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1- الوضع الديموغرافي

بلغ عدد ال�سباب العمانيني )15-29( �سنة يف منت�سف 2016م )705.753(، حيث �سكلوا ما ن�سبته   

29% تقريبا من اإجمايل العمانيني يف ال�سلطنة.

�سكل )1(: الهرم ال�سكاين للعمانيني منت�سف 2016م

3 من كل عشرة أشخاص في 
السلطنة هم مـن الشباب.
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انخفا�ض اأعداد ال�سباب العمانيني )15-29( �سنة خالل ال�سنوات الثالث املذكورة يف ال�سكل )2(.                                                      

�سكل )2(: التطور العددي لل�سباب العمانيني )15-29( �سنة يف الفرتة )2016-2014(

�سكل )3(: التوزيع العمري لل�سباب العمانيني منت�سف 2016م

تبلغ ن�سبة النوع بني ال�سباب العمانيني )15-29( �سنة )103( ذكرا لكل 100 اأنثى.  

50.8% من ال�سباب هم من الذكور مقابل 49.2% من الإناث.  
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اأكرب ن�سبة لل�سباب العمانيني توجد يف حمافظتي م�سقط و�سمال الباطنة، حيث ت�سكالن جمتمعتني ما   

ن�سبته 40.5% من اإجمايل ال�سباب.

م�سندم والربميي والو�سطى ل يوجد فيها �سوى 4.3% فقط من ال�سباب.  

تبلغ ن�سبة ال�سباب من ال�سكان العمانيني يف كل حمافظة حوايل %29.  

جدول )1(: توزيع ال�سباب العمانيني )15-29( �سنة ح�سب املحافظات منت�سف 2016م

%عدداملحافظات

146،76220.8 م�سقط

59،1618.4 ظفــــــار

7،8971.1 م�سندم

15،5162.2 الربميي

97،01813.7 الداخلية

139،37419.7 �سمال الباطنة

84،52112.0 جنوب الباطنة

56،7068.0 جنوب ال�سرقية

49،0727.0 �سمال ال�سرقية

42،8606.1 الظاهرة

6،8661.0 الو�سطى

705،753100.0 الإجمايل
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اأكرب تواجد لل�سباب على م�ستوى الوليات هو يف ولية ال�سيب اإذ حتتوي على 9.4% من اإجمايل ال�سباب،   

التوايل من  اإذ مل ي�سكلوا �سوى )0.03% و0.02%( على  واأقل تواجد لهم يف وليتي مق�سن وال�سنينة 

جممل ال�سباب يف ال�سلطنة.

ثلث ال�سباب العمانيني )15-29( �سنة يتوزعون على �ست وليات )ال�سيب، �ساللة، ال�سويق، �سحار،   

عربي، �سحم(.

�سكل )4(: التوزيع الن�سبي لل�سباب العمانيني )15-29( �سنة على الوليات منت�سف 2016م
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2- الوضع التعليمي

1-  معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى فئة ال�سباب ) 15 - 29( �سنة لعام 2015م.

99% معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى فئة ال�سباب ) 15 - 29( �سنة لعام 2015م.  

 �سكل)5(: معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى فئة ال�سباب ح�سب الفئات العمرية

  تم ذكر الصفوف )12-10( 
على اعتبار أن أغلب الدارسين 
فيها هم في الفئة العمرية 

)15-17( سنة.
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 2- توزيع الطلبة ال�سباب يف  املدار�س احلكومية واخلا�سة والرتبية اخلا�سة لل�سفوف )10 - 12( لعام 

2016/2015م:

بلغ اإجمايل الطلبة لل�سفوف )10-12( حوايل )124.617( طالبًا وطالبًة بن�سبة بلغت )%20.33(   

من اإجمايل الطلبة يف املدار�ض احلكومية واخلا�سة ومدار�ض الرتبية اخلا�سة.

تت�ساوى ن�سبة الطلبة ال�سباب )الذكور والإناث( لل�سفوف )10-12( يف املدار�ض احلكومية حيث بلغت   

ن�سبتهم حوايل 50% لكل منهما.

تزيد ن�سبة الطلبة ال�سباب الذكور يف املدار�ض اخلا�سة عن الإناث )71% مقابل %29(.   

كذلك تزيد ن�سبة ال�سباب الطلبة الذكور يف مدار�ض الرتبية اخلا�سة عن الإناث )73% مقابل %27(.  

�سكل)6(: التوزيع العددي للطلبة يف ال�سفوف )10-12( ح�سب املدار�ض والنوع للعام 

الدرا�سي 2016/2015م
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3- الإلتحاق الإجمايل وال�سايف للطلبة ال�سباب يف املدار�س احلكومية واخلا�سة لل�سفوف )10- 12( لعام 

2015/2014م.

بلغت ن�سبة اللتحاق الإجمايل حوايل )94.5%( اإذ بلغت ن�سبة الذكور )95%( والإناث )%93.9(.  

بلغت ن�سبة اللتحاق ال�سايف حوايل )79.3%(  لإجمايل طلبة ال�سفوف )10 -12(.  

�سكل)7(: التوزيع الن�سبي لاللتحاق الإجمايل وال�سايف باملدار�ض احلكومية واخلا�سة 

لل�سفوف ) 10-12( للعام الدرا�سي 2015/2014م

 امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم
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4- توزيع الطلبة ال�سباب يف  موؤ�س�سات التعليم العايل للعام الأكادميي 2015/2014م:

الأكادميي  للعام  واخلا�ض  احلكومي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  والدار�سني  اجلدد  الطلبة  من   %91  

2015/2014م هم يف الفئة العمرية ) 18-29( �سنة 

بلغت ن�سبة الطلبة ال�سباب اخلريجني من موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومي واخلا�ض للعام الأكادميي   

2015/2014م حوايل 83% من اإجمايل الطلبة اخلريجني.

ب�سكل عام تزيد ن�سبة الطالبات ال�سابات عن الطلبة الذكور يف موؤ�س�سات التعليم العايل للعام الأكادميي   

2015/2014م بن�سبة )57% للطالبات اجلدد و 60% للطالبات الدار�سات و61% للطالبات اخلريجات( 

مقابل )43% للطلبة الذكور اجلدد و 40% للدار�سني و 39% للخريجني(

�سكل )8(: التوزيع العددي للطلبة ال�سباب اجلدد والدار�سني واخلريجني يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل ح�سب النوع للعام الأكادميي 2015/2014م

امل�سدر: وزارة التعليم العايل 
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5- توزيع الطلبة ال�سباب املعاقني يف  موؤ�س�سات التعليم العايل للعام الأكادميي 2015/2014م:

للعام  واخلا�ض  احلكومي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  والدار�سني  اجلدد  املعاقني  الطلبة  من   %89  

الأكادميي 2015/2014م هم يف الفئة العمرية )18-29( �سنة.

ثالثة اأرباع الطلبة اخلريجني من ذوي الإعاقة هم �سباب بعمر )21-29( �سنة.  

الأكادميي  للعام  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الذكور  املعاقني  ال�سباب  الطلبة  ن�سبة  تزيد  عام  ب�سكل   

مقابل  للطلبة اخلريجني(  و%80  الدار�سني  للطلبة  و%66  للطلبة اجلدد  بن�سبة )%61  2015/2014م 

)39% للطالبات الإناث اجلدد و34% للدار�سات و20% للخريجات(.

�سكل )9(: التوزيع العددي للطلبة ال�سباب املعاقني )اجلدد والدار�سني واخلريجني( يف 

موؤ�س�سات التعليم العايل للعام الأكادميي 2015/2014م

امل�سدر: وزارة التعليم العايل
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6- ا�ستطالع راأي الطلبة )18-29( �سنة حول جودة التعليم يف اجلامعات والكليات اخلا�سة عام 2016م:

التاأهيل العلمي اجلامعي وعالقته ب�سوق العمل ح�سب النوع:

هناك بع�ض التفاوت يف مدى اعتقاد طلبة التعليم يف اجلامعات والكليات اخلا�سة اأن تاأهيلهم العلمي   

منا�سب ل�سوق العمل بني الذكور والإناث.

بعد  العمل  ب�سوق  لاللتحاق  جيد  ب�سكل  يوؤهلهم  اجلامعي  تعليمهم  اأن  يرون  الذكور  ال�سباب  من   %66  

التخرج مقارنة بــ )59%( لالإناث .

هل ترى أن ما تدرسه في الكلية/الجامعة يؤهلك لسوق العمل بشكل جيد؟

�سكل )10(: التاأهيل العلمي اجلامعي وعالقته ب�سوق العمل، ح�سب اجلن�ض )%(

امل�سدر: ا�ستطالع راأي الطلبة حول جودة التعليم يف اجلامعات والكليات اخلا�سة النتائج الرئي�سية - فرباير 2016م 
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3- الوضع العملي

الإناث  بينما �سكلت  العاملني،  الذكور  اإجمايل  القطاع احلكومي 19.5% من  الذكور يف  ال�سباب  �سكل   

26.7% من اإجمايل الإناث العامالت. يف حني �سكل ال�سباب الذكور يف القطاع اخلا�ض 39% من اإجمايل 

الذكور العاملني، و�سكلت الناث 41.7% من اإجمايل الإناث العامالت يف القطاع.

ترتفع ن�سبة ال�سباب الذكور يف القطاع اخلا�ض عن ن�سبة الإناث بفارق 50% تقريبا.  

تتقارب ن�سبة ال�سباب الذكور يف القطاع احلكومي مع الإناث.  

�سكل )11(: التوزيع الن�سبي لل�سباب العمانيني )15-29( �سنة ح�سب قطاع العمل والنوع 

لعام 2015م

31.4% من إجمالي العاملين 
في القطاعين الحكومي 

والخاص هم من فئة الشباب 
)15-29( سنة
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حوالي ثلث العامالت في كال القطاعين الحكومي والخاص هن من فئة الشبـــاب

�سكل )12(: التوزيع الن�سبي للعاملني ال�سباب )الذكور والإناث( يف كال القطاعني احلكومي 

واخلا�ض من اإجمايل العاملني لعام 2015م
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4- الوضع الصحي

1- املواليد:-

�سكل )13(: املواليد الأحياء لالأمهات بالفئة العمرية )15-29( �سنة ح�سب جن�ض املولود 

عام 2015م

حوالي )53%( من المواليد 
األحياء المسجلين كانت 

أمهاتهم شابات بعمر )15-
29( سنة.



الشباب العماني في أرقام 16

2- الوفيات:-

بوزارة  امل�سجلة  العمانيني  وفيات  اإجمايل  من   )%7.4( العمانيني  ال�سباب  وفيات  ن�سبة   

ال�سحة بواقع )512( حالة وفاة.

�سكل )14(: ن�سبة وفيات ال�سباب العمانيني )15-29( �سنة ح�سب النوع خالل عام 2015م
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5- الوضع األمني

ال�سباب ح�سب النوع واجلرمية:

بلغ عدد اجلناة العمانيني ال�سباب )18-29( �سنة 5.896 �سابا عام 2015م، وهو ما ن�سبته )%48.8(   

من اإجمايل اجلناة العمانيني. 

تليها جرائم  بن�سبة بلغت)%32(،  ال�سباب  الأكرب بني جرائم اجلناة  الن�سبة  �سكلت جرائم املخدرات   

ال�سرقة وال�سروع فيها بن�سبة )%20(.

بالن�سبة  اأما  بلغت )%31.8(،  الذكور حيث  لدى  الأكرب  الن�سبة  املخدرات  ا�ستخدام  ت�سدرت جرائم   

لالإناث فكانت جرائم اإهانة كرامة هي الأكرب.

�سكل )15(: التوزيع الن�سبي لل�سباب اجلناة )18-29( �سنة ح�سب النوع عام 2015م
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�سكل )16(: التوزيع الن�سبي لل�سباب اجلناة )18-29( �سنة ح�سب نوع اجلرمية لعام 2015م
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المصطلحات

معدل اللتحاق ال�سايف بالتعليم يف ال�سفوف )10-12( :- ن�سبة الطالب يف العمر )15-17( يف جميع   

ال�سفوف )10-12( مقارنة بحجم ال�سكان يف الفئة العمرية ذاتها يف منت�سف ال�سنة )وي�سمى اأي�سا 

ن�سبة القيد ال�سايف(.

معدل اللتحاق الإجمايل )اخلام(  :- ن�سبة الطالب يف جميع الأعمار يف جميع ال�سفوف )12-10(   

مقارنة بحجم ال�سكان يف الفئة العمرية )15-17( �سنة يف منت�سف ال�سنة.

ن�سبة النوع :- هي عدد الذكور املقابل لكل 100 انثى.  

معدل املعرفة بالقراءة والكتابة بني اأفراد الفئة العمرية )15-24( �سنة :- الن�سبة املئوية لل�سكان يف   

عن  وموجزة  ب�سيطة  فقرة  بفهم  ويكتبوا  يقراأوا  اأن  ي�ستطيعون  الذين  �سنة   )24-15( العمرية  الفئة 

حياتهم اليومية.
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