سات 

ودور �لرعاية �خلا�سة لهم، وحالتهم �لجتماعية، و�لتعليمية، و�لعملية، و�ل�سحية.

7-2- تطور أعداد المسنين في السلطنة 
ير�سد �سكل )7: 1( تطور �أعد�د �مل�سنني يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة �ملمتدة )2010-2015(، و�لذي يظهر تز�يد ن�سبهم 

من �إجمايل �سكان �ل�سلطنة خلل �لفرتة �مل�سار �إليها.

�سكل )7: 1( تطور �أعد�د �مل�سنني يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة )2010 -2015(

٣٫٨ ٣٫٨

٦

٦ ٥٫٩ ٦

٠

٢

٤

٦

٨

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015 

عام  و�سلت  فقد  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  خلل  �ل�سلطنة  يف  �مل�سنني  �أعد�د  يف  مطردة  زيادة  وجود  �إىل  �أعله  �ل�سكل  ي�سري 

2010م �إىل )101145( ن�سمة، لي�سكلو� ما ن�سبته )3.8%( من �إجمايل عدد �سكان �ل�سلطنة، ولرتتفع ن�سبتهم بحيث مل 

تتجاوز عتبة �لـ)6.0%( من �إجمايل عدد �ل�سكان يف عام 2015م، مما يوؤكد �أن هناك تز�يًد� يف �أعد�دهم من �إجمايل 

ا ملا ت�سهده �ل�سلطنة من تقدم �سحي و�نت�سار للخدمات �لطبية �مل�ساندة �لتي �أ�سهمت بدورها يف  عدد �ل�سكان، خ�سو�سً

رفع معدلت تعمري �ل�سكان؛ �لأمر �لذي يرتتب عليه �رتفاع حجم �مل�سوؤوليات �لجتماعية و�لقت�سادية �مللقاة على عاتق 

�لفئة من  لهذه  �لهتمام  �إعطاء مزيد من  �أهمية  يو�سح  ما  وعلى عاتق �حلكومة.  �ل�سكان  �قت�سادًيا من  �لن�سطني  فئة 
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�ل�سكان، و�سرورة �لدفع مبزيد من �لدر��سات ملعاينة �لتحديات �لناجمة عن �لت�ساع �ملتوقع لهذه �لفئة من �ل�سكان ذ�ت 

�خل�سو�سية �لجتماعية و�ل�سحية و�لقت�سادية �ل�سديدة.

يع الجغرافي للمسنين  7-3- التوز

جدول )7: 1(: �لتوزيع �جلغر�يف للم�سنني لعام 2015م

ن�سبة �مل�سنني %�ملحافظة

21م�سقط

8.0ظفار

1.0م�سندم

2.0�لربميي

14.0�لد�خلية

20.0�سمال �لباطنة

12.0جنوب �لباطنة

8.0جنوب �ل�سرقية

7.0�سمال �ل�سرقية

6.0�لظاهرة

1.0�لو�سطى

100%�ملجموع

�مل�سدر: و�قع �مل�سنني، 2016

�أما فيما يتعلق بتوزيع �مل�سنني ح�سب �ملحافظات، فيت�سح من خلل نتائج جدول )7: 1( �أن )21%( من �مل�سنني �لعمانيني 

يقطنون يف حمافظة م�سقط، تليها حمافظة �سمال �لباطنة وبن�سبة )20%(، ثم حمافظة �لد�خلية بن�سبة )14%(، بينما 

تتناق�س ن�سب تركز �مل�سنني يف كل من حمافظتي �لو�سطى وم�سندم، حيث �سجلت كل منهما ما ن�سبته )1%( من تركز 

للم�سنني �لعمانيني مقارنة باملحافظات �لأخرى. 

7-4- المؤسسات ودور رعاية كبار السن وتطورها
رغم تز�يد �أعد�د �مل�سنني د�خل �ل�سلطنة وما ي�ساحب ذلك من تز�يد حاجاتهم �ل�سحية و�لقت�سادية و�لجتماعية؛ �إل 

�أنه ل توجد غري د�ر رعاية و�حدة لإيو�ء �مل�سنني )يف �لر�ستاق( وهي �سغرية ن�سبًيا ل ت�ستقبل �إل حالت قليلة ونادرة من 

معدومي �لأقارب و�لذين يحتاجون لبقائهم يف هذه �لد�ر. ولقد عمدت وز�رة �لتنمية �لجتماعية �إىل �إيجاد �أ�سر بديلة 

لرعاية بع�س �مل�سنني �لذين ل يوجد لديهم �أقارب لرعايتهم من باب حتقيق مبد�أ �لتكافل �لجتماعي. كما �فتتح �لربنامج 

�لوطني للرعاية �ملنزلية للم�سنني يف �أكتوبر 2011م بهدف تقدمي �خلدمات و�لرب�مج �لجتماعية و�ل�سحية لهم يف �إطار 

حميطهم �لجتماعي �لذي يعي�سون فيه، ويعد هذ� �مل�سروع ثمرة تعاون و�سر�كة بني وز�رتي �ل�سحة و�لتنمية �لجتماعية. 

وقد مت �إ�سهار �أول جمعية عمانية با�سم )جمعية �أ�سدقاء �مل�سنني( بولية �حلمر�ء يف 17 يناير 2010م )و�قع �مل�سنني، 

.)2016
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�سكل )7: 2(: �لتوزيع �لن�سبي للم�سنني �مل�ستفيدين من د�ر �لرعاية �لجتماعية بالر�ستاق ح�سب �جلن�س 2015

٨٠%

٢٠%

ذكور اناث

�مل�سدر: و�قع �مل�سنني ،2016 

�لتنمية  �لتي ت�سرف عليها وز�رة  �مل�ستفيدين من د�ر �لرعاية �لجتماعية بالر�ستاق  يو�سح �سكل )7: 2( ن�سبة �مل�سنني 

�لجتماعية، حيث ت�سم �لد�ر عدد� من كبار �لعمر �لذين ل يوجد لديهم معيل من �أقاربهم. و�سكل �لذكور �لن�سبة �لأعلى 

بينهم ومبا ن�سبته )80%(، مقارنة بـ )20%( للإناث، و�لظاهر �أن طبيعة تركيب �ملجتمع �لعماين، وطبيعة بنائه �لجتماعي 

و�لثقايف �ملحافظ -�لذي يعطي كثري� من �لأهمية لكبار �لعمر، ومينحهم مكانات �جتماعية عالية د�خل نطاق �لأ�سر-حد 

من �لتد�عيات �لتي طر�أت على زيادة �أعد�دهم كما حد من تفاقم �آثارها على �ملجتمع، وهو ما يتفق مع �أطروحات �إعلن 

�لقاهرة �لذي دعا ل�سرورة دعم بقاء �مل�سنني �سمن حميطهم �لأ�سري �لطبيعي، و�لذي ي�سكل جزء� من �ملنظومة �لقيمية 

للمجتمع �لعربي باأ�سره.

7-5- التركيب العمري والنوعي لكبار السن

جدول )7: 2(: �لتوزيع �لن�سبي لكبار �ل�سن وفقا للرت�كيب �لعمرية و�جلن�س لعام 2015م

%�إناث %ذكور �لإجمايل �إناث ذكور �لرتكيب �لعمري و�لنوعي لكبار �ل�سن 2015

15.1 12.9 39153 21086 18067 60-64

11.7 10.9 31693 16392 15301 65-69

9.4 9.2 26037 13125 12912 70-74

6.6 7.2 19394 9288 10106 75-79

8.4 8.6 23737 11696 12041 +80

51.2 48.8 140014 71587 68427 �لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: كتاب �لح�ساء �ل�سنوي 2016
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تو�سح نتائج جدول )7: 2( و�ملتعلقة بالتوزيع �لن�سبي لكبار �لعمر وفقا لرت�كيبهم �لعمرية و�لنوعية، �رتفاع ن�سبة �لإناث 

مقارنة بالذكور يف �لأعمار �لكبرية �أي فوق )60( �سنة وبن�سبة )51.2%( للإناث و)48.8%( للذكور. كما تو�سح �لنتائج 

�رتفاع ن�سب �مل�سنني يف �لفئات �لعمرية �خلم�سة �ملمثلة لكبار �لعمر ل�سيما فئة )60-64( لت�سل �إىل )15.1%( للإناث 

تاأخذ هذه  �سنة. يف حني  �أي بني )69-65(  �للحقة  �لعمرية  �لفئة  بفارق )2.2%(، كذلك يف  �أي  للذكور  و)%12.9( 

�لن�سبة بالنخفا�س بتقدم �لعمر )لدى كل من �لذكور و�لإناث( وتبد�أ بامليل ل�سالح �لذكور، حيث ت�سل عند �لفئة )75-

79( �إىل )7.2%( للذكور و)6.6%( للإناث.

7-6- الحالة الصحية لكبار السن
�إن �أثر عن�سر �لوفاة ل يبدو منح�سًر� فقط يف م�ساألة تغري حجم �ل�سكان، بل ميتد تاأثريه لي�سيب تر�كيبهم �لعمرية، حيث 

ترتبط �لوفاة ب�سكل د�ئم مب�ستوى �لتعمري وكرب �لعمر، �إذ تزد�د �حتمالت �لوفاة مع و�سول �لإن�سان للمر�حل �لعمرية 

�ملتاأخرة، وذلك ب�سبب ت�سارع عمليات �لهدم �لبيولوجي �مل�ساحبة لتقدمه بالعمر، كذلك ب�سبب تز�يد �حتمالت �إ�سابته 

بالأمر��س �ملزمنة ب�سكل مت�سارع خلل هذه �ملرحلة )منظمة �ل�سحة �لعاملية، 2012(. �أما فيما يتعلق باأهم �لأمر��س 

�ملمكن �أن ت�سيب كبار �لعمر، فيو�سح �سكل )7: 3( �أن هناك تبايًنا يف �أمناط هذه �لأمر��س �لتي ت�سيب هذه �لفئة من 

�ل�سكان، ل�سيما فيما يتعلق باأمر��س �جلهاز �لهيكلي و�جلهاز �لتنف�سي و�أمر��س �لقلب.

�سكل )7: 3(: �لتوزيع �لن�سبي لأهم �لأمر��س �لتي ت�سيب كبار �لعمر

أمراض الجھاز الھیكلي
۲٦%

يأمراض الجھاز التنفس
۲٥%

أمراض القلب
۱۹%

أمراض الجھاز الھضمي
۱۸%

اأمراض العین وملحقاتھ
۱۲%

�مل�سدر و�قع �مل�سنني، 2016 

�أمر��س  �إ�سابة كبار �لعمر بالأمر��س �ملزمنة؛ حيث يعاين )26.0%( منهم من  تبني نتائج �سكل )7: 3( �رتفاع ن�سب 

خا�سة باجلهاز �لهيكلي و�لع�سلي، ويعاين )25%( من �أمر��س باجلهاز �لتنف�سي، كما يعاين )19.0%( منهم من �أمر��س 

�لقلب و)18.0%( من �أمر��س �جلهاز �له�سمي، و)12%( من �أمر��س �لعني ومتلزماتها.

وبذ�ت �ل�سياق، �أ�سارت �لبيانات �إىل �أن �أمر��س �جلهاز �لدوري و�لتنف�سي متثل �أهم �لأمر��س �لتي يعاين منها �مل�سنني 

يف �ل�سلطنة؛ مما يتطلب توفري �لرعاية �لطبية �للزمة لهذه �لفئة من �ل�سكان. ومتيل هذه �لنتائج مبجملها لتاأكيد تلزم 
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هذه �ملرحلة �لعمرية بحزمة من �لأمر��س �ملزمنة �لتي ت�سهم يف زيادة معاناتهم؛ مما ي�ستدعي مزيًد� من �لهتمام من 

قبل �سناع �لقر�ر و�ملخططني بهذه �لفئة �ل�سكانية وم�ساكلها وما يلزمها من حتديات و�سعوبات خمتلفة، وهذ� يتفق مع 

ما تت�سمنه �ملو�ثيق �لدولية �لتي توؤكد حق كبار �ل�سن يف �لعي�س بكر�مة ودون تعر�سهم للإ�ساءة. 



الفصل الثامن

الحالة الصحية 
للسكان
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8-1- تمهيد
�سهد �لقطاع �ل�سحي تطوًر� كبرًي� خلل �لعقود �لثلثة �ملا�سية، ويت�سح ذلك من خلل زيادة تو�فر �خلدمات �ل�سحية 

و�لتو�سع يف �إن�ساء �مل�ست�سفيات و�ملر�كز و�لتجمعات �لطبية و�إتاحتها جلميع فئات �ملجتمع يف خمتلف �أرجاء �ل�سلطنة. وقد 

بد� و��سًحا �أثر زيادة تو�فر �خلدمات �ل�سحية و�ت�ساع �نت�سارها على �سحة �سكان �ل�سلطنة من خلل عدد من �ملوؤ�سر�ت 

�لتي �سيتم مناق�ستها خلل هذ� �لف�سل، لعل �أهمها: تو�فر �خلدمات �ل�سحية وتطورها، �لقوى �لعاملة �ل�سحية ح�سب 

�لعمر  لل�سكان،  �لجتماعي  و�لنوع  �لعمر  �لوفيات ح�سب  لل�سكان، معدل  �لوفيات  م�ستويات  �ل�سلطنة،  �ملهنية يف  �لفئات 

لل�سكان ح�سب  �ل�سلطنة، �حلالة �ل�سحية  �لأمر��س بني �سكان  �نت�سار  للنوع �لجتماعي، ومعدل  �ملاأمول وفقا  �أو  �ملتوقع 

�ملحافظات.

8-2- توافر الخدمات الصحية وتطورها

جدول )8: 1(: بع�س �ملوؤ�سر�ت �لوطنية حول  تو�فر جممعات ومر�كز �خلدمات �ل�سحية وتطورها 

)2015-2006(

�خلدمة

�لعام

2006200720082009201020112012201320142015

59595860626565666770�إجمايل �مل�ست�سفيات

5328540354735631582159586179614863226468�لأ�سرة بامل�ست�سفيات

150159167172176186192195203205�ملجمعات و�ملر�كز �ل�سحية

4578490951945563586263287049766286608914�لأطباء*

9615103941123412102128651423815624169421875619331هيئة �لتمري�س*

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016، * ل ت�سمل بيانات �لقوى �لعاملة مب�ست�سفى وز�رة �لدفاع

بلغ عدد �مل�ست�سفيات يف �ل�سلطنة )59( م�ست�سفى يف عام 2006 م لريتفع خلل عام 2015م �إىل )70( م�ست�سفى، كما ز�د 

عدد �لأ�سّرة عام 2015م �إىل )6468( �سرير�، و�رتفع عدد �ملر�كز �ل�سحية �إىل )205( مر�كز �سحية عام 2015.  كذلك 

ز�د عدد �لأطباء و�ملمر�سني و�ملمر�سات ب�سكل و��سح وكبري خلل �لأعو�م �لأخرية، لريتفع عدد �لأطباء من )4578( 

و�ملمر�سات من )9615( ممر�س  �ملمر�سني  �رتفع عدد  لعام 2015م، كذلك  �إىل )8914( طبيبا  لعام 2006 م  طبيبا 

وممر�سة لعام 2006 م �إىل )19331( ممر�سا وممر�سة خلل عام 2015؛ مما يوؤكد باأن �ل�سلطنة قد �سهدت تطور�ت 

جذرية وعميقة يف جمال �ل�سحة خلل �لأعو�م �لأخرية.
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8-3- القوى العاملة الصحية حسب الفئات المهنية في السلطنة 

جدول )8: 2( تطور �لقوى �لعاملة  يف و�زرة �ل�سحة خلل �لفرتة )2015-2012(

2015 2014 2013 2012 �لقوى �لعاملة يف وز�رة �ل�سحة 

6941 6،305 5،444 4957 �لأطباء

394 346 284 269 �أطباء �لأ�سنان

622 544 469 402 �سيادلة

16179 14623 13059 12050 ممر�سون ممر�سات

20059 18422 16082 14031 �أخرى

44195 40240 35338 31709 �إجمايل عدد �لعاملني بوزر�ة �ل�سحة

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي ، 2014.  موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016. 

ت�سري �لبيانات �لو�ردة يف جدول )8: 2( عن وجود �رتفاع و��سح يف عدد �لأطباء بني عامي )2012-2015(، حيث ز�د 

عدد �لأطباء يف �لقطاع �حلكومي خلل هذه �ملدة من )4957( طبيبًا �إىل )6941( طبيبا. كما طر�أ �رتفاع و��سح يف عدد 

�أطباء �لأ�سنان و�ل�سيادلة و�ملمر�سني و�ملمر�سات يف �لقطاع �حلكومي خلل تلك �لفرتة، مما يوؤكد وجود تطور كبري يف 

�لكو�در �لطبية �لعاملة يف �لقطاع �حلكومي خلل �لفرتة �لزمنية �ملمتدة )2015-2012(. 

جدول )8: 3( تو�فر �خلدمات �ل�سحية وتطورها يف �لقطاع �خلا�س )2015-2012(

2015 2014 2013 2012 �لقطاع �خلا�س

1،973 1787 1685 1588 �لأطباء

755 650 571 511 �أطباء �لأ�سنان

1،509 1337 1258 1201 �سيادلة

3،152 2650 2432 2229 ممر�سون/ممر�سات

1،999 2377 2291 2275 �أخرى

9،388 8776 8208 7781 �ملجموع

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي �ل�سادر عن وزر�ة �ل�سحة 2014. موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016

    تو�سح �ملعطيات �لتي يوفرها جدول )8: 3(، �أن هناك تطوًر� ملحوًظا يف �أعد�د �لقوى �لعاملة يف �لقطاع �خلا�س خلل 

�ل�سنو�ت �لأربع �لأخرية، حيث ز�د عدد �لأطباء من )1588( طبيبا عام 2012م �إىل )1973( طبيبا عام 2015م، كما 

�أ�سابت  �لتي  �لتطور  �ملقارنة بني م�ستويات  �لقطاع. وتو�سح  و�ل�سيادلة و�ملمر�سني يف نف�س  �لأ�سنان  �أطباء  �رتفع عدد 

�لزمنية نف�سها يف �لقطاع  �لكو�در �لطبية خلل �لفرتة  باأن حجم زيادة  �لكو�در �لطبية يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�س 

�حلكومي و�سل �إىل )20.9%(، وقد فاق مثيله يف �لقطاع �خلا�س �لذي �سجل ن�سبة زيادة قدرها )%16.3(. 
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8-4- مستويات الوفيات للسكان

�سكل )8: 1(: تطور معدل �لوفاة �خلام لكل �ألف من �ل�سكان خلل �لفرتة )2015-2007(

٣٫٠٨

٣٫٢٥

٣

٣٫٣ ٣٫٣

٣٫٢

٢٫٩ ٢٫٩ ٢٫٩

٢٫٧

٢٫٨

٢٫٩

٣

٣٫١

٣٫٢

٣٫٣

٣٫٤

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016 

تبني �ملوؤ�سر�ت �ملتوفرة و�ملتعلقة مبعدل �لوفيات �خلام لكل �ألف من �ل�سكان �خلا�سة بالعمانيني خلل �لعقود �ملا�سية، 

�أن هناك �نخفا�سا و��سًحا يف هذه �ملعدلت و�لتي مت عزوها لتح�سن �لو�سع �ل�سحي لل�سكان وتو�فر �خلدمات �لطبية 

�مل�ساندة و�ملنا�سبة، وب�سبب �لتنمية �مل�ستد�مة و�مل�ستمرة �لتي �سهدتها �ل�سلطنة منذ عام 1970م. حيث ت�سري معطيات 

�سكل )8: 1( �إىل �أن �ل�سلطنة قد �أحرزت تقدًما ملمو�ًسا يف هذ� �ملجال؛ �إذ �نخف�س هذ� �ملعدل من )3.3( لعام 2010م 

�إىل )2.9( لعام 2013م، ولي�ستقر على نف�س �ملعدل حتى �سنة 2015م، ويعزى هذ� �لنخفا�س خلل �ل�سنو�ت �لثلث 

�لأخرية لنت�سار �خلدمات �ل�سحية وتوفرها يف خمتلف �أنحاء �ل�سلطنة و�إىل زيادة وعي �ل�سكان وزيادة ثقافتهم �ل�سحية.
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8-5- معدل الوفيات حسب العمر  الجنس للسكان

جدول )8: 4(: �لتوزيع �لن�سبي للوفاة وفقا للعمر و�لنوع �لجتماعي ل�سكان �ل�سلطنة لعام 2014م

�لفئات �لعمرية

و�فدعماين

�جلملة�إناثذكور�جلملة�إناثذكور

1<7.9711.389.361.747.802.74

1-41.792.412.040.372.290.69

5-91.610.791.280.731.830.91

10-141.220.831.060.460.920.53

15-192.881.322.240.461.830.69

20-244.151.883.234.383.674.27

25-293.191.512.5114.1610.0913.48

30-342.801.852.4113.247.3412.26

35-392.471.472.0612.055.9611.04

40-442.701.552.2310.235.969.52

45-493.562.042.9410.416.889.82

50-545.043.174.279.777.349.37

55-595.585.965.739.685.969.06

60-647.198.187.595.486.885.71

+6547.8655.6751.056.8525.239.90

100.00100.00100.00100.00100.00100.00�ملجموع

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي 2016

تربز نتائج جدول )8: 4( باأن هناك تذبذًبا و��سًحا يف ن�سب �لوفيات ح�سب �لنوع �لجتماعي يف �سنة 2014، حيث ترتفع 

ن�سب وفيات �لذكور لأغلب �لفئات �لعمرية ل�سيما �ملمتدة من )5-54( �سنة، بينما تزد�د وفيات �لإناث يف باقي �لفئات 

�لعمرية ل�سيما �لكبرية، يف حني �أن ن�سب وفيات �لذكور �لو�فدين ترتفع عنها لدى �لإناث يف �لفئات �لعمرية من )25-

59( �سنة؛ حيث ميتلك �لذكور -كما �أ�سلفنا- خا�سة يف �لأعمار �ل�سابة �أمناًطا �سلوكية ومهنية خطرة ترفع معدلت �لوفاة 

ا للأخطار �لناجمة عن طبيعة �أعمالهم. بينهم، وهم �أكرث تعر�سً
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8-6- العمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنس 

�سكل )8: 2( �لعمر �ملتوقع عند �لولدة لل�سكان �لعمانيني ح�سب �لنوع �لجتماعي للفرتة )2015-2006(
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66

68

70

72

74

76

78

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

QƒcPçÉfEGá∏ª÷G

تبني موؤ�سر�ت �لوفاة �ملعرب عنها بتوقع �حلياة عند �لولدة للعمانيني يف �ل�سكل )8: 2( �رتفاعه من )74.3( لعام 2007م 

�إىل )75.4( عام 2011م، ولي�ستمر هذ �ملعدل بالرتفاع لي�سل )76.4( لعام 2015م،  وبفارق ي�سل �إىل  )6.1( �سنة 

مقارنة مبتو�سطات �لأعمار �ملتوقعة لكل �جلن�سني �ل�سائدة يف �لدول �ملجاورة “�لنامية” و�لبالغ )70( عاما، ويدلل هذ� 

�لرتفاع على حت�سن �لأو�ساع �ل�سحية للمو�طنني �لعمانيني، وحت�سن �خلدمات �لأولية و�لرعاية �ملقدمة لهم يف �ملناطق 

�ملختلفة من �ل�سلطنة، �لأمر �لذي �سينعك�س على رفع  م�ستويات توقع �حلياة عند �لولدة لل�سكان وزيادة معدلت �لتعمري 

يف �ملجتمع. 

8-7- معدل انتشار األمراض بين سكان السلطنة 
�إىل منط  �ملعدية  �لأمر��س  و�نتقالها من منط  �لوبائية  تغري�ت مهمة يف �خلارطة  �لأخرية  �لعقود  �ل�سلطنة يف  �سهدت 

�لجتماعية  �أن�سطتهم  وطبيعة  �لعمانيني  �ل�سكان  حياة  �أمناط  يف  �لتغري�ت  �إىل  ذلك  و�أرجع  معدية،  غري  �لأمر��س 

و�لقت�سادية و�ل�سحية، وفاعلية دور �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �لر�سمية يف �لتحكم بالأمر��س �ملعدية. وت�سكل �لأمر��س �ملعدية 

�ملنقولة بالهو�ء �أو عن طريق تلوث �لأيدي و�لأغذية و�ملياه �إ�ساقة للأمر��س غري �ملعدية مثل :�أمر��س �لقلب و�ل�سكري 

�لأمر��س  بع�س   )3  :8( �سكل  ويو�سح  �لعماين.  �ملجتمع  يف  �ملر�س  �أ�سباب  �أهم  من  �خلبيثة  و�لأور�م  و�ل�سغط  و�لكلى 

�ملن�سرة و�ملبلغ عنها لل�سكان �لعمانيني. 
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�سكل )8: 3(: �لأمر��س �لأ�سا�سية �ملبلغ عنها عام 2015

٨٧٫٨

٣٫٤٣
٢٫٤٦

١٫٨٢ ١٫٥٨ ٣

الجدیري المائي مالریا النكاف تسمم غذائي یشمل السالمونیال البروسیلة أخرى

�مل�سدر: حقائق �سحية 2015 

 2015 عام  عنها  �لتبيلغ  مت  �لتي  �لأ�سا�سية  �لأمر��س  �أكرث  من  يعد  �ملائي  �جلدري  مر�س  �أن   )3  :8( �سكل  نتائج  تبني 

وبن�سبة )87.8%( من �إجمايل �لأمر��س �لأ�سا�سية، يليها من حيث �لرتتيب مر�س �مللريا وبن�سبة و�سلت �إىل )%3.43( 

�لتبليغ عنها هو مر�س �لربو�سيلة وبن�سبة  �أقل �لأمر��س �لتي مت  �أن  �لنتائج  �إجمايل �لأمر��س �لأ�سا�سية. كما تبني  من 

 )%1.58(

�سكل )8: 4(: �لتوزيع �لن�سبي للذكور �لعمانيني 18 �سنة فاأكرث ح�سب حالة �لتدخني

١٤٫٧

٨٫١

٧٧٫١

تعاطي التبغ حالیا مدخن سابق غیر مدخن على اإلطالق

�مل�سدر: �مل�سح �ل�سحي �لعاملي �سلطنة عمان 2012
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تك�سف معطيات �سكل )8: 4( �نخفا�س ن�سبة �ملدخنني يف �ل�سلطنة، لت�سل ن�سبتهم )14.7%(، باملقابل بلغت ن�سبة غري 

�أن  تاأكيد  �إىل  �لنتيجة ملفتة للنتباه حيث متيل  �إطلقا �إىل )77.1%(، و)8.1%( مدخن �سابق،. وتعد هذه  �ملدخنني 

�لن�سبة �لعظمى من �لعمانيني هم من غري �ملدخنني. 

8-8- الحالة الصحية للسكان حسب المحافظات 

�سكل )8: 5(: معدلت �كت�ساف �لأمر��س غري �ملعدية خلل فح�س فئة �لعمر )40 فاأكرث( و�لذين قامو� 

بزيارة �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �لتابعة لوز�رة �ل�سحة خلل عام 2015

١٦٫٣ ١٣٫٥ ١١٫٧ ١٣٫٦ ١٤٫٨
١٩

١٢٫٤ ١٤٫٨ ١٣
٢١٫٥ ٢٠

٦٫٨

١٢٫٨
٣٠

١٠٫٩

٩ ١٠٫٦

٩٫٩

١١
٧٫٢ ٨٫٩

٢١٫١

٥٠٫٨
٥٩٫٨

٥٠
٤١٫٩ ٤٥٫٢ ٤٨٫١ ٤٩٫٩ ٤٨٫٥ ٤٩٫٤ ٤٦٫٧

٦٢٫٣

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

ضغط الدم سكر الدم الكولسترول

�مل�سدر: �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2015 

تبني نتائج �سكل )8: 5( و�ملتعلق باحلالة �ل�سحية لل�سكان وفًقا للمحافظات، �رتفاع ن�سبة �لإ�سابة مبر�س �ل�سكري لل�سكان 

مقارنة مبر�س �رتفاع �لكول�سرتول لدى �ملحافظات كافة، وياأتي يف �ملرتبة �لثالثة من حيث �لأمر��س �لأكرث �نت�ساًر� بني 

�لكولي�سرتول  معدلت  بارتفاع  �لإ�سابات  عدد  �رتفاع  يلحظ  كما  �لدم.  �سغط  و�لكولي�سرتول(  )�ل�سكري  بعد  �ل�سكان 

خلل عام 2015م يف حمافظة �لو�سطى وظفار وم�سقط وم�سندم، مقابل �نخفا�سها يف �لربميي، كذلك �سجلت حمافظة 

�لفرتة  خلل  �ل�سلطنة  يف  �مل�ساهد  �لدم  �سغط  �أمر��س  �رتفاع  يف  �لأعلى  �ملر�تب  �لباطنة  و�سمال  و�لو�سطى  �لظاهرة 

وب�سورة عامة،  و�لو�سطى.  م�سندم  و��سح يف حمافظة  ب�سكل  �ل�سكري  �لإ�سابات مبر�س  �رتفاع  كما يلحظ  �ملذكورة. 

بباقي  �لو�سطى مقارنة  �لكول�سرتول( يف حمافظة  �لدم  �أمر��س )�ل�سكري، �سغط  �نت�سار  زيادة  �لنتائج مبجملها  تربز 

حمافظات �ل�سلطنة، وهي نتيجة حتتاج ملزيد من �لدر��سة و�لتحليل. 



الفصل التاسع

البيئة والسكان
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9-1- تمهيد
�سهد �ملجتمع �لعماين منذ بد�ية �ل�سبعينات من �لقرن �ملن�سرم، حتولت �قت�سادية و�جتماعية مهمة وكبرية، كانت �أغلبها 

على �سكل طفر�ت مت�سارعة �رتبطت باكت�ساف م�سادر �لرثوة �لنفطية، تخللها تغري�ت عميقة يف بنية �ملجتمع، بحيث 

�أ�سبح �أكرث تركيًبا وتعقيًد�، و�ساحبها حتول يف �أمناطه �لإنتاجية �إىل �أمناط �إنتاجية حديثة، �رتبطت با�ستخد�م مكثف 

�ل�سلطنة وحميطها  بيئة  على  �نعك�ست  و�لتي  �لت�سنيع،  وزيادة حركة  �لتنمية  وترية  �رتفاع  ب�سبب  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 

�لطبيعي ب�سبب طبيعة هذه �لن�ساطات �لإنتاجية �حلديثة، وما لزمها من خملفات على حميط �لإن�سان و�لو�سط �لذي 

يعي�س يف �إطاره )من تربة وماء وهو�ء(، وما يرتبط به من مكونات. 

فرد هذ� �جلزء من �لدر��سة ملعاينة وحتليل 
ُ
 وللو�سول �إىل حتديد دقيق للعلقة بني �لبيئة و�ل�سكان يف �ل�سلطنة، فقد �أ

هذه �لعلقة ومتلزماتها. 

9-2- الكثافة السكانية
بتز�يد  وبالتايل  �ل�سكان،  �أعد�د  بتز�يد  �ملرتفعة  �ل�سكانية  �لكثافة  درجة  �رتباط  �لدميوغر�فية  �لأدبيات  �لثابت يف  من 

�خلدمات  من  �لفرد  ن�سيب  و�نخفا�س  �لتحتية،  �لبنية  على  �لإنفاق  زيادة  ذلك  ي�ساحب  ما  وعادة  �لزدحام،  ظاهرة 

�لأ�سا�سية وزيادة �لعلل �لجتماعية، وتردي �لبيئة و�ملحيط �لذي يعي�س فيه �لإن�سان. وتدل �لجتاهات �ل�سكانية �حلالية 

يف �ل�سلطنة على تز�يد معدل �لكثافة �ل�سكانية يف �أغلب حمافظاتها، نتيجة زيادة عو�مل �جلذب �ل�سكاين، وزيادة حركة 

�ل�سكان جتاه هذه �ملحافظات، وقد ترتب على ذلك �رتفاع تركزهم يف مناطق على ح�ساب مناطق �أخرى، و�قرتن بذلك 

�لكثافة  زيادة �لطلب على �خلدمات �لأ�سا�سية من مياه وكهرباء وخدمات تعليمية و�سحية. ويربز �ل�سكل )1:9( تطور 

�ل�سكانية �لتي �سهدتها �ل�سلطنة خلل �لعقود �لأخرية.

�سكل )9: 1(: تطور �لكثافة �ل�سكانية يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة )2015-1993(
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�مل�سدر: موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016 
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تبني نتائج �سكل )9: 1( �رتفاع ن�سبة �لكثافة �ل�سكانية يف �ل�سلطنة يف �لآونة �لخرية، فبعد �أن بلغ هذ� �ملعدل )6.5( ن�سمة 

/ كم2 لعام 1993م، �رتفع ب�سكل م�سطرد خلل �لأعو�م �لأخرية لي�سل �إىل )13.4( ن�سمة / كم2 عام 2015م. ويبدو 

�أن ن�سب �لكثافة �ملطرد يف �سكان �ل�سلطنة قد ر�فقها تغري�ت كبرية يف �أو�ساعهم �ل�سحية و�لجتماعية و�لقت�سادية، 

وز�د طلبهم على �خلدمات �لأ�سا�سية من �سحة وتعليم ومياه وكهرباء. وهي جو�نب تتطلب مزيد� من �لدر��سة و�لتحليل 

ملعرفة �جتاهات �لكثافة �ل�سكانية وم�سار�تها و�أماكن تركزها ون�سب توزيعها يف �ل�سلطنة، لنعكا�ساتها �ملبا�سرة على حياة 

�ل�سكان ورفاههم. 

جدول )9: 1(: �لكثافة �ل�سكانية ح�سب �ملحافظات و�مل�ساحة وعدد �ل�سكان للأعو�م )2014-2013-

)2015

�ملحافظة

�لكثافة �ل�سكانية ن�سمة لكل )كم2(

201320142015

289302.6320.3م�سقط

3.73.83.9ظفار

18.619.920.4م�سندم

1212.412.8�لربميي

12.112.613�لد�خلية

79.88285.2�سمال �لباطنة

64.667.770.7جنوب �لباطنة

21.522.222.9جنوب �ل�سرقية

11.111.511.8�سمال �ل�سرقية

55.25.3�لظاهرة

0.50.50.5�لو�سطى

12.412.913.4�ملجموع

�مل�سدر: �لكتاب �لح�سائي �ل�سنوي، 2016

�سمال  ثم  ن�سمة/ كم2،  �سكانية �سجل يف حمافظة م�سقط )320.3(  �أعلى معدل كثافة  �أن  نتائج جدول )9: 1(  تربز 

�لباطنة )85.2( ن�سمة / كم2 تلها يف ذلك جنوب �لباطنة )70.7( ن�سمة / كم2. �أما �أقل �ملحافظات من حيث �لكثافة 

�ل�سكانية فقد �سجلت يف حمافظة �لو�سطى )0.5( ن�سمة / كم2، ثم ظفار )3.9( ن�سمة / كم2، و�لظاهرة )5.3( ن�سمة 

/ كم2. و�مللحظ باأن �لكثافة �ل�سكانية يف حمافظة م�سقط تعود لكثافة تركز مر�كز �لدولة �لقت�سادية وموؤ�س�ساتها، 

ولتو�فر �لإد�رة و�خلدمات �لجتماعية و�ل�سحية، مما �أ�سهم يف زيادة عو�مل �جلذب �ل�سكاين �إليها.

وجنوب  �لباطنة  و�سمال  م�سقط  حمافظة  ت�سهدها  �لتي  و�ل�سريعة  �لعالية  �ل�سكانية  �لزيادة  معدلت  فاإن  عام،  وب�سكل 

�لزدحام  مظاهر  بروز  �حتمالت  يزيد  �أن  �ساأنه  من  �ل�سكانية  �لكثافة  معدلت  يف  زيادة  من  بها  يقرتن  وما  �لباطنة 

�ل�سكاين، كما من �ساأنه �أن يزيد فر�س بروز �لعلل �لجتماعية و�أمر��س �لقلب و�سغط �لدم وبروز �جلر�ئم و�ل�سلوكيات 

�ملنحرفة وغري �ملقبولة �جتماعيا، كما �أن من �ساأنه �أن يفاقم م�ساكل �لبيئة. 
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9-3- مدى توافر المياه الصالحة للشرب والكهرباء

أول: مدى توافر المياه المنزلية
تنظم  و��سحة  وعدم وجود خمططات  و�ل�ستنز�ف �جلائر،  �لتلوث  �لطبيعية من ظاهرة  �ملائية  �لبيئية  �لأنظمة  تعاين 

��ستخد�مها، رغم �لهتمام �لكبري �لذي تبديه �ل�سلطنة يف جمال تو�فر �سبكة مياه �ساحلة لل�سرب و�إمد�د�ت �لكهرباء، 

و�ل�ستفادة من عمليات �لتخطيط و�لتحديث �لتي تهدف �إىل �إتاحة خدمات �أ�سا�سية متطورة لل�سكان )موؤ�سر�ت �لأهد�ف 

�لأهد�ف  وتق�سي  وبقاءه،  �لأن�سان  ل�سحة  ��سا�سية  �سرورة  تعد  �لأمنة  �ل�سرب  مياه  �أن  �إذ   .)2016 للألفية،  �لإمنائية 

�لإمنائية للألفية بهذ� �ل�سياق ل�سرورة رفع ن�سب �ل�سكان �لذين تتو�فر لهم �إمكانية �حل�سول على مياه �سرب �آمنة.

�سكل )9: 2(: تطور خدمة توفري �ملياه �ملنزلية: �لإنتاج و�لتوزيع  خلل �لفرتة )2015-2006(

١٥٠٫٧ ١٥٤٫٩ ١٥٩٫٩

١٨٩٫٨
٢٢١٫٣

٢٦٣٫٢ ٢٨٣٫٦

٣٠٠٫٤

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

اإلنتاج التوزیع

�مل�سدر: �لكتاب �لح�ساء �ل�سنوي 2016 

حيث توؤكد نتائج �سكل )9: 2(  �رتفاع ن�سبة �إنتاج �ملياه من )150.7( مليون مرت مكعب لعام 2006م، �إىل )300.4( 

مليون مرت مكعب لعام 2015م. كما تبني �ملعطيات �ملتوفرة �رتفاع ن�سبة �ل�سكان �مل�ستفيدين من خدمات �ملياه و�ل�سرب من 

)75%( لعام 2003م، لت�سل �إىل ن�سبة تغطية تقارب )95.0%( لعام 2014م )ملمح �لتنمية، 2016(؛ وهو ما يوؤكد متتع 

�ل�سلطنة ب�سبكة خدمات مياه متطورة؛ ومتتعها كذلك مب�ستويات عالية من تو�سيلت �ملياه و�لتوزيع و�لإنتاج، وباأن هناك 

تطوًر� م�ستمًر� ود�ئًما يف مثل هذه �خلدمات �لتي تعد �أ�سا�سية يف حياة �لإن�سان )موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 

 .)2016
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ثانيا: مدى توافر الكهرباء المنزلية

جدول )9: 2( تطور خدمة توفري �لكهرباء �ملنزلية خلل �لفرتة )2015-1980(

�لتو�سيلت )000( �لتوزيع �لإنتاج �لكهرباء )جيجاو�ت/ �ساعة(

53 730 818 1980

157 2353 2498 1985

241 4253 4504 1990

335 6132 6500 1995

438 8682 9111 2000

530 12023 12648 2005

631 14483 17823 2009

678 16133 19159 2010

727 18512 21354 2011

790 20958 24444 2012

859 22791 25661 2013

927 25172 28343 2014

1000 28912 32082 2015

�مل�سدر: �لكتاب �لح�سائي �ل�سنوي، 2015

�أما فيما يتعلق بالتغري �لظاهر على ن�سب �إنتاج وتوزيع �لكهرباء وتو�سيلتها �إىل �ملنازل؛ فيلحظ وجود �رتفاع م�سطرد 

يف حجم �لإنتاج حيث �رتفع من )818( جيجاو�ت لكل �ساعة يف عام 1980 م �إىل )32082( جيجاو�ت لكل �ساعة يف عام 

2015م، كما �زد�د ب�سكل م�سطرد وو��سح معدل توزيع وتو�سيل �لكهرباء للمنازل. ويبدو �أن هناك تطور�ت وحت�سينات 

كبرية ت�سهدها �ل�سلطنة يف جمال �إنتاج وتوزيع وتو�سيل �لكهرباء �إىل �ملن�ساآت و�ملنازل د�خل �ل�سلطنة خلل �لعقود �لقليلة 

�ملا�سية، وذلك ب�سبب �أهمية وح�سا�سية هذه �خلدمات �لتي تعد من �خلدمات �حليوية يف حياة �لفرد، ويف �أد�ء منا�سطه 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �ملختلفة. 

9-4- التلوث البيئي
 يعرف �لتلوث �لبيئي باأنه »كل تغري يطر�أ على �ل�سفات �لفيزيائية �أو �لكيميائية �أو �لبيولوجية للإطار �لذي يعي�س فيه 

�لإن�سان، ويوؤثر �سلًبا �سو�ء على �سحة �لإن�سان �أو على ممار�سته حلياته �لطبيعية �أو على �لكائنات �حلية �أو �ملن�ساآت �لتي 

غري  و�لتلوث  و�لرتبة،  و�ملاء  �لهو�ء  تلوث  �ملادي:  �لتلوث  هما:  ق�سمني  �إىل  عام  ب�سكل  �لتلوث  وينق�سم  بو�سطها«.  يعي�س 

مثل  ع�سوية  �أ�سر�ر  حدوث  و�إىل  �لإن�سان  �أع�ساب  على  يوؤثر  �سجيًجا  ي�سبب  مما  كال�سو�ساء  �ل�سمعي  �لتلوث  �ملادي: 

�لإ�سابة بال�سمم نتيجة �لأ�سو�ت �لعالية، بالإ�سافة �إىل �لتلوث �لثقايف و�لفكري و�لتلوث �لب�سري. 

وتو�سح �لبيانات �أن �أغلب �مل�ساكن يف �ل�سلطنة وبن�سبة )99%( لعام 2014م مزودة باملر�فق �ل�سحية من �إجمايل م�ساكن 

�لعادمة  �ملياه  من  للتخل�س  ملئمة  طرق  وجود  بني  و��سح  �رتباط  وجود  �إىل  �ل�سياق  بهذ�  �لإ�سارة  وجتدر  �ل�سلطنة. 

و�ل�سرف �ل�سحي �ملح�سن و�ملنا�سب و�لتخفيف من بروز جمموعة من �لأمر��س كالإ�سهال و�سلل �لأطفال و�حلد منها 

ب�سكل كبري.  
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: حماية البيئة  أولاً

�سكل )9: 3( ن�سبة �ملناطق �لربية و�لبحرية �ملحمية يف �ل�سلطنة
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�مل�سدر: موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية 2016

 )850،000( ت�سمل  هكتار  �ألف  وخم�سني  وثلثمائة  مليون  �إىل  �ل�سلطنة  يف  باملر�عي  �ملغطاة  �لأر��سي  م�ساحة  و�سلت 

هكتار من �ملر�عي يف �سمال �ل�سلطنة، )500،000( هكتار يف جنوبها. وتبذل �ل�سلطنة جهوًد� كبرية للحفاظ على �لتنوع 

�لتنوع قدر  بغية �حلد من فقد�ن هذ�  و�سيا�سات  بر�مج  تنظمه من  وما  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �لبيولوجي من خلل عملية 

�لإمكان، وتتمثل �أهم هذه �جلهود بالعمل على حماية هذ� �لتنوع وزيادة م�ساحة �ملناطق �ملحمية، �لتي �سكلت )%2.18( 

من �مل�ساحة �لكلية لل�سلطنة لعام 2011 )كما هو مو�سح يف �سكل 9: 3(. 

 كما تبني �ملوؤ�سر�ت باأن ن�سبة �لأجنا�س �لنباتية �ملهددة بالنقر��س و�سلت �إىل )4.9%( و�حليو�نية �إىل )24.08%( يف 

عام 2008م. وهناك �هتمام من قبل �ل�سلطنة باإن�ساء �ملحميات �لربية و�لبحرية، وبحماية �لأجنا�س �لنباتية و�حليو�نية 

�ملهددة بالنقر��س )�لتي بلغ عددها »�لف�سائل �لنباتية« يف �ل�سلطنة ح�سب در��سة نفذتها وز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية 

لعام 2008م ما يقارب 1،208 ف�سيلة. �إ�سافة �إىل89 ف�سيلة من نوع �لزو�حف و92 من ف�سيلة �لثدييات(.

: النفايات الصلبة والملوثات الخطرة ثانيااً
عادة ما ير�فق ت�سارع معدلت منو �ل�سكان تغري يف �أمناط معي�ستهم، وتز�يد يف معدلت ��ستهلكهم، مما ينجم عن ذلك 

تز�يدً� يف كميات �لنفايات �ملنزلية �لتي يخلفونها نتيجة �أن�سطتهم �لبيولوجية و�حليوية. وتعرف »�لنفايات �ل�سلبة« �أنها: 

ونقلها ومعاجلتها يف م�سلحة �ملجتمع«. كما  بالتخل�س منها بحيث يكون جمعها  �ملالك  و�لتي يرغب  للنقل  »مو�د قابلة 

تعد �ملو�د �مل�سعة و�خلطرة بهذ� �ل�سياق من �مللوثات �لتي توؤدي �إىل �لإخلل بالأنظمة �لبيئية خا�سة عند نقلها؛ لإمكانية 

�إحدى  وت�سكل  �ملدين: 2005(،  للدفاع  �لعامة  )�ملديرية  لأ�سر�رها  عليها  �لعاملني  �لأ�سخا�س  تعر�س  �أو  ت�سرب  حدوث 

�مل�ساكل �لتي يو�جها �ملجتمع �لعماين، ب�سبب �رتفاع م�ستوى نو�جت �لن�ساط �ل�سناعي )من خملفات �مل�سانع باختلف 

�أحجامها( �لذي يعد �أهم م�سادر �لتلوث، ملا يخلفه من نفايات ومو�د خطرة على �سحة �لإن�سان وحميطه، وهدر ملو�رده 

�لطبيعية وتلوث لعنا�سرها وتردي نوعيتها.
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�سكل )9: 4(: ��ستهلك �ملو�د �مل�ستنفدة للأوزون
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�مل�سدر: موؤ�سر�ت �لأهد�ف �لإمنائية للألفية، 2016

تو�سح نتائج �سكل )9: 4( �ملتعلقة بظاهرة �لتلوث �ملادي ومدى ��ستنفاذ �ملو�د �مل�ستنفدة للأوزون يف �ل�سلطنة، �رتفاع 

معدل �ل�ستهلك من �ملو�د �مل�ستنفدة للأوزون من )540،45( طن مرتي لعام 1995م لت�سل �إىل )717،79( طن مرتي 

لعام  �إىل )1634(  لعام 2000م  �مل�ستخدمة من )1217(  �ملائية  �ملو�رد  كمية  زيادة  �لنتائج  تبني  كما  عام 2013م.  يف 

2013م، و�لتي جاءت نتيجة للتو�سع �لكبري يف �مل�سروعات �ل�سناعية و�سناعات ��ستخر�ج �لنفط خلل تلك �لفرتة. كما 

تبني �لنتائج باأن �لتقدم �ل�سناعي و�لتجاري �إذ� مل يقرتن باتباع طرق ملئمة يف جمع ونقل ومعاجلة �لنفايات �ل�سلبة 

�سيوؤدي بالنهاية لزيادة كمية هذه �لنفايات، وزيادة تلوث طبقة �لأوزون، وبروز مزيد من �ل�ستنز�ف للمو�رد �ملائية ب�سكل 

و��سح، مما يرتتب على ذلك �رتفاع حجم �لتحديات و�ملخاطر من تلوث للبيئة، وهدر للمو�رد وزيادة �لتكلفة �ل�سحية 

و�لقت�سادية على �ملجتمع.



الفصل العاشر

الجريمة والحوادث
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10-1- تمهيد
�إن �سرعة �لتغري�ت �لتي طر�أت على �ملجتمع �لعماين يف �لعقود �لأخرية، وما �ساحبها من دخول كثيف للعمالة �لو�فدة، 

قد �سرع يف �إحد�ث تبدلت بنيوية مهمة على نظمه وموؤ�س�ساته �لجتماعية مبا فيها موؤ�س�سة �لأ�سرة، مما عزز فر�س بروز 

بع�س �ل�سلوكيات �لتي ت�سنف من باب �لأفعال �أو �ل�سلوكيات غري �ملقبولة لدى �ل�سكان. وقد كر�س هذ� �جلزء من �لدر��سة 

لبحث وحتليل حيثيات هذه �لظاهرة. 

جدول )10: 1(: �لتطور �لعددي للجر�ئم )2010-2014م(

�جلر�ئم يف �ل�سلطنة �ل�سنة

14858 2010

15357 2011

15192 2012

15346 2013

11881 2014

 �مل�سدر: ملمح �إح�سائية عن �جلر�ئم و�جلناة يف �ل�سلطنة لعام 2014

يلحظ من خلل نتائج جدول )10: 1( تطور �أعد�د �جلر�ئم �لتي حدثت يف �ل�سلطنة خلل �لفرتة )2014-2010(، 

حيث تربز �ملعطيات تقارب ن�سب �سيوع و�نت�سار �جلرمية يف �ملجتمع �لعماين خلل �ل�سنو�ت �خلم�س )2010-2013(؛ 

رغم �رتفاعها خلل فرتة 2010 من )14858( و�قعة جرمية �إىل )15346( لعام 2013م وبفارق )488( و�قعة. 

�أما يف عام 2014م فقد �نخف�ست �أعد�د �جلر�ئم �إىل )11881( �أي بفارق )2977( و�قعة عن �سنة 2010؛ ولت�سجل بذلك 

�أقل ن�سب للجر�ئم �مل�ساهدة خلل �لفرتة �ملذكورة، ويبدو �أن �ملجتمع �لعماين قد �أ�سابه كثري من �لتغري، و�سهد مزيد� 

من �ل�سلوكيات غري ماألوفة، ودخول كثري من �لآفات �لجتماعية و�لقيم �لدخيلة وغري �ملقبولة. كما يبدو �أن �سرعة عو�مل 

�لتطوير و�حلد�ثة وما لزمها من دخول مزيد من �لعمالة �لو�فدة �إىل �ل�سلطنة، �أخذت ت�سكل حتديات حقيقية وكبرية 

على بنيوية �لأ�سرة يف �ملجتمع �لعماين، �إ�سافة �إىل �لتقدم �ملذهل يف و�سائل �لت�سال وتنوعها، �لذي �سكل ر�فًد� �آخًر� 

من رو�فد �لتحدي �أمام �ملجتمع، ل�سيما و�أن هذه �لو�سائل حتمل يف طياتها زيادة فر�س تعر�س �لأفر�د )خا�سة �ل�سباب 

منهم( لأمناط ثقافية و�سلوكية دخيلة وغريبة عن و�قع �ملجتمع �لعماين �ملحافظ ومنظومته �لقيمية.
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يع الجرائم وفًقا للمحافظات 10-2- توز

�سكل )10: 1( توزيع �جلر�ئم لكل �لف من �ل�سكان ح�سب �ملحافظات 2014م

٤

٣٣

٦

٢

٤

٣

٢٢

٣

٤

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

�مل�سدر: ملمح �إح�سائية عن �جلر�ئم و�جلناة يف �ل�سلطنة لعام 2014، 2015

تربز نتائج �سكل )10: 1( ت�سدر حمافظة �لربميي عن باقي �ملحافظات يف معدلت �جلرمية خلل عام 2014م، حيث 

بلغت )6( وقائع جرمية لكل �ألف من �ل�سكان، تلتها يف ذلك حمافظة م�سقط و�سمال �لباطنة و�لو�سطى وبو�قع )4( وقائع 

جرمية لكل حمافظة لكل �ألف من �ل�سكان؛ �أما �أقل معدلت للجرمية �سجلت بني حمافظات �ل�سلطنة، فقد �سوهدت يف كل 

من حمافظة �لد�خلية، وجنوب �ل�سرقية، و�سمال �ل�سرقية، ومبعدل و�قعتني جرميتني لكل �ألف من �ل�سكان.

يع الجرائم وفًقا للتركيب العمري والنوعي 10-3- توز
ترجع �أغلب �لتف�سري�ت �لعلمية بروز �ل�سلوك �جلرمي، و�ملنحرف وحت�سرها يف �لرجل لعتبار�ت بيولوجية �سرفه تتعلق 

مبعطيات �جتماعية و�قت�سادية وثقافية خا�سة بطبيعته �لبيولوجية وبخ�سو�سيته �لذكورية وطبيعة �سلوكياته �لتي تت�سم 

بامليل �إىل �ملخاطرة و�لعدو�ن. وتوؤكد �لدر��سات �ملحلية �ملتخ�س�سة �إىل تز�يد ظاهرة �جلرمية يف �ملجتمع �لعماين يف 

�ل�سلطنة  �لتي �سهدتها  �ملت�سارعة  �لتحولت �لجتماعية و�لقت�سادية  �إىل  �لذكور، وعزتها  �رتكبها  �لآونة �لأخرية و�لتي 

خلل هذه �لفرتة )�جلر�ئم يف �سطور، 2015(. 

تك�سف �لبيانات �رتفاع ن�سبة �جلر�ئم �لتي �رتكبها �لذكور مقارنة مبا هو لدى �لإناث وبن�سب )93%، 7%( على �لرتتيب 

لعام 2014. وهي نتيجة تو�سح �أن �أغلب �جلر�ئم �لتي حدثت يف �ملجتمع �لعماين خلل تلك �لفرتة كان م�سدرها �لذكور، 

كما �أن هناك �نخفا�سا يف ن�سب �رتكاب �لإناث �لعمانيات ل�سلوكيات �لتي ت�سنف بال�سلوكيات �جلرمية، �أو غري مقبولة 

و�ملد�نة �جتماعًيا وقانونًيا.
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�سكل )10: 2(: �لتوزيع �لن�سبي للجناة ح�سب �لفئات �لعمرية لعام 2014

٢٫٥٠%

٤٩%
٣٦٫٦٠%

١٢٫١٠%

سنة۹-۱۷ سنة۱۸-۲۹ سنة٤۱-۳۰ سنة فأكثر٤۲

�مل�سدر: ملمح �إح�سائية عن �جلر�ئم و�جلناة يف �ل�سلطنة لعام 2014، 2015 

تبني نتائج �سكل )10: 2( و�سوح ن�سب �جلر�ئم بني �لفئات �لعمرية �ل�سابة وفئة �سغار �لعمر )9-17( عام، و�لتي تعد 

ذ�ت خ�سو�سية �سديدة يف �ملجتمع بحكم طبيعتها وح�سا�سيتها وخ�سو�سية �لتغري�ت �لبيولوجية و�لف�سيولوجية �لتي مير 

�لذ�ت. حيث  و�إبر�ز  و�لتمرد  للعدو�ن  �لذكور(  ميوله )خا�سة  ب�سدة  تتميز  ما  �لتي عادة  �ملرحلة؛  �أثناء هذه  �لفرد  بها 

 )29-18( �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ل�سباب  فئة  عند   )%49( �إىل  ولرتتفع   ،)%2.5( �لفئة  لهذه  �جلرمية  ن�سبة  بلغت 

�سنة. باملقابل ترتفع ن�سبة �جلرمية يف �لفئات �لعمرية )18-41( �سنة لت�سكل ما يقارب )85.6%( من ن�سب �جلرمية 

�ملرتكبة خلل عام 2014م؛ وميكن تف�سري “تركز ن�سب �جلرمية عند هذه �لفئات �لعمرية �ل�سابة” ب�سبب طبيعة �لتغري�ت 

�لبيولوجية �لتي تر�فق هذه �ملرحلة –كما �أ�سلفنا- وما يتخللها من دو�فع نف�سية و�جتماعية و�قت�سادية وظروف ومعطيات 

خمتلفة و�لتي قد تعزز �سلوكهم �جلرمي، كما قد تف�سر ب�سبب طبيعة �ملحركات �لبثيولوجية �لتي تلزم مرور �لإن�سان بهذه 

�أن ن�سب �قرت�ف �جلر�ئم لدى  �ملرحلة و�لتي تزيد رغبته بالظهور و�ثبات �لذ�ت و�لعدو�ن )�خلز�عي، 2013(. ويبدو 

�لعمرية  للفئة  �إىل )%12.1(  �لعمر لت�سل  تاأخذ منحنيات متناق�سة تت�سم بالنخفا�س �ملطرد بتقادم  �ل�سلطنة  �سكان 

)42 فما فوق(.

10-4- أسباب الجرائم وأنواعها
�سد  جر�ئم  فهناك  �إليها،  �ملوؤدية  �لظروف  وتباين  ودو�فعها  �أ�سبابها  و�ختلف  �ل�سديد  بتنوعها  عادة  �جلر�ئم  متتاز 

�لأ�سخا�س كالقتل و�ل�سرب، وجر�ئم �سد �ملمتلكات كال�سرقة و�حلريق �ملتعمد، وجر�ئم �سد �لنظام كاملمار�سات �لر�مية 

�لدينية  و�لتقاليد و�لقيم  و�لعاد�ت  بالعلقات �لجتماعية  �لدولة، وهناك جر�ئم متمثلة يف �لإخلل  باأمن  �مل�سا�س  �إىل 

و�لأخلقية. غري �أن �لقا�سم �مل�سرتك يبقى طبيعة �آثارها �ل�سلبية على �ملجتمع �سو�ء من ناحية �جتماعية �أو �قت�سادية �أو 

ثقافية. �ل�سكل )10: 3( يربز �لتوزيع �لن�سبي للجر�ئم �لتي حدثت يف �ل�سلطنة وفًقا لنوعها خلل عام 2014م.
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�سكل )10: 3(: �لتوزيع �لن�سبي للجر�ئم ح�سب نوع �جلرمية يف �سلطنة عمان لعام 2014م

٤٧٫٦٠%

٤٤٫٤٠%

٢%
٦%

جرائم ضد األشخاص

جرائم بدون ضحایا

جرائم ضد الممتلكات

جرائم الیاقة البیضاء

�مل�سدر: )ملمح �إح�سائية عن �جلر�ئم و�جلناة يف �ل�سلطنة لعام 2014، 2015( 

يت�سح من خلل �سكل )10: 3( �أن �أكرث �أنو�ع �جلر�ئم �لتي وقعت يف �ل�سلطنة خلل عام 2014م، هي �جلر�ئم �ملوجهة 

�سد �لأ�سخا�س وبن�سبة تقارب �لن�سف )47.6%(، ويف �ملرتبة �لثانية جاءت �جلر�ئم بدون �سحايا بن�سبة )%44.4(، 

وبذلك �سكلت هذه �لأمناط من �جلر�ئم )�سد �لأ�سخا�س وبدون �سحايا معا( �أكرث من )92.0%( من �جلر�ئم �مل�سجلة 

لعام 2014م. �أما �أقل �أنو�ع �جلر�ئم �مل�سجلة فهي تلك �لأمناط من �جلر�ئم ذ�ت �لعلقة باجلر�ئم �سد �ملمتلكات و�لتي 

بلغت ن�سبتها )2%( فقط، وجر�ئم �لياقة �لبي�ساء و�لتي بلغت )%6(.

يع الجرائم وفقًا للجنسية وأنواع الجرائم 10-5- توز
يبدو �أن تنامي �لطلب على �لعمالة �لو�فدة لرفد عملية �لتنمية، وما لزم ذلك من تدفق كثيف لها لد�خل �ل�سلطنة وطول 

�أ�سهم بزيادة تغلغلها يف �لن�سيج �لجتماعي و�لثقايف للمجتمع �لعماين، مما ز�د من  فرتة بقائها و��ستمر�ر منوها، قد 

حجم تاأثريها على منظومته �لقيمية وعاد�ته وتقاليده، كما �أن �سرعة �لتغري�ت �لتي طر�أت على �ملجتمع قد رفع حجم 

�لتحديات �لتي يو�جهها. �إذ ر�فق �لدخول �ملكثف للعمالة �لو�فدة زيادة حدة �ملناف�سة على فر�س �لعمل �ملتاحة، وزيادة 

عدد �لباحثني عنه، وزيادة بروز �ختللت خمتلفة يف �لرتكيب �لعمري و�لنوعي لل�سكان، مما عمق حدة �ثار هذه �جلو�نب 

و�نعكا�ساتها على �ملجتمع وعلى �أمنه �لجتماعي.
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جدول )10: 2(: �لتوزيع �لن�سبي للجناة ح�سب �لأنو�ع �لرئي�سية للجرمية وح�سب �جلن�سية لعام 2014م

نوع �جلرمية

�جلن�سية

و�فدعماين

41 %59 %جر�ئم �سد �لأ�سخا�س

22 %78 %جر�ئم بدون �سحايا

24 %76 %جر�ئم �سد �ملمتلكات

74 %26 %جر�ئم �لياقة �لبي�ساء

�مل�سدر: ملمح �إح�سائية عن �جلر�ئم و�جلناة يف �ل�سلطنة لعام 2014، 2015

بالنظر �إىل �لنتائج �لتي يت�سمنها جدول )10: 2( و�ملتعلق باأمناط �جلرمية ح�سب �جلن�سية )عماين و�فد( يت�سح �رتفاع 

ن�سب �جلر�ئم بدون �سحايا �لتي �قرتفها �لعمانيون وبن�سبة )78%( مقارنة بـ )22%( للو�فدين، كذلك تبني �لنتائج �رتفاع 

ن�سب �جلر�ئم �سد �ملمتلكات لدى �لعمانيني وبن�سبة )76%( مقارنة بـ )24%( لدى �لو�فدين، بينما يلحظ باأن هناك 

�رتفاًعا و��سًحا يف ن�سب جر�ئم �لياقة �لبي�ساء لدى �لو�فدين وبن�سبة )74%(، كذلك جر�ئم �لعتد�ء على �لأ�سخا�س 

بن�سبة )41%(. ما يو�سح وجود تباين يف �أمناط �جلر�ئم �ملرتكبة وفًقا للجن�سية حيث تزد�د �أمناط �جلر�ئم بدون �سحايا 

و�جلر�ئم �سد �لأ�سخا�س لدى �لعمانيني، بينما تزد�د جر�ئم �لياقة �لبي�ساء لدى �لو�فدين. 

كما تبني �لنتائج �رتفاع عدد �جلناة من �لو�فدين خلل �لفرتة )2010-2014( ومبعدل زيادة )28% �إىل 34%(، مقابل 

معدل زيادة بلغ )31%( للعمانيني لنف�س �لفرتة، وت�سري نف�س �لنتائج �إىل �أن ثلث �جلناة هم من �لو�فدين، و�أن )66%( من 

جممل �جلر�ئم �لتي وقعت عام 2014م تعود للعمانيني. وب�سكل عام تو�سح �ملعطيات �ل�سابقة �أن �لعمانيني �أكرث �رتكاًبا 

بن�سبها  مالت  �لتي  �لبي�ساء  �لياقة  جر�ئم  عد�  �لو�فدين  لدى  للجر�ئم  بالن�سبة  مقارنتها  عند  �جلر�ئم  �أمناط  جلميع 

ل�سالح �لو�فدين.

10-6- الحوادث
ميكن و�سف �حلو�دث باأنها �أحد�ث غري متوقعة وحتدث عن طريق �خلطاأ ولكن لي�س بال�سرورة �أن ت�سبب �لإ�سابات �أو 

�خل�سائر، غري �أنها غالبًا ما توؤدي �إىل عرقلة �أد�ء �لأفر�د وكبحهم، وقد حتول دون ��ستمر�ر ن�ساطهم �حليوي بال�سورة 

�ملعهودة. وقد ت�سمنت �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة يف �ل�سلطنة م�ساعي و��سحة خلف�س عدد �لوفيات و�لإ�سابات �لناجمة 

عن �حلو�دث و�حلد منها بحلول عام 2020م. �إذ ت�سري �لبيانات �إىل �أن حو�دث �ملرور هي �مل�سبب �لأول لوفيات �ملر�سى 

�ملنومني يف م�ست�سفيات وز�رة �ل�سحة �لذين بلغ عدد �سحاياها )4299(، حيث بلغت ن�سبة �لوفاة بينهم )16%(، و�أما 

�لن�سب �لباقية فقد توزعت على �إ�سابات متنوعة.

هذه  للبحث يف  �لدر��سة  من  �جلزء  هذ�  كر�س  فقد  �ل�سلطنة،  �حلو�دث يف  وحيثيات  دقيق جلو�نب  فهم  �إىل  وللو�سول 

�لظاهرة من حيث: �أعد�د �حلو�دث يف �ل�سلطنة و�أ�سبابها، توزيع �حلو�دث وفًقا للرتكيب �لنوعي و�لعمري، توزيع �حلو�دث 

وفًقا للمحافظات، حو�دث �حلر�ئق، وتوزيع حالت �حلر�ئق وفًقا للمحافظات.
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10-7- أعداد الحوادث في السلطنة في الفترة 2012-2015م

�سكل )10: 4( �أعد�د �حلو�دث يف �ل�سلطنة للفرتة 2012-2015 م

٨٢٠٩
٧٨٢٩

٦٧١٧

٦٢٧٩
٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٧٥٠٠

٨٠٠٠

٨٥٠٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

�مل�سدر: حقائق عامة عن �ملنظومة �ملرورية يف �ل�سلطنة، 2016 

تبني نتائج �سكل )10: 4( �نخفا�س يف عدد �حلو�دث �ملرورية يف �لفرتة )2012-2015م( من )8209( عام 2012م �إىل 

)6279( حادثا لعام 2015م، وبن�سبة �نخفا�س تقدر يف )23.5%(، حيث كان �أغلبهم من �لعمانيني. وهذ� �لنخفا�س 

ن�سبة �حلو�دث  ت�ستهدف خف�س  و�لتي  �ل�سلطنة،  �لتي و�سعتها  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  يتما�سى مع  �لذي مت حتقيقه 

�ملرورية و�سوًل �إىل �لن�سف تقريبا لعام 2020م مقارنة بعام 2015. وميكن رد ذلك لزيادة �لوعي �ملروري لدى �ل�سكان، 

و�لتز�مهم باأنظمة �ملرور وقو�عده، ولأ�سباب ذ�ت علقة بالبنية �لأ�سا�سية، حيث تتمتع �ل�سلطنة ب�سبكة للطرق و�ملو��سلت 

حديثة، تغطي كافة �أرجاء �ل�سلطنة وتتمتع بدرجة تنظيم عالية )حقائق عامة عن �ملنظومة �ملرورية يف �ل�سلطنة، 2016(.  

10-8- أسباب الحوادث المرورية
�ملجتمع  يف  �سيوًعا  و�لأكرث  �لأخطر  �ل�سري  حو�دث  تبقى  لكن  كبرية،  ب�سورة  �أ�سكالها  وتتباين  �حلو�دث  �أ�سباب  تتنوع 

�لعماين، ملا ت�سببه من خ�سائر يف �لأرو�ح و�ملمتلكات.

�سكل )10: 5(: �لتوزيع �لن�سبي لأ�سباب �حلو�دث �ملرورية لعام 2015 

١٩%

٥٤%

٧%

١٠%

١٠%

سوء التصرف السرعة عدم ترك مسافة األمان اإلھمال أسباب أخرى

�مل�سدر: حقائق عامة عن �ملنظومة �ملرورية يف �ل�سلطنة، 2016 
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يعود �ل�سبب �لهم ور�ء حو�دث �ل�سري و�ملرور كما تو�سحه نتائج �سكل )10: 5( لل�سرعة �لز�ئدة �لتي �سكلت �أهم �أ�سباب 

�حلو�دث �ملرورية لعام 2015 م وبن�سبة بلغت )54%(، تلتها تلك �لأ�سباب ذ�ت �لعلقة ب�سوء �لت�سرف وبن�سبة )%19(، 

�لأ�سباب  �سكلت  كما  �آمنة،  م�سافة  ترك  ب�سبب عدم  و)%7(  �ملرورية،  �حلو�دث  �أ�سباب  من  �لإهمال )%10(  �سكل  كما 

�لأخرى )10%( من �أ�سباب �حلو�دث للعام �ملذكور.

10-9- توزيع ضحايا  الحوادث وفًقا للتركيب النوعي والعمري 

�سكل )10: 6( �لتوزيع �لن�سبي للإ�سابات و�لوفيات �لناجمة من �حلو�دث �ملرورية ح�سب �لنوع عام 

2015 م

٧٤%

٢٦%

اإلصابات

ذكور إناث

٨٣%

١٧%

الوفیات

ذكور إناث

�مل�سدر: �لن�سرة �لإح�سائية �ل�سهرية ل�سهر مار�س 2016

توؤكد �ملوؤ�سر�ت �لتي يوفرها �ملركز �لوطني للإح�ساء و�ملعلومات 2016م، �رتفاع ن�سبة تعر�س �لذكور للحو�دث مقارنة 

بالإناث، حيث بلغت ن�سبة �لإ�سابات )74%( للذكور مقارنة )26%( للإناث، يف حني بلغت ن�سب �لوفيات للذكور )%83( 

مقارنة )17%( للإناث. وهي نتيجة تذهب �إىل تاأكيد وجود فروق كبرية وو��سحة يف ن�سبة �حلو�دث �لتي يتعر�س لها �لذكور 

مقارنة بالإناث، وما ينجم عنها من �إ�سابات )و�لتي تزيد عن ثلثة �أ�سعاف يف حال �لإ�سابات و�إىل خم�سة �أ�سعاف يف 

حال �لوفاة(. وميكن عزو هذه �لنتيجة لعتبار�ت ذ�ت علقة بطبيعة �لذكور، ومب�سلكياتهم وطرق حياتهم، حيث ميتلك 

و�أكرث  �ملختلفة،  باأ�سكالها  للحو�دث  ا  تعر�سً �أكرث  وهم  للحو�دث،  تعر�سهم  تزيد معدلت  �سلوكية خطرة  �أمناطا  �لذكور 

ميًل للمخاطرة، �إ�سافة لزيادة تعر�سهم للحو�دث لعو�مل ذ�ت علقة بطبيعة �لتكنولوجيا �لتي ي�ستخدمونها، ولعو�مل 

�سخ�سية ذ�ت علقة بالظروف �لنف�سية و�لجتماعية و�لثقافية خمتلفة.

يع الحوادث وفًقا للمحافظات  10-10- توز
توؤكد �ملوؤ�سر�ت على �أن �لزيادة يف ن�سبة �ملركبات �مل�سجلة يف �ل�سلطنة للفرتة )2012-2015م(، حيث و�سلت )32%(، و�أن 

هناك ما يقارب )109( �ألف مركبة جديدة مت ت�سجيلها خلل عام 2015 م )كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي، 2015(. وقد مت 

�إفر�د جدول )10: 3( لر�سد ومعاينة �لتوزيع �لن�سبي حلو�دث �ملرور ح�سب �ملحافظات للعمانيني و�لو�فدين لعام 2014م.
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جدول )10: 3(: �لتوزيع �لن�سبي حلو�دث �ملرور ح�سب �ملحافظات للعمانيني و�لو�فدين لعام 2015

�لن�سبةعدد �حلو�دث�ملحافظة

33.6%2107م�سقط

2.4%152ظفار

0.76%48م�سندم

2.2%135�لربميي

15.9%1001�لد�خلية

3.8%239�سمال �لباطنة

14.5%910جنوب �لباطنة

8.7%546جنوب �ل�سرقية

8.4%528�سمال �ل�سرقية

8.1%506�لظاهرة

1.7%107�لو�سطى

100%6279�ملجموع

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي،2016

تو�سح نتائج جدول )10: 3( �أن �أكرث من ثلث �حلو�دث �ملرورية �لتي وقعت خلل عام 2015م كانت من ن�سيب حمافظة 

�لثالثة جاءت  �ملرتبة  وبن�سبة )15.9%(، ويف  �لد�خلية  �لثانية حمافظة  �ملرتبة  وبن�سبة )33.6%(، وجاءت يف  م�سقط 

وبن�سبة )10%(، يف حني �سجلت حمافظة  �ل�سرقية  تلتها حمافظة جنوب  وبن�سبة )%14.5(،  �لباطنة  حمافظة جنوب 

م�سندم و�لو�سطى �أدنى ن�سبة حو�دث لل�سري وقعن خلل عام 2015م، �أما باقي �لن�سب فقد توزعت على باقي �ملحافظات. 

و�لد�خلية  “م�سقط  �ل�سلطنة هي  �ل�سري يف ثلث حمافظات من  ن�سب حو�دث  تركز كبري يف  تو�سح وجود  نتيجة  وهي 

وجنوب �لباطنة” حيث �سكلت معًا )64%( من �حلو�دث �لتي وقعت يف �ل�سلطنة خلل عام 2015م.

10-11- حوادث الحرائق

جدول )10: 4(: توزيع حالت �حلر�ئق ح�سب �ل�سبب 2012-2015م

2015 2014 2013 2012 �ل�سبب

%33 %34 %30 %22 كهرباء

%1 %1 %1 %1 عبث �لأطفال

%1 %1 %1 %1 تدخني

%1 %1 %1 %1 بخور

%2 %1 %1 %1 طهي

%2 %1 %1 %1 حو�دث �سري

%28 %34 %34 %38 �إي�سال م�سدر حر�ري عمدي

%12 %11 %18 %21 �ت�سال م�سدر حر�ري ذ�تي

%2 %2 %2 %1 ت�سرب غاز
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2015 2014 2013 2012 �ل�سبب

%5 %4 %4 %5 ت�سرب وقود

%1 %1 %0 %1 تطاير �سرر

%2 %3 %2 %2 خلل فني ميكانيكي

%11 %6 %6 %6 �أخرى

%100 %100 %100 %100 �ملجموع

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي 2016 

ملا  �لأفر�د وممتلكاتهم،  �لأخطر على  ت�سكل �حلو�دث  �لنا�سئة عن �حلر�ئق  �أن �حلو�دث  نتائج جدول )10: 4(  تظهر 

ت�سببه من خ�سائر فادحة �سو�ء يف �لأرو�ح �أو يف �ملمتلكات. ولعل �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء حو�دث �حلر�ئق يف �ل�سلطنة خلل 

�لفرتة �لزمنية �ملمتدة )2012-2015م( يعود للحو�دث �لتي م�سدرها �لكهرباء وبن�سبة  بلغت )33%( لعام 2015، ويف 

�لثالثة جاء �لت�سال مب�سدر حر�ري  �لثانية جاء �لإت�سال مب�سدر حر�ري عمدي وبن�سبة )28%(، ويف �ملرتبة  �ملرتبة 

ذ�تي وبن�سبة )12%( خلل عام )2015م(، �أما �أقل �لأ�سباب �ساأًنا بربوز �حلر�ئق لنف�س �لعام فتعود �إىل عبث �لإطفال، 

�لتدخني و�لطهي، حو�دث �ل�سري و�لبخور، وتطاير �ل�سرر وبن�سبة مل تتجاوز )2%( لأي منها. وب�سورة عامة تك�سف �لنتائج 

باإي�سال م�سدر  و�أ�سباب متعلقة  بالكهرباء،  �ملتعلقة  �لأ�سباب  �إىل  يعود  �ل�سلطنة  لن�سوب �حلر�ئق يف  �لأكرب  �ل�سبب  �أن 

حر�ري عمدي �أو �ت�سال مب�سدر حر�ر�ي ذ�تي، بينما �نخف�ست ب�سكل كبري فيما يتعلق بالأ�سباب �لأخرى.

10-12 توزيع حاالت الحرائق وفقًا للمحافظات

جدول )10: 5(: توزيع حالت �حلر�ئق ح�سب �ملحافظات )2015-2012(

2015 2014 2013 2012 �ملحافظة

%28 %22 %21 %20 م�سقط

%7 %8 %7 %4 ظفار

%1 %2 %1 %1 م�سندم

%5 %6 %7 %7 �لربميي

%7 %8 %7 %7 �لد�خلية

%26 %27 %31 %39 �سمال �لباطنة

%7 %9 %8 %6 جنوب �لباطنة

%7 %6 %6 %5 جنوب �ل�سرقية

%6 %5 %5 %5 �سمال �ل�سرقية

%5 %6 %6 %5 �لظاهرة

%0 %1 0 0 �لو�سطى

%100 %100 %100 %100 �ملجموع

�مل�سدر: كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي، 2016 

ن�سوب  ن�سب  �أعلى  �أن  �لنتائج  فتبني   ،)2015-2012( �لفرتة  خلل  للمحافظات  وفقا  �حلر�ئق  بتوزيع  يتعلق  فيما  �أما 
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�حلر�ئق تربز يف حمافظة �سمال �لباطنة )39% و31% و27% 26%( على �لتو�يل لأعو�م 2012 و2013 و2014 و2015، وهي 

نتيجة تو�سح وجود �نخفا�س مطرد يف ن�سب هذه �حلو�دث خلل �لفرتة �ملذكورة، ويف �ملرتبة �لثانية تاأتي حمافظة م�سقط 

وبن�سب )20% و21% و22% 28%( على �لتو�يل لأعو�م 2012 و2013 و2014 2015، �لتي �سجلت تز�يد يف هذ� �لنمط من 

�حلو�دث خلل �ل�سنو�ت �لأخرية  مقارنة عما كانت عليه عام 2012م. بينما �سجلت باقي �ملحافظات خا�سة �لو�سطى 

وحمافظة م�سندم م�ستويات منخف�سة من حو�دث �حلر�ئق خلل )2012-2015م(. 
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