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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 
ــم الدميوغــرايف والتعليمــي ومــدى مشــاركتهم  ــث يعــرض وضعه ــرة، حي ــات املتوف البيان
يف ســوق العمــل، كمــا يعــرض كذلــك بعــض املؤشــرات االجتماعيــة وذلــك لعــام 2019م 
مقارنــة مــع بعــض املؤشــرات لعــام 2015م ومت إرفــاق وتدعيــم بعــض املواضيــع مــن نتائــج 

االســتطالعات الــي جيريهــا املركــز الوطــي لالحصــاء واملعلومــات.

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

يف منتصف عام 2019م بلغ عدد الشباب العمانيني يف الفئة العمرية )18-29( سنة 	 
      يف السلطنة 561,025 شابا وشابة وشكلوا مانسبته 21 % من إمجايل السكان العمانيني

       يف السلطنة.
50.8 % من الشباب هم من الذكور مقابل 49.2 % من اإلناث.	 
بلغت نسبة النوع للشباب العماين )18-29( سنة 103 ذكر لكل 100 أنثى لعام 2019م. 	 

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	 

      )2015 - 2019( مبقدار 3.4 %.  

الوضع الديموغرافـــي : المقدمة

إجمالي السكان 

في منتصف

 2019م 

 4,617,927

عدد السكان 

العمانيين في 

منتصف 2019م 

 2,655,144
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الشكل )1(: التوزيع العددي والنسبي للشباب العمانيين )15-29 ( سنة حسب المحافظات في منتصف عام 2019م

ب : حسب الواليات :

واليــة الســيب تضــم أكــر عــدد مــن الشــباب علــى مســتوى واليــات الســلطنة إذ حتتــوي علــى 9.4 % مــن إمجــايل 	 
الشــباب، وأقــل تواجــد هلــم يف واليــي الســنينة ومقشــن بنســب ال تتجــاوز )0.01 و 0.03 %( علــى التــوايل .

34 % من الشباب العماين يتوزعون على ست واليات )السيب، صاللة، السويق، صحار، عري، 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

84,102
مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

% 12.1

% 7.5

% 20.5

59,677
% 8.6

144,190
% 20.8

8,086

15,628
% 2.3

42,221
% 6.1

92,522
% 13.4

6,636
45,456
% 6.6

% 1.0

% 1.1

142,344

52,179
يشكل الشباب 
العماني في 

محافظة شمال 
الباطنة ما  نسبته 

)27.7 %( من إجمالي 
سكان المحافظة 
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الشكل )2(: توزيع الشباب العمانيين )15-29 ( سنة حسب الواليات منتصف عام 2019م

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.

% 9

% 6

% 5

% 5

% 5

% 4
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1 - الشباب والسكري: 

بلــغ عــدد املصابــني اجلــدد بالســكري مــن فئــة الشــباب )15-29( ســنة 346 مصابــا عــام 2019م بنســبة بلغــت 5.7 % 	 
مــن امجــايل املصابــني اجلــدد البالــغ عددهــم 6115 مصــاب عمــاين.

شكل الذكور مانسبته 51 % من املصابني يف فئة الشباب.	 

2 - المواليد :

تشري البيانات إىل اخنفاض عدد املواليد االحياء لألمهات الشابات الاليت تتراوح أعمارهن بني )15-29( سنة، حيث 
بلغ عددهم 35752 مولود حي عام 2019م مقارنة 38940 مولود عام 2018م .

3 - وفيات الشباب : 

بلغــت أعــداد وفيــات الشــباب يف الفئــة العمريــة )15-29( لعــام 2019م 375 حالــة وفــاة مــن إمجــايل وفيــات 	 
الســكان العمانيــني البالــغ عددهــم 8581، حيــث شــكلوا مانســبته 4 % مــن إمجــايل الوفيــات. 

يع النسبي ألهم ثالثة أسباب للوفيات في فئة الشباب ) 15 – 29 ( سنة لعام 2019م الشكل )3(:التوز

الوضع الصحي

االوراماالصابات والتسمم أمراض الجهاز الدوري

% 46

% 19

% 35
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4 - حاملو بطاقة معاق : 
 

بلغ إمجايل األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلني بنظام حاملي بطاقة معاق لعام 2019م 29761 معاق، شكل 	 
الشباب يف الفئة العمرية )15-29( سنة ما نسبته 26.3 % من إمجايل األشخاص ذوي اإلعاقة.

65 % من الشباب )15-29( سنة حاملي بطاقة معاق هم ذكور.	 
اإلعاقة الذهنية هي األكثر انتشارا ًبني فئة الشباب )15-29( سنة، وشكلت ما نسبته 29.6 % من إمجايل 	 

اإلعاقات هلذه الفئة.  

 بين الشباب )15-29( سنة لعام 2019م
ً
يع العددي لإلعاقات األكثر انتشارا شكل )7( : التوز

ذهنية حركية إعاقة 
متعددة

متالزمة 
داون

بصرية نقص 
نمو

سمعيةتوحدصرع

 2317

1750 1530 1002 512 390 129 101 89



13

1 - األمية : 

بلغ معدل األمية للشباب العمانيني )15-29( 0.29 % عام 2019م.	 

2 - التعليم العالي :

88 % من إمجايل الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل )العام واخلاص( للعام األكادميي 2018/ 2019 	 
هم من الفئة العمرية )18-29( سنة. 

شكل الطلبة املقيدون يف مؤسسات التعليم العايل )العام واخلاص( للفئة العمرية )18-29( سنة ما نسبته 89 % 	 
من إمجايل الطلبة املقيدين.

يع النسبي والعددي للطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة ) المقبولون، المقيدون،  شكل )4(: التوز
الخريجون ( للعام األكاديمي 2018 / 2019 

الوضع التعليمي

المقيدون

% 88 % 89

% 83

105560

30309
20794

المقبولونالخريجون
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تقــل نســبة امتــاك هاتــف نقــال يدعــم خاصيــة التصفــح أو األتصــال باالنترنــت مــع التقــدم يف 	 
العمــر حيــث تصــل النســبة إىل 96.1 % بــني األفــراد يف الفئــة العمريــة )18-29( ســنة مقابــل 

ــة العمريــة )50 ســنة فأكثــر( . 84.6 % لألفــراد يف الفئ
 بشــكل عــام تقــل نســبة اســتخدام احلاســب اآليل بشــكل ملحــوظ مــع التقــدم يف العمــر حيــث تصــل 	 

النســبة إىل 96.6 % بــني األفــراد يف الفئــة العمريــة )18-29( ســنة، مقابــل 86.9 % لألفــراد يف 
الفئــة العمريــة )50 ســنة فأكثــر(.

وتس أب يوتيوب إنستجرام فيسبوك أيمو سناب شات

93.4 89.2

57.7 53.9
47.6

38.8

3 - الشبـــــــــــــــــــــاب واالنترنــــــــــــــــت :

شكل )8( : نسب استخدام الشباب )18-29( سنة لوسائل التواصل االجتماعي عام 2019م
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شكل )9( : نسبة امتالك الشباب )18-29( سنة في األسر المعيشية ألجهزة الحاسب األلي أو األجهزة الذكية

املصدر : استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت ) مايو2020 م(

هاتف نقال 
ذكي

حاسوب 
مكتبي 

محمول / 
جهاز لوحي

حاسوب 
محمول 

جهاز تلفاز 
ذكي

جهاز لوحي ساعة ذكية

95.8

57.3
49.5

44.4
30.9

21.3
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الوضع العملي

1 - المشتغلون ) 18 – 29 ( سنة : 

بلغ إمجايل عدد الشباب العمانيني املشتغلني يف السلطنة 113,973 مشتغل	 
       لعام 2019م وشكلوا ما نسبته24 % من إمجايل املشتغلني.

حوايل 78 % من الشباب يشتغلون يف القطاع اخلاص و 22 % يف القطاع 	 
       احلكومي.

68 % من الشباب املشتغلني يف القطاعني هم ذكور.	 

ية )15-29( سنة المشتغلين حسب نوع القطاع والجنس  الشكل )5(: التوزيع العددي للشباب العماني في الفئة العمر

لعام 2019م

نوع 
القطاع

خاص حكومي 

ذكورذكور إناث إناث 

113,974

12,20413,27564,85523,640

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.

حوالي ربع المشتغلين 
في القطاعين الخاص 
والحكومي هم من 

فئة الشباب )29-15( 
سنة .
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2 - الباحثون عن عمل
 

بلــغ معــدل الباحثــني عــن عمــل يف الســلطنة 2.8 % عــام 2019م، بينمــا بلــغ معــدل الباحثــني عــن عمــل الشــباب 	 
)18-29( ســنة 6 ٪ .

شكل الشباب )18-29( سنة ما نسبته 73.4 % من إمجايل الباحثني عن عمل.	 
احتلــت اإلنــاث النســبة األعلــى للباحثــني عــن عمــل حيــث شــكلن مــا نســبته 58.6 % مــن إمجــايل الشــباب الباحثــني 	 

عــن عمــل.

ية )18-29( سنة حسب الجنس لعام 2019م شكل )6( : معدالت الباحثين عن عمل للفئة العمر

% 2.3

إناث
ذكور

% 22.8

* املصدر : استطالع توجهات الشباب العماين الفئة العمرية )18-30( سنة حنو العمل، الدورة اخلامسة فراير 2019

* أهم محددات اختيار الوظائف للشباب العماني: 

األمــان الوظيفي.	 
تكون مناسبة للمكانة االجتماعية.	 
الرواتب والحوافز.	 
فرص الترقي الجيدة.	 
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يزها :   ليات تعز
ّ
يادة األعمال وا 3 -الشباب نحو ر

أربعة من كل مخسة من الشباب الباحثني عن عمل تقريبا ً 78 % لدية الرغبة لريادة األعمال وتأسيس مشروعة 	 
التجاري اخلاص.

17 % من الشباب الباحثني عن عمل يفضلون ريادة األعمال على الوظيفة، كما شكل الشباب منهم 27 % واإلناث 	 
.% 11

ثالثة من كل مخسة من الشباب الباحثني عمل يعتقد أن اإلجراءات اخلاصة بإنشاء املشروعات صعبة.	 
43 % من الشباب الباحثني عن عمل اليعرفون اجلهات الداعمة لريادة األعمال.	 

         * أهم نتائج استطالع الرأي : حول اجتاهات الشباب العمانيني حنو ريادة األعمال واليات تعزيزها الدورة االوىل مايو 2020 .
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