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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد – حفظة اهلل

من أقوال القائد : 

  دوركم اآلن أيها الشباب هو إعداد أنفسكم تعليما وتثقيفا وسلوكا واسترشادا لتحمل 
مسؤوليات المستقبل

 من خطاب صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

في العيد الوطني الثالث عشر
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الشــباب هــم العنصــر األهــم لتقــدم األمــم وشــعوهبا، وهــم الركيــزة الــي ينبغــي االهتمام 
هبــا وتطويرهــا كوهنــم الســواعد الفتيــة الذيــن يســهمون بقــوة يف دفــع عجلــة التنميــة ألي 

بلد.
وجــاء هــذا اإلصــدار متضمنــا مؤشــرات وخصائــص الشــباب العمــاين حســب أحــدث 
البيانــات املتوفــرة ، حيــث يعــرض وضعهــم الدميوغــرايف والتعليمــي ومــدى مشــاركتهم 
يف ســوق العمــل ، كمــا يعــرض كذلــك بعــض املؤشــرات االجتماعيــة وذلــك لعــام 2018م 
مقارنــة مــع بعــض املؤشــرات لعــام 2014م ومت إرفــاق وتدعيــم بعــض املواضيــع مــن نتائــج 

االســتطالعات الــي جيريهــا املركــز الوطــي لالحصــاء واملعلومــات .
ويعد هذا التقرير اإلصدار السادس من سلسلة اإلحصاءات املجتمعية لعام 2019م.

المقدمــــــــةالمقدمة
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ية )18-29( سنة  :  1 - حجم السكان في الفئة العمر

يف منتصف عام 2018م بلغ عدد الشباب العمانيني يف الفئة العمرية )18-29( سنة 	 
      567,262 شابا وشابة وشكلوا مانسبته )22 %( من إمجايل السكان العمانيني

       يف السلطنة.
50.8 % من الشباب هم من الذكور.	 
بلغت نسبة النوع للشباب العماين ) 18-29 (سنة 103 ذكر لكل 100 أنثى لعام 2018م . 	 

ية )15-29( سنة:  يع الجغرافي للعمانيين للفئة العمر 2 - التوز

أ – حسب املحافظــــات

)41.3 %( من الشباب العمانيني يتواجدون يف حمافظي مشال الباطنة ومسقط. 	 
اخنفاض أعداد الشباب العمانيني ) 15-29( سنة خالل السنوات اخلمس	 

      )2014 - 2018 ( مبقدار) 2.1 % (.  

الوضع الديموغرافـــي : المقدمة

إجمالي السكان 

في منتصف

 2018م 

 4,601,706

عدد السكان 

العمانيين في 

منتصف 2018م 

 2,579,236
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الشكل )1(: التوزيع العددي والنسبي للشباب العمانيين )15-29 ( سنة حسب المحافظات في منتصف عام 2018م

ب : حسب الواليات :

والية السيب تضم أكرب عدد من الشباب على مستوى واليات السلطنة إذ حتتوي على 9.4 % من إمجايل الشباب، 	 
وأقل تواجد هلم يف واليي السنينة ومقشن بنسب ال تتجاوز )0.01 و 0.03 %( على التوايل .

33.9 % من الشباب العماين يتوزعون على ست واليات ) السيب ،صاللة ، السويق ، صحار ، عربي ، صحم(. 	 

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.

نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها 
رمسيا.

ظفار

الوسطى

84,593
مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

% 12.1

% 7.5

% 20.6

60,152
% 8.6

1144,892
% 20.8

8,120

15,718
% 2.3

42,424
% 6.1

93,134
% 13.4

6,734
45,728
% 6.6

% 1.0

% 1.2

143,443

52,501
يشكل الشباب 
العماني في 

محافظة شمال 
الباطنة ما نسبته 

)28.7 %( من إجمالي 
سكان المحافظة 
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الشكل )2(: توزيع الشباب العمانيين )15-29 ( سنة حسب المحافظات منتصف عام 2018م

3 -المواليد :

تشري البيانات إىل اخنفاض نسب املواليد االحياء لألمهات الشابات االيت تتراوح أعمارهن بني ) 15 – 29 ( سنة ، 	 
حيث اخنفضت نسبتهم إىل ) 5.6 % ( مقارنة بالعام املاضي .

4 - الوفيات :

بلغت نسبة وفيات الشباب العمانيني ) 15 – 29 ( سنة ) 5.7 %( من إمجايل وفيات العمانيني لعام 2018م .	 

السيب

صاللة

السويق

صحار

عبري

صحم

% 66  
باقي الواليات

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.

نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها 
رمسيا.

جزر الحالنيات

% 9

% 6

% 5

% 4

% 5

% 4
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1 - الشباب والسكري: 

رصدت املؤسسات الصحية عدد احلاالت اجلديدة ملرضى السكري خالل عام 2018  وبلغ عدد املصابني بالسكري من 
فئة الشباب ) 15 – 29 ( سنة 336 مصاب من إمجايل املصابني البالغ عددهم 6387 مصاب عماين.

شكل الذكور مانسبته 52 % من المصابين في فئة الشباب.

2 -وفيات الشباب : 

بلغت وفيات الشباب حسب ما سجلته مستشفيات وزارة الصحة يف الفئة العمرية ) 15 – 29 ( سنة 127 حالة وفاة 
من إمجايل وفيات السكان العمانيون البالغ عددهم 7314 وشكلوا مانسبته 1.7 % من إمجايل الوفيات. 

يع النسبي ألهم 3 أسباب للوفيات في فئة الشباب ) 15 – 29 ( سنة لعام 2018 الشكل )2(:التوز

الوضع الصحي

أخرىاالصابات والتسمم

االورام أمراض الجهاز الدوري

41%

24%

17%

18%
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الوضع التعليمي

91%

89%

84%

1 - األمية : 

اخنفض معدل االمية بني الشباب العماين بنسبة طفيفة بلغت 0.8 % عام 2018م مقارنة ب 0.9 % من العام الفائت.

2 - التعليم العالي :

91 % من إمجايل الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل ) العام واخلاص (للعام األكادميي 2017 / 	 
2018 هم من الفئة العمرية )18 - 29 (سنة . 

شكل الطلبة املقيدين يف مؤسسات التعليم العايل ) العام واخلاص ( للفئة العمرية ) 18-29( سنة ما نسبته      	 
) 89.4 %( من إمجايل الطلبة املقيدين .

شكل)3(: الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة ) المقبولون، المقيدون ، الخريجون ( للعام الدراسي    
 2018 / 2017
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82%

80%

84%

86%

88%

90%

92%106876

25809 20893

المقبولونالمقيدونالخريجون



17

الوضع العملي

1 - المشتغلين ) 18 – 29 ( سنة : 

بلغ إمجايل عدد الشباب العمانيني املشتغلني يف السلطنة 110,954 مشتغل	 
       لعام 2018م وشكلوا ما نسبته)25 %( من إمجايل املشتغلني

حوايل ) 76 % ( من الشباب يشتغلون يف القطاع اخلاص و )24 %( يف القطاع 	 
       احلكومي .

) 68.6 %( من الشباب املشتغلون يف القطاعني هم ذكور .	 

ية )18-29(سنة المشتغلين حسب نوع القطاع والجنس لعام  الشكل )4(:التوزيع العددي للشباب العماني في الفئة العمر

2018م

*حوالي ربع المشتغلين 
في القطاعين الخاص 
والحكومي هم من 

فئة الشباب )29-18( 
سنة .

نوع 
القطاع

خاص حكومي 

ذكورذكور إناث إناث 

110,954

13,48013,20562,66821,601

المؤمن عليهم في القطاع العام :
يقصــد بــه االفــراد العاملــون لــدى منشــأة مملوكــة للدولــة 
وتشــمل الــوزارات واالدارات احلكوميــة واملــدارس واملستشــفيات 

احلكوميــة وغريهــا مــن اجلهــات احلكوميــة االخــرى.

المؤمن عليهم في القطاع الخاص :
يقصــد بــه االفــراد العاملــون لــدى منشــأة مملوكــة لفــرد أو أكثر 
قامــوا بإنشــائها بغــرض الربــح وتكــون املنشــأة يف هــذه احلالــة 

هلــا ســجل جتــاري وترخيــص بلــدي.
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2 - الباحثين عن عمل
 

بلغ معدل الباحثني يف السلطنة )1.8 %( فيما بلغ املعل للشباب ) 15 – 29 ( سنة )13.3 %(	 

ية )15-29( سنة حسب الجنس لعام 2018م شكل )5( : معل الباحثين عن عمل للفئة العمر

% 7.1

إناث
ذكور

% 30.4

* أهم محددات اختيار الوظائف    

للشباب العماني: 
األمــان الوظيفي.	 
تكون مناسبة للمكانة 	 

االجتماعية.
الرواتب والحوافز	 
فرص الترقي الجيدة.	 

 *87 % من الباحثين عن عمل و  
76 % من طلبة التعليم العالي 

يفضلون العمل في القطاع 
الحكومي. 

*   نصف المشتغلين بالقطاع الحكومي يوافقون على االنتقال إلى القطاع الخاص إذا زاد 

راتبهم بالقطاع الخاص بمتوسط  52 % .

* املصدر : استطالع توجهات الشباب العماين الفئة العمرية )18-30 (سنة حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير 2019
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1 - حاملو بطاقة معاق : 
 

بلغ إمجايل األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلني بنظام حاملي بطاقة معاق لعام 2018م حوايل )31,727( معاق ، 	 
شكل الشباب يف الفئة العمرية ) 15-29 (سنة مانسبته ) 25.9 %( من إمجايل األشخاص ذوي اإلعاقة .

بلغ عدد حاملي بطاقة معاق يف الفئة العمرية ) 15-29 (سنة 8248 معاق يف عام 2018م، وشكلوا مانسبته     	 
) 25.9 %( من إمجايل حاملي بطاقة معاق .

) 62.1 %( من الشباب ) 15 - 29 (سنة هم ذكور .	 
اإلعاقة الذهنية هي األكثر انتشارًا بني فئة الشباب ) 15 – 29 ( سنة، وشكلت مانسبته )29.5 %( من 	 

إمجايل اإلعاقات هلذه الفئة .  

 بين الشباب ) 15-29(سنة لعام 2018
ً
يع العددي لإلعاقات األكثر انتشارا شكل )6( : التوز

الوضع االجتماعي

ذهنية حركية إعاقة 
متعددة

متالزمة 
داون

بصرية نقص 
نمو

صرع سمعيةتوحد

2433

1751
1654

1118

487 394
163 135 113
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2 -الشباب والمشاركات المجتمعية :  

) 34 %( من الشباب قاموا باملشاركة  يف عمل تطوعي لعام 2018م .	 

شكل )7( :  نسبة الشباب المشاركين في العمل التطوعي 

)49 %( أيضا منهم قاموا بالتربع لعمل خريي لعام 2018م .	 

شكل )8( :  نسبة الشباب الذين قامو بالتبرع لعمل خيري

66%

25%

3%

6%

نعم، بشكل فردي فقط
نعم، بشكل مؤسسي فقط
نعم بشكل فردي وبشكل مؤسسي

ال

النعم

49%51%
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ترتفــع مشــاركة الشــباب الذكــور عــن اإلنــاث يف العمــل التطوعــي والتــربع لعمــل خــريي بنســبة )64 % مقابــل 36 %(       	 
و )  53 % مقابــل 47 %( علــى التــوايل. 

ترتفــع نســبة الشــباب يف املشــاركة للعمــل التطوعــي والتــربع لعمــل خــريي يف القطــاع اخلــاص/ العائلــي عــن القطــاع 	 
احلكومــي كمــا هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه. 

شكل )9( نسبة الشباب المشاركين في العمل التطوعي والتبرع لعمل خيري حسب نوع القطاع 

املصدر: أهم نتائج استطالع آحوال املواطن العماين خالل الفترة من 4 - 15 نوفمرب 2018

المشاركة في العمل التطوعيالتبرع لعمل خيري

10%

0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

خاص حكومي 

40%37%

60%63%
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1 - الشبـــــــــــــــــــــاب واالنترنــــــــــــــــت :

أكثــر شــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي الــي تزيــد نســب اســتخدامها بــني الشــباب يف 	 
ــة العمريــة )18-29( ســنة عــن األفــراد األكــرب ســًنا) 50 ســنة فاكثــر ( هــي : انســتجرام  الفئ
) 77 % مقابــل 4 % علــى الترتيــب (، وســناب شــات ) 56 % مقابــل 4 %( علــى الترتيــب، 

ويوتيــوب ) 84 % مقابــل 34 % علــى الترتيــب( .
بشــكل عــام ترتفــع نســبة االعتقــاد بوجــود أثــر اجيــايب الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 	 

بشــكل طفيــف مــع التقــدم يف العمــر، حيــث ترتفــع النســبة مــن 52 % للشــباب يف الفئــة العمريــة 
)18-29( ســنة اىل 56 % لألفــراد األكــرب يف الفئــة )50 ســنة فأكثــر (.

تنخفــض نســب الثقــة يف وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل ملحــوظ مــع التقــدم يف العمــر، 	 
ــل 28 %  ــة ) 18-29 ( ســنة ، مقاب ــة العمري ــاًل تصــل النســبة إىل 41 % للشــباب يف الفئ فمث

ــر ( .  ــنة فأك ــة ) 50س ــة العمري فقــط لألفــراد يف الفئ

تقــل نســبة امتــالك اهلاتــف الذكــي بشــكل ملحــوظ مــع التقــدم يف العمــر حيــث تصــل النســبة إىل 	 
94 % بــني األفــراد يف الفئــة العمريــة ) 18-29 ( ســنة مقابــل 78 % لألفــراد يف الفئــة العمريــة         

) 50 ســنة فأكثــر( .
بشــكل عــام تقــل نســبة اســتخدام احلاســب اآليل بشــكل ملحــوظ مــع التقــدم يف العمــر حيــث تصــل 	 

النســبة إىل 31 % بــني األفــراد يف الفئــة العمريــة ) 18-29 ( ســنة، مقابــل 19 % فقــط لألفــراد 
يف الفئــة العمريــة ) 50 ســنة فأكثــر ( .

ترتفــع نســبة اســتخدام االنترنــت بــني األفــراد يف الفئــة العمريــة ) 18-29( ســنة لتصــل إىل           	 
94 % مقابــل 74 % لألفــراد يف الفئــة العمريــة ) 50 ســنة فأكثــر ( .

املصدر : استطالع رأي العمانيني حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف الفترة ) 3-13 مارس 2019 (  

  املصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت خالل الفترة من ) 6-17 يناير 2019 م(
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