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املقدمــــــة

ال�صكان  اأعمار  بهياكل  مرتبط  دميوغرايف  حتول  مبراحل  العامل  دول  متر 

كبري  تفاوت  ويوجد  والوفيات.  اخل�صوبة  معدالت  انخفا�ض  عن  ناجمة 

ُتعترب  اأوروبا  دول  ومعظم  فاليابان  دولة.  كل  اإليها  و�صلت  التي  املراحل  يف 

جمتمعات م�صنة حيث اأن �صكانها هم من بني االأكرب �صنًا يف العامل. كما اأن 

اأ�صرتاليا وكندا ونيوزلندا والواليات املتحدة االأمريكية متر مبرحلة �صيخوخة 

التي  الن�صبة  بنف�ض  تنخف�ض  مل  لديهم  اخل�صوبة  معدالت  الأن  بطيئة، 

ترتفع فيها  فتية،  االآ�صيوية  الدول  اأوروبا. والتزال بع�ض  انخف�صت فيها يف 

ن�صبة االأطفال دون �صن اخلام�صة ع�صر وي�صكل امل�صنون فيها ن�صبة �صئيلة. 

انخفا�صا ملمو�صا يف معدالت اخل�صوبة منذ  �صلطنة عمان فقد �صهدت  اأما 

1994م، نتج عنها انخفا�ض يف ن�صبة االأطفال دون �صن اخلام�صة ع�صر  عام 

�صاحبها ارتفاع ملمو�ض يف ن�صبة الفئة املعيلة اقت�صاديا وهي التي متثل ال�صكان 

يف الفئة العمرية )15-64( �صنة. اأما امل�صنون - وهم االأ�صخا�ض البالغون من 

العمر 60 �صنة فاأكرث وفق املرفق 2 للقرار 1 من الف�ضل الأول لتقرير اجلمعية 

 فقد كان التزايد يف ن�صبتهم بطيئا.   
1

العاملية الثانية لل�صيخوخة 

املجتمع  فئات  لكافة  التنمية  اإدامة  على  ال�صلطنة  حكومة  حر�صت  وقد 

العماين مبا فيهم امل�صنون، وتبنت يف خططها االأهداف والتو�صيات الدولية 

التي ترتكز بنودها على فئة امل�صنني وحت�صني نوعية حياتهم، ومنها خطة 

عمل مدريد الدولية لل�صيخوخة، وخطة العمل العربية للم�صنني حتى عام 

ال�صن  كبار  جميع  ا�صتفادة  من  التاأكد  اإىل  اخلطة  هذه  وتهدف  2012م. 

2002م،  اإبريل   12-8 مدريد  لل�صيخوخة:  الثانية  العاملية  اجلمعية  تقرير  )2002م(،  املتحدة  1 -     االأمم 

نيويورك.
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من الرعاية ال�صحية على قدم امل�صاواة ومن دون متييز، وتوفري ال�صحة 

والرعاية يف �صن ال�صيخوخة و تهيئة بيئة متكينية وداعمة جلميع االأعمار، 

و�صمان الدخل والعي�ض الكرمي للم�صنني، وامل�صاركة الن�صطة لهم يف املجتمع 

والتنمية. وباالإ�صافة اإىل ذلك فقد كفل قانون ال�صمان االجتماعي املعمول 

به يف ال�صلطنة معا�صًا �صهرية لكل من جتاوز �صن الـ )60( �صنة ذكرا كان اأم 

اأنثى �صريطة عدم وجود معيل له اأو م�صدر دخل يوؤمن له احلياة الكرمية.

يف  العمانيني  امل�صنني  اأو�صاع  مب�صط  ب�صكل  الدرا�صة  هذه  وت�صتعر�ض 

ال�صلطنة من خالل التعرف على حجمهم، وتوزيعهم اجلغرايف، واأو�صاعهم 

تعدادي  بيانات  اإىل  ا�صتنادا  الزواجية  وحالتهم  واالقت�صادية  التعليمية 

1993م و2003م.
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اأو�ساع امل�سـنني الُعمانيني يف ال�سلطنة

املا�صي يف خمتلف  القرن  �صبعينيات  منذ  البالد  ت�صهده  الذي  التطور  انعك�ض 

مناحي احلياة وال�صيما يف جمال ال�صحة على ارتفاع توقع احلياة عند الوالدة من 

67.1 �صنة يف عام 1993م اإىل 74.2 �صنة يف عام 2003م، وانخفا�ض معدالت 

اخل�صوبة الكلية من 6.9 يف عام 1993م اإىل 3.6 عام 2003م، مما اأدى اإىل 

تغري يف البنية العمرية للمواطنني، حيث انخف�صت ن�صبة االأطفال العمانيني ما 

دون )15( �صنة من 51.6% عام 1993م اإىل 40.6% عام 2003م، ورافق هذا 

االنخفا�ض تزايد ب�صيطا يف ن�صبة امل�صنني العمانيني )60 �صنة فاأكرث(. وفيما 

يلي ا�صتعرا�ض الأو�صاع هذه الفئة من ال�صكان يف ال�صلطنة:

1 - الو�سع الدميوغرايف:

�صهدت ال�صلطنة زيادة طفيفة يف ن�صبة ال�صكان امل�صنني )60 �صنة فاأكرث(، حيث 

بلغت ن�صبتهم حوايل 3.8% عام 1993م وارتفعت اإىل 4.2% عام 2003م، اأما 

بالن�صبة للم�صنني العمانيني فقد ارتفعت ن�صبتهم من 4.8% اإىل 5.0% خالل 

نف�ض الفرتة، اأي مبعدل منو �صنوي بلغ 2.2% كما هو مبني يف جدول )1(.

جدول )1(:ال�سكان امل�سنون العمانيون ح�سب النوع يف 1993م و2003م

النوع

معدل النمو حجم امل�صنني

ال�ضنوي

الن�صبة اإىل جملة ال�صكان

2003م1993م%2003م%1993م

37.16152.247.24253.12.44.95.2ذكور

34.11147.941.71946.92.04.74.7اإناث

71.272100.0088.961100.02.24.85.0جملة
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وتو�صح نتائج تعداد 2003م اأن عدد امل�صنني العمانيني بلغ 88.961 ن�ضمة، 

منهم 53.1% ذكور و46.9% اإناث، اأي بن�صبة نوع بلغت 113.2 ذكرا لكل 

مائة اأنثى مرتفعًة يف ذلك عن عام 1993م حيث كانت حوايل 108.9. 

الن�صبي يف  العمانيني ومتثيلهم  امل�صنني  لبيانات 1993م يتدرج عدد  وفقا 

اأعلى  بلغت  فقد   .)2( اجلدول  يف  مو�صح  هو  كما  اخلم�صية  العمر  فئات 

ميثلون  �صنة   )64-60( العمرية  الفئة  يف   %37.99 حوايل  لهم  ن�صبة 

ن�صبة  اأقل  وكانت  اإناث.  و%44.8  ذكور   %55.2 منهم  ن�صمة،   27.073

لهم يف الفئة العمرية )75-79( �صنة بحوايل 7.6% من اإجمايل امل�صنني 

الُعمانيني. اأما بالن�صبة لبيانات 2003م، كما هو مو�صح يف اجلدول )2(، 

فقد بلغت اأعلى ن�صبة لهم حوايل 36.0% يف الفئة العمرية )60-64( �صنة 

ميثلون 32.048 ن�صمة، منهم حوايل 54% ذكور و46% اإناث. و كانت اأقل 

ن�صبة لهم يف الفئة العمرية )85 �صنة فاأكرث( بحوايل 7.5% من اإجمايل 

امل�ضنني الُعمانيني. 
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جدول )2(: امل�سنون العمانيون ح�سب الفئة العمرية والنوع، 2003م

الفئة 

العمرية

الإجمايلاإناثذكور

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

1993م

)64 – 60(14.94940.2312.12435.5427.07337.99

)69 – 65(6.85618.455.92117.3612.77817.93

)74 – 70(6.95218.717.21121.1414.16319.87

)79 – 75(2.7187.312.6987.915.4167.60

)84 – 80(2.9707.993.2579.556.2278.74

)+ 85(2.7157.312.9008.505.6157.88

37.161100.0034.111100.0071.272100.00االإجمايل

2003م

)64 – 60(17.24036.4914.80835.4932.04836.02

)69 – 65(10.38921.997.98919.1518.37820.66

)74 – 70(8.95918.967.97319.1116.93219.03

)79 – 75(3.8528.153.5348.477.3868.30

)84 – 80(3.6117.643.9149.387.5258.46

)+ 85(3.1916.753.5018.396.6927.52

47.242100.0041.719100.0088.961100.00االإجمايل
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2 - التوزيع اجلغرايف:

اأ - ح�سب املحافظات واملناطق:

يف كال التعدادين كان التق�صيم االإداري لل�صلطنة يتكون من ثالث حمافظات 

يف  الُعمانيني  امل�صنني  توزيع  اأن   )1( ال�صكل  من  ويت�صح  مناطق.  وخم�ض 

هذه املحافظات واملناطق كان متنا�صبا مع توزيع ال�صكان الُعمانيني فيها يف 

كال العامني، حيث متركز حوايل ثلث امل�صنني )34%( يف منطقة الباطنة 

وحوايل 18% من اإجمايل امل�صنني الُعمانيني يف منطقة ال�صرقية. و�صجلت 

بلغت  حيث  ال�صلطنة،  م�صتوى  على  م�صنني  ن�صبة  اأقل  الو�صطى  منطقة 

الن�ضبة حوايل %1.

�سكل )1(:ال�سكان وامل�سنون ح�سب املحافظة/املنطقة يف 1993م و2003م

ال�صكان العمانينين�ضبة امل�ضنني
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واأو�صحت بيانات تعداد 1993م اأن عدد امل�صنات يفوق عدد نظرائهن من 

الذكور يف كال من حمافظتي م�صقط وظفار، حيث بلغت ن�صبتهن حوايل 

بينما  ظفار،  حمافظة  يف   %51.8 وحوايل  م�صقط  حمافظة  يف   %51.4

تت�صاوى الن�صبة يف منطقة الداخلية. 

االإدارية  املنطقة  هي  م�صقط  حمافظة  اأن  اأو�صح  فقد  2003م  تعداد  اأما 

الوحيدة التي يتجاوز فيها عدد امل�صنات عدد الذكور امل�صنني وبفارق �صئيل. 

حمافظة  يف  الذكور  ول�صالح  و�صوحًا  اأكرث  بينهما  الفارق  يبدو  حني  يف 

م�صندم، ومن ّثم منطقة الو�صطى كما هو مبني يف اجلدول )3(.

جدول )3(:توزيع امل�سنني ح�سب املحافظة/املنطقة والنوع يف 1993م و2003م

املحافظة/ 

املنطقة

2003م1993م

اإناثذكوراإناثذكور

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

501648.6530251.4698849.7708050.3م�صقط

1295054.11097745.91641454.71360745.3الباطنة

72156.755143.382659.556240.5م�ضندم

342752.9305447.1400253.0354747.0الظاهرة

495950.0496350.0615051.5578348.5الداخلية

709153.8608546.2866754.6721145.4ال�صرقية

37251.035849.065057.348542.7الو�صطى

262548.2282151.8354550.7344449.3ظفار

3716152.13411147.94724253.14171946.9االإجمايل
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ب - التوزيع ح�سب احلالة احل�سرية:

اإىل  1993م  عام   %59.4 من  املناطق احل�صرية  امل�صنني يف  ن�صبة  ارتفعت 

60.8% عام 2003م، ومبعدل منو �صنوي بلغ 2.4%. ويف املقابل انخف�صت 

بحوايل  مقارنة  2003م  عام   %39.2 اإىل  امل�صنني  من  القرى  �صكان  ن�صبة 

40.6% عام 1993م.

جدول )4(: امل�سنون ح�سب احلالة احل�سرية والنوع، يف 1993م و2003م

احلالة 

احل�ضرية

معدل 2003م1993م

النمو 

ال�ضنوي %جمموعاإناثذكور%جمموعاإناثذكور

21652206954234759.428287257855407260.82.4احل�ضر

15509134162892540.618955159343488939.21.9القرى

37161341171272100.0472424171988961100.02.2االإجمايل

3 - احلالة الزواجية:

حيث  العوامل،  من  بعدد  املجتمع  يف  للم�صنني  الزواجية  احلالة  ترتبط 

ارتفاع  على  ال�صحي  الوعي  وانت�صار  ال�صحية  اخلدمات  حت�صن  ينعك�ض 

العمر املتوقع عند امليالد للجن�صني وانخفا�ض معدل الوفيات، مما يوؤدي 

اإىل انخفا�ض ن�صبة الرتمل وارتفاع ن�صبة املتزوجني.

ولقد اأو�صحت بيانات احلالة الزواجية يف التعدادين الواردة يف اجلدول )5( 

ارتفاع ن�صبة امل�صنني العمانيني املتزوجني من 57.7% عام 1993م اإىل %62.5 

28% من  املتزوجات حوايل  امل�صنات  امل�صنني، ومتثل  اإجمايل  2003م من  عام 

اإجمايل امل�صنني املتزوجني عام 2003م، يف حني اأن ن�صبة قليلة جدًا من امل�صنني 

مل ي�صبق لهم الزواج من قبل.
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1993م  عام   )%7.5( من  امل�صنني  املطلقني  ن�صبة  انخف�صت  املقابل  ويف 

اإىل )6%( من اإجمايل امل�صنني عام 2003م. وترتاوح ن�صبة املطلقات بني 

)59% - 62%( من اإجمايل املطلقني امل�صنني يف العامني 1993م و2003م 

على التوايل.

كال  يف  واالإناث  الذكور  امل�صنني  بني  االأرامل  ن�صبة  تفاوت  يالحظ  كما 

من   %56.0 امل�صنات  االأرامل  ن�صبة  بلغت  1993م  تعداد  ففي  التعدادين، 

اإجمايل امل�صنات، بينما كانت ن�صبة االأرامل بني امل�صنني الذكور قليلة حيث 

حوايل  اإىل  2003م  عام  الن�صبتني  هاتني  وانخف�صت  فقط،   %9.5 بلغت 

52.3% بني الن�صاء، و8.3% بني الذكور. 

جدول )5(: توزيع امل�سنني ح�سب احلالة الزواجية والنوع يف 1993م و2003م

احلالة 

الزواجية

2003م1993م

جمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكور

مل يتزوج اأبدا

1323

)%3.6(

482

)%1.5(

1805

)%2.6(

1461

)%3.1(

489

)%1.2(

1950

)%2.2(

متزوج

29996

)%81.0(

 10518

)%31.7(

 40514

)%57.7(

 39768

)%84.3(

 15213

)%37.3(

 54981

)%62.5(

مطلق

2169

)%5.9(

3123

)%9.4(

5319

)%7.6(

2030

)%4.3(

3284

)%8.1(

5314

)%6.0(

اأرمل

3538

)%9.5(

19096

)%57.5(

22634

)%32.2(

3934

)%8.3(

21808

)%53.5(

25742

)%29.3(

 االإجمايل

37053

)%100.0(

33219

)%100.0(

70272

)%100.0(

47193

)%100.0(

40794

)%100.0(

87987

)%100.0(

  ال ي�صمل ال�صكان غري املبني حالتهم الزواجية.
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4 - احلالة التعليمية:

لعدم  االأميني  ال�صكان  ن�صبة  ارتفاع  من  1970م  عام  قبل  ال�صلطنة  عانت 

وجود بنية اأ�صا�صية للتعليم، حيث كان يف ال�صلطنة ثالثة مدار�ض فقط. ومع 

بزوغ فجر النه�صة املباركة اأولت ال�صلطنة اهتماما كبريا للتعليم وحر�صت 

املواطنني. ومت  االأمية بني  ن�صبة  التعليم وخف�ض  ون�صر  املدار�ض  بناء  على 

بني  االأمية  حمو  بهدف  وذلك  للجميع  التعليم  عام  1990م  عام  اإعالن 

تعدادي  نتائج  اأثبتت  وقد  فاأكرث(.  �صنة  العمرية )15  الفئة  الُعمانيني يف 

وحمو  للعمانيني  التعليمي  امل�صتوى  يف  امللمو�ض  التطور  و2003م  1993م 

انخف�صت  حيث  امل�صاراإليها،  العمرية  الفئة  اأفراد  بينهم  االأبجدية  االأمية 

ن�صبة االأمية بينهم من حوايل 20% عام 1993م اإىل 13% عام 2003م.

وقد اأدت اجلهود الرامية جتاه ن�صر التعليم وحمو االأمية اإىل ارتفاع ن�صبة 

8.0% عام 1993م اإىل  املعرفة بالقراءة والكتابة بني امل�صنني من حوايل 

ن�صبة احلا�صلني على  ارتفاع  اإىل  باالإ�صافة  2003م.  عام  حوايل %12.3 

موؤهل درا�صي من 0.5% اإىل 2.2% يف نف�ض الفرتة.

غري اأن ن�صبة االأمية الزالت مرتفعة بني امل�صنني بالرغم من انخفا�صها اإىل 

83.8% عام 2003م مقارنة بحوايل 90.7% عام 1993م. وتنت�صر االأمية 

بني امل�صنات بن�صبة اأكرب من امل�صنني الذكور، يف كال التعدادين وفقًا ملا هو 

مو�صح يف اجلدول )6(.



11

جدول )6(: التوزيع الن�سبي للم�سنني وفق احلالة التعليمية والنوع يف التعدادين

احلالة التعليمية

2003م1993م

جمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكور

84.497.590.775.193.583.8اأمي

14.21.38.020.23.412.3يقراأ ويكتب

0.60.20.43.00.71.9موؤهل �صهادة عامة فاأقل

0.20.10.10.90.20.6موؤهل اأعلى من ال�صهادة العامة

0.60.90.80.82.31.5غري مبني

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإجمايل امل�صنني

5 - احلالة العملية:

اأ - امل�صنون ح�صب حالة الن�صاط االقت�صادي:

وت�صعف  اجلهد  وبذل  العمل  على  املرء  قدرة  تقل  العمر  يف  التقدم  مع 

اإمكانياته اجل�صدية وبالتايل تقل اإنتاجيته فيتجه اإىل التقاعد، ويف بع�ض 

الظروف  اإن  اأو  العمل  االإن�صان مكتفيًا ماديًا فال يرغب يف  يكون  االأحيان 

ال�صحية جتعله غري قادر على العمل، ولذلك تكون ن�صبة كبرية من امل�صنني 

خارج القوة العاملة. ومع تزايد اأعداد امل�صنني زادت ن�صبة امل�صنني خارج 

القوة العاملة يف ال�صلطنة من 78.8% عام 1993م اإىل 86.1% عام 2003م 

كما هو مبني يف اجلدول )7(.

وتظهر بيانات التعدادين ارتفاعًا يف ن�صبة املكتفني ماديًا من 6.9% عام 

الذكور  امل�صنني  ن�صبة  اأن  واملالحظ  2003م.  عام   %24.5 اإىل  1993م 

اأن  2003م  تعداد  نتائج  �صجلت  حيث  االإناث،  عند  منها  اأعلى  املكتفني 

حوايل 11.8% فقط من املكتفني ماديًا هم من امل�صنات.
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ويف املقابل، ترتفع ن�صبة امل�صنات املتفرغات لالأعمال املنزلية مقارنة بامل�صنني 

الذكور، اإال اأن ن�صبتهن انخف�صت من 54.3% عام 1993م اإىل 46.5% عام 

2003م، ورمبا يعود ذلك اإىل ارتفاع ن�صبة املكتفيات ماديًا بينهن.

العاملة )امل�صتغلني والباحثني عن  القوة  ن�صبة امل�صنني يف  ولقد انخف�صت 

عمل( بني التعدادين من 21.2% اإىل 12.9% من اإجمايل امل�صنني نتيجة 

الإنخفا�ض ن�صبة امل�صنني الذكور يف القوة العاملة من 39.5% اإىل %23.2 

يف نف�ض الفرتة، بينما ات�صمت ن�صبة امل�صنات يف القوة العاملة بالثبات عند 

م�صتواها املتدين بني التعدادين.

جدول )7(: التوزيع الن�صبي للم�صنني وفق حالة الن�صاط االقت�صادي والنوع عامي 

1993م و2003م

النوعالعام
القوة 

العاملة 

خارج القوى العاملة 

املجموع تفرغ 

منزيل
مكتفيمتقاعد

غري 

قادر على 

العمل

اجلملة

1993م

39.50.012.611.136.860.5100.0ذكور

1.254.30.42.341.898.8100.0اإناث

21.226.06.86.939.278.8100.0املجموع

2003م

23.20.10.040.736.076.8100.0ذكور

1.247.40.06.345.198.8100.0اإناث

13.022.10.024.740.287.0100.0املجموع

من يف فئة  اإمنا �صُ 2003م فلم ي�صتمل على ت�صنيف منفرد للمتقاعدين   اختلف ت�صنيف االأفراد خارج القوى العاملة يف تعداد 

املكتفني.  

 جمموع عام 2003 ال ي�صمل امل�صنني غري املبني حالة الن�صاط االقت�صادي لديهم.
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ب - امل�سنون ح�سب احلالة العملية:

يتوزع امل�صنون امل�صتغلون ما بني �صاحب عمل وعامل حل�صابه وعامل باأجر 

مو�صح  هو  كما  الأخرى  عملية  حالة  من  ن�صبتهم  وتتفاوت  اأجر.  بدون  اأو 

يف اجلدول )8(، حيث �صجلت اأعلى ن�صبة ل�صالح امل�صنني الذين يعملون 

ن�صبة  اأعلى  2003م  عام  بيانات  �صجلت  حني  يف  1993م،  عام  حل�صابهم 

العاملني  امل�صنني  ن�صبة  انخف�صت  فقد  باأجر.  العاملني  امل�صنني  ل�صالح 

حل�صابهم من 46.3% عام 1993م اإىل 40.5% عام 2003م من اإجمايل 

حوايل  من  منهم  باأجر  العاملني  ن�صبة  املقابل  يف  وارتفعت  امل�صنني، 

48.8% خالل نف�ض الفرتة، ويعزى هذا االرتفاع اإىل ارتفاع  44.3% اإىل 

ن�صبة امل�صنني الذكور العاملني باأجر من حوايل 44% اإىل حوايل 49% من 

باأجر  للعامالت  بالن�صبة  اأما  الذكور يف الفرتة املذكورة.  اإجمايل امل�صنني 

31% عام  اإىل  1993م  44% عام  من امل�صنات فقد انخف�صت ن�صبتهن من 

2003م من اإجمايل امل�صنات، بينما ارتفعت ن�صبة العامالت حل�صابهن من 

44.5% عام 1993م اإىل 63.0% عام 2003م من اإجمايل امل�صنات.

جدول )8(: التوزيع الن�سبي للم�سنني ح�سب احلالة العملية والنوع عامي 1993م  و 2003م

احلالة العملية

2003م1993م

جمموع اإناث ذكور جمموع اإناث ذكور 

7.92.07.710.94.210.6�صاحب عمل

46.344.546.339.563.040.5يعمل حل�صابه

44.344.044.349.031.048.8يعمل باأجر

1.03.01.00.61.60.6يعمل بدون اأجر

0.56.50.70.10.20.1غري مبني

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإجمايل امل�صنني
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اأما بالن�صبة للم�صنني اأ�صحاب االأعمال فقد ارتفعت ن�صبتهم عام 2003م 

�صاحبات  امل�صنات  ن�صبة  ت�صاعفت  حيث  1993م،  عام  عليه  كانت  عما 

اإجمايل  من  2003م  عام   %4.2 اإىل  1993م  عام   %2.0 من  االأعمال 

امل�صنات، وارتفعت ن�صبة امل�صنني الذكور اأ�صحاب االأعمال من 7.7% اإىل 

10.6% من اإجمايل امل�صنني الذكور يف عامي 1993م و2003م على التوايل. 

اأما امل�صنون العاملون بدون اأجر فاإن ن�صبتهم قليلة جدًا يف التعدادين وال 

تتعدى %1.
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اخلــــال�سة

اأدى انخفا�ض معدالت اخل�صوبة اإىل تغري يف الهياكل الدميغرافية الأعمار 

معدالت  وارتفعت  االأطفال  ن�صبة  انخف�صت  حيث  ال�صلطنة،  يف  ال�صكان 

البالغني وامل�صنني، غري اأن التزايد يف ن�صبة امل�صنني العمانيني كان بطيئًا. 

1993م  الفرتة ما بني  5.0% خالل  اإىل   %4.8 ن�صبتهم من  ارتفعت  فقد 

و2003م، اأي مبعدل منو �صنوي 2.2%. وقد اأو�صح تعداد 2003م اأن حوايل 

 )64-60( العمرية  الفئة  يف  هم  الُعمانيني  امل�صنني  اإجمايل  من   %36.0

ولقد  الباطنة.  منطقة  امل�صنني )33.7%( يف  ثلث  ويتمركز حوايل  �صنة، 

ارتفعت ن�صبة املتزوجني من امل�صنني من 56.8% عام 1993م اإىل %61.8 

6% يف  اإىل   %7.5 اأما املطلقون فقد انخف�صت ن�صبتهم من  2003م.  عام 

الفرتة ذاتها.

عام   %8.0 من  امل�صنني  بني  والكتابة  بالقراءة  املعرفة  ن�صبة  ارتفعت  كما 

ن�صبة احلا�صلني  ارتفاع  اإىل  باالإ�صافة  2003م،  12.3% عام  اإىل  1993م 

على موؤهل درا�صي من 0.5% اإىل 2.5% يف نف�ض الفرتة، غري اأن معدالت 

االأمية الزالت عالية بينهم وبخا�صة بني الن�صاء، فقد بلغت ن�صبة امل�صنني 

الذكور االأميني 75.1% واالإناث 93.5% عام 2003م.

اإىل  1993م  عام   %21.2 من  العاملة  القوة  يف  امل�صنني  ن�صبة  انخف�صت 

يف  الذكور  امل�صنني  ن�صبة  الإنخفا�ض  نتيجة  وذلك  2003م،  عام   %12.9

القوة العاملة من 39.5% اإىل 23.2% يف نف�ض الفرتة، بينما ات�صمت ن�صبة 

التعدادين.  بني  املتدين  م�صتواها  عند  بالثبات  العاملة  القوة  يف  امل�صنات 

وانخف�صت ن�صبة امل�صنني العاملني حل�صابهم من 46.3% عام 1993م اإىل 

من  باأجر  العامالت  امل�صنات  ن�صبة  انخف�صت  كما  2003م.  عام   %40.5

44.0% عام 1993م اإىل 31.0% عام 2003م من اإجمايل امل�صنات، بينما 
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 %63.0 اإىل  1993م  44.5% عام  العامالت حل�صابهن من  ن�صبة  ارتفعت 

عام 2003م من اإجمايل امل�صنات.

اأما بالن�صبة للم�صنني اأ�صحاب االأعمال فقد ازدادت ن�صبتهم عام 2003م 

عما كانت عليه عام 1993م، اإال اأن امل�صنني العاملني بدون اأجر يف التعدادين 

فقد كانت ن�صبتهم قليلة جدًا وال تتعدى %1.
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امل�سطلحات

التعريفامل�سطلح

هي عدد الذكور املقابل لكل )100( اأنثىن�صبة النوع:

احلالة التعليمية:

                

باأية . 1 والكتابة  القراءة  ي�صتطيع  ال  الفرد  كان  اأمي:اإذا 

يح�صن  كان  اإذا  اأي�صًا  اأميًا  الفرد  ويعترب  كانت.  لغة 

القراءة دون الكتابة.

يقراأ ويكتب:اإذا كان الفرد قادرًا على القراءة والكتابة . 2

معا لكنه ال يحمل موؤهال درا�صيًا من اأي نوع.

مل يتزوج اأبدا: اإذا مل يكن الفرد متزوجا ومل يكن قد . 1احلالة الزواجية:

�صبق له الزواج من قبل.

متزوج: اإذا كان الفرد مرتبطا بعقد زواج �صرعي اقرتن . 2

بالزفاف )الدخول( �صواء اأكان وقت االإ�صناد الزمني 

ال  الزواج  عقد  فاإن  وهكذا  ال.  اأم  قرينه  مع  متواجدا 

يكفي العتبار الفرد متزوجا.

وي�صرتط . 3 بالطالق.  زواجه  انتهى  فرد  لكل  مطلق: 

طالقه  بعد  عقد  قد  يكون  اأال  مطلقا  الفرد  العتبار 

زواجا �صاريا يوم االإ�صناد الزمني واإال اعترب متزوجا.

اأرمل: لكل فرد فقد قرينه بالوفاة ومل يتبع ذلك بزواج اآخر.. 4

اأنثى( . 1حالة الن�صاط االقت�صادي: اأو  م�صتغل خارج امل�صكن: هو الفرد )ذكرا كان 

زاول  والذي  العمر،  من  اأكرث  او  �صنوات   10 بلغ  الذي 

وملدة  الزمني،  االإ�صناد  لليلة  ال�صابق  االأ�صبوع  خالل 

اقت�صادية  قيمة  ذا  عمال  االأقل،  على  واحدة  �صاعة 

خارج املنزل �صواء اكان ذلك العمل حل�صابه اخلا�ض اأو 

يف م�صروع ميلكه اأحد اأفراد االأ�صرة، اأو حل�صاب الغري.
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التعريفامل�سطلح

من . 2 كل  الفئة  هذه  يف  ويدخل  امل�صكن:  داخل  م�صتغل 

ميار�ض  لكنه  امل�صتغل،  تعريف  وفق  م�صتغال  ي�صنف 

احلالة  ت�صمل هذه  ولهذا  االأ�صرة.  م�صكن  داخل  عمله 

القيمة  االأعمال ذات  ببع�ض  تقوم  االأ�صرة  اأنثى يف  كل 

اأن  �صريطة  املنزلية  اأعمالها  جانب  اإىل  االقت�صادية 

يكون عملها املذكور داخل امل�صكن اأو يف مزرعة االأ�صرة.

كما ت�صمل اأي�صا اأي من الذكور من اأفراد االأ�صرة اإذا . 3

�صانع  مثل  م�صكنه  داخل  االأ�صلي  عمله  ميار�ض  كان 

ال�صعفات. غري اأن هذه احلالة ال ت�صمل الذكور الذين 

ال  كما  فيها  يقيمون  كانوا  وان  مزارعهم  يف  يعملون 

م�صاكنهم  من  جزء  يقتطعون  الذين  االأفراد  ي�صمل 

ويحولونها اإىل من�صاآت مرخ�صة.

فرد . 4 كل  على  ذلك  وينطبق  املنزلية:  لالأعمال  التفرغ 

)ذكرا اأو اأنثى( يقت�صر ن�صاطه على االأعمال املنزلية 

داخل امل�صكن، اأي اأنه لي�ض م�صتغال وال يبحث عن عمل. 

كما ال تنطبق عليه اأي من احلاالت االأخرى.

تنطبق . 5 ال  لكنه  العمل  على  القادر  الفرد  هو  مكتفي: 

اإيجار  يعي�ض من  واإمنا  ال�صابقة  اأي من احلاالت  عليه 

راتبه  من  اأو  امل�صتثمرة  اأمواله  اإيرادات  اأو  ممتلكاته 

اأو كان معاال  اأو من معونات ترده من الغري  التقاعدي 

من ذويه.

غري قادر على العمل: هو الفرد الذي ال ي�صتطيع القيام . 6

باأي عمل )مبا يف ذلك اأعمال التدبري املنزيل( وذلك 

ب�صبب كرب �صنه اأو لكونه يعاين من �صعوبات ج�صدية اأو 

يف  ال�صجون  نزالء  ي�صنف  التعداد  والأغرا�ض  ذهنية. 

هذه الفئة.


