
سبتمبر 2020

طبع بالمطبعة الداخلية  بالمركز



سبتمبر 2020



1

أيها المواطنون األعزاء ...

)إن الشــباب هــم ثــروة األمــم وموردهــا الــذي ال ينضــب ، وســواعدها التــي تبنــي ، هــم حاضــر األمــة ومســتقبلها ، 
ــس احتياجاتهــم واهتماماتهــم وتطلعاتهــم ، وال شــك أنهــا ســتجد العنايــة التــي  وســوف نحــرص علــى االســتماع لهــم وتلمُّ

تســتحقها.

وإن االهتمــام بقطــاع التعليــم بمختلــف أنواعــه ومســتوياته وتوفيــر البيئــة الداعمــة والمحفــزة للبحــث العلمــي واالبتــكار 
ســوف يكــون فــي ســلم أولوياتنــا الوطنيــة ، وســنمده بكافــة أســباب التمكيــن باعتبــاره األســاس الــذي مــن خاللــه ســيتمكن 

أبناؤنــا مــن اإلســهام فــي بنــاء متطلبــات المرحلــة المقبلــة.

يع التــي تقــوم  يــادة األعمــال ،ال ســيما المشــار ــدرك أهميــة قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ، وقطــاع ر
ُ
إننــا إذ ن

يــب الشــباب وتمكينهــم ؛ لالســتفادة مــن الفــرص التــي  علــى االبتــكار والــذكاء االصطناعــي والتقنيــات المتقدمــة ، وتدر
 أساســية فــي منظومــة االقتصــاد الوطنــي ، فــإن حكومتنــا ســوف تعمــل علــى 

ً
يتيحهــا هــذا القطــاُع الحيــوي ؛ ليكــون لبنــة

 بــأول.
ً
متابعــة التقــدم فــي هــذِه الجوانــب أوال

كمــا ســنولي كل االهتمــام والرعايــة والدعــم ، لتطويــر إطــار وطنــي شــامل للتشــغيل ، باعتبــاره ركيــزة أساســية مــن ركائــز 
االقتصــاد الوطنــي ، يســتوجب اســتمرار تحســين بيئتــه فــي القطاعيــن العــام والخــاص ، ومراجعــة نظــم التوظيــف فــي القطــاع 
الحكومــي وتطويــره ، وتبنــي نظــم وسياســاِت عمــل جديــدة تمنــح الحكومــة المرونــة الالزمــة والقــدرة التــي تســاعدها 
علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن المــوارد والخبــرات والكفــاءات الوطنيــة، واســتيعاب أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــباب ، 
 ألعمــال البناء والتنمية(.

ً
وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل ؛ لضمــان اســتقرارهم ، ومواكبــة تطلعاتهــم ؛اســتكماال
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)إن االرتقــاء بالشــباب فــي أي بلــد هــو الركيــزة األساســية لدفــع عجلــة التنميــة بهــا، كونهــم الســواعد الفتيــة 
التــي ســيعول عليهــم قيــادة دفــة التغييــر فــي المســتقبل، وهــم صمــام األمــان وثــروة األمــم. 

مــن هنــا جــاء االهتمــام الكبيــر بفئــة الشــباب فــي الســلطنة، حيــث أولــت الحكومــة جــل اهتمامهــا بمختلــف متطلباتهــم، 
وكان لهــم دورا أساســيا فــي تكويــن ووضــع األســس الرئيســية لرؤيــة عمــان 2040م.

ومــن هــذا المنطلــق يســر المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات أن يضــع بيــن اديكــم اصــدار )دليــل تنمية الشــباب العماني( 
كأول دليــل يصــدر فــي الســلطنة واألول مــن نوعــه علــى مســتوى الشــرق األوســط وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء علــى 
يــة )18-29( ســنة، حيــث  الجوانــب والخصائــص األساســية لهــذه الفئــة، ويســتهدف الشــباب العمانــي فــي الفئــة العمر

يشــكلون أكثــر مــن خمــس العمانييــن  فــي عــام 2018م.

المجتمعيــة  العمــل والمشــاركة  )الصحــة والتعليــم وســوق  رئيســية وهــي  الدليــل علــى  خمــس محــاور  ويحتــوى  
المحافظــات. وعلــى مســتوى  واإلنــاث  الذكــور  بيــن  وتــم مقارنتهــا  السياســية(،  والمشــاركة 

آمليــن أن يكــون هــذا الدليــل إضافــة مهمــة لمعرفــة الوضــع الحالــي للشــباب فــي الســلطنة  مــن حيــث  الجوانــب المذكــورة 
مــن أجــل األخــذ بهــا كأولويــة فــي خطــط التنميــة المســتقبلية فــي ظــل االهتمــام المتواصــل مــن قبــل حضــرة صاحــب 
الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه بهــذه الفئــة وحرصــه علــى توفيــر متطلباتهــا وتذليــل 

العقبــات أمامهــا(

الدكتور/ خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني 
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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تقديم

 لجهــود الســلطنة 
ً
ــة الشــباب الُعمانــي )Omani Youth Development Index OYDI( اســتكماال ــل تنمي يأتــي دلي

فــي إعطــاء الشــباب الُعمانــي األهميــة القصــوى فــي السياســات الوطنيــة، حيــث تعتمد السياســات بشــكل أساســي 
علــى فهــم الواقــع مــن خــالل تحليــل اإلحصــاءات واألرقــام والمعلومــات.

كذلــك، فــإن الدليــل يأتــي كجــزء مــن جهــود المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات في شــمول كافة الشــرائح والفئات 
 حــول رفاهيــة وتمكيــن الطفــل الُعمانــي ليقــدم بذلــك 

ً
 تفصيليــا

ً
المجتمعيــة فــي ســلطنة ُعمــان؛ إذ أصــدر المركــز دليــال

.)
ً
يــة )أقــل مــن 18 عامــا يحة المجتمعيــة األولــى مــن ناحيــة الفئــة الُعمر  حــول الشــر

ً
 وافيــا

ً
تحليــال

أمــا دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي )OYDI( فإنــه يوفــر المعلومــات والتحليــل الالزميــن لصانــع القــرار وراســم السياســة 
فــي الســلطنة، وذلــك مــن خــالل منهجيــة دوليــة ترصــد أوضــاع الشــباب وترـكـز علــى أهــم المجــاالت التــي تمــس 
 ُيمِكــن القيــاس عليــه فــي 

ً
 استرشــاديا

ً
حياتهــم كأفــراد فاعليــن فــي المجتمــع الُعمانــي. كمــا يقــدم الدليــل مقياســا

مســتويات التنميــة وألغــراض المقارنــات علــى المســتوى الوطنــي بيــن المناطــق أو علــى مــدى الســنوات، واســتطالع 
التقــدم أو القصــور فــي المجــاالت األساســية لتنميــة الشــباب.

 لواقــع الشــباب الُعمانــي مــن خــالل تحليــل مؤشــرات خاصــة بفئــة الشــباب، ومــن ثــم فــإن 
ً
 شــامال

ً
يــر تحليــال يشــمل التقر

 لدليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي بمســتوى شــمولي، وحســب النــوع االجتماعــي، والمحافظــة، 
ً
ــر يقــدم تحليــال ي التقر

الُعمانــي  الشــباب  لتطويــر  توصيــات وتطلعــات مســتقبلية  يقــدم  يــر  التقر فــإن  الختــام  التنمــوي. وفــي  والمجــال 
يــر وإحصــاءات تفصيليــة مســتقبلية تبنــي علــى الجهــود  عنــى بتقديــم تقار

ُ
وتنميتهــم، وبالتــوازي، يقــدم توصيــات ت

ــر. ي المبذولــة فــي إعــداد هــذا التقر

 وعلــى مســتوى الشــرق األوســط التــي 
ً
تفخــر ســلطنة ُعمــان بشــبابها، كمــا تفخــر بأنهــا الدولــة األولــى عربيــا

تقــوم بإعــداد دليــل تنميــة الشــباب بعــد إصــدار دليــل تنميــة الشــباب الدولــي.
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شكر وتقدير

والتقديــر  بالشــكر  والمعلومــات  لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز  يتقــدم 
قدمــوا  اللذيــن  الوطنيــة  الرســمية  الجهــات  وكافــة  للشــركاء 
 بــارزة أثنــاء المراحــل المختلفــة إلعــداد الدليــل وشــاركوا فــي 

ً
جهــودا

األنشــطة المتعلقــة بإعــداد دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي، ســواء 
فــي مرحلــة التشــاور وورشــة التحضيــر والمقابــالت أو مرحلــة جمــع 
والشــكر  الدليــل.  ومراجعــة  إعــداد  مرحلــة  أو  وإعدادهــا  البيانــات 

التاليــة: الرســمية  الخــاص والتقديــر للشــركاء والجهــات 
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جامعة السلطان قابوس

وزارة الداخلية

وزارة اإلقتصاد

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة العمل



5
المحتويات

الملخص التنفيذي

6 الملخص التنفيذي 

7 المقدمة

15 الفصل األول: واقع الشباب الُعماني

35 الفصل الثاني: دليل تنمية الشباب الُعماني

55 التوصيات

56 المراجع

57 المالحق



6
األهمية واألهداف

 عــن الشــباب لــذوي العالقــة وصنــاع القــرار. ويبنــي الدليــل أدواتــه علــى نجاحــات دوليــة فــي اســتخدام 
ً
 شــامال

ً
يوفــر دليــل تنميــة الشــباب مرجعــا

ــق المنهجيــات الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي، وبمــا يمثــل ســلطنة ُعمــان بســماتها المتعــددة ويفيــد شــبابها فــي  األدلــة التنمويــة ويطبِّ
 أهــم مجــاالت 

ً
 يعكــس مســتويات تنميــة الشــباب، مســتجمعا

ً
بــا

ّ
 مرك

ً
 إجماليــا

ً
م الدليــل لصانــع القــرار مقياســا واقعهــم ومســتقبلهم. إذ يقــدِّ

التنمية.
ــل تنميــة الشــباب 

ِّ
ــب ُيمث

ّ
يهــدف دليــل تنميــة الشــباب إلــى تحليــل الواقــع الوطنــي لتنميــة الشــباب الُعمانــي. وتكويــن مقيــاس وطنــي مرك

ســُهل المقارنــات بيــن المحافظــات والنــوع االجتماعــي ومجــاالت التنميــة ككل، باإلضافــة لتقييــم المســتوى 
َ
بمحــاوره المتعــددة، بحيــث ت

الوطنــي لتنميــة الشــباب. وبذلــك يكــون لــدى صانــع القــرار وذوي العالقــة أداة استرشــادية لصنــع السياســات ومتابعتهــا ورصدهــا وتقييمهــا.

ماني
ُ

الشباب الع

يــة بأنهــا مرحلــة حساســة وجــزء  يــة )29-18( ســنة، إذ تتميــز هــذه الفتــرة العمر إن هــذا الدليــل يســتهدف الشــباب الُعمانــي فــي الفئــة العمر
 مــن 

ً
أساســي مــن مســار حيــاة اإلنســان؛ وهــي المرحلــة اإلنتقاليــة التــي يمــر بهــا اإلنســان إلســتكمال التخــرج مــن التعليــم واإلنتقــال ليكــون جــزءا

القــوى العاملــة، واإلنتقــال إلــى مرحلــة االعتمــاد علــى الــذات وتحّمــل المســؤولية، واإلندمــاج فــي المجتمــع ومؤسســاته كعضــو فّعــال 
 فــي الحيــاة االجتماعيــة واتخــاذ القــرار علــى المســتوى الوطنــي.

ً
يســاهم إيجابيــا

ماني
ُ

منهجية دليل تنمية الشباب الع

 للشــباب، وتتفــّرع المؤشــرات مــن 5 مجــاالت رئيســية؛ هــي التعليــم 
ً
ــا  تنموي

ً
اعتمــد إحتســاب دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي علــى 14 مؤشــرا

والصحــة وســوق العمــل والمشــاركة المجتمعيــة والمشــاركة السياســية. ويعتمــد حســاب الدليــل علــى إعطــاء أوزاٍن نســبيٍة للمؤشــرات 
والمجــاالت، بحيــث تعكــس األوزان أهميــة المؤشــر والمجــال ومســاهمتها فــي تنميــة الشــباب الُعمانــي حســب الســياق الوطنــي. ويعــادل 
دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي "مجمــوع قيــم المؤشــرات حســب أوزانهــا النســبية"، أي أن الدليــل يمثــل المتوســط المرّجــح للمؤشــرات التنمويــة 

الخاصــة بالشــباب الُعمانــي، وبالتالــي فــإن قيمــة الدليــل تتــراوح بيــن 0 – 1.

ماني
ُ

أهم نتائج التحليل لدليل تنمية الشباب الع

المقدمة

دليل تنمية 
الشباب 
ماني

ُ
الع

دليل تنمية 
الشباب 

حسب مجاالت 
التنمية

دليل تنمية 
الشباب على 

مستوى 
المحافظات

دليل تنمية 
الشباب 
ماني 

ُ
الع

حسب النوع 
االجتماعي

متقارب لكل من الشباب والشابات 
على المستوى الوطني )0.567 

و 0.577( وتميل فجوة النوع 
االجتماعي لمصلحة الشابات 

الُعمانيات.

متوسط على مستوى 
السلطنة حسب مقياس 

دليل تنمية الشباب

.)0.567( 

 لمجال الصحة  
ً
بمستوى مرتفع جدا

)0.726(، ومتوسط لمجالي 
التعليم وسوق العمل )0.554 و 
0.582( على التوالي، أما المشاركة 
المجتمعية والسياسية فبمستوى 

منخفض)0.386 و 0.224( على 
التوالي.

مرتفع في محافظة مسقط، 
ومنخفض في محافظات 

البريمي ومسندم والوسطى، 
وبالمستوى المتوسط في 
المحافظات السبعة المتبقية
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الموقع الجغرافي

يــرة العربيــة، وتطــل علــى ثالثــة بحــار؛ بحــر ُعمــان وبحــر العــرب والخليــج العربــي،  تقــع ســلطنة ُعمــان فــي أقصــى الجنــوب الشــرقي لشــبه الجز
 المملكــة 

ً
يــة اليمــن ومــن الحــدود الغربيــة أيضــا حيــث تمتــد ســواحلها إلــى 3165 كيلومتــر. يحــد الســلطنة علــى الحــدود الجنوبيــة الغربيــة جمهور

العربيــة الســعودية ومــن الحــدود الشــمالية الغربيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

المساحة والتقسيم اإلداري

يمــي،   إلــى أحــدى عشــر محافظــة؛ وهــي مســقط، وظفــار، ومســندم، والبر
ً
يــا تبلــغ مســاحة الســلطنة 309.5 كيلومتــر مربــع، تتقســم إدار

والداخليــة، وشــمال الباطنــة، وجنــوب الباطنــة، وجنــوب الشــرقية، وشــمال الشــرقية، والظاهــرة، والوســطى. وتضــم هــذه المحافظــات 61 
 حســب التقســيم اإلداري. وتســتحوذ محافظتــي ظفــار والوســطى علــى المســاحة األكبــر بحوالــي %59 مــن مســاحة 

ً
يــا واليــة تتبــع لهــا إدار

الســلطنة.

إجمالي السكان

يبلــغ إجمالــي ســكان ســلطنة ُعمــان عــام 2018 حوالــي 4.6 مليــون نســمة، %56 مــن الُعمانييــن و%44 مــن الوافديــن. وحســب النــوع 
االجتماعــي فــإن الذـكـور يشــكلون %65، أمــا اإلنــاث فيشــكلون نســبة %35 مــن إجمالــي ســكان ســلطنة ُعمــان.

مانيين
ُ

التوزيع الجغرافي للع

يبلــغ عــدد الُعمانييــن 2,579,236 نســمة عــام 2018. تســتحوذ محافظــة مســقط علــى النســبة األكبــر مــن الُعمانييــن بحوالــي %21، ونســبة 
ســكانية تعــادل %31.5 فــي محافظتــي شــمال وجنــوب الباطنــة )%19.6، %11.9(، أمــا محافظــة الداخليــة فيقطــن فيهــا %13.7 مــن 
ــن  ــن. ويقطــن %6.9 و%6.1 مــن الُعمانيي ــن. وتليهــا محافظــة ظفــار وجنــوب الشــرقية والتــي يقطنهــا %8.4 و%8.1 مــن الُعمانيي الُعمانيي
يمــي تمثــل %2.2 و%1.1 فــي محافظــة مســندم و%1 فــي  فــي محافظتــي شــمال الشــرقية والظاهــرة. أمــا نســبة الســكان فــي البر

محافظــة الوســطى.
 

مرية
ُ

مانيون حسب النوع االجتماعي والفئات الع
ُ

الع

 حســب النــوع االجتماعــي، حيــث تشــكل نســبة الذكــور %50.4 واإلنــاث نســبة %49.6 مــن الُعمانييــن فــي 
ً
يبــا يتــوزع الُعمانيــون بالتســاوي تقر

؛ فتبلــغ نســبة األطفــال والشــباب فيــه )29 ســنة فأقــل( %64.3 مــن إجمالــي الســكان 
ً
 فتيــا

ً
العــام 2018. ويعتبــر المجتمــع الُعمانــي مجتمعــا

الُعمانييــن. وتعتبــر الفئــة األكبــر مــن األطفــال دون عمــر 5 ســنوات والتــي تمثــل %15 مــن الُعمانييــن فــي العــام 2018.

ماني
ُ

الشباب الع

يــة 18 – 29 حوالــي  . وتشــكل فئــة الشــباب مــن الفئــة الُعمر
ً
بــدأ االهتمــام بتنميــة الشــباب الُعمانــي فــي الســلطنة منــذ أكثــر مــن 50 عامــا

%22 مــن الُعمانييــن؛ أي 567,262 شــاب وشــابة. يتــوزع الشــباب الُعمانــي حســب النــوع االجتماعــي بنســبة %50.8 للذكــور الشــباب ونســبة 
%49.2 للشــابات الُعمانيــات.
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مانيين والنوع عام 2018

ُ
مانيين من إجمالي الع

ُ
الشكل 1: نسبة الشباب الع

  

تحظــى محافظتــا مســقط وشــمال الباطنــة بالحصــة األكبــر مــن الشــباب وبنســبة %21 لــكل منهمــا، تليهمــا محافظــة الداخليــة بنســبة 13% 
ومحافظــة جنــوب الباطنــة بنســبة %12 مــن الشــباب الُعمانــي. ويالحــظ أن أقــل حصــة مــن الشــباب الُعمانــي توجــد فــي كل مــن محافظــة 

يمــي والوســطى ومســندم بنســبة %2 و%1 و%1 علــى التوالــي. البر

ماني في المحافظات عام 2018
ُ

الشكل 2: التوزيع النسبي للشباب الع
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ماني على المحافظات حسب النوع عام 2018

ُ
الشكل 3: التوزيع النسبي للشباب الع

 

 

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.
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أهمية دليل تنمية الشباب

يهــدف دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي )Omani Youth Development Index( إلــى التقــاط الخصائــص المتعــددة األبعــاد التــي تشــير إلــى 
التقــدم فــي تنميــة الشــباب علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى المحافظــات، مــن خــالل دمــج وتحليــل خمســة مجــاالت رئيســية هــي: 
التعليــم، الصحــة، ســوق العمــل، المشــاركة المدنيــة والمجتمعيــة، والمشــاركة السياســية. كمــا يقــدم الدليــل مقارنــات بيــن المحافظــات مــن 

حيــث العوامــل التــي تؤثــر علــى الشــباب والشــابات، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 - 29 عاًمــا.

 ضمــن مجموعــة مــن األدوات التي تســاعد صنــاع القرار وذوي العالقة 
ً
تــم صياغــة الدليــل ليكــون واحــدا

ولــى باالســتثمار فيهــا وتطويرهــا، 
َ
فــي تحديــد مجــاالت النجــاح واالســتفادة منهــا، وتحديــد المجــاالت األ

ــر  ــع التقــدم المحــرز علــى مــدار الســنوات. إذ تســتخدم األدلــة والمقاييــس التنمويــة كأداة لتطوي وتتبُّ
السياســات الوطنيــة، حيــث يعتمــد هــذا النــوع مــن السياســة علــى أدلــة )Indexes( تســتجمع البيانــات 
تنميــة الشــباب،  الكلــي لتعطــي مقياًســا لمســتوى  وتعكســها بشــكل إجمالــي علــى المســتوى 
 كأداة 

ً
ل تصميــم وتنفيــذ السياســة. لذلــك، فــإن هــذا الدليــل يمكــن أن يســتخدم أيضــا وبالتــوازي يســهِّ

للرصــد والتقييــم، حيــث يســلط الضــوء علــى النجاحــات المحــرزة، وفــي نفــس الوقــت فإنــه يســلط الضــوء 
علــى السياســات التــي تحتــاج إعــادة تصميــم أو تعديــل فــي التنفيــذ.

تأتــي أهميــة الدليــل مــن أهميــة "تنميــة الشــباب الُعمانــي" باعتبارهــم ثــروة وطنيــة يجــب االســتثمار 
التطــرق  بهــا وتوجيــه السياســات بشــكل يخــدم طموحاتهــا وتطلعاتهــا. وبذلــك، فــإن مــن المهــم 
ية )أنظــر صنــدوق 1(، مــع أنــه ال يوجــد  يــف تنميــة الشــباب والــذي يتشــابه والتنميــة البشــر إلــى تعر
يــر دليــل تنميــة الشــباب  يــف مبدئــي موحــد لتنميــة الشــباب علــى المســتوى الدولــي، إال أن تقر تعر
يــز وضــع  ــر عــن: "تعز األول )Youth Development Index 2013( أشــار إلــى أن تنميــة الشــباب تعبِّ
الشــباب، وتمكينهــم مــن االعتمــاد علــى كفاءاتهــم وقدراتهــم علــى الحيــاة. وهــذا ســيمكنهم مــن 
المســاهمة واالســتفادة مــن بيئــة مســتقرة سياســيا وقابلــة للحيــاة اقتصاديــا وداعمــة قانونيــا، بمــا 

يضمــن مشــاركتهم الكاملــة كمواطنيــن فاعليــن فــي بلدانهــم".

Global Youth Development In-( 2016 لدليــل تنميــة الشــباب الدولــي يــر  إضافــة إلــى مــا ســبق، فإنــه بعــد النجــاح فــي إطــالق تقر
dex 2016( مــن ِقبــل أمانــة الكومونويلــث )Commonwealth Secretariat(، والــذي قــّدم محاولــة جــادة لحســاب أدلــة الشــباب علــى 
 
ً
ــر أدلــة علــى المســتوى الوطنــي للــدول، إدراكا ــر بتطوي ي  علــى بيانــات دوليــة، فقــد أوصــى التقر

ً
مســتوى الــدول والمقارنــة بينهــا معتمــدا

 عــن المقارنــات الدوليــة، ويعتمــد بشــكل أساســي علــى 
ً
ألهميــة عمــل دليــل وطنــي لتنميــة الشــباب، بحيــث يتنــاول التفاصيــل الوطنيــة بعيــدا

ــاج دليــل وطنــي للشــباب  ــر وإنت ــات للمســاعدة فــي تطوي  مــن الدوليــة. لذلــك، تــم تصميــم مجموعــة أدوات والتوصي
ً
ــات الوطنيــة بــدال البيان
تسترشــد بــه الــدول.

ا ألهميــة الدليــل الوطنــي لتنميــة الشــباب، قامــت بعــض الــدول بتطبيــق تجربــة إصــدار دليــل وطنــي لتنميــة الشــباب، وهــذه الــدول 
ً
ــا، وإدراك

ً
الحق

يــا، وأندونيســيا، ومولدوفيــا )أنظــر ملحــق رقــم 1(. أمــا فــي دول أخــرى، فقــد أرتــأت أن تســتمر فــي تقديــم  تشــمل: أســتراليا، والهنــد، وماليز
يــر تحليليــة أو سياســاتية حــول أوضــاع الشــباب علــى مســتواها الوطنــي كمرجــع لصنــاع القــرار. مســوحات وتقار

تنمية الشباب 
والتنمية البشرية

تنمية الشباب، على غرار نموذج 
ية؛ تتعلق بتوسيع  التنمية البشر
الفرص والخيارات، لكنه للشباب 
على وجه التحديد. تتعلق تنمية 

الشباب بتمكين الشباب من 
الحصول على التعليم، والتمتع 
بصحة جيدة، والحصول على 
عمل الئق، واكتساب التمكين 
المدني والسياسي. ويجب 

أن تضمن البيئة الناجعة لتنمية 
الشباب وصول الشباب إلى 

هذه االحتياجات وتمكين الشباب 
من تطوير قدراتهم وإمكاناتهم 
)Commonwealth, 2013( الكاملة
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مان

ُ
أهمية دليل تنمية الشباب لسلطنة ع

علــى مســتوى ســلطنة ُعمــان، رأى المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات واللجنــة الوطنيــة للشــباب وجامعــة الســلطان قابــوس أن تقديــم 
 لصنــاع 

ً
 شــامال

ً
 لواقــع الشــباب الُعمانــي إلــى جانــب حســاب دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي ألول مــرة ســيوفر مرجعــا

ً
يــر وطنــي يحتــوي تحليــال تقر

القــرار، ونقطــة انطــالٍق لصناعــة السياســات التنمويــة الخاصــة بالشــباب، والــذي يمكــن متابعتــه بشــكل دوري خــالل الفتــرات الزمنيــة القادمــة.

تتلخص أهمية الدليل بأنه يقدم لصانع القرار ما يلي:

ب يعكس مستويات تنمية الشباب، مستجمًعا أهم مجاالت التنمية.	 
ّ
مقياس إجمالي مرك

مقياس يعكس مستويات التنمية لكل مجال تنموي بحد ذاته ويسلط الضوء عليه.	 
ل إمكانيات المقارنة بينها.	  مقياس يعكس مستويات التنمية في المحافظات، ويسهِّ
نقطــة أســاس زمنيــة للمقارنــة معهــا فــي الســنوات الالحقــة لرصــد النجاحــات المتحققــة أو 	 

المرجــوة. التعديــالت 
مراجعــة تفصيليــة للبيانــات والمعلومــات المتوفــرة حــول الشــباب وإظهــار البيانــات الواجــب العمل 	 

يتهــا وتقســيمها الجغرافي.  أو توفيرهــا مــن حيــث تفاصيلهــا ودور
ً
عليهــا مســتقبال

 وعلــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال 
ً
وبالتــوازي فــإن ســلطنة ُعمــان تكــون الدولــة األولــى عربيــا

يقيــا التــي تقــوم بتجربــة تطويــر دليــل وطنــي لتنميــة الشــباب. والــذي يمكــن أن يكــون نقطــة انطــالق  أفر
ودافًعــا العمــل دليــل تنميــة الشــباب علــى مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي أو علــى مســتوى 
 First ASEAN( بدليــل تنميــة الشــباب لــدول الكومونولــث ودول جنــوب آســيا 

ً
ســوة

ُ
الــدول العربيــة أ

Asso-( والــذي تــم تحــت مظلــة رابطــة أمــم جنــوب آســيا )Youth Development Index 2017
ciation of Southern Asian Nations - ASEAN(، حيــث هــدف الدليــل اإلقليمــي إلــى وضــع 
سياســات وتوجهــات إقليميــة مشــتركة خاصــة بتنميــة الشــباب علــى المســتوى اإلقليمــي، باإلضافــة 
يــا  إلــى أن بعــض دول جنــوب آســيا قامــت بتطويــر دليــل تنميــة الشــباب للمســتوى الوطنــي مثــل ماليز

وأندونيســيا.
 

اإلطار المفاهيمي: من هم الشباب؟

 التــي تواجههــا عنــد محاولــة قيــاس أو تخطيــط تنميــة الشــباب. ويتــم التعبيــر عــن الشــباب 
ً
يــف فئــة الشــباب أحــد أكثــر المســائل تعقيــدا يعتبــر تعر

يــة بغــرض تســليط الضــوء علــى هــذه الفئــة وتوفيــر البيانــات والمشــاهدات التــي تســاعد صنــاع  مــن خــالل تصنيــف الســكان حســب الفئــة الُعمر
القــرار والسياســات فــي تحديــد التوجهــات واألولويــات.

يــة فــي كل دولــة علــى أبعــاد مختلفــة خاصــة  يــف الفئــة العمر يــة للشــباب، حيــث يعتمــد تعر لكــن ليــس هنالــك إتفــاق دولــي علــى الفئــة العمر
بالــدول. ويشــير دليــل التنميــة الدولــي )2016( إلــى أن فتــرة الشــباب؛ تعّبــر عــن الفتــرة التــي ينتقــل بهــا المراهــق إلــى بالــغ مســتقل، لكــن طــول 
الفتــرة يعتمــد علــى الســياق ويتأثــر بعوامــل الثقافــة والتقاليــد والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع أو البلــد. وخــالل هــذه الفتــرة 
يمــر الشــباب بتحــوالت عديــدة: وهــي عمليــة التخــرج مــن التعليــم إلــى العمــل، والتحــول مــن اإلعتمــاد إلــى االســتقالل بالمعيشــة، وتقبلهــم 

علــى هــذا النحــو مــن قبــل الدولــة والمجتمــع، وهــي فتــرة حساســة وجــزء أساســي مــن مســار الحيــاة.
يــة للشــباب بشــكل متفــاوت، بنــاًء علــى ظروفهــا واتجاهاتهــا  يــف الفئــة العمر وبالتالــي فقــد اتجهــت الــدول والمؤسســات الدوليــة إلــى تعر

يــة المعتمــدة للشــباب فــي بعــض الــدول والمؤسســات الدوليــة. الوطنيــة، والجــدول رقــم )1( يوضــح الفئــات العمر

بعض شرائح 
المستفيدين من دليل 

تنمية الشباب:

الشباب الُعماني، ومقدمو 
الخدمات المجتمعية، الباحثون 
في المؤسسات األكاديمية 

ومراكز البحوث اإلنسانية، 
والمنظمات الدولية المعنية 

بتطوير وتمكين الشباب، والجهات 
األمنية لتدارك ومعالجة 

األزمات قبل حدوثها، وجهات 
التشغيل والتخطيط والتعليم، 
ومؤسسات المجتمع المدني 
ذات االرتباط الوثيق بالشباب، 

والمؤسسات اإلعالمية، واألفراد 
يجين وباحثين عن  كطلبة وخر

عمل ومهتمين بقضايا الشباب، 
وغيرهم.
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مرية للشباب في الدول العربية واألقاليم 

ُ
الجدول )1(: الفئات الع

والمؤسسات الدولية

الفئة العمرية للشبابالدول  العربية

15 - 29جامعة الدول العربية

18 - 30مجلس التعاون لدول الخليج
29 – 15

الشباب المراهقون 15 – 19المملكة األردنية الهاشمية
الشباب البالغون 20 - 24

ية مصر العربية 18 – 29جمهور

15 – 24المملكة المغربية
34 – 15

15 – 29فلسطين

15 – 35اإلمارات العربية المتحدة

ية للشبابأقاليم واتحادات الفئة العمر

15 – 35اإلتحاد اإلفريقي

15 – 29دول الكومنولث

15 – 29اإلتحاد األوروبي

15 – 35أمم جنوب آسيا

ية للشبابمنظمات دولية الفئة العمر

10 – 29منظمة الصحة العالمية

10 – 24منظمة العمل الدولية

المراهقون والشباب 10 – 24صندوق األمم المتحدة للسكان

15 – 34البنك الدولي

مان
ُ

الفئة العمرية للشباب المستهدفة في سلطنة ع

يهــدف دليــل تنميــة الشــباب إلــى تحليــل الواقــع الوطنــي لتنميــة الشــباب، وليــس لعمــل مقارنــات 
يــف فئــة الشــباب الُعمانــي يجــب أن يأخــذ بعيــن االعتبــار الظــروف االقتصاديــة  دوليــة. وبالتالــي فــإن تعر
واالجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بســلطة ُعمــان، وأن يتفــق مــع القوانيــن واللوائــح الوطنيــة للســلطنة. 
يــف الطفــل فــي ســلطنة ُعمــان بأنــه "كل إنســان لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن العمــر  إذ تــم تعر
بالتقويــم الميــالدي" وذلــك حســب المرســوم الســلطاني رقــم 22 / 2014 باصــدار قانــون الطفــل، 
حيــث يضمــن القانــون الحقــوق األساســية للطفــل، والــذي يعتبــر أنــه حتــى العمــر أقــل مــن 18 عاًمــا فــإن 
ــا فيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة 

ً
ولــي األمــر مســؤول عنــه والدولــة أيض

واالجتماعيــة والصحيــة والمدنيــة وغيرهــا، وبالتالــي فــإن الشــباب الُعمانــي يجــب أن يكــون قــد وصــل 
عمــر 18 عاًمــا.

الشباب - الكومنولث

يتم تعريف »الشباب« في 
برنامج الكومنولث للشباب 

 Commonwealth Youth(
Programme( على أنه أي 

شخص يتراوح عمره بين 15 و29 
. يعمل البرنامج على إشراك 

ً
عاما

يز  الشباب، وتمكينهم من تعز
مساهمتهم في التنمية. يتم 

تنفيذ عملها بالشراكة مع الشباب 
والحكومات وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين. ترتكز مهمة البرنامج على 
 
ً
نهج قائم على الحقوق، مسترشدا
بالحقائق التي تواجه الشباب في 
الكومنولث، وترتكز على االعتقاد 

بأن الشباب:
قوة للسالم والديمقراطية 	 

والمساواة والحكم الرشيد.
حافز لبناء التوافق العالمي.	 
مورد أساسي للتنمية 	 

المستدامة والقضاء على 
الفقر.
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يــد تنميتهــا مــن خــالل السياســات والخطــط االســتراتيجية.  يــة التــي تر يســتهدف الدليــل الفئــة العمر
يــف فئــة الشــباب فــي دليــل تنميــة الشــباب الدولــي، فــإن الفتــرة  إضافــة لذلــك، وآخذيــن باالعتبــار تعر
يــة التــي يتــم فيهــا التحــول مــن اإلعتمــاد لإلســتقالل، ومــن التعليــم للعمــل ...إلــخ، فــإن هــذه  الُعمر

يــة 18 – 29 للشــباب الُعمانــي. الفتــرة ســتتركز فــي الفتــرة الُعمر

قــام المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بعمــل تحليــل شــامل لألطفــال والمراهقيــن حتــى ســن 
 ألعمــال المركــز ســيتم اســتهداف الفئــة 

ً
 وأصــدر دليــل تمكيــن ورفاهيــة الطفــل. واســتكماال

ً
17 عامــا

يــة 18 – 29 عاًمــا فــي دليــل تنميــة الشــباب، حيــث أنهــا تنطبــق بشــكل أفضــل علــى ســياق  العمر
الشــباب فــي ســلطنة ُعمــان، وتخــدم صانــع القــرار بشــكل أكثــر كفــاءة، وتركــز علــى فتــرة هامــة مــن 
عمــر المواطــن الُعمانــي، وهــي الفتــرة التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تحضيــر الشــاب الُعمانــي 

 فــي المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي وفــي صنــع القــرار.
ً
 فاعــال

ً
ليكــون عضــوا

 

تعريف الشباب الُعماني 
)التعريف اإلجرائي(

كل إنسان أكمل الثامنة عشرة 
ولم يتجاوز التاسعة والعشرين من 

العمر بالتقويم الميالدي.
فترة الشباب

ية )18 –  تتميز هذه الفترة العمر
29( بأنها مرحلة حساسة وجزء 

أساسي من مسار حياة اإلنسان، 
وهي المرحلة اإلنتقالية التي يمر 

بها اإلنسان إلستكمال:
عملية التخرج من التعليم 	 

 من 
ً
واإلنتقال ليكون جزءا

القوى العاملة.
عملية اإلنتقال من اإلعتماد 	 

على ولي األمر »حسب 
قانون الطقل« إلى 

االعتماد على الذات وتحّمل 
المسؤولية.

إندماجه في المجتمع 	 
والمؤسسات كعضو فّعال 

 في الحياة 
ً
يساهم إيجابيا

االجتماعية واتخاذ القرار.

تنمية الشباب الُعماني

عملية ممنهجة تستند إلى دراسة 
وتحليل واقع الشباب الُعماني من 
خالل مؤشرات وأدلة مركبة، بحيث 
توفر أدوات وإجراءات عملية تدعم 

الشباب الُعماني في تطلعاته 
وأهدافه في الحصول على مكانة 

فاعلة وإيجابية في حياته وفي 
مجتمعه ودولته وحتى على 

المستوى الدولي، وتمكنه من 
ية  استغالل كافة قدراته »الفكر

واالجتماعية واالقتصادية...« بشكل 
كفؤ، وتذلل المعيقات والصعوبات 
التي تواجهه في مسيرة بناء ذاته، 

وتضمن مساهمته الكاملة في 
كافة محاور الحياة وبناء المستقبل.



الفصل األول: 
ماني

ُ
واقع الشباب الع

 ألهــم المؤشــرات المتعلقــة بتنميــة الشــباب الُعمانــي، والتــي 
ً
يســتعرض الفصــل األول تحليــال

تعكــس واقعهــم فــي الســلطنة. يعتمــد التحليــل بشــكل أساســي البيانــات الوطنيــة التــي 
يــر الخاصــة التــي ُتعدهــا  يصدرهــا المؤسســات الرســمية، باإلضافــة إلــى المســوحات والتقار

المؤسســات الرســمية حــول مواضيــع محــددة.
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1 السكان والشباب
السكان والشباب

بلــغ عــدد الســكان الُعمانييــن فــي الســلطنة لعــام 2018 نحــو 2.58 مليــون مواطــن ُعمانــي، فــي حيــن كان 
يــادة ســنوية قدرهــا %3.5 ســنويا خــالل  قــد بلــغ عددهــم عــام 2010 نحــو 1.96 مليونــا، أي بمعــدل ز
الفتــرة 2010 - 2018، وهــو معــدل مرتفــع مقارنــة بالمعــدل الســائد علــى مســتوى العالــم والــدول 

ــة فــي الســلطنة. العربيــة ويعكــس ارتفــاع معــدالت االنجــاب والخصوب

 عــام 2010 )%28 مــن إجمالــي الســكان 
ً
ارتفــع عــدد الشــباب العمانــي )29-18 ســنة( مــن نحــو 546 ألفــا

 )%22 مــن إجمالــي الســكان العمانييــن فــي الســلطنة(، إذ 
ً
العمانييــن فــي الســلطنة( إلــى نحــو567 ألفــا

يالحــظ أنــه رغــم ارتفــاع العــدد المطلــق للشــباب بيــن عامــي 2010 و2018 إال أن النســبة المئويــة للشــباب 
قــد انخفضــت بنحــو 6 درجــات مئويــة، وعلــى مســتوى النــوع االجتماعــي فقــد بلــغ عــدد الشــباب الذكــور 

لعــام 2018 فــي الســلطنة نحــو 288 ألــف شــاب مقابــل 279 ألــف شــابة بنســبة نــوع اجتماعــي مقدارهــا 103 شــاب ذكــر لــكل 100 شــابة. 
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم مقارنــة عــدد الســكان لعــام 2018م مــع عــام 2010م وليــس مــع عــام 2008م وذلــك ألن فــي عــام 2010م 

كان التعــداد الثانــي فــي الســلطنة ولــم تكــن تتوافــر بيانــات تفصيليــة لعــام 2008م.

الشكل رقم )4(: نمو عدد الشباب العمانيين حسب النوع االجتماعي في الفترة 2010 - 2018 )العدد 
باآلالف(

 

279.2268.2288.1278.1

567.3546.3

2010 2018

معدل نمو عال للسكان 
بمعدل سنوي 3.5% 

 خالل الفترة 
ً
سنويا

2018-2010
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التوزيع الجغرافي

مــس الســكان العمانييــن فــي الســلطنة يقيمون 
ُ

بلــغ عــدد الســكان العمانييــن فــي محافظــة مســقط نحــو 544 ألــف عمانــي؛ أي أن أكثــر مــن خ
فــي محافظــة مســقط، وجــاءت محافظــة شــمال الباطنــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الســكان العمانييــن المقيميــن فيهــا بنحــو 505 
آالف عمانــي يشــكلون مــا نســبته نحــو %20 مــن إجمالــي العمانييــن فــي الســلطنة لعــام 2018، فــي المقابــل بلــغ عــدد العمانييــن المقيميــن 

فــي محافظــة الوســطى نحــو 25 ألــف مواطــن عمانــي يشــكلون مــا نســبته %1 فقــط مــن إجمالــي العمانييــن فــي الســلطنة.

الجدول )2(: التوزيع النسبي السكان العمانيين في سلطنة عمان حسب المحافظة )2018( )%(

النوع االجتماعيالمحافظة

اإلجماليإناثذكور

21.420.821.1محافظة مسقط

8.58.38.4محافظة ظفار

1.21.11.1محافظة مسندم

2.32.12.2محافظة البريمى

13.613.913.7محافظة الداخلية

19.619.519.6محافظة شمال الباطنة

11.812.011.9محافظة جنوب الباطنة

 محافظة جنوب
8.08.18.1الشرقية

 محافظة شمال
6.87.16.9الشرقية

6.06.16.0محافظة الظاهرة

1.00.91.0محافظة الوسطى

100.0100.0100.0المجموع
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وعنــد دراســة نســبة الشــباب فــي محافظــات الســلطنة، نجــد أنهــا تتــراوح مــا بيــن %23.2-%22 مــن إجمالــي الُعمانييــن فــي المحافظــة. فقــد 
بلغــت نســبة الشــباب فــي محافظــة شــمال الباطنــة نحــو %23.2 مــن مجمــل ســكان المحافظــة وهــي بذلــك تضــم أعلــى نســبة للشــباب على 
مســتوى محافظــات الســلطنة، فــي حيــن جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة محافظتــي ظفــار ومســندم بنســبة %23.1 لــكل منهمــا، وانخفضــت 
نســبة الشــباب فــي محافظــة جنــوب الشــرقية إلــى %20.2 مــن مجمــل ســكان المحافظــة وبذلــك تكــون محافظــة جنــوب الشــرقية أقــل 

محافظــات الســلطنة مــن حيــث نســبة الشــباب المقيميــن فــي تلــك المحافظــة مــن إجمالــي ســكانها.

مانيين حسب المحافظة )2018(
ُ

ماني من إجمالي الع
ُ

الشكل )5(: نسبة الشباب الع
 

الفئات العمرية والنوع

يــع العمــري للســكان العمانييــن ارتفــاع نســبة  يمتــاز المجتمــع الُعمانــي بأنــه مجتمــع فتــي، حيــث يظهــر التوز
يــة األخــرى، حيــث قــدرت نســبة األفــراد ضمــن الفئــة  األفــراد صغــار الســن والشــباب مقارنــة بالفئــات العمر

يــة أقــل مــن 30 ســنة )2018( فــي الســلطنة بنحــو %65 مــن إجمالــي الُعمانييــن. العمر

يــة أقــل مــن 17 ســنة، وأكثــر مــن خمــس الســكان )22%(  حوالــي )%42( مــن العمانييــن ضمــن الفئــة العمر
يــة المصنفــة كشــباب )29-18(، وذلــك الرتفــاع معــدالت اإلنجــاب والخصوبــة الســائدة  فــي الفئــة العمر
فــي الســلطنة، فــي المقابــل فقــد بلغــت نســبة الُعمانييــن كبــار الســن )60 ســنة فأكثــر( إلــى نحــو %6 فقــط، 
مــع مالحظــة ارتفــاع نســبة كبــار الســن مــن اإلنــاث مقابــل كبــار الســن مــن الذكــور نتيجــة الرتفــاع توقــع البقــاء 

لإلنــاث مقابــل الذكــور كمــا هــو متوقــع.

.ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية
.نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

21.9%23.2%
23.1%

22.8%

22.0%

21.1%

23.1%

21.5%

20.3%

20.2%

22.1%

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

سلطنة 
%22.0عمان

مجتمع فتـي، أكثر من 
مس السكان ضمن فئة 

ُ
خ

الشباب )18 – 29( 
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الجدول )3(: التوزيع النسبي للسكان العمانيين حسب العمر والنوع )2018( )%(

 كال النوع
االجتماعي إناث ذكور الفئة العمرية

42.4 41.9 42.8 0-17

22.0 21.8 22.2 18-29

29.7 30.0 29.5 30-59

5.9 6.3 5.5 60+

2,579,236 1,279,495 1,299,741 اإلجمالي

2 الشباب والصحة
الوفيات بين الشباب

انخفضــت أعــداد الوفيــات الشــباب بنســبة %37.5 فــي الفتــرة مــا بيــن 2008 - 2018، حيــث كان عــدد 
الوفيــات الشــباب يعــادل 459 وفــاة فــي العــام 2008 أمــا العــام 2018 فقــد كانــت 287 حالــة وفــاة. 
ــر مــن %53 خــالل العشــر  ــة بأكث ــال انخفضــت حــاالت الوفــاة فــي شــمال وجنــوب الباطن فعلــى ســبيل المث
ســنوات. لكــن المحافظــة الوحيــدة التــي حصــل فيهــا ارتفــاع لعــدد وفيــات الشــباب هــي مســقط، حيــث 

كانــت 61 عــام 2008 وارتفعــت إلــى 67 حالــة وفــاة فــي 2018.

ــن الشــباب العمانييــن قــد بلغــت فــي العــام 2018 أقــل مــن  ــات إلــى أن نســبة حــاالت الوفــاة بي تشــير البيان
يــة 29-18، وكمــا هــو متوقــع  حالــة واحــدة )0.51( لــكل ألــف لــكل 1000 شــاب ُعمانــي فــي الفئــة العمر
فــإن نســب الوفــاة بيــن الشــباب الذكــور أعلــى مقارنــة باإلنــاث الشــابات، إذ بلغــت 3 حــاالت وفــاة بيــن الشــباب 

الذكــور لــكل حالــة وفــاة واحــدة بيــن الشــابات اإلنــاث.

الشباب حاملي بطاقة معاق

بلــغ إجمالــي عــدد حاملــي بطاقــة معــاق علــى مســتوى الســلطنة 31,727 فــي العــام 2018، منهــم 20,698 مــن الذكــور و11,029 مــن 
اإلنــاث. وقــد بلغــت نســبة الشــباب )18 – 29( بيــن حاملــي بطاقــة معــاق حوالــي 26%.

إذا مــا قورنــت أعــداد الشــباب حاملــي بطاقــة معــاق )حوالــي 8 آالف( بأعــداد الشــباب علــى مســتوى 
الســلطنة فــإن نســبة اإلعاقــة بيــن الشــباب ال تتجــاوز أكثــر مــن %1.5. وحســب النــوع االجتماعــي فــإن 1.8% 
مــن إجمالــي الشــباب الذـكـور يحملــون بطاقــة معــاق )حوالــي 5 آالف(، و%1.1 مــن إجمالــي الشــابات 
يحملــون بطاقــة معــاق )حوالــي 3 آالف(. وبالمجمــل فــإن نســبة النــوع مقدارهــا 164 شــاب حامــل بطاقــة 

معــاق مقابــل 100 شــابة حاملــة لبطاقــة معــاق.

يمــي وشــمال الشــرقية هــم األعلــى فــي نســبة اإلعاقــة  علــى مســتوى المحافظــات كانــت محافظتــي البر
ــن الشــباب  ــن الشــباب، وبنســبة %1.9 و%1.8 علــى التوالــي. وقــد كانــت النســبة األقــل مــن اإلعاقــة بي بي

فــي محافظــة الوســطى بنســبة %1 بيــن الشــباب.

إنخفاض كبير بنسبة 
%37.5 في أعداد 

الوفيات الشباب خالل 10 
سنوات )2008 – 2018(

مستويـات الوفيات بين 
الشباب الذكور أعلى 
بأكثر من 3 اضعاف 

وفيات الشابات

أعداد حاملي بطاقة 
معاق من الشابات أقل 
بكثير من حملة البطاقة 

من الشباب الذكور.

نسبة اإلعاقة بين 
الشباب ال تتجاوز 1.5% 

في العام 2018.
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الشكل )6(: نسبة حاملي بطاقة معاق بين الشباب )18 – 29( حسب المحافظة عام 2018م

 

ــا، حيــث كانــت النســبة 
ً

كانــت نســبة اإلعاقــة بيــن الشــابات أقــل مــن مثيلهــا عنــد الشــباب الذكــور علــى مســتوى الســلطنة وكل المحافظــات أيض
يمــي، والنســبة األقــل فــي محافظتــي مســندم والوســطى بأقــل مــن %1. وكانــت النســبة األعلــى  األعلــى بيــن اإلنــاث فــي محافظــة البر
يمــي وشــمال الشــرقية بنســبة %2.3، واألقــل محافظــة الوســطى ومســقط بنســبة 1.3%  لإلعاقــة بيــن الذكــور فــي محافظتــي البر

و%1.4 علــى التوالــي.

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

1.5%
1.4%

1.5%

1.9%

1.6%

1.7%

1.4%

1.0%

1.8%

1.5%

1.2%

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

سلطنة 
%1.5عمان
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الشكل )7(: نسبة اإلعاقة بين الشباب )18 – 29( حسب المحافظة والنوع عام 2018م

 

الشباب وحاالت اإلصابة بمرض اإليدز

بلــغ عــدد الشــباب العمانــي الذيــن تــم تشــخيصهم باإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة )HIV( لعــام 
، منهــم 47 شــاب و14 شــابة، فــي حيــن تــم تســجيل إصابــة 37 

ً
 عمانيــا

ً
2018 فــي ســلطنة عمــان 61 شــابا

شــاب فقــط عــام 2008، بارتفــاع قــدره %65 بالمقارنــة ببيانــات عــام 2008.

علــى مســتوى المحافظــات لوحــظ تســجيل أكبــر عــدد مــن المصابيــن بيــن الشــباب العمانــي فــي محافظــة 
ــن الشــباب العمانــي لعــام  ــر مــن ثلــث الحــاالت المســجلة )%36( بي ــة ويمثلــون أكث مســقط بواقــع 22 حال

.2018

حســب النــوع االجتماعــي، فــإن حــاالت اإلصابــة بيــن الشــابات أقــل بكثيــر مــن الحــاالت بيــن الشــباب الذكــور. وقــد 
انخفضــت حــاالت اإلصابــة بيــن الشــابات العمانيــات بنســبة %7 فــي الفتــرة 2008 – 2018. ولــم تســجل أي حالــة بيــن الشــابات فــي محافظــات 

جنــوب الشــرقية وشــمال الشــرقية ومســندم والوســطى عــام 2018.

البريمي

مسقط

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.8%

2.1%

1.6%

2.3%

1.2%

1.9%

1.3%

99.1

1.1%

1.6%

0.8%

1.3%

1.1%

1.8%
100.4

99.5

1.0%
1.4%

1.1%

1.8%

1.4%

2.3%

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

مسندم

إناث
ذكور

1.1%
1.8%

سلطنة 
عمان

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

انخفاض حاالت اإلصابة 
بين الشابات العمانيات 
بنسبة %7 خالل العشر 
سنوات )2008 – 2018(
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3 الشباب والتعليم
اإللتحاق بالتعليم العالي بين الشباب

بلــغ عــدد الشــباب العمانــي 22-18 الملتحقيــن بالتعليــم العالــي لعــام 2017 /2018 نحــو 64 الــف شــاب 
وشــابة منهــم نحــو 24 ألــف شــاب مقابــل نحــو 40 ألــف شــابة، أي أن الشــابات العمانيــات يشــكلن نحــو 61% 
مــن إجمالــي الشــباب العمانــي 22-18 ســنة الملتحــق بالتعليــم العالــي، وهــذا يعكــس مــدى اهتمــام 

الشــابات باإللتحــاق بالتعليــم العالــي.

وتشــير البيانــات حــول الشــباب الملتحقيــن بالتعليــم العالــي أن هنالــك نحــو 60 ألــف شــاب وشــابة ُعمانييــن 
الملتحــق  الُعمانــي  بالتعليــم داخــل الســلطنة يشــكلون مــا نســبته %94 مــن إجمالــي الشــباب  ملحقــون 
بالتعليــم العالــي، مقابــل نحــو 3700 شــاب وشــابة ملتحقــون بالتعليــم العالــي خــارج الســلطة وهــذه الفئــة 

ال تشــكل ســوى قــل مــن %6 فقــط مــن إجمالــي الشــباب العمانــي 22-18 الملتحــق بالتعليــم العالــي.

وبنــاء علــى ذلــك، بلغــت نســبة اإللتحــاق الصافــي بالتعليــم العالــي للشــباب العمانــي لعــام 2017/ 2018 
الذكــور %21 مقابــل 35%  للشــباب  العمانــي 22-18 ســنة، فبلغــت  الشــباب  إجمالــي  نحــو %28 مــن 

للشــابات.

ماني )18 - 22( حسب النوع )2017 /2018( 
ُ

الشكل )8(: صافي اإللتحاق في التعليم العالي للشباب الع
 

يمــي حوالــي %37 )%48 للشــابات، مقابــل  علــى مســتوى المحافظــات، بلغــت نســبة اإللتحــاق الصافــي بالتعليــم العالــي فــي محافظــة البر
%27 للذكــور( كأعلــى نســبة إلتحــاق صافــي فــي التعليــم العالــي تليهــا محافظــة جنــوب الشــرقية بنســبة إلتحــاق صافــي بلــغ نحــو %32 بيــن 
الشــباب الُعمانــي، فــي حيــن بلغــت نســبة اإللتحــاق الصافــي للتعليــم العالــي بيــن الشــباب فــي محافظــة الوســطى أقــل مــن %10 فقــط، 

وهــي بذلــك أقــل نســبة إلتحــاق بيــن محافظــات الســلطنة.

اإللتحاق في الكليات المهنية

يــة )22-18( مــن إجمالــي الملتحقيــن فــي التعليــم العالــي %2.3. وقــد  بلــغ إجمالــي نســبة الملتحقيــن فــي الكليــات المهنيــة مــن الفئــة العمر
كانــت نســبة اإللتحــاق األعلــى فــي محافظــة ظفــار )%7.1( تليهــا محافظــة الظاهــرة )%3.8(، أمــا نســبة اإللتحــاق األدنــى بيــن المحافظــات 

كانــت محافظــة مســقط )%1( ومحافظــة الداخليــة )%1.3( ومحافظــة شــمال الشــرقية )1.4%(.

كال النوع االجتماعي

28%

الشابات

35%
الشباب

21%

نسب االلتحاق بالتعليم 
العالي مرتفعة بين 

الشابات اإلناث بالمقارنة 
مع الشباب الذكور، ما 

عدا محافظة الوسطى 
فنسبة اإللتحاق 
متساوية بينهم. 
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جدول )5(: نسبة الملتحقين من الفئة العمرية 22-18 في الكليات المهنية من إجمالي الملتحقين في 

التعليم العالي 2017/2018

النوعالمحافظة

اإلجماليإناثذكور

%2.6%3.3%1.7محافظة البريمى

%1.3%1.1%1.6محافظة الداخلية

%3.8%4.1%3.3محافظة الظاهرة

%1.8%1.8%1.8محافظة الوسطى

%1.9%1.8%2.3محافظة جنوب الباطنة

%2.9%2.8%2.9محافظة شمال الباطنة

%7.1%6.4%8.2محافظة ظفار

%1.0%0.8%1.2محافظة مسقط

%2.5%2.3%2.8محافظة مسندم

%2.8%2.2%3.8محافظة جنوب الشرقية

%1.4%1.5%1.3محافظة شمال الشرقية

%2.3%2.2%2.5اإلجمالي

ــن فــي التعليــم  ــة )22-18( مــن إجمالــي الملتحقي ي ــة العمر ــة مــن الفئ ــات المهني ــن فــي الكلي مــن حيــث النــوع، بلــغ إجمالــي نســبة الملتحقي
العالــي %2.5 للذكــور و%2.2 لإلنــاث. ومــن المالحــظ أن نســبة اإللتحــاق األعلــى للذكــور كانــت فــي محافظتــي ظفــار )%8.2( وجنــوب 
الشــرقية )%3.8(، أمــا النســبة األدنــى لإللتحــاق بيــن الذكــور فقــد كانــت فــي محافظــة مســقط )%1.2( وشــمال الشــرقية )%1.3(. أمــا 
نســبة اإللتحــاق لإلنــاث فقــد كانــت األعلــى فــي محافظــة ظفــار )%6.4( والظاهــرة )%4.1(، أمــا النســبة األدنــى لإللتحــاق لإلنــاث فهــي فــي 

محافظــة مســقط )%0.8( والداخليــة )1.1%(.

4 الشباب واستخدام االنترنت
تشــير البيانــات أن غالبيــة الشــباب )18 – 29( يســتخدمون اإلنترنــت. إذ بلغــت نســبة الشــباب الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت حوالــي %91فــي العــام 
 مقارنــة بالعــام 2013 )%85.7(. بالمقابــل فقــد ارتفــع االســتخدام بيــن الشــباب الذكــور بشــكل طفيــف مــن 89% 

ً
2016، والــذي يمثــل ارتفاعــا

 مــن %80 عــام 2013 إلــى %90 عــام 
ً
 الفتــا

ً
إلــى %91 فــي الفتــرة 2013 – 2016. أمــا الشــابات فقــد شــهد اســتخدامهن لإلنترنــت ارتفاعــا

2016، وبذلــك فــإن هنالــك تقــارب كبيــر فــي اســتخدام اإلنترنــت بيــن الشــباب والشــابات، ممــا يقلــص الفجــوة حســب النــوع. تجــدر اإلشــارة إلــى 
أنــه تــم اســتخدام ســنوات المقارنــة 2013 و 2016م وذلــك ألنهمــا الســنتان التــي تــم فيهمــا االســتطالع الــذي تطــرق الســتخدام االنترنــت 

للشــباب.
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الشكل )9(: نسبة الشباب مستخدمي اإلنترنت حسب النوع االجتماعي لعامي 2013 و 2016

 

 في اســتخدام اإلنترنت بين الشــباب )18 – 29( في الفترة ما بين 2013 – 2016. لكن بعض المحافظات 
ً
شــهدت أغلبية المحافظات ارتفاعا

 في االستخدام، وهي محافظة الوسطى والبريمي ومسندم وظفار والداخلية بأقل من 1%.
ً
 طفيفا

ً
شهدت انخفاضا

الشكل )10(: نسبة الشباب )18 – 29( مستخدمي اإلنترنت حسب المحافظة لعامي 2013 و 2016م
 

كانــت النســبة األعلــى للشــباب مســتخدمي اإلنترنــت فــي محافظــة مســقط بواقــع %95، وأقلهــا فــي محافظــة ظفــار فبلغــت هــذه 
النســبة نحــو %77 فقــط مــن إجمالــي الشــباب فــي محافظــة ظفــار. وحســب النــوع اإلجتماعــي فــإن اســتخدام اإلنترنــت لــدى الشــباب الذكــور 

أعلــى منــه لــدى الشــابات اإلنــاث فــي كل المحافظــات ماعــدا محافظــات ظفــار ومســندم والوســطى.

5 الشباب وسوق العمل
الباحثون عن عمل

بلغــت نســبة الباحثيــن عــن عمــل بيــن الشــباب العمانــي حوالــي %5 مــن إجمالــي الشــباب العمانــي فــي الســلطنة لعــام 2018، أي حوالــي 34 
ألــف باحــث وباحثــة عــن عمــل. ومــن حيــث النــوع االجتماعــي فــإن نســبة الباحثيــن عــن عمــل بيــن الشــباب الذكــور تعــادل %3.8، أمــا نســبة الباحثــات 

عــن عمــل بيــن الشــابات فتســاوي 6%.

2016

90.5%
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91%90%80% 89%
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الجدول )6( نسبة الشباب الباحثين عن عمل حسب المحافظة والنوع االجتماعي )2018(

علــى مســتوى المحافظــات، كانــت النســبة األعلــى للشــباب الباحثيــن عــن العمــل فــي محافظــة مســندم والتــي بلغــت %7، وأقلهــا فــي 
محافظــة مســقط؛ حيــث بلغــت نحــو %3 فقــط مــن إجمالــي الشــباب داخــل القــوى العاملــة فــي محافظــة مســقط. وكانــت أعلــى نســبة 
ــات عــن عمــل فــي محافظتــي الظاهــرة ومســندم بنســبة %8.1 و%8 علــى التوالــي، وأقلهــا فــي مســقط والوســطى  للشــابات الباحث

بنســبة %4.3 و%4.6 علــى التوالــي.

الشباب في قطاع العمل العام والخاص

بلــغ إجمالــي الشــباب )18 – 29( العامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص 226 ألــف شــاب وشــابة، %82 منهــم مــن الشــباب الذكــور و18% 
منهــم مــن الشــابات فــي العــام 2016. يعمــل فــي القطــاع العــام 143 ألــف شــاب وشــابة، حيــث %84 منهــم مــن الشــباب الذكــور و16% 
مــن الشــابات. وبلغــت نســبة الشــباب العامليــن فــي القطــاع الخــاص نحــو %37 مــن إجمالــي الشــباب العمانــي العامليــن فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص، يتوزعــون حســب النــوع االجتماعــي بيــن %78.5 شــباب ذكــور و%21.5 شــابات فــي عــام 2016. تجــدر اإلشــارة إلــى أن أحــدث بيانــات 
يــة كان لعــام 2016م، وهــو العــام الــذي أجــري فيــه المســح األســري الشــامل. تفصيليــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص حســب الفئــات العمر

 كال النوعإناثذكورالمحافظة
االجتماعي

%3.1%4.3%2.1مسقط 

%5.1%5.4%4.7ظفار 

%7.0%8.0%6.0مسندم 

%6.1%7.8%4.6البريمي 

%5.0%6.0%4.1الداخلية 

%4.8%6.4%3.2شمال الباطنة

%5.4%6.7%4.1جنوب الباطنة

%6.1%6.5%5.8جنوب الشرقية

%5.9%6.7%5.1شمال الشرقية

%6.5%8.1%5.0الظاهرة

%4.9%4.6%5.3الوسطى

%4.93%6.05%3.84اإلجمالي
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الشكل )11(: الشباب العاملون في القطاع الخاص والعام حسب النوع االجتماعي عام 2016

 

علــى مســتوى المحافظــات، كانــت النســبة األعلــى للشــباب العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي محافظــة مســقط بواقــع %48 مــن إجمالــي 
الشــباب العامليــن فــي المحافظــة، تليهــا محافظــة الوســطى )%45( والداخليــة )%40(، وأقلهــا فــي محافظــة ظفــار فبلغــت هــذه النســبة 

نحــو %22 مــن إجمالــي العامليــن الشــباب فــي محافظــة ظفــار فــي عــام 2016.

الشكل )12(: نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص والعام حسب المحافظة عام 2016
 

الشباب العاملون في القطاع 
الخاص

36.6%

78.5%21.5%84%16%

الشباب العاملون في القطاع 
العام

63.4%

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

75%

107.2

67%
33%

71%

29%

60%
40%

78%
22%

55%

45%

67%
33%

68%
32%

52%
48%

69%

31%

61%

39%

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

63%
37%

السلطنة

قطاع عام
قطاع خاص

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.
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الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب

يــب بشــكل طفيــف مــن %31.6 عــام 2008  انخفضــت نســبة الشــباب العمانــي خــارج التعليــم والعمــل والتدر
إلــى %31.4 عــام 2016؛ أي انخفــاض بمــا ال يتجــاوز %0.6. كمــا انخفضــت نســبة الشــباب الذكــور خــارج 
يــب مــن %16.8 )2008( إلــى %16.2 )2016(، أي انخفــاض بنســبة %3.6. أمــا  التعليــم والعمــل والتدر
يــب فقــد انخفضــت النســبة مــن %51.3 )2008( إلــى %47.9، أي  الشــابات خــارج التعليــم والعمــل والتدر
يــب  انخفــاض بنحــو %6.6. تجــدر اإلشــارة إلــى أن أحــدث بيانــات تفصيليــة للشــباب خــارج التعليــم والعمــل والتدر

كان لعــام 2016م، وهــو العــام الــذي أجــري فيــه المســح األســري الشــامل.

الشكل )13(: نسبة الشباب )18 – 29( خارج التعليم والعمل والتدريب حسب النوع االجتماعي )2008 – 
)2016

 

يــب فــي محافظــة مســقط وبنســبة %24؛  كانــت النســبة األقــل للشــباب خــارج التعليــم والعمــل والتدر
وهــي األقــل بيــن الشــابات وبنســبة %36.2 واألقــل كذلــك بيــن الشــباب الذكــور وبنســبة %12.3. وقــد 
يــب فــي محافظــة الوســطى )%52.5( وهــي  كانــت النســبة األعلــى للشــباب خــارج التعليــم والعمــل والتدر

 للشــابات وبنســبة 80%. 
ً
مرتفعــة جــدا

الشكل )14(: نسبة الشباب )18 – 29( خارج التعليم والعمل والتدريب حسب المحافظة والنوع 
االجتماعي عام 2016

 

انخفاض طفيف في نسبة 
الشباب )18 – 29( خارج 

التعليم والعمل والتدريب 
بنسبة.

20082016

16.8%51.3%16.2%47.9%

31%

48%

16%

53%

26%
32%

47%

20%

35%

53%

19%

37%

53%

23%
31%

47%

15%

32%

51%

15%

31%

48%

15%

32%

49%

17%

37%

57%

18%

38%

56%

20%
24%

12%

36%

 سلطنة
عمان

 شمالالظاهرةالوسطى
الشرقية

 جنوب
الشرقية

 جنوب
الباطنة

 شمال
الباطنة

مسقطظفار مسندم البريميالداخلية 

ذكورإناثكال الجنسين

انخفاض  نسبة الشباب 
خارج التعليم والعمل 

والتدريب بنسبة 3.6% 
بين الشباب الذكور 

و%6.6 بين الشابات.  

80%
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رواد األعمال الشباب

ياديــات األعمــال. يتركــز  ياديــي األعمــال الذكــور و%29 مــن ر يبلــغ عــدد رواد األعمــال فــي ســلطنة ُعمــان 37,838 رائــد عمــل، منهــم %71 مــن ر
غالبيــة رواد األعمــال فــي محافظــة مســقط )%34( ومحافظــة شــمال الباطنــة )%15( ومحافظــة الداخليــة )13%(.

مرية والنوع االجتماعي )2018(
ُ

الشكل )15(: رواد األعمال حسب الفئة الع
 

مــس، ومــن بيــن رواد األعمــال 
ُ

تشــير البيانــات لعــام 2018 أن نحــو %17 مــن رواد األعمــال هــم مــن فئــة الشــباب )18 – 29( أي أقــل مــن الخ
الذكــور فــإن %17 منهــم هــم رواد أعمــال شــباب )29-18(، وبالمقابــل فــإن %16 مــن رائــدات األعمــال هــن مــن الشــابات )29-18(. وعلــى 
مســتوى المحافظــات كانــت النســبة األعلــى للشــباب العمانــي المصنفــون كــرواد أعمــال فــي محافظــة الوســطى فبلغــت %27 مــن 
إجمالــي األفــراد المصنفيــن كــرواد أعمــال فــي المحافظــة، وأقلهــا فــي محافظــة مســندم فبلغــت هــذه النســبة نحــو %7 للشــباب مــن 

إجمالــي رواد األعمــال فــي محافظــة مســندم.  

الشكل )16(: نسبة رواد األعمال الشباب من إجمالي رواد األعمال حسب المحافظة )2018(

ياديون الشباب الر

) 29 - 18 ( 

ياديون من كافة  الر
الفئات العمرية

72%28%71%29%

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.
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15%16%
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15%
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17%

21%
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23%

19%

15%
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جزر الديمانيات

سلطنة 
%17عمان
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6 الشباب والمشاركة المجتمعية
الشباب والعمل التطوعي

بلغــت نســبة الشــباب )18 – 29( عــام 2018 والذيــن شــاركوا فــي أعمــال تطوعيــة حوالــي %30، بواقــع %34 للشــباب الذـكـور، وكانــت 
النســبة أقــل بيــن اإلنــاث الشــابات وتعــادل %26 مــن إجمالــي الشــابات فــي الســلطنة. مــع العلــم أن نســبة الشــباب الذيــن شــاركوا فــي أعمــال 
تطوعيــة فــي العــام 2014 كانــت أعلــى وبنســبة %37 مــن إجمالــي الشــباب المســتطلعين عــام 2014. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم اســتخدام 
ســنوات المقارنــة 2014 و 2018م وذلــك ألنهمــا الســنتان التــي تــم فيهمــا االســتطالع الــذي تطــرق للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي 

والخيــري للشــباب.

الشكل )17(: نسبة الشباب العماني الذين شاركوا في أعمال تطوعية حسب النوع االجتماعي )2014، 
)2018

 

على مســتوى المحافظات انخفضت نســبة مشــاركة الشــباب في األعمال التطوعية ما بين العامين 2014 و2018 في جميع المحافظات 
عــدا محافظــة الداخليــة والتــي ارتفعــت فيهــا المشــاركة مــن %38 عــام 2014 إلــى %43 عــام 2018، وكذلــك محافظــة جنــوب الباطنــة 
مــن %26 إلــى %29 بيــن العاميــن 2014 والعــام 2018. وقــد كانــت النســبة األعلــى لمشــاركة الشــباب فــي األعمــال تطوعيــة عــام 2018 
يمــي حيــث قــام نحــو %21 فقــط مــن  فــي محافظــة الداخليــة بواقــع %43 مــن المســتطلعين فــي المحافظــة، وأقلهــا فــي محافظــة البر

الشــباب بأعمــال تطوعيــة.

20142018

ذكور إناث كال الجنسين

30%

37%

26%

34%34%

41%
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الشكل )18(: نسبة الشباب )18 – 29( الذين قاموا بأعمال تطوعية حسب المحافظة عام 2018

 

7 الشباب والمشاركة السياسية
الشباب في المناصب اإلشرافية

 )%81.7 ذكــور و%18.3 إنــاث(. يتركــز العاملــون فــي المناصــب اإلشــرافية فــي محافظــة 
ً
يعمــل فــي المناصــب اإلشــرافية 46,102 إشــرافيا

مســقط )%36( وشــمال الباطنــة )%13.2( والداخليــة )%9.4(. وقــد بلغــت نســبة الشــباب العامليــن فــي المناصــب اإلشــرافية حوالــي 10% 
مــن إجمالــي المناصــب اإلشــرافية فــي الســلطنة )%54 شــباب ذكــور و%46 شــابات(. تجــدر اإلشــارة إلــى أن أحــدث بيانــات تفصيليــة للشــباب 

الذيــن يعملــون فــي المناصــب اإلشــرافية كان لعــام 2016م، وهــو العــام الــذي أجــري فيــه المســح األســري الشــامل.

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

29%25%
38%

21%

24%

43%

35%

23%
23%

37%

28%

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

سلطنة 
%30عمان



31
مرية والنوع االجتماعي عام 2016

ُ
الشكل )19(: الشباب في المناصب اإلشرافية حسب الفئة الع

 

بمقارنــة أعــداد الشــباب حســب النــوع اإلجتماعــي، يتضــح أن %6 هــي نســبة الشــباب الذكــور مــن إجمالــي الذكــور العامليــن فــي المناصــب 
اإلشــرافية. أمــا الشــابات فيمثلــن نحــو %24 مــن إجمالــي المناصــب اإلشــرافية للنســاء؛ أي أن الشــابات يحظيــن بنحــو ربــع المناصــب اإلشــرافية 

التــي تســتحوذ عليهــا إجمالــي الســيدات.

الشكل )20(: نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية حسب المحافظة عام 2016
 

الشباب

) 29 - 18 ( 

العاملون في 
المناصب اإلشرافية

54%46%81.7%18%

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.
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علــى مســتوى المحافظــات، فــإن نســبة الشــباب العامليــن فــي المناصــب اإلشــرافية هــي األعلــى فــي شــمال الشــرقية )%25( والوســطى 

)%23(، أمــا النســبة األقــل مــن الشــباب العامليــن فــي المناصــب اإلشــرافية فكانــت فــي محافظــة مســندم )%1( والظاهــرة )2%(.

الشكل )21(: نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية حسب المحافظة والنوع االجتماعي عام 2016
 

مشاركة الشباب في انتخابات أعضاء مجلس الشورى

بلــغ عــدد الشــباب الُعمانــي )18 – 29( المشــارك فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى لعــام 2015 فــي ســلطنة عمــان نحــو 107 آالف 
 مــن نحــو 89 ألــف شــاب وشــابة كانــوا قــد شــاركوا فــي انتخابــات أعضــاء 

ً
شــاب وشــابة، منهــم 58 ألــف شــاب و49 ألــف شــابة، مرتفعــا

مجلــس الشــورى عــام )2003 - 2007( ، بارتفــاع بنســبة %20. تجــدر اإلشــارة إلــى أن آخــر انتخابــات لمجلــس الشــورى وقــت إعــداد هــذه 
الدراســة كان للفتــرة الثامنــة عــام )2015 - 2019(.

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.
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الشكل )22(: الشباب )21 – 29( المشاركين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى حسب النوع 

االجتماعي الفترة الخامسة )2003-2007( والفترة الثامنة )2015 - 2019(
 

علــى مســتوى المحافظــات، كان أكبــر عــدد مــن الشــباب المشــاركين فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى فــي محافظــة شــمال الباطنــة 
بحوالــي 20 ألــف شــاب وشــابة وأقلهــا مشــاركة بيــن الشــباب فــي محافظــة مســندم إذ بلــغ عــدد المشــاركين فــي اإلنتخابــات نحــو 1337 

شــاب وشــابة فقــط.

وقــد بلــغ عــدد الشــابات المشــاركات فــي انتخابــات مجلــس الشــورى 49 ألــف شــابة بارتفــاع كبيــر بنســبة %49 مقارنــة بانتخابــات أعضــاء مجلــس 
يمــي بأكثــر مــن الضعــف، والداخليــة بحوالــي ضعــف المشــاركة.  فــي محافظتــي الوســطى والبر

ً
الشــورى عــام 2003، وقــد كان االرتفــاع بــارزا

مشاركة الشباب في انتخابات أعضاء المجالس البلدية

بلــغ عــدد الشــباب العمانــي المشــارك فــي انتخابــات أعضــاء المجالــس البلديــة لعــام 2016 نحــو 91 ألــف شــاب وشــابة، منهــم 47 ألــف شــاب 
 مــن نحــو 124 ألــف شــاب وشــابة كانــوا قــد شــاركوا فــي انتخابــات أعضــاء المجالــس البلديــة عــام 2012، بانخفــاض 

ً
و44 ألــف شــابة، منخفضــا

قــدره 31 الــف شــاب وشــابة مــا بيــن انتخابــات المجالــس البلديــة لعــام 2012 وانتخابــات المجالــس البلديــة لعــام 2016، وذلــك باســتثناء 
 الشــباب الذكــور بنســبة ارتفــاع %6 فــي 

ً
محافظــة الوســطى والتــي ارتفعــت فيهــا مشــاركة الشــباب بنســبة %3 )2012 – 2016(، خصوصــا

المشــاركة. تجــدر اإلشــارة إلــى أن أول انتخابــات للمجالــس البلديــة فــي الســلطنة كانــت فــي عــام 2012م، وآخــر انتخابــات وقــت إعــداد هــذه 
الدراســة كانــت لعــام 2016م.

علــى مســتوى المحافظــة كان أكبــر عــدد مــن الشــباب العمانــي الذيــن شــاركوا فــي انتخابــات أعضــاء المجالــس البلديــة عــام 2016 فــي 
محافظــة شــمال الباطنــة بواقــع 17 ألــف شــاب، وأقلهــا مشــاركة بيــن الشــباب فــي محافظــة مســندم إذ بلــغ عــدد المشــاركين فــي 

اإلنتخابــات نحــو 1240 شــاب فقــط.

الشكل )23(: الشباب )21 – 29( المشاركين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية حسب النوع 
االجتماعي )2012، 2016(
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أطلــق المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات مبــادرة وطنيــة لتطوير«دليــل تنميــة الشــباب 
الُعمانــي« بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس واللجنــة الوطنيــة للشــباب، ويعتبــر دليــل 
 مــن عــدة مجــاالت تنــدرج تحــت كل مجــال عــدة مؤشــرات 

ً
 مركبــا

ً
تنميــة الشــباب مقياســا

فرعيــة، بحيــث يعّبــر الدليــل عنهــا مجتمعــة ليعكــس بالتالــي تنميــة الشــباب علــى المســتوى 
أنــه مقيــاس وطنــي، فــإن مشــاركة الجهــات الرســمية الوطنيــة وذوي  الوطنــي. وبمــا 
 فــي إعــداد الدليــل والتشــاور حــول المجــاالت والمؤشــرات واألوزان 

ً
العالقــة هامــة جــدا

لدليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي. لذلــك فقــد تــم االجتمــاع والتشــاور مــع الجهــات الرســمية 
 مــن وزارة الصحــة، ووزارة التربيــة والتعليــم، 

ً
والــوزارات المختصــة بهــذا الشــأن وبمشــاركة كال

ووزارة التعليــم العالــي – مركــز القبــول الموحــد، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة القــوى 
العاملــة، واألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط.

الفصل الثاني: 
ماني

ُ
دليل تنمية الشباب الع
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ماني
ُ

1 نتائج تحليل دليل تنمية الشباب الع
، وهــو يســهل علــى صانــع القــرار تلخيــص مؤشــرات متعــددة فــي مجــاالت مختلفــة. ولذلــك فــإن 

ً
ــا  مركب

ً
يعتبــر دليــل تنميــة الشــباب مقياســا

دليــل تنميــة الشــباب لــه مقيــاس معيــاري )0 – 1( يســتخدم لمعرفــة مســتوى التنميــة علــى المســتوى الوطنــي، أو المحافظــات، أو النــوع 
االجتماعــي أو المجــاالت.

ماني حسب المؤشرات والمجاالت على مستوى السلطنة
ُ

جدول )7(: نتائج دليل تنمية الشباب الع

 قيمةالمؤشراتالمجال
المؤشر

 قيمة
المجال

التعليم

        نسبة اإللتحاق الصافي في التعليم العالي )18 - 22(
0.480 

0.554         نسبة الملتحقين في الكليات المهنية من إجمالي الملتحقين في التعليم العالي
0.208 

        نسبة مستخدمي االنترنت من الشباب )18 - 29(
0.718 

الصحة

        نسبة الوفيات الشباب من إجمالي الشباب
0.779 

0.726         نسبة ذوي اإلعاقة الشباب من إجمالي الشباب
0.556 

        عدد حاالت اإلصابة الجديدة HIV لكل الف شاب غير مصاب )29-18( سنة
0.757 

سوق العمل

        نسبة الباحثين عن عمل )18 - 29(
0.529 

0.582
        نسبة الشباب خارج التعليم والعمالة والتدريب )18 - 29(

0.718 

        نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص من إجمالي الشباب العاملين
0.587 

        نسبة رواد االعمال الشباب من إجمالي رواد األعمال
0.410 

 المشاركة
المجتمعية

0.386 0.386نسبة الشباب )18 - 29( اللذين قاموا بعمل تطوعي خالل  12 شهرا الماضية

 المشاركة
السياسية

 0.234نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات مجلس الشورى من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة

0.224  0.225نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات المجالس البلدية من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة

 0.209نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية من إجمالي  ذوي المناصب اإلشرافية

0.5670.567دليل تنمية الشباب الُعماني

مرتفع جدا

>0.671-10.0-0.494

منخفضمتوسطمرتفع

>0.607- 0.671>0.494- 0.607
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الدليل على المستوى الوطني

 علــى المســتوى الوطنــي حســب مقيــاس دليــل تنميــة الشــباب، فقــد بلغــت قيمتــه 0.567 
ً
ــر دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي متوســطا يعتب

 للشــابات 
ً
 أيضــا

ً
للشــباب الُعمانــي علــى مســتوى الســلطنة عــام 2018. أمــا دليــل تنميــة حســب النــوع اإلجتماعــي، فقــد كان متوســطا

الُعمانيــات والــذي بلــغ 0.577، وبمســتوى متوســط للشــباب الذكــور ويعــادل 0.567.

ماني حسب المؤشرات والمجاالت للشباب الذكور
ُ

جدول )8(: نتائج دليل تنمية الشباب الع

 قيمةالمؤشراتالمجال
المؤشر

 قيمة
المجال

التعليم

        نسبة اإللتحاق الصافي في التعليم العالي )18 - 22(
0.303 

0.520         نسبة الملتحقين في الكليات المهنية من إجمالي الملتحقين في التعليم العالي
0.236 

        نسبة مستخدمي االنترنت من الشباب )18 - 29(
0.758 

الصحة

        نسبة الوفيات الشباب من إجمالي الشباب
0.634 

0.573         نسبة ذوي اإلعاقة الشباب من إجمالي الشباب
0.334 

        عدد حاالت اإلصابة الجديدة HIV لكل الف شاب غير مصاب )29-18( سنة
0.632 

 سوق

العمل

        نسبة الباحثين عن عمل )18 - 29(
0.711 

0.713
        نسبة الشباب خارج التعليم والعمالة والتدريب )18 - 29(

0.943 

        نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص من إجمالي الشباب العاملين
0.556 

        نسبة رواد االعمال الشباب من إجمالي رواد األعمال
0.416 

 المشاركة
المجتمعية

        نسبة الشباب )18 - 29( اللذين قاموا بعمل تطوعي خالل  12 شهرا الماضية
0.517 0.517

 المشاركة
السياسية

        نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات مجلس الشورى من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة
0.265 

0.218         نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات المجالس البلدية من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة
0.225 

        نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية من إجمالي  ذوي المناصب اإلشرافية
0.138 

0.5670.567دليل تنمية الشباب الُعماني للشباب الذكور

دليل تنمية الشباب

0.567

ذكور

0.567

إناث

0.577
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ماني حسب المؤشرات والمجاالت للشابات

ُ
جدول )9(: نتائج دليل تنمية الشباب الع

 قيمةالمؤشراتالمجال
المؤشر

 قيمة
المجال

التعليم

        نسبة اإللتحاق الصافي في التعليم العالي )18 - 22 (
0.664 

0.591         نسبة الملتحقين في الكليات المهنية من إجمالي الملتحقين في التعليم العالي
0.191 

        )نسبة مستخدمي االنترنت من الشباب )18 - 29 (
0.677 

الصحة

        نسبة الوفيات الشباب من إجمالي الشباب
0.928 

0.883         نسبة ذوي اإلعاقة الشباب من إجمالي الشباب
0.785 

        عدد حاالت اإلصابة الجديدة HIV لكل الف شاب غير مصاب )29-18( سنة
0.887 

سوق العمل

        نسبة الباحثين عن عمل )18 - 29 (
0.341 

0.459
        نسبة الشباب خارج التعليم والعمالة والتدريب )18 - 29 (

0.474 

        نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص من إجمالي الشباب العاملين
0.728 

        نسبة رواد االعمال الشباب من إجمالي رواد األعمال
0.395 

 المشاركة
المجتمعية

        نسبة الشباب )18 - 29( اللذين قاموا بعمل تطوعي خالل  12 شهرا الماضية
0.255 0.255

 المشاركة
السياسية

        نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات مجلس الشورى من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة
0.202 

0.292         نسبة الشباب ) 21 - 29( المشاركين في انتخابات المجالس البلدية من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة
0.225 

        نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية من إجمالي  ذوي المناصب اإلشرافية
0.526 

0.5770.577دليل تنمية الشباب الُعماني للشابات

الدليل على مستوى المحافظات

إن درجــات الدليــل علــى مســتوى المحافظــات تراوحــت بيــن )0.405-0.619( وقــد تــراوح المســتوى مــا بيــن منخفــض ومتوســط ومرتفــع 
حســب مــا يظهــره الجــدول أدنــاه.
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جدول )10( جدول مقارن للمحافظات حسب قيم دليل تنمية الشباب والمجاالت

سوقالصحةالتعليمالمجال
العمل

المشاركة
المجتمعية

المشاركة
السياسية

 دليل تنمية
الشباب

 مستوى
الدليل

مرتفع0.6490.6850.7490.3210.0720.619مسقط

متوسط0.3000.7620.5120.5500.3850.503ظفار

متوسط0.4920.7560.5890.8120.1950.586الداخلية

 شمال
الشرقية

متوسط0.6020.6740.5470.1570.3790.554

 جنوب
الشرقية

متوسط0.4910.7540.4800.6160.4140.556

 شمال
الباطنة

متوسط0.6040.7500.5710.2230.1960.571

متوسط0.5370.7650.5340.3540.2700.559جنوب الباطنة

متوسط0.5800.7020.4440.1900.1690.509الظاهرة

منخفض0.3740.3980.4870.0920.5100.405البريمي

منخفض0.3040.8690.3550.6480.2170.478مسندم

منخفض0.1030.7360.5560.1570.8390.460الوسطى

تعتبــر محافظــة مســقط األعلــى مســتوى فــي دليــل تنميــة الشــباب وبمســتوى مرتفــع )0.619(، تليهمــا محافظــة الداخليــة بمســتوى 
يمــي والوســطى األقــل مســتوى فــي دليــل تنميــة الشــباب وبمســتوى منخفــض )0.405 و0.460  متوســط )0.586(. وكانــت محافظتــا البر

علــى التوالــي(.
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ماني على مستوى المحافظات

ُ
شكل )24(: دليل تنمية الشباب الع

 

ترتيب المحافظات في دليل تنمية الشباب

المرتبة األولى: محافظة مسقط
تحتــل مســقط المرتبــة األولــى فــي دليــل تنميــة الشــباب، وهــي فــي المرتبــة األولــى فــي التعليــم وســوق العمــل. لكنهــا فــي المرتبــة األخيــرة 

فــي المشــاركة السياســية والمرتبــة التاســعة فــي مجــال الصحــة.

المرتبة الثانية: محافظة الداخلية
يقــع ترتيــب الداخليــة فــي المرتبــة الثانيــة حســب دليــل تنميــة الشــباب، وهــي فــي المرتبــة األولــى فــي المشــاركة المجتمعيــة، وفــي المرتبــة 
الثانية في مجال ســوق العمل،والرابعة في مجال الصحة، لكنها الســابعة في التعليم، وفي المرتبة التاســعة في المشــاركة السياســية.

المرتبة الثالثة: محافظة شمال الباطنة
يقــع ترتيــب شــمال الباطنــة حســب دليــل تنميــة الشــباب فــي المرتبــة الثالثــة، وفــي المرتبــة الثانيــة فــي مجــال التعليــم، والثالثــة فــي ســوق 

ــة فــي مجــال المشــاركة السياســية. ــة، والثامن العمــل، لكنهــا السادســة فــي مجــال الصحــة والســابعة فــي مجــال المشــاركة المجتمعي

المرتبة الرابعة: محافظة جنوب الباطنة
يقــع ترتيــب جنــوب الباطنــة حســب دليــل تنميــة الشــباب فــي المرتبــة الرابعــة، وفــي المرتبــة الثانيــة فــي مجــال الصحــة، لكنهــا فــي المرتبــة 

الخامســة فــي مجــال التعليــم والمشــاركة المجتمعيــة، والسادســة فــي مجالــي ســوق العمــل والمشــاركة السياســية.

المرتبة الخامسة: محافظة جنوب الشرقية
جــاء ترتيــب جنــوب الشــرقية حســب دليــل تنميــة الشــباب فــي المرتبــة الخامســة، وبنفــس الترتيــب فــي مجــال الصحــة، وفــي المرتبــة السادســة 
فــي مجــال التعليــم، لكنهــا فــي المرتبــة الثالثــة فــي مجالــي المشــاركة المجتمعيــة والسياســية، وفــي المرتبــة التاســعة فــي مجــال ســوق 

العمــل.

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.559
0.571

0.478

0.405

0.509

0.586

0.503

0.460

0.554

0.556

0.619

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات
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المرتبة السادسة: محافظة شمال الشرقية

تحتــل شــمال الشــرقية المرتبــة السادســة حســب دليــل تنميــة الشــباب، وهــي الثالثــة فــي مجــال التعليــم. أمــا مجــال ســوق العمــل والمشــاركة 
السياســية فهــي بالمرتبــة الخامســة، لكنهــا فــي المرتبــة التاســعة فــي مجــال المشــاركة المجتمعيــة والعاشــرة فــي مجــال الصحــة.

المرتبة السابعة: محافظة الظاهرة
يقــع ترتيــب الظاهــرة فــي المرتبــة الســابعة حســب دليــل تنميــة الشــباب. ومــع أنهــا الرابعــة فــي مجــال التعليــم، إال أنهــا العاشــرة فــي مجالــي 

العمــل والمشــاركة السياســية، والثامنــة فــي مجالــي الصحــة والمشــاركة المجتمعيــة.

جدول )11( ترتيب مقارن للمحافظات حسب دليل تنمية الشباب والمجاالت

سوقالصحةالتعليمالمجال
العمل

المشاركة
المجتمعية

المشاركة
السياسية

 دليل تنمية
الشباب

1916111مسقط

1037448ظفار

742192الداخلية

 شمال
الشرقية

31059-1056

659335جنوب الشرقية

263783شمال الباطنة

526564جنوب الباطنة

48108107الظاهرة

811811211البريمي

9111279مسندم

10110-11749الوسطى

المرتبة الثامنة: محافظة ظفار
تتقــع ظفــار فــي المرتبــة الثامنــة حســب دليــل تنميــة الشــباب، لكنهــا الثالثــة علــى المســتوى المجــال الصحــي، وهــي الســابعة فــي مجــال 

ســوق العمــل والعاشــرة فــي مجــال التعليــم، والرابعــة فــي مجالــي المشــاركة المجتمعيــة والسياســية.

المرتبة التاسعة: محافظة مسندم
 فــي مجــال التعليــم، والحاديــة عشــرة فــي مجــال 

ً
أتــى ترتيــب مســندم فــي المرتبــة التاســعة حســب دليــل تنميــة الشــباب، والتاســعة أيضــا

ســوق العمــل. ولكنهــا فــي المرتبــة األولــى فــي مجــال الصحــة والثانيــة فــي المشــاركة المجتمعيــة. 

المرتبة العاشرة: محافظة الوسطى
أتــى ترتيــب الوســطى فــي المرتبــة العاشــرة حســب دليــل تنميــة الشــباب، فترتيبهــا فــي مجــال التعليــم هــو الحاديــة عشــرة، لكنهــا فــي المرتبــة 

األولــى فــي مجــال المشــاركة السياســية والرابعــة فــي مجــال ســوق العمــل.
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المرتبة الحادية عشر: محافظة البريمي

 في مجالي الصحة المشــاركة المجتمعية. 
ً
يمــي فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة حســب دليــل تنميــة الشــباب، والحاديــة عشــرة أيضــا يأتــي ترتيــب البر

وهــي فــي المرتبــة الثامنــة فــي مجالــي التعليــم وســوق العمــل، إال أنهــا الثانية في مجال المشــاركة السياســية.

جدول )12(: مستويات مجاالت دليل تنمية الشباب لمحافظات السلطنة

سوقالصحةالتعليمالمجال
العمل

المشاركة
المجتمعية

المشاركة
السياسية

منخفضمنخفضمرتفع جدامرتفع جدامرتفعمسقط

منخفضمتوسطمتوسطمرتفع جدامنخفضظفار

منخفضمرتفع جدامتوسطمرتفع جدامنخفضالداخلية

 شمال
منخفضمنخفضمتوسطمرتفع جدامتوسطالشرقية

 جنوب
منخفضمرتفعمنخفضمرتفع جدامتوسطالشرقية

 شمال
منخفضمنخفضمتوسطمرتفع جدامتوسطالباطنة

 جنوب
منخفضمنخفضمتوسطمرتفع جدامتوسطالباطنة

منخفضمنخفضمنخفضمرتفع جدامتوسطالظاهرة

متوسطمنخفضمنخفضمرتفع جدامنخفضالبريمي

منخفضمرتفعمنخفضمنخفضمنخفضمسندم

مرتفع جدامنخفضمتوسطمرتفع جدامنخفضالوسطى

الدليل على مستوى المجاالت

 )0.726(، وأن مجــاالت التعليــم وســوق العمــل فــي مســتوى 
ً
أظهــر التحليــل أن مجــال الصحــة مــن دليــل تنميــة الشــباب بمســتوى مرتفــع جــدا

متوســط )0.554 و0.582 علــى التوالــي(، أمــا المشــاركة االجتماعيــة والسياســية فبمســتوى منخفــض )0.386 و0.224(.
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جدول )13(: قيمة ومستويات مجاالت دليل تنمية الشباب

مستوى الدليلقيمة الدليلالمجال

متوسط0.554التعليم

0.726الصحة
ً
مرتفع جدا

متوسط0.582سوق العمل

 المشاركة
منخفض0.386المجتمعية

منخفض0.224المشاركة السياسية

2 النوع االجتماعي في دليل تنمية الشباب
أظهــر تحليــل دليــل تنميــة الشــباب حســب النــوع االجتماعــي أن الفجــوة األوســع فــي مجــال الصحــة وتميــل لمصلحــة الشــابات وبمســتوى 
 لمجــال ســوق العمــل وتميــل لمصلحــة الشــباب الذكــور، 

ً
 مقابــل مســتوى متوســط للشــباب الذكــور. تليهــا فجــوة واســعة أيضــا

ً
مرتفــع جــدا

 للشــباب الذكــور لكنــه بمســتوى منخفــض للشــابات. وفــي مجــال المشــاركة المجتمعيــة 
ً
حيــث مجــال ســوق العمــل بمســتوى مرتفــع جــدا

تميــل الفجــوة لمصلحــة الذكــور بمســتوى متوســط مقابــل مســتوى منخفــض للشــابات. بالمقابــل، لــم يكــن هنالــك فجــوة فــي مجــال التعليــم 
وكالهمــا بمســتوى متوســط. كذلــك، فــي مجــال المشــاركة السياســية فلــم يكــن هنالــك فجــوة بيــن الشــباب الذكــور والشــابات فكالهمــا 

بمســتوى منخفــض.
جدول )14(: مجاالت دليل تنمية الشباب حسب النوع االجتماعي والمحافظة

 النوع
ي

ماع
الجت

ا

ل
مجا

ال

ط
سق

م

ظفار

الداخلية

ل
ما

ش
 

شرقية
ال

ب
 جنو

شرقية
ال

ل
ما

ش
 

طنة
البا

ب
 جنو

طنة
البا

هرة
ظا

ال

ي
م

البري

م
سند

م

ى
ط

س
الو

ذكور

0.6320.2370.5060.5910.4590.5780.4850.5150.2980.1640.043التعليم
0.5490.6210.6030.4530.6000.6040.6190.5200.2260.7890.536الصحة

0.8520.6150.7250.6870.5840.7380.6690.5980.6370.4850.668سوق العمل
 المشاركة
0.4430.7031.0000.2580.7770.3320.4800.2950.1830.8140.258المجتمعية

 المشاركة
0.0600.3430.1660.3840.4020.1660.2570.2690.5540.2220.887السياسية

 دليل تنمية الشباب
0.6190.4880.6030.5450.5500.5820.5550.5060.3940.4670.436الذكور

إناث

0.6780.3750.4710.6060.5280.6300.5910.6360.4420.4670.217التعليم
0.8350.9080.9030.8850.9070.9130.9110.8880.5890.9560.940الصحة

0.6580.4340.4340.3860.3120.4060.4440.2420.3640.2920.364سوق العمل
 المشاركة
0.1990.3970.6240.0570.4540.1140.2270.0850.0000.4830.057المجتمعية

 المشاركة
0.0990.6200.3400.4350.5320.3110.3140.0620.4840.2350.669السياسية

0.6310.5470.5680.5580.5530.5720.5790.4960.4280.5200.467دليل تنمية الشابات
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أظهــرت نتائــج تحليــل تنميــة الشــباب حســب النــوع االجتماعــي إلــى وجــود فجــوة طفيفــة فــي مســتويات دليــل تنميــة الشــباب والشــابات 
علــى مســتوى الســلطنة ولمصلحــة الشــابات، حيــث دليــل تنميــة الشــباب الذكــور يعــادل 0.567 مقابــل 0.577 للشــابات وكالهمــا بمســتوى 
متوســط. كذلــك، يوجــد تفــاوت فــي فجــوة النــوع االجتماعــي علــى مســتوى المحافظــات، حيــث تميــل فجــوة النــوع االجتماعــي لمصلحــة 
الشــابات فــي معظــم المحافظــات مــا عــدا محافظــات الداخليــة وشــمال الباطنــة والظاهــرة، حيــث الفجــوة األوســع لمصلحــة الذكــور فــي 

 لمصلحــة الذكــور فــي محافظتــي شــمال الباطنــة والظاهــرة.
ً
محافظــة الداخليــة )0.602 للذكــور و0.569 لإلنــاث(، والفجــوة ضئيلــة جــدا

النوع االجتماعي في مجال التعليم

 فــي محافظــة مســقط فقــط، 
ً
، فهــو مرتفــع جــدا

ً
يشــير تحليــل مجــال التعليــم للشــابات بأنــه يتــراوح بالمســتوى بيــن منخفــض ومرتفــع جــدا

ومرتفــع فــي محافظتــي شــمال الباطنــة والظاهــرة. ويتضــح أن مســتويات مجــال التعليــم لــدى الشــابات الُعمانيــات منخفــض فــي كل مــن 
يمــي ومســندم. أمــا مســتويات مجــال التعليــم للشــباب الذكــور فهــي األعلــى فــي محافظــة مســقط  محافظــة الوســطى وظفــار والبر

وبمســتوى مرتفــع، تليهــا محافظــة شــمال الشــرقية وشــمال الباطنــة والظاهــرة والداخليــة بمســتوى متوســط.

شكل )25(: مجال التعليم على مستوى المحافظة والنوع االجتماعي

 

ظهــر المقارنــة أن مســتويات مجــال التعليــم للشــابات أعلــى فــي كل المحافظــات، مــا عــدا الداخليــة فهــي أعلــى للذكــور. ويتبيــن أن فجــوة 
ُ
ت

 فــي محافظــة مســندم، تليهــا محافظــة 
ً
ــرة جــدا ــات، وتظهــر الفجــوة كبي النــوع االجتماعــي فــي مجــال التعليــم لمصلحــة الشــابات الُعماني

يمــي ومســندم. ظفــار والبر

النوع االجتماعي في مجال الصحة

يمــي   فــي كافــة المحافظــات، مــا عــدا محافظــة البر
ً
تشــير نتائــج تحليــل مجــال الصحــة أن مســتوى المجــال للشــابات الُعمانيــات مرتفــع جــدا

بمســتوى متوســط. وأن مســتوى مجــال الصحــة للشــباب الذكــور مرتفــع فقــط فــي محافظــة مســندم وظفــار وجنــوب الباطنــة، ومنخفــض 

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.467

0.164

0.442
0.298

0.636

0.515

0.471

0.506

0.375

0.237

0.180

0.084

0.630

0.578
0.591
0.485

0.768
0.632

0.528

0.459

0.606

0.591

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

شابات
شباب
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يمــي فقــط، ومتوســط فــي باقــي المحافظــات. وفــي كافــة المحافظــات فــإن مســتوى مجال الصحة للشــابات أعلى من مســتواه  فــي البر
للشــباب الذكــور، وتظهــر فجــوة النــوع االجتماعــي فــي مجــال الصحــة لمصلحــة الشــابات الُعمانيــات بشــكل كبيــر فــي محافظــة الوســطى 

وشــمال الشــرقية.

شكل )26(: مجال الصحة على مستوى المحافظة والنوع االجتماعي
 

النوع االجتماعي في مجال سوق العمل

 فــي كثيــر مــن المحافظــات وأعالهــا محافظــة 
ً
يشــير تحليــل مجــال ســوق العمــل إلــى أن مســتويات المجــال لــدى الشــباب الذكــور مرتفــع جــدا

مســقط، وأقلهــا محافظــة مســندم وهــي الوحيــدة التــي كانــت بمســتوى متوســط. أمــا مســتويات مجــال ســوق العمــل للشــابات فهــو 
مرتفــع فــي محافظــة مســقط فقــط، ومنخفــض فــي باقــي المحافظــات وأقلهــا محافظــة الظاهــرة.

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.959

0.789

0.589

0.226

0.888

0.52

0.903

0.603

0.908

0.621

0.94

0.536

0.913

0.604
0.911
0.619

0.835

0.549

0.907

0.6

0.885

0.453

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

شابات
شباب
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شكل )27(: مجال سوق العمل على مستوى المحافظة والنوع االجتماعي

 

وحســب فجــوة النــوع االجتماعــي يظهــر أن مجــال ســوق العمــل للشــابات أقــل منــه للشــباب فــي كافــة المحافظــات، أي أن فجــوة النــوع 
االجتماعــي متســعة ولمصلحــة الشــباب فــي كافــة المحافظــات. وقــد كانــت الفجــوة األوســع فــي محافظــة الظاهــرة تليهــا شــمال الباطنــة، 

أمــا الفجــوة األقــل كانــت فــي محافظــة مســقط.

النوع االجتماعي في مجال المشاركة المجتمعية

يبّيــن تحليــل مجــال المشــاركة المجتمعيــة أن مســتويات المجــال للشــباب الذكــور هــي األعلــى فــي محافظــة الداخليــة، تليهــا مســندم وجنــوب 
. أمــا باقــي المحافظــات فــإن مســتوى مجــال المشــاركة المجتمعيــة للشــباب الذكــور منخفــض. 

ً
الشــرقية وظفــار بمســتوى مرتفــع جــدا

الداخليــة فقــط، ومنخفــض فــي كافــة  وبالمقابــل فقــد كان مجــال المشــاركة المجتمعيــة للشــابات بمســتوى مرتفــع فــي محافظــة 
يمــي. المحافظــات العشــرة األخــرى، حيــث كان أدنــى مســتوى للمشــاركة المجتمعيــة فــي محافظــة البر

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.292

0.485

0.364

0.637

0.242

0.598

0.434

0.725

0.434

0.615

0.364

0.668

0.406

0.738
0.444
0.669

0.658
0.852

0.312

0.584

0.386

0.687

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

شابات
شباب
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شكل )28(: مجال المشاركة المجتمعية على مستوى المحافظة والنوع االجتماعي

 

يتبيــن حســب فجــوة النــوع االجتماعــي أن مســتوى مجــال المشــاركة المجتمعيــة للشــباب الذـكـور أعلــى مــن مســتويات المجــال للشــابات 
فــي كافــة المحافظــات؛ أي أن فجــوة النــوع االجتماعــي فــي مجــال المشــاركة المجتمعيــة واســعة ولمصلحــة الشــباب الذكــور فــي كافــة 

المحافظــات.

النوع االجتماعي في مجال المشاركة السياسية

يمــي  ُيظهــر تحليــل مجــال المشــاركة السياســية للشــباب الذكــور أن مســتوى المجــال منخفــض فــي كافــة المحافظــات عــدا محافظــة البر
 وهــي األعلــى، أمــا محافظــة مســقط فهــي المحافظــة األقــل مــن 

ً
بمســتوى متوســط ومحافظــة الوســطى بمســتوى مرتفــع جــدا

 فــي 
ً
حيــث مســتوى مجــال المشــاركة السياســية بيــن الشــباب الذكــور. أمــا مســتويات مجــال المشــاركة السياســية للشــابات فهــو مرتفــع جــدا

محافظــة الوســطى ومتوســط فــي محافظــة ظفــار، ومنخفــض فــي باقــي المحافظــات التســعة، وأقلهــا محافظــة الظاهــرة.
 

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.483

0.814

0.000

0.183

0.085

0.295

0.624

1.000

0.397

0.703

0.057

0.258

0.114

0.332
0.227

0.480

0.199

0.443

0.454

0.777

0.057

0.258

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

شابات
شباب
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شكل )29(: مجال المشاركة السياسية على مستوى المحافظة والنوع االجتماعي

 

بّيــن التحليــل حســب فجــوة النــوع االجتماعــي أن هنالــك فجــوة فــي مســتوى مجــال المشــاركة السياســية، حيــث الفجــوة لمصلحــة الشــابات 
ــل الفجــوة لمصلحــة الشــباب الذكــور. وتظهــر الفجــوة  يمــي والظاهــرة حيــث تمي فــي أغلــب المحافظــات مــا عــدا محافظــة الوســطى والبر
األوســع فــي محافظــة ظفــار، أمــا الفجــوة األقــل فــي محافظــة مســندم حيــث هنالــك تقــارب شــديد فــي المشــاركة السياســية بيــن الذكــور 

واإلنــاث. 

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ظفار

الوسطى

0.235

0.222

0.484

0.554

0.062

0.269

0.340

0.166

0.620

0.343

0.669

0.887

0.311

0.166
0.314

0.257

0.099

0.060

0.532

0.402

0.435

0.384

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

شابات
شباب
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ماني
ُ

3 منهجية دليل تنمية الشباب الع
يتكــون دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي مــن خمــس مجــاالت رئيســية لتنميــة الشــباب علــى المســتوى الوطنــي، والتــي تســاهم فــي رفــع 
مســتويات التنميــة لــدى الشــباب الُعمانــي وفــي نفــس الوقــت ترفــع مــن مســاهمته فــي التنميــة الوطنيــة، كذلــك فــإن صانــع القــرار يهــدف 

تســليط الضــوء عليهــا ويطمــح لعمــل سياســات إيجابيــة تجاههــا.

ماني
ُ

الشكل )30(: مجاالت التنمية في دليل تنمية الشباب الع
 

مجال التعليم: المؤشرات واألوزان

 فــي توجهاتــه المســتقبلية علــى 
ً
يســاهم مجــال التعليــم فــي صقــل المهــارات والمعــارف التــي يحتاجهــا الشــاب الُعمانــي للمضــي قدمــا

المســتوى المحلــي والدولــي ســواء فــي المجتمــع أو ســوق العمــل أو فــي المؤسســات المحليــة، لذلــك فــإن الــوزن النســبي لمجــال 
 )%30( ألنــه يعكــس المرحلــة التأسيســية للشــاب الُعمانــي.

ً
التعليــم يجــب أن يكــون مرتفعــا

ماني
ُ

الجدول )15(: مؤشرات مجال التعليم في دليل تنمية الشباب الع

 وزنالمجال
وزن المؤشرالمؤشرالمجال

%30التعليم

%10نسبة اإللتحاق الصافي في التعليم العالي )18 - 22 (
 نسبة الملتحقين في الكليات المهنية من إجمالي الملتحقين في

%5التعليم العالي

%15نسبة مستخدمي االنترنت من الشباب )18 - 29 (

يضم مجال التعليم ثالث مؤشرات:

نســبة اإللتحــاق الصافــي فــي التعليــم العالــي )18 – 22(: يعكــس هــذا المؤشــر مســتويات التوجــه للتعليــم العالــي بيــن الشــباب مــن عمــر 
، وهــي المرحلــة التــي يتخصــص بهــا الشــاب فــي تخصــص محــدد تؤثــر علــى توجهاتــه المســتقبلية وتنمــي قدراتــه الذاتيــة 

ً
18 وحتــى 22 عامــا

يــد مــن تنافســية الشــاب فــي ســوق العمــل إذا كان يبحــث عــن التوظيــف،  فــي أداء أفضــل ألي مهــام متخصصــة فــي المســتقبل، وهــو يز
 
ً
 فيجــب أن يكــون وزنــه النســبي مرتفعــا

ً
 مهمــا

ً
يــادي أعمــال. وباعتبــاره مؤشــرا ويقــوي المهــارات المعرفيــة والتخصصيــة ألداء أفضــل كر

ــر عــن ارتفــاع مســتويات التنميــة لــدى الشــباب. )%10(، وأن ارتفــاع المؤشــر يعبِّ

دليل تنمية 
الشباب 
العماني

سوق 
العمل

الصحة

المشاركة 
السياسية

المشاركة 
المجتمعية

التعليم
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نســبة الملتحقيــن فــي الكليــات المهنيــة مــن إجمالــي الملتحقيــن فــي التعليــم العالــي: يأتــي هــذا المؤشــر ليعكــس إحــدى اإلتجاهــات 
 فــي مجــال مهنــي محــدد. 

ً
التــي يتوجــه لهــا الشــباب بعــد التعليــم الثانــوي، والتــي تصقــل القــدرات العمليــة والتقنيــة للشــاب ليصبــح متخصصــا

يــب المهنــي باعتبــاره  يــب المهنــي، وأهميــة توجــه الشــباب للتدر يجــي التدر كذلــك، فــإن هــذا المؤشــر يعّبــر عــن حاجــة فــي ســوق العمــل لخر
 مــن الشــباب الُعمانــي. وبالرغــم مــن أهميتهــا ورغبــة صانــع 

ً
 عاليــا

ً
إحــدى المســارات المطلوبــة علــى المســتوى المحلــي، والتــي ال تلقــى طلبــا

ــر عــن األغلبيــة العظمــى مــن الشــباب   )%3( حيــث أنــه ال يعّب
ً
القــرار فــي رفــع هــذه النســبة، إال أن الــوزن النســبي للمؤشــر لــن يكــون مرتفعــا

الُعمانــي. وأن ارتفــاع المؤشــر يعّبــر عــن ارتفــاع فــي مســتويات التنميــة لــدى الشــباب.

نســبة مســتخدمي اإلنترنــت مــن الشــباب )18 – 29(: يعكــس هــذا المؤشــر المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الشــباب إلــى جانــب 
يــب، فعلــى المســتوى المحلــي فــإن اســتخدام اإلنترنــت أصبــح مــن المهــارات األساســية للمنافســة فــي ســوق العمــل. وعلــى  التعليــم والتدر
المســتوى الدولــي، فإنــه يعّبــر عــن مهــارة التواصــل مــع العالــم وللتفاعــل معــه أو اإلســتفادة منــه أو إفادتــه. وألهميــة مهــارة اســتخدام 
 )%15(،  حيــث ال يمكــن التعامــل مــع التعليــم 

ً
 جــدا

ً
 فــإن الــوزن النســبي للمؤشــر يجــب أن يكــون مرتفعــا

ً
اإلنترنــت فــي الوقــت الراهــن ومســتقبال

. لذلــك، 
ً
والصحــة وســوق العمــل والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة واالختــالط بالعالــم دون اســتخدام اإلنترنــت للتواصــل والتبــادل المعرفــي أيضــا

فــإن ارتفــاع هــذا المؤشــر يشــير إلــى مســتويات مرتفعــة مــن التنميــة لــدى الشــباب.

مجال الصحة: المؤشرات واألوزان

يســاهم مجــال الصحــة فــي الحفــاظ علــى الشــباب الُعمانــي كمــورد بشــري ســليم ويتمتــع بصحــة جيــدة، خاليــة مــن أي معيقــات صحيــة 
حــول بيــن الشــاب وممارســة حياتــه بشــكل كفــؤ. بالتالــي فــإن مجــال الصحــة عامــل رئيســي فــي تنميــة الشــباب الُعمانــي، ولكــن وباعتبــار أن 

َ
ت

 )%25( لكنــه أقــل مــن مجالــي 
ً
القطــاع الصحــي الُعمانــي متطــور وشــامل لجميــع الُعمانييــن فــإن الــوزن النســبي لمجــال الصحــة ســيكون مرتفعــا

التعليــم وســوق العمــل. فقضايــا الصحــة التــي تشــغل صانــع القــرار أقــل مــن مثيالتهــا فــي ســوق العمــل والتعليــم.

ماني
ُ

الجدول )16(: مؤشرات مجال الصحة في دليل تنمية الشباب الع

 وزنالمجال
وزن المؤشرالمؤشرالمجال

%25الصحة
%10نسبة الوفيات الشباب من إجمالي الشباب )18 – 29(

%5نسبة ذوي اإلعاقة الشباب من إجمالي الشباب )18 – 29(
%10عدد حاالت اإلصابة الجديدة HIV لكل الف شاب غير مصاب )29-18(

يضم مجال الصحة ثالث مؤشرات:

ية الشــابة،  نســبة الوفيــات الشــباب مــن إجمالــي الشــباب )18 – 29(: يعّبــر المؤشــر عــن مقــدار الفقــدان والخســارة فــي المــوارد البشــر
وبالتالــي نقــص العنصــر الشــاب مــن التنميــة المحليــة. ومــع أن أســباب الوفــاة متعــددة )مثــل الحــوادث( إال أن المؤشــر ال يشــمل أســباب 
ــض مــن تنميــة الشــباب وبقائهــم وتطورهــم، ولذلــك فــإن 

ِّ
الوفــاة بقــدر مــا يعكــس أن وفــاة الشــاب أو الشــابة هــو خســارة وطنيــة وتخف

ية للشــباب، ويتطلــب مــن صانــع  الــوزن النســبي للمؤشــر مرتفــع )%10(. وأن ارتفــاع عــدد الوفيــات الشــباب يخفــض مــن دليــل التنميــة البشــر
القــرار البحــث فــي أســباب الوفيــات وعمــل سياســات تلغــي هــذه األســباب.

نســبة ذوي اإلعاقــة الشــباب مــن إجمالــي الشــباب )18 – 29(: يعّبــر المؤشــر عــن الشــباب ذوي اإلعاقــة واللذيــن يواجهــون معوقــات 
خاصــة أكثــر مــن غيرهــم مــن الشــباب فــي كل مجــاالت الحيــاة )التعليــم والعمــل وغيرهــا(، وبالتالــي فــإن ارتفــاع النســبة فــي بعــض الحــاالت قــد 
يقلــل مــن مســتويات التنميــة علــى المســتوى المحلــي إذا لــم يؤخــذ خصوصيتهــم بعيــن االعتبــار. ومــن جهــة أخــرى، فــإن بعــض اإلعاقــات يمكــن 
ية الشــابة والتــي  أن يمنــع الشــاب مــن ممارســته حياتــه بشــكل طبيعــي بالمقارنــة بمثيليــه، وبالتالــي فــإن هــذا يعتبــر نقــص فــي المــوارد البشــر
تســاهم فــي التنميــة المحليــة. كذلــك، فــإن ارتفــاع النســبة يدفــع صانــع القــرار إلــى البحــث فــي أســباب حــدوث هــذه اإلعاقــات والعمــل علــى 
 
ً
إلغائهــا، أو تحســين المجــال الصحــي فــي محــاور معينــة للتخفيــف مــن هــذه الحــاالت. وباعتبــار أن اإلعاقــة فــي كثيــر مــن الحــاالت ليســت حاجــزا
يتهــا وتعاملهــا مــع ذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص، فــإن  أمــام التعلــم والعمــل والمشــاركة فــي الحيــاة علــى مســتوى الســلطنة بســبب جاهز

.)5%( 
ً
الــوزن النســبي للمؤشــر متوســطا
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حــاالت اإلصابــات الجديديــة )HIV(: يعبــر هــذا المؤشــر عــن مــرض يمكــن أن يعيــق التقــدم الطبيعــي للشــاب فــي مجــال التعليــم أو العمــل 
ية شــابة كان مــن الممكــن أن تســاهم فــي التنميــة  وغيرهــا مــن محــاور الحيــاة الرئيســية. وبالتالــي فإنــه أحــد أســباب خســارة مــوارد بشــر
 أمــام الشــاب المصــاب فــإن وزنــه النســبي مرتفــع )%10(. فكلمــا ارتقــع المؤشــر انخفضــت 

ً
 قويــا

ً
. وباعتبــاره عائقــا

ً
والمجــاالت المجتمعيــة أيضــا

مســتويات التنميــة الوطنيــة للشــباب.

مجال سوق العمل: المؤشرات واألوزان

ية الشــابة والمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة. وهــو مقيــاس لمــدى  يســاهم مجــال ســوق العمــل فــي اســتغالل المــوارد البشــر
تالئــم مخرجــات التعليــم مــع تطــورات ســوق العمــل، ومــدى مواكبــة الشــباب لتطــورات الســوق فــي العصــر الحالــي المتطــور، وبشــكل عــام 
ــر  مــدى تنافســية الشــباب فــي الســوق المحليــة والعالميــة كــرواد أعمــال مســتقلين أو مســاهمين فــي تنميــة القطــاع الخــاص بشــكل أكب
ية الشــابة غيــر المســتغلة فــي االقتصــاد الوطنــي. وباعتبــار أن قضايــا  مــن االعتمــاد علــى الوظائــف التقليديــة. كمــا أنــه يعكــس المــوارد البشــر
ســوق العمــل هــي مــن التحديــات التــي يواجههــا الشــباب وتشــغل بــال صنــاع القــرار، فــإن الــوزن النســبي لمجــال ســوق العمــل مرتفــع )30%(.

ماني
ُ

الجدول )17(: مؤشرات مجال سوق العمل في دليل تنمية الشباب الع

 وزنالمجال
وزن المؤشرالمؤشرالمجال

%30سوق العمل

%10نسبة الباحثين عن عمل )18 - 29(
%10نسبة الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب )18 - 29(
 نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص من إجمالي

%5الشباب العاملين

%5نسبة رواد االعمال الشباب من إجمالي رواد األعمال

يضم مجال سوق العمل أربع مؤشرات:

نســبة الباحثيــن عــن عمــل )18 – 29(: يمثــل المؤشــر الشــباب الباحثيــن عــن عمــل واللذيــن ال يســاهمون فــي التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة، 
كذلــك فإنهــم ال يمكنهــم االســتقالل والتقــدم دون وجــود عمــل ودخــل مالئــم يســتغل قدراتهــم ومهاراتهــم. وباعتبــار أن أهــم المشــاكل 
التــي يواجههــا الشــباب هــي إيجــاد عمــل الئــق فــإن الــوزن النســبي لهــذا المؤشــر مرتفــع )%10(. وبالتالــي فإنــه يشــير إلــى تنافســية الشــباب 
فــي ســوق العمــل، ومــدى قــدرة ســوق العمــل علــى اســتيعاب الشــباب. كذلــك، فــإن هــذا المؤشــر لــه آثــار غيــر مباشــرة ســلبية علــى 
، لذلــك فــإن صانــع القــرار يجــب أن ينظــر لهــذا المؤشــر بشــكل دوري، فكلمــا ارتفــع هــذا المؤشــر أنخفــض دليــل تنميــة 

ً
الشــباب والمجتمــع أيضــا

الشــباب الُعمانــي.

يــب وال يعملــون وال يبحثــون  يــب )18 – 29(: )وهــم الشــباب الغيــر ملتحقيــن بالتعليــم أو التدر نســبة الشــباب خــارج التعليــم والعمــل والتدر
ة، وغيــر المندمجــة فــي أي مجــال نظــري أو عملــي 

ّ
ية الشــبابية غيــر المســتغل عــن عمــل( يعّبــر هــذا المؤشــر بشــكل مباشــر إلــى المــوارد البشــر

 يوضــح وجــود فئــة مــن الشــباب اللذيــن يفقــدون فــرص 
ً
فــي الحيــاة. وبالرغــم مــن أنــه يشــير إلــى فاقــد فــي قــوة العمــل الوطنيــة، إال أنــه أيضــا

للتطــور النظــري أو العملــي. وبســبب أهميــة المؤشــر فــإن الــوزن النســبي لــه مرتفــع )%10(، فكلمــا ارتفــع المؤشــر انخفــض دليــل تنميــة 
الشــباب الُعمانــي.

نســبة الشــباب العامليــن فــي القطــاع الخــاص )18 – 29(: يوضــح المؤشــر مــدى انخــراط الشــباب فــي العمــل الخــاص مقابــل التوجــه 
ــرز مــدى تنافســية  يجيــن. ومــن جهــة أخــرى، فــإن المؤشــر يب الســابق للعمــل فــي القطــاع العــام، والــذي ال يمكنــه أن يســتوعب كافــة الخر
القــوى العاملــة الشــابة فــي ســوق العمــل، وقدرتهــا علــى مواكبــة التطــور فــي القطــاع الخــاص. وبالرغــم مــن أهميتــه، إال أنــه يعّبــر عــن جــزء 

مــن فئــة الشــباب، ولذلــك فــإن وزنــه النســبي )5%(.

 للعمــل فــي ســوق العمــل، فهــو يشــير إلــى نســبة 
ً
نســبة رواد األعمــال الشــباب )18 – 29(: يعّبــر هــذا المؤشــر عــن توجــه هــام جــدا

 مــن اإلنتظــار لفتــح 
ً
الشــباب اللذيــن ال يبحثــون عــن عمــل لــدى الغيــر وإنمــا ينشــؤون عملهــم الخــاص، وهــم يفتحــون فرصهــم االقتصاديــة بــدال

 
ً
ياديــة الشــاب ومواكبــة التطــور المحلــي والدولــي فقــط، وإنمــا أيضــا ــر هــذا المؤشــر فقــط عــن ر فــرص فــي القطــاع العــام أو الخــاص. وال يعبِّ
يــن. وباعتبــار أن المؤشــر يمثــل فئــة مــن الشــباب العامليــن فــي الســوق  عــن مســاهمته فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي وفتــح فــرص عمــل لآلخر

فــإن الــوزن النســبي للمؤشــر )%5(. فكلمــا زادت النســبة، ارتفــع دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي.
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مجال المشاركة المجتمعية: المؤشرات واألوزان

يمثــل هــذا المجــال االندمــاج اإليجابــي بيــن الشــباب ومجتمعهــم المحلــي، أو حتــى الدولــي. ويشــير إلــى المســاهمات البّنــاءة التــي يمكــن أن 
يقدمهــا الشــاب لمجتمعــه وبيئتــه ووطنــه. ومــع أن المجــال مهــم، إال أنــه يعّبــر عــن جــزء فقــط مــن حيــاة واهتمامــات الشــباب، وفــي نفــس 
 علــى مســتوى العائلــة، وبالتالــي 

ً
الوقــت، فــإن الحيــاة االجتماعيــة فــي ســلطنة ُعمــان ينتابهــا الــود والتواصــل المجتمعــي الممتــد خصوصــا

 آخــر إضافــة إلــى األســرة والعائلــة.
ً
فــإن وزنــه النســبي )%7( فقــط ليضيــف ُبعــدا

ماني
ُ

الجدول )18(: مؤشرات مجال المشاركة المجتمعية في دليل تنمية الشباب الع

 وزنالمجال
وزن المؤشرالمؤشرالمجال

 المشاركة
  نسبة الشباب )18 - 29( اللذين قاموا بعمل تطوعي خالل%7المجتمعية

%127 شهرا الماضية

نســبة الشــباب )18 – 29( المتطوعيــن: يضيــف هــذا المؤشــر إلــى العمــل التطوعــي الــذي يقــوم بــه الشــاب تجــاه مجتمعــه، فهــو يعّبــر عــن 
يــن   فــي المجتمــع الُعمانــي؛ مثــل الحفــاظ علــى البيئــة، ومســاعدة اآلخر

ً
األعمــال التطوعيــة التــي تمتــد إلــى أكثــر مــن ذلــك، وتســاهم إيجابيــا

ــن مــن البيئــة والحيــاة  مــن غيــر المعــارف ...الــخ. ومــن جهــة أخــرى، فــإن التطــوع هــو اســتغالل إيجابــي للوقــت والجهــود الشــبابية، والتــي سُتَحسِّ
علــى المســتوى الوطنــي والتنميــة بشــكل عــام. ُيمكــن تقديــر أهميتــه بــوزن نســبي )%7( كإضافــة للمشــاركة المجتمعيــة المعهــودة فــي 

المجتمــع الُعمانــي. 

مجال المشاركة السياسية: المؤشرات واألوزان

يشــير هــذا المجــال إلــى مشــاركة الشــباب فــي إتخــاذ القــرار والسياســات العامــة علــى المســتوى الوطنــي، والتــي لهــا أثــر علــى حياتهــم 
وفرصهــم واحتياجاتهــم الحاليــة والمســتقبلية بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. وبمــا أنــه عنصــر إيجابــي فــي تنميــة الشــباب ويســاهم علــى 
المســتوى الطويــل فــي التنميــة فــإن وزنــه النســبي )%8( ألنــه ال يــزال ضمــن االهتمامــات األقــل لــدى الشــباب الُعمانــي فــي الوقــت الراهــن 

يجــي.  بشــكل تدر
ً
يزهــا مســتقبال والتــي يجــب العمــل علــى تعز

ماني
ُ

الجدول )19(: مؤشرات مجال المشاركة السياسية في دليل تنمية الشباب الع

 وزنالمجال
وزن المؤشرالمؤشرالمجال

 المشاركة
%8السياسية

 نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات مجلس
%3الشورى من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة

 نسبة الشباب )21 - 29( المشاركين في انتخابات المجالس
%3البلدية من إجمالي الشباب )21 - 29( سنة

 نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية من إجمالي  ذوي
%2المناصب اإلشرافية

تضم المشاركة السياسية ثالث مؤشرات:

نســبة الشــباب المشــاركين فــي انتخابــات مجلــس الشــورى )21 – 29(: يشــير المؤشــر إلــى مشــاركة الشــباب فــي صنــع السياســات 
 مــن أجــزاء إتخــاذ القــرار، وبالتالــي 

ً
 واحــدا

ً
والقــرارات العامــة مــن خــالل انتخــاب مجلــس الشــورى. وبالرغــم مــن أهميــة المؤشــر، إال أنــه يمثــل جــزءا

فــإن وزنــه النســبي )3%(.

نســبة الشــباب المشــاركين فــي انتخابــات المجالــس البلديــة )21 - 29(: يعّبــر المؤشــر عــن مســاهمة الشــباب فــي صنــع القــرار علــى 
المســتوى المحلــي وبمــا يمــس حياتــه اليوميــة ومســتقبل الواليــة التــي يعيــش بهــا. ومــع أن المؤشــر مهــم ويؤثــر علــى تنميــة الشــباب إال 

 مــن المشــاركة فــي إتخــاذ القــرار.
ً
 واحــدا

ً
أن وزنــه النســبي )%3( ألنــه يشــكل جــزءا
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نســبة الشــباب )18 – 29( فــي المناصــب اإلشــرافية: تشــير هــذه النســبة إلــى مــدى مســاهمة الشــباب فــي إتخــاذ القــرار بشــكل مباشــر 
علــى مســتوى المؤسســات الوطنيــة، والــذي يعنــي أن الشــباب جــزء مــن رســم السياســات والقــرارات التــي تخــص واقعهــم ومســتقبلهم 
 مــن أشــكال المشــاركة فــي إتخــاذ القــرار، وبالتالــي فــإن وزنــه النســبي )%2( وهــو 

ً
 واحــدا

ً
أيضــا. وبالرغــم مــن أهميــة المؤشــر إال أنــه يمثــل جــزءا

أقــل مــن مؤشــرات المشــاركة فــي اإلنتخابــات ألنهــا أكثــر شــمولية ويمكنهــا دمــج كافــة الشــباب.

توحيد نطاق المؤشرات الوطنية
ــة اجلهــات املصــدرة  ــا مــن كاف ــات ومــن مث جتميعه ــى مصــادر البيان ــاق عل ــم االتف ــى املؤشــرات يت ــد التوافــق الوطــين عل بع
للبيانــات واملعلومــات، ويتــم العمــل علــى تســويتها أو هتذيبهــا )Normalization or Standardization( وذلــك لتحويلهــا 
إىل بيانــات يكــون أقــل قيمــة فيهــا تعــادل صفــر )0( وأعلــى قيمــة فيهــا تعــادل واحــد صحيــح )1(، وبذلــك تصبــح كل 

ــة: ــة التالي ــم ذلــك مــن خــال املعادل املؤشــرات ضمــن النطــاق 0 – 1، ويت

النطاق =

 

تستخدم املعادلة يف حالة املؤرشات ذات األثر اإليجايب عىل التنمية )مثل نسبة الرياديني(. أما يف حالة املؤرشات التي يكون ارتفاعها 

ذو أثر سلبي عىل تنمية الشباب )مثل معدل الوفيات( فيتم استخدام معادلة معكوس النطاق والتي تعكس األثر السلبي للمؤرش 

حتى يتسنى دمجه مع املؤرشات األخرى.

 معكوس النطاق =

قيمة املؤرش الوطني - القيمة األدىن

القيمة األعىل - القيمة األدىن

)قيمة املؤرش أ x  وزن املؤرش أ(+ )قيمة املؤرش ب x  وزن املؤرش ب(+ ....

)الوزن النسبي مؤرش أ +  الوزن النسب مؤرش ب + ...(

)قيمةاملجال x 1  وزن املجال 1(+ )قيمة املجال x 2  وزن املجال 2(+ ....

)وزن املجال 1 + وزن املجال 2 + ...(

قيمة املؤرش الوطني للسنة - القيمة األدىن

القيمة األعىل - القيمة األدىن

حساب دليل المجال الوطني
باحقــً الحتســاب نتيجــة النطــاق وتوحيــد املؤشــرات، فــإن املؤشــرات تكــون جاهــزة حلســاب دليــل التنميــة ملجــال حمــدد. 
فعلــى ســبيل املثــال لــو كان املجــال 1 متمثــل مبؤشــر أ ومؤشــر ب ...اخل فــإن دليــل املجــال 1 حيســب مــن خــال املعادلــة التاليــة:

دليل املجال =

 

حساب دليل تنمية الشباب الوطني
بناًء عىل دليل كل مجال فإنه يتم حساب دليل تنمية الشباب الوطني وفقاً ألوزان املجاالت، وبالتايل فإن دليل تنمية الشباب هو 

املتوسط النسبي ألدلة املجاالت مجتمعة، فعىل سبيل املثال لو كان دليل تنمية الشباب مكون من املجال 1 واملجال 2 ...الخ فإن 

حساب دليل تنمية الشباب يكون وفق املعادلة:

دليل تنمية الشباب =
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التوصيات

ية الدليــل وتطويــره باعتبــاره أداة لصنــع السياســات   الســتمرار
ً
 أهميــة كبيــرة لتنميــة الشــباب الُعمانــي، وأيضــا

ً
يقــدم الدليــل التوصيــات موليــا

ورصدهــا، كمــا يتطلــع الدليــل فــي توصياتــه إلــى اســتكمال الدراســات التفصيليــة المتعلقــة بالدليــل، والتحليــالت ذات الخصوصيــة.

ماني
ُ

 تنمية الشباب الع

 
ً
مجــال التعليــم: بالرغــم مــن االندمــاج الكبيــر للشــباب الُعمانــي بالتعليــم، إال أن فجــوة النــوع االجتماعــي ال تــزال بــارزة، حيــث الشــابات أكثــر التحاقــا

بالتعليــم العالــي؛ علــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة اإللتحــاق الصافــي بالتعليــم العالــي للشــباب العمانــي لعــام 2018 نحــو %28 مــن إجمالــي 
الشــباب العمانــي 22-18 ســنة، وبلغــت للشــباب الذكــور %21 مقابــل %35 للشــابات. وبذلــك فــإن هنالــك ضــرورة لخلــق مجــاالت تعليــم عالــي 
.
ً
ياديــة، فــال يــزال االندمــاج فــي التعليــم المهنــي متدنيا أكثــر مالئمــة للشــباب الذكــور، ربمــا ذات صلــة بمهــارات األعمــال المهنيــة والتطبيقيــة والر

 القطــاع الخــاص والمناصــب اإلشــرافية حيث يشــكلن 
ً
مجــال ســوق العمــل: تشــارك الشــابات الُعمانيــات بشــكل كبيــر فــي ســوق العمــل؛ خصوصــا

أغلبيــة؛ %6 فقــط هــي نســبة الشــباب الذكــور مــن إجمالــي الذكــور العامليــن فــي المناصــب اإلشــرافية، أمــا الشــابات فيمثلــن نحــو %24 مــن 
إجمالــي المناصــب اإلشــرافية للنســاء. لكــن مشــاركتهن بالمســتوى اإلجمالــي الكلــي تشــكل فجــوة كبيــرة مــن حيــث النــوع االجتماعــي، مــع أنهــا 
يع  ياديــة والمشــار ياديــة فــي بعــض المحافظــات. وبالتالــي فــإن إدمــاج الشــابات الُعمانيــات فــي األعمــال الر أثبتــت نفســها فــي المجــاالت الر
متناهيــة الصغــر يعتبــر خطــوة بنــاءة باتجــاه إعــادة دمجهــن بســوق العمــل، والــذي لــن يتعــارض إلــى حــٍد كبيــر مــع اإللتزامــات االجتماعيــة 

والمجتمعيــة.

المشــاركة المجتمعيــة: مســتويات المشــاركة المجتمعيــة بيــن الشــباب والشــابات جيــدة، لكنهــا أقــل لــدى الشــابات الُعمانيــات )بواقــع 34% 
للشــباب الذكــور، و%26 للشــابات(. ربمــا يعكــس ذلــك أهميــة توســيع أطــر المشــاركة المجتمعيــة وتعــدد مجاالتهــا لرفــع مســتوياتها لــدى 

 لــدى الشــابات.
ً
كافــة الشــباب، خصوصــا

 الشــابات فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى، وأّن المشــاركة 
ً
المشــاركة السياســية: مــن الالفــت واإليجابــي مشــاركة الشــباب وخصوصــا

فــي ارتفعــت بنســبة %20 بيــن إنتخابــات مجلــس الشــورى 2003 و2015، وأن نســبة الشــابات المشــاركات كانــت %37 وارتفعــت إلــى 45% 
بيــن العاميــن 2003 و2015، ممــا يشــير إلــى نضــوج الشــباب الُعمانــي وتحملــه مســؤولية والمشــاركة فــي صنــع القــرار. إال أن مســتويات 
المشــاركة فــي انتخابــات أعضــاء المجالــس البلديــة لــم يكــن بنفــس المســتوى، وكان فــي انخفــاض. ربمــا مــن األجــدى رفــع مســتويات الوعــي 
 علــى مســتوى البلديــات كجهــات تعمــل علــى المســتوى المحلــي وأنهــا 

ً
لــدى الشــباب والشــابات بأهميــة المشــاركة فــي صنــع القــرار أيضــا

تــوازي أهميــة المشــاركة فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى، فكلهــا تمثــل لهــم مشــاركة فــي صنــع القــرار.
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المالحق

ملحق 1: تجارب الدول والمنظمات لقياس الدليل

دليل تنمية الشباب – الكومنولث - 2013
صمــم دليــل تنميــة الشــباب )YDI( لقيــاس تنميــة الشــباب فــي 170 دولــة بمــا فيهــا 54 دولــة مــن دول الكومنولــث، وذلــك بنــاًء علــى خمــس 
 
ً
يــف 15 مؤشــرا مجــاالت وهــي: 1: التعليــم 2: الصحــة والرفاهيــة 3: التوظيــف 4: المشــاركة السياســية 5: المشــاركة المدنيــة. وقــد تــم تعر
لقيــاس تنميــة الشــباب داخــل كل بلــد ضمــن هــذه المجــاالت. حيثمــا أمكــن، فــإن البيانــات المســتخدمة متســقة لجميــع البلــدان ومتاحــة فــي 

قواعــد البيانــات الدوليــة المتوفــرة.

دليل تنمية الشباب الدولي 2016
ــع أنحــاء العالــم، مــع  ــة فــي جمي ــة علــى األدل ــة الشــباب مبني ــة الشــباب الدولــي إلــى تقديــم نظــرة عامــة عــن حال ــل تنمي ــر دلي ي يهــدف تقر
التركيــز علــى الفــرص المتاحــة لتطويــر الشــباب. دليــل تنميــة الشــباب هــو مؤشــر مركــب مــن 18 مؤشــرا تقيــس بشــكل جماعــي التقــدم المحــرز 
فــي تنميــة الشــباب فــي 183 دولــة، بمــا فــي ذلــك 49 مــن دول الكومنولــث الـــ 53. يجمــع المؤشــر بيــن خمســة مجــاالت للشــباب؛ التعليــم، 
يــف  يــر أقــّر تعر والصحــة والرفاهيــة، والتوظيــف والفــرص، والمشــاركة السياســية والمشــاركة المدنيــة )االجتماعيــة(. وعلــى الرغــم مــن أن التقر

يــف مختلفــة للبلــدان والمؤسســات الدوليــة األخــرى.  بتعار
ً
يــة للشــباب للكومنولــث )15 - 29(، فقــد أقــّر أيضــا الفئــة العمر

سلطنة ُعمان في دليل تنمية الشباب الدولي 2016
يبيــن الدليــل الدولــي أن ســلطنة ُعمــان كانــت فــي المرتبــة 99 علــى المســتوى الدولــي فــي دليــل تنميــة الشــباب وهــو مســتوى متوســط 
بيــن الــدول، حيــث كان الدليــل يعــادل 0.611 نقطــة أي أن دليــل تنميــة الشــباب الُعمانــي مرتفــع حســب معاييــر دليــل تنميــة الشــباب. أمــا مــن 
 فــي مجــال الصحــة والرفــاه بمــا يعــادل 0.822 نقطــة. فــي مجــال التعليــم كانــت 

ً
حيــث المجــاالت فقــد كانــت الســلطنة فــي المرتبــة 20 دوليــا

 ويعــادل 0.772 نقطــة. أمــا مجــال العمــل والفــرص فقــد كانــت الســلطنة فــي المرتبــة 135، حيــث كان دليــل 
ً
الســلطنة فــي المرتبــة 80 دوليــا

 بمــا يعــادل 0.738 نقطــة. فــي مجــال 
ً
المجــال 0.478 نقطــة. أمــا مجــال المشــاركة االجتماعيــة فقــد كانــت الســلطنة فــي المرتبــة 28 دوليــا

يــر أن ســلطنة ُعمــان هــي مــن الــدول  المشــاركة السياســية كانــت الســلطنة فــي المرتبــة 177 بمــا يعــادل 0.125 نقطــة. ورد ضمــن نتائــج التقر
التــي تكــون فيهــا نســبة الشــباب مرتفعــة وأنهــا مــن البلــدان الســلمية، علــى عكــس بلــدان تكــون فيهــا نســبة الشــباب مرتفعــة وغيــر ســلمية. 

يــا، بوتســوانيا، جامايــكا.  ماليز
ً
 بيــن ارتفــاع نســب الشــباب وســلمية البلــدان. ومــن هــذه الــدول أيضــا

ً
وبالتالــي ليــس هنالــك عالقــة دائمــا

ير 2016 دليل تنمية الشباب األسترالي – نظرة عامة على تنمية الشباب – تقر
يبيــة األولــى مــن "مجموعــة األدوات" والتــي تقــدم دليــال حــول كيفيــة بنــاء واســتخدام دليــل  دليــل تنميــة الشــباب األســترالي هــي النســخة التجر
يــر الدليــل األســترالي  تنميــة الشــباب وتحليلــة. وقــد أظهــر تباينــات كبيــرة بيــن المناطــق والمجموعــات الديموغرافيــة داخــل البــالد. تحلــل افتتاحيــة تقر
ــر التحديــات التــي   عــن التحســن والتدهــور التــي حدثــت منــذ عــام 2006. وقــد كانــت أكب

ً
حالــة تطــور الشــباب فــي جميــع أنحــاء البــالد ، فضــال

واجهــت تجربــة دليــل تنميــة الشــباب األســترالي كمــا يلــي: 1. المشــاركة والتبنــي مــن جانــب الحكومــة وصانعــي السياســات. 2. تمثيــل الشــباب، 
يحة عمــر الشــباب المســتخدمة فــي مصــادر البيانــات المختلفــة، 4. عــدم وجــود تصنيــف متســق للبيانــات فيمــا يتعلــق - النــوع  3. اختــالف شــر
االجتماعــي - الجغرافيــا - الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة - اإلعاقــة - العمــر – الشــعوب األصليــة، 5. البيانــات المتاحــة حــول القضايــا المحليــة.

دليل تنمية الشباب في الهند
كان الهــدف مــن دليــل تنميــة الشــباب الهنــد هــو "بنــاء مؤشــر يمكــن اســتخدامه فــي جميــع أنحــاء الدولــة مــن قبــل الدولــة واألوســاط 
األكاديميــة وغيرهــا مــن المنظمــات / المؤسســات فــي المجتمــع المدنــي ، للتأكــد مــن حالــة الشــباب فــي مواجهــة األبعــاد النظاميــة التــي 
 بأهــداف السياســة الوطنيــة للشــباب مــن أولويــات الحكومــة 

ً
تؤثــر علــى نموهــم وتمكينهــم. ويعــد تحليــل وضــع الشــباب داخــل الهنــد مقارنــة

الهنديــة. تــم اختيــار خمــس مجــاالت باعتبارهــا األكثــر أهميــة للقيــاس وهــي: الصحــة، والتعليــم، والعمــل، واللياقــة والمشــاركة. وقــد كانــت 
 فقــط فــي بعــض المناطــق، لذلــك تــم إنشــاء فهرســين: واحــد يعتمــد علــى أربــع مجــاالت وكل المناطــق، واآلخــر 

ً
معلومــات المشــاركة متاحــة

علــى خمــس مجــاالت مــع تضميــن مناطــق محــدودة.

دليل تنمية الشباب – مولدوفا "بطاقة نقاط الشباب"
يــر المجــاالت الهامــة للشــباب بنــاًء علــى المؤشــر العالمــي لتنميــة الشــباب لعــام 2016 ، مــع إجــراء بعــض التعديــالت بســبب القيــود  تنــاول التقر
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يــة لــكل مؤشــر؛  اإلحصائيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، وبنــاًء علــى توفــر البيانــات، والســياق الوطنــي، والغــرض مــن المؤشــرات، فقــد اختلفــت العمر
يــة )15 - 35(، أمــا الصحــة تــم اعتبارهــا مــن )10 – 19(، واإلدمــاج االجتماعــي )7 -  ــر الفئــة العمر فعلــى ســبيل المثــال بالنســبة للعمــل تعتب
يــة )15 - 29(. وقــد كانــت المجــاالت التــي تــم اختيارهــا للحصــول علــى بطاقــة نقــاط الشــباب  18(، والعتبــارات دوليــة تســتخدم الفئــة العمر
)YSC( هــي: )1( التعليــم؛ )2( المشــاركة فــي صنــع القــرار؛ )3( العمــل؛ )4( حــاالت الخطــر؛ )5( الصحــة )6( اإلدمــاج االجتماعــي، وشــملت هــذه 
. وقــد تــم احتســاب النتيجــة كمتوســط لجميــع المجــاالت، مــع األخــذ فــي االعتبــار األوزان المتســاوية للمجــاالت، وبالتالــي 

ً
المجــاالت 14 مؤشــرا

تــم تقســيم مجمــوع درجــات جميــع المجــاالت علــى )n = 6(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تطبيــق حســاب المتوســط الهندســي.

دليل الشباب الماليزي 2015 – مقياس رفاه الشباب
يــة زمــام المبــادرة بهــدف "مراقبــة وتحديــد حالــة رفاهيــة الشــباب  مــن خــالل جمــع مؤشــر الشــباب الماليــزي )MYI( ، اتخــذت الحكومــة الماليز
 فــي 

ً
يــة 15 - 40 عامــا بمــا يتماشــى مــع التنميــة الوطنيــة الشــاملة". تــم جمــع البيانــات باســتخدام نمــاذج تســتهدف الشــباب مــن الفئــة العمر

جميــع أنحــاء البــالد. اشــتمل دليــل الشــباب الماليــزي علــى 36 مؤشــًرا علــى ثمانيــة مجــاالت، والتــي تــم تصميمهــا لرصــد تنفيــذ خطــة عمــل 
ــن الشــباب. وقــد كانــت الصحــة والهويــة والقــدرات الذاتيــة واختــراق وســائل اإلعــالم ووقــت الفــراغ والســلوك المنحــرف  الكومنولــث لتمكي
يــا. وبذلــك فــإن التحليــل يســاعد فــي اســتهداف  وتنميــة الــذات والعالقــات االجتماعيــة مــن المجــاالت األكثــر أهميــة لتنميــة الشــباب فــي ماليز

السياســات للمجــاالت ذات النقــاط المنخفضــة وتوجيــه المــوارد لهــا.

دليل تنمية الشباب في إندونيسيا 2017
يدمــج دليــل تنميــة الشــباب اإلندونيســي بيــن خمســة مجــاالت؛ التعليــم، والصحــة والرفــاه، والعمــل والفــرص، والمشــاركة والقيــادة، والنــوع 
يــر بــأن مجــال التوظيــف  االجتماعــي والتمييــز. وقــد تضّمــن قانــون الشــباب اإلندونيســي رقــم 40 لعــام 2009 هــذه المجــاالت. ويوصــي التقر

يــد مــن االهتمــام. والفــرص يحتــاج إلــى مز

دليل تنمية الشباب األول لدول جنوب آسيا
يــر إلــى توفيــر دليــل تنميــة الشــباب )YDI( علــى كل مــن مســتويات رابطــة دول جنــوب آســيا )ASEAN( والــدول األعضــاء فــي  يهــدف هــذا التقر
رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )AMS( ، كأســاس لصياغــة السياســات والبرامــج المتعلقــة بتنميــة الشــباب. وقــد جمــع دليــل تنميــة الشــباب 
للــدول األعضــاء فــي رابطــة جنــوب شــرق آســيا خمــس مجــاالت: التعليــم؛ والصحــة والرفــاه؛ العمــل والفــرص؛ المشــاركة واالندمــاج، والتوعيــة 
 مــن مصــادر معتمــدة فــي بنــاء دليــل تنميــة الشــباب الجنــوب آســيوي، 

ً
الجنــوب آســيوية والقيــم والهويــة.  اســتخدمت البينــات المتاحــة دوليــا

ولكــن اســتخدمت البيانــات الوطنيــة للــدول أو التقديــرات حيثمــا كانــت البيانــات غيــر متوفــرة. كذلــك، اعتمــدت الــدول األعضــاء فــي الرابطــة 
. وقــد حــددت النتائــج أن مجــال "العمــل والفــرص" يجــب النظــر 

ً
يــة )15 - 35( عامــا الجنــوب آســيوية علــى أن يكــون الشــباب ضمــن الفئــة العمر

يــر إلــى أنــه مــن الضــروري تطويــر أنظمــة دعــم المعلومــات تكــون عاليــة الجــودة  إليــه فــي تطويــر سياســة الشــباب المســتقبلية. وخلــص التقر
لتطويــر الدليــل فــي المســتقبل.

 

ملحق 2: المنهجية الدولية لدليل تنمية الشباب الوطني واإلقليمي

أصــدرت أمانــة الكومونولــث فــي العــام 2013 أداة للمســاعدة فــي إرشــاد الــدول لتطويــر دليــل تنميــة الشــباب الوطنــي أو اإلقليمــي 
يــر دليــل التنميــة الدولــي  )National and Regional Toolkit(. وأعتمــدت خمــس مجــاالت هامــة لتنميــة الشــباب، والتــي أعتمدهــا أيضــا تقر

Global Youth Development Index( 2016(. المجــاالت الخمــس الخاصــة بتنميــة الشــباب هــي؛

التعليم،	 
الصحة والرفاه،	 
العمل والفرص،	 
املشاركة السياسية،	 
املشاركة املجتمعية.	 
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مجاالت دليل تنمية الشباب

 

يأتــي ضمــن كل مجــال )Domain( مــن مجــاالت تنميــة الشــباب مؤشــرات رئيســية مقترحــة لتغطــي الجوانــب األهــم لــكل مجــال، ويمكــن للــدول 
 علــى المســتوى الوطنــي. وقــد قامــت 

ً
االسترشــاد بهــا واســتخدام مؤشــرات أكثــر مالئمــة للدولــة، أو اســتخدام المؤشــرات األكثــر توفــرا

ية مــع ذوي العالقــة مــن الجهــات الرســمية واألكاديميــة والمختصيــن والشــباب للوصــول إلــى المؤشــرات  معظــم الــدول بجلســات تشــاور
األفضــل علــى المســتوى الوطنــي، وبالتــوازي تحديــد أوزان المؤشــرات والمجــاالت علــى المســتوى الوطنــي.

وقــد طــّور دليــل تنميــة الشــباب الدولــي علــى هــذه المؤشــرات، كمــا فــي الجــدول وعلــى المســتوى الوطنــي تقــوم الجهــات الرســمية 
وذات العالقــة بدراســة هــذه المجــاالت وتحديــد مــدى أهميتهــا لتنميــة الشــباب، ومــن ثــم مــدى أهميــة كل مؤشــر ضمــن هــذه المجــاالت، 

عكــس هــذه األهميــة مــن خــالل أوزان نســبية للمجــاالت والمؤشــرات.
ُ
وت

مجاالت تنمية الشباب ومؤشراتها وأوزانها حسب دليل تنمية الشباب الدولي

وزن المؤشرالمؤشروزن المجالالمجال

%25التعليم
ية( من كافة الملتحقين  %7.5نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي )فئة عمر

%10نسبة الشباب اللذين يعرفون  القراءة والكتابة وفهم الجمل 
%7.5نسبة مستخدمي االنترنت لخمس سنوات وأكثر من الشباب 

 الصحة
%25والرفاه

%10نسبة الوفيات من الشباب 
%3عدد السنوات المفقودة بسبب االضطراب العقلي من الشباب 

%3عدد السنوات المفقودة بسبب سوء استخدام الكحول بين الشباب 
 عدد السنوات المفقودة بسبب سوء استخدام المخدرات بين 

%3الشباب

%3نسبة المصابين فايروس نقص المناعة من الشباب 
%3قيمة مؤشر الرفاه الدولي 

 العمل
%25والفرص

%10نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب 
%5نسبة البطالة بين الشباب إلى نسبة البطالة للبالغين 

 نســبة الخصوبــة للمراهقــات )المواليــد لــكل 1000 مــن فئــة 15 - 19 
%5ســنة(

%5نسبة الشباب اللذين لديهم حساب في مؤسسة مالية 

 المشاركة
%15السياسية

%5وجود خطة أو سياسات للشباب 
%5وجود تثقيف أو تعليم حول التصويت 

%5نسبة الشباب اللذين عبروا عن رأيهم لشخصية عامة رسمية 

 المشاركة
%10المجتمعية

%5نسبة الشباب اللذين قاموا بعمل تطوعي 
%5نسبة الشباب اللذين قاموا بمساعدة غرباء 

دليل تنمية 
الشباب العماني

العمل 
والفرص

الصحة 
والرفاه

المشاركة 
السياسية

المشاركة 
المجتمعية

التعليم
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توحيد نطاق المؤشرات

ثــم تجميعهــا مــن كافــة الجهــات المصــدرة للبيانــات  البيانــات ومــن  يتــم االتفــاق علــى مصــادر  بعــد التوافــق الوطنــي علــى المؤشــرات 
والمعلومــات، ويتــم العمــل علــى تســويتها أو تهذيبهــا )Normalization or Standardization( وذلــك لتحويلهــا إلــى بيانــات يكــون أقــل 
قيمــة فيهــا تعــادل صفــر )0( وأعلــى قيمــة فيهــا تعــادل واحــد صحيــح )1(، وبذلــك تصبــح كل المؤشــرات ضمــن النطــاق 0 – 1، ويتــم ذلــك 

مــن خــالل المعادلــة التاليــة:

معادلة 1: معادلة النطاق
                  

 

النطاق =

تســتخدم المعادلــة )1( فــي حالــة المؤشــرات ذات األثــر اإليجابــي علــى التنميــة؛ فعلــى ســبيل المثــال فــإن عــدد ســنوات الدراســة لــه أثــر إيجابي 
علــى التنميــة. أمــا فــي حالــة المؤشــرات التــي يكــون ارتفاعهــا ذو أثــر ســلبي علــى تنميــة الشــباب )مثــل معــدل الوفيــات( فيتــم اســتخدام 

معادلــة )2( والتــي تعكــس األثــر الســلبي للمؤشــر حتــى يتســنى دمجــه مــع المؤشــرات األخــرى.

معادلة 2: معادلة معكوس النطاق

 

معكوس النطاق  = 1 -

حساب دليل المجال الوطني

 الحتســاب نتيجــة النطــاق وتوحيــد المؤشــرات، فــإن المؤشــرات تكــون جاهــزة لحســاب دليــل التنميــة لمجــال محــدد. فعلــى ســبيل المثــال 
ً
الحقــا

لــو كان المجــال 1 متمثــل بمؤشــر أ ومؤشــر ب ...الــخ فــإن دليــل المجــال 1 يحســب مــن خــالل المعادلــة )3( التاليــة:

معادلة 3: معادلة دليل المجال

 

دليل المجال = 

حساب دليل تنمية الشباب الوطني

 ألوزان المجــاالت، وبالتالــي فــإن دليــل تنميــة الشــباب هــو 
ً
ــاًء علــى دليــل كل مجــال فإنــه يتــم حســاب دليــل تنميــة الشــباب الوطنــي وفقــا بن

المتوســط النســبي ألدلــة المجــاالت مجتمعــة، فعلــى ســبيل المثــال لــو كان دليــل تنميــة الشــباب مكــون مــن المجــال 1 والمجــال 2 ...الــخ فــإن 
حســاب دليــل تنميــة الشــباب يكــون وفــق المعادلــة )4(:

قيمة المؤشر الوطني للسنة - القيمة األدنى

القيمة األعلى - القيمة األدنى

قيمة المؤشر الوطني للسنة - القيمة األدنى

القيمة األعلى - القيمة األدنى

)قيمة المؤشر أ x  وزن المؤشر أ(+ )قيمة المؤشر ب x  وزن المؤشر ب(+ ....

)الوزن النسبي مؤشر أ +  الوزن النسب مؤشر ب + ...(
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معادلة 4: معادلة دليل تنمية الشباب

دليل تنمية الشباب =

 

ينتــج مــن المعادلتيــن )3( و)4( دليــل المجــال ودليــل التنميــة للشــباب بقيمــة مــا بيــن الصفــر )0( والواحــد الصحيــح )1(، وبنــاء علــى النتيجــة 
يتــم تحديــد مســتوى الدليــل كمــا فــي الشــكل والــذي يوضــح وجــود أربــع مســتويات للدليــل، وبنــاء علــى النتائــج فــإن صنــاع القــرار ومتخــذي 

السياســات يضعــون السياســات والخطــط لرفــع مســتوى الدليــل فــي األعــوام الالحقــة.

مستويات دليل تنمية الشباب

 

)قيمةالمجال x 1  وزن المجال 2(+ )قيمة المجال x 2  وزن المجال 2(+ ....

)وزن المجال 1 + وزن المجال 2 + ...(

التعليم

الصحة
والرفاه

العمل 
والفرص

المشاركة 
السياسية

المشاركة 
المجتمعية

دليل تنمية 
الشباب

1-0

جدا
ع 

تف
مر

فع
مرت

ط
س

تو
م

ض
خف

من

>0.671-1

0.0-0.494

>0.607- 0.671

>0.494- 0.607
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ملحق3: المؤشرات الفرعية ومصادر البيانات

 

مصادر البيانات المؤشر الفرعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار نسبة اإللتحاق الصافي في التعليم العالي )18 - 22(

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  نسبة الملتحقين في الكليات المهنية من إجمالي الملتحقين
في التعليم العالي

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات نسبة مستخدمي االنترنت من الشباب )18 - 29(

وزارة الصحة نسبة وفيات الشباب

وزارة التنمية االجتماعية  نسبة الشباب ذوي اإلعاقة

وزارة الصحة  لكل الف شاب غير مصاب HIV عدد حاالت اإلصابة الجديدة
)29-18( سنة

وزارة العمل  نسبة الباحثين عن عمل )18 - 29(

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات نسبة الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب )18 - 29(

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص من إجمالي
الشباب العاملين

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة رواد االعمال الشباب من إجمالي رواد األعمال

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات   نسبة الشباب )18 - 29( اللذين قاموا بعمل تطوعي خالل
12 شهرا الماضية

وزارة الداخلية  نسبة الشباب )18 - 29( المشاركين في انتخابات مجلس
الشورى

وزارة الداخلية  نسبة الشباب )18 - 29( المشاركين في انتخابات المجالس
البلدية

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  نسبة الشباب في المناصب اإلشرافية من إجمالي  ذوي
المناصب اإلشرافية
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