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تقـديـــــــــــم
�ل�سكان و�لتنمية ... لي�س عنو�ًنا متَّ �ختياره لهذ� �لكتاب فح�سب، ولكنه توجًها ي�سعى �ملركز �إىل تعزيزه 

عرب ربط �لرتكيبة �ل�سكانية للمو�طنني �لُعمانيني وعملية �لتنمية �لتي بد�أت وت�ستمر يف ع�سر �لنه�سة 

�ملُباركة جلاللة �ل�ُسلطان قابو�س بن �سعيد – حفظه �هلل. �إنَّ �ل�سلطنة �أخذت على عاتقها �أن ُتخطط لُكل 

ا عمليات  عملية بناء وُكل َحَجر يو�سع يف �أي ُركٍن ِمن �أركان �ل�سلطنة، ولهذ� َترُبز �أهمية �أن تخ�سع �أي�سً

�لنمو �ل�ُسكاين �إىل تخطيط وتعزيز مو�ٍز عرب وجود �سيا�سات تنموية و��سحة تتكاتف وتتو�كب مع �لنمو 

�ل�ُسكاين �ملُ�ستمر للُمجتمع �لُعماين، و�لتي يجب �أن تاأخذ خ�سو�سية �ل�سلطنة حمل �لإعتبار، و�لتي يجب 

– �أن تنعك�س يف �خلطط �خلم�سية �ملُتعاقبة. – كذلك 

ِمن  عدًد�  تطرح   ،2010 و   2003 تعد�دي  بني   %2.4 بلغت  و�لتي  �ل�ُسكاين،  �لنمو  لت  ُمعدَّ زيادة  �إن 

يات �لتي ترتبط بالكثري ِمن �لأبعاد، �سو�ًء �ملعنية بالبنية �لأ�سا�سية، �أو �خلدمات �لإجتماعية �لتي  �لتحدِّ

تبد�أ بوجود منظومة ِمن �لتعليم و�لتدريب تكون قادرة على �إنتاج مو�طن ُعماين – ذكوًر� و�إناًثا – يكون 

مفخرًة للوطن. هذ� بالإ�سافِة �إىل تهيئة �ملناخ �لقت�سادي لإيجاد �لعمل �لالئق للمو�طن �لُعماين و�لذي 

ِظف ُقدر�ته يف بناء �لوطن. ي�ستطيع �أن يوَّ

ى حاجز �لأربعة  �إن �ملُتتبع لإح�ساء�ت �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات يجد �أن تعد�د �ل�سلطنة تعدَّ

يف  ُمعظمهم  يرتكز  ن�سمة.  مليون   2.5 حاجز  ِمن  يقرتب  �لُعمانيني  �ملو�طنني  وتعد�د  ن�سمة،  ماليني 

�حلالة  حيُث  وِمن  �ل�سلطنة.  �لعمل يف  �سوق  �لرئي�سية يف  منطقة �جلذب  ُتعترب  �لتي  م�سقط  حُمافظة 

مية لدى �ملو�طنني �لُعمانيني، و�لتي يظهر �أثرها على 
ُ
�لتعليمية يت�سح وب�سكٍل جليِّ �نخفا�س ُم�ستويات �لأ

�لأجيال �ل�سابة ِمن �لهرم �ل�سكاين للمو�طنني �لُعمانيني. غري �أن كفاءة �لتعليم لز�لت حتتاج �لكثري ِمن 

يث و�لتطوير لكي ترتقي مب�ستوى خريج منظومة �لتعليم �لُعماين ملو�كبة �حتياجات �سوق �لعمل يف  �لتحدَّ

�ل�سلطنة و�لذي له خ�سو�سية كبرية. ففي حني تتعاظم �ل�ستثمار�ت �لأجنبية يف �ل�سلطنة، ومع �نفتاح 

�سوق �لعمل �لُعماين على �لعامل، و�عتباره �سوًقا جاذًبا للعمالة، حينئٍذ تكون ُمتطلبات �سوق �لعمل غري 

فمع وجود  لأول مرة.  �لُعماين  �لعمل  �سوق  يدخلون  و�لذين  �لُعمانيني  ِمن  �جُلدد  يجني  هينة على �خلرِّ

�ل�سركات و�لتوكيالت �لعاملية تظهر �ملُناف�سة �لكبرية �لتي تو�جه �لُعماين �لد�خل ل�سوق �لعمل لأول مرة، 

ًيا كبرًي� �أمام �ل�سيا�سات �ملعنية بعمليات �لتعليم و�لتدريب و�لتاأهيل. وهو ما يفر�س حتدِّ

م �ل�سلطنة ُيبنى  �إن �رتباط �لتنمية بالرتكيبة �ل�سكانية هو ما ُيكن �أن َنخُل�س ِمنُه باأن �أمُلنا �أن نرى تقدُّ

قي  كامال ب�سو�عد �أبنائه ِمن �ملو�طنني و�ملو�طنات �لأكفاء �ملوؤهلني لقيادة وطن ي�سعى لأعلى مر�تب �لرُّ

م. و�لتقدُّ

د. خليفة بن عبداهلل بن حمد الربواين

                     �لرئي�س �لتنفيذي
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الملخص التنفيذي

�لدويل  �ملوؤمتر  يتعلق مبحاور  فيما  �ل�سلطنة  �سهدته  �لذي  و�لتطور  �سلطنة عمان  �ل�سكان يف  �لتقرير حالة  يعر�س هذ� 

لل�سكان و�لتنمية �لذي عقد يف �لقاهرة عام 1994، حيث كانت �سلطنة عمان من بني �أو�ئل �لدول �لتي �لتزمت بتنفيذ 

تو�سيات �ملوؤمتر و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لتي من �ساأنها �لو�سول �إىل �مل�ستهدفات �لتي و�سعتها هذه �لتو�سيات.

وي�سري �لتقرير �إىل �أن عدد �سكان �سلطنة عمان بلغ 2.77 مليون ن�سمة ح�سب تعد�د �ل�سكان يف عام 2010، �رتفع �إىل 

حو�يل 3.99 مليون ن�سمة يف منت�سف 2014. ويعد �ملجتمع �لعماين )عمانيني وو�فدين( جمتمع �ساب حيث تبلغ ن�سبة 

�ل�سكان �أقل من 15 �سنة حو�يل 22% و 47%  من �ل�سكان يف �لعمر من 15 �إىل 34 �سنة و28% يف �لعمر من 35 �إىل 64 �سنة  

و3% فقط يف �لعمر 65 فاأعلى. وبدر��سة �لتوزيع �لعمري �لذي يتمتع به �ل�سكان �لعمانيني ي�سري �إىل �أن �سلطنة عمان متر 

بنافذة ديوجر�فية ت�سمح لها بتحقيق طفرة تنموية كبرية �إذ� �أح�سن ��ستغاللها من خالل تاأهيل �ل�سكان للم�ساركة يف 

عمليات �لتنمية. 

ويف هذ� �لإطار �هتمت �ل�سلطنة بالتعليم حيث حققت تطورً� و��سحًا يف معدلت �للتحاق بالتعليم وخف�س ن�سب �لأمية 

�للتحاق  معدل  �رتفع  وقد   .2010 عام  يف   %13 �إىل   1993 عام  يف   %31 من  كبريً�  �نخفا�سًا  �لن�سبة   �نخف�ست  حيث 

�ل�سايف بال�سفوف من 1-6 حيث �رتفع �ملعدل من 87% يف عام 1993 �إىل 95% يف عام 2010، كما �رتفع معدل �للتحاق 

بال�سفوف من 7–9 من 49% يف عام 1993 �إىل 84% يف عام 2010. و�إيانًا من �لدولة باأن �ل�سباب هم �لعامل �لأ�سا�سي 

يف تنمية �أي دولة خا�سًة يف �سلطنة عمان �لتي يثل �لن�سء و�ل�سباب )15-29( فيها 33% من �ل�سكان، ركزت �ل�سلطنة 

على رفع معدلت �للتحاق بالتعليم بني هذه �لفئات حيث �رتفع معدل �للتحاق �ل�سايف بال�سفوف من 10-12 من 34% يف 

عام 1993 �إىل 55% يف عام 2010. كما �رتفعت معدلت �لتحاق �لإناث بالتعليم حيث تال�ست �لفجوة يف �للتحاق بالتعليم 

�لأ�سا�سي بني �لذكور و�لإناث ويف �لتعليم �لثانوي �أ�سبحت معدلت �للتحاق �ل�سايف بني �لإناث �أعلى منها بني �لذكور.

�لقوى  ��ستغالل  �إىل  �أدى  �ل�ستثمار�ت  �ملزيد من  �أمام  �إتاحة فر�سة  �ل�سلطنة من  به  وما قامت  �لتعليم  �لتطور يف  هذ� 

�لعاملة ب�سورة �أف�سل فانخف�س معدل �لبحث عن عمل من �إجمايل �لقوة �لعاملة يف �سلطنة عمان من 14% يف عام 2003 

�لعمانيني حمل  �إحالل  �ملتاحة من خالل  �لعمل  وفر�س  �لوظائف  تعمني  �إىل  �ل�سلطنة  وت�سعى  �إىل 12% يف عام 2010. 

�لعمالة �لو�فدة و�لتي متثل 78% من �إجمايل �لعاملني يف �ل�سلطنة.

كما حققت �ل�سلطنة �لعديد من �لإجناز�ت يف جمال �ل�سحة حيث و�سعت �ل�سيا�سات و�لرب�مج �ل�سحية �لتي ت�ستهدف 

حت�سني �سحة �ملو�طنني وركزت على �سحة �لطفل، حيث حققت تغطية �سبه كاملة لالأطفال بالتح�سينات �ملختلفة ووفرت 

�مل�ست�سفيات ومقدمي �لرعاية �ل�سحية �ملوؤهلة حيث �رتفع عدد �مل�ست�سفيات و�لأ�سرة و�رتفع عدد �لأطباء لكل 100 �ألف 

 5 �أقل من  و�لأطفال  �لر�سع  وفيات  �نخفا�س يف معدلت  �ل�سيا�سات  نتائج هذه  و��سحة. وكان من  �ل�سكان ب�سورة  من 

�سنو�ت، كما �نخف�س معدل �لوفيات �خلام يف 2013 حو�يل 2.9 لكل �ألف من �ل�سكان مقابل 7.6 لكل �ألف من �ل�سكان يف 

1990. و�رتفع توقع �حلياة عند �مليالد لل�سكان �لعمانيني يف عام 2013 لي�سل �إىل 76.5 �سنة وهو �أعلى من توقع �حلياة 

يف عام 1990 بحو�يل 11 �سنة. 

وفيما يتعلق بالرعاية �ل�سحية لالأم فقد �أدى حت�سني �خلدمات �ملقدمة لالأم يف فرتة �حلمل و�أثناء وما بعد �لولدة �إىل 

خف�س ن�سب وفيات �لأمهات  من 22 حالة وفاة لكل 100 �ألف مولود حي عام 1995 �إىل 12 حالة وفاة لكل 100 �ألف مولود 

حي عام 2013، وهي ن�سبة منخف�سة �إذ� ما قورنت بنظريتها يف �لدول �لعربية �لأخرى. كما �تخذت �ل�سلطنة �لعديد من 
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�لإجر�ء�ت �لتي تكفل �لرعاية �ل�سحية و�لجتماعية للمعاقني وكبار �ل�سن لتخفيف عبء �ملر�س عليهم.

ويظل �سوء �لتغذية بني �لفئات �لعمرية �ملختلفة هو �لتحدي �لكرب �لذي يو�جه �سلطنة عمان يف �سبيل �لو�سول ب�سحة 

�ملو�طنني �إىل و�سع �أف�سل.

ويف �إطار رغبة �ل�سلطنة يف حتقيق �أكرب معدلت منو �عتمدت �ل�سلطنة خطة لتخفي�س معدلت �لبحث عن عمل �سملت 

�إدماج �ل�سباب و�ملر�أة ب�سورة �كرب يف �سوق �لعمل وتعمني بع�س �لوظائف يف �سبيل �إحالل �لعمانيني حمل �لعمالة �لو�فدة 

حيث متثل �لعمالة �لو�فدة 78% من �إجمايل �لعاملني يف �سلطنة عمان. وقد �رتفعت م�ساركة �ملر�أة يف قوة �لعمل حيث 

�رتفعت ن�سبة �لإناث �لعمانيات د�خل قوة �لعمل من 9% عام 1993 �إىل ثالثة �أ�سعاف هذه �لقيمة يف 2010 حيث بلغت 

�لن�سبة 27% من جملة �لإناث يف �سن �لعمل. وعلى �لرغم من �نخفا�س معدل �لبحث عن عمل من �إجمايل �لقوة �لعاملة 

يف �سلطنة عمان من 14% يف عام 2003 �إىل 12% يف عام 2010 �إل �أن زيادة �عد�د �ل�سباب و�رتفاع م�ساركة �ملر�أة يف 

قوة �لعمل �أدى �إىل �رتفاع ن�سبة �لباحثني عن عمل بني �ل�سباب �لعمانيني من 15% يف عام 1993 �إىل 38% يف عام 2010.  

ويف جمال �لرعاية �لجتماعية فقد �أن�ساأت �ل�سلطنة د�ئرة �سوؤون �لطفل ود�ئرة �سوؤون �ملر�أة لتهتم هذه �لدو�ئر بتح�سني 

و�سع �لطفل و�ملر�أة، كما توفر �ل�سلطنة خدمات �ل�سمان �لجتماعي لكبار �ل�سن و�ملعاقني و�لتي توفر لهم خدمات خمتلفة 

تتنوع بني تقدمي معا�س مايل �سهري ومنح مالية �إىل توفري �لأجهزة �مل�ساعدة و�لإعفاء من ر�سوم بع�س �خلدمات.

هذه �لنتائج تو�سح �أن �سلطنة عمان قد قطعت خطو�ت و��سعة يف �سبيل حتقيق تو�سيات �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية، 

وماز�لت هناك حتديات �أمام �ل�سلطنة للو�سول بحالة �ل�سكان �إىل و�سع �أف�سل.
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يع الفصل األول  حجم وتوز
السكان
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1-1 مقدمة
�لتنمية وهم  �أهم عامل من عو�مل  �ملوؤهلون  �ل�سكان  ويعترب  �أي جمتمع،  �لب�سرية يف  �لقوى  ي�سكلون  �لذين  �ل�سكان هم 

�لذين يحددون م�ستوى �لتنمية �لذي يكن �أن ت�سل �إليه �لدولة، كما توؤثر �لتنمية يف خ�سائ�س �ل�سكان وم�ستوى معي�ستهم 

وجودة �حلياة �لتي يعي�سونها. هذه �لعالقة �ملتبادلة بني �ل�سكان و�لتنمية هي �لتي ت�سيغ م�ستقبل �لدولة وحتدد �أولويات 

�ل�سيا�سات �لتي تنتهجها لتحقيق �أكرب قدر من �لرفاه لل�سكان.

��ستخر�ج  �لتو�سع يف  و�لنفط. ومع  �لطبيعي  و�لغاز  �لنحا�س  �أهمها  �لطبيعية  �لرثو�ت  بالعديد من  وتتمتع �سلطنة عمان 

��ستهدفت  �ساملة  تنموية  نظرة  تبني  بد�أت عمان يف  �ملا�سي  �لقرن  �سبعينيات  منذ  وبالتحديد  �سلطنة عمان  �لنفط يف 

�لقطاعات �ملختلفة يف �لدولة من خالل خطط تنموية و�قت�سادية طويلة وق�سرية �ملدى مما �أدى �إىل �ت�ساع �لطلب على 

�عتمدتها  �لتي  �ملختلفة  �لأن�سطة  لتنفيذ  �لكافية  بال�سورة  �ملوؤهلة  �لوطنية  �لب�سرية  �لقوى  تو�فر  لعدم  ونظرً�  �لعمالة، 

هذه  �أثرت  وقد  و�ملوؤهلة.  �ملدربة  للعمالة  �لدولة  حاجة  �سد  ت�ستطيع  و�فدة  عمالة  ��ستقد�م  �إىل  �ل�سلطنة  جلاأت  �لدولة 

�لعمالة على تركيب وخ�سائ�س �ل�سكان يف عمان. 

ويركز هذ� �لف�سل على عر�س �أهم خ�سائ�س �سكان عمان، وما �إذ� كانت هذه �خل�سائ�س توؤهل �سكان عمان للم�ساركة 

يف عمليات �لتنمية �مل�ستد�مة و�لنه�سة بال�سلطنة، حيث يعر�س هذ� �لف�سل يف ق�سمه �لثاين حجم �ل�سكان يف �ل�سلطنة 

�لق�سم  يناق�س  ثم  �ل�سلطنة  يف  �ل�سكان  لتوزيع  �لثالث  �لق�سم  ويتعر�س  �لأخريين،  �لعقدين  خالل  �ل�سكان  عدد  وتطور 

�لق�سم  ويو�سح  لل�سكان،  و�لنوعي  �لعمري  �لتوزيع  �خلام�س  �لق�سم  ويعر�س  �ل�سلطنة  يف  �لو�فدين  وو�سع  حجم  �لر�بع 

�إىل  �لثامن  �لق�سم  لل�سكان، ويتطرق  �لزو�جية  �ل�سابع يعر�س �حلالة  و�لق�سم  لل�سكان،  �لتعليمية  �ل�ساد�س تطور �حلالة 

ق�سية �لت�سغيل يف عمان.

1-2 تطور حجم السكان ومعدالت النمو:
بلغ عدد �سكان �سلطنة عمان 3.99 مليون ن�سمة ح�سب تعد�د �ل�سكان يف منت�سف عام 2014، ويختلف عدد �ل�سكان من 

حمافظة �إىل �أخرى يف �ل�سلطنة كما تتباين خ�سائ�س �ل�سكان من حمافظة �إىل �أخرى، وقد ز�د عدد �ل�سكان يف �سلطنة 

عمان ب�سورة كبرية خالل �لعقدين �ملا�سيني، ففي عام 1993 بلغ عدد �سكان �ل�سلطنة 2 مليون ن�سمة كما ي�سري �لتعد�د 

�لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت، و�رتفع حجم �ل�سكان لي�سل �إىل 2.34 يف عام 2003 بزيادة قدرها حو�يل 17% عن 

ن�سمة، وح�سب تعد�د 2010 و�سل عدد  �ألف  �ل�سكان ز�د يف 10 �سنو�ت حو�يل 340  �أن عدد  �أي  �ل�سكان يف 1993  عدد 

�ل�سكان �إىل 2.77 بزيادة قدرها حو�يل 18% عن �سكان 2003 وهو ما يعني �أن عدد �ل�سكان ز�د حو�يل 430 �ألف يف �سبع 

�سنو�ت وهي زيادة �أكرب من �لزيادة �ملحققة يف �لع�سر �سنو�ت �ل�سابقة على تعد�د 2003 بحو�يل 26%. وقد بلغ معدل �لنمو 

.
1

�ل�سنوي لل�سكان بني تعد�دي 1993 و2003 حو�يل 1.6% ثم �رتفع بني تعد�دي 2003 و2010 �إىل %2.4

وت�سري بيانات �ل�سكان يف منت�سف عام 2014 �أن عدد �سكان �ل�سلطنة بلغ 3.99 مليون ن�سمة. 

ومن �ملعروف �أن �ملو�ليد و�ل�سكان �لو�فدين ي�سكالن مكوين �لزيادة يف معادلة �لنمو �ل�سكاين 

بينما ت�سكل �لوفيات و�لهجرة �خلارجية مكوين �لنق�س يف معادلة �لنمو �ل�سكاين، و�سنعر�س 

تالية ق�سية  �أق�سام  نناق�س يف  بينما  �ملو�ليد يف �سلطنة عمان  �لق�سم تطور معدلت  يف هذ� 

�لو�فدين نظرً� لأهميتها �لكبرية �لتي ت�ستدعي عر�سها ب�سورة مف�سلة.

1   �ملعدلت حم�سوبة با�ستخد�م منوذج �لنمو �لأ�سي.

بلغ معدل النمو السنوي بين 
حوالي  و2003   1993 تعدادي 
تعدادي  بين  ارتفع  ثم   %1.6

2003 و2010 إلى %2.4
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جدول 1-1 تطور عدد �ل�سكان يف �سلطنة عمان من 1993 �إىل 2014

�إجمايل �ل�سكان�ل�سنة

1993
)1(

2،000

2003
)1(

2،341

2010
)1(

2،773

2011
)2(

3،295

2012
)2(

3،623

2013
)2(

3،855

2014
)3(

3،992

�مل�سدر: )1( بيانات �لتعد�د �لعام لل�سكان لأعو�م 1993، 2003، 2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

              )2( �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعامي 2012، 2013، 2014

              )3( ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، بيانات منت�سف عام 2014

لقد بلغ معدل �ملو�ليد �خلام بني �ل�سكان �لعمانيني حو�يل 45 لكل 1000 من �ل�سكان يف عام 

من  �ألف  لكل   34 ليبلغ  و1995   1990 عامي  بني  كبري�  �نخفا�سا  �ملعدل  هذ�  و�سهد   ،1990

�ل�سكان، ويف �لفرتة من 1996 حتى عام 1999 �سهد معدل �ملو�ليد �خلام حالة من �لتذبذب 

�ألف من  لكل  �إىل حو�يل 33  لي�سل  �رتفع يف عام 2000  ثم  �ل�سكان  �ألف من  لكل  حول 30 

عام  يف  �ل�سكان  من  �ألف  لكل   25 �إىل  لي�سل  �لتدريجي  �لنخفا�س  يف  �أخذ  بعدها  �ل�سكان 

2007 ثم ما لبث �أن بد�أ يف �لرتفاع مرة �أخرى من عام 2008 لي�سل يف عام 2013 �إىل 33.8 

لكل �ألف من �ل�سكان وهو م�ستوى قريب من �مل�ستوى �ملتحقق يف عام 2000.

�ألف  لكل   4 �إىل  �ألف يف 2006  لكل   6 �لو�فدين من  �ل�سكان  مو�ليد  �نخف�ست معدلت  وقد 

تقريبًا يف 2013. و�إجماًل �رتفعت معدلت �ملو�ليد لل�سكان �رتفاعًا ب�سيطًا خالل �لفرتة من عام 2006 �إىل عام 2013 من 

19 لكل �ألف من �ل�سكان �إىل 21 لكل �ألف من �ل�سكان.

�سكل 1-1 تطور معدلت �ملو�ليد �خلام ح�سب �جلن�سية خالل �لفرتة من 1995 �إىل 2013
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 �مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لالأعو�م 2008 ، و2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

انخفض معدل المواليد الخام 
 45 من  العمانيين  السكان  بين 
لكل 1000 من السكان في عام 
1990، ليصل في عام 2013 إلى 

33.8 لكل ألف من السكان.
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1-3 توزيع السكان:
تتكون �سلطنة عمان من 11 حمافظة وكل حمافظة بها عدد من �لوليات، وي�سل �إجمايل عدد �لوليات يف �ل�سلطنة �إىل 

62 ولية. وكما يبني جدول )1-2( تختلف حمافظات �سلطنة عمان بدرجة كبرية من حيث عدد �ل�سكان، وت�سري بيانات 

منت�سف عام 2014 �إىل �أن حمافظة م�سقط هي �أكرب حمافظة من حيث عدد �ل�سكان حيث يعي�س بها 30.3% من �ل�سكان 

تليها حمافظة �سمال �لباطنة �لتي يعي�س بها 16.4% من �ل�سكان ثم �لد�خلية �لتي ت�ستحوذ على 10.1% من �ل�سكان ثم 

حمافظة ظفار بن�سبة 9.5% من �ل�سكان وهناك 3 حمافظات ترت�وح ن�سبة �ل�سكان بها بني 5% و9% من �إجمايل �ل�سكان، 

و3 حمافظات تقل ن�سبة �سكانهم �إىل �إجمايل �ل�سكان عن 3% �أقلهم حمافظتي م�سندم و�لو�سطى �لتي تبلغ ن�سبة �ل�سكان 

بهم 1% فقط من �إجمايل �ل�سكان.

جدول 1-2 �لتوزيع �لعددي و�لن�سبي لل�سكان ح�سب �ملحافظات يف �سلطنة عمان منت�سف عام 2014م

�لن�سبة )%(عدد �ل�سكان �ملحافظة

1،210،48030.3م�سقط

377،5069.5ظفار

39،8131.0م�سندم

99،8362.5�لربيي

403،01210.1�لد�خلية

655،87316.4�سمال �لباطنة

360،5219.0جنوب �لباطنة

267،3226.7جنوب �ل�سرقية

242،1316.1�سمال �ل�سرقية

185،5964.6�لظاهرة

40،9361.0�لو�سطى

3،992،893100�إجمايل �سلطنة عمان

�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان ملنت�سف عام 2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

ويعي�س 75% من �ل�سكان يف �ملناطق �حل�سرية و�لن�سبة �لباقية تعي�س يف �ملناطق �لقروية ح�سب تعد�د �ل�سكان لعام 2010، 

وقد �رتفعت ن�سبة �سكان �حل�سر يف 2010 ب�سكل طفيف �إذ� ما قورنت بالن�سبة �لتي مت ر�سدها يف تعد�دي 1993 و2003 

حيث بلغت ن�سبة �سكان �حل�سر يف �لتعد�دين حو�يل 72% من جملة �ل�سكان.
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�سكل 1-2 �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان ح�سب حمل �لإقامة يف تعد�د�ت �ل�سكان لأعو�م 1993، 2003، و2010
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�مل�سدر: حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن لأعو�م 1993، 2003، 2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات.

السكان الوافدون:  4-1 

تعد �لهجرة �أحد عنا�سر �لتغري �ل�سكاين، وتوؤدي �لهجرة �لو�فدة �إىل �لدولة �إىل حدوث زيادة �سكانية. ونظرً� ملا تعانيه 

ل�سغل هذه  و�فدة  �ل�سلطنة على جلب عمالة  تعتمد  �ملجالت  بع�س  �ملوؤهلة يف  �لوطنية  �لعمالة  نق�س  �سلطنة عمان من 

�ملو�قع. وقد �رتفعت ن�سبة �ل�سكان �لو�فدين �إىل �إجمايل �ل�سكان ب�سورة كبرية خالل �لعقدين �ملا�سيني، ففي عام 1993  

بلغ عدد �ل�سكان �لو�فدين 535 �ألف وهو ما يثل 27% من جملة �ل�سكان  ومل يحدث تغري كبري يف عدد �ل�سكان �لو�فدين 

بني عامي 1993 و2003 حيث بلغ عدد �لو�فدين 559 �ألف يف عام 2003 مما �أدى �إىل �نخفا�س ن�سبة �لو�فدين �إىل %24، 

ثم بد�أت ن�سبة �ل�سكان �لو�فدين يف �لرتفاع لت�سل �إىل 29% يف عام 2010. وتو�سح بيانات �مل�سجلني يف �لإد�رة �لعامة 

�ل�سكان يف جدول  �إح�ساء�ت  �إىل 43.4% يف منت�سف عام 2014. وتو�سح  �لو�فدين �رتفعت  �أن ن�سبة  لالأحو�ل �ملدنية 

�أكرب زيادة �سنوية  �لو�فدين ت�ساعف 3 مر�ت بني عامي 1993 و2014، وقد �سهد عام 2011  �ل�سكان  �أن عدد   )3-1(

يف عدد �لو�فدين حيث ز�د عدد �لو�فدين بني عامي 2010 و2011 حو�يل 466 �ألف ن�سمة. وياأتي هذ� �لت�ساعف نتيجة 

من  �ملزيد  �إىل  حتتاج  و�لتي  �ملقاولت  جمال  يف  خا�سًة  �ملتعددة  و�مل�سروعات  �ل�سلطنة  و�سعتها  �لتي  �لتنموية  للخطط 

�ملهنيني و�ملتخ�س�سني و�لأيدي �لعاملة �لو�فدة.
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جدول 1-3 �لتوزيع �لعددي و�لن�سبي لل�سكان ح�سب �جلن�سية  

�لتوزيع �لن�سبي لل�سكانعدد �ل�سكان )بالألف(

و�فدعماين�لإجمايلو�فدعماين

19931،4655352،00073.326.8

20031،7825592،34176.123.9

20101،9578162،77370.629.4

20112،0131،2823،29561.138.9

20122،0931،5303،62357.842.2

20132،1721،6833،85556.343.7

20142.2611.7323.99256.643.4

�مل�سدر: حم�سوب من �إح�ساء�ت �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي، 2013. 2014

وبح�سب �إح�ساء�ت �ل�سكان ملنت�سف عام 2014 ي�سكن ما يقرب من ن�سف �لو�فدين يف حمافظة م�سقط حيث تبلغ ن�سبة 

�لو�فدين بها 42.7% من �إجمايل �لو�فدين يليها حمافظة �سمال �لباطنة بن�سبة 12% من �إجمايل �لو�فدين وظفار بن�سبة 

11%، وتاأتي حمافظة م�سندم باأقل ن�سبة من �لو�فدين تبلغ %0.8.

�لقرى،  يعي�سون يف  مقابل %13  �ملناطق �حل�سرية  يعي�سون يف  �لو�فدين  �أن 87% من  لعام 2010  �ل�سكان  تعد�د  وي�سري 

وهاتان �لن�سبتان مل ت�سهد� تغري� ملحوظا �إذ� ما متت مقارنتهما بالن�سب �ملناظرة لهما يف تعد�دي 1993 و2010. 

�سكل 1-3 �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان �لو�فدين ح�سب �ملحافظات يف منت�سف عام 2014
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�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، 2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات
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ويثل �لو�فدون ن�سبة من �سكان كل حمافظة ترت�وح بني 22.9% يف حمافظة �لد�خلية و 50.2% يف حمافظة �لربيي، ويف 

�لعا�سمة م�سقط يثل �لو�فدون 61.2% من �سكان �ملحافظة.

�سكل 1-4 ن�سبة �ل�سكان �لو�فدين �إىل �إجمايل �ل�سكان يف كل حمافظة يف منت�سف عام 2014
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�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، 2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

يع العمري والنوعي للسكان: 1-5 التوز
ت�سهد �سلطنة عمان عدم تو�زن يف توزيع �ل�سكان ح�سب �لنوع حيث يثل �لذكور 65% من �ل�سكان بينما متثل �لإناث %35 

وذلك ح�سب توزيع �ل�سكان يف منت�سف عام 2014، ويرجع هذ� �إىل عدم �لتو�زن يف �لتوزيع �لنوعي لل�سكان �لو�فدين 

�لذين تبلغ ن�سبة �لذكور بينهم 83% مقابل 17% �إناث. �أما بالن�سبة لل�سكان �لعمانيني فهناك تو�زن يف توزيع �ل�سكان ح�سب 

�لنوع حيث تبلغ ن�سبة �لذكور 51% مقابل 49% �إناث.

ويعد �ملجتمع �لعماين )�لعمانيني و�لو�فدين( جمتمعا �سابا حيث تبلغ ن�سبة �ل�سكان �أقل من 15 �سنة حو�يل 22% و %47  

من �ل�سكان يف �لعمر من 15 �إىل 34 �سنة و28% يف �لعمر من 35 �إىل 64 �سنة  و3% فقط يف �لعمر 65 فاأعلى. وبدر��سة 

�لتوزيع �لعمري لل�سكان �لعمانيني جند �أنه �أكرث �سبابًا حيث تبلغ فيه ن�سبة �لأطفال �أقل من 15 �سنة 34% و42% من �ل�سكان 

يف �لعمر من 15 �إىل 34 �سنة بينما 20% يف �لعمر من 35 �إىل 64 �سنة و4% يف �لعمر 65 فاأعلى.
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�سكل 1-5 �لهرم �ل�سكاين ل�سكان عمان وللعمانيني يف منت�سف عام 2014

�لهرم �ل�سكاين لإجمايل �ل�سكان )عمانيني وو�فدين(
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                                                   �مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، 2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات



السكان والتنمية في سلطنة عمان22

جدول 1-4 �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان �لعمانيني و�لو�فدين ح�سب �لنوع و�لعمر منت�سف عام 2014 

و�فدونعمانيون

�إناثذكور�إناثذكور

4 - 014.714.41.25.4

9 – 511.411.21.15.3

14 – 109.39.20.94.1

19 – 159.99.70.72.8

24 – 2011.111.08.18.2

29 – 2510.610.526.922.8

34 – 308.88.821.216.7

39 – 356.46.613.913.4

44 – 404.34.110.48.9

49 – 453.03.17.15.3

50 – 542.72.94.33.4

55 – 592.02.43.01.9

60 – 641.61.90.90.9

65 – 691.31.30.20.4

70 – 741.21.20.00.2

75 – 790.80.70.00.1

+801.00.90.00.1

100.0100.0100.0100.0�لإجمايل

295،956 1،732،188 1،117،126 1،143،579 �إجمايل �ل�سكان

�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان ملنت�سف عام 2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

�لنافذة  با�سم  تعرف  بظاهرة  متر  عمان  �سلطنة  �أن  �إىل  ي�سري  �لعمانيون  �ل�سكان  به  يتمتع  �لذي  �لعمري  �لتوزيع  هذ� 

�لديوجر�فية وهي حتدث عندما يكون عدد �لأفر�د يف �سن �لإعالة )�أقل من 15 �سنة �أو �أكرب من 65 �سنة( �أقل من عدد 

�ل�سكان يف �سن �لعمل )15 – 64 �سنة(، وبالتايل تكون �لن�سبة �لأكرب من �ل�سكان يف �سن �لعمل و�لإنتاج وهو ما يكن 

 .
2

�لدولة من �إحد�ث طفرة تنموية كبرية وذلك با�ستغالل طاقات �ل�سكان يف �سن �لعمل

�أن يتم تاأهيل هوؤلء �ل�سكان لدخول �سوق �لعمل وذلك من خالل �لتعليم  و�ل�ستفادة من �لنافذة �لديوجر�فية تتطلب 

و�لتدريب �لذي ي�ساعد على �إك�سابهم �ملهار�ت �لالزمة للمناف�سة يف �سوق �لعمل، كما يتطلب �أي�سًا توفري فر�س عمل من 

خالل �إقامة م�سروعات جديدة ت�ستوعب هذه �لأعد�د. وقد ��ستفادت �لعديد من دول �لعامل من هذه �لظاهرة يف �إحد�ث 

طفر�ت تنموية نقلتها �إىل م�ساف �لدول �ملتقدمة.

2  تقرير حالة �ل�سكان و�لتنمية يف م�سر، م�سروع ق�سايا و�سيا�سات �ل�سكان و�لتنمية، �ملجل�س �لقومي لل�سكان، 2012
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1-6 توزيع السكان حسب الحالة التعليمية:
�أي�سًا  بل  فقط  �لتنمية  عو�مل  �أهم  �أحد  باعتباره  لي�س  �لتعليم  �إىل  و�لتنمية  لل�سكان  �لدويل  �ملوؤمتر  برنامج عمل  ينظر 

باعتباره مكونا من مكونات �لرفاه �لجتماعي وو�سيلة لتمكني �لفرد من �لتغلب على م�سكالت �حلياة �ليومية يف عامل يزد�د 

تعقيده يومًا بعد يوم )برنامج عمل �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية 1994، �س 95(.

ومن هنا جاء �لتز�م �سلطنة عمان بتطوير �لتعليم حيث در�س �ل�سكان يف عمان ح�سب نظامني للتعليم مت تطبيق �أحدثهما 

�إىل حلقتني هما �حللقة  �لأ�سا�سي  �لتعليم  ينق�سم  �لدر��سي 1999/1998، حيث  �لعام  �لأ�سا�سي من  �لتعليم  وهو نظام 

�لأوىل من �ل�سف �لأول �إىل �ل�سف �لر�بع وتقابل �لتعليم �لإبتد�ئي، و�حللقة �لثانية من �ل�سف �خلام�س وحتى �لعا�سر 

وتقابل �لتعليم �لإعد�دي، ثم تاأتي مرحلة ما بعد �لأ�سا�سي ومدتها �سنتني وتقابل �لتعليم �لثانوي. وت�سري نتائج تعد�د 2010 

�إىل �أن �لتعليم �لثانوي ودبلوم �لتعليم �لعام هو �لأكرث �نت�سارً� يف �سلطنة عمان حيث �إن �أكرث من ربع �ل�سكان ح�سلو� على 

�أو ماز�لو� يدر�سون يف مرحلة �لتعليم �لثانوي �أو دبلوم �لتعليم �لعام، وترتفع هذه �لن�سبة �إىل 36% بني �ل�سكان �لعمانيني. 

ويثل �حلا�سلون على تعليم جامعي �أو �أعلى 10% من �ل�سكان، وترتفع �لن�سبة من 8% بني �لعمانيني �إىل 12% بني �لو�فدين. 

وت�سل ن�سبة �لأمية بني �لو�فدين �إىل 11% وهو ما يثري ت�ساوؤلت حول �أ�سباب جلب عمالة و�فدة غري موؤهلة. وقد يرجع 

ذلك �إىل �لنظرة �ملتدنية لل�سباب �لعماين لبع�س �لوظائف مما ي�ستدعي جلب عمالة و�فدة ل�سغل هذه �لوظائف، ويرجح 

ذلك �سرورة و�سع خطط وبر�مج �لتعمني لإحالل �لعمانيني حمل �لو�فدين �لأميني خا�سًة مع وجود ن�سب بحث عن عمل 

بها  �لقيام  يو�فقون على  ل  �لتي  �لأعمال  بع�س  �إىل  �ل�سباب  نظرة  تغيري  ويت�سمن ذلك  �لعماين،  �ل�سباب  بني  ملحوظة 

.
3

و�إعالء قيمة �لعمل بينهم على �أي قيم �أو �أعر�ف �أخرى

جدول 1-5 �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان 15 �سنة فاأكرث ح�سب �جلن�سية و�حلالة �لتعليمية لعام 2010

�لإجمايلو�فدونعمانيون

14.111.213.1�مي

7.127.014.4يقر�أ ويكتب

7.215.110.1�بتد�ئي

11.711.611.6�عد�دي 

29.114.323.7ثانوي

4.30.83.0��سا�سي حلقة �وىل

6.11.04.2��سا�سي حلقة ثانية

6.40.94.4دبلوم �لتعليم �لعام 

5.85.85.8دبلوم بعد �ملدر�سي

7.39.48.1جامعي

0.72.41.3ماج�ستري

0.10.50.3دكتور�ة

0.00.00.0غري مبني

100.0100.0100.0�لإجمايل

12666357350072001642�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان لعام 2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات 

3  در��سة توجهات �ل�سباب �لعماين، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، 2013.



السكان والتنمية في سلطنة عمان24

وي�سري تتبع ن�سب �لأمية من 1993 �إىل 2010 �إىل حدوث �نخفا�س كبري يف ن�سبة �لأمية حيث �نخف�ست من 31% يف عام 

1993 �إىل 13% يف عام 2010، وقد �نخف�ست ن�سبة �لأمية بني �لعمانيني ب�سورة و��سحة حيث �نخف�ست من 41% يف عام 

1993 �إىل ما يقرب من ثلث هذه �لن�سبة لت�سل �إىل 14% يف 2010، بينما �نخف�ست ن�سبة �لأمية بني �لو�فدين يف نف�س 

�لفرتة من 14% �إىل %11.

�سكل 1-6 تطور ن�سبة �لأمية من 1993 �إىل 2010
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 جملة وافدون عمانيون

وي�سري حتليل ن�سبة �لأمية على م�ستوى �ملحافظات �إىل �أن حمافظة �سمال �لباطنة تعاين من 

�أعلى ن�سبة �أمية حيث �إن �أكرث من ربع �سكانها �أميني تليها حمافظتا م�سندم و�لو�سطى بن�سبة 

تبلغ  �لأمية حيث  ن�سبة  كاأقل حمافظة من حيث  م�سقط  �لعا�سمة  وتاأتي  �ل�سكان،  من   %19

�لن�سبة فيها 8% فقط.

�لعقدين  خالل  �لأمية  خف�س  يف  عمان  ل�سلطنة  و��سحا  جناحا  يعك�س  �ل�سابق  �لتحليل 

�ملا�سيني، حيث ��ستطاعت �ل�سيا�سات و�لرب�مج �ملتبعة يف خف�س �لأمية مبعدل 1% �سنويًا، 

�لعقد  �لأمية خالل  �لق�ساء على  �ستنجح يف  �ل�سيا�سات  باتباع هذه  �ل�سلطنة  ��ستمرت  و�إذ� 

�لقادم. 

بين  األمية  نسبة  انخفضت 
العمانيين بصورة واضحة حيث 
عام  في   %41 من  انخفضت 
ثلث  من  يقرب  ما  إلى   1993
 %14 إلى  لتصل  النسبة  هذه 

في 2010.
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�سكل 1-7 ن�سبة �لأمية على م�ستوى �ملحافظات عام 2010م
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حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان لعام 2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات 

1-7 توزيع السكان حسب الحالة الزواجية:
قد  �أكرث  �أو  �سنة   15 �لعمر  من  يبلغون  �لذين  عمان  �سكان  ثلثي  �أن حو�يل  �إىل   2010 لعام  �ل�سكان  تعد�د  بيانات  ت�سري 

�سبق لهم �لزو�ج حيث جند �أن 58% من �ل�سكان متزوجني وحو�يل 2% مطلقني و3% �آر�مل. ويختلف �لو�سع بني �ل�سكان 

�لعمانيني عنه بني �لو�فدين، فحو�يل 44% من �ل�سكان �لعمانيني مل ي�سبق لهم �لزو�ج مقابل 25% فقط من �لو�فدين. 

ويرجع هذ� �لختالف �إىل �ختالف �لتوزيع �لعمري للعمانيني عن �لو�فدين فحو�يل ن�سف �لعمانيني يف فئة �لعمر 15 

�أكرث من ثلث �لو�فدين. ويعر�س �سكل )8-1(   �أعمارهم بني 15 و29 �سنة  بينما ل متثل هذه �لفئة  �سنة فاأكرث ترت�وح 

ن�سبة �ل�سكان �لذين �سبق لهم �لزو�ج بني �لعمانيني ح�سب �لعمر، ويت�سح من �ل�سكل �أن ن�سبة من �سبق لهم �لزو�ج ترتفع 

بارتفاع �ل�سن، فتبلغ ن�سبة من �سبق لهم �لزو�ج يف �لعمر من 20-24 �سنة حو�يل 20% بينما �أكرث من 95% من �لعمانيني 

يف فئة �لعمر 35 �سنة فاأكرث �سبق لهم �لزو�ج. و�سنتطرق لدر��سة �لنمط �لعمري للزو�ج بني �لن�ساء �لعمانيات بالتف�سيل 

يف �لف�سل �لر�بع.

جدول 1-6   �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان ح�سب �جلن�سية و�حلالة �لزو�جية عام 2010

�جلملةو�فدونعمانيون

44.424.737.2مل ي�سبق له �لزو�ج

49.873.258.4متزوج حاليا

1.90.91.5مطلق

3.90.92.8�أرمل

0.00.20.1غري مبني

حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان لعام 2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات 
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�سكل 1-8 ن�سبة �لذين �سبق لهم �لزو�ج بني �ل�سكان �لعمانيني ح�سب �لعمر عام 2010م
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1-8 المشتغلون والباحثون عن عمل:
بلغ حجم �مل�ستغلني يف �سلطنة عمان يف عام 2013 حو�يل 1.9 مليون �سخ�س وهو ما يثل 49% من �سكان عمان، ويعمل 

10% من جملة �مل�ستغلني يف �حلكومة، وقد ��ستحوذ �لقطاع �خلا�س يف عام 2013 على 90% من �مل�ستغلني مقارنًة بحو�يل 

84% يف عام 1997. ومتثل �لعمالة �لو�فدة 82% من �إجمايل �لعاملني يف �سلطنة عمان يف عام 2013م.

 %1 �سوى  �لأعمال  �أ�سحاب  يثل  ل  بينما  باأجر  يعملون  �مل�ستغلني  من   %96 �أن   2010 لعام  �ل�سكان  تعد�د  نتائج  وت�سري 

من �مل�ستغلني كما يعمل 2% حل�ساب �أنف�سهم. وترتفع ن�سبة �أ�سحاب �لأعمال من �أقل من 1% بني �لو�فدين �إىل 2% بني 

�لعمانيني )جدول 7-1(.

جدول 1-7 توزيع �مل�ستغلني ح�سب �حلالة �لعملية عام 2010م

�جمايل �ل�سكانو�فدونعمانيون

2.20.51.2�ساحب عمل 

5.00.52.3يعمل حل�سابه

92.698.896.3يعمل باأجر

0.30.20.2يعمل بدون �أجر

100.0100.0100.0�لإجمايل

4469666522221099188�لعدد �لإجمايل

وقد �نخف�س معدل �لبحث عن عمل من �إجمايل �لقوة �لعاملة يف �سلطنة عمان من 14% يف عام 2003 �إىل 12% يف عام 

 .2010
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حالة األطفالالفصل الثاني
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2-1- مقدمة:
للم�ستقبل  مورد  �أهم  هم  فالأطفال  ناجح،  قوي  �أي جمتمع  بناء  �لأوىل يف  �للبنة  هي  لالأطفال  �ل�سحيحة  �لتن�سئة  تعد 

و�ل�ستثمار فيهم هو �أ�سا�س حتقيق �أي تنمية م�ستقبلية. وقد �سملت �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية عدة �أهد�ف تتعلق بتعليم 

�لأطفال و�سحتهم فقد ركز �لهدف �لثاين من �أهد�ف �لألفية على �لتحاق كافة �لأطفال بالتعليم �لأ�سا�سي و�ل�ستمر�ر 

فيه حتى �إنهائه على �أن يت�ساوى يف ذلك �لذكور و�لإناث. ويف جمال �ل�سحة ركز �لهدف �لر�بع من �أهد�ف �لألفية على 

حت�سني �سحة �لأطفال وخف�س وفيات �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت مبقد�ر �لثلثني وذلك من خالل حت�سني �لرعاية �ل�سحية 

�لتي يتلقاها �لأطفال وتعميم �لتح�سني �سد �لأمر��س �ملختلفة.

وت�سع �سلطنة عمان �سحة �لطفل وتعليمه ورفاهته على ر�أ�س �أولوياتها، ويظهر ذلك بو�سوح 

من خالل �لت�سريعات و�للو�ئح �لتي مت �سنها ل�سمان ح�سول �لطفل على رعاية كاملة، وكذلك 

�لرب�مج و�مل�سروعات �لتي مت ��ستحد�ثها لتوفري خدمات لالأطفال.  

ويناق�س هذ� �لف�سل حالة �لأطفال يف �سلطنة عمان حيث يناق�س �لق�سم �لثاين تطوير �لإطار 

ويناق�س  لالأطفال،  �جلغر�يف  �لتوزيع  �لثالث  �لق�سم  ويعر�س  �لأطفال،  لرعاية  �ملوؤ�س�سي 

�لق�سم  ويتطرق  لالأطفال،  �لتغذوية  و�حلالة  �ل�سحية  �حلالة  و�خلام�س  �لر�بع  �لق�سمان 

�ل�ساد�س �إىل �لتحاق �لأطفال بالتعليم و�خلدمات �لتعليمية �ملتوفرة. 

2-2- تطوير اإلطار المؤسسي لرعاية األطفال:
�لرقي باخلدمات �ملقدمة  �إىل  �إن�ساء د�ئرة �سوؤون �لطفل و�لتي تهدف  �لدولة بتح�سني حالة �لطفل مت  �إطار �هتمام  يف 

بتنفيذ  �لد�ئرة  هذه  وتقوم  و�لرتبوية.  و�ل�سحية  و�لجتماعية  و�لعقلية  �حل�سية  �لطفل  مد�رك  وتنمية  �لعماين،  للطفل 

بتنفيذ  �لد�ئرة  هذه  ت�سطلع  كما  �لأطفال،  لتن�سئة  مو�تية  بيئة  توفري  �ساأنها  من  �لتي  و�مل�سروعات  �لرب�مج  من  �لعديد 

�لتفاقيات �لدولية �خلا�سة بالطفل. 

وقد �أ�سبحت عمان ع�سوً� مبنظمة �لأمم �ملتحدة لرعاية �لطفولة )�ليون�سيف( منذ عام 1972، كما ت�سارك �لوز�رة يف 

جلان عديدة تهتم بالطفولة مثل جلنة �تفاقية حقوق �لطفل، جلنة �خلطة �لوطنية لرعاية �ملر�أة و�لطفل، جلنة در��سة 

�لحتياجات �لأولية لأطفال د�ر رعاية �لطفولة.

وياأتي توفري بيانات و�إح�ساء�ت حول و�سع �لأطفال يف �ل�سلطنة كخطوة �أوىل لتحديد حالة �لأطفال يف �ل�سلطنة وو�سع 

�إجر�ء  �ملختلفة يف عمان  بد�أت �جلهات  �ملنطلق  �لأطفال يف عمان، ومن هذ�  �ساأنها رفع جودة حياة  �لتي من  �خلطط 

م�سوح ودر��سات حول �لأطفال، كما �هتمت �ل�سلطنة بتطوير نظم �ملتابعة و�لت�سجيل يف �ملد�ر�س خا�سًة فيما يتعلق بتغذية 

�لأطفال وو�سعهم �ل�سحي.

وتويل �ل�سلطنة �هتماما خا�سا بالأطفال دون �سن �ملدر�سة �إيانًا منها باأن تن�سئة �لطفل تبد�أ منذ يوم ميالده، ويتجلى ذلك 

يف �لقو�نني و�للو�ئح �ملنظمة للخدمات �ملقدمة لالأطفال، فعلى �سبيل �ملثال �لالئحة �لتنظيمية لدور �حل�سانة �ل�سادرة يف 

2012 توؤكد على �سرورة تعزيز ومر�قبة �لنمو �جل�سدي �لطبيعي للطفل وغر�س وتدعيم �لقيم �لإيجابية لديه، و�لكت�ساف 

�ملبكر ملو�هبه. كما تويل �ل�سلطنة �هتماما كبري� بالأطفال �لأيتام وبدجمهم يف �ملجتمع �ملحيط بهم.

لم  إنسان  كل  هو  الطفل 
يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

“اتفاقية حقوق الطفل، وزارة 
سلطنة  االجتماعية،  التنمية 

عمان.”
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يع الجغرافي لألطفال: 2-3- التوز
توزيع  ويتطلب  �أخرى،  �إىل  �ل�سلطنة من حمافظة  �أطفال  �إجمايل  من  كل حمافظة  عليها  ت�ستحوذ  �لتي  �لن�سبة  تختلف 

�خلدمات �ملوجهة لالأطفال ب�سورة �سحيحة ت�سمن حتقيق �لعد�لة و�لوفاء باحتياجات �لأطفال يف �ملحافظات �ملختلفة 

معرفة �لتوزيع �جلغر�يف لالأطفال على هذه �ملحافظات. 

�أن ُخم�س �لأطفال يقيمون يف حمافظة م�سقط،  وت�سري بيانات �ل�سكان �مل�سجلني يف �لإد�رة �لعامة لالأحو�ل �ملدنية �إىل 

بينما  �لباطنة  و12% يف جنوب  �لد�خلية  �لطفال يف  ويقيم 14% من  �لباطنة،  �سمال  يقيمون يف حمافظة  �آخر  وُخم�س 

جنوب �ل�سرقية و�سمال �ل�سرقية وظفار و�لظاهرة يقيم بكل منها من 6% �إىل 8% من �أطفال �ل�سلطنة بينما ل تتجاوز ن�سبة 

�لأطفال �لذين ت�ستحوذ عليهم كل من �لو�سطى وم�سندم و�لربيي 2% من �إجمايل �أطفال �ل�سلطنة.

�سكل 2- 1   �لتوزيع �جلغر�يف لالأطفال �أقل من 15 �سنة يف منت�سف عام 2014
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�مل�سدر: ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان، بيانات منت�سف عام 2014، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

2-4- صحة الطفل:
 توؤكد �لتفاقيات �ملتعلقة بحقوق �لطفل على �سرورة �لعناية ب�سحة �لطفل و�حلد من تعر�سه لالإ�سابة باأمر��س �لطفولة 

وتوفري �لعالجات �لالزمة له. 

�لإ�سابة بالأمر��س 

�سمل �مل�سح �ل�سحي �لوطني لل�سحة �لإجنابية لعام 2008 �أ�سئلة حول �إ�سابة �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت مبجموعة من 

�أمر��س �لطفولة خالل �لأ�سبوعني �ل�سابقني للم�سح. وت�سري �لنتائج �إىل تعر�س 9% من �لأطفال لالإ�سابة بالإ�سهال خالل 

�لأ�سبوعني �ل�سابقني للم�سح، و5% منهم فقط قامت �أ�سرهم بتغذيتهم بالطريقة �ملثلى للتغذية �أثناء �لإ�سهال حيث قامت 

�لأ�سر باإطعام �لطفل ب�سورة منتظمة و�أكرثو� من �ل�سو�ئل �لتي تعطى للطفل. وقد �أ�سيب 30% من �لأطفال بارتفاع درجة 
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�أو �سعوبة يف �لتنف�س.  �أ�سيبو� ب�سعال مقرتن ب�سرعة  �أ�سيبو� بال�سعال و%7  �حلر�رة، و%23 

كما �أ�سيب 10% بقئ م�ستمر ون�سبة مماثلة عانو� من عدم �لقدرة على �لأكل و�ل�سرب.

وب�سورة عامة ل توجد فروق ملحوظة يف �لإ�سابة باأمر��س �لطفولة بني �لذكور و�لإناث فيما 

عد� �ل�سعال �أو �ل�سعال �ملرتبط ب�سعوبة يف �لتنف�س و�لذي �رتفعت �إ�سابة �لذكور بهما بحو�يل 

�أكرث من �لإناث وبالتايل يكونون معر�سني  �لبيت  �أكرث من �لإناث رمبا خلروجهم من   %25

لتلوث �لهو�ء �أكرث من �لإناث. 

جدول 2-1   ن�سبة �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت �لذين �أ�سيبو� باأمر��س خالل �لأ�سبوعني �ل�سابقني 

للم�سح ح�سب �لنوع عام 2008م

جملة�إناثذكور

10.28.09.1�إ�سهال

32.028.630.4حمى

24.920.822.9�سعال

8.85.77.3�سعال و�سعوبة �أو �سرعة يف �لتنف�س

6.15.25.6�سعوبة �أو �سرعة يف �لتنف�س

10.68.89.7قيء م�ستمر

10.79.310.0عدم �لقدرة على �لأكل و�ل�سرب

�مل�سدر: �مل�سح �ل�سحي �لوطني لل�سحة �لإجنابية، 2008

وت�سري بيانات �لتغطية بالتح�سينات يف عام 2013 �إىل تغطية جميع �لأطفال �أقل من �سنة بالتح�سني �سد �لدرن، وبلوغ 

ن�سبة �لتغطية بني �لأطفال �أقل من �سنة بالتح�سينات �سد �لثالثي �لبكتريي  و�لتح�سينات �سد �لإلتهاب �لكبدي �لفريو�سي 

)ب( و�مل�ستدية �لنزلية �لنوع )ب( �إىل 98% و�ل�سلل �لفموي100%  ومت تغطية كل �لأطفال �لذين تبلغ �أعمارهم �سنة 

فاأكرث بالتح�سني �سد �لثالثي �لفريو�سي 1 و �لثالثي �لفريو�سي 2 و98% ح�سلو� على �جلرعة �ملن�سطة للثالثي �لبكتريي 

و100% ح�سلو� على �جلرعة �ملن�سطة �خلا�سة بال�سلل �لفموي )�لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2014(.

معدل وفيات األطفال:
�ل�سحية  �خلدمات  م�ستوى  تعك�س  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  �أهم  من  �لأطفال  وفيات  معدلت  تعد 

�ملتوفرة يف �لدولة، ويف هذ� �لق�سم نعر�س موؤ�سرين �لأول هو معدل وفيات �لأطفال �لر�سع 

و�لثاين هو معدل وفيات �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت. ويكن من خالل در��سة �سل�سلة زمنية 

وقد  لالأطفال.  تتو�فر  �لتي  �ل�سحية  �خلدمات  �سهدته  �لذي  �لتح�سن  تتبع  �ملوؤ�سر�ت  لهذه 

ن�س �لهدف �لر�بع من �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية على خف�س وفيات �لأطفال �أقل من خم�س 

�سنو�ت �إىل ثلث قيمتها. 

ويعك�س معدل وفيات �لأطفال �لر�سع عدد �لأطفال �لذين توفو� قبل �إمتام �ل�سنة �لأوىل من 

تعرض 9% من األطفال لإلصابة 
األسبوعين  خالل  باإلسهال 
و%5  للمسح،  السابقين 
أسرهم  قامت  فقط  منهم 
المثلى  بالطريقة  بتغذيتهم 

للتغذية أثناء اإلسهال.

األطفال  وفيات  معدالت 
التي  المؤشرات  أهم  من 
الخدمات  مستوى  تعكس 
الصحية المتوفرة في الدولة، 
من  الرابع  الهدف  نص  وقد 
لأللفية  اإلنمائية  األهداف 
األطفال  وفيات  خفض  على 
إلى  سنوات  خمس  من  أقل 

ثلث قيمتها.
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عمرهم لكل 1000 مولود حي، وي�ساعد هذ� �ملوؤ�سر على معرفة مدى تو�فر �لرعاية �ل�سحية للطفل يف �ل�سنة �لأوىل من 

�ل�سنة �لأوىل من  �لتي ت�سيب �لأطفال يف  �لتطعيمات �ملختلفة وبر�مج �حلماية من �لأمر��س  عمره و�لتي ت�سمل توفري 

عمرهم، بالإ�سافة �إىل �أنه يعك�س مدى تو�فر �لرعاية �ل�سحية لالأم خالل فرتة �حلمل حيث توؤثر �حلالة �ل�سحية لالأم 

�أثناء �حلمل على �حلالة �ل�سحية للمولود يف �سهوره �لأوىل.

ويو�سح �سكل )2-2( �نخفا�س معدل وفيات �لأطفال �لر�سع من 20 حالة وفاة لكل 1000 

مولود حي يف عام 1995 �إىل �أقل من ن�سف هذه �لقيمة يف عام 2013 حيث بلغ �ملعدل 9.8 

حالة وفاة لكل 1000.

ويكن ر�سد نف�س �لنمط عند در��سة معدل وفيات �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت حيث �نخف�س 

�ملعدل من 27 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 1995 �إىل 11.8 حالة وفاة لكل 1000 

مولود حي يف عام 2013.

يعك�س  �سنو�ت   5 من  �أقل  �لأطفال  وفيات  ومعدل  �لر�سع  وفيات  معدل  يف  �لنخفا�س  هذ� 

حت�سن و��سح يف �مل�ستوى �ل�سحي و�خلدمات �ل�سحية �لتي يح�سل عليها �لأطفال يف �سلطنة 

عمان خالل �لعقدين �ملا�سيني، كما �أنه ي�سري �إىل �سرورة ��ستمر�ر جهود �لدولة لتحقيق مزيد من �لنخفا�س يف معدل 

وفيات �لأطفال لتحقيق �مل�ستهدف �لذي تن�س عليه �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية.

�سكل 2-2 تطور معدلت وفيات �لر�سع ووفيات �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت يف �لفرتة من 1995 �إىل 2013
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 سنوات 5معدل وفيات األطفال أقل من  معدل وفيات الرضع

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعامي 2008 و2014

2-5- الحالة التغذوية لألطفال:
تعد تغذية �لطفل خا�سًة يف �خلم�س �سنو�ت �لأوىل من عمره من �لعو�مل �لتي توؤثر على �حلالة �ل�سحية للج�سم ومقايي�سه 

�جل�سمانية، ول يتوقف �لتاأثري على مرحلة �لطفولة فقط �إمنا يتد �إىل كل مر�حل �لعمر. وتن�س �تفاقية حقوق �لطفل 

وفيات  معدل  انخفض 
حالة   20 من  الرضع  األطفال 
حي  مولود   1000 لكل  وفاة 
أقل من  إلى  عام 1995  في 
عام  القيمة في  نصف هذه 
 9.8 المعدل  بلغ  حيث   2013
مولود   1000 لكل  وفاة  حالة 

حي.
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يف �ملادة 24 على �سرورة �أن تقوم �لدول �ملوقعة على �لتفاقية مبكافحة �سوء �لتغذية لدى �لأطفال، كما �أكدت تو�سيات 

و�لذي  بينهم  �لوفيات  لالأطفال وخف�س معدلت  �ل�سحي  �لو�سع  و�لتنمية على �سرورة حت�سني  لل�سكان  �لدويل  �ملوؤمتر 

يقرتن بتح�سني �حلالة �لتغذوية لالأطفال.

الرضاعة الطبيعية:
تاأتي �لر�ساعة �لطبيعية على ر�أ�س �أمناط �لتغذية �لتي حتافظ على �سحة �لطفل حيث متد �لر�ساعة �لطبيعية �ملولود 

باحتياجاته من �لغذ�ء كما �أنها حتميه من �لإ�سابة بالعديد من �لأمر��س. وتعد �لر�ساعة �لطبيعية �أحد و�سائل �ملباعدة 

بني �لولد�ت.

وت�سري نتائج �مل�سوح �ل�سحية �ملختلفة �إىل �رتفاع ن�سبة �لن�ساء �لالتي �أر�سعن مو�ليدهن خالل �ل�ساعة �لأوىل بعد �لولدة 

من 37% عام 1993 �إىل 85% عام 2000، كما تو�سح �مل�سوح �ملتتالية من عام 1992 �إىل عام 2005 �أنه تقريبًا كل �لن�ساء 

�لعمانيات �سبق لهن �إر�ساع مو�ليدهن ر�ساعة طبيعية.

وقد �سهدت ن�سبة �لن�ساء �لالتي ��ستمررن يف �إر�ساع مو�ليدهن بعد بلوغهم �لعام �لأول من 

كبرية  ب�سورة  �لن�سبة  �رتفعت  حيث  �ملا�سية،  �لأربعة  �لعقود  خالل  و��سحا  �رتفاعا  �لعمر 

بني عامي 1979 و1992 فقد كانت �لن�سبة يف عام 1979  حو�يل 34% و�رتفعت �إىل 86% يف 

عام 1992 ثم �نخف�ست �إىل 81% عام 2005. ويكن عزو �لنخفا�س يف هذه �لن�سبة خالل 

�ل�سنو�ت �لأخرية �إىل �رتفاع م�ساركة �ملر�أة يف قوة �لعمل مما يجعل �ل�ستمر�ر يف �لر�ساعة 

�لطبيعية �سعبا.

مستوى التغذية بين األطفال
يعد نق�س �لهيموجلوبني يف �لدم -وهي �حلالة �ملعروفة بالأنيميا- �أحد موؤ�سر�ت �سوء �لتغذية 

�سو�ء بني �لأطفال �أو �لبالغني. وت�سري �لدر��سات �إىل حت�سن كبري يف م�ستوى تغذية �لأطفال 

حيث �نخف�ست ن�سبة �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت �مل�سابني باأنيميا من 80% يف عام 1980 �إىل 

ن�سف هذه �لقيمة يف 2004 حيث بلغت �لن�سبة %41.

وقد �نعك�س �لتح�سن يف منط تغذية �لأطفال على ن�سبة �لأطفال ناق�سي �لوزن حيث �نخف�ست 

ن�سبتهم من 23% عام 1995 وفقًا لنتائج م�سح �سحة �لأ�سرة �خلليجية �إىل 9% يف عام 2008 

وفقًا لنتائج �مل�سح �ل�سحي �لعاملي.

2-6- التحاق األطفال بالتعليم:

�لو�سع  بتح�سني  �ل�سلطنة  �لتزمت  وقد  لالألفية،  �لإمنائية  �لأهد�ف  �أحد  �لأ�سا�سي  بالتعليم  �لأطفال  �لتحاق  تعميم  يعد 

�لتعليمي لل�سكان، وقد نبع هذ� �للتز�م من �إيان �ل�سلطنة باأن �أول خطوة نحو �لتنمية تبد�أ بتحقيق تطور يف �لتعليم من 

خالل رفع معدلت �للتحاق بالتعليم وحت�سني جودة �لعملية �لتعليمية.

وقد �رتفع عدد مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �حلكومية من 507 مد�ر�س يف عام 2005 �إىل 920 مدر�سة يف 2013 بزيادة 

قدرها 81% عن عدد �ملد�ر�س يف 2005، كما �رتفع عدد �لف�سول خالل نف�س �لفرتة �لزمنية من 8 �آلف ف�سل �إىل 15 �ألف 

الالتي  النساء  نسبة  ارتفعت 
خالل  مواليدهن  أرضعن 
الوالدة  بعد  األولى  الساعة 
إلى   1993 عام   %37 من 

85% عام 2000.

نمط  في  التحسن  انعكس 
نسبة  على  األطفال  تغذية 
حيث  الوزن  ناقصي  األطفال 
 %23 من  نسبتهم  انخفضت 
عام 1995 إلى 9% في عام 

.2008
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بالتعليم  �مللتحقني  �لطلبة  ��ستيعاب  �لف�سول  �أعد�د  �لزيادة يف  ��ستطاعت هذه  ف�سل. وقد 

و2012   2005 يف  �لف�سل  كثافة  بلغت  حيث  �لف�سل  كثافة  يف  زيادة  �إحد�ث  دون  �لأ�سا�سي 

حو�يل 27 طالبا لكل ف�سل.

ويو�سح جدول )2-2( �ختالف �لتوزيع �جلغر�يف لالأطفال يف �سن �لتعليم �لأ�سا�سي عن توزيع 

�لأ�سا�سي  �لتعليم  ف�سول  من   %16 حو�يل  بها  م�سقط  فمحافظة  �لأ�سا�سي،  �لتعليم  ف�سول 

وحو�يل 22% من �لأطفال يف �سن �لتعليم �لأ�سا�سي، ويف �ملقابل جند مثاُل �أن ظفار بها %10 

من ف�سول �لتعليم �لأ�سا�سي و5% فقط من �لأطفال يف �سن �لتعليم �لأ�سا�سي. هذ� �لخالف 

يف �لتوزيع �جلغر�يف يوؤدي �إىل �ختالف كثافة �لف�سول، فترت�وح كثافة �لف�سول يف �ملحافظات �ملختلفة بني 18 طالبا لكل 

ف�سل يف �لو�سطى و30 طالبا لكل ف�سل يف م�سقط �لتي ت�سهد �أعلى كثافة ف�سول، يليها حمافظة �لد�خلية بحو�يل 28 

طالبا لكل ف�سل.

جدول 2-2   �لتوزيع �جلغر�يف لالأطفال يف �سن �لتعليم �لأ�سا�سي وف�سول �لتعليم �لأ�سا�سي يف 

�لعام �لدر��سي 2013/2012

ن�سبة �لف�سولن�سبة �لأطفال يف �سن �لتعليم �لأ�سا�سي�ملحافظة

22.115.7م�سقط

4.89.8ظفار

1.71.2م�سندم

2.32.4�لربيي

14.115.4�لد�خلية

20.318.3�سمال �لباطنة

12.212.6جنوب �لباطنة

8.28.9جنوب �ل�سرقية

7.17.3�سمال �ل�سرقية

6.26.7�لظاهرة

1.01.8�لو�سطى

100.0 100.0�لإجمايل   

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2013

التعليم  مدارس  عدد  ارتفع 
األساسي الحكومية من 507 
إلى   2005 عام  في  مدرسة 
يادة  بز  2013 في  مدرسة   920
قدرها 81% عن عدد المدارس 

في 2005.
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جدول 2-3 توزيع �لطلبة وكثافة �لف�سول على م�ستوى �ملحافظات يف �لعام �لدر��سي 2013/2012

كثافة �لف�سلطلبة�ملحافظة

69،94930.1م�سقط

31،29222.1ظفار

3،69422.2م�سندم

9،09026.2�لربيي

63،51528.1�لد�خلية

77،64328.5�سمال �لباطنة

52،68727.9جنوب �لباطنة

36،10027.8جنوب �ل�سرقية

30،40827.7�سمال �ل�سرقية

25،28725.9�لظاهرة

4،68817.8�لو�سطى

404،35327.4�لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2013

وقد بلغ معدل �للتحاق بالتعليم ما قبل �ملدر�سي 39.2% عام 2010م. �أما �ل�سفوف من 1-6 فقد �رتفع معدل �للتحاق 

�ل�سايف بها من 87% يف عام 1993 �إىل 95% يف عام 2010، وقد كان �رتفاع معدلت �للتحاق بني �لإناث �أعلى من �رتفاع 

معدلت �للتحاق بني �لذكور حيث كان معدل �للتحاق يف 1993 حو�يل 88% بني �لذكور و86% بني �لإناث و�رتفع �ملعدلني 

لي�سل كل منهما �إىل 95% يف 2010 )جدول 4-2(.  

جدول 2-4   تطور معدلت �للتحاق �ل�سايف بال�سفوف من )6-1(

جملة�إناثذكور�ل�سنة

199387.685.586.6

200392.292.092.1

201094.894.994.9

201296.295.595.9

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �خل�سائ�س �لتعليمية لل�سكان �لعمانيني، 2013

             وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية للعام �لدر��سي 2013/2012م

�للتحاق  معدل  �رتفع  فقد  �ملا�سيني،  �لعقدين  خالل  كبريً�  تطورً�   9–7 من  بال�سفوف  �للتحاق  معدلت  �سهدت  كما 

�ل�سايف من 49% يف عام 1993 �إىل 84% يف عام 2010، ول توجد فروق معنوية بني معدلت �للتحاق ومنط تطورها بني 

�لذكور و�لإناث. وبالرغم من هذ� �لتح�سن �إل �أن معدلت �للتحاق �ملتحققة يف 2010 تو�سح �أن �حلكومة يف حاجة �إىل 

بذل �ملزيد من �جلهود لرفع معدلت �للتحاق يف �ل�سفوف من 7-9 و�لو�سول بها �إىل �لتغطية �ل�ساملة.  
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جدول 2-5   تطور معدلت �للتحاق �ل�سايف بال�سفوف )9-7(

جملة�إناثذكور�ل�سنة

199349.049.949.4

200368.369.769.0

201284.084.184.1

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �خل�سائ�س �لتعليمية لل�سكان �لعمانيني، 2013

             وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية للعام �لدر��سي 2013/2012م

وبافرت��س ثبات عدد �لأطفال يف �سن �لتعليم �لأ�سا�سي، يتطلب حتقيق �ل�ستيعاب �لكامل لكل �أطفال �ل�سلطنة يف �سن 

�لتعليم �لأ�سا�سي مع �حلفاظ على كثافة �لف�سول �حلالية زيادة عدد �لف�سول بن�سبة 5% يف �ل�سفوف من 1 �إىل 6 وبن�سبة 

16% يف �ل�سفوف من 9-7.
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حالة النشء الفصل الثالث
والشباب
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3-1- مقدمة:
يعد �ل�سباب هم �ملحرك �لأ�سا�سي للتنمية و�لتقدم يف �أي دولة، فهم يثلون �لقوة �لب�سرية �لفتية لأي جمتمع و�لتي ي�ساعد 

�إدماجها يف عمليات �لتنمية �مل�ستد�مة على �إحد�ث طفرة تنموية كبرية. 

ويعد �ملجتمع �لعماين جمتمعا �سابا كما �سبق �أن ذكرنا يف �لف�سل �لأول، حيث يثل �لن�سء 

و�ل�سباب يف  �لعمر من 15 �إىل 29 �سنة يف منت�سف 2014 حو�يل 33% من �ل�سكان مقارنًة 

بحو�يل 25% من �ل�سكان يف 1993، كما بلغت ن�سبة �ل�سباب بني �لعمانيني يف منت�سف عام 

2014 حو�يل 31% من جملة �لعمانيني. هذ� �لرتكيب �لعمري �أدى �إىل دخول عمان ما يعرف 

بالنافذة �لديوجر�فية حيث تكون ن�سبة �ل�سكان يف �سن �لإعالة )�أقل من 15 �سنة �أو �أكرب 

من 65 �سنة( �أقل من ن�سبة �ل�سكان يف �سن �لعمل )15 – 64 �سنة(. وحتى تتمكن �أي دولة 

من �ل�ستفادة من هذه �لفر�سة �لديوجر�فية يجب �أن توؤهل �سبابها لالندماج يف عمليات 

�لتنمية ب�سورة عامة ويف �سوق �لعمل ب�سورة خا�سة وذلك من خالل حت�سني خ�سائ�س هوؤلء 

�ل�سباب.

ويعر�س هذ� �لف�سل حالة �لن�سء و�ل�سباب يف �سلطنة عمان حيث يركز �لف�سل على �ل�سكان 

يف �لعمر من 15 �إىل 29 �سنة، فيو�سح �لق�سم �لثاين �لتوزيع �لنوعي لل�سباب ثم يتطرق �لق�سم �لثالث �إىل �لتوزيع �جلغر�يف 

و�لبحث عن عمل،  �لت�سغيل  ق�سية  �لق�سم �خلام�س  ويعر�س  لل�سباب،  �لتعليمية  �لر�بع �حلالة  �لق�سم  ويناق�س  لل�سباب، 

ويوجز �لق�سم �ل�ساد�س �حلالة �ل�سحية لل�سباب وعو�مل �خلطورة.

يع النوعي للشباب: 3-2- التوز
يظهر �لتوزيع �لنوعي لل�سباب يف �سلطنة عمان يف منت�سف عام 2014 عدم تو�زن بني ن�سب �لذكور و�لإناث حيث يثل 

�إىل  �لن�سبة  ت�سل  �لو�فدين حيث  �ل�سباب  بني  �لذكور  ن�سبة  �رتفاع  �إىل  �لتو�زن  ويرجع عدم  �ل�سباب،  �لذكور 66% من 

83.6% مقابل 16.4% من �لإناث. وترتفع ن�سبة �لذكور مع �رتفاع �لعمر د�خل فئة �ل�سباب مما يوؤدي بدوره �إىل �رتفاع 

ن�سبة �لذكور بني �إجمايل �ل�سكان حيث ترتفع ن�سبة �لذكور من 51% يف �لفئة من 15-19 �سنة �إىل 73% يف �لفئة من 25-

29 �سنة. 

جدول 3-1   توزيع �ل�سباب ح�سب �جلن�سية و�لنوع وفئات �لعمر يف منت�سف 2014

�إجمايل �ل�سبابو�فدونعمانيونفئات �لعمر

�إناثذكور�إناثذكور�إناثذكور

19 - 1551.148.952.947.151.348.7

24 - 2050.849.282.717.362.337.7

29 - 2550.649.485.114.973.226.8

�إجمايل 

�ل�سباب

50.949.183.616.466.034.0

�مل�سدر: حم�سوب من بيانات ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان ملنت�سف عام 2014

لسكان  العمري  التركيب 
سلطنة عمان أدى إلى دخول 
الديموجرافية.  النافذة  عمان 
من  دولة  أي  تتمكن  وحتى 
الفرصة  هذه  من  االستفادة 
تؤهل  أن  يجب  الديموجرافية 
شبابها لالندماج في عمليات 

التنمية بصورة عامة.
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يع الجغرافي للشباب: 3-3- التوز

ت�ستحوذ حمافظتي م�سقط و�سمال �لباطنة على �لن�سبة �لأكرب لل�سباب يف �ل�سلطنة حيث تبلغ 46.2% جملة �ل�سباب يف 

�لعمر من 15-29 �سنة منت�سف عام 2014م، تليهما حمافظة �لد�خلية بن�سبة 10.4%، وتاأتي يف �ملرتبة �لأخرية حمافظة 

م�سندم بن�سبة 1%. هذ� �لتوزيع ير�سح حمافظتي �سمال �لباطنة وم�سقط �أن تكونا قاطرتي �لتنمية يف �سلطنة عمان خا�سًة 

�أن �ملحافظني تتمتعان مبقومات �قت�سادية وبيئية توؤهلهما لذلك.

�سكل 3-1   �لتوزيع �لن�سبي لل�سباب يف �لعمر من 15-29 ح�سب �ملحافظة منت�سف عام 2014
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�مل�سدر: حم�سوب من بيانات ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان ملنت�سف عام 2014

للذكور  �ملنا�سبة  �مل�سروعات  لنوعية  �لتخطيط  عند  هامة  �لإقامة  وحمافظة  �لنوع  ح�سب  �ل�سباب  توزيع  در��سة  وتعد 

�ل�سباب �لذكور على �ملحافظات يختلف عن توزيع �لإناث فهناك حمافظات  �أن توزيع  ولالإناث، ويو�سح جدول )2-3( 

�أكرث جذبًا  للذكور من غريها، ويظهر هذ� �لختالف و��سحًا يف حمافظات ظفار وم�سقط و�سمال �لباطنة، فمحافظة 

ظفار ت�ستحوذ على 1% فقط من �ل�سباب �لذكور و8% من �لإناث، وت�ستحوذ م�سقط على 18% من �ل�سباب �لذكور و%24 

من �لإناث بينما حمافظة �سمال �لباطنة بها 23% من �ل�سباب �لذكور و19% من �لإناث. 
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جدول 3-2   توزيع �ل�سباب ح�سب �لنوع و�ملحافظة منت�سف عام 2014

�إناثذكور�ملحافظة

32.224.5م�سقط

10.68.3ظفار

1.01.0م�سندم

2.72.7�لربيي

9.212.5�لد�خلية

16.819.0�سمال �لباطنة

8.511.0جنوب �لباطنة

6.77.9جنوب �ل�سرقية

6.76.5�سمال �ل�سرقية

4.45.7�لظاهرة

1.30.9�لو�سطى

100100�لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �خل�سائ�س �لتعليمية لل�سكان �لعمانيني، 2013م

3-4- التعليم:
وت�ساعد متابعة  بالدولة،  �لنهو�س  للقيام بدورهم يف  �ل�سباب  تاأهيل  �أ�سا�س  �لتعليم هو  يعد 

تطور �حلالة �لتعليمية لل�سباب من خالل �ملوؤ�سر�ت �ملختلفة على و�سع �خلطط و�لرب�مج �لتي 

من �ساأنها حت�سني �لو�سع �لتعليمي لل�سباب وزيادة �لتحاقهم بالتعليم و�ل�ستمر�ر فيه.

ومن �أهم �ملوؤ�سر�ت يف هذ� �ملجال معدل �للتحاق �ل�سايف �لذي ي�سري �إىل �لن�سبة بني �أعد�د 

�لطلبة �مللتحقني مبرحلة تعليمية معينة �إىل �أعد�د �ل�سكان يف �لفئة �لعمرية �ملوؤهلة لاللتحاق 

تقابل  و�لتي   )12-10( بال�سفوف  �للتحاق  معدلت  �رتفعت  وقد  �لتعليمية.  �ملرحلة  بهذه 

�لفئة �لعمرية )15-17 �سنة( من 34% يف عام 1993 �إىل 59% عام 2003 ثم �إرتفعت لت�سل 

يف عام 2010 �إىل 55% وهو ما يعك�س تر�جع �لإقبال على �للتحاق بال�سفوف من 10 �إىل 12، ويظهر �لرت�جع و��سحًا بني 

�لإناث حيث تر�جع معدل �لحتاق �ل�سايف من 63% يف عام 2003 �إىل 56% يف عام 2010 

بينما ثبت معدل �للتحاق �ل�سايف بني �لذكور عند %55. 

ويعك�س �نخفا�س معدل �للتحاق وكذلك تر�جعه يف �ل�سنو�ت �لأخرية �سرورة و�سع �ل�سيا�سات 

و�لرب�مج �لتي من �ساأنها ت�سجيع �ل�سباب على �للتحاق باملر�حل �لعليا للتعليم وكذلك �إقناع 

�أ�سرهم باأهمية �لتحاق �أبنائهم بهذه �ملر�حل و��ستمر�رهم فيها حتى نهايتها. كما يجب �أن 

لاللتحاق  لل�سباب  كايف  تاأهيل  �لتعليم  يقدم  بحيث  �لتعليم  منظومة  بتطوير  �ل�سلطنة  تقوم 

ب�سوق �لعمل و�حل�سول على فر�س عمل جيدة، وهو ما �سيدفع �ل�سباب لاللتحاق و�ل�ستمر�ر 

باملر�حل �لعليا للتعليم.   

تراجع معدل االلتحاق الصافي 
بأربع   12-10 من  بالصفوف 
 2003 عامي  بين  مئوية  نقاط 
واضحًا  التراجع  ويظهر  و2010، 

بين اإلناث.

معدل  انخفاض  ويعكس 
في  تراجعه  وكذلك  االلتحاق 
السنوات األخيرة ضرورة وضع 
التي  والبرامج  السياسات 
الشباب  تشجيع  شأنها  من 
العليا  بالمراحل  االلتحاق  على 

للتعليم.
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جدول 3-3   تطور معدلت �للتحاق �ل�سايف بال�سفوف من 12-10 

جملة�إناثذكور�ل�سنة

199331.735.433.5

200355.063.058.9

201054.955.555.2

201277.378.377.7

�مل�سدر: �خل�سائ�س �لتعليمية لل�سكان �لعمانيني، 2013

              وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية للعام �لدر��سي 2013/2012م

وقد �نخف�س معدل �لنقطاع عن �لدر��سة يف �ل�سفوف من 10-12 )جدول 3-4( من 6% يف �لعام �لدر��سي 1999/1998 

�إىل 5% يف �لعام �لدر��سي 2003/2002 ثم بد�أ يف �لرتفاع لي�سل �إىل 9% يف �لعام �لدر��سي 2007/2006 ثم �نخف�س مرة 

�أخرى �إىل 8% يف 2010/2009 لكنه ماز�ل �أعلى من �ملعدل �مل�ساهد يف �لعام �لدر��سي 1999/1998. وتوؤكد هذه �لنتائج 

على �سرورة تبني �سيا�سات من �ساأنها خف�س معدلت �لنقطاع عن �لدر��سة يف مر�حل �لتعليم �لعليا.

جدول 3-4   تطور معدلت �لنقطاع بال�سفوف 12-10 

جملة�إناثذكور�لأعو�م

1999/19987.44.45.9

2003/20026.345.1

2007/2006--8.5

2010/2009--7.5

�مل�سدر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ملوؤ�سر�ت �لرتبوية، لالأعو�م �لدر��سية �ملذكورة

وتظهر نتائج تعد�د �ل�سكان لعام 2010 �نخفا�س ن�سبة �لأمية بني �ل�سباب حيث تبلغ ن�سبة �لأمية يف فئة �لعمر 15-19 �سنة 

حو�يل 1% ويف �لفئة من 20-24 �سنة 2% ويف �لفئة من 25-29 �سنة 2%، وهو ما يعني �نح�سار ظاهرة �لأمية بني �ل�سباب 

يف عمان.

من  خمتلفة  عينات  ثالث  على  �لعماين  �ل�سباب  توجهات  عن  در��سة  و�ملعلومات  لالإح�ساء  �لوطني  �ملركز  �أجرى  وقد 

�ل�سباب �لعماين يف �لفئة �لعمرية 18-29 �سنة غطت جميع حمافظات �ل�سلطنة )مربع 3-1(، حيث �أجري �ل�ستطالع 

�لأول مع طالب �جلامعة و�لثاين مع �ل�سباب �لباحثني عن عمل و�لثالث مع �مل�ستغلني.  

وقد �أظهرت �لدر��سة �أن ن�سبة كبرية من �ل�سباب �لعماين يعتقدون �أن تاأهيلهم �لدر��سي يوؤهلهم ل�سوق �لعمل ب�سكل جيد، 

)72% من �لطالب �جلامعيني، 79% من �لباحثني عن عمل، 69% من �لعاملني( وتزيد هذه �لن�سبة قلياًل بني �لذكور عن 

�لإناث. وترتفع ن�سبة من يرون �أن �لدر��سة �أهلتهم ل�سوق �لعمل بني �جلامعيني عن �أ�سحاب �مل�ستوى �لتعليمي �ملتو�سط، 

كما تزيد ن�سبة من يرون �أن �لدر��سة �أهلتهم ل�سوق �لعمل بني �أ�سحاب �مل�ستوى �لتعليمى �ملتو�سط عن �لأقل تعليمًا، وهو 

ما ي�سري �إىل �أن �لتعليم �جلامعي يف �ل�سلطنة ينجح يف تاأهيل �ل�سباب ل�سوق �لعمل بدرجة �أكرب من �مل�ستويات �لتعليمية 

�لأدنى.
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مربع 3-1   منهجية در��سة توجهات �ل�سباب �لعماين

تم إجراء الدراسة في عام 2013 من خالل 3 استطالعات:

االستطالع األول:
مجتمع الدراسة: الطالب الجامعيون

حجم العينة:2031 من الطالب الجامعيين
أسلوب جمع البيانات: تم جمع البيانات عن طريق اإلنترنت.

االستطالع الثاني:
مجتمع الدراسة: الشباب الباحثون عن عمل

حجم العينة: 3146 من الشباب الباحثين عن عمل
أسلوب جمع البيانات: تم جمع البيانات عن طريق الهاتف.

االستطالع الثالث:
مجتمع الدراسة: الشباب العاملين

حجم العينة: 1059 من الشباب العاملين
أسلوب جمع البيانات: تم جمع البيانات عن طريق الهاتف.

3-5- التشغيل والبحث عن عمل:
يعرف �لباحثون عن �لعمل باأنهم هوؤلء �لأ�سخا�س �لقادرون على �لعمل ويرغبون يف �لعمل ويبحثون عنه ول يجدونه. وقد 

�رتفعت ن�سبة �لباحثني عن عمل بني �ل�سباب �لعمانيني من 15% يف عام 1993 �إىل �أكرث من �سعف هذه �لقيمة يف 2010 

حيث و�سلت �إىل 38%. ويرجع هذ� �لرتفاع �لكبري �إىل عدة �أ�سباب �أهمها ما يلي:

�لرتفاع �لكبري يف عدد ون�سبة �ل�سباب يف �لفئة �لعمرية من 15-29 �سنة يف �لفرتة من 1993 �إىل 2010 حيث �رتفع   -1

عدد �ل�سباب من 367 �ألف يف 1993 �إىل 691 �ألف مما رفع �ملعرو�س من �لقوى �لعاملة.

�رتفاع م�ساركة �ملر�أة �لعمانية يف قوة �لعمل نتيجة لرتفاع �مل�ستوى �لتعليمي لها ورغبتها �ملتز�يدة يف حتقيق ذ�تها مما   -2

�أدى �إىل زيادة �ملعرو�س من �لقوى �لعاملة وبالتايل �رتفاع م�ستوى �لبحث عن عمل بني �لإناث حيث ت�ساعف معدل 

�لبحث عن عمل بني �لإناث من 27% عام 1993 �إىل 53% عام 2010.

�نخفا�س م�ستوى تاأهيل ن�سبة كبرية من �ل�سباب �لعماين مما يعيقه عن �ملناف�سة يف �سوق �لعمل خا�سًة يف �لأعمال   -3

�ملتخ�س�سة وهو ما يدفع �لقطاع �حلكومي وكذلك �لقطاع �خلا�س �إىل ��ستقد�م عمالة و�فدة موؤهلة. ويف �لدر��سة 

جو�نب  �أهم  كانت   2013 يف  �لعماين  �ل�سباب  توجهات  حول  و�ملعلومات  لالإح�ساء  �لوطني  �ملركز  �أجر�ها  �لتي 

�لنق�س يف �لتاأهيل �لعلمي لطالب �لتعليم �لعايل هو حمدودية �لتطبيق �لعملي )39%(، وجاء بعدها على �لتو�يل �أن 

�لتخ�س�سات �ملختارة ل تتو�فق مع �سوق �لعمل )14%( وعدم وجود خربة كافية يف �لتخ�س�س )12%(. �أما بالن�سبة 

للباحثني عن عمل فقد جاءت �للغة �لإجنليزية �أهم جو�نب �لنق�س يليها �لتطبيق �لعملي وذلك بالن�سبة لأ�سحاب 

�لتعليم �لأقل من �ملتو�سط و�ملتو�سط وفوق �ملتو�سط، يف حني جاء معرفة �للغة �لجنليزية يف مرتبة متاأخرة ل�سالح 

�لتطبيق �لعملي بالن�سبة للجامعيني، حيث ذكر 44% من �لعاملني �جلامعيني �لتطبيق �لعملي كاأحد جو�نب �لنق�س يف 

�لتاأهيل �لدر��سي مقابل 4% فقط ذكرو� �للغة �لإجنليزية.
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وبالتايل فارتفاع �ملعرو�س من �لقوى �لعاملة من �ل�سباب �لعماين مل يقابله �رتفاع يف �لطلب عليهم مما �أدى �إىل �رتفاع 

ن�سبة �لباحثني عن عمل بني �ل�سباب.  

ول تظهر م�سكلة �لبحث عن عمل بني �لو�فدين نظرً� لأن معظم �لو�فدين يكون �سبب قدومهم وبقائهم يف �ل�سلطنة هو 

�رتباطهم بوظائف.

جدول 3-5   معدلت �لبحث عن عمل بني �ل�سباب يف �لعمر من 18-29 �سنة يف �لفرتة من 1993 �إىل 2010

و�فدونعمانيون�لعام

جملة�ناثذكورجملة�ناثذكور

199313.727.015.40.61.60.8

200335.554.341.22.34.82.8

201031.652.638.40.51.80.7

�مل�سدر: حم�سوب من بيانات �لتعد�د �لعام لل�سكان لأعو�م 1993، 2003، 2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

3-6 الحالة الصحية للشباب:
ي�ستخدم �لتقييم �لذ�تي للحالة �ل�سحية كموؤ�سر للحالة �ل�سحية لالأفر�د ومعاناتهم من �لأمر��س، وي�سري �مل�سح �ل�سحي 

�لعاملي لعام 2008 �إىل �أن حو�يل ن�سف �ل�سباب )48.1%( يف �لعمر من 18-29 �سنة يقيمون حالتهم �ل�سحية باأنها جيدة 

جدً� و42% يقيمون حالتهم باأنها جيدة و9% يقيمونها باأنها متو�سطة بينما 1% يقيمون حالتهم باأنها �سيئة )�سكل 2-3(.

�سكل 3-2   توزيع �ل�سباب من 18-29 �سنة ح�سب تقييمهم �لذ�تي حلالتهم �ل�سحية يف 2008

;جيد جدا    
;جيد 48.1  

 41.7 

; متوسط  
9.2 

; سيء  
1 

�مل�سدر: �مل�سح �ل�سحي �لعاملي، 2009
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وتعد �لإ�سابة بنق�س �لهيموجلوبني و�ملعروفة بالأنيميا و�حدة من �ملوؤ�سر�ت �لهامة لتقييم �لو�سع �ل�سحي، حيث توؤدي 

�مل�سح  نتائج  وت�سري  �لأمر��س.  مقاومة  على  �لقدرة  و�نخفا�س  و�لإرهاق  �لعام  بال�سعف  �ل�سعور  �إىل  بالأنيميا  �لإ�سابة 

�ل�سحي �لعاملي لعمان لعام 2008 �إىل �أن 23% من �ل�سباب يف �لعمر من 18-29 �سنة م�سابون بالأنيميا.   

بذلك  �أدلو�  �لذين  �أو  �لفحو�س  �أظهرتهم  �لذين  �سو�ء  �لدم  �سغط  بارتفاع  �مل�سابني  ن�سبة  �أن  �مل�سح  نتائج   ت�سري  كما 

باأنف�سهم بني �سباب يف �لعمر من 18 -29 �سنة بلغت 25%، كما �أن �أقل من 1% من �ل�سباب م�سابون بد�ء �ل�سكري. وترتبط 

�لإ�سابة بهذه �لأمر��س بعدة عو�مل �أهمها منط �لتغذية �لذي يتبعه �ل�سباب بالإ�سافة �إىل �لتعر�س لل�سغوط �لنف�سية 

و�جل�سمانية. ويف �جلزء �لتايل ن�سري �إىل �أهم عو�مل �خلطورة.

عوامل الخطورة بين الشباب:

التدخين:
يعد �لتدخني �أحد �أهم عو�مل �خلطورة على �ل�سحة خا�سًة بني �ل�سباب، حيث �إن �للجوء �إىل �لتدخني يف مر�حل �لعمر 

�لأوىل و�ل�ستمر�ر يف �لتدخني يوؤدي �إىل خماطر كبرية على �ل�سحة تظهر يف �ل�سن �ملتقدم. كما ل يوؤثر �لتدخني على 

�ل�سخ�س �ملدخن فقط بل على من حوله �أي�سًا. 

وت�سري نتائج �مل�سح �ل�سحي �لعاملي لعمان لعام 2008 �إىل �أن ن�سبة من �سبق لهم �لتدخني بني �ل�سباب ل تتعدى 8%، منهم 

5% ماز�لو� يدخنون ب�سكل يومي و1% ماز�لو� يدخنون لكن لي�س ب�سكل يومي و2% ل يدخنون حاليًا. 

سوء التغذية:
يعد �سوء �لتغذية �أحد عو�مل �خلطورة �لتي توؤدي �إىل م�سكالت �سحية يف �لأجل �لق�سري و�لطويل كما �أنها قد توؤدي �إىل 

�لإ�سابة باأمر��س مزمنة، ويعد م�ستوى �لتغذية �لتي يح�سل عليها �لأفر�د موؤ�سر جلودة �حلياة �لتي يعي�سونها. 

وتو�سح قيم موؤ�سر كتلة �جل�سم و�لذي يعك�س �لعالقة بني وزن �جل�سم و�لطول �أن 11% من 

�ل�سباب يف �لعمر من 18-29 �سنة يعانون من نق�س �لوزن بينما 24% يعانون من زيادة �لوزن 

بالإ�سافة �إىل 15% يعانون من �ل�سمنة.  هذه �لنتائج تو�سح �سرورة تغيري منط �لتغذية بني 

�لعمانيني خا�سًة بني �لأطفال و�ل�سباب نظرً� ملا لتاأثري منط �لتغذية يف �لطفولة و�ل�سباب على 

�سحة �لفرد طو�ل حياته.

الشباب  من   %11 حوالي 
سنة   29-18 من  العمر  في 
بينما  الوزن  نقص  من  يعانون 
الوزن  يادة  ز من  يعانون   %24
باإلضافة إلى 15% يعانون من 

السمنة.
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4-1- مقدمة:

متثل �لإناث حو�يل ثلث �سكان �سلطنة عمان، ومن جملة �لعمانيني متثل �لإناث 49% بينما متثل �لإناث 17% من جملة 

�لو�فدين )تقدير �ل�سكان يف منت�سف 2014(.  ول ياأتي �لهتمام باملر�أة فقط لأنها متثل ن�سف �لعمانيني بل لأنها �أي�سًا 

عماد �لأ�سرة وهي �لتي ت�سارك ب�سورة �أكرب يف تن�سئة �لأطفال ومن ثم يف م�ستقبل �لوطن. 

لقد �أكد �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية �لذي عقد يف �لقاهرة يف عام 1994 على �سرورة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني 

�أكرب  جمال  للمر�أة  فتحت  �لتي  �لتغري�ت  من  �لعديد  �ملا�سيني  �لعقدين  خالل  �لعمانية  �ملر�أة  و�سع  �سهد  وقد  �ملر�أة. 

للم�ساركة يف عمليات �لتنمية �مل�ستد�مة.

ويعر�س هذ� �لف�سل �أهم �لق�سايا �ملتعلقة باملر�أة �لعمانية، حيث يتعر�س �لق�سم �لثاين يف هذ� �لف�سل ب�سورة خمت�سرة 

لأهم �خلطو�ت �ملوؤ�س�سية �ملتعلقة باملر�أة �لعمانية �لتي �تخذتها �ل�سلطنة ثم يعر�س �لق�سم �لثالث من هذ� �لف�سل �حلالة 

�لتعليمية للمر�أة، ويلقي �لق�سم �لر�بع نظرة على م�ساركة �ملر�أة �لعمانية يف قوة �لعمل، ثم يناق�س �لق�سم �خلام�س �أمناط 

زو�ج �ملر�أة �لعمانية، و�لق�سم �ل�ساد�س يعر�س معدلت وحمدد�ت �إجناب �ملر�أة �لعمانية، ويف �لنهاية يناق�س �لق�سم �ل�سابع 

ما يتعلق ب�سحة �لأم �لعمانية.  

4-2- تطوير اإلطار المؤسسي لخدمة قضايا المرأة:

�هتمت �سلطنة عمان بتح�سني و�سع �ملر�أة �لعمانية و�لرتقاء بها ورفع قدرتها على �ملناف�سة، وقد �أدركت �ل�سلطنة �أهمية 

�ملر�أة  �سئون  د�ئرة  فاأن�ساأت  �لأهد�ف  هذه  لتحقيق  �ملر�أة  بق�سايا  تهتم  موؤ�س�سات  و��ستحد�ث  �ملوؤ�س�سي  �لإطار  تطوير 

�لعمانية و�لتي تتبع وز�رة �لتنمية �لجتماعية، وتقوم هذه �لد�ئرة بالعديد من �لأن�سطة �لتي من �ساأنها حت�سني و�سع �ملر�أة 

�لعمانية وتفعيل دورها يف �ملجتمع. ويف �إطار �هتمامها بتمكني �ملر�أة قامت �ل�سلطنة بعقد ندوة يف عام 2007 و�أخرى يف 

عام 2009 ملناق�سة ق�سايا �ملر�أة �لعمانية.

وقد �زد�د �هتمام �ل�سلطنة يف �لعقدين �ملا�سيني بت�سجيع �إن�ساء �جلمعيات �لن�سائية بهدف 

م�ساركتها  ورفع  �ملختلفة  �لتنموية  �ملجالت  يف  و�إدماجها  �لعمانية  �ملر�أة  مب�ستوى  �لرتقاء 

�ملجتمعية من خالل �لقيام باأدو�ر خمتلفة من خالل هذه �جلمعيات. ويف عام 2013 بلغ عدد 

�جلمعيات �لن�سائية 60 جمعية بها 9.146 ع�سوة. وتنت�سر هذه �جلمعيات يف كل حمافظات 

�ل�سلطنة وحتظى حمافظة ظفار باأكرب تركز من �جلمعيات حيث ت�ستحوذ على 10 جمعيات 

و1818 ع�سوة بينما �لعا�سمة م�سقط ل حتتوي �سوى على 6 من �جلمعيات بها 1436 ع�سو.

عدد  بلغ   2013 عام  في 
الجمعيات النسائية 60 جمعية 
وتنتشر  عضوة.   9.146 بها 
كل  في  الجمعيات  هذه 

محافظات السلطنة.
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جدول 4-1  �لتوزيع �لعددي للجمعيات �لن�سائية وع�سو�تها ح�سب �ملحافظة عام 2013م

�لع�سو�ت�جلمعيات�ملحافظة

61.437م�سقط

101.818ظفار

4495م�سندم

2377�لربيي

9389�لد�خلية

71.713�سمال �لباطنة

6303جنوب �لباطنة

5504جنوب �ل�سرقية

61.558�سمال �ل�سرقية

3272�لظاهرة

2180�لو�سطى *

609.146�إجمايل �سلطنة عمان

�مل�سدر: �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2014

* مت وقف ن�ساط جمعية �ملر�أة �لعمانية بالو�سطى من عام 2009

وحتتفل �ل�سلطنة كل عام باليوم �لعاملي للمر�أة يوم 17 �أكتوبر، وقد ركز �لحتفال يف عام 2013 على دور جمعيات �ملر�أة 

�لعمانية يف تنمية �ملجتمع بهدف �إبر�ز م�ساركة �ملر�أة يف هذ� �ملجال حيث ت�سمنت فعاليات �لحتفال جو�نب عدة تعك�س 

هذة �مل�ساركة و�لتفاعل �لديناميكي بني �ملر�أة و�ملجتمع.

4-3- تعليم المرأة في عمان:
ي�سهم تعليم �ملر�أة يف رفع قدرتها على �مل�ساركة �لجتماعية و�لقت�سادية، وقد 

جاء �لهتمام بتعليم �ملر�أة و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �حل�سول على م�ستويات 

حيث  و�لتنمية  لل�سكان  �لدويل  �ملوؤمتر  تو�سيات  ر�أ�س  على  �لتعليم  من  مرتفعة 

�عترب �ملوؤمتر �أن �لتعليم �أهم و�سائل متكني �ملر�أة لأنه يك�سبها ما يلزم من معارف 

�لتنمية. كما  وفعال يف عملية  كامل  نحو  للم�ساركة على  بالنف�س  وثقة  ومهار�ت 

يرتبط �لتعليم �أي�سًا بارتفاع �سن �لزو�ج و�نخفا�س معدلت �إجناب �ملر�أة وقدرة 

�ملر�أة على تن�سئة �أبنائها ن�ساأة �سحيحة. كل هذ� يجعل تعليم �ملر�أة عامل موؤثر يف 

�حلر�ك �لجتماعي يف �أي دولة. 

وت�سري نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان لعام 2010 �إىل �أن ن�سبة �لأمية تبلغ 13% بني 

�ل�سكان وترتفع من 10% بني �لذكور �إىل 18% بني �لإناث. وترتفع ن�سبة �لأمية بني �لإناث �لعمانيات عنها بني �لو�فد�ت 

)19% مقابل 13% على �لرتتيب(. 
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جدول 4-2   �لتوزيع �لن�سبي لل�سكان ح�سب �جلن�سية و�لنوع و�حلالة �لتعليمية لعام 2010

�إجمايلو�فدينعمانيني�حلالة �لتعليمية

�ناثذكور�ناثذكور�ناثذكور

8.919.410.713.49.818.2�أمي

7.27.027.027.116.611.0يقر�أ ويكتب

7.96.417.27.112.36.5�بتد�ئي

13.69.812.58.213.09.4�عد�دي 

31.327.014.314.423.224.5ثانوي

4.44.10.90.42.73.4�أ�سا�سي حلقة �وىل

6.36.00.91.23.75.0�أ�سا�سي حلقة ثانية

6.26.60.81.23.75.5دبلوم �لتعليم �لعام 

5.95.85.47.35.76.1دبلوم بعد �ملدر�سي

7.07.57.915.17.59.0جامعي

1.00.41.94.11.51.1ماج�ستري

0.20.10.40.60.30.2دكتور�ة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0�لإجمايل

6383236283125797341552731218057783585�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعام 2010م.

ن�سبة  �نخف�ست  �ملر�أة فقد  تعليم  و��سح يف  �ملتتالية حدوث حت�سن  �لتعد�دت  نتائج  وتو�سح 

�إىل %19  لت�سل  �لن�سبة  ثلث هذه  �إىل  �لعمانيات من 54% يف عام 1993  �لإناث  �لأمية بني 

يف 2010، وهو نف�س منط �لنخفا�س �لذي �سهدته ن�سبة �لأمية بني �لذكور �لعمانيني حيث 

�نخف�ست من من 29% يف 1993 �إىل 9% يف عام 2010. ويف حني �نخف�ست ن�سبة �لأمية بني 

�لذكور �لو�فدين يف نف�س �لفرتة من 15% �إىل 11% �رتفعت ن�سبة �لأمية بني �لإناث �لو�فد�ت 

من 11% �إىل %13. 

ورغم �لنخفا�س �لو��سح يف ن�سبة �لأمية بني �لعمانيات �إل �أنها ماز�لت �أعلى من ن�سبة �لأمية 

بني �لذكور �لعمانيني، وهو ما ي�سري �إىل �سرورة بذل جهود �أكرب خلف�س �لأمية بني �لإناث. 

ومن �ملتوقع �إذ� ��ستمرت ن�سبة �لأمية يف �لنخفا�س بنف�س �لوترية �أن تق�سي �سلطنة عمان على �أمية �لإناث بحلول عام 

 .2020

المتتالية  التعدادت  نتائج  تشير 
إلى حدوث تحسن واضح في 
انخفضت  فقد  المرأة  تعليم 
اإلناث  بين  األمية  نسبة 
العمانيات من 54% في عام 
النسبة  هذه  ثلث  إلى   1993

لتصل إلى 19% في 2010.
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�سكل 4-1   تطور ن�سبة �لأمية من 1993 �إىل 2010 ح�سب �جلن�سية و�لنوع
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعام 2010م.

كما ت�سري بيانات �لتعد�د �إىل �أن �أقل قلياًل من ن�سف �لن�ساء يف عمان قد ح�سلن على تعليم ثانوي �أو �أعلى، وهي ن�سبة 

�أعلى من نظريتها بني �لذكور. وترتفع هذه �لن�سبة من 43% بني �لو�فد�ت �إىل 47% بني �لعمانيات. 

ن�سبة  �أن  �إىل  �ملتتالية  �لتعد�د�ت  بيانات  وت�سري  �لعمانيات،  بني  �نت�سارً�  �لأكرث  هو  �لثانوي  �لتعليم  على  �حل�سول  ويعد 

�لعمانيات �حلا�سالت على تعليم ثانوي �رتفعت من 6% عام 1993 �إىل 34% عام 2010، كما �رتفعت ن�سبة �حلا�سالت على 

تعليم جامعي �أو �أعلى من �أقل من 1% يف عام 1993 �إىل 8% يف عام 2010 وهي ن�سبة ل تختلف كثريً� عن ن�سبة �حلا�سلني 

على تعليم جامعي �أو �أعلى بني �لذكور )%7.3(. 

وتعك�س �لن�سبة بني معدل �للتحاق �ل�سايف لالإناث ومعدل �للتحاق �ل�سايف للذكور �لفجوة �لنوعية يف �للتحاق باملر�حل 

�ملختلفة للتعليم. وبدر��سة هذ� �ملوؤ�سر يف مر�حل �لتعليم �ملختلفة خالل �لعقدين �ملا�سيني جند �أن �لن�سبة بني معدلت 

�للتحاق �ل�سايف لالإناث ونظريه بني �لذكور يف �ل�سفوف من 1-6 قد �رتفعت خالل �لعقدين �ملا�سيني لتتال�سى �لفجوة 

بني �لذكور و�لإناث يف عام 2010.  كما يظهر ح�ساب هذ� �ملوؤ�سر لل�سفوف من 7-9 تال�سي �لفجوة بني �لذكور و�لإناث 

منذ عام 2003.

وبح�ساب �لن�سبة بني معدل �للتحاق �ل�سايف لالإناث ونظريه بني �لذكور يف �ل�سفوف من 10-12 )جدول 4-3( جند �أن 

�لفجوة بني �لذكور و�لإناث يف عام 1993 كانت ل�سالح �لإناث حيث بلغت �لن�سبة 112% ثم �رتفعت �إىل 115% يف 2003 

ثم عادت لتنخف�س �إىل 101% يف عام 2010 وذلك نتيجه لثبات معدلت �للتحاق بني �لذكور و�نخفا�س معدلت �لحتاق 

بني �لإناث. 
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جدول 4-3   �لن�سبة بني معدل �للتحاق �ل�سايف لالإناث ومعدل �للتحاق �ل�سايف للذكور

�ل�سفوف من 10-12�ل�سفوف من 7-9�ل�سفوف من 6-1

199397.5101.8111.8

200399.8102.0114.6

2010100.1100.1101.0

�مل�سدر: حم�سوب من بيانات �للتحاق، �خل�سائ�س �لتعليمية لل�سكان �لعمانيني، 2013

4-4- المشاركة في قوة العمل:
�سهدت م�ساركة �لإناث يف قوة �لعمل تطورً� و��سحًا خالل �لعقدين �ملا�سيني تز�من مع �لتح�سن �لذي �سهدته �مل�ستويات 

�لتعليمية لالإناث، فقد �رتفعت ن�سبة �لعمانيات د�خل قوة �لعمل من 9% عام 1993 �إىل ثالثة �أ�سعاف هذه �لقيمة يف 2010 

حيث بلغت �لن�سبة 27% من جملة �لإناث يف �سن �لعمل. 

وقد �سهدت حمافظة �لو�سطى �أعلى زيادة يف م�ساركة �ملر�أة �لعمانية يف قوة �لعمل حيث بلغت ن�سبة �لإناث د�خل قوة �لعمل 

يف 2010 �سبعة �أ�سعاف �لن�سبة يف 1993، تليها حمافظتا �لباطنة وحمافظة �لد�خلية حيث بلغت ن�سبة �لإناث د�خل قوة 

�لعمل يف 2010 خم�سة �أ�سعاف �لن�سبة يف 1993 )�سكل 2-4(.

وقد �رتفعت م�ساركة �لو�فد�ت �أي�سًا يف قوة �لعمل ولكن ب�سورة �أقل من �لرتفاع �لذي حدث بني �لعمانيات حيث �رتفعت 

ن�سبة �لو�فد�ت د�خل قوة �لعمل من 10% يف 1993 �إىل 14% يف 2010، وهو ما ي�سري �إىل �سعف م�ساركة �لو�فد�ت يف قوة 

�لعمل وبالتايل يف منو �لقت�ساد �لعماين مما ي�سكل عبئا �أكرب على �لقت�ساد �لعماين.

�سكل 4 –2   تطور ن�سب م�ساركة �لعمانيات يف �لقوى �لعاملة على م�ستوى �ملحافظات

0 

10 

20 

30 

40 

 السلطنة الوسطى  الظاهرة الشرقية  الباطنة الداخلية *البريمي  مسندم ظفار  مسقط

16.5 
9.2 6.7 4.7 4.4 7.2 6.4 

2.2 
8.6 

31.3 30.1 
25 27.9 

24.5 24.4 24.8 26.9 

16.6 

26.9 

1993 2010 

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعامي 1993 و2010، 

*�لربيي كانت جزء من حمافظة �لظاهرة يف 1993
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جدول 4-4   ن�سبة �لإناث د�خل قوة �لعمل ح�سب �جلن�سية و�ملحافظة

�ملحافظات 

19932010

و�فد�تعمانياتو�فد�تعمانيات

16.51331.315.5م�سقط

9.28.630.111.4ظفار 

6.78.22514.3م�سندم

27.915.6ــــ�لربيي *

4.78.224.512.2�لد�خلية

4.48.124.413.1�لباطنة

7.28.824.817.2 �ل�سرقية

6.48.126.910.5�لظاهرة

2.21.716.62�لو�سطى 

8.610.426.913.7�لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعامي 1993 و2010، 

* �لربيي كانت جزء من حمافظة �لظاهرة يف 1993

4-5- الزواج: 
حو�يل ثلثي �لإناث يف عمان قد �سبق لهن �لزو�ج، ويعد �لزو�ج �أكرث �نت�سارً� بني �لو�فد�ت عنه بني �لعمانيات ويرجع ذلك 

�إىل �ختالف �لتوزيع �لعمري بني �لو�فد�ت و�لعمانيات فبينما 65% من �لعمانيات تبلغ �أعمارهن 15 �سنة �أو �أكرث جند �أن 

80% من �لو�فد�ت تبلغ �أعمارهن 15 �سنة �أو �أكرث.

وت�سري بيانات توزيع �لإناث يف �لعمر 15 �سنة فاأكرث ح�سب �لعمر و�حلالة �لزو�جية �إىل �أنه مع تقدم �لعمر ي�سبح �لزو�ج 

هو �لقاعدة و�لبقاء بدون زو�ج هو �ل�ستثناء، فبعد عمر 45 �سنة جند �أن �أكرث من 98% من �لن�ساء قد �سبق لهن �لزو�ج. 

جدول 4-5   توزيع �لإناث يف �لعمر 15 �سنة فاأكرث ح�سب �جلن�سية و�حلالة �لزو�جية عام 2010

جملةو�فد�تعمانيات�حلالة �لزو�جية

39.517.635.2مل ي�سبق له �لزو�ج

50.775.755.7متزوج حاليا

2.73.12.8مطلق

7.03.56.3�أرمل

100.0100.0100.0�لإجمايل

628312155273783585�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعام 2010.
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حالة   27998 منها  حالة   28515 بلغت  �مل�سجلة  �جلديدة  �لزو�ج  حالت  �أن  �إىل   2013 لعام  �لزو�ج  �إح�ساء�ت  وت�سري 

�إن 99% من  �أبناء عمان حيث  يتزوجن من  �لعمانيات غالبًا ما  �أن  �لزوج  توزيعها ح�سب جن�سية  لعمانيات، ويت�سح من 

�لعمانيات �لالتي تزوجن يف 2013 تزوجن عمانيني.

4-6- الصحة اإلنجابية:
تعرف �ل�سحة �لإجنابية باأنها حالة رفاه كامل بدنيًا وعقليًا و�جتماعيًا يف جميع �لأمور �ملتعلقة بالإجناب، ولي�ست جمرد 

�أو �لإعاقة. وت�سمل �ل�سحة �لإجنابية حرية �لرجل و�ملر�أة يف تقرير �لإجناب وموعده وتو�تره مبا  �ل�سالمة من �ملر�س 

يف ذلك حقهم يف معرفة و��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت �ملاأمونة و�لفعالة و�ملقبولة لهما و�لتي ل تتعار�س مع 

�لقانون. كما ت�سمل �أي�سًا �حل�سول على خدمات �لرعاية �ل�سحية �ملنا�سبة �لتي متكن من �جتياز فرتة �حلمل و�لولدة 

باأمان.

ويف هذ� �لق�سم نعر�س �جلو�نب �ملختلفة �ملتعلقة بال�سحة �لإجنابية للمر�أة.

اإلنجاب
ت�سري نتائج �مل�سوح �ل�سحية �ملختلفة �إىل �أن معدل �خل�سوبة �لكلي للن�ساء �ملتزوجات يف �لعمر من 15 �إىل 49 �سنة يف 

�سلطنة عمان بلغ 5.2 طفل لكل �مر�أة متزوجة يف عام 1995 ثم �نخف�س يف عام 2000 لي�سل �إىل 4.8 طفل لكل �سيدة 

ثم بد�أ يف �لرتفاع مرة �أخرى لي�سل يف عام 2008 �إىل معدل �أعلى من �ملعدل �لذي مت ر�سده يف عام 1995 وبزيادة طفل 

عن عام 2000 حيث بلغ �ملعدل  5.8 طفل لكل �مر�أة يف عام 2008.

�إىل 6.3 طفل يف  �لن�ساء �ملتزوجات يف 2008 من 5.6 طفل لكل �مر�أة يف �حل�سر  ويرتفع معدل �خل�سوبة �لكلي بني 

�لقرى.

وجتدر �لإ�سارة هنا �إىل �أن 47% من �لعمانيات يف �سن �لإجناب )15-49 �سنة( مل ي�سبق لهن �لزو�ج، وهو ما جعل معدل 

�خل�سوبة �لكلي لكل �لن�ساء يف �لعمر من 15 – 49 �سنة ينخف�س مقارنًة باملعدل بني �لن�ساء �ملتزوجات حيث بلغ �ملعدل 

بني كل �لن�ساء 3.3 طفل لكل �مر�أة يف 2008.

وت�سري موؤ�سر�ت �ملكتب �ملرجعي لل�سكان �إىل �أن معدل �خل�سوبة �لكلي يف �سلطنة عمان يف 2013 بلغ 2.9 طفل لكل �مر�أة، 

وتعد قيمة متو�سطة بني �لدول �لعربية ودول �لعامل.

محددات اإلنجاب:

الزواج المبكر:
يعد �لزو�ج �ملبكر من بني �لق�سايا �لهامة �لتي ت�سعى �لدول للتخل�س منها حيث ي�سبب �لزو�ج 

على  يوؤثر  �لذي  �ملبكر  للحمل  معر�سة  �لزو�ج  بعد  ت�سبح  �لتي  للفتاة  كبرية  �أ�سر�ر�  �ملبكر 

�سحتها كما �أنه يوؤثر على �سحة مولودها. ويطيل �أي�سًا �لزو�ج �ملبكر فرتة �حلياة �لإجنابية 

للمر�أة مما يعر�سها لكرثة �لإجناب ويوؤثر على حالتها �ل�سحية. 

وت�سري ن�سبة �لالتي �سبق لهن �لزو�ج بني �لعمانيات يف تعد�د عام 2010 ح�سب �لعمر �إىل �أن 

4% من �لإناث يف �لعمر من 15 �إىل 19 �سنة قد �سبق لهن �لزو�ج مقابل 21% يف تعد�د 1993 

والبرامج  السياسات  ساعدت 
عمان  سلطنة  اتبعتها  التي 
على رفع سن الزواج وانحسار 
بين  المبكر  الزواج  ظاهرة 

العمانيات.
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كما �أنه يف 2010 كانت ثلث �لإناث يف �لعمر من 20 �إىل 24 �سنة قد �سبق لهن �لزو�ج يف مقابل 72% يف 1993. كما ت�سري 

بيانات متو�سط �لعمر عند �لزو�ج �لأول بني �لإناث �إىل �أن هذ� �ملتو�سط �رتفع بني �لإناث من 20.7 يف عام 1993 �إىل  

26.1 يف 2010. 

هذه �لنتائج تعك�س �أن �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لتي �تبعتها �سلطنة عمان قد �ساعدت على رفع �سن �لزو�ج و�نح�سار ظاهرة 

�لزو�ج �ملبكر بني �لعمانيات، غري �أن هذه �لظاهرة ماز�لت موجودة بن�سب حمدودة مما ي�ستدعي �ل�ستمر�ر يف �جلهود 

�لتي من �ساأنها �لق�ساء على هذه �لظاهرة متامًا. 

�سكل 4-3    ن�سبة �لالتي �سبق لهن �لزو�ج بني �لعمانيات )15�سنة فاأكرث( ح�سب �لعمر
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�دي �ل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعامي 1993 و2010، 

استخدام وسائل المباعدة بين الوالدات:
ي�ساعد �نت�سار ��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت على خف�س معدلت �إجناب �لن�ساء مما يحافظ على �سحة �لأم 

وكذلك �ملو�ليد �لذين تنجبهم حيث توؤدي كرثة �لإجناب �إىل �سعف �سحة �لأم �لذي يوؤثر بدوره على �سحة مو�ليدها. 

ويعد م�ستوى ��ستخد�م هذه �لو�سائل يف عمان منخف�س، فتقارير �مل�سوح �ل�سحية ت�سري �إىل �أن ن�سبة �لن�ساء �ملتزوجات 

�لالتي ي�ستخدمن و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت يف �سلطنة عمان �رتفعت من 24% يف عام 1995 �إىل 32% يف عام 2000 ثم 

�نخف�ست مرة �أخرى �إىل 24% يف عام 2008، وقد �أثر هذ� �لنخفا�س على معدلت �خل�سوبة �لكلية حيث �رتفعت معدلت 

�خل�سوبة بني عامي 2000 و2008.
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جدول 4-6   ن�سب ��ستخد�م و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت بني �لن�ساء �ملتزوجات يف �لفئة �لعمرية 

)15-49( �سنة

ن�سبة �ل�ستخد�م )%(�ل�سنة

)1(

199523.7

)2(

200031.7

)3(

200824.4

)1( م�سح �سحة �لأ�سرة �لعمانية 1995م

)2( �مل�سح �ل�سحي �لوطني2000م

)3( �مل�سح �ل�سحي �لعاملي 2008م

وت�سري بيانات �ملرتدد�ت �جلدد على عياد�ت �ملباعدة بني �لولد�ت يف عام 2012 �إىل �أن �حلبوب هي �أكرث و�سيلة مقبولة 

بينهن حيث تقبلها 45% من �ملرتدد�ت �جلدد يف مقابل 28% للحقن و9% للولب و18% للطبي �لعازل )�سكل 4-4(.

�سكل 4-4  توزيع �ملرتدد�ت �جلدد على عياد�ت �ملباعدة بني �لولد�ت ح�سب نوع �لو�سيلة �ملقبولة بينهن

 ;cocحبوب 
11.8 

 pop; 33.2حبوب 

; الحقن  
28.4 

;اللولب  
8.5 

;الطبي العازل  
 18.1 

�مل�سدر: حم�سوب من بيانات �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي، 2012، وز�رة �ل�سحة

ومن بني �مل�سكالت �لو��سحة يف منط �إجناب �لن�ساء يف عمان �أن 34% فقط من �لن�ساء �مل�سجالت يف 2012 �لالتي �أجننب 

�أكرث من مرة كانت �لفرتة بني �لولدة �لأخرية و�ل�سابقة لها �أكرث من 3 �سنو�ت بينما �لباقيات كانت فرتة �ملباعدة بني 

�لولدة �لأخرية و�ل�سابقة لها 3 �سنو�ت �أو �أقل مما يعر�س حياتهن وحياة مو�ليدهن للخطر. ومن �جلدير بالذكر �أن هذه 

�ل�سنوي 2012  �لن�سبة �ملناظرة �مل�سجلة يف عام 2000 و�لتي بلغت 33% )�لتقرير �ل�سحي  �لن�سبة ل تختلف كثريً� عن 

وز�رة �ل�سحة(. 



السكان والتنمية في سلطنة عمان58

العدد األمثل لألطفال:
�أن متو�سط �لعدد �لأمثل لالأطفال بني �لن�ساء �لالتي �سبق لهن  �إىل  ي�سري �مل�سح �لوطني لل�سحة �لإجنابية لعام 2008 

�لزو�ج يف عمان بلغ 6 �أطفال. ومع �رتفاع م�ستوى تعليم �لن�ساء ينخف�س عدد �لأطفال �لأمثل بينهن حيث ينخف�س هذ� 

�لعدد من 7.8 طفل بني �لن�ساء �لأميات �إىل 5 �أطفال بني �حلا�سالت على تعليم ثانوي �أو �على.

4-7- صحة األم:

4-7-1- الرعاية أثناء الحمل:
تفيد �لرعاية �ل�سحية �ملنتظمة لالأم �أثناء �حلمل يف �لكت�ساف �ملبكر لأي خماطر قد تتعر�س لها �لأم و�جلنني، وتن�س 

تو�سيات �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية على �سرورة تغطية كل �لن�ساء يف فرتة �حلمل بالرعاية �ل�سحية �ملنتظمة خالل 

فرتة �حلمل و�لتي تعرف باأنها زيارة �ملر�أة للطبيب 4 مر�ت على �لأقل خالل فرتة �حلمل.

وبح�سب نتائج �مل�سح �ل�سحي �لوطني ل�سلطنة عمان لعام 2008 ح�سلت 96% من �لن�ساء على رعاية حمل منتظمة، وبلغ 

متو�سط عدد �لزيار�ت لكل �مر�أة 9.4 زيارة. 

وت�سري بيانات رعاية �حلو�مل لعام 2012 �إىل �أنه 4 من كل 5 من �حلو�مل �مل�سجالت ح�سلن على رعاية �سحية منتظمة، 

بينما �أقل من 1% منهن مل ير�جعن عيادة �حلو�مل على �لإطالق. ومل ي�سهد هذ� �ملوؤ�سر حت�سنا كبري� مقارنًة بعام 2000 

حني كانت ن�سبة �حلو�مل �مل�سجالت �لالتي ح�سلن على رعاية حمل منتظمة %76.

 وتنخف�س ن�سبة �لالتي ح�سلن على رعاية منتظمة يف 2012 �إىل 56% يف م�سقط و74% يف �سمال �لباطنة و77% يف �لربيي 

بينما يف باقي �ملحافظات ترتفع عن 80% وت�سل �إىل �أعلى قيمة لها )98%( يف حمافظة �لو�سطى.

�سكل 4-5   ن�سبة �حلو�مل �مل�سجالت �لالتي ر�جعن �لطبيب 4 مر�ت �أو �أكرث خالل فرتة �حلمل

97.7 97 95.8 94.7 94 93 
84.7 82.6 

77.1 73.8 

55.7 

80.4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

شمال  الوسطى
 الشرقية

جنوب 
 الشرقية

جنوب 
 الباطنة

شمال  البريمي ظفار الظاهرة مسندم الداخلية
 الباطنة

إجمالي  مسقط
 السلطنة

�مل�سدر: وز�رة �ل�سحة، �لتقرير �ل�سحي �ل�سنوي 2012 
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وت�سري بيانات �لإ�سابة بفقر �لدم بني �حلو�مل �مل�سجالت �إىل �أن ن�سبة �لإ�سابة بفقر �لدم بينهن �نخف�ست من 37% يف 

عام 2000 �إىل 33% يف عام 2005 ثم ��ستمر �لنخفا�س لت�سل �لن�سبة �إىل 28% يف 2010 ثم 27% يف 2012. 

4-7-2- اإلجهاض:
يعد �سعف �سحة �لأم و كرب �سن �لأم عند �حلمل و�حلمل �ملتكرر من �أ�سباب حدوث �لإجها�س، حيث يت�سبب �سعف �سحة 

�لأم يف عدم �كتمال فرتة �حلمل وخروج �جلنني �إىل �لعامل قبل �أن ي�سبح مكتماًل قادرً� على �حلياة. وت�سري بيانات رعاية 

�سحة �لأمهات �إىل �أن معدل �لإجها�س لكل 1000 مولود حي �رتفع من 128 حالة لكل 1000 مولود يف عام 1990 �إىل 150 

حالة لكل 1000 مولود يف عام 1995 وثبت عند هذ� �ملعدل حتى عام 2000 ثم بد�أ يف �لنخفا�س لي�سل �إىل 123 حالة لكل 

1000 مولود يف 2010 ثم �رتفع مرة �أخرى لي�سل �إىل 134 حالة لكل 1000 مولود يف 2012. 

توعية  بر�مج  ذلك  وي�سمل  قيمها  �أدنى  �إىل  �ملعدلت  هذه  خف�س  �ساأنها  من  بر�مج  و�سع  �سرورة  يو�سح  �لرتفاع  هذ� 

ب�سرورة �للتز�م بفرت�ت مباعدة طويلة بني �لولد�ت وجتنب �حلمل يف �لعمر �ملتقدم وكذلك �أ�ساليب �لتغذية �ل�سحيحة 

قبل و�أثناء فرتة �حلمل.

4-7-3- وفيات األمهات
�نخف�ست ن�سبة وفيات �لأمهات يف �سلطنة عمان ب�سورة حمدودة خالل �لعقدين �ملا�سيني )�سكل 4-6( حيث �نخف�ست 

�لن�سبة من 22 حالة وفاة لكل 100 �ألف مولود حي عام 1995 �إىل 12 حالة وفاة لكل 100 �ألف مولود حي عام 2013. 

وبالرغم من �لن�سب �ملنخف�سة �لتي ت�سهدها عمان يف وفيات �لأمهات �إل �أنها ماز�لت �أمامها فر�سة لتح�سني هذ� �ملوؤ�سر 

وحتقيق �ملزيد من �لنخفا�س يف وفيات �لأمهات، وحتى يتحقق ذلك يجب على متخذي �لقر�ر و�سع بر�مج و�سيا�سات 

تقدما  حتقق  ب�سورة  و�لولدة  �حلمل  �أثناء  لهن  �ملقدمة  �لرعاية  كـفاءة  ورفع  �لأمهات  �سحة  حت�سني  ت�ستهدف  موؤثرة 

ملحوظا يف هذ� �ملجال.

�سكل 4-6  تطور ن�سب وفيات �لأمهات من 1995 �إىل 2013
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعامي 2008، 2014
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كبار السن الفصل الخامس
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5-1- مقدمة:
�أوىل برنامج عمل �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية �هتماما خا�سا بكبار �ل�سن نظرً� لأن خف�س معدلت �ملو�ليد ومعدلت 

�أكد برنامج �لعمل �لذي و�سعه �ملوؤمتر على  �لوفيات يوؤدي �إىل �رتفاع ن�سبة كبار �ل�سن �إىل �إجمايل �سكان �لدولة. وقد 

�ل�سن  كبار  لدى  �لذ�ت  على  �لعتماد  تعزيز  وكذلك  �ل�سن،  لكبار  �لجتماعي  و�لدعم  �ل�سحية  �لرعاية  توفري  �سرورة 

وحت�سني نوعية حياتهم وتوفري �ل�سبل �لتي متكنهم من ��ستمر�ر م�ساركتهم �ملجتمعية.

وقد مثل �ل�سكان يف �لعمر 60 �سنة �أو �أكرث حو�يل 4% من جملة �ل�سكان يف عام 2010 )�لتعد�د �لعام لل�سكان، 2010(، 

ويظهر توزيع �ل�سكان �مل�سجلني يف �لإد�رة �لعامة لالأحو�ل �ملدنية يف منت�سف عام 2012 نف�س �لن�سبة.

ويعد �لو�سول بامل�سنني �إىل �ل�سيخوخة �ل�سحية �أو �لناجحة �أحد �لتو�سيات �لتي �لتزمت �سلطنة عمان بتنفيذها، وتت�سمن 

�ل�سيخوخة �لناجحة ثالثة حماور �أ�سا�سية هي �نخفا�س معدل حدوث �لمر��س و�لعبء �ملرتبط به، ومتتع �مل�سنني مب�ستوى 

جيد من �لأد�ء �لوظيفي �لعقلي و�لبدين، وقدرة �مل�سنني على �مل�ساركة �لإيجابية يف �حلياة.

وي�ساعد و�سع �ل�سيا�سات �ملنا�سبة لرعاية �مل�سنني يف توفري حياة �أف�سل لهم، وتخفيف عبء كرب �ل�سن عليهم، و�لو�سول 

بهم �إىل �سيخوخة ناجحة. ويتطلب ذلك حتديد �حتياجات هذه �لفئة يف �ملجالت �ملختلفة لو�سع ��سرت�تيجيات تلبية هذه 

�لتي ترتبط  �ل�سيا�سات يف �لعتبار �ملحدد�ت �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية  تاأخذ هذه  �أن  �لحتياجات. كما يجب 

بحياة كبار �ل�سن �ليومية، فبع�س �ل�سيا�سات �ملرتبطة بكبار �ل�سن قد تكون مقبولة يف بع�س �ملجتمعات لكنها مرفو�سة يف 

�ملجتمعات �لأخرى.

ويعر�س هذ� �لف�سل �لق�سايا �ملتعلقة بكبار �ل�سن يف �سلطنة عمان حيث يو�سح �لق�سم �لثاين �لرتتيبات �ملوؤ�س�سية لرعاية 

كبار �ل�سن يف عمان، ثم يعر�س �لق�سم �لثالث �خل�سائ�س �لديوجر�فية لكبار �ل�سن ثم يعر�س �لق�سمان �لر�بع و�خلام�س 

ويتطرق  �ل�سن  لكبار  �ل�سحي  �لو�سع  �ل�ساد�س  �لق�سم  ويناق�س  �لعمل،  �ل�سن وم�ساركتهم يف قوة  لكبار  �لتعليمي  �لو�سع 

�لق�سم �ل�سابع لرتتيبات �ملعي�سة و�لرعاية.

5-2- الترتيبات المؤسسية لرعاية كبار السن:
�ملو�طن  يقوم  حيث  )�ل�سيخوخة(  �ل�سن  لكبار  �لجتماعي  �ل�سمان  خدمات  �ل�سلطنة  توفر 

�ملوؤهل للح�سول على هذ� �ملعا�س بالتقدم بطلب للح�سول على هذه �خلدمات، وتتوىل وز�رة 

�لتنمية �لجتماعية �إد�رة عملية تقدمي هذه �خلدمات. وت�سمل خدمات �ل�سمان �لجتماعي 

توفري معا�س �سهري لكبار �ل�سن �مل�ستفيدين بالإ�سافة �إىل عدد من �خلدمات �أهمها �إعفائهم 

�أو �ل�سائق �خلا�س، �لإعفاء من ر�سوم بطاقة �لعالج  �أو �لعاملة  من ر�سوم ��ستقد�م �لعامل 

�أمر��س  من  تعاين  �لتي  للحالت  مر�سية  عالوة  �سرف  �حلكومية،  �ل�سحية  باملوؤ�س�سات 

مزمنة وتتطلب ظروفها نفقات �إ�سافية، �سرف منحة عيدي �لفطر و�لأ�سحى مبعدل %100 

من قيمة �ملعا�س لكل حالة.

مليون  بلغت 52.3  بتكلفة  �سخ�س  �ألف  �لجتماعي يف عام 2013 حو�يل 32.3  �ل�سمان  �مل�ستفيدين من  بلغ عدد  وقد 

ريال عماين، وتختلف ن�سبة �ملنتفعني يف �ملحافظات �ملختلفة فمحافظة �سمال �لباطنة ت�ستحوذ على 26% من �ملنتفعني 

تليها جنوب �ل�سرقية بن�سف هذه �لن�سبة )12%( ثم جنوب �لباطنة و�سمال �ل�سرقية بن�سبة )11.5%( لكل منمها تليهم 

�لد�خلية بن�سبة )11%( وت�ستحوذ حمافظة م�سندم على �أقل ن�سبة )%2(.

أنثى  أو  ذكر  كل  الشيخوخة: 
الستين  بلغ  الجنسية  عماني 
معيل  له  وليس  عمره  من 
ملزم قادر على نفقته وليس 

له مورد كاف للرزق.
رقم  السلطاني  “المرسوم 

87 لسنة 1984.” 
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جدول 5-1 �لتوزيع �لعددي و�لن�سبي لكبار �ل�سن �ملنتفعني من �ل�سمان �لجتماعي ح�سب �ملحافظة 

يف عام 2013

ن�سبة �ملنتفعنيعدد �ملنتفعني من �ل�سمان �لإجتماعي�ملحافظة

2،4397.5م�سقط

1،4264.4ظفار

5891.8م�سندم

1،0073.1�لربيي

3،65811.3�لد�خلية

8،55326.4�سمال �لباطنة

3،73311.5جنوب �لباطنة

3،97012.3جنوب �ل�سرقية

3،71911.5�سمال �ل�سرقية

2،5157.8�لظاهرة

7472.3�لو�سطى

32،356100.0�إجمايل �سلطنة عمان

 �مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2014

وقد ��ستحدثت �ل�سلطنة يف عام 2010 د�ئرة �ل�ستثمار و�لدعم �لجتماعي لتحفيز �ل�سركات وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س 

على دعم ومتويل �مل�ساريع �لجتماعية و�خلريية �لتي تنفذها �لوز�رة، وتنمية وتعزيز �لعالقات معها وذلك لتن�سيق �جلهود 

لتمويل �مل�ساريع ذ�ت �لنفع �ملجتمعي، وقد ��ستهدفت �لعديد من هذه �مل�ساريع كبار �ل�سن حيث مت حت�سني وترميم وتاأهيل 

منازل  �مل�سنني �لتي حتتاج �إىل ذلك وتاأثيثها بالحتياجات �لأ�سا�سية )وز�رة �لتنمية �لجتماعية، 2014(.  

ت�سكيل فريق عمل د�ئم يقوم  للم�سنني من خالل  �ملنزلية  للرعاية  بتنفيذ م�سروع  �لتنمية �لجتماعية  �لآن وز�رة  وتقوم 

برعايتهم يف �إطار �أ�سرهم وبيئتهم.

5-3- الخصائص الديموجرافية لكبار السن:
يرتكز 29% من �مل�سنني يف �لفئة �لعمرية من 60 �إىل 65 �سنة، و�أقل من ربعهم يف �لفئة �لعمرية من 65 �إىل 69 �سنة بينما 

خم�س �مل�سنني يف فئة �لعمر 70 �إىل 74 �سنة و28% تبلغ �أعمارهم 75 �سنة �أو �أكرث، وهو ما يعني �أن ما يقارب من ن�سف 

�مل�سنني يف عمان حتت عمر 70 �سنة و�لباقي �أعمارهم �أكرب من 70 �سنة.
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جدول 5-2 �لتوزيع �لن�سبي لكبار �ل�سن ح�سب �لنوع و�لعمر يف منت�سف عام 2014

جملة�إناثذكورفئة �لعمر

60 - 6427.431.129.3

65 - 6921.922.322.1

70 - 7420.020.220.1

75 - 7913.911.112.5

+8016.815.316.0

100.0100.0100.0�لإجمايل

66،85467،076133،930�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من بيانات ن�سرة �إح�ساء�ت �ل�سكان ملنت�سف عام 2014

ول يثل �لو�فدون �سوى 14% من كبار �ل�سن بينما يثل �لعمانيون 86% من كبار �ل�سن يف عمان، وهو ما يرفع م�سئولية 

�أعباء  �ل�سلطنة عن هوؤلء �مل�سنني حيث ت�سطلع �ل�سلطنة بتوفري خدمات للم�سنني �لعمانيني ومع �رتفاع عددهم ترتفع 

�ل�سلطنة جتاههم.

5-4- الحالة التعليمية لكبار السن:
تبلغ ن�سبة �لأمية بني كبار �ل�سن حو�يل 70%، وترتفع هذه �لن�سبة من 18% بني �لو�فدين �إىل 77% بني �لعمانيني. وبني 

�لعمانيني ترتفع �لن�سبة من 63% بني �لذكور �إىل 91% بني �لإناث. ويف �ملقابل ل تتعدى ن�سبة كبار �ل�سن �لعمانيني �لذين 

ح�سلو� على تعليم ثانوي فاأعلى 3%. ويعد �نخفا�س م�ستوى �لتعليم عائق �أمام كبار �ل�سن حيث يوؤثر على جودة �حلياة �لتي 

يعي�سونها وعلى قدرتهم على �لتعامل مع �حتياجاتهم �ليومية خا�سًة يف �إطار �لتقدم �لتكنولوجي �لذي ت�سهده �ل�سلطنة 

وتعقد �أ�ساليب �حلياة كل يوم.

جدول 5-3 �لتوزيع �لن�سبي لكبار �ل�سن ح�سب �جلن�سية و�لنوع و�حلالة �لتعليمية عام 2010م 

�إجمايل �ل�سكانو�فدينعمانيني�حلالة �لتعليمية

جمموع�ناثذكورجمموع�ناثذكورجمموع�ناثذكور

62.990.876.613.327.117.555.986.370.2�أمي

26.36.816.718.821.819.825.27.817.0يقر�أ ويكتب

6.51.44.015.112.114.27.72.25.1�أقل من ثانوي

2.90.71.821.220.921.15.52.13.9ثانوي

0.90.20.620.112.017.63.61.12.4جامعي

0.50.10.311.46.19.82.00.51.3�أعلى من جامعي

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0�لإجمايل

51،44049،659101،0998،5123،80912،32159،95253،468113،420�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من بيانات تعد�د 2010
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وتظهر ن�سبة �لأمية بني كبار �ل�سن ح�سب فئة �لعمر �ملح�سوبة من تعد�د �ل�سكان لعام 2010 �أن ن�سبة �لأمية بني �مل�سنني 

�لأ�سغر �سنًا �أقل منها بني �لأكرب �سنًا، وهو ما يتيح لالأ�سغر �سنًا فر�سة �أكرب يف حياة �أكرث جودة مقارنًة بالأكرب �سنًا. 

�سكل 5- 1   ن�سبة �لأمية بني كبار �ل�سن ح�سب �لفئة �لعمرية يف 2010

67.7 
74.5 

80.6 
83.7 

87.8 89.9 

50.0 

70.0 

90.0 

110.0 

60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 + 

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من بيانات تعد�د 2010

5-5- المشاركة في قوة العمل
تو�سح نتائج �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني 2008 �أن 12% من كبار �ل�سن يف �سلطنة عمان كانو� يعملون حتى �إجر�ء 

�مل�سح بينما 30% كانو� يعملون وتوقفو� عن �لعمل و58% مل ي�سبق لهم �لعمل. وتختلف هذه �لن�سب ب�سورة كبرية بني �لذكور 

و�لإناث حيث ت�سري �لنتائج �إىل �أن ن�سبة من كانو� ماز�لو� يعملون بلغت 22% بني �لذكور مقابل 2% بني �لإناث، وترتفع ن�سبة 

من مل ي�سبق لهم �لعمل من 27% بني �لذكور �إىل 92% بني �لإناث، وهو يت�سق مع كون م�ساركة �ملر�أة �لعمانية يف �ملا�سي يف 

قوة �لعمل �سعيفة جدً�. 

جدول 5-4   �لتوزيع �لن�سبي لكبار �ل�سن ح�سب �مل�ساركة يف قوة �لعمل يف 2008

جملة�إناثذكور�حلالة �لعملية

22.31.612.4يعمل حاليًا

51.16.129.5�سبق له �لعمل

26.692.358.1مل ي�سبق له �لعمل

100.0100.0100.0�لإجمايل

6656101274�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009
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5-6- الوضع الصحي لكبار السن
ويعد �لتقييم �لذ�تي للحالة �ل�سحية �أحد �لو�سائل �لتي يكن �لعتماد عليها يف قيا�س �حلالة �ل�سحية مل�سنني حيث ت�سري 

�لقدرة على  �نخفا�س  و�ملر�س وحتى  بالوفاة  �لتنبوؤ  �ل�سحية يف  للحالة  �لذ�تي  �لتقييم  �إىل جناح  �لأدبيات  �لعديد من 

�لقيام باأن�سطة �حلياة �ليومية.

 وت�سري نتائج �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني �لذي �أجري حتت �إ�سر�ف وز�رة �ل�سحة عام 

2009 �إىل �أن حو�يل ن�سف �مل�سنني )47%( يرون �أن حالتهم �ل�سحية جيدة و38% يرونها 

متو�سطة و15% يرونها �سيئة.  وتو�سح مقارنة �لتقييم �لذ�تي للحالة �ل�سحية للذكور و�لإناث 

�أن �لإناث ي�سعرن �أن حالتهن �ل�سحية �أ�سو�أ من �لذكور، فن�سبة من يرون �أن حالتهم �ل�سحية 

�أن  يرون  من  ن�سبة  ترتفع  �ملقابل  ويف  �لذكور،  بني   %50 مقابل  �لإناث  بني   %44 تبلغ  جيدة 

حالتهم �ل�سحية متو�سطة بني �لإناث عنها بني �لذكور )41% مقابل 35%( على �لرتتيب، ول 

تختلف ن�سبة من يرون حالتهم �ل�سحية �سيئة �ختالفًا ملحوظًا بني �لذكور و�لإناث. 

جدول 5-5   �لتوزيع �لن�سبي لكبار �ل�سن ح�سب �لنوع وتقييمهم �لذ�تي حلالتهم �ل�سحية يف 2008

جملة�إناثذكور�لتقييم �لذ�تي للحالة �ل�سحية

49.644.147.0جيد

34.941.237.9متو�سط 

15.514.615.1�سئ

100.0100.0100.0�لإجمايل

6646101274�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009

وتعد در��سة �نت�سار �لأمر��س �ملزمنة بني كبار �ل�سن من �أهم �لو�سائل �لتي يكن من خاللها تقييم �لو�سع �ل�سحي لكبار 

�ل�سن ومعرفة �حتياجاتهم من �لرعاية �ل�سحية و�لعالج لتح�سني حالتهم. 

وقد �سمل �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني جمموعة من �لأ�سئلة حول �لإ�سابة مبجموعة من �لأمر��س �ملزمنة، ويعر�س 

�لتهاب �ملفا�سل هو �ملر�س  �أن  �إ�سابتهم بالأمر��س، ويت�سح منه  جدول )5-6( نتائج �لإدلء �لذ�تي للم�ستجيبني حول 

�لأكرث �نت�سارً� بني �مل�سنني يف �سلطنة عمان حيث يعاين منه ن�سفهم، وترتفع ن�سبة من يعانون منه من 43% بني �لذكور 

�إىل 55% بني �لإناث، يليه �آلم �لظهر حيث يعاين منه 41% من �مل�سنني، وتعد �آلم �لظهر �أكرث �نت�سارً� بني �لإناث عنها بني 

�لذكور حيث تبلغ �لن�سبة بني �لإناث 47% مقابل 35% بني �لذكور. وياأتي يف �ملرتبة �لثالثة �عتام عد�سة �لعني حيث يعاين 

منه ثلث �مل�سنني دون فروق معنوية بني �لذكور و�لإناث.

وتنخف�س ن�سبة �لإ�سابة بالأمر��س �لأخرى بني �مل�سنني �إىل �أقل من 8% حيث تبلغ ن�سبة �لذين �سبق لهم �أن �أ�سيبو� بذبحة 

�سدرية 8%، وتبلغ ن�سبة �لإ�سابة بالربو �ل�سعبي 7%، كما ت�سري �لنتائج �إىل �أن 2% قد �سبق لهم �لإ�سابة ب�سكتة دماغية، 

و2% يعانون من �أمر��س �لرئة، و2% يعانون من �لإكتئاب.

حوالي نصف المسنين )%47( 
يرون أن حالتهم الصحية جيدة 
متوسطة  يرونها  و%38 

و15% يرونها سيئة.
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جدول 5-6   ن�سب �نت�سار �لأمر��س �ملزمنة بني كبار �ل�سن يف 2008

جملة�إناثذكور�لأمر��س

42.954.848.6�لتهاب �ملفا�سل

34.847.140.7�آلم �لظهر

34.733.234.0�عتام عد�سة �لعني

6.88.87.8ذبحة �سدرية

6.87.57.1�لربو �ل�سعبي

2.42.02.2�سكتة دماغية

2.11.92.0�أمر��س رئة

0.82.71.7�لكتئاب

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009

�ل�سحي  �مل�سح  �سمل  فقد  �لأمر��س،  ببع�س  �لإ�سابة  حول  �لذ�تي  �لإدلء  �إىل  وبالإ�سافة 

�لوطني للم�سنني فحو�سات للك�سف عن �لإ�سابة بكل من د�ء �ل�سكري و�سغط �لدم.

وت�سري نتائج �لإدلء �لذ�تي و�لفحو�سات جمتمعة �إىل �أن 68% من �مل�سنني يعانون من �رتفاع 

�سغط �لدم بالرغم من �أن ن�سبة �لذين �أجابو� باأنهم م�سابون قبل �إجر�ء �لفحو�سات مل تتعد 

34%، وهو ما ي�سري �إىل �أن �أكرث من ن�سف �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم مل يدلو� باإ�سابتهم 

�ملر�س  ت�سخي�س  ي�سبق  مل  حيث  باملر�س  باإ�سابتهم  معرفتهم  عدم  �إىل  ذلك  عزو  ويكن 

لديهم. وترتفع �لن�سبة من 67% بني �لذكور �إىل 70% بني �لإناث )�سكل 2-5(.

وتو�سح نتائج فحو�سات د�ء �ل�سكري �أن 29% من كبار �ل�سن �لعمانيني م�سابون به، منهم 23% يعرفون باإ�سابتهم و6% مل 

يعرفو� بالإ�سابة. وترتفع ن�سبة �لإ�سابة بد�ء �ل�سكري من 27% بني �لإناث �إىل32% بني �لذكور.

�سكل 5-2   ن�سب �نت�سار �رتفاع �سغط �لدم و�ل�سكري ح�سب �لنوع يف 2008
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�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009

كشفت  الذين  نصف  حوالي 
إصابتهم  المسح  فحوصات 
يتم  لم  الدم  ضغط  بارتفاع 
بارتفاع  إصابتهم  تشخيص 

ضغط الدم قبل المسح.
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وقد مت �سوؤ�ل �مل�ستجيبني يف �مل�سح �ل�سحي �لوطني عن �لأن�سطة �ليومية ومدى �ل�سعوبة �لتي يو�جهونها يف �لقيام بهذه 

م�سنني   4 كل  من  ثالثة  �إن  حيث  فيه  �سعوبة  �مل�سنون  يو�جه  ن�ساط  �أكرث  هي  �حلركة  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�سري  �لأن�سطة، 

يو�جهون �سعوبة يف �حلركة ربعهم يو�جه �سعوبة بالغة �أو �سديدة وثالثة �أرباعهم يو�جه �سعوبة �سعيفة �أو متو�سطة.

وياأتي يف �ملرتبة �لثانية �لعمل و�لأن�سطة �ملنزلية حيث يعاين منها 69% من �مل�سنني من �سعوبة فيها )26% يعانون من 

�سعوبة بالغة �أو �سديدة و43% يعانون من �سعوبة ب�سيطة �أو متو�سطة(. كما يعاين ثلثا �مل�سنني من �سعوبات يف �لإدر�ك.

 ويعاين 9% من �مل�سنني من م�سكالت بالغة �أو �سديدة يف �لعناية بالنف�س وهو ما قد ي�ستدعي وجود �سخ�س �آخر يعمل على 

�لعناية بهم ب�سورة د�ئمة �أو �سبه د�ئمة، كما يعاين 53% من �مل�سنني من م�سكالت متو�سطة �أو �سعيفة يف �لعناية باأنف�سهم.

ويعاين 58% من �مل�سنني من �سعوبات يف �لروؤية من بعيد و53% من �سعوبات يف �لروؤية من قريب، كما يعاين 47% من �أمل 

�أو �سعور بعدم �لر�حة.  

وتعاين ن�سبة �أقل بكثري من م�سكالت �ل�سمع حيث تبلغ ن�سبة �مل�سنني �لذين يعانون من �سعوبات يف �ل�سمع عند �لتحدث مع 

�سخ�س يف �جلانب �لآخر من �لغرفة ب�سوت طبيعي حو�يل 26% ون�سبة مقاربة )25%( يعانون من �سعوبات يف �سماع ما 

يقال يف حمادثة مع �سخ�س �آخر يف غرفة هادئة.

وتاأتي �سعوبات �لتبول و�لتغوط كاأقل �مل�سكالت �لتي يعاين منها كبار �ل�سن حيث تبلغ ن�سبة من يعانون من �سعوبة يف �لتبول 

13% ونف�س �لن�سبة يعانون من �سعوبة يف �لتغوط ومعظمهم يعانون �سعوبات متو�سطة �أو �سعيفة. 

جدول 5-7   توزيع كبار �ل�سن ح�سب �ل�سعوبات �لتي يعانون منها ودرجة �ل�سعوبة يف 2008

�ل�سعوبات

بالغة 

�ل�سعوبة/ 

�سديدة

متو�سطة/ 

�سعيفة

�لإجمايلل يوجد

26.342.531.2100.0�لعمل/�لأن�سطة �ملنزلية

18.956.324.8100.0�حلركة

8.552.938.6100.0�لعناية بالنف�س

14.232.853.0100.0�لأمل و�ل�سعور بعدم �لر�حة

12.653.833.6100.0�لإدر�ك

3.98.987.1100.0�لتبول

2.511.186.4100.0�لتغوط

17.740.741.6100.0�لروؤية من بعيد

14.138.647.2100.0�لروؤية من قريب

�ل�سمع عند �لتحدث مع �سخ�س يف �جلانب �لآخر من 

�لغرفة ب�سوت طبيعي

4.720.974.4100.0

4.819.875.5100.0�سماع ما يقال يف حمادثة مع �سخ�س �آخر يف غرفة هادئة

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009
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5-7-  ترتيبات المعيشة والرعاية

تو�سح نتائج �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني �أن 7% فقط من �مل�سنني يعي�سون مبفردهم. هذه �لفئة قد تكون هي �أكرث فئة 

حتتاج �إىل ترتيبات رعاية من �أفر�د خارج �لأ�سرة. ويف �ملقابل يعي�س 26% يف �أ�سر نووية بينما 68% يعي�سون يف �أ�سر ممتدة. 

وتعد �حلياة يف �إطار �أ�سرة �أحد �ملز�يا �لتي يتمتع بها �مل�سنون �لعمانيون حيث يجد �مل�سنون �لرعاية و�مل�ساعدة �ملطلوبة 

من �أفر�د �لأ�سرة، فطبيعة عاد�ت وتقاليد �ل�سعوب �لعربية ب�سفة عامة و�لتي تقوم على توقري �لكبري و�حرت�مه وتقدمي 

يد �لعون ملن يحتاجه و�لهتمام بذوي �لقربى كما ين�س �لدين هي �أكرث ما يدفع �أفر�د �لأ�سرة �إىل تقدمي �لرعاية ب�سورة 

كبرية للم�سنني. وبالرغم من كون �حلياة د�خل �أ�سرة هي �لغالبة فاحلالة �ل�سحية للم�سن و�ل�سعوبات �لتي يو�جهها يف 

�لقيام باأن�سطته �ليومية قد متثل عائقًا �أمام توفري �لأ�سرة للرعاية �ل�سحية �لكافية و�لالزمة له مما يجعل �مل�سن يف حاجة 

�إىل م�ساعدة من مقدم خدمة متخ�س�س.  

�سكل 5-3   توزيع �مل�سنني ح�سب نوعية �لأ�سر �لتي يعي�سون فيها يف 2008

 6.8, يعيش بمفرده

;  يعيش في أسرة نووية
25.7 

;  يعيش في أسرة ممتدة
67.5 

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009

وت�سري نتائج �مل�سح )�سكل 5-4( �إىل �أن 7% من �مل�سنني يحتاجون �إىل رعاية، وترتفع هذه �لن�سبة من 6% بني �لذكور �إىل 

9% بني �لإناث، كما تنخف�س �لن�سبة من 8% بني �لأميني �إىل 6% بني �حلا�سلني على تعليم �أقل من ثانوي وتتال�سى �لن�سبة 

بني �حلا�سلني على تعليم ثانوي �أو �أعلى، كما تنخف�س من 8% يف �حل�سر �إىل 6% يف �لقرى.
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�سكل 5-4   ن�سب كبار �ل�سن �لذين يحتاجون �إىل رعاية
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�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009

الدعم المالي لكبار السن:
يو�سح �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني �أن ثلثي �لأ�سر �لتي يعي�س بها كبار �ل�سن يف عمان قد تلقت حتويالت من جهة 

�ملجتمع  موؤ�س�سات  يتلقى 50% حتويالت من  كما  �أ�سرته،  �أفر�د  �أحد  يتلقى 17% حتويالت من  �لأقل، حيث  و�حدة على 

بارتفاع  حتويالت  تلقت  �لتي  �لأ�سر  ن�سبة  وتنخف�س  �حلكومة.  من  حتويالت  يتلقون  و%20  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات 

�مل�ستوى �ملعي�سي لالأ�سرة حيث تنخف�س �لن�سبة من 71% بني �لأ�سر يف �أدنى م�ستوى �قت�سادي �إىل 53% بني �لأ�سر يف �أعلى 

م�ستوى �قت�سادي.
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�سكل 5-5   ن�سب �لأ�سر �لتي حت�سل على حتويالت من م�سدر و�حد على �لأقل ح�سب �مل�ستوى 
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 اقتصادي

 اإلجمالي

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لوطني للم�سنني، 2009
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حالة ذوي اإلعاقةالفصل السادس



75    السكان والتنمية في سلطنة عمان

6-1- مقدمة: 
يعاين ذوو �لإعاقة يف خمتلف دول �لعامل من �لعديد من �مل�سكالت �لتي تتوقف حدتها على مدى �هتمام �لدولة بهذه �لفئة 

ومدى ما توفره لهم من خدمات وحماية �جتماعية، حيث ت�سري �لدر��سات �ملختلفة و�لتي �أجريت على �لعديد من �لدول 

�إىل �أن عبء �لإعاقة قد يتغري من دولة �إىل �أخرى بناء على ما تقدمه �لدولة من ت�سهيالت لذوي �لإعاقة.

�إندماجهم يف �ملجتمع وقدرتهم على �لتعامل مع   ول يعاين ذوو �لإعاقة وحدهم من تاأثري �إعاقتهم على حياتهم ومدى 

�أقر�نهم بل متتد �ملعاناة �إىل �أ�سرهم �لتي تتحمل عبء �لإعاقة كما يتحملها �أبنائهم. وقد �أكد برنامج عمل �ملوؤمتر �لدويل 

لل�سكان و�لتنمية – �لقاهرة 1994 على �سرورة �أن ت�سع �حلكومة �لأطر �لأ�سا�سية لتلبية �حتياجات ذوي ��لإعاقة، ل �سيما 

فيما يتعلق بتعليمهم وتدريبهم و�إعادة تاأهيلهم، وتعزيز �لآليات �لكفيلة باإعمال حقوق ذوي �لإعاقة  وتعزيز قدرتهم على 

�لندماج د�خل جمتمعاتهم.   

وقد بلغ عدد ذوي �لإعاقة يف عمان حو�يل 28 �ألف �سخ�س يف عام 1993 و�رتفع �لعدد �إىل �أكرث من �سعف هذ� �لعدد 

لي�سل يف 2010 �إىل حو�يل 63 �ألف �سخ�س. و�إدر�كًا من �سلطنة عمان مل�سكالت هذه �لفئة و�إيانًا من �لدولة بحقهم يف 

�حل�سول على �لرعاية �لتي تخفف من عبء �لإعاقة و�سعت �سلطنة عمان توفري �لرعاية و�خلدمات لذوي �لإعاقة �سمن 

خطط وبر�مج �لتنمية. 

�ملوؤ�س�سية  �لثاين �لرتتيبات  �لق�سم  ويركز هذ� �لف�سل على عر�س و�سع ذوي �لإعاقة يف �سلطنة عمان حيث ي�ستعر�س 

لرعاية ذوي �لإعاقة، ويو�سح �لق�سم �لثالث �لتوزيع �لنوعي و�لعمري لذوي �لإعاقة، كما يعر�س �لق�سم �لر�بع توزيعهم 

ودرجة  و�سببها  �لإعاقة  نوع  ح�سب  �لإعاقة  ذوي  توزيع  �خلام�س  �لق�سم  وي�ستعر�س  �ملختلفة،  �ل�سلطنة  حمافظات  على 

�سعوبتها.

6-2- الترتيبات المؤسسية لرعاية ذوي االعاقة
�لإعاقة يف �حلياة و�مل�ساركة يف �ملجتمع كاأفر�د فاعلني  �إيانًا من �سلطنة عمان بحق ذوي 

وتقدمي  �لإعاقة  ذوي  م�ساعدة  �ساأنها  من  �لتي  �ملوؤ�س�سية  �لرتتيبات  من  �لعديد  عمان  توفر 

�لرعاية لهم و�إ�سر�كهم يف �حلياة �ليومية، ومتثل هذه �لرتتيبات خطوة ناجحة يحتذى بها 

نحو توفري حياة لئقة لذوي �لإعاقة وتخفيف عبء �لإعاقة عليهم. ومن �أهم هذه �لرتتيبات 

ما يلي:

توفر �ل�سلطنة خدمات �ل�سمان �لجتماعي لذوي �لإعاقة )�لعاجزون(. وت�سمل خدمات   

عدد  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ستفيدين  �ل�سن  لكبار  �سهري  معا�س  توفري  �لجتماعي  �ل�سمان 

من �خلدمات �أهمها �سرف �ملعينات �لطبية �ملختلفة ح�سب نوع �لإعاقة ) �لنظار�ت - 

�سماعات �لأذن - �لعكاز�ت - �لكر��سي �ملتحركة – �أطقم �لأ�سنان – �لأ�سّرة �لطبية...

�أو �ل�سائق �خلا�س، �لإعفاء من  �أو �لعاملة  �إعفائهم من ر�سوم ��ستقد�م �لعامل  �لخ (، 

ر�سوم بطاقة �لعالج باملوؤ�س�سات �ل�سحية �حلكومية، �سرف عالوة مر�سية للحالت �لتي 

تعاين من �أمر��س مزمنة وتتطلب ظروفها نفقات �إ�سافية، �سرف منحة عيدي �لفطر 

و�لأ�سحى مبعدل 100% من قيمة �ملعا�س لكل حالة.

وقد بلغ عدد �مل�ستفيدين من معا�س �ل�سمان �لجتماعي لذوي �لإعاقة يف عام 2012 حو�يل 23 �ألف �سخ�س بتكلفة   

بلغت 35.5 مليون ريال عماين.

عماني  شخص  كل  العاجزون: 
ثمانية  عمره  تجاوز  الجنسية 
الستين  يبلغ  ولم  عاما  عشر 
أنه  الطبي  بالفحص  ويثبت 
بعمل  القيام  على  قادر  غير 
سن  دون  والقصر  مناسب، 
المصابون  عشرة  الثامنة 
بأمراض أو إعاقات مستديمة 
للرزق  وليس لهم مصدر كاف 

أو معيل ملزم بالنفقة.
رقم  السلطاني  “المرسوم 

87 لعام 1984”.
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�سدر �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 63 لعام 2008 لي�سمن قانونا لرعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة ، وقد عرف �ملر�سوم �ملعاق   

باأنه �ل�سخ�س �لذي يعاين نق�س يف بع�س قدر�ته �حل�سية �أو �جل�سدية �أو �لذهنية خلقيًا �أو نتيجة عامل ور�ثي �أو مر�س 

�أو حادث، مما يحد من قدرته على تاأدية دوره �لطبيعي يف �حلياة قيا�سًا على من هم يف عمره، مبا يحتاج معه �لرعاية 

و�لتاأهيل حتى يوؤدي دوره يف �حلياة.

�إ�سد�ر �لقر�ر �لوز�ري رقم 94  ل�سنة 2008 ل�ستخر�ج “بطاقة �ملعاق” و�لتي توؤهل حاملها للح�سول على �خلدمات   

و�لت�سهيالت �لتي تقدمها �جلهات �ملختلفة لذوي �لإعاقة .

�لإعاقة  �لأ�سخا�س ذوي  �لدولية حلقوق  �لتفاقية  تنفيذ  وتفعيل  لتعزيز  �لوطني  �مل�ستوى  �لر�سد على  ت�سكيل جلنة   

مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم 124 ل�سنة 2010.

ن�س قانون �لعمل يف عام 2003 على �أن �ملن�ساآت �لقت�سادية �لتي يبلغ عدد �لعاملني بها 50 �سخ�س �أو �أكرث �أن ت�سغل   

من تر�سحهم لهم مكاتب �لعمل من ذوي �لإعاقة  �لذين مت تاأهيلهم و�أ�سبحو� قادرين على �لعمل يف حدود 2% من 

�إجمايل �لعاملني بها.

مت �عتماد ن�سبة ل تقل عن 1% من جمموع �لوظائف �ملر�د ��سغالها يف وحد�ت �جلهاز �لإد�ري للدولة للمعاقني مع   

مناف�ستهم على بقية �لوظائف �لأخرى �ملطروحة وذلك وفقا لقر�ر جمل�س �خلدمة �ملدنية رقم 1 ل�سنة 2009.

فتح مر�كز �لتدريب �ملهني �حلكومية وما يف م�ستو�ها لقبول ذوي �لإعاقة  �بتد�ء من �لعام �لتدريبي 2011/2010.  

�إن�ساء عدد من مر�كز تاأهيل ذوي �لإعاقة  يف خمتلف حمافظات �ل�سلطنة، وتقوم هذه �ملر�كز بتاأهيل ذوي �لإعاقات   

�ملختلفة مبا ي�ساعدهم على �لندماج يف �ملجتمع.

 وتقوم وز�رة �لتنمية �لجتماعية حاليًا بتنفيذ م�سروع للرعاية �ملنزلية لذوي �لإعاقة  من خالل ت�سكيل فريق عمل د�ئم 

يقوم برعايتهم يف �إطار �أ�سرهم وبيئتهم.

مدارس التربية الخاصة:

�هتمت حكومة �سلطنة عمان باإن�ساء مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة و�لتي توفر �خلدمات �لتعليمية لذوي �لإعاقة ، وعلى �لرغم 

من ق�سر عمر جتربة عمان يف هذ� �ملجال، �إل �أنها ��ستطاعت �أن تقطع �سوطًا كبريً� يتنا�سب مع �لتطور �ل�سريع �لذي 

ت�سهده �لبالد يف كافة جمالت �لتنمية. ويف عام 1997 بلغ عدد هذه �ملد�ر�س مدر�ستني يدر�س بهما 445 طالبا و�رتفع 

عددهم يف 2013 �إىل 3 مد�ر�س يدر�س بهم 502 طالبا ثلثيهم من �لذكور و�لثلث من �لإناث. وبالإ�سافة �إىل ذلك هناك 

182 مدر�سة حكومية تطبق م�سروع دمج ذوي �لإعاقة . هذه �ملد�ر�س منت�سرة يف كل حمافظات �ل�سلطنة ويدر�س بها 1390 

طالبا 57% منهم ذكور و43% �إناث.
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يع النوعي والعمري لذوي اإلعاقة : 6-3- التوز
يثل �لذكور 54% من ذوي �لإعاقة  بينما متثل �لإناث 46%، ول توجد فروق كبرية يف هذه �لن�سب بني �لتعد�دت �ملختلفة.

جدول 6-1   تطور توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب �لنوع يف �لفرتة من 1993 �إىل 2010

�لعدد �لإجمايل�لإجمايل�إناثذكور�ل�سنة

199354.345.7100.028350

200355.944.1100.041303

201054.145.9100.062506

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�د �ل�سكان لأعو�م 1993 و2003 و2010

ويو�سح تعد�د 2010 �أن حو�يل 12% من ذوي �لإعاقة  �أعمارهم �أقل من 15 �سنة، هذه �لن�سبة  تختلف ب�سورة ب�سيطة بني 

�لذكور و�لإناث )13% مقابل 11% على �لرتتيب(. هذه �لفئة �إما يف �سن �لتعليم �أو ما قبل �لتعليم و�ملفرت�س �أن يلتحقو� 

بالتعليم يف �مل�ستقبل، وهو ما ي�ستدعي توفري مد�ر�س منا�سبة لذوي �لإعاقة  تقدم لهم �خلدمات �لتعليمية مبا يتنا�سب 

مع نوع �لإعاقة.

وت�سري بيانات �لتعد�د �أي�سًا �إىل �أن ن�سف ذوي �لإعاقة  من �لذكور يف �سن �لعمل )15-59 �سنة(، و�إدر�كًا من �ل�سلطنة 

لأهمية توفري �لعمل �ملنا�سب لهم ن�س قانون �لعمل يف عام 2003 على �أن �ملن�ساآت �لقت�سادية �لتي يبلغ عدد �لعاملني بها 

50 �سخ�س �أو �أكرث تلتزم بت�سغيل من تر�سحهم لهم مكاتب �لعمل من ذوي �لإعاقة  �لذين مت تاأهيلهم و�أ�سبحو� قادرين 

على �لعمل يف حدود 2% من �إجمايل �لعاملني بها. وبالتايل فاإن توفري فر�س �لتاأهيل لذوي �لإعاقة  �ملنا�سبة لنوع �إعاقتهم 

ي�ساعدهم على �للتحاق بالعمل مما يوفر لهم �لدخل وي�سعرهم بقيمتهم يف �ملجتمع.

وتبلغ ن�سبة ذوي �لإعاقة  �لذين بلغو� من �لعمر 60 �سنة فاأكرث حو�يل 38% من �إجمايل ذوي 

�لإعاقة . هذه �لفئة حتتاج �إىل رعاية خا�سة فبالإ�سافة �إىل وطاأة �لإعاقة وما قد ت�سببه لهم 

باأن�سطتهم �ليومية تعاين هذه �لفئة من كرب �ل�سن وما يرتبط به من  من ق�سور يف �لقيام 

�أمر��س توؤدي �إىل زيادة �لعبء عليهم. وتتطلب رعاية كبار �ل�سن ذوي �لإعاقة  تدريب مقدمي 

خدمة لتاأهيلهم للتعامل مع هذه �حلالت.

جدول 6-2   توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب �لنوع و�لعمر يف 2010

جملة�إناثذكورفئة �لعمر

12.511.211.9�أقل من 15 �سنة

52.748.150.6من 15 �إىل 59 �سنة

6034.840.637.5 �سنة فاأكرث

100.0100.0100.0�لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�د �ل�سكان لعام 2010

االحتياجات  ذوي  نسبة  تبلغ 
العمر  بلغوا من  الذين  الخاصة 
 %38 حوالي  فأكثر  سنة   60
االحتياجات  ذوي  إجمالي  من 
رعايتهم  وتتطلب  الخاصة، 
خدمة  مقدمي  تدريب 
هذه  مع  للتعامل  لتأهيلهم 

الحاالت.
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يع الجغرافي لذوي اإلعاقة : 6-4- التوز
على  �ل�سكان  �إجمايل  توزيع  عن  �ملختلفة  �ملحافظات  على  �لإعاقة   ذوي  توزيع  يختلف 

�لإعاقة   ذوي  ُربع  �أن حو�يل   2010 لعام  لل�سكان  �لعام  �لتعد�د  بيانات  وتو�سح  �ملحافظات، 

بال�سلطنة يقيمون مبحافظة �سمال �لباطنة، وهو ما ي�ستلزم تكثيف �خلدمات �ملقدمة لذوي 

�لإعاقة  يف هذه �ملحافظة لتغطيتهم جميعًا باخلدمات. ويليها يف �لرتتيب حمافظة م�سقط 

�لتي يقيم بها 18% من ذوي �لإعاقة ، ثم �لد�خلية وجنوب �لباطنة �للتني بقيم بكل منهما 

�لإعاقة   ذوي  ثلثي  حو�يل  بها  يقيم  �لأربع  �ملحافظات  هذه  �أن  �أي   ، �لإعاقة  ذوي  من   %13

بينما يتوزع �لثلث �لباقي على �ل�سبع حمافظات �لأخرى. ول توجد فروق و��سحة بني �لتوزيع 

�جلغر�يف لذوي �لإعاقة  �لذكور و�لإناث.

جدول 6-3   توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب �لنوع و�ملحافظة يف 2010

جملة�إناثذكور�ملحافظة

18.018.618.3م�سقط

5.75.75.7ظفار

2.22.12.1م�سندم

2.41.92.1�لربيي

12.813.413.1�لد�خلية

23.722.723.2�سمال �لباطنة

12.612.712.6جنوب �لباطنة

6.16.16.1جنوب �ل�سرقية

6.77.26.9�سمال �ل�سرقية

9.29.19.2�لظاهرة

0.70.60.7�لو�سطي

100.0100.0100.0�لإجمايل

337872871962506�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�د �ل�سكان لعام2010

6-5- توزيع ذوي اإلعاقة  حسب نوع اإلعاقة وسببها:
تفيد در��سة توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب نوع �لإعاقة �لتي يعانون منها يف و�سع �خلطط �لتي من �ساأنها توفري �حتياجات ذوي 

�لإعاقة  لتخفيف وطاأة �لإعاقة عليهم مبا يتنا�سب مع نوع �لإعاقة. 

وي�سري توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب نوع �لإعاقة )جدول 6-4( �إىل �أن �مل�سكالت �ملتعلقة بالنظر 

حتتل �ملرتبة �لأوىل حيث يعاين منها حو�يل ثلث ذوي �لإعاقة ، ول تختلف �لن�سبة كثريً� بني 

�لذكور عنها بني �لإناث.

�ل�سلم حيث يعاين منها 27% من  بامل�سي و�سعود  �ملتعلقة  �لإعاقات  �لثانية  �ملرتبة  وتاأتي يف 

ويعاين 12% من  �لإناث.  بني  �إىل %29  �لذكور  بني  ن�سبته من %25   وترتفع   ، �لإعاقة  ذوي 

االحتياجات  ذوي  ُربع  حوالي 
يقيمون  بالسلطنة  الخاصة 
الباطنة،  شمال  بمحافظة 
تكثيف  يستلزم  ما  وهو 
لذوي  المقدمة  الخدمات 
في  الخاصة  االحتياجات 
لتغطيتهم  المحافظة  هذه 

بالخدمات.

بالنظر  المتعلقة  المشكالت 
كأكثر  األولى  المرتبة  تحتل 

اإلعاقات انتشارًا.
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ذوي �لإعاقة  من �سعوبات يف �لعتناء بالنف�س وهو ما قد ي�ستلزم قيام �أ�سخا�س موؤهلني بالعتناء بهم ل�سمان �سحتهم 

و�سالمتهم. كما يعاين 9% من م�سكالت �لتذكر �و �لرتكيز و7% يعانون من م�سكالت يف �ل�سمع حتى مع ��ستخد�م �سماعة، 

و6% يعانون من �إعاقة حركية يف �جلزء �لأعلى من �جل�سم و5% يعانون من م�سكالت يف �لتو��سل باللغة �ملعتادة.

جدول 6-4   توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب �لنوع ونوع �لإعاقة يف 2010

جملة�إناثذكور

34.633.133.9�لنظر حتى مع �لنظارة

7.17.37.2�ل�سمع حتى مع �ل�سماعة

24.729.326.8�مل�سي �أو �سعود �ل�سلم

9.77.68.7�لتذكر �أو �لرتكيز

11.812.712.2�لإعتناء بالنف�س

5.74.75.2�لتو��سل باللغة �ملعتادة

6.55.25.9حركة �جلزء �لأعلى من �جل�سم

100.0100.0100.0�لإجمايل

337872871962506�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�د �ل�سكان لعام2010

صعوبة اإلعاقة:
�إعاقات ذ�ت �سعوبة �سعيفة  �أكرث من ن�سف ذوي �لإعاقة  يعانون من  �أن  �إىل  نتائج تعد�د 2010 )جدول 5-6(  ت�سري 

بينما 36% يعانون من �سعوبات كبرية و11% يعانون من �إعاقات �سديدة �لوطاأة وبالتايل �لع�سو �مل�ساب ل يقوم بوظيفته 

على �لإطالق، ول تختلف هذه �لن�سب ب�سورة كبرية بني �لذكور و�لإناث. �لفئتان �لأخريتان قد حتتاجان �إىل توفري رعاية 

وخدمات خا�سة ت�ساعد على حت�سني جودة حياة �أفر�دهما وتخفيف وطاأة �لإعاقة عليهما. 

جدول 6-5   توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب �لنوع ودرجة �سعوبة �لإعاقة يف 2010

جملة�إناثذكور 

54.452.953.7بع�س �ل�سعوبة

35.435.535.5�سعوبة كبرية

10.311.610.9ل ي�ستطيع مطلقا

100.0100.0100.0�لإجمايل

337872871962506�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�د �ل�سكان لعام2010



السكان والتنمية في سلطنة عمان80

سبب اإلعاقة:
ثلث  حو�يل  �أن  �لنتائج  وتو�سح   ، �لإعاقة  ذوو  �لأفر�د  منها  يعاين  �لتي  �لإعاقة  �سبب  حول  �سوؤ�ل  �لتعد�د  �أ�سئلة  �سملت 

�أثناء �حلمل  �لن�ساء  متابعة  �لأجهزة �حلديثة يف  ��ستخد�م  �لنتيجة ترجح �سرورة  �سببها عيوب خلقية. هذه  �لإعاقات 

للك�سف �ملبكر عن �أي عيوب خلقية يعاين منها �جلنني خا�سة يف �إطار وجود طرق حديثة ملعاجلة �لعديد من هذه �لعيوب 

�أثناء فرتة �حلمل.

ويرجع حو�يل 6% من �لإعاقات �إىل حو�دث �ل�سري و�إ�سابات �لعمل، وترتفع هذه �لن�سبة من  3% بني �لإناث �إىل 10% بني 

�لذكور وذلك لأن �لذكور �أكرث عر�سة ملثل هذه �لإ�سابات لأنهم �لأكرث خروجًا للعمل و�مل�ساركة يف �أن�سطة �حلياة �ليومية 

خارج �ملنزل. هذه �لن�سبة من �لإعاقات يكن تالفيها باتخاذ �إجر�ء�ت �لأمان يف بيئة �لعمل وكذلك على �لطرق منعًا 

حلدوث �حلو�دث �لتي توؤدي �إىل �لإعاقات.                    

جدول 6-6   توزيع ذوي �لإعاقة  ح�سب �لنوع و�سبب �لإعاقة يف 2010

جملة�إناثذكور          �سبب �لإعاقة

33.129.431.4خلقي

27.628.528.0مر�س

7.12.14.8حادث �سري

2.60.71.7�إ�سابة عمل

25.535.330.0كرب �ل�سن

4.14.04.1�أ�سباب �أخري

100.0100.0100.0�لإجمايل

337872871962506�لعدد �لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من نتائج تعد�د �ل�سكان لعام2010



81    السكان والتنمية في سلطنة عمان

تطور الوضع الفصل السابع
الصحي للسكان
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7-1- مقدمة:
تعد �ل�سحة و�حدة من �أهم �جلو�نب �لتي توؤثر يف وتتاأثر بالو�سع �لتنموي يف �لدولة، ول تعد �ل�سحة �أحد �أهم عو�مل 

�لتنمية فقط بل �أي�سًا �سرورة من �سرور�ت �لأمن �لقومي، حيث ي�ساعد توفري م�ستوى �سحي مرتفع لل�سكان على خلق 

�أجيال قادرة على �لعمل و�لدفاع عن �أر��سيها.

وقد �أكد �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية �لذي عقد يف عام 1994 على �أهمية �أن ت�سعى �لدول �إىل حت�سني �لو�سع �ل�سحي 

لل�سكان وحتقيق �لعد�لة و�مل�ساو�ة يف توفري �خلدمات بني فئات �ل�سكان �ملختلفة.

تطور  �ملا�سيني من خالل عر�س  �لعقدين  عمان خالل  �سلطنة  لل�سكان يف  �ل�سحي  �لو�سع  تطور  �لف�سل  هذ�  ويناق�س 

تطور  منه  �لثاين  �لق�سم  يعر�س  حيث  لل�سكان،  �ل�سحية  للحالة  �ملختلفة  �جلو�نب  تعك�س  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  من  جمموعة 

تو�فر �خلدمات �ل�سحية يف عمان ثم يعر�س �لق�سم �لثالث بع�س �ملوؤ�سر�ت �لتي تعك�س �لو�سع �ل�سحي حيث يتطرق �إىل 

معدلت �لوفيات وتوقع �حلياة عند �مليالد، وي�ستعر�س �لق�سم �لر�بع �حلالة �ل�سحية لل�سكان �لعمانيني

7-2- تطور توافر الخدمات الصحية:
�رتفع عدد �مل�ست�سفيات يف �سلطنة عمان من 52 م�ست�سفى ب�سعة حو�يل 4000 �سرير يف عام 1990 �إىل 66 م�ست�سفى ب�سعة 

حو�يل 6000 �سرير يف عام 2013، كما �رتفع عدد �ملجمعات و�ملر�كز �ل�سحية من 94 مركز� عام 1990 �إىل 195 مركز� 

عام 2013. 

وقد بلغ معدل �سغل �لأ�سرة يف �مل�ست�سفيات 60.5% يف عام 2013، ويرتفع هذ� �ملعدل من 21% يف حمافظة م�سندم �إىل 

69% يف حمافظتي م�سقط وجنوب �لباطنة كما يو�سح �ل�سكل �لتايل. هذ� �ملعدل ي�سري �إىل ��ستيعاب �لأ�سرة �ملتاحة يف 

�مل�ست�سفيات لطلب �ملر�سى على �لأ�سرة مع وجود فائ�س كبري يف كل �ملحافظات.  

�سكل 7-1   معدل �سغل �لأ�سرة على م�ستوى �ملحافظات يف عام 2013
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2014
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وت�سري �لبيانات �ملتاحة �إىل �سعف م�ساركة �لقطاع �خلا�س يف تقدمي �خلدمات �ل�سحية �ل�سريرية حيث مل يتعد عدد 

�مل�ست�سفيات �خلا�سة 12 م�ست�سفى يف عام 2013.

  وت�سري �لبيانات �إىل حت�سن قدرة �ل�سلطنة على توفري مقدمي �خلدمات �ل�سحية وحتقيق تغطية �أف�سل لل�سكان، فقد 

�رتفع عدد �لأطباء من 50 طبيب لكل 100 �ألف من �ل�سكان يف عام 1990 �إىل �أربع �أ�سعاف هذ� �ملعدل حيث بلغ عدد 

�لأطباء يف عام 2010 حو�يل 217 طبيب لكل 100 �ألف من �ل�سكان. كما �رتفع عدد �أفر�د هيئة �لتمري�س من حو�يل 200 

لكل 100 �ألف من �ل�سكان يف عام 1990 �إىل حو�يل 470 لكل 100 �ألف من �ل�سكان.

اإلنفاق على الصحة:

�رتفع �لإنفاق على �ل�سحة من 74.4 مليون ريال عماين يف عام 1990 �إىل 594.2 مليون ريال عماين يف عام 2013 وهو 

ما يثل �أكرث من �ستة �أ�سعاف �لإنفاق على �ل�سحة يف عام 1990، ويثل �لإنفاق �جلاري حو�يل 92% من �لإنفاق على 

�ل�سحة بينما ل يتعدى �لإنفاق �ل�ستثماري %8. 

�أن ن�سبة �لإنفاق على �ل�سحة من  �إل  �إىل �ملبالغ �ملنفقة  �إذ� ما نظرنا  ورغم �لرتفاع �لذي �سهده �لإنفاق على �ل�سحة 

�إجمايل �لإنفاق �حلكومي قد �سهدت تذبذب و��سح خالل �لعقدين �ملا�سيني حيث �رتفعت من 3.9% عام 1990 لتبلغ �أعلى 

قيمة لها يف عام 1999 حيث بلغت 6.1% ثم ما لبثت �أن بد�أت يف �لنخفا�س مرة �أخرى لت�سل يف عام 2013 �إىل %4.3 .

7-3- معدالت الوفيات:

�سنو�ت  خالل  قيمه  ومتابعة  كلية،  ب�سورة  �لدولة  يف  �ل�سحي  �لو�سع  تعك�س  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  �أحد  �لوفيات  معدلت  تعد 

متتالية ت�سري �إىل مدى حت�سن �لو�سع �ل�سحي حيث ي�ساعد حت�سني �خلدمات �ل�سحية على خف�س هذ� �ملعدل.

وقد بلغ معدل �لوفيات �خلام يف 2013 حو�يل 2 لكل �ألف من �ل�سكان، ترتفع �إىل 3 لكل �ألف من �ل�سكان بني �لعمانيني 

مقابل �أقل من 1 لكل �ألف بني �ل�سكان �لو�فدين. وتو�سح در��سة هذ� �ملعدل بني �ل�سكان �لعمانيني خالل �لعقدين �ملا�سيني 

�إىل حدوث حت�سن و��سح يف قيم �ملوؤ�سر حيث �نخف�س �ملوؤ�سر من 7.6 لكل �ألف من �ل�سكان يف 1990 �إىل 6.1 يف عام 

1995، ثم و��سل �ملعدل �نخفا�سه لي�سل يف عام 2013 �إىل ن�سف هذه �لقيمة حيث بلغ �ملعدل يف 2013 حو�يل 2.9 لكل 

�ألف من �ل�سكان �لعمانيني. وحتتل �سلطنة عمان �ملرتبة �لثانية بني �لدول �لعربية من حيث �أقل معدل وفيات خام ت�سبقها 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي يبلغ �ملعدل فيها 1 لكل �ألف من �ل�سكان.

وينخف�س معدل �لوفيات �خلام بني �لو�فدين عنه بني �لعمانيني، ويكن عزو ذلك �إىل �ختالف �لرتكيب �لعمري للو�فدين 

عن �لعمانيني حيث �إن معظم �لو�فدين يف �سن  �لعمل وهي فئات تكون معدلت �لوفاة �لعمرية فيها �أقل من غريها.
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�سكل 7-2   تطور معدل �لوفيات �خلام ح�سب �جلن�سية يف �لفرتة من 1995 �إىل 2013
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعامي 2008، 2014

ومن بني �ملوؤ�سر�ت �لتي ت�ستخدم يف متابعة تطور �لو�سع �ل�سحي لل�سكان يف �لدولة موؤ�سر توقع �حلياة عند �مليالد، وهو 

موؤ�سر يعك�س متو�سط عدد �ل�سنو�ت �ملتوقع �أن يعي�سها �ملولود �حلديث �إذ� تعر�س لنف�س معدلت �لوفاة �لنوعية و�لعمرية 

�ل�سائدة يف �لدولة عند ميالده.

وقد بلغ توقع �حلياة عند �مليالد لل�سكان �لعمانيني يف عام 2013 حو�يل 77 �سنة، وتبلغ قيمة هذ� �ملوؤ�سر من 74.8 بني 

�لذكور �إىل 78.5 بني �لإناث. وت�سري در��سة قيم هذ� �ملوؤ�سر خالل �لعقدين �ملا�سيني �إىل حدوث حت�سن كبري يف �لو�سع 

لل�سكان حيث �رتفع توقع �حلياة عند �مليالد من 66 �سنة يف عام 1990 �إىل 67 �سنة يف عام 1995 ثم و��سل  �ل�سحي 

�لرتفاع لي�سل يف عام 2000 �إىل 73 �سنة ثم �إىل 74 �سنة يف عام 2005 لي�سل �إىل 77 �سنة عام 2013م. 

�سكل 7-3   تطور توقع �حلياة عند �مليالد لل�سكان �لعمانيني يف �لفرتة من 1995 �إىل 2013 
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعامي 2008، 2014
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7-4- الحالة الصحية للسكان العمانيين:
ت�سري نتائج �مل�سح �ل�سحي �لعاملي �إىل �أن ثلث �ل�سكان يقيمون حالتهم �ل�سحية باأنها جيدة 

جدً� وحو�يل 48% يقيمونها باأنها جيدة و15% يرون �أن حالتهم �ل�سحية متو�سطة بينما %3 

يرونها �سيئة و�أقل من 1% يرونها �سيئة جدً�. 

وتو�سح در��سة �لنتائج ح�سب �خل�سائ�س )�سكل 7-5( �أن تقييم �لذكور حلالتهم �ل�سحية 

�أف�سل من تقييم �لإناث، فبينما يرى 41% من �لذكور �أن حالتهم �ل�سحية جيدة جدً� ترى 

�سكان  و��سحة بني  توجد فروق  ول  �ل�سحية جيدة جدً�،  �أن حالتهن  �لإناث  27% فقط من 

�ملناطق �حل�سرية و�سكان �ملناطق �لقرىية يف تقييمهم حلالتهم �ل�سحية، كما ل توجد فروق 

يف �لتقييم ح�سب �مل�ستوى �لقت�سادي.

�سكل 7-4 �لتقييم �لذ�تي للحالة �ل�سحية ح�سب �لنوع

40.5 

27 

46.7 

49.6 

10.6 

19.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 ذكور

 إناث

 سيء جدا   سيء متوسط جيد   جيد جدا  

 �مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لعاملي ل�سلطنة عمان، 2009

وقد �سمل �مل�سح �ل�سحي �لعاملي لعمان جمموعة من �لأ�سئلة حول �لإ�سابة مبجموعة من �لأمر��س �ملزمنة، ويعر�س جدول 

)7-1( نتائج �لإدلء �لذ�تي للم�ستجيبني حول �إ�سابتهم بالأمر��س.

ويعد �لإ�سابة باإعتام عد�سة �لعني خالل �خلم�س �سنو�ت �ل�سابقة للم�سح هو �ملر�س �لأكرث �نت�سارً� يف �سلطنة عمان حيث 

يعاين منه 35%، ول توجد فروق معنوية بني �لذكور و�لإناث، يليه بفارق كبري �لتهاب �ملفا�سل حيث يعاين منه 6% من 

�ل�سكان وترتفع �لن�سبة من 5% بني �لإناث �إىل 8% بني �لذكور.

كما ت�سري �لنتائج �إىل �أن حو�يل 2% �أ�سيبو� بالربو �ل�سعبي، و2% �أ�سيبو� بالكتئاب ونف�س �لن�سبة �سبق �أن �أ�سيبو� بذبحة 

�سدرية، بينما �أقل من 1% م�سابون بامر��س رئة مزمنة ونف�س �لن�سبة �سبق �أن �أ�سيبو� ب�سكتة دماغية.

حالتهم  يقيمون  السكان  ثلث 
جدًا  جيدة  بأنها  الصحية 
وحوالي 48% يقيمونها بأنها 
حالتهم  أن  يرون  و%15  جيدة 
 %3 بينما  متوسطة  الصحية 
 %1 من  وأقل  سيئة  يرونها 

يرونها سيئة جدًا.
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جدول 7-1 �نت�سار �لأمر��س �ملزمنة بني �ل�سكان يف 2008

جملة�إناثذكور�لأمر��س �ملزمنة

7.84.76.3�لتهاب �ملفا�سل

34.635.335.0�إعتام عد�سة �لعني

1.81.21.5ذبحة �سدرية

3.01.72.4�لربو �ل�سعبي

0.50.60.6�سكتة دماغية

1.00.70.8�أمر��س رئة مزمنة

2.31.01.7�لكتئاب

�مل�سدر: تقرير �مل�سح �ل�سحي �لعاملي ل�سلطنة عمان، 2009

للك�سف عن  �لعاملي فحو�سات  �ل�سحي  �مل�سح  �سمل  �لأمر��س، فقد  ببع�س  �لإ�سابة  �لذ�تي حول  �لإدلء  �إىل  وبالإ�سافة 

�لإ�سابة بكل من �سغط �لدم ود�ء �ل�سكري.

وت�سري نتائج �لإدلء �لذ�تي و�لفحو�سات جمتمعة �إىل �أن 39% من �لعمانيني يعانون من �رتفاع 

�لفحو�سات مل  �إجر�ء  قبل  باأنهم م�سابون  �أجابو�  �لذين  ن�سبة  �أن  بالرغم من  �لدم  �سغط 

تتعد 10%، وهو ما ي�سري �إىل �أن �أكرث من ثالثة �أرباع �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم مل يدلو� 

باإ�سابتهم ويكن عزو ذلك �إىل عدم معرفتهم باإ�سابتهم باملر�س حيث مل ي�سبق ت�سخي�س 

�ملر�س لديهم. وترتفع �لن�سبة من 30% بني �لإناث �إىل 50% بني �لذكور)�سكل 6-7(.

ن�سبة  �لعمانيني م�سابون به، ول تختلف  �أن 12% من  �ل�سكري  نتائج فحو�سات د�ء  وتو�سح 

�لإ�سابة به بني �لذكور و�لإناث.

�سكل 7-5 ن�سب �نت�سار �رتفاع �سغط �لدم و�ل�سكري ح�سب �لنوع

50.2 

12.4 

29.6 

12.1 

0 

20 

40 

60 

 داء السكري ارتفاع ضغط الدم

 إناث ذكور

�مل�سدر: �مل�سح �ل�سحي �لوطني  2008م.

الذين  من   4 كل  من  ثالثة 
المسح  فحوصات  كشفت 
الدم  ضغط  بارتفاع  إصابتهم 
إصابتهم  تشخيص  يتم  لم 
قبل  الدم  ضغط  بارتفاع 

المسح.
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7-5- الحالة التغذوية:
يعك�س موؤ�سر كتلة �جل�سم �أن 6% من �لعمانيني يعانون من نق�س �لوزن، بينما 32% يعانون من زيادة �لوزن و22% يعانون 

من �ل�سمنة. وهو ما يعني �أن 60% من �لعمانيني يعانون من �سوء �لتغذية. وترتفع من 54% يف �لقرى �إىل 61% يف �حل�سر. 

كما تو�سح قيا�سات ن�سبة �لهيموجلوبني يف �لدم �أن �أكرث من ربع �لعمانيني يعانون من �لأنيميا وترتفع هذه �لن�سبة من 20 

بني �لذكور �إىل 32% بني �لإناث. وجدير بالذكر �أن ن�سبة �مل�سابات بالأنيميا بني �حلو�مل تبلغ %61.
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8-1- مقدمة: 
تعد �لبيئة �ملحيطة بالأفر�د هي �لإطار �لذي جتري فيه كل �لأن�سطة �ليومية، وعلى قدر مالئمة �لبيئة حلياة �سحية �سليمة 

على قدر جودة �حلياة �لتي يعي�سها �ل�سكان. وقد ن�ست وثيقة �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية �لذي عقد يف �لقاهرة عام 

1994 على �سرورة �هتمام �لدول بتحقيق �ل�ستد�مة �لبيئية و�لتي تت�سمن حماية �لبيئة �لطبيعية وتوفري بيئة مو�تية حلياة 

�سحية �سليمة، ويوؤكد �لهدف �ل�سابع من �أهد�ف �لألفية على �سرورة �إدماج مبادئ �لتنمية �لبيئية �مل�ستد�مة يف بر�مج 

و�سيا�سات �لتنمية.

ويركز هذ� �لف�سل على عر�س �لتطور�ت �لتي �سهدتها �سلطنة عمان لتحقيق �ل�ستد�مة �لبيئية حيث يعر�س �لق�سم �لثاين 

�لكثافة �ل�سكانية يف �ل�سلطنة ويناق�س �لق�سم �لثالث م�سادر مياه �ل�سرب وي�ستعر�س �لق�سم �لر�بع مدى تو�فر �ملر�فق 

�ل�سحية �ملح�سنة ويتطرق �لق�سم �خلام�س لالت�سال ب�سبكة �لكهرباء.

8-2- الكثافة السكانية:
تعد �لكثافة �ل�سكانية �أحد �ملوؤ�سر�ت �لتي تعك�س مدى �لتز�حم يف منطقة معينة، وبالتايل يعك�س مدى �ل�سغط على �ملو�رد 

�لطبيعية و�لبيئة �ملحيطة بال�سكان، وكلما �نخف�ست �لكثافة �ل�سكانية دل ذلك على توزيع �أف�سل لل�سكان و��ستخد�م �أف�سل 

للمو�رد. كما تو�سح �لكثافة �ل�سكانية �ملحافظات �لأكرث جذبًا لل�سكان. وت�سري بيانات �ل�سكان يف عام 2013 �إىل �رتفاع 

�لكثافة �ل�سكانية يف م�سقط ب�سورة كبرية مقارنًة بباقي �ملحافظات وباإجمايل �ل�سلطنة حيث تبلغ �لكثافة �ل�سكانية يف 

تلي م�سقط يف  �لتي  تقريبا  �لباطنة  �لكثافة يف حمافظتي  �أ�سعاف   4 و  �ل�سلطنة  �إجمايل  �لكثافة يف  م�سقط 24 �سعف 

�لرتتيب من حيث �لكثافة �ل�سكانية.

جدول 8-1  �لكثافة �ل�سكانية على م�ستوى �ملحافظات عام 2013م 

�لكثافة �ل�سكانية )ن�سمة/كم2(�ملحافظة

296.4م�سقط

3.7ظفار

20.7م�سندم

12.1�لد�خلية

78.6�سمال وجنوب �لباطنة

13.5�سمال وجنوب �ل�سرقية

6.3�لظاهرة )ت�سمل �لربيي(

0.5�لو�سطي

12.5�لإجمايل

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2014
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8-3- مصادر مياه الشرب:
لهم  يتو�فر  ل  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  خف�س  �سرورة  على  لالألفية  �لإمنائية  �لأهد�ف  ن�ست 

حم�سنة  ي�ستخدمومنياه  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  بلغت  وقد  �ملح�سنة.  للمياه  م�ستدمي  م�سدر 

لل�سرب )�سبكات �ملياه �ملو�سلة، نقاط �ملياه �حلكومية، قناين �ملياه �ملعباأة حو�يل 93% لعام 

2010م مقارنة بـ 75% يف �لتعد�د �ل�سابق 2003م.

�سكل 8-1  ن�سبة �ل�سكان �ملتوفر لديهم مياه حم�سنة �ل�سرب 2003 - 2010
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�مل�سدر: حم�سوب من بيانات تعد�دي 1993 و2010، �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات

ونظرً� ملا تعانيه �ل�سلطنة من حمدودية مياه �لأمطار فقد قامت �ل�سلطنة بتنفيذ عدد من �مل�سروعات �لتي ت�ستهدف �ىل 

جتميع مياه �لأمطار و�حلفاظ عليها حيث قامت باإن�ساء عدد من �ل�سدود بالوديان حلجز مياه �لأمطار و�ل�ستفادة منها يف 

تغذية �ملياه �جلوفية، وبلغ عدد هذه �ل�سدود 116 �سد� يف نهاية عام 2011 )�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية- �لتقرير �لوطني 

�لثالث(. وقد بلغت كمية �ملو�رد �ملائية �مل�ستخدمة 1430 مليون مرت مكعب يف عام 2010.

معدل  نفس  استمر  إذا 
بالمياه  التغطية  في  التحسن 
عمان   سلطنة  في  المحسنة 
تحقيق  السلطنة  ستستطيع 
السكان  لجميع  كاملة  تغطية 
بحلول  محسنة  مياه  بمصادر 

عام 2022. 



93    السكان والتنمية في سلطنة عمان

مربع 8-1   م�سادر مياه �ل�سرب

شبكة مياه حكومية: إذا كان المسكن متصال بشبكة حكومية.
شبكة مياه خاصة: إذا كان المسكن متصال بشبكة خاصة أقامتها إحدى الجهات الخاصة بهدف الربح.
نقطة مياه حكومية: عندما يكون مصدر المياه هو أي مشروع حكومي لتزويد التجمع السكاني 
أنابيب تصل إلى داخله وإنما بطريقة  المياه للمسكن ال يكون عن طريق  بالمياه، غير أن إيصال هذه 
أخرى كنقلها بناقلة مياه، أو حملها على ظهر الحيوانات، أو نقلها من قبل أفراد األسرة أو بأي من 

الوسائل األخرى. 
بئر خاص بالمسكن:  في حالة الحصول على المياه من بئر يقع داخل المسكن أو في محيطه.  

بئر خارج المسكن:  في حالة الحصول على المياه من بئر يقع خارج المسكن عن طريق نقلها إليه من 
ذلك البئر. 

فلج:  في حالة الحصول على المياه من فلج ونقلها للمسكن بأي وسيلة كانت. 
ير مياه الشرب التي تباع في األسواق. مياه معبأة:  في حالة استخدام قوار

8-4- المرافق الصحية المحسنة:
�أحد عو�مل �حلد من �لتلوث ومن  �أنها  �نت�سار �لأمر��س �ملعدية كما  تلعب �ملر�فق �ل�سحية �ملح�سنة دور� هاما يف منع 

�لإ�سابة بالأمر��س �ملنقولة، كما �أن لها �أثر يف خف�س �لإ�سابة بالإ�سهال بني �لأطفال. وتعك�س ن�سبة �لأ�سر �ملزودة مبر�فق 

�سحية حم�سنة درجة �لتقدم �لقت�سادي و�حل�ساري للمجتمع كما يعك�س �مل�ستوى �ل�سحي ومدى مالئمة �لبيئة �ملحيطة 

بال�سكان حلياة �سليمة. 

�ل�سكان  ن�سبة  تخفي�س  �سرورة  على  لالألفية  �لإمنائية  �لأهد�ف  من  �ل�سابع  �لهدف  وين�س 

وقد   .2020 عام  بحلول  �لن�سف  �إىل  حم�سن  �سحي  ب�سرف  م�ساكنهم  تت�سل  ل  �لذين 

��ستطاعت عمان حتقيق جناح كبري يف هذ� �ل�سدد حيث حققت �لتغطية �ل�ساملة لكل �ل�سكان 

مبر�فق �ل�سرف �ل�سحي �ملح�سنة، فقد �رتفعت ن�سبة �مل�ساكن �ملزودة مبر�فق �سرف �سحي 

حم�سنة من 95% يف عام 2003 �إىل 100% يف عام 2010. وت�سمل �ملو��سفات �لهند�سية لبناء 

�مل�ساكن يف �ل�سلطنة �أن ت�سمل �مل�ساكن �لثابتة على مر�فق �سحية حم�سنة.

مزودة  �مل�ساكن  ثلث  من  قلياًل  �أكرث  �أن  �إىل  عمان  ل�سطنة  �لعاملي  �ل�سحي  �مل�سح  وي�سري 

�سحية  مبر�حي�س  مت�سلة  �مل�ساكن  وباقي  �سحي  �سرف  بنظام  مت�سل  ب�سيفون  مبرحا�س 

�أخرى.

8-5- االتصال بشبكة الكهرباء:
تعد �لكهرباء �أحد م�سادر �لطاقة �لنظيفة �لتي ل ينتج عنها تلوث للبيئة �ملحيطة، وتعك�س 

�لتغطية ب�سبكة �لكهرباء جودة �حلياة و�لرفاه �لذي تعي�سه �لأ�سر حيث ي�ساعد توفر �لكهرباء 

على متكني �لأ�سر من ��ستخد�م �لأجهزة �لكهربائية مما يوفر حياة �أكرث �سهولة للمو�طنني.

وقد حققت �ل�سلطنة جناحا كبري� يف هذ� �ملجال �أي�سًا حيث ت�سري بيانات تعد�د �ل�سكان لعام 

2003 �إىل �أن 98% من �لأ�سر مو�سلة ب�سبكة �لكهرباء �لعامة، وترتفع هذه �لن�سبة من %94 

نجاحا  عمان  سلطنة  حققت 
كبيرا في تخفيض نسبة السكان 
مساكنهم  تتصل  ال  الذين 
حيث  محسن  صحي  بصرف 
لكل  الشاملة  التغطية  حققت 

المساكن في عام 2010.

السكان  تعداد  بيانات  تشير 
من   %98 أن  إلى   2003 لعام 
األسر موصلة بشبكة الكهرباء 
النسبة  هذه  وترتفع  العامة، 
إلى  القرى  في   %94 من 

99% في الحضر.
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يف �لقرى �إىل 99% يف �حل�سر. وتبلغ هذه �لن�سبة 87% يف حمافظة �لو�سطى وترت�وح بني 94% و99% يف باقي حمافظات 

�ل�سلطنة.

�سكل 8-2   ن�سب �مل�ساكن �ملت�سلة بال�سبكة �لعامة للكهرباء يف 2003
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�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات، حم�سوب من بيانات �لتعد�د �لعام لل�سكان لعام 2003

8-6- انبعاث الغازات والمواد المستنفذة لطبقة األوزون:
نتيجة للتو�سع يف �مل�سروعات �ل�سناعية و��ستخر�ج �لنفط فقد �رتفع ��ستهالك �ملو�د �مل�ستنفذة لالأوزون من 540 �ألف طن 

مرتي عام 1995 �إىل 616 �ألف طن مرتي عام 2011، مما �أدى �إىل �رتفاع طفيف يف ��ستهالك �لأوزون.

وت�سعى �ل�سلطنة حاليًا �إىل تنفيذ م�سروع نظام �لإنذ�ر �ملبكر لر�سد �لإ�سعاع لتحقيق �إد�رة ماأمونة للنفايات �مل�سعة، كما 

يجري �لعمل حاليًا على جمموعة من �مل�سروعات �لتي ت�ستهدف حماية طبقة �لأوزون وت�سمل م�سروع �إعد�د ��سرت�تيجية 

�لإحالل  ت�ستهدف  �لتي  �مل�سروعات  �إىل جمموعة من  بالإ�سافة  �لأوزون،  لطبقة  �مل�ستنفذة  �ملو�د  للتخل�س من  متكاملة 

�لتدريجي للمو�د �مل�ستنفذة لالأوزون مبو�د �آمنة.
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اإلنجازات والتحديات الفصل التاسع
القادمة 
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9-1- مقدمة:
قدم هذ� �لتقرير عر�سا حلالة �ل�سكان يف �سلطنة عمان، وقد ركز �لتقرير على عر�س �لتغري�ت �لتي �سهدتها �سلطنة 

عمان فيما يتعلق بتو�سيات �ملوؤمتر �لدويل لل�سكان و�لتنمية �لذي عقد يف �لقاهرة يف عام 1994 و�سملت تو�سياته وبرنامج 

عمله �لعديد من �لق�سايا �لتي يتعني عل �لدول �ملختلفة �لهتمام بها يف �سبيل حت�سني حالة �ل�سكان بها. وقد تبع ذلك 

�إ�سد�ر وثيقة �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية و�لتي و�سعت �أطر لتحقيق �لتنمية يف جمالت خمتلفة بهدف حت�سني جودة حياة 

�لإن�سان.

وقد �لتزمت �سلطنة عمان بتنفيذ ما جاء يف برنامج عمل �ملوؤمتر وكذلك �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية �إيانًا من �ل�سلطنة 

بحق كل مو�طن يف حياة �سليمة ويف حد �أدنى من �لرفاه �لجتماعي و�لقت�سادي. 

ومن خالل ما جاء يف �لتقرير يت�سح �أن �سلطنة عمان حققت �إجناز�ت كبرية يف �لعديد من �لق�سايا �لتي ت�سمنها برنامج 

عمل موؤمتر �ل�سكان و�لتنمية و�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، كما يت�سح �أن هناك �لعديد من �لتحديات �لتي ماز�لت تو�جه 

�ل�سلطنة ويتعني على �ل�سلطنة و�سعها يف �لعتبار عند و�سع �خلطط و�لرب�مج ملا بعد 2014. ويلخ�س هذ� �لف�سل �أهم 

�لإجناز�ت و�لتحديات �ملقبلة كما يختتم بعدد من �لتو�سيات يف �سبيل �لرتقاء بحالة �ل�سكان يف �سلطنة عمان فيما بعد 

.2014

9-2- اإلنجازات والتحديات المقبلة:

9-2-1- السكان:
بلغ عدد �سكان �سلطنة عمان 2.77 مليون ن�سمة ح�سب تعد�د �ل�سكان يف عام 2010، وت�سري بيانات �ل�سكان �مل�سجلني يف 

�لإد�رة �لعامة لالأحو�ل �ملدنية �إىل �أن عدد �ل�سكان بلغ يف منت�سف عام 2014 حو�يل 3.99 مليون ن�سمة. ويعد �ملجتمع 

�لعماين )عمانيون وو�فدون( جمتمعا �سابا حيث تبلغ ن�سبة �ل�سكان �أقل من 15 �سنة عام 2014م حو�يل 22% و 47%  من 

�ل�سكان يف �لعمر من 15 �إىل 34 �سنة و28% يف �لعمر من 35 �إىل 64 �سنة  و3% فقط يف �لعمر 65 فاأعلى. وبدر��سة �لتوزيع 

�لعمري لل�سكان �لعمانيني جند �أنه �أكرث �سبابًا حيث تبلغ فيه ن�سبة �لأطفال �أقل من 15 �سنة 34% و42% من �ل�سكان يف 

�لعمر من 15 �إىل 34 �سنة بينما 20% يف �لعمر من 35 �إىل 64 �سنة و4% يف �لعمر 65 فاأعلى.

عمان مجتمع شاب 
�لنافذة  با�سم  تعرف  بظاهرة  متر  عمان  �سلطنة  �أن  �إىل  ي�سري  �لعمانيون  �ل�سكان  به  يتمتع  �لذي  �لعمري  �لتوزيع  هذ� 

�أقل من  �سنة(  �أكرب من 65  �أو  �سنة  �لإعالة )�أقل من 15  �لأفر�د يف �سن  يكون عدد  �لديوجر�فية وهي حتدث عندما 

– 64 �سنة(، وبالتايل تكون �لن�سبة �لأكرب من �ل�سكان يف �سن �لعمل و�لإنتاج وهو ما  عدد �ل�سكان يف �سن �لعمل )15 

�لنافذة  و�ل�ستفادة من  �لعمل.  �سن  �ل�سكان يف  با�ستغالل طاقات  وذلك  كبرية  تنموية  �إحد�ث طفرة  من  �لدولة  يكن 

�لتعليم و�لتدريب �لذي ي�ساعد  �ل�سكان لدخول �سوق �لعمل وذلك من خالل  تاأهيل هوؤلء  �أن يتم  �لديوجر�فية تتطلب 

على �إك�سابهم �ملهار�ت �لالزمة للمناف�سة يف �سوق �لعمل، كما يتطلب �أي�سًا توفري فر�س عمل من خالل �إقامة م�سروعات 

جديدة ت�ستوعب هذه �لأعد�د.
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خفض نسبة االمية
وقد حققت �سلطنة عمان �إجناز� ملحوظا يف خف�س ن�سبة �لأمية بني �ل�سكان حيث �نخف�ست �لن�سبة  �نخفا�سًا كبريً� من 

31% يف عام 1993 �إىل 13% يف عام 2010، كما �نخف�ست بني �لعمانيني ب�سورة و��سحة من 41% يف عام 1993 �إىل ما 

يقرب من ثلث هذه �لن�سبة لت�سل �إىل 14% يف 2010، فقد ��ستطاعت �ل�سيا�سات و�لرب�مج �ملتبعة يف خف�س �لأمية مبعدل 

1% �سنويًا، و�إذ� ��ستمرت �ل�سلطنة باتباع هذه �ل�سيا�سات �ستنجح يف �لق�ساء على �لأمية خالل �لعقد �لقادم.

تحديات التشغيل 
وفيما يتعلق بالت�سغيل يقوم �لقطاع �خلا�س بدور كبري حيث يعمل 90% من جملة �مل�ستغلني يف �لقطاع �خلا�س يف عام 

2013 بينما 10% فقط يعملون يف �لقطاع �حلكومي. 

وقد �نخف�س معدل �لبحث عن عمل من �إجمايل �لقوة �لعاملة يف �سلطنة عمان من 14% يف عام 2003 �إىل 12% يف عام 

2010. وتتفاقم م�سكلة �لبحث عن عمل بني �ل�سباب �لعمانيني فقد �رتفعت ن�سبة �لباحثني عن عمل بني �ل�سباب �لعمانيني 

من 15% يف عام 1993 �إىل �أكرث من �سعف هذه �لقيمة يف 2010 حيث و�سلت �إىل 38%، حيث يعاين �ل�سباب بعد �إنهاء 

كافية يف  �لعمل مع عدم وجود خربة  �سوق  تتو�فق مع  �ملختارة ل  �لتخ�س�سات  و�أن  �لعملي  �لتطبيق  تعليمهم حمدودية 

�لتخ�س�س و�سعف �للغة �لإجنليزية.

ويعد �إحالل �لعمانيني حمل �لعمالة �لو�فدة �أحد �لتحديات �لتي تو�جهها �ل�سلطنة حيث متثل �لعمالة �لو�فدة 78% من 

و�خلرب�ت  و�لعلوم  باملعارف  وتاأهيلهم  �لعمانيني  من  كو�در  �إعد�د  �لتعمني  ويتطلب  عمان.  �سلطنة  �لعاملني يف  �إجمايل 

�لعملية �لالزمة لتويل م�سئولية �لوظائف �لتي ي�سغلها �لو�فدون، كما يتطلب تغيري قيم �لعمانيني نحو �لعمل لتغيري �لنظرة 

�ملتدنية لبع�س �لوظائف مما ي�ساعد على تقدم �لعمانيني لهذه �لوظائف بدًل من �سغلها بالو�فدين غري �ملوؤهلني.

9-2-2- حالة األطفال:

تطوير اإلطار المؤسسي لرعاية الطفل
حققت �سلطنة عمان �لعديد من �لإجناز�ت يف جمال حت�سني حالة �لأطفال يف �ل�سلطنة، ففي �إطار �هتمام �لدولة بتح�سني 

وتنمية مد�رك  �لعماين،  للطفل  �ملقدمة  باخلدمات  �لرقي  �إىل  تهدف  و�لتي  �لطفل  �سوؤون  د�ئرة  �إن�ساء  �لطفل مت  حالة 

لرعاية  �ملتحدة  �لأمم  مبنظمة  ع�سوً�  عمان  �أ�سبحت  وقد  و�لرتبوية.  و�ل�سحية  و�لجتماعية  و�لعقلية  �حل�سية  �لطفل 

�لطفولة )�ليون�سيف( منذ عام 1972، وتويل �ل�سلطنة �هتماما خا�سا بالأطفال دون �سن �ملدر�سة �إيانًا منها باأن تن�سئة 

�لطفل تبد�أ منذ يوم ميالده، ويتجلى ذلك يف �لقو�نني و�للو�ئح �ملنظمة للخدمات �ملقدمة لالأطفال.

تحسن المستوى الصحي والتغذوي لألطفال 
وقد حققت �سلطنة عمان �نخفا�سا يف معدلت وفيات �لر�سع و�لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت. ويرجع هذ� �لنخفا�س �إىل 

تطور �لرعاية �ل�سحية لالأمهات يف فرتة �حلمل وتطور �لرعاية �ل�سحية �ملقدمة لالأطفال حيث مت تغطية كل �لأطفال 

تقريبًا بالتح�سينات �ملقررة يف �لعام �لأول و�لثاين من �لعمر. ونتيجة لذلك �نخف�س معدل وفيات �لأطفال �لر�سع من 20 

حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 1995 �إىل �أقل من ن�سف هذه �لقيمة يف عام 2013 حيث بلغ �ملعدل 9.8 حالة وفاة 

لكل 1000، كما �نخف�س معدل وفيات �لأطفال �أقل من 5 �سنو�ت من 27 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 1995 �إىل 

11.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 2012.
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وبالرغم من �لتح�سن �لكبري �لذي �سهده م�ستوى �لتغذية بني �لأطفال حيث �نخف�ست ن�سبة �لأطفال ناق�سي �لوزن لت�سل 

�إىل 9% يف عام 2008 كما �نخف�ست ن�سبة �مل�سابني بالأنيميا ما بني عامي 1980 و2004 من 80% �إىل 41% �إل �أن �ل�سلطنة 

ماز�لت يف حاجة �إىل بذل �ملزيد من �جلهود للق�ساء على �سوء �لتغذية بني �لأطفال.

حققت السلطنة نجاح كبير في تعليم األطفال
�إىل 891 مدر�سة  �لأ�سا�سي �حلكومية من 507 مدر�سة يف عام 2005  �لتعليم  �رتفع عدد مد�ر�س  بالتعليم  يتعلق  وفيما 

يف 2012 بزيادة قدرها 76% عن عدد �ملد�ر�س يف 2005، وبلغت كثافة �لف�سل حو�يل 27 طالب لكل ف�سل. وقد حققت 

�ل�سلطنة جناح كبري يف رفع معدل �للتحاق �ل�سايف بال�سفوف من )1-6( حيث �رتفع �ملعدل من 87% يف عام 1993 �إىل 

95% يف عام 2010، كما �سهدت معدلت �للتحاق بال�سفوف )7–9( تطورً� كبريً� خالل �لعقدين �ملا�سيني، فقد �رتفع 

�ل�سلطنة ماز�ل  �أن  �ملعدلت  �إىل 84% يف عام 2010. وتعك�س هذه  �ل�سايف بها من 49% يف عام 1993  معدل �للتحاق 

�أمامها �لعديد من �لتحديات لرفع معدلت �للتحاق بالتعليم �لأ�سا�سي.

9-2-3- حالة النشء والشباب

النافذة الديموجرافية في عمان
يعد �ل�سباب هم �ملحرك �لأ�سا�سي للتنمية و�لتقدم يف �أي دولة، فهم يثلون �لقوة �لب�سرية �لفتية لأي جمتمع و�لتي ي�ساعد 

�إدماجها يف عمليات �لتنمية �مل�ستد�مة على �إحد�ث طفرة تنموية كبرية. 

يثل �لن�سء و�ل�سباب يف  �لعمر من 15 �إىل 29 �سنة يف منت�سف 2014 حو�يل 33% من �ل�سكان. هذ� �لرتكيب �لعمري 

�أدى �إىل دخول عمان �لنافذة �لديوجر�فية. وحتى تتمكن �أي دولة من �ل�ستفادة من هذه �لفر�سة �لديوجر�فية يجب �أن 

توؤهل �سبابها لالندماج يف عمليات �لتنمية ب�سورة عامة ويف �سوق �لعمل ب�سورة خا�سة وذلك من خالل حت�سني خ�سائ�س 

هوؤلء �ل�سباب.

ت�ستحوذ حمافظتا �سمال �لباطنة وم�سقط على �أكرث من ُخم�سي �ل�سباب يف عمان حيث ت�ستحوذ�ن كل منهما على �أكرث من 

45% من جملة �ل�سباب يف �لعمر من 15-29 �سنة، مما ير�سح حمافظتي �سمال �لباطنة وم�سقط �أن تكونا قاطرتي �لتنمية 

يف �سلطنة عمان خا�سًة �أن �ملحافظتني تتمتعان مبقومات �قت�سادية وبيئية توؤهلهما لذلك. 

تحديات رفع مستوى تعليم الشباب
يعد �لتعليم هو �أ�سا�س تاأهيل �ل�سباب للقيام بدورهم يف �لنهو�س بالدولة، وقد حققت �ل�سلطنة تقدم ملحوظ يف معدلت 

�للتحاق بال�سفوف من 10-12 حيث �رتفع معدل �للتحاق �ل�سايف من 34% يف عام 1993 �إىل 59% عام 2003. ونتيجة 

لرت�جع �لتحاق �لإناث بال�سفوف من 10-12 �نخف�س معدل �للتحاق �ل�سايف يف عام 2010 �إىل 55%. هذه �ملوؤ�سر�ت 

ت�سري �إىل �أن �ل�سلطنة يف حاجة �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت �سريعة لرفع معدلت �للتحاق بال�سفوف من 10-12 وما يتبعه من 

تعليم جامعي.

وقد �أدى �لرتفاع �لكبري يف عدد ون�سبة �ل�سباب �إىل �إجمايل �لعمانيني وكذلك �رتفاع م�ساركة �ملر�أة يف �سوق �لعمل �إىل 

�رتفاع ن�سبة �لبطالة من 15% يف عام 1993 �إىل �أكرث من �سعف هذه �لقيمة يف 2010 حيث و�سلت �إىل %38.

ويتطلب خف�س معدل �لبحث عن عمل بني �ل�سباب و��ستغالل طاقات �ل�سباب يف �لإنتاج �إقامة �ملزيد من �مل�سروعات �لتي 

يكن �أن ت�ستوعب �لقوى �لب�سرية من �ل�سباب �لذكور و�لإناث، وكذلك تغيري نظرة �ل�سباب للوظائف حيث تنظر ن�سبة 

كبرية من �ل�سباب نظرة متدنية لبع�س �لوظائف.
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الوضع الصحي والتغذوي بين الشباب
�أكرب �مل�سكالت �لتي يو�جهها  �أو جيدة جدً�، وتعد �سوء �لتغذية من  باأنها جيدة  ويقيم معظم �ل�سباب حالتهم �ل�سحية 

�ل�سباب حيث �أن و�حد� من كل 9 �سباب يعانون من نق�س �لوزن بينما 4 من كل ع�سرة يعانون من زيادة �لوزن �أو �ل�سمنة. 

ويوؤثر �سوء �لتغذية على �ل�سباب حيث يوؤدي �إىل زيادة �إ�سابتهم بارتفاع �سغط �لدم فحو�يل ربع �ل�سباب م�سابون به. 

ويتطلب �لق�ساء على �سوء �لتغذية تغيري منط �لتغذية بني �لعمانيني خا�سًة بني �لأطفال و�ل�سباب نظرً� ملا لتاأثري منط 

�لتغذية يف �لطفولة و�ل�سباب على �سحة �لفرد طو�ل حياته.

ول تتعدى ن�سبة من �سبق لهم �لتدخني بني �ل�سباب 8% منهم 5% ماز�لو� يدخنون ب�سكل يومي و1% ماز�لو� يدخنون لكن 

لي�س ب�سكل يومي و2% ل يدخنون حاليًا. 

9-2-4- حالة المرأة:

اهتمام السلطنة بتحسين وضع المرأة العمانية
�هتمت �سلطنة عمان بتح�سني و�سع �ملر�أة �لعمانية و�لرتقاء بها ورفع قدرتها على �ملناف�سة، وقد �أدركت �ل�سلطنة �أهمية 

�ملر�أة  �سوؤون  د�ئرة  فاأن�ساأت  �لأهد�ف  هذه  لتحقيق  �ملر�أة  بق�سايا  تهتم  موؤ�س�سات  و��ستحد�ث  �ملوؤ�س�سي  �لإطار  تطوير 

�لعمانية و�لتي تتبع وز�رة �لتنمية �لجتماعية، وتقوم هذه �لد�ئرة بالعديد من �لأن�سطة �لتي من �ساأنها حت�سني و�سع �ملر�أة 

�لعمانية وتفعيل دورها يف �ملجتمع. كما �زد�د �هتمام �ل�سلطنة يف �لعقدين �ملا�سيني بت�سجيع �إن�ساء �جلمعيات �لن�سائية 

بهدف �لرتقاء مب�ستوى �ملر�أة �لعمانية و�إدماجها يف �ملجالت �لتنموية �ملختلفة ورفع م�ساركتها �ملجتمعية من خالل �لقيام 

باأدو�ر خمتلفة من خالل هذه �جلمعيات. ويف عام 2013 بلغ عدد �جلمعيات �لن�سائية 60 جمعية بها 9149 ع�سوة، وتنت�سر 

هذه �جلمعيات يف كل حمافظات �ل�سلطنة.

و ي�سهم تعليم �ملر�أة يف رفع قدرتها على �مل�ساركة �لجتماعية و�لقت�سادية، وقد حققت �ل�سلطنة �إجناز كبري يف حت�سني 

�حلالة �لتعليمية للمر�أة �لعمانية فقد �نخف�ست ن�سبة �لأمية بني �لإناث �لعمانيات من 54% يف عام 1993 �إىل ثلث هذه 

�لن�سبة لت�سل �إىل 19% يف 2010

اإلنجازات المتحققة في تعليم المرأة والمساواة بين الجنسين في التعليم
وقد ح�سلت �أقل قلياًل من ن�سف �لن�ساء يف عمان على تعليم ثانوي �أو �أعلى، وهي ن�سبة �أعلى من نظريتها بني �لذكور، 

كما �رتفعت ن�سبة �حلا�سالت على تعليم جامعي �أو �أعلى من �أقل من 1% يف عام 1993 �إىل 8% يف عام 2010 وهي ن�سبة ل 

تختلف كثريً� عن ن�سبة �حلا�سلني على تعليم جامعي �أو �أعلى بني �لذكور )%7.3(. 

التقدم في مشاركة المرأة في قوة العمل
كما �سهدت م�ساركة �ملر�أة يف قوة �لعمل تطورً� و��سحًا خالل �لعقدين �ملا�سيني تز�من مع �لتح�سن �لذي �سهدته �مل�ستويات 

�لتعليمية لالإناث، فقد �رتفعت ن�سبة �لإناث �لعمانيات د�خل قوة �لعمل من 9% عام 1993 �إىل ثالثة �أ�سعاف هذه �لقيمة 

يف 2010 حيث بلغت �لن�سبة 27% من جملة �لإناث يف �سن �لعمل. 

بني  �ملبكر  �لزو�ج  ظاهرة  و�نح�سار  �لزو�ج  �سن  رفع  يف  عمان  �سلطنة  �تبعتها  �لتي  و�لرب�مج  �ل�سيا�سات  جنحت  وقد 

�لعمانيات، وت�سري بيانات متو�سط �لعمر عند �لزو�ج �لأول بني �لإناث �إىل �أن هذ� �ملتو�سط �رتفع بني �لإناث من 20.7 يف 

عام 1993 �إىل 27.3 يف 2010. غري �أن ظاهرة �لزو�ج �ملبكر ماز�لت موجودة بن�سب حمدودة مما ي�ستدعي �ل�ستمر�ر يف 
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�جلهود �لتي من �ساأنها �لق�ساء على هذه �لظاهرة متامًا. 

وماز�لت معدلت خ�سوبة �ملر�أة �لعمانية مرتفعة حيث بلغ معدل �خل�سوبة �لكلي للن�ساء �ملتزوجات يف �لعمر من 15 �إىل 

49 �سنة يف �سلطنة عمان  5.8 طفل لكل �سيدة يف عام 2008، ويعد م�ستوى ��ستخد�م هذه �لو�سائل يف عمان منخف�سا 

فتقارير �مل�سوح �ل�سحية ت�سري �إىل �أن ن�سبة �لن�ساء �ملتزوجات �لالتي ي�ستخدمن و�سائل �ملباعدة بني �لولد�ت يف �سلطنة 

عمان �رتفعت من 24% يف عام 1995 �إىل 32% يف عام 2000 ثم �نخف�ست مرة �أخرى �إىل 24% يف عام 2008، وقد �أثر هذ� 

�لنخفا�س على معدلت �خل�سوبة �لكلية حيث �رتفعت معدلت �خل�سوبة بني عامي 2000 و2008. وت�سري هذه �لن�سب �إىل 

�سرورة �أن تقوم �ل�سلطنة بو�سع �خلطط و�لرب�مج �لتي من �ساأنها خف�س معدلت �لإجناب بني �لن�ساء وتوعيتهم بخطورة 

كرثة �لإجناب على �سحة �لأم ومو�ليدها.

حققت عمان إنجازات كبيرة في مجال الرعاية الصحية لألم
وقد حققت �ل�سلطنة تقدما و��سحا يف رعاية �لن�ساء �أثناء فرتة �حلمل حيث ح�سلت 96% من �لن�ساء على رعاية حمل 

منتظمة، وبلغ متو�سط عدد �لزيار�ت لكل �مر�أة 9.4 زيارة.  �لتطور �لذي �سهدته خدمات �لرعاية �ل�سحية لالأمهات يف 

فرتة �حلمل �أدى �إىل �نخفا�س ن�سب وفيات �لأمهات  من 22 حالة وفاة لكل 100 �ألف مولود حي عام 1995 �إىل 12 حالة 

وفاة لكل 100 �ألف مولود حي عام 2013. 

9-2-5- حالة كبار السن
يعد �لو�سول بامل�سنني �إىل �ل�سيخوخة �ل�سحية �أو �لناجحة �أحد �لتو�سيات �لتي �لتزمت �سلطنة عمان بتنفيذها، وتت�سمن 

�ل�سيخوخة �لناجحة ثالثة حماور �أ�سا�سية هي �نخفا�س معدل حدوث �لأمر��س و�لعبء �ملرتبط به، ومتتع �مل�سنني مب�ستوى 

جيد من �لأد�ء �لوظيفي �لعقلي و�لبدين، وقدرة �مل�سنني على �مل�ساركة �لإيجابية يف �حلياة.

الترتيبات المؤسسية لرعاية كبار السن
هذ�  على  للح�سول  �ملوؤهل  �ملو�طن  يقوم  حيث  )�ل�سيخوخة(  �ل�سن  لكبار  �لجتماعي  �ل�سمان  خدمات  �ل�سلطنة  وتوفر 

�ملعا�س بالتقدم بطلب للح�سول على هذه �خلدمات، وتتوىل وز�رة �لتنمية �لجتماعية �إد�رة عملية تقدمي هذه �خلدمات. 

وت�سمل خدمات �ل�سمان �لجتماعي توفري معا�س �سهري لكبار �ل�سن �مل�ستفيدين بالإ�سافة �إىل عدد من �خلدمات �أهمها 

�إعفائهم من ر�سوم ��ستقد�م �لعامل �أو �لعاملة �أو �ل�سائق �خلا�س، �لإعفاء من ر�سوم بطاقة �لعالج باملوؤ�س�سات �ل�سحية 

�ألف   32.3 حو�يل   2013 عام  يف  �لجتماعي  �ل�سمان  من  �مل�ستفيدين  عدد  بلغ  وقد  �خلدمات.  من  وغريها  �حلكومية 

�سخ�س بتكلفة بلغت 52.4 مليون ريال عماين.

تبلغ ن�سبة �لأمية بني كبار �ل�سن حو�يل 70%، وترتفع هذه �لن�سبة من 18% بني �لو�فدين �إىل 77% بني �لعمانيني. وبني 

�لعمانيني ترتفع �لن�سبة من 63% بني �لذكور �إىل 91% بني �لإناث.

وي�سكل �نخفا�س م�ستوى �لتعليم عائقا �أمام كبار �ل�سن حيث يوؤثر على جودة �حلياة �لتي يعي�سونها وعلى قدرتهم على 

�لتعامل مع �حتياجاتهم �ليومية خا�سًة يف �إطار �لتقدم �لتكنولوجي �لذي ت�سهده �ل�سلطنة وتعقد �أ�ساليب �حلياة كل يوم.

وماز�ل 12% من كبار �ل�سن يف �سلطنة عمان يعملون بينما 30% كانو� يعملون وتوقفو� عن �لعمل و58% مل ي�سبق لهم �لعمل 

معظمهم من �لإناث.
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المستوى الصحي لكبار السن
ول �سك �أن �ل�سيا�سات �ل�سحية �لتي تعمل على توفري رعاية �سحية متكاملة لكبار �ل�سن تلعب دورً� رئي�سيًا يف رفع جودة 

حياتهم، حيث ت�ساعد هذه �ل�سيا�سات على توفري �لرعاية �ل�سحية للم�سنني وتخفيف عبء �لأمر��س �مل�ساحبة لكرب �ل�سن 

عنهم. ويرى حو�يل ن�سف �مل�سنني �أن حالتهم �ل�سحية جيدة و�أكرث قليال من �لثلث يرونها متو�سطة و15% يرونها �سيئة. 

وتو�سح مقارنة �لتقييم �لذ�تي للحالة �ل�سحية للذكور و�لإناث �أن �لإناث ي�سعرن �أن حالتهن �ل�سحية �أ�سو�أ من �لذكور.

وح�سبما يديل �مل�سنون، يت�سح �أن �لتهاب �ملفا�سل هو �ملر�س �لأكرث �نت�سارً� بينهم حيث يعاين منه ن�سفهم، وترتفع ن�سبة 

من يعانون منه من 43% بني �لذكور �إىل 55% بني �لإناث، يليه �آلم �لظهر حيث يعاين منه 41% من �مل�سنني، وتعد �آلم 

�لظهر �أكرث �نت�سارً� بني �لإناث عنها بني �لذكور حيث تبلغ �لن�سبة بني �لإناث 47% مقابل 35% بني �لذكور. وياأتي يف �ملرتبة 

�لثالثة �عتام عد�سة �لعني حيث يعاين منه ثلث �مل�سنني دون فروق معنوية بني �لذكور و�لإناث، وتنخف�س ن�سبة �لإ�سابة 

بالأمر��س �لأخرى بني �مل�سنني �إىل �أقل من %8.

وت�سري نتائج �لإدلء �لذ�تي و�لفحو�سات جمتمعة �إىل �أن 68% من �مل�سنني يعانون من �رتفاع �سغط �لدم �أكرث من ن�سف 

�مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم مل يدلو� باإ�سابتهم ويكن عزو ذلك �إىل عدم معرفتهم باإ�سابتهم باملر�س حيث مل ي�سبق 

ت�سخي�س �ملر�س لديهم. كما تو�سح نتائج فحو�سات د�ء �ل�سكري �أن 29% من كبار �ل�سن �لعمانيني م�سابون به، منهم 

23% يعرفون باإ�سابتهم و6% مل يعرفو� بالإ�سابة. هذه �لنتائج ت�سري �إىل �سرورة و�سع �آليات لالكت�ساف �ملبكر لالأمر��س 

خا�سًة لدى كبار �ل�سن.

ويحتاج 7% من �مل�سنني �إىل رعاية، وهو ما ي�سع على عاتق �لدولة عبء توفري �لرعاية �ملطلوبة و�ملنا�سبة لكبار �ل�سن.

9-2-6- حالة ذوي اإلعاقة :
يعاين ذوو �لإعاقة  يف خمتلف دول �لعامل من �لعديد من �مل�سكالت �لتي تتوقف حدتها على مدى �هتمام �لدولة بهذه �لفئة 

ومدى ما توفره �لدولة من خدمات وحماية �جتماعية لهذه �لفئة. و�إدر�كًا من �سلطنة عمان مل�سكالت هذه �لفئة و�إيانًا 

من �لدولة بحقهم يف �حل�سول على �لرعاية �لتي تخفف من عبء �لإعاقة و�سعت �سلطة عمان توفري �لرعاية و�خلدمات 

لذوي �لإعاقة  �سمن خطط وبر�مج �لتنمية. 

الترتيبات المؤسسية لرعاية ذوي اإلعاقة  في عمان تعد مثاًل يحتذى به
لقد بلغ عدد ذوي �لإعاقة  حو�يل 28 �ألف �سخ�س يف عام 1993 و�رتفع �لعدد �إىل �أكرث من �سعف هذ� �لعدد لي�سل يف 

2010 �إىل حو�يل 63 �ألف �سخ�س.

وقد قامت �ل�سلطنة بتطوير �لإطار �ملوؤ�س�سي لرعاية ذوي �لإعاقة  حيث توفر �ل�سلطنة خدمات �ل�سمان �لجتماعي لذوي 

�لإعاقة  )�لعاجزون(، ومت �إ�سد�ر �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 63 لعام 2008 لي�سم قانون لرعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة ، كما 

مت �إ�سد�ر �لقر�ر �لوز�ري رقم 94  ل�سنة 2008 ل�ستخر�ج “بطاقة �ملعاق” و�لتي توؤهل حاملها للح�سول على �خلدمات 

و�لت�سهيالت �لتي تقدمها �جلهات �ملختلفة لذوي �لإعاقة . كما مت فتح مر�كز �لتدريب �ملهني �حلكومية وما يف م�ستو�ها 

�ملن�ساآت  �أن  على   2003 عام  يف  �لعمل  قانون  ن�س  وقد   .2011/2010 �لتدريبي  �لعام  من  �بتد�ء  �لإعاقة   ذوي  لقبول 

�لقت�سادية �لتي يبلغ عدد �لعاملني بها 50 �سخ�سا �أو �أكرث �أن ت�سغل من تر�سحهم لهم مكاتب �لعمل من ذوي �لإعاقة  

�لذين مت تاأهيلهم و�أ�سبحو� قادرين على �لعمل يف حدود 2% من �إجمايل �لعاملني بها، كما مت �عتماد ن�سبة ل تقل عن %1 

من جمموع �لوظائف �ملر�د �إ�سغالها يف وحد�ت �جلهاز �لإد�ري للدولة للمعاقني مع مناف�ستهم على بقية �لوظائف �لأخرى 

�ملطروحة.
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حو�يل 12% من ذوي �لإعاقة  �أعمارهم �أقل من 15 �سنة. هذه �لفئة �إما يف �سن �لتعليم �أو ما قبل �لتعليم و�ملفرت�س �أن 

يلتحقو� بالتعليم يف �مل�ستقبل، وهو ما ي�ستدعي توفري مد�ر�س منا�سبة لذوي �لإعاقة  تقدم لهم �خلدمات �لتعليمية مبا 

يتنا�سب مع نوع �لإعاقة. وقد �هتمت حكومة �سلطنة عمان باإن�ساء مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة، وقد بلغ عدد هذه �ملد�ر�س 

يف 2013 �إىل 3 مد�ر�س يدر�س بهم 502 طالبا. وبالإ�سافة �إىل ذلك هناك 182 مدر�سة حكومية تطبق م�سروع دمج ذوي 

�لإعاقة . هذه �ملد�ر�س منت�سرة يف كل حمافظات �ل�سلطنة ويدر�س بها 1،390 طالبا.

�أكرث من ن�سف ذوي �لإعاقة  يعانون من �إعاقات ذ�ت �سعوبة �سعيفة بينما 36% يعانون من �سعوبات كبرية و11% يعانون 

من �إعاقات �سديدة �لوطاأة وبالتايل �لع�سو �مل�ساب ل يقوم بوظيفته على �لإطالق، ول تختلف هذه �لن�سب ب�سورة كبرية 

بني �لذكور و�لإناث. �لفئتان �لأخريتان قد حتتاجان �إىل توفري رعاية وخدمات خا�سة ت�ساعد على حت�سني جودة حياة 

�أفر�دهما وتخفيف وطاأة �لإعاقة عليهما. 

حو�يل ثلث �لإعاقات �سببها عيوب خلقية. هذه �لنتيجة ترجح �سرورة ��ستخد�م �لأجهزة �حلديثة يف متابعة �لن�ساء �أثناء 

�حلمل للك�سف �ملبكر عن �أي عيوب خلقية يعاين منها �جلنني خا�ًس يف �إطار وجود طرق حديثة ملعاجلة �لعديد من هذه 

�لعيوب �أثناء فرتة �حلمل.

ويرجع حو�يل 6% من �لإعاقات �إىل حو�دث �ل�سري و�إ�سابات �لعمل، وهو ما ي�سع حتديا �أمام �ل�سلطنة يف ت�سديد �إجر�ء�ت 

�لأمان يف بيئة �لعمل وكذلك على �لطرق منعًا حلدوث �حلو�دث �لتي توؤدي �إىل �لإعاقات.     

9-2-7- تطور الوضع الصحي للسكان
تعد �ل�سحة و�حدة من �أهم �جلو�نب �لتي توؤثر وتتاأثر بالو�سع �لتنموي يف �لدولة، ول تعد �ل�سحة �أحد �أهم عو�مل �لتنمية 

�أجيال  لل�سكان على خلق  �أي�سًا �سرورة من �سرور�ت �لأمن �لقومي، حيث ي�ساعد توفري م�ستوى �سحي مرتفع  فقط بل 

قادرة على �لعمل و�لدفاع عن �أر��سيها.

حققت عمان تقدم صحي واضح خالل العقدين الماضيين
وقد �سهدت �سلطنة عمان تقدما �سحيا و��سحا يف �ل�سنو�ت �ملا�سية يت�سح يف تو�فر �خلدمات �ل�سحية وجودة �خلدمات 

 66 �إىل   1990 عام  يف  �سرير   4000 حو�يل  ب�سعة  م�ست�سفى   52 من  عمان  �سلطنة  يف  �مل�ست�سفيات  عدد  �رتفع  �ملقدمة، 

م�ست�سفى ب�سعة حو�يل 6000 �سرير يف عام 2013، كما �رتفع عدد �ملجمعات و�ملر�كز �ل�سحية من 94 مركز� عام 1990 

�إىل 195 مركز� عام 2013. وقد �رتفع �أي�سًا عدد �لأطباء من 50 طبيب لكل 100 �ألف من �ل�سكان يف عام 1990 �إىل �أربع 

�أ�سعاف هذ� �ملعدل حيث بلغ عدد �لأطباء يف عام 2010 حو�يل 217 طبيب لكل 100 �ألف من �ل�سكان.

وقد �نعك�س هذ� �لتح�سن على �لعديد من �ملوؤ�سر�ت �ل�سحية ومن بينها معدل �لوفيات �خلام حيث بلغ معدل �لوفيات 

�خلام يف 2013 حو�يل 2 لكل �ألف من �ل�سكان مقابل 7.6 لكل �ألف من �ل�سكان يف 1990. وقد بلغ توقع �حلياة عند �مليالد 

لل�سكان �لعمانيني يف عام 2013 حو�يل 77 �سنة مقابل  66 �سنة يف عام 1990، وترتفع قيمة هذ� �ملوؤ�سر يف 2013 من 74.8 

بني �لذكور �إىل 78.5 بني �لإناث.

ويقيم ثلث �ل�سكان حالتهم �ل�سحية باأنها جيدة جدً� وحو�يل 48% يقيمونها باأنها جيدة و15% يرون �أن حالتهم �ل�سحية 

متو�سطة بينما 3% يرونها �سيئة و�أقل من 1% يرونها �سيئة جدً�. 

ويعاين 39% من �لعمانيني من �رتفاع �سغط �لدم بالرغم من �أن ن�سبة �لذين �أجابو� باأنهم م�سابون قبل �إجر�ء �لفحو�سات 

مل تتعد 10%، وهو ما ي�سري �إىل �أن �أكرث من ثالثة �أرباع �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم مل يدلو� باإ�سابتهم ويكن عزو ذلك 
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�إىل عدم معرفتهم باإ�سابتهم باملر�س حيث مل ي�سبق ت�سخي�س �ملر�س لديهم. وترجح هذه �لنتائج �سرورة توعية �ملو�طنني 

باأهمية �إجر�ء �لفحو�سات �لطبية ب�سورة دورية للك�سف عن �لإ�سابة بارتفاع �سغط �لدم قبل �أن ي�سبب �أي �آثار �أخرى على 

�سحة �ملو�طنني وكذلك �سرورة تغيري منط تغذية وحياة �ملو�طنني �لعمانيني لتاليف �إ�سابتهم بارتفاع �سغط �لدم خا�سًة 

�أن 6% من �لعمانيني يعانون من نق�س �لوزن، بينما 32% يعانون من زيادة �لوزن و22% يعانون من �ل�سمنة.

9-2-8- االستدامة البيئية

تحقيق التغطية الشاملة بمرافق الصرف الصحي المحسنة والكهرباء.
حققت �سلطنة عمان تطور� و��سحا يف �ملوؤ�سر�ت �ملتعلقة بال�ستد�مة �لبيئية وحو�يل 93% من �ل�سكان ي�ستخدمون مياه 

حم�سنة لل�سرب، بينما مل تتعد هذه �لن�سبة 75% عام 2003م. 

ن�سبة  �رتفعت  فقد  �ملح�سنة،  �ل�سحي  �ل�سرف  مبر�فق  �ل�سكان  لكل  �ل�ساملة  �لتغطية  حتقيق  �ل�سلطنة  ��ستطاعت  كما 

�مل�ساكن �ملزودة مبر�فق �سرف �سحي حم�سنة من 95% يف عام 2003 �إىل 100% يف عام 2010. كما ��ستطاعت �ل�سلطنة 

توفري م�سدر د�ئم للكهرباء يف كل �مل�ساكن �ملاأهولة تقريبًا منذ عام 2003. 

ويظل �إعادة توزيع �ل�سكان على حمافظات �ل�سلطنة هو �لتحدي �لأكرب خا�سًة مع �ختالف �إمكانيات ومو�رد كل حمافظة 

حيث ت�سري بيانات �ل�سكان يف عام 2013 �إىل �رتفاع �لكثافة �ل�سكانية يف م�سقط ب�سورة كبرية مقارنًة بباقي �ملحافظات 

وباإجمايل �ل�سلطنة حيث تبلغ �لكثافة �ل�سكانية يف م�سقط 24 �سعف �لكثافة يف �إجمايل �ل�سلطنة و 4 �أ�سعاف �لكثافة يف 

حمافظتي �لباطنة تقريبا �لتي تلي م�سقط يف �لرتتيب من حيث �لكثافة �ل�سكانية.
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