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المقدمة 

اأنها	 اإذا	 الإن�ضان،	 عمر	 مراحل	 اأهم	 من	 ال�ضباب	 مرحلة	 تعد	

مرحلة	البناء	والعطاء	يف	اآن	واحد	فال�ضباب	هم	دعامة	املجتمع	

و�ضواعده	التي	يبني	نه�ضته	من	خاللها،	وهم	م�ضدر	قوته	واأداته	

�ضبابها	 على	 املجتمعات	 تعول	 اإذ	 والتطوير.	 التغيري	 لإحداث	

ل�ضتثمار	 املنا�ضبة	 والتهيئة	 الظروف	 تتوفر	 عندما	 خ�ضو�ضا	

طاقاتهم	بال�ضكل	الإيجابي.

يف	 املتنامي	 الهتمام	 مع	 ان�ضجاما	 الدرا�ضة	 هذه	 اإعداد	 وياأتي	

العماين	 لل�ضباب	 يوم	 ُخ�ض�ص	 حيث	 ال�ضباب،	 لفئة	 ال�ضلطنة	

الإ�ضدار	 هذا	 اأهمية	 تاأتي	 كما	 عام،	 كل	 من	 اكتوبر	 	26 يوافق	

لتلبية	الحتياجات	املتزايدة	من	البيانات	واملعلومات	يف	خمتلف	

املجالت	لهذه	الفئة.

العماين	 ال�ضباب	 اأو�ضاع	 ا�ضتعرا�ص	 الدرا�ضة	 هذه	 وت�ضتهدف	

خالل	 من	 واإناثا	 ذكورا	 �ضنة	 	)29 	- 	15( العمرية	 الفئة	 يف	

التعرف	على	حجمهم	وتوزيعهم	اجلغرايف	يف	جميع	حمافظات	

ال�ضلطنة	واأو�ضاعهم	التعليمية	وال�ضحية	والعملية	والجتماعية	

والريا�ضية	والثقافية.

وت�ضتند	هذه	الدرا�ضة	على	عدة	م�ضادر	منها	البيانات	الإدارية	

و	نتائج	م�ضح	النفاذ	وا�ضتخدام	تقنية	املعلومات	والت�ضالت	يف	

للراأي	 عدة	 وا�ضتطالعات	 2013م	 لعام	 والأفراد	 الأ�ضر	 قطاع	

العام	التي	ا�ضتهدفت	ال�ضباب.
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الوضع الديموغرافي

1- الشباب على مستوى المحافظات في منتصف عام 2015م
بلغ	عدد	العمانيني	منت�ضف	عام	2015م	2.4	مليون	ن�ضمة	بن�ضبة	ارتفاع	بلغت	3.73%	عن	عام	2014م. 	

كما	�ضكلت	الن�ضبة	املئوية	لل�ضباب	)15	-	29(	�ضنة	30%	من	اإجمايل	العمانيني. 	

�ضجلت	حمافظتا	م�ضقط	و�ضمال	الباطنة	اأعلى	ن�ضبة	من	اإجمايل	ال�ضباب	العمانيني	حيث	بلغت	%39.2	 	

منت�ضف	عام	2015م.

تتقارب	ن�ضبتا	ال�ضباب	الذكور	والإناث	للعمانيني	امل�ضجلني	يف	ال�ضلطنة	اإىل	الن�ضف	لكل	منهما	مع	زيادة	 	

طفيفة	يف	ن�ضبة	الذكور.

�ضكل	)1(:	التوزيع	الن�ضبي	لل�ضباب	

العمانيني	ح�ضب	اجلن�ص	عام	2015م

�ضكل	)2(:	التوزيع	الن�ضبي	لل�ضباب	من	

بقية	ال�ضكان	العمانيني	عام	2015م
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الوضع العملي
1- الشباب في القطاعين العام والخاص لعام 2014م 

بلغت	ن�ضبة	ال�ضباب	امل�ضتغلني	يف	القطاع	احلكومي	حوايل	ربع	اإجمايل	امل�ضتغلني	يف	القطاع	مب�ضتوى	ر�ضا	 	

وظيفي	بلغ	88%	ح�ضب	ا�ضتطالع	توجهات	ال�ضباب	العماين	2014م	ارتفع	لي�ضل	89%	عام	2015م.

بلغت	ن�ضبة	ال�ضباب	امل�ضتغلني	يف	القطاع	اخلا�ص	حوايل	43%	فقط	من	اإجمايل	امل�ضتغلني	العمانيني	يف	 	

القطاع	مب�ضتوى	ر�ضا	و�ضيفي	بلغ	64%	لعامي	2014م	و	2015م.

�ضكل	)3(	ن�ضبة	ال�ضباب	العمانيني	يف	القطاعني	العام	واخلا�ص	ح�ضب	اجلن�ص	لعام	2014م

الن�ضبة	 تنخف�ص	هذه	 بينما	 الوظيفي	 بالأمان	 ي�ضعرون	 بالقطاع	احلكومي	 ال�ضباب	 امل�ضتغلني	 96%	من	 	

بالقطاع	اخلا�ص	حيث	ت�ضل	اإىل	%77.
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2- الشباب  في صناديق التقاعد
ي�ضكل	ال�ضباب	ما	ن�ضبته	34%	من	اإجمايل	املوؤمن	عليهم	يف	�ضناديق	التقاعد		اخلا�ضعني	لقانون	معا�ضات	 	

ومكافاآت	ما	بعد	اخلدمة	لعام	2014م.	ثلثي	هوؤلء	ال�ضباب	من	�ضناديق	التقاعد	اخلا�ضة.

معا�ضات	 لقانون	 اخلا�ضعني	 	
1

اخلا�ص التقاعد	 �ضناديق	 يف	 عليهم	 املوؤمن	 ال�ضباب	 اأرباع	 ثالثة	 حوايل	 	

	ترتفع	ن�ضبة	الإناث	
2

ومكافاآت	ما	بعد	اخلدمة	هم	من	الذكور	الن�ضطني،	بينما	يف	�ضناديق	التقاعد	العام

عن	الذكور	)56.5%	مقابل	43.5%(	من	اإجمايل	ال�ضباب.			

�ضكل	)4(	ن�ضبة	ال�ضباب	املوؤمن	عليهم	يف	

�ضناديق	التقاعد	ح�ضب	اجلن�ص

�ضكل	)5(	ن�ضبة	ال�ضباب	املوؤمن	عليهم	

يف	�ضناديق	تقاعد	قطاع	العام	واخلا�ص	

ح�ضب	اجلن�ص

1	الهيئة	العامة	للتاأمينات	الجتماعية،	�ضركة	تنمية	نفط	عمان،	�ضركة	النفط	العمانية	للم�ضايف	وال�ضناعات	البرتولية.

2	�ضندوق	تقاعد	موظفي	اخلدمة	املدنية،	ديوان	البالط	ال�ضلطاين،	�ضرطة	عمان	ال�ضلطانية،	احلر�ص	ال�ضلطاين	العماين،	البنك	املركزي	العماين.



9الشباب العماني في سطور

الوضع الصحي
1 - الشباب ومرض السكري

من	 	%7 حوايل	 	)29 	- 	15( العمرية	 للفئة	 ال�ضكري	 مبر�ص	 امل�ضابني	 العمانيني	 ال�ضباب	 ن�ضبة	 ت�ضكل	 	

اإجمايل	امل�ضابني	يف	عام	2014م.

تزيد	ن�ضبة	الذكور	على	الإناث	امل�ضابني	بال�ضكري	. 	

�ضكل	)6(:	ن�ضبة	ال�ضباب	العمانيني	

امل�ضابني	مبر�ص	ال�ضكري	للفئة	العمرية	

)15	-	29(	خالل	عام	2014م

�ضكل	)7(:	التوزيع	الن�ضبي	ح�ضب	الفئات	

العمرية		لل�ضباب	العمانيني	امل�ضابني	

مبر�ص	ال�ضكري	خالل	عام	2014م

2 - الشباب والوفيات
بلغت	ن�ضبة	وفيات	ال�ضباب	املنتمني	للفئة	العمرية	)	15	-	29	(	حوايل	5%	من	اإجمايل	وفيات	م�ضت�ضفيات	 	

وزارة	ال�ضحة	لعام	2014م.

حوايل	ثالثة	اأرباع	وفيات	ال�ضباب	املنومني	يف	م�ضت�ضفيات	وزارة	ال�ضحة	�ضببها	حوادث	املرور. 	
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�ضكل	)8(:	التوزيع	الن�ضبي	لوفيات	ال�ضباب	ح�ضب	النوع	يف	م�ضت�ضفيات	وزارة	ال�ضحة	خالل	

عام	2014

اأهم	اأربعة	اأ�ضباب	لوفيات	وزارة	ال�ضحة	للفئة	العمرية	)15	-	29(	�ضنة	لعام	2014م 	

امل�ضدر:	التقرير	ال�ضحي	ال�ضنوي	2013م	-	وزارة	ال�ضحة
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الوضع التعليمي
ية )15-17( سنة  الطلبة في الفئة العمر

الدرا�ضي	 للعام	 )15-17(�ضنة	 وبعمر	 	)12-10( ال�ضفوف	 يف	 ملتحقني	 	8 هناك	 ع�ضرة	 كل	 من	 	 	

2014/2013م.

	بلغت	ن�ضبة	اللتحاق		الإجمايل		لل�ضفوف	)10-12(	للمدار�ص	احلكومية	واخلا�ضة	95.6		للعام	الدرا�ضي	

2014/2013م.	

�ضكل	)9(:	ن�ضب	اللتحاق	باملدار�ص	احلكومية	واخلا�ضة	يف	ال�ضفوف	)10-12(	لعام	

2014/2013م

الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 
الأكادميي	 للعام	 	 واخلا�ضة	 احلكومية	 العايل	 التعليم	 موؤ�ض�ضات	 يف	 والدار�ضني	 اجلدد	 الطلبة	 معظم	 	 	

2014/2013م	يف	الفئة	العمرية	)18-29(	�ضنة	بنحو	حوايل	%92	.

بلغت	ن�ضبة	ال�ضباب	الطلبة	اخلريجني	يف	موؤ�ض�ضات	التعليم	العايل	احلكومية	واخلا�ضة	للعام	الأكادميي	 	

2014/2013م		حوايل	87%	من	اإجمايل	الطلبة	اخلريجني.	

الأكادميي	 للعام	 العايل	 التعليم	 موؤ�ض�ضات	 يف	 	 الذكور	 عن	 الإناث	 الطلبة	 ن�ضبة	 تزيد	 عام	 ب�ضكل	 	

2014/2013م	بن�ضبة		)63%	للطلبة	اجلدد	و60%	للدار�ضني	و	58%		للخريجني(	مقابل	)37%	للطلبة	

اجلدد	و40%	للدار�ضني	و	42%		للخريجني(	الذكور.
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�ضكل	)10(:	اأعداد	الطلبة	اجلدد	والدار�ضني	واخلريجني	يف	موؤ�ض�ضات	التعليم	العايل	للعام	

الأكادميي	2014/2013م

الطلبة الشباب المعاقون في مؤسسات التعليم العالي
ب�ضكل	عام		تبلغ	ن�ضبة	الطلبة	ال�ضباب	الدرا�ضني	من	ذوي	الإعاقة	0.2%	من	اإجمايل	الطلبة	الدار�ضني	 	

يف	موؤ�ض�ضات	التعليم	العايل	احلكومية	واخلا�ضة		

هناك	ثمانية	من	كل	ع�ضرة	خريجني	من	ذوي	الإعاقة	هم	بعمر	)18-29(�ضنة. 	

للعام	 العايل	 التعليم	 موؤ�ض�ضات	 يف	 الإناث	 عن	 الذكور	 املعاقني	 ال�ضباب	 الطلبة	 ن�ضبة	 تزيد	 عام	 ب�ضكل	 	

الأكادميي	2014/2013م	بن�ضبة	)52%	للطلبة	اجلدد	و	71%	للدار�ضني	و	78%	للخريجني(	مقابل	)%48	

للطلبة	اجلدد	و	29%	للدار�ضني	و	22%	للخريجني(	الإناث.
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الشباب والمشاركات المجتمعية 
ية والتطوعية 1 - مشاركة الشباب في األعمال الخير

حوايل	�ضتة	من	كل	ع�ضرة	اأ�ضخا�ص	قاموا	بالتربع	لعمل	خريي	للفئة	العمرية	)	18-29(	�ضنة.	 	

حوايل	اأربعة	من	كل	ع�ضرة	اأ�ضخا�ص		قاموا	بامل�ضاركة	يف	عمل	تطوعي	للفئة	العمرية	)	18-29(	�ضنة		. 	

�ضكل	)11(:	ن�ضبة	ال�ضباب	امل�ضاركني	وغري	امل�ضاركني	يف	الأعمال	التطوعية	واخلريية	)%(

ية والتطوعية حسب المحافظة  2- مشاركة الشباب في األعمال الخير
اأعلى	ن�ضبة		مل�ضاركة	ال�ضباب	يف	العمل	التطوعي	�ضجلت	مبحافظة	�ضمال	الباطنة	،	حيث	بلغت	)%22(		 	

من	اإجمايل	ال�ضباب	امل�ضاركني	يف	العمل	التطوعي،	تليها	حمافظة	م�ضقط	بن�ضبة	)%18(.

من	 	)%23( بلغت	 حيث	 خريي	 لعمل	 التربع	 يف	 ال�ضباب	 مل�ضاركة	 ن�ضبة	 اأعلى	 م�ضقط	 حمافظة	 حتتل	 	 	

اإجمايل	ال�ضباب،	تليها	حمافظة	�ضمال	الباطنة	بن�ضبة	)%20(
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�ضكل	)12(	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	ح�ضب	املحافظة	)%(

ية والتطوعية حسب الخصائص الديموغرافية  3 - مشاركة الشباب في األعمال الخير
ب�ضكل	عام	،	تزيد	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	التربع	لعمل	خريي		بدرجة	طفيفة	بني	الذكور	عن	الإناث	 	

)51%	مقابل	49%(،	كما	تزيد	ن�ضبة	م�ضاركتهم	يف	الأعمال	التطوعية	مبقدار	10	نقاط	مئوية	ل�ضالح	

الذكور.

اأعلى	ن�ضبة	لل�ضباب	يف	التربع	للعمل	اخلريي	وامل�ضاركة	يف	العمل	التطوعي	هم	من	ذوي	امل�ضتوى	التعليمي	 	

الأقل	من	الثانوي	.	

�ضكل	)	13(:	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	ح�ضب	اخل�ضائ�ص	

الدميوغرافية	)%(	)%(الدميوغرافية	
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ية والتطوعية حسب الحالة العملية  4 - مشاركة الشباب في األعمال الخير
عن	 طفيفة	 بدرجة	 التطوعي	 العمل	 يف	 يعملون(	 )ل	 الذين	 ال�ضباب	 م�ضاركة	 ن�ضبة	 تزيد	 عام	 ب�ضكل	 	

امل�ضاركة	يف	التربع	لعمل	خريي	)56%	مقابل	%53(.

تزيد	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	)العاملني(	يف	التربع	لعمل	خريي	مبقدار	3	نقاط	مئوية		عن	امل�ضاركة	يف	 	

العمل	التطوعي.	

�ضكل	)14(:	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	ح�ضب	احلالة	العملية

ية والتطوعية حسب النشاط االقتصادي  5 - مشاركة الشباب في األعمال الخير
اأكرث	من	ن�ضف	ال�ضباب	امل�ضاركني	يف	العمل	التطوعي	هم	طالب	متفرغون	للدرا�ضة	،	بينما	39%		منهم	 	

م�ضاركون		يف	التربع	لعمل	خريي.

تزيد	ن�ضب	م�ضاركة	ال�ضباب	الباحثني	عن	عمل	يف	التربع	لعمل	خريي	عن	م�ضاركتهم	يف	العمل	التطوعي					 	

)	38%	مقابل	%29	(.

لربات	املنازل	م�ضاركة	اأعلى		يف	التربع	للعمل	اخلريي	عن	م�ضاركتهن	يف	العمل	التطوعي	)23%	مقابل	 	

.)	%18

ل	توجد	م�ضاركة	لدى	ال�ضباب	املتقاعدين	والعاجزين	عن	العمل	يف	العمل	التطوعي	والتربع	اخلريي. 	
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�ضكل	)15(:	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	ح�ضب	الن�ضاط	

الإقت�ضادي	)%(

ية والتطوعية حسب نوع القطاع 6 - مشاركة الشباب في األعمال الخير
تزيد	ن�ضبة	امل�ضاركة	لل�ضباب	يف	العمل	التطوعي	عن	التربع	لعمل		خريي	للعاملني	يف	القطاع	احلكومي	 	

)57%	مقابل	%48	(.

تزيد	ن�ضب	امل�ضاركة	لل�ضباب	يف	التربع	لعمل	خريي	للعاملني	يف	القطاع	اخلا�ص	مبقدار	10	نقاط	عن	 	

امل�ضاركة	لعمل	تطوعي.

تت�ضاوى	ن�ضب	امل�ضاركة		لل�ضباب	يف	التربع	لعمل	خريي	وامل�ضاركة	يف	العمل	التطوعي	للعاملني	يف	القطاع	 	

العائلي	حيث	بلغت	ن�ضبتهم	حوايل	%2	.
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�ضكل	)16(:	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	ح�ضب	نوع	القطاع	)%(

ية والتطوعية حسب الحالة الزواجية  7 - مشاركة الشباب في األعمال الخير
اأكرث	من	ن�ضف	ال�ضباب	امل�ضاركني	يف	العمل	اخلريي	والتطوعي	مل	ي�ضبق	لهم	الزواج. 	

�ضكل	املتزوجون	امل�ضاركني	يف	العمل	التطوعي	والتربع	لعمل	خريي	ما	ن�ضبته	)45%	،	46%(	على	التوايل.	 	

حوايل	1%	فقط	من	امل�ضاركني	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	هم	من	ال�ضباب	املطلقني	،	بينما	ل	توجد	 	

اأي	م�ضاركة	لل�ضباب	الأرامل.

�ضكل	)17(:	ن�ضبة	م�ضاركة	ال�ضباب	يف	الأعمال	اخلريية	والتطوعية	ح�ضب	احلالة	الزواجية		)%(

امل�ضدر:	بيانات	نتائج	ا�ضتطالع	اأحوال	املواطن	العماين	)	خالل	الفرتة	من	1	حتى	7	دي�ضمرب	2014م	(
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ياضة الشباب والر
ياضة   1 - ممارسة الشباب للر

87%	من	ال�ضباب	العماين	ذكروا	باأنهم	مار�ضوا	الريا�ضة	خالل	الــ)3	اأ�ضهر	(	املا�ضية	،	منهم	53%	ذكور				 	

و	47%	من	الإناث	.

	�ضكل	)18(:	ن�ضبة	ال�ضباب	املمار�ضني	

للريا�ضة	وغري	املمار�ضني

�ضكل	)19(:	ن�ضبة	ممار�ضة	ال�ضباب		

للريا�ضة	ح�ضب	اجلن�ص

ياضية حسب المحافظات 2-  ممارسة الشباب لألنشطة الر
بن�ضبة	 	 املحافظات	 م�ضتوى	 على	 الريا�ضية	 لالأن�ضطة	 املمار�ضني	 اأكرب	عدد	من	 �ضجلت	 الباطنة	 �ضمال	 	

ن�ضب	 واأقل	 	، 	)%15( بن�ضبة	 الباطنة	 جنوب	 ثم	 ومن	 	)%18( بن�ضبة	 م�ضقط	 حمافظة	 تليها	 	)%21(

ممار�ضة	يف	حمافظتي	م�ضندم	والو�ضطى	بن�ضبة	)1%(	من	اإجمايل	بقية	املحافظات.
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�ضكل	)20(:	ن�ضبة	ممار�ضة	ال�ضباب	للريا�ضة	ح�ضب	املحافظة

ياضية حسب المؤهـل التعليمــي 3- ممارســـة الشباب لألنشطة الر
اأعلى	ن�ضبة	ملمار�ضة	الأن�ضطة	الريا�ضية	هم	من	ال�ضباب	احلا�ضلني	على	الثانوية	العامة	)%63( 		

�ضكل	)21(:	ن�ضبة	ممار�ضة	ال�ضباب	للريا�ضة	ح�ضب	املوؤهل	التعليمي

ياضية في الفئة العمرية من )18-29( سنة  4- ممارســـة الشباب لألنشطة الر
حسب الحالة العملية

تتقارب	ن�ضبة	املمار�ضني	للريا�ضة	�ضواء	العاملني	منهم	ومن	ل	يعمل. 		

ال�ضباب	العاملون	يف	القطاع	احلكومي	اأكرث	ممار�ضة	للريا�ضة	عن	العاملني	يف	القطاع	اخلا�ص	مبقدار	4	 		

نقاط	مئوية		.
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�ضكل	)22(:	ن�ضبة	ممار�ضة	ال�ضباب	

للريا�ضة	ح�ضب	احلالة	العملية

�ضكل	)23(:	ن�ضبة	ممار�ضة	ال�ضباب	

للريا�ضة	ح�ضب	نوع	القطاع

امل�ضدر:	بيانات	نتائج	ا�ضتطالع	الراأي	حول	ممار�ضة	املواطن	العماين	للريا�ضة	للفرتة	)	8	-	12	مار�ص	2015م	(	للفئة	العمرية	

من	)18-29(	�ضنة.
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الشباب وتكنولوجيا المعلومات
استخدام الشباب للكمبيوتر واإلنترنت

هوؤلء	 ن�ضف	 	،%88 بلغت	 اإذ	 الإنرتنت،	 لإ�ضتخدام	 ن�ضبة	 اأعلى	 �ضنة	 	)24-20( العمرية	 الفئة	 �ضجلت	 	

.
1

ي�ضتخدمون	الإنرتنت	لإر�ضال	اأو	ا�ضتقبال	الربيد	الإلكرتوين	

66%	من	الفئة	العمرية	)	20-24(	ي�ضتخدمون	اليوتيوب	للتوا�ضل	الإجتماعي	و61%	للفئة	العمرية	)25- 	

29(	و	58%	للفئة	)15-19(،	بينما	)20%	،	31%	،	25%	(	للفئات	العمرية	على	التوايل	)	)19-15(	،	

.
1

)20-24(	،	)25-29((	ي�ضتخدمون	التويرت

81%	من	ال�ضباب	يف	الفئة	العمرية	)	25	-	29	(	ي�ضتخدمون	الإنرتنت		يف	املقابل	77%		منهم	ي�ضتخدمون	 	

.
1

الكمبيوتر

�ضتة	من	كل	ع�ضرة	من	ال�ضباب		يرون	اأن	مواقع	التوا�ضل	الجتماعي	اآمنة	جدا	و	اآمنة	اىل	حد	ما	لعر�ص	 	

وم�ضاركة	الراء	اخلا�ضة	ووجهات	النظر	وباملقابل	متاما	جتد	نف�ص	الن�ضبة	من	ال�ضباب	اأن	مواقع	التوا�ضل	

الجتماعي	غري	اآمنة	وغري	اآمنة	على	الطالق	للم�ضاركة	بالبيانات	ال�ضخ�ضية	و	ال�ضور	والفيديوهات	

	.
2

اخلا�ضة	والعائلية

�ضكل	)24(:	التوزيع	الن�ضبي	مل�ضتخدمي	الكمبيوتر	والنرتنت	ح�ضب	الفئات	العمرية	لل�ضباب

1	التقرير	النهائي	مل�ضح	النفاذ	وا�ضتخدام	تقنية	املعلومات	والت�ضالت	يف	قطاع	الأ�ضر	والأفراد	لعام	2013م

2		ملخ�ص	نتائج	ا�ضتطالع	قيم	ال�ضباب	العماين	دي�ضمرب	2014م.
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