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طبيعة  التقرير  غالف  ت�صميم  يعك�س 

يف  ي�صارك  التي  الب�صرية  التنمية 

من  وي�صتفيد  والن�صاء  الرجال  �صنعها 

وهو  اي�صا.  والن�صاء  الرجال  ثمارها 

يعك�س االرتقاء امل�صتمر يف حالة التنمية 

اآفاق  لها  والتي  ال�صلطنة  يف  الب�صرية 

نحو  مفتوحة  واأهدافها  حمدودة  غري 

التطور امل�صتمر.
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املحتـويــات

13 مقدمة	

16 	معلومات	موجزة	عن	عمان	

19 الف�شل	الأول	:	مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها	:	

21 1-1-	حماور	اجلدل	الفكري		

22 1-2-	طبيعة	منهج	التنمية	الب�شرية	كمنهج	جديد	يف	التنمية		:	

22	 1-2-1-هل	اأن	الربنامج	الإمنائي	للأمم	املتحدة	هو	اأول	من	طرح	الدعوة	اإىل	التنمية	الب�شرية؟	

23 1-2-2	-	مالذي	مييز	التنمية	الب�شرية	عن	مناهج	التنمية	الأخرى؟	

24 1-2-3-	التنمية	الب�شرية	وحقوق	الإن�شان	

24 1-2-4-	التنمية	الب�شرية	واأهداف	الألفية	

24 1-3-	هل	تعرب	اأدلة	التنمية	الب�شرية	ب�شكل	دقيق	و�شامل	عن	حالة	التنمية	الب�شرية	؟	

25 1-3-1-	ق�شور	اأدلة	التنمية	الب�شرية	يف	قيا�ش	الجنازات	التعليمية	بدقة		

25 1-3-2-	ق�شور	املوؤ�شرات	يف	قيا�ش	العدالة	وامل�شاواة	بني	اجلن�شني	

27 1-3-3-	غياب	موؤ�شرات	الت�شغيل	والبطالة	عن	اأدلة	التنمية	الب�شرية	

27 1-3-4-	عدم	اللتفات	اإىل	درا�شة	حالة	الف�شاد	يف	البلد	

28 1-3-5-	اإمكانية	اإ�شافة	اأدلة	جديدة	اإىل	ما	هو	موجود	فعلً	

28 1-3-6-	موؤ�شرات	التنمية	الب�شرية	هي	موؤ�شرات	بل	اأهداف	

28 1-3-7-	التعديلت	اجلديدة	على	دليل	التنمية	الب�شرية	

29 1-4-	قدرة	تقارير	التنمية	الب�شرية	على	التاأثري	والتغيري	:	

29 1-4-1-	التقارير	الوطنية	كوثائق	لتربير	ال�شيا�شات	

29 1-4-2-	تقارير	التنمية	الب�شرية	ميكن	اأن	تكون	م�شادر	قّيمة	للتغيري	

	29 1-4-3-	مناذج	من	تاأثريات	تقارير	التنمية	الب�شرية	

30 1-5-	درا�شة	تقييم	نظام	التقارير	الوطنية	عن	التنمية	الب�شرية	:	

30 1-5-1-	ما	املق�شود	بنظام	تقارير	التنمية	الب�شرية	

30 1-5-2-	معايري	التقييم	

30 1-5-3-	اأوجه	الختلف	فيما	بني	التقارير	الوطنية	

	31 1-5-4-	اآلية	قيا�ش	تاأثري	التقارير	

31 1-5-5-	احلقائق	التي	تو�شل	اإليها	فريق	التقييم	

32 1-5-6-	العلقة	بني	التقارير	الوطنية	والن�شاطات	الأخرى	

32 1-5-7-	العلقة	بني	التقارير	الوطنية	والتقارير	العاملية	عن	التنمية	الب�شرية	

32 1-5-8-	امللكية	الوطنية	للتقارير	والعلقة	مع	احلكومة	يف	اإ�شدار	التقارير	الوطنية	

32 1-5-9-	ال�شت�شارات	وال�شراكة	

33 1-5-10-	حمتوى	التقرير	

33 1-5-11-	مو�شوع	التقرير	الوطني	

34 اخلل�شة	
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35 الف�شل	الثاين		:		حالة	التنمية	الب�شرية	يف	عمان		:	

37 2-1-	اجلديد	يف	دليل	التنمية	الب�شرية	:	

37 2-2-	اأبعاد	وخ�شائ�ش	التنمية	الب�شرية	يف	عمان	:	

37 2-2-1-	قيا�ش	التنمية	الب�شرية	يف	عمان	

40 2-2-2-	التفاوت	بني	املحافظات	واملناطق	يف	قيم	دليل	التنمية	الب�شرية	

42 2-2-3-	الجتاه	العام	لدليل	التنمية	الب�شرية	ومكوناته	

46 2-3-	دليل	التنمية	الب�شرية	بني	ال�شباب	)15-29	عاما(	:	

48 2-4-	قيا�ش	التفاوت	يف	التنمية	الب�شرية	املرتبط	بنوع	اجلن�ش	:	

48 2-4-1-	اأبعاد	وموؤ�شرات	دليل	الفوارق	بني	اجلن�شني	

49 2-4-2-	دليل	التنمية	الب�شرية	املرتبط	بنوع	اجلن�ش	

50 2-5-	موؤ�شرات	ر�شا	العمانيني	عن	ظروفهم	املعي�شية		:	

50 2-5-1-	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	التجمع	ال�شكاين		

51 2-5-2-	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	املحافظات	

51 2-5-3-	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	اجلن�ش	والعمر		

52 2-5-4-	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	احلالة	التعليمية		

52 2-5-5-	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	م�شتوى	املعي�شة	

52 2-5-6-	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	معدل	الإعالة		

			53 2-5-7-	معدلت	الر�شا	عن	بع�ش	املوؤ�شرات	الفرعية	للظروف	املعي�شية					

55 2-6-	ا�شتغلل	الوقت		:	

57 اخلل�شة	

59 الف�شل	الثالث		:	اأداء	القت�شاد	العماين	:	

61 3-1-	الأهداف	الكلية	للخطتني	اخلم�شيتني	ال�شاد�شة	وال�شابعة	:	

61 1-	اأهداف	اخلطة	اخلم�شية	ال�شاد�شة		

62 2-	اأهداف	اخلطة	اخلم�شية	ال�شابعة		

62 3-2-	م�شتوى	اأداء	اخلطة	اخلم�شية	ال�شاد�شة	مقارنة	باأهدافها	:	

62 3-2-1-	موؤ�شرات	القت�شاد	الكلي	

65 3-2-2-	املوؤ�شرات	القطاعية					

68 3-3-	م�شتوى	اأداء	اخلطة	اخلم�شية	ال�شابعة	مقارنة	باأهدافها	:	

68 3-3-1-	موؤ�شرات	القت�شاد	الكلي	

72 3-3-2-	املوؤ�شرات	القطاعية	

75 3-4-	القت�شاد	العماين	:	مراجعة	نقدية		:	

75 1-مظاهر	ايجابية	لأداء	القت�شاد	العماين	

75 اأ-	تدفق	ال�شتثمارات	الأجنبية	

76 ب-	تاأثريات	الأزمة	املالية	العاملية	

78 2-	حتديات		ومهام	تنموية	بانتظار	الجناز	اأمام	القت�شاد	العماين	:	

81 اخلل�شة				
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83 الف�شل	الرابع		:	التنمية	والإن�شاف		:	

85 4-1-	الدخل	وال�شتهلك	الأ�شري	:	

85 4-1-1-	الدخل	الأ�شري				

86 4-1-2-	ال�شتهلك	الأ�شري	

87 4-1-3-	م�شتوى	ال�شتهلك		الجمايل	يف	املحافظات	

89 4-1-4-	امل�شتويات	املعي�شية	املختلفة	للأ�شر	العمانية				

90 4-1-5-		توزيع	العمانيني	ح�شب	فئات	ا�شتهلك	الفرد	

	90 4-1-6-		معامل	جيني	ومنحنى	لورنز		

	91 4-2-	التفاوتات	الإقليمية	يف	توزيع	ال�شتثمارات								

92 4-3-	التفاوت	يف	القدرة	على	الو�شول	اإىل	اخلدمات		

93 4-4-	دليل	الفقر	متعدد	الأبعاد	:	الفقر	يف	منظور	التنمية	الب�شرية		

95 4-5-	�شبكات	الأمان	الجتماعي		يف	ال�شلطنة	:	

95 4-5-1-	اأنظمة	التاأمينات	الجتماعية	:	

95 1-		�شناديق	التقاعد	احلكومية	

96 2-		الهيئة	العامة	للتاأمينات	الجتماعية	

97 	4-5-2	-	مكونات	ال�شيا�شة	احلكومية	يف	امليدان	الجتماعي	:	

97 اأوًل	:	برامج	مكافحة	الفقر		

100 ثانيًا	:	الربامج	يف	جمال	الإ�شكان	

101 ثالثا	:	برامج	رعاية	ذوي	الحتياجات	اخلا�شة	

102 رابعًا	:	املوؤ�ش�شات	اخلريية		

103 اخلل�شة	

105 الف�شل	اخلام�ش	:	التنمية	املعرفية..الطريق	اإىل	التنمية	األب�شرية		:	

107 5-1-	التعليم	واملعرفة	والتمكني	:	

107 5-1-1-	اقت�شاد	املعرفة		

108 5-1-2-	الطريق	اإىل	املعرفة	

108 5-1-3-	عمان	على	طريق	التطور	املعريف	

109 5-2-	معامل		النظام	التعليمي	يف	ال�شلطنة		:	

109 5-2-1-	امل�شادر	الفكرية	للنظام	الرتبوي	والتعليمي			

109 5-2-2-	اأهداف	النظام	التعليمي	

110 		5-3-	تطور		التعليم	املدر�شي	:	

110 5-3-1-	نظام	التعليم	املدر�شي	

	112 5-3-2-	عنا�شر	العملية	التعليمية			

114 5-3-3-	ن�شب	اللتحاق	والنقطاع	والإعادة		

115 5-3-4-	موؤ�شرات	ا�شافية	على	تطور	الرتبية	والتعليم				

116 5-3-5-	حتديات	قطاع	الرتبية	والتعليم	

116 5-4-	تطور	التعليم	العايل	:	

116 5-4-1-	هيكل	التعليم	العايل	

117 5-4-2-	نظام	التعليم	العايل	

119 5-4-3-	عنا�شر	العملية	التعليمية	

121 5-4-4-موؤ�شرات	اإ�شافية	على	تطور	التعليم	العايل	

122 5-4-5-	حتديات	قطاع	التعليم	العايل	

122 5-5-	البحث	العلمي	:	
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122 5-5-1-	جمل�ش	البحث	العلمي	

123 5-5-2-	دور	القطاع	اخلا�ش	يف	البحث	والتطوير	

123 5-5	-3-الإنفاق	على	البحث	العلمي	

123 5-5-4-	ابرز	حتديات	البحث	العلمي	يف	ال�شلطنة			

125 اخلل�شة	

127 الف�شل	ال�شاد�ش		:		التنمية	ال�شحية	:	ا�شتثمار	يف	الب�شر	:	

129 6-1-	النظام	ال�شحي	يف	ال�شلطنة	:	

129 6	-	1	-	1	-	بنية	النظام	ال�شحي				

131 6	-	1	-	2	-	مظاهر	تطور	النظام	ال�شحي	

131 6	-	1	-	3	-	متويل	النظام	ال�شحي		

133 6-2-	تطور	خدمات	الرعاية	ال�شحية		:	

	133 6	-	2	-	1	-	املوؤ�ش�شات	ال�شحية			

135 6-2	-	2	-	القوى	العاملة	ال�شحية		

		137 6	-	2	-	3	-	تعليم	وتدريب	الفئات	الطبية	والطبية	امل�شاعدة					

137 6-3-	تطور	موؤ�شرات	الو�شع	ال�شحي	:	

138 6	-	3	-	1	-	انخفا�ش	معدلت	الوفيات	وارتفاع	متو�شط	العمر	املتوقع	

139 6-	3	-	2	-	انخفا�ش	يف	معدلت	اخل�شوبة		

140 6	-	3	-	3	-	تطور	خدمات	ومرا�شة	الأمومة	والطفولة	

141 6	-	3	-	4	-	انخفا�ش	يف	معدلت	املرا�شة	للأمرا�ش	املعدية	

142 6-	3	-	5	-	التطور	يف	جمال	الأمرا�ش	غري	املعدية	

142 6-3-6-	اأو�شاع	مياه	ال�شرب	والتاأثري	على	احلالة	ال�شحية	

144 6-3-7-	التحديات	وال�شعوبات	التي	يواجهها	النظام	ال�شحي			

146 اخلل�شة	

147 الف�شل	ال�شابع	:	التنمية	الب�شرية	وق�شايا	الت�شغيل	:	

149 	7-1-	تطور	ت�شريعات	العمل	يف	ال�شلطنة	:	

149 7-1-1-	قانون	اخلدمة	املدنية		

150 7-1-2-	قانون	العمل		

150 7-1-3-		قانون	التاأمينات	الجتماعية	

150 7-1-4-		اللئحة	التنظيمية	لتدابري	ال�شلمة	وال�شحة	املهنية			

151 7-1-5-	نظام	ت�شكيل	وعمل	وت�شجيل	النقابات	والحتادات	العمالية	والحتاد	العام		لعمال	�شلطنة	عمان	

151 	7-2-	�شيا�شات	الت�شغيل	:	

151 7-2-1-	�شيا�شات	الت�شغيل	والتعمني	يف	القطاع	احلكومي)املدين(	

151 7-2-2-�شيا�شات	الت�شغيل	والتعمني	يف	القطاع	اخلا�ش	

152 7-3-	تطوير	القدرات	املهنية	والتقنية	للقوى	العاملة	الوطنية	:	

152 7-3-1-	اإعداد	منظومة	متكاملة	للتعليم	التقني	والتدريب	املهني	

152 7-3-2-	تطوير	البنية	الأ�شا�شية	واملوؤ�ش�شية	للتعليم	التقني	والتدريب	املهني			

153 7-3-3-	التو�شع	يف	التخ�ش�شات	التعليمية	والتدريبية	وتنويع	املهارات			

		154 7-3-4-	تطور	القدرات	ال�شتيعابية			

155 7-4-	موؤ�شرات	القوى	العاملة	والت�شغيل	:	

155 7-4-1-	اخل�شائ�ش	الرئي�شية	للعاملني	يف	�شوق	العمل	العماين	

161 7-4-2-	م�شرية	التعمني	يف	القطاع	احلكومي	)املدين(			
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162 7-4-3-	التعمني	يف	القطاع	اخلا�ش		

164 7-5-	الباحثون	عن	عمل	يف	ال�شلطنة		

166 7-6-	احلوار	الجتماعي	وعلقات	العمل	يف	ال�شلطنة			

166 7-7-	التحديات	يف	�شوق	العمل		:	

166 7-7-1-	حتديات	التدريب	

167 7-7-2-حتديات	الت�شغيل	والتعمني	

167 7-7-3--حتديات	تنظيم	�شوق	العمل	

168 اخلل�شة	

169 الف�شل	الثامن		:		تطور	حالة	ال�شتدامة	والأمن	البيئي	:	

171 8-1-	الكلفة	البيئية	للتنمية	:	

171 8-1-1-		تعريف	البيئة	

171 8-1-2-		التنمية	والبعد	البيئي	

171 8-1-3-		تعريف	ال�شتدامة					

171 8-1-4-		رفاهية	الإن�شان				

172 8-2-	املوارد	البيئية	يف	ال�شلطنة	:	

172 8-2-1-		املوارد	الطبيعية	املتجددة					

175 8-2-2-		املوارد	الطبيعية	غري	املتجددة						

175 8-2-3-		معدل	الدخار	التقليدي	ومعدل	الدخار	الأ�شيل	

176 8-3-	موؤ�شرات	احلالة	البيئية	يف	ال�شلطنة	:	

176 8-3-1-		جودة	الهواء		

177 8-3-2-		املياه	العذبة			

180 8-3-3-	البحار	واملناطق	ال�شاحلية				

180 8-3-4-		الأرا�شي	الزراعية	وا�شتخدام	الأ�شمدة	واملبيدات		

181 8-4-	ق�شايا	وم�شكلت	تهدد	البيئة	العمانية		:	

181 8-4-1-		الت�شحر			

182 8-4-2-		النفايات	ال�شلبة	واخلطرة	

	183 8-4-3-ق�شايا	ال�شوؤون	املناخية				

183 8-4-4-		احلوادث	املرورية	

184 8-4-5-	الكوارث	الطبيعية	

185 8-5-	اإدارة	البيئة	يف	�شلطنة	عمان	:	

185 8-5-1-	الرتكيبة	املوؤ�ش�شية	ذات	الهتمام	بالبيئة	

185 8-5-2-	القوانني	والت�شريعات	البيئية	

186 8-5-3-		الربامج	الداعمة	للعمل	البيئي	

187 8-5-4-	موؤ�ش�شات	املجتمع	املدين	ذات	العلقة	بالبيئة	

188 اخلل�شة			

189 الف�شل	التا�شع		:		تنمية	املراأة	والطفل	,اإن�شاف	و�شمان	للم�شتقبل	

191 9-1-	تزايد	الهتمام	بق�شايا	املراأة	والطفل	:	

191 9-1-1-الهتمام	املحلي	بق�شايا	املراأة	والطفل	

191 9-1-2-ق�شايا	املراأة	يف	املحافل	العربية	والدولية	

192 9-1-3-ت�شاعد	الهتمام	بق�شايا	الطفل	عامليا	

192 9-2-	املراأة	من	منظور	التنمية	الب�شرية							
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193 9-3-	و�شع	املراأة	العمانية	يف	الت�شريعات	:	

193 9	-3-1-التطورات	الت�شريعية	حمليا	بعد	العام	2000	

193 9-3-2-املواثيق	الإقليمية	والدولية	

194 9-3-3-و�شع	املراأة	العمانية	بني	الت�شريع	والواقع	

195 9-3-4-	وعي	املراأة	بحقوقها	القانونية	

197 9-4-	موؤ�شرات	تطور	اأو�شاع	املراأة	العمانية		:	

197 9-4-1-	املوؤ�شرات	الدميوغرافية		

197 9-4-2-موؤ�شرات	احلالة	ال�شحية		

197 9-4-3-	موؤ�شرات	التعليم	والتدريب			

198 9-4-4-	موؤ�شرات	الن�شاط	القت�شادي		

199 9-4-5-	املوؤ�شرات	الجتماعية	لتقدم	املراأة	

201 9-5-	املراأة	يف	الوظائف	العليا			

202 9-6-	املراأة	يف	جمال	العمل	التطوعي	

203 9-7-	املراأة	العمانية	واملراأة	العربية	

203 9-8-	اأو�شاع	الطفل	يف	ال�شلطنة	:	

204 9-8-1	الواقع	املعا�ش	للطفل	العماين	

204 9-8-2-اأو�شاع	الطفل	ذي	الإعاقة	

205 9-8-3-	البيئة	احلا�شنة	للطفل	ذي	الإعاقة					

206 9-9-	التحديات	التي	تواجه	املراأة	العمانية	و	الطفل	:	

206 9-9-1-حتديات	موؤ�ش�شاتية						

206 9-9-2-	التحديات	املجتمعية	

207 9-9-3-	جهود	تبذل	للنهو�ش	باأو�شاع	املراأة	العمانية	

208 اخلل�شة				

209 الف�شل	العا�شر		:		ال�شراكة	يف	التنمية	:	املجتمع	املدين	/	ال�شريك	الثالث	يف	التنمية		

211 10-1-	العلقة	بني	اأو�شاع	املجتمع	املدين	والتنمية	الب�شرية	:	

211 10-1-1-املجتمع	املدين	والدولة...	علقة	تفاعلية			

212 10-1-2-ال�شراكة	يف	التنمية	,	مفهوم	جديد	للعقد	الجتماعي	

213 10-1-3-	دور	ال�شبكة	العنكبوتية	)النرتنت(	يف	ن�شاطات	املجتمع	املدين	

214 10-2-	املجتمع	املدين	يف	�شلطنة	عمان	:	

214 10-2-1-	التطورات	الت�شريعية	يف	جمال	املجتمع	املدين			

215 10-2-2-	املظاهر	احلديثة	ملفهوم	املجتمع	املدين	يف	�شلطنة	عمان	

220 10-2-3-	التحديات	التي	تواجه	بناء	و	تنمية	املجتمع	املدين	يف	ال�شلطنة	

222 اخلل�شة	

223 امللحق	

225 ملحق	التعاريف	وامل�شطلحات	

229 ملحق	امللحظات	الفنية	

239 املراجع	

243 قائمة	الأ�شكال	

247 قائمة	الإطارات	

251 قائمة	اجلداول	

255 امللحق	الإح�شائي	
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امل�شاركون يف اإعداد التقرير

اأع�شاء	اللجنة	ال�شت�شارية

معايل املهند�س/ علي بن م�صعود ال�صنيدي/وزير التجارة وال�صناعة

نائب	رئي�ش	املجل�ش	الأعلى	للتخطيط/رئي�شًا

معايل الدكتور/ يحيى بن حمفوظ املنذري

رئي�ش	جمل�ش	الدولة

�صعادة/ خالد بن هالل املعويل

رئي�ش	جمل�ش	ال�شورى

معايل/ حممد بن الزبري بن علي

م�شت�شار	جللة	ال�شلطان	املعظم	

ل�شوؤون	التخطيط	القت�شادي

معايل الدكتور/ اأحمد بن حممد ال�صعيدي

وزير	ال�شحة

معايل / حممد بن �صامل التوبي

وزير	البيئة	وال�شوؤون	املناخية

معايل الدكتورة/ مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية

وزيرة	الرتبية	والتعليم

معايل الدكتورة/ راوية بنت �صعود البو�صعيدية

وزيرة	التعليم	العايل

معايل/ اأحمد بن عبد اهلل ال�صحي

وزير	البلديات	الإقليمية	وموارد	املياه

معايل ال�صيخ/ حممد بن �صعيد الكلباين

وزير	التنمية	الجتماعية

معايل ال�صيخ/ عبد اهلل بن نا�صر البكري

وزير	القوى	العاملة

حمد بن جرب بن �صعود املحروقي 

مدير	عام	تنمية	القطاعات	اخلدمية/مقررًا
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اأع�شاء	فريق	العمل	التنفيذي

معايل/ �صلطان بن �صامل بن �صعيد احلب�صي 

الأمني	العام	للمجل�ش	الأعلى	للتخطيط/رئي�شًا	

�صعادة الدكتور/ عبد امللك بن عبد اهلل الهنائي 

امل�شت�شار	بوزارة	املالية			)رئي�ش	الفريق	خلل	فرتة	تكليفه	بالقيام	بت�شريف	اأعمال	وزارة	الإقت�شاد	الوطني	-	اآنذاك(	

املكرم املهند�س/ �صامل بن حمد الكمياين

ع�شو	جمل�ش	الدولة

�صعادة / حمد بن خمي�س العامري

وكيل	وزارة	القوى	العاملة	ل�شوؤون	العمل

�صعادة الدكتور/ علي بن طالب بن علي الهنائي

وكيل	وزارة	ال�شحة	ل�شوؤون	التخطيط

�صعادة/ حمد بن �صليمان الغريبي

وكيل	وزارة	البلديات	الإقليمية	وموارد	املياه	ل�شوؤون	البلديات	القليمية

�صعادة/ حممد بن خمي�س العرميي

وكيل	وزارة	البيئة	وال�شوؤون	املناخية

�صعادة الدكتور/ حمود بن خلفان بن حممد احلارثي

			وكيل	وزارة	الرتبية	والتعليم	للتعليم	واملناهج

�صعادة الدكتور/ عبد اهلل بن حممد ال�صارمي

وكيل	وزارة	التعليم	العايل

�صعادة الدكتور/يحيى بن بدر املعويل

وكيل	وزارة	التنمية	الجتماعية

�صعادة الدكتور/ علي بن �صعود البيماين

رئي�ش	جامعة	ال�شلطان	قابو�ش

�صعادة ال�صيخ/ علي بن نا�صر بن حمد املحروقي

الأمني	العام	ملجل�ش	ال�شورى

�صعادة / اأحمد بن حممد بن م�صعود البو�صعيدي

ع�شو	جمل�ش	ال�شورى

الدكتور/ حممد بن را�صد اجلهوري

البنك	املركزي	العماين

الفا�صل/ عو�س بن �صعيد باقوير

رئي�ش	جمعية	ال�شحفيني	العمانيني

الدكتور/ خليفة بن عبد اهلل الربواين 

مدير	عام	الإح�شاءات	الجتماعية

الفا�صل /حمد بن جرب بن �صعود املحروقي

مدير	عام	تنمية	القطاعات	اخلدمية	-	ع�شو	ومقرر	الفريق
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املن�شق	الفني	العام	وكاتب	التقرير

الفا�صل الدكتور /�صالح حزام

اخلبرية	الإح�شائية

الفا�صلة الدكتورة / هبة الليثي

مدير	امل�شروع

الفا�صل / حمد بن جرب املحروقي

امل�شاركون	باإعداد	الأوراق	اخللفية	)ح�شب	احلروف	الأبجدية(

	الدكتور/	اأنور	بن	حممد	الروا�ش1

الدكتور/	داخل	ح�شن	جريو2

الدكتور/	�شلح	حزام3

الفا�شلة/	طاهرة	بنت	عبد	اخلالق	اللواتية4

الدكتور/	طه	عبد	العاطي	جنم5

الدكتورة/	عايدة	فوؤاد	عبد	الفتاح6

الدكتور/	علي	بن	�شعيد	البلو�شي7

الدكتور/	حممد	عبد	الهادي	العكل8

الدكتور/	مدحت	كمال	ال�شيد9

الباحثون	من	ق�شم	التنمية	الب�شرية	امل�شتدامة:

الفا�شل/اأحمد	بن	عامر	تبوك1

الفا�شل/	يا�شر	بن	حممد	اخلالدي2
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1-طبيعة	التقرير	الثاين	:

العقود	 خلل	 العامل	 �شهدها	 التي	 التطورات	 اأفرزت	 لقد	

التنمية	 عن	 الأول	 التقرير	 �شدور	 اأعقبت	 والتي	 املا�شية	

اأ�شبحت	 التي	 الق�شايا	 العديد	من	 	, 	عام	1990	 الب�شرية	

ق�شايا	مركزية	من	وجهة	نظر	التنمية	الب�شرية	.	ومن	ابرز	

هذه	الق�شايا	التقدم	الجتماعي	الذي	يعني	ح�شول	النا�ش	

على	قدرة	اكرب	على	الو�شول	اإىل	املعرفة	واىل	تغذية	وخدمات	

اأف�شل	وان	يكون	النمو	مرتافقا	مع	الإن�شاف	.كما	 �شحية	

اأن	امل�شاركة	واحلرية	والتي	تعني	متكني	النا�ش	لكي	يتمكنوا	

وامل�شاواة	 والدميقراطية	 احلوكمة	 واإ�شاعة	 امل�شاركة	 من	

املدنية	 احلقوق	 وتوفري	 اجلن�شانية(	 )امل�شاواة	 الأنواع	 بني	

وال�شيا�شية	واحلرية	الثقافية	تعد	ق�شايا	اأ�شا�شية	اأي�شا	يف	

هذا	ال�شياق.	ي�شاف	اإىل	ماتقدم	�شمان	ال�شتدامة	للأجيال	

و�شمان	 والجتماعي	 والقت�شادي	 البيئي	 باملعنى	 القادمة	

الأمن	الب�شري	والذي	ي�شمل	الأمن	يف	احلياة	اليومية	والأمن	

من	التهديدات	املزمنة	مثل	اجلوع	وال�شطرابات	املفاجئة	

مثل	البطالة	واملجاعة	وال�شراعات.

هذا	وتعترب	التقارير	الوطنية	عن	التنمية	الب�شرية	,	مبثابة	

عملية	م�شح	�شاملة	حلالة	التنمية	الب�شرية	يف	البلد	املعني	

اإليه	فيما	تقدم.	حيث	توفر	�شورة	 وفق	الإطار	الذي	اأ�شري	

عن	هذه	احلالة	يف	القطاعات	املختلفة	التي	ت�شكل	املفهوم	

ال�شامل	للتنمية	الب�شرية	كمنهج	تنموي	حديث	يجعل	الإن�شان	

حمور	اهتمام	عملية	التنمية	باعتباره	غايتها	وو�شيلتها.	

فهي	تقدم	قراءة	�شاعدة	من	القاعدة	اإىل	القمة	عن	حالة	

الفقر	والتنمية	الب�شرية	.

بل	 	, تو�شيات	 توفر	حلول	ول	تقدم	 التقارير	ل	 تلك	 اأن	 اإل	

وجغرافيا	 قطاعيا	 الب�شرية	 التنمية	 حالة	 عن	 بلغا	 تقدم	

...الخ	 العمر	 حيث	 ومن	 الجتماعي	 النوع	 حيث	 ومن	

توفر	 ويعترب	 البيانات.	 به	 ت�شمح	 ما	 وح�شب	 	, جوانب	 من	

ملحتويات	 اأ�شا�شيا	 حمددا	 وحداثتها	 ونوعيتها	 البيانات	

التقرير	ولنطاق	التغطية	التي	يوفرها.

الق�شايا	 التقارير	حوارا	اجتماعيا	مو�شعا	حول	 تلك	 وتثري	

اأن	 العلقة	 ذات	 للجهات	 الفر�شة	 وترتك	 تقدمها	 التي	

تدر�ش	الق�شايا	املثارة	وتقرتح	احللول	واملعاجلات	دون	اأن	

اإىل	 بامل�شارعة	 اجلهات	 تلك	 دور	 يلعب	 اأن	 التقرير	 يحاول	

تقدمي	حلول	ومقرتحات	م�شتعجلة	قد	لتكون	اأف�شل	احللول	

بال�شرورة.

وقد	بينت	التجربة	اأن	اأكرث	التقارير	جناحا	يف	التاأثري	على	

احلوار	التنموي	,	هي	تلك	التي	ا�شتطاعت	اأن	تتبع	املبادئ	

التالية	:

امللكية	الوطنية	للتقرير 	-

ا�شتقللية	التحليل 	-

اإعداد	التقرير	على	اأ�شا�ش	امل�شاركة	وعدم	الإق�شاء 	-

نوعية	التحليل	الذي	يقدمه	التقرير 	-

املرونة	والإبداع	يف	العر�ش 	-

التقارير	 اإعداد	 �شياقات	 يف	 	, اأي�شا	 	, عليه	 املتعارف	 ومن	

الأول	 التقرير	 يكون	 اأن	 	, الب�شرية	 التنمية	 عن	 الوطنية	

تقريرا	�شامل	يغطي	كافة	امليادين	التي	تدخل	�شمن	نطاق	

الب�شرية	امل�شتدامة	.	وعلى	�شوء	ت�شخي�ش	 التنمية	 مفهوم	

ذلك	التقرير	للميادين	التي	حتتاج	اإىل	جهد	تنموي	اإ�شايف	

عملية	 يف	 اخللل	 اأوجه	 بع�ش	 ملعاجلة	 اأو	 منوها	 لت�شريع	

التنمية	فيها,	يتم	اختيار	اأكرث	تلك	امليادين	اإحلاحا	وحاجة	

للرتكيز	عليها	لكي	تكون	موا�شيع	التقارير	اللحقة	وح�شب	

درجة	الأهمية	واحلاجة	للمعاجلة.	

معني	 ملو�شوع	 باأكمله	 التقرير	 تكري�ش	 اأن	 فيه	 ل�شك	 ومما	

وحتليله	 املو�شوع	 ذلك	 مناق�شة	 يف	 بالتو�شع	 ي�شمح	 �شوف	

ي�شرا	 اأكرث	 لحقا	 احللول	 تقدمي	 يجعل	 تف�شيلي	 ب�شكل	

يجعل	 �شامل	 التقرير	 كون	 اأن	 حني	 يف	 	. ملئمة	 واأكرث	

وذلك	 حمدودة	 تنموي	 مو�شوع	 لكل	 املخ�ش�شة	 امل�شاحة	

جتنبا	لت�شخم	التقرير	اإىل	احلد	الذي	قد	يجعله	غري	قابل	

للقراءة	.	

التنمية	 عن	 الأول	 العماين	 الوطني	 التقرير	 كان	 وهكذا	

	,2004 العام	 من	 �شبتمرب	 �شهر	 يف	 اأطلق	 الذي	 الب�شرية	

تقريرا	 	, 	2000 العام	 نهاية	 لغاية	 الفرتة	 بياناته	 وغطت	

ومنها	 	, اللحقة	 التقارير	 من	 كل	 يكون	 اأن	 على	 	, �شامل	

التقرير	الثاين	,	مكر�شا	لق�شية	واحدة	تعترب	الأكرث	حاجة	

بالفعل	 مت	 وقد	 	. امل�شتفي�شة	 والدرا�شة	 للبحث	 �شواها	 من	

ت�شخي�ش	عدد	من	املوا�شيع	كمقرتحات	لكي	يتم	من	بينها	

فان	هذا	 وبطبيعة	احلال	 	, الثاين	 التقرير	 اختيار	مو�شوع	

من	 الأول	 التقرير	 به	 ماجاء	 اإىل	 ا�شتنادا	 مت	 الت�شخي�ش	

حقائق	ومعلومات	.

املقــدمــــة
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اإل	اأن	طول	الفرتة	بني	اإ�شدار	التقرير	الأول	والثاين	,	والتي	

اإ�شافة	 	, ال�شلطنة	 تاريخ	 يف	 تنموي	 اأنفاق	 اأ�شخم	 �شهدت	

اإىل	كونها	قد	حفلت	بالعديد	من	املتغريات	,	اأدى	اإىل	اتخاذ	

القرار	بان	يكون	التقرير	الثاين	�شامل	�شاأنه	يف	ذلك	�شاأن	

التقرير	الأول	.حيث	تولدت	القناعة	باأن	ذلك	�شوف	ي�شهل	

ال�شخم	 التنموي	 التي	تركها	الربنامج	 الآثار	 الوقوف	على	

على	كافة	جوانب	التنمية	الب�شرية	يف	ال�شلطنة	,	ل�شيما	وان	

اإعداد	تقرير	 اإىل	 اأو�شى	بان	ي�شار	 الأول	كان	قد	 التقرير	

�شامل	بني	فرتة	واأخرى	للوقوف	على	حالة	التنمية	الب�شرية	

ب�شكل	عام	ولإعادة	ترتيب	اأولويات	موا�شيع	التقارير	ح�شب	

نتائج	تلك	التقارير	ال�شاملة.	

2-الفرتة	الزمنية	التي	يغطيها	التقرير	:

,	وهي	 الفرتة	2001-	2010	تقريبا	 الثاين	 التقرير	 يغطي	

اخلطة	 هما	 تنمويتني	 خطتني	 تنفيذ	 �شهدت	 التي	 الفرتة	

اخلم�شية	 واخلطة	 	) 	2005-2001( ال�شاد�شة	 اخلم�شية	

ال�شابعة	)2006-2010(	,	الأمر	الذي	يجعل	توقيته	منا�شبا	

لتقييم	الأداء	التنموي	خلل	تلك	الفرتة	.

وجلعل	بيانات	التقرير	تغطي	كامل	الفرتة	املذكورة	اأعله,	

فقد	بذلت	جهود	جادة	لهذا	الغر�ش	اإل	اأن	البيانات	اأحيانا	

البيانات	 .فق�شم	من	هذه	 لأ�شباب	خمتلفة	 لتكون	متوفرة	

)مثل	 الدورية	 امل�شوحات	 خلل	 من	 عليها	 احل�شول	 يتم	

م�شح	القوى	العاملة	وم�شح	نفقات	ودخل	الأ�شرة	وامل�شوحات	

وامل�شاكن	 لل�شكان	 العام	 التعداد	 وكذلك	 له	 املرافقة	

لتكون	 امل�شوحات	 وهذه	 	,) املختلفة	 ال�شحية	 وامل�شوحات	

�شنوية	بال�شرورة		,	فاآخر	م�شح	للقوى	العاملة	,	على	�شبيل	

املثال,	مت	تنفيذه	عام	2008	.والبع�ش	الآخر	من	البيانات	

يحتاج	لفرتة	تاأخر	زمني	لجنازها	مثل	احل�شابات	القومية	

اأو	كونها	غري	متوفرة	وطنيا	وينبغي	العتماد	على	تقديرات	

املنظمات	الدولية	للح�شول	عليها.

وقد	يلحظ	على	بيانات	التقرير	اأحيانا	اأنها	تغطي	�شنوات	

جتاوزت	احلد	التاريخي	الذي	توقفت	عنده	باقي	البيانات	

,	وهذا	يف	الواقع	يعود	اإىل	اأن	ال�شنتني	الأخريتني	)2010و	

2011(	قد	�شهدتا	�شدور	توجيهات	وقرارات	حديثة	اأثرت	

على	بع�ش	املظاهر	القت�شادية	والجتماعية	ب�شكل	وا�شح	

الأمر	الذي	ا�شتلزم	اإبرازها	وعدم	تاأخري	ا�شتخدامها	نظرا	

ال�شعف	يف	 لأهميتها	يف	معاجلة	بع�ش	الختناقات	ونقاط	

جوانب	معينة.كذلك	قد	ح�شل	يف	بع�ش	احلالت	ا�شتخدام	

بيانات	تعود	ل�شنة	اأقدم	من	تلك	التي	ا�شتخدمت	يف	بيانات	

بيانات	 و�شمولية	 ,	وذلك	عند	ح�شول	�شك	يف	دقة	 اأخرى	

اإىل	 النوع	 هذا	 من	 حالة	 يف	 ي�شار	 حيث	 	, املعينة	 ال�شنة	

ا�شتخدام	بيانات	�شنة	اأقدم	ل�شمان	الدقة.

ورمبا	يكون	اإ�شدار	هذا	التقرير	وما	واجهه	من	اإ�شكاليات	

يف	توفر	البيانات	ودقتها	وحداثتها	,	وكما	متت	الإ�شارة	يف	

تقومي	 وجود	 �شرورة	 على	 التاأكيد	 لإعادة	 منا�شبة	 اأعله,	

القيام	 مواعيد	 حتديد	 مبوجبه	 يتم	 لل�شلطنة	 اإح�شائي	

وطبقا	 ميكن	 حيث	 	, املختلفة	 الإح�شائية	 بالن�شاطات	

لتوقيتاته	اإعداد	واإ�شدار	الدرا�شات	والتقارير	ومبا	ي�شمن	

ا�شتفادتها	من	املنتجات	الإح�شائية	ب�شكل	مبكر	ومتنا�شق.

3-ملن	يتجه	التقرير	وما	هي	اآثاره	املتوقعة	:

حلالة	 م�شحا	 	 يقدم	 اأن	 هي	 الأ�شا�شية	 التقرير	 وظيفة	 اإن	

القرار		 �شناع	 اأمام	 وي�شعها	 البلد	 يف	 الب�شرية	 التنمية	

واملخططني	احلكوميني	وباقي	�شركاء	التنمية	وهم	القطاع	

اخلا�ش	واملجتمع	املدين.وبذلك	يكون	التقرير	وثيقة	مكملة	

للن�شاط	التخطيطي	ي�شتفاد	منها	ل�شياغة	البدائل	التنموية	

للمرحلة	القادمة		ويف	تخ�شي�ش	املوارد	للإغرا�ش	التنموية	

املختلفة	يف	اخلطط	املقبلة	من	ناحية	اأخرى.

كما	اأن	املرجو	من	التقرير	اأن	يكون	اإطلقه	منا�شبة	لقيام	

الأطراف	 كل	 تب�شري	 اإىل	 يهدف	 جمتمعي	 تنموي	 حوار	

كل	 من	 املطلوب	 وماهو	 التنمية	 واإ�شكاليات	 بحقائق	

هدف	 هو	 الذي	 العادي	 املواطن	 ذلك	 يف	 مبا	 الأطراف	

التنمية	النهائي.كما	انه	يوفر	الكثري	من	احلقائق	للباحثني	

اآراء	 وتقدمي	 لدرا�شتها	 التنمية	 ب�شوؤون	 املعنيني	 واملثقفني	

وحلول	مقرتحة	ل�شيما	وان	التقرير	عادة	ل	يقدم	حلول	اأو	

مقرتحات	للإ�شكاليات	التنموية	.

وجتاوزت	 مهما	 �شوطا	 قطعت	 ال�شلطنة	 يف	 التنمية	 فعملية	

يف	 ودخلت	 احلديثة	 الدولة	 ملظاهر	 الأويل	 البناء	 عملية	

احلياة	 مظاهر	 من	 واملعقدة	 اجلديدة	 املظاهر	 بناء	 طور	

يف	 والثقايف	 العلمي	 التقدم	 مع	 تن�شجم	 التي	 الع�شرية	

العامل	والتي	اأ�شبحت	اأكرث	كلفة	وتعقيدا.	كما	اأن	احتياجات	

	ل�شيما	 ت�شمل	فقرات	جديدة	 واأ�شبحت	 املواطنني	تغريت	

اإطلع	 على	 اجلميع	 جعلت	 احلديثة	 الت�شال	 و�شائل	 وان	

على	مايح�شل	يف	العامل.

�شرورة	 التنموي	 ال�شاأن	 التداول	يف	 اأ�شبح	 كله	 ذلك	 واإزاء	

جتعل	جميع	الإطراف	والذين	هم	�شركاء	يف	التنمية	,	اأمام	

م�شوؤولياتهم	يف	هذا	ال�شاأن	وحتديد	الأدوار	املطلوب	من	كل	

الأطراف	 هذه	 جعل	 يف	 ت�شاهم	 اأنها	 كما	 يلعبها	 اأن	 طرف	

تتبنى	اأهدافا	ومطالب	اأكرث	واقعية	وقابلية	للتطبيق.

اإن	اإ�شاعة	الثقافة	التنموية	بني	اجلمهور	العري�ش	من	حيث	

املختلفة	 املتطلبات	 تنفيذ	 وتكاليف	 املتاحة	 باملوارد	 الإملام	

وكذلك	 التنفيذ	 القدرة	على	 اأحيانا	من	 التي	حتد	 والقيود	

ي�شاعد	 ذلك	 كل	 	, كامل	 التنموي	 امل�شهد	 على	 الإطلع	

�شياق	 يف	 للأفراد	 الوطنية	 بامل�شوؤولية	 ال�شعور	 تر�شيخ	 يف	

امل�شاركة	يف	البناء	التنموي	وعدم	اعتباره	م�شوؤولية	حكومية	

فقط.
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ليعرب	 التقرير	 هذا	 اأن	 هي	 بالإ�شارة	 اجلديرة	 والنقطة	

هو	 بل	 التنمية	 بق�شايا	 ر�شمية	 نظر	 وجهة	 عن	 بال�شرورة	

قراءة	مهنية	فنية	للم�شهد	التنموي	بكل	اأبعاده	وتقدمي	تقييم	

جنز	بالفعل	وبيان	ماينبغي	عمله	يف	املرحلة	القادمة.
ُ
ملا	اأ

4-	اآلية	قيا�ش	تاأثري	التقارير:

لقد	مت	,	على	امل�شتوى	العاملي	,	حتديد	عدد	من	املتغريات	

عملية	 على	 التقارير	 تاأثري	 قيا�ش	 يف	 اإليها	 ال�شتناد	 يتم	

التنمية	يف	البلد	املعني	,	وهي	:

حيث	 من	 ونوعا	 كما	 الإح�شائيات	 يف	 -التح�شن	

ا�شتجابتها	ملتطلبات	التنمية	الب�شرية.

-	زيادة	الوعي	مبفاهيم	وق�شايا	التنمية	الب�شرية.

-	تو�شيع	احلوار	حول	ال�شيا�شات.

-	اإحداث	تغيريات	متزايدة	يف	ال�شيا�شات.	

-	التاأثري	على	ن�شاط	املجتمع	املدين.

له	 كان	 الأول	 الوطني	 التقرير	 اإ�شدار	 فان	 ال�شلطنة	 ويف	

البلد	 التنموي	يف	 امل�شهد	 اليجابية	على	 الآثار	 العديد	من	

اإعداد	م�شفوفة	تت�شمن	ت�شخي�شا	 اأبرز	تلك	الآثار	 .	ومن	

مقتب�شا	من	التقرير	للمهام	التنموية	التي	حتتاج	اإىل	اجناز	

من	 منها	 كل	 من	 املوقف	 تبيان	 اإىل	 اإ�شافة	 قطاع.	 كل	 يف	

حيث	كونه	حتت	الجناز	اأم	ل	,	وبيان	العقبات	التي	حتول	

دون	معاجلة	نقاط	ال�شعف	تلك	وهل	هي	بحاجة	اإىل	ت�شريع	

الأدوات.ولقد	 من	 ذلك	 غري	 اأم	 توعوي	 منهج	 اأو	 موارد	 اأو	

و�شعت	تلك	امل�شفوفة	حتت	ت�شرف	اللجنة	العليا	لإعداد	

اخلطط	اخلم�شية.

الدولة	 جمل�شي	 مناق�شات	 على	 مفيدة	 اآثار	 للتقرير	 وكان	

التقرير. به	 ماجاء	 وناق�شا	 ا�شتعر�شا	 اللذان	 وال�شورى	

مناق�شات	 يف	 به	 جاء	 وما	 التقرير	 ا�شتخدام	 اإىل	 اإ�شافة	

اأع�شاء	املجل�شني	مع	بع�ش	الوزراء	القطاعيني.

باإعداد	 املعنيني	 الإح�شائيات	فان	 اأما	على	�شعيد	حت�شني	

بغية	 البيانات	 منتجي	 مع	 م�شتمر	 حوار	 يف	 كانوا	 التقرير	

وتوقيتات	 والكم	 النوع	 حيث	 من	 الإح�شائيات	 تطوير	

ال�شتمارات	 حمتويات	 ت�شكيل	 يف	 وامل�شاركة	 اإ�شدارها	

الإح�شائية	بهدف	ت�شمينها	الإح�شائيات	التي	تلبي	حاجة	

تقارير	التنمية	الب�شرية	منها.

والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 قامت	 	, التعليمي	 ال�شعيد	 وعلى	

الكتب	 بع�ش	 يف	 الأول	 التقرير	 من	 مقتب�شة	 مواد	 باإدخال	

املنهجية	التي	ي�شتخدمها	طلبة	املدار�ش.

كمادة	 التقرير	 ا�شتخدمت	 الكليات	 من	 عددا	 اأن	 كما	

املهمة	 امل�شادر	 من	 التقرير	 .واأ�شبح	 اإ�شافية	 تدري�شية	

للباحثني	يف	�شوؤون	التنمية	ل�شيما	طلب	الدرا�شات	العليا	

داخل	وخارج	ال�شلطنة.	هذا	بالإ�شافة	للأثر	التوعوي	الذي	

جمانية	 ن�شخا	 وان	 خا�شة	 اجلمهور	 لدى	 التقرير	 تركه	

اإ�شافة	 للكتاب	 توزع	يف	معر�ش	م�شقط	 كانت	 التقرير	 من	

اأي�شا	وهو	 اإىل	امللخ�ش	التنفيذي	للتقرير	الذي	مت	توزيعه	

وثيقة	�شهلة	القراءة	وخمت�شرة	جتعل	قراءة	ابرز	ماجاء	به	

التقرير	عملية	ي�شرية	على	القارئ	الذي	ليجد	وقتا	لقراءة	

كامل	التقرير.

5-	اآلية	اإعداد	التقرير	:

اآلية	جديدة	تختلف	عن	 التقرير	مت	اعتماد	 اإعداد	هذا	 يف	

فبدل	عن	 	, الأول	 التقرير	 اإعداد	 ا�شتخدمت	يف	 التي	 تلك	

اجلهات	 خمتلف	 عن	 ممثلني	 ت�شم	 بحثية	 فرق	 ت�شكيل	

من	 عدد	 مع	 التعاقد	 مت	 	, احلكومية	 وغري	 احلكومية	

�شحف	 يف	 اإعلن	 ن�شر	 طريق	 عن	 اختيارهم	 مت	 الباحثني	

حملية	وعربية	يت�شمن	�شروط	امل�شاركة	ومكافئة	الباحثني	

وفر	 .وقد	 قطاع	 لكل	 املطلوبة	 اخللفية	 الورقة	 وموا�شفات	

ق�شم	التنمية	الب�شرية	امل�شتدامة	يف	وزارة	القت�شاد	الوطني	

.ومت	 عملهم	 لت�شهيل	 للباحثني	 امل�شادر	 وبع�ش	 البيانات	

املقّيمني	 من	 عدد	 على	 اخللفية	 الأوراق	 	 م�شودات	 عر�ش	

توفر	 بحيث	 لتطويرها	 امللحظات	 وتقدمي	 مراجعتها	 بغية	

قدرا	مقبول	من	املادة	العلمية	املطلوبة	لكتابة	كل	ف�شل	من	

ف�شول	التقرير.

وت�شاهم	هذه	الآلية	اجلديدة	يف	حتقيق	هدف	من	اأهداف	

هذا	 يف	 العلمي	 البحث	 لثقافة	 تروج	 اأنها	 حيث	 التقرير	

للباحثني	 جمزية	 مكافئة	 تقدمي	 ويعترب	 	, احليوي	 امليدان	

العلمي	 اجلهد	 احرتام	 على	 تدل	 ايجابية	 ر�شالة	 مبثابة	

والثقايف	.	كما	اأنها	كانت	منا�شبة	لإدخال	عدد	من	الباحثني	

اإىل	ميدان	التنمية	الب�شرية	وخلق	متا�ش	بينهم	وبني	مفاهيم	

كيفية	 على	 والتعرف	 املختلفة	 الب�شرية	 التنمية	 وموؤ�شرات	

ومنهج	 �شامل	 �شياق	 يف	 التخ�ش�شية	 موا�شيعهم	 تناول	

تنموي	متكامل	هو	منهج	التنمية	الب�شرية	.

هذا	وقد	وافق	جمل�ش	الوزراء	املوقر	على	اإعادة	ت�شكيل	كل	

من	اللجنة	الوزارية	ال�شت�شارية	امل�شرفة	على	اإعداد	التقرير	

وكذلك	فريق	العمل	الفني	التنفيذي	وذلك	للأخذ	بالعتبار	

اأو	 الوزارات	 بع�ش	 م�شميات	 على	 ح�شلت	 التي	 التغريات	

اإعداد	 الواقعة	بني	 التي	ا�شتحدثت	خلل	الفرتة	 الوزارات	

التقريرين	الأول	والثاين.
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ُعمـان : معلـومـات مـوجـزة 1

امل�شاحة	الكلية	:	309.5	األف	كيلو	مرت	مربع,	82%	منها	�شحراء	رملية	,	و	15	%	جبلية	,	و3	%	�شاحلية.

امل�شاحة	املزروعة:	167	األف	فدان,	املتو�شط	للفرد	0.06	فدان.

املناخ:	حار	ورطب	�شيفا,	معتدل	الربودة	�شتاء.الأمطار	قليلة	وغري	منتظمة	با�شتثناء	حمافظة	ظفار	ال�شتوائية	املو�شمية	

املناخ	)	اأمطار	خريفية(.

م�شادر	املياه:	اأ�شا�شًا	مياه	جوفية	تغذيها	الأمطار	يف	املناطق	اجلبلية.

التق�شيم	الإداري	:	اإحدى	ع�شرة	حمافظة	هي	:	حمافظات	م�شقط	وظفار	وم�شندم	والربميي	والداخلية	و�شمال	الباطنة	

وجنوب	الباطنة	وجنوب	ال�شرقية	و�شمال	ال�شرقية	والظاهرة	والو�شطى.

عدد	ال�شكان:	2.773.479	مليون	ن�شمة,	منهم	1.957.336	عماين	)	70.6%(	و	816.143	وافد	)%29.4(.

الكثافة	ال�شكانية:	9	ن�شمة	/	كيلو	مرت	مربع.

معدل	منو	ال�شكان:	الإجمايل	2.3	%	)	1.2	%	للعمانيني	,	5.4	%	للوافدين(

توقع	العمر	عند	امليلد:	76.1	�شنة	)	73.6	للذكور,	78.7	للإناث(.

العملة	الوطنية:	ريال	عماين	)ر.ع(=	2.57	دولر	اأمريكي.

الناجت	املحلي	الإجمايل	)	ب�شعر	ال�شوق	اجلاري(:	22.773	مليون	ر.ع-	معدل	النمو:		5%	)	باأ�شعار	2000م(.

الدخل	القومي	الإجمايل	)	بالأ�شعار	اجلارية(:	21.559	مليون	ر.ع-	متو�شط	ن�شيب	الفرد	منه		7.775	ر.ع.

اأن�شبة	القطاعات	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل:	)	بالأ�شعار	اجلارية	(:	نفط	وغار	طبيعي	45.8%	,	زراعة	واأ�شماك	%1.2	

�شناعة	وتعدين	17.9%	خدمات	%37.1.

معدل	الدخار	الإجمايل	:	حملي	48.3%	قومي	%33.1.

معدل	ال�شتثمار	الإجمايل:	27.5%,	بواقع	8%	يف	الأن�شطة	النفطية,	19.5%	يف	الأن�شطة	غري	النفطية.

معدل	الت�شخم:		3.3	%

النفط	اخلام	واملكثفات	النفطية:		الحتياطي:	4905	مليني	برميل	لعام	2010م,		الإنتاج:	864.6	األف	برميل	/	يوم-	

316	مليون	برميل	/�شنة.

الغاز	الطبيعي:الحتياطي	املتوقع	:	18.37	تريليون	قدم	مكعب	لعام	2010م,	الحتياطي	املوؤكد	:	12.38	تريليون	قدم	

مكعب.	الإنتاج:	1177	مليون	.	قدم	مكعب	لعام2010م.

النحا�ش:	الإنتاج	8815	طن.

ال�شحة:	الإنفاق	ال�شحي:	4,9%	من	اإجمايل	امل�شروفات	احلكومية	)تقديرات	عام	2008م(	.وفيات	الر�شع	9.3	لكل	

األف	مولود	حي,	معدل	الوفيات	اخلام	3.3	يف	الألف.	ن�شبة	املياه	املح�شنة	يف	احل�شر	83.5	%.

التعليم:	الإنفاق	التعليمي:	16.3%	من	اإجمايل	الإنفاق	احلكومي)اجلاري	والإمنائي	لعام2010م(.	

الأمية)15	�شنة	فاأكرث(:	41	%	يف	عام	1993م,	22	%	يف	عام	2003م,		14	%	يف	عام	2010م.	الطلبة:	طلبة	التعليم	

احلكومي	:	531	األف	طالبًا	وطالبة	2010/2009م,	طلبة	التعليم	اخلا�ش	:	56	األف	طالب	وطالبة	2010/2009م.

متو�شط	عدد	الطلب	لكل	مدر�ش	12	,	ومتو�شط	عدد	الطلب	يف	الف�شل	27.

التخطيط	الإمنائي:	نفذت	عمان	�شبع	خطط	خم�شية	للتنمية	,	وهي	الآن	تنفذ	اخلطة	اخلم�شية	الثامنة	التي	بداأت	يف	عام	

2011م.	وتركز	اخلطتان	ال�شاد�شة	وال�شابعة	على	الروؤية	امل�شتقبلية	للقت�شاد	العماين	:	عمان	2020	)	1995-	2020(.	

وتغطي	هذه	اخلطط	الفرتات	2001-2005م	و	2006-2010م.

1		املعلومات	عن	�شنة	2010م	,	وم�شدرها	:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2011م	.
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1-1-	حماور	اجلدل	الفكري	:

منذ	اأن	�شدر	التقرير	العاملي	الأول	عن	التنمية	الب�شرية	يف	

املتحدة,	 للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	 قبل	 العام	1990م	من	

طبيعته	 حول	 واجلدل	 النقا�ش	 من	 الكثري	 يثري	 والتقرير	

به	وهو	منهج	 يب�شر	 الذي	 التنموي	اجلديد	 املنهج	 وفل�شفة	

التنمية	الب�شرية	الذي	يجعل	الب�شر	الغاية	والو�شيلة	لعملية	

,	الذي	مل	يتوقف	 النقا�ش	املو�شع	 .	ولقد	دفع	هذا	 التنمية	

�شل�شلة	 اإحداث	 اإىل	 التقرير	 اإ�شدار	 على	 القائمني	 	, اأبدًا	

من	عمليات	التطوير	على	اجلوانب	املختلفة	املحيطة	بعملية	

العلمي	 حمتواه	 تطوير	 اإىل	 بالإ�شافة	 	, واإ�شداره	 اإنتاجه	

والتحليلي	.

	وكان	الربنامج	الإمنائي	للأمم	املتحدة	بدوره		يدير	عملية	

خرباء	 �شبكة	 خلل	 من	 وم�شتمرة	 �شخمة	 وحوار	 نقا�ش	

التنمية	الب�شرية	اللكرتونية	التي	يديرها	الربنامج.	وت�شم	

واملهتمني	 الب�شرية	 التنمية	 ال�شبكة	عددًا	كبريًا	من	خرباء	

بها	من	خمتلف	دول	العامل	�شواء	من	العاملني	يف	منظمات	

	. حكومية	 موؤ�ش�شات	 اأو	 مدين	 جمتمع	 منظمات	 اأو	 دولية	

وتعترب	امل�شاهمات	والآراء	التي	تعر�ش	من	قبل	اأع�شاء	هذه	

تعر�ش	 كانت	 اإذ	 الأطراف	 لكل	 كبرية	 اأهمية	 ذات	 ال�شبكة	

املقرتحة	 الدولية	 التقارير	 موا�شيع	 الأع�شاء	 هوؤلء	 على	

كانت	تطرح	 ,	كما	 واأولوية	 اأهمية	 اأكرثها	 واختيار	 ملناق�شة	

فيها	العديد	من	املوا�شيع	ال�شاخنة	التي	تظهر	على	ال�شطح.	

يف	 اخلرباء	 جتارب	 فيها	 تطرح	 كانت	 ذلك	 اإىل	 واإ�شافة	

ميادين	عملهم	والإجابة	عن	ا�شتف�شارات	الأع�شاء	وتقدمي	

العون	املتبادل	.

الإمنائي	 الربنامج	 اأجراها	 التي	 التقييم	 عملية	 وتعترب	

�شميت	 والتي	 املتحدة	بني	عامي	)2005	-	2006(	 للأمم	

	) الوطنية	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 جتربة	 تقييم	 )عملية	

الفرتة	 الدرا�شة	 وتغطي	 	. اأهمية	 اأكرثها	 ومن	 اأحدثها	 من	

)1992	-	2006(,	وهي	فرتة	طويلة	ن�شبيًا,	وتناولت	عينة	

واأمريكا	 واأوروبا	 واأفريقيا	 اآ�شيا	 قارات	 من	 بلدًا	 	15 من	

اللتينية	.	وهذه	العينة	من	البلدان	اأختريت	من	بني	130	

التنمية	 وطنيًا	عن	 تقريرًا	 اأ�شدرت	ما	جمموعه	550	 بلدًا	

الب�شرية	خلل	الفرتة	1992	-	2006		.

عن	 والإي�شاح	 ال�شرح	 من	 املزيد	 تقدمي	 اإىل	 نعود	 و�شوف	

هذا	امل�شروع	يف	جزء	خا�ش	من	هذا	الف�شل	نظرًا	لأهمية	

ال�شتنتاجات	التي	خرج	بها	.

عاملية	 كتقارير	 بداأت	 قد	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 اأن	 ومع	

عام	1990	,	اإل	اأنه	�شرعان	ما	ظهرت	احلاجة	اإىل	تقارير	

اإقليمية	تتناول	جمموعة	من	الدول	يجمعها	اإقليم	واحد	اأو	

	, العربي	 الإن�شانية	 التنمية	 تقرير	 )مثل	 ظروفها	 تت�شابه	

اأوروبا	ال�شرقية	ورابطة	الدول	امل�شتقلة	واآ�شيا	 وتقرير	دول	

والبا�شيفيك(.وكذلك	ظهرت	التقارير	الوطنية	التي	يخت�ش	

لكي	 واحد	 بلد	 يف	 الب�شرية	 التنمية	 حالة	 بتناول	 منها	 كل	

ت�شبع	نقا�شًا	وحتليًل	.	كما	اأن	التقارير	الوطنية	تلبي	رغبة	

تقاريرها	 اإنتاج	 يف	 الوطنية	 بياناتها	 ت�شتخدم	 باأن	 الدول	

كون	 من	 الدول	 من	 العديد	 �شكاوى	 ت�شاعد	 بعد	 خا�شة	 	,

اأو	غري	دقيقة	مما	 بيانات	قدمية	 الدولية	حتتوي	 التقارير	

يعطي	�شورة	غري	واقعية	عن	حالة	التنمية	الب�شرية	يف	تلك	

تنمية	 تقارير	 بلد	 	130 على	 يزيد	 ما	 الآن	 .وي�شدر	 الدول	

ب�شرية	خا�شة	بكل	منها	ب�شكل	دوري	.

لقد	بداأ	اإ�شدار	التقارير	الدولية	عن	التنمية	الب�شرية		عام	

اإ�شدار	التقارير	الوطنية		عام	1992	م	,	ول	 1990م	وبداأ	

خللها	 و�شدرت	 ن�شبيًا	 طويلة	 فرتات	 هي	 هذه	 اأن	 �شك	

دولية	 خمتلفة	 موا�شيع	 تناولت	 التقارير	 من	 كثرية	 اأعداد	

القيام	 املمكن	 من	 يجعل	 كله	 ذلك	 واأن	 	. ووطنية	 واإقليمية	

.	فلقد	تراكم	خلل	 التقارير	وما	عليها	 مبراجعة	ما	لهذه	

لهذه	 املوجه	 والنقد	 امللحظات	 من	 العديد	 الفرتات	 هذه	

من	 اأو	 وموؤ�شراتها	 اأدلتها	 طبيعة	 حيث	 من	 �شواء	 التقارير	

حيث	منهجيتها	اأو	ملكيتها	اأو	ا�شتقللية	التحليل	واإعدادها	

	. امل�شتمرة	 واملتابعة	 الإق�شاء	 وعدم	 امل�شاركة	 اأ�شا�ش	 على	

وكذلك	طبيعة	الدور	احلكومي	يف	اإعداد	هذه	التقارير	ومن	

هي	اجلهة	اأو	اجلهات	الأوىل	باأن	تنتج	هذا	التقرير	.	

وب�شكل	اإجمايل	ميكن	اأن	توزع	موا�شيع	اجلدل	الدائر	حول	

تقارير	التنمية	الب�شرية	على	املباحث	الرئي�شية	التالية	:-

يف	 جديد	 كمنهج	 الب�شرية	 التنمية	 منهج	 طبيعة	 	-1

التنمية.

التعبري	 على	 الب�شرية	 التنمية	 واأدلة	 موؤ�شرات	 قدرة	 	-2

الدقيق	وال�شامل	عن	حالة	التنمية	الب�شرية	.

م�شادر	 تكون	 اأن	 على	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 قدرة	 	-3

للتاأثري	والتغيري	.

املحاور	 اأفكار	يف	كل	من	 ابرز	ما	طرح	من	 نتناول	 و�شوف	

الثلثة	حماولني	تقدمي	الآراء	املقابلة	لكل	من	هذه	الأفكار	

والأ�شباب	التي	حتول	دون	الأخذ	مبا	مقرتح	من	تعديلت	اأو	

اإ�شافات	جديدة	.

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها

التي	 الوطنية	 التقارير	 ظهرت	

حالة	 بتناول	 منها	 كل	 يخت�ش	

واحد	 بلد	 يف	 الب�شرية	 التنمية	

لكي	ت�شبع	نقا�شًا	وحتليًل	.	كما	

اأن	التقارير	الوطنية	تلبي	رغبة	

بياناتها	 ت�شتخدم	 باأن	 الدول	

الوطنية	يف	اإنتاج	تقاريرها
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املقابلة	 والردود	 تقرتح	 التي	 الآراء	 ا�شتعرا�ش	 اأن	 ول�شك	

�شوف	ي�شهم	يف	تعميق	ثقافة	التنمية	الب�شرية	لدى	القارئ		

وي�شاعده	على	الإطلع	على	جوانب	خمتلفة	واأبعاد	عديدة	

وعدم	 	, التنموي	 الفكر	 يف	 ن�شبيًا	 احلديث	 املفهوم	 لهذا	

الكتفاء	مبا	يدور	يف	تقارير	التنمية	الب�شرية	.	بل	اأن	ذلك	

اأبعاد	 ملناق�شة	 عماين	 وطني	 حلوار	 حافزًا	 ي�شبح	 رمبا	

التنمية	الب�شرية	العمانية	والبحث	عن	ملمح	وخ�شو�شيات	

درا�شة	 عند	 العتبار	 يف	 واأخذها	 مراعاتها	 ينبغي	 وطنية	

حالة	التنمية	الب�شرية	يف	ال�شلطنة	.

الإطار	)1-1(	:		دليل	التنمية	الب�شرية	ل	يعك�ش	

كل	اأبعادها

لقد	كان	ال�شعور	بعدم	قدرة	دليل	التنمية	الب�شرية	على	

منذ	 	 حا�شرا	 الب�شرية	 التنمية	 جوانب	 كافة	 يعك�ش	 اأن	

اإ�شدار	التقرير	الأول	عام	1990,	حيث	ورد	يف	التقرير	

الأول	:	اإن	دليل	التنمية	الب�شرية	يغطي	عددا	حمدودا	من	

اختيارات	الب�شر		ويرتك	الكثري	من	العتبارات	التي	قد	

يراها	النا�ش	ذات	قيمة	عالية	مثل	احلرية	القت�شادية	

ومن	 العنف	 من	 واحلماية	 وال�شيا�شية	 والجتماعية	

انعدام	الأمان	والتمييز.

كمنهج	 الب�شرية	 التنمية	 منهج	 طبيعة	 	-2-1

جديد	يف	التنمية	:-

خيارات	 تو�شيع	 عملية	 باعتبارها	 الب�شرية	 التنمية	 تعرف	

عليه	 يكون	 اأن	 ي�شتطيع	 ما	 )مدى	 قدراتهم	 وبناء	 النا�ش	

ومتكينهم	 	, الأ�شياء(	 من	 عمله	 ي�شتطيعون	 وما	 النا�ش	

على	 قدرة	 لهم	 تكون	 واأن	 و�شحية	 حياة	طويلة	 العي�ش	 من	

الو�شول	اإىل	املعرفة	واأن	يتمتعوا	مب�شتوى	عي�ش	لئق	وميكن	

لهم	امل�شاركة	يف	�شوؤون	جمتمعهم	ويف	اتخاذ	القرارات	التي	

توؤثر	يف	حياتهم	.	وي�شري	الربنامج	الإمنائي	للأمم	املتحدة	

يف	احد	من�شوراته	اإىل	:

مفتوحة	 نهايات	 ذات	 دائمًا	 كانت	 الب�شرية	 التنمية	 )اأن	

بقدر	 الأبعاد	 العديد	من	 لها	 يكون	 اأن	 بالإمكان	 اأنه	 مبعنى	

ما	تكون	هنالك	من	طرق	لتو�شيع	خيارات	النا�ش	.	ول	يوجد	

اتفاق	حمكم	على	الأبعاد	الأ�شا�شية	للتنمية	الب�شرية	واإمنا	

اإىل	 بلد	 من	 تختلف	 وقد	 الزمن	 عرب	 تن�شاأ	 اأن	 ميكن	 هي	

1

بلد(.	

عام	 ال�شادر	 الب�شرية	 التنمية	 عن	 العاملي	 التقرير	 ويقر	

	. الب�شرية	 التنمية	 لتقارير	 الرتكاز	 نقاط	 اإىل	 موجهة	 دعم	 حزمة	 	- 	1

الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 /مكتب	 املتحدة	 للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	

مر�شلة	بالربيد	اللكرتوين	يف	2005/5/12م	

1993	,	باأن	التقارير	العاملية	ال�شابقة	عن	التنمية	الب�شرية	

على	 ركزت	 	)1992 	- 	1990( الفرتة	 خلل	 �شدرت	 التي	

مكونني	من	مكونات	التنمية	الب�شرية	الثلثة	وهما	)تنمية	

)لعام	 التقرير	 هذا	 واأن	 	, الب�شر(	 اأجل	 و)من	 الب�شر(	

1993(	�شوف	يركز	على	املكون	الثالث	وهو	بوا�شطة	الب�شر	

عليها	 ت�شتند	 التي	 للحجة	 تطوير	 مبثابة	 هذا	 يعترب	 وهو	 	.

2

فكرة	التنمية	الب�شرية	.

ويحاول	التقرير	املذكور	تقدمي	ترجمة	اأو	�شرح	لآلية	حتقق	

كل	من	هذه	املكونات	الثلثة	.

الإن�شانية	 القدرات	 بناء	 يف	 ال�شتثمار	 تعني	 الب�شر	 فتنمية	

وبال�شكل	 املهارات	 اكت�شاب	 اأو	 ال�شحة	 اأو	 التعليم	 �شواء	يف	

الذي	يجعل	النا�ش	قادرين	على	العمل	املنتج	واخللق	.

اأما	التنمية	من	اأجل	الب�شر	فاإنها	تعني	باأن	النمو	القت�شادي	

وب�شكل	 وا�شع	 نطاق	 على	 يوزع	 �شوف	 النا�ش	 يولده	 الذي	

عادل	.

ويعني	املكون	الثالث	والذي	هو	)بوا�شطة	الب�شر(	منح	كل	

من	 امل�شاركة	 اأ�شكال	 اأكرث	 واأن	 	. للم�شاركة	 الفر�شة	 فرد	

خلل	ال�شوق	هي	امتلك	النا�ش	القدرة	على	الو�شول	اإىل	

فر�ش	العمل	املنتجة	واملدفوعة	الأجر	.

للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	 مقر	 يف	 األقاها	 حما�شرة	 ويف	

املتحدة	عام	1988م	,	اقرتح	حمبوب	احلق	الذي	كان	وزيرًا	

�شابقًا	للمالية	والتخطيط	يف	باك�شتان	,	اأن	تت�شمن	خطط	

	
3

التنمية	الب�شرية	خم�شة	عنا�شر	:

اأن	تبداأ	مبوازنة	ب�شرية	تبني	هيكل	املوارد	املتاحة. 	-1

تبداأ	�شياغة	الأهداف	يف	�شكل	احتياجات	الب�شر	,	ثم	 	-2

ترتجم	بعد	ذلك	اإىل	اأهداف	اإنتاج	وا�شتهلك	عينية.

واإعطاءها	 والتوزيع	 الإنتاج	 اأهداف	 بني	 الربط	 يجب	 	-3

اأهميات	متوازنة	.

التنمية	 اإ�شرتاتيجية	 �شياغة	 يف	 باللمركزية	 الأخذ	 	-4

الب�شرية	,	واإ�شراك	املجتمعات	املحلية	فيها	.

للتنمية	 الب�شرية	 الأبعاد	 ملتابعة	 اإطار	 اإ�شافة	 	-5

وتقييمها.

اأول	 اأن	الربنامج	الإمنائي	للأمم	املتحدة	هو	 1-2-1-هل	

من	طرح	الدعوة	اإىل	التنمية	الب�شرية؟	:-

الإن�شان	غاية	جميع	ما	يف	 	: ابن	خلدون	يف	مقدمته	 يقول	

الطبيعة	,	وكل	ما	يف	الطبيعة	م�شخر	له	.		وهو	قول	قدمي	

كافة	 على	 يحتوي	 لكنه	 املعا�شرة	 الدعوات	 جميع	 و�شبق	

2 - UNDP ,Human Development Report, 1993 . New 
York Oxford University press ,1993 .p.3. 

3 - Mahbub UI Haq, people in development, 
UNDP.1988 
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كانت	 الب�شرية	 التنمية	 اأن	

مفتوحة	 نهايات	 ذات	 دائمًا	

يكون	 اأن	 بالإمكان	 اأنه	 مبعنى	

لها	العديد	من	الأبعاد	بقدر	ما	

تكون	هنالك	من	طرق	لتو�شيع	

خيارات	النا�ش
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عنا�شر	منهج	التنمية	الب�شرية	الذي	نتداوله	هذه	الأيام.

الإمنائي	 الربنامج	 ف�شل	 اأن	 الباحثني	 من	 العديد	 ويعتقد	

للأمم	املتحدة	يكمن	يف	دقة	وملئمة	التوقيت	الذي	ظهرت	

فيه	الدعوة	اإىل	منهج	التنمية	الب�شرية	.	فلقد	ظهرت	الدعوة	

بعد	ف�شل	عقد	الثمانينات	يف	اإحداث	التنمية	وت�شميته	بعقد	

التنمية	ال�شائعة	.	

حيث	انغم�شت	البلدان	النامية	خلله	يف	برنامج	الإ�شلح	

وودز	 برتن	 موؤ�ش�شتي	 ن�شائح	 اإىل	 وا�شت�شلمت	 القت�شادي	

لهذه	 ما	 مع	 الدويل(	 النقد	 و�شندوق	 الدويل	 )البنك	

وظهور	 	, الجتماعية	 اجلوانب	 على	 اآثار	 من	 الن�شائح	

بوادر	نظام	دويل	جديد	بقيادة	اأحادية	بعد	انهيار	املع�شكر	

ال�شوفيتي	)اأواخر	الثمانينات(	.

تاأتي	 	, واقت�شاديًا	 �شيا�شيًا	 الدولية	 الأو�شاع	 هذه	 ظل	 ويف	

هذه	الدعوة	مبثابة	اإعادة	ت�شليط	ال�شوء	على	م�شاكل	العامل	

الثالث	وعدم	ال�شماح	بن�شيانها	يف	خ�شم	الأو�شاع	الدولية		

املتغرية	.واإذا	كان	هذا	الف�شل	ي�شجل	للربنامج	الإمنائي	,	

فانه	ل	يعني	انه	كان	ال�شابق	واملبادر	الوحيد	يف	تاريخ	الفكر	

التنمية	 اأبعاد	 طرح	 يف	 الأقل(	 )على	 احلديث	 القت�شادي	

الب�شرية	املختلفة	والدعوة	اإىل	الرتكيز	عليها	تنمويًا	.

التنمية	 عن	 تقرير	 اإ�شدار	 فكرة	 اأن	 يرى	 من	 وهناك	

الب�شرية	يعده	برنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي	,	ن�شاأت	اأول	

التي	 امل�شتديرة	 املائدة	 اإثناء	 العربية	 املنطقة	 ن�شاأت	يف	 ما	

عقدت	,	بالتعاون	مع	الربنامج	,	بني	ال�شمال	واجلنوب	يف	

اإذ	نا�شد	 اأيلول	/�شبتمرب	1988	.	 عمان/الأردن	,	يف	�شهر	

امل�شاركون	يف	هذه	احللقة	الدرا�شية	برنامج	الأمم	املتحدة	

الإمنائي	اأن	ي�شرف	على	و�شع	تقرير	عن	الأحوال	الب�شرية	.	

وجاءت	ا�شتجابة	الربنامج	لطلبهم	ممثلة	يف	تقرير	التنمية	

	
1

الب�شرية	.

مثل	 دولية	 منظمات	 عن	 ال�شادرة	 الأدبيات	 اأن	 كما	

من	 العديد	 اإىل	 اإ�شافة	 الدولية	 العمل	 ومنظمة	 اليون�شكو	

مراكز	الأبحاث	الأكادميية	يف	خمتلف	دول	العامل	وكتابات	

	, مبكرة	 اأوقات	 ومنذ	 تت�شمن	 كانت	 الباحثني	 من	 العديد	

يرجع	بع�شها	اإىل	اخلم�شينات	من	القرن	الع�شرين	,	دعوات	

اإىل	اللتفات	اإىل	جوانب	التنمية	الب�شرية	املختلفة	و�شرورة	

التنمية	 وبرامج	 اأهمية	يف	خطط	 من	 ت�شتحقه	 ما	 ايلءها	

واملوؤ�ش�شات	 املنظمات	 و�شيا�شات	 برامج	 ويف	 الوطنية	

الدولية	.

وبهذا	املعنى	فان	مفهوم	التنمية	الب�شرية	مل	يكن	غائبًا	عن	

اأدبيات	التنمية	,	فهو	ي�شتند	اإىل	تراث	ثقايف	تراكم	عرب	

�شنوات	طويلة	من	التفاعل	بني	الفكر	التنموي	واملمار�شة	

	نادية	حجاب	,	التنمية	الب�شرية	يف	الوطن	العربي	,	الندوة	الفكرية	 	-	1

التي	نظمتها	الأمانة	العامة	جلامعة	الدول	العربية	واللجنة	القت�شادية	

والجتماعية	لغربي	اأ�شيا	)ال�شكوا(	وبرنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي,	

القاهرة	,	1993م	ن�شر	مركز	درا�شات	الوحدة	العربية	1995	�ش35	

2

التنموية	يوؤكد	على	مكانة	الإن�شان	يف	التنمية	ودوره	فيها	.

اإعادة	 	, )ت�شرني	 الباحثني	 بع�ش	 اأعاد	 ال�شبعينات	 ويف	

التاأكيد	على	 الدولية	 املنظمات	 وبع�ش	 	
3

النمو( مع	 التوزيع	

التنمية	كرد	فعل	على	تهمي�ش	دور	 الب�شر	يف	 اإدماج	 اأهمية	

الإن�شان	يف	التنمية	.

واأول	 لل�شكان	 عاملي	 موؤمتر	 اأول	 عقد	 مت	 العقد	 هذا	 ويف	

موؤمتر	عاملي	للبيئة	.	وكل	املوؤمترين	يدعوان	اإىل	اللتفات	

اختلل	 للتنمية	وخماطر	 والطبيعية	 املادية	 املحددات	 اإىل	

حياة	 على	 وخطرهما	 والتلوث	 البيئية	 الأن�شاق	 يف	 التوازن	

الب�شر	.

عقد	 يف	 ا�شتخدم	 قد	 الب�شرية	 التنمية	 م�شطلح	 اأن	 كما	

التنمية	الثاين	الذي	و�شعته	الأمم	املتحدة	عام	1970	والذي	

نظر	اإىل	التنمية	باعتبارها	)اإتاحة	فر�ش	اأو�شع	للب�شر	من	

اأجل	حياة	اأف�شل(	وهذا	هو	نف�ش	مفهوم	تو�شيع	اخليارات	

املتاحة	للب�شر	.

التكيف	 �شعار	 	1987 عام	 يف	 اليوني�شيف	 منظمة	 ورفعت	

بوجه	اإن�شاين	وذلك	يف	م�شعى	منها	لت�شمني	البعد	الإن�شاين	

يف	برامج	التكيف	.		

املتحدة	 للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	 فان	 تقدم	 ما	 وخل�شة	

مل	يكن	هو	من	ابتكر	مفهوم	التنمية	الب�شرية	واإمنا	كان	له	

للتنمية	 الإن�شانية	 اجلوانب	 اإىل	 العتبار	 اإعادة	 يف	 الف�شل	

النمو	 الرتكيز	على	 بها	يف	غمرة	 الهتمام	 انح�شر	 اإن	 بعد	

القت�شادي	.

التنمية	 عن	 وتقاريره	 الإمنائي	 الربنامج	 �شاهم	 ولقد	

وجعله	 الب�شرية	 التنمية	 مفهوم	 وتعميق	 ب�شقل	 الب�شرية	

قابًل	للقيا�ش	من	خلل	حزمة	من	املوؤ�شرات	والأدلة	.

1-2-2-	ما	الذي	مييز	التنمية	الب�شرية	عن	مناهج	التنمية	

الأخرى	:	

يتميز	منهج	التنمية	الب�شرية	عن	غريه	من	مناهج	التنمية	

مبايلي	:

1	-		انه	منهج	�شامل	ومتكامل	وذلك	يت�شح	من	خلل	�شعيه	

اإىل	اإيجاد	احللقة	ال�شاحلة	بني	الكفاءة	)زيادة	توفري	

وامل�شاواة	 الأ�شا�شية(	 للحاجات	 واخلدمات	 ال�شلع	

اجلوهرية	 	 )للقيم	 واحلرية	 الفر�ش(	 توزيع	 )يف	

واملوؤثرة(.

-	اأنظر	:	التقرير	الوطني	العماين	الأول	عن	التنمية	الب�شرية/2003		.	 	2

وزارة	القت�شاد	الوطني/�شلطنة	عمان/�ش23

وكذلك	انظر	:	د.	العي�شوي	,	اإبراهيم	,	التنمية	يف	عامل	متغري	.	منتدى	 	

العامل	الثالث	,		مكتبة	م�شر	2020	,دار	ال�شروق,	القاهرة	.2001

3 H . Chennery, Redistribution with growth, Oxford 
University press, 1976-  

فان	مفهوم	التنمية	الب�شرية	مل	

يكن	غائبًا	عن	اأدبيات	التنمية,	

ثقايف	 تراث	 اإىل	 ي�شتند	 فهو	

�شنوات	طويلة	من	 تراكم	عرب	

التنموي	 الفكر	 بني	 التفاعل	

على	 يوؤكد	 التنموية	 واملمار�شة	

التنمية	 يف	 الإن�شان	 مكانة	

ودوره	فيها

للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	

ابتكر	 من	 هو	 يكن	 مل	 املتحدة	

واإمنا	 الب�شرية	 التنمية	 مفهوم	

كان	له	الف�شل	يف	اإعادة	العتبار	

اإىل	اجلوانب	الإن�شانية	للتنمية	

بها	 الهتمام	 انح�شر	 اإن	 بعد	

النمو	 على	 الرتكيز	 غمرة	 يف	

القت�شادي	

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها
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action-( بالأفعال	 يوجه	 	)paradigm( مثال	 –كونه	 	2

oriented(	متت	�شياغته	بالن�شجام	مع	مبادئ	الأمم	

املتحدة	وهو	يبحث	عن	تغيريات	عملية	.

اأوتوماتيكي	 ارتباط	 يوجد	 ل	 باأنه	 املنهج	 هذا	 يدرك	 	- 	3

هذا	 وان	 	. الإن�شاين	 والتقدم	 القت�شادي	 النمو	 بني	

�شيا�شات	 و�شع	 طريق	 عن	 يخلق	 اأن	 يجب	 الرتباط	

مق�شودة	على	كل	امل�شتويات	ومن	قبل	لعبني	عديدين	

مبا	يف	ذلك	الدولة	.

حالة	 هو	 والذي	 ب�شريًا	 فقرًا	 باعتباره	 الفقر	 يرى	 		-	4

جتاهًل	 اأو	 	 اإنكارًا	 بكونها	 تعرف	 الأبعاد	 متعددة	

للخيارات	والفر�ش	اللزمة	للعي�ش	حياة	لئقة		مبا	يف	

)مثل	 اللئق	 املادي	 للعي�ش	 الأ�شا�شيات	 فقدان	 ذلك	

اإ�شافة	 	, النظيفة(	 واملياه	 وال�شحة	 والتعليم	 الدخل	

واحرتام	 بالكرامة	 للتمتع	 اللزمة	 الفر�ش	 اإنكار	 اإىل	

الذات	وغريها	من	احلقوق	الأ�شا�شية	.

5	-		اعتبار	النمو	القت�شادي	�شروريا	لكنه	غري	كاف		واأنه	

لي�شت	 ولكنها	 الب�شر	 خيارات	 لتو�شيع	 هامة	 و�شيلة	

اإىل	 النظر	 املهم	 من	 اأن	 اإذ	 	, ذاتها	 حد	 يف	 النهاية	

هيكل	ونوعية	النمو	لن	النمو		باأي	ثمن	ميكن	اأن	يوؤدي	

اإىل:-

منو	البطالة	)الذي	ل	يولد	فر�ش	عمل(	. 	-

النمو	غري	الرحيم	)تذهب	ثماره	اإىل	الأغنياء(. 	-

النمو	مقطوع	اجلذور	)يتجاوز	على	وي�شحق	التنوع	 	-

الثقايف	والهوية(	.

النمو	الذي	ل	م�شتقبل	له	)الذي	ي�شتنزف	املوارد	 	-

الطبيعية(	.

النمو	الذي	ل�شوت	له	)	منو	غري	م�شحوب	بتو�شيع	 	-

نطاق	الدميقراطية		والتاأهيل(.	

6	-			يختلف	عن	منهج	احلاجات	الأ�شا�شية	من	حيث	:

منهج	احلاجات	الأ�شا�شية	يركز	على	عدد	قليل	من	 	-

القطاعات	الأ�شا�شية	)التغذية	,	ال�شحة	,	التعليم	

كامل	 طيف	 على	 الرتكيز	 من	 بدًل	 	 البتدائي(	

يقلل	 مثًل	 فهو	 	. القيمة	 الإن�شانية	 اخليارات	 من	

العديد	 ي�شبح	 بدونها	 والتي	 احلرية	 اأهمية	 من	

من	اخليارات	غري	متوفر	والعديد	من	الفر�ش	يف	

احلياة	ل	ميكن	الو�شول	اإليها	.

منهج	احلاجات	الأ�شا�شية	يركز	كثريًا	على	جتهيز	 	-

ال�شلع	للنا�ش	بدًل	من	الرتكيز	على	ما	الذي	متكن	

على	 تركز	 اأنها	 	, عمله	 من	 النا�ش	 ال�شلع	 هذه	

م�شاركة	النا�ش	كمنتفعني	اأكرث	من	كونهم	عنا�شر	

للتغيري	.

1-2-3-	التنمية	الب�شرية	وحقوق	الإن�شان	:-

ت�شرتك	التنمية	الب�شرية	مع	منهج	حقوق	الإن�شان	يف	العديد	

يف	 ي�شرتكان	 فهما	 	. الأخر	 اأحدهما	 ويكمل	 النقاط	 من	

نف�ش	الروؤيا	ونف�ش	الغر�ش	والتي	تدعو	اإىل	�شمان	احلرية	

والعي�ش	اللئق	والكرامة	لكل	كائن	ب�شري	.	

ولقد	ق�شمت	احلرب	الباردة	املنهجني	ولكنهما	كانا	ي�شريان	

على	طريقني	متوازيني	.

والآن	وبعد	انتهاء	احلرب	الباردة	التقيا	�شوية	جمددًا	ومن	

على	 وتقاليدهما	 املتميزة	 اإ�شرتاتيجيتهما	 تعمل	 اأن	 املوؤمل	

اإعطاء	قوة	جديدة	لل�شعي	من	اأجل	احلرية	الإن�شانية	.

ومتثل	حقوق	الإن�شان	جزءًا	ذاتيًا	من	منهج	التنمية	الب�شرية	

منهج	 ت�شاعد	 الجتماعية	 العدالة	 مبادئ	 اأنها	جتعل	 حيث	

التنمية	الب�شرية	,	ويف	نف�ش	الوقت	ت�شتخدم	التنمية	الب�شرية	

كو�شيلة	لتحقيق	حقوق	الإن�شان	.

1-2-4-	التنمية	الب�شرية	واأهداف	الألفية	:-		

تتميز	التنمية	الب�شرية	عن	اأهداف	الألفية	بالآتي	:	

تعترب	اأهداف	الألفية	اأهدافًا	للتنمية	الب�شرية	مع	اأنها	 	-

ل	تعك�ش	جميع	الأبعاد	الأ�شا�شية	للتنمية	الب�شرية	.

تلقي	اأهداف	الألفية	ال�شوء	على	امل�شافات	التي	يجب	 	-

يركز	 بينما	 املرجوة	 الأهداف	 اإىل	 للو�شول	 قطعها	

تلك	 اإىل	 الو�شول	 كيفية	 على	 الب�شرية	 التنمية	 منهج	

الأهداف	.

بالإن�شاف	 معنيًا	 الب�شرية	 التنمية	 منهج	 يعترب	 	-

)equity(	ومنط	التوزيع	وي�شعى	لفهم	اأ�شباب	ونتائج	

امل�شتوى	 على	 الألفية	 اأهداف	 الأن�شاف.اأما	 انعدام	

احلياد	 على	 تقف	 عام	 ب�شكل	 فاإنها	 والوطني	 العاملي	

.)inequality(	امل�شاواة	عدم	مو�شوع	من

اأهداف	 بل	 موؤ�شرات	 هي	 الب�شرية	 التنمية	 موؤ�شرات	 	-

وهي	بذلك	تختلف	عن	اأهداف	الألفية	التي	كانت	لها	

اأهداف	كمية	حمددة	مقرتنة	مبدى	زمني	حمدد	لكل	

هدف.

ب�شكل	 الب�شرية	 التنمية	 اأدلة	 تعرب	 هل	 	-3-1

دقيق	و�شامل	عن	حالة	التنمية	الب�شرية		؟	:-

عام	 �شدورها	 ومنذ	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 اأ�شبحت	

1990م	عر�شة	لنقا�ش	ونقد	وحتليل	م�شتمر	.	وكان	اأغلب	

ذلك	الن�شاط	الفكري	يرتكز	على	قدرة	املوؤ�شرات	والأدلة	

التي	حتتويها	تلك	التقارير	على	التعبري	الدقيق	وال�شامل	

عن	حالة	التنمية	الب�شرية	.

-	تعترب	اأهداف	الألفية	اأهدافًا	

ل	 اأنها	 مع	 الب�شرية	 للتنمية	

تعك�ش	جميع	الأبعاد	الأ�شا�شية	

للتنمية	الب�شرية	.

-	تلقي	اأهداف	الألفية	ال�شوء	

يجب	 التي	 امل�شافات	 على	

الأهداف	 اإىل	 للو�شول	 قطعها	

منهج	 يركز	 بينما	 املرجوة	

كيفية	 على	 الب�شرية	 التنمية	

الو�شول	اإىل	تلك	الأهداف	.

الب�شرية	 التنمية	 موؤ�شرات	 	-

هي	موؤ�شرات	بل	اأهداف	وهي	

اأهداف	 عن	 تختلف	 بذلك	

الألفية	التي	كانت	لها	اأهداف	

مبدى	 مقرتنة	 حمددة	 كمية	

زمني	حمدد	لكل	هدف.

مع	 الب�شرية	 التنمية	 ت�شرتك	

منهج	حقوق	الإن�شان	يف	العديد	

اأحدهما	 ويكمل	 النقاط	 من	

يف	 ي�شرتكان	 فهما	 	. الأخر	

الغر�ش	 ونف�ش	 الروؤيا	 نف�ش	

والتي	تدعو	اإىل	�شمان	احلرية	

لكل	 والكرامة	 اللئق	 والعي�ش	

كائن	ب�شري	.	
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وتتمحور	اأهم	النقاط	التي	اأفرزتها	عملية	النقا�ش	تلك	,	

اإ�شافة	 	, اإنها	جوانب	�شعف	يف	املوؤ�شرات	 حول	ما	يعتقد	

تلك	 على	 الإبقاء	 لتربير	 املقدمة	 التف�شريات	 بع�ش	 اإىل	

املوؤ�شرات	واأ�شباب	عدم	القدرة	على	الأخذ	ببع�ش	احللول	

املقرتحة	من	قبل	عدد	من	الباحثني	.

1-3-1-ق�شور	اأدلة	التنمية	الب�شرية	يف	قيا�ش	الجنازات	

التعليمية	بدقة	:

اأحد	 باعتباره	 التعليم	 بند	 حول	 ت�شاوؤلت	 جمموعة	 هناك	

مكونات	دليل	التنمية	الب�شرية	,	اأبرزها	:-

املعرفة:	 حت�شيل	 يف	 التقدم	 لقيا�ش	 كافيًا	 لي�ش	 الكم	 اأ		-		

يف	 املتعلمني	 كم	 يف	 الكبري	 التقدم	 من	 فبالرغم	

تلك	 كون	 كبريًا	من	 قلقًا	 اأن	هناك	 اإل	 النامية	 الدول	

الجنازات	الكمية	مل	ي�شاحبها	تطوير	نوعي	واأ�شبح	

حمتوى	التعليم	م�شدر	قلق	�شديد	للمعنيني.	فالتعليم	

قد	يعتمد	على	التلقني	ول	يفتح	جماًل	للحوار	اأو	التعليم	

والعمل	 امل�شكلت	 وحل	 البحث	 على	 والقدرة	 الذاتي	

�شمن	فريق	وال�شتعداد	للتغيري	يف	امل�شتقبل	والتقييم	

�شجعت	 	 .ولقد	 املبدعني	 وت�شجيع	 للمتعلم	 املو�شوعي	

هذه	املاآخذ	على	ظهور	بع�ش	الأحكام		النفعالية	,مثل	

كون	التعليم	ي�شبب	هدرا		,		واأن	دخول	املتعلمني	اأدنى	

من	دخول	غري	املتعلمني		.

وحمو	 العام	 بالتعليم	 اللتحاق	 موؤ�شرات	 كفاية	 ب	-		عدم	

,اإذ	 التعليم	 ميدان	 يف	 املحرز	 التقدم	 لقيا�ش	 الأمية	

اأن	اإهمال	بع�ش	اأ�شاليب	التعليم	الأخرى	مثل	التدريب	

والتعليم	 الذاتي	 والتعليم	 النظامي	 غري	 والتعليم	

يوفر	 ول	 	, النظامي	 للتعليم	 انحيازًا	 ميثل	 امل�شتمر	

التعليمي	 التح�شيل	 حجم	 عن	 كميًا	 متكاملة	 �شورة	

للأفراد	.

الإطار	)1-2(	:	دليل	التنمية	الب�شرية	ل	يت�شمن	

التعليم	غري	الر�شمي

الب�شرية	 التنمية	 دليل	 حول	 خلف	 هناك	 ال�شنغال	 يف	

ب�شبب	ا�شتخدامه	ملعدل	الأمية	دون	اللتفات	اإىل	وجود	

تعليم	غري	ر�شمي	مثل	املدار�ش	الإ�شلمية	التي	تنت�شر	يف	

البلد	وخا�شة	يف	الريف.امل�شدر	:	درا�شة	تقييم	نظام	

تقارير	التنمية	الب�شرية	الوطنية,ال�شفحة	26	

باأهمية	 يتمثل	 مهم	 عملي	 �شبب	 وجود	 ذلك	 اإىل	 ي�شاف	

املتعلمني	 قدرات	 رفع	 يف	 التعليم	 من	 املذكورة	 الأ�شكال	

وزيادة	م�شتوى	تاأهيلهم	ب�شكل	م�شتمر	ويف	مراحل	خمتلفة	

من	حياتهم	املهنية	.	ويلعب	التدريب	دورا	خا�شا	يف	التنمية	

الق�شور	 اأوجه	 بع�ش	 ت�شحيح	 على	 قدرته	 ب�شبب	 الب�شرية	

العمل	 على	 الأفراد	 قدرة	 لزيادة	 اإ�شافة	 التعليم	 نظام	 يف	

وك�شب	الدخل	نتيجة	لزيادة	مهاراتهم	.

يف	 ال�شريع	 التغري	 مللحقة	 ناجحًا	 اأ�شلوبًا	 ميثل	 اأنه	 كما	

واكت�شاب	 العمل	 اإنتاجية	 ولرفع	 العمل	 واأ�شاليب	 املهن	

ت�شجل	 التي	 الكبرية	 واليجابية	 	. العلمية	احلديثة	 املعرفة	

للتدريب	هي	كونه	و�شيلة	ت�شتطيع	املراأة	من	خللها	جتاوز	

ما	تعر�شت	له	من	حرمان	�شابق	من	حقها	يف	التعليم	.	اإذ	

الفر�ش	 الن�شاء	ومنحهن	 تاأهيل	 التدريب	ميكن	 عن	طريق	

للعمل	وامل�شاركة	اإىل	جانب	الرجال	.		

لإدراج	 تدعو	 التي	 والأ�شباب	 امللحظات	 منطقية	 ومع	

هنالك	 اأن	 اإل	 النظامي	 غري	 والتعليم	 التدريب	 موؤ�شرات	

الن�شاطات	 تلك	 واإدراج	 اإح�شاء	 تكتنف	 عملية	 �شعوبات	

ناهيك	عن	التثبت	من	�شحة	بياناتها	.	اإ�شافة	اإىل	التفاوت	

يجعل	 الذي	 البيانات	 ودقة	هذه	 توفر	 درجة	 الدول	يف	 بني	

تدرج	 باأن	 الدولية	غري	ممكنة	.وميكن	القرتاح	 املقارنات	

البيانات	اخلا�شة	بالتدريب	والأ�شكال	الأخرى	من	التعليم	

متتلك	 التي	 للدول	 الوطنية	 التقارير	 يف	 	, النظامي	 غري	

قواعد	لهذه	البيانات	ومبا	يوفر	قدرة	على	درا�شة	تطورها	

على	امل�شتوى	الوطني	على	الأقل	.

1-3-2-	ق�شور	املوؤ�شرات	يف	قيا�ش	العدالة	وامل�شاواة	بني	

اجلن�شني	:	

اإذ	يتم	اإغفال	العديد	من	العتبارات	التي	قد	متنح	�شورة	

الب�شرية	 التنمية	 دليل	 اأن	 حيث	 	, الو�شع	 عن	 واقعية	 اأكرث	

ح�شب	 التمكني	 ودليل	 	,GDI الجتماعي	 بالنوع	 املرتبطة	

النوع	الجتماعي		GEM,	ل	يعربان	عن	العوامل	التي	ت�شبب	

عدم	العدالة	بل	هما	يعربان	عن	ال�شيغة	اأو	امل�شتوى	الذي	

لتطوير	 �شرورة	 هناك	 اأن	 كما	 العدالة.	 عدم	 بهما	 يظهر	

للعوامل	 مكر�شة	 الجتماعي	 النوع	 عن	 اإقليمية	 موؤ�شرات	

ك�شف	 من	 ميكن	 ,مما	 امل�شاواة	 لعدم	 امل�شببة	 الإقليمية	

العوامل	امل�شببة	لعدم	امل�شاواة	ح�شب	النوع	الجتماعي	والتي	

الذي	 الأمر	 الأقاليم	 بني	 فيما	 جذريًا	 تختلف	 كانت	 رمبا	

الختلفات	 هذه	 تعك�ش	 لكي	 املوؤ�شرات	 هذه	 تطوير	 يربر	

واخل�شو�شيات	,	وذلك	بالطبع	بالإ�شافة	اإىل	الأدلة	العاملية	

املعتمدة	.	

اأن	تطوير	املوؤ�شرات	اأو	بدء	العمل	على	ذلك	�شوف	ي�شاعد	

اإىل	 توؤدي	 التي	 للعوامل	 اإيجاد	حلول	حمددة	 على	 املعنيني	

واليجابية	الكبرية	التي	ت�شجل	

و�شيلة	 كونه	 هي	 للتدريب	

خللها	 من	 املراأة	 ت�شتطيع	

من	 له	 تعر�شت	 ما	 جتاوز	

يف	 حقها	 من	 �شابق	 حرمان	

التعليم	.	اإذ	عن	طريق	التدريب	

ومنحهن	 الن�شاء	 تاأهيل	 ميكن	

اإىل	 وامل�شاركة	 للعمل	 الفر�ش	

جانب	الرجال

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   25 2/27/13   11:33 AM



26

مثل	 الباحثني	 بع�ش	 اجلن�شانية.ويعتقد	 امل�شاواة	 عدم	

اأن	هذه	املوؤ�شرات,	وبالذات	
1

	)Jennifer Olmsted(

الن�شاء	 اجنازات	 تتناول	 لأنها	 طبقيًا	 متحيزة	 	,	 )GEM(

من	النخبة	فقط	)الع�شوية	يف	الربملان	,	والوظائف	القيادية	

وم�شتوى	التعليم	العايل	(		.

ح�شب	 امل�شاواة	 عدم	 لقيا�ش	 الأ�شاليب	 باأف�شل	 التفكري	 اإن	

من		 عدد	 تناول	 ي�شتدعي	 )اجلن�شانية(	 الجتماعي	 النوع	

بالعي�ش	 نق�شد	 ماذا	 	: مثل	 	, والتطبيقية	 النظرية	 الأ�شئلة	

	-well	؟	وهل	هي	ق�شية	ن�شبية	اأم	لها	معيار	 being	اجليد

مطلق	؟

املزدوج	 بالعبء	 يعرف	 ما	 ق�شية	 با�شتمرار	 تثار	 كذلك	

Double burden	والتي	يق�شد	بها	حتمل	املراأة	مل�شوؤوليات	

الفراغ	 وقت	 مقيا�ش	 اعتماد	 ميكن	 .وهنا	 والوظيفة	 البيت	

للوقوف	على	ج�شامة	العبء	املزدوج	يف	جمتمع	معني	.

اإذ	 حقيقية	 م�شكلة	 البيانات	 توفر	 اأن	 يو�شح	 الواقع	 لكن	

عن	 بيانات	 لديها	 تتوفر	 الدول	 من	 فقط	 �شغريًا	 عددًا	 اأن	

وقت	 )توفر	 موؤ�شر	 اقرتاح	 فان	 وهنا	 	. الوقت	 ا�شتخدام	

بيانات	 لديها	 تتوفر	 التي	 القليلة	 الدول	 يجعل	 الفراغ(	

يف	 البيانات	 تلك	 ا�شتخدام	 اإىل	 تبادر	 الوقت	 ا�شتخدام	

احت�شاب	هذا	املوؤ�شر	وتدرجه	يف	تقاريرها	الوطنية	وتعتربه	

موؤ�شرًا	تكميليًا	ملا	هو	م�شتخدم	من	اأدلة	.	اإ�شافة	اإىل	ذلك	

البدء	بجمع	 الدول	على	 ي�شجع	 قد	 املوؤ�شر	 ترويج	هذا	 فان	

بيانات	ا�شتخدام	الوقت	.

الإطار	)1-3(:	ماليزيا:	جهود	لتطوير	دليل	

التنمية	الب�شرية

جتري	يف	ماليزيا	بالتعاون	فيما	بني	الربنامج	الإمنائي	

وتطوير	 والأ�شرة	 املراأة	 و)وزارة	 املتحدة	 للأمم	

الب�شرية	 التنمية	 لدليل	 تطوير	 عملية	 املجتمع(,	

النوع	 ح�شب	 التمكني	 ودليل	 الجتماعي	 بالنوع	 املرتبط	

العتقاد	 ب�شبب	 ,وذلك	 	)GEM	 & GDI(الجتماعي

ي�شببان	 احلالية	 بال�شيغة	 الدليلني	 هذين	 باأن	 ال�شائد	

الت�شليل	والت�شوي�ش.

	, اأعله	 باملعنى	 كاملة	 كانت	غري	 واأن	 الأدلة	حتى	 اإن	هذه	

تعمل	حاليًا	بدرجة	اأ�شتاذ	م�شاعد	يف	جامعة	)درو(	كذلك	هي	تعمل	 		-	1

		. اإدارة	 جمل�ش	 كع�شو	 الن�شائية	 للقت�شاديات	 الدولية	 اجلمعية	 يف	

املراأة	 �شد	 والعنف	 واجلن�شانية	 املراأة	 �شوؤون	 عن	 عديدة	 كتابات	 لها	

والنزاعات	واأثرها	على	الن�شاء	خا�شة	يف	العامل	العربي	.	

والباحثني	 ال�شيا�شات	 ل�شناع	 جدًا	 مهمة	 موؤ�شرات	 ولكنها	

وميكن	اأن	يدمج	معها	مزيد	من	املوؤ�شرات	الإ�شافية	)مثُل	

ي�شاف	اإىل	مكونات	GEM	قيا�شات	اأف�شل	تتعلق	باإجنازات	

بع�ش	 	GDI اإىل	 ,	وكذلك	ي�شاف	 العاملت	 الن�شاء	 طبقة	

املقايي�ش	عن	وقت	الفراغ	(	.

�شائكة	 ق�شية	 الجتماعي	 النوع	 ح�شب	 امل�شاواة	 ق�شية	 اأن	

باجتاه	 متوازيًا	 يكون	 اأن	 يجب	 العمل	 فان	 لذلك	 	, ومعقدة	

تطوير	 باجتاه	 وكذلك	 ناحية	 من	 واملوؤ�شرات	 الأدلة	 تطوير	

قواعد	البيانات	من	ناحية	اأخرى	.	واأف�شل	اأ�شلوب	لتحقيق	

الإح�شائية	 البيانات	 وم�شتخدمي	 منتجي	 جمع	 هو	 ذلك	

اجلن�شانية	 البيانات	 جمع	 قدرات	 تطوير	 بهدف	 �شوية	

واإنتاجها	وترويجها.

فهنالك	مثًل	,	اأمور	يف	منتهى	الأهمية	لقيا�ش	التقدم	املحرز	

يف	جمال	امل�شاواة	ح�شب	النوع	الجتماعي	مثل	العنف	�شد	

قواعد	 وبناء	 ر�شد	 اإىل	 حتتاج	 	, بالن�شاء	 واملتاجرة	 املراأة	

بيانات	.

وتعترب	ق�شية	العنف	�شد	املراأة	واملتاجرة	بالن�شاء	من	الأمور	

التي	حتظى	باهتمام	خا�ش	.	وتعمل	العديد	من	اجلهات	من	

اأجل	بلورة	موؤ�شرات	خا�شة	بقيا�ش	هذا	اجلانب	.	

والق�شاة	 امل�شرعني	 من	 جمموعة	 قامت	 	, الأرجنتني	 ففي	

الو�شول	 اأجل	 من	 �شوية	 بالعمل	 املدين	 املجتمع	 ومنظمات	

الن�شاء	 الأبعاد	حلماية	 ومتعدد	 متكامل	 منهج	 �شياغة	 اإىل	

موؤمتر	 امل�شعى	 هذا	 و�شمن	 بالفعل	 عقد	 وقد	 	. العنف	 من	

حتت	عنوان	:	املوؤمتر	متعدد	الأبعاد	حول	اجلرائم	اجلن�شية	

	, جديدة	 قوانني	 لإ�شدار	 م�شاريع	 ثلثة	 هنالك	 اأن	 كما	 	.

اثنان	منها	يتناولن	احلماية	وامل�شاعدة	للن�شاء	�شد	العنف	

متخ�ش�ش	 عام	 مدعي	 مكتب	 اإن�شاء	 اإىل	 يدعو	 والثالث	

2

بجرائم	اجلن�ش	�شد	املراأة		.

ع�شرة	 تغطي	 درا�شة	 العاملية	 ال�شحة	 منظمة	 اأعدت	 ولقد	

هذا	 تاأثري	 مع	 بالرتباط	 املراأة	 �شد	 العنف	 وتتناول	 بلدان	

العنف	على	�شحة	املراأة	.	وحتمل	الدرا�شة	عنوان	:	درا�شة	

�شدها	 املنزيل	 والعنف	 املراأة	 �شحة	 البلدان	حول	 متعددة	

على	 ال�شحية	 وعواقبه	 العنف	 �شيوع	 حول	 اأولية	 نتائج	 	:

املراأة	وردود	اأفعال	الن�شاء	على	العنف	.	وقد	اأظهرت	نتائج	

اأن	العنف	 األف	امراأة	يف	هذه	البلدان	 املقابلت	مع	)24(	

�شد	الن�شاء	يعترب	وا�شع	النت�شار	.

2			-	Gabriela Catterbery	,	من	فريق	التقرير	الوطني	الأرجنتيني	

عن	التنمية	الب�شرية	/	مقالة	مر�شلة	اإىل	�شبكة	خرباء	التنمية	الب�شرية	

UNDP,	بتاريخ	2006/2/17م	.	

�شعف	 اإىل	 با�شتمرار	 ي�شار	

من	 كثري	 يف	 التعليم	 حمتوى	

البلدان	النامية	وبع�ش	البلدان	

ل	 ولكن	 اأحيانا.	 	 املتقدمة	

حمتوى	 لر�شد	 موؤ�شر	 يوجد	

تتيح	 البطالة	 اأن	 األ	 	. التعليم	

جزئيًا	فر�شة	لذلك
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الإطار	)1-4(:	حماولة	مك�شيكية	لبناء	دليل	عن	

العنف	�شد	املراأة

التنمية	 عن	 املك�شيكي	 الوطني	 التقرير	 كان	

النوع	 عن	 بوثيقة	 م�شحوبًا	 2004م	 للعام	 الب�شرية	

الوطني	 املكتب	 جهد	 متثل	 الجتماعي)اجلن�شانية(	

لتطوير	 املتحدة	 للأمم	 الإمنائي	 للربنامج	 املك�شيكي	

التنمية	 على	 املراأة	 �شد	 العنف	 تاأثري	 قيا�ش	 عملية	

اختبار	 حماولة	 هي	 الوثيقة	 هذه	 وخل�شة	 	. الب�شرية	

ي�شمى	 اآخر	 ودليل	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 بني	 العلقة	

دليل	اللعنف	�شد	املراأة	والذي	مت	بناءه	بال�شتناد	على	

بيانات	جمعت	من		خلل	ا�شتبيان	خا�ش	مت	تنفيذه	يف	

هذا	 على	 القائمون	 .ويخطط	 الغر�ش	 لهذا	 املك�شيك	

امل�شروع	لإظهار	العلقة	بني	املوؤ�شرين	اأعله	عن	طريق	

بعدًا	 باعتباره	 املراأة(	 �شد	 اللعنف	 )دليل	 ت�شمني	

	التمكني	ح�شب	النوع	 اإ�شافيا	يدخل	يف	احت�شاب	دليلي	

ح�شب	 الب�شرية	 التنمية	 ودليل	 	) 	GEM 	( الجتماعي	

باإعطاء	وزن	مت�شاو	لكل	من	 	, 	 	GDI النوع	الجتماعي	

	0.25 وبن�شبة	 الدليلني	 هذين	 بناء	 يف	 الداخلة	 الأبعاد	

	UNDP	مكتب	من	Amalia	Paredes(	.	منها	لكل

التنمية	 خرباء	 �شبكة	 اإىل	 مر�شلة	 مقالة	 	/ املك�شيك	 يف	

الب�شرية/		UNDP	/بتاريخ	2006/2/17م	.(

1-3-3-غياب	موؤ�شرات	الت�شغيل	والبطالة	عن	اأدلة	التنمية	

الب�شرية	:

التنمية	 موؤ�شرات	 يف	 مطلقة	 ب�شورة	 الت�شغيل	 غياب	 اأن	

اأهم	 غياب	 يعني	 	, لذلك	 تبعًا	 البطالة	 تغيب	 كما	 الب�شرية	

الهدر	 �شور	 واأهم	 الب�شرية	 املوارد	 يف	 ال�شتثمار	 �شور	

اإدماج	الت�شغيل	يف	مفهوم	التنمية	 فيها	معًا	.ومن	مربرات	

1

الب�شرية	:-

منذ	 الأقل	 على	 به	 معرتف	 واجب	 حق	 الت�شغيل	 كون	 اأ	-		

القمة	 والتزامات	 1994م	 عام	 فيلدلفيا	 اإعلن	

الجتماعية	يف	كوبنهاجن	.

ب	-		الأثر	ال�شلبي	على	ر�شيد	راأ�ش	املال	الب�شري	الناجم	

عن	عدم	ال�شتعمال,	فالر�شيد	الب�شري	ينمو	ويتطور	

بال�شتخدام	اإ�شافة	اإىل	�شرعة	تقادم	املعارف	العلمية	

والفنية	اإذا	مل	ت�شتعمل	وجتدد	.

والإح�شا�ش	 الدخل	 فر�ش	 توفري	 على	 العمل	 قدرة	 	 	- ج	

اإىل	 اإ�شافة	 	, الجتماعي	 والأمان	 وامل�شاركة	 بالذات	

	-	متت	ال�شتفادة	من	البحث	املعنون	)ملحظات	منهجية	حول	دليل	 	1

من	 للتطوير(	 ومقرتحات	 والت�شغيل	 التعليم	 ب�شان	 الب�شرية	 التنمية	

اإعداد	حممد	الأمني	فار�ش/منظمة	العمل	العربية	,2003	.

تعزيزه		مل�شاركة	املراأة	ب�شورة	خا�شة	وتقليل	التمييز	

الفقر	 ملكافحة	 الو�شائل	 اأجنح	 من	 	 اأنه	 كما	 	, �شدها	

والتهمي�ش	.

د	-		ي�شار	با�شتمرار	اإىل	�شعف	حمتوى	التعليم	يف	كثري	من	

البلدان	النامية	وبع�ش	البلدان	املتقدمة		اأحيانا.	ولكن	

ل	يوجد	موؤ�شر	لر�شد	حمتوى	التعليم	.	األ	اأن	البطالة	

البطالة	 اأ�شباب	 فاحد	 	. لذلك	 فر�شة	 جزئيًا	 تتيح	

املوؤكدة	عدم	توافق	حمتوى	التعليم	مع	احتياجات	�شوق	

العمل	.	وقد	يعرب		اإدراج	موؤ�شر	للبطالة	عن	الهدر	يف	

املوارد	الب�شرية	وعن	ق�شور	يف	حمتوى	التعليم	ويخفف	

من	طغيان	اجلانب	الكمي	يف	قيا�ش	التعليم	.

الراهن	 الوقت	 املقلقة	يف	 املظاهر	 البطالة	من	 تعترب	 هـ	-	

�شواء	يف	الدول	املتقدمة	اأو	الدول	النامية.ومع	اختلف	

اأن	 اإل	 	, اأ�شباب	البطالة	بني	الدول	املتقدمة	والنامية	

بحث	اأ�شبابها	واآثارها	التنموية	املختلفة	يعترب	�شرورة	

ملحة	.ولقد	اأ�شبح	قيا�ش	فاقد	الناجت	املحلي	من	جراء	

	Okun’s	 law اأوكون	 قانون	 بف�شل	 ممكنا	 البطالة	

والذي	 	)Arthur Okun القت�شادي	 اإىل	 )ن�شبة	

ين�ش	على	اأن	كل	زيادة	يف	معدل	البطالة	بن�شبة	)%1(	

تتجاوز	معدل	البطالة	الطبيعية	)البطالة	الطبيعية	=	

اإىل	 توؤدي	 	) الحتكاكية	 البطالة	 	+ الهيكلية	 البطالة	

2

خ�شارة	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	بن�شبة	%2.5	.

1-3-4-	عدم	اللتفات	اإىل	درا�شة	حالة	الف�شاد	يف	البلد	:

يحظى	مو�شوع	الف�شاد	بح�شور	�شمني	يف	اهتمامات	الفكر	

التنموي	اإذ	اأن	التخ�شي�شات	)الكمية(	قد	ل	تعرب	بدقة	عن	

حجم	ال�شتفادة	الجتماعية	منها	اإذا	كان	الف�شاد	ي�شتحوذ	

ما	 عن	 جديدة	 كتابات	 ظهرت	 .ولذلك	 منها	 ن�شيب	 على	

يعرف	باأخلقيات	التنمية		Development ethics	وكذلك	

ل�شمان	 املعونات	 اإدارة	 جمال	 يف	 والتحا�شبية	 ال�شفافية	

توزيع	واإعادة	توزيع	عادلة	�شمن	نظام	اأو�شع	للإدارة	املالية	

يف	 املدى	 بعيد	 تغري	 ح�شول	 عن	 تن�شاأ	 بطالة	 	: الهيكلية	 البطالة	 	- 	 	2

بطالة	 مثًل	 	. معني	 اقت�شاد	 يف	 التكنولوجية	 الظروف	 يف	 اأو	 الطلب	

تدوم	 بطالة	 وهي	 الفحم	 على	 الطلب	 هبوط	 ب�شبب	 املناجم	 عمال	

لفرتة	طويلة	نتيجة	كونها	بطالة	حملية	غالبًا	كما	اأن	العاطلني	ميتلكون	

اإعادة	 اإن�شاء	مراكز	 و�شائل	معاجلتها	 واأهم	 	, املطلوبة	 املهارات	غري	

التدريب	.

البطالة	الحتكاكية	: 	

وهي	بطالة	تن�شاأ	من	وجود	فرتات	تاأخر	زمني	بني	اإعادة	توزيع	العمالة	 	

العاطلة	عن	العمل	على	الوظائف	املتوفرة	وبني	بداية	بحثهم	عن	العمل	

الباحثني	 املتوفرة	م�شاويًا	متامًا	لعدد	 الوظائف	 لو	كان	عدد	 .	وحتى	

عن	عمل	والذي	يعني	نظريًا	عدم	وجود	بطالة	,	فانه	يف	الواقع	توجد	

الوظائف	 على	 للعثور	 زمنية	 فرتة	 اىل	 العاطلني	 حاجة	 ب�شبب	 بطالة	

ال�شاغرة	.

ب�شورة	 الت�شغيل	 غياب	 اأن	

التنمية	 موؤ�شرات	 يف	 مطلقة	

البطالة	 تغيب	 كما	 الب�شرية	

اأهم	 غياب	 يعني	 	, لذلك	 تبعًا	

املوارد	 يف	 ال�شتثمار	 �شور	

الهدر	 �شور	 واأهم	 الب�شرية	

فيها	معًا

يحظى	مو�شوع	الف�شاد	بح�شور	

الفكر	 اهتمامات	 يف	 �شمني	

التخ�شي�شات	 اأن	 اإذ	 التنموي	

)الكمية(	قد	ل	تعرب	بدقة	عن	

الجتماعية	 ال�شتفادة	 حجم	

منها	اإذا	كان	الف�شاد	ي�شتحوذ	

على	ن�شيب	منها

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   27 2/27/13   11:33 AM



28

1

والعدالة	الجتماعية	.

موجود	 هو	 ما	 اإىل	 جديدة	 اأدلة	 اإ�شافة	 اإمكانية	 	-5-3-1

فعًل:

	لكي	ل	يح�شل	تفريط	يف	ال�شل�شل	املوجودة	فعًل	,	يعتقد	

عدد	من	الباحثني	باأن	تغيري	منهجية	احت�شاب	الأدلة	�شوف	

فائدة	 ذات	 غري	 الأدلة	 قيم	 بني	 الزمنية	 املقارنات	 جتعل	

وحترم	الباحثني	من	ا�شتخدام	�شل�شلة	زمنية	طويلة	الأجل	.	

واأن	فائدة	ال�شتمرار	يف	ا�شتخدام	ال�شل�شل	الزمنية	اأكرث	

من	فائدة	تغيري	اآليات	ومنهجيات	الحت�شاب	حتى	لو	اأدت	

هذه	التغيريات	اإىل	حت�شني	النتائج	املحت�شبة	.	وذلك	يعود	

اإىل	اأن	قيا�ش	التقدم	املحرز	ل	ميكن	اأن	يتم	اإل	من	خلل	

املقارنات	وهي	عملية	مهمة	جدًا	للحكم	على	حالة	التنمية	

الب�شرية	يف	اأي	بلد	من	البلدان	.

هي	 التي	 الثقافية	 احلالة	 عن	 موؤ�شرات	 اإ�شافة	 وبالإمكان	

غائبة	ب�شكل	عام	,	مع	اأن	ازدهار	احلياة	الثقافية	كامل�شرح	

وال�شينما	والر�شم	وباقي	الفنون	اجلميلة	وازدهار	التاأليف	

والتمتع	 الن�شاطات	 ارتياد	هذه	 على	 النا�ش	 وقدرة	 والن�شر	

بها	,	يعترب	موؤ�شرًا	على	الزدهار	الروحي	للمجتمع	.كذلك	

فاأن	املجالت	البيئية	,	وبالرغم	من	اأن	اجلداول	الإح�شائية	

يف	التقارير	الدولية	عن	التنمية	الب�شرية		حتتوي	بيانات	عن	

يجعل	 الذي	 الدليل	 طابع	 تاأخذ	 مل	 لكنها	 	, البيئي	 الو�شع	

2

املقارنة	ممكنة	بني	الدول	.

كما	لتت�شمن	املوؤ�شرات	والأدلة	اأية	بيانات	عن	حالة	املجتمع	

املدين	وتطوره	ودوره	يف	احلياة	يف	خمتلف	جوانبها	.

بل	 موؤ�شرات	 هي	 الب�شرية	 التنمية	 1-3-6-موؤ�شرات	

اأهداف	:	

لها	 كانت	 التي	 الألفية	 اأهداف	 عن	 تختلف	 بذلك	 وهي	 	

اأهدافا	كمية	حمددة	مقرتنة	مبدى	زمني	حمدد	لكل	هدف	

بل	 الب�شرية	 التنمية	 موؤ�شرات	 كون	 اأن	 فيه	 �شك	 ل	 .ومما	

اأهداف	يعود	اإىل	اأنها	لي�شت	م�شممة	ملرحلة	زمنية	حمددة	

لها	 حدد	 التي	 الألفية	 لأهداف	 بالن�شبة	 احلال	 هو	 كما	

العام	)2015(	لكي	يتم	التو�شل	اإىل	حتقيقها	.	وبناء	على	

ذلك		فان	اأهداف	الألفية	تقع	�شمن	نطاق	مفهوم	التنمية	

الرجوع	 التنمية	ميكن	 اأخلقيات	 الإطلع	على	موا�شيع	 للمزيد	من	 	 	-1

اإىل	:	)موقع	اجلمعية	الدولية	لأخلقيات	التنمية(

-   International Development Ethics Association . 
- Aman,K. (ed) (1991) Ethical principles for 

development needs,capacities or rights? NJ: 
Institute for critical thinking.

2- Breena Holland . �شابق	م�شدر   

التنمية	 اأهداف	 حتقيق	 نحو	 مرحلية	 خطوة	 وهي	 الب�شرية	

الب�شرية	باملعنى	ال�شامل	.

اأو	خطة	مرحلية	بل	 فالتنمية	الب�شرية	هي	لي�شت	برناجمًا	

اهتمام	 حمور	 يكون	 اأن	 يجب	 الإن�شان	 اأن	 يرى	 منهج	 هي	

اجلهد	التنموي	واأن	الرتقاء	بالإن�شان	على	كافة	الأ�شعدة	

هي	عملية	م�شتمرة	ول	حتدها	حدود	.	

1-3-7-	التعديلت	اجلديدة	على	دليل	التنمية	الب�شرية	:

اأ�شار	التقرير	العاملي	عن	التنمية	الب�شرية	2010	,	اإىل	انه	

بناء	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 بناء	 وراء	 من	 الهدف	 يكن	 مل	

اإعادة	 يف	 بل	 	, �شائبة	 اأي	 من	 خال	 الرفاه	 لقيا�ش	 موؤ�شر	

توجيه		الهتمام	نحو	التنمية	التي	حمورها	الإن�شان,	واإثراء	

ما	 ومبناق�شة	 املجتمعات	 تقدم	 تقييم	 كيفية	 حول	 النقا�ش	

الذي	يجب	اأن	ي�شمله	التقرير	اأو	اأن	يغفله.

للتنقيح	 اإطلقه	 منذ	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 خ�شع	 وقد	

,وبناء	 اإليه	 وجهت	 التي	 للنتقادات	 نتيجة	 عديدة	 مرات	

الب�شرية	 التنمية	 تقرير	 اعتمد	 فقد	 	 النتقادات	 تلك	 على	

يف	العامل	لعام	2010,	و	مبنا�شبة	م�شي	ع�شرين	عاما	منذ	

توزيع	 يف	 نواح	 لقيا�ش	 جديدة	 اأدلة	 الأول,	 التقرير	 اإ�شدار	

الرفاه	تتعلق	بعدم	امل�شاواة,	والفوارق	بني	اجلن�شني	والفقر,	

الثلثة,	 باإبعاده	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 التقرير	 يقدم	 كما	

ا�شتفادت	 منقحة	 �شيغة	 يف	 والدخل,	 والتعليم	 ال�شحة	 اأي	

من	النتقادات	البناءة,	وو�شعت	با�شتخدام	موؤ�شرات	اأكرث	

ملئمة	لقيا�ش	التقدم	يف	امل�شتقبل	.

التنمية	 دليل	 يبقى	 ال�شابق	 الدليل	 يف	 احلال	 هو	 كما	 و	

الب�شرية	مقيا�شا	للتقدم	يف	ثلثة	اأبعاد	هي	ال�شحة	والتعليم	

والدخل	,	ولكن	التغيري	الذي	ادخل	عليه	هذا	العام	يتعلق	

وطريقة	 والدخل	 التعليم	 لقيا�ش	 امل�شتخدمة	 باملوؤ�شرات	

التنمية	 دليل	 اإىل	 جديدة	 اأدلة	 اأ�شيفت	 كما	 جتميعها.	

الإن�شاف	يف	 بقيا�ش	 بالأ�شا�ش	 تهتم	 اأدلة	 	 وهي	 	 الب�شرية	

الب�شرية	 التنمية	 	منها	دليل	 الب�شرية,	 التنمية	 ثمار	 توزيع	

الهجني	و	دليل	التنمية	الب�شرية	معدًل	بعامل	عدم	امل�شاواة	

و	دليل	الفوارق	بني	اجلن�شني	و	دليل	الفقر	املتعدد	الأبعاد.

احتفظ	دليل	التنمية	الب�شرية	اجلديد	مبوؤ�شر	العمر	املتوقع	

ولقيا�ش	 وال�شحية	 الطويلة	 بعد	احلياة	 ليمثل	 امليلد	 عند	

البعد	املتعلق	باملعرفة	يحل	متو�شط	�شنوات	الدرا�شة	حمل	

الإجمايل	 املعدل	 ي�شتبدل	 كما	 والكتابة	 بالقراءة	 الإملام	

اأي	 للدرا�شة,	 املتوقعة	 ال�شنوات	 بعدد	 باملدار�ش	 لللتحاق	

اأن	يق�شيها	طفل	يف	املدر�شة	 جمموع	ال�شنوات	التي	يتوقع	

يتجاوز	 وبذلك	 احلالية.	 اللتحاق	 معدلت	 اأ�شا�ش	 على	

التعليم. نوعية	 تقييم	 اإىل	 	 التعليم	 اإتاحة	 تقدير	 جمرد	

ولقيا�ش	م�شتوى	املعي�شة	ي�شتخدم	ن�شيب	الفرد	من	الدخل	
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الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 عن	 عو�شا	 	
1

الإجمايل القومي	

و	 الدولة	 اإىل	 و	 من	 التحويلت	 املوؤ�شر	 هذا	 ياأخذ	 وبذلك	

كذلك	امل�شاعدات	التي	قد	تتلقاها	بع�ش	الدول.	وقد	تغريت	

الهند�شي	 املتو�شط	 باأخذ	 الثلثة	 املوؤ�شرات	 طريقة	جتميع	

بدل	من	املتو�شط	احل�شابي	و	الذي	كثريا	ما	مت	انتقاده.	و	

بالتايل	فاإن	دليل	التنمية	الب�شرية	لعام	2010	هو	عبارة	عن	

متو�شط	هند�شي		للإبعاد	الثلثة	مما	يجعل	�شعف	الأداء	

يف	اأي	بعد	من	الإبعاد	ينعك�ش	مبا�شرة	على	الدليل	باأبعاده	

الثلثة	,ومل	يعد	هناك	اإمكانية	للتعوي�ش	التام	بني	الإبعاد	

الثلثة	بع�شها	البع�ش)	مبعنى	اأن	�شعف	الأداء	يف	اأي	جمال	

ميكن	اأن	يعو�شه	التقدم	يف	جمال	اآخر(	كما	كانت	احلال	

يف	ال�شابق	.	وتقي�ش	هذه	الطريقة	م�شتوى	الأداء	يف	كل	بلد	

يف	الإبعاد	الثلثة	,وكاأ�شا�ش	ملقارنة	الجنازات	تاأخذ	هذه	

الطريقة		يف	احل�شبان	الفوارق	بني	الأبعاد	بدل	من	جمرد	

الكتفاء	مبتو�شط	عام	.	وتقر	هذه	الطريقة	اجلديدة	بان	

ال�شحة	و	التعليم	والدخل	جميعها	مهمة	و	لبد	من	حتقيق	

تقدم	يف	املجالت	الثلثة	و	األ	يغلب	التغري	يف	اأحدها	التغري	

يف	املجالت	الأخرى.	واعتماد	املتو�شط	الهند�شي	يوؤدي	اإىل	

خف�ش	قيمة	الدليل	والبلدان	التي	ت�شهد	تنمية	غري	متوازنة	

بني	الإبعاد	ت�شهد	القدر	الأكرب	من	التغريات	كما	مت	حتديد	

الق�شوى	 احلدود	 اإىل	 ا�شتنادا	 بعد	 كل	 يف	 ق�شوى	 حدود	

امل�شجلة	فعٌل	بدل	من	افرتا�ش	حد	فا�شل	ل	يح�شب	بعده	

اأي	اجناز.

على	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 قدرة	 	-4-1

التاأثري	والتغيري	:

1990م	 العام	 منذ	 الفرتة	 خلل	 الأحداث	 اأثبتت	 لقد	 	

,عندما	�شدر	التقرير	العاملي	الأول	عن	التنمية	الب�شرية	,	

واىل	الوقت	احلا�شر	,	اإن	هذه	التقارير	ميكن	اأن	ت�شتخدم	

بع�ش	 يف	 املطلوبة	 التغيريات	 عن	 والدفاع	 لتربير	 كو�شائل	

ال�شيا�شات	واأن	تكون	م�شادر	هامة	لإحداث	التاأثري	والتغيري	

يف	خمتلف	نواحي	احلياة	.

1-4-1-التقارير	الوطنية	كوثائق	لتربير	ال�شيا�شات	:

يف	 الب�شرية	 التنمية	 مفهوم	 التقارير	 هذه	 اأدخلت	 لقد	

من	 فقط	 لي�ش	 	, بال�شيا�شات	 املتعلقة	 الوطنية	 احلوارات	

خلل	اأدلة	التنمية	الب�شرية	بل	واأي�شًا	من	خلل	عمليات	

باعتبارها	 	 الوطنية	 التقارير	 وكتابة	 والبحث	 ال�شت�شارة	

اإىل	جمهور	 للتقدمي	 وكاأداة	تربير	م�شممة	 مملوكة	وطنيًا	

للعمل	 الدعم	 وحت�شد	 وطنيًا	 جدًل	 تثري	 اأن	 ميكن	 	, وا�شع	

	ل	يدخل	الدخل	يف	موؤ�شر	التنمية	الب�شرية	من	اأجل	ذاته,	بل	لدللته	 	1

على	املوارد	اللزمة		لتحقيق	م�شتوى	معي�شي	لئق.	

اإدراك	 �شياغة	 يف	 التقارير	 تلك	 �شاعدت	 ولقد	 	. والتغيري	

ال�شيا�شية	 للآراء	 كم�شدر	 وخدمت	 واأولوياتهم	 النا�ش	

يتعلق	مبوا�شيع	 فيما	 التنموي	 بالتخطيط	 البديلة	اخلا�شة	

وال�شيا�شات	 والتاأهيل	 الجتماعي	 الحتواء	 	: مثل	 خمتلفة	

والعوملة		 الألفية	 واأهداف	 	 النوع	الجتماعي	 البيئية	و�شوؤون	

واللمركزية	واملجتمع	املدين		ودور	الدولة		ومر�ش	نق�ش	

القت�شادي	 والنمو	 والتجارة	 والأمن	 والنزاعات	 	 املناعة	

والت�شالت		 املعلومات	 وتكنولوجيا	 املياه	 وم�شادر	

كالتحا�شبية	 ال�شالح	 احلكم	 وموا�شيع	 والت�شغيل	 والتعليم	

وال�شفافية.

م�شادر	 تكون	 اأن	 ميكن	 الب�شرية	 التنمية	 1-4-2-تقارير	

قّيمة	للتغيري	:

اإعداد	 عملية	 بها	 تتميز	 التي	 الفريدة	 للطبيعة	 نتيجة	

	, وطنيًا	 تدار	 والتي	 الب�شرية	 للتنمية	 الوطنية	 التقارير	

فان	هنالك	اإمكانية	عظيمة	لن	توؤثر	على	احلوار	التنموي	

الوطني	والإقليمي	وعلى	ال�شيا�شات	التنموية	فيها	,	ل�شيما	

يف	اجلوانب	التالية	:-

	�شياغة	وحتديد	اأولويات	النا�ش	. 	-

تقوية	القدرات	الوطنية	. 	-

اإ�شراك	�شركاء	وطنيني	واإقليميني	. 	-

حتديد	الفجوات	وقيا�ش	التقدم	التنموي	. 	-

اأهداف	 حتقيق	 اأجل	 من	 الوطنية	 احلملة	 يف	 ت�شاهم	 	-

الألفية	.

اإيجاد	ارتباط	بني	النظام	الوطني	ونظام	الأمم	املتحدة	 	-

فيما	يتعلق	ببع�ش	املعلومات	القيمة	من	خلل	تقارير	

ال�شامل	 الوطني	 والتقييم	 	, الألفية	 اأهداف	 متابعة	

واإ�شرتاتيجية	 الإمنائية	 املعونة	 واإطار	 	 	UNCCA

خف�ش	الفقر	وغريها.

1-4-3-	مناذج	من	تاأثريات	تقارير	التنمية	الب�شرية	:-

للتاأثري	 �شامل	 تقييم	 اإجراء	 الأحيان	 ال�شعب	يف	بع�ش	 من	

الذي	يرتكه	تقرير	التنمية	الب�شرية	خا�شة	واأن	بع�ش	هذه	

الآثار	قد	ياأخذ	�شنوات	لكي	يظهر	كما	اأن	بع�ش	التاأثريات	

تبذل	 اأخرى	 جهود	 مع	 بالرتباط	 الغالب	 يف	 تتحقق	 قد	

لإحداث	نف�ش	التاأثري	.

التنمية	 تقرير	 لزال	 خمتلفة	 طرقًا	 هناك	 فان	 ذلك	 ومع	

مبا�شرًا	 تاأثريًا	 ميار�ش	 اأن	 	 خللها	 من	 ي�شتطيع	 الب�شرية	

�شبيل	 الطرق	على	 ,	ومن	هذه	 الب�شرية	 التنمية	 على	حالة	

املثال	:
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الدعوة	اإىل	اإ�شدار	قوانني	وت�شريعات	جديدة	اأو	تعديل	ما	 	-

هو	موجود	منها	.	

زيادة	تخ�شي�شات	املوازنة	الوطنية	املوجهة	اإىل	امليادين	 	-

التي	متثل	اأولوية	من	وجهة	نظر	التنمية	الب�شرية	.

لكي	 والقطاعية	 الوطنية	 ال�شيا�شات	 وتعديل	 مراجعة	 	-

تعديل	 فقرًا	مبا	يف	ذلك	 الأكرث	 ال�شكان	 تعك�ش	حاجات	

برامج	ا�شرتاتيجيات	خف�ش	الفقر	.

تقوية	 اأو	 وحملية	 واإقليمية	 وطنية	 موؤ�ش�شات	 اإيجاد	 	-

املوجودة	منها	لدعم	مبادرات	التنمية	الب�شرية	.

اإدخال	وتكامل	بيانات	وموؤ�شرات	التنمية	الب�شرية	ونظم	 	-

الإح�شاء	 ووكالت	 دوائر	 اأعمال	 �شمن	 عليها	 الرقابة	

وغريها	من	املوؤ�ش�شات	.

اإطلق	حملت	اإعلمية	لت�شويغ	موا�شيع	التنمية	الب�شرية	 	-

وتو�شياتها	.

ال�شراكة	 على	 القائمة	 ال�شيا�شات	 حول	 حوارات	 اإطلق	 	-

املنتديات	 وتنظيم	 واملحلية	 الوطنية	 امل�شتويات	 على	

احلوارية	لهذا	الغر�ش	.

الدرا�شية	 واملقررات	 التدريب	 برامج	 وماأ�ش�شة	 تطوير	 	-

اخلا�شة	بالتنمية	الب�شرية	.

زيادة	مبالغ	التربعات	املوجهة	اإىل	اأكرث	ميادين	التنمية	 	-

الب�شرية	حاجة	اإىل	الدعم	.

الوطنية	 التقارير	 نظام	 تقييم	 درا�شة	 	-5-1

عن	التنمية	الب�شرية:																				

بداأ	اإ�شدار	التقارير	الوطنية	عن	التنمية	الب�شرية	من	قبل	

خمتلف	دول	العامل	منذ	العام	1992م	.	ولقد	بلغ	عدد	تلك	

التقارير	ال�شادرة	خلل	الفرتة		)1992	-	2006م(	,550		

التقارير	 هذه	 .وت�شمنت	 دولة	 	)130( يف	 �شدرت	 تقريرًا	

جتزئتها	 متت	 التي	 الب�شرية	 التنمية	 اأدلة	 من	 كبريًا	 عددًا	

والعرقية	 واجلن�شية	 اجلغرافية	 التفاوتات	 لتعك�ش	 حمليًا	

والطبقية	وذلك	بح�شب	ما	ت�شمح	به	ظروف	كل	بلد	,	وهذا	

الوطنية	 بالأدلة	 تكتفي	 التي	 الدولية	 التقارير	 تفعله	 مل	 ما	

الدولية	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 خ�شعت	 حني	 ويف	 	. فقط	

لذلك	 تخ�شع	 مل	 الوطنية	 التقارير	 فان	 والتقييم	 للنقا�ش	

من	 اأ�شبحت	 اأنها	 مع	 لأداءها	 منهجي	 تقييم	 يوجد	 ول	

اأهم	و�شائل	مراقبة	حالة	التنمية	الب�شرية	يف	خمتلف	دول	

العامل.

املتحدة	 للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	 نفذ	 	, 	2006 العام	 ويف	

اإعداد	التقارير	الوطنية	تغطي	الفرتة	 عملية	تقييم	لنظام	

امللئمة	 تقييم	 اإىل	 تهدف	 وكانت	 	)2006 	-1992(

ذلك	 بها	 يتمتع	 التي	 والدميومة	 والفعالية	 الإ�شرتاتيجية	

اإىل	 بعثات	 اإر�شال	 على	 التقييم	 عملية	 النظام.وا�شتملت	

والهند	 وم�شر	 والربازيل	 واأرمينيا	 )األبانيا	 هي	 دول	 �شبع	

درا�شات	 ثماين	 اإعداد	 اإىل	 اإ�شافة	 وزامبيا(	 وال�شنغال	

وبوت�شوانا	 )بوليفيا	 كل	من	 تقارير	 ملراجعة	 مكتبية	معمقة	

واأوكراينا	 و�شلوفاكيا	 وكازاخ�شتان	 وكولومبيا	 وبلغاريا	

وتنزانيا(	.

1-5-1-	ما	املق�شود	بنظام	تقارير	التنمية	الب�شرية؟	:

هذه	 كانت	 والذي	 الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 بنظام	 يق�شد	

العملية	مكر�شة	لتقييمه	:	)العمليات	وال�شراكات	امل�شتخدمة	

الب�شرية	 للتنمية	 الوطنية	 التقارير	 ون�شر	 وترويج	 اإنتاج	 يف	

اإ�شدارها	 وراء	 من	 املرجوة	 النتائج	 حتقيق	 على	 والعمل	

على	 القرارات	 �شنع	 عملية	 على	 التاأثري	 خا�ش	 نحو	 وعلى	

الكلي	وتقوية	القدرة	على	ن�شر	مقايي�ش	 م�شتوى	القت�شاد	

التنمية	الب�شرية	وترويج	الوعي	بها	يف	اأو�شاط	املجتمع	(	.

1-5-2-	معايري	التقييم	:-	

التقارير	 اإجنازات	 لتقييم	 التالية	 املعايري	 ا�شتخدمت	

الوطنية	:-

الذي	 التاأثري	 مدى	 وهو	 	: 	Effectiveness: الفعالية	 	-1

اأحدثته	التقارير	الوطنية.

					Relevance-:	املجتمع	بحاجات	التقرير	وارتباط	شلة� 	-2

ذوات	 املوا�شيع	 تناول	 يف	 التقارير	 جناح	 مدى	 اأي	

الأولوية	يف	البلد	املعني	.

كانت	 اإذا	 فيما	 ويعني	 	Appropriateness 	: امللئمة	 	-3

جهود	 مع	 تتقاطع	 التقرير	 لها	 يدعو	 التي	 التغيريات	

اأخرى	تبذل	يف	نف�ش	الجتاه	.

هذه	 اإمكانية	 مدى	 .اأي	 	Sustainability الدميومة:	 	-4

التقارير	على	دميومة	ال�شدور	

1-5-3-	اأوجه	الختلف	فيما	بني	التقارير	الوطنية	:-

تختلف	 الوطنية	 التقارير	 اإن	 التقوميي	 التقرير	 وجد	 وقد	

فيما	بينها	من	حيث:	النوعية		وامللكية		واملوا�شيع	والتكرار		

وا�شرتاتيجيات	الن�شر		ومدى	التاأثري	على	الربنامج	التنموي	

احلكم	 يف	 كاأ�شا�ش	 	 التالية	 ال�شتة	 العنا�شر	 .وتعترب	 للبلد	

على	عملية	اإنتاج	ون�شر	التقارير	الوطنية	:-

امللكية	الوطنية	. 	-1

امل�شاركة	الوا�شعة	يف	اإعداد	التقارير	. 	-2

ا�شتقللية	التحليل	. 	-3
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نوعية	التحليل	. 	-4

املرونة	والإبداع	يف	عر�ش	املو�شوعات	. 	-5

املتابعة	امل�شتمرة	. 	-6

1-5-4-	اآلية	قيا�ش	تاأثري	التقارير	:

مت	حتديد	عدد	من	املتغريات	يتم	ال�شتناد	اإليها	يف	قيا�ش	

تاأثري	التقارير	وهي	:-

ا�شتجابتها	 حيث	 من	 الإح�شائيات	 يف	 التح�شن	 	-1

ملتطلبات	التنمية	الب�شرية	.

زيادة	الوعي	مبفاهيم	وق�شايا	التنمية	الب�شرية	. 	-2

تو�شيع	احلوار	حول	ال�شيا�شات	. 	-3

اإحداث	تغيريات	متزايدة	يف	ال�شيا�شات	. 	-4

التاأثري	على	ن�شاط	املجتمع	املدين. 	-5

1-5-5-	احلقائق	التي	تو�شل	اإليها	فريق	التقييم	:-

بها	 قام	 التي	 واملراجعة	 الدرا�شة	 عمليات	 اأ�شفرت	 لقد	

فريق	التقييم	لتقارير	الدول	التي	كانت	�شمن	عينة	البحث	

على	 التقارير	 تلك	 تركتها	 التي	 الآثار	 مبراجعة	 وقيامه	

,	عن	جمموعة	من	احلقائق	 البلدان	 لتلك	 التنموي	 الواقع	

نوجزها	فيما	يلي	:

التي	 الأقاليم	 جتاه	 احلكومات	 �شيا�شات	 يف	 التاأثري	 	-1

تبني	اأنها	بحاجة	اإىل	دعم	اإ�شايف	.

اإقامة	 وبالتايل	 الفقر	 م�شاكل	 على	 ال�شوء	 ت�شليط	 	-2

�شبكات	ملراقبة	حالة	الفقر	.

احلوار	 وم�شتوى	 طبيعة	 على	 وا�شح	 ب�شكل	 التاأثري	 	-3

الثقايف	والفكري	ال�شائد	يف	البلد	

الإطار	)1-5(:		تقرير	التنمية	الب�شرية	وانتخابات	

الرئا�شة	البوليفية

املر�شحني	 جميع	 اجلمهورية	 رئي�ش	 دعى	 	, 	 بوليفيا	 يف	

التقرير	 قراءة	 اإىل	 2002م	 عام	 الرئا�شة	 لنتخابات	

انطلقة	 ذلك	 يكون	 لكي	 الب�شرية	 التنمية	 عن	 الوطني	

حلوار	وطني	�شامل	حول	املو�شوع		.

حت�شني	البيانات	اخلا�شة	مبر�ش	اليدز	ورفع	م�شتوى	 	-4

الوعي	به	.

دخلت	موا�شيع	التنمية	الب�شرية	يف	مناهج	التعليم	يف	 	-5

اجلامعات	واملدار�ش	

ت�شليط	ال�شوء	على	موا�شيع	تعيق	التنمية	الب�شرية	كما	 	-6

ح�شل	يف	كولومبيا	حني	كان	مو�شوعها	تقريرها	للعام	

2003م	)تاأثري	العنف	على	مبادئ	التنمية	الب�شرية(.

قدمته	 الذي	 الرتتيب	 ا�شتخدام	 م�شر,جرى	 يف	 	-7

دليل	 م�شتوى	 ح�شب	 امل�شرية	 للمحافظات	 التقارير	

املوارد	 تخ�شي�ش	 يف	 كاأ�شا�ش	 الب�شرية	 التنمية	

القت�شادية		.

�شاهمت	 امل�شتقلة	 الدول	 ورابطة	 ال�شرقية	 اأوروبا	 يف	 	-8

وت�شجيع	 الب�شرية	 التنمية	 ثقافة	 ن�شر	 يف	 التقارير	

امل�شاركة	وزيادة	دور	منظمات	املجتمع	املدين	.

تقاريرها	 هندية	 ولية	 	)17( اأ�شدرت	 الهند	 يف	 	-9

وتبني	 	 التعليم	 مناهج	 يف	 تاأثري	 لها	 وكان	 اخلا�شة	

التعليم	 مبوا�شيع	 تتعلق	 جديدة	 حكومية	 �شيا�شات	

وال�شحة	.

تتبنى	احلكومة	 اأن	 اإىل	 التقارير	 اأدت	 كازاخ�شتان	 يف	 	-10

الريفية	 والتنمية	 الفقر	 ملكافحة	 جديدة	 �شيا�شات	

واإدارة	املياه	.

التقرير	 قدمه	 الذي	 التحليل	 ا�شتخدم	 	, ال�شنغال	 يف	 	-11

الوطني	لعام	2001م	يف	اإعداد	خطة	التنمية	العا�شرة	

ملكافحة	 م�شتقلة	 موؤ�ش�شة	 واإن�شاء	 	)2007 	- 	2002(

الف�شاد	وعدم	ال�شفافية	.

يف	�شلوفاكيا	�شاهم	اإعداد	التقارير	الوطنية	يف	تو�شيع	 	-12

نطاق	الإح�شائيات	وامل�شوحات	وتطوير	نظام	الرعاية	

ال�شحية	.

الوطنية	 التقارير	 تاأثري	 تلخي�ش	 ميكن	 اأوكراينا	 يف	 	-13

�شنة	 لتقرير	 الوزراء	 رئي�ش	 كتبها	 التي	 املقدمة	 يف	

2003م	حيث	قال	)اإن	التنمية	الب�شرية	اأ�شبحت	هدفًا	

ا�شرتاتيجيًا	لل�شيا�شة	الوطنية	(	.

توجيه	 يتم	 اأن	 اإىل	 الوطنية	 التقارير	 اأدت	 زامبيا	 يف	 	-14

تخ�شي�شات	امليزانية	احلكومية	نحو	اأولويات	التنمية	

والرعاية	 الأ�شا�شي	 التعليم	 باجتاه	 وخا�شة	 الب�شرية	

ال�شحية	.

فيها	 انت�شرت	 التي	 الدول	 اأكرث	 من	 الربازيل	 تعترب	 	-15

وتخللت	 العامة	 اأو�شاط	 يف	 الب�شرية	 التنمية	 مفاهيم	

املناق�شات	العامة	وال�شيا�شية	وا�شتخدام	دليل	التنمية	

الب�شرية	وعلى	نطاق	وا�شع	كاأداة	لل�شيا�شات	.	واأ�شبح	

تاأثري	ما	يعرف	بـ	)منتجات	التنمية	الب�شرية(	كالتقارير	

والأدلة	والأطل�ش	,	ذو	نطاق	وا�شع.	وي�شتخدم	اأع�شاء	

املنخف�شة	 الب�شرية	 التنمية	 اأدلة	 الربازيلي	 الربملان	

بتخ�شي�ش	 لإقناع	احلكومة	 الفقرية	كحجة	 للمناطق	

موارد	اأكرب	ملناطقهم	.

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها
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الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها

والن�شاطات	 الوطنية	 التقارير	 بني	 العلقة	 	-6-5-1

الأخرى:-

الوطنية	 التقارير	 تواجه	 اإ�شكالية	 وجود	 التقييم	 بنيّ	 لقد	

يف	عموم	البلدان	تن�شاأ	من	العلقة	املتداخلة	بني	التقارير	

الألفية	 اأهداف	 متابعة	 تقارير	 وبني	 جانب	 من	 الوطنية	

واإ�شرتاتيجيات	خف�ش	الفقر	.	والواقع	اأنه	ل	يفرت�ش	وجود	

هنالك	 بل	 الثلثة	 الن�شاطات	 بني	هذه	 تناق�ش	 اأو	 تعار�ش	

معًا	 عملها	 من	 ين�شاأ	 	)synergic( تعا�شدي	 اإ�شايف	 اثر	

بع�ش	 يف	 املحدودة	 املوارد	 على	 التناف�ش	 اأن	 اإل	 وبتن�شيق,	

هذا	 بني	 والتقاطع	 التناق�ش	 هذا	 يخلق	 الذي	 هو	 البلدان	

الن�شاطات	اإذ	ل	ميكن	يف	بع�ش	الأحيان	اإنتاجها	�شوية	.

التقدم	 متابعة	 تقارير	 هي	 الألفية	 اأهداف	 فتقارير	

بيانات	ميكن	 وتوفر	 الألفية	 اأهداف	 باجتاه	حتقيق	 املحرز	

ا�شتخدامها	من	قبل	التقارير	الوطنية	للتنمية	الب�شرية	.

تعنى	 حتليلية	 وثائق	 فهي	 	, الب�شرية	 التنمية	 تقارير	 اأما	

بالتحديات	التي	تواجه	التنمية	الب�شرية	وتبحث	عن	حلول	

امللئمة	 ال�شيا�شات	 طريق	 عن	 التحديات	 لهذه	 ملئمة	

الوطنية	 التقارير	 	بني	 التقاطع	 نف�ش	 اأحيانا	 يوجد	 .كذلك	

وبني	اإ�شرتاتيجيات	خف�ش		الفقر	.

العاملية	 والتقارير	 الوطنية	 التقارير	 بني	 العلقة	 	-7-5-1

عن	التنمية	الب�شرية	:-

التقارير	 بني	 اخللفات	 بع�ش	 فيه	 توجد	 الذي	 الوقت	 يف	

البيانات	 مبوا�شيع	 يتعلق	 فيما	 وخا�شة	 والعاملية	 الوطنية	

بني	 التكاملية	 العلقة	 اأن	 األ	 	, املوؤ�شرات	 احت�شاب	 وطرق	

اأن	مرتبة	 اأثبتت	الدرا�شة	 الثنني	وا�شحة	وم�شتمرة	.	فقد	

الوطني	 التقرير	 مكانة	 يف	 توؤثر	 الدولية	 التقارير	 يف	 البلد	

داخل	البلد	املعني	.	األ	اأنه	ويف	كل	الدول	التي	كانت	�شمن	

اأكرث	ملئمة	يف	 تعترب	 الوطنية	 التقارير	 اأن	 تاأكد	 الدرا�شة	

التقارير			 من	 الب�شرية	 للتنمية	 الوطني	 للم�شهد	 عر�شها	

العاملية	.

اإجنازات	 حققت	 الوطنية	 التقارير	 بع�ش	 اأن	 وجد	 لقد	

جتاوزت	حدود	ما	هو	متوقع	منها	,	ومن	تلك	الإجنازات	:

وا�شحة	 �شورة	 وفرت	 اإقليميا	 مف�شلة	 بيانات	 قدمت	 	-

عن	م�شتوى	العدالة	يف	التنمية	بني	الأقاليم	.

اخرتاع	اأ�شاليب	يف	القيا�ش	وموؤ�شرات	جديدة	. 	-

خلق	اأفكار	مبتكرة	ل�شانعي	ال�شيا�شات	. 	-

املنظمات	 فيها	 مبا	 املدين	 املجتمع	 م�شاهمة	 جذبت	 	-

املهنية	والأفراد	العاديني	والقطاع	اخلا�ش	.

دفعت	باجتاه	اأجراء	املزيد	من	البحوث	الأ�شا�شية	مما	 	-

اأدى	اإىل	تراكم	الفوائد	املتاأتية	من	اأبحاث	املوؤ�ش�شات	

الأكادميية	.

مع	 للتعاون	 براجمهم	 ت�شكيل	 على	 املانحني	 �شاعدت	 	-

الدولة	املعنية	.

1-5-8-	امللكية	الوطنية	للتقارير	والعلقة	مع	احلكومة	يف	

اإ�شدار	التقارير	الوطنية	:-

وتوفر	 الوطني	 التقرير	 تاأثري	 من	 تزيد	 الوطنية	 امللكية	 اأن	

زيادة	 يف	 ي�شاعد	 مما	 ال�شيا�شية	 ال�شرعية	 من	 املزيد	 له	

للرتكيز	 التقرير	 تدفع	 الوطنية	 امللكية	 فان	 .كذلك	 تاأثريه	

على	التفا�شيل	املحلية	مما	يزيد	من	م�شداقيته	وملئمته	

امللكية	 وتعني	 	. واملواطنني	 	 	 ال�شيا�شات	 �شناع	 نظر	 يف	

الوطنية	للتقرير,	عادة	,	ا�شرتاك	احلكومة	يف	اإنتاجه	مما	

تاأثريًا	 اأكرث	 ويجعله	 	 املطلوبة	 املعلومات	 اإىل	 مدخًل	 يوفر	

ال�شيا�شي	 الربنامج	 اإىل	 اأقرب	 كونه	 نتيجة	 ال�شيا�شات	 يف	

بناء	 يف	 ت�شاهم	 الوطنية	 التقارير	 فان	 .كذلك	 احلكومي	

طاقات	اإح�شائية	وحتليلية	لدى	املوؤ�ش�شات	احلكومية	ولدى	

باقي	املنظمات	والأفراد	الذين	ي�شاهمون	يف	عملية	الإنتاج	

كما	ح�شل	يف	الربازيل	وبوليفيا	وكولومبيا	وم�شر	وبلدان	

اأخرى	.

عن	 احلكومة	 مع	 العمل	 اأن	 التقييم	 عملية	 اأظهرت	 ولقد	

كثب	يف	اإنتاج	التقارير	الوطنية	يزيد	من	تاأثري	التقرير	يف	

ال�شيا�شات	ويعزز	اإمكاناته	الإ�شرتاتيجية	يف	احلوار	الوطني	

حول	ال�شيا�شات	.

على	 الإ�شرار	 عن	 تن�شاأ	 حمتملة	 اأخرى	 كلفة	 هناك	 اأن	 اإل	

امللكية	الوطنية	للتقارير	وهي	الت�شحية	بنوعية	التقرير	يف	

التحليلية	 القدرات	 ميتلك	 ل	 الوطني	 ال�شريك	 كون	 حالة	

تعترب	 التحليل	 نوعية	 اأن	 التقييم	 اأظهر	 وقد	 	. ال�شرورية	

فانه	 ولذلك	 الوطني	 التقرير	 مل�شداقية	 اأ�شا�شيًا	 حمددًا	

يقت�شي	 قد	 التحليلية	 القدرات	 على	 احل�شول	 ل�شمان	

الت�شحية	بامللكية	الوطنية	ولو	ب�شكل	جزئي	.	

1-5-9-	ال�شت�شارات	وال�شراكة	:-

ق�شايا	 يف	 املعنيني	 مع	 الت�شاور	 اأهمية	 التقييم	 اأو�شح	 لقد	

التنمية	الب�شرية	ابتداًء	من	اختيار	مو�شوع	التقرير	وكذلك	

عمليات	 يف	 واملبالغة	 الإطالة	 .ولكن	 اإعداده	 عملية	 خلل	

,الأمر	 التقرير	 تاأخري	يف	طباعة	 اإىل	 توؤدي	 قد	 ال�شت�شارة	

الذي	يجعل	بيانات	التقرير	قدمية	ويقلل	من	تاأثريه	.

ومتتد	قائمة	اجلهات	التي	ميكن	اإ�شراكها	يف	اإنتاج	التقرير	

الأكادميية	 واجلهات	 املدين	 املجتمع	 منظمات	 لت�شمل	

رجال	 وجمتمع	 	UNDP الإمنائي	 والربنامج	 واحلكومة	

الأعمال	.
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1-5-10-	حمتوى	التقرير	:-

	اأظهرت	اأكرثية	التقارير	الوطنية	اأن	اأدلة	التنمية	الب�شرية		

احت�شاب	 اأن	 كما	 	 اإليها,	 الهتمام	 جذب	 يف	 مهمة	 كانت	

اأهمية	 ذو	 الأ�شغر	 الإدارية	 الوحدات	 م�شتوى	 على	 الأدلة	

اإعداد	 اأدى	 التقارير	.فقد	 لتلك	 خا�شة	يف	جذب	الهتمام	

الأدلة	على	م�شتوى	املناطق	يف	م�شر	والربازيل	اإىل	اإ�شعال	

املناف�شة	بني	هذه	املناطق	لتح�شني	اأدلتها	.	

الإطار	)1-6(	:	ا�شتخدامات	تقرير	التنمية	

الب�شرية	يف	الربازيل

الب�شرية	 التنمية	 اأدلة	 من	 دليًل	 	)135( الربازيل	 تنتج	

برازيليا	 الحتادية	 والعا�شمة	 ولية	 	)26( تغطي	

والبلديات	البالغ	عددها	)5507(	.	ويف	الربازيل	يوجد	

الب�شرية	 للتنمية	 الوطنية	 التقارير	 لنجاح	 ثقايف	 اأ�شا�ش	

اأن	الربازيليني	وخا�شة	و�شائل	الإعلم	ماأخوذة	 .	حيث	

البلد	 تاريخ	 اإىل	 ذلك	 ويعود	 والإح�شاءات	 بالأرقام	

مما	 اجلامح,	 الت�شخم	 وخا�شة	 الت�شخم,	 مع	 الطويل	

جعلهم	يتاآلفون	مع	ا�شتخدام	الأرقام	القيا�شية	.	كذلك	

فان	حب	ال�شعب	الربازيلي	لكرة	القدم	خلق	منهم	�شعبًا	

يف	 الفروقات	 فان	 ولذلك	 	. حتليليًا	 منه	 اأكرث	 تناف�شيًا	

الذي	 الأمر	 	. بينها	 املناف�شة	 ت�شجع	 املناطق	 بني	 الأدلة	

التقارير	 من	 �شعبية	 اأكرث	 الب�شرية	 التنمية	 اأدلة	 جعل	

الوطنية	نف�شها	.	

1-5-11-	مو�شوع	التقرير	الوطني	:-

مفهوم	التنمية	الب�شرية	هو	مفهوم	متعدد	الأبعاد	ول	ميكن	

اأعظم	 ولتحقيق	 	. فقط	 القت�شادية	 باملتغريات	 ا�شتيعابه	

التاأثري	يجب	اختيار	املو�شوع	املنا�شب	يف	الوقت			املنا�شب	

.اأن	جتنب	املوا�شيع	احل�شا�شة	يوفر	مزية	للتقرير	تتمثل	يف	

قابلية	لل�شتيعاب	يف	ظل	وجود	 اأكرث	 التقرير	 ر�شالة	 جعل	

مقاومة	قليلة	له	.

ويعترب	اإ�شدار	التقرير	�شنويًا	جمهدًا	للمنتج	وع�شري	اله�شم	

بالن�شبة	للمتلقي	.	كذلك	فان	تباعد	املدة	بني	التقارير	يقلل	

	. العام	 ال�شيا�شي	 امل�شهد	 يف	 الب�شرية	 التنمية	 ح�شور	 من	

اإذا	 مقبولة	 �شنوات	 وثلثة	 مثلى	 مدة	 �شنتني	 فرتة	 وتعترب	

اقت�شت	الظروف	,		ويجب	اأن	يحدد	التوقيت	ال�شحيح	من	

واللتزامات		 املتاحة	 املوارد	 اإىل	 ا�شتنادًا	 املعني	 البلد	 قبل	

التقرير	 التي	ميتلكها	 الإقناع	 قوة	 اأن	�شمان	 .كما	 الأخرى	

قد	 التي	 اأهمية	 الأ�شباب	 اأكرث	 هي	 لل�شيا�شات,	 وملئمته	

تدعو	اإىل	متديد	تلك	الفرتات	.

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها
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اخلل�شة

	, اأبدًا	 يتوقف	 مل	 الذي	 	, املو�شع	 النقا�ش	 دفع	 لقد	 	- 	1

اإىل	 الب�شرية	 التنمية	 تقرير	 اإ�شدار	 على	 القائمني	

اجلوانب	 على	 التطوير	 عمليات	 من	 �شل�شلة	 اإحداث	

للأمم	 الإمنائي	 الربنامج	 وكان	 به.	 املتعلقة	 املختلفة	

املتحدة	بدوره		يدير	عملية	نقا�ش	وحوار	م�شتمرة	من	

الب�شرية	 التنمية	 خلرباء	 اللكرتونية	 ال�شبكة	 خلل	

التقارير	 موا�شيع	 اختيار	 تتناول	 والتي	 يديرها	 التي	

الدولية	اإ�شافة	اإىل	املوا�شيع	ال�شاخنة	التي	تظهر	على	

ال�شطح	.

وبعد	ظهور	تقارير	التنمية	الب�شرية	العاملية	عام	1990	 	

وتقارير	وطنية	 اإقليمية	 تقارير	 اإىل	 ,	ظهرت	احلاجة	

تف�شيل	 اأكرث	 ب�شورة	 الب�شرية	 التنمية	 حالة	 تتناول	

وتركيزا	يف	بلد	اأو	يف	اإقليم	معني,	حيث	بدء	�شدورها	

م�شت	 التي	 الفرتة	 طول	 1992.وي�شمح	 العام	 منذ	

منذ	بداية	�شدور	هذه	التقارير,	بالقيام	مبراجعتها,	

فلقد	تراكم	خلل	هذه	الفرتة	العديد	من	امللحظات	

والنقد	املوجه	لهذه	التقارير.

وتعترب	عملية	التقييم	التي	اأجراها	الربنامج	الإمنائي	 		

والتي	 	,)2006 	- 	2005( عامي	 بني	 املتحدة	 للأمم	

الب�شرية	 التنمية	 �ُشّميت	)عملية	تقييم	جتربة	تقارير	

الوا�شعة	 املراجعة	 عمليات	 اأحدث	 من	 	,) الوطنية	

التقارير	 الدرا�شة	 تلك	 وغطت	 	. اأهمية	 واأكرثها	

الوطنية	التي	�شدرت	خلل	الفرتة	)1992	-	2006(,	

حيث	تناولت	عينة	من	15	بلدًا	من	خمتلف	القارات.

مناهج	 من	 غريه	 عن	 الب�شرية	 التنمية	 منهج	 يتميز	 	-2

التنمية	بكونه	منهجا	�شامل	ومتكامل	ي�شعى	اإىل	اإيجاد	

	, واحلرية	 وامل�شاواة	 الكفاءة	 بني	 ال�شاحلة	 احللقة	

يبحث	عن	تغيريات	عملية	ويدرك	باأنه	ل	يوجد	ارتباط	

الإن�شاين	 والتقدم	 القت�شادي	 النمو	 بني	 اأوتوماتيكي	

ويعترب	الفقر	فقرًا	ب�شريًا	متعدد	الأبعاد.	وهو	ي�شرتك	

النقاط	 من	 العديد	 يف	 الإن�شان	 حقوق	 منهج	 مع	

الألفية	 اأهداف	 عن	 ويختلف	 الأخر,	 اأحدهما	 ويكمل	

اإىل	 الو�شول	 يركز	على	كيفية	 ال�شمولية	ويف	كونه	 يف	

التي	 بامل�شافة	 الألفية	 اأهداف	 تعنى	 بينما	 الأهداف	

يجب	قطعها	للو�شول	اإىل	الأهداف.

يف	 الب�شرية	 التنمية	 مفهوم	 التقارير	 هذه	 اأدخلت	 	-3

فقط	 لي�ش	 	, بال�شيا�شات	 املتعلقة	 الوطنية	 احلوارات	

واأي�شًا	من	خلل	 الب�شرية	بل	 التنمية	 اأدلة	 من	خلل	

الوطنية	 التقارير	 وكتابة	 والبحث	 ال�شت�شارة	 عمليات	

التغيريات	 عن	 والدفاع	 لتربير	 كاأداة	 وا�شتخدمت	

للتقدمي	 كونها	م�شممة	 ال�شيا�شات	 بع�ش	 املطلوبة	يف	

اإىل	جمهور	وا�شع	وميكن	اأن	توؤثر	على	احلوار	التنموي	

الوطني	والإقليمي.

4-	لقد	كان	ال�شعور	بعدم	قدرة	دليل	التنمية	الب�شرية	على	

اأن	يعك�ش	كافة	جوانب	التنمية	الب�شرية	حا�شرا		منذ	

التنمية	 دليل	 اإن	 الأول:	 التقرير	 ذكر	 حيث	 البداية,	

الب�شر		 اختيارات	 من	 حمدودا	 عددا	 يغطي	 الب�شرية	

النا�ش	 يراها	 قد	 التي	 العتبارات	 من	 الكثري	 ويرتك	

احد	 يف	 الإمنائي	 الربنامج	 وي�شري	 عالية.	 قيمة	 ذات	

دائمًا	 كانت	 الب�شرية	 التنمية	 :)اأن	 اإىل	 من�شوراته	

يكون	 اأن	 بالإمكان	 اأنه	 مبعنى	 مفتوحة	 نهايات	 ذات	

قدرة	 على	 	, النقا�ش	 الأبعاد(.وتركز	 من	 العديد	 لها	

تلك	املوؤ�شرات	والأدلة	على	قيا�ش	الجنازات	التعليمية	

غياب	 وعلى	 اجلن�شني	 بني	 وامل�شاواة	 العدالة	 وقيا�ش	

موؤ�شرات	الت�شغيل	والبطالة	وعدم	اللتفات	اإىل	درا�شة	

بني	 امل�شاواة	 موؤ�شرات	 واأن	 البلد,	 يف	 الف�شاد	 حالة	

اجلن�شني	متحيزة	طبقيًا	لأنها	تتناول	اجنازات	الن�شاء	

من	النخبة	فقط.

املقابلة	 والردود	 ُتًُُُقرتح	 التي	 الآراء	 ا�شتعرا�ش	 اأن	 ول�شك	

�شوف	ي�شهم	يف	تعميق	ثقافة	التنمية	الب�شرية	لدى	القارئ		

العماين	وي�شاعده	على	الإطلع	على	جوانب	خمتلفة	واأبعاد	

تقارير	 يدور	يف	 الكتفاء	مبا	 وعدم	 	, املفهوم	 لهذا	 عديدة	

حلوار	 حافزًا	 ي�شبح	 رمبا	 ذلك	 اأن	 بل	 	. الب�شرية	 التنمية	

العمانية	 الب�شرية	 التنمية	 اأبعاد	 ملناق�شة	 عماين	 وطني	

ينبغي	مراعاتها	 والبحث	عن	ملمح	وخ�شو�شيات	وطنية	

واأخذها	يف	العتبار	عند	درا�شة	حالة	التنمية	الب�شرية	يف	

ال�شلطنة	.

لقيا�ش	 جديدة	 اأدلة	 	,2010 العاملي	 التقرير	 اعتمد	 وقد	

توزيع	الرفاه	وعدم	امل�شاواة	والفوارق	بني	اجلن�شني	والفقر,	

كما	قدم	التقرير	دليل	التنمية	الب�شرية	باإبعاده	الثلثة,	اأي	

ا�شتفادت	من	 ال�شحة	والتعليم	والدخل,	يف	�شيغة	منقحة	

النتقادات	البناءة.

الف�صل الأول				مراجعة	للنقا�ش	الدائر	حول	اأدلة	التنمية	الب�شرية	وموؤ�شراتها
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يف	 الب�شرية	 للتنمية	 الراهن	 الو�شع	 الف�شل	 هذا	 ير�شد	

الوطنية	 امل�شوح	 اأتاحت	 وقد	 	. واجتاهاتها	 عمان	 �شلطنة	

اإمكانية	ح�شاب	الأدلة	اجلديدة	لإجمايل	ال�شكان	 احلديثة	

وللعمانيني	اأي�شا	وكذلك	على	م�شتوى	املحافظات	واملناطق	

.ومن	 لل�شباب	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 ح�شاب	 اأمكن	 كما	 	,

اأهم	م�شاهمات	هذا	التقرير,	التقييم	املنهجي	الذي	يقدمه	

�شامل	 ا�شتعرا�ش	 وتقدمي	 الب�شرية	 التنمية	 عنا�شر	 لأداء	

لأمناط	واجتاهات	التنمية	الب�شرية	يف	ال�شلطنة	ومقارنتها	

بالجتاهات	ال�شائدة	يف	الدول	العربية	ودول	جمل�ش	التعاون	

اخلليجي	والدول	ذات	التنمية	الب�شرية	املرتفعة	.	

2	-	1	اجلديد	يف	دليل	التنمية	الب�شرية	:

التي	كانت	توجه	 يف	دللة	وا�شحة	على	الأخذ	بالنتقادات	

للدليل	ال�شابق	,	فقد	ا�شتخدم	التقرير	العاملي	عن	التنمية	

للتنمية	 معدًل	 جديدًا	 دليًل	 	, 2010م	 للعام	 الب�شرية	

الب�شرية.

املتوقع	 العمر	 موؤ�شر	 ا�شتخدام	 يف	 اجلديد	 الدليل	 وا�شتمر	

املتوقعة	 وال�شنوات	 الدرا�شة	 �شنوات	 متو�شط	 اىل	 اإ�شافة	

لقيا�ش	 اأما	 باملعرفة.	 املتعلق	 البعد	 لقيا�ش	 وذلك	 للدرا�شة	

يف	 الفرد	 ن�شيب	 ي�شتخدم	 الدليل	 فاإن	 املعي�شة	 م�شتوى	

الدخل	القومي	الإجمايل	.	وجتدر	الإ�شارة	اإىل	اأن	الدخل	ل	

يدخل	يف	موؤ�شر	التنمية	الب�شرية	من	اأجل	ذاته	بل	لدللته	

على	توفر	املوارد	اللزمة	لتحقيق	م�شتوى	معي�شي	لئق	.

وقد	تغريت	طريقة	جتميع	املوؤ�شرات	الثلثة	باأخذ	املتو�شط	

مت	 ما	 كثريًا	 والذي	 احل�شابي	 املتو�شط	 من	 بدًل	 الهند�شي	

انتقاده	.	وبالتايل	فان	دليل	التنمية	الب�شرية	لعام	2010م	هو	

عبارة	عن	متو�شط	هند�شي	للأبعاد	الثلثة	بحيث	ينعك�ش	

الدليل	 على	 مبا�شرة	 الأبعاد	 من	 بعد	 اأي	 يف	 الأداء	 �شعف	

اإمكانية	للتعوي�ش	التام	بني	 باأبعاده	الثلثة	ومل	يعد	هناك	

الأبعاد	الثلثة	بع�شها	البع�ش		,	بحيث	اأن	�شعف	الأداء	يف	

اأي	جمال	ميكن	اأن	يعو�شه	التقدم	يف	جمال	اآخر	,	كما	كانت	

احلال	يف	ال�شابق	.	وتقي�ش	هذه	الطريقة	م�شتوى	الأداء	يف	

كل	بلد	يف	الأبعاد	الثلثة	وتاأخذ	يف	احل�شبان	الفوارق	بني	

الأبعاد	كاأ�شا�ش	ملقارنة	الجنازات	بدًل	من	جمرد	الكتفاء	

مبتو�شط	عام	.	

الب�شرية	يف	 التنمية	 وخ�شائ�ش	 اأبعاد	 	2 	- 	2

عمان	:

التنمية	 جمالت	 جميع	 يف	 ملمو�شا	 تقدما	 عمان	 حققت	 	 	

الب�شرية	ول�شيما	يف	موؤ�شرات	بناء	را�ش	املال	الب�شري	من	

�شحة	وتعليم	.	وعلى	الرغم	من	الزيادة	امللحوظة	يف	ن�شيب	

الفرد	من	الناجت	املحلي	الإجمايل	)مقوما	بالقوة	ال�شرائية	

ثلث	 من	 باأكرث	 ت�شاعف	 الذي	 عمان	 ل�شلطنة	 للدولر(	

مرات	يف	الفرتة	من	1970	حتى	2010م	األ	اأن	التح�شن	يف	

اأن	 على	 يدل	 مما	 	, اأ�شرع	 كان	 الب�شرية	 التنمية	 موؤ�شرات	

التقدم	يف	 لهذا	 الوحيد	 النمو	القت�شادي	مل	يكن	احلافز	

عمان	.	ولي�ش	اأدل	على	ذلك	مما	تو�شل	اإليه	تقرر	التنمية	

الب�شرية	يف	العامل	2010م	من	اأن	)عمان	تعد	الدولة	الأوىل	

عامليًا	من	حيث	التقدم	يف	دليل	التنمية	الب�شرية	يف	الفرتة	

ال�شحة	 موؤ�شرات	 يف	 وكذلك	 2010م	 وحتى	 	1970 من	

اأ�شعاف	 اأربعة	 قدرها	 زيادة	 عمان	 حققت	 فقد	 والتعليم	

يف	معدل	اللتحاق	الإجمايل	باملدار�ش	ويف	معدلت	الإملام	

بالقراءة	والكتابة	وزيادة	قدرها	23	�شنة	يف	متو�شط	العمر	

املتوقع	عند	الولدة	(	)اأنظر	اجلدول	2	-	1(	.

2	-	2	-	1	:	قيا�ش	التنمية	الب�شرية	يف	عمان	:

بلغت	قيمة	دليل	التنمية	الب�شرية	1	يف	عمان	0.755	يف	عام	

2010م	مما	و�شعها	�شمن	جمموعة	الدول	مرتفعة	التنمية	

عام	1997م	 )	89(	يف	 من	 ترتيبها	 ارتفع	 وقد	 	. الب�شرية	

ووفقًا	 2010م	 عام	 ويف	 	, 2001م	 عام	 	)71 املرتبة)	 اإىل	

ل�شتخدام	طريقة	احل�شاب	اجلديدة	لدليل	التنمية	الب�شرية	

اأ�شبح	ترتيبها	)53(.	اإن	ذلك	يعني	باأن	التقدم	املحرز	على	

مقارنة	 �شرعة	يف	عمان	 اأكرث	 كان	 الب�شرية	 التنمية	 �شعيد	

	الدليل	حم�شوب	با�شتخدام	الدليل	احلديث	و	املوثق	يف	تقرير	التنمية	 	1

الفنية	 امللحظات	 	 ملحق	 انظر	 	.2010 لعام	 العامل	 يف	 الب�شرية	

املرفقة.

عمان	تعد	الدولة	الأوىل	عامليًا	

دليل	 يف	 التقدم	 حيث	 من	

التنمية	الب�شرية	يف	الفرتة	من	

وكذلك	 2010م	 وحتى	 	1970

يف	موؤ�شرات	ال�شحة	والتعليم

جتميع	 طريقة	 تغريت	 وقد	

باأخذ	 الثلثة	 املوؤ�شرات	

من	 بدًل	 الهند�شي	 املتو�شط	

والذي	 احل�شابي	 املتو�شط	

كثريًا	ما	مت	انتقاده

الف�صل الثاين				حالة	التنمية	الب�شرية	يف	عمان
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ببع�ش	الدول	القريبة	منها	يف	الرتتيب	.	وياأتي	ترتيب	عمان	

وت�شبقها	جميع	دول	جمل�ش	 العربية	 البلدان	 اخلام�شة	بني	

التعاون	اخلليجي	ما	عدا	اململكة	العربية	ال�شعودية	.	وكما	

يت�شح	من	اجلدول	2	-	2	فان	دليل	العمر	املتوقع	عند	امليلد	

هو	الأعلى	يليه	دليل	الدخل	القومي	الإجمايل	.	ولكي	ت�شل	

عمان	اإىل	احلد	الأق�شى	للتنمية	الب�شرية	ينبغي	اأن	يرتفع	

يزيد	 واأن	 �شنوات	 ع�شر	 بحوايل	 امليلد	 عند	 احلياة	 توقع	

متو�شط	�شنوات	الدرا�شة	اأربع	�شنوات	واأن	يت�شاعف	ن�شيب	

اأربع	مرات	وهو	هدف	 الفرد	من	الدخل	القومي	الإجمايل	

ميكن	حتقيقه	ملا	اأوتيت	عمان	من	موارد	طبيعية	وب�شرية	.

بني	 مكوناتها	 و	 الب�شرية	 التنمية	 م�شتويات	 وتتفاوت	

التنمية	 عملية	 حمور	 لكون	 ونظرًا	 	, الوافدين	 و	 العمانيني	

الب�شرية	يف	ال�شلطنة	هو	الفرد	العماين	كان	لبد	من	ر�شد	

الدولية	 املنظمات	 ولأن	 للعمانيني.	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	

اأي�شا	 اهتممنا	 فقد	 ال�شكان	 جلملة	 املختلفة	 الأدلة	 تر�شد	

بر�شد	الدليل	ل�شكان	ال�شلطنة	ككل.	وقد	بلغت	قيمة	دليل	

التنمية	الب�شرية	للعمانيني	0.733	و0.755	جلملة	ال�شكان	

مما	يجعل	التنمية	الب�شرية	يف	�شلطنة	عمان	ذات	م�شتوى	

مرتفع	للعمانيني	و	جلملة	ال�شكان	على	حد	ال�شواء.	

وجملة	 للعمانيني	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 بني	 الفرق	 ويعزى	

ال�شكان	اإىل	ارتفاع	العمر	املتوقع	عند	امليلد	جلملة	ال�شكان	

ب�شنتني	مقارنة	بالعمانيني.	اإل	اأن	متو�شط	�شنوات	الدرا�شة	

من	 لكل	 متقاربني	 كانا	 املتوقع	 الدرا�شة	 �شنوات	 ومتو�شط	

اللئقة	 احلياة	 موؤ�شر	 ينخف�ش	 كما	 والوافدين.	 العمانيني	

يبلغ	 حيث	 القومي	 الدخل	 من	 الفرد	 بن�شيب	 عنة	 معربا	

لإجمايل	 الفرد	 ن�شيب	 من	 	%94 العماين	 الفرد	 ن�شيب	

العمري	 الرتكيب	 اختلف	 اإىل	 ذلك	 يعزى	 وقد	 ال�شكان	

الوافدين	 معظم	 اأن	 كما	 والوافدين	 للعمانيني	 والنوعي	

الوافد	من	 العمل	وبالتايل	يرتفع	ن�شيب	 م�شاركني	يف	قوة	

الإح�شائي	 وامللحق	 	) 	1 	-2 ال�شكل	 و	 	2-2 الدخل)جدول	

اجلدول	)1(.		

اجلدول	)2	-	2(	:دليل	التنمية	الب�شرية	و	مكوناته/	عر�ش	مقارن		)2010	(

 

العمر املتوقع 

عند الوالدة 

)بال�صنوات(

متو�صط عدد 

�صنوات الدرا�صة 

للبالغني

متو�صط عدد 

�صنوات الدرا�صة 

املتوقع

ن�صيب الفرد من 

الدخل القومي 

االإجمايل

قيمة الدليل

دليل التنمية الب�صريةالدخل التعليمالعمر املتوقع

71.707,4812.82241950.8180.6250.7690.733العمانيني

73.598.0712.95256520.8480.6520.7780.755جملة	ال�شكان

0.588			69.15.710.87861الدول	العربية

الدول	ذات	امل�شتوى	

املرتفع	من	التنمية	

الب�شرية

72.63	,813.8				0.717

امل�شدر:	من	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية		بالن�شبة	لعمان	وتقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العامل	2010	لباقي	الدول

اجلدول	)2	-	1(:	البلدان	الأ�شرع	تقدما	يف	دليل	التنمية	الب�شرية	1970-	2010	

الدخلالعنا�صر غري املرتبطة بالدخلدليل التنمية الب�صرية

ال�شنيعمانعمان1

بت�شوانانيبالال�شني2

كوريا	اجلنوبيةاململكة	العربية	ال�شعوديةنيبال3

هوجن	كوجناجلماهريية	العربية	الليبيةاإندوني�شيا4

ماليزيااجلزائراململكة	العربية	ال�شعودية5

اإندوني�شياتون�شجمهورية	لو	الدميقراطية	ال�شعبية6

مالطةاإيرانتون�ش7

فيتناماأثيوبياكوريا	اجلنوبية8

موري�شيو�شكوريا	اجلنوبيةاجلزائر9

الهنداإندوني�شيااملغرب10

امل�شدر:	تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العامل	2010.	

التنمية	 دليل	 قيمة	 بلغت	

	0.733 للعمانيني	 الب�شرية	

مما	 ال�شكان	 جلملة	 و0.755	

يف	 الب�شرية	 التنمية	 يجعل	

م�شتوى	 ذات	 عمان	 �شلطنة	

جلملة	 و	 للعمانيني	 مرتفع	

ال�شكان	على	حد	ال�شواء

الف�صل الثاين				حالة	التنمية	الب�شرية	يف	عمان
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ويعترب	م�شتوى	التنمية	الب�شرية	يف	عمان	اأف�شل	من	امل�شتوى	

الب�شرية	يف	 التنمية	 ال�شائد	يف	الدول	العربية	ككل,	فدليل	

عمان	يزيد	مبقدار	16.7	نقطة	مئوية	عن	الدليل	املناظر	

للدول	العربية	جميعها.	كما	يزيد	العمر	املتوقع	عند	الولدة	

العربية	 للدول	 املناظر	 الرقم	 متو�شط	 على	 �شنوات	 باأربع	

كلها.	وتظل	عمان	اأف�شل	من	الدول	العربية	يف	متو�شط	عدد	

�شنوات	 متو�شط	عدد	 و	 �شنة	 بفارق	2.3	 الدرا�شة	 �شنوات	

من	 الفرد	 ن�شيب	 وميثل	 	.2.1 بفارق	 املتوقع	 الدرا�شة	

الدخل	القومي	الإجمايل	)معادل	القوة	ال�شرائية(	حوايل	

ثلثة	اأ�شعاف	ن�شيب	الفرد	يف	الدول	العربية.	

وتقع	عمان	يف	املركز	اخلام�ش	ح�شب	دليل	التنمية	الب�شرية	

تقرير	 يف	 عنها	 البيانات	 توفرت	 عربية	 دولة	 	16 بني	 من	

يف	 تاأتي	 ولكنها	 لعام2010.	 العامل	 يف	 الب�شرية	 التنمية	

املرتبة	الثامنة	يف	جمال	ال�شحة	والرابعة	يف	جمال	�شنوات	

الدرا�شة	 �شنوات	 جمايل	 يف	 واخلام�شة	 للبالغني	 الدرا�شة	

املتوقعة	والدخل.	وتظل	عمان	بنف�ش	الرتتيب	عند	ترتيبها	

ولكنها	 بالدخل	 املرتبط	 غري	 الب�شرية	 التنمية	 لدليل	 وفقا	

تتقدم	على	كل	من	قطر	والكويت	مما	يدل	على	تقدم	عمان	

الأخرى.	 الغنية	 العربية	 بالدول	 مقارنة	 املجالت	 هذه	 يف	

والكويت	 بقطر	 مقارنة	 التعليم	 جمال	 يف	 عمان	 فتتقدم	

وهي	دول	ت�شبقها	يف	قيمة	الدخل	القومي	الإجمايل	للفرد,	

ومبقارنة	عمان	مع	الدول	العربية	الأخرى	يف	جمال	ال�شحة	

اأن	ترتيب	عمان	ل	يتنا�شب	مع		قيمة	الدخل	القومي	 جند	

التعاون	 جمل�ش	 دول	 جميع	 اأن	 حيث	 بها	 للفرد	 الإجمايل	

املتوقع	 العمر	 فيها	 يرتفع	 ال�شعودية-	 عدا	 ما	 اخلليجي-	

ت�شبقها	كذلك	دول	 بل	 ب�شلطنة	عمان	 الولدة	مقارنة	 عند	

ي�شل	 دول	 وهي	 	- �شوريا	 و	 تون�ش	 مثل	 نفطية	 غري	 اأخرى	

اأقل	 اإىل	 فيها	 الإجمايل	 القومي	 الدخل	 من	 الفرد	 ن�شيب	

من	ن�شف	ن�شيب	الفرد	املتحقق	يف	�شلطنة	عمان.	)انظر	

جدول	3-2	(.	

وعند	مقارنة	و�شع	التنمية	الب�شرية	يف	عمان	مع	و�شعها	يف	

اأن	 جند	 الب�شرية	 التنمية	 من	 املرتفع	 امل�شتوى	 ذات	 الدول	

عمان	يف	و�شع	اأف�شل	من	حيث	دليل	التنمية	الب�شرية		وهي	

�شنوات	 ومتو�شط	 املتوقع	 العمر	 وفقًا	ملكوين	 اأي�شًا	 الأف�شل	

الدرا�شة	و	ن�شيب	الفرد	من	الدخل	القومي	الإجمايل	ولكن	

املتو�شط	 عن	 اأقل	 املتوقع	 الدرا�شة	 �شنوات	 عدد	 متو�شط	

الب�شرية	 التنمية	 من	 املرتفع	 امل�شتوى	 ذات	 للدول	 املناظر	

بفارق	�شنة	واحدة.

وعلى	الرغم	من	اجلهود	الكبرية	التي	بذلت	لرفع	م�شتوى	

الذي	حتقق	يف	 املت�شاعد	 العام	 والجتاه	 الب�شرية	 التنمية	

املا�شية	 �شنة	 الأربعني	 مدى	 على	 الب�شرية	 التنمية	 موؤ�شر	

مما	جعلها	الدولة	الأ�شرع	تقدما	يف	جمال	التنمية	الب�شرية	

عمان	 اأن	 اإل	 خ�شو�شًا,	 والتعليم	 ال�شحة	 وجمايل	 عموما	

من	 اأوتيت	 مبا	 مقارنة	 اأف�شل	 تقدما	 حتقق	 اأن	 ميكن	 كان	

دخل.	فمن	بني	169	دولة	ر�شدها	تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	

اأن	عمان	حتتل	الرتبة	 العامل	لعام2010,	وعلى	الرغم	من	

53	وفقا	لدليل	التنمية	الب�شرية	اإل	اأنها	تاأتي	يف	الرتبة	70	

يف	جمال	ال�شحة	و85	يف	جمال	�شنوات	الدرا�شة	للبالغني	

جمال	 يف	 و33	 املتوقعة	 الدرا�شة	 �شنوات	 جمال	 يف	 و76	

ال�شائد	يف	عمان	 الدخل	 م�شتوى	 اأن	 يدل	على	 الدخل	مما	

مقارنة	 الب�شرية	 التنمية	 من	 املزيد	 لتحقيق	 يوؤهلها	 كان	

بدول	العامل	الأخرى.	

ال�شكل	)2	-	1	(:	دليل	التنمية	الب�شرية	و	مكوناته	للعمانيني	و	جملة	ال�شكان,	2010	

															امل�شدر:	من	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	ل�شلطنة	عمان	

يف	 ال�شائد	 الدخل	 م�شتوى	 اأن	

لتحقيق	 يوؤهلها	 كان	 عمان	

الب�شرية	 التنمية	 من	 املزيد	

مقارنة	بدول	العامل	الأخرى

ويعترب	م�شتوى	التنمية	الب�شرية	

امل�شتوى	 من	 اأف�شل	 عمان	 يف	

العربية	 الدول	 يف	 ال�شائد	

الب�شرية	 التنمية	 فدليل	 ككل,	

	16.7 مبقدار	 يزيد	 عمان	 يف	

نقطة	مئوية	عن	الدليل	املناظر	

للدول	العربية	جميعها
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الإطار)	2-1(	:	قيمة	دليل	التنمية	الب�شرية	يف	عمان

عام	 يف	 	0.755 لل�شلطنة,	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 بلغ	

حل�شاباتنا	 )وفقا	 	53 املرتبة	 يف	 ي�شعها	 2010مما	

للدليل	العماين	ومقارنة	برتتيب	الدول	يف	تقرير	التنمية	

الب�شرية	يف	العامل	عام	2010	(.

2	-	2	-	2	:	التفاوت	بني	املحافظات	واملناطق	يف	قيم	دليل	

التنمية	الب�شرية	:

لإجمايل	 2010م	 عام	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 قيمة	 اأن	 مع	

ال�شكان	,	قد	بلغت		0.755	اإل	اأن	قيمة	هذا	الدليل		تتباين	

التنمية	 مل�شتويات	 وفقا	 ال�شلطنة	 ومناطق	 حمافظات	 بني	

وال�شكل	 	 	4-2 اجلدول	 من	 وا�شح	 هو	 كما	 فيها,	 الب�شرية	

اأبعاد	 جميع	 يف	 م�شتوى	 باأعلى	 م�شقط	 تتمتع	 حيث	 	2-2

تليها	 	,) 	0.834 الدليل	 قيمة	 )ت�شل	 الب�شرية	 التنمية	

ثم	 مئوية,	 نقاط	 �شبع	 من	 اأكرث	 بفارق	 	)0.761( م�شندم	

واأخريا	 فالباطنة,	 فال�شرقية	 فالداخلية	 والظاهرة,	 ظفار	

جدا	 مرتفعة	 ب�شرية	 تنمية	 ذات	 م�شقط	 وتعترب	 الو�شطى.	

	2010 عام	 العامل	 يف	 الب�شرية	 التنمية	 تقرير	 ملعيار	 وفقا	

الب�شرية	 التنمية	 دليل	 يفوق	 التي	 الدول	 ي�شنف	 والذي	

اأما	بقية	 بها	0.78	باأنها	ذات	تنمية	ب�شرية	مرتفعة	جدا.	

مرتفعة,		 ب�شرية	 تنمية	 ذات	 فهي	 واملناطق	 املحافظات	

فقيمة	الدليل	فيها	ترتاوح	بني		0,717	و0,760	عدا	املنطقة	

الو�شطى	التي	كانت	ذات	تنمية	ب�شرية	متو�شطة	حيث	بلغت	

قيمة	الدليل	فيها	0,640	.	

الإطار	)2-2(	:	جللة	ال�شلطان		يوجه	ب�شرورة	

التوازن	يف	التنمية

بتاريخ	 الوزراء	 ملجل�ش	 اجتماعا	 تراأ�شه	 خلل	

قابو�ش	 ال�شلطان	 اجلللة	 �شاحب	 وجه	 	,2004/5/1

بن	�شعيد,	املجل�ش	ب�شرورة	اأن	تكون	التنمية	متقاربة	يف	

جميع	مناطق	ال�شلطنة	وفق	متطلبات	كل	مرحلة.

مقارنة	 الأعلى	 هو	 املتوقع	 العمر	 دليل	 اأن	 امللحظ	 ومن	

ومناطق	 حمافظات	 جميع	 يف	 الدخل	 و	 التعليم	 بدليلي	

ال�شلطنة.	و	تعاين	منطقة	الو�شطى		من	انخفا�ش	موؤ�شري	

�شنوات	 عدد	 متو�شط	 ي�شل	 .اإذ	 كبرية	 بدرجة	 التعليم	

�شنوات	 اأربع	 بفارق	 فقط	 �شنوات	 اأربع	 اإىل	 فيها	 الدرا�شة	

عن	املتو�شط	العام	و	قد	يكون	انخفا�ش	م�شتوى	التعليم	يف	

منطقة	الو�شطى	هو	اأحد	اأ�شباب	انخفا�ش	الدخل	بها	حيث	

اإىل	60%	من	 	 بها	 القومي	 الدخل	 الفرد	من	 ي�شل	ن�شيب	

الإ�شارة	 من	 ولبد	 	 ال�شلطنة.	 اإجمايل	 يف	 ال�شائد	 امل�شتوى	

اإىل	اأن	انخفا�ش	ن�شبة	معدلت	اللتحاق	باملدار�ش	للمنطقة	

اجلدول	)2	-	3(	دليل	التنمية	الب�شرية	و	مكوناته	للدول	العربية	2010

دليل التعليمدليل العمر املتوقعدليل التنمية الب�صرية
دليل الدخل 

القومي االإجمايل

دليل التنمية الب�صرية غري املرتبط 

بالدخل

0.8150.9130.6570.9040.774الإمارات

0.8030.8860.6140.9520.737قطر

0.8010.8870.7400.7840.809البحرين

0.7710.9160.5570.8980.714الكويت

0.7550.8480.6520.7780.743عمان

0.7550.8620.6980.7160.775اجلماهريية	العربية	الليبية

0.7520.8430.6530.7730.742اململكة	العربية	ال�شعودية

0.6830.8600.6180.5990.729تون�ش

0.6810.8400.6790.5540.755الأردن

0.6770.8370.6130.6050.716اجلزائر

0.6200.8000.5400.5520.657م�شر

0.5890.8640.4550.5190.627اجلمهورية	العربية	ال�شورية

0.5670.8200.4310.5150.594املغرب

0.4390.6940.2960.4130.453اليمن

0.4020.5720.2720.4180.394جيبوتي

0.3790.6150.2270.3900.373ال�شودان

امل�شدر:	تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العامل	2010	ومن	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	ل�شلطنة	عمان

التنمية	 دليل	 قيمة	 اأن	 مع	

الب�شرية	عام	2010م	لإجمايل	

ال�شكان	,	قد	بلغت		0.755	اإل	

اأن	قيمة	هذا	الدليل		تتباين	بني	

ال�شلطنة	 ومناطق	 حمافظات	

وفقا	مل�شتويات	التنمية	الب�شرية	

فيها
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الو�شطى,	وبالتايل	انخفا�ش	عدد	�شنوات	الدرا�شة	للبالغني	

اإ�شافة	 اإىل	الطبيعة	ال�شحراوية	لهذه	املنطقة	 فيها,	يعود	

اإىل	قلة	عدد	�شكانها	الذي	بلغ	عام	2010		,حوايل	)42(	

األفا	,	منهم)19(	األف	عماين	فقط	,	مما	ي�شخم	من	اأهمية	

حالت	عدم	اللتحاق	حتى	وان	كانت	حمدودة.	وكما	لوحظ	

التفاوت	 فان	 	2003 عام	 الأول	 الب�شرية	 التنمية	 تقرير	 يف	

ما	بني	حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة	اكرب	ما	يكون	يف	حالة	

دليل			التعليم	.	ففي	الوقت	الذي	ي�شل	فيه	التفاوت	فيما	

العمر	 دليل	 لقيم	 بالن�شبة	 	0.10 	 قدره	 مدى	 �شمن	 بينها	

املتوقع	و	0.15		بالن�شبة	لقيم	دليل	الدخل	,	جند	اإن	ذلك	

التفاوت		يف	دليل	التعليم		يبلغ	0.31.	

الإطار	)2-3(	:	م�شتويات	التنمية	الب�شرية	يف	

املناطق	واملحافظات

تعد	حمافظة	م�شقط	ذات	تنمية	ب�شرية	مرتفعة	جدا	ولها	

اكرب	دليل	للتنمية	الب�شرية	يف	عمان	و	منطقة	الو�شطى	

املتوقع	 العمر	 ودليل	 تنمية	 ال�شلطنة	 مناطق	 اأقل	 هي	

جميع	 يف	 والدخل	 التعليم	 بدليلي	 مقارنة	 الأعلى	 هو	

حمافظات	ومناطق	ال�شلطنة.	والتفاوت	بني	املحافظات	

و	املناطق	اأكرب	ما	يكون	من	حيث	دليل	التعليم.	

ال�شكل	)2	-	2(	دليل	التنمية	الب�شرية	و	مكوناته	للعمانيني	ح�شب	املحافظات	,	2010

امل�شدر:	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	ل�شلطنة	عمان	اعتمادا	على	البيانات	الوطنية.

اجلدول	)2	-	4(	دليل	التنمية	الب�شرية	ومكوناته	ملحافظات	و	مناطق	ال�شلطنة	جلملة	ال�شكان,2010

 
متو�صط العمر املتوقع 

عند الوالدة )بال�صنوات(

متو�صط 

عدد �صنوات 

الدرا�صة 

للبالغني

متو�صط 

عدد �صنوات 

الدرا�صة 

املتوقع

ن�صيب الفرد من الدخل 

القومي االإجمايل

)بالدوالر االأمريكي ح�صب 

تعادل القوة ال�صرائية(

قيمة الدليل

الدخلالتعليمالعمر املتوقع
دليل التنمية 

الب�صرية

77.5910.0413.80406390.9110.7510.8490.834	م�شقط	

71.077.1712.66213630.8080.6080.7500.717الباطنة

77.367.3512.65278770.9080.6150.7910.761م�شندم

73.877.4712.64258310.8520.6200.7800.744الظاهرة

71.027.4612.72280430.8070.6210.7920.735الداخلية

73.266.9012.39215420.8430.5900.7520.720ال�شرقية

73.594.3411.01155810.8480.4410.7020.640الو�شطى

74.518.4113.14228710.8630.6700.7610.760ظفار

73.598.0712.95256520.8480.6520.7780.755ال�شلطنة

امل�شدر:	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	ل�شلطنة	عمان	اعتمادا	على	البيانات	الوطنية

ملحظة	:	بيانات	حمافظة	الربميي		اأدخلت	مع	بيانات	منطقة	الظاهرة
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2	-	2	-	3	:	الجتاه	العام	لدليل	التنمية	الب�شرية	ومكوناته:

يعترب	دليل	التنمية	الب�شرية	عن�شرًا	هاما	يف	تقرير	التنمية	

الب�شرية	حيث	ي�شاعد	يف	الإجابة	عن	بع�ش	الأ�شئلة	الأ�شا�شية	

حول	التقدم	الذي	حققته	املجتمعات,	مثل	اأي	البلدان	حققت	

التقدم	الأ�شرع؟,	واىل	اأي	مدى	تلحق	البلدان	الفقرية	بركب	

البلدان	الغنية؟,	وهل	اأن	التقدم	الذي	اأحرزته	البلدان	كان	

متوازيًا	ومتوازنا	يف	جميع	الأبعاد؟	.

لعمان	 ومكوناتها	 الب�شرية	 التنمية	 يف	 التقدم	 ولر�شد	

ومقارنتها	مع	الدول	العربية	ودول	العامل	ونظرًا	لتوفر	�شل�شة	

زمنية	طويلة	للأدلة	الواردة	يف	تقارير	التنمية	الب�شرية	يف	

العامل	للأعوام	ال�شابقة	ومكوناتها	,	مت	اإتباع	الأ�شلوب	الذي	

قدمه	تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العام	2010م	والذي	اأطلق	

يح�شب	 دليل	 وهو	 	, الهجني	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 عليه	

بنف�ش	املكونات	ال�شابقة	ولكن	با�شتخدام	ال�شيغة	اجلديدة	

الجتاهات	 حتليل	 اأمكننا	 وبالتايل	 الهند�شي(	 )الو�شط	

الطويلة	الأجل	للفرتة	من	1970	حتى	2010م	.

تقع	عمان	على	راأ�ش	الدول	الأ�شرع	تقدمًا	يف	العامل	خلل	

قيمة	 حيث	 من	 فقط	 لي�ش	 2010م	 	- 	1970 من	 الفرتة	

الدليل	ككل	ولكن	اأي�شًا	من	حيث	دليل	التنمية	الب�شرية	غري	

املرتبط	بالدخل	.	وقد	ا�شتخدم	تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	

لقيا�ش	 املتوقع	 امل�شار	 عن	 النحراف	 مقيا�ش	 	2010 العام	

ابتعاد	 اأي	مدى	 	, الزمن	 بلد	عرب	 اأي	 الذي	يحرزه	 التقدم	

البلد	عن	معدل	التح�شن	املتوقع	له	على	اأ�شا�ش	قيمة	دليل	

التنمية	الب�شرية	التي	�شجلها	يف	ال�شابق,	ومقدار	التح�شن	

الذي	اأحرزته	بلدان	اأخرى	بداأت	من	النقطة	نف�شها	.	وقد		

اأحرزت	عمان	حت�شنًا	يفوق	بكثري	التح�شن	املتوقع	منها	على	

اأ�شا�ش	م�شتوى	التنمية	الب�شرية	الذي	كانت	عليه.

عام	 	0.363 من	 الهجني	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 وارتفع	 	

�شنوي	 تغري	 معدل	 عام	2010	حمققًا	 اإىل	0.789	 	 	1970

يولد	يف	عمان	يف	 الذي	 للطفل	 اأ�شبح	 فقد	 قدرة	%1.96.	

للبقاء	على	قيد	احلياة	مبا	 اأكرب	 ,	فر�شة	 الوقت	احلا�شر	

واأ�شبحت	فر�شة	 يتجاوز	23	عاما	مقارنة	مبواليد	1970.	

عام	 املتاحة	 الفر�شة	 اأ�شعاف	 اأربعة	 بالتعليم	 اللتحاق	

1970	و	ت�شاعف	ما	هو	متاح	للفرد	من	�شلع	و	خدمات	ثلثة	

مرات	خلل	1970-2010.	ولكن	يلحظ	اأن	معدل	التغري	

قد	بلغ	ذروته	يف	الفرتة	1980	-1990	و	اأخذ	يف	التباطوؤ	بعد	

ذلك	لي�شل	اإىل	0.54%	يف	الفرتة	من	2000-2010.	و	كان	

بالقراءة	 الإملام	 معديل	 من	 مركب	 )موؤ�شر	 التعليم	 موؤ�شر	

والكتابة	واللتحاق	الإجمايل	باملدار�ش(	هو	الأ�شرع	تقدما,	

و�شهدت	 	%3.59 قدرة	 �شنوي	 مبعدل	 املوؤ�شر	 هذا	 زاد	 اإذ	

كان	 اأخرى	 جهة	 ومن	 تقدم.	 اأ�شرع	 	1990-1980 الفرتة	

الأقل	منواٌ,	 هو	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 من	 الفرد	 ن�شيب	

اإذ	كان	النمو	ال�شنوي	لدليل	الدخل	اأقل	من	واحد	من	مائة	

طوال	الفرتة.	ولكن	يجب	ملحظة	اأن	دليل	الدخل	ي�شتخدم	

لوغاريتم	القيمة	و	بالتايل	ينخف�ش	معدل	منو	دليل	الدخل	

عن	املعدل	املناظر	للنمو.	

اجلدول	)2	-	5(:	دليل	التنمية	الب�شرية	الهجني	العماين	و	مكوناته	1970-2010	و	معدلت	التغري	ال�شنوية

دليل الدخلدليل التعليمدليل العمر املتوقعدليل التنمية الب�صريةال�صنة

19700.3630.4660.1720.597

19750.4160.550.2090.625

19800.4820.6340.2740.642

19850.5880.7180.3970.712

19900.6580.7880.5120.707

19950.7170.8230.5990.725

20000.7480.8450.6740.735

20050.7690.870.6960.75

20100.7890.8890.7060.784

معدل النمو ال�صنوي)%(

1980-19702.883.134.770.73

1990-19803.162.206.450.97

2000-19901.290.702.790.39

2010-20000.540.510.460.65

2010-19701.961.633.590.68

امل�شدر:	تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العامل	عام		,	2010	.

الب�شرية	 التنمية	 دليل	 يعترب	

تقرير	 يف	 هاما	 عن�شرًا	

ي�شاعد	 حيث	 الب�شرية	 التنمية	

الأ�شئلة	 بع�ش	 عن	 الإجابة	 يف	

الذي	 التقدم	 حول	 الأ�شا�شية	

حققته	املجتمعات
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وعمان	كانت	هي	الأ�شرع	تقدما	من	بني	الدول	العربية	�شواء	

يف	دليل	التنمية	الب�شرية	اأو	دليلي	التعليم	وال�شحة	)ال�شكل	

التنمية	 دليل	 من	 كل	 يف	 التغري	 معدل	 كان	 وقد	 	.)3-2

الب�شرية	وال�شحة	و	التعليم	هو	الأعلى	عربيًا	و	لكن	يلحظ	

اأن	معدل	التغري	وحده	قد	ل	يكون	كافيًا	لقيا�ش	التقدم	اإذ	

الق�شوى	 القيمة	 من	 الدليل	 اقرتب	 كلما	 اأنه	 املعروف	 من	

كلما	تباطاأ	معدل	التغري)	و	هو	ما	يعرف	مبنحنى	التعلم(		

و	يجب	قيا�ش	التقدم	بن�شبة	القرتاب	من	احلد	الأق�شى.		

اإىل	 عمان	 �شلطنة	 يف	 املحرز	 التقدم	 بع�ش	 يعزى	 فقد	

انخفا�ش	قيمة	املوؤ�شر	عام	1970	و	لكن	نلحظ	اأن	�شلطنة	

الأق�شى	 احلد	 نحو	 الفجوة	 تقلي�ش	 يف	 جنحت	 قد	 عمان	

مبقدار	66.9%	لدليل	التنمية	الب�شرية	ككل	و	79.2%	لدليل	

ال�شحة	و	64%	لدليل	التعليم	و	46%	لدليل	الدخل	و	هي	تعد	

الأوىل	عربيا	يف	جميع	الأدلة	ما	عدا	دليل	التعليم.	

اختلف	 	)2010-2000( الألفية	 من	 الأول	 العقد	 وخلل	

املوؤ�شرات	 قيم	 حت�شنت	 فقد	 ما.	 حد	 اإىل	 التنمية	 م�شار	

الفرعية	املتعلقة	بال�شحة	والتعليم	والدخل	يف	�شلطنة	عمان	

ب�شكل	ملحوظ	اإل	اأن	التقدم	املتحقق	يف	قيمة	دليل	التنمية	

ن�شيب	 دليل	 يف	 الرتفاع	 هو	 الرئي�شي	 �شببه	 كان	 الب�شرية	

الأخرى	 املجالت	 يف	 التقدم	 واأن	 املحلي	 الناجت	 من	 الفرد	

ال�شكل	)2	-	3(	تطور	دليل	التنمية	الب�شرية	يف	الدول	العربية

																	امل�شدر:	فريق	التنمية	الب�شرية	با�شتخدام	قاعدة	بيانات	برنامج	الأمم	املتحدة	2010	.

ال�شكل	)2-4(	اجتاهات	دليل	التنمية	الب�شرية	يف	عمان	و	مكوناته	2010-1970

																	امل�شدر:	فريق	التنمية	الب�شرية	با�شتخدام	قاعدة	بيانات	برنامج	الأمم	املتحدة	2010	.
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من	 وبالرغم	 املثال	 �شبيل	 فعلى	 ال�شرعة.	 بنف�ش	 يتغري	 مل	

التقدم	املحرز	يف	ن�شبة	القيد	باملدار�ش,	وهي	من	املوؤ�شرات	

وما	 بالتعليم	 اهتمام	 من	 الدولة	 توليه	 مبا	 التاأثر	 �شريعة	

مواطن	 هناك	 يزال	 ل	 اأنه	 اإل	 	, عام	 اإنفاق	 من	 يواكبه	

اأربعة	عمانيني	يف	�شن	التعليم	غري	ملتحق	 عماين	من	بني	

الثلث	 التعليم	 امللتحقني	مبراحل	 بالتعليم	)املق�شود	هنا	

,	ونظرا	لنخفا�ش	ن�شب	 اأي	البتدائي	والإعدادي	والعايل	

اللتحاق	بالتعليم	العايل	فان	املعدل	العام	ينخف�ش	اإىل	هذا	

احلد	مع	ارتفاع	ن�شب	اللتحاق	مبراحل	التعليم	الأخرى(.		

وبعد	اأن	تناولنا	تقييم	م�شار	التنمية	الب�شرية	ب�شفة	عامة,	

األأبعاد	املختلفة	 اأكرث	قربا	على	 نلقي	يف	هذا	اجلزء	نظرة	

كل	على	حدة,	وذلك	لغر�ش	ر�شد	ما	حتقق	من	اجنازات	

والتعرف	على	نوعية	حتديات	التنمية	الب�شرية	التي	تواجه	

ال�شلطنة.

عمر	اأطول	و�شحة	اأف�شل

هو	 جيدة	 �شحة	 ويف	 طويلة	 حياة	 العي�ش	 على	 القدرة	 اإن	

اأحد	الأبعاد	الأ�شا�شية	للتنمية	الب�شرية	ولذلك	اأولت	عمان	

لل�شكان	 والتغذوي	 ال�شحي	 الو�شع	 لتح�شني	 �شديدة	 اأهمية	

وخا�شة	�شحة	الأم	والطفل.	ويلحظ	اأن	عمان	قد	حققت	

ل�شكانها	ويف	جميع	 املتوقع	 العمر	 اإطالة	 تقدما	مرموقا	يف	

املوؤ�شرات	املرتبطة	به.	اإذ	ارتفع	العمر	املتوقع	عند	الولدة	

من	57.5	�شنة	يف	عام	1980	اإىل	73.1	�شنة	يف	عام	2000,	

اأي	مبعدل	0.8	�شنة	يف	كل	عام,	وهو	معدل	مرتفع	بالقيا�ش	

اإىل	املتو�شطات	العاملية,	وتواىل	الرتفاع	يف	ال�شنوات	التالية	

لي�شل	اإىل	76.1	عام	2010	)وفقا	لتقرير	التنمية	الب�شرية	

يف	العامل	لعام	2010(.

عند	 املتوقع	 العمر	 ي�شل	 الوطنية,	 البيانات	 اإىل	 وا�شتنادا	

الولدة	عام	2008	اإىل	71.6	عاما	للعمانيني	و73.59	عاما	

جلملة	ال�شكان	وهو	رقم	اأقل	من	املن�شور	يف	تقرير	التنمية	

الب�شرية	العاملي	لعام	2010.

من	املوؤ�شرات	الوثيقة	ال�شلة	بالعمر	املتوقع	معدلت	وفيات	

عمان	 يف	 الر�شع	 وفيات	 معدل	 انخف�ش	 وقد	 الأطفال.	

انخفا�شا	كبريا	من	64	لكل	األف	يف	عام	1980	لي�شبح	8,7		

لكل	األف	عام	2009.	بل	اإنه	انخف�ش	مبقدار	حوايل	ن�شف	

انخف�ش	 األف(.	كما	 لكل	 ما	كان	عليه	عام	2000	)16.7	

وا�شح	 ب�شكل	 اخلام�شة	 �شن	 دون	 الأطفال	 وفيات	 معدل	

خلل	الفرتة	من	2000	اإىل	2009	)من	22	اإىل	14.8	طفل	

لكل	1000(.	وجدير	بالذكر	اأن	معدل	وفيات	الر�شع	ومعدل	

طفيفا	 ارتفاعا	 ترتفع	 اخلام�شة	 �شن	 دون	 الأطفال	 وفيات	

بني	العمانيني	مقارنة	بالوافدين.

الإطار	)2-4(	:	الفرق	بني	بيانات	الأمم	املتحدة	

والأ�شكوا	واملوؤ�شرات	الوطنية

الأمم	 بني	منظمات	 البيانات	 ات�شاق	 اإ�شكالية	يف	 هناك	

املن�شورة	من	جهة	 الوطنية	 والبيانات	 املتحدة	من	جهة	

الأمم	 منظمات	 بني	 تختلف	 قد	 الأرقام	 اأن	 بل	 اأخرى,	

املتحدة	نف�شها.	وكما	يو�شح	تقرير	التنمية	الب�شرية	فاإنه	

معايري	 الدولية	 الوكالت	 ت�شتخدم	 البيانات	 جمع	 عند	

دولية	موحدة	واإجراءات	من�شقة	جلعل	البيانات	الوطنية	

قابلة	للمقارنة	بني	البلدان	ويف	حال	عدم	توفري	البيانات	

عن	بلد	معني	ميكن	اأن	ت�شدر	الوكالة	الدولية	تقديرات	

حالت	 ويف	 لذلك.	 اللزمة	 املعلومات	 توفرت	 حالة	 يف	

اأحدث	 الدولية	 البيانات	 �شل�شلة	 تت�شمن	 ل	 قد	 مماثلة	

يوؤدي	 اأن	 ميكن	 العوامل	 هذه	 وجميع	 الوطنية	 البيانات	

والتقديرات	 الوطنية	 التقديرات	 بني	 كبرية	 فوارق	 اإىل	

الدولية.وهناك	فروق	وا�شحة	بني	ما	تن�شره	الإح�شاءات	

ي�شري	 املثال	 �شبيل	 فعلى	 الدولية.	 والتقارير	 الوطنية	

تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العامل	عام	2010	اإىل	اأن	توقع	

احلياة	عند	امليلد	76.1	عاما.	يف	حني	اأن	توقع	احلياة	

الوطنية	 للإح�شاءات	 وفقا	 	2008 عام	 يف	 امليلد	 عند	

هي	71.7	عاما	للعمانيني	وهي	73.6	عاما	يف	ال�شلطنة	

ككل,	والأرقام	الأخرية	اأقل	من	الأرقام	الواردة	يف	تقرير	

التنمية	الب�شرية	العاملي	بثلث	�شنوات	على	الأقل.

ال�شكان	 خ�شائ�ش	 اختلف	 اإ�شكالية	 اأي�شا	 هناك	

موؤ�شرات	 تر�شد	 اأن	 يجب	 وهل	 الوافدين	 العمانيني	عن	

التنمية	الب�شرية	حالة	التنمية	الب�شرية	ل�شكان	ال�شلطنة	

جملة	 تر�شد	 الدولية	 فاملوؤ�ش�شات	 فقط.	 للعمانيني	 اأم	

القوى	 	 متثل	 حيث	 عمان	 مثل	 دولة	 يف	 بينما	 ال�شكان.	

العاملة	الوافدة	جزء	ل	باأ�ش	به	من	جملة	ال�شكان	يجب	

وجملة	 للعمانيني	 الب�شرية	 التنمية	 حالة	 بني	 التمييز	

ال�شكان.	فتوقع	احلياة	عند	امليلد	لغري	العمانيني	يعك�ش	

علقة	 له	 ولي�ش	 الوافد	 منها	 القادم	 البلد	 حالة	 جزئيا	

باجلهود	املبذولة	للرتقاء	باحلالة	ال�شحية	للعمانيني.	

فمن	 للبالغني	 الأمية	 معدل	 موؤ�شر	 على	 ذلك	 وي�شري	

حيث	 من	 تختلف	 الوافدة	 العاملة	 القوى	 اأن	 املعروف	

احلالة	التعليمية	عن	العمانيني.	فمعدل	الأمية	للوافدين	

يف	 الأم	 البلد	 واإخفاق	 الوافدة	 العمالة	 نوع	 يعك�ش	 اأمنا	

توفري	اخلدمات	التعليمية.

املزيد	من	املعرفة

التعليم	حق	اأ�شا�شي	من	حقوق	الإن�شان.	فقد	اأكد	الإعلن	

التعليم	 يف	 اإن�شان	 كل	 حق	 على	 الإن�شان	 حلقوق	 العاملي	

يف	 وخا�شة	 للجميع	 املجاين	 التعليم	 توفري	 �شرورة	 وعلى	

موؤمترات	 جميع	 عليه	 اأكدت	 كما	 منه.	 الأ�شا�شية	 املراحل	

القراءة	 معرفة	 معدل	 بلغ	

والكتابة	للعمانيني	ح�شب	نتائج	

	,%87.8 	 	,2010 العام	 تعداد	

للرجال	 	%92.3 املعدل	 )بلغ	

83.3%	للن�شاء(

الر�شع	 وفيات	 معدل	 انخف�ش	

من	 كبريا	 انخفا�شا	 عمان	 يف	

	1980 عام	 يف	 األف	 لكل	 	64

عام	 األف	 لكل	 	 	8.7 لي�شبح	

2009
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التي	 الرئي�شية	 الأدوات	 اإحدى	 باعتباره	 املتحدة	 الأمم	

معرفة	 معدل	 قدراته.وبلغ	 ورفع	 الإن�شان	 تطور	 يف	 ت�شاهم	

القراءة	والكتابة	للعمانيني	ح�شب	نتائج	تعداد	العام	2010,	

للن�شاء(,	 	%83.3 للرجال	 	%92.3 املعدل	 )بلغ	 	,
1

%87.8

وهو	قريب	من	املعدل	املقدر		للمنطقة	العربية	ككل	)	حوايل	

من	 بكثري	 اأعلى	 لكنه	 للن�شاء(,	 و%88.8	 للرجال	 	%91.8

�شكان	 اأخذنا	 ما	 واإذا	 العامل.	 م�شتوى	 على	 املقدر	 املعدل	

ال�شلطنة	ككل	فاإن	هذه	الن�شبة	�شرتتفع	اإىل	88.3%	)حوايل	

91.1%	عند	الرجال	و84.1%	عند	الن�شاء(.	ومعدل	معرفة	

القراءة	والكتابة	يف	عمان	هو	الأقل	بني	جميع	الدول	مرتفعة	

يف	 الوارد	 للت�شنيف	 وفقا	 	, 	44 وعددها	 الب�شرية	 التنمية	

تقرير	التنمية	الب�شرية	يف	العامل	عام	2009.

ن�شبة	اللتحاق

الأ�شا�شي	 التعليم	 يف	 عالية	 التحاق	 ن�شبة	 عمان	 حققت	

)البتدائي(,	بلغت	96%	عام	2009	مقارنة	بن�شبة	84%	عام	

1993.	ويو�شح	ال�شكل	2-5	,	اأن	ن�شب	اللتحاق	للعمانيني	

يف	الفئة	العمرية	6	-	17	�شنة	تزيد	عن	95%	جلميع	الأعمار	

وب�شرف	النظر	عن	النوع	)ن�شبة	امللتحقني	يف	الفئة	17-6	

الن�شبة	 اأن	 الفئة(.اإل	 نف�ش	 يف	 ال�شكان	 اإجمايل	 اإىل	 �شنة	

تاأخذ	يف	الرتاجع	لت�شل	اإىل	33%	عند	عمر	20	�شنة.	وقد	

قل�ش	 مما	 الذكور	 حققه	 ما	 يفوق	 تقدما	 الإناث	 حققت	

الفجوة	النوعية	من	حيث	ن�شب	اللتحاق.	كما	ت�شاوت	ن�شبة	

اللتحاق	للبنات	والبنني	يف	التعليم	البتدائي,	بعد	اأن	كانت	

88.7%	عام	1990.	

قد	 كانت	 وان	 	 به	 اللتحاق	 ن�شب	 فاإن	 العايل,	 التعليم	 اإما	

العمرية	 ال�شريحة	 )من	 	%5 من	 ملحوظة	 زيادة	 حققت	

18	-	24	�شنة(	يف	عام	1993	اإىل	12.6%	يف	عام	2000		

مبوجب	 2010/2009م	 العام	 يف	 	%26.4 اإىل	 وارتفعت	

)وبلغت	 	2010/2009 الأ�شرة	 ودخل	 نفقات	 م�شح	 نتائج	

23.4%	مبوجب	نتائج	التعداد	العام	لل�شكان	للعام	2010(,	

اإىل	 بالقيا�ش	 حتى	 متوا�شعة	 تزل	 مل	 الن�شبة	 هذه	 اأن	 اإل	

الب�شرية	 التنمية	 فئة	 يف	 عمان	 مثل	 تقع	 اأخرى	 نامية	 دولة	

يف	 الذكور	 اإىل	 الإناث	 ن�شبة	 اأن	 بالذكر	 وجدير	 املرتفعة.	

كانت	 بينما	 	2008 عام	 يف	 املائة	 تعدت	 قد	 العايل	 التعليم	

83%	يف	عام	1990.

الأ�شرة,	 و	دخل	 نفقات	 بيانات	م�شح	 الرقم	يختلف	قليل	عن	 2	هذا	 	1

حيث	اأنها	تقدر	معدل		معرفة	القراءة	والكتابة	للعمانيني	يف	عام	2009	

بن�شبة	%86.

الإطار	)2-5(	:	�شرورة	تطوير	موؤ�شرات	التعليم	

يف	عمان

حققت	عمان	طفرة	يف	ن�شب	اللتحاق	ويف	ن�شبة	املعرفة	

بالقراءة	والكتابة	خا�شة	يف	العقدين	الأخريين	من	القرن	

فرتتيب	 منخف�شة	 لزالت	 الن�شب	 هذه	 اأن	 اإل	 املا�شي.	

عمان	من	حيث	دليل	التعليم	ل	يتنا�شب	مع	ما	لديها	من	

اإمكانات	وثروات.	فن�شبة	معرفة	القراءة	والكتابة	ون�شب	

اللتحاق	بالتعليم	اأقل	من	دول	جمل�ش	التعاون	اخلليجي	

من	 املرتفع	 امل�شتوى	 ذات	 للدول	 املناظر	 املتو�شط	 ومن	

التنمية	الب�شرية.

ن�شيب	الفرد	من	الدخل	القومي	الإجمايل	)ح�شب	تعادل	

القوة	ال�شرائية	للدولر	الأمريكي(:

يبقى	الدخل	والنمو	عن�شرين	اأ�شا�شيني	يف	عملية	التنمية,	

الدخل	 لأهمية	 اإغفال	 �شوى	 لي�ش	 تفكري	بخلف	ذلك	 واأي	

يف	تو�شيع	اآفاق	الب�شر	فالدخل	�شروري	لتمكني	الإن�شان	من	

امتلك	املوارد	اللزمة	للح�شول	على	احتياجاته	املختلفة.

عام		 يف	 الإجمايل	 القومي	 الدخل	 من	 الفرد	 ن�شيب	 بلغ	

2008		,	7753	ر.ع.,	اأو	حوايل	)26800(	دولر	دويل	)اأي	

اإىل	 	2009 عام	 انخف�ش	 	
2

ال�شرائية(, القوة	 تعادل	 ح�شب	

ال�شلبية	 واآثارها	 العاملية	 املالية	 الأزمة	 ر.ع.نتيجة	 	5337

على	اأ�شعار	النفط	,	وهو	ما	يعادل	18400	دولر	دويل	.وهو	

م�شتوى	دخل	مرتفع	جدا	بالقيا�ش	اإىل	الدول	الواقعة	يف	فئة	

الفرد	 اأن	متو�شط	ن�شيب	 املرتفعة.	حيث	 الب�شرية	 التنمية	

	با�شتخدام	تعادل	القوة	ال�شرائية	للدولر	الأمريكي	=0.289	ر.ع.			 	2

ال�شكل	)2	-	5(	ن�شبة	اللتحاق	باملدار�ش	للعمانيني	ح�شب	العمر	و	النوع,	2009

امل�شدر:	من	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	ل�شلطنة	عمان	ا�شتنادا	مل�شح	دخل	ونفقات	الأ�شرة,	2010/2009.

والكتابة	 القراءة	 معدل	معرفة	

جميع	 بني	 الأقل	 هو	 عمان	 يف	

الدول	مرتفعة	التنمية	الب�شرية	

للت�شنيف	 وفقا	 	, 	44 وعددها	

التنمية	 تقرير	 يف	 الوارد	

الب�شرية	يف	العامل	عام	2009

والنمو	عن�شرين	 الدخل	 يبقى	

التنمية,	 عملية	 يف	 اأ�شا�شيني	

لي�ش	 ذلك	 بخلف	 تفكري	 واأي	

اإغفال	لأهمية	الدخل	يف	 �شوى	

فالدخل	 الب�شر	 اآفاق	 تو�شيع	

الإن�شان	 لتمكني	 �شروري	

اللزمة	 املوارد	 امتلك	 من	

احتياجاته	 على	 للح�شول	

املختلفة.
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من	الناجت	القومي	الإجمايل	لهذه	الدول	جمتمعة	ي�شل	اإىل	

ن�شف	مثيله	يف	عمان.

كما	اأن	الرقم	املقدر	وامل�شتخدم	يف	تقرير	التنمية	الب�شرية	

الدخل	 من	 عمان	 يف	 الفرد	 لن�شيب	 	2010 للعام	 العاملي	

القومي	الإجمايل,	بلغ)	25653	(	دولر	دويل.

ال�شباب	 بني	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 	-3-2

:
1

)15-29	عاما(

ال�شباب	هم	م�شتقبل	الأمم	واأملها	,	ولر�شد	التنمية	الب�شرية	

بني	ال�شباب	اأهمية	خا�شة.	وقد	اأو�شح	تقرير	البنك	الدويل	

النامية	 البلدان	 بو�شع	 ” اإن	 العامل	2007:	 التنمية	يف	 عن	

التي	ت�شتثمر	يف	حت�شني	م�شتوى	التعليم	والرعاية	ال�شحية	

والتدريب	على	العمل	,	فيما	يتعلق	بال�شباب	من	مواطنيها	يف	

ال�شريحة	العمرية	18-29	�شنة	الذي	بلغت	اأعدادهم	اأرقاما	

القت�شادي,	 النمو	 معدلت	 يف	 طفرة	 حتقق	 اأن	 	, قيا�شية	

واأن	حتدث	تخفي�شا	كبريا	يف	اأعداد	الفقراء.	فهل	�شتكرر	

حققته	 ما	 اأفريقيا	 و�شمال	 الأو�شط	 ال�شرق	 منطقة	 بلدان	

ا�شتفادت	 والتي	 تقدم,	 من	 الآ�شيوية	 البلدان	 اقت�شاديات	

النمو	 ال�شريعة	 العمل	 �شن	 يف	 ال�شكان	 �شريحة	 من	 بالفعل	

بعيد	 حد	 اإىل	 تعتمد	 ال�شوؤال	 هذا	 عن	 الإجابة	 لديها.اإن	

على	مدى	التح�شن	الذي	يطراأ	على	مهارات	القوة	العاملة	

ال�شباب. غالبا	يف	مرحلة	 بناوؤها	 يتم	 والتي	 ب�شفة	عامة,	

ويعترب	هذا	هو	التحدي	الكبري	الذي	تواجهه	عمان	�شانها	

�شاأن	معظم	الدول	النامية.	و�شوف	يحاول	هذا	اجلزء	من	

			يحدد	البنك	الدويل	فئة	ال�شباب	بالعمر	من	15-24	عاما	بينما	حدد		 	1

برنامج	الأمم	املتحدة	هذه	الفئة	بالعمر	من	18	حتى	29	و	يت�شق	ذلك	

يقل	 الذين	 الأفراد	 باأنهم	 الأطفال	 اليوني�شيف	 مع	ما	حددته	منظمة	

عمرهم	عن	18	عام.	و	نتبنى	يف	هذا	التقرير	ما	اتفقت	علية	الدول	

العمرية	 الفئة	 التي	حددت	 العربية	 الدول	 اعتمدته	جامعة	 و	 العربية	

لل�شباب	من	15-29	عاما.

خلل	 من	 عمان	 يف	 ال�شباب	 حالة	 على	 الوقوف	 التقرير	

ال�شكان	 العمانيني	وجلملة	 لل�شباب	 الب�شرية	 األتنمية	 تقييم	

لل�شباب.	 الب�شرية	 للتنمية	 خا�ش	 دليل	 ح�شاب	 طريق	 عن	

ملكونات	 خا�شة	 معاجلة	 الدليل	 هذا	 ح�شاب	 تطلب	 وقد	

يت�شح	 وكما	 الفنية.	 امللحظات	 ملحق	 يف	 نوردها	 الدليل	

لل�شباب	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 يفوق	 	, 	)6-2( جدول	 من	

ال�شباب	 دليل	 قيمة	 تبلغ	 اإذ	 ككل.	 للمجتمع	 املناظر	 الدليل	

0.830	جلملة	ال�شكان	)عماين/وافد(	و	0.823	للعمانيني	

فقط,	مقارنة	ب	0.755	و	0.733	على	الرتتيب	للمجتمع	

ككل	,	اأي	بزيادة	7.5	نقطة	مئوية	وت�شع	نقاط	مئوية,	على	

م�شتوى	 ذي	 يعد	 العماين	 ال�شباب	 فاإن	 وبالتايل	 الرتتيب.	

الأمم	 برنامج	 لت�شنيف	 وفقا	 جدا	 مرتفعة	 ب�شرية	 تنمية	

العماين	 ال�شباب	 اأن	 فيه	 ل�شك	 ومما	 الإمنائي.	 املتحدة	

اأف�شل	تعليما	ومن	املحتمل	اأن	يعي�شوا	حياة	اأطول	وب�شحة	

موؤ�شرات	 وجميع	 �شبقتهم.	 التي	 بالأجيال	 مقارنة	 جيدة	

ال�شباب	العماين	هي	اأعلى	من	موؤ�شرات	جميع	العمانيني,	اإذ	

يزيد	العمر	املتوقع	عند	الولدة	لل�شباب	ب�شنة	واحدة	مقارنة	

بالعمانيني	ككل,	بينما	يزيد	متو�شط	عدد	�شنوات	الدرا�شة	

مبقدار	اأربع	�شنوات	وعدد	�شنوات	الدرا�شة	املتوقعة	ب1.5	

للرتقاء	 	 لل�شلطنة	 احلثيث	 ال�شعي	 على	 يدل	 مما	 �شنة	

بالتعليم	وال�شحة.	وكذلك	يزيد	ن�شيب	ال�شاب	من	الدخل	

لي�ش	 وهذا	 عموما.	 الفرد	 ن�شيب	 على	 	%6 بن�شبة	 القومي	

غريبا	اإذ	يرتفع	دخل	الأ�شر	التي	لديها	�شباب	عن	املتو�شط	

ويزداد	كلما	ازداد	عدد	ال�شباب	يف	الأ�شرة	.وكما	هو	احلال	

بالن�شبة	لدليل	التنمية	الب�شرية,	فاإن	دليل	التنمية	الب�شرية	

لل�شباب	العماين	هو	الأعلى	يف	حمافظة	م�شقط	يليها	ظفار	

فم�شندم	وتاأتي	منطقة	الو�شطى	يف	اآخر	الرتتيب	بفارق	14	

نقطة	مئوية	عن	حمافظة	م�شقط.	

اجلدول	)2	-	6(:	دليل	التنمية	الب�شرية	جلميع	العمانيني	و	لل�شباب	العماين	و	مكوناته

متو�صط العمر املتوقع عند 

الوالدة

متو�صط عدد �صنوات  

الدرا�صة للبالغني

متو�صط عدد �صنوات  

الدرا�صة

)املتوقع(

ن�صيب الفرد من الدخل القومي 

االإجمايل )معادل بالقوة ال�صرائية 

بالدوالر االأمريكي( 

دليل التنمية الب�صرية

ال�شبابالعمانينيال�شبابالعمانينيال�شبابالعمانينيال�شبابالعمانينيال�شبابالعمانيني

353700.7860.848	73.6374.418.7411.2813.3414.4136189م�شقط

70.4871.716.9811.1312.6914.4420698208480.7100.802الباطنة

74.8476.136.9310.8412.5714.6527081270540.7410.831م�شندم

70.5171.777.7611.9412.8814.5925028240220.7340.829الظاهرة

70.2971.327.3011.6612.314.3127312285640.7280.829الداخلية

72.3073.346.4411.1312.3012.8321253229120.7060.815ال�شرقية

73.4274.543.157.4910.7814.5114553158260.6010.701الو�شطى

73.2374.388.2411.7413.1014.3921492223000.7480.834ظفار

71.7072.787.411.3312.8214.3324195255950.7330.823ال�شلطنة

امل�شدر:	من	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	ل�شلطنة	عمان	با�شتخدام	بيانات	م�شح	نفقات	ودخل	الأ�شرة	2010/2009

تبلغ	قيمة	دليل	ال�شباب	0.830	

جلملة	ال�شكان	)عماين/وافد(	

فقط,	 للعمانيني	 و0.823	

	0.733 و	 	0.755 ب	 مقارنة	

على	الرتتيب	للمجتمع	ككل	,	اأي	

بزيادة	7.5	نقطة	مئوية	وت�شع	

الرتتيب.	 على	 مئوية,	 نقاط	

العماين	 ال�شباب	 فاإن	 وبالتايل	

ب�شرية	 تنمية	 م�شتوى	 ذي	 يعد	

لت�شنيف	 وفقا	 جدا	 مرتفعة	

برنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي

الأمم	 م�شتقبل	 هم	 ال�شباب	

التنمية	 ولر�شد	 	, واأملها	

اأهمية	 ال�شباب	 بني	 الب�شرية	

خا�شة
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ال�شباب	العماين	اأف�شل	تعليمًا	:

	توؤكد	معدلت	الإملام	بالقراءة	والكتابة	والتح�شيل	العلمي	

ومتو�شط	�شنوات	الدرا�شة	ح�شول	ال�شباب	على	فر�ش	تعليم	

اأف�شل	من	البالغني	وكبار	ال�شن.	وقد	اأحرزت	عمان	تقدمٌا	

كبرياٌ	يف	التعليم	من	حيث	مدة	الدرا�شة	ويف	ت�شاوي	الفر�ش	

بني	الذكور	والإناث	يف	احل�شول	على	التعليم.	فكما	ي�شري	

اأعلى	 اإىل	 الدرا�شة	 �شنوات	 متو�شط	 ي�شل	 	, 	6-2 ال�شكل	

قيمة	للفئة	العمرية	من	20	حتى	29	عاما	ثم	تاأخذ	القيمة	

يف	الرتاجع	للفئات	الأكرب	�شنا	فيقل	�شنة	واحدة	للفئة	30	

-	34		�شنة	,	ف�شنتني	للفئة	35-39	�شنة,	وهكذا	حتى	ت�شل	

اإىل	حوايل	�شنتني	فقط	للفئة	55-59	�شنة	مما	يوؤكد	على	

بالبالغني)اأنظر	 مقارنة	 اأف�شل	 لل�شباب	 التعليم	 فر�ش	 اأن	

اجلدول	)3(	يف	امللحق	الإح�شائي(.	

كذلك	تل�شت	الفجوة	بني	الذكور	والإناث	يف	احل�شول	على	

حيث	 من	 والإناث	 الذكور	 بني	 فروق	 توجد	 ل	 اإذ	 	, التعليم	

عدد	�شنوات	الدرا�شة	لفئة	ال�شباب	)15-29(	عامًا	وتت�شع	

ي�شل	 فمثل	 الأكرب.	 العمر	 فئات	 اإىل	 انتقلنا	 كلما	 الفجوة	

الذكور	 �شنوات	 عدد	 ن�شف	 للإناث	 الدرا�شة	 �شنوات	 عدد	

التعليم	 فر�ش	 اأن	 يعني	 مما	 عاما	 	44-40 العمرية	 للفئة	

الوقت	 يف	 مت�شاوية	 	 اأ�شبحت	 قد	 ال�شباب	 والإناث	 للذكور	

احلا�شر	)انظر	امللحق	الإح�شائي	اجلدول	-	2(.		

معدل	 يف	 ملحوظا	 ارتفاعا	 حتقق	 اأن	 عمان	 وا�شتطاعت	

التح�شن	 وي�شتدل	على	ذلك	من	 الكتابة	 و	 بالقراءة	 الإملام	

الكبري	يف	معدل	الإملام	بالقراءة	والكتابة	ح�شب	فئات	العمر	

للفئة	 ال�شباب	مقارنة	ب%79	 املختلفة	والذي	بلغ	98%	بني	

من	30	-44	عاما	و	30%	للفئة	من	45	-60	عاما.	كما	بلغت	

	%87 فاأقل,	 	 العايل	 التعليم	 دبلوم	 على	 احلا�شلني	 ن�شبة	

لل�شباب	يف	مقابل	24%	للفئة	العمرية	45-59	عاما.	

ال�شكل	)2	-	6(:	اأ-متو�شط	�شنوات	الدرا�شة	ح�شب	فئات	العمر	والنوع,2009

ال�شكل	)2	-	6(:	ب-التح�شيل	العلمي	ح�شب	فئات	العمر,2009	

																	امل�شدر:	ح�شابات	فريق	التنمية	الب�شرية	,	با�شتخدام	بيانات	م�شح	نفقات		ودخل		الأ�شرة	2009.

حتقق	 اأن	 عمان	 ا�شتطاعت	

معدل	 يف	 ملحوظا	 ارتفاعا	

والكتابة	 بالقراءة	 الإملام	

وي�شتدل	على	ذلك	من	التح�شن	

الإملام	 معدل	 يف	 الكبري	

والكتابة	ح�شب	فئات	 بالقراءة	

العمر	املختلفة	والذي	بلغ	%98	

ب%79	 مقارنة	 ال�شباب	 بني	

للفئة	من	30	-44	عاما	و	%30	

للفئة	من	45	-60	عاما
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الب�شرية	 التنمية	 يف	 التفاوت	 قيا�ش	 	-4 	- 	2

املرتبط	بنوع	اجلن�ش	:

الرجال	 بني	 النوعية	 الفجوة	 �شد	 على	 ال�شلطنة	 حر�شت	

والن�شاء	وذلك	بايلء	اأهمية	خا�شة	للرتقاء	باأو�شاع	املراأة	

باأهمية	 اجتماعي	 وعي	 وخلق	 والجتماعية	 القت�شادية	

اإيجابية	يف	عملية	التنمية	الوطنية	 م�شاركة	املراأة	م�شاركة	

اأ�شفرت	هذه	 ورفع	وعى	املراأة	نف�شها	باأهمية	دورها	.	وقد	

ل�شالح	 وعك�شها	 التعليم	 يف	 الفجوة	 تقلي�ش	 عن	 اجلهود	

معدل	 يف	 الفجوة	 اأن	 اإل	 	, العايل	 التعليم	 جمال	 يف	 املراأة	

امل�شاركة	يف	الن�شاط	القت�شادي	لزالت	وا�شعة.

قيا�ش	 يف	 امل�شتخدمة	 الطريقة	 اجلزء	 هذا	 يف	 ون�شتعر�ش	

ور�شد	الفوارق	بني	اجلن�شني	التي	ا�شتخدمها	تقرير	التنمية	

الب�شرية	يف	العامل	2010,	والتي	تعترب	مقيا�شا	جتريبيا	اآخر	

ودليل	فريدا	من	نوعه	ي�شمل	التح�شيل	العلمي	,	وامل�شاركة	

القت�شادية	وال�شيا�شية	والق�شايا	ال�شحية	اخلا�شة	باملراأة	

وبذلك	 الوطني	 ال�شعيد	 على	 املتداخلة	 الفوارق	 ويقي�ش	

لر�شد	 العاملية	 املقايي�ش	 من	 على	غريه	 الدليل	 هذا	 يتفوق	

على	 الدليل	 هذا	 ح�شاب	 مت	 وقد	 	. اجلن�شني	 بني	 امل�شاواة	

على	 املطلوبة	 البيانات	 توفر	 لعدم	 فقط	 الوطني	 امل�شتوى	

م�شتوى	املحافظات	واملناطق.	ولكننا	�شنحاول	ر�شد	بع�ش	

التفاوتات	يف	الأبعاد	املختلفة.	

التامة	 امل�شاواة	 حيث	 �شفر	 بني	 الدليل	 هذا	 قيمة	 وترتاوح	

بني	املراأة	والرجل	والواحد	ال�شحيح		حيث	تنعدم	امل�شاواة	

بني	الرجل	واملراأة	يف	جميع	الأبعاد.

2	-	4	-	1	:اأبعاد	وموؤ�شرات	دليل	الفوارق	بني	اجلن�شني	:

اأ	-	ال�شحة	الإجنابية	:		لقيا�ش	ال�شحة	الإجنابية	موؤ�شران	

املراهقات	 خ�شوبة	 ومعدل	 الأمهات	 وفيات	 معدل	 هما	

يدل	 وهو	 كبرية	 اأهمية	 له	 الإجناب	 فرتة	 يف	 املراأة	 .فوفاة	

طريق	 عن	 منه	 احلد	 وميكن	 املجتمع	 يف	 املراأة	 و�شع	 على	

التعليم	وال�شحة	.	و	قد	حققت	عمان	تقدما	ملحوظا	يف	هذا	

ال�شياق	اإذ	انخف�ش	معدل	وفيات	الأمهات	من	22	حالة	وفاة	

لكل	مائة	األف	مولود	حي	عام	1995	اإىل		13.4	حالة	وفاة	

التي	جترى	حتت	 الولدات	 ن�شبة	 ارتفعت	 كما	 عام	2009.	

اإ�شراف	اأخ�شائيني	�شحيني	مهرة	من	95%	اإىل	98.6%	بني	

عامي	1995	و2008	لتقرتب	من	الن�شبة	الكاملة.	وقد	كان	

انخفا�ش	 وا�شح	يف	 اأثر	 الإناث	 بني	 اللتحاق	 ن�شب	 لزيادة	

�شن	 يف	 امراأة	 	1000 لكل	 املراهقات	 لدى	 الولدات	 معدل	

)15-19(	�شنة	الذي	انخف�ش	من	95.6	ولدة	عام	1995	

الثالث	 املركز	 عمان	 وحتتل	 	.2008 عام	 ولدة	 	8.3 اإىل	

انخفا�ش	 حيث	 من	 )جدول7-2(	 العربية	 بالدول	 مقارنة	

موؤ�شر	معدل	وفيات	الأمهات	ت�شبقها	الكويت	وقطر	والرابعة	

من	حيث	انخفا�ش	معدل	الولدات	لدى	املراهقات		ت�شبقها	

ليبيا	وتون�ش	و	اجلزائر.	اأن	عمان	والتي	هي	ال�شاد�شة	من	

الرتتيب	 �شجلت	 الب�شرية	 التنمية	 مرتفعة	 الدول	 �شمن	

حيث	 من	 والرابع	 الأمهات	 وفيات	 معدل	 حيث	 من	 الثالث	

اأبعاد	 توازن	 يوؤكد	 مما	 املراهقات,	 لدى	 الولدات	 معدل	

التنمية	املختلفة	فيها	.

اجلدول	)2	-	7(	معدل	وفيات	الأمهات	يف	الدول	العربية

معدل وفيات االأمهات

لكل 100000 مولود حي

37الإمارات

12قطر

32البحرين

4الكويت

13.4عمان

97ليبيا

18ال�شعودية

100تون�ش

62الأردن

180اجلزائر

130م�شر

130�شوريا

240املغرب

430اليمن

650جيبوتي

450ال�شودان

234الدول	العربية

فريق	 وح�شابات	 	2010 عام	 العامل	 يف	 الب�شرية	 التنمية	 تقرير	 امل�شدر:	

التنمية	الب�شرية	اعتمادا	على	البيانات	الوطنية

ب	– التمكني:		ل	حتظى	املراأة	يف	عموم	دول	العامل	بفر�ش	

متكافئة	مع	الرجل	يف	العمل	ال�شيا�شي	ويقا�ش	ذلك	بن�شبة	

الن�شاء	اإىل	الرجال	من	جمموع	املقاعد	الربملانية.	ول	يزال	

برملان	 املائة	وكان	 التمثيل	عند	16	يف	 لهذا	 العاملي	 املعدل	

رواندا	يف	عام	2008	الربملان	الأول	ذو	الأغلبية	الن�شائية.	

ويف	عمان	بلغت	ح�شة	الن�شاء	9.1%	من	املقاعد	يف	املجال�ش	

حرية	 اآفاق	 تو�شيع	 يف	 العلمي	 التح�شيل	 وي�شهم	 النيابية.	

املراأة	وقدرتها	على	الت�شاوؤل	والتفكري	والت�شرف	وامل�شاركة	

يف	املناق�شات	العامة	وا�شتخدام	املعلومات,	كما	اأنها	متلك	

حظوظا	اأوفر	يف	احل�شول	على	عمل	لئق	والعناية	ب�شحتها	

ت�شمني	 مت	 فقد	 لذلك	 املبادرات.	 واتخاذ	 اأ�شرتها	 و�شحة	

اجلن�شني	 بني	 الفوارق	 موؤ�شر	 اجلن�شني	 بني	 الفوارق	 دليل	

يف	التح�شيل	العلمي	الثانوي	والعايل.	وت�شري	بيانات	م�شح	

دخل	ونفقات	الأ�شرة		يف	ال�شلطنة	اإىل	اأن	36%	من	الن�شاء	

التعليم	 على	 ح�شلن	 قد	 اأكرث	 اأو	 �شنة	 	25 عمر	 يف	 اللتي	

التي	 الولدات	 ن�شبة	 ارتفعت	

جترى	حتت	اإ�شراف	اأخ�شائيني	

اإىل	 	%95 من	 مهرة	 �شحيني	

	1995 عامي	 بني	 	%98.6

الن�شبة	 من	 لتقرتب	 و2008	

الكاملة

عموم	 يف	 املراأة	 حتظى	 ل	 	

متكافئة	 بفر�ش	 العامل	 دول	

ال�شيا�شي	 العمل	 الرجل	يف	 مع	

ويقا�ش	ذلك	بن�شبة	الن�شاء	اإىل	

املقاعد	 جمموع	 من	 الرجال	

املعدل	 يزال	 ول	 الربملانية.	

	16 عند	 التمثيل	 لهذا	 العاملي	

يف	املائة
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الثانوي	اأو	اأعلى	يف	مقابل	46%	من	الرجال.	وقد	زادت	هذه	

الزيادة		 معدل	 كان	 ولكن	 الن�شاء	 اأو	 للرجال	 �شواء	 الن�شبة	

الفجوة	 ات�شاع	 اإىل	 يوؤدي	 مما	 الرجال	 بني	 ت�شارعا	 اأكرث	

بينهما.	)انظر	امللحق	الإح�شائي	اجلدول	-	4(	.

ج	-	�شوق	العمل	:		تراوحت	ن�شبة	م�شاركة	املراأة	يف	القوى	

العاملة	عند	حوايل	20%	خلل	الفرتة	2006-2009,	ولكن	

اإىل	 	2010 العام	 تعداد	 نتائج	 ح�شب	 ارتفعت	 الن�شبة	 هذه	

25,2%.	واملق�شود	بالقوى	العاملة	العاملون	والباحثون	عن	

م�شاهمة	 ن�شبة	 من	 	%30 حوايل	 متثل	 الن�شبة	 وهذه	 العمل	

القوى	 يف	 امل�شاركة	 ن�شبة	 اأن	 بالذكر	 وجدير	 الرجال.	

العاملة,	على	ما	حتمله	من	مدلول	,	اإل	اأنها	حتجب	التمييز	

يف	الوظائف	يف	�شوق	العمل	وفارق	الأجور	بني	اجلن�شني.

عمل	 عن	 الن�شاء	 بحث	 دوافع	 من	 باأن	 يرى	 من	 وهنالك	

وبالتايل	ارتفاع	معدل	م�شاركة	املراأة	يف	�شوق	العمل	يف	بع�ش	

ولذلك	 الأ�شرة.	 منها	 تعاين	 التي	 الفقر	 حالة	 هو	 البلدان	

فاإن	ارتفاع	م�شتوى	امل�شاركة	يف	�شوق	العمل	يف	بنجلدي�ش	

ارتفاع	 اأ�شبابه	 من	 يكون	 قد	 عمان	 يف	 عنه	 مثًل	 وكمبوديا	

معدلت	الفقر	فيهما	مقارنة	بعمان.

	,0.451 لل�شلطنة	 اجلن�شني	 بني	 الفوارق	 دليل	 بلغ	 وقد	

اأقل	 عمان	 ت�شجل	 وبذلك	 ال�شابقة.	 املوؤ�شرات	 با�شتخدام	

قيمة	لدليل	الفوارق	بني	اجلن�شني	بني	الدول	العربية	التي	

اإىل	 الأقرب	 البلد	 اأنها	 اأي	 دولة(,	 بيانات)16	 عنها	 تتوفر	

حتقيق	امل�شاواة	بني	اجلن�شني	من	بني	الدول	العربية.	وعلى	

من	 اأي	 يف	 عربية	 دولة	 اأف�شل	 لي�شت	 عمان	 اأن	 من	 الرغم	

املوؤ�شرات	امل�شتخدمة	يف	الدليل	اإذ	ياأتي	ترتيبها	الثالثة	من	

انخفا�ش	 الرابعة	من	حيث	 و	 الأمهات	 وفيات	 معدل	 حيث	

معدل	خ�شوبة	املراهقات,	والدولة	قبل	الأخرية	يف	جمال	

امل�شاهمة	يف	قوة	العمل	لكنها	كانت	الأف�شل	باحت�شاب	قيمة	

عمان	 يف	 اجلن�شني	 بني	 الفوارق	 دليل	 وميثل	 املكونات.	 كل	

الدليل	 و	80%	من	 العربية	 الدول	 ال�شائد	يف	 امل�شتوى	 ثلثي	

املراأة	 و�شع	 اأن	 يعني	 مما	 الب�شرية	 التنمية	 مرتفعة	 للدول	

الن�شبي	يف	عمان	اأف�شل	من	امل�شتوى	املتو�شط	للدول	العربية	

والدول	مرتفعة	التنمية	الب�شرية	على	حد	�شواء.

2	-	4	-	2	:	دليل	التنمية	الب�شرية	املرتبط	بنوع	اجلن�ش	:

دليل	 لحت�شاب	 ملئمة	 بيانات	 قاعدة	 توفر	 لعدم	 نظرا	 	 	

	, الفوارق	بني	اجلن�شني	على	م�شتوى	املناطق	واملحافظات	

فقد	راأينا	ح�شاب	دليل	التنمية	الب�شرية	املرتبط	بنوع	اجلن�ش	

والذي	ا�شتخدم	يف	تقارير	التنمية	الب�شرية	منذ	عام	1995,	

اجلدول)5(	 من	 ويتبني	 	, الوطنية	 البيانات	 على	 اعتمادا	

اأن		دليل	التنمية	الب�شرية	املرتبط	 يف	امللحق	الإح�شائي	,	

بنوع	اجلن�ش	يقل	عن	دليل	التنمية	الب�شرية	بحوايل	%5.4	

ومناطق	 حمافظات	 جميع	 على	 ذلك	 وي�شري	 	. للعمانيني	

بني	 التفاوت	 اأن	 كما	 متفاوتة,	 بدرجات	 ولكن	 ال�شلطنة	

التنمية	 الب�شرية	املرتبط	بنوع	اجلن�ش	ودليل	 التنمية	 دليل	

الباطنة	و11%	يف	 كان	13%	يف	منطقة	 للعمانيني	 الب�شرية	

م�شندم.		مما	يدل	على	انخفا�ش	التنمية	الب�شرية		للإناث	

عن	الذكور	فيهما	.

	و	اإذا	اقرتبنا	اأكرث	من	مكونات	الدليل	جند	اأن	قيمة		دليل	

الدليل	عامة	 اأكرب	من	 بنوع	اجلن�ش	 املرتبط	 املتوقع	 العمر	

اأطول	 املراأة	 اأن	 حقيقة	 مع	 يتفق	 حيث	 بغريب	 لي�ش	 وهذا	

توقع	 بني	 الفرق	 في�شل	 	, الرجل	 من	 املتو�شط	 يف	 عمرا	

احلياة	عند	امليلد	اإىل	خم�ش	�شنوات	للعمانيني	.

كما	ي�شل	معدل	معرفة	القراءة	والكتابة	اإىل	حوايل		%92	

للذكور	و	83%	للإناث	)تعداد	العام	2010(	ولكن	ل	يوجد	

هذا	 و�شيعمل	 بالتعليم.	 اللتحاق	 ن�شبة	 يف	 يذكر	 فارق	

التقارب	يف	ن�شبة	القيد	على	تقلي�ش	التفاوت	م�شتقبل	يف	

ن�شبة	معرفة	القراءة	والكتابة	بني	البالغني	الذكور	والإناث.	

املحلي	 الناجت	 من	 احل�شة	 يف	 الأكرب	 التفاوت	 يظل	 ولكن	

ت�شعة	 نحو	 الذكور	 ح�شة	 تبلغ	 حيث	 للعمانيني	 الإجمايل	

اأمثال	ما	هي	عليه	للإناث.	وبالتايل	تقل	قيمة	دليل	الناجت	

املرتبط	باجلن�ش	 الب�شرية	 التنمية	 لدليل	 الإجمايل	 املحلى	

	.%11 بن�شبة	 الب�شرية	 التنمية	 لدليل	 املناظرة	 القيمة	 عن	

وكما	هو	احلال	يف	مكونات	التنمية	الب�شرية	الأخرى	تتفاوت	

املناطق	واملحافظات	يف	الفروق	بني	الن�شاء	والرجال	يف	هذا	

ال�شدد	حيث	تقل	قيمة	دليل	الناجت	املحلى	الإجمايل	لدليل	

املناظرة	 القيمة	 عن	 باجلن�ش	 املرتبط	 الب�شرية	 التنمية	

لدليل	التنمية	الب�شرية	بن�شبة	7%	يف	حمافظة	م�شقط	و%29	

امل�شاركة	 انخفا�ش	 اإىل	 ذلك	 ويعزى	 الو�شطى.	 منطقة	 يف	

القت�شادية	للإناث	التي	ت�شل	اإىل	24%	للعمانيني	.)انظر	

امللحق	الإح�شائي	اجلدول	-	5(

الإطار	)2-6(	:	مطلوب	املزيد	من	اجلهود	لإزالة	

الفوارق	بني	الرجل	واملراأة

تقريبا	 الن�شبي	 امل�شتوى	 بنف�ش	 والإناث	 الذكور	 يتمتع	

مقارنة	 الإناث	 تعليم	 وم�شتوى	 املتوقع	 العمر	 حيث	 من	

بالذكور,	اإل	اأن		امل�شتوى	الن�شبي	للإناث	يقل	عن	امل�شتوى	

املكت�شب	مما	يعك�ش	 بالدخل	 يتعلق	 للذكور	فيما	 املقابل	

الذي	 القت�شادي	 الو�شع	 ه�شا�شة	 	- بعيد	 حد	 اإىل	 	-

تعي�شه	املراأة.	بعبارة	اأخرى,	ينبغي	اأن	ترتكز	جهود	اإزالة	

الفوارق	ما	بني	الرجال	والن�شاء	على	ت�شجيع	املراأة	على	

دخول	�شوق	العمل	ورفع	م�شتوى	التعليم	و	املهارات	لها	مع	

اأن	هناك	جهودًا	تبذل	حاليا	يف	هذا	الجتاه.

التنمية	 دليل	 بني	 التفاوت	 اأن	

بنوع	اجلن�ش	 املرتبط	 الب�شرية	

الب�شرية	 التنمية	 ودليل	

للعمانيني	كان	13%	يف	منطقة	

م�شندم.		 يف	 و%11	 الباطنة	

انخفا�ش	 على	 يدل	 مما	

عن	 للإناث	 	 الب�شرية	 التنمية	

الذكور	فيهما

القوى	 يف	 امل�شاركة	 ن�شبة	 اأن	

من	 حتمله	 ما	 على	 العاملة,	

مدلول	,	اإل	اأنها	حتجب	التمييز	

العمل	 �شوق	 يف	 الوظائف	 يف	

وفارق	الأجور	بني	اجلن�شني
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وحتتل	ال�شلطنة	الرتتيب	ال�شاد�ش	�شمن	الدول	العربية	وفقا	

للرتتيب	 م�شاو	 وهو	 اجلن�ش,	 بنوع	 املرتبط	 التنمية	 لدليل	

الذي	حتتله	وفقا	لدليل	التنمية	الب�شرية	,ح�شب	ال�شكل7-2,	

مما	ي�شري	اإىل	متاثل	و�شع	الإناث	مقارنة	بالذكور	يف	الدول	

العربية	مرتفعة	التنمية	الب�شرية.	

2	-	5	:	موؤ�شرات	ر�شا	العمانيني	عن	ظروفهم	

املعي�شية	:

تعترب	ال�شلطنة	من	الدول	العربية	الرائدة	يف	جمال	الهتمام	

نفذت	 فقد	 احلديث.	 ال�شامل	 مبفهومه	 الرفاه	 بقيا�ش	

جمموعة	من	امل�شوحات	الإح�شائية	الوطنية	للأ�شرة	غطت	

خمتلف	جوانب	احلياة	كان	من	بينها	م�شح	قيا�ش	الظروف	

مدى	 عن	 العمانيني	 الأفراد	 اآراء	 ل�شتبيان	 املعي�شية,	

والتعليم	 وال�شحة	 بالطعام	 املتعلقة	 اجلوانب	 عن	 ر�شاهم	

الأمان	 و�شبكات	 والرتفيه	 الفراغ	 ووقت	 والبيئة	 وال�شكن	

	. القت�شادية	 والفر�ش	 ال�شخ�شية	 وال�شلمة	 الجتماعي	

كما	مت	ا�شتبيان	اآراءهم	ب�شاأن	الظروف	املعي�شية	ككل	وقت	

اإجراء	امل�شح	ومدى	قوة	احلوافز	نحو	التغيري	من	حيث	مدى	

حت�شني	التعليم	ال�شخ�شي	وحت�شني	املقدرة	املهنية	وظروف	

	. امل�شتقبل	 حول	 توقعاتهم	 ا�شتبيان	 اإىل	 بالإ�شافة	 ال�شكن	

مت	 املعي�شية	 الظروف	 تلك	 عن	 الأفراد	 ر�شا	 مدى	 وملعرفة	

ح�شاب	دليل	تقع	قيمته	ما	بني	ال�شفر	ومائة	لكل	جانب	من	

املطلق	 الر�شا	 ال�شفر	عدم	 يعنى	 املذكورة	حيث	 اجلوانب	

بينما	تعنى	املائة	الر�شا	التام	.

التجمع	 املعي�شية	ح�شب	 الر�شا	عن	الظروف	 	: 	1	-	5	-	2

ال�شكاين	:

قيمة	 اأن	 اإىل	 املعي�شية	 الظروف	 قيا�ش	 م�شح	 نتائج	 ت�شري	

لظروفهم	 بالن�شبة	 العمانيني	 املواطنني	 لدى	 الر�شا	 دليل	

املعي�شية	احلالية	ككل	ت�شل	اإىل	56	نقطة,	اأي	اأعلى	قليًل	

من	املتو�شط.	اأما	اجلوانب	التي	حت�شل	على	اأعلى	م�شتوى	

حيث	 ال�شخ�شية	 ال�شلمة	 فهي	 الر�شا	 م�شتويات	 من	

يليه	 نقطة,	 	69	 اإىل	حوايل	 الر�شا	عنها	 دليل	 قيمة	 ت�شل	

	63 و	 	64 ت�شل	 بقيم	 والطعام	 ال�شحة	 ثم	 	)66( التعليم	

التي	حتوز	على	 اأما	اجلوانب	 التوايل,	)�شكل	8-2(.	 على	

م�شتويات	اأدنى	من	الر�شا	فهي		الفر�ش	القت�شادية	يليها	

املعي�شية	 الظروف	 ثم	 	)47( الجتماعي	 الأمان	 �شبكات	

قيمة	 بلغت	 فقد	 التغيري,	 نحو	 للحافز	 بالن�شبة	 اأما	 	.)49(

لديهم	 العمانيني	 الأفراد	 اأن	 اأي	 نقطة,	 	60 الر�شا	 دليل	

م�شتوى	عال	ن�شبيا	من	احلوافز	نحو	التغيري,	هذا	بالإ�شافة	

اإىل	اأن	العمانيني	لديهم	توقعات	مرتفعة	نحو	امل�شتقبل	حيث	

بلغت	قيمة	الدليل	62.	

الإطار	)2-7(	:	متطلبات	حت�شني	م�شتوى	الر�شا	

لدى	العمانيني

	لكي	يتم	حت�شني	جممل	الر�شا	والرفاه	لدى	العمانيني	,	

فاأن	الأمر	يتطلب	الأمر	حت�شني	م�شتوى	كل	من	الفر�ش	

القت�شادية	و�شبكات	الأمان	الجتماعي.

ال�شكل	)2	-	7(	:	دليل	التنمية	الب�شرية	املرتبط	بنوع	اجلن�ش	للدول	العربية)2007-2000(

																	امل�شدر:	تقارير	التنمية	الب�شرية	العاملية

الدول	 من	 ال�شلطنة	 تعترب	

جمال	 يف	 الرائدة	 العربية	

الرفاه	 بقيا�ش	 الهتمام	

مبفهومه	ال�شامل	احلديث
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ال�شكل	 يف	 املو�شحة	 النتائج	 وت�شري	

)2-9(	اإىل	تقارب	قيم	دليل	الر�شا	

عن	الظروف	املعي�شية	اإىل	حد	كبري	

يتطابق	 حيث	 والقرى,	 احل�شر	 بني	

العمانيني	 ر�شا	 م�شتوى	 تقريبًا	

املقيمني	يف	القرى	مع	م�شتوى	اأولئك	

احل�شرية	 املناطق	 يف	 املقيمني	

	54( ككل	 املعي�شية	 ظروفهم	 ب�شان	

وتزيد	 التوايل(.	 على	 نقطة	 	 و56	

العمانيني	 الأفراد	 ر�شا	 م�شتويات	

اأولئك	 عن	 احل�شر	 يف	 املقيمني	

جلميع	 بالن�شبة	 القرى	 يف	 املقيمني	

جوانب	الرفاه	با�شتثناء	جانب	�شبكات	ال�شمان	الجتماعي,	

ال�شحة	وال�شلمة	ال�شخ�شية.	

2	-	5	-	2	:	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	املحافظات:

قيمة	 يف	 وا�شحة	 تباينات	 وجود	 عدم	 اإىل	 البيانات	 ت�شري	

عام,	 وبوجه	 املحافظات.	 بني	 فيما	 الإجمايل	 الر�شا	 دليل	

عن	 ر�شا	 الأكرث	 باأنهم	 وال�شرقية	 الداخلية	 �شكان	 ميتاز	

ظروفهم	املعي�شية	ككل	)حوايل	58	و57	على	التوايل(.	ومع	

�شجلت	معدلت	ر�شا	ل	 اأنها	 اإل	 العا�شمة	 	م�شقط	هي	 اأن	

تختلف	كثريا	عن	املتو�شط	العام	لكافة	املحافظات	واملناطق	

ال�شخ�شية,	 ال�شلمة	 جانب	 با�شتثناء	 اجلوانب	 معظم	 يف	

ومناطق	 حمافظات	 �شمن	 الأدنى	 م�شقط	 تعترب	 حيث	

ال�شلطنة	يف	م�شتوى	الر�شا	عن	هذا	اجلانب.	)انظر	امللحق	

الإح�شائي(

وحظيت	ال�شلمة	ال�شخ�شية	باأعلى	م�شتوى	للر�شا	يف	جميع	

املحافظات	من	بني	كافة	اأوجه	الر�شا	,اإذ	بلغ	68	نقطة.اأما	

املناطق	 من	 فان	عدد	 املختلفة	 الر�شا	 �شعيد	جوانب	 على	

واملحافظات	�شجلت	وب�شكل	فردي	نقاطا	اأعلى	,	مثل	م�شتوى	

ر�شا	�شكان	بع�شها	عن	ال�شلمة	ال�شخ�شية	والتعليم.	

2	-	5	-	3	:	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	اجلن�ش	والعمر	:

عند	ت�شنيف	الأفراد	العمانيني	ح�شب	اجلن�ش	,	يلحظ	اأن	

الظروف	 جوانب	 كافة	 عن	 تقريبًا	 متماثل	 الر�شا	 م�شتوى	

دليل	 قيمة	 وت�شل	 	. الإجمايل	 املعي�شة	 وم�شتوى	 املعي�شية	

الر�شا	عن	م�شتوى	املعي�شة	الإجمايل	اإىل	55	نقطة	بالن�شبة	

للذكور	والإناث	على	حد	�شواء.	اأما	بالن�شبة	جلوانب	الظروف	

املعي�شية,	فت�شري	النتائج	اإىل	ت�شاوي	قيمة	دليل	الر�شا	بني	

م�شتوى	 يزيد	 بينما	 اجلوانب,	 غالبية	 يف	 والإناث	 الذكور	

ر�شا	الذكور	عن	الإناث	مبقدار	نقطة	واحدة	فقط	بالن�شبة	

واحلوافز	 القت�شادية	 الفر�ش	 الفراغ,	 وقت	 التعليم,	 اإىل	

نحو	التغري,	وتزيد	قيمة	الدليل	مبقدار	ثلث	نقاط	بالن�شبة	

الإح�شائي	 امللحق	 ال�شيارة	)انظر	 تغيري	 اأو	 ال�شراء	 خلطة	

اجلدول	-	7(.

اأما	بالن�شبة	للعمر,	فقد	مت	ت�شنيف	الأفراد	العمانيني	اإىل	

جمموعتني؛	الأفراد	الأقل	من	25	�شنة	و25	�شنة	فاأكرث.	ول	

توجد	ب�شورة	عامة	اأية	اختلفات	يف	م�شتوى	ر�شا	الأفراد	

ح�شب	العمر	حيث	ت�شل	قيمة	الدليل	اإىل	55	نقطة	ب�شرف	

ت�شري	 النتائج	 �شكل	2-10(.	هذه	 العمر)اأنظر	 النظر	عن	

اإىل	اأن	تقدم	العمر	بالن�شبة	للأفراد	العمانيني	يزيد	قليًل	

يف	 املعي�شية	 الظروف	 غالبية	 عن	 ر�شاهم	 م�شتوى	 من	

ال�شلطنة	وعن	توقعاتهم	للم�شتقبل.

ال�شكل	)2-8(:	قيم	دليل	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية

امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

ال�شكل	)2-9(:	قيم	دليل	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	)قرى	,	ح�شر(

امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

العا�شمة	 هي	 م�شقط	 	 اأن	 مع	

ر�شا	 معدلت	 �شجلت	 اأنها	 اإل	

املتو�شط	 عن	 كثريا	 تختلف	 ل	

املحافظات	 لكافة	 العام	

اجلوانب	 معظم	 يف	 واملناطق	

ال�شلمة	 جانب	 با�شتثناء	

ال�شخ�شية,	حيث	تعترب	م�شقط	

حمافظات	 �شمن	 الأدنى	

م�شتوى	 يف	 ال�شلطنة	 ومناطق	

الر�شا	عن	هذا	اجلانب

الأفراد	 ر�شا	 م�شتويات	 تزيد	

احل�شر	 املقيمني	يف	 العمانيني	

القرى	 يف	 املقيمني	 اأولئك	 عن	

الرفاه	 جوانب	 جلميع	 بالن�شبة	

�شبكات	 جانب	 با�شتثناء	

ال�شحة	 الجتماعي,	 ال�شمان	

وال�شلمة	ال�شخ�شية
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الإطار	)2-8(	:	م�شتويات	ال�شعادة	بني	امل�شنني	يف	

ال�شلطنة

امل�شح	 والذي	جاء	�شمن	 للم�شنني	 الوطني	 امل�شح	 اظهر	

ال�شحي	العاملي	الذي	اأجرته		وزارة	ال�شحة	عام	2009,	

اأنهم	 ي�شعرون	 كانوا	 العمانيني	 امل�شنني	 من	 	%71.4 اأن	

لديهم	 كان	 منهم	 	%26.2 وان	 جدا	 �شعداء	 اأو	 �شعداء	

اأن	 ي�شعرون	 الذين	 ن�شبة	 وان	 بال�شعادة.	 معتدل	 �شعور	

حياتهم	�شيئة	اأو	�شيئة	للغاية	كانت	2.4%	فقط.

املعي�شية	ح�شب	احلالة	 الظروف	 الر�شا	عن	 	: 	4 	- 	5 	- 	2

التعليمية	:

ومدى	 العمانيني	 للأفراد	 التعليمي	 للم�شتوى	 بالن�شبة	 اأما	

تاأثريه	على	م�شتوى	الر�شا,	فاإن	نتائج	امل�شح	ت�شري	ب�شورة	

عامة	اإىل	عدم	وجود	اختلفات	جوهرية	يف	م�شتوى	الر�شا	

مع	اختلف	امل�شتوى	التعليمي,	اإل	للأفراد	احلا�شلني	على	

العايل	حيث	يزيد	م�شتوى	ر�شا	هوؤلء	الأفراد	عن	 التعليم	

ببقية	 باملقارنة	 اجلوانب	 وغالبية	 ككل	 املعي�شية	 الظروف	

امللحق	 )انظر	 التعليم	 يف	 املختلفة	 امل�شتويات	 يف	 الأفراد	

بالن�شبة	 التعليم	 عن	 الر�شا	 دليل	 ويبلغ	 الإح�شائي(.	

للأفراد	الذين	مل	يح�شلوا	على	اأي	تعليم	نظامي	60	نقطة	

بالن�شبة	 نقطة	 	72 حوايل	 اإىل	 الر�شا	 دليل	 يزيد	 بينما	

للأفراد	احلا�شلني	على	التعليم	العايل.	اأي�شًا	يزيد	م�شتوى	

الر�شا	مع	زيادة	امل�شتوى	التعليمي	بالن�شبة	جلانب	ال�شكن	

والبيئة,	واحلوافز	نحو	التغيري.	

الإطار	)2-9(	:	علقة	م�شتويات	الر�شا	مب�شتويات	

التعليم

بامل�شتوى	 ب�شدة	 القت�شادية	 الفر�ش	 عن	 الر�شا	 يتاثر	

التعليمي.	ولذلك	يتعني	العمل	على	تقلي�ش	التفاوتات	يف	

وخا�شة	 التعليمية	 امل�شتويات	 تباين	 عن	 الناجتة	 الر�شا	

التعليمية	 امل�شتويات	 رفع	 طريق	 عن	 العايل,	 التعليم	

التعليم	 اإىل	 الو�شول	 فر�ش	 ت�شهيل	 وحماولة	 للأفراد	

العايل.

الظروف	 عن	 الر�شا	 	: 	5 	- 	5 	- 	2

املعي�شية	ح�شب	م�شتوى	املعي�شة	:

وفيما	يخ�ش	ر�شا	العمانيني	ح�شب	

مت	 فقد	 املعي�شة,	 م�شتوى	 فئات	

اأق�شام	 ثلثة	 اإىل	 العمانيني	 تق�شيم	

والذي	 املعي�شي	 للم�شتوى	 وفقًا	

يعتمد	على	ن�شبة	الإنفاق	على	املواد	

الغذائية.	)امل�شتوى	املعي�شي	املرتفع	

لوحظ	 وقد	 واملنخف�ش(.	 واملتو�شط	

اأن	م�شتوى	الر�شا	ل	يتاأثر	بامل�شتوى	

قيمة	 ت�شل	 حيث	 لل�شكان	 املعي�شي	

ب�شرف	 نقطة	 اإىل	55	 الر�شا	 دليل	

وهذه	 املعي�شي.	 امل�شتوى	 عن	 النظر	

الظروف	 لقيا�ش	 ال�شابق	 امل�شح	 نتيجة	 النتيجة	تختلف	عن	

املعي�شية	والذي	اأ�شار	اإىل	زيادة	ال�شعور	بالر�شا	مع	ارتفاع	

امل�شتوى	املعي�شي	للأفراد.	

اإىل	 الر�شا	 فيها	 مييل	 والتي	 اجلوانب	 بع�ش	 وهناك	

الأمان	 �شبكات	 مثل	 املعي�شي,	 امل�شتوى	 بتح�شن	 النخفا�ش	

امللحق	 )انظر	 ال�شخ�شية.اأنظر	 وال�شلمة	 الجتماعي	

الإح�شائي	اجلدول	-	7(	.

	2	-	5	-	6	:	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	معدل	الإعالة	:

لغر�ش	قيا�ش	ر�شا	ال�شكان	العمانيني	ح�شب	معدل	الإعالة,	

لها	 اأ�شر	 يف	 يعي�ش	 الأول	 	: ق�شمني	 اإىل	 ال�شكان	 تق�شيم	 مت	

منخف�ش	 معدل	 لها	 اأ�شر	 يف	 والثاين	 مرتفع	 اإعالة	 معدل	

للإعالة.	وت�شري	البيانات	اإىل	عدم	وجود	اختلفات	وا�شحة	

قيمة	 ت�شل	 اإذ	 الإعالة.	 معدل	 ح�شب	 الر�شا	 م�شتوى	 يف	

اأ�شر	 دليل	الر�شا	اإىل	56	نقطة	لل�شكان	الذين	يعي�شون	يف	

فقط	 نقطة	 	55 اإىل	 الدليل	 يقل	 بينما	 الإعالة,	 منخف�شة	

)�شكل	 للإعالة	 مرتفع	 معدل	 ذات	 اأ�شر	 يف	 يعي�شون	 للذين	

	.)11-2

ال�شكل	)2-10(:	قيم	دليل	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	العمر

امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

اجلوانب	 بع�ش	 هناك	

اإىل	 الر�شا	 فيها	 مييل	 والتي	

امل�شتوى	 بتح�شن	 النخفا�ش	

�شبكات	 مثل	 	, املعي�شي	

وال�شلمة	 الجتماعي	 الأمان	

ال�شخ�شية
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	2-	5	-	7	:	معدلت	الر�شا	عن	بع�ش	املوؤ�شرات	الفرعية	

للظروف	املعي�شية	:

وال�شمان	 القت�شادية(	 )الفر�ش	 الدخل	 عن	 الر�شا	 	 	- اأ	

الجتماعي	:

بالفر�ش	 اخلا�ش	 الإجمايل	 الر�شا	 دليل	 قيمة	 تنخف�ش	

القت�شادية,	�شواء	يف	احل�شر	اأو	القرى.	ففي	احل�شر	تبلغ	

على	 احل�شول	 اأمكانية	 اأدلة	 تت�شمن	 )والتي	 الدليل	 قيمة	

وظيفة,	اإمكانية	احل�شول	على	قر�ش	جتارى,	�شهولة	النفاذ	

ار�ش	 على	 احل�شول	 و�شهولة	 منتجات,	 لبيع	 ال�شوق	 اإىل	

زراعية,	بالإ�شافة	اإىل	الراتب	وم�شتوى	الأ�شعار(	حوايل	45	

نقطة.اأما	قيمة	دليل	الر�شا	ملوؤ�شرات	الفر�ش	القت�شادية	

ل�شكان	القرى,	فانه	ينخف�ش	عن	احل�شر	بفارق	نقطة	اإىل	

خم�ش	نقاط.	

الفر�ش	 موؤ�شرات	 جلميع	 بالن�شبة	 الر�شا	 م�شتوى	 ويزيد	

القت�شادية	مع	زيادة	امل�شتوى	التعليمي	للأفراد	العمانيني	

)�شكل	 زراعية.	 اأر�ش	 على	 احل�شول	 �شهولة	 عدا	 فيما	

	.)12-2

وبالرغم	من	انخفا�ش	قيمة	دليل	الر�شا	جلميع	موؤ�شرات	

اأنه	قد	زاد	زيادة	ملحوظة	مقارنة	 اإل	 ال�شمان	الجتماعي	

ال�شمان	 �شبكات	 حت�شن	 على	 يدل	 مما	 ال�شابق,	 بامل�شح	

الجتماعي.		

ب	-	الر�شا	عن	توافر	احلاجات	الأ�شا�شية	:

حالة	 عن	 العمانية	 الأ�شر	 ر�شا	 من	 جيدة	 درجة	 هناك	

يف	 و66	 احل�شر	 يف	 	67 الر�شا	 دليل	 يبلغ	 حيث	 	, الطعام	

القرى.	اأما	بالن�شبة	اإىل	حالة	مياه	ال�شرب	فاأن	دليل	الر�شا	

)�شكل	 القرى.	 يف	 و55	 احل�شر	 يف	 	61 	 اإىل	 ي�شل	 	 عنها	

2-13(,	مما	يوؤكد	على	�شرورة	حت�شني	حالة	مياه	ال�شرب	

بني	 اخلدمات	 م�شتوى	 يف	 التفاوتات	 لتقلي�ش	 القرى	 يف	

احل�شر	والقرى.

ال�شكل	)2	-13(	:	قيم	دليل	الر�شا	عن	حالة	

الطعام	وال�شراب	وفقًا	للتجمع	ال�شكاين

امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

ال�شكل	)2-11(:	قيم	دليل	الر�شا	عن	الظروف	املعي�شية	ح�شب	معدل	الإعالة

امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

ال�شكل	)2-12(:	قيم	دليل	الر�شا	ملوؤ�شرات	الفر�ش	الإقت�شادية	وفقًا	للحالة	التعليمية	للعمانيني

امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

قيمة	 انخفا�ش	 من	 وبالرغم	

موؤ�شرات	 جلميع	 الر�شا	 دليل	

اأنه	 اإل	 الجتماعي	 ال�شمان	

قد	زاد	زيادة	ملحوظة	مقارنة	

يدل	 مما	 ال�شابق,	 بامل�شح	

ال�شمان	 �شبكات	 حت�شن	 على	

الجتماعي

ر�شا	 من	 جيدة	 درجة	 هناك	

حالة	 عن	 العمانية	 الأ�شر	

دليل	 يبلغ	 حيث	 	, الطعام	

الر�شا	67	يف	احل�شر	و66	يف	

حالة	 اإىل	 بالن�شبة	 اأما	 القرى.	

الر�شا	 دليل	 فاأن	 ال�شرب	 مياه	

عنها		ي�شل	اإىل		61	يف	احل�شر	

و55	يف	القرى
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الر�شا	 والبيئة,	فان	م�شتوى	 ال�شكن	 اأما	فيما	يخ�ش	حالة	

احل�شر,	 اإىل	 بالقيا�ش	 القرى	 يف	 حم�شو�ش	 ب�شكل	 اقل	

حول	 الهواء	 وم�شتوى	 الكهربائية	 	 الطاقة	 تكلفة	 عدا	 فيما	

ال�شكن.	حيث	اأن	م�شتوى	ر�شا	العمانيني	عن	حالة	ال�شكن	

يف	احل�شر	يبلغ	57	نقطة	بينما	ينخف�ش	يف	القرى	لي�شل	

اإىل	50	نقطة	فقط.	ينخف�ش	ب�شدة	ر�شا	ال�شكان	عن	تكلفة	

نقطة	 و40	 	38( احل�شر	 يف	 وخا�شة	 الكهربائية	 	 الطاقة	

ل�شكان	احل�شر	والقرى	على	التوايل(.	ويقل	م�شتوى	الر�شا	

ب�شكل	عام	حيث	 اإمكانية	احل�شول	على	قر�ش	�شكني	 عن	

يبلغ	,	36	و41	للقرى	واحل�شر	على	التوايل.

ج	-	الر�شا	عن	امل�شتوى	التعليمي	:

املوؤ�شرات	 جلميع	 الر�شا	 اأدلة	 ترتفع	 التعليم,	 جمال	 ويف	

الفرعية	ل�شكان	احل�شر	عن	�شكان	القرى.	وي�شري	الرتفاع	

للأ�شر	 والكتابة	 القراءة	 على	 املقدرة	 موؤ�شر	 لدليل	 الكبري	

	)72.6 مقابل	 	78( القروية	 بالأ�شر	 مقارنة	 احل�شرية	

القراءة	 على	 املقدرة	 اأهمية	 تدرك	 القروية	 الأ�شر	 اأن	 اإىل	

م�شتواها	 رفع	 اإىل	 ال�شديدة	 باحلاجة	 وت�شعر	 والكتابة	

املهنية.	 املهارة	 تطوير	 لإمكانية	 النتيجة	 ونف�ش	 التعليمي.	

والإناث	عن	موؤ�شرات	 الذكور	 الر�شا	بني	 ويتفاوت	م�شتوى	

مل�شتوى	 بالن�شبة	 الذكور	 عن	 للإناث	 يرتفع	 حيث	 التعليم,	

اإىل	 الو�شول	 ل�شهولة	 وبالن�شبة	 والكتب	 واملدر�شة	 التعليم	

املقدرة	 الذكور	يف	 للإناث	عن	 الدليل	 يقل	 بينما	 املدر�شة.	

على	القراءة	والكتابة	واملهارة	املهنية,	مما	ي�شري	اإىل	حاجة	

الإناث	لرفع	م�شتواهن	التعليمي	واملهني.	

د	-	الر�شا	عن	توقعات	امل�شتقبل	واحلافز	نحو	التغيري	:

	,) قادمة	 �شنة	 )خلل	 امل�شتقبلية	 التوقعات	 يخ�ش	 وفيما	

ب�شكل	 القت�شادي	 الو�شع	 ب�شاأن	 تفاوؤل	 العمانيون	 يبدى	

عام	وب�شاأن	تقييم	التوقعات	للم�شتقبل,	ثم	تفاوؤل	اقل	ب�شاأن	

و�شع	الأ�شرة	املايل	�شواء	للح�شر	اأو	القرى	)67	نقطة	على	

م�شتوى	احل�شر	والقرى(,	بينما	�شكان	احل�شر	اأكرث	ر�شا	

من	�شكان	القرى	عن	و�شع	الأ�شرة	املايل	)62	و59	للح�شر	

التفاوؤل	 بعدم	 ي�شعرون	 اأنهم	 اإل	 التوايل(.	 على	 والقرى	

الكامل	ب�شاأن	و�شع	الباحثني	عن	العمل	يف	امل�شتقبل	القريب	

)�شنة	قادمة(,	اإذ	تبلغ	قيمة	دليل	هذا	املوؤ�شر	53	للح�شر	

	16 بنحو	 ارتفعت	 قد	 الدليل	 هذا	 قيمة	 ولكن	 للقرى.	 و51	

اأنه	 يوؤكد	 مما	 	,2000 عام	 عن	 والقرى	 احل�شر	 يف	 نقطة	

مهم	 قلق	 م�شدر	 ت�شكل	 البطالة	 م�شكلة	 اأن	 من	 بالرغم	

هذه	 اأهمية	 ولكن	 امل�شتقبلية	 توقعاتهم	 اإطار	 يف	 للعمانيني	

امل�شكلة	بداأت	يف	النخفا�ش	يف	الآونة	الأخرية.

�شكان	 فاأن	حما�ش	 التغيري,	 نحو	 فيما	يخ�ش	احلوافز	 اأما	

جلميع	 بالن�شبة	 القرى	 �شكان	 من	 قليل	 اأكرث	 احل�شر	

موؤ�شرات	احلوافز	نحو	التغري	وخا�شة	اإتاحة	التعليم	العايل	

للأبناء,	حيث	ت�شل	قيمة	دليل	الر�شا	اإىل	69	نقطة	بالن�شبة	

ل�شكان	احل�شر	بينما	ي�شل	الدليل	اإىل	68	ل�شكان	القرى.	

يلي	ذلك	حتم�شهم	للعمل	التطوعي	يف	املجالت	الجتماعية,	

التمرينات	 مبمار�شة	 ال�شخ�شية	 ال�شحة	 لتح�شني	 ثم	

العمانية	عمومًا	رغبة	ملحوظة	يف	 الريا�شية.	ولدى	الأ�شر	

جميع	 ويف	 	 املعي�شة.	 لتح�شني	 واجلهد	 الوقت	 تخ�شي�ش	

يف	 ال�شكان	 ر�شا	 م�شتوى	 اأن	 جند	 ال�شابقة	 املوؤ�شرات	 تلك	

القرى	يقل	يف	املتو�شط	بنقطتني	عن	م�شتوى	ر�شا	ال�شكان	

جلميع	 بالن�شبة	 للتغيري	 حتم�شًا	 اأكرث	 الذكور	 احل�شر.	 يف	

املجالت	من	الإناث,	فيما	عدا	العمل	التطوعي	يف	املجالت	

الجتماعية.	

هـ-	الر�شا	عن	وقت	الفراغ	والرتفيه	:		

اأما	بالن�شبة	لوقت	الفراغ	والرتفيه,	فيلحظ	من	البيانات	

ال�شكل	)2-14(	:	قيم	دليل	الر�شا	اخلا�ش	بوقت	الفراغ	والرتفيه	ح�شب	التجمع	ال�شكاين

																	امل�شدر:	م�شح	قيا�ش	الظروف	املعي�شية	2007م.

ال�شكن	 حالة	 يخ�ش	 فيما	

الر�شا	 م�شتوى	 فان	 والبيئة,	

اقل	ب�شكل	حم�شو�ش	يف	القرى	

بالقيا�ش	اإىل	احل�شر

للتغيري	 حتم�شًا	 اأكرث	 الذكور	

املجالت	 جلميع	 بالن�شبة	

العمل	 عدا	 فيما	 الإناث,	 من	

املجالت	 يف	 التطوعي	

الجتماعية
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اأن	الأ�شر	يف	احل�شر	اأكرث	ر�شا	من	الأ�شر	يف	القرى	جلميع	

موؤ�شرات	وقت	الفراغ	والرتفيه,	وهو	اأمر	متوقع	يف	ظل	توفر	

اأماكن	الرتفيه	يف	احل�شر	وباأ�شعار	وتكاليف	منا�شبة	للأ�شر	

فاأن	 الأن�شطة.	كذلك	 لتلك	 الو�شول	 احل�شرية	ومع	�شهولة	

الذكور	اأكرث	ر�شا	من	الإناث	بالن�شبة	جلميع	موؤ�شرات	وقت	

الفراغ	والرتفيه	.

2	-	6	:	اإ�شتغلل	الوقت	:

يعترب	الوقت	واحدًا	من	اأكرث	املوارد	اأهمية	,	فهو	مورد	ميكن	

ا�شتغلله	يف	ممار�شة	الأن�شطة	القت�شادية	اأو	لغر�ش	خلق	

موارد	ذاتية	كاملعرفة	اأو	العناية	بال�شحة	.	وينبغي	مراعاة	

التوازن	بني	ال�شتخدامات	املختلفة	للوقت	.حيث	اأن	لتوزيع	

الوقت	بني	املجالت	املختلفة	دللة	على	الأدوار	الجتماعية	

الجتماعي	 دورها	 يقت�شي	 فاملراأة	 	. املتاحة	 والفر�ش	

يق�شي	 حني	 يف	 املنزلية	 للأعمال	 اأطول	 وقت	 تخ�شي�ش	

الرجل	وقتًا	اأطول	يف	العمل	املدر	للدخل	.								

ويعترب	النوم	وال�شرتخاء	الأكرث	ا�شتهلكًا	لوقت	العمانيني	,	

النوم	 اليوم	)املق�شود	 ي�شتغرق	حوايل	41%	من	وقت	 انه	 اإذ	

الن�شاطات	 الأهمية	 تليه	يف	 ال�شرتخاء(	 او	 النوم	 او	حماولة	

الوقت	 من	 	%18 على	 ت�شتحوذ	 والتي	 والجتماعية	 الثقافية	

ومتثل	م�شاهدة	التلفزيون	اجلزء	الغالب	فيها	)�شكل15-2(.

واأكرث	الأن�شطة	ا�شتحواذًا	على	وقت	الرجال	العمانيني	هي	

العمل	املدر	للدخل	والن�شاطات	الثقافية	والجتماعية,	بينما	

اأكرث	 ال�شن	 وكبار	 بالأولد	 والعناية	 املنزلية	 الأعمال	 تعترب	

البيانات	 وتظهر	 	. الن�شاء	 وقت	 على	 ا�شتحواذًا	 الأعمال	

ال�شكل	)2	-15(	:		توزيع	الوقت	امل�شتخدم	يف	الأن�شطة	املختلفة	للعمانيني	)%(

																	امل�شدر:	م�شح		اإ�شتخدام	الوقت	2008/2007

ال�شكل	)2	-16(	:	الوقت	امل�شتخدم	يف	الأن�شطة	املختلفة	للعمانيني	ح�شب	العمر

																امل�شدر:	م�شح		اإ�شتخدام	الوقت	2008/2007

بالن�شبة	لوقت	الفراغ	والرتفيه,	

اأن	 البيانات	 من	 فيلحظ	

ر�شا	 اأكرث	 احل�شر	 يف	 الأ�شر	

جلميع	 القرى	 يف	 الأ�شر	 من	

موؤ�شرات	وقت	الفراغ	والرتفيه
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وقت	 ي�شتحوذ	على	13%	فقط	من	 	 للدخل	 املدر	 العمل	 اأن	

وقت	 من	 فقط	 	%4 عن	 يزيد	 ل	 بينما	 العمانيني	 الرجال	

الن�شاء.	اأما	الأعمال	املنزلية	والت�شوق	فهي	متثل	نحو	%19	

من	وقت	الن�شاء	بينما	متثل	8%	من	وقت	الرجال	.

ويلحظ	اأن	الوقت	املخ�ش�ش	للعمل	من	قبل	الرجال	والن�شاء	

مياثل	ذلك	الذي	كان	يخ�ش�ش	للعمل	عام	2000م.

	وفيما	يخ�ش	مقدار	الوقت	املخ�ش�ش	للأن�شطة	مع	تقدم	

ال�شن,	ي�شري	ال�شكل	)2-16(	اأنه	بانتقال	الأفراد	من	الفئة	

العمرية	15-24	�شنة,	اإىل	الفئات	الأعلى	يف	ال�شن	ينخف�ش	

الثقافية	 للأن�شطة	 وقت	 يخ�ش�شونه	من	 ما	 كبري	 اإىل	حد	

	24-15 العمرية	 الفئة	 من	 بالنتقال	 وخا�شة	 والجتماعية	

اإىل	25-34	�شنة.	

للنوم	 املخ�ش�ش	 الوقت	 يف	 ب�شيط	 انخفا�ش	 يحدث	 كما	

وال�شرتخاء	مع	النتقال	من	الفئة	العمرية	15-24	اإىل	25-

تقدم	 مع	 اأخرى	 مرة	 الزيادة	 الوقت	يف	 يبداأ	 ثم	 �شنة,	 	34

العمر	لي�شل	اإىل	610	دقيقة	يف	اليوم	للأ�شخا�ش	45	�شنة	

فاأكرث.	اأما	بالن�شبة	للعناية	ال�شخ�شية,	فت�شري	النتائج	اإىل	

عدم	وجود	اأي	اختلفات	مع	تقدم	العمر.			وعلى	النقي�ش,	

يزيد	ب�شورة	ملحوظة	الوقت	املخ�ش�ش	للأعمال	املنزلية	

والعناية	بالأولد	وكبار	ال�شن	مع	تقدم	العمر	حتى	�شن	44	

املرحلة	 مع	 اأخرى	 مرة	 التناق�ش	 الوقت	يف	 يبداأ	 ثم	 �شنة,	

العمرية	45	�شنة	فاأكرث.	وبالن�شبة	للوقت	املخ�ش�ش	للعمل	

العمرية	 الفئة	 النتقال	من	 مع	 وا�شحة	 ب�شورة	 يزيد	 فانه	

يف	 يبداأ	 ولكنه	 �شنة,	 	34-25 العمرية	 الفئة	 اإىل	 	24-15

التناق�ش	تدريجيًا	مع	تقدم	العمر.	اأي�شًا,	ينخف�ش	الوقت	

اأو	 الدرا�شة	 تت�شمن	 والتي	 الأخرى	 للأن�شطة	 املخ�ش�ش	

حتى	 العمر	 تقدم	 مع	 الأخرى	 والأن�شطة	 وال�شلة	 التعلم	

الفئة	العمرية	45	 اأخرى	يف	 �شن	44	�شنة	ولكنه	يزيد	مرة	

�شنة	فاأكرث	وخا�شة	لل�شلة	�شواء	للرجال	اأو	الن�شاء.	

ب�شيط	 انخفا�ش	 يحدث	

للنوم	 املخ�ش�ش	 الوقت	 يف	

من	 النتقال	 مع	 وال�شرتخاء	

اإىل	 	24-15 العمرية	 الفئة	

الوقت	 يبداأ	 ثم	 �شنة,	 	34-25

مع	 اأخرى	 مرة	 الزيادة	 يف	

	610 اإىل	 لي�شل	 العمر	 تقدم	

دقيقة	يف	اليوم	للأ�شخا�ش	45	

�شنة	فاأكرث
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اخلل�شة	

حققت	عمان	تقدما	ملمو�شا	يف	جميع	جمالت	التنمية	 		-1

الب�شرية	ول�شيما	يف	موؤ�شرات	بناء	را�ش	املال	الب�شري	

من	�شحة	وتعليم	.	وعلى	الرغم	من	الزيادة	امللحوظة	

يف	ن�شيب	الفرد	من	الناجت	املحلي	الإجمايل		لل�شلطنة	

كان	 الب�شرية	 التنمية	 موؤ�شرات	 يف	 التح�شن	 اأن	 األ	 ا,	

يكن	 مل	 القت�شادي	 النمو	 اأن	 على	 يدل	 مما	 	, اأ�شرع	

اأدل	 ولي�ش	 	. عمان	 يف	 التقدم	 لهذا	 الوحيد	 احلافز	

يف	 الب�شرية	 التنمية	 تقرر	 اإليه	 تو�شل	 مما	 ذلك	 على	

العامل	2010م	من	اأن	)عمان	تعد	الدولة	الأوىل	عامليًا	

الب�شرية	يف	الفرتة	 التنمية	 التقدم	يف	دليل	 من	حيث	

من	1970	وحتى	2010م	وكذلك	يف	موؤ�شرات	ال�شحة	

والتعليم(.

	وبلغت	قيمة	دليل	التنمية	الب�شرية		يف	عمان	0.755	يف	 	-2

عام	2010م	)وفقًا	للح�شابات	الوطنية(	مما	و�شعها	

�شمن	جمموعة	الدول	مرتفعة	التنمية	الب�شرية	.	وقد	

ارتفع	ترتيبها	من	)	89(	يف	عام	1997م	اإىل	املرتبة)	

ترتيبها	 اأ�شبح	 2010م	 عام	 ويف	 	, 2001م	 عام	 	)71

البلدان	 بني	 اخلام�شة	 عمان	 ترتيب	 وياأتي	 	.)53(

العربية.		وكان	بامكان	اأن	حتقق	تقدما	اأف�شل	مقارنة	

مبا	اأوتيت	من	دخل.

ارتفع	العمر	املتوقع	للعمانيني	عند	الولدة	من	57.5	 	-3

�شنة	يف	عام	1980	اإىل	76.1	عام	2010.	وبلغ	معدل	

	2010 العام	 يف	 للعمانيني	 والكتابة	 القراءة	 معرفة	

م�شتوى	 على	 املقدر	 املعدل	 من	 اأعلى	 ,وهو	 	%87,8 	,

التنمية	 مرتفعة	 الدول	 جميع	 بني	 الأقل	 لكنه	 العامل,	

ن�شبة	 عمان	 وحققت	 	. دولة	 	44 وعددها	 الب�شرية	

التحاق	عالية	يف	التعليم	الأ�شا�شي	)البتدائي(,	بلغت	

للعمانيني	يف	 اللتحاق	 ن�شب	 وتزيد	 96%	عام	2009.	

الفئة	العمرية	6	-	17	�شنة	عن	95%	جلميع	الأعمار.

اإما	التعليم	العايل,	فاإن	ن�شب	اللتحاق	به		ومع	كونها	

ارتفعت	اإىل	26.4%	يف	العام	2010/2009م	,	اإل	اأن	

هذه	الن�شبة	مل	تزل	متوا�شعة.

-15( عمان	 يف	 ال�شباب	 حالة	 على	 الوقوف	 ولغر�ش	 	-4	

الب�شرية	 للتنمية	 خا�ش	 دليل	 ح�شاب	 مت	 	, عاما(	 	29

املناظر	 الدليل	 قيمة	 قيمته	 فاقت	 وقد	 لل�شباب,	

	0.823 ال�شباب	 دليل	 قيمة	 بلغت	 اإذ	 ككل.	 للمجتمع	

للعمانيني	,	مقارنة	ب	0.733	للمجتمع	العماين	ككل.	

وبالتايل	فاإن	ال�شباب	العماين	يعد	ذي	م�شتوى	تنمية	

ل�شك	 ومما	 	.)., 	8 	 من	 )اأكرث	 جدا	 مرتفعة	 ب�شرية	

فيه	اأن	ال�شباب	العماين	اأف�شل	تعليما	ومن	املحتمل	اأن	

بالأجيال	 مقارنة	 جيدة	 وب�شحة	 اأطول	 حياة	 يعي�شوا	

التي	�شبقتهم.

بنوع	 املرتبط	 الب�شرية	 التنمية	 يف	 التفاوت	 لقيا�ش	 		-5

اجلن�ش		ت�شتخدم	موؤ�شرات	دليل	الفوارق	بني	اجلن�شني	

وهي	ال�شحة	الإجنابية	ون�شبة	احل�شول	على	التعليم	

ون�شبة	م�شاركة	املراأة	يف	القوى	العاملة	.	وقد	بلغت	قيمة	

دليل	الفوارق	بني	اجلن�شني	لل�شلطنة	0.451		.	وبذلك	

اجلن�شني	 بني	 الفوارق	 لدليل	 قيمة	 اأقل	 عمان	 ت�شجل	

بني	الدول	العربية	التي	تتوفر	عنها	بيانات)16	دولة(,	

اأي	اأنها	الأقرب	اإىل	حتقيق	امل�شاواة	بني	اجلن�شني	من	

بني	تلك	الدول.

املرتبط	 الب�شرية	 التنمية	 دليل	 احت�شاب	 مت	 كما	 	

التنمية	 دليل	 عن	 يقل	 انه	 ظهر	 والذي	 اجلن�ش	 بنوع	

معدل	 وي�شل	 الب�شرية	بحوايل	5.4%	للعمانيني	,		

للذكور		 	%92 	 حوايل	 اإىل	 والكتابة	 القراءة	 معرفة	

و83%	للإناث	ول	يوجد	فارق	يذكر	يف	ن�شبة	اللتحاق	

من	 احل�شة	 يف	 هو	 الأكرب	 التفاوت	 ولكن	 بالتعليم,	

الناجت	املحلي	الإجمايل	حيث	تبلغ	ح�شة	الذكور	نحو	

ت�شعة	اأمثال	ما	هي	عليه	للإناث.

ظروفهم	 عن	 العمانيني	 ر�شا	 موؤ�شرات	 لقيا�ش	 		-6

ال�شفر	 بني	 ما	 قيمته	 تقع	 دليل	 ح�شاب	 مت	 املعي�شية,	

قيمة	 وبلغت	 املعنية.	 اجلوانب	 من	 جانب	 لكل	 ومائة	

بالن�شبة	 العمانيني	 املواطنني	 لدى	 الر�شا	 دليل	

لظروفهم	املعي�شية	ككل	56	نقطة,	اأي	اأعلى	قليًل	من	

املتو�شط.	وح�شل	جانب	ال�شلمة	ال�شخ�شية	على		69	

نقطة,	يليه	التعليم	66	ثم	ال�شحة	والطعام	بقيم	ت�شل	

على	 حتوز	 التي	 اجلوانب	 اأما	 التوايل.	 على	 	63 و	 	64

م�شتويات	اأدنى	من	الر�شا	فهي		الفر�ش	القت�شادية	

تليها	�شبكات	الأمان	الجتماعي.

ويعترب	 اأهمية,	 املوارد	 اأكرث	 من	 واحدًا	 الوقت	 يعترب	 		-7

العمانيني	 لوقت	 ا�شتهلكًا	 الأكرث	 وال�شرتخاء	 النوم	

ي�شتحوذ	 	 للدخل	 املدر	 العمل	 اأن	 البيانات	 وتظهر	 	.

ل	 بينما	 العمانيني	 الرجال	 وقت	 من	 فقط	 	%13 على	

العمل	 وي�شتحوذ	 الن�شاء	 يزيد	عن	4%	فقط	من	وقت	

املدر	للدخل	والن�شاطات	الثقافية	على	اكرب	ح�شة	من	

والعناية	 املنزلية	 الأعمال	 تعترب	 بينما	 الرجال,	 وقت	

بالأولد	وكبار	ال�شن	اأكرث	الأعمال	ا�شتحواذًا	على	وقت	

الن�شاء.
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العماين	خلل	 القت�شاد	 م�شارات	 الف�شل	 هذا	 ي�شتعر�ش	

التنمية	 عن	 والثاين	 الأول	 التقريرين	 بني	 الواقعة	 الفرتة	

يف	 بو�شوح	 الإ�شارة	 �شبقت	 وكما	 ال�شلطنة.	 يف	 الب�شرية	

التقرير	الأول	فان	النمو	القت�شادي	ومع	انه	�شرط	اأ�شا�شي	

بجملة	 يقرتن	 اأن	 بدون	 يكفي	 ل	 انه	 اإل	 	, الب�شرية	 للتنمية	

�شروط	من	اأهمها	الإن�شاف	يف	توزيع	ثمار	ذلك	النمو.

تاأثري	 ذات	 تطورات	 جملة	 املذكورة	 الفرتة	 �شهدت	 ولقد	

اأهمها	 لعل	 ال�شلطنة.	 يف	 القت�شادي	 النمو	 على	 مبا�شر	

الرتفاع	الكبري	يف	اأ�شعار	النفط	التي	و�شلت	اإىل	حدود	140	

دولر	للربميل	يف	عام	2008	,	مما	اأدى	اإىل	ارتفاع	اإيرادات	

الإنفاق	احلكومي	 وزيادة	 النفطية	 ال�شلطنة	من	�شادراتها	

ب�شقيه	اجلاري	وال�شتثماري	ب�شكل	كبري.

	ول�شك	اأن	تلك	التطورات	كان	لها	اآثار	هامة	على	املتغريات	

القت�شادية	يف	البلد	,	بع�شها	كان	مبثابة	تاأثريات	خارجية	

اأثرت	على	احلياة	القت�شادية	وبع�شها	الآخر	كان	قد	تولد	

داخليا	كنتيجة	طبيعية	للعوامل	التي	ا�شرنا	اإليها	اآنفا.

والذي	 الآثار	 تلك	 اأهم	 احد	 هو	 مثل	 امل�شتورد	 فالت�شخم	

كان	من	اأ�شبابه	ارتفاع	اأ�شعار	الطاقة	وما	ترتب	عليها	من	

�شح	 اإىل	ح�شول	 اإ�شافة	 والإنتاج	 النقل	 تكاليف	 ارتفاع	يف	

يف	بع�ش	املواد		والعمالة	املاهرة	التي	زاد	الطلب	عليها	من	

الزيادات	يف	 �شارعت	ل�شتثمار	 التي	 النفطية	 البلدان	 قبل	

اأ�شعار	 �شهدت	 خمتلفة.كما	 م�شاريع	 يف	 النفطية	 اإيراداتها	

الغذاء	زيادات	كبرية	هي	الأخرى	نتيجة	ا�شتخدام	البع�ش	

جمديا	 اإنتاجه	 اأ�شبح	 الذي	 احليوي	 الوقود	 اإنتاج	 يف	 منها	

من	الناحية	القت�شادية.حيث	اأن	ارتفاع	اأ�شعار	النفط	جعل	

ا�شتخدامه	يف	اإنتاج	الوقود	احليوي	للتعوي�ش	عن	ا�شترياد	

يف	 العوائد	 وا�شتخدام	 ت�شديره	 من	 جدوى	 اأكرث	 النفط	

ا�شترياد	النفط,اإ�شافة	اإىل	عوامل	عديدة	اأخرى	مثل	زيادة	

ا�شتهلك	بع�ش	الدول	كالهند	وال�شني	نتيجة	التح�شن	يف	

م�شتويات	املعي�شة	فيها.

خلق	 اإىل	 اأدى	 الكبري	 احلكومي	 الإنفاق	 فان	 داخليا	 اأما	

املوارد	 على	 �شغطا	 �شكل	 م�شبوق	 غري	 اقت�شادي	 ن�شاط	

الطاقة	 ملحدودية	 نتيجة	 والب�شرية	 املادية	 القت�شادية	

ال�شتيعابية	للقت�شاد	العماين	وح�شول	بع�ش	الختناقات	

التي	قادت	اإىل	زيادات	يف	الأ�شعار.

الإطار	)3-1(	:	اأ�شباب	ارتفاع	تكاليف	املعي�شة	يف	

ال�شلطنة

اإن	التطورات	التي	�شهدتها	الفرتة	املا�شية	اأدت	جمتمعة	

,	�شواء	ب�شكل	م�شتقل	اأو	تفاعلي,	اإىل	ح�شول	زيادات	يف	

امل�شاريع	 تكاليف	 جعل	 مما	 وال�شتثمار	 البناء	 تكاليف	

املواد	 تكاليف	 وارتفعت	 قيا�شي	 ب�شكل	 ترتفع	 اجلديدة	

امل�شتوردة	واملنتجة	حمليا	وتكاليف	اخلدمات.

ولقد	كانت	نتيجة	ذلك	كله	,	ارتفاع	تكاليف	املعي�شة	مما	

واله�شة	 الدخل	 حمدودة	 الفئات	 على	 خا�ش	 ب�شكل	 اأثر	

الفرتة	 تلك	 يف	 �شادت	 التي	 الت�شخم	 معدلت	 وتظهر	 	,

مدى	هذه	الرتفاعات.

يف	ظل	هذه	الأو�شاع	واملتغريات	مت	تنفيذ	خطتني	خم�شيتني	

)2001-2005(واخلطة	 ال�شاد�شة	 اخلم�شية	 اخلطة	 هما	

منهما	 لكل	 كان	 .وقد	 	)2010-2006( ال�شابعة	 اخلم�شية	

جمموعة	من	الأهداف	الكلية	التي	ت�شتند	اإىل	الإطار	العام	

لإ�شرتاتيجية	التنمية	طويلة	الأجل)2020-1996(.

ويحاول	هذا	الف�شل	الوقوف	على	النتائج	الفعلية	للخطتني	

القت�شادية	 الق�شايا	 بع�ش	 درا�شة	 اإىل	 اإ�شافة	 املذكورتني	

اإىل	 امل�شتدامة,اإ�شافة	 الب�شرية	 بالتنمية	 ال�شلة	 ذات	

التحديات	التي	لزالت	تواجه	القت�شاد	العماين.

اخلم�شيتني	 للخطتني	 الكلية	 الأهداف	 	-1-3

ال�شاد�شة	وال�شابعة	:

1-	اأهداف	اخلطة	اخلم�شية	ال�شاد�شة	:

تتوزع	الأهداف	الكلية	للخطة	على	اأربعة	حماور	تتلخ�ش	مبا	

يلي	:	

التوازن	القت�شادي.	 	-

النمو	املتوا�شل. 	-

تنمية	القطاع	اخلا�ش. 	-

تنمية	املوارد	الب�شرية. 	-

الغذاء	 اأ�شعار	 �شهدت	 كما	

الأخرى	 هي	 كبرية	 زيادات	

منها	 البع�ش	 ا�شتخدام	 نتيجة	

الذي	 احليوي	 الوقود	 اإنتاج	 يف	

من	 جمديا	 اإنتاجه	 اأ�شبح	

الناحية	القت�شادية

ومع	 القت�شادي	 النمو	 فان	

للتنمية	 اأ�شا�شي	 �شرط	 انه	

الب�شرية	,	اإل	انه	ل	يكفي	بدون	

من	 �شروط	 بجملة	 يقرتن	 اأن	

اأهمها	الإن�شاف	يف	توزيع	ثمار	

ذلك	النمو
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2-اأهداف	اخلطة	اخلم�شية	ال�شابعة	:

الرئي�شية	 الأهداف	 على	 للخطة	 الكلية	 الأهداف	 اأ�شتملت	

اإ�شافة	 	, م�شتمرة	 اأهدافا	 تعترب	 والتي	 	, ال�شاد�شة	 للخطة	

التنموية	 التطورات	 اقت�شت	 جديدة	 اأهداف	 جمموعة	 اإىل	

وتتلخ�ش	 املعنية.	 للمرحلة	 تنموية	 كاأهداف	 اإدراجها	

الأهداف	اجلديدة	مبا	يلي:

حت�شني	خمرجات	التعليم	بكل	مراحله. 	-

تطوير	ورفع	كفاءة	اجلهاز	الإداري	للدولة. 	-

تعزيز	املوارد	املائية	والهتمام	بالبيئة	باعتبارها	احد	 	-

اأركان	التنمية	امل�شتدامة.

تنمية	املوؤ�ش�شات	ال�شغرية	وتطوير	املوؤ�ش�شات	املالية. 	-

اإعطاء	اأولوية	خا�شة	لأن�شطة	البحث	والتطوير	وتطوير	 	-

قطاع	تقنية	املعلومات.

3-2-	م�شتوى	اأداء	اخلطة	اخلم�شية	ال�شاد�شة	

مقارنة	باأهدافها:

3-2-1-	موؤ�شرات	القت�شاد	الكلي	:

1-	الناجت	املحلي	الإجمايل	:

ات�شمت	فرتة	اخلطة	بارتفاع	حجم	الناجت	املحلي	الإجمايل	

منو	 معدلت	 وكذلك	 ال�شنوات	 كل	 يف	 املخطط	 عن	 الفعلي	

	. اخلطة	 من	 الأخريتني	 ال�شنتني	 الناجت,ل�شيما	 ذلك	

واملخطط	 الفعلي	 النمو	 معدل	 بني	 الختلفات	 بلغت	 فلقد	

م�شتويات	عالية	,	اإذ	بلغ	معدل	النمو	املخطط	1.3	%	و%2.3	

اأما	املعدلت	الفعلية	 	, لل�شنتني	2004	و2005	على	التوايل	

اأن	تلك	 فقد	كانت	14.5%	و	25.3%	على	التوايل.ول�شك	

اأ�شبابها	وتطوير	 التوقف	عندها	ملعرفة	 ت�شتدعي	 الظاهرة	

واجلدول	 القت�شادية.	 التنبوؤات	 وبناء	 التخطيط	 اأ�شاليب	

اأن�شطة	نفطية	 )3	-1(	يبني	اجتاهات	مكونات	الناجت	من	

وغري	نفطية	خلل	�شنوات	اخلطة.

ب�شعر	 املتعلقة	 اجلوانب	 ول�شيما	 	, النفطية	 فالأن�شطة	

	, عليه	 ال�شيطرة	 ميكن	 ل	 خارجيا	 متغريا	 تعترب	 النفط,	

اأو	 �شعودا	 التغيري	 يف	 املبادرة	 متتلك	 يجعلها	 الذي	 الأمر	

نزول	�شاحبة	معها	الأن�شطة	غري	النفطية	التي	تتاأثر	�شلبا	

احلال	 بطبيعة	 النفطية.وهذه	 الأن�شطة	 بحركة	 اإيجابا	 اأو	

واحدة	من	�شمات	القت�شادات	الريعية.ويت�شح	من	اجلدول	

اأن	م�شاهمة	الأن�شطة	النفطية	وغري	النفطية	تتذبذب	حول	

ن�شبة	50%	خلل	�شنوات	اخلطة	مما	يوؤكد	العلقة	الع�شوية	

بينهما.	

للقت�شاد	 املطرد	 النمو	 وراء	 العوامل	 من	 جملة	 وتكمن	

اأ�شعار	 ارتفاع	 اأهمها	 لعل	 	, اخلطة	 �شنوات	 خلل	 الوطني	

النفط		التي	بلغ	متو�شطها	32	دولر	مقارنة	بال�شعر	املفرت�ش	

الطلب	 ارتفاع	 اإىل	 اإ�شافة	 	, دولرا	 	18 والبالغ	 اخلطة	 يف	

انتهجتها	 التي	 التو�شعية	 املالية	 ال�شيا�شة	 نتيجة	 املحلي	

وارتفاع	 الأ�شري	 ال�شتهلك	 معدلت	 وزيادة	 احلكومة	

معدلت	ال�شتثمار	وبدء	بع�ش	م�شاريع	التنويع	القت�شادي	

اجلدول	)3-1(:	م�شاهمة	الأن�شطة	النفطية	وغري	النفطية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	بالأ�شعار	اجلارية	)مليون	ر.ع.(

2005 2004 2003 2002 2001 2000 ال�صنة

5876 4078 3481 3300 3280 3745 اإجمايل	الأن�شطة	النفطية

6277 5527 4921 4515 4266 3837 اإجمايل	الأن�شطة	غري	النفطية

11883 9487 8283 7708 7459 7479 الناجت	املحلي	الإجمايل

25.3 14.5 7.5 3.3 0.3- 25.2 معدل	النمو	ال�شنوي		للناجت	املحلي	الإجمايل	%

50 43 42 43 44 50 ن�شبة	الأن�شطة	النفطية	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل

	امل�شدر	:	الكتاب	الإح�شائي	2010

ال�شرائب	 و�شايف	 املالية	 الو�شاطة	 مبلغ	 خ�شم	 اإىل	 تعود	 الإجمايل	 املحلي	 والناجت	 النفطية	 وغري	 النفطية	 الأن�شطة	 جمموع	 بني	 الفروقات	 ملحظة:	

والإعانات

اجلدول	)3-2(:	ن�شب	التغري	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	الفعلية	واملخططة	لل�شنوات	2005-2000	

)بالأ�شعار	اجلارية(	مليون	ر.ع

2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

11883 9487 8283 7708 7459 7479 الناجت	املحلي	الإجمايل	)	فعلي(

25.3 14.5 7.5 3.3 0.3	- - ن�شبة	التغري	%)	فعلي(

7844 7677 7577 7344 7005 7639 الناجت	املحلي	الإجمايل	)خمطط(

2.3 1.3 3.2 4.8 8.3		- - ن�شبة	التغري	%)	خمطط(

امل�شدر:	تقييم	اأداء	القت�شاد	الوطني	يف	خطة	التنمية	اخلم�شية	ال�شاد�شة	)2001-2005م(.والكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010	.

ول�شيما	 	, النفطية	 فالأن�شطة	

اجلوانب	املتعلقة	ب�شعر	النفط,	

تعترب	متغريا	خارجيا	ل	ميكن	

الذي	 الأمر	 	, عليه	 ال�شيطرة	

يف	 املبادرة	 متتلك	 يجعلها	

التغيري	�شعودا	اأو	نزول	�شاحبة	

النفطية	 غري	 الأن�شطة	 معها	

اإيجابا	 اأو	 �شلبا	 تتاأثر	 التي	

بحركة	الأن�شطة	النفطية
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يف	الإنتاج	وحت�شن	القدرة	الت�شديرية	للقت�شاد.	

وكما	 خمتلفة	 تبدو	 ال�شورة	 فان	 الثابتة	 بالأ�شعار	 اأما	

يظهرها	اجلدول	)3	-3(,حيث	يبدو	اثر	الت�شخم	وا�شحا	

بالأ�شعار	 النمو	 معدلت	 بني	 الكبرية	 الفروقات	 خلل	 من	

الثابتة	واجلارية.

2-	الدخار	وال�شتثمار	:

املحلي	 الناجت	 اإىل	 القومي	 للدخار	 الفعلي	 املعدل	 بلغ	

الإجمايل	25.4%	خلل	�شنوات	اخلطة	يف	حني	اأن	املعدل	

الدخار	 بلغ	 	, 	 املطلقة	 وبالأرقام	 	. 	%18.2 كان	 املخطط	

	1361 والبالغ	 باملخطط	 مقارنة	 ر.ع.	 مليون	 	2302 حوايل	

ويعود	ذلك	 زيادة	مقدارها	%69.	 بن�شبة	 اأي	 	, ر.ع.	 مليون	

اأ�شل	اإىل	ارتفاع	اأ�شعار	النفط	مقارنة	بالأ�شعار	املقدرة	من	

قبل	اخلطة.

ومن	البديهي	اأن	يتاأثر	ال�شتثمار	بالدخارات	املتاحة	�شواء	

تدفق	 ت�شجيع	 طريق	 عن	 تاأتي	 التي	 تلك	 اأو	 منها	 املحلية	

ال�شتثمار	 حجم	 ارتفع	 اأي�شا.وقد	 اخلارجية	 ال�شتثمارات	

املحلي	الإجمايل	خلل	فرتة	اخلطة	من	حوايل	912	مليون	

ر.ع.	عام	2000	اإىل	حوايل	2147	مليون	ر.ع.	عام	2005	,	

اإىل	 الناجت	املحلي	الإجمايل	 اإىل	 ن�شبة	ال�شتثمار	 مما	رفع	

18%	عام	2005	مقارنة	بحوايل	12%	عام	2000	.

الكلية	 ال�شتثمارات	 يف	 العام	 القطاع	 م�شاهمة	 كانت	 وقد	

ال�شتثمارات	 اإجمايل	 من	 	%65 حوايل	 �شكلت	 اإذ	 وا�شحة	

اإجمايل	 من	 	 	%74 حوايل	 اإىل	 ارتفعت	 	2001 عام	 يف	

ال�شتثمارات	يف	2005	.

ول	يعود	ذلك	اإىل	تراجع	ا�شتثمارات	القطاع	اخلا�ش	بالأرقام	

املطلقة	,	واإمنا	اإىل	الزيادات	الكبرية	يف	ا�شتثمارات	القطاع	

احلكومي	التي	منت	خلل	الفرتة	بن�شبة	46,6%	مقارنة	مبا	

هو	خمطط.حيث	ارتفعت	من	574	مليون	ر.ع.	عام	2000	

اإىل	1585	مليون	ر.ع.	عام	2005.علما	اأن	الرقم	املخطط	

كان	761	مليون	ر.ع.	لنف�ش	العام.

منت	 قد	 اأنها	 ومع	 	, اخلا�ش	 القطاع	 ا�شتثمارات	 اأن	 كما	

�شجلت	 قد	 اأنها	 اإل	 	, اخلطة	 فرتة	 خلل	 املطلقة	 بالأرقام	

منوا	�شالبا	مقارنة	مبا	هو	خمطط	بن�شبة	بلغت	حوايل	%32	

بلغ	 حيث	 	2005 �شنة	 يف	 اإل	 خمطط	 هو	 ما	 تتجاوز	 .ومل	

	477 حوايل	 مقابل	 ر.ع.	 مليون	 	562 حوايل	 الفعلي	 الرقم	

مليون	ر.ع.	كمبلغ	خمطط	لل�شتثمار.

اإىل	 اخلا�ش	 القطاع	 ا�شتثمارات	 يف	 النخفا�ش	 ويعزى	

	11 لأحداث	 ال�شلبية	 التاأثريات	 منها	 عوامل	 جمموعة	

وكذلك	 املنطقة	 يف	 ال�شتثمار	 مناخ	 على	 	2001 �شبتمرب	

ا�شرتاط	بع�ش	امل�شتثمرين	توفري	البنية	التحتية	قبل	ال�شروع	

با�شتثماراتهم	والتي	ا�شتغرقت	بع�ش	الوقت	للنتهاء	منها.

الأن�شطة	 يف	 اخلا�ش	 القطاع	 ا�شتثمارات	 ازدادت	 وقد	

الإنتاج	 زيادة	 اإىل	 النفط	 �شركات	 ل�شعي	 كنتيجة	 النفطية	

با�شتخدام	تقنيات	حديثة	اإ�شافة	اإىل	تنفيذ	بع�ش	امل�شاريع	

يف	 الكربى	 امل�شاريع	 بع�ش	 اإىل	 اإ�شافة	 الغاز	 على	 القائمة	

قطاعات	غري	نفطية	كال�شياحة	والعقارات.

دورا	 اأدت	 الداخلية	 العوامل	 من	 جمموعة	 فان	 	, وباملقابل	

كارتفاع	 	, اخلا�ش	 القطاع	 ا�شتثمارات	 حتفيز	 يف	 ايجابيا	

الوطني	 القت�شاد	 منو	 معدلت	 وت�شارع	 النفط	 اأ�شعار	

للحكومة	 املايل	 الو�شع	 وحت�شن	 العام	 الإنفاق	 وارتفاع	

وارتفاع	الحتياطي	وانخفا�ش	حجم	الدين	العام	وحت�شني	

واملتعلقة	 اخلا�ش	 للقطاع	 والتنظيمية	 القانونية	 الأطر	

ذلك	 نتيجة	 وغريها.وكانت	 والأرا�شي	 ال�شتثمار	 بقوانني	

حت�شني	اجلدارة	الئتمانية	لل�شلطنة	وتعزيز	ثقة	امل�شتثمرين	

املحليني	والأجانب	يف	القت�شاد	الوطني	.

3-العلقات	القت�شادية	اخلارجية	وميزان	املدفوعات	:	

وميزان	 اخلارجية	 بالتجارة	 املتعلقة	 البيانات	 تظهر	

ارتفاع	 نتيجة	 التجاري	 امليزان	 فائ�ش	 ارتفاع	 	, املدفوعات	

اأ�شعار	النفط	وارتفاع	ال�شادرات	غري	النفطية.اإذ	ارتفع	هذا	

الفائ�ش	من	2586	مليون	ر.ع.	عام	2000	اإىل	4100	مليون	

ر.ع.	عام	2005,	مما	جعل	ن�شبة	الفائ�ش	اإىل	الناجت	املحلي	

اجلدول	)	3-3	(	:الناجت	املحلي	الإجمايل	بالأ�شعار	اجلارية	والثابتة	خلل	الفرتة	2001-	2005		/	)مليون	ر.ع(

معدل النمو )%(

الناجت املحلي االإجمايل 

باالأ�صعار الثابتة لعام 

2000

معدل النمو )%(
الناجت املحلي االإجمايل 

باالأ�صعار اجلارية
ال�صنة

5.6 7895 0.3- 7459 2001

2.1 8058 3.3 7708 2002

0.4 8087 7.5 8283 2003

3.4 8362 14.5 9487 2004

4.0 8696 25.3 11883 2005

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

العام	 القطاع	 م�شاهمة	 كانت	

يف	ال�شتثمارات	الكلية	وا�شحة	

من	 	%65 حوايل	 �شكلت	 اإذ	

عام	 يف	 ال�شتثمارات	 اإجمايل	

2001	ارتفعت	اإىل	حوايل	%74		

يف	 ال�شتثمارات	 اإجمايل	 من	

2005

يف	 النخفا�ش	 ويعزى	

اخلا�ش	 القطاع	 ا�شتثمارات	

منها	 عوامل	 جمموعة	 اإىل	

لأحداث	 ال�شلبية	 التاأثريات	

مناخ	 على	 	2001 �شبتمرب	 	11

وكذلك	 املنطقة	 يف	 ال�شتثمار	

امل�شتثمرين	 بع�ش	 ا�شرتاط	

قبل	 التحتية	 البنية	 توفري	

ال�شروع	با�شتثماراتهم
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الإجمايل	ت�شتقر	عند	حوايل	35%	للعامني	2000	و2005	.

هو	 مبا	 مقارنة	 التجاري	 امليزان	 اأداء	 موؤ�شرات	 وتعترب	

خمطط	ايجابية	بالأرقام	املطلقة	حيث	بلغ	متو�شط	الفائ�ش	

باملخطط	 ر.ع.	مقارنة	 �شنوات	اخلطة	2542	مليون	 خلل	

البالغ	1509	مليون	ر.ع.	بزيادة	بلغت	ن�شبتها	حوايل	%68	.	

ومنت	ح�شيلة	ال�شادرات	ال�شلعية	خلل	فرتة	اخلطة	مبعدل	

�شنوي	بلغ	10,6%	وهو	يزيد	عن	املعدل	املخطط	بن�شبة	%39	

تقريبا.	ويعزى	الأداء	اجليد	لل�شادرات	ال�شلعية	اإىل	ارتفاع	

قبل	 من	 مرة	 لأول	 ال�شماد	 وت�شدير	 والغاز	 النفط	 اأ�شعار	

ال�شركة	العمانية	الهندية	لل�شماد.

ملحوظ	 ب�شكل	 الواردات	 قيمة	 ارتفعت	 فقد	 	, وباملقابل	

حوايل	 بلغ	 �شنوي	 منو	 ومبعدل	 	, املحلي	 الطلب	 قوة	 نتيجة	

12%	,	متجاوزة	بذلك	معدل	منوها	املخطط	والبالغ	%4.3	

�شنويا.

و�شهدت	املوازين	اجلارية	الأخرى	عجزا	اكرب	من	املخطط	

كميزان	اخلدمات	والدخل	والتحويلت	اجلارية	.وقد	اأدى	

يف	 العجز	 ارتفاع	 اإىل	 والغاز	 النفط	 �شركات	 اإرباح	 ارتفاع	

مقارنة	 	%11.7 حوايل	 بلغ	 �شنوي	 مبعدل	 الدخل	 ميزان	

ميزان	 اأي�شا	عجز	 وارتفع	 البالغ	حوايل	%7.2.	 باملخطط	

التحويلت	اجلارية	نتيجة	الزيادة	يف	اأعداد	العمالة	الوافدة	

مبعدل	�شنوي	بلغ	9.2%	مقارنة	باملخطط	البالغ	%0.3.

كانت	 ال�شافية	 النتيجة	 فان	 اإجمال	 تقدم	 ما	 �شوء	 وعلى	

ارتفاع	فائ�ش	امليزان	اجلاري	خلل	فرتة	اخلطة	مبعدل	منو	

بلغ	8.5%	مقارنة	مبعدل	منو	�شالب	متوقع	يبلغ	%29.5.

النفتاح	 درجة	 ارتفاع	 ا�شتمرار	 	 اإىل	 البيانات	 وت�شري	

ال�شادرات	 بن�شبة	 واملتمثل	 العامل	 على	 القت�شادي	

والواردات	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل	والتي	كانت	ترتاوح	

�شدة	 اإىل	 ي�شري	 ذلك	 اأن	 و87%.ول�شك	 	%82 	 حوايل	 بني	

ارتباط	القت�شاد	الوطني	بالقت�شاد	العاملي	من	ناحية	واىل	

�شدة	ح�شا�شيته	لل�شدمات	اخلارجية	من	ناحية	اأخرى.

كما	اأن	�شادرات	النفط	والغاز	ا�شتمرت	يف	ت�شكيلها	اجلزء	

ن�شبتها	%84	 بلغت	 ال�شادرات,	حيث	 اإجمايل	 الأعظم	من	

عام	2005	مقارنة	بن�شبة	83%	عام	2000	.

	4	-	كلفة	املعي�شة	والت�شخم	:

اأ�شا�شيا	 هدفا	 املواطنني	 معي�شة	 م�شتوى	 حت�شني	 يعترب	

اإىل	معدلت	منو	 الو�شول	 يقت�شي	 اأن	حتقيقه	 اإل	 	, للخطة	

منا�شبة	يف	القت�شاد	الوطني	وم�شتوى	مقبول	من	العدالة	

الأ�شعار.وقد	 يف	 ن�شبي	 وا�شتقرار	 النمو	 ثمار	 توزيع	 يف	

املحلي	 الناجت	 الفرد	من	 ن�شيب	 حتقق	معدل	منو	جيد	يف	

اإذ	ارتفع	من	3180	ر.ع.	يف	 	, الإجمايل	بالأ�شعار	اجلارية	

عام	2000	اإىل	4725	ر.ع.	عام	2005	ومبعدل	منو	�شنوي	

�شنويا.	 	%1.4 البالغ	 املخطط	 باملعدل	 مقارنة	 	%8.2 بلغ	

ويعود	ذلك	اإىل	منو	القت�شاد	من	ناحية	,	وتباطوؤ	معدلت	

منو	ال�شكان	من	ناحية	اأخرى.	وبطبيعة	احلال	فان	ن�شيب	

الفرد	من	الناجت	ل	يعترب	كافيا	للحكم	على	م�شتوى	املعي�شة	

احلقيقي	كونه	متو�شط	وطني	ل	مييز	بني	الفئات	الدخلية	

واملجتمعية	املختلفة.لذا	فان	نتائج	م�شوحات	نفقات	ودخل	

الأ�شرة	تعترب	الأكرث	قدرة	على	التعبري	عن	م�شتوى	املعي�شة	

احلقيقي	للأفراد	والأ�شر,	مع	اأن	الرتباط	وثيق	بني	الثنني.

ونظرا	لعدم	اإجراء	م�شوحات	لنفقات	ودخل	الأ�شرة	خلل	

الفرتة	2001-2005	,	�شوف	نكتفي	هنا	با�شتخدام	بيانات	

	2006 العام	 م�شح	 بنتائج	 ومقارنتها	 	2000 العام	 م�شح	

نظرا	لتقارب	الفرتات	الزمنية	من	ناحية	ولكون	بع�ش	اآثار	

وا�شحا	 .ويبدو	 لحقة	 فرتات	 يف	 تظهر	 التنموية	 الربامج	

من	بيانات	اجلدول)3-4	(,	ارتفاع	م�شتوى	الدخل	الفردي	

اأخذنا	 ما	 30%.واإذا	 بن�شبة	 الإنفاق	 وم�شتوى	 	%39 بن�شبة	

بنظر	العتبار	توا�شع	معدلت	الت�شخم	فان	تلك	الزيادات	

تعني	حت�شنا	حقيقيا	يف	م�شتوى	املعي�شة	للفرد	العماين.كما	

والدخل	 الإنفاق	 م�شتويات	 تطور	 تف�شر	 البيانات	 باقي	 اأن	

الأ�شرة	 م�شتوى	 وعلى	 ال�شكان	 لإجمايل	 املعي�شة	 وم�شتوى	

اأي�شا.

جدول)3-4	(	اإنفاق	ودخل	الفرد	والأ�شرة		ر.ع.

2007/2006 2000/99 االإنفاق

467 447 الأ�شرة	)	اإجمايل	ال�شكان(

612 483 الأ�شرة	)	عماين(

81 65 الفرد	)	اإجمايل	ال�شكان(

74 57 الفرد)	عماين(

2007/2006 2000/99 الدخل

666 606 الأ�شرة	)	اإجمايل	ال�شكان(

860 638 الأ�شرة	)	عماين	(

115 88 الفرد	)	اإجمايل	ال�شكان(

104 75 الفرد)	عماين(

امل�شدر	:	م�شوحات	نفقات	ودخل	الأ�شرة	,	2000/1999	و2007/2006

وفيما	يتعلق	بحركة	الأ�شعار	,	فان	موؤ�شراتها	كانت	ايجابية	

نتيجة	كفاءة	ال�شيا�شات	املالية	والنقدية	التي	طبقت	خلل	

�شالبا	 منوا	 الت�شخم	 معدلت	 �شجلت	 اخلطة.فقد	 فرتة	

خلل	عامي	2001	و	2002	بلغت	0.8	و	0.3	على	التوايل	

ت�شخم	 معدلت	 �شجلت	 فقد	 اللحقة	 ال�شنوات	 يف	 اأما	

طفيفة	تدرجت	لتبلغ	1.7	عام	2005	.وكان	من	نتيجة	ذلك	

اأن	الرقم	القيا�شي	لأ�شعار	امل�شتهلك	ارتفع	من	100	نقطة	

عام	2000	اإىل	101.6	عام	2005	.

ا�شتمرار	 	 اإىل	 البيانات	 وت�شري	

النفتاح	 درجة	 ارتفاع	

العامل	 على	 القت�شادي	

ال�شادرات	 بن�شبة	 واملتمثل	

املحلي	 الناجت	 اإىل	 والواردات	

ترتاوح	 كانت	 والتي	 الإجمايل	

بني	حوايل		82%	و%87

ن�شيب	 فان	 احلال	 وبطبيعة	

الفرد	من	الناجت	ل	يعترب	كافيا	

املعي�شة	 م�شتوى	 على	 للحكم	

وطني	 متو�شط	 كونه	 احلقيقي	

الدخلية	 الفئات	 بني	 مييز	 ل	

واملجتمعية	املختلفة
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5	-	املالية	العامة	:	

كان	الأداء	املايل	للخطة	اخلم�شية	ال�شاد�شة	جيدا	وجتاوزت	

موؤ�شراته	ما	هو	خمطط	وذلك	بف�شل	حت�شن	اأ�شعار	النفط	

مت	 التي	 وال�شيا�شات	 التدابري	 جمموعة	 واىل	 ناحية	 من	

�شنوات	 النفطي	خلل	 الإنتاج	 تراجع	كميات	 تبنيها.ورغم	

اخلطة	,	اإل	اأن	زيادة	اأ�شعار	النفط	اأدت	اإىل	ارتفاع	الإيرادات	

النفطية	 فالإيرادات	 خمطط.	 هو	 ملا	 وجتاوزها	 النفطية	

الإجمالية	ال�شنوية	املخططة	كانت	تبلغ	حوايل	1920	مليون	

بلغ	2932	 ال�شنوي	فقد	 الفعلي	 اأما	متو�شطها	 �شنويا,	 ر.ع.	

املخطط. عن	 	%53 حوايل	 بلغت	 بزيادة	 اأي	 	, ر.ع.	 مليون	

اأما	اليرادات	النفطية	ال�شافية	فقد	بلغ	متو�شطها	ال�شنوي	

2492	مليون	ر.ع.)ال�شايف	ي�شاوي	الإجمايل	مطروحا	منه	

التحويلت	اإىل	�شناديق	الحتياطي	وال�شتثمار(.

وحت�شنت	الإيرادات	غري	النفطية	,	مت�شمنة	الغاز	الطبيعي,	

	%19 حوايل	 بلغ	 �شنوي	 مبعدل	 ومنت	 اخلطة	 فرتة	 خلل	

.كما	 	2005 عام	 يف	 ر.ع.	 مليون	 	1349 حوايل	 اإىل	 لت�شل	

اأن	متو�شطها	ال�شنوي	بلغ	خلل	الفرتة	حوايل	989	مليون	

ر.ع.	مقارنة	باملخطط	البالغ	حوايل	681	مليون	ر.ع.	وكانت	

من	 الإجمالية	 احلكومية	 الإيرادات	 ارتفاع	 ماتقدم	 نتيجة	

عام	 ر.ع.	 مليون	 اىل4511	 	2000 عام	 ر.ع.	 مليون	 	2290

مقارنة	 ر.ع.	 مليون	 	3481 ال�شنوي	 متو�شطها	 .وبلغ	 	2005

باملخطط	البالغ	2563	مليون	ر.ع.	�شنويا.

و�شهد	الإنفاق	العام	خلل	فرتة	اخلطة	ارتفاعات	م�شتمرة	

�شنوي	 منو	 معدل	 مقابل	 	%9.6 بلغ	 �شنوي	 منو	 ومبعدل	

يبلغ	 اأن	 اإىل	 الجتاه	 ذلك	 اأدى	 لقد	 	.%0.8 يبلغ	 خمطط	

متو�شط	الإنفاق	ال�شنوي	3401	مليون	ر.ع.	مقارنة	باملخطط	

البالغ	2757	مليون	ر.ع.	�شنويا.

ارتفاع	 اإىل	 العام	 الإنفاق	 يف	 الزيادة	 اأ�شباب	 وتعود	

لتلبية	 املدنية	 للوزارات	 والإمنائية	 اجلارية	 امل�شروفات	

الحتياجات	الأ�شا�شية	للمواطنني	اإ�شافة	اإىل	ارتفاع	نفقات	

قطاعات	 على	 الإنفاق	 بلغ	 والغاز.وقد	 النفط	 اإنتاج	 تطوير	

التنمية	الجتماعية		689	مليون	ر.ع.	يف	العام	2005	متثل	

من	 	%16.4 ون�شبة	 املدنية	 امل�شروفات	 من	 	%39 ن�شبة	

اإجمايل	امل�شروفات.

وقد	�شعت	احلكومة	اإىل	ال�شتفادة	من	تنامي	الفائ�ش	املايل	

يف	تخفي�ش	حجم	الدين	العام	,	مما	اأدى	اإىل	خف�ش	الدين	

مقارنة	 ر.ع.	 مليون	 	1018 لي�شبح	 اخلطة	 نهاية	 يف	 العام	

بر�شيده	يف	بداية	اخلطة	والذي	بلغ	1457	مليون	ر.ع.	وكان	

اخلطة	 بداية	 يف	 م�شتواه	 عند	 العام	 الدين	 اإبقاء	 املخطط	

الناجت	 اإىل	 العام	 الدين	 ن�شبة	 انخفا�ش	 اإىل	 اأدى	 مما	 	,

	%8.6 اإىل	 اخلطة	 بداية	 يف	 	%19 من	 الإجمايل	 املحلي	

كدولة	 ال�شلطنة	 مكانة	 على	 ذلك	 حافظ	 نهايتها.وقد	 يف	

منخف�شة	املديونية,	كما	اأدت	التطورات	اليجابية	يف	الأداء	

حت�شن	 اإىل	 اخلطة	 فرتة	 خلل	 الوطني	 للقت�شاد	 املايل	

�شتاندرد	 موؤ�ش�شتا	 رفعت	 حيث	 للبلد.	 الئتمانية	 اجلدارة	

اند	بورز	وموديز	ت�شنيف	اجلدارة	الئتمانية	لل�شلطنة	عام	

2005	اإىل	مراتب	متقدمة	نتيجة	حل�شافة	�شيا�شتها	املالية	

وال�شتقرار	النقدي	وا�شتقرار	�شعر	ال�شرف	ووفرة	ال�شيولة	

الأجنبية.	

3-2-2-	املوؤ�شرات	القطاعية	:

1-قطاع	النفط:

�شعت	اإ�شرتاتيجية	التنمية	اإىل	خف�ش	درجة	العتماد	على	

للقت�شاد	 الإنتاجية	 القاعدة	 تنويع	 طريق	 عن	 النفط	

الوطني,	حيث	ا�شتهدفت	تخفي�ش	م�شاهمة	القطاع	النفطي	

يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	من		33,5%	عام	1995	اإىل	%9	

عام	2020	.اإن	ذلك	ل	يعني	بطبيعة	احلال	,	خف�ش	الناجت	

وبالتايل	 النفطية	 غري	 القطاعات	 ناجت	 زيادة	 بل	 النفطي	

زيادة	م�شاهمتها	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل.

�شنوات	 طوال	 بالرتاجع	 النفط	 اإنتاج	 معدلت	 وات�شمت	

اإذ	 	, الإنتاج	 بعمليات	 مرتبطة	 فنية	 اأ�شباب	 نتيجة	 اخلطة	

هبط	الإنتاج	من	846	األف	برميل	يوميا	اإىل	عام	2001	اإىل	

775	األف	برميل	عام	2005	.

امليدان	 يف	 التطورات	 من	 الكثري	 الفرتة	 هذه	 �شهدت	 وقد	

النفطي	مثل	توقيع	املزيد	من	التفاقيات	البرتولية	وزيادة	

نتيجة	 الربميل	 اإنتاج	 كلفة	 وارتفعت	 املوؤكد,	 الحتياطي	

ا�شتخدام	اأ�شاليب	وتقنيات	اإنتاج	حديثة	ومكلفة.كما	بذلت	

تطوير	 يف	 املحلي	 اخلا�ش	 القطاع	 م�شاهمة	 لزيادة	 جهود	

ال�شناعة	النفطية.

اجلدول	)3-5	(			موؤ�شرات	املالية	العامة	)2000-2005(	)مليون	ر.ع(

2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

4511 4040 3305 3010 2540 2290 اإجمايل	اليرادات

3162 2905 2316 2201 1875 1721 �شايف	اإيرادات	النفط

394 251 87 77 74 73 اإيرادات	الغاز	الطبيعي

955 884 902 732 591 496 اليرادات	غري	النفطية

4208 3810 3189 2940 2860 2656 اإجمايل	امل�شروفات

3179 2661 2373 2274 2188 2092 امل�شروفات	اجلارية

967 1035 700 587 557 492 امل�شروفات	ال�شتثمارية

62 114 116 79 116 73 امل�شاهمات	والدعم

303 236 140 82 311- 362- الفائ�ش	)+(	اأو	العجز	)-(

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

النفط	 اإنتاج	 وات�شمت	معدلت	

بالرتاجع	طوال	�شنوات	اخلطة	

مرتبطة	 فنية	 اأ�شباب	 نتيجة	

هبط	 اإذ	 	, الإنتاج	 بعمليات	

برميل	 األف	 	846 من	 الإنتاج	

يوميا	اإىل	عام	2001	اإىل	775	

األف	برميل	عام	2005

اند	 �شتاندرد	 موؤ�ش�شتا	 رفعت	

اجلدارة	 ت�شنيف	 وموديز	 بورز	

الئتمانية	لل�شلطنة	عام	2005	اإىل	

حل�شافة	 نتيجة	 متقدمة	 مراتب	

وال�شتقرار	 املالية	 �شيا�شتها	

ال�شرف	 �شعر	 وا�شتقرار	 النقدي	

ووفرة	ال�شيولة	الأجنبية
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2-قطاع	الغاز:

حيث	 جيدا	 اأداء	 اخلطة	 �شنوات	 خلل	 الغاز	 قطاع	 �شهد	

ازدادت	م�شاهمته	يف	الناجت	ومت	تغطية	املزيد	من	املناطق	

احلديثة. التقنيات	 تطبيق	 وازداد	 ال�شتك�شاف	 باتفاقيات	

اإن�شاء	 مت	 الغاز	 من	 املولدة	 امل�شافة	 القيمة	 زيادة	 وبهدف	

عدد	من	ال�شناعات	املعتمدة	على	الغاز	مثل	�شركة	قلهات	

وم�شروع	 الهندية	 العمانية	 ال�شماد	 و�شركة	 امل�شال	 للغاز	

امليثانول	وم�شروع	ال�شماد	العماين	يف	�شحار.وارتفعت	ن�شبة	

م�شاهمة	القطاع	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	من	1.3%	عام	

2000	اإىل	3.7%	عام	2005	.

3-القطاع	ال�شناعي	:

لتحقيق	 املوؤهلة	 القطاعات	 من	 القطاع	 هذا	 يعترب	

اإ�شرتاتيجية	التنويع	القت�شادي	يف	البلد	وا�شتهدفت	اخلطة	

حتقيق	معدل	منو	�شنوي	يف	هذا	القطاع	يبلغ	11.7%.	وقد	

	%18.8 بلغ	 اإذ	 خمطط	 هو	 ما	 الفعلي	 النمو	 معدل	 جتاوز	

قطاع	 م�شاهمة	 ازدياد	 اإىل	 الزيادة	 معظم	 �شنوي.وتعود	

�شهد	 فقد	 التحويلية	 ال�شناعة	 اأما	 امل�شال,	 الطبيعي	 الغاز	

معدل	منوها	انخفا�شا	طفيفا	عن	املخطط	حيث	بلغ	املعدل	

املذكور	10.2%	مقارنة	باملخطط	البالغ	10.6%	�شنويا.

	وح�شل	بع�ش	التقدم	على	�شعيد	التوازن	الإقليمي	يف	توزيع	

اإن�شاء	املناطق	ال�شناعية	يف	 امل�شروعات	ال�شناعية	نتيجة	

�شحار	و�شور	وال�شروع	يف	اإقامة	املنطقة	احلرة	يف	�شللة	

عند	 الإقليمي	 التوازن	 تراعي	 التي	 واملعايري	 ناحية,	 من	

التجارة	 وزارة	 اعتمدتها	 التي	 اجلديدة	 امل�شاريع	 اإقامة	

وال�شناعة,	من	ناحية	اأخرى.	وبلغت	ن�شبة	م�شاهمة	القطاع	

مقارنة	 	 للعام	2005,	 الإجمايل	%14.3	 املحلي	 الناجت	 يف	

بن�شبة	9.3%	عام	2000	.

4-	قطاع	ال�شياحة	:

يعترب	قطاع	ال�شياحة	من	القطاعات	املعول	عليها	يف	اإجناح	

وجود	 لعدم	 ونتيجة	 انه	 اإل	 القت�شادي.	 التنويع	 �شيا�شة	

اأداءه	 القطاع,	فان	متابعة	 لهذا	 املتكاملة	 للح�شابات	 نظام	

ن�شاطات	 ي�شمل	 انه	 مع	 والفنادق	 املطاعم	 على	 اقت�شرت	

و�شركات	 ال�شياحي	 والإر�شاد	 ال�شفر	 كمكاتب	 اأخرى	

املحلي	 الناجت	 يف	 القطاع	 م�شاهمة	 الطريان.وكانت	

الإجمايل	متوا�شعة	حيث	بلغت	0.7	عام	2005,	وهي	نف�ش	

البالغ	 باملخطط	 ,	مقارنة	 العام	2000	 ن�شبة	م�شاهمته	يف	

.	%0.8

ولغر�ش	تفعيل	القطاع	اخلا�ش	,	فان	وزارة	ال�شياحة	قامت	

بعدد	من	الإجراءات	اأهمها	تقدمي	القرو�ش	املي�شرة	وتقدمي	

دعم	مبا�شر	لبع�ش	امل�شاريع	مثل	م�شروع	بر	اجل�شة	وقرية	

للجولف.اإ�شافة	 م�شقط	 ملعب	 وم�شروع	 ال�شياحية	 مرباط	

الأ�شا�شية	 البنية	 مرافق	 تنفيذ	 يف	 احلكومة	 م�شاهمة	 اإىل	

وال�شماح	 الأرا�شي	 وتخ�شي�ش	 ال�شرائب	 من	 والإعفاء	

التوازن	 ال�شياحية.ول�شمان	 امل�شاريع	 بالتملك	يف	 للأجانب	

الإقليمي	يف	توزيع	امل�شروعات	ال�شياحية	,	جرى	العمل	على	

ن�شر	امل�شاريع	ال�شياحية	بني	مناطق	ال�شلطنة	املختلفة.

ولعل	من	اأهم	ال�شيا�شات	التي	مت	تبنيها	يف	جمال	ال�شياحة	

هي	تلك	املتعلقة	بالتنمية	امل�شتدامة	وذلك	من	خلل	العمل	

على	احلفاظ	على	املقومات	الجتماعية	والبيئية	والثقافية.	

للتوعية	 برامج	 اإعداد	 مت	 الغر�ش	 هذا	 حتقيق	 ولأجل	

ال�شياحية	للتعريف	بالدور	الذي	ميكن	اأن	تقوم	به	ال�شياحة	

اإعطاء	 اإىل	 اإ�شافة	 العمل,	 فر�ش	 وتوفري	 الدخل	 رفع	 يف	

الأهايل	الأولوية	يف	العمل	يف	امل�شاريع	التي	تقام	وا�شرتاط	

�شياحية	 م�شاريع	 وتنفيذ	 البيئية	 املوافقات	 على	 احل�شول	

بيئية.

	5	-	قطاع	الزراعة	والرثوة	احليوانية	:

يحظى	هذا	القطاع	باأهمية	خا�شة	يف	اإ�شرتاتيجية	التنمية	

نظرا	لرتباطه	مبحاور	هامة	كالتنويع	القت�شادي	والتنمية	

الريفية	والأمن	الغذائي	ومتكني	املراأة.

وا�شتهدفت	اخلطة		معدل	لنموه	يبلغ	2.6%	�شنويا,	اإل	اأن	

النمو	الفعلي	بلغ	1.7%	نتيجة	ل�شحة	املياه	ب�شكل	اأ�شا�شي.

ونتيجة	لهذا	الرتاجع	فان	م�شاهمة	القطاع	يف	الناجت	املحلي	

اإىل	 	2000 عام	 	%2.1 من	 اأي�شا	 تراجعت	 قد	 الإجمايل	

1.5%	عام	2005	.

هو	 القطاع	 هذا	 اأداء	 تقييم	 يف	 املوؤ�شرات	 اأهم	 بني	 ومن	

بني	 من	 كان	 والذي	 الغذائي	 الأمن	 توفري	 يف	 م�شاهمته	

امليزان	 عجز	 ارتفع	 له.حيث	 املر�شومة	 اخلطة	 اأهداف	

بدوره	 قاد	 بلغ	5,9%	مما	 �شنوي	 الزراعي	مبعدل	 التجاري	

اإىل	ارتفاع	معامل	حمتوى	�شايف	الواردات	يف	الطلب	املحلي	

على	املنتجات	الزراعية	من	46.7%	عام	2000	اإىل	%50.7	

عام	2005	.	وبذلك	فان	هدف	زيادة	ن�شبة	الكتفاء	الذاتي	

الن�شبة			 تلك	 	 اأن	 	 حيث	 يتحقق	 مل	 الزراعية	 املنتجات	 من	

تراجعت	اأكرث.

املتعلقة	 تلك	 	, القطاع	 هذا	 م�شاكل	 اأهم	 بني	 من	 ولعل	

با�شتخدام	املياه	والرتبة	وعدم	حتقق	هدف	تعظيم	النتفاع	

بهما.فالعجز	املائي	ازداد	من	حوايل	83	مليون	مرت	مكعب	

واىل	 	1995 عام	 مكعب	 مرت	 مليون	 	285 اإىل	 	1988 عام	

نتائج	ذلك	 وكان	من	 	. مليون	مرت	مكعب	عام	2005	 	378

تفوق	 مبعدلت	 اجلوفية	 املياه	 من	 ال�شحب	 ازدياد	 العجز	

التجاري	 امليزان	 عجز	 ارتفع	

بلغ	 �شنوي	 مبعدل	 الزراعي	

5,9%	مما	قاد	بدوره	اإىل	ارتفاع	

معامل	حمتوى	�شايف	الواردات	

يف	الطلب	املحلي	على	املنتجات	

عام	 	%46.7 من	 الزراعية	

2000	اإىل	50.7%	عام	2005	

.وبذلك	فان	هدف	زيادة	ن�شبة	

املنتجات	 من	 الذاتي	 الكتفاء	

اأن		 	 حيث	 يتحقق	 مل	 الزراعية	

تلك	الن�شبة			تراجعت	اأكرث

من	 ال�شياحة	 قطاع	 يعترب	

عليها	 املعول	 القطاعات	

التنويع	 �شيا�شة	 اإجناح	 يف	

ونتيجة	 انه	 اإل	 القت�شادي.	

للح�شابات	 نظام	 وجود	 لعدم	

فان	 	, القطاع	 لهذا	 املتكاملة	

على	 اقت�شرت	 اأداءه	 متابعة	

انه	 مع	 والفنادق	 املطاعم	

ي�شمل	ن�شاطات	اأخرى	كمكاتب	

ال�شياحي	 والإر�شاد	 ال�شفر	

و�شركات	الطريان
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يف	 اجلوفية	 املياه	 منا�شيب	 خف�ش	 مما	 التغذية	 معدلت	

بع�ش	املناطق	وقاد	اإىل	تداخل	مياه	البحر	مع	املياه	اجلوفية	

املكثف	 ال�شتخدام	 اأن	 اإىل	 بالتايل.اإ�شافة	 ملوحتها	 ورفع	

للأ�شمدة	الكيماوية	وخا�شة	من	قبل	العمالة	الوافدة	بهدف	

تدهور	 اإىل	 اأدى	 قد	 الق�شري,	 املدى	 على	 العائد	 تعظيم	

خ�شوبة	الرتبة.	ول�شك	اأن	تلك	املوؤ�شرات	ال�شلبية	تتعار�ش	

فل�شفة	 يف	 اأ�شا�شي	 ركن	 هي	 التي	 ال�شتدامة	 مبادئ	 مع	

التنمية	الب�شرية	امل�شتدامة.

التمويل	 تقدمي	 �شعيد	 على	 تقدما	 اخلطة	 فرتة	 ت�شهد	 ومل	

القطاع.حيث	 هذا	 يف	 املنتجني	 ل�شغار	 املي�شرة	 والقرو�ش	

التي	منحها	بنك	 القرو�ش	 اإجمايل	 اأن	 اإىل	 البيانات	 ت�شري	

قد	 الزراعي	 للقطاع	 اخلطة	 فرتة	 خلل	 العماين	 التنمية	

بلغت	4.7	مليون	ريال	فقط	,قدمت	اإىل	1185	م�شروع	كان	

اآلف	 �شبعة	 حوايل	 منها	 الواحد	 امل�شروع	 ن�شيب	 متو�شط	

ريال	وهو	مبلغ	متوا�شع	بطبيعة	احلال.

الرثوة	 وتنمية	 الطبيعية	 باملراعي	 النهو�ش	 ولغر�ش	

احليوانية	يف	حمافظة	ظفار	,	مت	و�شع	ا�شرتاتيجة	وطنية	

اأعدادها	 تقلي�ش	 مع	 القطعان	 نوعية	 حت�شني	 اإىل	 ت�شتند	

اجلائر.وعلى	 الرعي	 من	 النباتي	 الغطاء	 على	 للحفاظ	

الرغم	من	�شخامة	الأعداد	حاليا	اإل	اأن	اإنتاجيتها	لزالت	

الوراثية	 الرتاكيب	 �شعف	 نتيجة	 املتاحة	 الإمكانات	 دون	

طاقة	 وتدين	 الرتبية	 يف	 التقليدية	 الأ�شاليب	 وا�شتخدام	

املراعي.

العام	 القطاع	 من	 كل	 يوؤديها	 التي	 الأدوار	 �شعيد	 على	 اأما	

واخلا�ش,	فان	احلكومة	قد	اأنفقت	خلل	اخلطة	حوايل	20	

والبحوث	 الوقاية	 لن�شاطات	 ريال	عماين	خ�ش�شت	 مليون	

م�شتوى	 فان	 اخلا�ش	 القطاع	 اأ�شا�شي.اأما	 ب�شكل	 والتوعية	

اخلطة	 خلل	 متوا�شعا	 كان	 القطاع	 هذا	 يف	 ا�شتثماراته	

ويعود	ذلك	اإىل	انخفا�ش	ادخاراته	و�شعف	العائد	وتاأجري	

على	 يركزون	 الذين	 الوافدين	 اإىل	 احليازات	 من	 الكثري	

التمويل	 م�شادر	 حمدودية	 اإىل	 اإ�شافة	 ال�شريع	 العائد	

الزراعي.

6-	قطاع	الأ�شماك	:

�شواحل	 يف	 لل�شتغلل	 القابل	 ال�شمكي	 املخزون	 يقدر	

القطاع	 مليون	طن	مما	يجعل	هذا	 ال�شلطنة	بحوايل	4.3	

من	القطاعات	الواعدة	يف	ما	يتعلق	بتنويع	م�شادر	الدخل	

والأمن	الغذائي	وتوفري	فر�ش	العمل	للمواطنني.وقد	توقعت	

متو�شط	 �شنوي	 منو	 معدل	 القطاع	 هذا	 يحقق	 اأن	 اخلطة	

خلل	�شنوات	اخلطة	يبلغ	3.9%,	اإل	اأن	املعدل	الفعلي	بلغ	

4.1%	اإذ	منت	القيمة	امل�شافة	للقطاع	من	حوايل	49	مليون	

ر.ع.	عام	2000	اإىل	60		مليون	ر.ع.	عام	2005	.كما	زادت	

	152 اإىل	 	2000 عام	 طن	 األف	 	120 من	 املنتجة	 الكميات	

األف	طن	عام	2005.وعلى	الرغم	من	ارتفاع	معدلت	منوه,	

اإل	اأن	م�شاهمة	القطاع	الن�شبية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	

تراجعت	اإىل	0.6%	مع	اأن	املخطط	كان	0.7%.ويعود	ذلك	

اإىل	ارتفاع	معدلت	منو	القطاعات	النفطية	وغري	النفطية.

حوايل	 اخلطة	 نهاية	 يف	 احلكومية	 ال�شتثمارات	 بلغت	

�شيد,	 واأر�شفة	 موانئ	 اإن�شاء	 يف	 تركزت	 ريال	 مليون	 	20

متوا�شعة	 كانت	 فاإنها	 اخلا�ش	 القطاع	 ا�شتثمارات	 اأما	

وطول	 ال�شمكية	 امل�شاريع	 البنوك	عن	متويل	 اإحجام	 نتيجة	

م�شتوى	 وتدين	 التنفيذ	 ت�شبق	 التي	 احلكومية	 الإجراءات	

اإقامة	 يف	 التاأخري	 ي�شبب	 مما	 ال�شت�شارية	 الدرا�شات	

امل�شروع.

7-	قطاع	املعادن	:

املعادن	 بع�ش	 من	 منا�شبة	 احتياطيات	 ال�شلطنة	 متتلك	

واحلجر.	 والرخام	 واحلديد	 والكروميت	 والف�شة	 كالذهب	

القطاع	 لهذا	 �شنوي	 منو	 معدل	 حتقيق	 اخلطة	 وا�شتهدفت	

وكانت	 	, 	%6 بلغ	 الفعلي	 النمو	 معدل	 اأن	 اإل	 	, 	%4.5 يبلغ	

م�شاهمته	الن�شبية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	متوا�شعة	اإذ	

بلغت	0.2%	فقط		عام	2005,	اأما	القيمة	امل�شافة	للقطاع	

فقد	بلغت	حوايل	24	مليون	ر.ع.	فقط	وهو	رقم	متوا�شع.

حظي	 انه	 اإل	 	, القطاع	 لهذا	 امل�شافة	 القيمة	 توا�شع	 ومع	

مليون	 	109 	, بلغت	 	2005 عام	 كبرية	 م�شرفية	 بقرو�ش	

باعتبارها	 القطاع	م�شتقبل	 اأداء	 تنعك�ش	على	 ,	رمبا	 ر.ع.	

ا�شتثمارات	طويلة	الأجل.

8-	قطاع	التجارة	:

يتمتع	هذا	القطاع	يف	ال�شلطنة	بعدد	من	املزايا	التي	ميكن	اأن	

ت�شاعد	يف	زيادة	الن�شاط	التجاري	منها	املوقع	ال�شرتاتيجي	

لل�شلطنة	وتبني	فل�شفة	القت�شاد	احلر	وال�شتقرار	ال�شيا�شي	

والأمني.

وقد	ا�شتهدفت	اخلطة	حتقيق	معدل	منو	يف	هذا	القطاع	يبلغ	

املعدل	 جتاوز	 احلقيقي	 النمو	 معدل	 اأن	 اإل	 �شنويا,	 	%3.6

بلغت	 م�شافة	 قيمة	 بذلك	 حمققا	 	%8.7 ليبلغ	 امل�شتهدف	

1240	مليون	ريال	عام	2005	ارتفاعا	من	816	مليون	عام	

2000	.ورغم	هذا	التقدم	املحرز	,	اإل	اأن	م�شاهمة	القطاع	

الن�شبية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	انخف�شت	عن	املخطط	

حيث	بلغت	11.4%	مع	اأن	امل�شتهدف	كان	%12.2.

العامل	 على	 النفتاح	 درجة	 خف�ش	 اخلطة	 وا�شتهدفت	

اخلارجي	,	املعرب	عنه	بحجم	التبادل	التجاري	اإىل	الناجت	

�شخامة	 من	 الرغم	 وعلى	

الأعداد	حاليا	اإل	اأن	اإنتاجيتها	

املتاحة	 الإمكانات	 دون	 لزالت	

الرتاكيب	 �شعف	 نتيجة	

الأ�شاليب	 وا�شتخدام	 الوراثية	

وتدين	 الرتبية	 يف	 التقليدية	

طاقة	املراعي

ت�شري	البيانات	اإىل	اأن	اإجمايل	

بنك	 منحها	 التي	 القرو�ش	

فرتة	 خلل	 العماين	 التنمية	

قد	 الزراعي	 للقطاع	 اخلطة	

فقط	 ريال	 مليون	 	4.7 بلغت	

م�شروع	 	1185 اإىل	 ,قدمت	

امل�شروع	 ن�شيب	 متو�شط	 كان	

�شبعة	 حوايل	 منها	 الواحد	

متوا�شع	 مبلغ	 وهو	 ريال	 اآلف	

بطبيعة	احلال
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بلغت	 اأن	 بعد	 	2005 عام	 	%86.8 اإىل	 	, الإجمايل	 املحلي	

	%89.5 اإىل	 ارتفعت	 الن�شبة	 اأن	 اإل	 	, 	2000 عام	 	%89.2

عام	2005.

ولعل	من	الأمور	التي	ينظر	اإليها	على	نطاق	وا�شع	باعتبارها	

اأهمية	وحتتاج	اإىل	معاجلة	جادة	,	هي	ق�شية	حماية	 ذات	

العام	 يف	 مت	 وقد	 امل�شترتة.	 التجارة	 وق�شية	 امل�شتهلك	

2002	اإ�شدار	قانون	حماية	امل�شتهلك	وبداأت	دائرة	حماية	

امل�شتهلك	بالفعل	عملها	وفقا	لذلك	القانون.ثم	تل	ذلك	يف	

اإن�شاء	الهيئة	العامة	حلماية	امل�شتهلك	ترتبط	 العام	2011	

لزالت	 امل�شترتة	 التجارة	 ق�شية	 اأن	 .اإل	 الوزراء	 مبجل�ش	

الأول	 التقرير	 اإليها	يف	 الإ�شارة	 انه	متت	 دون	حل	جاد	مع	

باعتبارها	من	الق�شايا	التي	تتطلب	العلج.	

3-3-	م�شتوى	اأداء	اخلطة	اخلم�شية	ال�شابعة	

مقارنة	باأهدافها:

بالنظر	لعدم	توفر	كافة	بيانات	الفرتة	2006-2010	,	وهي	

اإىل	 فرتة	تطبيق	اخلطة	اخلم�شية	ال�شابعة,	ف�شوف	ي�شار	

الكتفاء	مبا	هو	متوفر	من	بيانات	لغاية	العام	2009	.

3-3-1-	موؤ�شرات	القت�شاد	الكلي	:

1-	الناجت	املحلي	الإجمايل:

خلل	 كبرية	 ارتفاعات	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 �شهد	

يف	 ارتفع	 حيث	 اخلطة	 فرتة	 من	 الأوىل	 الثلث	 ال�شنوات	

العام	2006	اإىل	حوايل	14151	مليون	ر.ع.	وارتفع	يف	العام	

العام	2009	فقد	 اأما	 اأكرث	من	23	مليار	ر.ع.	 	 اإىل	 	 	2008

الإجمايل	 املحلي	 	 الناجت	 حجم	 يف	 حادا	 انخفا�شا	 �شهد	

اإذ	بلغت	ن�شبة	النخفا�ش	 اأ�شعار	النفط	,	 نتيجة	انخفا�ش	

22.6%	.ويلحظ	ان	هذه	الرتفاعات	كانت	كلها	اأعلى	من	

املعدلت	املخططة	,	وكما	هو	مبني	يف	اجلدول	)	7-3(.

اجلدول	)	3-7	(:ن�شب	التغري	يف	الناجت	املحلي	

الإجمايل	الفعلية	واملخططة	لل�شنوات	2009-2005	

)	بالأ�شعار	اجلارية(	مليون	ر.ع.	

2009 2008 2007 2006 2005 البيان

18020 23288 16111 14151 11883

الناجت	املحلي	

الإجمايل	)فعلي(

	-

22.6

44.5 13.8 19.1 -

ن�شبة	التغري	

%)فعلي(

12301 11253 10540 10214 11883

الناجت	املحلي	

الإجمايل	

)خمطط(

9.3 6.7 3.2 14		- -

ن�شبة	التغري	

%)خمطط(

امل�شدر:	تقارير	متابعة	اأداء	القت�شاد	الوطني	,	اأخلطة	التنمية	اخلم�شية	

ال�شابعة

ويف	حماولة	للبحث	عن	الأ�شباب	الكامنة	وراء	هذه	التقلبات	

مو�شوع	 الفرتة	 خلل	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 حجم	 يف	

املخططة	 النمو	 معدلت	 بني	 الكبرية	 والفروقات	 البحث	

والفعلية,	ن�شتعني	باجلدول	)	3-8	(	الذي	يظهر	اجتاهات	

الأن�شطة	النفطية	وغري	النفطية	خلل	الفرتة.	

التي	 النفط	 لأ�شعار	 املتحفظة	 التوقعات	 اأن	 وا�شحا	 ويبدو	

تخفي�ش	 اإىل	 تقود	 اخلطة	 ح�شابات	 اإعداد	 يف	 تبنيها	 يتم	

حجم	الأن�شطة	النفطية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل.	ونظرا	

للدور	احليوي	الذي	تلعبه	العوائد	النفطية	يف	حتريك	باقي	

اجلدول	)	3-6(	الهيكل	القطاعي	للناجت	املحلى	الإجمايل	)2005-2000(

200020012002200320042005القطاع

الأن�شطة	النفطية

اأ�شعار	جارية

اأ�شعار	ثابتة

50.1

50.1

44

47.8

42.8

44.3

42

40.5

43

37.8

49.4

36.7

الأن�شطة	غري	النفطية

اأ�شعار	جارية

اأ�شعار	ثابتة

الزراعة	والأ�شماك

اأ�شعار	جارية

اأ�شعار	ثابتة

51.3

51.3

2.1

2.1

57.2

53.2

2.2

2.1

58.6

56.8

2.1

2

59.4

60.7

2.1

2

58.3

63.3

1.8

2

52.8

66.3

1.5

1.9

ال�شناعة

اأ�شعار	جارية

اأ�شعار	ثابتة

9.3

9.3

12.6

11.4

12.9

13.5

13.8

15.1

13.5

15.7

14.3

17.6

اخلدمات

اأ�شعار	جارية

اأ�شعار	ثابتة

40

40

42.4

39.8

43.5

41.2

43.6

43.6

42.9

45.6

37

46.8

املحلى	 الناجت	 ل�شتمال	 نظرًا	 وذلك	 	, 	100 ي�شاوى	 ل	 النفطية	 غري	 والأن�شطة	 النفطية	 الأن�شطة	 جمموع	 	 ملحظة:	

على	 وال�شرائب	 	, 	) �شالبة	 قيمة	 وهى	 	( املالية	 الو�شاطة	 خدمات	 وهما	 اآخرين	 مكونني	 على	 ال�شوق	 ب�شعر	 الإجمايل	

الواردات	)قيمة	موجبة(.

	امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	لعام	2010

اأن	ق�شية	التجارة	امل�شترتة	 اإل	

انه	 مع	 جاد	 حل	 دون	 لزالت	

اإليها	يف	التقرير	 متت	الإ�شارة	

الق�شايا	 من	 باعتبارها	 الأول	

التي	تتطلب	العلج

خف�ش	 اخلطة	 وا�شتهدفت	

العامل	 على	 النفتاح	 درجة	

بحجم	 عنه	 املعرب	 	, اخلارجي	

الناجت	 اإىل	 التجاري	 التبادل	

املحلي	الإجمايل	,	اإىل	%86.8	

بلغت	 اأن	 بعد	 	2005 عام	

اأن	 اإل	 	, 	2000 عام	 	%89.2

	%89.5 اإىل	 ارتفعت	 الن�شبة	

عام	2005
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القطاعات	غري	النفطية	ل�شيما	من	خلل	الإنفاق	احلكومي,	

تقديرات	 اإىل	 حتما	 تقود	 املتحفظة	 التقديرات	 تلك	 فان	

متحفظ	 حجم	 وبالتايل	 النفطية	 غري	 للأن�شطة	 متحفظة	

املنهج	 ذلك	 فان	 احلال	 الإجمايل.وبطبيعة	 املحلي	 للناجت	

املتحفظ	يف	اإعداد	التقديرات	منهج	معروف	وي�شتخدم	من	

قبل	املخططني	,	اإل	انه	عندما	ي�شتخدم	يف	اإعداد	تقديرات	

اإىل	 يوؤدي	 قد	 النفطي	 القطاع	 مثل	 التقلب	 �شريع	 قطاع	

تقلبات	من	النوع	الذي	راأيناه	.فالزيادات	الكبرية	يف	اأ�شعار	

النفط	التي	�شهدتها	ال�شوق	النفطية	ابتداء	من	العام	2005	

والتي	و�شلت	ذروتها	يف	عام	2008	عند	م�شتوى	140	دولر	

للربميل	,	دفعت	الناجت	املحلي	الفعلي	اإىل	الختلف	ب�شكل	

كبري	عن	املخطط	وبن�شبة	بلغت	حوايل	52%	وهو	اختلف	

النخفا�ش	 اإىل	 النفط	 اأ�شعار	 عادت	 �شك.كما	 بدون	 كبري	

بلغ	 النخفا�ش	مبعدل	 اإىل	 الناجت	 دافعة	حجم	 عام	2009	

.%22.6

وللوقوف	على	درجة	التحفظ	التي	حتت�شب	مبوجبها	اأ�شعار	

النفط	املتوقعة	ن�شري	اإىل	اأن	ال�شعر	املفرت�ش	لفرتة	اخلطة	

		32 فعليا	 بلغ	 انه	 حني	 يف	 للربميل	 دولر	 	18 بلغ	 ال�شاد�شة	

اخلطة	 يف	 اأما	 اخلطة.	 لفرتة	 كمتو�شط	 للربميل	 دولر	

ال�شابعة	فقد	مت	اعتماد	�شعر	30	دولر	للربميل	مع	اأن	ال�شعر	

يف	�شنة	الأ�شا�ش	للخطة	وهي	�شنة	2005,	قد	بلغ	حوايل	50	

دولر	للربميل	.ويعود	ذلك	اإىل	اأن	املخطط	العماين	حاول	

عن	 تنجم	 مفاجئة	 �شلبية	 �شدمات	 اأية	 القت�شاد	 جتنيب	

انخفا�ش	�شعر	النفط	,	اأما	ال�شدمات	اليجابية	التي	تنجم	

عن	زيادة	اأ�شعار	النفط	فل	ت�شكل	خطرا	على	القت�شاد	.

ولعل	امللحظة	اليجابية	التي	ت�شتحق	ت�شليط	ال�شوء	عليها	

الناجت	 حجم	 يف	 انخفا�ش	 من	 	2009 العام	 �شهده	 ما	 هي	

اأن	 اإل	 	, النفطية	 الأن�شطة	 م�شاهمة	 ويف	 الإجمايل	 املحلي	

الأن�شطة	 على	 تلقائي	 ب�شكل	 ينعك�ش	 مل	 النخفا�ش	 ذلك	

مقابل	 فقط	 	%5.6 بن�شبة	 انخف�شت	 حيث	 النفطية	 غري	

انخفا�ش	الأن�شطة	النفطية	بن�شبة	حوايل	%60.

الناجت	 تقدير	حجم	 الثابتة	يف	 الأ�شعار	 ا�شتخدام	 اأما	عند	

النتيجة	هي	كما	يظهرها	اجلدول	 ,	فان	 الإجمايل	 املحلي	

التي	 العالية	 الت�شخم	 م�شتويات	 يبني	 والذي	 التايل	

ت�شاعدت	مع	ذروة	ت�شاعد	اأ�شعار	النفط	قبل	الأزمة	املالية	

العاملية	لكنها	انعك�شت	عام	2009	.	

اجلدول	)	3-8(:		م�شاهمة	الأن�شطة	النفطية	وغري	النفطية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	بالأ�شعار	اجلارية	

)	مليون	ر.ع(	

2009 2008 2007 2006 2005 ال�صنة

7317 11775 7139 6740 5876 اإجمايل	الأن�شطة	النفطية

11103 11734 9217 7656 6277 اإجمايل	الأن�شطة	غري	النفطية

18020 23288 16111 14151 11883 الناجت	املحلي	الإجمايل

22.6		- 44.5 13.8 19.1 25.3 معدل	النمو	ال�شنوي	للناجت	املحلي	الإجمايل	%

40.6 50.6 44.3 47.6 49.5 ن�شبة	الأن�شطة	النفطية	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل

امل�شدر	:	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010	,وزارة	القت�شاد	الوطني

ال�شرائب	 �شايف	 و	 املالية	 الو�شاطة	 مبلغ	 خ�شم	 اإىل	 تعود	 الإجمايل	 املحلي	 والناجت	 النفطية	 وغري	 النفطية	 الأن�شطة	 جمموع	 بني	 قات	 الفرو	 ملحوظة:	

والإعانات.

اجلدول	)	3-9	(	:الناجت	املحلي	الإجمايل	بالأ�شعار	اجلارية	والثابتة	خلل	الفرتة	2009-2006	

)مليون	ر.ع.(

معدل النمو )%(

الناجت املحلي االإجمايل 

باالأ�صعار الثابتة لعام 

2000

معدل النمو )%(
الناجت املحلي االإجمايل 

باالأ�صعار اجلارية
ال�صنة

5.5 9177 19.1 14151 2006

6.7 9794 13.8 16111 2007

12.8 11052 44.5 23288 2008

1.1 11513 22.6- 18559 2009	

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	لعام	2010

التحفظ	 درجة	 على	 وللوقوف	

اأ�شعار	 مبوجبها	 حتت�شب	 التي	

اأن	 اإىل	 ن�شري	 املتوقعة	 النفط	

لفرتة	اخلطة	 املفرت�ش	 ال�شعر	

ال�شاد�شة	بلغ	18	دولر	للربميل	

يف	حني	انه	بلغ	فعليا	32		دولر	

لفرتة	 كمتو�شط	 للربميل	

اخلطة.	اأما	يف	اخلطة	ال�شابعة	

اعتماد	�شعر	30	دولر	 فقد	مت	

ال�شعر	يف	�شنة	 اأن	 للربميل	مع	

�شنة	 وهي	 للخطة	 الأ�شا�ش	

2005,	قد	بلغ	حوايل	50	دولر	

للربميل

التي	 اليجابية	 امللحظة	 ولعل	

عليها	 ال�شوء	 ت�شليط	 ت�شتحق	

	2009 العام	 �شهده	 ما	 هي	

الناجت	 حجم	 يف	 انخفا�ش	 من	

املحلي	الإجمايل	ويف	م�شاهمة	

اأن	 اإل	 النفطية,	 الأن�شطة	

ينعك�ش	 مل	 النخفا�ش	 ذلك	

الأن�شطة	 على	 تلقائي	 ب�شكل	

انخف�شت	 حيث	 النفطية	 غري	

مقابل	 فقط	 	%5.6 بن�شبة	

النفطية	 الأن�شطة	 انخفا�ش	

بن�شبة	حوايل	%60
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	2-	الدخار	وال�شتثمار	:

م�شتوى	 لرفع	 �شرطا	 القومي	 الدخار	 م�شتوى	 رفع	 يعترب	

ال�شتثمار	والذي	يعترب	بدوره	الو�شيلة	الأ�شا�شية	لرفع	معدل	

النمو	القت�شادي	مع	ما	ي�شاحبه	من	توفري	لفر�ش	العمل	

ورفع	مل�شتوى	املعي�شة.

وت�شري	البيانات	املتوفرة	اإىل	اأن	فرتة	تنفيذ	اخلطة	ال�شابعة	

القومي	 الدخار	 معدلت	 يف	 ملحوظا	 ارتفاعا	 �شهدت	 قد	

بف�شل	ارتفاع	اأ�شعار	النفط	واىل	حت�شن	اأداء	الأن�شطة	غري	

	4457	 الإجمايل	من	 القومي	 الدخار	 ارتفع	 النفطية.فقد	

	2008 عام	 ر.ع.	 مليون	 	9680 اإىل	 	2005 عام	 ر.ع.	 مليون	

التي	�شهدت	زيادات	كبرية	يف	اأ�شعار	النفط.لكنه	عاد	اإىل	

الرتاجع	عام	2009	اىل3951	مليون	ر.ع.	عام	2009	نتيجة	

الناجت	 اإىل	 الدخار	 ن�شبة	 النفط.وبلغت	 اأ�شعار	 لنخفا�ش	

اإىل	41.6	%	 الإجمايل	37.5%	عام	2005ارتفعت	 املحلي	

مما	 	2009 عام	 	%21.9 ن�شبة	 اإىل	 لتنخف�ش	 	2008 عام	

يعك�ش	العلقة	الوا�شحة	بني	القدرة	على	الدخار	وال�شتثمار	

وبني	اأ�شعار	النفط.وارتباطا	مع	احلقائق	اأعله	فقد	ارتفع	

اإجمايل	التكوين	الراأ�شمايل	)ال�شتثمار(	من	2751	مليون	

اأي	 	2008 عام	 ر.ع.	 مليون	 	6874 اإىل	 	2005 عام	 ر.ع.	

بن�شبة	زيادة	بلغت	حوايل	150%.اأما	يف	العام	2009	,	ومع	

انخفا�ش	اأ�شعار	النفط	,	فان	م�شتوى	ال�شتثمار	مل	ينخف�ش	

اإل	بن�شبة	13.5%	اإذ	بلغ	6055	مليون	ر.ع.	اأي	اأن	ال�شتثمار	

جتاوز	الدخار	القومي	بن�شبة	بلغت	حوايل	%53	.	

الإطار	)3-	2(	امل�شاريع	الإن�شائية	ت�شتقطب	

العمال	الوافدون

الإن�شائية	 امل�شاريع	 على	 احلكومي	 ال�شتثمار	 يركز	

الكربى	والتي	ت�شتقطب	العمال	الوافدون	ب�شكل	كبري	مع	

توفري	عدد	حمدود	من	فر�ش	العمل	للمواطنني.واملطلوب	

اإيجاد	توازن	اأكرث	بني	نوعية	امل�شاريع	التي	توجه	نحوها	

ال�شتثمارات	احلكومية.	

3-	العلقات	القت�شادية	اخلارجية	وميزان	املدفوعات:

الفرتة	 خلل	 ارتفاعاته	 التجاري	 امليزان	 فائ�ش	 وا�شل	

بلغ	 ارتفاعه	عام	2008	حني	 بلغ	ذروة	 2005-2009	حيث	

مليون	عام	2005.	 ر.ع.	مقارنة	مببلغ	4100	 مليون	 	6451

ومما	ل�شك	فيه	فان	تلك	الزيادات	تعود	اإىل	ارتفاع	اأ�شعار	

قد	 ال�شلعية	 ال�شلطنة	 ا�شتريادات	 اأن	 من	 بالرغم	 النفط	

التنمية	 ملتطلبات	 ا�شتجابة	 ب�شدة	 الأخرى	 هي	 ارتفعت	

ال�شريعة	حيث	بلغت	عام	2008	,	7962	مليون	ريال	مقارنة	

مببلغ	3087	مليون	عام	2005	.اإل	اأن	ال�شادرات	والواردات	

اأ�شعار	 اأ�شاب	 ال�شلعية	انخف�شت	يف	العام	2009	نتيجة	ما	

الفرتة	 هذه	 خلل	 للنتباه	 انخفا�ش.وامللفت	 من	 النفط	

مليون	 	555 من	 النفطية	 غري	 ال�شادرات	 ح�شيلة	 ارتفاع	

ريال	عام	2005	اإىل	1849	مليون	ريال	عام	2009.	كما	اأن	

النفط	 اأ�شعار	 بانخفا�ش	 تقريبا	 تتاأثر	 مل	 ال�شادرات	 هذه	

	2008 عامي	 بني	 انخف�شت	 حيث	 العاملية	 املالية	 والأزمة	

و2009	بن�شبة	6%	فقط.وهذا	يوؤكد	�شحة	الدعوة	اإىل	تنويع	

املورد	 على	 العتماد	 لتقليل	 الدخل	 وم�شادر	 القت�شاد	

واملفاجئة	 العنيفة	 بالتقلبات	 �شوقه	 تت�شم	 الذي	 النفطي	

واإعادة	 النفطية	 غري	 ال�شادرات	 جمموع	 اأحيانا.اأما	

الت�شدير	فقد	�شكلت	حوايل	35%	من	اإجمايل	ال�شادرات	

ويف	 	, 	2005 عام	 	%16 حوايل	 ن�شبة	 مقابل	 	2009 عام	 يف	

ال�شادرات	 على	 العتمادية	 درجة	 اأن	 على	 دللة	 ذلك	

النفطية	تتناق�ش	مع	الزمن.	و�شهد	ميزان	اخلدمات	عجزا	

متزايدًا	بلغ	يف	العام			2009		,	1445		مليون	ريال	مقارنة	

مببلغ	848	مليون	عام	2005.وقد	جنمت	الزيادة	يف	العجز	

والتامني,	 والت�شالت	 والنقل	 ال�شفر	 تكاليف	 زيادة	 عن	

والتي	تزدهر	مع	ازدياد	الن�شاط	التنموي	يف	البلد.

4-	تكاليف	املعي�شة	والت�شخم	:

عام	 	101.7 من	 امل�شتهلك	 لأ�شعار	 القيا�شي	 الرقم	 ارتفع	

هو	 الأ�شد	 الرتفاع	 .وكان	 	2009 عام	 	129.5 اإىل	 	2005

الذي	�شهده	العام	2008	حيث	بلغ	حوايل	14	نقطة	لي�شل	

اإىل	125.2	مقارنة	بعام	2007	الذي	بلغ	فيه	الرقم	القيا�شي	

اجلدول	)	3-10(:		الدخار	وال�شتثمار		2005		-	2009	)مليون	ر.ع.(

2009 2008 2007 2006 2005 البيان

7121 12780 7782 7216 5765 الدخار	املحلي	الإجمايل

3170	- 3100	- 1777	- 1374	- 1308	- الدخار	الأجنبي

3951 9680 6005 5842 4457 الدخار	القومي	الإجمايل

21.9 41.6 37.3 41.3 37.5 ن�شبة	الدخار	القومي	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل

6055 6874 4928 3427 2751 اإجمايل	التكوين	الراأ�شمايل

33.6 29.5 30.6 24.2 23.2 ن�شبة	التكوين	الراأ�شمايل	اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

لأ�شعار	 القيا�شي	 الرقم	 ارتفع	

عام	 	101.7 من	 امل�شتهلك	

اإىل	129.5	عام	2009	 	2005

.وكان	الرتفاع	الأ�شد	هو	الذي	

بلغ	 حيث	 	2008 العام	 �شهده	

اإىل	 لي�شل	 نقطة	 	14 حوايل	

	2007 بعام	 مقارنة	 	125.2

القيا�شي	 الرقم	 فيه	 بلغ	 الذي	

املذكور	111.4
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املذكور	111.4	.	ول�شك	ان	الرتفاعات	العاملية	يف	اأ�شعار	

ال�شلع	واخلدمات	اإ�شافة	اإىل	الإنفاق	التنموي	يف	الداخل	قد	

املذكور. بال�شكل	 الت�شخم	 معدلت	 رفع	 اإىل	 جمتمعة	 اأدت	

وبذلك	يكون	القت�شاد	العماين	قد	تعر�ش	اإىل	نوعني	من	

الت�شخم	هما	امل�شتورد	واملولد	حمليا.

اأن	 	, 	) 	11-3 	( اجلدول	 وبيانات	 اأعله	 البيانات	 وتظهر	

خلل	 	%25 بن�شبة	 ارتفع	 قد	 العماين	 الفرد	 دخل	 معدل	

الفرتة	 لنف�ش	 اإنفاقه	 معدل	 وارتفع	 	2009-2006 الفرتة	

بن�شبة	تبلغ	حوايل	14%,	يف	حني	ازداد	معدل	الت�شخم	14	

اأن	زيادة	الإنفاق	 .اإن	ذلك	يعني	 نقطة	خلل	نف�ش	الفرتة	

ذهبت	ملواجهة	الزيادة	يف	الأ�شعار	ومل	توؤدي	اإىل	زيادة	يف	

الإنفاق	احلقيقي,	وهو	املوؤ�شر	الرئي�شي	للرفاهية	,	كما	انه	

ناجمة	 للعمانيني	 الفردي	 الدخار	 يف	 زيادة	 ح�شول	 يعني	

عن	الفرق	بني	الدخل	والإنفاق.

الق�شوى	 وال�شتفادة	 التنمية	 وترية	 ت�شريع	 يف	 الرغبة	 اإن	

كبرية	 مبالغ	 تخ�شي�ش	 اإىل	 اأدت	 النفط	 عوائد	 زيادة	 من	

لل�شتثمار	يف	خمتلف	القطاعات	ل�شيما	يف	البنية	التحتية,	

الأمر	الذي	�شكل	�شغطا	على	الطاقة	ال�شتيعابية	للقت�شاد	

من	 العديد	 اأ�شعار	 يف	 زيادات	 ح�شول	 اإىل	 واأدى	 العماين	

من	 اإليه	 الإ�شارة	 متت	 ما	 جانب	 اإىل	 واخلدمات	 ال�شلع	

ت�شخم	م�شتورد.

قرارات	 �شدرت	 فقد	 التاأثري	 ذلك	 من	 التخفيف	 ولأجل	

بزيادة	رواتب	واأجور	العاملني	يف	القطاعني	العام	واخلا�ش	

اإ�شافة	 الجتماعي	 ال�شمان	 وا�شر	 املتقاعدين	 وم�شتحقات	

اإىل	اجلهود	املبذولة	يف	حماية	امل�شتهلك	ومراقبة	حركات	

الأ�شعار	ودعم	الحتياطي	الوطني	من	ال�شلع	الغذائية.	

	5	-	املالية	العامة	:

مبراجعة	تطورات	موؤ�شرات	املالية	العامة	جند	اأن	اإجمايل	

اإىل	 	2005 عام	 ر.ع.	 مليون	 	4511 من	 ارتفعت	 الإيرادات	

6749	مليون	عام	2009	,	ت�شكل	اإيرادات	النفط	والغاز	%77	

منها		بعد	اأن	كانت	ت�شكل		79%	منها	عام	2005	.	

وان�شجاما	مع	تنامي	الإيرادات	العامة,	فقد	ارتفع	الإنفاق	

ر.ع.	 مليون	 	4208 من	 وال�شتثماري	 اجلاري	 ب�شقيه	 العام	

عام	2005	اإىل	7429	مليون	ر.ع.	عام	2009	كانت	ح�شة	

الإنفاق	ال�شتثماري	منها	23%	عام	2005	ارتفعت	اإىل	%36	

عام	2009	.

ول�شك	ان	ذلك	التو�شع	يف	الإنفاق	يعك�ش	الرغبة	يف	اإحداث	

تنمية	�شريعة	يف	امليادين	الجتماعية	وامليادين	القت�شادية	

التي	ت�شهم	يف	تنويع	م�شادر	الدخل	يف	القت�شاد	العماين.

فقد	بلغت	ح�شة	القطاعات	الجتماعية	)ال�شحة	والتعليم	

	, العام		2005	 والتنمية	الجتماعية	(يف	 مبختلف	مراحله	

39%	من	جمموع	امل�شروفات	املدنية	اجلارية	و	16.4%	من	

اإجمايل	امل�شروفات	اجلارية.اأما	يف	العام	2009	فقد	كانت	

الن�شب	50%	و	15%	على	التوايل	.

																																			

اجلدول	)3-11	(	:اإنفاق	ودخل	الأ�شرة	والفرد	)	اإجمايل	ال�شكان/	عمانيني	(	2000/99م	

2010/2009م	

1-  اإنفاق االأ�صرة والفرد  2000/99م _2010/2009م ) ر.ع(  

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2000/99 الإنفاق

608 613 466 467 447

الأ�شرة	)	اإجمايل	

ال�شكان(

727 733 624 612 483 الأ�شرة	)	عماين(

89 94 83 81 65 الفرد	)	اإجمايل	ال�شكان(

84 88 76 74 57 الفرد)	عماين(

2- دخل االأ�صرة و الفرد  2000/99م _2010/2009م ) ر.ع( 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2000/99 الدخل

934 891 906 666 606

الأ�شرة	)	اإجمايل	

ال�شكان(

1127 1042 914 860 638 الأ�شرة	)	عماين	(

137 136 122 115 88 الفرد	)	اإجمايل	ال�شكان(

130 125 111 104 75 الفرد)	عماين(

امل�شدر:	م�شح	نفقات	ودخل	الأ�شرة	�شنوات	خمتلفة.

وترية	 ت�شريع	 يف	 الرغبة	 اإن	

الق�شوى	 وال�شتفادة	 التنمية	

النفط	 عوائد	 زيادة	 من	

مبالغ	 تخ�شي�ش	 اإىل	 اأدت	

خمتلف	 يف	 لل�شتثمار	 كبرية	

البنية	 يف	 ل�شيما	 القطاعات	

�شكل	 الذي	 الأمر	 التحتية,	

�شغطا	على	الطاقة	ال�شتيعابية	

للقت�شاد	العماين

الإنفاق	 يف	 التو�شع	 ذلك	 ان	

يعك�ش	الرغبة	يف	اإحداث	تنمية	

�شريعة	يف	امليادين	الجتماعية	

التي	 القت�شادية	 وامليادين	

ت�شهم	يف	تنويع	م�شادر	الدخل	

يف	القت�شاد	العماين
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هي	 ال�شياق	 هذا	 يف	 اإليها	 الإ�شارة	 جتدر	 التي	 والنقطة	 	

واملتوقعة	 املخططة	 والنفقات	 الإيرادات	 بني	 الفرق	 �شدة	

خلل	�شنوات	اخلطة.	فالإيرادات	النفطية	املخططة	للعام	

بلغت		 الفعلية	فقد	 اأما	 تبلغ	2454	مليون	ر.ع.	 2008	كانت	

بلغ	 فقد	 الفعلية	 الإيرادات	 اإجمايل	 ر.ع.اأما	 مليون	 	5093

مليون	 بلغ	3581	 مقارنة	مببلغ	خمطط	 ر.ع.	 مليون	 	7639

زيادة	 اإىل	 احلال	 بطبيعة	 ادت	 قد	 الزيادة	 وهذه	 ر.ع.	

الإنفاق	الفعلي	ليبلغ	7560	مليون	ر.ع.	عام	2008	,		مقارنة	

باملخطط	البالغ	4231	مليون	ر.ع.

�شناديق	 اإىل	 كبرية	 مبالغ	 حولت	 قد	 احلكومة	 اأن	 ومع	

	, املرتفعة	 النفط	 اإيرادات	 من	 وال�شتثمار	 الحتياطي	

كان	 املتبقي	 اأن	 اإل	 	,2008 عام	 ر.ع.	 مليون	 	2939 بلغت	

اإليها	يف	 امل�شار	 الرتفاعات	 اإىل	ح�شول	 ميثل	�شدمة	ادت	

الإيرادات	والنفقات	.

التحويل	 يف	 احلكومة	 اتبعتها	 التي	 ال�شيا�شة	 اأن	 ول�شك	

اإىل	تعزيز	الو�شع	 اإىل	�شناديق	الحتياط	وال�شتثمار	ادت	

املايل	للبلد	اإذ	بلغت	ن�شبة	الفائ�ش	اإىل	اإجمايل	الإيرادات	

احلكومية	حوايل	23%	للعام	2008.اأما	ن�شبة	ذلك	الفائ�ش	

اإىل	الناجت	املحلي	الإجمايل	فقد	بلغت	لنف�ش	ال�شنة	%9.6	

الدين	 تراجع	 يبلغ	2.8%.وقد	 كان	 ,	مقابل	عجز	خمطط	

ي�شكل	 ريال	 مليار	 حوايل	 اإىل	 	2008 العام	 نهاية	 يف	 العام	

الدين	 وي�شكل	 الإجمايل.	 املحلي	 الناجت	 من	 	%4.2 ن�شبة	

العام	اخلارجي	ن�شبة	حوايل	63%	من	اإجمايل	ر�شيد	الدين	

العام.

3-3-2-	املوؤ�شرات	القطاعية	:

1-	قطاع	النفط:

وقد	 النفطي	 والحتياطي	 الإنتاج	 زيادة	 اإىل	 اخلطة	 �شعت	

�شهد	العام	2008	اأول	تعديل	يف	امل�شار	التنازيل	الذي	اتخذه	

األف	 	757 اإىل	 الإنتاج	 زاد	 حيث	 	2002 العام	 منذ	 الإنتاج	

برميل	يوميا	وبن�شبة	زيادة	بلغت	6.5%	مع	ان	ذلك	امل�شتوى	

يظل	دون	املخطط	بن�شبة	5.8%.وقد	ترافقت	تلك	الزيادة	

يف	الإنتاج	مع	زيادة	الأ�شعار	ب�شكل	قيا�شي	يف	العام	2008	

بلغت	ن�شبتها	اإىل	املخطط	237%	,	اإذ	بلغت	ذروتها	يف	�شهر	

�شبتمرب	عام	2008	قبل	ان	تهبط	ب�شدة	نتيجة	الأزمة	املالية	

العاملية.

كان	من	نتائج	ماتقدم	اأي�شا	ارتفاع	القيمة	امل�شافة	لقطاع	

لتبلغ	 	2008 عام	 ريال	 مليار	 	10.8 حوايل	 اإىل	 النفط	

م�شاهمته	الن�شبية	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	حوايل	%47	

والبالغة	%30. بالن�شبة	املخططة	 املذكور	مقارنة	 العام	 يف	

ا�شتغلل	 يف	 والر�شادة	 ال�شتدامة	 قواعد	 مع	 وان�شجاما	

م�شتهدفا	 معدل	 اخلطة	 و�شعت	 فقد	 الطبيعية,	 املوارد	

اأن	 اإل	 	,%6.5 يبلغ	 النفطي	 للحتياطي	 ال�شنوي	 للن�شوب	

املعدل	الفعلي	للن�شوب	بلغ	%5.8.

2	-	قطاع	الغاز	:

	%43 ومبعدل	 	2008 عام	 جيدا	 منوا	 القطاع	 هذا	 �شهد	

مليون	 	860 اإىل	 فيه	 املولدة	 امل�شافة	 القيمة	 ازدادت	 حيث	

ال�شكل	)	3-1	(	:	موؤ�شرات	املالية	العامة	2005	-	2009	

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

ان�شجاما	مع	قواعد	ال�شتدامة	

املوارد	 ا�شتغلل	 يف	 والر�شادة	

الطبيعية,	فقد	و�شعت	اخلطة	

للن�شوب	 م�شتهدفا	 معدل	

النفطي	 للحتياطي	 ال�شنوي	

املعدل	 اأن	 اإل	 	,%6.5 يبلغ	

الفعلي	للن�شوب	بلغ	%5.8
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ريال	وبن�شبة	93%	زيادة	عن	املخطط	.ويعود	هذا	الرتفاع	

مليون	 الإنتاج	1070	 بلغ	 والأ�شعار	حيث	 الإنتاج	 زيادة	 اإىل	

بن�شبة	8.4%.و�شجلت	 قدم	مكعب	وهو	يزيد	عن	املخطط	

اإيرادات	الغاز	ارتفاعا	ملحوظا	حيث	بلغت	910	مليون	ريال	

وبزيادة	ن�شبتها	حوايل	106%	عن	املخطط	.	اإل	اأنها	�شهدت	

هبوطا	بن�شبة	22%	يف	العام	2009.

	3	-	القطاع	ال�شناعي	:

ا�شتهدفت	اخلطة	حتقيق	معدل	منو	�شنوي	يف	الناجت	املحلي	

اأن	معدلت	 اإل	 الإجمايل	للقطاع	ال�شناعي	يبلغ	%14.3	,	

بني)-(%13	 تراوحت	 اجلارية	 بالأ�شعار	 الفعلية	 النمو	

اأما	 اأدناه.	 اجلدول	 يف	 كما	 	2009-2006 لل�شنوات	 	%39 و	

بلغت	 فقد	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 يف	 القطاع	 م�شاهمة	

18.5%	عام	2009.

الغاز	 اإىل	 تعود	 القطاع	 هذا	 يف	 الأكرب	 امل�شاهمة	 تزال	 ول	

التحويلية	 ال�شناعات	 مع	 يحت�شب	 الذي	 امل�شال	 الطبيعي	

وي�شكل	مان�شبته	65%	من	اإجمايل	القيمة	امل�شافة	للقطاع.

كما	منا	ناجت	ال�شناعات	التحويلية	الأخرى	من	388	مليون	

ريال	عام	2005	اإىل	حوايل	713	مليون	عام	2009.	

				اجلدول	)3-12(	الناجت	املحلي	الإجمايل	

للأن�شطة	ال�شناعية	ولل�شناعة	التحويلية2005	– 

2009	بالأ�شعار	اجلارية	)مليون	ر.ع.(

معدل 

النمو )2(

معدل 

النمو )1(
)2(/)1(%

ال�صناعات 

التحويلية 

)2(

االأن�صطة 

ال�صناعية 

)1(

ال�صنة

- - 59 1007 1694 2005

51 35 67 1527 2289 2006

14 21 63 1749 2760 2007

41 39 64 2463 3839 2008

25	- 13	- 56 1853 3325 2009

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

4-	قطاع	ال�شياحة	:

ارتفعت	القيمة	امل�شافة	لهذا	القطاع	من	حوايل	89	مليون	

ريال	عام	2005	اإىل	175	مليون	عام	2009.	ونتيجة	لقت�شار	

املطاعم	 ن�شاط	 على	 القطاع	 بهذا	 اخلا�شة	 احل�شابات	

الذي	 الدور	 حجم	 عن	 كاملة	 غري	 ال�شورة	 فان	 والفنادق	

ميار�شه	يف	القت�شاد	الوطني.وقد	�شهدت	جميع	املوؤ�شرات	

حيث	 	, 	2009 	-2005 الفرتة	 خلل	 منوا	 للقطاع	 الكمية	

	153 من	 لريتفع	 	%43 بن�شبة	 اليوائية	 املرافق	 عدد	 ازداد	

نزلء	 وعدد	 عام	2009	 اإىل	219	مرفق	 عام	2005	 مرفق	

الفرتة. لنف�ش	 مليون	 	1.8 اإىل	 مليون	 	1.31 من	 الفنادق	

ومن	ال�شروري	الإ�شراع	يف	اإعداد	نظام	احل�شابات	املتكامل	

لهذا	القطاع	لي�شمل	كل	الن�شاطات	التي	تعترب	مرتبطة	به.

5	-	قطاع	الزراعة	والرثوة	احليوانية	:

بلغت	القيمة	امل�شافة	املولدة	يف	القطاع	160	مليون	ر.ع.	عام	

امل�شاهمة	 .اأما	 	2005 عام	 ر.ع.	 مليون	 	108 مقابل	 	 	2009

الن�شبية	للقطاع	يف	الناجت	فقد	بلغت	0.9	يف	العام	2009	,	

وهي	م�شاهمة	متوا�شعة	بطبيعة	احلال.	

41.4مليون	 للقطاع	 الإجمايل	 امل�شريف	 التمويل	 وبلغ	 هذا	

	2008 ر.ع.عام	 مليون	 	50.5 اإىل	 ارتفع	 	2005 عام	 ر.ع.	

وقد	 الناجت	 بحجم	 قيا�شا	 كبري	 التمويل	 حجم	 اأن	 .ويبدو	

الزراعي	 األإنتاج	 لزيادة	 م�شتقبلي	 اثر	 التمويل	 لهذا	 يكون	

الزراعية	 باملحا�شيل	 املزروعة	 امل�شاحات	 اإىل	 النظر	 اإن	 	.

الكلي	من	تلك	املحا�شيل	خلل	فرتة	زمنية	متتد	 والنتاج	

الإح�شائية	 بياناته	 اأول	عام	تظهر	 العام	1995,	وهو	 منذ	

امل�شاحة	 اأرقام	 ان	 يظهر	 	, 	2009 العام	 واىل	 	, الزراعية	

والإنتاج	الكلي	�شبه	م�شتقرة	,	كما	اأن	الإنتاجية	ثابتة	تقريبا	

وكما	هو	مبني	اأدناه.

ال�شكل	)3-2(:	م�شاحة	واإنتاجية	الأرا�شي	الزراعية

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

اإن	احلقيقة	اأعله	ت�شتدعي	الدرا�شة	خا�شة	وان	القرو�ش	

املقدمة	للقطاع	لي�شت	قليلة	وكان	يجب	ان	توؤدي	دورها	يف	

رفع	الإنتاجية	وتطوير	الإنتاج	ب�شكل	عام.وقد	عقدت	ندوة	

التنمية	امل�شتدامة	للقطاع	الزراعي	وتنظيم	�شوق	العمل		يف	

فرباير	2007		بناء	على	اأوامر	�شامية	من	جللة	ال�شلطان.

و�شوف	نكتفي	باإيراد	حقيقة	واحدة	ماأخوذة	من	اأوراق	تلك	

حيث	 اآنفا.	 اإليه	 ا�شرنا	 الذي	 الركود	 تف�شر	 لعلها	 الندوة	

ا�شتهدفت	اخلطة	حتقيق	معدل	

املحلي	 الناجت	 يف	 �شنوي	 منو	

ال�شناعي	 للقطاع	 الإجمايل	

معدلت	 اأن	 اإل	 	, 	%14.3 يبلغ	

النمو	الفعلية	بالأ�شعار	اجلارية	

	%39 و	 بني)-(%13	 تراوحت	

لل�شنوات	2009-2006

امل�شاحات	 اإىل	 النظر	 اإن	 	

الزراعية	 باملحا�شيل	 املزروعة	

تلك	 من	 الكلي	 والنتاج	

زمنية	 فرتة	 خلل	 املحا�شيل	

	,1995 العام	 منذ	 متتد	

بياناته	 تظهر	 عام	 اأول	 وهو	

واىل	 	, الزراعية	 الإح�شائية	

اأرقام	 ان	 ,	يظهر	 العام	2009	

�شبه	 الكلي	 والإنتاج	 امل�شاحة	

الإنتاجية	 اأن	 كما	 	, م�شتقرة	

ثابتة	تقريبا
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القطاع	 يف	 باجر	 العاملني	 من	 	%79 ن�شبة	 الوافدون	 ي�شكل	

من	 املهارة	 حمدودي	 العاملني	 ن�شبة	 اأن	 كما	 	, الزراعي	

ي�شاعد	 بالطبع	ل	 تبلغ	74%.	وهذا	 باجر	 العاملني	 اإجمايل	

.وميكن	 القطاع	 هذا	 يف	 املطلوب	 التطور	 اإحداث	 على	

اأوراق	الندوة	املذكورة	ملزيد	من	الإطلع	على	 الرجوع	اإىل	

واقع	القطاع	الزراعي	يف	البلد.

املتاحة	 الإح�شاءات	 فان	 احليواين	 الإنتاج	 قطاع	 اأما	

اخلطة	 �شنوات	 خلل	 احليوانات	 اأعداد	 يف	 زيادة	 تظهر	

�شنويا.وزاد	 	%2 وبحدود	 ب�شيطة	 مبعدلت	 ذلك	 كان	 وان	

	%2 تتجاوز	 ل	 	 مبعدلت	 الفرتة	 لنف�ش	 احليواين	 الإنتاج	

امل�شاريع	 العديد	من	 تنفيذ	 املذكورة	 الفرتة	 اأي�شا.و�شهدت	

اإنتاج	 يف	 املنتجني	 �شغار	 م�شاهمة	 زيادة	 اإىل	 تهدف	 التي	

القطاع.

6-	قطاع	الأ�شماك	:

�شنوي	 منو	 معدل	 القطاع	 هذا	 يحقق	 ان	 اخلطة	 توقعت	

بحدود	3%,	اإل	اأن	معدل	النمو	الفعلي	لل�شنوات	الأربع	الوىل	

من	اخلطة	2006-2009	,	تراوح	بني	)-(2%	عام	2006	و	

حوايل	9%	عام	2009	.ويف	كل	الأحوال	فان	حجم	ناجت	هذا	

القطاع	يظل	متوا�شعا	مقارنة	باإمكانيات	ال�شلطنة	ال�شمكية	

.فلقد	 �شواطئها	 بها	 تزخر	 التي	 ال�شمكية	 الرثوة	 وحجم	

تراوح	حجم	الناجت	بني	74	مليون	ريال	عام	2006	وحوايل	

القطاع	 هذا	 م�شاهمة	 فان	 2009.وبذلك	 عام	 مليون	 	99

كما	 	, 	2009 عام	 بلغت	%0.5	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	 يف	

اأنها	مل	تتجاوز	ن�شبة	0.7%	طيلة	ال�شنوات	الع�شر	املا�شية	

مما	ي�شتدعي	درا�شة	جادة	للبحث	عن	�شبل	تفعيل	دور	هذا	

القطاع	كقطاع	داعم	لعملية	التنويع	القت�شادي	يف	البلد.

نتيجة	 قيمتها	 ثبات	 مع	 كميا	 القطاع	 �شادرات	 وانخف�شت	

ال�شادرات	 كمية	 انخفا�ش	 ويعزى	 الأ�شعار.	 ارتفاع	

نحو	 التوجه	 واىل	 ناحية	 من	 ال�شيد	 كميات	 تراجع	 اإىل	

على	 اأولوية	 ذلك	 واإعطاء	 املحلية	 لل�شوق	 الأ�شماك	 توفري	

عام	 التقليديني	 ال�شيادين	 عدد	 ال�شادرات.وانخف�ش	

2009	اإىل	حوايل32	األفا	مقارنة	بحوايل	37	األفا	عام	2008	

و	33	األفا	عام	2005	,	مما	ين�شجم	مع	حمدودية	م�شاهمة	

هذا	القطاع	يف	الناجت	وعدم	تطورها	ب�شكل	فعال.

لهذا	 كامنة	 اإمكانية	 بوجود	 املعنية	 لقناعة	اجلهات	 ونظرا	

القطاع	للم�شاهمة	يف	القت�شاد	الوطني	ب�شكل	اأف�شل	ورغم	

توا�شع	اأداوؤه	,	لزالت	اجلهود	تبذل	لتطويره.	ومن	بني	ابرز	

وتطوير	 ال�شباب	 �شفن	 يف	 ال�شتثمار	 حتفيز	 اجلهود	 تلك	

وتطوير	 احلديثة	 ال�شيد	 اأدوات	 وتوزيع	 ال�شيد	 قوارب	

اإنتاجية	املخزون	ال�شمكي	وتنمية	املوارد	ال�شمكية	من	خلل	

وتطوير	 ال�شمكي	 وال�شتزراع	 واملراقبة	 الرتاخي�ش	 نظام	

ممار�شات	ما	بعد	ال�شيد	عن	طريق	تطوير	البنية	التحتية	

لهذا	القطاع	والزيادة	امل�شتمرة	يف	حجم	القرو�ش	املي�شرة	

ر.ع.	 مليون	 	11 حوايل	 	2008 عام	 بلغت	 والتي	 له	 املقدمة	

مقارنة	بحوايل	مليون	ر.ع.	عام	2005.

7-	قطاع	املعادن	:	

	, �شنويا	 القطاع		%10.8	 لهذا	 امل�شتهدف	 النمو	 بلغ	معدل	

اإل	اأن	منوه	الفعلي	�شهد	تذبذبا	كبريا	نتيجة	حت�شن	الإنتاج	

التي	 اأ�شعار	منتجاته	نتيجة	للطفرة	العقارية	 كميا	وارتفاع	

عام	 منوه	 معدل	 وبلغ	 اأي�شا.	 واملنطقة	 ال�شلطنة	 �شهدتها	

2006	)-(	4%	ارتفع	عام	2007	و2008	اإىل	اأكرث	من	%60	

املالية	 نتيجة	للزمة	 اإىل	م�شتوى	17%	عام	2009	 ثم	عاد	

وما	�شببته	من	ركود.ومع	ارتفاع	م�شاهمته	يف	الناجت	املحلي	

اأن	 اإل	 	, 	2009 عام	 ر.ع.	 مليون	 	82 حوايل	 اإىل	 الإجمايل	

بلغت	 حيث	 متوا�شعة	 لزالت	 الناجت	 يف	 الن�شبية	 م�شاهمته	

طيلة	 	%0.3 بحدود	 كانت	 اأنها	 كما	 	, 	2009 عام	 	%0.5

ال�شنوات	الع�شر	املا�شية.

8	-	قطاع	التجارة	:

حقق	هذا	القطاع	منوا	جيدا	جتاوز	املعدلت	امل�شتهدفة	من	

قبل	اخلطة	بلغ	38%	عام	2008		مقارنة	باملعدل	امل�شتهدف	

عام	 ليرتاجع	 عاد	 لكنه	 	, 	%8 حوايل	 والبالغ	 ال�شنة	 لنف�ش	

حقق	 انه	 16%.كما	 بلغ	 �شالبا	 منو	 معدل	 حمققا	 	2009

على	 بلغا	 و2007	 العامني	2006	 معدلت	منو	جيدة	خلل	

التوايل	:27%	و	37%.	ومن	الوا�شح	ان	ازدهار	هذا	القطاع	

ارتبط	مبجمل	التح�شن	يف	الأداء	القت�شادي	والناجم	عن	

حت�شن	اليرادات	النفطية.

اأما	عن	حجم	النفتاح	على	العامل	اخلارجي	,	فقد	بلغ		%97		

عام	2009	وحوايل	100%	عام	2008	وهو	م�شتوى	عال	جدا	

من	النفتاح	.	اإن	ذلك	يعني	وجود	�شرورة	حقيقية	لدرا�شة	

اآليات	خف�ش	درجة	العتمادية	على	العامل	اخلارجي.

وقد	�شخ�شت	اخلطة	ال�شابعة	جملة	حتديات	تواجه	تطوير	

والتي	 امل�شترتة	 التجارة	 بينها	 من	 الداخلية	 التجارة	 قطاع	

باعتبارها	 الب�شرية	 التنمية	 عن	 الأول	 التقرير	 �شخ�شها	

�شخ�شت	 العماين.كذلك	 القت�شاد	 م�شاكل	 من	 واحدة	

اخلطة		وجود	ممار�شات	احتكارية	يف	بع�ش	ال�شلع	اإ�شافة	

التجارة	 حترير	 التزامات	 عن	 النا�شئة	 التحديات	 اإىل	

العاملية	 التجارة	 منظمة	 اتفاقيات	 مبوجب	 وال�شتثمار	

قطاع	 من	 يتطلب	 الذي	 الأمر	 احلرة,	 التجارة	 واتفاقيات	

الأعمال	الهتمام	بعوامل	الكفاءة	والتناف�شية.	

على	 النفتاح	 حجم	 عن	 اأما	

العامل	اخلارجي	,	فقد	بلغ		%97		

عام	2009	وحوايل	100%	عام	

جدا	 عال	 م�شتوى	 وهو	 	2008

يعني	 ذلك	 اإن	 	. النفتاح	 من	

وجود	�شرورة	حقيقية	لدرا�شة	

اآليات	خف�ش	درجة	العتمادية	

على	العامل	اخلارجي

	%79 ن�شبة	 الوافدون	 ي�شكل	

القطاع	 يف	 باجر	 العاملني	 من	

ن�شبة	 اأن	 كما	 	, الزراعي	

من	 املهارة	 حمدودي	 العاملني	

تبلغ	 باجر	 العاملني	 اإجمايل	

ي�شاعد	 ل	 بالطبع	 وهذا	 	.%74

املطلوب	 التطور	 اإحداث	 على	

يف	هذا	القطاع
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الإطار	)3-	3(	الختلف	بني	النتائج	املتحققة	

واملخططة

من	خلل	ا�شتعرا�ش	اأداء	اخلطتني	ال�شاد�شة	وال�شابعة	

النتائج	 بكون	 املتعلقة	 وهي	 الأبرز	 امللحظة	 تربز	

املتحققة	تختلف	ب�شكل	كبري	اأحيانا	عن	تلك	املخططة.	

ومع	اأن	بع�شها	يف�شر	بحدوث	تقلبات	يف	ال�شوق	العاملية	

لهذا	 اأن	بع�شها	ليخ�شع	 اإل	 	, النفط	 وبالذات	يف	�شوق	

التف�شري.والعر�ش	الذي	تقدم	لأداء	اخلطتني	يوفر	الأدلة	

التي	تبني	وجود	هذه	الظاهرة	وتكرارها.اإن	ذلك	الأمر	

يقت�شي	مراجعة	اأ�شاليب	اإعداد	اخلطط	من	حيث	جودة	

البيانات	امل�شتخدمة	ودقة	التقديرات	واأ�شاليب	القيا�ش.	

3-4-	القت�شاد	العماين	:	مراجعة	نقدية	:

مما	ل�شك	فيه	اأن	تنفيذ	اخلطط	اخلم�شية	يولد	العديد	من	

الآثار	التي	ت�شاف	اإىل	ما	هو	متعارف	عليه	تقليديا	يف	تقييم	

اأداء	اخلطط	,	مثل	حت�ّشن	البنية	التحتية	واإ�شافة	م�شاريع	

من	 ح�شته	 وتغرّي	 	 الوطني	 القت�شاد	 بنية	 وتغيري	 جديدة	

الدول	 مع	 اخلارجية	 علقاته	 وتو�شع	 العاملية	 التجارة	

الت�شغيل	 معدلت	 وارتفاع	 العاملية	 القت�شادية	 والتكتلت	

.كذلك	 الجتماعية	 املوؤ�شرات	 وتغري	 املعي�شة	 وم�شتويات	

حت�ّشن	البنية	القانونية	والت�شريعية	يف	�شياق	التغيري	الذي	

ي�شتلزمه	تطبيق	اخلطط	عادة	.

اإل	اأن	احلاجات	التنموية	لميكن	تغطيتها	خلل	فرتة	تنفيذ	

خطتني	,وبالتايل	لبد	من	توقع	وجود	مهام	تنموية	لزالت	

بانتظار	النتهاء	من	اجنازها	م�شتقبل	من	خلل	اخلطط	

القادمة.	ومن	املفيد	وال�شروري	ح�شر	هذا	املهام	وو�شعها	

اأمام	املعنيني	بامللف	التنموي	.

على	 اخلطط	 ترتكها	 تاأثريات	 من	 ماتقدم	 اإىل	 اإ�شافة	

امل�شهد	القت�شادي	والجتماعي	للبلد	,	فان	لها	اآثار	اأخرى	

على	�شلوك	بع�ش	املتغريات	املختارة	ذات	الدللة	اخلا�شة	

خلل	فرتة	تنفيذ	اخلطتني	)ل�شيما	اخلطة	ال�شابعة	لأنها	

اأبرزها	 ن�شتعر�ش	 العاملية(,	 املالية	 الأزمة	 اأحداث	 �شهدت	

يف	اأدناه	,	ثم	�شنقدم	عر�شا	لبع�ش	التحديات	التي	تواجه	

القت�شاد	العماين	والتي	متثل	مهاما	بانتظار	الجناز.

1-مظاهر	ايجابية	لأداء	القت�شاد	العماين	:

اأ-	تدفق	ال�شتثمارات	الأجنبية:

مبثابة	 بلد	 اأي	 على	 الأجنبية	 ال�شتثمارات	 تدفق	 يعترب	

املوؤ�شر	الدال	على	الثقة	وعلى	ال�شتقرار	الذي	يتمتع	بهما	

ذلك	القت�شاد.	ويعترب	ت�شجيع	تلك	ال�شتثمارات	واحدا	من	

اجلدول)3-13	(	الهيكل	القطاعي	للناجت	املحلى	الإجمايل	)2009-2005(

* 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع

%40.6

%29.7

%50.6

%28.3

%44.3

%29.6

%47.6

%33.3

%49.4

%36.7

االأن�صطة النفطية

					اأ�شعار	جارية

					اأ�شعار	ثابتة	)اأ�شعار	2000(

%1.4

%1.6

%18.5

%21.2

%41.7

%50.2

%1.1

%1.6

%16.5

%20.2

%32.9

%51.6

%1.3

%1.6

%17.1

%19.4

%38.8

%51

%1.4

%1.7

%16.2

%17.3

%36.6

%49.8

%1.5

%1.9

%14.3

%17.6

%37

%46.8

االأن�صطة غري النفطية

		الزراعة	والأ�شماك	

						اأ�شعار	جارية

						اأ�شعار	ثابتة	)اأ�شعار	2000(	

  ال�صناعة 

						اأ�شعار	جارية

						اأ�شعار	ثابتة	)اأ�شعار	2000(

  اخلدمـات

						اأ�شعار	جارية

						اأ�شعار	ثابتة	)اأ�شعار	2000(

ملحظات	:	*	مبدئي

		1	-		جمموع	الأن�شطة	النفطية	والأن�شطة	غري	النفطية	ل	ي�شاوى	100	,	نظرًا	ل�شتمال	الناجت	املحلى	الإجمايل	ب�شعر	ال�شوق	

على	مكونني	اآخرين	وهما	خدمات	الو�شاطة	املالية,	وال�شرائب	على	الواردات		.

		امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني,	الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	لعام	2010

ال�شتثمارات	 تدفق	 يعترب	

مبثابة	 بلد	 اأي	 على	 الأجنبية	

وعلى	 الثقة	 على	 الدال	 املوؤ�شر	

بهما	 يتمتع	 الذي	 ال�شتقرار	

ذلك	القت�شاد

التنموية	 احلاجات	 اأن	 اإل	

فرتة	 خلل	 تغطيتها	 لميكن	

لبد	 ,وبالتايل	 خطتني	 تنفيذ	

تنموية	 مهام	 وجود	 توقع	 من	

من	 النتهاء	 بانتظار	 لزالت	

خلل	 من	 م�شتقبل	 اجنازها	

املفيد	 ومن	 القادمة.	 اخلطط	

املهام	 هذا	 ح�شر	 وال�شروري	

بامللف	 املعنيني	 اأمام	 وو�شعها	

التنموي
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النمو	 عملية	 دفع	 يف	 لدورها	 نظرا	 التنمية	 خطط	 اأهداف	

والتنمية	القت�شادية.	وت�شهيل	لعمليات	ال�شتثمار	الأجنبي	

فقد	مت	تعديل	الأنظمة	والت�شريعات	املالية	والتجارية	بهدف	

تلك	 اأدت	 وقد	 ال�شلطنة.	 اإىل	 ال�شتثمارات	 تلك	 جذب	

ال�شيا�شة	اإىل	منو	ال�شتثمارات	الأجنبية	ب�شكل	م�شطرد	وان	

تكون	لها	م�شاهمة	جادة	يف	النمو	وخلق	الفر�ش	الوظيفية.

الأجنبي	 ال�شتثمار	 تدفقات	 تطور	 التايل	 اجلدول	 ويظهر	

ب�شكل	عام	وال�شتثمار	الأجنبي	املبا�شر	ب�شكل	خا�ش	ملا	له	

من	اأهمية	ا�شتثنائية	كونه	يعني	الإتيان	مب�شاريع	جديدة	اأو	

الإدارة	 يف	 امل�شاركة	 ويت�شمن	 قائمة	 م�شاريع	 يف	 امل�شاركة	

املبا�شرة	والت�شويق	ونقل	التكنولوجيا.	

الإح�شاءات	 فاإن	 	,2005 للعام	 ال�شابقة	 ال�شنوات	 يف	 اأما	

كانت	 وقد	 فقط	 املبا�شر	 الأجنبي	 ال�شتثمار	 تغطي	 كانت	

البيانات	لتلك	ال�شنوات	كالتايل:

ال�شتثمار	الأجنبي	املبا�شر	)مليون	ريال(

200220032004

721929946

نف�ش	امل�شدر	ال�شابق

ب-	تاأثريات	الأزمة	املالية	العاملية:

اأغ�شط�ش	 �شهر	 يف	 العاملية	 املالية	 الأزمة	 مقدمات	 ابتداأت	

2007	واأدت	اإىل	ركود	اقت�شادي	عاملي	كبري.	وقد	اأثر	ذلك	

الركود	�شلبا	على	الطلب	على	النفط	مما	اأدى	اإىل	انخفا�ش	

يوليو	2008	 �شهر	 بلغه	يف	 م�شتوى	 اأعلى	 الربميل	من	 �شعر	

وهو	147	دولر	للربميل	اإىل	35	دولر.

وقد	تفاوتت	درجة	تاأثر	الدول	بهذه	الأزمة,	اإل	اأن	ال�شلطنة	

وح�شب	ت�شنيف	جملة	اليكونوم�شت	يف	عام	2009	احتلت	

املرتبة	)17(	عامليا	من	حيث	كونها	الأقل	تاأثرا	بالأزمة	من	

اأقل	 اعتربت	 اأنها	 كما	 العامل,	 م�شتوى	 على	 دولة	 	165 بني	

دول	ال�شرق	الأو�شط	تاأثرا	بالأزمة.	ويرجع	التاأثري	املحدود	

للأزمة	على	ال�شلطنة	اإىل	جمموعة	ال�شيا�شات	الحرتازية	

اإىل	 اإ�شافة	 البنوك.	 تعاملت	 على	 الرقابة	 ل�شيما	 املتبعة	

ذلك	فان	التدخل	ال�شريع	من	قبل	احلكومة	من	خلل	البنك	

املركزي	العماين	مل�شاعدة	البنوك	على	جتاوز	م�شكلة	نق�ش	

احلكومي	 الإنفاق	 م�شتوى	 على	 احلفاظ	 وكذلك	 ال�شيولة	

الحتياطيات	 على	 بالعتماد	 وال�شتثماري	 اجلاري	 ب�شقيه	

املرتاكمة	والتي	تولدت	يف	الفرتة	ال�شابقة	للأزمة.	وللوقوف	

العماين,	 القت�شاد	 على	 تركته	 الذي	 التاأثري	 حجم	 على	

�شوف	ن�شتخدم	عدد	من	املوؤ�شرات	ملرحلة	ما	قبل	وما	بعد	

الأزمة.

الناجت	 حجم	 انخف�ش	 الإجمايل:	 املحلي	 الناجت	 حجم	 		-

لل�شلطنة	 الإجمايل	 	 القومي	 والدخل	 الإجمايل	 املحلي	

و	24%	على	 بن�شبة	%23	 للزمة,	 نتيجة	 يف	عام	2009	

انخف�ش	 الناجت	 النفطي	من	 ال�شق	غري	 اأن	 اإل	 التوايل,	

يف	 الأكرب	 النخفا�ش	 اأن	 يعني	 مما	 فقط	 	%5 بن�شبة	

وهذا	 منه	 النفطي	 ال�شق	 انخفا�ش	 من	 جاء	 قد	 الناجت	

النفطية	 الأن�شطة	غري	 قدرة	 على	 دللة	هامة	 له	 الأمر	

على	ال�شتمرار.

الدخل	الفردي	مبوجب	م�شوحات	نفقات	ودخل	الأ�شرة: 		-

والتي	 والناجت	 الدخل	 الفرد	من	 بيانات	ح�شة	 مبقارنة	 	

الفرد	 دخل	 بيانات	 مع	 انخفا�شهما,	 مع	 انخف�شت	

ودخل	 نفقات	 م�شوحات	 م�شدرها	 والتي	 ال�شنوي	

الأ�شرة,	والتي	هي	اأكرث	واقعية,	يت�شح	ا�شتمرار	الرتفاع	

اإجمايل	 اأو	 العمانيني	 للأفراد	 �شواء	 الفردي	 الدخل	 يف	

ارتفعت	 الأزمة.حيث	 ظروف	 من	 بالرغم	 ال�شكان	

و%1	 6%و%12	 وبن�شب	 للعمانيني	 و%4	 و%13	 بن�شب%7	

لإجمايل	ال�شكان	خلل	الفرتة	2007-2010	,	وكما	هو	

مبني	يف	ال�شكل	3-3	.				

اجلدول	)3-14(:موؤ�شرات	ال�شتثمار	الأجنبي

20052006200720082009البيان

4007616899131131611295ال�شتثمار	الأجنبي	)مليون	ر.ع.(

16232199351944915057ال�شتثمار	الأجنبي	املبا�شر)مليون	ر.ع.(

)21(220737451403تدفقات	ال�شتثمار	الأجنبي)مليون	ر.ع.(

امل�شدر:	ن�شرات	اإح�شاء	ال�شتثمار	الأجنبي/وزارة	القت�شاد	الوطني/�شلطنة	عمان

اجلدول	)3-15(اآثار	الأزمة	املالية	على	الناجت	املحلي	الإجمايل

ال�صنة
الناجت املحلي 

االإجمايل)مليون ر.ع(
االأن�صطة غري النفطية

الدخل القومي االإجمايل 

)مليون ر.ع(
ن�صيب الفرد

2007	161119217158025761

2008%45													23288%27															11734%41																22227%35															7753

2009)%23(												18020)%5(														11103)%24(															16940)%31(														5337

امل�شدر:	وزارة	القت�شاد	الوطني	,الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي	2010

اإل	اأن	ال�شلطنة	وح�شب	ت�شنيف	

عام	 يف	 اليكونوم�شت	 جملة	

	)17( املرتبة	 احتلت	 	2009

الأقل	 كونها	 حيث	 من	 عامليا	

	165 بني	 من	 بالأزمة	 تاأثرا	

كما	 العامل,	 م�شتوى	 على	 دولة	

ال�شرق	 دول	 اأقل	 اعتربت	 اأنها	

الأو�شط	تاأثرا	بالأزمة
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الن�شاط	 مب�شتوى	 الت�شغيل	 حجم	 يرتبط	 الت�شغيل:	 	-

العمل	 �شوق	 اأن	 على	 تدل	 اأدناه	 والأرقام	 القت�شادي,	

العمانية	مل	تتاأثر	�شلبا	بالأزمة	بل	�شهدت	معدلت	زيادة	

م�شتمرة	�شواء	للعمانيني	اأو	الوافدين	ويف	كل	القطاعني	

احلكومي	واخلا�ش.)يلحظ	وجود	فروقات	كبرية	بني	

كما	 احلكومي	 القطاع	 يف	 العمانيني	 العاملني	 اأعداد	

ال�شكل	 يف	 اإليها	 وامل�شار	 الإح�شائي	 الكتاب	 يف	 وردت	

العام	2010,حيث	 تعداد	 اأظهرها	 التي	 والبيانات	 اأدناه	

	238 احلكومي	 القطاع	 العمانيني	يف	 العاملني	 عدد	 بلغ	

ا�شتمال	 اإىل	 يعود	ذلك	 وقد	 التعداد.	 نتائج	 الفاأ	ح�شب	

غري	 الأجهزة	 يف	 العاملني	 اأعداد	 على	 التعداد	 نتائج	

املدنية	(	.	

-	التناف�شية:		يعترب	ارتفاع	ت�شنيف	البلد	يف	جمال	التناف�شية	

القت�شادية	 املوؤ�شرات	 من	 العديد	 اأن	 على	 دليل	

والجتماعية	ت�شري	بالجتاه	ال�شحيح.	وطبقا	لت�شنيف	

املركز	 ال�شلطنة	 ,احتلت	 العاملي	 القت�شادي	 املنتدى	

للعام	2009-2010.ثم	 التناف�شية	 القدرة	 41	عامليا	يف	

-2011 للعام	 التقرير	 نف�ش	 يف	 ال�شلطنة	 مرتبة	 قفزت	

2012	اإىل	الدرجة	32	عامليا	والرابعة	عربيا.	اأما	تقرير	

ال�شلطنة	 اأن	 بني	 فقد	 	2006 للعام	 العربية	 التناف�شية	

الإجمالية	 التناف�شية	 موؤ�شر	 يف	 	)10( املرتبة	 احتلت	

اإ�شافة	 عربية	 دولة	 	)16( هي	 دولة,	 	)21( بني	 من	

املقارنة	هي	 لأغرا�ش	 اأ�شيفت	 اأجنبية	 دول	 اإىل	خم�شة	

وجنوب	 والربتغال	 وماليزيا	 اجلنوبية	 وكوريا	 )ت�شيلي	

اأفريقيا(.

ال�شكل	)3-3(:	اآثار	الأزمة	على	الدخل	الفردي		ر.ع.

																	امل�شدر	:	م�شوحات	نفقات	ودخل	الأ�شرة	ل�شنوات	خمتلفة

ال�شكل	)3-4(:	اآثار	الأزمة	على	حجم	الت�شغيل	يف	ال�شلطنة

																	امل�شدر	:وزارة	القت�شاد	الوطني	/الكتاب	الإح�شائي	ال�شنوي/2010
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الإطار	)3-	4(			تعريف	التناف�شية

يعّرف	تقرير	التناف�شية	العربية	,املناف�شة	باأنها	)تعك�ش	

الأداء	القت�شادي	احلايل	والكامن	للن�شاطات	التي	تكون	

جمال	للتناف�ش	مع	الأمم	الأخرى(.	ويق�شد	بالتناف�شية	

اجلارية	العوامل	املوؤثرة	يف	التناف�شية	يف	الأجل	الق�شري	

والتي	ل	تتطلب	تغريا	يف	الهياكل	وال�شيا�شات	ذات	الأمد	

البعيد.	اأما	التناف�شية	الكامنة	فتعني	الطاقات	والعوامل	

التناف�شية	 توؤثر	يف	م�شتويات	 التي	 والهياكل	 واملوؤ�ش�شات	

يف	الأجل	الطويل.	

التي	 الفرعية	 واملوؤ�شرات	 العوامل	 بع�ش	 التقرير	 واأظهر	

موؤ�شر	 يف	 اأعلى	 مرتبة	 احتلل	 على	 ال�شلطنة	 ت�شاعد	 مل	

الناجت	 من	 كن�شبة	 ال�شحة	 على	 الإنفاق	 مثل	 التناف�شية	

اجلامعي.	 القيد	 ومعدل	 الكبار	 اأمية	 انخفا�ش	 ومعدل	

ذوات	 يعتربان	 التاليني	 العاملني	 فاإن	 ماتقدم	 اإىل	 اإ�شافة	

اأهمية	خا�شة	يف	هذا	ال�شاأن:

القت�شاد	 يف	 �شعف	 نقطة	 الت�شخم:ويعترب	 معدل	 تذبذب	

املرتفع	 الت�شخم	 اإن	 ,حيث	 الت�شخم	 ارتفاع	 من	 اأكرث	

وامل�شتمر	بوترية	معروفة	وممكن	التكهن	بها	ي�شمح	ب�شياغة	

اللزمة.اأما	 الحتياطات	 واخذ	 ذلك	 على	 بناء	 التوقعات	

تذبذب	معدل	الت�شخم	فاأنه	ل	ي�شمح	بو�شع	توقعات	حقيقية	

لأنه	 للم�شتثمرين	 بالن�شبة	 امل�شتقبلي	 القت�شاد	 م�شار	 عن	

امل�شتقبلية	 حتركاته	 توقع	 لميكن	 متغري	 يعترب	 بب�شاطة	

وينطوي	على	مفاجئات	لأ�شحاب	الأعمال.

قيا�ش	 عند	 �شلبية	 نقطة	 ويعترب	 الناجت:	 تذبذب	معدل	منو	

النفطي	 القطاع	 يرتبط	بح�شة	 انه	 بالرغم	من	 التناف�شية	

تاأثرها	 نتيجة	 عليها	 ال�شيطرة	 ميكن	 ل	 والتي	 الناجت	 من	

باأ�شعار	النفط	يف	ال�شوق	العاملية.

2-	حتديات		ومهام	تنموية	بانتظار	الجناز	اأمام	القت�شاد	

العماين	:

يف	 حلقات	 وال�شابعة	 ال�شاد�شة	 اخلم�شية	 اخلطط	 تعترب	

اإطار	الروؤية	امل�شتقبلية	عمان	2020	,	وبالتايل	يفرت�ش	اأن	

تن�شجم	نتائجهما	مع	ما	�شعت	الروؤية	اإىل	حتقيقه,	وي�شبح	

الأ�شعدة	 على	 اجنازه	 مت	 ملا	 تقييم	 اإجراء	 ال�شروري	 من	

النحرافات	 اأ�شباب	 وت�شخي�ش	 باملخطط	 مقارنة	 كافة	

وحتديد	ما	ينبغي	عمله	يف	املرحلة	املتبقية	من	فرتة	الروؤية.

و�شوف	ن�شعى	هنا	اإىل	تقدمي	مراجعة	مكثفة	ملا	مت	اجنازه	

,	من	 ن�شتعني	 الغر�ش	 انتظار	الجناز.ولهذا	 اأو	ما	زال	يف	

القت�شاد	 وزارة	 اأجرتها	 التي	 بالدرا�شة	 اأخرى,	 وثائق	 بني	

الوطني	عام	2009	بالتعاون	مع	البنك	الدويل	حول	التقييم	

املرحلي	للروؤية	امل�شتقبلية:عمان	2020	.

اأن	حجم	ال�شتثمارات	 اإىل	 وقد	خل�شت	الدرا�شة	املذكورة	

ما	 كبري	 حد	 اإىل	 مياثل	 املا�شية	 الفرتة	 خلل	 املنفذة	

م�شارا	 اتخذ	 الوطني	 القت�شاد	 اأن	 اإل	 الروؤية	 ا�شتهدفته	

عدد	 بروز	 اإىل	 ذلك	 ويعود	 الروؤية.	 له	 خططت	 ملا	 مغايرا	

من	امل�شتجدات,	اأبرزها	ارتفاع	اأ�شعار	النفط	الذي	اأدى	اإىل	

ا�شتمرار	الدور	الأ�شا�شي	للحكومة	يف	ال�شاحة	القت�شادية	

يف	جمايل	الإنفاق	والدخار	وهو	ما	يتعار�ش	مع	ما	اأرادته	

الروؤية	من	دور	متنام	للقطاع	اخلا�ش.	

ويف	ظل	ال�شيا�شات	احلالية	فان	من	املتوقع	اأن	ميثل	كل	من	

قطاعي	الت�شييد	وجتارة	اجلملة	والتجزئة	اأكرث	من	ن�شف	

لكون	 2020.ونظرا	 العام	 بحلول	 الإجمايل	 املحلي	 الناجت	

اخلارجي	 العامل	 مع	 للتبادل	 قابلني	 غري	 القطاعني	 هذين	

فان	هذا	التوجه	ل	يحقق	ما	تن�شده	الروؤية	من	تنمية	وتطوير	

قطاعات	الت�شدير.	

ومن	امل�شتجدات	التي	مل	تاأخذها	الروؤية	بالعتبار	التخفي�ش	

على	 وتاأثريه	 الغاز	 احتياطيات	 على	 طراأ	 الذي	 الكبري	

على	 يرتتب	 قد	 ما	 مع	 املختلفة	 ا�شتخداماته	 بني	 املفا�شلة	

ذلك	من	اآثار	اقت�شادية	.

املالية	 الأو�شاع	 تتمثل	يف	كون	 اأخرى	 وهنالك	ق�شية	هامة	

احلالية	غري	قابلة	لل�شتدامة.	ف�شايف	اإيرادات	النفط	يتوقع	

اأن	يرتاجع	نتيجة	النخفا�ش	املتوقع	يف	معدلت	اإنتاج	النفط	

وتنميته. ا�شتخراجه	 تكاليف	 وارتفاع	 البعيد	 املدى	 على	

مقابل	ذلك	فاإن	الإنفاق	احلكومي	يف	ارتفاع	متوا�شل	نتيجة	

الإنفاق	الكبري	على	توفري	اخلدمات	الجتماعية	كال�شحة	

والتعليم	ودعم	القطاع	الأ�شري	من	خلل	التوظيف	املبا�شر	

والإعانات	املالية	ودعم	بع�ش	املنتجات	.	اإن	ذلك	�شي�شكل	

احد	اأهم	التحديات	يف	الفرتة	املقبلة.

امل�شتهدف	 امل�شار	 بعدا	عن	 الأكرث	 العمل	هي	 �شوق	 اأن	 كما	

غري	 التوظيف	 هيكل	 اأن	 حيث	 الرئي�شية	 القطاعات	 بني	

منخف�ش	 العمانيني	 املواطنني	 م�شاركة	 ومعدل	 متوازن	

ويقارب	حوايل	ن�شف	متو�شط	الدول	املتقدمة.

عمان	 حققته	 الذي	 النجاح	 ا�شتكمال	 اإىل	 حاجة	 وهناك	

على	�شعيد	التعليم	البتدائي	والثانوي	من	خلل	نهج	اأكرث	

�شمول	للتعليم	العايل.	

اأما	يف	اجلانب	امل�شريف	فان	امل�شارف	تهيمن	على	القطاع	

اإقرا�ش	 نحو	 بكثافة	 امل�شرفية	 الأ�شول	 توجيه	 ويتم	 املايل	

املوؤ�ش�شات	الكبرية	وامل�شتهلكني	ول	جتد	امل�شارف	اأي	حافز	

يدفعها	نحو	اإقرا�ش	امل�شاريع	ال�شغرية	اأو	املتو�شطة	احلجم	

الأ�شا�شي	 الدور	 ا�شتمرار	

ال�شاحة	 يف	 للحكومة	

القت�شادية	يف	جمايل	الإنفاق	

مع	 يتعار�ش	 ما	 وهو	 والدخار	

ما	اأرادته	الروؤية	من	دور	متنام	

للقطاع	اخلا�ش

تذبذب	معدل	الت�شخم	فاأنه	ل	

حقيقية	 توقعات	 بو�شع	 ي�شمح	

عن	م�شار	القت�شاد	امل�شتقبلي	

لأنه	 للم�شتثمرين	 بالن�شبة	

لميكن	 متغري	 يعترب	 بب�شاطة	

امل�شتقبلية	 حتركاته	 توقع	

مفاجئات	 على	 وينطوي	

لأ�شحاب	الأعمال

بعدا	 الأكرث	 هي	 العمل	 �شوق	

بني	 امل�شتهدف	 امل�شار	 عن	

اأن	 حيث	 الرئي�شية	 القطاعات	

متوازن	 غري	 التوظيف	 هيكل	

املواطنني	 م�شاركة	 ومعدل	

ويقارب	 منخف�ش	 العمانيني	

الدول	 متو�شط	 ن�شف	 حوايل	

املتقدمة
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املركزي	 البنك	 قبل	 من	 عليها	 املفرو�شة	 القيود	 ولول	

لتو�شعت	امل�شارف	اأكرث	يف	اإقرا�ش	امل�شتهلكني.

ومع	اأن	قطاعي	ال�شياحة	والأ�شماك	ميثلن	قطاعات	واعدة	

حتديات	 يواجه	 منهما	 كل	 اأن	 اإل	 املناف�شة	 على	 وقادرة	

م�شروعات	 اإىل	 حتتاج	 فال�شياحة	 الآخر.	 عن	 خمتلفة	

باملوؤ�ش�شات	 حمدودة	 علقتها	 اأن	 اإل	 �شخمة	 ا�شتثمارية	

فان	 الأ�شماك	 قطاع	 الوطنية.اأما	 العاملة	 والقوى	 املحلية	

عن	 عاجز	 اأنه	 اإل	 الوطنية	 العاملة	 بالقوى	 جيدة	 علقته	

حتقيق	زيادة	ملمو�شة	يف	اإنتاجه	نظرا	للرغبة	يف	املحافظة	

على	الرثوة	ال�شمكية.	

اأما	قطاع	الطاقة	واملياه	فاإن	ابرز	حتدياته	تتمثل	يف	�شعوبة	

لهذا	 املالية	 الإعانات	 وجود	 ب�شبب	 اخلا�ش	 القطاع	 دخول	

القطاع.

اأخرى	 هامة	 ق�شية	 وهنالك	

املالية	 الأو�شاع	 كون	 يف	 تتمثل	

احلالية	غري	قابلة	لل�شتدامة

القطاع	 على	 تهيمن	 امل�شارف	

الأ�شول	 توجيه	 ويتم	 املايل	

اإقرا�ش	 بكثافة	نحو	 امل�شرفية	

املوؤ�ش�شات	الكبرية	وامل�شتهلكني	

حافز	 اأي	 امل�شارف	 جتد	 ول	

امل�شاريع	 اإقرا�ش	 نحو	 يدفعها	

ال�شغرية	اأو	املتو�شطة	احلجم
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�صهادات دولية

على	 توؤكد	 ال�شلطنة	 بحق	 اليجابية	 الدولية	 ال�شهادات	 من	 جمموعة	 �شدرت	 املا�شية	 ال�شنوات	 خلل	

نظام	 )ق�شايا	 بعنوان	 الدويل	 البنك	 عن	 تقرير	 �شدر	 2006م	 �شبتمرب	 .ففي	 الطيبة	 الدولية	 �شمعتها	

الإدارة	العامة	2006م(	,	وقد	حظيت	ال�شلطنة	مبوجب	هذا	التقرير	,	باملرتبة	الأوىل	عربيًا	يف	موؤ�شري	

ال�شتقرار	ال�شيا�شي	ومكافحة	الف�شاد	واملرتبة	الثانية	يف	�شيادة	القانون	.

ال�شلم	 اأبحاث	�شندوق	 مع	مركز	 بالتعاون	 الأمريكية	 	) بولي�شي	 ن�شرته	جملة	)فورن	 تقرير	دويل	 ويف	

ا�شتقرارًا	 والأفريقية	 العربية	 البلدان	 اأكرث	 مرتبة	 على	 ال�شلطنة	 ح�شلت	 	, بلدًا	 	177 و�شمل	 الأمريكي	

وفق	موؤ�شرات	العام	2009م	.	حيث	اأعترب	التقرير	ال�شلطنة	�شمن	البلدان	امل�شتقرة	وهي	اأوروبا	الغربية	

والوليات	املتحدة	وكندا	والأرجنتني	واليابان	وكوريا	اجلنوبية	.

بني	 ومن	 2009م	 �شبتمرب	 يف	 العاملي	 القت�شادي	 املنتدى	 عن	 ال�شادر	 للتناف�شية	 الدويل	 التقرير	 ويف	

موؤ�شرات	 يف	 عامليًا	 ال�شابعة	 املرتبة	 ال�شلطنة	 احتلت	 	, الغر�ش	 لهذا	 حتت�شب	 التي	 املوؤ�شرات	 جمموعة	

ا�شتقرار	القت�شاد	الكلي	وقوة	املوؤ�ش�شات	.ويف	العام	2009م	اأي�شًا	,	ومبوجب	ا�شتفتاء	اأعده	موقع	مكتوب	

اللكرتوين	حول	ال�شعادة	يف	الدول	العربية	,	ح�شل	العمانيون	على	املرتبة	الأوىل	عربيًا	من	حيث	كونهم	

اأكرثها	�شعادة	.

واأخريًا	ويف	العام	2011م	,	ح�شلت	ال�شلطنة	على	املركز	الثالث	عربيًا	يف	موؤ�شر	احلرية	القت�شادية	يف	

العامل	الذي	اأ�شدرته	موؤ�ش�شة	)هريتاج	فاوندي�شن(	الأمريكية	.		
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اخلال�صة

اأثرت  تطورات  جملة  الدرا�صة  قيد  الفرتة  �صهدت    -1

يف  الكبري  االرتفاع  اأهمها  االقت�صادي،  النمو  على 

اأ�صعار النفط التي و�صلت اإىل 140 دوالر للربميل عام 

2008 ، مما اأدى اإىل ارتفاع االإيرادات وزيادة االإنفاق 

يف  االقت�صادية  املتغريات  على  ذلك  احلكومي.واأثر 

املحدودة  اال�صتيعابية  الطاقة  على  كال�صغط  البلد 

لالقت�صاد وح�صول بع�ض االختناقات التي قادت اإىل 

زيادات يف االأ�صعار. وكانت نتيجة ذلك ارتفاع تكاليف 

حمدودة  الفئات  على  خا�ض  ب�صكل  اأثر  مما  املعي�صة 

مت  واملتغريات  االأو�صاع  هذه  ظل  يف  واله�صة.  الدخل 

تنفيذ اخلطتني اخلم�صيتني ال�صاد�صة )2005-2001( 

وال�صابعة )2010-2006(.

وجود  ،يالحظ  ال�صاد�صة  اخلطة  اأداء  م�صتوى  وعن    -2

اختالفات بني معدل النمو الفعلي واملخطط ملوؤ�صرات 

االقت�صاد الكلي مما ي�صتدعي معرفة اأ�صبابها وتطوير 

االقت�صادية.وقد  التنبوؤات  وبناء  التخطيط  اأ�صاليب 

اأن م�صاهمة  القومي 25.4%، كما  االدخار  بلغ معدل 

اإىل  ارتفعت  الكلية  اال�صتثمارات  يف  العام  القطاع 

العامل  على  االنفتاح  درجة  2005.وكانت  يف    %74

اإىل  ي�صري  عام 2005، مما   %87 بلغت  مرتفعة حيث 

�صدة احل�صا�صية لل�صدمات اخلارجية. وارتفع ن�صيب 

اإىل 4725 ر.ع. عام 2005. وارتفع  الناجت  الفرد من 

من  طفيف  ب�صكل  امل�صتهلك  الأ�صعار  القيا�صي  الرقم 

وبلغ  عام 2005.  اإىل 101.6  عام 2000  نقطة   100

من  يعترب  وهو   %18.8 ال�صناعي  القطاع  منو  معدل 

القطاعات املوؤهلة لتحقيق التنويع االقت�صادي. وكانت 

االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�صياحة  قطاع  م�صاهمة 

معدل  وبلغ   .  2005 عام   0.7 بلغت  حيث  متوا�صعة 

منو قطاع الزراعة والرثوة احليوانية 1.7% . وارتفع 

حمتوى �صايف الواردات يف الطلب املحلي على املنتجات 

عام   %50.7 اإىل   2000 عام   %46.7 من  الزراعية 

2005 ، وبذلك فان هدف زيادة ن�صبة االكتفاء الذاتي 

من املنتجات الزراعية مل يتحقق.وتراجعت م�صاهمة 

قطاع االأ�صماك يف الناجت اإىل 0.6.

اأنخف�ض  فقد   ، ال�صابعة  اخلطة  اأداء  م�صتوى  عن  اأما   -3

الناجت املحلي االإجمايل يف العام 2009 نتيجة انخفا�ض 

اأن ذلك مل ينعك�ض ب�صكل تلقائي  اإال  اأ�صعار النفط  ، 

بن�صبة  انخف�صت  حيث  النفطية  غري  االأن�صطة  على 

5.6% مقابل انخفا�ض االأن�صطة النفطية بن�صبة %60. 

وارتفع الرقم القيا�صي الأ�صعار امل�صتهلك من 101.7 

دخل  معدل  اأما   .  2009 عام   129،5 اإىل   2005 عام 

معدل  وارتفع   %25 بن�صبة  ارتفع  فقد  العماين  الفرد 

اإال   ، الفرتة 2006- 2009  بن�صبة 14% خالل  اإنفاقه 

اأن ارتفاع معدل الت�صخم خالل نف�ض الفرتة قد يعني 

اأن زيادة االإنفاق ذهبت ملواجهة الزيادة يف االأ�صعار.

كانت  ر.ع.  مليون   7429 اإىل  العام  االإنفاق  وارتفع 

ح�صة االإنفاق اال�صتثماري منه 36% عام 2009 .

و�صهد قطاع الغاز منوا جيدا عام 2008 ومبعدل %43.   

ومنا القطاع ال�صناعي مبعدالت تراوحت بني)-(%13 

و 39% لل�صنوات 2006-2009. والزالت ال�صورة غري 

كاملة عن حجم الدور الذي ميار�صه قطاع ال�صياحة يف 

االقت�صاد الوطني نتيجة القت�صار احل�صابات اخلا�صة 

بهذا القطاع على ن�صاط املطاعم والفنادق. اأما القيمة 

فقد  احليوانية  والرثوة  الزراعة  قطاع  يف  امل�صافة 

اإذ بلغت 160 مليون ر.ع. عام 2009   كانت متوا�صعة 

م�صاهمة  وتظل   عام 2005.  ر.ع.  مليون  مقابل 108 

االإجمايل متوا�صعة  املحلي  الناجت  االأ�صماك يف  قطاع 

اإذ بلغت 0.5% عام 2009 ، كما اأنها مل تتجاوز ن�صبة 

حجم  عن  املا�صية.اأما  الع�صر  ال�صنوات  طيلة   %0.7

بلغ  97%  عام  فقد   ، العامل اخلارجي  االنفتاح على 

2009 وهو م�صتوى عال جدا.

املظاهر  من  جمموعة  العماين  االقت�صاد  و�صهد    -4

االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفق  اأبرزها   ، االيجابية 

مل  اأنه  املبا�صر.كما  االأجنبي  اال�صتثمار  ،ال�صيما 

بنف�ض   العاملية  املالية  االأزمة  تاأثريات  اإىل  يتعر�ض 

الناجت  حجم  اأن  ومع  بها.  االأخرى  الدول  تاأثر  درجة 

بن�صبة  نتيجة لالزمة،  انخف�ض يف عام 2009  املحلي 

انخف�ض  الناجت  النفطي من  ال�صق غري  اأن  اإال   ،  %23

بن�صبة 5% فقط مما يعني قدرة االأن�صطة غري النفطية 

على اال�صتمرار.اأما بيانات دخل الفرد ال�صنوي فتبني 

الإجمايل   %1 وبن�صبة  للعمانيني   %4 بن�صبة  ارتفع  انه 

�صوق  تتاأثر  2007-2010.ومل  الفرتة  خالل  ال�صكان 

العمل العمانية �صلبا باالأزمة. وتقدمت مرتبة ال�صلطنة 

يف جمال التناف�صية العاملية. 

فرتة  خالل  تغطيتها  الميكن  التنموية  احلاجات  اإن    -5

مهام  وجود  توقع  من  البد  وبالتايل   ، خطتني  تنفيذ 

ح�صرها  ال�صروري  ومن  االجناز،  بانتظار  تنموية 

وو�صعها اأمام اجلهات املعنية. ولعل اأبرزها ا�صتمرار 

الدور االأ�صا�صي للحكومة يف ال�صاحة االقت�صادية وهو 

ما يتعار�ض مع ما اأرادته الروؤية من دور متنام للقطاع 

قابلة  غري  احلالية  املالية  االأو�صاع  اأن  كما  اخلا�ض، 
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لال�صتدامة واأن �صوق العمل بعيد عن امل�صار امل�صتهدف 

حيث اأن هيكل التوظيف غري متوازن ومعدل م�صاركة 

هيمنة  الوا�صح  منخف�ض.ومن  العمانيني  املواطنني 

املوؤ�ص�صات  امل�صارف على القطاع املايل وهي تقر�ض 

يدفعها  حافزا  جتد  وال  بكثافة  وامل�صتهلكني  الكبرية 

نحو اإقرا�ض امل�صاريع ال�صغرية اأو املتو�صطة. ومع اأن 

واعدة  قطاعات  ميثالن  واالأ�صماك  ال�صياحة  قطاعي 

وقادرة على املناف�صة اإال اأن كال منهما يواجه حتدياته 

اخلا�صة.
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من  التنمية  ثمار  توزيع  يف  االإن�صاف  مو�صوع  يعترب 

الدول  بها  تهتم  اأ�صبحت  التي  احليوية  املو�صوعات 

التنمية  اأن  .كما  واملحلية  واالإقليمية  الدولية  واملنظمات 

بتوليد  تكتفي  ال  تنمية  باأنها  تعرف   ، امل�صتدامة  الب�صرية 

النمو وح�صب ، بل توزع عائداته ب�صكل عادل اأي�صا .

الف�صل عر�صًا حتليليًا  �صيقدم هذا   ، تقدم  ما  وبناء على 

املعي�صة  وم�صتويات   ، واال�صتهالك  الدخل  توزيع  لواقع 

والفقر متعدد االأبعاد اإ�صافة اإىل جمموعة الرتتيبات التي 

تندرج �صمن ما اأ�صبح يعرف ب�صبكات االأمان االجتماعي ، 

والتي تعني »جمموعة الربامج وال�صيا�صات احلكومية وغري 

احلكومية التي ت�صمن احلفاظ على حد اأدنى من م�صتوى 

املعي�صة للنا�ض وعدم ال�صماح بانزالقهم اإىل م�صتويات من 

العوز والفاقة تهدد كرامتهم االإن�صانية اأو تهدرها«.

4-1 - الدخل واال�صتهالك االأ�صري :

من  الفرد  ن�صيب  تطورات  الثالث  الف�صل  يف  ا�صتعر�صنا 

اخلطتني  �صنوات  خالل  االإجمايل  املحلي  والناجت  الدخل 

ال�صاد�صة وال�صابعة.وبطبيعة احلال فان تلك االأرقام تعك�ض 

واقع احلال من وجهة نظر اإح�صائية تعتمد على تقديرات 

الدخل والناجت ب�صكل اإجمايل لكل االقت�صاد ولكل االأفراد. 

امل�صتوى  التوزيع على  الفروقات يف  اإظهار  ت�صتطيع  فهي ال 

املختلفة  واالقت�صادية  االجتماعية  الفئات  بني  اأو  االإقليمي 

نتيجة لكونها متو�صطات وطنية.لذلك تلجاأ دول العامل اإىل 

اإجراء م�صوحات دورية لنفقات ودخل االأ�صرة للوقوف على 

االإنفاق  واأوجه  واالأفراد  االأ�صر  بدخول  املتعلقة  احلقائق 

البلد.  مناطق  خمتلف  بني  االقليمية  والفروقات  املختلفة 

االأ�صرية  واقع احلياة  امل�صوحات احلقائق من  وتعك�ض هذه 

وتوفر الفر�صة للمقارنة بني البيانات االإح�صائية االإجمالية 

للمخططني  فر�صة  وتوفر  امل�صوحات،  تلك  نتائج  وبني 

للتعرف على نتائج خططهم على االأر�ض.و�صهدت ال�صلطنة 

تنفيذ �صل�صلة من تلك امل�صوحات للفرتة  1999- 2002، ثم 

كانت  وقد   .  2010  -  2006 للفرتة  اأخرى  �صل�صلة  اأجريت 

التقريرين  اإعداد  عند  اأهمية  ذات  امل�صوحات  تلك  نتائج 

اأكرث من  الب�صرية ويف  التنمية  الوطنيني االأول والثاين عن 

ف�صل من ف�صولهما.

4-1-1- الدخل االأ�صري :

اأظهرت نتائج م�صح نفقات ودخل االأ�صرة لعام 2010/2009 

زيادة متو�صط دخل االأ�صرة العمانية اإىل 1039 ر.ع. �صهريا، 

مقارنة   ،2009 عام  يف  �صنويا  ر.ع.   12445 يعادل  ما  اأي 

بـ9620 ر.ع. �صنويا يف عام 2006، اأي بزيادة مقدارها %30 

بني امل�صحني. كما اأنه ارتفع بن�صبة 63% عنه يف عام 2000م 

حيث كان يبلغ 638 ر . ع �صهريًا باالإ�صافة اإىل زيادة دخل 

  .%17 بنحو  عمان  العام يف  املتو�صط  العمانية عن  االأ�صرة 

وتقل�صت الفجوة يف متو�صط الدخل بني احل�صر والقرى، 

دخل  على  يزيد  احل�صر  يف  االأ�صرة  دخل  اأن  جند  حيث 

يزيد  كان  اأن  بعد   2009 يف   %41 بنحو  القرى  يف  االأ�صرة 

بنحو 47% يف 2006. ويعتمد م�صتوى دخل االأ�صرة العمانية 

التي  فاالأ�صر  للدخل.  الرئي�صي  امل�صدر  اإىل حد كبري على 

االأعلى  هي  لدخلها  رئي�صي  كم�صدر  االأجور  على  تعتمد 

دخال، اإذا اأن متو�صط دخلها اأكرث من �صعف متو�صط دخل 

رئي�صي  التقاعدي كم�صدر  املعا�ض  على  تعتمد  التي  االأ�صر 

لدخلها.  

جدول4-1: متو�صط الدخل ال�صهري لالأ�صرة العمانية 2010/2009 وفقًا للم�صدر الرئي�صي لدخل االأ�صرة

اأجورامل�سدر الرئي�سي للدخل
م�ساريع 

خا�سة

دخول 

ممتلكات
اإجمايلاإنتاج ذاتيحتويالتمعا�سات

115795614564752378411039متو�صط الدخل ال�صهري – اإجمايل

1258113214875132488711150متو�صط الدخل ال�صهري- ح�صر

9326721319396225823812متو�صط الدخل ال�صهري- قرى

امل�صدر: من ح�صاب فريق التنمية الب�صرية يف عمان ا�صتنادا اإىل م�صوح دخل و نفقات االأ�صرة .

اأن التنمية الب�صرية امل�صتدامة، 

تكتفي  ال  تنمية  باأنها  تعرف 

بتوليد النمو وح�صب ، بل توزع 

عائداته ب�صكل عادل اأي�صا

فاالأ�صر التي تعتمد على االأجور 

هي  لدخلها  رئي�صي  كم�صدر 

متو�صط  اأن  اإذا  االأعلى دخال، 

دخلها اأكرث من �صعف متو�صط 

على  تعتمد  التي  االأ�صر  دخل 

كم�صدر  التقاعدي  املعا�ض 

رئي�صي لدخلها

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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وامل�صتوى  االأ�صرة  دخل  متو�صط  بني  العالقة  يخ�ض  وفيما 

التعليمي لرب االأ�صرة، فان البيانات اأظهرت وجود عالقة  

قوية بينهما كما هو وا�صح يف ال�صكل )4-1(. ففي املتو�صط 

يبلغ دخل االأ�صرة العمانية التي يراأ�صها فرد يحمل �صهادة 

لكلية متو�صطة اأو اأعلى �صعف دخل االأ�صرة التي يراأ�صها 

بينما ي�صل  االبتدائية( يف احل�صر  فرد غري متعلم )دون 

الفرق اإىل مرة ون�صف يف القرى.وهذه احلقيقة توؤكد مرة 

االأ�صرة  االرتقاء مب�صتوى حياة  التعليم يف  دور  اأخرى على 

والفرد . وتعترب االأجور والرواتب اأهم م�صدر للدخل االأ�صري 

ن�صبة  اختالف  مع  القرى  اأو  احل�صر  يف  �صواء  عمان  يف 

االأهمية كما هو وا�صح من ال�صكل )4-2(، ويالحظ زيادة 

اعتماد االأ�صر يف الريف على االأجور كم�صدر رئي�صي للدخل 

مقارنة بعام 2006 حيث زادت ن�صبة االأ�صر التي تعتمد على 

 %75 حوايل  اإىل   %71 من  لدخلها  رئي�صي  كم�صدر  االأجر 

اأهم  ثاين  التقاعدية  املعا�صات  وتعترب  و2009.   2006 بني 

م�صدر لدخل �صكان احل�صر بينما تعترب التحويالت ثاين 

اأهم م�صدر للدخل يف القرى .  

4-1-2- اال�صتهالك االأ�صري :

التفاوتات  يعك�ض  اأن  على  االأقدر  اال�صتهالك  حتليل  يعترب 

يف توزيع ثمار التنمية  ب�صبب ما ي�صوب اإح�صاءات الدخل 

ال�صكل )2-4(

توزيع االأ�صر العمانية يف 2010 يف القرى ح�صب امل�صدر الرئي�صي للدخل         توزيع االأ�صر العمانية يف 2010 يف احل�صر ح�صب امل�صدر الرئي�صي للدخل   

امل�صدر : م�صح نفقات  ودخل االأ�صرة 2010/2009م                                                               امل�صدر : م�صح نفقات  ودخل االأ�صرة 2010/2009م

ففي املتو�صط يبلغ دخل االأ�صرة 

فرد  يراأ�صها  التي  العمانية 

يحمل �صهادة لكلية متو�صطة اأو 

اأعلى �صعف دخل االأ�صرة التي 

يراأ�صها فرد غري متعلم )دون 

بينما  احل�صر  يف  االبتدائية( 

ون�صف  مرة  اإىل  الفرق  ي�صل 

يف القرى.وهذه احلقيقة توؤكد 

مرة اأخرى على دور التعليم يف 

االرتقاء مب�صتوى حياة االأ�صرة 

والفرد

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

ال�صكل )4-1(: متو�صط دخل االأ�صرة ال�صهري وفقًا لتعليم رب االأ�صرة واملنطقة 2010

             امل�صدر : م�صح نفقات ودخل االأ�صرة 2010/2009م
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عادة من عيوب.وتتاأثر  قيمة وتركيبة اال�صتهالك االإجمايل 

االأ�صرة  وتركيبة  حجم  منها   ، كثرية  بعوامل  لالأ�صرة 

اال�صتهالكية... واالحتياجات  االأ�صعار  وم�صتوى  واملنطقة 

االإجمايل  اال�صتهالك  م�صتوى  ارتفاع  فاأن  وبالتايل  الخ.، 

ثبات  حال  يف  معي�صتها  م�صتوى  ارتفاع  على  يدل  لالأ�صرة 

بقية العوامل ذات ال�صلة باال�صتهالك. لذا ميكن االعتماد 

م�صتوى  على  لال�صتدالل  االأ�صرة  ا�صتهالك  تركيبة  على 

على  دخلها  من  االأ�صرة  تنفقه  ما  ارتفع  فكلما  رفاهيتها، 

انخفا�ض  على  ذلك  دل  ال�صرورية  اال�صتهالكية  املواد 

ميثل  الطعام  اأن  ومبا  االقت�صادية.  رفاهيتها  م�صتوى 

ي�صكله  ما  ن�صبة  ت�صتخدم   ، �صرورة  االأكرث  اال�صتهالك 

اآخر  كموؤ�صر  لالأ�صرة  االإجمايل  اال�صتهالك  �صمن  الطعام 

اال�صتهالك  م�صتوى  موؤ�صر  بجانب  والرفاه  املعي�صة  مل�صتوى 

االإجمايل.و�صوف يتم تناول هذه النقطة بالتف�صيل الحقا. 

اال�صتهالك  �صمن  ال�صكن  ح�صة  اتخاذ  اأي�صًا  وميكن 

اآخر مل�صتوى املعي�صة ، حيث انه  االإجمايل لالأ�صرة كموؤ�صر 

كلما ارتفع امل�صتوى املعي�صي لالأ�صرة ، مالت ح�صة ال�صكن 

االأ�صر  االرتفاع.وتتمتع  اإىل  االإجمايل  اال�صتهالك  �صمن 

االأ�صر  من  اأف�صل  معي�صي  مب�صتوى  احل�صرية  العمانية 

 2009 واالإنفاق  الدخل  م�صح  بيانات  ت�صري  حيث  القروية، 

اإىل زيادة متو�صط ا�صتهالك االأ�صرة االإجمايل يف احل�صر 

اإذ و�صل متو�صط  بن�صبة %34،  القرى  الأ�صر  على متو�صطه 

يف  ر.ع.   888 اإىل  احل�صر  يف  العمانية  اأالأ�صرة  ا�صتهالك 

يعني  وهذا  القرى.  يف  �صهريًا  ر.ع.   661 بلغ  بينما  ال�صهر 

االإجمايل  االأ�صرة  ا�صتهالك  متو�صط  يف  الفجوة  تقل�ض 

بني احل�صر والقرى خالل الزمن، حيث كانت الفجوة بني 

)متو�صط   %50 اإىل  ت�صل   2006 عام  يف  والقرى  احل�صر 

اال�صتهالك يف 2006 يف احل�صر كان 748 ر.ع، بينما كان 

يف القرى ي�صل اإىل 501 ر.ع.(. 

العمانية  اإىل توزيع اال�صتهالك االإجمايل لالأ�صر  وبالن�صبة 

ي�صكل  الطعام  فاأن  الرئي�صية،  اال�صتهالك  على جمموعات 

يزيد  بينما  االأ�صرة احل�صرية  ا�صتهالك  اإجمايل  29% من 

بدون   2009 عام  يف  القرى  يف  لالأ�صر  بالن�صبة   %39 اإىل 

اأخرى،  جهة  ومن   .2006 عام  بيانات  مع  اختالفات  اأي 

ي�صكل ال�صكن 13% من اإجمايل ا�صتهالك االأ�صرة العمانية 

احل�صرية، مقابل 11% بالن�صبة لالأ�صر القروية. 

4-1-3- م�صتوى اال�صتهالك  االجمايل يف املحافظات :

ت�صري البيانات اإىل وجود تفاوتات بني املحافظات واملناطق 

مقارنة  ولكن  لالأ�صرة،  االإجمايل  اال�صتهالك  م�صتوى  يف 

العوامل  مراعاة  تقت�صي  احلقيقي  اال�صتهالك  م�صتوى 

من  كل  تباين  واأهمها  باال�صتهالك،  املرتبطة  االأخرى 

االحتياجات  واختالف  االأ�صرة  حجم  ومتو�صط  االأ�صعار 

اال�صتهالكية فيما بني حمافظات ومناطق ال�صلطنة.  

اإىل  واالإنفاق يف 2006 و2009  الدخل  نتائج م�صحي  ت�صري 

اأن متو�صط اال�صتهالك ال�صهري لالأ�صرة العمانية قد زاد يف 

جميع املحافظات بني 2006 و2009 ماعدا الو�صطى. وكانت 

م�صندم اأكرثها ارتفاعًا ، فقد زاد متو�صط اال�صتهالك فيها 

ال�صرقية  منطقة  تليها  املذكورة،  الفرتة  يف   %82 بـن�صبة 

متو�صط  باأعلى  م�صقط  متتع  من  وبالرغم  الداخلية.  ثم 

ا�صتهالكي، لكن مقدار الزيادة يف املتو�صط اال�صتهالكي مل 

يزد عن 11% بني 2006 - 2009.  )�صكل3-4(.

وفيما يخ�ض توزيع اال�صتهالك االإجمايل لالأ�صرة العمانية 

االإجمايل  اال�صتهالك  �صمن  الطعام  ن�صبة  فاأن   ،2009 يف 

ت�صل اإىل اأقل م�صتوياتها )20%( يف م�صقط تليها م�صندم، 

بينما ت�صل اإىل اأعلى م�صتوياتها يف املنطقة الو�صطى %40 

وترتاوح فيما بني 34% و36% يف ظفار، الظاهرة والباطنة 

وال�صرقية. وهكذا واعتمادًا على هذا املعيار حتوز م�صقط 

اأدنى  على  الو�صطى  واملنطقة  معي�صي  م�صتوى  اأعلى  على 

م�صتوى معي�صي. اأما بالن�صبة حل�صة امل�صكن، فت�صري النتائج 

اإىل اأن اأعلى ح�صة للم�صكن هي يف م�صندم وم�صقط )%15 

اأدنى  اإىل  التوايل(، بينما ت�صل ح�صة امل�صكن  و14% على 

م�صتوياتها يف املنطقة الو�صطى، ظفار، الباطنة وال�صرقية 

)11%( ، ال�صكل )4-4(.

تركيبة  على  االعتماد  ميكن 

لال�صتدالل  االأ�صرة  ا�صتهالك 

فكلما  رفاهيتها،  م�صتوى  على 

من  االأ�صرة  تنفقه  ما  ارتفع 

دخلها على املواد اال�صتهالكية 

على  ذلك  دل  ال�صرورية 

رفاهيتها  م�صتوى  انخفا�ض 

االقت�صادية

الطعام ي�صكل 29% من اإجمايل 

احل�صرية  االأ�صرة  ا�صتهالك 

بالن�صبة   %39 اإىل  يزيد  بينما 

لالأ�صر يف القرى يف عام 2009 

بدون اأي اختالفات مع بيانات 

عام 2006

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

ال�صكل )4-3(: متو�صط اإ�صتهالك االأ�صرة العمانية ال�صهري يف 2010-2006 

وفقًا للمحافظات
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بارتفاع  لالأ�صرة  االإجمايل  اال�صتهالك  متو�صط  ويرتفع 

حجمها، فهو يبلغ الأ�صرة كبرية حجمها 13 �صخ�صًا فاأكرث 

يتجاوز حجمها  ال  الأ�صرة �صغرية  عليه  ما هو  اأمثال  ثالثة 

ثالثة اأ�صخا�ض )1205ريال مقابل 428 ريال على التوايل( 

 . االأول  التقرير  يف  وردت  التي  العالقة  نف�ض  هي  وهذه   .

اأقل من  اأن ن�صبة ارتفاع اال�صتهالك االإجمايل لالأ�صرة  اإال 

ن�صبة ارتفاع حجمها مما يعني انخفا�ض ح�صة الفرد من 

اال�صتهالك مع ارتفاع احلجم ، ورمبا يعود ذلك اإىل وفورات 

للحجم تتمتع بها االأ�صر االأكرب . وت�صل ح�صة امل�صكن اإىل 

رفاها  يعني  )مما  اأقل  اأو  اأفراد   6 ذات  لالأ�صر   %14 نحو 

اأكرث(، بينما تقل اإىل 11% لالأ�صر التي تت�صمن اأكرث من 13 

فرد.وهذه النتائج توؤكد اأن امل�صتوى املعي�صي لالأ�صرة مييل 

الدخل  م�صدر  .ويوؤثر  حجمها  ازداد  كلما  االنخفا�ض  اإىل 

ت�صل  حيث  االإجمايل.  ا�صتهالكها  على  لالأ�صرة  الرئي�صي 

قيمة متو�صط ا�صتهالك االأ�صرة ال�صهري التي ت�صكل دخول 

امللكية م�صدر دخلها الرئي�صي اإىل اأعلى م�صتوياته )1098 

االأجور  ت�صكل  التي  االأ�صر  مبا�صرة  يليها   ،2009 يف  ريال( 

التي  االأ�صر  اأما  ريال(.   870( االأ�صا�صي  دخلها  والرواتب 

االأقل  فاإنها  التقاعدية  واملعا�صات  التحويالت  على  تعتمد 

لتلك  املعي�صي حيث ي�صل متو�صط اال�صتهالك  امل�صتوى  يف 

االأ�صر اإىل 359 ريال .

ال�صكل ) 4-5 ( : توزيع اال�صتهالك االإجمايل لالأ�صرة العمانية يف 2010 وفقًا للم�صدر الرئي�صي للدخل   

 

                امل�صدر : م�صح نفقات  ودخل االأ�صرة 2010/2009م

امل�صتوى  اأن  توؤكد  النتائج 

اإىل  مييل  لالأ�صرة  املعي�صي 

االنخفا�ض كلما ازداد حجمها

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

ال�صكل )4-4(: توزيع اال�صتهالك االجمايل لالأ�صرة العمانية يف 2010 على اأبواب اال�صتهالك الرئي�صية 

وفقًا للمحافظة واملنطقة
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لالأ�صرة  االإجمايل  اال�صتهالك  توزيع   )5-4( ال�صكل  يبني 

للم�صدر  وفقًا  املختلفة  البنود  على   2009 يف  العمانية 

الرئي�صي لدخل االأ�صرة.حيث اأن االأ�صر التي م�صدر دخلها 

من  اأدنى  ن�صبة  توجه  اخلا�ض  والعمل  االأجور  الرئي�صي 

اال�صتهالك االإجمايل ال�صهري  اإىل الطعام  

 )28% و33% على التوايل(. وقد يكون من اأ�صباب انخفا�ض 

ن�صبة الطعام ارتفاع ح�صة االإنفاق على النقل واالت�صاالت 

لهذه االأ�صر ب�صبب حاجتها االأكرب للتنقل لو�صول اإىل اأماكن  

العمل. 

االإطار )4-1( : عوامل توؤثر يف م�صتوى معي�صة 

االأ�صرة

وكخال�صة ملا �صبق، ميكن القول ب�صورة عامة اأن احتمال 

متتع اأ�صرة معينة مب�صتوى معي�صي اأف�صل يكون اأعلى اإذا 

كانت  اإذا  وبخا�صة  ح�صرية،  منطقة  يف  ت�صكن  كانت 

ت�صكن يف م�صقط، واإذا كان حجم االأ�صرة �صغريًا، واإذا 

كانت االأجور والعمل اخلا�ض امل�صدر الرئي�صي لدخلها.

4-1-4- امل�صتويات املعي�صية املختلفة لالأ�صر العمانية:

املختلفة  املعي�صية  امل�صتويات  اإىل  االأ�صر  ت�صنيف  لغر�ض 

على  االعتماد  مت   ، ومرتفع(  ومتو�صط  منخف�ض  )م�صتوى 

ح�صة الطعام كن�صبة من اال�صتهالك االإجمايل لالأ�صرة ، 

بان  تقول  التي  االقت�صادية  النظرية  اإىل  باال�صتناد  وذلك 

املنخف�ض  دخلها  من  اكرب  ن�صبة  تخ�ص�ض  االأفقر  االأ�صر 

الطعام  اإىل  باعتبار احلاجة  الطعام  احتياجاتها من  ل�صد 

لها اأولوية مطلقة على ما�صوا ها الأنها تتعلق بالبقاء. وتعترب 

االأ�صر التي تزيد ح�صة الطعام يف اإنفاقها على 60% باأنها 

اإنفاقها بني  التي ترتاوح ح�صة الطعام يف  فقرية، واالأ�صر 

40% و59% باأن م�صتواها املعي�صي متو�صط، واأخريًا، االأ�صر 

التي تقل ح�صة الطعام يف اإنفاقها عن 40% باأنها اأ�صر ذات 

م�صتوى معي�صي مرتفع. 

واالإنفاق  الدخل  م�صح  بيانات  تظهر  املعيار،  لهذا  ووفقا 

يف  العمانية  االأ�صر  من  الفقراء  ن�صبة  اأن   ،  2010/  2009

القرى.  يف   %3.3 اإىل  وتزيد  فقط    %  1.3 تبلغ  احل�صر 

وعلى الوجه االآخر، ت�صل ن�صبة االأ�صر العمانية التي تتمتع 

مب�صتوى معي�صي مرتفع اإىل 78.6% يف احل�صر وتتناق�ض 

انخفا�ض  النتائج  اأظهرت  كما  القرى.  يف   %57.4 اإىل 

ن�صبة الفقراء خالل الفرتة 2006-2009 وفقا ملعيار ن�صبة 

االإنفاق على الطعام.       

ح�صب  املعي�صة  م�صتويات  توزيع   )6-4( �صكل  ويو�صح 

املحافظات واملناطق. وتوؤكد هذه النتائج ما مت التو�صل اإليه 

وفقًا  معي�صي  م�صتوى  اأعلى  فيها  م�صقط  اأن  وهو  قبل،  من 

امل�صتوى  ذات  االأ�صر  ن�صبة  وت�صل  الطعام،  ن�صبة  مل�صادر 

يف  م�صقط  بعد  م�صندم  حمافظة  وتاأتي   .%92 اإىل  املرتفع 

الداخلية،  ثم   )%77( املرتفع  امل�صتوى  ذات  االأ�صر  ن�صبة 

واأخريًا تاأتي املنطقة الو�صطى )47%(، باالإ�صافة اإىل اأن بها 

اأعلى ن�صبة من الفقراء )6%(. واجلدير بالذكر اأن م�صندم 

والو�صطى هما من اقل مناطق ال�صلطنة �صكانًا، حيث يبلغ 

عدد �صكان م�صندم 41 األف ن�صمة اأما �صكان الو�صطى فيبلغ 

33 األف ن�صمة .   

 ، للمعيار املذكور  ، وفقًا  الفقراء  اإىل خ�صائ�ض  وبالن�صبة 

فان اأغلبهم ي�صكنون يف م�صكن عربي وقلياًل منهم ي�صكنون 

حيوانات  ميتلكون  منهم  كبرية  ن�صبة  اأن  كما  فيال.  يف 

االأفراد  هوؤالء  غالبية  معًا.  وحيوانات  اأر�ض  ميتلكون  اأو 

رئي�صي  كوقود  الغاز  وي�صتخدمون  م�صاكنهم،  ميتلكون 

منخف�صة،  املياه  ب�صبكة  م�صاكنهم  تو�صيل  ون�صبة  للطبخ، 

والغالبية ي�صتخدمون املرحا�ض العربي. ون�صبة االأ�صر التي 

وكل  مرتفعة،  لدخلها  الرئي�صي  امل�صدر  التحويالت  متثل 

من متو�صط الدخل واالإنفاق واال�صتهالك ال�صهري لالأ�صرة 

منخف�ض، وح�صة الطعام من اإجمايل اال�صتهالك مرتفعة، 

واالت�صاالت  والنقل  وامل�صكن  املالب�ض  من  كل  وح�صة 

منخف�صة. 

املعي�صي  امل�صتوى  ارتفع  كلما  انه  نالحظ  النقي�ض،  وعلى 

االأف�صل  العمانية  فاالأ�صر  خ�صائ�صها.  تتغري  لالأ�صرة 

ون�صبة  احل�صرية  املناطق  يف  ترتكز  باأنها  تت�صف  حاال 

العمانية  االأ�صر  ن�صبة  ت�صل 

معي�صي  مب�صتوى  تتمتع  التي 

مرتفع اإىل 78،6% يف احل�صر 

يف   %57،4 اإىل  وتتناق�ض 

النتائج  اأظهرت  كما  القرى. 

الفقراء  ن�صبة  انخفا�ض 

 2009-2006 الفرتة  خالل 

على  االإنفاق  ن�صبة  ملعيار  وفقا 

الطعام

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

ال�صكل )4-6(: توزيع االأ�صر العمانية يف 2010 وفقًا للم�صتوى املعي�صي يف املحافظات

امل�صدر : م�صح نفقات  ودخل االأ�صرة 2010/2009م
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االأخرى  الفئات  مع  مقارنة  ن�صبيا  اأقل  مل�صاكنها  امتالكها 

مرتفعة  املياه  ب�صبكة  م�صاكنها  تو�صيل  ون�صبة  االأ�صر  من 

التحويالت  متثل  وال  منخف�صة  حيوانات  امتالكها  ون�صبة 

م�صدرًا رئي�صيًا لدخلها  وكل من متو�صط دخلها واإنفاقها 

اإجمايل  من  الطعام  وح�صة  مرتفع  ال�صهري  وا�صتهالكها 

والنقل  امل�صكن  من  كل  وح�صة  منخف�صة  ا�صتهالكها 

واالت�صاالت مرتفعة.

الطعام  ح�صة  اأو  االإجمايل  اال�صتهالك  م�صتوى  وبجانب 

االعتماد على  االإجمايل، ميكن  اال�صتهالك  امل�صكن من  اأو 

ملكية االأ�صرة لالأجهزة املنزلية ولل�صيارة اخلا�صة كموؤ�صر 

اآخر مل�صتوى املعي�صة. حيث ت�صري نتائج امل�صح للعام 2009 

يف  خا�صة  �صيارة  متتلك  العمانية  االأ�صر  من   %88 اأن  اإىل 

احل�صر والقرى على ال�صواء. ومما هو مثري لالهتمام اأنه 

ال توجد تفاوتات هامة بني االأ�صر العمانية يف احل�صر ويف 

القرى يف عام 2009 بالن�صبة المتالك ال�صلع املعمرة. ففي 

اأو   %90 االمتالك  ن�صبة  تبلغ  والقروية  احل�صرية  املناطق 

اأكرث بالن�صبة لكل من االأجهزة التالية: التليفزيون والطبق 

اأو  غاز  والطباخة/فرن  والثالجة  والري�صيفر  الهوائي 

الكهربائي،  وال�صخان  )�صباك/�صبلت(،  واملكيف  كهرباء، 

وهاتف نقال. وترتاوح ن�صبة االمتالك ما بني 60% و %89 

بالن�صبة لكل من املجمدة وال�صيارة اخلا�صة. 

4-1-5-  توزيع العمانيني ح�صب فئات ا�صتهالك الفرد :

 يف النقاط التي تقدم �صرحها، متت االإ�صارة اإىل اأن متو�صط 

م�صتويات  على  للحكم  لوحده  اليكفي  االأ�صرة  ا�صتهالك 

الرفاه نتيجة لعدة عوامل منها حجم االأ�صرة .لذلك ولغر�ض 

يف   )17( باجلدول  ن�صتعني  و�صوحا،  اأكرث  ال�صورة  جعل 

ح�صب  العمانيني  توزيع  يت�صمن  الذي  االإح�صائي  امللحق 

فئات ا�صتهالك الفرد.ون�صتنج من اجلدول املذكور اأن ن�صبة 

�صكان احل�صر يف فئات اال�صتهالك املرتفعة هي اأعلى منها 

ل�صكان القرى حيث اأن الفئات من 30 اإىل 95 هي ل�صالح 

�صكان  ل�صالح  تتغري  العالقة  اأن  حني  يف  القرى  �صكان 

فوق  فما   301 الفئة  واىل   110 الفئة  من  اعتبارا  احل�صر 

والتي هي الفئة االأعلى.كذلك فان 73% من �صكان ال�صلطنة 

يرتكزون عند فئات اال�صتهالك من 30 اإىل 110 ريال.اأما 

على �صعيد احل�صر فان مان�صبته 68% من ال�صكان يرتكزون 

من   %83 يرتكز  القرى  ويف  االنفاقية.  الفئات  تلك  عند 

ال�صكان عند الفئات املذكورة ، مما يوؤكد اأن �صكان احل�صر 

املحافظات  اأف�صل.وعلى م�صتوى  يتمتعون مب�صتوى معي�صي 

واملناطق، يرتكز 47% من �صكان م�صقط عند تلك الفئات 

مقابل حوايل 95% يف ظفار و 84% يف الباطنة.  

4-1-6-  معامل جيني ومنحنى لورنز :-

والتوزيع  الفعلي  التوزيع  الفرق بني  تقي�ض  لورنز  منحنيات 

املت�صاوي  باال�صتهالك  واملق�صود   . لال�صتهالك  املت�صاوي 

هنا اأن يت�صاوى ن�صيب اأي فئة من عدد االأ�صر مع ن�صيبها 

يف  الواردة  املنحنيات  وتظهر   . االأ�صري  اال�صتهالك  من 

يف  التفاوت  درجات  بني  �صديد  تقارب   )7-  4( ال�صكل 

اأما يف القرى ، فاأن  التوزيع بني احل�صر وعموم ال�صكان ، 

التفاوت كان اقل منه يف احل�صر ولعموم ال�صكان وهو نف�ض 

ا�صتنتاج التقرير االأول ولكن بدرجة اكرب.

ولقد مت احت�صاب املعامل املعروف مبعامل جيني الذي يقي�ض 

الفعلي  اال�صتهالك  منحنى  بني  للفجوة  الن�صبية  امل�صاحة 

ومنحنى اال�صتهالك املت�صاوي والذي كلما زادت قيمته دل 

ذلك على زيادة التفاوت يف توزيع اال�صتهالك .

وبلغت قيمة معامل جيني الإجمايل االأ�صر العمانية )0.325( 

ولالأ�صر احل�صرية )0.332( ولالأ�صر القروية )0.309( . 

وتبني هذه القيم اإن التفاوتات تكاد اأن تكون غري حم�صو�صة 

القرى  يف  التفاوت  اأن  غري  ال�صكان  واإجمايل  احل�صر  بني 

اأقل من كليهما. ونظرًا ل�صاآلة الفروق بني احل�صر واإجمايل 

البياين  الر�صم  يف  البيانية  خطوطهما  ظهرت  ال�صكان  

متطابقة تقريبًا ، اأما اخلط البياين اخلا�ض بالقرى فكان 

وا�صحا مما يدل على الفرق بينه وبينهما.وهذا هو عك�ض 

التقرير  اظهر  حيث   2000 العام  يف  الو�صع  عليه  كان  ما 

االأول اأن القرى ت�صهد تفاوتا اأكرث من غريها .

االأ�صر  للقرى واحل�صر والإجمايل  القيم  كما �صهدت جميع 

اإذ انخف�صت قيم معامالت  حت�صنا يف م�صتويات العدالة ، 

فقد   .2000 عام  عليه  كانت  مقارنة مبا  لها جميعا  جيني 

بلغت قيمة الدليل يف العام 2000 : 0،357 للح�صر و0،362 

للقرى و 0،366 الإجمايل االأ�صر العمانية.

االإطار )4-2( : مقارنات عاملية ملعامل جيني

التوزيع  حالة  على  وللوقوف  فقط  املقارنة  الأغرا�ض   

بع�ض  ن�صتعر�ض  العامل  دول  بباقي  مقارنة  ال�صلطنة  يف 

الدويل  البنك  تقرير  يف  الواردة  الدولية  االإح�صائيات 

قيمة  اأن  تظهر  والتي   2007 العامل  يف  التنمية  عن 

و  االأرجنتني  يف   )0.513( بلغت  قد  جيني  معامل 

و)0.388(  فرن�صا  و)0.327( يف  كندا  )0.326( يف 

يف  و)0.492(  املك�صيك  يف  و)0.461(  االأردن  يف 

ماليزيا و)0.399( يف االحتاد الرو�صي و)0.425( يف 

املتحدة  الواليات  ويف  تون�ض  يف  و)0.398(  �صنغافورة 

االأمريكية )0.408( 

اال�صتهالك  م�صتوى  وبجانب 

الطعام  ح�صة  اأو  االإجمايل 

اال�صتهالك  من  امل�صكن  اأو 

االعتماد  ميكن  االإجمايل، 

لالأجهزة  االأ�صرة  ملكية  على 

اخلا�صة  ولل�صيارة  املنزلية 

كموؤ�صر اآخر مل�صتوى املعي�صة

جيني  معامل  قيمة  وبلغت 

العمانية  االأ�صر  الإجمايل 

احل�صرية  ولالأ�صر   )0.325(

القروية  ولالأ�صر   )0.332(

)0.309( . وتبني هذه القيم 

تكون  اأن  تكاد  التفاوتات  اإن 

احل�صر  بني  حم�صو�صة  غري 

اأن  غري  ال�صكان  واإجمايل 

من  اأقل  القرى  يف  التفاوت 

كليهما

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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4-2 - التفاوتات االإقليمية يف توزيع 

اال�صتثمارات :-

التفاوت يف توزيع  اأحد موؤ�صرات  يعترب توزيع اال�صتثمارات 

تت�صف  التي  اخلا�صة  فالطبيعة   . عدمه  اأو  التنمية  ثمار 

الطبوغرايف  والتنوع  امل�صاحة  �صعة  حيث  من  ال�صلطنة  بها 

 ، اأحيانًا  ال�صكانية على م�صافات متباعدة  املراكز  وانت�صار 

كل ذلك يجعل من املدخل االإقليمي ومنط التنمية االإقليمية 

ذوي اأهمية خا�صة لتحقيق التنمية وحتقيق امل�صاواة اإقليميا 

يف توزيع ثمار التنمية .

االعتبارات  من  يجعل  والبيئي  اجلغرايف  التنوع  اأن  كما 

االإقليمية و�صرورة اال�صتفادة من التنوع يف املوارد والتفاوت 

االيكولوجي وتوظيفه ل�صالح التنمية �صرورة تنموية .

وتتفاوت احل�ص�ض املطلقة والن�صبية للمحافظات واملناطق 

املختلفة لل�صلطنة والواردة يف الربنامج اال�صتثماري للقطاع 

 )2010  -  2006( ال�صابعة  اخلم�صية  اخلطة  يف  العام 

واملوزعة اإقليميا بدرجات خمتلفة ، حيث ترتاوح احل�ص�ض 

الن�صبية ما بني )54%( ملنطقة الباطنة و)0.7%( ملحافظة 

يف  الفرد  ن�صيب  متو�صط  ملوؤ�صر  بالن�صبة  .اأما  م�صندم 

الربنامج  ا�صتثمارات  اإجمايل  من  واملنطقة  املحافظة 

 ، اإقليميا  املوزعة  اخلطة  يف  العام  للقطاع  اال�صتثماري 

الباطنة  منطقة  فان   ،  )  8-  4( رقم  ال�صكل  ي�صري  وكما 

اأوفر  بح�صة  حظيت  التي  االأقاليم  قائمة  مقدمة  يف  تاأتي 

امل�صاريع  .وتلعب  الو�صطى  املنطقة  تليها  اال�صتثمارات  من 

ال�صاملة دورًا هامًا يف ت�صحيح بع�ض االختالالت التنموية 

واملناطق  املحافظات  جميع  تخدم  لكونها   ، وجدت  اإن 

طبيعة  اأدناه   )8-  4( وال�صكل   )2-  4( اجلدول  .ويو�صح 

كما  العام  للقطاع  اال�صتثماري  للربنامج  االإقليمي  التوزيع 

ورد يف خطة التنمية اخلم�صية ال�صابعة )2006 - 2010( .

  

ال�صكل )4 -7( : منحنى لورنز لتوزيع اال�صتهالك االأ�صري

                 امل�صدر:بيانات م�صح نفقات ودخل اال�صرة2010-2009 

والبيئي  اجلغرايف  التنوع  اأن 

االعتبارات  من  يجعل 

اال�صتفادة  و�صرورة  االإقليمية 

من التنوع يف املوارد والتفاوت 

ل�صالح  وتوظيفه  االيكولوجي 

التنمية �صرورة تنموية

ال�صاملة  امل�صاريع  وتلعب 

بع�ض  ت�صحيح  يف  هامًا  دورًا 

اإن  التنموية  االختالالت 

جميع  تخدم  لكونها   ، وجدت 

املحافظات واملناطق

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

اجلدول )4 -2(: التوزيع االإقليمي للربنامج اال�صتثماري للقطاع العام للخطة اخلم�صية ال�صابعة)2006 - 2010(

املحافظة/املنطقة
اال�ستثمارات امل�ستهدفة خلطة 

التنمية ال�سابعة )مليون ر.ع(

احل�سة الن�سبية يف اإجمايل 

اال�ستثمارات امل�ستهدفة )%(

احل�سة الن�سبية يف اإجمايل 

اال�ستثمارات املخ�س�سة لالأقاليم )%(

متو�سط ن�سيب الفرد 

من اال�ستثمارات )ر.ع(

25.21284.1%11.0%893.7م�صقط

54.12788.1%23.7%1918.2الباطنة

0.7815.7%0.3%25.3م�صندم

1.6252.9%0.7%56.7الظاهرة

3.2409.4%1.4%115.0الداخلية

3.4365.7%1.5%121.1ال�صرقية

1.72437.3%0.8%60.9الو�صطى

10.11521.4%4.4%357.5ظفار

اإجمايل اال�صتثمارات 

املخ�ص�صة لالأقاليم
3548.4%43.9%100.01414.3

56.1%4542.4م�صاريع ذات طبيعة �صاملة *

100.0%8090.8اإجمايل اال�صتثمارات

امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني ، خطة التنمية اخلم�صية ال�صابعة )2006 - 2010( ، ، م�صقط ، �صلطنة عمان ، 2007 .

* مت�صمنة م�صاريع خارج ال�صلطنة .
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 اجلدول )4-3(:التوزيع الن�صبي لل�صكان ح�صب املحافظة واملنطقة )تقديرات منت�صف العام 2008(

املجموعالربمييظفارالو�سطىال�سرقيةالداخليةالظاهرةم�سندمالباطنةم�سقطاملنطقة

29.126.51.25.410.812.81.09.53.6100.0التوزيع الن�صبي لل�صكان

امل�صدر : وزارة االقت�صاد الوطني، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2009.

ال�صكل )4 -8( :متو�صط ن�صيب الفرد يف ا�صتثمارات الربنامج اال�صتثماري للقطاع العام خلطة التنمية 

ال�صابعة 2006 - 2010م ح�صب املحافظات - املناطق

                 امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني ، خطة التنمية اخلم�صية ال�صابعة )2006 - 2010( ، ، م�صقط ، �صلطنة عمان ، 2007 .

اإىل  الو�صول  على  القدرة  التفاوت يف   -3  -4

اخلدمات :

يعي�ض 71% من ال�صكان العمانيني يف مناطق ح�صرية و%29 

منهم يف املناطق القروية، وهنالك تباين حم�صو�ض يف مدى 

توافر اخلدمات فيما بينهما ؛ فهي اأكرث توافرًا يف املناطق 

احل�صرية. وتقع 99% من االأ�صر احل�صرية و78% من ا�صر 

القرى على م�صافة تقل عن كيلو مرت واحد عن اقرب �صارع 

اأ�صر القرى على م�صافة تزيد  معبد. ويعي�ض نحو 14% من 

على 5 كم عن اقرب �صارع معبد، مقابل 0.1% فقط من 

االأ�صر احل�صرية. وبالن�صبة الأقرب مدر�صة ابتدائية، يعي�ض 

تقل  م�صافة  على  القروية  املناطق  اأ�صر  من   %38 حوايل 

عن كيلو مرت واحد عن اقرب مدر�صة، مقابل حوايل %64 

لالأ�صر احل�صرية. كما يعي�ض 30% من االأ�صر يف القرى على 

م�صافة تزيد على 5 كم عن اقرب مدر�صة ابتدائية، مقابل 

حوايل 2% من االأ�صر احل�صرية. 

اأما بالن�صبة لتوافر املركز ال�صحي اأو امل�صت�صفى، فاإن اقرب 

مركز �صحي اأو م�صت�صفى يبعد اأكرث من 5 كم بالن�صبة اإىل 

58% من ا�صر القرى، بينما تنخف�ض هذه الن�صبة اإىل %21 

القرى على  االأ�صر يف  وي�صكن 19% من  لالأ�صر احل�صرية، 

بعد اأقل من كيلو مرت واحد عن اأقرب مركز �صحي مقابل 

41 % من �صكان احل�صر. وفيما يخ�ض املحالت التجارية، 

فاأن 96% من ال�صكان يف احل�صر تعي�ض على م�صافة تقل عن 

كيلو مرت واحد عن اقرب حمل جتاري مقابل حوايل %63 

 - االإح�صائي جدول  امللحق  )انظر  القرى  ال�صكان يف  من 

.)18

اأراء املواطنني فيما يخ�ض مدى  وهناك تباين ملحوظ يف 

ر�صاهم عن االأنواع املختلفة من اخلدمات. وت�صري النتائج 

يف  لل�صكان  الر�صا  م�صتوى  تباين  اإىل   )9-4( ال�صكل  يف 

احل�صر والقرى بالن�صبة اإىل توافر اخلدمات ، ويالحظ اأن 

امل�صتوى التعليمي واجلن�ض والتجمع ال�صكني تلعب دورا يف 

حتديد م�صتويات الر�صا لدى االأفراد .

وتقع 99% من االأ�صر احل�صرية 

على  القرى  ا�صر  من  و%78 

م�صافة تقل عن كيلو مرت واحد 

عن اقرب �صارع معبد

يف  االأ�صر  من   %30 يعي�ض 

تزيد  م�صافة  على  القرى 

مدر�صة  اقرب  عن  كم   5 على 

ابتدائية، مقابل حوايل 2% من 

االأ�صر احل�صرية
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يف  الفقر   : االأبعاد  متعدد  الفقر  دليل   -4-4

منظور التنمية الب�صرية :

االإطار )4-3 ( : اآراء يف  اأهمية ن�صيب الفرد من 

الناجت املحلي االإجمايل

:اإن  كنيدي  روبرت  االأ�صبق  االأمريكي  ال�صناتور  يقول 

الناجت املحلي االإجمايل يقي�ض كل �صيء ماعدا تلك التي 

جتعل احلياة ذات قيمة.

فاأنه   ، كامرون  ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�ض  اأما  

كاف  غري  لوحده  االإجمايل   املحلي  الناجت  بان  يعتقد 

م�صروعه  تنفيذ  على  ي�صر  وهو  الدول  تقدم  لقيا�ض 

والذي  االأمة  �صعادة  م�صتوى  لقيا�ض  ر�صمي  دليل  لو�صع 

من املتوقع اأن يرى النور عام 2012 .

تعرف التنمية الب�صرية باأنها عملية تو�صيع نطاق اخليارات 

�صحة  يف  طويلة  حياة  العي�ض  اأهمها  والتي  النا�ض ،  اأمام 

اإىل  اإ�صافة  الئق.  معي�صة  مب�صتوى  والتمتع  والتعلم  جيدة 

االإن�صان  وحقوق  ال�صيا�صية  احلرية  ت�صمل  اأخرى  خيارات 

ما  ذلك  يف  مبا  النف�ض  احرتام  مكونات  وخمتلف  املكفولة 

باالآخرين  االختالط  على  :القدرة  �صميث  اأدم  عليه  اأطلق 

دون �صعور باخلجل من الظهور على املالأ. 

واخليارات  الفر�ض  انعدام  يعني  الفقر  فاإن  ذلك،  مقابل 

املقارنة  .وتعك�ض  الب�صرية  للتنمية  االأ�صا�صية  االأهمية  ذات 

بني التنمية الب�صرية و الفقر متعدد االأبعاد اأ�صلوبني خمتلفني 

)املنظور  هو  االأ�صلوبني  هذين  واأحد  التنمية.  لتقييم 

االندماجي(، وهو يركز على اأوجه التقدم التي حتققها كل 

اجلماعات يف كل جمتمع حملي، من االأغنياء اإىل الفقراء. 

تتمثل يف )املنظور  بديلة  االأ�صلوب وجهة نظر  ويقابل هذا 

من  التنمية  على  احلكم  مبوجبه  يتم  الذي  احلرماين(، 

منظور الطريقة التي يحيا بها الفقراء واملحرومون يف كل 

جمتمع حملي، وال يجوز اأن تغطي مظاهر التقدم الكبرية 

التي يحققها  املو�صرون يف جمتمع ما على مظاهر حرمان 

الفئات املحرومة .

ومع اأن مكا�صب االأفراد الذين لقوا حظًا اأوفر من غريهم 

يف  مواطن  كل  حق  مع  يتفق  كونه   ، اإليها  ي�صار  اأن  يجب 

اأن  اأال   ، العامة  االأخالقيات  مع  ويتفق  يح�صب ح�صابه   اأن 

يرتكز  اأن  يجب  دولة  اأي  حترزه  الذي  بالتقدم  االهتمام 

اأ�صا�صا على حالة الفئات املحرومة فيها .

- دليل  الفقر املتعدد االأبعاد  يف عمان  :

فدليل  التنمية،  �صاأن  �صاأنه  االأبعاد  متعددة  ظاهرة  الفقر 

املال.  على  املرتكزة  املقايي�ض  يكمل  االأبعاد  متعدد  الفقر 

االأهمية  منها  لكل  موؤ�صرات،  بع�صرة  االإبعاد  هذه  وتقا�ض 

 : هي  االأبعاد  .وهذه  اإليه  يعود  الذي  البعد  �صمن  نف�صها 

املياه النظيفة، الطاقة النظيفة يف الطبخ ، اأر�صية امل�صكن 

واملعلومات  االت�صال  ،و�صائل  ال�صحي  ال�صرف   ، املنا�صبة 

،االلتحاق باملدر�صة ، �صنوات التعليم ، ال�صعرات احلرارية 

مظاهر  تغطي  اأن  يجوز  ال 

يحققها   التي  الكبرية  التقدم 

ما  جمتمع  يف  املو�صرون 

الفئات  حرمان  مظاهر  على 

املحرومة

اأن مكا�صب االأفراد الذين لقوا 

يجب  غريهم  من  اأوفر  حظًا 

اأن ي�صار اإليها ، كونه يتفق مع 

يح�صب  اأن  مواطن يف  كل  حق 

ح�صابه  ويتفق مع االأخالقيات 

االهتمام  اأن  اأال   ، العامة 

اأي دولة  الذي حترزه  بالتقدم 

على  اأ�صا�صا  يرتكز  اأن  يجب 

حالة الفئات املحرومة فيها

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

ال�صكل )4-9( :  مدى الر�صا عن توفر اخلدمات

                امل�صدر: م�صح نفقات ودخل اال�صرة 2008-2007 
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ا�صر  وجود  لعدم  الكهرباء  موؤ�صر  ا�صتبعاد  الكافية.ومت 

عمانية حمرومة من الكهرباء كذلك ا�صتبعد موؤ�صر وفيات 

االأطفال الأنه مت االكتفاء مبوؤ�صر واحد لل�صحة.

تعانى  كانت  اإذا  متعددة  اأبعاد  يف  فقرية  االأ�صرة  وتعترب   

من حرمان يف عدد يرتاوح بني اثنني و�صتة موؤ�صرات على 

االأقل، وكما هو مو�صح يف ملحق املالحظات الفنية . ومعظم 

لالألفية   االإمنائية  باالأهداف  مرتبط  الدليل  موؤ�صرات هذا 

وهو يظهر متو�صط عدد الفقراء وعدد اأوجه احلرمان التي 

تعانى منها االأ�صر الفقرية . وميكن جتزئة هذا الدليل ح�صب 

املناطق اأو ح�صب التجمعات االأخرى، وكذلك ح�صب االأبعاد 

، بحيث تكون اأداة مرنة يف �صنع ال�صيا�صات العامة. 

وياأتي ا�صتحداث هذا املقيا�ض كبديل لدليل الفقر الب�صرى 

لقيا�ض  طبق  والذي   ،  1997 عام  ا�صتخدامه  بداأ  الذي 

وامل�صتوى  والتعليمي  ال�صحي  البعد  يف  الفقراء  جمموع 

اإال  املعي�صي باال�صتناد اإىل املتو�صطات امل�صجلة يف كل بلد. 

اأن اأهم عيوبه ، والتي مت تالفيها يف الدليل اجلديد ، كونه 

تعي�ض  التي  ال�صكان  وجمموعات  واالأ�صر  االأفراد  يحدد  ال 

اأوجهًا متداخلة من احلرمان. 

العمانيني  من   %2.6 هناك  اأن   )4-4( اجلدول  يظهر 

يعانون من الفقر متعدد االأبعاد.

انت�صارا حيث  االأكرث  النظيفة هو  املياه  ويعد احلرمان من 

ال�صكان  ن�صبة  تليه  ذلك.  من  العمانيني  من   %30 يعاين 

الذين ال يح�صلون على احتياجاتهم من ال�صعرات احلرارية 

وهناك   .)%12.7( العاملية  ال�صحة  منظمة  حددتها  كما 

5.7% من العمانيني يعي�صون يف اأ�صر لديها طفل واحد على 

االأقل غري ملتحق بالتعليم االبتدائي اأو االإعدادي. و %7.6 

لي�ض لديهم �صيارة اأو لديهم واحدة اأو اأقل من ال�صلع املعمرة 

تعرب  التي  االأوجه  اأحد  وهو  ثالجة(  راديو-   - )تلفزيون 

عن امل�صتوى املعي�صي الالئق ،انظر اجلدول)6( يف امللحق 

نظرنا  ما  اإذا  كثريًا  ترتفع  الن�صب  هذه  ولكن  االإح�صائي. 

و   %85 و   %66 املناظرة  الن�صب  ت�صل  حيث  الفقراء،  اإىل 

65% و 45%، على الرتتيب.

م�صتوى  حيث  من  تتباين  واملناطق  املحافظات  اأن  وكما 

الفقر  م�صتويات  يف  اأي�صا  تتفاوت  فاإنها  الب�صرية  التنمية 

الرتتيب  راأ�ض  على  ظفار  حمافظة  وتاأتي  االأبعاد.  متعدد 

باملائة  واحد  اأقل من  اإىل  فيها  الفقراء   ن�صبة  حيث ت�صل 

هناك  القائمة  اأ�صفل  ويف   %1.3 بن�صبة  م�صقط  تليها  و 

الو�صطى حيث كان هناك فرد واحد من كل ع�صر اأفراد فقري 

فقرًا متعدد االإبعاد. و يعزى ذلك اإىل االرتفاع الوا�صح يف 

ن�صب املحرومني من االلتحاق باملدار�ض والتعليم وال�صرف 

ال�صحي يف هذه املنطقة.

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف

اجلدول4-4:  دليل الفقر متعدد االأبعاد ومكوناته  يف �صلطنة عمان ، 2009

 

 

 

عمانيون

دليل الفقر متعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر متعدد االأبعاد 

ال�سكان املعر�سون خلطر الفقر متعدد االأبعاد)%(

�سدة احلرمان)%(جمموع ال�سكان)%(

0.0051.439.44.0 م�صقط 

0.0123.235.810.2الباطنة

0.0061.636.85.9م�صندم

0.0061.537.93.2الظاهرة

0.0133.537.86.7الداخلية

0.0123.336.46.1ال�صرقية

0.0379.638.38.8الو�صطى

0.0020.635.11.4ظفار

0.0092.636.96.4ال�صلطنة

امل�صدر: من ح�صاب فريق التنمية الب�صرية يف عمان ا�صتنادا اإىل م�صوح دخل و نفقات االأ�صرة
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االإطار )4-4( : حالة الفقر متعدد االأبعاد يف 

ال�صلطنة

فقر  من  عمان  �صلطنة  �صكان  من  اأيا  يعاين  ال  بينما 

الدخل على اأ�صا�ض خط للفقر م�صاويا لدوالر اأو دوالرين 

من  يعانون  عمان  �صكان  من   %2.6 اأن  اإال  يوميا  للفرد 

الفقر متعدد االأبعاد و هناك 6.4 % غريهم معر�صون 

للوقوع يف الفقر متعدد االأبعاد، مما يدل على اأن  الدخل 

اإذا ما ا�صتخدم اال�صتخدام االأمثل ميكنه احلد  ال�صائد 

التغذية  و�صوء  االآمنة  املياه  من  املحرومني  ن�صبة  من  

الفقر  بالتعليم. وبالتايل فاإن مفتاح مكافحة  والنهو�ض 

وتقليل التفاوت اإمنا يكمن يف االهتمام بالتعليم وخا�صة 

للفتيات ومكافحة االأمية بني الن�صاء ب�صفة خا�صة.

4-5- �صبكات االأمان االجتماعي  يف ال�صلطنة:-

الرتتيبات  جمموعة  االجتماعي  االأمان  �صبكات  تعني 

واالإمكانات التي يتم توفريها لرعاية االأفراد غري القادرين 

ب�صمان  وذلك  الالئق  العي�ض  �صبل  على  احل�صول  على 

ح�صولهم على حد اأدنى من العي�ض الذي يحفظ كرامتهم 

االإن�صانية ويحول دون انخراطهم يف ن�صاطات غري مقبولة 

اأو  حكومية  تكون  اأن  ميكن  االأمان  .و�صبكات  اجتماعيًا 

بع�ض  يف  معًا  الن�صاطان  هذان  يعمل  وقد   ، حكومية  غري 

املجتمعات .

اإن اإطالق ت�صمية اأو �صفة ال�صبكات على هذه االأن�صطة يف�صر 

اأحيانًا ب�صرورة التن�صيق امل�صبق بني هذه الن�صاطات بحيث 

.وقد  واملن�صقة  املت�صلة  ال�صبكة  ي�صبه  ما  جمتمعة  ت�صكل 

يف�صر اإطالق �صفة ال�صبكة على هذه االأن�صطة بكونها ت�صبه 

�صبكة الوقاية التي حتمي الفئات ال�صعيفة من املجتمع من 

ال�صقوط اإىل القاع .

اإىل  للمحتاجني  ال�صبكات  هذه  تقدمه  ما  م�صتوى  ويعتمد 

خدماتها على الو�صع االقت�صادي للبلد ومدى توفر القدرات 

املالية لدى احلكومات اأو املجتمع كاأفراد اأو موؤ�ص�صات .

وقد اأ�صار التقرير االأول للتنمية الب�صرية اإىل حقيقة هامة 

تتعلق بو�صع �صبكات االأمان يف ال�صلطنة حينما بنينّ بو�صوح 

اأن  اأال  ال�صوق  اقت�صاد  لنظام  انتهاجها  ومع  ال�صلطنة  اأن 

وا�صتمر  االجتماعي  الرعائي  دورها  عن  تتخل  مل  الدولة 

االأفراد يتمتعون فيها بخدمات دولة الرفاه .

�صبكات  جمال  يف  االأ�صا�صي  احلكومي  الدور  جانب  واىل 

يغلب  الذي  املجتمعي  الدور  هنالك   ، االجتماعي  االأمان 

العالقات  بن�صق  املحكوم  التطوعي  الفردي  الطابع  عليه 

االجتماعية واالأعراف والتقاليد والدين . و�صوف ن�صتعر�ض 

فيما يلي هذه الربامج وال�صيا�صات املتبعة يف ال�صلطنة :-

4-5-1- اأنظمة التاأمينات االجتماعية :-

للتاأمينات  العامة  والهيئة  التقاعد  �صناديق  بها  ويق�صد 

االجتماعية :

1- �صناديق التقاعد احلكومية :

تتمثل اأحد مظاهر ال�صمان االجتماعي ملا بعد اخلدمة يف 

�صمول معظم املتقاعدين بنظام التقاعد حيث يوجد العديد 

ملنت�صبيها  خدماتها  تقدم  احلكومية  التقاعد  �صناديق  من 

وتلك  عملها  حتكم  التي  والقوانني  والنظم  اللوائح  ح�صب 

ال�صناديق هي :

�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ، ويغطي موظفي   

الوزارات والوحدات احلكومية و�صبه احلكومية.

�صندوق تقاعد وزارة الدفاع .  

�صندوق تقاعد �صرطة عمان ال�صلطانية.  

�صندوق تقاعد ديوان البالط ال�صلطاين .  

�صندوق تقاعد احلر�ض ال�صلطاين.  

�صندوق تقاعد االأمن الداخلي.  

�صندوق تقاعد املكتب ال�صلطاين.  

�صندوق تقاعد قوة ال�صلطان اخلا�صة.  

كما اأن هناك �صندوقان غري حكوميني هما ، �صندوق تقاعد 

منت�صبي �صركة تنمية نفط عمان و�صندوق تقاعد ال�صركة 

العمانية للم�صايف وال�صناعات الكيماوية.

املتعلقة  والتفا�صيل  املعلومات  على  لتعذر احل�صول  ونظرًا 

مبعظم تلك ال�صناديق رمبا للطبيعة اخلا�صة لعملها ، لذا 

�صيتم الرتكيز على كل من �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة 

املدنية و�صندوق تقاعد وزارة الدفاع .

-  �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية :-

وهو يعترب اأحد اأهم تلك ال�صناديق ، وقد اأن�صاأ عام 1986 

بعد  ما  ومكافاآت  معا�صات  قانون  اأحكام  تنفيذ  اإليه  وعهد 

اأموال  وا�صتثمار  واإدارة  العمانيني  للموظفني  اخلدمة 

املعا�صات واملكافاآت .

االإداري  اجلهاز  وحدات  من  م�صتقلة  وحدة  وال�صندوق   

للدولة وله �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة ويتوىل اإدارته جمل�ض 

اإدارة برئا�صة رئي�ض جمل�ض اخلدمة املدنية .

ال�صندوق يف  بهذا  اخلا�صة  اجلوانب  كافة  لتغطية  ونظرًا 

ف�صوف  ال�صلطنة،  يف  الب�صرية  التنمية  عن  االأول  التقرير 

ي�صار اإىل االكتفاء باالأمور التي ا�صتجدت على عمله خالل 

ال�صبكة  �صفة  اإطالق  يف�صر 

بكونها  االأن�صطة  هذه  على 

ت�صبه �صبكة الوقاية التي حتمي 

املجتمع  من  ال�صعيفة  الفئات 

من ال�صقوط اإىل القاع

احلكومي  الدور  جانب  واىل 

�صبكات  جمال  يف  االأ�صا�صي 

هنالك   ، االجتماعي  االأمان 

يغلب  الذي  املجتمعي  الدور 

عليه الطابع الفردي التطوعي 

العالقات  بن�صق  املحكوم 

واالأعراف  االجتماعية 

والتقاليد والدين
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الفرتة منذ �صدور التقرير االأول واىل الوقت احلا�صر .

ال�صندوق  قيام  باالإي�صاح  اجلديرة  امل�صتجدة  االأمور  ومن 

للعمانيني  التاأمينية  احلماية  ملد  املوحد  بالنظام  بالعمل 

العاملني يف الوحدات احلكومية بدول جمل�ض التعاون لدول 

املوظفني  من  اأخرى  فئات  ل�صم  وذلك  العربية  اخلليج 

لنظام احلماية التاأمينية .

لدول  االأعلى  املجل�ض  لقرار  تنفيذًا  النظام  هذا  اأن�صاأ  وقد 

2004م   عام   يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

ب�صاأن مد احلماية التاأمينية ملواطني دول املجل�ض القا�صي 

باأن تلتزم كل دولة مبد مظلة احلماية التاأمينية ملواطنيها 

العام  القطاعني  يف  االأخرى  املجل�ض  دول  يف  العاملني 

واخلا�ض.

دول  مواطني  �صيغطي  كونه  من  النظام  هذا  اأهمية  تنبع 

جمل�ض التعاون اخلليجي العربية تاأمينيًا و�صيخلق الطماأنينة 

بينهم من خالل ح�صولهم على معا�ض تقاعدي اأو مكافاأة 

تنقل  �صي�صهل  كما   . للتقاعد  اإحالتهم  بعد  اخلدمة  نهاية 

االأيدي العاملة بني دول املجل�ض.

�صهر  ال�صامية يف  االأوامر  االأخرى �صدور  امل�صتجدات  ومن 

مار�ض 2011 بزيادة امل�صتحقات التقاعدية ملوظفي احلكومة 

مقدار  مع  عك�صي  بتنا�صب  وذلك   %50 اإىل  ت�صل  بن�صب 

اأ�صحاب  العالية  الن�صب  من  ي�صتفيد  بحيث  امل�صتحقات 

ن�صبة %75  باإ�صافة  املنخف�صة.كما �صدر قرار  امل�صتحقات 

من بدالت ال�صكن والكهرباء واملاء اإىل الراتب التقاعدي.

- �صندوق تقاعد وزارة الدفاع :-

مت اإن�صاء �صندوق تقاعد وزارة الدفاع  عام 1993 ، ويرتكز 

للع�صكريني  التقاعد  خطة  اإدارة  يف  االأ�صا�صي  ن�صاطه 

واملدنيني العاملني بوزارة الدفاع وقوات ال�صلطان امل�صلحة. 

العديد  يف  التقاعد  م�صاهمات  با�صتثمار  ال�صندوق  ويقوم 

من املوؤ�ص�صات وال�صركات مبختلف القطاعات.

 )2009/12( رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  موؤخرًا  �صدر  وقد 

من  كل  اأموال  ال�صتثمار  املنظمة  القواعد  بع�ض  بتعديل 

املعا�صات  و�صناديق  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة 

والتقاعد ومن �صمنها �صندوق تقاعد وزارة الدفاع .

2- الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية :

تعمل هذه الهيئة على تطبيق قانون التاأمينات االجتماعية 

القطاع  و�صركات  موؤ�ص�صات  يف  العاملني  العمانيني  على 

اخلا�ض وكذلك العمانيني العاملني خارج ال�صلطنة .

ترتكز  التي  اأهدافها  خالل  من  اأهميتها  الهيئة  وت�صتمد 

دخل  م�صدر  �صمان  خالل  من  عليهم  املوؤمن  حماية  على 

ثابت للمواطن عند خروجه من �صوق العمل ب�صبب بلوغ �صن 

ال�صيخوخة اأو عند تعر�صه الأي عائق �صحي .ونظرًا الحتواء 

ف�صوف   ، الهيئة  هذه  عن  وافية  نبذة  على  االأول  التقرير 

الهيئة خالل  االأ�صا�صية يف عمل  امل�صتجدات  باإيراد  يكتفى 

الفرتة بني اإ�صدار التقريرين .

عام 2002 : �صدر قرار وزاري ب�صاأن القواعد املنظمة ل�صم 

تاأمني  يف  اال�صرتاك  مدد  �صمن  اعتبارية  ا�صرتاك  مدد 

.
1

ال�صيخوخة

الأ�صحاب  ي�صمح مبوجبه  وزاري  قرار  �صدور   :  2004 عام 

االأعمال بتعديل االأجر اخلا�صع لال�صرتاك لدى التاأمينات 

مرتني خالل العام .

التاأمينات  ملعا�ض  االأدنى  احلد  حتديد   :  2005 عام 

االجتماعية ب )80( ريال  �صهريًا .

اخلا�صع  لالأجر  االأق�صى  احلد  حتديد   :  2005 عام 

لال�صرتاك بـ)3000( ريال ، ورفع اال�صرتاكات من 8% اإىل 

9.5% على �صاحب العمل ومن 5% اإىل 6.5% على املوؤمن 

عليه وا�صتبدل جدول ن�صب التخفي�ض للتقاعد املبكر بجدول 

اآخر اأكرث واقعية .

عام 2006 : �صدور مر�صوم �صلطاين ب�صاأن تطبيق النظام 

التعاون  التاأمينية ملواطني دول جمل�ض  املوحد ملد احلماية 

لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم.

لل�صمان  الدولية  اجلمعية  لع�صوية  الهيئة  ان�صمام   :  2006

االجتماعي  والتي ت�صم يف ع�صويتها حوايل 370 موؤ�ص�صة تعنى 

 .
2

مبجاالت ال�صمان االجتماعي يف اأكرث من )150( دولة

-املوؤمن عليهم وفق نظام التاأمينات االجتماعية :

الزيادة   ، وا�صح  وب�صكل   ،  )10-4( ال�صكل  من  يالحظ 

امل�صطردة للموؤمن عليهم خالل الفرتة من عام )2000اإىل 

2010م( حيث ارتفع عدد املوؤمن عليهم من اجلن�صني من 

)55671( يف عام 2000م اإىل )177716( يف عام 2010م، 

وذلك يوؤكد التطور الذي حدث خالل هذه الفرتة.

الرجال  من  عليهم  املوؤمن  ن�صبة  ارتفاع  البيانات  وتظهر 

عدد  تفوق  اإىل  العام  االجتاه  ي�صري  حيث  بالن�صاء  مقارنة 

امل�صمولني بالتامني من الرجال مقارنة بالن�صاء خالل فرتة 

الدرا�صة، ورمبا ي�صتمر هذا االجتاه يف ال�صنوات القادمة، 

االأمر الذي يقت�صي الدرا�صة.

الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، التقرير ال�صنوي الثالث ع�صر ،   - 1

م�صقط ، �صلطنة عمان ، 2006م .

الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، التقرير ال�صنوي الرابع ع�صر ،    -2

م�صقط ، �صلطنة عمان ، 2006م .

االأخرى  امل�صتجدات  ومن 

يف  ال�صامية  االأوامر  �صدور 

بزيادة   2011 مار�ض  �صهر 

التقاعدية ملوظفي  امل�صتحقات 

اإىل  ت�صل  بن�صب  احلكومة 

عك�صي  بتنا�صب  وذلك   %50

امل�صتحقات  مقدار  مع 

الن�صب  من  ي�صتفيد  بحيث 

امل�صتحقات  اأ�صحاب  العالية 

املنخف�صة

ومن االأمور امل�صتجدة اجلديرة 

ال�صندوق  قيام  باالإي�صاح 

ملد  املوحد  بالنظام  بالعمل 

للعمانيني  التاأمينية  احلماية 

الوحدات  يف  العاملني 

جمل�ض  بدول  احلكومية 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

من  اأخرى  فئات  ل�صم  وذلك 

احلماية  لنظام  املوظفني 

التاأمينية
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اأعداد  اإىل جانب زيادة  و�صهدت الفرتة مو�صوع الدرا�صة، 

امل�صجلني يف هذا النظام، زيادة يف اأعداد املن�صاآت امل�صجلة 

يف الهيئة اأي�صا حيث بلغ عددها عام 2008، 11628 من�صاأة 

التي  مقارنة ب8600 من�صاأة عام 2000.واملالحظة االأبرز 

اأن  امللحق االإح�صائي اجلدول - 19، هي  بيانات  تظهرها 

فئات  يف  يقعون  عليهن  املوؤمن  العمانيني  من   %86 حوايل 

ثلث  حوايل  اأن  كما   . اأقل  اأو  ريال   300 هي  التي  االأجر 

البالغة 120 ريااًل �صهريًا.  الراتب  امل�صجلني يقعون يف فئة 

امل�صاهمة  �صعف  ظاهرة  وجود  ا�صتمرار  يوؤكد  ذلك  اإن 

ت�صخي�صها  مت  والتي  النظام  لهذا  املنت�صبني  الأغلب  املالية 

يف التقرير االأول .

وردت  التي  امل�صابهة  البيانات  مع  البيانات  تلك  ومبقارنة 

على  طراأ  قد  طفيفًا  حت�صنًا  اأن  جند   ، االأول  التقرير  يف 

م�صتويات االأجور للم�صجلني ، اإذ كان ما ن�صبته )%80.3( 

التي  الراتب  فئات  يف  يقعون  2000م  عام  امل�صجلني  من 

هي اقل من 200 ريال . اأما مبوجب بيانات اجلدول اأعاله 

فن�صبة هوؤالء هي بحدود )%75( .

4-5-2 - مكونات ال�صيا�صة احلكومية يف امليدان االجتماعي:-

من  االجتماعي  امليدان  يف  احلكومية  ال�صيا�صة  تت�صكل 

التي تهدف يف جمملها  واملوؤ�ص�صات  الربامج  جمموعة من 

وحماية  االجتماعية  العدالة  من  مقبول  قدر  �صمان  اإىل 

الفئات ال�صعيفة من خماطر الفقر والعوز والتهمي�ض وفيما 

يلي ا�صتعرا�ض لهذه املكونات :

اأواًل : برامج مكافحة الفقر :

هنالك جمموعة من الربامج التي تقع �صمن تعريف م�صاريع 

 . ال�صلطنة  يف  املعي�صة  مب�صتوى  واالرتقاء  الفقر  مكافحة 

وفيما يلي ا�صتعرا�ض الأبرز خ�صائ�ض هذه الربامج :

1- برنامج ال�صمان االجتماعي :

وهو الربنامج الذي يغطي حاالت اجتماعية معينة )االأرامل 

واالأيتام واملطلقات وال�صيخوخة وغري املتزوجات واملهجورات 

قادر  عائل  لهم  يوجد  ال  ممن  ال�صجناء(  واأ�صر  والعجزة 

وملزم على االإنفاق عليهم وذلك من خالل معا�صات �صهرية 

ت�صرف لهم وفقًا الأحكام قانون ال�صمان االجتماعي الذي 

�صدر يف عام 1984م . وقد ظل هذا القانون يتطور ويواكب 

املتغريات املختلفة يف املجتمع من فرتة الأخرى ومبا يحقق 

املزيد من الرعاية لتلك الفئات ، فقد �صدرت اأوامر �صامية 

يف �صهر مار�ض 2011 تق�صي بزيادة معا�صات اأ�صر ال�صمان 

ال�صمان عند  بن�صبة 100%. وبعدم قطع راتب  االجتماعي 

عمل احد اأفراد االأ�صرة

ويو�صح ال�صكل )4 -11( عدد املنتفعني بال�صمان االجتماعي 

موزعني على حمافظات ومناطق ال�صلطنة املختلفة كما يف 

عام 2009م . وقد ازداد عدد حاالت ال�صمان االجتماعي 

من )46000( حالة يف عام 2000م ، اإىل نحو )50751( 

املبالغ  زيادة  ذلك  �صاحب  وقد   . 2009م  عام  يف  حالة 

نحو  اإىل  2000م  عام  يف  ريال  مليون   23 من  املن�صرفة 

)36.5( مليون ريال يف عام 2009م . 

واىل جانب ذلك حتظى تلك االأ�صر مبزايا عديدة كح�صول 

باجلامعات  داخلية  درا�صية  منح  على  االأ�صر  هذه  اأبناء 

العمانيني  من   %86 حوايل 

فئات  يقعون يف  املوؤمن عليهن 

ريال   300 هي  التي  االأجر 

ثلث  حوايل  اأن  كما   . اأقل  اأو 

امل�صجلني يقعون يف فئة الراتب 

 . �صهريًا  ريااًل   120 البالغة 

وجود  ا�صتمرار  يوؤكد  ذلك  اإن 

امل�صاهمة  �صعف  ظاهرة 

لهذا  املنت�صبني  الأغلب  املالية 

ت�صخي�صها  مت  والتي  النظام 

يف التقرير االأول

يف  �صامية  اأوامر  �صدرت 

تق�صي   2011 مار�ض  �صهر 

بزيادة معا�صات اأ�صر ال�صمان 

 .%100 بن�صبة  االجتماعي 

اأو  ال�صمان  راتب  اإلغاء  وبعدم 

تخفي�صه عند عمل احد اأفراد 

االأ�صرة

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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درا�صية  منحة   1500 نحو  اإىل  و�صلت  اخلا�صة  والكليات 

�صنويًا وح�صولها على منحة العيدين ومنحة تاأدية فري�صة 

ر�صوم  من  واالإعفاء  الطارئة  املالية  وامل�صاعدات  احلج 

هذه  مل�صتقبل  االإ�صرتاتيجية  والروؤية   . العامة  اخلدمات 

النف�ض  على  لالعتماد  الفر�صة  منحها  اإىل  تهدف  الفئات 

�صواء عرب امل�صاعدة على فتح م�صاريع �صغرية اأو منح فر�ض 

تعليمية الأبناء هذه الفئات . وتعترب م�صروعات موارد الرزق 

و�صيلة الأ�صر ال�صمان االجتماعي ومن يف حكمهم لالرتقاء 

النف�ض من خالل جمموعة  مب�صتوى دخلها واالعتماد على 

تتحول  اأن  له  املخطط  ومن   . الحقًا  ذكرها  �صريد  برامج 

)100( اأ�صرة �صمان اجتماعي �صنويًا اإىل ا�صر منتجة �صمن 

هدف حتقيق اال�صتقاللية وكرامة العي�ض لهذه االأ�صر . 

االإطار )4-5( : منح ا�صر ال�صمان اأجهزة حا�صوب اآيل

�صدرت اأوامر �صامية مبنح كل اأ�صرة �صمان  لديها اأبناء 

�صلمت   ال�صياق  هذا  .ويف  اآيل  حا�صب  جهاز  يدر�صون 

جهاز   455 ال�صيب  بوالية  االجتماعية  التنمية  دائرة 

لالأ�صر امل�صتحقة يف �صهر يناير 2011.اإ�صافة اإىل ذلك 

يتم تدريب االأ�صرة على ا�صتخدامه ملدة اأ�صبوعني ويفتح 

االأوامر   هذا  تنفيذ  كلفة  وتقدر  لالنرتنت.  خط  لهم 

بحوايل 20 مليون ريال.

االإطار )4-6( : تدريب اأبناء ا�صر ال�صمان

التنمية  وزارة  نفذت   2009 عام  من  ابريل  �صهر  يف 

الأ�صر  املنزلية  الزراعة  حول  عمل  حلقة  االجتماعية 

للغاز  العمانية  ال�صركة  من  بدعم  االجتماعي  ال�صمان 

بامل�صتوى  النهو�ض  اإىل  احللقة  وتهدف  الطبيعي. 

االقت�صادي لهذه االأ�صر من خالل اإقامة م�صاريع منزلية 

برنامج  اأقام  العام  نف�ض  �صبتمرب من  �صغرية.ويف �صهر 

انطالقة �صل�صلة حلقات تدريبية حتت عنوان )كن مدير 

اأعمال ناجحا( بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، 

ملنت�صبي برنامج موارد الرزق لتدريب 124 �صابا و�صابة 

العامني  ال�صغرية.وعلى مدار  امل�صاريع  اإدارة  يف جمال 

2011/2010 ، جرى تنفيذ برنامج كيف تبداأ م�صروعا 

�صغريا وم�صروع تعزيز القدرات الن�صائية.

2- برامج  م�صروعات توليد الدخل والتوظيف :-

واإطالق  ال�صناديق  من  عدد  تاأ�صي�ض  ال�صلطنة  �صهدت 

عدد من الربامج التي تهدف اإىل م�صاعدة ال�صباب ب�صكل 

امل�صاريع  ال�صيما  اخلا�صة  م�صاريعهم  اإقامة  على  اأ�صا�صي 

للتوظيف.  فر�صا  وتوفر  للدخل  م�صدرا  لتكون  ال�صغرية 

وفيما يلي عر�صا لهذه ال�صناديق والربامج.

- برنامج �صندوق �صند لدعم وتنمية امل�صاريع ال�صغرية:

ي�صاهم  واجتماعي  اقت�صادي  م�صروع  هو  �صند  برنامج 

وفر�ض  عمل  فر�ض  وتوفري  احلر  العمل  ثقافة  ن�صر  يف 

ا�صتثمار لل�صباب من خالل م�صاعدتهم ماليا وفنيا الإقامة 

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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قرو�ض  خالل  من  ذلك  ويتم  اخلا�صة.  م�صروعاتهم 

من  ليتمكنوا  املال  را�ض  يف  امل�صاركة  خالل  من  اأو  مي�صرة 

واال�صتمرار،  النمو  على  قادرة  و  �صغرية  ا�صتثمارات  بداأ 

وي�صتهدف الربنامج:

اأو  اخلربة  اأ�صحاب  من  عمل  عن  والباحثات  الباحثني 

اخلريجني اجلدد.

للعمل  جديد  ن�صاط  بدء  يف  الراغبني  واملهنيني  احلرفيني 

حل�صابهم اخلا�ض.

م�صاريعهم  يف  التو�صع  يف  الراغبني  واملهنيني  احلرفيني 

القائمة.

ع�صرة  اإىل  القر�ض  �صقف  رفع  مت   2011 العام  بداية  ويف 

ريال  اإلف  وخم�صني  الفردية  للم�صروعات  ريال  اآالف 

للم�صاريع امل�صرتكة. وقد بلغ عدد امل�صتفيدين من خدمات 

الربنامج 40 الفًا لغاية نهاية العام 2010 .ومت �صرف اأكرث 

من ع�صرة ماليني ريال على جميع امل�صروعات التي نفذت 

موؤ�صر  وهو   %83 ال�صداد  ن�صبة  وبلغت  الربنامج  من خالل 

هام على النجاح.

- حا�صنات اأزياء �صند :

برنامج حا�صنات  ي�صكل  الوطني،  �صند  م�صروع  كجزء من 

املراأة  واإعداد  لتدريب  متكاملة  عمل  منظومة  �صند  اأزياء 

العمانية ملزاولة مهنة تف�صيل وخياطة املالب�ض الن�صائية.

احلا�صنات  مقار  بتجهيز  العاملة  القوى  وزارة  وتقوم 

عالية  والتدريبية  االإدارية  والكوادر  واملعدات  بالو�صائل 

والتقييم  الدورية  باملتابعة  الوزارة  تقوم  كما  امل�صتوى، 

امل�صتمر .

دور  يقت�صر  ال   ، للمتدربات  االأداء  م�صتوى  رفع  ول�صمان 

الدعم  بتقدمي  تقوم   ولكنها  فقط  التدريب  على  الوزارة 

اخلا�صة  االإنتاجية  م�صاريعهن  الإن�صاء  للم�صاركات  املادي 

كما تقوم بتقدمي احلماية واملتابعة امليدانية يف �صوق العمل 

ل�صمان النجاح .والفئات امل�صتهدفة هي :

الفئة االأوىل )غري املوؤهالت مهنيًا( .

الفئة الثانية  )الالتي �صبق لهن التاأهيل املهني واحلا�صالت 

على ال�صهادة االبتدائية فقط( .

املراأة  ا�صتفادة  ت�صمن  التي  ال�صروط  من  جملة  وهنالك 

العمانية من هذا الربنامج كما اأن برنامج التدريب املهني 

�صمم بحيث ي�صمن اأف�صل ا�صتفادة للم�صاركات فيه .

ي�صرف للم�صاركة التي ترغب يف اإقامة م�صروعها اخلا�ض 

قر�ض بحد اأق�صاه )5000( ريال للم�صروع الواحد ، وميكن 

م�صاركة اأكرث من �صخ�ض يف م�صروع واحد بحيث ال يتجاوز 

عددهن )3( م�صتفيدات .كما ميكن اأن ي�صرف قر�ض بحد 

اأق�صاه )15( األف ر.ع. اإىل جمموعة من الفتيات ال يتجاوز 

وذلك  ت�صامنية  �صركة  لتاأ�صي�ض  م�صتفيدات   )3( عددهن 

بح�صاب )5000( ريال لكل  منهن .

- �صندوق �صند لتمويل موارد الرزق :

واملهنيني  عمل  عن  الباحثني  م�صاندة  ال�صندوق  يتوىل 

واحلرفيني من اأ�صر ال�صمان االجتماعي وذوي االحتياجات 

امل�صاريع  وتنمية  واإن�صاء  اخلا�ض  للح�صاب  للعمل  اخلا�صة 

واآليات حمددة من خالل متكينهم  �صروط  وفق  ال�صغرية 

من احل�صول على قرو�ض �صغرية .

وقد د�صنت وزارة التنمية االجتماعية يف عام 2008م م�صروع 

زيادة عدد  بعد ذلك على  ، وعملت  اأ�صرة �صمانية منتجة 

ال�صمان  الأ�صر  الرزق  موارد  لتمويل  �صند  م�صاريع �صندوق 

االجتماعي وتدريب وتاأهيل امل�صتهدفني بتلك امل�صروعات .

اآالف  ثالثة  يبلغ  اأق�صى  بحد  قرو�صه  ال�صندوق  ومينح 

ريال للفرد وخم�صة اآالف ريال ملجموعة اأفراد ويكون �صداد 

القر�ض على مدى �صبع �صنوات منها فرتة �صماح ملدة �صنة 

االأ�صرة  ومتكني  تنمية  دائرة  برامج  اإىل  اإ�صافة   . واحدة 

مثل برنامج )كيف تبداأ م�صروعًا �صغريًا ناجحًا( وم�صروع 

-2010 عامي  مدى  على  الن�صائية(  القدرات  )تعزيز 

.2011

اإىل  للم�صتفيد  االجتماعي  ال�صمان  معا�ض  �صرف  وي�صتمر 

اأن يثبت جناح امل�صروع وحتقيقه دخاًل �صافيًا يعادل معا�ض 

اأو ملدة ال تزيد عن ثالثة �صنوات من  ال�صمان االجتماعي 

دون  حتول  ظروف  هناك  تكن  مل  ما  امل�صروع  تنفيذ  بدء 

متت  التي  القائمة  القرو�ض  بلغت  .وقد  امل�صروع  جناح 

املوافقة عليها حتى مار�ض 2010م )387( قر�صًا مبا قيمته 

.
1

نحو )1،1( مليون ريال

- �صندوق تنمية م�صروعات ال�صباب :-

م�صاهمة  �صركة  هو  ال�صباب  م�صروعات  تنمية  �صندوق 

عمانية مقفلة تاأ�ص�صت عام 1998م ،هدفه الرئي�صي اإن�صاء 

م�صاريع �صغرية ومتو�صطة احلجم تكون جمدية اقت�صاديًا 

وذلك من خالل ت�صجيع ودعم ال�صباب العماين الراغب يف 

خو�ض جمال امل�صاريع اخلا�صة .

والقانونية  املالية  املوارد  بتوفري  ال�صندوق  دعم  ويتمثل 

واالإدارية والت�صويقية والتقنية .ولقد ادت  جتربة ال�صندوق 

لفرتة ال�صنوات الع�صرة االأوىل من عمله اإىل تطوير اجتاهاته 

اإعادة  بعد مرحلة  ال�صحيح وخ�صو�صًا  ودفعها يف االجتاه 

تنظيم اأن�صطته وفعالياته .

املقدمة  اخلدمات  دليل   ، وال�صناعة  التجارة  وزارة   : امل�صدر    - 1

للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف �صلطنة عمان ، االإ�صدار الثاين ، 

م�صقط �صلطنة عمان ، 2010م . 

التنمية  وزارة  د�صنت 

2008م  عام  يف  االجتماعية 

م�صروع اأ�صرة �صمانية منتجة، 

زيادة  على  ذلك  بعد  وعملت 

�صند  �صندوق  م�صاريع  عدد 

الأ�صر  الرزق  موارد  لتمويل 

وتدريب  االجتماعي  ال�صمان 

بتلك  امل�صتهدفني  وتاأهيل 

امل�صروعات

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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 - بنك التنمية العماين :

مبختلف  التنموية  امل�صاريع  متويل  على  البنك  يعمل 

القطاعات االقت�صادية يف ال�صلطنة ومنها امل�صاريع ال�صغرية 

قرو�ض  بتقدمي  وذلك  احلرفية  وال�صناعات  واملتو�صطة 

اأن ي�صل  . وميكن  الواحد  للم�صروع  اإىل مليون ريال  ت�صل 

احلد االأق�صى للقر�ض اإىل )100%( من راأ�صمال امل�صروع 

املدفوع واحتياطياته اإذا كان واقعًا خارج حمافظة م�صقط 

حمافظة  خارج  واملناطق  باملحافظات  اال�صتثمار  لت�صجيع 

القرو�ض  جمموع  بلغ  2008م  عام  نهاية  .ويف  م�صقط 

ال�صغرية واملتو�صطة التي قدمها بنك التنمية العماين منذ 

مليون   )205( بنحو  تقدر  بقيمة  قر�ض  األف   26 تاأ�صي�صه 

ريال تتوزع على خمتلف االأن�صطة االقت�صادية وكذلك على 

خمتلف حمافظات ومناطق ال�صلطنة .

ويقدم البنك قرو�صه ب�صعر فائدة مدعوم من قبل احلكومة 

تتحمل  بينما   )%3( ن�صبة  املقرت�ض  من  يتقا�صى  حيث 

.
1

احلكومة نحو )6%( �صنويًا

- برنامج انطالقة :

انطلق الربنامج يف عام 1995م ، وتتمثل روؤيته يف ت�صجيع 

اإن�صاء م�صاريعهم اخلا�صة ، وم�صاعدتهم يف  ال�صباب على 

التغلب على العقبات التي قد ت�صادفهم . ويوؤمن الربنامج 

بوجود العديد من الفر�ض اال�صتثمارية التي ميكن لل�صباب 

من  املقدمة  اخلدمات  دليل  وال�صناعة  التجارة  وزارة   : امل�صدر   -1

 ، الثاين  االإ�صدار   ، عمان  �صلطنة   ، واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

م�صقط ، �صلطنة عمان ، 2010م 

ا�صتغاللها ، لذلك فهو ي�صعى اإىل دعمهم وم�صاعدتهم من 

االأعمال  تطوير  وخدمات  التدريبية  الدورات  تقدمي  خالل 

بلغ  وقد   . ال�صباب  وقدرات  كفاءة  رفع  �صاأنها  من  التي 

عدد املتدربني عام 2009م ، اأكرث من �صبعة اآالف متدرب 

ومتدربة.

ثانيًا : الربامج يف جمال االإ�صكان :-

اإدراكا من احلكومة الأهمية امل�صكن الالئق يف توفري االأمن 

واال�صتقرار االجتماعي لالأ�صر واالأفراد ، فقد مت ا�صتحداث 

وتطوير العديد من الربامج وامل�صاريع للم�صاعدة يف توفري 

ال�صكن الالئق للمواطنني ، واأدناه اإيجاز لطبيعة ون�صاطات 

تلك الربامج وامل�صاريع :

- برنامج امل�صاعدات ال�صكنية :

و�صع برنامج امل�صاعدات ال�صكنية مل�صاعدة االأ�صر من ذوي 

الدخل املحدود الذين ال يتجاوز دخلهم 300 ريااًل �صهريًا 

عام  بداية  ويف  االجتماعية  املظلة  حتت  املن�صوية  واالأ�صر 

2007م ، مت رفع �صقف امل�صاعدة ال�صكنية من 10 اآالف اإىل 

15 األف ريال ال ترد ، وذلك ا�صتجابة الرتفاع اأ�صعار مواد 

البناء ووعورة الطبيعة اجلغرافية لبع�ض املناطق .وال�صكل 

)4-12( يظهر تطور اأعداد احلاالت امل�صتفيدة  وتوزيعها 

اجلغرايف.  

وتطوير  ا�صتحداث  مت  فقد 

العديد من الربامج وامل�صاريع 

ال�صكن  توفري  يف  للم�صاعدة 

الالئق للمواطنني

امل�صاعدة  �صقف  رفع  مت 

اإىل  اآالف   10 من  ال�صكنية 

وذلك   ، ترد  ال  ريال  األف   15

اأ�صعار  الرتفاع  ا�صتجابة 

الطبيعة  ووعورة  البناء  مواد 

اجلغرافية لبع�ض املناطق

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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- برنامج القرو�ض ال�صكنية :-

يهدف برنامج القرو�ض ال�صكنية املي�صرة اإىل منح قرو�ض 

املحدود  الدخل  ذوي  من  للمواطنني  فوائد  بدون  �صكنية 

عن  يزيد  وال  �صهريًا  ريااًل   301 عن  دخلهم  يقل  ال  الذين 

400 ريال عند ح�صول املوافقة ، لغر�ض بناء اأو �صراء منزل 

جديد اأو تو�صيع م�صكن قائم ، وي�صدد على اأق�صاط �صهرية ال 

تتجاوز 25% من اإجمايل دخل املقرت�ض .

-  برنامج الوحدات ال�صكنية لذوي الدخل املحدود :-

بقراهم  ال�صكان  ارتباط  توثيق  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

واالجتماعية  االقت�صادية  اأن�صطتهم  ملمار�صة  املحلية 

خالل  من  والرعي  وال�صيد  والزراعة  التقليدية  كاحلرف 

والتي  املختلفة  وخدماته  مبرافقه  املالئم  امل�صكن  توفري 

توزع على امل�صتحقني جمانًا . وخالل عام 2009م  بلغ عدد 

ارتفاعا من 446  املعتمدة 1093 وحدة  ال�صكنية  الوحدات 

وحدة عام 2008 .

ثالثا : برامج رعاية ذوي االإعاقة :

يحتل البعد التنموي والب�صري مكانة هامة يف ت�صميم وتنفيذ 

االحتياجات  ذوي  مع  التعامل  يف  احلكومية  ال�صيا�صات 

اخلا�صة ، حيث حتظى هذه الفئة بن�صيب وافر من الربامج 

التي تكفل لها الرعاية وامل�صاركة يف احلياة ب�صكل ايجابي 

.وتزداد احلاجة اإىل برامج الرعاية هذه مع ازدياد حاالت 

االإعاقة والتي اأظهرت نتائج التعداد عام 2010 اأنها بلغت 

62،5 األف حالة بني العمانيني.  

ويف اإطار الت�صريعات والقوانني فقد مت اإ�صدار قانون رعاية 

وتاأهيل املعوقني رقم 2008/63م وامل�صادقة على االتفاقية 

الدولية حلقوق االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة  عام 2008م .كما 

ن�ض قانون العمل يف املادة)17( على قيام �صاحب العمل 

الذي ي�صتخدم 50 عامال فاأكرث بتعيني من تر�صحه الدائرة 

حتدد  التي  الن�صبة  حدود  يف  االإعاقة  ذوي  من  املخت�صة 

بقرار من الوزير.

الرعاية  هو  االأول   : حمورين  على  اجلهود  هذه  وتتوزع 

التعليم  جماالت  فتح  هو  والثاين   ، املبا�صرة  االجتماعية 

وتتوزع   . الفئة  هذه  يف  الواقعني  االأفراد  اأمام  والتاأهيل 

لالإعاقة  املبكر  االكت�صاف  بني  ال�صاأن  هذا  يف  الن�صاطات 

وفتح موؤ�ص�صات اجتماعية ترعى هذه الفئة عند عدم توفر 

لهم  توفر  اأ�صرهم.حيث  لدى  ال�صليمة  الرعاية  مقومات 

.ومن  الطبية  وامل�صتلزمات  واملعينات  التعوي�صية  االأجهزة 

اأبرز هذه املوؤ�ص�صات :

مركز رعاية وتاأهيل املعوقني باخلو�ض :

ويعمل هذا املركز على اإعداد املعوقني من اجلن�صني من �صن 

)14 - 25( �صنة االإعداد املهني املنا�صب حتى يتمكنوا من 

االعتماد على اأنف�صهم وجتاوز م�صاكل االإعاقة واالندماج يف 

املجتمع. 

دار رعاية االأطفال املعوقني :

تخدم  التي  االجتماعية  للموؤ�ص�صات  منوذجًا  تعترب  التي 

�صنة  املعاقني من �صن )3 - 14(  االأطفال  فئة خا�صة من 

ممن لديهم اإعاقة حركية نتيجة االإ�صابة باأحد اأنواع ال�صلل 

الدماغي .

مراكز الوفاء االجتماعي التطوعية :

اأنحاء  يف  التطوعية  االجتماعية  الوفاء  مراكز  تنت�صر 

تقدمي  تتوىل  فهي  اجتماعية  موؤ�ص�صات  وكونها   ، ال�صلطنة 

خدمات الرعاية والتاأهيل لالأطفال املعوقني مبختلف اأنواع 

االإعاقة من خالل كادر متطوع . وتدار هذه املراكز من قبل 

جلنة اأهلية برئا�صة نائب الوايل. وقد بلغ عدد هذه املراكز 

21 مركزًا حتى عام 2008م موزعة على واليات ال�صلطنة ، 

وبلغ عدد امل�صتفيدين منها نحو )2167( فردًا من خمتلف 

اأنواع االإعاقات ، بعد اأن كان عددها 12 مركزًا فقط عام 

2000م 

برنامج التاأهيل املجتمعي :

منظمة  مع  بالتعاون  االجتماعية  التنمية  وزارة  تبنت 

املجتمع  على  املرتكز  التاأهيل  اإ�صرتاتيجية  الدولية  العمل 

الذاتية  باملوارد  اال�صتعانة  عرب  املعاقني  لرعاية  املحلي 

الطبيعي  و�صطهم  يف  املعوقني  وتاأهيل  املحلي  للمجتمع 

بتكاتف جهود قطاعات املجتمع الثالثة احلكومة واخلا�صة 

واالأهلية .ويجري العمل على حت�صني نوعية الربامج املهنية 

االإعاقة  لذوي  املقدمة  وال�صحية  والنف�صية  واالجتماعية 

والتاأهيل  النف�صي واالجتماعي  واالإر�صاد  وتعزيز اخلدمات 

الطبي واالأ�صري مبا يتما�صى مع ميول وتطلعات االأ�صخا�ض 

ذوي االإعاقة وحاجات و�صوق العمل .

ذوي  باالأ�صخا�ض  اخلا�صة  الريا�صية  االأن�صطة  و�صهدت 

قاعدة  تو�صيع  يف  متثل  متناميًا  واهتمامًا  تطويرًا  االإعاقة 

امل�صاركات املحلية واخلارجية ، مما اأثمر عن نتائج جيدة 

حمليا وعامليا.وجاء االأمر ال�صامي باإن�صاء ناد خا�ض لذوي 

االإعاقة ليعطي زخمًا قويًا لهذه  الن�صاطات .

يف  العمل  قانون  ن�ض 

املادة)17( على قيام �صاحب 

 50 ي�صتخدم  الذي  العمل 

من  بتعيني  فاأكرث  عامال 

املخت�صة من  الدائرة  تر�صحه 

ذوي االإعاقة يف حدود الن�صبة 

التي حتدد بقرار من الوزير

برامج  اإىل  احلاجة  وتزداد 

الرعاية هذه مع ازدياد حاالت 

نتائج  اأظهرت  والتي  االإعاقة 

بلغت  اأنها   2010 عام  التعداد 

62،5 األف حالة بني العمانيني
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رابعًا : املوؤ�ص�صات اخلريية :

- الهيئة العمانية لالأعمال اخلريية :

على  و2008م   2007 عامي  خالل  الهيئة  اأعمال  تركزت 

املناخية  االأنواء  من  املت�صررين  لدعم  الوا�صعة  م�صاريعها 

جميع  ويف  2007م  يونيو  يف  ال�صلطنة  لها  تعر�صت  التي 

من  اأكرث  اإىل  م�صاعداتها  و�صلت  حيث  املت�صررة  الواليات 

ع�صرة اآالف اأ�صرة وزع عليها ما يقارب 8297 طن من مواد 

ولوازم االإغاثة .وقد بلغت تكلفة هذه الن�صاطات نحو خم�صة 

ماليني ريال  .

نحو  بلغت  حالة  األف   36 لنحو  نقدية  م�صاعدات  قدمت  كما 

املوؤ�ص�صات  اإىل  تقدميه  مت  ما  فيها  مبا  ريال  مليون   )3.8(

برنامج  .اأما   اخلريي  االجتماعي  الطابع  ذات  واجلمعيات 

امل�صاعدات الغذائية  فقد ا�صتفاد منه نحو ) 29 ( األف اأ�صرة.

خالل  ملحوظًا  تو�صعًا  للهيئة  االإ�صكاين  الربنامج  و�صهد 

االأخرية  املرحلة  يف  العمل  يجري  حيث  املذكورة  الفرتة 

بتكلفة  والتا�صعة  الثامنة  الدفعتني  منازل  بناء  الإمتام 

ال�صيانة  برنامج  اأما  ريال   األف  قدرها)640(  اإجمالية 

اأ�صرة  نحو )119(  ا�صتفادت منه خالل عام 2007م  فقد 

من  ،وا�صتفادت  اأ�صرة   )182( نحو   2008 عام  وخالل 

برنامج امل�صاعدات العالجية )57( حالة .وبلغ عدد الطلبة 

امل�صتفيدين من برنامج امل�صاعدات الدرا�صية للتعليم العايل 

والتاأهيل للعمل اأكرث من )120( طالبًا وطالبة خالل عام 

)2008( .هذا اإ�صافة اإىل ن�صاطات الهيئة الوا�صعة لعموم 

املحتاجني خارج ال�صلطنة .

االإطار )4-7( : رعاية االأيتام

يعترب مركز رعاية الطفولة من مظاهر الرعاية احلديثة 

لالأيتام يف ال�صلطنة حيث ت�صتقبل االأطفال االأيتام ومن 

يف حكمهم كاالأطفال من االأ�صر التي تعاين من التفكك 

كافة  الدار  لهم  وتوفر  ال�صجينات.  اأطفال  بع�ض  كذلك 

والرتفيهية. والتعليمية  وال�صحية  املعي�صية  اخلدمات 

وحتتاج الدار اإىل الكادر املدرب لالرتقاء بخدماتها.

�صندوق الزكاة :

وزارة  دوائر  اإحدى  هو  عمان  �صلطنة  يف  الزكاة  �صندوق 

االأوقاف وال�صوؤون الدينية . وهو اإحدى املوؤ�ص�صات اخلريية 

الهامة التي ترعاها الدولة وتتكفل بكامل م�صاريفها بحيث 

تذهب جميع اأموال الزكاة املح�صلة اإىل امل�صتحقني . ويتمثل 

ال�صلطنة  حدود  يف  والتوزيع  اجلباية  يف  ال�صندوق  عمل 

وزارة  .وتبذل  ال�صلطنة  تنفذ يف  الربامج اخلدمية  وجميع 

باأحكام  النا�ض  لتوعية  جهدها  الدينية  وال�صوؤون  االأوقاف 

حت�صيل  عملية  .وتنظم  اأدائها  وب�صرورة  الفري�صة  هذه 

امل�صرفية  باحل�صابات  املبالغ  اإيداع  خالل  من  الزكاة 

اخلا�صة بالزكاة اأو بوا�صطة املخت�صني بدائرة الزكاة اأو يف 

اإدارات االأوقاف وال�صوؤون الدينية باملناطق .

اجلدول)4 -5(: احلاالت امل�صتفيدة من مبلغ الزكاة

200520062007العام

155824753545العدد

امل�صدر : وزارة االأوقاف وال�صوؤون الدينية ، الكتاب االإح�صائي )2007 - 

2005( ، م�صقط ، �صلطنة عمان ، 2008م .

�صهرت 
ُ
موؤ�ص�صة �صعود بهوان اخلريية : وهي موؤ�ص�صة اأهلية اأ

رعاية  جمال  يف  تعمل   ،)2004/172( الوزاري  بالقرار 

املعوقني واملكفوفني ورعاية االأمومة والطفولة وامل�صاعدات 

غذية على 
ٌ
واخلدمات االإن�صانية وتقدمي التربعات وتوزيع االأ

الفقراء.

م�صاهمة القطاع اخلا�ض يف برنامج اال�صتثمار االجتماعي:

االجتماعي  باال�صتثمار  احلكومة  اهتمام  تزايد  اإطار  يف 

دور  لتنامي  ومواكبة  كا�صتجابة  جاء  والذي  لل�صركات 

القطاع اخلا�ض يف االقت�صاد الوطني وتزايد اإدراك وتفهم 

ال�صركات مل�صوؤولياتها االجتماعية والتي ت�صتوجب االلتزام 

بامل�صاهمة يف اال�صتثمار االجتماعي ، مت اتخاذ العديد من 

القرارات لتفعيل دور ال�صركات الكربى يف تنمية املجتمعات 

املحلية . وعلى �صبيل املثال فقد بلغت املوارد التي خ�ص�صتها 

ثالث �صركات كربى عاملة يف قطاع النفط والغاز )�صركة 

تنمية نفط عمان وال�صركة العمانية للغاز الطبيعي امل�صال 

لربنامج  2009م   -  2003 للفرتة  عمان(  �صل  و�صركة 

اال�صتثمار االجتماعي حوايل )60.5( مليون ريال عماين 

التعليم  قطاعات  يف  خمتلفة  ن�صاطات  يف  ا�صتثمارها  مت 

والتدريب وال�صحة والزراعة والطرق ودعم جمعيات املراأة 

واملعاقني وغريها.
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اخلال�صة 

تعرف التنمية الب�صرية امل�صتدامة باأنها تنمية ال تكتفي   -1

عادل  ب�صكل  عائداته  توزع  بل   ، وح�صب  النمو  بتوليد 

جمموعة  االجتماعي  االأمان  �صبكات  وتعني   . اأي�صا 

على  احلفاظ  ت�صمن  التي  وال�صيا�صات  الربامج 

ال�صماح  وعدم  للنا�ض  املعي�صة  م�صتوى  من  اأدنى  حد 

كرامتهم  تهدد  العوز  من  م�صتويات  اإىل  بانزالقهم 

االإن�صانية اأو تهدرها .

زاد متو�صط دخل االأ�صرة العمانية بن�صبة 30% خالل    -2

 %63 بن�صبة  ارتفع  اأنه  كما   ،2009-2006 الفرتة 

عنه يف عام 2000م. واالأ�صر التي تعتمد على االأجور 

كم�صدر رئي�صي لدخلها هي االأعلى دخال. ويبلغ دخل 

االأ�صرة العمانية التي يراأ�صها فرد يحمل �صهادة لكلية 

متو�صطة اأو اأعلى �صعف دخل االأ�صرة التي يراأ�صها فرد 

غري متعلم، مما يوؤكد دور التعليم يف االرتقاء مب�صتوى 

حياة االأ�صرة والفرد .

يعك�ض  اأن  على  االأقدر  اال�صتهالك  حتليل  يعترب    -3

تركيبة  وتعك�ض  التنمية.    ثمار  توزيع  يف  التفاوتات 

ما  ارتفع  فكلما  رفاهيتها،  م�صتوى  االأ�صرة  ا�صتهالك 

دل  ال�صرورية  اال�صتهالكية  املواد  على  االأ�صرة  تنفقه 

ذلك على انخفا�ض م�صتوى رفاهيتها. ومبا اأن الطعام 

ما  ن�صبة  ت�صتخدم   ، �صرورة  االأكرث  اال�صتهالك  ميثل 

لالأ�صرة  االإجمايل  اال�صتهالك  �صمن  الطعام  ي�صكله 

اآخر مل�صتوى املعي�صة والرفاه.وهناك تفاوتات  كموؤ�صر 

اال�صتهالك  م�صتوى  يف  واملناطق  املحافظات  بني 

اال�صتهالك  متو�صط  زاد  فلقد   ، لالأ�صرة  االإجمايل 

بني  املحافظات  جميع  يف  العمانية  لالأ�صرة  ال�صهري 

2006 و2009 ماعدا الو�صطى. 

وعند ت�صنيف االأ�صر العمانية اإىل امل�صتويات املعي�صية    

 %60( اال�صتهالك  من  الطعام  ن�صبة  ح�صب  املختلفة 

فقرية ، 40% - 59% متو�صط ، اأقل من 40% مرتفع( ، 

يت�صح اأن ن�صبة الفقراء يف احل�صر تبلغ 1.3 %  فقط 

وتزيد اإىل 3.3% يف القرى. وت�صل ن�صبة االأ�صر ذات 

امل�صتوى املرتفع اإىل 78.6% يف احل�صر وتتناق�ض اإىل 

57.4% يف القرى.

العدالة  موؤ�صرات  اأحد  اال�صتثمارات  توزيع  يعترب    -4

املطلقة  احل�ص�ض  وتتفاوت  التنمية.  ثمار  توزيع  يف 

لل�صلطنة،  املختلفة  واملناطق  للمحافظات  والن�صبية 

حيث ترتاوح احل�ص�ض الن�صبية ما بني )54%( ملنطقة 

الباطنة و)0.7%( ملحافظة م�صندم .

هنالك تباين يف توافر اخلدمات بني القرى واحل�صر،    -5

اإذ ت�صكن 99% من اأ�صر احل�صر و78% من ا�صر القرى 

على م�صافة تقل عن كيلو مرت واحد عن اقرب �صارع 

معبد.ويعي�ض 38% من اأ�صر القرى على م�صافة تقل عن 

كيلو مرت واحد عن اقرب مدر�صة، مقابل 64% الأ�صر 

احل�صر. كما اأن اقرب مركز �صحي اأو م�صت�صفى يبعد 

اأكرث من 5 كم بالن�صبة اإىل 58% من ا�صر القرى، بينما 

تنخف�ض هذه الن�صبة اإىل 21% لالأ�صر احل�صرية. 

دليل  الفقر املتعدد االأبعاد  يف عمان  : اأظهرت البيانات   -6

اأن هناك 2.6% من العمانيني يعانون من الفقر متعدد 

االأكرث  هو  النظيفة  املياه  من  احلرمان  ويعد  االأبعاد، 

على  يح�صلون  ال  الذين  ال�صكان  ن�صبة  تليه  انت�صارا. 

حددتها  كما  احلرارية  ال�صعرات  من  احتياجاتهم 

منظمة ال�صحة العاملية )12.7%(. وهناك 5.7% من 

العمانيني يعي�صون يف اأ�صر لديها طفل واحد على االأقل 

غري ملتحق بالتعليم االبتدائي اأو االإعدادي.

ال�صلطنة  يف  االجتماعية   التاأمينات  اأنظمة  تتكون   -7

و�صندوقني  حكومية  تقاعد  �صناديق  ثمانية  من 

للتاأمينات  العامة  الهيئة  اإىل  اإ�صافة  حكوميني  غري 

من  فيها  عليهم  املوؤمن  عدد  ارتفع  التي  االجتماعية 

عام  يف   )177716( اإىل  2000م  عام  يف   )55671(

2010م.

االجتماعي  امليدان  يف  احلكومية  ال�صيا�صة  وتت�صمن   -8

مكافحة  ،كربامج  واملوؤ�ص�صات  الربامج  من  جمموعة 

الذي غطى  ال�صمان االجتماعي  الفقر )مثل برنامج 

)50751( حالة يف عام 2009م بلغت املبالغ املن�صرفة 

م�صروعات  ريال(.وبرامج   مليون   )36.5( عليها 

توليد الدخل والتوظيف. ويف جمال االإ�صكان ، هناك 

ال�صكنية  امل�صاعدات  كربنامج  الربامج  من  جمموعة 

وبرنامج القرو�ض ال�صكنية وبرنامج الوحدات ال�صكنية 

االحتياجات  ذوو  ويحظى  املحدود.  الدخل  لذوي 

بلغت  اأن  بعد  خا�صة  متنوعة  رعاية  بربامج  اخلا�صة 

عام  العمانيني  بني  حالة  األف   62.5 االإعاقة  حاالت 

املوؤ�ص�صات  بع�ض  تن�صط  اخلريي،  املجال  ويف   .2010

مثل الهيئة العمانية لالأعمال اخلريية و�صندوق الزكاة 

برنامج  يف  اخلا�ض  القطاع  م�صاهمة  اإىل  اإ�صافة 

اال�صتثمار االجتماعي والذي جاء كمواكبة لتنامي دوره 

يف االقت�صاد الوطني وتزايد اإدراك وتفهم ال�صركات 

مل�صوؤولياتها يف تنمية املجتمعات املحلية.

الف�صل الرابع    التنمية واالإن�صاف
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5 - 1 : التعليم واملعرفة والتمكني :

ي�صري التقرير العاملي عن التنمية الب�صرية للعام 2010 اإىل 

اأن الرتابط بني التعليم والتمكني اأمر ثابت يف العديد من 

تاأثريه على طول العمر ثابت هو االآخر يف  اأن  البلدان كما 

بلدان عديدة كبنغالدي�ض وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة 

فيهم  وتغذي  الب�صر  اإمكانات  املعرفة  وتو�صع   ، االأمريكية 

القيمة  اإىل  االإبداع.واإ�صافة  ح�ض  عندهم  وتنمي  اخليال 

دورا  توؤدي  اأي�صا  فهي  ذاتها،  بحد  املعرفة  متتلكها  التي 

فالتح�صيل   ، االأخرى  احلريات  اآفاق  تو�صيع  يف  مو�صوعيا 

اأكرث  وي�صبح  م�صاحله  حماية  من  االإن�صان  ميكن  العلمي 

اأطول  والعي�ض حياة  ال�صحية  املخاطر  بكيفية جتنب  وعيا 

واحل�صول على فر�صة عمل اأف�صل وك�صب اجر اأعلى.

ولقد اأ�صبحت املعرفة العلمية والتقنية يف الوقت احلا�صر 

واأ�صبح  املعا�صر  االقت�صاد  يف  االإنتاج  عنا�صر  اأهم  اأحد 

وتتباين   . للتنمية  �صروريان  اأمران  وا�صتعمالها  توليدها 

لديها  ال�صناعية  فالدول   ، للمعرفة  امتالكها  يف  الدول 

خمزون معريف كبري ، بينما ال متتلك معظم الدول النامية 

اإال قدرًا متوا�صعًا منها ، اإ�صافة اإىل الفروقات يف القدرة 

على توظيفها. 

اأحد  واملعرفة  املعلومات  اأ�صبحت  الراهن،  ع�صرنا  ويف 

اأهم م�صادر القوة لتحقيق التنمية والتطور وزيادة القدرة 

. ويتطلب امتالك املعرفة  العاملي  التناف�صية على ال�صعيد 

وبناء جمتمع املعرفة بذل جهود حثيثة الكت�صابها عن طريق 

التعليم والتدريب وتراكم اخلربة والتعلم اأثناء العمل .

االإطار )5-1( : جمتمع املعرفة

يقوم  الذي  املجتمع  ذلك  باأنه   املعرفة  جمتمع  يعرف 

اأ�صا�صًا على ن�صر املعرفة واإنتاجها  وتوظيفها بكفاية يف 

جماالت احلياة و�صواًل لرتقية احلياة االإن�صانية باطراد، 

يف  العاملني  عدد  ويزداد   ، االإن�صانية  التنمية  اإقامة  اأي 

منظومة املعرفة  ون�صيبهم من قوة العمل  وترتفع ن�صبة 

كثافة  على  املعتمدة  للن�صاطات  املخ�ص�ض  العمل  وقت 

املعرفة .

اأن   ، الدويل  البنك  روؤ�صاء  اأحد  ويلفن�صون  جيم�ض  ويعتقد 

مناف�صة  على  قدرتهم  عدم  هو  النا�ض  فقر  اأ�صباب  اأحد 

االآخرين الفتقارهم اإىل املعرفة .

وبع�ض  ال�صناعية  الدول  اأن  الدولية  االإح�صائيات  وتبني 

تقنية  بامتالك  حظًا  اأوفر  اآ�صيا  �صرقي  جنوب  اأقطار 

الفئات  اأن  كما   . توظيفها  على  قدرة  واأكرث  املعلومات 

مع  تعاماًل  االأكرث  هي  �صنة  االأربعني  �صن  دون  العمرية 

لها  ا�صتعمااًل  اأكرث  الرجال  واأن  املختلفة  املعلومات  تقنية 

�صكان  لها من  ا�صتعمااًل  اأكرث  املدن  �صكان  واأن  الن�صاء  من 

االأرياف واأن االأغنياء عمومًا اأكرث ا�صتعمااًل لها من الفقراء 

يف كل زمان ومكان .

5-1-1- اقت�صاد املعرفة :

ال�صنني  طوال  التقليدية  االقت�صادية  التنمية  اعتمدت 

ال�صابقة على عن�صرين اأ�صا�صيني هما : راأ�ض املال واالأيدي 

العاملة ، واعتربت املعرفة واملهارة والتعليم مبثابة عوامل 

م�صاعدة يف التنمية . ويف االأعوام 1986 - 1990م ، و�صع 

جامعة  من    Paul Romer االأمريكي  االقت�صاد  عامل 

االقت�صادي  النمو  يف  جديدة  نظرية   ، واآخرين  �صتانفورد 

التنمية  الثالث يف  العامل  اأ�صبحت  قد  املعرفة  اأن  مفادها 

.
1

يف الدول املتقدمة

وحدة  املعرفة  اعتبار  يف  النظرية  هذه  حمتوى   ويتلخ�ض 

راأ�ض املال االأ�صا�صية والتي يوؤدي تراكمها اإىل حتقيق النمو 

االقت�صادي واأن التقنية ت�صاعد على منو عائدات اال�صتثمار، 

واأن اال�صتثمار املعريف ي�صاعد على تطوير التقنية والعك�ض 

بالعك�ض .واأخريًا ، ترى النظرية اأن قوانني احلماية الفكرية 

برز  هنا  ومن  والتطوير.  البحث  يف  اال�صتثمار  على  حتفز 

الذي  االقت�صاد   : يعني  والذي  املعرفة  اقت�صاد  م�صطلح 

يوؤدي فيه توليد املعرفة وتوظيف هذه املعرفة الدور االأ�صا�ض 

لعام  الدويل  البنك  تقرير  يف  جاء  وقد   . الرثوة  خلق  يف 

1999م ، اإن التعليم الذي ال ينفتح على االإبداع واملعرفة ال 

ميكن اأن يحقق التنمية االقت�صادية ، واأن دميومة التنمية 

فروع  يف  جيدًا  تدريبًا  مدربة  ب�صرية  عنا�صر  اإىل  حتتاج 

.
2

املعرفة املختلفة

1 Vlatco Ceric, Building the Knowledge economy, 
Journal of computing and information technol-
ogy, 2001 . 

2 -  تقرير البنك الدويل 1999م .      

ويعتقد جيم�ض ويلفن�صون اأحد 

روؤ�صاء البنك الدويل ، اأن اأحد 

عدم  هو  النا�ض  فقر  اأ�صباب 

قدرتهم على مناف�صة االآخرين 

الفتقارهم اإىل املعرفة

العلمية  املعرفة  اأ�صبحت  لقد 

احلا�صر  الوقت  يف  والتقنية 

يف  االإنتاج  عنا�صر  اأهم  اأحد 

واأ�صبح  املعا�صر  االقت�صاد 

اأمران  وا�صتعمالها  توليدها 

�صروريان للتنمية
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5-1-2- الطريق اإىل املعرفة :

لقد اأدركت الدول املتقدمة االأهمية املت�صاعدة لدور العمال 

اأدركت  وكذلك  واالإنتاجية،  االإنتاج  زيادة  يف  املتعلمني 

�صرورة قيام املجتمعات امل�صندة بالتعليم . واأ�صبح التعامل 

مع التعليم خا�صعا ملفاهيم الربح واخل�صارة . كما اأن تاأهيل 

العمال ذوي املوؤهالت العلمية العالية الأداء وظائفهم ذات 

التقنيات العالية ، اإمنا يتطلب ا�صتثمارات مالية اقل كثريًا 

مما يتطلبه احلال بالن�صبة للعمال ذوي املوؤهالت االأدنى .

التطور االقت�صادي وبني متتع  وغدت العالقة وا�صحة بني 

 ، املتقدمة  الدول  . ففي  التعليم  بدرجة عالية من  االأفراد 

ومثلها   %100 االبتدائية  بالدرا�صة  امللتحقني  ن�صبة  تبلغ 

امللتحقني  ن�صبة  اأما   ، كبري  حد  اإىل  الثانوية  الدرا�صة  يف 

اإىل  ت�صل  فاإنها  الثانوية  الدرا�صة  بعد  ما  بالدرا�صة 

هذه  مبثل  التحاقها  املتوقع  العمرية  الفئة  من   %50 قرابة 

الدرا�صات .

وتلعب تقنية املعلومات واالت�صاالت دورًا هامًا يف جماالت 

ممتازة  فر�صًا  املعلومات  �صبكات  وتوفر  والتدريب  التعليم 

قدرات  وتطوير  واملعارف  املهارات  من  الكثري  الكت�صاب 

االأفراد يف الكثري من التخ�ص�صات اجلديدة واملتجددة يف 

م�صارات التعليم النظامية اأو غري النظامية ومنها التعليم 

االلكرتوين والتعليم االفرتا�صي والتعلم عن بعد.

5-1-3- عمان على طريق التطور املعريف :

يف  التنموية  للتجربة  الن�صبية  احلداثة  من  الرغم  على 

تكن  مل  ذكرها  تقدم  التي  االعتبارات  اأن  اأال   ، ال�صلطنة 

 . فيها  التنموي  بال�صاأن  املعنية  اجلهات  اأذهان  عن  غائبة 

العديد من  تبني  املبادرات ومت  العديد من  اتخذت  وهكذا 

ال�صيا�صات التي تعجل يف و�صع ال�صلطنة يف م�صاف الدول 

املتقدمة معرفيًا ، اأبرزها :

1- مبادرة عمان الرقمية :

اعتمدت  اللجنة الوطنية لتقنية املعلومات يف العام 2002، 

اإ�صرتاتيجية وطنية ملجتمع عمان الرقمي. ويف �صياق حتقيق 

هذا الهدف فقد طرحت جمموعة من املبادرات، منها:

- ال�صبكة احلكومية املوحدة للمعلومات والبيانات.

- البطاقة الذكية للمواطنني والوافدين.

- بوابة اأوبار خلدمات احلكومة االإلكرتونية.

- مركز اخلدمة ال�صاملة لرجال االأعمال.

- �صبكة التحويالت االإلكرتونية لالأموال.

ويف العام 2006م ، مت اإن�صاء هيئة تقنية املعلومات، لتكون 

فيه  ال�صك  ومما   . االإ�صرتاتيجية  هذه  تنفيذ  عن  م�صئولة 

فان حتقيق اأهداف االإ�صرتاتيجية  ي�صتلزم اتخاذ اإجراءات 

ب�صبكة  و�صريعة  رخي�صة  ات�صاالت  توفري   ، منها  عديدة 

اإن�صاء  اإجراءات  الرقمي وتعزيز  االإنرتنت وبناء االقت�صاد 

احلكومة االلكرتونية ون�صر التعليم االإلكرتوين وبناء قدرات 

موظفي الدولة يف هذا املجال.

دول  م�صتوى  على   )19( املرتبة  ال�صلطنة  احتلت  وقد 

 2010/2009 املعلومات  لتقنية  العاملي  التقرير  يف  العامل 

ال�صادر موؤخرا عن املنتدى االقت�صادي العاملي ، يف موؤ�صر 

 )20( بفارق  متقدمة  االلكرتونية،  للحكومة  ا�صتعدادها 

نقطة عن املركز الذي اأحرزته قبل عام حيث احتلت املرتبة 

39 يف عام 2008.

ال�صلطنة )21(  تقدمت   ، ويف جمال اجلاهزية احلكومية 

نقطة يف ت�صنيف االأهمية التي توليها احلكومة لقطاع تقنية 

املعلومات حيث احتلت املرتبة 25 عامليا، كما تقدمت )10( 

التقنية  للمنتجات  امل�صرتيات احلكومية  ت�صنيف  نقاط يف 

اال�صتخدام  جمال  يف  اأما  عامليا،   )12( املركز  حمرزة 

ال�صلطنة  احتلت  فقد   ، االلكرتونية  احلكومية  للخدمات 

النجاح  ت�صنيف  يف  ال�صلطنة  وتقدمت   .)44( املركز 

 )15( املعلومات  لتقنية  والرتويج  التوعية  يف  احلكومي 

نقطة حمرزة املركز )19( عامليا بينما تقدمت يف ت�صنيف 

توفر تقنية املعلومات واالت�صاالت يف املوؤ�ص�صات احلكومية 

.
1

)11( نقطة لت�صل اإىل املركز )39( عامليا

2- االرتقاء مبكانة التعليم والتدريب يف عمان :

نظرًا للدور االأ�صا�صي الذي يلعبه التعليم يف تهيئة املجتمع 

الن يكون جمتمعًا متقدمًا تقنيًا ، و�صرورة تطوره كما ونوعًا 

لكي يلعب هذا الدور ، فقد �صهد قطاع التعليم يف ال�صلطنة 

تطورًا كميًا ونوعيًا يف جميع امل�صتويات �صواء من حيث عدد 

اأعداد املدر�صني ويف امل�صاواة  اأو  اأعداد الطلبة  اأو  املدار�ض 

بني اجلن�صني يف فر�ض التعليم. 

فقد  املجتمع،  حركة  يف  الريادة  متثل  اجلامعات  ولكون 

التعليم العايل اهتماما خا�صا متثلت نتائجه  اأولت ال�صلطنة 

واخلا�صة  احلكومية  والكليات  اجلامعات  اأعداد  ازدياد  يف 

وارتفاع اأعداد طلبة التعليم العايل وازدياد االأعداد التي يتم 

قبولها يف موؤ�ص�صات التعليم العايل �صنويًا واإدخال تخ�ص�صات 

علمية جديدة وازدياد طلبة الدرا�صات العليا باطراد .

1   - تقرير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت العاملي للعام 2009/2008/

املنتدى االقت�صادي العاملي(  .

احتلت ال�صلطنة املرتبة )19( 

العامل  دول  م�صتوى  على 

لتقنية  العاملي  التقرير  يف 

 2010/2009 املعلومات 

املنتدى  عن  موؤخرا  ال�صادر 

يف   ، العاملي  االقت�صادي 

للحكومة  ا�صتعدادها  موؤ�صر 

االلكرتونية

يف الدول املتقدمة ، تبلغ ن�صبة 

امللتحقني بالدرا�صة االبتدائية 

الدرا�صة  يف  ومثلها   %100

اأما   ، كبري  حد  اإىل  الثانوية 

ما  بالدرا�صة  امللتحقني  ن�صبة 

فاإنها  الثانوية  الدرا�صة  بعد 

ت�صل اإىل قرابة 50% من الفئة 

العمرية املتوقع التحاقها مبثل 

هذه الدرا�صات
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وقد حظي التعليم التقني والتدريب املهني باهتمام خا�ض، 

التعليم  خريجي  العماين  لل�صباب  التدريب  فر�ض  لتوفري 

االأ�صا�صي والعام الإعدادهم مهنيا وتقنيا وذلك عرب منظومة 

متكاملة للتدريب املهني والتعليم التقني يف ال�صلطنة.

ولرتجمة هذا االهتمام فقد بلغت ن�صبة االإنفاق على التعليم 

عام 2010 ، 16.3% من اإجمايل االإنفاق احلكومي)اجلاري 

املحلي  الناجت  من   %  4.6 الن�صبة  وبلغت   . واالإمنائي( 

االأ�صا�صي  والتعليم  العايل  التعليم  بني  موزعة   ، االإجمايل 

والعام  ، وكما �صوف يرد تف�صيله الحقا.

3- اإ�صرتاتيجية التعليم حتى 2020م :

وزارة  ومب�صاركة من  العايل  التعليم  وزارة  فريق من  توىل 

الرتبية والتعليم وخبري من اليون�صكو ، تطوير مراحل العمل 

تهدف  بدرا�صات  القيام  ولغر�ض  لالإ�صرتاتيجية.   االأوىل 

ت�صكيل  مت  لالإ�صرتاتيجية،  دقيقة  بيانات  قاعدة  بناء  اإىل 

)12( فريقًا بحثيًا حمليا ، اإ�صافة اإىل اال�صتعانة باخلربات 

العاملية واملحلية التخ�ص�صية. وقد اأ�صفرت هذه اجلهود عن 

: الروؤى واالأهداف  و�صع ع�صرة حماور لالإ�صرتاتيجية هي 

التعليم  يف  واملواءمة  اخلارجية  البيئة  ودور  والتعليم 

وال�صراكة يف  والتعاون  التعليم  التعليم ومتويل  واجلودة يف 

التعليم واإدارة التعليم واالإطار القانوين والتنظيمي للتعليم 

التعليم  وربط  التعليم  ملوؤ�ص�صات  التحتية  والبنى  واملرافق 

العام بالتعليم العايل .

اأعدها  التي  والتو�صيات  الدرا�صات  نتائج  على  وبناء 

�صياغة  امليدانية، متت  والدرا�صات  الدويل  فريق اخلرباء 

اخلطوط العري�صة لالإ�صرتاتيجية والتي جرى عر�صها على 

 . الفني  الراأي  واإبداء  امل�صورة  لتقدمي  باليون�صكو  خرباء 

اإثراء  ول�صمان م�صاركة جميع �صرائح واأطياف املجتمع يف 

اأكتوبر  يف  م�صقط  يف  وطنية  ندوة  عقدت   ، االإ�صرتاتيجية 

2004م .

لوثيقة  االأوىل  امل�صودة  اأعدت  ماتقدم،  �صوء  وعلى 

االإ�صرتاتيجية التي عر�صت يف ندوة دولية عقدت يف م�صقط 

جرى  ذلك  بعد  واالإثراء.  للمناق�صة  2005م  مار�ض  يف 

خم�ض  �صمت  التي  لالإ�صرتاتيجية  النهائية  الوثيقة  اإعداد 

ا�صرتاجتيات فرعية ، هي:

1- اإدارة التعليم 

2- التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية .

3-بناء اجلودة يف التعليم .

4-البحث العلمي يف قطاع التعليم .

5-متويل التعليم

الفرعية  لال�صرتاتيجيات  وفقًا  االإ�صرتاتيجية  اأهداف  اأما 

من  التعليمي  النظام  بتمكني  تتلخ�ض  فاإنها   ، اخلم�ض 

وتطوير  باملجتمع  النهو�ض  يف  واأهدافه  غاياته  حتقيق 

االإداري  الهيكل  تنظيم  واإعادة  العماين  االإن�صان  قدرات 

احلايل للتعليم العام والعايل و زيادة اال�صتيعاب يف التعليم 

وت�صهيل  التعليم  مراحل  عرب  الطالب  تقدم  وا�صتمرارية 

التحاقهم بقطاعات العمل واالرتقاء باجلودة وفق املعايري 

توفري  و�صمان  م�صتدامة  بحثية  قدرات  وتطوير  الدولية 

متويل منا�صب وفعال لنظام التعليم .

ولتحقيق هذه االأهداف و�صعت االإ�صرتاتيجية جمموعة من 

التو�صيات واخلطة التنفيذية لها يف جماالت اإدارة التعليم 

ان  اإال  والتمويل.  العلمي  والبحث  الطلبة واجلودة  والتحاق 

االإ�صرتاتيجية مل يتم اإعتمادها من قبل احلكومة.

5 – 2:  معامل النظام التعليمي يف ال�صلطنة :

 ، �صواه  عن  متيزه  معينة  مبعامل  تعليمي  نظام  كل  يتميز 

�صواء من حيث املحتوى الفكري اأو االأهداف التي ي�صعى اإىل 

الو�صول اإليها.ويف ال�صلطنة يت�صم النظام التعليمي باملعامل 

التالية :

5-2-1- امل�صادر الفكرية للنظام الرتبوي والتعليمي :

ي�صتند النظام الرتبوي والتعليمي يف ال�صلطنة اإىل العقيدة 

بن  قابو�ض  ال�صلطان  جلاللة  ال�صامي  والفكر  االإ�صالمية 

املجتمع  خ�صائ�ض  واىل  للدولة  االأ�صا�صي  والنظام  �صعيد 

اأجل خلق  من  تتفاعل جمتمعة  فكرية  ، كم�صادر  العماين 

واالإ�صالمية  العربية  ال�صلطنة  قيم  يعك�ض  تربوي  نظام 

العلمية  القدرات  وبناء  والتقدم  الرقي  نحو  وطموحاتها 

والرتبوية .

5-2-2- اأهداف النظام التعليمي :

1 - اأهداف التعليم املدر�صي :

 وهي تتلخ�ض يف بناء ال�صخ�صية املتكاملة لالإن�صان العماين 

من  وامل�صتقبل  احلا�صر  مع  االيجابي  التفاعل  على  القادر 

اإ�صافة  العماين،  للمجتمع  ال�صاملة  التنمية  حتقيق  اجل 

اإىل �صرورة مواكبة متغريات الع�صر وامل�صاركة يف �صنعها 

احلياة  يف  العلمي  التفكري  ملنهج  العماين  االإن�صان  وتبني 

اإتاحة  اإىل  اإ�صافة  الع�صر  وتكنولوجيا  علوم  مع  والتعامل 

مليوله  وفقًا  عدة  بدائل  بني  من  للطالب  االإختيار  فر�ض 

ورغباته وح�صب م�صتوى حت�صيله.

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 
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 ،  2010 عام  التعليم  على 

االإنفاق  اإجمايل  من   %16.3

احلكومي)اجلاري واالإمنائي( 

من   %  4.6 الن�صبة  وبلغت   .

 ، االإجمايل  املحلي  الناجت 

العايل  التعليم  بني  موزعة 

والتعليم االأ�صا�صي والعام  
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2 - اأهداف التعليم التقني والتدريب املهني :

التقني  التعليم  نظام  باإدارة  العاملة  القوى  وزارة  ت�صطلع 

العليا  التقنية  والكلية  التقنية  الكليات  من  يتكون  الذي 

ن�صر  اإىل  تهدف  والتي  املهني  التدريب  مراكز  اإىل  اإ�صافة 

وتقلي�ض  التقنية  الكوادر  اإعداد  التقني من خالل  التعليم 

النق�ض احلا�صل فيها .كما اأنها تهدف اإىل ا�صتخدام  نظم 

�صوق  مبتطلبات  التدريب  تربط  حديثة  تدريبية  واأ�صاليب 

االختبارات  م�صروع  باإعداد  حاليا  الوزارة  وتقوم  العمل. 

للمعايري  االأ�صا�صي  املرجع  �صيكون  الذي   ، العمانية  املهنية 

مع  املهني  التدريب  ان�صجام  ل�صمان  العمانية  املهنية 

بني  حقيقية  ومب�صاركة   ، العاملة  القوى  تنمية  احتياجات 

احلكومة والقطاع اخلا�ض يف التخطيط والتنفيذ والتقييم 

واملتابعة .

3 - اأهداف التعليم العايل :

جودة  ذي  عال  تعليم  بتوفري  العايل  التعليم  روؤية  تتمثل 

تكوين  خالل  من  امل�صتدامة  التنمية  متطلبات  تلبي  عالية 

موارد ب�صرية متتلك املهارات الالزمة للعمل واحلياة، مما 

ميكنها من العي�ض منتجة يف عامل املعرفة، وموؤهلة للتكيف 

الوطنية  هويتها  على  وحمافظة  الع�صر،  متغريات  مع 

احل�صارة  رقي  يف  االإ�صهام  على  وقادرة  االأ�صلية،  وقيمها 

االإن�صانية.

5 –3:  تطور التعليم املدر�صي :

االأول  الوطني  التقرير  �صدور  ومنذ  املا�صية  الفرتة  خالل 

بكل  والتعليم  الرتبية  قطاع  �صهد   ، الب�صرية  التنمية  عن 

مراحله، تطورات خمتلفة نحاول ا�صتعرا�صها للوقوف على 

الكيفية التي انعك�ض بها تنفيذ خطط التنمية اخلم�صية على 

هذا القطاع احليوي.

5-3-1- نظام التعليم املدر�صي :

1 - التعليم قبل املدر�صي : ويتكون من :

اإىل  التهيئة  �صفوف  م�صروع  يهدف   : التهيئة  �سفوف   -

اإعداد االأطفال ملرحلة التعليم االأ�صا�صي ، وقد متت جتربة 

واأثبتت  م   2005  -  2004 الدرا�صي  العام  يف  امل�صروع 

التجربة جناحًا باهرًا مما اأدى اإىل العمل على تو�صعتها 

املدار�ض  فبلغ عدد  - 2006م  الدرا�صي 2005  العام  يف 

التي فيها �صفوف تهيئة 14 مدر�صة و28 متطوعة و277 

طفال.اأما يف العام 2010/2009 ، فقد بلغ عدد املدار�ض 

63 مدر�صة و136 متطوعة و1299 طفاًل .

هذا  ُيقدم   : االأطفال  ريا�ض  ومراكز  احل�سانة  دور   -

النمط من التعليم لالأطفال دون �صن التعليم االأ�صا�صي، 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  وبع�ض  اخلا�ض  القطاع  ويتوىل 

تغطية اجلانب االإداري حتت اإ�صراف وتوجيه ودعم فني 

من وزارة  الرتبية التعليم .

العام  يف  ال�صلطنة  يف  امل�صجلة  احل�صانة  دور  عدد  بلغ 

ال�صلطنة كما  اأرجاء  2009م، )70( دارًا موزعة يف جميع 

مبني يف اجلدول رقم )5 - 1( . 

الوعي  زيادة  ب�صبب  احل�صانة  دور  على  االإقبال  ويزداد 

الن�صاء  انخراط  ولتزايد   ، املبكر من جهة  التعليم  باأهمية 

جمموع  اأن   ،  2010 العام  تعداد  بيانات  .واأظهرت  بالعمل 

االبتدائي)احل�صانة  قبل  ما  بالتعليم  امللتحقني  االأطفال 

اأرجاء  كافة  يف  الفاأ   42 حوايل  بلغ  قد  االأطفال(  وريا�ض 

ال�صلطنة، منهم حوايل خم�صة اآالف يف مرحلة احل�صانة.

2 - التعليم العام 

وهو النظام الذي كان �صائدا قبل البدء بعملية تطوير نظام 

اإىل ثالث مراحل: االبتدائية واالإعدادية  التعليم ، ويق�صم 

والثانوية.

بها  يلتحق   :  )6  -  1( من  ال�صفوف   : االبتدائية  املرحلة 

االأطفال يف عمر مابني  ال�صاد�صة والثامنة .

املرحلة االإعدادية : ال�صفوف من )7 - 9( : مدة الدرا�صة 

فيها ثالث �صنوات .

املرحلة الثانوية : ال�صفوف من )10 - 12( : ومدتها ثالث 

�صنوات .

اجلدول )5-1(: عدد دور احل�صانة واأعداد امل�صجلني ح�صب املحافظة واملنطقة لعام 2009 

اجلملةالربمييظفارال�سرقيةالداخليةالظاهرةالباطنةم�سقطالبيان

4736641370احل�صانات

1244311081097717991685ذكور

1183429881668751553اإناث

242773206190143251743238اجلملة

امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني ، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2010

يف  العايل  التعليم  ي�صتهدف 

تغيريات  اإحداث  ال�صلطنة 

احلركة  يف  ونوعية  كمية 

العلمية والثقافية

دور  على  االإقبال  ويزداد 

الوعي  زيادة  ب�صبب  احل�صانة 

من  املبكر  التعليم  باأهمية 

جهة، ولتزايد انخراط الن�صاء 

بالعمل
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 3 - التعليم االأ�صا�صي 

مت تطبيق نظام التعليم االأ�صا�صي ، الذي مدته ع�صر �صنوات 

يف العام الدرا�صي 1999/98م يف )17( مدر�صة ، كمرحلة 

اأوىل ، وهو تعليم موحد توفره الدولة جلميع اأطفال ال�صلطنة 

ممن هم يف �صن املدر�صة .

 4 - التعليم ما بعد االأ�صا�صي 

التعليم  مرحلة  يعقب  املدر�صي  التعليم  من  �صنتان  ومدته   

االأ�صا�صي. والهدف النهائي هو اأن ي�صود التعليم االأ�صا�صي 

اكتمال  بعد  العام  التعليم  ويختفي  االأ�صا�صي  بعد  وما 

م�صتلزماته.

 5 - الرتبية اخلا�صة

االحتياجات  ذوي  من  الطلبة  التعليم  هذا  وي�صتهدف 

اخلا�صة القابلني للتعليم �صواًء يف مدار�ض داخل ال�صلطنة 

اأن عدد  اإىل  البيانات  .وت�صري  املجاورة  الدول  بع�ض  اأو يف 

يف  بال�صلطنة  اخلا�صة  الرتبية  مبدار�ض  امللتحقني  الطلبة 

العام الدرا�صي 2010/2009 ، قد بلغ ما جمموعه )643( 

، منهم )395( طالبًا و )248( طالبة .

وقد تبنت وزارة الرتبية والتعليم العديد من الربامج ، مثل: 

االحتياجات  ذوي  دمج  وبرامج  والتخاطب  النطق  برامج 

اخلا�صة وبرامج �صعوبات التعلم وغريها.

 6 - املعاهد االإ�صالمية :     

وجعالن  والربميي  خ�صب  )يف  معاهد  اأربعة  منها  وتوجد 

ومدة  التا�صع  ال�صف  على  احلا�صلني  وتقبل  وم�صقط( 

الدرا�صة فيها ثالث �صنوات .

 7 - حمو االأمية وتعليم الكبار : 

تعترب االأمية من اخطر الظواهر التي تهدد التنمية الب�صرية 

من  بالكامل  وحموها  مكافحتها  تعترب  والتي  بلد  اأي  يف 

اأن  على  االأدلة  اأهم  واأحد  الب�صرية  التنمية  اجنازات  ابرز 

لالرتقاء  ي�صعى  الذي  ال�صليم  بال�صكل  ت�صري  التنمية  هذه 

باالإن�صان.

ويعرف االأمي ح�صب نظام حمو االأمية يف ال�صلطنة : باأنه، 

كل �صخ�ض تعدى �صن العا�صرة ولي�ض منتظمًا يف اأي مدر�صة 

الوظيفي  امل�صتوى  اإىل  ي�صل  ومل   ، تعليمية  موؤ�ص�صة  اأو 

واملعارف  واحل�صاب  العربية  باللغة  والكتابة  القراءة  يف 

االأخرى  

�صنة   )19  -  15( العمرية  الفئة  يف  االأمية  ن�صبة  وبلغت 

)2010م(،  للعام  لل�صكان  العام  التعداد  لنتائج  طبقًا 

)0.87%( مما يعك�ض االأثر الوا�صح للنه�صة التعليمية التي 

بداأت عام 1970م على جيل ال�صباب . وبلغت ن�صبة االأمية 

وفقًا  �صنة   )45 اإىل   15( من  العمرية  الفئة  يف   )%9.1(

وبلغت  2003م،  لعام  لل�صكان  العام  التعداد  الإح�صائيات 

هذه الن�صبة )7.2%( لنف�ض الفئة عام 2006م، وانخف�صت 

لل�صكان  العام  التعداد  الإح�صائيات  طبقا   )%3.5 اإىل) 

بلغت  فقد  العمانيني  ال�صكان  الإجمايل  2010.اأما  عام 

الن�صبة12.2% مبوجب نتائج تعداد العام 2010 .

�صنوات  ثالث  فرتة  خالل  هذه  االنخفا�ض  ن�صبة  وتعترب 

دلياًل على اأن املحو الكامل لالمية يف ال�صلطنة هي م�صاألة 

وقت ال غري .  

والتعليم  الرتبية  وزارة  فان  االأمية  ولتح�صني خدمات حمو 

االأمية  ن�صبة  لتخفي�ض  متاح  هو  ما  اإطار  اجلهود يف  تبذل 

لدى اجلن�صني ، حيث ا�صتنبطت برنامج تخفي�ض )%50( 

من ن�صبة االأمية يف �صياق اخلطة الوطنية ل�صمان التعليم 

للجميع )2008/2007 - 2016/2015( . ويبني ال�صكالن 

مراكز  وعدد  الدار�صني   عدد  ب(  و)1-5  اأ(   1-  5(

2010/2009م.  الدرا�صي  للعام  ال�صلطنة  يف  االأمية  حمو 

ويالحظ غلبة ن�صبة االإناث امللتحقات مبراكز حمو االأمية، 

اإذ اأو�صحت الدرا�صات التي اأجريت باأن اإحجام الرجال عن 

االلتحاق يعود اإىل ال�صعي يف طلب الرزق وعدم وجود الوقت 

االأخرى.وي�صمل  الظروف االجتماعية  اإىل  اإ�صافة  املنا�صب 

هذا الن�صاط ذوي احلاالت اخلا�صة كنزالء ال�صجون. 

جميع  م�صاركة  تقت�صي  جمتمعية   م�صكلة  االأمية  وتعترب 

اجلهات ذات ال�صلة يف حلها .

وقد بني تقرير التنمية الب�صرية 2008/2007م ، ال�صادر 

عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي  باأن الن�صبة االإجمالية 

ملعرفة القراءة والكتابة يف الدول العربية بلغت )%70.3( 

اأما   )%78.6( العامل  ويف   )%76.7( النامية  الدول  ويف 

الفئة  يف  االأمية  ن�صبة  وبلغت 

�صنة   )19  -  15( العمرية 

العام  التعداد  لنتائج  طبقًا 

)2010م(،  للعام  لل�صكان 

االأثر  يعك�ض  مما   )%0.87(

التعليمية  للنه�صة  الوا�صح 

على  1970م  عام  بداأت  التي 

جيل ال�صباب

االإناث  ن�صبة  غلبة  يالحظ 

امللتحقات مبراكز حمو االأمية، 

التي  الدرا�صات  اأو�صحت  اإذ 

الرجال  اإحجام  باأن  اأجريت 

ال�صعي  اإىل  عن االلتحاق يعود 

وجود  وعدم  الرزق  طلب  يف 

اإىل  اإ�صافة  املنا�صب  الوقت 

الظروف االجتماعية االأخرى

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 

ال�صكل )5-1اأ(: الدار�صون يف مراكز حمو االأمية ح�صب اجلن�ض واملنطقة للعام 

الدرا�صي 2010/2009م
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. وارتفعت هذه  الن�صبة كانت )%81.4(  ال�صلطنة فان  يف 

اإىل  العام 2010  تعداد  نتائج  ال�صلطنة مبوجب  الن�صبة يف 

.%87.8

االإطار )5-2( : الت�صريع مبحو االأمية

للت�صريع  رائدًا  م�صروعًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  نفذت   

تنفيذ  بداأ  حيث   ، املتعلمة  القرية  بعنوان  االأمية  مبحو 

العام  يف  بركاء  بوالية  )املري�صي(  قرية  يف  امل�صروع 

الدرا�صي 2005/2004م ، ثم تو�صع امل�صروع لي�صمل كافة 

ال�صلطنة  مناطق  خمتلف  التعليمية.و�صهدت  املناطق 

تنفيذ م�صاريع رائدة ملحو االأمية كم�صروع القرية املتعلمة 

نفذت  ال�صن.كما  لكبار  التعليم  لتوفري  العامرات  بوالية 

العام  من  ابتداء  املتعلمة  الوالية  م�صروع  بدبد  والية 

حمو  مراكز  فتح  طريق  عن   2007/2006 الدرا�صي 

االمية املوزعة على خمتلف القرى التابعة للوالية.

5-3-2- عنا�صر العملية التعليمية:

التي  العنا�صر  من  جمموعة  من  التعليمية  العملية  تتاألف 

يتوقف عليها جعل العملية التعليمية ممكنة وناجحة اأي�صا 

.وفيما يلي ا�صتعرا�ض لتطور هذه العنا�صر.

1-الطلبة :

اأ - طلبة املدار�ض احلكومية : تنت�صر مدار�ض التعليم العام 

جميع  فيها  ويقبل   ، ال�صلطنة  اأنحاء  جميع  يف  واالأ�صا�صي 

االأطفال من الذكور واالإناث ممن تنطبق عليهم ال�صروط . 

وبلغ عدد طالبها )531( األف طالبًا وطالبة للعام الدرا�صي 

وتبلغ   . ال�صلطنة  حمافظات  يف  موزعني   ، 2010/2009م 

االبتدائية  الدرا�صة  مرحلة  يف   )%49.8( االإناث  ن�صبة 

االإعدادية  الدرا�صتني  يف  و)%48.7(   ،  )6-1 )ال�صفوف 

والثانوية )ال�صفوف 12-7(.

املدار�ض اخلا�صة  بلغ عدد   : املدار�ض اخلا�صة  - طلبة  ب 

يدر�ض  2010/2009م  الدرا�صي  العام  مدر�صة يف   )342(

يف  مدر�صة  مقابل)132(  وطالبة  طالب  األف   )56( فيها  

طالب  األف   )24( فيها  يدر�ض  كان  2001/2000م  العام 

وطالبة .ويبني اجلدول رقم )5 -2( التوزيع اجلغرايف لهذه 

املدار�ض وطلبتها. ي�صاف اإىل ما تقدم ، املدار�ض الدولية 

 )41( حوايل  فيها  يدر�ض   ، مدر�صة   )33( عددها  البالغ 

األف طالب وطالبة .

اجلدول )5-2(:توزيع الطلبة يف املدار�ض اخلا�صة 

يف العام الدرا�صي 2010/2009م 

عدد املدار�ض عدد الطلبة املنطقة / املحافظة

135 28951 م�صقط

71 9832 الباطنة

2 111 م�صندم

13 1337 الظاهرة

42 4684 الداخلية

52 6418 ال�صرقية

- - الو�صطى

21 3667 ظفار

6 1204 الربميي

342 56204 اجلملة

امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني ، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2010 

2- املعلمون :

يف  ال�صلطنة  مناطق  عموم  يف  املعلمني  عدد  اإجمايل  بلغ 

العام الدرا�صي 2010/2009م ، )50615( معلمًا ومعلمة، 

احلكومي،  التعليم  مدار�ض  يف   )%88( ن�صبته  ما  منهم 

و)89%( منهم من العمانيني ، وتبلغ ن�صبة العاملني منهم 

يف مدار�ض التعليم اخلا�ض )9%( .اأما يف املدار�ض الدولية 

فان الن�صبة هي )3%(.وقد انخف�ض معدل طالب/معلم من 

)22(اإىل)12(خالل الفرتة 1995-2009م ، مما ينعك�ض 

اإيجابيا على العملية  التعليمية .

يف  طالب/معلم  معدالت   )3-  5( رقم  اجلدول  ويبني 

الدرا�صية  واملرحلة  املحافظة  ح�صب   احلكومية  املدار�ض 

للعام الدرا�صي 2010/2009م .

بـــــني تـقــريــــر التنميـــة الب�صـــرية 

عن  ال�صادر   ، 2008/2007م 

االإمنائي   املتحدة  االأمم  برنامج 

ملعرفة  االإجمالية  الن�صبة  باأن 

الدول  يف  والكتابة  القراءة 

ويف   )%70.3( بلغت  العربية 

ويف   )%76.7( النامية  الدول 

العامل )78.6%( اأما يف ال�صلطنة 

 .  )%81.4( كانت  الن�صبة  فان 

وارتفعت هذه الن�صبة يف ال�صلطنة 

مبوجب نتائج تعداد العام 2010 

اإىل %87.8

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 

ال�صكل )5-1ب (: عدد مراكز حمو االأمية يف حمافظات ومناطق ال�صلطنة 

2010/2009م
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اجلدول )5 -3(: معدل طالب/معلم يف املدار�ض 

احلكومية للعام الدرا�صي 2010/2009 

اجلملةاملحافظة

13م�صقط

13الباطنة

8م�صندم

10الظاهرة

13الداخلية

12ال�صرقية

7الو�صطى

9ظفار

10الربميي

12اجلملة

امل�صدر: ح�صابات فريق التقرير ا�صتنادا  اإىل الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2010 

ويالحظ من اجلدول اأعاله االآتي :

م�صتوى  على  املعدل  هذا  قيمة  يف  تفاوت  هنالك   -

 )13( اإىل  لي�صل  يرتفع  حيث  التعليمية،  املحافظات 

وم�صقط  الباطنة  مبحافظات  معلم  لكل  طالب 

لكل  طالب   )7( اإىل  لي�صل  وينخف�ض  والداخلية، 

اإىل  االإنخفا�ض  هذا  يعزى  حيث  بالو�صطى،  معلم 

وحمدودية  الو�صطى،  ملحافظة  اجلغرافية  الطبيعة 

عدد الطالب .

 )12( بلغ  حيث  جدا  جيدا  يعترب  االإجمايل  املعدل   -

مقارنة باملعدل العاملي البالغ )18( طالبا لكل مدر�ض.

3-املدار�ض :

2010/2009م،  الدرا�صي  العام  يف  املدار�ض  جمموع  بلغ 

)1415( مدر�صة ، منها )1040( حكومية و)342( خا�صة  

بن�صبة  احلكومية  املدار�ض  وتتوزع  دولية.  مدر�صة  و)33( 

)77%( للتعليم االأ�صا�صي و)23%(، للتعليم العام واملدار�ض 

امل�صتقلة بال�صفني )11 و12( . 

الف�صول  كثافة  اأن   ،  )4-  5( رقم  اجلدول  من  ويالحظ 

املدار�ض  يف  الدرا�صية  املراحل  جميع  يف  جيدة  الدرا�صية 

من  ن�صبيًا  اخلا�صة  املدار�ض  يف  اأف�صل  اأنها  اإال  احلكومية 

املدار�ض احلكومية .

4-التقومي الرتبوي :

العملية  يف  املهمة  العنا�صر  اأحد  الرتبوي  التقومي  يعد 

اإذ ي�صتفاد من نتائجه   ، التعليم  التعليمية ، لتحقيق جودة 

للوقوف على م�صتويات الطلبة والتاأكد من حتقيق االأهداف 

،وحتديد نقاط القوة وال�صعف يف خمتلف جوانب العملية 

التعليمية .

وهناك �صعي جاد اإىل تطوير التقومي الرتبوي ، من مظاهره 

امل�صتمرة  باملتابعة  يعنى  الذي   ، امل�صتمر  بالتقومي  العمل 

متنوعة  واأدلة  وثائق  اأعدت  ولقد   . الطلبة  تعلم  مل�صتوى 

قبل  من  بها  العمل  يتم  امل�صتمر  بالتقومي  العمل  لتو�صيح 

املعنيني يف احلقل الرتبوي .

كما مت البدء منذ العام الدرا�صي 2006/2005م ، بتنفيذ 

�صفوف  اختبار  خاللها  من  يتم  التي  الوطنية  االختبارات 

معينة يف مواد معينة .

ومتت حو�صبة نتائج االمتحانات العامة لالأعوام الدرا�صية 

على  التعليمية  باالأنظمة  بيانات  قاعدة  واإن�صاء   ، ال�صابقة 

املوؤهالت  تقومي  يف  منها  لال�صتفادة  العامل  دول  م�صتوى 

الدرا�صية.

ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تف�صل   ،2011 عام  يف 

وطني  مركز  باإن�صاء  ووجه   - ورعاه  اهلل  حفظه   - املعظم 

تطوير  اإىل  املركز  ويهدف  واالإمتحانات.  الرتبوي  للتقومي 

املهمة  املحاور  كاأحد  الرتبوي  والتقومي  القيا�ض  اأدوات 

للمنظومة الرتبوية. 

اأالإطار )5-3( : اإجراء الدرا�صات الدولية

الأهمية الدرا�صات الدولية يف مقارنة جودة عملية التعليم 

الدرا�صة  تنفيذ  مت  اأخرى،  تعليمية  اأنظمة  مع  والتعلم 

عام   )TIMSS( والعلوم  الريا�صيات  يف  الدولية 

اأخرى  مرة  الدرا�صة  هذه  يف  الوزارة  و�صاركت   .2007

الرابع  بال�صفني  2011/2010م  الدرا�صي  العام  خالل 

والثامن،اإ�صافة اإىل عدد اآخر من الدرا�صات الدولية .

اجلدول )5 -4(: متو�صط كثافة الف�صول الدرا�صية للعام الدرا�صي 2010/2009م 

املدار�ض الدولية املدار�ض اخلا�سة
اإجمايل التعليم 

العام

ال�سفوف

)12-10(

ال�سفوف

)9-7(
ال�سفوف )6-1( التعليم االأ�سا�سي

34 18 27 27 26 24 28

امل�صدر ال�صابق  ) مت احت�صاب متو�صط كثافة الف�صول الدرا�صية اإجمايل الطلبة/ اإجمايل الف�صول(

اأحد  الرتبوي  التقومي  يعد 

العملية  يف  املهمة  العنا�صر 

جودة  لتحقيق  التعليمية، 

التعليم، اإذ ي�صتفاد من نتائجه 

للوقوف على م�صتويات الطلبة 

االأهداف  حتقيق  من  والتاأكد 

،وحتديد نقاط القوة وال�صعف 

العملية  جوانب  خمتلف  يف 

التعليمية

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 
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5-االإنفاق على الرتبية والتعليم :

مليون  من )262.5(  والتعليم  الرتبية  على  االإنفاق  ازداد 

ريال عام 2000 اإىل )717( مليون ريال يف العام )2010(، 

اأي بزيادة )173%( ، وهو ي�صكل ن�صبة )66%( من اإجمايل 

االإنفاق على قطاع التعليم .ومتثل النفقات اجلارية )%94( 

ن�صبة  بلغت  وقد  والتعليم.  الرتبية  على  الكلي  االإنفاق  من 

قرابة   ، 2010م  العام  يف  والتعليم  الرتبية  على  االإنفاق 

من  و)%11.1(  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   )%3.2(

تطور   )2-  5( ال�صكل  ويبني  احلكومي.  االإنفاق  اإجمايل 

االإنفاق  على الرتبية والتعليم .

 واأظهر تقرير التنمية الب�صرية العاملي للعام 2008/2007م 

ال�صلطنة  يف  العام  التعليم  على  العام  االإنفاق  ن�صب  باأن 

من  الكثري  اإنفاق  بن�صب  مقارنة  جيدة  املختلفة  مبراحله 

لدول  الثالث  املوقع  ال�صلطنة  احتلت  اإذ   ، العربية  البلدان 

عنها  توفرت  )التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

االإجمايل  املحلي  الناجت  من  االإنفاق  بن�صب  البيانات( 

واملركز الثالث بن�صب االإنفاق من اإنفاق احلكومة االإجمايل، 

كما احتلت املوقع االأول بن�صب االإنفاق على التعليم االبتدائي 

وما قبله )50%( واملوقع االأول بن�صب االإنفاق على االإعدادي 

 . )%41(

6- تكلفة الطالب يف مراحل التعليم املختلفة :

ي�صهد متو�صط تكلفة تعليم الطالب ارتفاعًا م�صتمرًا ، حيث 

االأ�صا�صي ، احللقة  التعليم  الواحد يف  بلغت تكلفة الطالب 

االأوىل ، يف عام 2010/2009 ، 1477 ريااًل مقارنة بـ 465 

الكلفة  ارتفعت  الثانية،  احللقة  ويف   .  2001 عام  يف  ريااًل 

اإىل 1289 ريااًل لنف�ض العام مقابل 398 ريااًل عام 2001، 

التوايل. على  و)%224(   )%218( بلغت  ارتفاع  وبن�صب 

وبلغت هذه التكلفة لل�صفوف )10 - 12( 1684 ريااًل عام 

2001م  عام  ريااًل   528 من  ارتفاعًا  وذلك   2010/2009

وبن�صبة ارتفاع بلغت )%219( .

ومبقارنة االأرقام والن�صب اأعاله يت�صح اأن تكاليف التعليم 

بكل مراحله ترتفع با�صطراد كما اأن الفروقات بني تكاليف 

الزالت  املختلفة  وموؤ�ص�صاته  التعليم  مراحل  يف  الطلبة 

مقارنتها  وعند  ناحية  من  الواحدة  ال�صنة  �صمن  وا�صحة 

بالفروقات التي اأظهرها التقرير الوطني االأول عن التنمية 

الب�صرية من ناحية اأخرى. 

5-3-3- ن�صب االلتحاق واالنقطاع واالإعادة :

 يبني اجلدول رقم )5 - 5 (،اأن ن�صب االلتحاق االإجمايل 

وا�صحا  حت�صنا  �صهدت  واخلا�صة  احلكومية  باملدار�ض 

كانت  التح�صن  لكن  والذكور  ولالإناث  ال�صفوف  جلميع 

اأو�صح بالن�صبة لالإناث خا�صة لل�صفوف )12-10(.

اجلدول )5 - 5 (: % ن�صب االلتحاق االإجمايل 

باملدار�ض احلكومية واخلا�صة 2003 – 2009  

جملةاإناثذكورال�سفوفال�سنة

*  2003

)6 - 1(

)9 - 7(

)12 - 10(

101

98

79.6

99

88.5

81.4

100

93.3

80.5

** 2009

)6 - 1(

)9 - 7(

)12 - 10(

100

99.4

95.9

100

98.7

92.5

100

99.1

94.3

**  وزارة  * موؤ�صرات تربوية للعام الدرا�صي  2008/2007 ،  امل�صدر : 

الرتبية والتعليم،دائرة االإح�صاء واملوؤ�صرات

اأن تكاليف التعليم بكل مراحله 

اأن  كما  با�صطراد  ترتفع 

الطلبة  تكاليف  بني  الفروقات 

وموؤ�ص�صاته  التعليم  مراحل  يف 

املختلفة الزالت وا�صحة �صمن 

ناحية  من  الواحدة  ال�صنة 

بالفروقات  مقارنتها  وعند 

التقرير الوطني  اأظهرها  التي 

االأول عن التنمية الب�صرية من 

ناحية اأخرى

الرتبية  على  االإنفاق  ازداد 

 )262.5( من  والتعليم 

اإىل   2000 عام  ريال  مليون 

العام  يف  ريال  مليون   )717(

)2010(، اأي بزيادة )%173( 

، وهو ي�صكل ن�صبة )66%( من 

قطاع  على  االإنفاق  اإجمايل 

التعليم

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 

ال�صكل )5-2(: تطور االإنفاق على الرتبية والتعليم )2000-2010(م

                 امل�صدر: دائرة املوازنة االإمنائية بوزارة االقت�صاد الوطني+ الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2010م.
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اأما ن�صب االلتحاق ال�صايف يف املدار�ض احلكومية واخلا�صة 

تقارب  ح�صول  مع  كبري  ب�صكل  اأي�صا  حت�صنت  قد  فاإنها   ،

وا�صح بني ن�صب التحاق الذكور واالإناث، ال�صكل )3-5(.  

املدار�ض احلكومية  الدرا�صة يف  ن�صب االنقطاع عن  وبلغت 

يف  متدنية  ن�صبًا   ،2010/2009 الدرا�صي  للعام  واخلا�صة 

املرحلتني االبتدائية واالإعدادية ، ومرتفعة ن�صبيًا يف املرحلة 

ن�صبة   ،  )%5.5( االإجمالية  الن�صبة  بلغت  اإذ   ، الثانوية 

الذكور منها )7.6%( كما مبني يف اجلدول رقم )5 -6( :

اجلدول )5 -6(: % ن�صب االنقطاع عن الدرا�صة يف 

املدار�ض احلكومية واخلا�صة 2009/2008 

جملةاأنثىذكرال�سفوف

) 6 - 1 (

) 9 - 7(

) 12 - 10 (

�صفر

1.1

7.8

0.2

0.6

3.4

0.1

0.9

5.6

امل�صدر : موؤ�صرات تربوية 2009 ، وزارة الرتبية والتعليم.

ومل تكن ن�صب االإعادة مرتفعة للذكور واالإناث كما مبني يف 

لل�صفوف  للذكور  االإعادة  ن�صبة  اأن  ومع   . ال�صكل )5 -4( 

من  اأف�صل  كان  اأنه  اأال  غريه  من  اأعلى  كان   )12  -  10(

الن�صبة امل�صتهدفة مبوجب اخلطة اخلم�صية والبالغ )%8(. 

5-3-4- موؤ�صرات اإ�صافية على تطور الرتبية والتعليم :  

املختلفة  التعليم  مبراحل  امللتحقني  الطلبة  عدد  ازداد   

للفرتة )2000 - 2009( بن�صبة )%13( .

املعلومات  تقنية  ملوؤ�صرات  ال�صامل  امل�صح  بيانات  ح�صب   

لعام   )12-1( لل�صفوف  التعليم  قطاع  يف  واالإت�صاالت 

ت�صتخدم  التي  احلكومية  املدار�ض  ن�صبة  فاإن   ،2010

املدار�ض  ون�صبة   ،%100 اإىل  و�صلت  التعليمية  البوابة 

التي لديها خمترب حا�صوب 68.8%، والتي لديها مركز 

م�صادر تعلم 89.2%، ون�صبة املدار�ض املت�صلة باالإنرتنت 

. %86.7

منذ العام 2008/2007م ، يجري تنفيذ برنامج التنمية   

املعرفية للطلبة يف مواد العلوم والريا�صيات واجلغرافيا 

البيئية لتزويدهم باملعارف املتجددة لالرتقاء مبهاراتهم 

العلمية والعملية وت�صجيعهم على التفكري العلمي املنظم 

للعام  العام  التعليم  دبلوم  يف  النجاح  ن�صبة  بلغت   

املدار�ض  يف   )%90.6( بواقع   )%82.8(  2010/2009

احلكومية، و)96.0%( يف املدار�ض اخلا�صة، و)%51.4( 

يف مراكز تعليم الكبار .

التطوير امل�صتمر للمناهج الدرا�صية باإدخال مواد درا�صية   

ولتلبية متطلبات  العلوم وم�صتجداتها   لتطورات  مواكبة 

والتقانة،  العلوم  مادة   : بينها  ،من  العماين  العمل  �صوق 

التجارية  واالأعمال  االت�صاالت  يف  احلا�صوب  ومادة 

لل�صف احلادي ع�صر، ومادة مقدمة يف تقنية املعلومات 

ومادة العلوم والبيئة.

حمو�صبة،  خمتربات  اإىل  املدر�صية  املختربات  تطوير   

التجارب  تنفيذ  يف  املهارات  الطالب  اإك�صاب  بهدف 

املختربية مبعونة احلا�صوب .

مل تعد املدار�ض امل�صائية يف ال�صلطنة تزيد على 49 مدر�صة   

فقط و�صيتم حتويلها جميعا اإىل مدار�ض �صباحية بحلول 

العام 2014.

و�صيتم   %90 اإىل  االأ�صا�صي  التعليم  تعميم  ن�صبة  و�صلت   

ا�صتكمال تعميم هذا النظام يف العام 2014 .

 ، 2008/2007م  العام  منذ 

التنمية  برنامج  تنفيذ  يجري 

املعرفية للطلبة يف مواد العلوم 

واجلغرافيا  والريا�صيات 

باملعارف  لتزويدهم  البيئية 

مبهاراتهم  لالرتقاء  املتجددة 

وت�صجيعهم  والعملية  العلمية 

على التفكري العلمي املنظم

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 

ال�صكل)5-3(: ن�صب االلتحاق ال�صايف املعدل باملدار�ض احلكومية 

واخلا�صة ح�صب ال�صفوف الدرا�صية والنوع للفرتة )2003 و2009(

امل�صدر: وزارة الرتبية والتعليم.

ال�صكل )5-4(: ن�صب االإعادة يف املراحل التعليمية املختلفة للعام 

الدرا�صي 2008/2009

امل�صدر: وزارة الرتبية والتعليم.
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5-3-5- حتديات قطاع الرتبية والتعليم :

على الرغم من النجاحات الوا�صحة التي مت حتقيقها   -

هناك  الزالت  اأنه  اإال   ، والتعليم  الرتبية  قطاع  يف 

 ، القطاع  هذا  تواجه  التي  التحديات  من  جمموعة 

اأبرزها : 

اإي�صال  من  جتعل  لل�صلطنة  الطبوغرافية  الطبيعة   -1

اخلدمات التعليمية اإىل بع�ض التجمعات ال�صكانية يف 

ال�صلطنة عملية مكلفة من الناحية املادية .

املعلمني  اإعداد  برامج  يف  النظر  اإعادة  اإىل  احلاجة   -2

املادة  من  متمكنًا  املعلم  يكون  بحيث  اخلدمة،  قبل 

التدري�ض  وكفايات  مهارات  وميتلك  التخ�ص�صية 

وجود  �صمان  على  العمل  مع  الدولية.  املعايري  وفق 

تدريب  برامج  وتطوير  مراجعة  اإ�صتمرار  ت�صمن  اآلية 

املعلمني اأثناء اخلدمة.

احلاجة للمزيد من االرتقاء باجلودة لكافة امل�صتويات   -3

رفع  اإىل  الدعوات  ت�صاعد  بعد  خا�صة  التعليمية 

م�صتوى خمرجات التعليم والتي ُتونّجت بتوجيه جاللة 

ال�صلطان يف خطابه مبنا�صبة افتتاح جمل�ض عمان يف 

نوفمرب 2011 ملراجعة امل�صرية التعليمية بهدف معاجلة 

التحديات التي تواجه هذه امل�صرية يف الوقت احلا�صر 

وتطويرها ملواكبة متغريات ومتطلبات املرحلة .وهناك 

العليا  العقلية  واملهارات  الذاتي  التعلم  لتعزيز  حاجة 

 ، واالإبداع  امل�صكالت،  ، وحل  التحليلي  التفكري   : مثل 

واالبتكار ، ومهارات البحث.

ا�صتمرار االعتماد ب�صكل كبري على احلكومة م�صدرًا   -4

االأخرى  البدائل  وحمدودية  التعليم  لتمويل  رئي�صيًا 

مل�صاندة هذا امل�صدر .

على  املوارد  لتوزيع  و�صفاف  منتظم  ملنهج  احلاجة   -5

التعليم العام والعايل ب�صكل متوازن مبا ي�صمن زيادة 

الفر�ض املتاحة للطلبة يف التعليم .

االإطار )5-4( : العائد على التعليم

االأفراد،  نظر  ،وجهة  من  التعليم  على  العائد  يقا�ض 

بالفرق الذي يرتتب على الدخل الفردي نتيجة احل�صول 

على �صهادة اأعلى .وقد اأظهرت نتائج م�صح نفقات ودخل 

متو�صط  اأن   ،  2010/2009 للعام  العمانية  االأ�صرة 

 430 بلغ  باأجر  العمانيني  للعاملني  ال�صهري  الدخل 

رياال  و415  االبتدائية  دون  تعليم  على  للحا�صلني  رياال 

لالبتدائية واالإعدادية و409 رياال للثانوية العامة و750 

رياال للكلية املتو�صطة فاأعلى و924 رياال للجامعة فاأعلى.

ومن الوا�صح اأن النقلة احلقيقية  تتحقق عند احل�صول 

على التعليم العايل.

5 - 4  :  تطور التعليم العايل :

من  ال�صلطنة  يف  خا�ض  باهتمام  العايل  التعليم  يحظى 

باأهميته  املتنامي  لالإدراك  نتيجة  واملجتمع  الدولة  قبل 

�صواء لالرتقاء بالفرد من خمتلف اجلوانب اأو لدفع عملية 

التنمية االقت�صادية واالجتماعية ككل.ون�صتعر�ض يف مايلي 

مالمح التطور الذي حتقق يف هذا املجال خالل الفرتة بعد 

العام 2000 .

5-4-1- هيكل التعليم العايل

بع�صها  يتوىل  موؤ�ص�صات  من  العايل  التعليم  هيكل  يت�صكل 

خدمة  تقدمي  االأخر  البع�ض  يتوىل  حني  يف  القطاع  اإدارة 

التعليم العايل ، وهي :

مر�صوم  مبوجب  اإن�صاءه  وجاء   : العايل  التعليم  1-جمل�ض 

�صلطاين عام 1998 ، حدد ت�صكيلة املجل�ض واخت�صا�صاته 

ال�صيا�صة  بر�صم  تتلخ�ض   اخت�صا�صا،  ع�صر  اثنا  البالغة 

العامة للتعليم العايل وتنظيم القبول يف اجلامعات والتن�صيق 

بني االأق�صام املتناظرة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل والنظر 

فيما يتعلق مب�صائل التعليم العايل املختلفة وال�صعوبات التي 

حول  ال�صنوية  التقارير  على  االإطالع  اإىل  اإ�صافة  تواجهه 

اأداء موؤ�ص�صات التعليم العايل واتخاذ التو�صيات    املنا�صبة 

املتعلقة  القوانني  م�صروعات  ومراجعة  االأداء  تقومي  ب�صاأن 

بالتعليم العايل ودرا�صة ما يحال اإليه من مو�صوعات واإبداء 

الراأي فيها.

ويف   1994 عام  يف  اأن�صات    : العايل  التعليم  وزارة   -2

لتحديد  ال�صلطاين رقم )36(  املر�صوم  العام 2000 �صدر 

العايل  للتعليم  املعتمدة  ال�صيا�صات  لتنفيذ  اخت�صا�صاتها 

والبحث العلمي، واقرتاح ال�صيا�صات املعتمدة له، واالإ�صراف 

على موؤ�ص�صات التعليم العايل التابعة له ، وترخي�ض اإن�صاء 

وتقييم   ، ومتابعتها  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

يف  وامل�صاهمة  العلمي  البحث  وت�صجيع   ، العلمية  املوؤهالت 

وت�صرف  اخلارجية.   والثقافية  العلمية  العالقات  توثيق 

الوزارة حاليا على �صت كليات للعلوم التطبيقية واجلامعات 

والكليات اخلا�صة والبعثات.

جامعة ال�صلطان قابو�ض: تاأ�ص�صت يف عام 1986م وهي ذات 

�صخ�صية اعتبارية تتمتع با�صتقالل مايل واإداري.

تتوىل   : العايل  بالتعليم  معنية  اأخرى  وجهات  وزارات   -3

التخطيط  االأخرى  واجلهات  الوزارات  من  جمموعة 

واالإ�صراف على موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية االأخرى 

وزارة  وهي:  العلمية  الدرجات  منح  �صالحيات   ولديها  

القوى  ووزارة  وت�صرف على )16( معهدا �صحيًا،  ال�صحة 

العاملة وت�صرف على )7( كليات للتقنية ، ووزارة االأوقاف 

ال�صرعية،  العلوم  معهد  على  وت�صرف  الدينية  وال�صوؤون 

يحظى التعليم العايل باهتمام 

من  ال�صلطنة  يف  خا�ض 

نتيجة  واملجتمع  الدولة  قبل 

باأهميته  املتنامي  لالإدراك 

من  بالفرد  لالرتقاء  �صواء 

لدفع  اأو  اجلوانب  خمتلف 

االقت�صادية  التنمية  عملية 

واالجتماعية ككل

احلاجة ملنهج منتظم و�صفاف 

التعليم  على  املوارد  لتوزيع 

متوازن  ب�صكل  والعايل  العام 

الفر�ض  زيادة  ي�صمن  مبا 

املتاحة للطلبة يف التعليم

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 
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الدرا�صات  كلية  على  وي�صرف  العماين  املركزي  والبنك 

امل�صرفية. 

موؤ�ص�صات  على  ت�صرف  التي  اجلهات  وت�صعب  تعدد  اإن 

التعليم العايل يدعو اإىل �صرورة وجود فل�صفة وروؤى موحدة 

من  ومتكينها  االزدواجية  جتنب  بغية  وذلك  عملها  حتكم 

اال�صتخدام االأمثل للموارد املتاحة.

املوحد  القبول  مركز  اأن�صئ   : املوحد  القبول  مركز   -4

اإجراءات  لينظم   )2006/  101( رقم  �صلطاين  مبر�صوم 

العام  التعليم  دبلوم  خمرجات  من  الطلبة  وقبول  ت�صجيل 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  له  املعادلة  وال�صهادات 

احلكومية والبعثات . 

يعتمد مركز القبول املوحد يف القيام مبهامه على عدد من 

االأنظمة االلكرتونية املتطورة لت�صهيل عملية ت�صجيل الطالب 

يف الربامج الدرا�صية ، وتوفر و�صيلة مثلى ملتابعة حالة قبوله 

كما  ال�صلطنة.  داخل  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  برامج  يف 

اأنها ت�صمن العدالة وال�صفافية يف قبول الطلبة وفقا لالأطر 

التناف�صية املو�صوعية لكل برنامج درا�صي. ويف عام 2009م 

تو�صع عمل املركز باإن�صاء النظام االإح�صائي للتعليم العايل 

الذي يعنى بتوفري اإح�صاءات تف�صيلية عن التعليم العايل 

يف ال�صلطنة. 

االإطار )5-5( : تقدمي منح للجامعات اخلا�صة 

ت�صرف على املباين

اجلاللة  �صاحب  اأمر   2007 العام  من  يناير  �صهر  يف 

جامعة  لكل  منحة  بتقدمي  �صعيد  بن  قابو�ض  ال�صلطان 

خا�صة تبلغ )17( مليون ريال عماين يتم �صرفها على 

واملختربات  االأ�صا�صية  ومرافقها  اجلامعات  مباين 

العلمية فيها.وياأتي ذلك ترجمة لالهتمام الذي حتظى 

به اجلامعات اخلا�صة من لدن جاللته.

5-4-2- نظام التعليم العايل : 

1- التعليم احلكومي وي�صم 

جامعة ال�سلطان قابو�ض : ت�صم اجلامعة ت�صعة  كليات   

وتقدم براجمها للدرجة اجلامعية االأوىل والدرا�صات 

خمتلف  يف  اأكادميية  برامج  اجلامعة  وتقدم  العليا. 

التخ�ص�صات التي تلبي متطلبات �صوق العمل. وقد بلغ 

طالبًا   )  15496  ( باجلامعة   امل�صجلني  الطلبة  عدد 

وطالبة يف عام 2010- 2011. وت�صم  اجلامعة  ثمانية 

للباحثني يف  الفعلية  االحتياجات  لتلبي  بحثية  مراكز 

وت�صت�صيف اجلامعة عدد   ، العلمية  املجاالت  خمتلف 

امل�صت�صفى  البحثية. كما ت�صم اجلامعة  الكرا�صي  من 

التدريب  توفري  بهدف  الطب  لكلية  التابع  التعليمي 

لطلبة الكلية كما يقدم اخلدمات العالجية للمجتمع.

كليات العلوم التطبيقية : جاء اإن�صاء هذه الكليات يف   

عام 2005م يف �صوء تقل�ض احتياجات وزارة الرتبية 

والتعليم من خريجي كليات الرتبية، وتلبية الحتياجات 

�صت   على  الكليات  هذه  وتتوزع  ال�صاملة،  التنمية 

حمافظات. وبداأت الكليات بطرح اأربع برامج رئي�صية 

والت�صميم،  واالت�صال،  الدولية،  االإعمال  اإدارة  يف 

برنامج  بطرح  موؤخرا  وبداأت  املعلومات.  وتقنية 

وبلغ  التطبيقية.  التقنية احليوية  الهند�صة، وبرنامج  

عدد الطلبة امل�صجلني فيها )7835( يف عام 2010-

2011م. 

العليا و�صت   التقنية  الكلية  التقنية : وت�صمل  الكليات   

كليات تقنية وتعد  احد مكونات منظومة التعليم املهني 

والتدريب املهني و�صوف تتم االإ�صارة اإليها بالتف�صيل 

يف الف�صل ال�صابع.

 1983 عام  يف  تاأ�ص�صت   : امل�سرفية  الدرا�سات  كلية   

جمال  يف  الب�صرية  الكوادر  وتدريب  اإعداد  بهدف 

الدبلوم  لدرجة  برامج  الكلية  وتقدم  واملالية.  البنوك 

العايل يف التاأمني، واإدارة االأعمال والبكالوريو�ض  يف 

العلوم املالية وامل�صرفية  وماج�صتري يف اإدارة االأعمال. 

املالية  العلوم  جمال  يف  مهنية  �صهادات  متنح  كما 

البنوك  كافة  من  دعما  الكلية  وتتلقى  وامل�صرفية. 

الوحيدة  احلكومية  الكلية  وهي  ال�صلطنة  يف  العاملة 

وتعد  الطلبة.  على  الدرا�صية  الر�صوم  تفر�ض  التي 

الكلية من التجارب الناجحة يف التعاون بني احلكومة 

والقطاع اخلا�ض.

 )16( ال�صحية  املعاهد  عدد  بلغ   : ال�سحية  املعاهد   

معهدا   يف عام 2011م  يف جمال التمري�ض والعلوم 

الطبية. وال�صجالت  ال�صيادلة  وم�صاعدي  ال�صحية 

ومتنح هذه املعاهد درجة الدبلوم باإ�صتثناء معهد عمان 

للتمري�ض التخ�ص�صي الذي مينح درجة البكالوريو�ض. 

وبلغ عدد الطلبة امل�صجلني باملعاهد ال�صحية )2104( 

طالبا وطالبة يف عام 2010-2011م

معهد العلوم ال�سرعية : تاأ�ص�ض املعهد يف عام 1999،   

ال�صرعية  العلوم  يف  الدبلوم  لدرجة  برامج  ويقدم 

واأ�صول  الفقه  تخ�ص�صات  يف  البكالوريو�ض  ودرجة 

بقبول   2006 عام  يف  مرة  الأول  املعهد  وبداأ  الدين. 

االإناث يف برامج العلوم ال�صرعية. 

البعثات  من  عدد  �صنويا  احلكومة  تقدم   : البعثات   

التعليم  دبلوم  من  اخلريجني  للطلبة  الداخلية  واملنح 

العام الإكمال درا�صتهم اجلامعية يف اإحدى اجلامعات 

والكليات اخلا�صة. ويخ�ص�ض جزء من هذه البعثات 
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والدخل  االجتماعي  ال�صمان  اأ�صر  اأبناء  من  للطلبة 

من  ال�صريحة  هذه  م�صاعدة  بهدف  وذلك  املحدود؛ 

ومن  العايل  التعليم  فر�صة  توفري  خالل  من  املجتمع 

ثم االنخراط يف �صوق العمل مما يجعلها اأ�صر منتجة 

�صدرت  2009م  عام   ويف  نف�صها.  على  ومعتمدة 

داخلية  بعثة   500 لتخ�صي�ض  ال�صامية  التوجيهات 

لالإناث.

واملنح  البعثات  من  عدد   �صنويا  احلكومة  وتقدم   

العام  التعليم  دبلوم  من  املتفوقني  للطلبة  اخلارجية  

اجلامعات  اأحد  يف  اجلامعية  درا�صتهم  الإكمال 

االأجنبية. 

الدرا�سات العليا : نظرا حلداثة نظام التعليم العايل   

يف ال�صلطنة ، فاإن عدد موؤ�ص�صات التعليم العايل التي 

وتعد  للغاية.  قليل  العليا   الدرا�صات  برامج  تقدم 

احلكومية  املوؤ�ص�صة  هي  قابو�ض   ال�صلطان  جامعة 

حمدود  وعدد  املاج�صتري  برامج  تقدم  التي  الوحيدة 

من برامج الدكتوراه  لغاية عام 2010م  حيث  قامت 

يف  الدكتوراه  برامج   من   العديد  بطرح  اجلامعة 

خمتلف التخ�ص�صات. وتقوم احلكومة بتوفري عدد من 

للعاملني يف اجلهاز  البعثات واملنح اخلارجية �صنويا  

االإداري للدولة للدرا�صة يف اجلامعات االأجنبية خارج 

ال�صلطنة. كما تقوم احلكومة �صنويا بتخ�صي�ض عدد 

للدرا�صة  والدكتوراه  املاج�صتري  لدرجة  البعثات  من 

خارج ال�صلطنة.

2- التعليم العايل اخلا�ض

لال�صتثمار  اخلا�ض  القطاع  ت�صجيع  على  احلكومة  عملت 

والكليات  اجلامعات  اإن�صاء  خالل   من  العايل  التعليم   يف 

واحلوافز.  الت�صهيالت  من  حزمة  له  وقدمت  اخلا�صة،  

وبدا التعليم العايل اخلا�ض يف �صلطنة عمان يف عام 1995 

حيث تاأ�ص�صت اأول كلية جامعية وتطور �صريعا لت�صل  عدد 

موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة اإىل )26( موؤ�ص�صة منها 

7 جامعات يف عام 2011م.  ومتنح هذه املوؤ�ص�صات درجة 

تخ�ص�صات  يف  العايل  والدبلوم  والبكالوريو�ض،  الدبلوم، 

العايل  التعليم  . وبلغ عدد امل�صجلني يف موؤ�ص�صات  خمتلفة 

 2010-2009 عام  يف  وطالبة  طالبا   )33820( اخلا�صة 

امل�صجلني  اإجمايل  من   )  %57( االإناث   ن�صبة  وت�صكل 

الطلبة  ن�صبة   وبلغت  اخلا�ض.  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات 

غري العمانيني )%5(. 

املوؤ�ص�صات  بني  يفرق  قانوين  اإطار  وجود  عدم  ويالحظ 

وتواجه   . للربح   الهادفة  وغري  للربح  الهادفة  اخلا�صة 

�صوؤونها  اإدارة  يف  حتديا  اخلا�ض  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

االإدارية واالأكادميية يتمثل يف التداخل يف �صالحيات جمال�ض 

االإدارة وجمال�ض االأمناء،  مما يتطلب وجود قانون للتعليم 

النظام  حلوكمة  االأطر  وحتديد  الت�صريعات  ينظم   العايل 

االإداري واالأكادميي يف التعليم العايل احلكومي واخلا�ض.

:يف  عمان  �سلطنة  فرع  املفتوحة  العربية  اجلامعة   

فرع  املفتوحة  العربية  اجلامعة  افتتاح  مت   2008 عام 

املفتوح  التعليم  تعتمد اجلامعة نظام   . �صلطنة عمان 

وتقدم عدد من الربامج االأكادميية . تتبنى اجلامعة 

يتميز  الذي  املفتوح  التعليم  نظام  املفتوحة  العربية 

ظروف  مع  التعلم  عملية  مالئمة  حيث  من  باملرونة 

الطلبة و قدراتهم. وترتبط اجلامعة العربية املفتوحة 

ولها  املتحدة  اململكة  يف  املفتوحة  العربية  باجلامعة 

فروع يف عدة دول عربية.

االإطار )5-6( : زيادات م�صتمرة يف اأعداد البعثات 

الداخلية واخلارجية

�صنويا  الداخلية  البعثات  من  عدد  احلكومة  تخ�ص�ض 

للطلبة من اأبناء ا�صر ال�صمان االجتماعي واأبناء احلاالت 

البعثات  عدد  وبلغ  املحدود.  الدخل  وذوي  ال�صعبة 

 2011/2010 االأكادميي  العام  يف  املمنوحة  الداخلية 

للطلبة من اأبناء اأ�صر ال�صمان االجتماعي )1465( بعثة،  

 500 اإىل  اإ�صافة  بعثة،   )695( املحدود  الدخل  ولذوي 

بعثة داخلية لالإناث �صنويا بناء على اأوامر �صامية جاءت 

على �صوء ندوة املراأة العمانية.  ويهدف هذا الربنامج 

اإىل م�صاعدة هذه االأ�صر على اخلروج من حالة العوز من 

خالل تاأهيل اأبناءها.  ويف �صهر نوفمرب من العام 2010 

قابو�ض  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  توجيهات  �صدرت 

املوارد  لتنمية  ريال  مليون  مائة  بتخ�صي�ض  �صعيد  بن 

للدرا�صات  خارجية  منحة  األف  متويل  تت�صمن  الب�صرية 

العليا التخ�ص�صية خالل فرتة اخلطة اخلم�صية الثامنة 

. 2015-2011

بتوفري  جاللته  توجيهات  �صدرت   2011 يونيو  ويف 

خارجية  بعثة  و)1500(  داخلية  بعثة  اآالف   )7000(

اإىل رفع  اأدى  االأوىل ، مما  للمرحلة اجلامعية  للدرا�صة 

على  العايل  بالتعليم  لاللتحاق  الدرا�صية  املقاعد  عدد 

زيادة  ي�صكل  مقعدا مما  اإىل )28000(  نفقة احلكومة 

بن�صبة 43% مقارنة مبا كان خمططا له للعام اجلامعي 

وطالبة  (طالبا   27509( قبول  مت  .وقد   2011/2010

العام  يف   )17105( مع  مقارنة   2011 نوفمرب  لغاية 

املقبولني  ن�صبة  اأن  بلغت 61%.كما  بزيادة  اأي   ، ال�صابق 

الناجحني  بلغت 67% من  العايل  التعليم  العام يف  لهذا 

يف الدبلوم العام.
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املقبولني  الطلبة  عدد  اإزداد 
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والكليات من خريجي الدرا�صة 

طالبا   )8567( من  الثانوية 

وطالبة يف العام 2001/2000، 
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بزيادة )%176(
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5-4-3- عنا�صر العملية التعليمية:

1- الطلبة 

اأ - طلبة الدرا�صات اجلامعية االأولية:

للدرا�صة  املقبولني  الطلبة  عدد  اأزداد   : املقبولون  الطلبة 

العام  التعليم  دبلوم  خريجي  من  والكليات  اجلامعات  يف 

اإىل   ،2001/2000 العام  يف  وطالبة  طالبا   )8567( من 

)23644( طالبا وطالبة يف العام 2010/2009، اأي بزيادة 

.)%176(

املقبولني يف  الطلبة  اأعداد  اأن  ال�صكل)5-5( يالحظ  ومن 

من   )%42( حوايل  ت�صكل  اخلا�صة  والكليات  اجلامعات 

اإجمايل عدد الطلبة املقبولني. كما اأن ن�صبة الطلبة املقبولني 

يف الكليات التقنية بلغت )36%( وتعترب هذه الن�صبة جيدة 

ل�صد حاجة �صوق العمل  اإىل املهن املختلفة.

وميثل عدد الطلبة املقبولني ن�صبة )52%( من اإجمايل عدد 

البالغ عددهم  العام  التعليم  الطلبة احلا�صلني على دبلوم 

)45303( طالبا وطالبة يف العام 2010/2009، وارتفعت 

الن�صبة اإىل 67% يف العام 2011/2010 كما �صبقت االإ�صارة، 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  عدد  زيادة  يتطلب  الذي  االأمر 

املختلفة ال�صتيعاب اأعداد اأكرب من الطلبة. 

العمانيني امللتحقني  : ازداد عدد الطلبة  الطلبة امللتحقون 

يف  وطالبة  طالبا   )31800( من  والكليات  اجلامعات  يف 

العام 2001/2000، اإىل )98053( طالبا وطالبة يف العام 

2010/2009، اأي بزيادة )%208(.

وت�صري البيانات اإىل تقارب ن�صب الذكور واالإناث يف معظم 

العايل  التعليم  طلبة  ن�صبة  تبلغ  كما  والكليات.  اجلامعات 

لكل )100( األف ن�صمة من ال�صكان )4902( طالبا وطالبة، 

مقابل متو�صط )2379( طالبا وطالبة يف البلدان العربية.

موؤ�ص�صات  من  اخلريجني  الطلبة  عدد  بلغ   : اخلريجون 

 ،  2009/2008 الدرا�صي  للعام  املختلفة  العايل  التعليم 

)14823( خريجا وخريجة. وتت�صدر اجلامعات والكليات 

عدد  بن�صبة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جميع  اخلا�صة 

بيانات  تتوفر  )35%(.)مل  حوايل  بلغت   التي  اخلريجني 

دقيقة ل�صنوات اأحدث(

وتتفوق االإناث على الذكور بن�صبة )55%( من اإجمايل عدد 

العلوم  معهد  يف   )%67( اإىل  الن�صبة  وت�صل  اخلريجني، 

ال�صرعية، ون�صبة )57%( يف اجلامعات والكليات اخلا�صة، 

و)67%( يف كليات العلوم التطبيقية و) 53% (يف الكليات 

التقنية.

بلغت  فقد  العلمية  التخ�ص�صات  يف  املتخرجني  ن�صبة  اأما 

يف   )%57( مقابل  اخلريجني،  عدد  اإجمايل  من   )%43(

متو�صط  من  قريبة  الن�صبة  وهذه  االإن�صانية.  التخ�ص�صات 

ن�صبتها يف البلدان العربية والبالغة )63%( .وترتفع ن�صبة 

باخلارج  اجلامعات  يف  االإن�صانية  التخ�ص�صات  خريجي 

وهي  منهما  لكل   %89 اإىل  والبكالوريو�ض  العليا  للدرا�صات 

اإجمايل  من   %60 ن�صبة  ت�صكل  جدا.وهي  مرتفعة  ن�صبة 

خريجي  من   %62 اخلا�صة  والكليات  اجلامعات  خريجي  

جامعة ال�صلطان قابو�ض.

العليا:بلغ عدد الطلبة امل�صجلني يف  ب  - طلبة الدرا�صات 

واملاج�صتري(  العايل  )الدبلوم  العليا  الدرا�صات  برامج 

 ،2010/2009 الدرا�صي  للعام  قابو�ض  ال�صلطان  بجامعة 

)1143( طالبا وطالبة، اأي مان�صبته )7.4%( من اإجمايل 

عدد طلبة اجلامعة، وتعد هذه الن�صبة قليلة ن�صبيا، اإذ ت�صل 

يف املعدل اإىل )25%( يف جامعات البلدان املتقدمة علميا.

اأما الطلبة العمانيني امللتحقني بربامج الدرا�صات العليا يف 

فقد   ،2010/2009 الدرا�صي  للعام  املختلفة  العامل  بلدان 

بلغ عددهم )4157( طالبا وطالبة، وهي بذلك ال تختلف 

كثريا عن بقية دول جمل�ض التعاون، وهذا اأمر طبيعي نظرا 

حلداثة موؤ�ص�صات التعليم العايل.

قابو�ض،  ال�صلطان  جامعة  على  العليا  الدرا�صات  وتقت�صر 

مع عدد حمدود من برامج املاج�صتري يف عدد من الكليات 

اخلا�صة. اأما برامج الدكتوراه فيوجد منها عدد حمدود يف 

جامعة ال�صلطان قابو�ض فقط. وت�صتحوذ برامج املاج�صتري 

امللتحقني  الطلبة  عدد  اإجمايل  من   )%66( ن�صبة  على 

بالدرا�صات االإن�صانية .

على  تقت�صر  فاإنها  العايل  الدبلوم  درا�صات  اأما 

املقبولني  الطلبة  عدد  ميثل 

ن�صبة )52%( من اإجمايل عدد 

دبلوم  على  احلا�صلني  الطلبة 

عددهم  البالغ  العام  التعليم 

يف  وطالبة  طالبا   )45303(

وارتفعت  العام 2010/2009، 

العام  يف   %67 اإىل  الن�صبة 

�صبقت  كما   2011/2010

يتطلب  الذي  االأمر  االإ�صارة، 

التعليم  موؤ�ص�صات  عدد  زيادة 

ال�صتيعاب  املختلفة  العايل 

اأعداد اأكرب من الطلبة

الف�صل الـخام�س    التنمية املعرفية..الطريق اإىل التنمية األب�صرية 
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فقط.وتبلغ  واالجتماعية  واالأدبية  الرتبوية  التخ�ص�صات 

ن�صبة االإناث يف الدرا�صات العليا يف املتو�صط )39%( جلميع 

التخ�ص�صات.

الدرا�صي  العام  يف  العليا  الدرا�صات  خريجي  عدد  وبلغ 

بواقع  موزعني  وطالبة،  طالبًا   )1107( 2009/2008م، 

)27%( يف جامعة ال�صلطان قابو�ض، و)73%( يف اجلامعات 

الدبلوم  خريجو  وي�صكل  واالأجنبية.  العربية  والكليات 

وبن�صبة  قابو�ض  ال�صلطان  جامعة  خريجي  اأغلبية  العايل 

بلغت )42%( من اإجمايل اخلريجني ، كما مل يكن من بني 

اخلريجني من هم يف م�صتوى الدكتوراه ، مقابل عدد كبري 

العربية  والكليات  اجلامعات  من  الدكتوراه  خريجي  من 

واالأجنبية .

اأما ن�صبة جناح الطالبات من اإجمايل عدد خريجي الدبلوم 

فقد بلغت )85%( ، وهذه ن�صبة عالية جدًا قيا�صًا اإىل ن�صبة 

يالحظ  كما   .  )%38( البالغة  املاج�صتري  بربامج  التخرج 

 )170( اإىل  العايل  الدبلوم  بربامج  امل�صجلني  عدد  تدين 

مقابل   ، 2009/2008م  الدرا�صي  العام  وطالبة  طالبًا 

)386( خريجًا وخريجة يف العام الدرا�صي 2008/2007 .

2- اأع�صاء الهيئة التدري�صية :

 بلغ عدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف اجلامعات والكليات 

)4399( ع�صوًا يف العام الدرا�صي 2010/2009م ، ويبني 

للعام  والكليات  اجلامعات  يف  توزيعهم   )7-  5( اجلدول 

املذكور .

هيئة  ع�صو  لكل  طالب  معدل  متو�صط  اأن  الوا�صح  ومن 

املعايري ويف معظم اجلامعات  يعد جيدا  بجميع  تدري�صية 

الدرا�صات  وكلية  اخلا�صة  اجلامعات  عدا  والكليات 

املعدل  عن  معدالتها  انحرفت  التي  واملالية  امل�صرفية 

االإجمايل الوطني، )ولغر�ض املقارنة فقد بلع معدل طالب 

العام 2007،  : 1/21 يف  فلوريدا مثال  /اأ�صتاذ يف جامعة 

تعليمية  موؤ�ص�صة   120 بني  الثالثة  املرتبة  يف  و�صعها  مما 

اأمريكية(. وي�صكل اأع�صاء الهيئة التدري�صية الوافدين ن�صبة 

)80%( من اإجمايل اأعداد الهيئة التدري�صية.

3- االإنفاق على التعليم العايل :

يف العام 2010 ، بلغت م�صروفات التعليم العايل اجلارية 

حوايل )275( مليون ريال عماين ، مقارنة بحوايل )103( 

مليون ريال عام 2000م. وت�صتحوذ جامعة ال�صلطان قابو�ض 

االإنفاق  وي�صهد   . وبن�صبة )%54(  االأكرب منها  على اجلزء 

اجلاري ارتفاعات م�صتمرة عامًا بعد اآخر ملواجهة االرتفاع 

الناجم عن الت�صخم من ناحية ، ولتلبية احتياجات اأعداد 

الطلبة االآخذة بالزيادة من ناحية اأخرى . اأما امل�صروفات 

مليون   )56( حوايل  بلغت  فقد  2010م  لعام  االإمنائية 

عماين  ريال  مليون   )15( بحوايل  مقارنة   ، عماين  ريال 

تلك  تفا�صيل  يظهر   )8-5( .واجلدول  2000م  عام 

امل�صروفات.

هذا وقد بلغت ن�صبة االإنفاق على التعليم العايل اإىل االإنفاق 

احلكومي االإجمايل)اجلاري واالإمنائي( عام 2010 حوايل 

بلغت  فقد  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�صبة  اأما   .%5،1

الن�صبة لنف�ض العام حوايل 1.5 % . 

4- تكلفة الطالب يف التعليم العايل :

اأما فيما يتعلق بتكلفة الطالب يف التعليم العايل ، فقد بلغت 

ال�صلطان قابو�ض  )5632( ريال   تكلفة الطالب يف جامعة 

كلفة  بلغت  التقنية،  الكليات  ويف   .)2010 املايل  )للعام 

الطالب ، 3698 رياال.وبلغت يف كليات العلوم التطبيقية ، 

3815 رياال للطالب ، للعام الدرا�صي 2010/2009. 

5- �صمان اجلودة واالعتماد  

جاء اإن�صاء الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي يف 2010م  

لتحل حمل  جمل�ض االعتماد الذي مت اإن�صاوؤه يف عام 2000 

اجلدول )5 -7(: توزيع اأع�صاء الهيئات التدري�صية يف اجلامعات والكليات للعام 2010/2009

طالب/ ع�سو تدري�ضالطلبةالهيئة التدري�سيةالنوع

11301535714جامعة ال�صلطان قابو�ض

620860614كليات العلوم التطبيقية

12862352718الكليات التقنية

24522409املعاهد ال�صحية

59171829كلية الدرا�صات امل�صرفية واملالية

10223330033اجلامعات والكليات اخلا�صة

3785523معهد العلوم ال�صرعية

43998560319اجلملة

امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني ، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2010 

التعليم  م�صروفات  بلغت 

العايل اجلارية حوايل )275( 

مقارنة   ، عماين  ريال  مليون 

ريال  مليون   )103( بحوايل 

عام 2000م. وت�صتحوذ جامعة 

اجلزء  على  قابو�ض  ال�صلطان 

االأكرب منها وبن�صبة )%54(

بلغت ن�صبة االإنفاق على التعليم 

احلكومي  االإنفاق  اإىل  العايل 

االإجمايل)اجلاري واالإمنائي( 

 .%5.1 حوايل   2010 عام 

املحلي  الناجت  من  كن�صبة  اأما 

الن�صبة  بلغت  فقد  االإجمايل 

لنف�ض العام حوايل 1.5 %
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وتخت�ض مبا يلي:

اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل  -

اعتماد برامج التعليم العايل   -

تعزيز اجلودة  -

تطوير  اإطار التعليم العماين  -

االإطار )5-7( : اإدارة اجلودة

اإدارة اجلودة  يعرف معهد االإدارة الفيدرايل االأمريكي 

باأنها : تاأدية العمل ال�صحيح على نحو �صحيح من الوهلة 

وفاعلية  اأف�صل  ب�صكل  املرجوة  اجلودة  لتحقيق  االأوىل 

امل�صتفيد  تقييم  على  االعتماد  مع  اأق�صر  وقت  يف  اأكرب 

من معرفة مدى حت�صن االأداء .

اعتماد  جمال  يف  مطورا  نظاما  الهيئة   وا�صتحدثت 

موؤ�ص�صات التعليم العايل يت�صمن تدقيق اجلودة، والتقومي 

من  االأوىل  املرحلة  اجلودة  تدقيق  املعايري.ويعد  مقابل 

مراحل االعتماد املوؤ�ص�صي.  تهدف هذه العملية اإىل معرفة 

فاعلية االإجراءات التي تتخذها املوؤ�ص�صة يف جمال �صمان 

التي  وغاياتها  الأهدافها  وفقا  النوعية  تعزيز  و  اجلودة 

و�صعتها لنف�صها اإىل جانب املتطلبات احلكومية ملوؤ�ص�صات 

التعليم العايل، اأما التقومي مقابل املعايري فهي تعد املرحلة 

اإىل  تهدف  التي  املوؤ�ص�صي  االعتماد  مراحل  من  الثانية 

التحقق العملي من اأن املوؤ�ص�صة قد ا�صتوفت معايري اجلودة 

هذه  الهيئة  نفذت  وقد  املجل�ض  و�صعها  التي  املوؤ�ص�صية 

اإن  املتوقع  ومن  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  ملعظم  املرحلة  

تنتهي منها يف عام 2013م. وتعمل الهيئة على ن�صر تقارير 

الهيئة  لها. وعملت  االلكرتوين  املوقع  تدقيق اجلودة  على 

على و�صع االإطار العماين للموؤهالت، والت�صنيف املعياري 

العماين، والت�صنيف املوؤ�ص�صي العماين.

االإطار )5-8( : م�صح خريجي التعليم

مع  بالتعاون  العايل  التعليم  وزارة  نفذت  يف عام 2010 

يف  كا�صل  وجامعة  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

والكليات  اجلامعات  خريجي  ا�صتهدف  م�صحا  اأملانيا 

اخلا�صة  للوقوف على اأو�صاعهم بعد  عام واأربعة اأعوام 

اأو خم�صة اأعوام من التخرج. غطى امل�صح ثالث حماور 

مرحلة  اخلريج  فيها  ويقيم  التعليمية  البيئة   : رئي�صية 

التعليم  من  االنتقالية  واملرحلة  اجلامعية،  الدرا�صة 

العايل اإىل �صوق العمل ، وعامل الوظيفة والعمل حيث يبداأ 

اخلريج م�صاره املهني ويقيم العالقة بني التعليم العايل 

امل�صح  نتائج  اأظهرت  وقد  الوظيفي.  والر�صا  والعمل 

باأن ) 48%  (من اخلريجني جتاوزت الفرتة الزمنية 6 

اأ�صهر  للح�صول على اأول فر�صة عمل  واإن )80%( منهم 

يعمل يف جمال تخ�ص�صه اأو تخ�ص�ض قريب منه . كما 

اأظهر امل�صح باأن اخلريجني يعانون من عجز يف مهارات 

القرن 21 التي تتمثل يف التفكري الناقد، والريادة، روح 

املبادرة ، التوا�صل ال�صفهي والكتابي.  واأ�صار )77%( من 

اخلريجني باأن  درا�صتهم بالتعليم العايل اأعدتهم للحياة 

ف�صال عن العمل.

5-4-4-موؤ�صرات اأ�صافية على تطور التعليم العايل :

العمرية  للفئة  العايل  بالتعليم  االلتحاق  ن�صبة  بلغت   -1

م�صح  نتائج  مبوجب   )%26.4(، �صنة   )24  -  18(

اأما   ، 2010/2009م  للعام  االأ�صرة  ودخل  نفقات 

مبوجب نتائج التعداد العام لل�صكان للعام 2010 فان 

عام   )%5( بن�صبة  مقارنة   ،)%23.4( كانت  الن�صبة 

1993م ون�صبة )12.6%( عام 2000م .وهذه الن�صبة 

وان كانت منخف�صة مقارنة بالدول االأخرى ، اأال اأنها 

اآخذة بالتح�صن عامًا بعد اآخر .

لكل  العايل  بالتعليم  امللتحقني  الطلبة  عدد  ارتفع   -2

اجلدول )5-8( امل�صروفات الفعلية على  التعليم العايل خالل عامي 2000 و 2010م

اجلهة

2010 )م�سروف فعلي(  2000 )م�سروف فعلي(  

االإجمايلاالإمنائيةاجلاريةاالإجمايلاالإمنائيةاجلارية

102.715.3118.0274.756.2330.9- التعليم العايل

62.96.669.5147.35.0152.3جامعة ال�صلطان قابو�ض

27.22.329.545.734.380.0وزارة التعليم العايل

10.25.916.161.315.376.6وزارة القوى العاملة

2.40.52.911.70.011.7وزارة ال�صحة

1.48.71.610.3 1.4-اأخرى *

ملحوظة : االإنفاق االإجمايل هو عبارة عن اإجمايل االإنفاق  اجلاري واالأنفاق الراأ�صمايل  

 )*( البند )اأخرى( ي�صمل نفقات كل من: املعاهد الدينية )وزارة االأوقاف وال�صوؤون الدينية(، معهد االإدارة العامة، الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية، 

جمل�ض البحث العلمي، املجل�ض العماين لالخت�صا�صات الطبية، جمل�ض التعليم العايل، كلية عمان لل�صياحة.

اجلودة  اإدارة  برامج  ت�صمل 

فح�ض جودة الربامج والكوادر 

العلمية  والبحوث  واملخرجات 

وفح�ض  التعليمية   والبيئة 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  جودة 

قيد  اأو  االإن�صاء  احلديثة 

املوؤ�ص�صات  واعتماد  االإن�صاء 

التعليمية وطنيًا ودوليًا
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ال�صكان  من )2096( طالبًا  ن�صمة من  األف   )100(

عام  وطالبة  طالبا   )4902( اإىل   2000 عام  وطالبة 

.2010/2009

جامعة  يف  التدري�صية  الكوادر  تعمني  ن�صبة  بلغت   -3

مقارنة  2008م  عام  يف   )%49( قابو�ض  ال�صلطان 

يف   )%11( ون�صبة   ،  2000 عام  يف   )%38( بن�صبة 

الكليات واجلامعات اخلا�صة مقارنة بن�صبة )8%( يف 

عام 2000م .

ازداد عدد اجلامعات اخلا�صة من جامعة واحدة اإىل   -4

)5( جامعات ، وعدد الكليات اخلا�صة من )13( اإىل 

)19( كلية ، للفرتة )2000 - 2009(.

جرى ا�صتحداث تخ�ص�صات علمية نوعية ، منها علوم   -5

وتقنية النانو والتقنية االإحيائية وغريها .

5-4-5- حتديات التعليم العايل

تعدد اجلهات التي ت�صرف على موؤ�ص�صات التعليم العايل   -

يف  و�صعف   ، املوارد  و  اجلهود،  ت�صتت  اإىل  يوؤدي  مما 

التخطيط اال�صرتاتيجي لقطاع التعليم العايل.

االإدارة  جمال�ض  ومهام  م�صوؤوليات  بني  العالقة  تداخل    -

وجمال�ض االأمناء واالإدارة التنفيذية يف موؤ�ص�صات التعليم 

العايل اخلا�صة مما يوؤثر على كفاءة االأداء االإداري.

تزايد اأعداد موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، و�صعوبة   -

التمكن من متابعتها وتقييمها لقلة الكوادر املوؤهلة للقيام 

�صمان  مبعايري  املوؤ�ص�صات  هذه  التزام  و�صعف  بذلك، 

اجلودة.

عدم وجود روؤية وا�صحة  لتوزيع اأعداد الطلبة امل�صتجدين   -

واملهني  مبا  التقني  والتعليم  االأكادميي  العايل  بالتعليم 

التنمية   م�صاريع  تتطلبها  التي  التخ�ص�صات  مع  يتوافق 

وقطاع العمل.

يف  العلمي  والتح�صيل  للدرا�صة  الطلبة  دافعية  تدين   -

خمتلف املراحل التعليمية وباالأخ�ض الذكور.

قلة توفر الفر�ض التدريبية يف مواقع العمل للطلبة خالل   -

مرحلة الدرا�صة اجلامعية.

امتالكها  و�صعف  العايل  التعليم  كفاية خمرجات  تدين   -

التفكري  مثل:  والع�صرين  الواحد  القرن  مهارات   اإىل 

التحليلي، وحل امل�صكالت، واالإبداع، واالبتكار، ومهارات 

البحث. 

قلة توفر فر�ض العمل املنا�صبة ملخرجات التعليم العايل   -

التوزيع  يف  التوازن  وعدم  العمل  قطاعات  تنوع  ل�صعف 

اجلغرايف له.

االأكادميية  الهيئات  يف  العمانية  الكوادر  ن�صبة  قلة   -

ملوؤ�ص�صات التعليم العايل،.

رئي�صًا  م�صدرًا  احلكومة  على  كبري  ب�صكل  االعتماد   -

لتمويل التعليم وحمدودية البدائل االأخرى مل�صاندة هذا 

امل�صدر.

ال�صالحيات  يحدد  العايل  للتعليم  قانون  وجود  عدم   -

وامل�صوؤوليات واالأطر العامة املنا�صبة للعمل.

5 - 5- البحث العلمي 

دول  عليها  تعتمد  التي  املهمة  الركائز  اأحد  البحث   يعد 

العامل جميعا للنهو�ض مبجتمعاتها والرقي ب�صعوبها ، وتنمية 

القدرات الب�صرية ، ف�صال عن كونه  حمورا اأ�صا�صيا يف حفز 

وتطويرها  ال�صناعات  بناء  ويف  واالبتكار  لالإبداع  الهمم 

على  املبني  االقت�صاد  عامل  دخول  يف  اأ�صا�صيا  وم�صاهما 

املعرفة.

اإن ن�صاط البحث العلمي يف ال�صلطنة ما زال حمدودا  وذلك 

موؤ�ص�صات  وغالبيتها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  حلداثة 

تعليمية  اأكرث منها بحثية وعدم توفر البنى االأ�صا�صية فيها 

ال�صلطان  جامعة  واأظهرت  العليا.  الدرا�صات  برامج  وقلة 

فيها  تتوافر  حيث  العلمي  بالبحث  اهتمامها  قابو�ض  

توفر  اأنها  كما  بحثية،  كرا�صي  ، ثالث  بحثية  مراكز  ثمان 

التمويل من خالل برنامج البحوث املمولة وبرنامج البحوث 

عمادة   اإن�صاء  2011م  عام  يف  مت  وقد  االإ�صرتاتيجية. 

الدرا�صات العليا والبحث العلمي.

االإطار )5-9( : املطلوب رعاية املبدعني واملوهوبني

واملبدعني  لالإبداع  خا�صة  رعاية  ايالء  املطلوب  من 

واملوهوبني والعمل على اكت�صافهم وتطوير قدراتهم عن 

االإبداع  برعاية  اخلا�صة  العلمية  املراكز  اإقامة  طريق 

العلمي .

5-5-1 جمل�ض البحث العلمي 

تاأ�ص�ض جمل�ض البحث العلمي عام 2005م مبوجب املر�صوم 

املجل�ض  باإن�صاء  ق�صى  الذي   2005  /54 رقم  ال�صلطاين 

وحدد املهام التي ي�صطلع بها املجل�ض والتي من اأهمها و�صع 

العلمي  للبحث  متكاملة  وطنية  وخطة  علمية  اإ�صرتاتيجية 

الوطنية  اأولويات اخلطة  واأي�صا حتديد  ومتابعة تطويرها، 

الوطنية  اخلطط  عن  االإعالن  جانب  اىل  العلمي  للبحث 

للبحث العلمي واأولوياتها بال�صكل الذي يوفر احلافز لتطوير 

خمرجات  موائمة  عدم 

ال�صوق  حلاجات  اجلامعات 

االأحيان  الكثري من  املحلية يف 

الباحثني  يفاقم م�صكلة  ، مما 

عن عمل

التعليم  قطاع  حققه  ما  برغم 

العايل من اجنازات يف الفرتة 

اأن ثمة حتديات  اإال   ، ال�صابقة 

اجلهود  ت�صافر  تتطلب 

ملواجهتها
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البحث العلمي ودعم االبتكارات الفردية واخلطط البحثية 

اإىل  اإ�صافة  العلمي  للبحث  الوطنية  اأولويات اخلطة  ح�صب 

دعم ن�صر املوؤلفات العلمية القيمة. 

وقام املجل�ض باإعداد االإ�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي 

جمل�ض  قبل  من  اعتمادها  مت  التي   -2008 عمان  ل�صلطنة 

الوزراء املوقر يف عام 2012م ويقدم املجل�ض برامج لدعم 

البحثية  املنح  ،و  املفتوحة،  البحثية  املنح  يت�صمن  البحوث 

البحثية  .  واملراكز  البحثية  ،  الكرا�صي  ،و  االإ�صرتاتيجية 

االبتكار  لدعم  برامج  ي�صم  الذي  االبتكار  دعم  وبرنامج 

.وقد مت  واملجتمعي   ، واالأكادميي   ، والتعليمي   ، ال�صناعي 

اعتماد تاأ�صي�ض كر�صي لتقانة  النانو يف جمال حتلية املياه 

بجامعة ال�صلطان قابو�ض. وقد اأقر موؤخرا املجل�ض برنامج 

لدعم بحوث الطلبة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

االإطار )5-10( : موؤمتر دويل ملناق�صة اإ�صرتاتيجية 

البحث العلمي

الدويل  املوؤمتر  افتتح   2007 العام  من  اأكتوبر  �صهر  يف 

الإ�صرتاتيجية البحث العلمي وذلك لعر�ض امل�صودة االأوىل 

الإ�صرتاتيجية البحث العلمي يف ال�صلطنة لغر�ض مناق�صة 

توجهاتها وتو�صيع دائرة امل�صاركة يف تلك املناق�صات من 

قبل االأطراف املعنية واخلرباء امل�صاركني. والزالت تلك 

اال�صرتاتيجة بانتظار االإقرار.

5-5-2- دور القطاع اخلا�ض يف البحث والتطوير :

الدول  يف  والتطوير  البحث  الأغرا�ض  االإنفاق  يقت�صر  ال 

املتقدمة علميا على املوؤ�ص�صات احلكومية فقط ، واإمنا تنفق 

املوؤ�ص�صات ال�صناعية مبالغ اأكرب من املوؤ�ص�صات احلكومية 

يف العديد من االأقطار ال�صناعية. وقد بلغ االإنفاق العاملي 

 2006 العام  يف  والتطوير  البحث  على  واخلا�ض  احلكومي 

منه  ال�صركات  ح�صة  كانت  اأمريكي،  دوالر  مليار   )879(

)540( مليار دوالر. وقد انح�صر اجلزء االأعظم من اإنفاق 

ال�صركات باألف �صركة عاملية بح�صة مقدارها )447( مليار 

العاملي  االإنفاق  اإجمايل  من   )%52( ن�صبته  ما  اأي  دوالر، 

اإنفاق ال�صركات العاملية يف  احلكومي واخلا�ض. وقد تركز 

قطاعات املعلوماتية وااللكرتونيات وال�صحة وال�صيارات.

يقدر حجم االإنفاق على البحث والتطوير من اإجمايل الناجت 

املحلي لبع�ض دول العامل يف العام 2006، مبا ن�صبته )%4( 

واأملانيا  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  و)%3(  ال�صويد  يف 

ون�صبة  واإ�صرائيل،  اجلنوبية  وكوريا  وبريطانيا  وفرن�صا 

)2%( يف كندا والرنويج و�صنغافورة وبلغاريا، ون�صبة )%1( 

يف رو�صيا والربازيل وال�صني والهند ودول اأخرى.

تناق�ض  اليون�صكو  منظمة  اأجرتها  التي  الدرا�صات  وتوؤكد 

املتقدمة  الدول  يف  البحثي  النتاج  من  اجلامعات  ح�صة 

ب�صورة م�صتمرة اإذ تراوحت ن�صبتها بني )16%( و )%21( 

مقابل  املن�صرمني  العقدين  يف  البحثي  النتاج  جممل  من 

)60%( اإىل )70%( للموؤ�ص�صات البحثية ال�صناعية ون�صبة 

)10%( ملراكز البحوث االأخرى. 

اإال اأن احلال يختلف يف الدول النامية اإذ ما زالت اجلامعات 

من  الرغم  على  العلمية،  للبحوث  الرئي�ض  امل�صدر  هي 

حمدودية بحوثها االأ�صيلة، وم�صايرة معظمها ملا يجري من 

بحوث يف بلدان العامل املتقدم علميا.

5-5 -3-االإنفاق على البحث العلمي :

اأو�صت منظمة اليون�صكو باأن تخ�ص�ض الدول النامية نحو 

البحث  على  لالإنفاق  االإجمايل  املحلي  ناجتها  من   )%1(

العلمي والتطوير. وتقدر ن�صبة الدعم املقدم للبحث العلمي 

يف ال�صلطنة مبا يقارب 0،17 % من اإجمايل الناجت املحلي 

االإجمايل، وتعد هذه الن�صبة متوا�صعة جدا خ�صو�صا اإذا ما 

قورنت مبتو�صط الدعم الذي يحظى به البحث يف العديد 

دول  بع�ض  مع  باملقارنة  حتى  بل  االأخرى  العامل  دول  من 

املنطقة.

لعام 2009، )1.5(  العلمي  البحث  وبلغت موازنة جمل�ض 

مليون ريال.اأما يف عام 2010 فقد ارتفعت موازنة املجل�ض 

اإىل حوايل )21 ( مليون ريال ، بلغ امل�صروف الفعلي منها 

حوايل )2.8 ( مليون ريال فقط مما ميثل ن�صبة ال تذكر 

يوؤ�صر  حقيقة مهمة  انه  كما  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من 

وهي �صعف الطاقة اال�صتيعابية لقطاع البحث العلمي حتى 

مع توفر التخ�صي�صات.

5-5-4- ابرز حتديات البحث العلمي يف ال�صلطنة:

العمانيني  الباحثني  عدد  يقدر  اإذ   : الباحثني  عدد  قلة   -

وغري العمانيني يف ال�صلطنة 2300 باحث تقريبا مبقدار 

335 باحثا فقط لكل مليون ن�صمة وميثل العمانيون منهم 

ما ن�صبته 30% فقط. وهذه ن�صبة قليلة جدا اإذا ما قورنت 

ب 3827 باحث لكل مليون ن�صمة ملتو�صط اأعلى 20 دولة.

تعود قلة عدد برامج  العليا:  الدرا�صات  قلة عدد برامج   -

حداثة  اإىل  والدكتوراه(  )املاج�صتري  العليا  الدرا�صات 

اأن  اإال  اجلامعي.  التعليم  وخا�صة  ال�صلطنة  يف  التعليم 

الثالث  ال�صنوات  يف  قامت  قابو�ض  ال�صلطان  جامعة 

يف  الدكتوراه  برامج  من  مبجموعة  بالبدء  املا�صية 

خمتلف املجاالت. لكن مازال ما ن�صبته 98% من طالب 

التعليم  م�صتوى  يف  هم  العمانيني  اجلامعية  الدرا�صات 

اجلامعي االأول.

ال�صعة  ل�صعف  نتيجة  االخرتاع:  وبراءات  العلمي  الن�صر   -

البحثية يف ال�صلطنة ، فانه يتم �صنويا ن�صر عدد متوا�صع 

ن�صمة  لكل مليون  تبلغ 50 ورقة بحث فقط  البحوث  من 

ن�صاط  هو  العلمي  البحث 

اإن�صاين الإمناء املعرفة العلمية 

العلوم  غور  ب�صرب  واإثرائها 

وتوظيفها  قوانينها  واكت�صاف 

مل�صلحة تطور احلياة الب�صرية 

من  عاليًا  قدرًا  يتطلب  وهو   .

االإبداع واالبتكار

اجلامعية  البحوث  زالت  ما   -

والنوع،  الكم  يف  متوا�صعة 

اأداء   عدم  يعني  مما 

اأهم  الأحد   اجلامعات 

وظائفها وهو البحث العلمي 

بال�صكل املطلوب.

البحث  م�صاهمة  حمدودية   -

التنمية  يف  العلمي 

واالجتماعية  االقت�صادية 

لكون   ، التقنية  ونقل 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

التي  للمعارف  م�صتهلكة 

ينتجها االآخرون، وينح�صر 

املعرفة  با�صتن�صاخ  دورها 

ونقلها اإىل الطلبة
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ما  متو�صط  جدا.ويبلغ  قليلة  االخرتاع  براءات  اأن  ،كما 

ين�صر يف اأعلى 20 دولة  730 ورقة لكل مليون ن�صمة و134 

براءة اخرتاع لكل مليون ن�صمة.

تتلخ�ض  التحديات  من  جمموعة  توجد  ذلك  جانب  اإىل 

مع  االأبحاث  مواءمة  وعدم  البحثية  اجلودة  توا�صع  يف 

العوائق  وبع�ض  وال�صناعية  االجتماعية  االحتياجات 

التنظيمية كقلة التمويل والرتكيز فقط على التدري�ض وعدم 

تخ�صي�ض وقت الإجراء البحوث.

بناء على ماتقدم ، ي�صبح من ال�صروري بذل جهود جادة 

ال�صلطنة  حلاجات  ي�صتجيب  كي  العلمي  بالبحث  لالرتقاء 

باال�صتفادة الق�صوى من معطيات العلوم والتقنية احلديثة. 

اأو  فكريا  ترفا  تكون  ال  اأن  يجب  العلمية  البحوث  اأن  كما 

تزايد  ب�صبب   ، فقط  الوظيفية   اأو  العلمية  للرتقية  �صبيال 

كلف هذه البحوث مما دفع حتى الدول املتقدمة للتدخل يف 

تفا�صيل البحوث وتدقيق جدواها العلمية واالقت�صادية.

االإطار )5-11( : تنفيذ البحوث �صمن 

ا�صرتاتيجيات البحث العلمي

وا�صحة  اأهداف  بال  البحوث  اأن جتري  مقبوال   يعد  مل 

كما  احلقيقة  غور  ب�صرب  الرغبة  ملجرد  وحمددة 

�صمن  تنفذ  واإمنا  ال�صابقة،  الع�صور  يف  �صائدا  كان 

تنبثق  البلد  م�صتوى  على  العلمي  للبحث  ا�صرتاتيجيات 

منها خطط بحثية وبرامج عمل �صنوية.

باأن  اليون�صكو  منظمة  اأو�صت 

نحو  النامية  الدول  تخ�ص�ض 

املحلي  ناجتها  من   )%1(

االإجمايل لالإنفاق على البحث 

العلمي والتطوير. وتقدر ن�صبة 

العلمي  للبحث  املقدم  الدعم 

 0،17 يقارب  مبا  ال�صلطنة  يف 

املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %

الن�صبة  هذه  وتعد  االإجمايل، 

متوا�صعة جدا

قدر حجم االإنفاق على البحث 

الناجت  اإجمايل  من  والتطوير 

يف  العامل  دول  لبع�ض  املحلي 

العام 2006، مبا ن�صبته )%4( 

يف ال�صويد و)3%( يف الواليات 

واأملانيا  االأمريكية  املتحدة 

وكوريا  وبريطانيا  وفرن�صا 

ون�صبة  واإ�صرائيل،  اجلنوبية 

والرنويج  كندا  يف   )%2(

و�صنغافورة وبلغاريا
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اخلال�صة 

اأ�صبح الرتابط بني التعليم والتمكني اأمرا ثابتا وغدت    -1

اأهم عنا�صر االإنتاج يف  اأحد  املعرفة العلمية والتقنية 

االقت�صاد املعا�صر واأ�صبح توليدها وا�صتعمالها اأمران 

�صروريان للتنمية. ويعرف جمتمع املعرفة باأنه  ذلك 

املجتمع الذي يقوم اأ�صا�صًا على ن�صر املعرفة واإنتاجها 

لرتقية  و�صواًل  احلياة  جماالت  يف  بكفاءة  وتوظيفها 

احلياة االإن�صانية باطراد.

يف  املتعلمني  العمال  اأهمية  املتقدمة  الدول  اأدركت    -2

املجتمعات  قيام  و�صرورة  واالإنتاجية،  االإنتاج  زيادة 

بالدرا�صة  امللتحقني  ن�صبة  وتبلغ   . بالتعليم  امل�صندة 

الدرا�صة  يف  ومثلها   %100 الدول،  هذه  يف  االبتدائية 

الثانوية تقريبا ، اأما ن�صبة امللتحقني بالدرا�صة ما بعد 

الثانوية فاإنها ت�صل اإىل 50%. ويف ال�صلطنة، مت تبني 

العديد من ال�صيا�صات يف هذا االجتاه ،اأبرزها مبادرة 

والتدريب  التعليم  مبكانة  واالرتقاء  الرقمية  عمان 

وي�صتند   . التعليم حتى 2020م  اإ�صرتاتيجية  و�صياغة 

العقيدة  اإىل  ال�صلطنة  يف  والتعليمي  الرتبوي  النظام 

قابو�ض  ال�صلطان  جلاللة  ال�صامي  والفكر  االإ�صالمية 

خ�صائ�ض  واىل  للدولة  االأ�صا�صي  والنظام  �صعيد  بن 

املجتمع العماين ، كم�صادر فكرية.

كافة  يف  حقيقيا  تطورا  والتعليم  الرتبية  نظام  �صهد    -3

الكبار  وتعليم  االأمية  حمو  ن�صاط  وحظي  مراحله، 

العملية  عنا�صر  اأهم  الطلبة  ويعد  خا�ض.  باهتمام 

التعليمية ،وقد بلغ عدد طلبة التعليم احلكومي )531( 

األف للعام الدرا�صي 2010/2009م.اأما طلبة التعليم 

العام.  لنف�ض  األف   )56( عددهم  بلغ  فقد  اخلا�ض 

وهناك �صعي جاد اإىل تطوير التقومي الرتبوي ل�صمان 

والتعليم  الرتبية  على  االإنفاق  التعليم.وازداد  جودة 

من )263( مليون ريال عام 2000 اإىل )717( مليون 

اإجمايل  من  ي�صكل )%66(  وهو  عام )2010(،  ريال 

االإنفاق على قطاع التعليم.و�صهد متو�صط تكلفة تعليم 

الطالب ارتفاعًا م�صتمرًا.

�صهدت ن�صب االلتحاق االإجمايل حت�صنا وا�صحا لكن    -4

التح�صن كان اأو�صح بالن�صبة لالإناث خا�صة لل�صفوف 

)10-12(،  وحت�صنت ن�صب االلتحاق ال�صايف اأي�صا.

الدرا�صي  للعام  الدرا�صة  عن  االنقطاع  ن�صب  وبلغت 

االبتدائية  املرحلتني  يف  متدنية  ن�صبًا   ،2010/2009

واالإعدادية ، ومرتفعة ن�صبيًا يف املرحلة الثانوية.

،الطبيعة  والتعليم  الرتبية  قطاع  حتديات  ابرز  من    -5

لالرتقاء  واحلاجة  لل�صلطنة  ال�صعبة  الطبوغرافية  

باجلودة ، اإ�صافة اإىل ا�صتمرار االعتماد على احلكومة 

م�صدرًا رئي�صيًا لتمويل التعليم.

والكليات  اجلامعات  يف  املقبولني  الطلبة  عدد  اأزداد    -6

من )8567( يف العام 2001/2000، اإىل )23644( 

املقبولني  الطلبة  عدد  2010/2009،.وميثل  العام  يف 

)52%( من اإجمايل عدد الطلبة احلا�صلني على دبلوم 

العام  يف   %67 اإىل  الن�صبة  وارتفعت  العام،  التعليم 

 .2011/2010

العام  يف  اجلارية  العايل  التعليم  م�صروفات  بلغت    -7

بحوايل  مقارنة   ، ريال  مليون  ،حوايل )275(   2010

)103( مليون ريال عام 2000م. وبلغت تكلفة الطالب 

للعام  ريال    )5632( قابو�ض   ال�صلطان  جامعة  يف 

، 3698 رياال.ويف كليات  التقنية  الكليات  2010. ويف 

الدرا�صي  للعام   ، رياال   3815  ، التطبيقية  العلوم 

 .2010/2009

اإن�صاء  اإىل  العايل  التعليم  تطوير  متطلبات  دعت    -8

على  للمحافظة  واالإعتماد  اجلودة  ل�صمان  منظومة 

العمانية  الهيئة  اإن�صاء  وجاء  به،  واالإرتقاء  جودته 

لالإعتماد االأكادميي لتكون هي اجلهة املعنية بذلك.

العمرية  للفئة  العايل  بالتعليم  االلتحاق  ن�صبة  بلغت    -9

 2010 العام  تعداد  نتائج  مبوجب   ، �صنة   )24  -18(

التدري�صية  الكوادر  تعمني  ن�صبة  .وبلغت   )%23.4(

يف جامعة ال�صلطان قابو�ض )49%( يف عام 2008م ، 

و)11%( يف الكليات واجلامعات اخلا�صة.وازداد عدد 

اجلامعات اخلا�صة اإىل )5( جامعات ، وعدد الكليات 

اخلا�صة )19( كلية .والزالت هناك جمموعة حتديات 

تواجه هذا القطاع.

10-  اأن�صاأ جمل�ض البحث العلمي يف عام 2005م ، ليكون 

العلمي.  البحث  ل�صوؤون  املنظمة  الر�صمية  املوؤ�ص�صة 

ومع اأن منظمة اليون�صكو اأو�صت باأن تخ�ص�ض الدول 

البحث  على  لالإنفاق  ناجتها  من   )%1( نحو  النامية 

يف  العلمي  البحث  على  االإنفاق  ن�صبة  فاإن   ، العلمي 

وهي   ، الناجت  اإجمايل  من   %  0.17 بلغت  ال�صلطنة 

ن�صبة متوا�صعة جدا.

التي  اجلهات  تعدد  العايل  التعليم  حتديات  اأبرز  من   -11

ت�صرف على موؤ�ص�صاته مما يوؤدي اإىل ت�صتت اجلهود، 

واملوارد، و�صعف يف التخطيط االإ�صرتاتيجي له.
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�ض التقرير االأول عن التنمية الب�صرية يف ال�صلطنة،  لقد �صخنّ

ال�صاأن  تناول  عند  ا�صتح�صارها  املفيد  من  مهمة  حقيقة 

اإن   : تقول  احلقيقة  وتلك   . والدرا�صة  بالتحليل  ال�صحي 

االإنفاق على ال�صحة �صار يعامل على انه اإنفاق ا�صتثماري 

ال اإنفاق ا�صتهالكي ، فهو ا�صتثمار يف الب�صر ال يقل مردوده 

عن اال�صتثمار يف و�صائل االإنتاج املادية .

 ، الب�صر  تنمية  يف  الرئي�صية  االأركـــان  اأحــد  هي  فال�صحة 

االختيار  يف  وقــدراتــه  االإنــ�ــصــان  ن�صاط  مــن  يحد  وغيابها 

والعمل من اجل اإحراز التنمية والرفاهية االإن�صانية . وقد 

يوؤدي انت�صار االعتالالت ال�صحية اإىل انتكا�صات جمتمعية 

اقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا .

وقد �صاهمت النظم ال�صحية يف تغيري �صكل احلياة ومعدالت 

واالأمــرا�ــض  االأوبــئــة  مكافحة  خــالل  من  ال�صاملة  التنمية 

واحلد من الوفيات.

ب�صور  املجتمع  فئات  على  ال�صحية  االعــتــالالت  وتــوؤثــر 

يف  منهم  يعملون  الذين  وخا�صة  الفقراء  ال�صيما  متفاوتة 

الزراعة والعاملني يف جمال االأعمال اليدوية . كذلك فان 

يوؤثر ب�صكل خا�ض  الغذائية  الو�صع ال�صحي واحلالة  تدين 

على مدى قدرة االأطفال على االلتحاق بالدرا�صة. وقد اأ�صار 

عن  اجتماع  يف  لليابان  االأ�صبق  الــوزراء  رئي�ض  ها�صيموتو 

التحكم يف االأمرا�ض الطفيلية عام 2000م اإىل اأن برنامج 

مكافحة الطفيليات يف االأطفال يف اليابان عام 1950م ، كان 

احد اأ�صباب النمو الكبري الذي �صهدته اليابان يف ال�صنوات 

عالج  اإن  الدرا�صات  بع�ض  واأو�صحت   . للربنامج  الالحقة 

الطفيليات يف االأطفال يف الواليات املتحدة االأمريكية ميكن 

اأن ي�صاهم يف خف�ض التغيب عن املدار�ض بن�صبة 25%. لذا 

كان االهتمام ب�صحة جميع فئات املجتمع مبا يحقق عدالة 

توزيع الرعاية ال�صحية للجميع بدون حتيز لفئة اأو جن�ض ، 

هو احد ركائز تنمية الب�صر .

6 - 1 : النظام ال�صحي يف ال�صلطنة :

6 - 1 - 1 : بنية النظام ال�صحي :

مكونات  من  مرتابط  كيان   : باأنه  ال�صحي  النظام  يعرف 

عديدة مت�صابكة ، منها ما هو قطاعي وما هو م�صرتك بني 

القطاعات اإىل جانب املجتمع ذاته ، وهي يف جمملها حتدث 

اأثرا م�صرتكًا يف �صحة ال�صكان. ويوفر النظام ال�صحي يف 

ال�صلطنة خدمات تعزيزية ووقائية وعالجية وتاأهيلية ، وهو 

يرتكز على املحاور التالية :

واأعباء  ال�صحية  توفري اخلدمات  والعدالة يف  ال�صمولية   

االإنفاق ال�صحي .

املرتبطة  املواطنني  ومتطلبات  لتوقعات  اال�صتجابة   

بال�صحة.

ا�صتدامة التنمية ال�صحية .  

تعاون القطاعات ذات العالقة .  

الرعاية  منـــاذج  احــد  عــمــان  يف  ال�صحي  الــنــظــام  يعترب 

من   )%75.5( احلكومة  تنفق  حيث  احلكومية  ال�صحية 

اإجمايل امل�صروفات ال�صحية وهو ما يعادل )4.9%( من 

2008م(  عام  )تقديرات  احلكومية  امل�صروفات  اإجمايل 

ومتتلك ) 93.1 %( من اإجمايل امل�صت�صفيات و)%97.3( 

االأطباء  من   )%77.2( بها  ويعمل  امل�صت�صفيات  اأ�صرة  من 

و)91.6%( من املمر�صات و)80.7%( من الفئات الطبية 

ال�صحية  امل�صروفات  اإجمايل  تبلغ   . االأخــرى  امل�صاعدة 

الناجت  اإجمايل  من   )%  2.1( حــوايل  وخا�ض(  )حكومي 

ال�صحية  منظمة  تقديرات  )ح�صب  2008م  لعام  املحلي 

للفرد  العاملية( وهذا ميثل حوايل )176.5( ريال عماين 

دوالر  و600  اجلــاري  ال�صرف  �صعر  مبوجب  دوالر   459(

اأمريكي مبوجب تعادل القوة ال�صرائية( .

بلغ  فقد  احلكومي  ال�صحي  االإنفاق  من  الفرد  ن�صيب  اأما 

اأي ما يعادل )453(   ، اأمريكيا  عام  2008 )347( دوالر 

دوالرا مبوجب تعادل القوة ال�صرائية .وتبلغ ن�صبة م�صروفات 

امل�صروفات  اإجمايل  من  ال�صحة  على  ال�صخ�صية  االأفراد 

ال�صحية اخلا�صة ، 61.4% للعام 2008 .

يت�صم النظام ال�صحي املذكور بالمركزية تقدمي اخلدمات 

ال�صحية واتخاذ القرارات مما ا�صتلزم االهتمام باالإدارة 

ال�صلطنة  وواليــات  مناطق  يف  االإداري  والتطوير  ال�صحية 

للمتطلبات  اال�صتجابة  على  االأقــدر  باأنها  للقناعة  نتيجة 

اأن  ميكن  مما  اأعلى  وكــفــاءة  ب�صرعة  للمجتمع  ال�صحية 

يحققه النظام املركزي يف االإدارة .

ويف عام 2003م مت تطوير نظام الواليات ال�صحي وحتديثه 

من  عــدد  يف  ال�صحية  للخدمات  كــمــدراء  اأطــبــاء  وتعيني 

 )2005  -  2001( ال�صاد�صة  اخلطة  و�صهدت   . الواليات 

قيام العديد من الواليات باإعداد خططها لربامج التنمية 

مكافحة  برنامج  اأن  اإىل 

يف  االأطفال  يف  الطفيليات 

اليابان عام 1950م، كان احد 

الذي  الكبري  النمو  اأ�صباب 

ال�صنوات  يف  اليابان  �صهدته 

الالحقة للربنامج

االأركان  اأحد  هي  فال�صحة 

الب�صر،  تنمية  يف  الرئي�صية 

ن�صاط  من  يحد  وغيابها 

االختيار  يف  وقدراته  االإن�صان 

والعمل من اجل اإحراز التنمية 

والرفاهية االإن�صانية

يعترب النظام ال�صحي يف عمان 

ال�صحية  الرعاية  مناذج  احد 

احلكومية حيث تنفق احلكومة 

اإجمايل  من   )%75،5(

ما  وهو  ال�صحية  امل�صروفات 

اإجمايل  من   )%4،9( يعادل 

امل�صروفات احلكومية
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بها.  ال�صحية  امل�صاكل  وواقع  خ�صو�صية  لتعك�ض  ال�صحية 

االإداري  اال�صتقالل  خطة  تطبيق  بــدء  2003م  عــام  ويف 

 ، 2005م  عام  بنهاية  وا�صتكملت  املرجعية  للم�صت�صفيات 

وا�صتلزم ذلك اإعداد الكوادر املوؤهلة الإدارة تلك اخلدمات.

ومع اأن النظام ال�صحي يقوم على توفري الرعاية ال�صحية 

االأولية والرعاية الثانوية وامل�صتوى الثالث من الرعاية، اإال 

االأ�صا�صي  املدخل  هي  تعترب  االأولية  ال�صحية  الرعاية  اأن 

ال�صحية  الرعاية  خدمات  وتوفر  املجتمع.  �صحة  لتح�صني 

الثانوية وامل�صتوى الثالث من الرعاية عالجات للم�صكالت 

الطبية االأكرث تعقيدا وتقدم رعاية اأكرث مهارة وتخ�ص�صا. 

وتقدم الرعاية التخ�ص�صية من خالل م�صت�صفيات املناطق 

التابعة لوزارة ال�صحة وم�صت�صفى جامعة ال�صلطان قابو�ض 

وم�صت�صفيات اجلهات االأخرى مثل القوات امل�صلحة و�صرطة 

القطاع  م�صت�صفيات  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  ال�صلطانية  عــمــان 

اخلا�ض. ولتاليف  الهدر يف ا�صتخدام املوارد ، فقد مت و�صع 

نظام لالإحالة بني م�صتويات الرعاية ال�صحية املختلفة.

ويتاألف النظام ال�صحي يف ال�صلطنة من مكونات مت�صابكة 

العالقة  ذات  االأخــرى  والقطاعات  ال�صحي،  القطاع  هي: 

وهي  املجتمع  وم�صاركات  والتعليم،  البيئة  مثل  بال�صحة 

تعمل يف جمملها على حتديد الو�صع ال�صحي للمجتمع.

اأوال: القطاع ال�صحي :

الرعاية  خدمات  وتوفري  ن�صر  مهمة  ال�صحة  وزارة  تتوىل 

ال�صحية يف اأرجاء البالد والعمل على رفع امل�صتوى ال�صحي 

للمجتمع،حيث توفر 80% من امل�صت�صفيات و81% من اأ�صرة 

كما  2010م(،  عام  )بنهاية  بالبالد  املتوفرة  امل�صت�صفيات 

يعمل بها 78% من اإجمايل القوى العاملة يف املجال ال�صحي 

اإىل  واإ�صافة  املمر�صات.  من  و%83  االأطــبــاء  من  و%70 

الوزارة  فهنالك عدد من اجلهات احلكومية االأخرى التي 

توفر خدمات �صحية للعاملني بها وذويهم وكما مو�صح يف 

اجلدول )1-6(. 

ثانيا: القطاعات االأخرى ذات ال�صلة بال�صحة:

تدرك اجلهات املعنية بال�صاأن ال�صحي يف ال�صلطنة اأهمية 

والتعليم  واملياه  االإقليمية  والبلديات  البيئة  قطاعات  دور 

واالإ�ــصــكــان  والــ�ــصــبــاب  والـــزراعـــة  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية 

والكهرباء وغريها، يف حت�صني ال�صحة املجتمعية وترتبط 

ارتباطا وثيقا بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.

)الوحدة  الواليات  م�صتوى  على  ال�صحية  اللجان  ومتثل   

االأ�صا�صية للنظام ال�صحي( اأحد مظاهر تعاون القطاعات 

املختلفة يف جمال التنمية ال�صحية وهي جلان يتم تكوينها 

العالقة  ذات  والهيئات  الــوزارات  عن  ممثلني  اأع�صاء  من 

املرتبطة  املحلية  الق�صايا  من  لعدد  وتت�صدى  بال�صحة 

بال�صحة. وتهتم هذه اللجان ببحث جذور امل�صاكل ال�صحية 

اإيجاد احللول لها وو�صع اخلطط لتنفيذ هذه  والعمل على 

احللول بح�صد ما يتوافر لها من موارد لدى اأفراد املجتمع 

يف  ملمو�صا  جناحا  اخلــطــوة  هــذه  واأظــهــرت  وقطاعاته. 

الت�صدي لعدد من امل�صاكل ال�صحية.

االإطار )6-1( : اإ�صدار الئحة �صالمة الغذاء

يف �صهر يناير من العام 2010 ، اأ�صدرت وزارة البلديات 

التي  الغذاء  �صالمة  الئحة  املياه  وموارد  االقليمية 

االلتزام  ل�صمان  الغذاء  تداول  ن�صاط  ممار�صة  تنظم 

التلوث  من  الغذاء  وحماية  ال�صحية  باال�صرتاطات 

بال�صحة  �صارة  غري  الغذائية  املواد  تكون  اأن  و�صمان 

امل�صتهلك  ت�صليل  وعدم  االآدمي  لال�صتهالك  و�صاحلة 

و�صمان اإطالعه على موا�صفات املنتج الغذائي.

اجلدول )6-1(: جهات القطاع ال�صحي وخدماتها ال�صحية للعام 2010 

اأ�سرة امل�ست�سفياتامل�ست�سفياتاجلهة املقدمة للخدمات ال�سحية
املراكز ال�سحية اأو 

امل�ستو�سفات الطبية
العيادات

504692176وزارة ال�صحة

326031اخلدمات الطبية للقوات امل�صلحة

1503اخلدمات الطبية ل�صرطة عمان ال�صلطانية

14761م�صت�صفى جامعة ال�صلطان قابو�ض

01اخلدمات الطبية للديوان ال�صلطاين

09اخلدمات الطبية ل�صركة تنمية نفط عمان

7279814القطاع اخلا�ض

625757211824االإجمايل

امل�صدر: التقرير ال�صحي لوزارة ال�صحة 2010م  وبيانات مر�صلة من وزارة ال�صحة

على  ال�صحية  اللجان  متثل 

)الوحدة  الواليات  م�صتوى 

ال�صحي(  للنظام  االأ�صا�صية 

اأحد مظاهر تعاون القطاعات 

التنمية  جمال  يف  املختلفة 

ال�صحية

ال�صاد�صة  اخلطة  �صهدت 

)2001 - 2005( قيام العديد 

خططها  باإعداد  الواليات  من 

ال�صحية  التنمية  لربامج 

وواقع  خ�صو�صية  لتعك�ض 

امل�صاكل ال�صحية بها
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ثالثا: امل�صاركة املجتمعية:

هي عملية تتحمل فيها املجتمعات واالأ�صر واالأفراد م�صوؤولية 

ال�صحية  االأن�صطة  يف  وامل�صاركة  ال�صحة  على  املحافظة 

اآليات  و�صملت  املجتمع.  لتنمية  املبذولة  اجلهود  �صمن 

اإ�صراك املجتمع يف التنمية ال�صحية اإيجاد    جماعات دعم 

وزارة  من  وباإ�صراف  تطوعي  ب�صكل  لتعمل  املجتمع،  �صحة 

ال�صحة يف العديد من املجاالت ال�صحية، يف كل قرى ومدن 

واملتطوعات  املتطوعني  اأعداد  جملة  بلغت  ولقد  ال�صلطنة. 

اأكرث من 3000 ، ثلثهم من الرجال. وقد مت تدريب 75% من 

جمموعات الدعم على مهارات االت�صال.

ويجري دعم العديد من امل�صروعات التي تهدف اإىل حت�صني 

بني  والتعاون  املجتمع  م�صاركة  خــالل  من  النا�ض  �صحة 

احلياة  الأمناط  نزوى  م�صروع  »منها   ، املختلفة  القطاعات 

ال�صحية )الذي انطلق منذ عام 1999م(« » وقرية قلهات 

ال�صحية )منذ عام 2003(« » ومدينة �صور ال�صحية )منذ 

عام 2004م(« » و مبادرة القرى واالأحياء ال�صحية مب�صقط 

)منذ عام 2004م(« » ومدينة �صحار ال�صحية )منذ عام 

2006م(« »ومدينة �صاللة ال�صحية )منذ عام 2006م(«.

االإطار )6-2( : م�صابقة اأف�صل م�صروع �صحي 

قائم على م�صاركة املجتمع

والية لوى تفوز باملركز االأول يف م�صابقة اأف�صل م�صروع 

البيئي  واالإ�صالح  املجتمع  م�صاركة  على  قائم  �صحي 

نتيجة  امل�صروع  جناح  وجاء   :2006 للعام  وال�صحي 

ت�صافر جهود موؤ�ص�صات حكومية وخا�صة وجمموعة دعم 

العمانية واالأهايل. ويقوم  املراأة  �صحة املجتمع وجمعية 

امل�صروع على الت�صدي مل�صكلة ق�صور اخلدمات ال�صحية 

يف وادي رحب وتلوث املياه اجلوفية هناك.

6 - 1 - 2 : مظاهر تطور النظام ال�صحي :

احلا�صر،  الوقت  واىل  2000م  العام  منذ  الفرتة  �صهدت   

. كان من  لل�صلطنة  النظام ال�صحي  التطور يف  املزيد من 

اأبرزها تطبيق النظام الالمركزي ، اإ�صافة اإىل اإن�صاء وكالة 

للتخطيط يف وزارة ال�صحة  للتعبري عن اأهمية التخطيط 

يف جوانبه املختلفة . 

وقد اهتمت اخلطط يف هذه املرحلة والتي هي الثانية من 

مراحل التخطيط لوزارة ال�صحة ، بالتطوير النوعي بجانب 

التو�صع الكمي واجلغرايف للخدمات ال�صحية .

 2011 الثامنة  اخلم�صية  للخطة   - للتغيري  مقرتح  وهناك 

اأ�ــصــلــوب جــديــد يت�صمن ثــالث  اعــتــمــاد  يــجــري مبــوجــبــه 

م�صتويات من التخطيط :

خطة اإ�صرتاتيجية تت�صمن التوجهات واالأهداف العامة   -1

واالأولويات على امل�صتوى الوطني .

االإ�صرتاتيجية  اخلطة  من  م�صتوحاة  خم�صية  خطط   -2

على م�صتوى املناطق ال�صحية .

خطط حملية على م�صتوى الواليات .  -3

6 - 1 - 3 : متويل النظام ال�صحي :

بالرغم من االهتمام الذي اأولته دول العامل لتوفري الرعاية 

ال�صحية ملواطنيها ، اإال اأن متويل تكاليف توفري هذه الرعاية 

عبء  هو  فقط  لوحدها  احلكومية  املـــوارد  على  اعتمادًا 

كبري. فالتطور الذي ح�صل يف تكنولوجيا الرعاية ال�صحية 

وتنوعها قد فر�ض على الدول اقتناءها مع ارتفاع تكاليفها 

وذلك من اأجل تقدمي اأف�صل اخلدمات ال�صحية ملواطنيها. 

و�صبل  ال�صحية  الرعاية  تكاليف  بني  التوازن  اأ�صبح  ولقد 

تختلف  وال   ، املختلفة  العامل  دول  تواجه  م�صكلة  متويلها 

ال�صلطنة يف هذا عن باقي دول العامل .

ونتيجة لعدم وجود نظام متكامل حل�صابات تكاليف قطاع 

تقديرات  على  عادة،   ، االعتماد  يتم  ال�صلطنة  يف  ال�صحة 

ال�صحي  االإنفاق  و�صع  حتليل  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة 

اإجمايل  اأن  اإىل  التقديرات  تلك  وت�صري   . ال�صلطنة  يف 

اإجمايل  من   )%  2.1( حوايل  تبلغ  ال�صحية  امل�صروفات 

ما  اإذا  منخف�صة  ن�صبة  وهي  2008م  لعام  املحلي  الناجت 

دول  ثماين  اقل  ترتيبها بني  اإذ جاء   ، اأخرى  بدول  قورنت 

على م�صتوى العامل من حيث هذه الن�صبة واقل من املتو�صط 

اإقليم  ودول   )%  4.2( والبالغ  املتو�صط  �صرق  اإقليم  لدول 

جنوب �صرق اآ�صيا )3.8 %( . وبالرغم من اأنه لي�ض هناك 

املنظمات  تو�صي  اأو  لتحقيقها  الدول  ت�صعى  ن�صبة مرجعية 

الدولية بتحقيقها ، اإال اأنه قد اأ�صري يف بع�ض التقارير اإىل 

ن�صبة  عن  تقل  اأال  يجب  ال�صحية  امل�صروفات  اإجمايل  اأن 

  
1

)5%( من اإجمايل الناجت املحلي . 

1 William Savedoff . How Much Should Countries 
Spend on Health? Discussion Paper No 2- 200. 

نظام  وجود  لعدم  نتيجة 

تكاليف  حل�صابات  متكامل 

قطاع ال�صحة يف ال�صلطنة يتم 

تقديرات  على  عادة  االعتماد 

يف  العاملية  ال�صحة  منظمة 

ال�صحي  االإنفاق  و�صع  حتليل 

يف ال�صلطنة

املجتمع  اإ�صراك  اآليات  �صملت 

اإيجاد     ال�صحية  التنمية  يف 

جماعات دعم �صحة املجتمع، 

لتعمل ب�صكل تطوعي وباإ�صراف 

العديد  يف  ال�صحة  وزارة  من 

من املجاالت ال�صحية، يف كل 

قرى ومدن ال�صلطنة
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االأوربية )%8.4(  الدول  الن�صبة يف  متو�صط هذه  بلغ  وقد 

املتحدة  الــواليــات  يف  وبلغ   )%12.8( االأمريكيتني  ودول 

اأن ن�صبة امل�صروفات  االأمريكية )15.3%( . وبالرغم من 

ال�صحية من اإجمايل الناجت املحلي يف �صلطنة عمان ت�صاوت 

 )%2.5( املتحدة  العربية  االإمـــارات  من  كل  مع  تقريبًا 

والكويت )2.2%( ، اإال اأن ن�صيب الفرد من اإجمايل االإنفاق 

املقارنة  )الإمكانية  الــدويل  الــدوالر  ب�صعر  مقدرًا  ال�صحي 

بني الدول ح�صب القوة ال�صرائية للدوالر( يف �صلطنة عمان 

بلغ 600 دوالر دويل وهو حوايل اقل من ن�صف نظريه يف 

االإمارات العربية املتحدة وثلث نظريه يف الكويت . وتو�صح 

الفرد  ن�صيب  اأن  االإح�صائي،  امللحق  الــواردة يف  البيانات 

من اإجمايل االإنفاق ال�صحي يف الواليات املتحدة االأمريكية 

هو حوايل 12 �صعف ن�صيب الفرد يف �صلطنة عمان ، ويف 

اململكة املتحدة هو 6 اأ�صعاف ويف فرن�صا 8 اأ�صعاف . 

يعترب النظام ال�صحي يف �صلطنة عمان اأحد مناذج الرعاية 

ال�صحية احلكومية حيث اأن احلكومة تقوم بتمويل حوايل 

)75%( من اإجمايل امل�صروفات ال�صحية وهي من الن�صب 

املرتفعة عامليًا ، اإذ اأنها اأعلى ن�صبة بني دول جمل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربي . 

حيث  مــن  الــعــامل  دول  بــني  مــن   )23( املرتبة  حتتل  وهــي 

املتحدة )%87(  اململكة  بعد  . وجاءت  الن�صبة  ارتفاع هذه 

امل�صروفات  ن�صبة  بلغت  وقد   ، كاأمثلة   )%86( والدمنارك 

احلكومية على ال�صحة من اإجمايل امل�صروفات احلكومية 

لل�صلطنة )4.9%( وهي تعترب ن�صبة قليلة دوليًا حيث جاءت 

من بني اأقل 21 دولة من اإجمايل 191 على م�صتوى العامل 

يف تلك الن�صبة . اإال كانت الدولة االأقل من بني دول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربي.

وتراوحت ن�صبة امل�صروفات ال�صحية اخلا�صة بني )%16( 

و)24%( من اإجمايل امل�صروفات ال�صحية ملعظم ال�صنوات. 

اأما م�صروفات االأفراد ال�صخ�صية على ال�صحة فقد بلغت 

اإن   . اخلا�صة  ال�صحية  امل�صروفات  من   )%61( حــوايل 

جمال  يف  اخلا�ض  القطاع  م�صاركة  حمدودية  يعك�ض  ذلك 

على  اخلدمات  هــذه  عــبء  يوقع  مما   ، الطبية  اخلدمات 

يلقي  انه  كما   ، ال�صلطنة  يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  كاهل 

اأعباء مالية متزايدة على االأ�صر .

 وبالرغم من هذه االأعباء املتزايدة فاإنها الزالت االأقل اإذا 

عدا  فيما   ، اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بدول  قورنت  ما 

اململكة العربية ال�صعودية . اإذ جند اأن االإنفاق اخلا�ض على 

يف  ال�صحة  على  االإنفاق  اإجمايل  من   )%22( بلغ  ال�صحة 

كل من البحرين وقطر ، وتتحمل االأ�صر ما ن�صبته )%92( 

و)88%( من هذه النفقات على التوايل .

وبالرغم من اأن عددًا من الدول االأوربية ترتفع فيها ن�صبة 

م�صاركة احلكومات يف االإنفاق ال�صحي حيث يبلغ متو�صط 

الكلي على  االإنــفــاق  اإجــمــايل  مــن  االإنــفــاق اخلــا�ــض  ن�صبة 

االإنفاق  اأعباء  اأن  اإال   ، فقط   )%24( حوايل  فيها  ال�صحة 

يف  فينفقون  واالأفــــراد  االأ�ــصــر  تتحمله  اخلــا�ــض  ال�صحي 

املتو�صط ما ن�صبته )71%( من االإنفاق ال�صحي اخلا�ض . 

بلغت  حيث  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ذلك  يف  واختلفت 

االأ�صر  وتتحمل   )%54( اخلا�ض  ال�صحي  االإنــفــاق  ن�صبة 

واالأفراد اقل من ربع هذه امل�صروفات ال�صحية اخلا�صة. 

اإن تلك احلقائق تعك�ض قدرة خطط ال�صداد امل�صبقة اأو نظم 

التاأمني ال�صحي يف الواليات املتحدة االأمريكية على حتمل 

ال�صلطنة  يف  ال�صحي  النظام  ويهتم   . ال�صحية  االأعــبــاء 

بعدالة توزيع امل�صروفات ال�صحية وعدالة توزيع امل�صاهمات 

املالية جلميع فئات املجتمع . ففي التقرير اخلا�ض بال�صحة 

يف العامل ال�صادر عن منظمة ال�صحة العاملية عام 2000م 

ال�صحية  النظم  يف  املالية  االإ�صهامات  عدالة  يقيم  والذي 

جلميع الدول االأع�صاء يف هذه املنظمة ، ح�صلت ال�صلطنة 

وهو   )1 هو   االأعلى  )احلــد   )0.952( قــدره  موؤ�صر  على 

اجلدول)6-2(: تطور االإنفاق ال�صحي يف �صلطنة عمان 

2000200220042006املوؤ�سر
*
2007

*
2008

2.1 3.13.23.02.32.4% اإجمايل امل�صروفات ال�صحية من اإجمايل الناجت املحلي

82.383.882.782.378.775.5% امل�صروفات ال�صحية احلكومية من اإجمايل امل�صروفات ال�صحية

4.9 7.37.06.15.45.2% امل�صروفات ال�صحية احلكومية من اإجمايل امل�صروفات احلكومية

17.716.417.317.721.324.5% امل�صروفات ال�صحية اخلا�صة من اإجمايل امل�صروفات ال�صحية

65.161.160.457.761.361.4% م�صروفات االأفراد ال�صخ�صية على ال�صحة من اإجمايل امل�صروفات ال�صحية اخلا�صة

(US$) 254263295332375459ن�صيب الفرد من اإجمايل االإنفاق ال�صحي

(Int. $) 461535558526688600ن�صيب الفرد من اإجمايل االإنفاق ال�صحي

(US$) )209219244273296347ن�صيب الفرد من اإجمايل االإنفاق ال�صحي العام )احلكومي

(Int. $) )380447461433542453ن�صيب الفرد من اإجمايل االإنفاق ال�صحي العام )احلكومي

امل�صدر اإح�صائيات �صحة العامل  - منظمة ال�صحة العاملية 

اأولية
 *

احلكومية  امل�صروفات  ن�صبة 

اإجمايل  من  ال�صحة  على 

احلكومية  امل�صروفات 

وهي   )%4.9( لل�صلطنة 

حيث  دوليًا  قليلة  ن�صبة  تعترب 

دولة   21 اأقل  بني  من  جاءت 

من اإجمايل 191 على م�صتوى 

العامل يف تلك الن�صبة

قدرة  تعك�ض  احلقائق  تلك  اإن 

خطط ال�صداد امل�صبقة اأو نظم 

الواليات  يف  ال�صحي  التاأمني 

حتمل  على  االأمريكية  املتحدة 

االأعباء ال�صحية
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الرتتيب 57 من بني 191 من  تقدير مرتفع ، مما منحها 

الدول االأع�صاء لهذا املوؤ�صر بالتحديد . 

ن�صبية يف  اأن هناك عدالة  ويالحظ من اجلدول )6 -3( 

حتيز  وجــود  وعــدم  اإقليميًا  ال�صحية  امل�صروفات  توزيع 

اأو املناطق احل�صرية ، اإذ ح�صل االأفراد  ملنطقة العا�صمة 

يف بع�ض املناطق ذات الكثافة ال�صكانية املنخف�صة واملناطق 

ن�صيب  على  م�صقط  العا�صمة  منطقة  عن  ن�صبيًا  البعيدة 

مرتفع ب�صبب ارتفاع تكلفة توفري اخلدمات ال�صحية لتلك 

املناطق . 

وقد اأجريت العديد من الدرا�صات يف ال�صلطنة للبحث عن 

بدائل التمويل املتاحة واملعروفة دوليًا وبيان ما يتنا�صب منها 

من  وكان  القائمة  واالقت�صادية  االجتماعية  الظروف  مع 

بينها التاأمني ال�صحي الذي جلاأ اإليه كثري من دول العامل 

ال�صحي  النظام  ويهدف   . االجتماعي  التكافل  من  كنوع 

لي�ض  ال�صحية  واخلدمات  الرعاية  تقدمي  ا�صتمرارية  اإىل 

فقط من مفهوم املحافظة على موؤ�صرات التنمية ال�صحية 

واالجتماعية وحت�صينها ، واإمنا اإىل رفع م�صتوى فاعلية كلفة 

اخلدمات ال�صحية وتقدمي اخلدمات . وقد اأخذت ال�صلطنة 

بعدد من االإجراءات يف جمال التمويل :

فر�ض بع�ض الر�صوم الرمزية مقابل اإ�صدار امللف الطبي   

وعلى اال�صت�صارات الطبية والغرف اخلا�صة .

ا�صرتداد تكلفة عالج االإ�صابات ب�صبب حوادث املرور من   

�صركات التاأمني .

ا�صرتداد الر�صوم من امل�صتفيدين من العاملني يف القطاع   

اخلا�ض )الوافدين( .

من  ر�صوم  ا�صتيفاء  بدرا�صة  حاليًا  ال�صحة  وزارة  تقوم   

دخل املواطنني .

التكاليف يف  ملحا�صبة  وحدات  اإن�صاء  على  الوزارة  تعمل   

املوؤ�ص�صات ال�صحية .

6 - 2 : تطور خدمات الرعاية ال�صحية :

6 - 2 - 1 : املوؤ�ص�صات ال�صحية :

ارتفع  2010م  عــام  اإىل  2000م  عــام  مــن  الــفــرتة  خــالل 

ثالثة  و  حكومي  م�صت�صفى   )52( من  امل�صت�صفيات  عــدد 

 21.6 مبعدل  �صرير   5190 )وفيها  خا�صة  م�صت�صفيات 

�صرير لكل ع�صرة اآالف من ال�صكان(، اإىل )55( م�صت�صفى 

حكومي و)7( م�صت�صفيات خا�صة )حتتوي على 5757 �صرير 

مبعدل 17.7 �صريرًا لكل 10 اآالف من ال�صكان( . وارتفع 

والعيادات احلكومية  ال�صحية  وامل�صتو�صفات  املراكز  عدد 

من 161 اإىل 217 ومبعدل زيادة بلغ حوايل 35 %. وارتفع 

عدد العيادات اخلا�صة من 560 اإىل 814 . اأما عدم الزيادة 

امل�صت�صفيات )الــذي يظهر يف اجلــدول 6  اأ�صرة  اأعــداد  يف 

التي جاءت يف اخلطة  اال�صرتاتيجيات  من  كان  فقد   )4-

اإحالل  مت  قد  كان  اأن  بعد  وال�صابعة  ال�صاد�صة  اخلم�صية 

نوعية  مع  تتما�صى  حديثة  باأخرى  القدمية  امل�صت�صفيات 

اخلدمات ال�صحية املقدمة . وقد اأخذ يف االعتبار عند بناء 

اجلدول)6-3(: امل�صروفات ال�صحية املتكررة لوزارة ال�صحة ح�صب موازنات املناطق ال�صحية لعام 

2009م

املنطقة ال�سحية
امل�سروفات املتكررة

مليون  ر.ع.

ن�سيب الفرد من االإنفاق

ريال عماين

47.250حمافظة م�صقط

19.262حمافظة ظفار

25.075منطقة الداخلية

14.482منطقة �صمال ال�صرقية

17.677منطقة جنوب ال�صرقية

25.950منطقة �صمال الباطنة

15.651منطقة جنوب الباطنة

13.580منطقة الظاهرة

6.756حمافظة الربميي

4.5111منطقة م�صندم

2.576منطقة الو�صطى

امل�صدر : التقرير ال�صحي ال�صنوي لوزارة ال�صحة 2009م.

امل�صروفات االأخرى: م�صروفات ديوان عام الوزارة 12.0، املوازنة املركزية 46.2، املديرية العامة للتعليم والتدريب 11.1 وامل�صت�صفى ال�صلطاين 38.2.
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الدميوغرافية  والتغريات  ال�صكاين  النمو  امل�صت�صفيات  هذه 

ولذا فقد احتوت على اأعداد كافية من االأ�صرة خا�صة بعد 

االنخفا�ض يف اأعداد االأمرا�ض املعدية مثل حاالت املالريا 

وكذلك اأعداد الوالدات التي كانت تتطلب التنومي ، واأي�صًا 

تقليل  �صاأنها  من  متطورة  عالجية  تقنيات  اإدخــال  ب�صبب 

هذه  وكانت   . بامل�صت�صفى  واالإقــامــة  العالج  فــرتات  طــول 

العوامل جمتمعة قد اأدت اإىل انخفا�ض يف معدالت اإ�صغال 

بلغت حوايل )54%( مل�صت�صفيات  والتي  امل�صت�صفيات  اأ�صرة 

وزارة ال�صحة و)67%( للم�صت�صفيات احلكومية غري التابعة 

لوزارة ال�صحة خالل عام 2009م . 

لكل  امل�صت�صفيات  اأ�ــصــرة  توفر   )1  -  6( ال�صكل  ويعر�ض 

خالل  ال�صحية  املــنــاطــق  ح�صب  ال�صكان  مــن  اآالف   10

خا�صة  ال�صحية  املناطق  بع�ض  اأن  ويت�صح   . 2009م  عام 

اأقل من  اأعداد  بها  يتوفر  الباطنة  �صمال وجنوب  منطقتي 

اإذ   ، االأخــرى  باملناطق  مقارنة  لل�صكان  بالن�صبة  االأ�ــصــرة 

يتوفر بهما 9 و 9.9 �صرير لكل 10 اآالف من ال�صكان على 

التوايل ، مقارنة مبعدل وطني 17.7 �صرير لكل 10 اآالف 

امل�صت�صفيات  اأ�صرة  ا�صتخدام  درا�صة  اأن  غري  ال�صكان  من 

اأو�صحت انخفا�ض معدالت اإ�صغال االأ�صرة لتبلغ )%64.2( 

يف �صمال الباطنة و)54.7%( يف جنوب الباطنة خالل عام 

2009م وهي ن�صب تتقارب مع املناطق ال�صحية االأخرى . 

امل�صت�صفيات يف  اأ�صرة  نق�ض حقيقي يف  فلي�ض هناك  ولذا 

هاتني املنطقتني . كما يرتفع معدل توفر اأ�صرة امل�صت�صفيات 

بلغت  متدنية  اإ�ــصــغــال  مــعــدالت  مــع  م�صندم  حمافظة  يف 

حيث  مــن  املحافظة  هــذه  خل�صو�صية  نــظــرًا   )%21.2(

انخفا�ض عدد �صكانها ووقوعها يف �صمال البالد وتف�صلها 

اأرا�ض غري عمانية عن باقي البالد و�صرورة اأن تتوفر لها 

اخلدمات ال�صحية املنا�صبة .

ن�صتعني   ، الــتــعــاون  جمل�ض  دول  بــني  املــقــارنــة  والأغــرا�ــض 

باجلدول )6 -5( الذي يو�صح اأنه لي�صت هناك فروق كبرية 

اجلدول )6-4(: تطور اخلدمات ال�صحية للفرتة )2010-2000(

2010 2005 2000 البيان

اأعداد امل�صت�صفيات

50 49 47 وزارة ال�صحة

3 3 3 اخلدمات الطبية للقوات امل�صلحة

1 1 1 �صرطة عمان ال�صلطانية

1 1 1 جامعة ال�صلطان قابو�ض

0 0 0 �صركة تنمية نفط عمان

7 4 3 القطاع اخلا�ض

62 58 55 االإجمايل الوطني

اأعداد اأ�صرة امل�صت�صفيات

4692 4542 4534 وزارة ال�صحة

260 260 260 اخلدمات الطبية للقوات امل�صلحة

50 48 48 �صرطة عمان ال�صلطانية

476 294 297 جامعة ال�صلطان قابو�ض

0 0 0 �صركة تنمية نفط عمان

279 126 51 القطاع اخلا�ض

5757 5270 5190 االإجمايل الوطني

17،7 21.0 21.6 اأ�صرة امل�صت�صفيات لكل 10 اآالف من ال�صكان

مراكز �صحية / م�صتو�صفات

176 144 118 وزارة ال�صحة

45 44 43 جهات حكومية غري وزارة ال�صحة

217 188 161 االإجمايل الوطني

814 713 560 اإجمايل العيادات اخلا�صة

امل�صدر: التقرير ال�صحي ال�صنوي لوزارة ال�صحة لعام 2009م وبيانات مر�صلة من وزارة ال�صحة

ت�صمل العيادات ال�صينية والهندية وخمتربات طبية ومراكز ت�صخي�صية

اأ�صرة  ا�صتخدام  درا�صة  اأن 

امل�صت�صفيات اأو�صحت انخفا�ض 

لتبلغ  االأ�صرة  اإ�صغال  معدالت 

الباطنة  �صمال  يف   )%64.2(

و)54.7%( يف جنوب الباطنة 

خالل عام 2009م
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اأ�صرة امل�صت�صفيات يف حني  بني هذه الدول يف موؤ�صر توفر 

كان موؤ�صر توفر موؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية االأولية مرتفع 

ذلك  يف  عمان  �صلطنة  وارتفعت  وقطر  الكويت  من  كل  يف 

املوؤ�صر عن كل من االإمارات العربية املتحدة والبحرين . 

 6-2 - 2 : القوى العاملة ال�صحية :

متثل القوى العاملة ال�صحية اأحد اأهم ركائز تنمية وتطوير 

النظام ال�صحي ويعترب توفري القوى العاملة ال�صحية من 

التحديات الكبرية نظرا الأهمية توفري الفئات الفنية وتاأهيل 

ال�صحية  الرعاية  نوعية  حتديد  يف  منهم  املتخ�ص�صني 

ال�صحية  العاملة  للقوى  اأن  كما  العالجية.  واخلــدمــات 

ثلثي  من  يقرب  ما  لها  يخ�ص�ض  حيث  اقت�صادية  اأعباء 

االأنفاق الأي نظام �صحي. وقد �صهدت ال�صلطنة على مدى 

القوى  توفر  وموؤ�صرات  اأعــداد  يف  كبريا  تطورا  ال�صنوات، 

ال�صحية.  اخلدمات  منو  �صاحبت  والتي  ال�صحية  العاملة 

ويو�صح اجلدول )6 -6( وال�صكل )6 - 2( تطور موؤ�صرات 

لل�صكان  بالن�صبة  امل�صاعدة  والطبية  الطبية  الفئات  توفر 

جميع  �صهدت  حيث   . 2009م    -  2000 للفرتة  بال�صلطنة 

املوؤ�صرات تقريبًا حت�صنًا م�صطردًا . 

اجلدول )6 -5(: مقارنة موؤ�صرات توفر اأ�صرة امل�صت�صفيات وموؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية االأولية يف دول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

البحرين قطر الكويت اململكة العربية ال�سعودية االإمارات العربية املتحدة �سلطنة عمان

املوؤ�سر

)لكل 10000 من 

ال�سكان(

املعدل املعدل املعدل املعدل املعدل املعدل

19.7 16.6 18.0 22.1 18.6 19.6 اأ�صرة امل�صت�صفيات

0.2 2 2.3 0.8 0.3 0.7

موؤ�ص�صات الرعاية 

ال�صحية االأولية

امل�صدر: املوؤ�صرات ال�صحية احليوية لدول جمل�ض التعاون 2007م

الف�صل ال�صاد�س    التنمية ال�صحية :ا�صتثمار يف الب�صر

ال�صكل )6 - 1(: اأعداد اأ�صرة امل�صت�صفيات لكل 10 اآالف من ال�صكان ح�صب املناطق ال�صحية للعام 

2009م 

امل�صدر: التقرير ال�صحي ال�صنوي لوزارة ال�صحة لعام 2009م
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اإجمايل  من   %22 اأن  2009م  العام  بيانات  اأظهرت  وقــد 

االأطباء يعملون يف القطاع اخلا�ض كما يعمل فيه 59% من 

اأطباء االأ�صنان و 74% من ال�صيادلة و10% من املمر�صات. 

وهذا دليل علىدور القطاع اخلا�ض الهام يف توفري القوى 

العاملة ال�صحية بالبالد .

اأنه  اإال  العاملة  القوى  موؤ�صرات  يف  التح�صن  من  وبالرغم 

الزال هناك جمال ملزيد من التح�صن اإذا ما متت املقارنة 

مع الدول املجاورة خا�صة اأن هناك نق�صا يف بع�ض الفئات 

العاملة يف املجال ال�صحي مثل اأطباء االأ�صنان وال�صيادلة 

ال�صيدلة  جمال  يف  ال�صلطنة  وتعتمد    .)7-  6( اجلــدول 

على م�صاعدي ال�صيادلة وهم من خريجي معهد م�صاعدي 

مع  يتعاونون  الــذيــن  ال�صحة  لـــوزارة  التابع  ال�صيادلة 

ال�صيادلة كل يف جماله .

اجلدول )6 -6( : تطور بع�ض موؤ�صرات القوى العاملة يف قطاع ال�صحة

2009 2005 2000 البيان #

17.5 16.7 13.6 االأطباء لكل 10000 من ال�صكان

10.6 10.9 9.0 اأطباء العموم لكل 10000 من ال�صكان

6.9 5.7 4.5
*
االأخ�صائيون لكل 10000 من ال�صكان 

2.0 1.8 1.1 اأطباء االأ�صنان لكل 10000 من ال�صكان

3.4 3.0 2.1 ال�صيادلة لكل 10000 من ال�صكان

38.1 37.0 32.6 املمر�صون لكل 10000 من ال�صكان

2.2 2.2 2.4 ن�صبة املمر�صني/املمر�صات  لالأطباء

1.5 1.9 2.0
*
اأطباء العموم لكل اخت�صا�صي 

1.0 1.3 1.6 اأ�صرة امل�صت�صفيات لكل طبيب

0.4 0.6 0.7 اأ�صرة امل�صت�صفيات لكل ممر�ض

امل�صدر: التقرير ال�صحي ال�صنوي لعام 2009م

* ت�صمل فئة االأخ�صائيون االأطباء االإداريون.   
 )املوؤ�صرات ال ت�صمل اخلدمات الطبية للقوات امل�صلحة لعدم توفر البيانات (

#

2009م  العام  بيانات  اأظهرت 

االأطباء  اإجمايل  من   %22 اأن 

اخلا�ض  القطاع  يف  يعملون 

اأطباء  كما يعمل فيه 59% من 

االأ�صنان و 74% من ال�صيادلة 

و10% من املمر�صات

يف  التح�صن  من  بالرغم 

موؤ�صرات القوى العاملة اإال اأنه 

من  ملزيد  جمال  هناك  الزال 

املقارنة  متت  ما  اإذا  التح�صن 

اأن  خا�صة  املجاورة  الدول  مع 

الفئات  هناك نق�صا يف بع�ض 

العاملة يف املجال ال�صحي مثل 

اأطباء االأ�صنان وال�صيادلة 

الف�صل ال�صاد�س    التنمية ال�صحية :ا�صتثمار يف الب�صر

ال�صكل )6 - 2(: تطور موؤ�صرات توفر الفئات الطبية بالن�صبة لل�صكان

                 امل�صدر: التقرير ال�صحي ال�صنوي لعام 2009م
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6 - 2 - 3 : تعليم وتدريب الفئات الطبية والطبية امل�صاعدة :

و�صاهمت اجلهود املبذولة يف جمال التعليم الطبي وال�صحي 

 ، ــرية   االأخ ال�صنوات  خالل  جيدة  تعمني  ن�صب  حتقيق  يف 

التخ�ص�صي  للتمري�ض  معهد  افتتاح  مت  2001م  عام  ففي 

يوفر برامج متري�ض تخ�ص�صية : )متري�ض الكلى والعناية 

احلرجة لالأطفال وحديثي الوالدة والقبالة والعناية املركزة 

 . التمري�ض(  واإدارة  النف�صية  ال�صحة  ومتري�ض  للكبار 

ال�صجالت  فنيي  لتدريب  معهد  اإن�صاء  مت  عام 2002م  ويف 

الطبية . ويبلغ اإجمايل املعاهد التي تديرها وزارة ال�صحة 

وحتى  تاأ�صي�صها  بداية  منذ  خريجيها  عدد  بلغ  معهدًا   17

الطبية  الفئات  من  خريجا   10379  ، 2010م  عام  نهاية 

�صاهمت  كما  االأ�صا�صي.  الدبلوم  م�صتوى  على  امل�صاعدة 

م�صاعدة  طبية  فئات  تخريج  يف  قابو�ض  ال�صلطان  جامعة 

على م�صتوى البكالوريو�ض يف جمال التمري�ض واملختربات 

تخريج  يف  اخلا�ض  التعليم  موؤ�ص�صات  و�صاهمت   . الطبية 

الفئات الطبية والطبية امل�صاعدة ، حيث اأن�صئت كلية عمان 

الطبية يف عام 2002/2001م والتي توفر برنامج لتخريج 

االأطباء وبرنامج لل�صيادلة وجامعة نزوى التي توفر برنامج 

لتخريج �صيادلة واأخر لتخريج فئة التمري�ض على م�صتوى 

البكالوريو�ض منذ العام )2004-2005(. ويو�صح اجلدول 

)6 -8( م�صاهمة موؤ�ص�صات التعليم العايل يف تخريج اأعداد 

من الفئات الطبية والطبية امل�صاعدة . 

اجلدول )6 -8(: خمرجات موؤ�ص�صات التعليم 

العايل )على م�صتوى البكالوريو�ض( للفئات الطبية 

والطبية امل�صاعدة 

خمتربات 

طبية
ال�سيادلة التمري�ض االأطباء ال�سنوات

59 2000

91 2005

86 2006

19 18 44 91 2007

22 33 77 126
*
2008 

31 107 126 172
*
2010

* الزيادة يف اأعداد اخلريجني ب�صبب  خريجي كلية عمان الطبية
امل�صدر : وزارة ال�صحة )اأر�صلت ب�صكل مبا�صر( 

اإن�صاء  مت  فقد  االخت�صا�صيني  االأطباء  تدريب  جمال  ويف 

جمل�ض عمان لالخت�صا�صات الطبية يف عام 1994م. ويقوم 

املجل�ض بتدريب االأطباء يف جمال الدرا�صات العليا يف عدد 

من التخ�ص�صات؛ ويتم قبول حوايل 60 - 70 طبيبًا �صنويًا 

يف  منهم  الدار�صني  جمموع  بلغ  جماالت  عدة  يف  للدرا�صة 

التخ�ص�صي  التدريب  ويف  طبيبًا.   )  324(  ،  2009 نهاية 

لالأطباء فان هناك 86 طبيبا يف نهاية عام 2009م يدر�صون 

لعدد  باالإ�صافة  خمتلفة  تخ�ص�صات  يف  ال�صلطنة  خــارج 

)18( اأنهوا درا�صتهم التخ�ص�صية خالل عام 2009م .

6 – 3 : تطور موؤ�صرات الو�صع ال�صحي :

التنمية  �صعيد  على  مهمة  اإجنــــازات  ال�صلطنة  حققت 

ال�صحية  امللحوظ يف احلالة  التطور  انعك�صت يف  ال�صحية 

يف  للتطور  طبيعية  كنتيجة  ذلك  وياأتي  العماين  للمجتمع 

االأو�صاع  تطور  اإىل  اإ�صافة  ال�صحية  والرعاية  اخلدمات 

املحافل  اأ�صادت  وقد  والبيئية.  واالجتماعية  االقت�صادية 

واملنظمات الدولية املهتمة بق�صايا التنمية ال�صحية، بجهود 

ال�صلطنة  التي حققتها  النظام ال�صحي وثمنت االجنازات 

على مدى ال�صنوات ال�صابقة .فقد اأحرزت ال�صلطنة املرتبة 

النظام  لكفاءة  بالن�صبة  العامل  دول  م�صتوى  على  االأوىل 

ال�صحي يف رفع امل�صتوى ال�صحي واملرتبة الثامنة من حيث 

كفاءة النظام ال�صحي ب�صكل عام على م�صتوى دول العامل . 

وجاء ذلك يف حتليل للنظم ال�صحية اأجرته منظمة ال�صحة 

العاملية و�صمل 191 دولة خالل عام 2000/99م . وقد ابرز 

تقرير املنظمة ال�صلطنة كنموذج رائد على اإمكانية اإحداث 

زمنية  فــرتة  خــالل  ال�صحي  الو�صع  يف  جذرية  تغيريات 

الوا�صح  وااللتزام  الواعية  االإدارة  توافرت  ما  اإذا  ق�صرية 

من الدولة وامل�صاندة الفعالة من املجتمع. 

وال�صلطنة هي اإحدى دول الدخل املرتفع )ح�صب ت�صنيف 

بها  املقيمني  الــ�ــصــكــان  اإجــمــايل  ويــبــلــغ  ــــدويل(  ال الــبــنــك 

لل�صكان  العام  التعداد  نتائج  ح�صب  ن�صمة  مليون   2.774

و%29.4  مواطنني   %70.6 حــوايل  منهم  2010م.  للعام 

اجلدول )6 -7( : مقارنة القوى العاملة باملجال ال�صحي يف دول جمل�ض التعاون لعام 2007م

البحرين قطر الكويت اململكة العربية ال�سعودية االإمارات العربية املتحدة �سلطنة عمان
الفئة

املعدل املعدل املعدل املعدل املعدل املعدل

21.4 22.5 18.0 21.0 19.3 17.9 االأطباء

3.2 6.5 3.0 2.5 4.3 1.9 اأطباء االأ�صنان

6.2 10.7 5.0 6.2 5.9 3.3 ال�صيادلة

41.9 56.7 36.0 38.7 40.9 39.2 املمر�صات واملمر�صون

امل�صدر: املوؤ�صرات ال�صحية احليوية لدول جمل�ض التعاون /2007م

يف  املبذولة  اجلهود  �صاهمت 

جمال التعليم الطبي وال�صحي 

جيدة  تعمني  ن�صب  حتقيق  يف 

خالل ال�صنوات االأخرية
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فيه  ت�صل  فتيا  جمتمعا  الزال  العماين  واملجتمع  وافدين. 

ن�صبة االأطفال اقل من خم�ض �صنوات يف العمر اإىل %13.5 

واالأطفال اقل من اخلام�صة ع�صر من العمر 35.3%. ومتثل 

�صنة( حوايل %27.2  االإجنــاب )49-15  االإنــاث يف عمر 

االإناث.  جمموع  من  و%55  العمانيني  ال�صكان  اإجمايل  من 

وال �صك اأن الرتكيب ال�صكاين يف �صكله احلايل يلقي باأعباء 

ال�صحية  فامل�صكالت   . ال�صحي  النظام  على  اإ�صافية 

من  مهم  جزء  على  ت�صتحوذ  واالأمومة  بالطفولة  املرتبطة 

اقل  االأطفال  ن�صبة  ت�صكل  حيث   ، ال�صحي  النظام  جهود 

من خم�ض �صنوات يف العمر واالإناث يف �صن االإجناب، معا، 

حوايل 40%  من اإجمايل ال�صكان العمانيني. كما اأن ن�صبة 

االأمرا�ض  بع�ض  ت�صاهم يف جلب  ن�صبيا  املرتفعة  الوافدين 

املتوطنة يف بالد غري �صلطنة عمان مثل املالريا وكذلك يف 

ن�صر بع�ض االأوبئة مثل ما حدث موؤخرا مع اأنفلونزا الطيور 

واأنفلونزا ات�ض 1 اإن 1. 

االإطار )6-3( : موؤ�صرات �صحية مقرتحة

الو�صع  موؤ�صرات  قيا�ض  بعملية  االرتقاء  اجل  من   

قيا�ض  م�صتلزمات  تهيئة  على  العمل  يقرتح  ال�صحي، 

نوعيا(   املعدلة  احلياة  )�صنوات  مبقيا�ض  مايعرف 

QALY  والذي يقي�ض العبء الذي ي�صببه املر�ض على 
قيمة  لقيا�ض  ي�صتخدم  ونوعيا.وهو  كميا  مقا�صا  احلياة 

واإجراء  الطبي  التدخل  جمال  يف  تنفق  التي  االأموال 

مايعرف بتحليل )الكلفة –املنفعة( الذي ي�صاعد بدوره 

يف حت�صني تخ�صي�ض املوارد الطبية اإىل اأكرث املجاالت 

املعدلة  احلياة  �صنوات  مقيا�ض  هنالك  فائدة.كذلك 

.   DALY مبوجب االإعاقة

وميكن اإيجاز مالمح التح�صن يف الو�صع ال�صحي للمجتمع 

الوقت  واىل  2000م  الــعــام  منذ  الــفــرتة  خــالل  العماين 

احلا�صر يف االآتي :

متو�صط  وارتفاع  الوفيات  معدالت  انخفا�ض   :  1  -  3  -  6

العمر املتوقع :

�صهدت ال�صلطنة انخفا�صا ملحوظا يف معدل الوفيات اخلام 

حيث انخف�ض من 3.7 عام 2000م  اإىل 2.9 عام 2010م . 

كما انخف�صت معدالت الوفيات النوعية ، اإذ انخف�ض معدل 

العام  لكل 1000 مولود حي يف  الر�صع  من 16.7  وفيات 

الوفيات  معدل  وانخف�ض  2010م  عام   10.2 اإىل  2000م 

دون اخلام�صة من 21.7 اإىل 12.3 لنف�ض الفرتة. 

اجلدول )6 -9( : تطور توقع احلياة عند الوالدة 

ومعدل الوفيات اخلام يف �صلطنة عمان

2010 2005 2000 البيان

73.3 74.3 73.4 توقع احلياة عند الوالدة )�صنة(

70.8 73.2 72.5 الذكور

76.2 75.4 74.3 االإناث

2.9 2.5 3.7

معدل الوفيات اخلام)لكل 1000 

من ال�صكان(

امل�صدر:  - التقرير ال�صحي ال�صنوي لوزارة ال�صحة عام 2009م . + وزارة 

ال�صحة

اجلدول ) 6-10( :تطور معدالت وفيات الر�صع 

ودون اخلام�صة واالأمهات ومعدل االإمال�ض

2010 2005 2000 البيان

10.2 10.28 16.7
معدل وفيات الر�صع )لكل 1000 

مولود حي(

12.3 11.05 21.7
معدل وفيات دون اخلام�صة )لكل 

1000 مولود حي(

7.9 9.1 10
معدل االإمال�ض )مواليد موتى( 

)لكل 1000 مولود(

26.4 15.4 16.1
معدل وفيات االأمهات )لكل 

100000 مولود حي(

امل�صدر:  - التقرير ال�صحي ال�صنوي لوزارة ال�صحة عام 2009م . + وزارة 

ال�صحة

لقد افتقرت ال�صلطنة لوجود نظام اإلزامي لت�صجيل املواليد 

تطبيقه يف  بداأ  املدين حتى  الت�صجيل  والوفيات كجزء من 

ال�صنوات  الوفيات يف  موؤ�صرات  وكانت  ؛  مايو عام 2004م 

وامل�صوح  الــدرا�ــصــات  خــالل  مــن  تقديرها  يتم  ذلــك  قبل 

بيانات  على  االعتماد  بداأ  وقد  وال�صحية.  الدميوغرافية 

املوؤ�صرات  تقدير  يف  والوفيات  املواليد  بالغات  ت�صجيل 

وتقارير  درا�ــصــات  اأظهرت  اأن  بعد  2007م  عــام  احليوية 

بوزارة ال�صحة العمانية )مل يتم ن�صرها( ارتفاع يف ن�صب 

باالعتماد  ي�صمح  مبا  البالغات  هذه  ت�صجيل  يف  التغطية 

ارتفاع معدل  عليها. ولذا يالحظ من اجلــــــدول )6 -9( 

2009م  عــام  يف  احلياة  توقع  وانخفا�ض  اخلــام  الوفيات 

مقارنة بعام 2005م وذلك ب�صبب اختالف طرق احل�صاب 

كما ذكر . ويتوقع اأن تكون التقديرات يف عام 2009م هي 

التقديرات ال�صحيحة.

ـــدول )10-6(  اجل ــــواردة يف  ال الــبــيــانــات  اأظــهــرت  كما   

انخفا�صًا حادًا يف معدل وفيات الر�صع ومعدل وفيات دون 

اخلام�صة، ويعزى ذلك لنف�ض ال�صبب وهو اختالف يف طرق 

التقدير واإن كانت بيانات عام 2009م واملقدرة با�صتخدام 

على  توؤكد  الوفيات  ت�صجيل  بيانات  من  املبا�صرة  الطرق 

انخفا�ض هذه املعدالت. 

يف  ال�صكاين  الرتكيب  اأن 

باأعباء  يلقي  احلايل  �صكله 

اإ�صافية على النظام ال�صحي. 

املرتبطة  ال�صحية  فامل�صكالت 

ت�صتحوذ  واالأمومة  بالطفولة 

جهود  من  مهم  جزء  على 

النظام ال�صحي
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كما يالحظ اأي�صًا تذبذب معدل وفيات االأمهات على مدى 

ال�صنوات اإذ كان 16.1 عام 2000م انخف�ض اإىل 15.4 عام 

اإىل  االإ�صارة  وجتدر   . 2010م  عام   26.4 اإىل  ثم  2005م 

اأن قلة عدد وفيات االأمهات وح�صاب املوؤ�صر لكل 100 األف 

يوؤدي  الوفيات  اأعــداد  ب�صيط يف  اأي تغري  مولود حي يجعل 

اإيل تغري ملحوظ يف معدل وفيات االأمهات. فقد مت ت�صجيل 

املعدل يف  رفع  اأمهات عام 2002م )مما  وفيات  18 حالة 

تلك ال�صنة اإىل 37.5( وهو اأكرب عدد مت ت�صجيله على مدى 

منذ  �صنويا  الوفيات  اأعداد  تراوحت  اإذ  ال�صابقة  ال�صنوات 

عام 1995م وحتى عام 2008م ما بني 6 و 12 حالة �صنويا 

ال�صحة  وزارة  من  االأمهات  وفيات  بالغات  عن  )بيانات 

ت�صتخدم يف ح�صاب املوؤ�صرات وال يتم ن�صر التفا�صيل(.

ولغر�ض مقارنة هذه املوؤ�صرات يف ال�صلطنة مع مثيالتها يف 

و)4-6(  بال�صكلني )6 -3(   ن�صتعني  التعاون،  دول جمل�ض 

وفيات  ومعدل  اخلــام  الوفيات  معدل  ارتفاع  يتبني  حيث 

الر�صع يف كل من اململكة العربية ال�صعودية و�صلطنة عمان 

على التوايل مما اأنعك�ض على خف�ض متو�صط العمر املتوقع 

اململكة  من  كل  وتت�صابه   . الدولتني  هاتني  الــوالدة يف  عند 

من  البالد  اأطرف  ترامي  يف  وال�صلطنة  ال�صعودية  العربية 

مقارنة  الوافدين  ن�صب  اأقــل  وجــود  وكذلك  امل�صاحة  حيث 

بع�ض  على  تنعك�ض  قد  العوامل  وهــذه  املجل�ض  دول  بباقي 

الوفيات  موؤ�صرات  بــاأن  علما  الوفيات،  خا�صة  املوؤ�صرات 

فقط  للعمانيني  تقديرها  مت  عمان  ل�صلطنة  واخل�صوبة 

الدول  بع�ض  موؤ�صرات  ت�صملهم  والتي  الوافدين  ت�صمل  وال 

االأخرى.

االإطار )6-4( : اال�صرتاتيجة الوطنية لرعاية 

امل�صنني

ال�صحة  وزارة  اأعلنت   2007 العام  من  اأكتوبر  �صهر  يف 

عن و�صع اال�صرتاتيجة الوطنية لرعاية امل�صنني. وتهدف 

هذه اال�صرتاتيجية اإىل تامني الرعاية ال�صحية املتكاملة 

للم�صنني )�صتني �صنة فاأكرث(الذين كانوا ي�صكلون ن�صبة 

5.2% من العمانيني ون�صبة 4.1% من اإجمايل ال�صكان 

النظرة  تعزيز  اإىل  تهدف  كما   .  2010 تعداد  مبوجب 

االيجابية لل�صيخوخة ودعم دور االأ�صرة واملجتمع املدين 

التنمية  وزارة  تبنت   2011 عام  امل�صنني.ويف  رعاية  يف 

االجتماعية بالتعاون مع وزارة ال�صحة ، برنامج الرعاية 

املنزلية للم�صنني.

6- 3 - 2 : انخفا�ض يف معدالت اخل�صوبة:

2000م  عام   32.6 من  اخلام  املواليد  معدالت  انخف�صت 

الكلي  اخل�صوبة  معدل  وانخف�ض  2010م  عام   29.2 اإىل 

من 4.7 طفل لكل امراأة يف �صن االإجناب اإىل 3.3 يف نف�ض 

الفرتة .

املواليد  معدالت  انخف�صت 

اخلام من 32.6 عام 2000م 

2009م  عام   29.5 اإىل 

اخل�صوبة  معدل  وانخف�ض 

الكلي من 4.7 طفل لكل امراأة 

اإىل 3.3 يف  االإجناب  �صن  يف 

نف�ض الفرتة
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ويعزى انخفا�ض اخل�صوبة اإىل عدة عوامل منها : ارتفاع 

ن�صب التعليم خا�صة لالإناث  وارتفاع متو�صط �صن الزواج. 

كبري  ب�صكل  ــوالدات  ال بني  املباعدة  خدمات  �صاهمت  كما 

ارتفاع  لوحظ  وقــد  هــذا   . اخل�صوبة  مــعــدالت  خف�ض  يف 

م�صتويات اخل�صوبة خالل 2009م مما اأدى اإىل ارتفاع يف 

اأن االرتفاع يف  معدل الزيادة الطبيعية . وتو�صح البيانات 

اأعداد املواليد قد ي�صتمر ب�صبب فرتات اخل�صوبة املرتفعة 

كانت  اأنها  اإال  الت�صعينات  واأوائــل  الثمانينات  اأواخر  خالل 

اأكرب من التوقعات وحتتاج ملتابعة ودرا�صة .

6 - 3 - 3 : تطور خدمات ومرا�صة االأمومة والطفولة:

اأقل من 5 �صنوات  يعود اهتمام النظام ال�صحي باالأطفال 

الأنهم  فقط  لي�ض   ، االإجنـــاب  �صن  يف  واالإنـــاث  العمر  يف 

ي�صكلون معا، مبوجب نتائج تعداد العام 2010، حوايل %41 

من اإجمايل ال�صكان العمانيني ولكن اأي�صا لكون هذه الفئات 

عر�صة للعديد من املخاطر ال�صحية.

اأن  كــمــا   ، االإجــهــا�ــض  ن�صب  حت�صن  تــو�ــصــح  والــبــيــانــات 

املتابعة خالل احلمل  زيارات  متو�صط عدد  االنخفا�ض يف 

من 8.6 زيارة خالل 2005م اإيل 6.3 خالل عام 2009م 

ٌيعزى لتغيري �صيا�صة املتابعة وتخفي�ض عدد زيارات املتابعة 

الالزمة . كما اأن هناك زيادة يف ن�صب الالتي يباعدن بني 

احلمل واالآخر  بفرتات 3 �صنوات اأو اأكرث من 32.7% عام 

2000م اإيل 37.9 % عام 2010م. وانخف�صت ن�صبة الالتي 

بـ  مقارنة  % عام 2010م  اإىل 27.9  الدم  فقر  يعانني من 

36.5% عام 2000م.(. 

ويف جمال �صحة الطفل فهناك اهتمام كبري بتغذية االأطفال 

معدل  اإن  وجد  وقد  الطفل.  �صحة  على  اأثــر  من  لذلك  ملا 

والطاقة  الربوتني  نق�ض  من  الناجتة  التغذية  �صوء  حدوث 

)ال�صعرات الربوتينية( قد بلغ 6،9 لكل 1000 طفل اقل من 

خم�ض �صنوات يف العمر خالل عام 2010م مقارنة مبعدل 

قدره 15 عام 2000م )اجلدول 6 -13( .

اجلدول ) 6 -13(: �صوء التغذية الناجت عن نق�ض 

ال�صعرات الربوتينية يف االأطفال اأقل من 5 �صنوات 

يف العمر 

2010 2005 2000 ال�سنوات

6.9 22 15 املعدل لكل 1000 طفل اقل من 5 �صنوات

8.6 7.1 6.8 )%( احلاالت احلادة

% احلاالت التي مت تنوميها 

بامل�صت�صفيات اإىل اإجمايل احلاالت

3.7 5.7 4.8 لعالج �صوء التغذية

10.5 10.3 18.2 لعالج اإمرا�ض م�صاحبة

0 3 0 الوفيات املتعلقة ب�صوء التغذية

امل�صدر:  - التقرير ال�صحي ال�صنوي لوزارة ال�صحة عام 2009م . + وزارة 

ال�صحة

ومبراجعة البيانات املتوفرة عن معدل انت�صار �صوء التغذية 

 5 مــن  اأقــل  االأطــفــال  يف  الربوتينية  بال�صعرات  املرتبطة 

قورنت   ما  اإذ  مرتفعة  املعدالت  كانت  العمر،  يف  �صنوات 

اجلدول )6 -11( : تطور معدالت املواليد اخلام و اخل�صوبة الكلي

2009 2005 2000 البيان

29.5 24.8 32.6 معدل املواليد اخلام)لكل 1000 من ال�صكان(

3.3 3.1 4.7 معدل اخل�صوبة الكلي)مولود لكل �صيدة 49-15(

امل�صدر: وزارة االقت�صاد الوطني ، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي اأعداد خمتلفة.

اجلدول)6-12(: تطور موؤ�صرات ومرا�صة االأمومة )موؤ�ص�صات وزارة ال�صحة(

2010 2005 2000 امل�سعرات )املوؤ�سرات(

6.2 8.6 7.9  متو�صط عدد الزيارات اأثناء احلمل

27.9 33.1 36.5 % حاالت فقر الدم

1.27 0.9 1.0 % حاالت �صغط الدم

0.6 0.6 0.9 % الالئى مل يراجعن عيادة احلوامل

1.0 1.29 1.3  ن�صبة عدد الزيارات بعد الوالدة اإىل احلوامل امل�صجالت 

24.4 20.7 23.7 % من باعدن بني الوالدات اأقل من �صنتني

35.2 39.8 32.7 % من باعدن بني الوالدات اأكرث من 3 �صنوات

100 82.5 81.0  املواليد ذو الوزن املنخف�ض ) لكل 1000 مولود حي(

123.4 129.5 150.5 عدد حاالت االإجها�ض )لكل 1000 مولود حي(

9.3 9.2 11.9 معدل االإجها�ض ) لكل   1000�صيدة عمرها 15- 49 �صنة (، )2009(

امل�صدر: التقرير ال�صحي ال�صنوي لعام 2009م وبيانات مر�صلة من وزارة ال�صحة

الالتي  ن�صب  يف  زيادة  هناك 

واالآخر   احلمل  بني  يباعدن 

اأكرث  اأو  �صنوات   3 بفرتات 

اإيل  2000م  عام   %32.7 من 

37.9 % عام 2010م

�صوء  حدوث  معدل  اإن 

نق�ض  من  الناجتة  التغذية 

)ال�صعرات  والطاقة  الربوتني 

لكل   6.9 بلغ  قد  الربوتينية( 

خم�ض  من  اقل  طفل   1000

عام  خالل  العمر  يف  �صنوات 

قدره  مبعدل  مقارنة  2010م 

15 عام 2000م
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مراجعة  اأن  كما   . عمان  ل�صلطنة  مماثل  دخل  ذات  بدول 

بيانات ال�صحة املدر�صية لعام 2009م اأظهرت اأن 12% من 

اأطفال ال�صف االأول الدرا�صي و18.6% من طالب ال�صف 

يعانون  االأ�صا�صي  والتعليم  العام  التعليم  ال�صابع يف مرحلة 

من نق�ض الوزن بالن�صبة لل�صن واأن 17.2% و21.5%، على 

التوايل، يعانون من فقر الدم التغذوي.

وقد اأو�صحت اإحدى الدرا�صات النوعية التي اأجرتها وزارة 

ال�صحة عام 2002م اأن االأ�صباب الرئي�صية الرتفاع معدالت 

�صوء التغذية لدى االأطفال هي غياب الوعي ال�صحي لدى 

وتعدد  لالأطفال  ال�صليمة  التغذية  وطــرق  باأهمية  االأ�صر 

الكبري  االأ�صر  وحجم  الــوالدات  بني  املباعدة  وعدم  احلمل 

الــرعــايــة املنا�صبة  ممــا يــحــرم االأمــهــات واالأطـــفـــال مــن 

عام  اأجريت  كمية  درا�صة  اأو�صحت  كما  الكافية.  والتغذية 

2002 عن عوامل اخلطورة الأمرا�ض �صوء التغذية املرتبطة 

بنق�ض الربوتني يف االأطفال اأقل من 3 �صنوات ، اأن العوامل 

االقت�صادية وعمل االأم ونق�ض الوزن الوالدي هي اأي�صا من 

لدى  التغذية  �صوء  معدالت  رفع  يف  ت�صاهم  التي  االأ�صباب 

االأطفال .

التغذية  ل�صوء  ال�صحي  امل�صح  فان   ، ماتقدم  اإىل  اإ�صافة 

اظهر   ،2009 عام  ال�صحة  وزارة  اأجرته  الــذي  لالأطفال 

بيانات هامة عن الو�صع التغذوي لالأطفال من خالل اأعداد 

التغذية.واجلدول  �صوء  عن  تنجم  التي  احلــاالت  ون�صب 

التايل )6-14(يت�صمن اإيجازا  لتلك النتائج.

اجلدول )6-  14(: ن�صب التقزم والنحافة 

وانخفا�ض الوزن لالأطفال العمانيني اقل من  

خم�ض �صنوات ، 2009م                    

انخفا�ض الوزن % النحافة % التقزم % املحافظة/املنطقة

3.6 3.2 4.3 م�صقط

9.1 9.6 8.4 الداخلية

14.5 8.9 17.7 ال�صرقية �صمال

11.7 8 15 ال�صرقية جنوب

4.5 5.3 9.1 الباطنة �صمال

8.8 7.2 8 الباطنة جنوب

10 7.6 8.9 الظاهرة

7.2 10.8 16 م�صندم

7.9 5.4 21.5 الو�صطى

من  اقل  لالأطفال  التغذية  ل�صوء  ال�صحي  امل�صح  ال�صحة،  وزارة  امل�صدر: 

خم�ض �صنوات ، 2009 م )امل�صح الثاين( 

لالأمرا�ض  املرا�صة  معدالت  يف  انخفا�ض   :  4  -  3  -  6

املعدية:

جنح النظام ال�صحي يف ال�صلطنة يف التحكم يف االأمرا�ض 

مل  اإذ   ، االأطفال  ت�صيب  التي  خا�صة  فعال  ب�صكل  املعدية 

ت�صجل اأي حاالت من مر�ض �صلل االأطفال منذ عام 1993م 

1987م  عــام  منذ  للدفترييا  فقط  حــاالت  ثــالث  و�صجلت 

1991م.  عام  منذ  الوالدة  لتيتانو�ض حديثي  واحدة  وحالة 

عام  خــالل  حـــاالت   3 اإىل  احل�صبة  حـــاالت  وانخف�صت 

2009م وهو م�صتوى متدين جدًا ومن املخطط له الق�صاء 

على احل�صبة يف عام 2010م .

كما تراجعت اأغلب االأمرا�ض املعدية االأخرى وكانت االآليات 

واالإجراءات التي اتخذت يف جمال االأمرا�ض املعدية تتلخ�ض 

يف دعم جهاز الرت�صد ومراقبة االأمرا�ض املعدية والتغطية 

هذا  مرتفعة،  بن�صب  الطفولة  اأمرا�ض  �صد  بالتح�صينات 

ويتم على مدى ال�صنوات اإ�صافة حت�صينات جديدة ح�صب 

احلاجة مثل ا�صتخدام الطعم اخلما�صي بداية عام 2003م 

التح�صني  اإجـــراءات  ترقية  يف  الــدويل  التطور  مع  مت�صيا 

�صد االأمرا�ض اخلطرة . ومت كذلك توفري التح�صني �صد 

اإىل  تنفيذ حمالت  اإ�صافة  الكبد الفريو�صي )ب(  التهاب 

لتح�صني طالب املدار�ض الثانوية �صد هذا املر�ض . وبذلك 

يكون قد جرى تطعيم جميع اأفراد املجتمع اأقل من 28 �صنة 

على  لل�صيطرة  املكافحة  اإجــراءات  اإىل  اإ�صافة  العمر،  يف 

العمل  مت  وقد   . التح�صينات  يف  امل�صمولة  غري  االأمرا�ض 

على و�صع ا�صرتاتيجية وطنية للتاأهب الوبائي ورفع كفاءتها 

وقت  من  العامل  ي�صهدها  التي  اخلطرية  االأوبئة  ملواجهة 

الأخر باالإ�صافة لعدد من الربامج التثقيفية للمجتمع .

و�صهدت اأمرا�ض االإ�صهال واأمرا�ض اجلهاز التنف�صي احلادة 

يف االأطفال تراجعا وا�صحا ومل حتدث منها حاالت وفيات. 

وتراجع معدل حدوث الدرن الرئوي وبلغت ن�صبة ال�صفاء يف 

اإطار نظام العالج لفرتة ق�صرية حتت املراقبة املبا�صرة ما 

يزيد عن %95.

وا�صتئ�صال  مكافحة  جمال  يف  كبرية  اجنــازات  وحتققت 

اأعــداد  فانخف�صت  املا�صية،  ال�صنوات  مدى  على  املالريا 

حاالت املالريا من اأكرث من 30 األف حالة يف عام 1991م 

اإىل 898 حالة عام 2009م اأغلبها حاالت وافدة.

ويف جمال االأمرا�ض املنقولة تنا�صليا، مت تبني العديد من 

جلميع  املوجهة  التوعوية  واالأن�صطة  واالإجـــراءات  االآليات 

وت�صجيع  منها  للخطورة  املعر�صة  خا�صة  املجتمع  فئات 

عر�صة  االأكرث  للفئات  امل�صورة  وتقدمي  التطوعي  الفح�ض 

يف  انخفا�صا  البيانات  وتظهر  االأمــرا�ــض.  بهذه  لالإ�صابة 

معدالت حدوث االأمرا�ض املنقولة تنا�صليا اإذ بلغ 35.1 لكل 

و�صع  على  العمل  مت 

للتاأهب  وطنية  ا�صرتاتيجية 

الوبائي ورفع كفاءتها ملواجهة 

االأوبئة اخلطرية التي ي�صهدها 

العامل من وقت الأخر باالإ�صافة 

التثقيفية  الربامج  من  لعدد 

للمجتمع

املتوفرة  البيانات  ومبراجعة 

عن معدل انت�صار �صوء التغذية 

املرتبطة بال�صعرات الربوتينية 

يف االأطفال اأقل من 5 �صنوات 

املعدالت  كانت  العمر،  يف 

بدول  قورنت   ما  اإذ  مرتفعة 

ل�صلطنة  مماثل  دخل  ذات 

عمان
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عام   40.1 بـ  مقارنة  2009م  لعام  ال�صكان  من  األف   100

2000م و60.6 لعام 2001م. كما تبنت وزارة ال�صحة اأي�صا 

عدد من االأن�صطة لتعزيز اإجراءات �صالمة الدم وم�صتقاته 

اإن�صاء  ومت  للعدوى،  كم�صدر  الدم  نقل  خطورة  من  للحد 

وحدة لعالج مر�صى االإيدز ومتابعة حاالتهم وتوفري اأعداد 

 143 ت�صجيل  مت  وقد  لهم.  النف�صيني  املر�صدين  من  كافية 

اإ�صابة مقداره  حالة خالل عام 2010م وهذا ميثل معدل 

توفري  مت  كما  العمانيني.  ال�صكان  من  األف   100 لكل   6.9

ب�صبب  الوفيات  معدالت  خلف�ض  الــالزم  الثالثي  العالج 

االيدز  حاالت  اإجمايل  من   %3 بلغت  والتي  االيدز  فريو�ض 

عام 2010م انخفا�صا من 16.8% عام 2000م.

6- 3 - 5 : التطور يف جمال االأمرا�ض غري املعدية:

�صهدت ال�صلطنة يف العقدين االأخريين تغريا يف اخلريطة 

دنيا  مل�صتويات  املعدية  االأمرا�ض  تراجعت  حيث  الوبائية، 

وبداأت االأمرا�ض غري املعدية يف احتالل مكانها. ويعزى هذا 

التغري اإىل عدد من العوامل، منها اأن�صطة املكافحة املوجهة 

اأدت  التي  الدميوغرافية  والتغريات  املعدية  االأمرا�ض  نحو 

اإىل التغري يف الرتكيب ال�صكاين وزيادة العمر املتوقع والتغري 

يف منط احلياة الذي �صاحب النمو االقت�صادي بالبالد وما 

�صاحب ذلك من م�صكالت �صحية.

جمملها،  يف  املعدية  غري  االأمرا�ض  انخفا�ض  من  بالرغم 

اإىل %36.3  اأنها انخف�صت من 42.5% يف عام 1996  اإال 

اخلارجية.وتعترب  بــالــعــيــادات  املــرا�ــصــة  مــن   2010 عــام 

الرئي�صي  امل�صبب  هــي  الـــدوري  واجلــهــاز  القلب  اأمــرا�ــض 

لوفيات امل�صت�صفيات اإذ ت�صببت يف حوايل 31% من جمموع 

االأورام  ب�صبب  كانت   %10 حوايل  وان  امل�صت�صفيات  وفيات 

غري  االأمــرا�ــض  اأهــم  من  تعترب  فهي  وبذلك   ، ال�صرطانية 

املعدية التي يتوجه النظام ال�صحي ملكافحتها بغر�ض احلد 

من انت�صارها.

اأثرا كبريا يف ازدياد معدالت  وكان للتغري يف منط احلياة 

حدوث احلوادث واالإ�صابات والتي متثل حوايل 4.3% من 

املر�صى  و 7.9% من مرا�صة  العيادات اخلارجية  مرا�صة 

متثل  ال�صيارات  حــوادث  وكانت  2009م.  عام  يف  املنومني 

املنومني  املر�صى  بني  االإ�صابات  اأ�صباب  اإجمايل  من   %34

حــوادث  اأعـــداد  بلغت  وقــد  ال�صحة.  وزارة  مب�صت�صفيات 

الطرق خالل عام 2009م 7253 حادثة وكان عدد الوفيات 

 197 اإىل  باالإ�صافة  وفــاة،   646 احلــوادث  اأثناء  املبا�صرة 

ب�صبب  الوفيات  اإجمايل  اأن  اأي  بامل�صت�صفيات.  وفاة حدثت 

حوادث الطرق تقدر بحوايل 843 وفاة من وجهة نظر وزارة 

امل�صت�صفى  الوفيات يف  ت�صنيف  ال�صحة.)نتيجة الختالف 

بع�ض  فــان  ال�صحة  ووزارة  ال�صلطانية  عمان  �صرطة  بني 

معينة  بعد مرور فرتة  امل�صت�صفى  التي حت�صل يف  الوفيات 

نظر  وجهة  من  مروري  حادث  نتيجة  التعترب  احلادث  من 

وزارة ال�صحة بينما تعترب كذلك من وجهة نظر ال�صرطة.

نتيجة  الوفيات  اأعــداد  جعل  التعريف  يف  االختالف  ذلك 

احلوادث يف اإح�صاءات ال�صرطة اكرب من اإح�صاءات وزارة 

نتيجة  الوفيات  وفاة(.و�صكلت   953 بلغت  حيث  ال�صحة 

حوادث ال�صيارات مان�صبته 13،4% من اأجمايل الوفيات يف 

عمان يف تلك الفرتة.

واأظهر امل�صح الوطني لعام 2000م، اأن معدل انت�صار ارتفاع 

�صغط الدم قد بلغ 35.2% يف الذكور و 30.9% يف االإناث 

وبلغت ن�صبة احلاالت غري امل�صخ�صة يف ذلك الوقت %69. 

بينت  ، فقد  للعام 2009  العاملي  ال�صحي  امل�صح  نتائج  اأما 

 %40.3 بلغ  قــد  الــدم  �صغط  انت�صار  اإجــمــايل  معدل  اأن 

لعموم ال�صكان العمانيني.واأظهر امل�صح العاملي للتدخني بني 

ن�صبة  اأن  ال�صلطنة عام 2003م،  اأجري يف  والذي  ال�صباب 

امل�صتخدمني لل�صجائر بني ال�صباب يف الفئة العمرية 13 - 

15 �صنة قد بلغت 6.9%، ون�صبة املدخنني الأنواع من التبغ 

االأخرى 10.4%. يف حني بنينّ امل�صح العاملي ال�صتخدام التبغ 

بني ال�صباب لعام 2007م انخفا�ض تلك الن�صب لتبلغ %2.3 

االأخرى.وبلغ معدل  التبغ  الأنواع  و%5.7  لل�صجائر  بالن�صبة 

الوطني  ال�صحي  امل�صح  ح�صب   %11.6 ال�صكري  انت�صار 

املعدل  هــذا  عن  ارتفع  قد  يكون  اأن  ويتوقع  2000م  لعام 

اأو  وا�صتمرار  ال�صكري  الوفيات من  انخفا�ض  ب�صبب  وذلك 

ملنع  خا�ض  اهتمام  ويوجه  املر�ض.  حدوث  معدالت  ارتفاع 

توفري  مثل  االآليات  بع�ض  با�صتخدام   املر�ض  م�صاعفات 

�صجل  يف  وت�صجيلهم  املر�صى  ملتابعة  متخ�ص�صة  عيادات 

خا�ض.

فاإن  ال�صرطانية،  االأورام  حــدوث  معدالت  بخ�صو�ض  اأمــا 

على  معدالتها  يف  ن�صبيا  ا�صتقرارا  يظهر   )5-6( ال�صكل 

مدى ال�صنوات منذ عام 1997م. وكان املعدل عام 2009م 

هو 100.3 لكل مئة األف من الذكور العمانيني و89.8 لكل 

مئة األف من االإناث العمانيات.

6-3-6- اأو�صاع مياه ال�صرب والتاأثري على احلالة ال�صحية:

تعترب درا�صة م�صادر املياه وتاأثريها على �صحة املجتمع ذات 

الب�صرية.  اأهمية خا�صة يف درا�صة عالقة ال�صحة بالتنمية 

وتقع عمان يف حزام املناطق اجلافة و�صبه اجلافة وتعتمد 

على مياه االأمطار واملياه اجلوفية باالإ�صافة اإىل حتلية مياه 

البحر، اإ�صافة اإىل ا�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة 

يف الزراعة. وتعترب ندرة املياه اأحد اأهم التحديات للتنمية 

يف البالد مع الزيادة امل�صطردة يف الطلب على املياه.

متثل  ال�صيارات  حوادث  كانت 

اأ�صباب  اإجمايل  من   %34

االإ�صابات بني املر�صى املنومني 

مب�صت�صفيات وزارة ال�صحة

نتيجة حوادث  الوفيات  �صكلت 

ال�صيارات مان�صبته 13،4% من 

يف  عمان  يف  الوفيات  اأجمايل 

تلك الفرتة

الف�صل ال�صاد�س    التنمية ال�صحية :ا�صتثمار يف الب�صر
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لالأ�صر  ال�صرب  مياه  اأهم م�صادر  ال�صكل )6-6(  ويعر�ض 

دخل  م�صح  وبيانات  2003م  تعداد  بيانات  ح�صب  العمانية 

ويو�صح  2010/2009م.  لعام  العمانية  االأ�ــصــر  ونفقات 

الر�صم انخفا�ض ن�صبة االأ�صر التي حت�صل على مياه �صرب 

عام   %25 حــوايل  اإىل  املو�صلة  احلكومية  ال�صبكات  مــن 

2010/2009م مقارنة بحوايل 30% يف عام 2003م، كما 

يح�صل 19% منها على مياه ال�صرب من �صبكات مياه خا�صة 

و 15.4% من نقط مياه حكومية تنقل بوا�صطة ناقالت مياه 

يف عام 2010/2009م مقارنة بحوايل 13% و 16.8% يف 

عام 2003م، على التوايل. كما تو�صح البيانات اأن حوايل 

واأظهرت  )�صحية(.  معباأة  مياه  ت�صتخدم  االأ�صر  من   %22

بيانات امل�صح املذكور اأي�صا، اختالف م�صادر مياه ال�صرب 

بني مناطق احل�صر عن مناطق القرى. 

ال�صبكات  هــي  احل�صر  يف  الــ�ــصــرب  ملــيــاه  م�صدر  واأهـــم 

يكون  حني  يف   )%27( املعباأة  واملــيــاه   )%31( احلكومية 

املنازل  اإىل  وتنقل   )%29( حكومية  مياه  نقطة  القرى  يف 

بوا�صطة ناقالت املياه.

واأو�صح امل�صح املذكور اأعاله اأي�صا، اأن ال�صبكات احلكومية 

املو�صلة كانت امل�صدر الغالب ملياه ال�صرب لكل من حمافظة 

وال�صبكات  الظاهرة  ومنطقة  م�صقط  وحمافظة  م�صندم 

وي�صاركها يف ذلك  والداخلية  الباطنة  اخلا�صة يف منطقة 

)تنقل  حكومية  مياه  نقطة  وكانت  املــنــزل.  خــارج  االآبـــار 

منطقة  من  كل  يف  الغالب  امل�صدر  املياه(  تناكر  بوا�صطة 

يف  الغالب  امل�صدر  هي  املعباأة  واملياه  والو�صطى،  ال�صرقية 

حمافظة ظفار.

اأهم  اأحد  املياه  ندرة  تعترب 

البالد  يف  للتنمية  التحديات 

يف  امل�صطردة  الزيادة  مع 

الطلب على املياه

الف�صل ال�صاد�س    التنمية ال�صحية :ا�صتثمار يف الب�صر

ال�صكل)6-5(: معدل حدوث االأورام ال�صرطانية لكل 100 األف من ال�صكان

            Cancer Incidence In Oman 2007, + Ministry of Health

 ال�صكل )6-6(: امل�صادر الرئي�صية ملياه ال�صرب يف عام 2003م و 2010/2009م

                 امل�صدر: تعداد 2003م و م�صح نفقات ودخل االأ�صر  2010/2009م

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   143 2/27/13   11:43 AM



144

ال�صاحلة  اأو  املح�صنة  املياه  توفر  ن�صبة  حتديد  ويعتمد   

لهذا  يعتمد  الـــذي  التعريف  على  املــنــاطــق،  يف  لل�صرب 

ال�صبكات  مياه  ي�صمل  التعريف  هــذا  كــان  ــاإذا  ف الغر�ض. 

احلكومية وال�صبكات اخلا�صة ونقاط املياه احلكومية واملياه 

املعباأة، حينها جند اأن ما يزيد عن 80% من االأ�صر العمانية 

ت�صتهلك مياه �صرب من م�صادر حم�صنة وذلك ارتفاعا من 

75% من عام 2003م ، واأن ن�صبة االأ�صر يف القرى العمانية 

مقارنة   %70 حــوايل  تبلغ  حم�صنة  مياه  على  حت�صل  التي 

كما   .)6-6 )ال�صكل  احل�صر  يف  االأ�صر  من   %85 بحوايل 

ارتفعت هذه الن�صبة لت�صل اإىل حوايل 100% من االأ�صر يف 

حمافظات ظفار وم�صندم واملنطقة الو�صطى وانخف�صت يف 

وترتفع  االأ�صر.  من   %50 تقارب  لن�صب  والباطنة  ال�صرقية 

ن�صب االأ�صر يف مناطق الو�صطى وظفار وال�صرقية وم�صقط 

االأخرى  املناطق  مثيلتها يف  معباأة عن  مياه  ت�صتخدم  التي 

امللحق  يف   37 )اجلــدول  و%31  و%34  و%53   %58 تبلغ  اإذ 

االإح�صائي(، على التوايل. ومن اجلدير باالإ�صارة اأن بع�ض 

املح�صنة  املياه  �صمن  من  املعباأة  املياه  تعترب  ال  التقارير 

املياه.  جــودة  حيث  من  ولي�ض  التوفر  عــدم  ب�صبب  وذلــك 

ويف حالة ا�صتخدام التعريف ناق�صا املياه املعباأة تنخف�ض 

ن�صبة االأ�صر التي حت�صل على مياه حم�صنة يف ال�صلطنة اإىل 

1

.%60

مت  حيث  ال�صرب  مياه  جودة  مبتابعة  ال�صحة  وزارة  وتقوم 

 5400 حلوايل  البكرتيولوجي  الفح�ض  اإجــراء   2003 عام 

عينة من خمتلف م�صادر مياه ال�صرب )اآبار، تناكر، �صبكة 

1 Global Water Supply and Sanitation Assessment 
2000 Report – ISBN 92 4 146202 1 – World 
Health Organization and United Nations Chil-
dren’s fund.

عام  عينة   5000 وحوايل  واملدار�ض(،  املنازل  يف  حكومية 

2006م. وقد اأو�صحت نتائج التحليل انخفا�ض ن�صبة التلوث 

التحليل  واأو�صح   .%19.5 اإىل   %30.5 من  البكرتيولوجي 

الكيميائي حلوايل 2310 عينة عام 2003م وحلوايل 3560 

عينة عام 2006م، كذلك انخفا�ض ن�صب التلوث الكيميائي 

من 13.5% اإىل %9.7.

النظام  يواجهها  التي  وال�صعوبات  التحديات   -7-3-6

ال�صحي:

لقد حقق قطاع ال�صحة الكثري من االإجنازات، اإال اأنه الزال 

هناك عدد من املهام التي يتوجب العمل على اجنازها يف 

املرحلة القادمة، والتي ميكن اإيجازها فيما يلي:

اأوال: يف جمال اخلدمات ال�صحية:

مع اأن  املعدل امل�صتهدف لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية 

وهو  ال�صكان  من  اآالف   10 لكل  �صحي  مركز  كان:  االأولية 

يف  املعدل  اأن  اإال   ، ــدول  ال من  كثري  يف  به  املعمول  املعدل 

 14.6 لكل  �صحي  مركز  بلغ   ، 2009م  نهاية  يف  ال�صلطنة 

األف من ال�صكان يف املتو�صط. 

وتلقي طبيعة التوزيع والكثافة ال�صكانية عبئا متزايدا على 

النظام ال�صحي فقد اأظهر تعداد عام 2003م، اأن حوايل 

اأقل  منها  كل  اأفـــراد  عــدد  ال�صكانية  التجمعات  من   %95

جتمع(   3020( التجمعات  هذه  اأكــرث  بل  فــرد.   1000 من 

ال�صكانية متثل  التجمعات  اأقل من 50 فرد وهذه  كل منها 

فقط 17.6% من �صكان ال�صلطنة )و 16.6% من االأ�صر(. 

املتو�صط  يف  تخدم  �صحية  مراكز  هناك  ــك،   ذل ومقابل 

اأعدادا اأقل من 5000 من ال�صكان مثل املراكز ال�صحية يف 

منطقة الو�صطى واأقل من 10 االآالف مثل املراكز ال�صحية 

يف حمافظة ظفار. 

خا�صة  ال�صكاين،  التكد�ض  مناطق  فــاإن  اأخــرى  جهة  ومن 

ملنطقة  بــاالإ�ــصــافــة  الباطنة  ومنطقة  م�صقط  حمافظة 

من  األفا   20 من  اأكــرث  تخدم  �صحية  مراكز  بها  الربميي، 

اأكرث من املعدل امل�صتهدف يف �صلطنة عمان.  ال�صكان وهو 

ال�صحية  املراكز  تخدمها  التي  االأعداد  ارتفاع  اأن  وال�صك 

تلك  تقدمها  الــتــي  اخلــدمــات  نوعية  على  �صلبا  �صيوؤثر 

املراكز.

الفئات  مــن  املنا�صبة  االأعــــداد  لتوفري  �ــصــرورة  هــنــاك  و 

الوبائية  اخلريطة  طبيعة  تطلبها  التي  املختلفة  ال�صحية 

على  يعتمد  الزال  ال�صحي  القطاع  اأن  كما  الــبــالد.  يف 

اأعداد كبرية من الفئات الطبية والطبية امل�صاعدة الوافدة 

االأ�صنان  واأطباء  االأخ�صائيني  واالأطباء  االأطباء  وخا�صة 

اإن ارتفاع االأعداد التي تخدمها 

�صلبا  �صيوؤثر  ال�صحية  املراكز 

التي  اخلدمات  نوعية  على 

تقدمها تلك املراكز

الف�صل ال�صاد�س    التنمية ال�صحية :ا�صتثمار يف الب�صر

 ال�صكل )6- 7(: ن�صبة املياه املح�صنة يف ال�صلطنة واحل�صر والقرى واملناطق االإدارية

امل�صدر: م�صح دخل ونفقات االأ�صر العمانية 2010/2009
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الفئات  هذه  على  احل�صول  �صعوبة  وتتزايد  وال�صيادلة. 

االقت�صادية  التغريات  نتيجة  للعمالة  امل�صدرة  الدول  من 

العاملية مما ي�صكل عبئا ماليا من �صاأنه اأن يحدث انتكا�صة 

جلهود التنمية ال�صحية يف حالة عدم توفري املوارد حلني 

تعمني هذه الوظائف.

ثانيا: متويل اخلدمات ال�صحية:

ي�صاهم التمويل ال�صحي يف توفري املدخالت االأ�صا�صية من 

املنا�صبة.  ال�صحية  الرعاية  لتقدمي  عاملة  وقوى  خدمات 

عام  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %  2.1 ال�صلطنة  واأنفقت 

2008، وهو اأقل من اإنفاق دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

وبالرغم من  املتقدمة.  الــدول  من  كثري  من  واأقــل  العربية 

اأنه لي�ض هناك ن�صبة معيارية لالإنفاق ال�صحي اإال اأن بع�ض 

دول  جميع  تلتزم  اأن  تدعو  املتخ�ص�صة  الدولية  املنظمات 

العامل ب�صرف ماال يقل عن 5% من اإجمايل الناجت املحلي 

على ال�صحة وهو �صعف ما ت�صرفه ال�صلطنة اأحيانا.

ثالثا: يف جمال امل�صكالت ال�صحية:

رغم التح�صن يف م�صكالت املرا�صة والوفيات يف ال�صلطنة 

امل�صكالت  مــن  جمموعة  يــواجــه  ال�صحي  النظام  الزال 

املر�صية تتباين يف م�صبباتها ، وميكن اإيجازها كالتايل :

ال�صنوات  يف  ال�صلطنة  �صهدت   : املعدية  غري  االأمرا�ض  اأ- 

االأخرية زيادة يف االأمرا�ض غري املعدية مما ميثل عبئا على 

اخلدمات ال�صحية. وميثل ال�صلوك ال�صخ�صي واملمار�صات 

هذه  انت�صار  يف  االأ�صا�صي  العامل  لالأفراد  ال�صحية  غري 

ووعيا  كبريا  ال�صلوك جهدا  تغري هذا  .ويقت�صي  االأمرا�ض 

قطاعات  مــن  مت�صافرة  وجــهــود  االأفــــراد  مــن  والــتــزامــا 

متعددة.

االأمرا�ض  اأن  املوؤ�صرات  ت�صري   : الوراثية  االأمــرا�ــض  ب- 

الوراثية الزالت ال�صبب االأول لوفيات الر�صع كما اأنها ال�صبب 

يف عدد كبري من االإعاقات مثل االإعاقات الذهنية والتخلف 

العقلي كما ت�صاهم اأمرا�ض الدم الوراثية يف ارتفاع معدالت 

اأحد  والتي هي  فئات عمرية خمتلفة  الدم يف  فقر  انت�صار 

مظاهر م�صكلة �صوء التغذية. 

املوؤ�صرات  الزالــت   : التغذية  ب�صوء  املرتبطة  ج-امل�صكالت 

اإىل ارتفاع معدالت انت�صار �صوء التغذية بني الفئات  ت�صري 

ــفــاع يف  ــات احلــوامــل وارت ــه احلــرجــة مثل االأطــفــال واالأم

التغذية هي  اأمرا�ض �صوء  اأ�صباب  واأهم   . ال�صمنة  معدالت 

وتعدد  ال�صليم  الــغــذاء  باأهمية  االأ�ــصــر  لــدي  الوعي  غياب 

احلمل وعدم املباعدة بني الوالدات باالإ�صافة اإىل العوامل 

االقت�صادية وعمل االأم ونق�ض الوزن الوالدي لالأطفال .

جمال  يف  االإجنـــازات  من  بالرغم   : املعدية  د-االأمــرا�ــض 

االأمرا�ض املعدية ، فان بع�صها الزال ي�صكل عبئا على النظام 

والديدان  االإ�صهال  واأمرا�ض  الرئوي  التدرن  مثل  ال�صحي 

املعدية.  احلادة  التنف�صي  اجلهاز  التهابات  وكذلك  املعوية 

تنا�صليا م�صكلة  املنقولة  االأمرا�ض  اأن�صطة مكافحة  وتواجه 

ارتفاع تكاليف املواد الكا�صفة والعالج الثالثي ملر�ض االإيدز 

تكون  االإيــدز ورمبا  العناية مبر�صى  ي�صكل �صعوبة يف  مما 

هناك حاجة لدعم مادي.

وقت  من  العامل  ي�صهدها  والتي  اخلطرية  االأوبــئــة  ومتثل 

الوخيم  احلاد  التنف�صي  اجلهاز  التهاب  مر�ض  مثل  الأخر 

)�صار�ض( واأنفلونزا الطيور ووباء اأنفلونزا اخلنازير )اأت�ض 

1 اإن 1( االأخري تهديدا ل�صحة املجتمع يقت�صي و�صع خطة 

تاأهب ملواجهة مثل هذه املخاطر.  

وفعاليات  واأن�صطة  ال�صحية  التوعية  جمال  يف  رابعا: 

التثقيف ال�صحي :

بــالــرغــم مــن املــجــهــودات الــتــي تــبــذل يف جمــال التثقيف 

ال�صحي ، ال تزال هناك حاجة ملزيد من اجلهود والتن�صيق 

بني القطاعات املختلفة ملواجهة التحديات املتمثلة يف اأمناط 

احلياة غري ال�صحية والتغريات الوبائية العاملية.

خام�صًا: عدم وجود نظام وطني للح�صابات ال�صحية :

ال زالت ال�صلطنة تفتقر اإىل نظام وطني للح�صابات ال�صحية. 

اإذ ال زالت تقديرات االإنفاق ال�صحي  االإجمايل تعتمد على 

 . متامًا  دقيقة  تكون  ال  قد  والتي  الدولية  املنظمات  جهود 

ال�صحية  امل�صروفات  ف�صل  عدم  اإىل  جزئيًا  ذلك  ويعود 

من قبل بع�ض اجلهات ب�صكل م�صتقل وتوفريها اإىل اجلهات 

املعنية ، كما اأنه يعود اأي�صا اإىل عدم وجود ت�صريع يق�صي 

بياناتها  بتوفري  اجلهات  كافة  واإلــزام  النظام  هذا  باإقامة 

�صيوفر  توفره  حالة  يف  ذلــك  اإن   . دوري  ب�صكل  ال�صحية 

�صورة واقعية عن االإنفاق ال�صحي والتكاليف ال�صحية يف 

ال�صلطنة �صواء الأغرا�ض �صنع القرار اأو الأغرا�ض املقارنات 

الدولية .

�صاد�صا : حتدي تنمية الكوادر الب�صرية : 

ال�صك اأن  تنمية الكادر الب�صري الطبي يعد من التحديات 

الرئي�صية اأمام تطوير اخلدمات الطبية يف ال�صلطنة. وتعترب 

التحديات  اأجورها من  وارتفاع  بع�ض االخت�صا�صات  ندرة 

اجلدية التي ت�صتلزم مواجهتها وو�صع احللول لها.

اإىل  ت�صري  املوؤ�صرات  الزالت 

�صوء  انت�صار  معدالت  ارتفاع 

احلرجة  الفئات  بني  التغذية 

واالأمهات  االأطفال  مثل 

معدالت  يف  وارتفاع  احلوامل 

ال�صمنة

تفتقر  ال�صلطنة  زالت  ال 

للح�صابات  وطني  نظام  اإىل 

ال�صحية . اإذ ال زالت تقديرات 

االإجمايل  ال�صحي   االإنفاق 

املنظمات  جهود  على  تعتمد 

تكون  ال  قد  والتي  الدولية 

دقيقة متامًا
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اخلال�صة

اإنفاق  انه  على  يعامل  ال�صحة  على  االإنفاق  اأ�صبح    -1

مردوده  يقل  ال  الب�صر  يف  ا�صتثمار  فهو   ، ا�صتثماري 

ويوفر   . املادية  االإنتاج  و�صائل  يف  اال�صتثمار  عن 

النظام ال�صحي يف ال�صلطنة خدمات تعزيزية ووقائية 

الرعاية  مناذج  احد  يعترب  وهو  وتاأهيلية  وعالجية 

 )%75.5( احلكومة  تنفق  حيث  احلكومية  ال�صحية 

من اإجمايل امل�صروفات ال�صحية. ويبلغ ن�صيب الفرد 

 )176.5( وخا�ض(،  )حكومي  ال�صحي  االإنفاق  من 

بالمركزية  املذكور  ال�صحي  النظام  ريال.ويت�صم 

تقدمي اخلدمات ال�صحية واتخاذ القرارات وهو يتاألف 

من القطاع ال�صحي والقطاعات االأخرى ذات العالقة 

بال�صحة مثل البيئة والتعليم وم�صاركات املجتمع.

اأن متويل تكاليف توفري الرعاية ال�صحية اعتمادًا على    -2

املوارد احلكومية لوحدها فقط هو عبء كبري خا�صة 

ال�صحية  الرعاية  تكنولوجيا  تكاليف  ارتفاع  بعد 

و�صبل  ال�صحية  الرعاية  تكاليف  بني  التوازن  واأ�صبح 

ويتم   . املختلفة  العامل  دول  تواجه  م�صكلة  متويلها 

التي  العاملية  ال�صحة  تقديرات منظمة  االعتماد على 

يبلغ  ال�صحية  امل�صروفات  اإجمايل  اأن  اإىل  ت�صري 

)2.1%( من اإجمايل الناجت املحلي لعام 2008 وهي 

ن�صبة منخف�صة. 

ارتفع  عام 2010  اإىل  عام 2000م  الفرتة من  خالل    -3

عدد امل�صت�صفيات من )52( م�صت�صفى حكومي و ثالثة 

حكومي  م�صت�صفى   )55( اإىل  خا�صة   م�صت�صفيات 

املراكز  عدد  وارتفع  خا�صة.  م�صت�صفيات  و)7( 

وامل�صتو�صفات ال�صحية والعيادات احلكومية من 161 

 560 من  اخلا�صة  العيادات  عدد  وارتفع   .217 اإىل 

ال�صحية من  العاملة  القوى  توفري  ويعترب   . اإىل 814 

الفنية  الفئات  الكبرية نظرا الأهمية توفري  التحديات 

وتاأهيل املتخ�ص�صني منهم.

�صهدت ال�صلطنة انخفا�صا ملحوظا يف معدل الوفيات    -4

اخلام حيث انخف�ض من 3.7 عام 2000م  اإىل 3.0 

الر�صع  من  وفيات  انخف�ض معدل  كما   . عام 2009 

16.7 لكل 1000 مولود حي يف العام 2000م اإىل 9.6 

عام 2009 وانخف�ض معدل الوفيات دون اخلام�صة من 

21.7 اإىل 12 لنف�ض الفرتة. وانخف�ض معدل اخل�صوبة 

الكلي من 4.7 طفل لكل امراأة يف �صن االإجناب اإىل 

�صوء  حدوث  معدل  واأنخف�ض   . الفرتة  نف�ض  يف   3.3

التغذية الناجتة من نق�ض الربوتني والطاقة  اإىل 6،9 

عام  خالل  �صنوات  خم�ض  من  اقل  طفل   1000 لكل 

2010 لكنه الزال معدال مرتفعا اإذ ما قورن  بدول ذات 

دخل مماثل لل�صلطنة.

5- بالرغم من انخفا�ض االأمرا�ض غري املعدية يف جمملها ، 

اإال اأنها ارتفعت من 42.5% يف عام 1996 اإىل %53.4 

اخلارجية.وتعترب  بالعيادات  املرا�صة  من   2008 عام 

اأمرا�ض القلب واجلهاز الدوري هي امل�صبب الرئي�صي 

من   %31 حوايل  يف  ت�صببت  اإذ  امل�صت�صفيات  لوفيات 

كانت   %11 حوايل  وان  امل�صت�صفيات  وفيات  جمموع 

حوادث  اأعداد  بلغت  .وقد  ال�صرطانية  االأورام  ب�صبب 

عنها  جنم  حادثة   7253  ،  2009 عام  خالل  الطرق 

843 حالة وفاة.

6- اأن ما يزيد عن 80% من االأ�صر العمانية ت�صتهلك مياه 

�صرب من م�صادر حم�صنة وذلك ارتفاعا من 75% من 

عام 2003م ، واأن ن�صبة االأ�صر يف القرى العمانية التي 

مقارنة   %70 حوايل  تبلغ  حم�صنة  مياه  على  حت�صل 

بحوايل 85% من االأ�صر يف احل�صر.

جتاوزها  ينبغي  التي  التحديات  من  عدد  هناك  الزال   -7

تتلخ�ض يف جماالت توفري اخلدمات ال�صحية  ومتويل 

والتوعية  ال�صحية  امل�صكالت  ويف  اخلدمات  تلك 

ال�صحية  وتنمية الكوادر الب�صرية وعدم وجود نظام 

وطني للح�صابات ال�صحية.
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وتعزيز  الب�صر  قدرات  تكوين  على  الب�صرية  التنمية  تركز 

م�صاركتهم يف جهود التنمية ، ويعترب اال�صتثمار يف التعليم 

امل�صاركة  تلك  ل�صمان  اأ�صا�صيا  �صرطا  املهني،   والتدريب 

اإتاحة  مع  اجلهود  هذه  تتكامل  اأن  والبد  ممكنة.  وجعلها 

بجهودها  للم�صاركة  الب�صرية  القدرات  لهذه  الفر�صة 

تكتمل  ولكي  خرياتها.  من  واال�صتفادة  التنمية  لتحقيق 

الب�صرية  القدرات  لهذه  املجال  اإتاحة  ينبغي  ال�صورة، 

القرارات  اتخاذ  م�صوؤوليات  حتمل  يف  م�صاركتها  بتنظيم 

ذات العالقة بامل�صتوى املعي�صي للب�صر ونوعية حياتهم.ومن 

هذا املنطلق، فان املتابع مل�صرية النه�صة يف عمان يالحظ 

ال�صلطان  اجلاللة  ل�صاحب  ال�صامي  التوجيه  ا�صتمرار 

لالهتمام باالإن�صان باعتباره �صانع التنمية وهدفها وغايتها 

اإ�صعاده.

االإطار ) 7- 1 ( : التنمية لي�صت بغاية يف حد 

ذاتها

من  هي  واإمنا  ذاتها،  حد  يف  بغاية  لي�صت  التنمية  اإن 

ثم  ومن   ، و�صانعها  اأداتها  هو  الذي  االإن�صان  بناء  اجل 

وبناء  مادية  ثروة  مفهوم حتقيق  عند  تتوقف  اأال  ينبغي 

تكوين  اإىل  ذلك  تتعدى  اأن  عليها  بل  متنوع،  اقت�صاد 

م�صرية  يف  ووعي  بجدارة  االإ�صهام  على  القادر  املواطن 

النماء والبناء ال�صامل، وذلك من خالل تطوير قدراته 

الفنية واملهنية وحفز طاقاته االإبداعية والعلمية و�صقل 

الوطن  خدمة  نحو  ذلك  كل  وتوجيه  املتنوعة،  مهاراته 

و�صعادة املواطنني.

قابو�ض بن �سعيد

22يونيو 1995م

االإن�صانية  باأبعادها  االإ�صرتاتيجية  الروؤية  هذه  �صكلت  لقد 

يف  الب�صرية  للتنمية  االأ�صا�ض  املرتكز  واالإمنائية، 

لالقت�صاد  امل�صتقبلية  الروؤية  يف  انعك�صت  حيث  ال�صلطنة. 

اأعدت  التي  اخلم�صية  واخلطط   ،)20-20 العماين)عمان 

مبوجب توجهاتها .

7-1- تطور ت�صريعات العمل يف ال�صلطنة:

االأ�صا�صية  املقومات  اإحدى  العمالية  الت�صريعات  تعترب 

بني  العالقة  يف  التوازن  حتفظ  كونها  الب�صرية،  للتنمية 

اأطراف العملية االإنتاجية وتنظم م�صاركة القوى العاملة يف 

الن�صاطات االقت�صادية املختلفة . وانطالقا من الدور الهام 

القطاعني  يف  العمل  �صوق  تنظيم  يف  العمالية  للت�صريعات 

�صن  على  ال�صلطنة  حكومة  حر�صت  فقد  واخلا�ض،  العام 

من  االإنتاج  اأطراف  بني  العالقة  تنظم  التي  الت�صريعات 

عاملني واأ�صحاب اأعمال.

من   العديد  م   2000 للعام  التالية  الفرتة  �صهدت  ولقد 

التطورات  مل�صايرة  العمل  ت�صريعات  ميدان  يف  التطورات 

وعامليا  حمليا  والتنظيمية  واالجتماعية  االقت�صادية 

وباالن�صجام مع روح النظام االأ�صا�صي للدولة ، حيث ن�صت 

املادة)12( من النظام املذكور على اأن:

» ت�صن الدولة القوانني التي حتمي العامل و�صاحب العمل 

ممار�صة  يف  احلق  مواطن  ولكل  بينهما.  العالقة  وتنظم 

يجوز  وال  القانون،  حدود  يف  لنف�صه  يختاره  الذي  العمل 

فر�ض اأي عمل اإجباري على احد اإال مبقت�صى قانون والأداء 

خدمة عامة ومبقابل اجر عادل «.

ت�صريعات  منظومة  تطوير  مت  فقد   تقدم،  ما  على  وبناء 

يف  احلا�صل  التطور  ملواكبة  وحتديثها  ال�صلطنة  يف  العمل 

البيئة العاملية ولال�صتفادة من معايري العمل الدولية واإعالن 

منظمة العمل الدولية اخلا�ض باملبادئ واحلقوق االأ�صا�صية 

املنظمة  هذه  ومفهوم  1998م  عام  ال�صادر  العمل  يف 

تبنيه يف عام  للعمل الالئق. ويعرف هذا املفهوم الذي مت 

للعاملني  يوفر  منتجا  : عمال  ليكون  الالئق  العمل  1999م 

حماية حقوقهم ويدر عليهم دخال كافيا يحقق لهم م�صتوى 

معي�صيا الئقا.

 وقد �صمل تطوير القوانني والت�صريعات االأتي:

7-1-1- قانون اخلدمة املدنية :

جديد  قانون  باإ�صدار  املدنية  اخلدمة  قانون  حتديث  مت 

للعمل  معايري  مت�صمنا   ، م   2004 عام  املدنية  للخدمة 

اخلدمة  قانون  حتديث  مت 

جديد  قانون  باإ�صدار  املدنية 

للخدمة املدنية عام 2004 م ، 

مت�صمنا معايري للعمل تن�صجم 

مع اأمل�صتويات العاملية
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الفر�ض  تكافوؤ  جعل  حيث  العاملية،  اأمل�صتويات  مع  تن�صجم 

املوظفني  ترقيات  اأ�ص�ض  وحدد  للتعيني،  اأ�صا�صا  واجلدارة 

ورواتبهم ومكافاآتهم. كما ركز على التدريب وتوفري الفر�ض 

الدرا�صية لرفع قدرات العاملني.

ونظم القانون مواعيد العمل واالإجازات ، مع مراعاة حقوق 

زوجها  وفاة  حالة  يف  خا�صة  اإجازة  مبنحها  العاملة  املراأة 

براتب كامل واإجازة خا�صة لرعاية اأطفالها، واإجازة اأمومة 

حتديدا  القانون  يوما.وت�صمن   )50( وملدة  كامل  براتب 

التعوي�ض  على  املوظف يف احل�صول  وحق  العمل  الإ�صابات 

وتنظيم  املوظفني  واجبات  حتديد  جانب  اإىل  املنا�صب 

العالقة بني املوظف والوحدة احلكومية.

7-1-2- قانون العمل:

على  م،   2003 عام  ال�صادر  اجلديد  العمل  قانون  اأ�صتمل 

االأحكام واالإجراءات املتعقلة بت�صغيل القوى العاملة الوطنية 

املن�صات  يف  العمل  فر�ض  اإ�صغال  يف  االأولية  واإعطاءهم 

القوى  وزارة  باإبالغ  العمل  اأ�صحاب  الزم  حيث  اخلا�صة. 

العاملة عن الوظائف ال�صاغرة لديهم.

ون�صاط  اخلا�ض  القطاع  يف  االأجانب  عمل  القانون  ونظم 

توريد العمالة االأجنبية ومنع تقا�صي اأية مبالغ من العامل 

الوافد مقابل ت�صغيله وا�صرتط اأن تكون عقود العمل مكتوبة 

بني  العالقة  اأ�صا�ض  العقد  بنود  تكون  وان  العربية  باللغة 

العامل ورب العمل.

 ، املن�صات  يف  واالإحداث  الن�صاء  ت�صغيل  �صروط  حدد  كما 

اجلديد  القانون  ن�ض  فقد  ال�صابق،  القانون  خالف  وعلى 

واالإغالق  واالإفال�ض  الت�صفية  حاالت  عدا  فيما  انه  على 

ويكون  قائما  يبقى  العمل  فان عقد   ، به  املرخ�ض  النهائي 

قانونيا. املقررة  االلتزامات  تنفيذ  عن  م�صوؤواًل  اخللف 

كما  للعامل.  امل�صتحقة  واحلقوق  لالأجور  االأولوية  واأعطى 

 ، العامل  اجر  وااللتزامات من  الديون  اقتطاع  اأ�ص�ض  نظم 

تاأديتها  تاأجيل  جواز  وعدم  للعمال  االأجور  تاأدية  و�صروط 

ملدة تزيد على �صبعة اأيام من تاريخ ا�صتحقاقها.وقد اأعطى 

القانون احلق ملجل�ض الوزراء بو�صع حد اأدنى لالأجور وفقا 

ملا تقت�صيه الظروف االقت�صادية.

اأهم التعديالت التي جرت على قانون العمل هو  ولعل من 

التعديل الذي مت يف العام 2006 م واأعطى للعاملني يف اأية 

من�صاة حق ت�صكيل نقابة عمالية لرعاية م�صاحلهم والدفاع 

عن حقوقهم. ومنح هذه النقابات احلق بت�صكيل احتادات 

ونظم  عمان  �صلطنة  لعمال  عام  احتاد  وت�صكيل  عمالية 

ين�صجم  مبا  العمالية  النزاعات  حلل  اجلماعية  املفاو�صة 

تعديالت  طراأت  والدولية.كما  العربية  العمل  معايري  مع 

اأخرى على قانون العمل بعد العام 2006 مبوجب املر�صومني 

ال�صلطانيني )2009/63( و )2011/113(.

7-1-3-  قانون التاأمينات االجتماعية:

االجتماعية  التاأمينات  قانون  اإ�صدار  1991م  عام  يف  مت 

والذي اأن�صئت مبوجبه الهيئة العامة للتاأمينات بهدف توفري 

اخلا�ض  القطاع  يف  باجر  الوطنية  العاملة  للقوى  التامني 

احلماية  ملظلة  وتو�صيعا  والوفاة.  والعجز  ال�صيخوخة  �صد 

2000م  عام  يف  مت  الوطنية  العاملة  للقوى  االجتماعية 

بالعمانيني  خا�ض  االجتماعية  للتاأمينات  نظام  اإ�صدار 

العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم.

ظروف  يف  للتطورات  مالئمة  اأكرث  القانون  هذا  وجلعل 

احلياة، فقد مت اإجراء عدة تعديالت عليه كان من اأهمها 

ملعا�صات  االأدنى  احلد  لرفع  م   2008 عام  ال�صادرة  تلك 

ال�صيخوخة ومعا�صات العجز واملعا�صات امل�صتحقة للعاملني 

يف اخلارج ومعا�صات وتعوي�صات الوفاة.

وال�صحة  ال�صالمة  لتدابري  التنظيمية  الالئحة   -4-1-7  

املهنية :

تنفيذا الأحكام قانون العمل ال�صادر عام 2003، مت اإ�صدار 

يف  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  لتدابري  التنظيمية  الالئحة 

القوى  وزارة  من  بقرار  العمل  لقانون  اخلا�صعة  املن�صات 

العاملة عام 2008 م. وتهدف الالئحة اإىل توفري احلماية 

توفري  وت�صرتط   ، اخلا�صة  املن�صات  يف  للعاملني  والوقاية 

املتطلبات الالزمة لوقاية العاملني.

قبل  العمال  باإحاطة  العمل  �صاحب  الالئحة  وتلزم 

يتعر�صوا  اأن  ميكن  التي  باالأخطار  علما  العمل  ا�صتالمهم 

لها يف العمل وتدريبهم على طرق احلماية منها وبان يتخذ 

جميع االإجراءات الالزمة لتوفري بيئة عمل �صليمة و�صحية 

للعاملني وتقدمي و�صائل ومعدات الوقاية لهم.

واأدوات  مباين  من  العمل  اأماكن  ا�صرتاطات  حددت  كما 

كمتطلبات االإنارة والتهوية واحلرارة والربودة وال�صو�صاء 

وا�صرتطت  الوقاية.  ومعدات  العمل  مالب�ض  وموا�صفات 

�صد  االحتياطات  و  االإعاقة  ذوي  والعاملني  الن�صاء  حماية 

احلريق واملخاطر امليكانيكية والكهربائية والكيماوية.

 ، العاملة  القوى  وزارة  من  وزاري  قرار  مبوجب  مت  وقد 

ت�صكيل جلنة لل�صالمة وال�صحة املهنية ت�صم يف ع�صويتها 

ممثلني من خمتلف اجلهات الر�صمية واخلا�صة.

العمل  �صاحب  الالئحة  تلزم 

باإحاطة العمال قبل ا�صتالمهم 

التي  باالأخطار  علما  العمل 

يف  لها  يتعر�صوا  اأن  ميكن 

طرق  على  وتدريبهم  العمل 

احلماية منها

ملجل�ض  احلق  القانون  اأعطى 

اأدنى  حد  بو�صع  الوزراء 

تقت�صيه  ملا  وفقا  لالأجور 

الظروف االقت�صادية

التي  التعديالت  اأهم  من  لعل 

هو  العمل  قانون  على  جرت 

العام  يف  مت  الذي  التعديل 

يف  للعاملني  واأعطى  م   2006

نقابة  ت�صكيل  حق  من�صاة  اأية 

م�صاحلهم  لرعاية  عمالية 

والدفاع عن حقوقهم
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7-1-5- نظام ت�صكيل وعمل وت�صجيل النقابات واالحتادات 

العمالية واالحتاد العام لعمال �صلطنة عمان:

ا�صتنادا الإحكام قانون العمل وتعديالته، مت يف العام 2010 

العمالية  النقابات  وت�صجيل  وعمل  ت�صكيل  نظام  اإ�صدار  م 

�صلطنة عمان.  لعمال  العام  واالحتاد  العمالية  واالحتادات 

بينهم  فيما  ي�صكلوا  اأن  للعمال  فان  النظام  لهذا  ووفقا 

والدفاع عن  رعاية م�صاحلهم  اإىل  تهدف  عمالية  نقابات 

حقوقهم.

واأجاز النظام للنقابة العمالية الدخول يف احتادات عمالية 

املماثلة  االأعمال  اأو  املهن  نف�ض  تعمل يف  اأخرى  نقابات  مع 

االحتاد  الإن�صاء  العمالية  للنقابات  وا�صعا  املجال  واأف�صح 

العام لعمال �صلطنة عمان ك�صخ�صية اعتبارية م�صتقلة متثل 

العاملني مبن�صات القطاع اخلا�ض حمليا واإقليميا ودوليا.

الأطراف  الثالثي  الت�صكيل  يكتمل  النظام   هذا  وباإ�صدار 

والدولية  العربية  العمل  ملعايري  وفقا  ال�صلطنة  يف  االإنتاج 

)احلكومة- اأ�صحاب االأعمال- العمال(. 

التاأ�صي�صي  املوؤمتر  عقد  2010/2/15م  بتاريخ  مت  وقد 

االحتاد  هذا  واإ�صهار  عمان  �صلطنة  لعمال  العام  لالحتاد 

ال�صلطنة  يف  النقابي  العمل  مل�صرية  انطالق  نقطة  ليمثل 

ودليال على اأهمية ال�صراكة واحلوار البناء يف جميع امل�صائل 

وبلغ  االجتماعيني.هذا  لل�صركاء  امل�صرتك  االهتمام  ذات  

 )165(  ،2012 يوليو  اأواخر  يف  العمالية  النقابات  عدد 

نقابة .

7-2- �صيا�صات الت�صغيل:

منذ  الفرتة  خالل  والتعمني  الت�صغيل  �صيا�صات  ا�صتندت 

اإىل  االأول  املقام  يف   ، احلا�صر  وقتنا  واىل  م   2000 العام 

عمان-2020م(.  ( العماين  لالقت�صاد  امل�صتقبلية  الروؤية 

والتي دعت اإىل تنمية املوارد الب�صرية والتنويع االقت�صادي 

�صيا�صات  يف  نوعية  نقلة  واإحداث  اخلا�ض  القطاع  وتنمية 

لها،  العمل  فر�ض  وتوفري  الوطنية  العاملة  القوى  ت�صغيل 

واالنتقال من حالة االعتماد على القطاع احلكومي كم�صغل 

اخلا�ض  القطاع  جعل  اإىل  الوطنية،  العاملة  للقوى  رئي�صي 

يحتل هذه املكانة بتوفري املقومات ملن�صاته للنمو والتو�صع.

ومن هذا املنطلق فان �صيا�صات الت�صغيل والتعمني املعتمدة 

للتنفيذ ، ميكن اأن تتلخ�ض مبا يلي:

7-2-1- �صيا�صات الت�صغيل والتعمني يف القطاع احلكومي 

)املدين(:

على  القطاع  هذا  يف  والتعمني  الت�صغيل  �صيا�صات  ركزت 

تنفيذ االإجراءات التالية: 

اإحداث تغيري يف هيكلية عر�ض القوى العاملة الوطنية   -1

تطوير  طريق  عن  القطاع  واحتياجات  يتالءم  مبا 

التعليم والتدريب.

العاملة  للقوى  القطاع  هذا  يف  العمل  فر�ض  توفري   -2

الوطنية من خالل:

اإ�صغال فر�ض العمل اجلديدة بقوى عاملة وطنية.  -

اإحالل القوى العاملة الوافدة بقوى عاملة وطنية.  -

بهدف  الدرا�صية  والبعثات  التدريبية  الربامج  توفري   -3

رفع كفاءة االأداء للقوى العاملة الوطنية.

و�صع خطط للتعمني دون االإخالل بالكفاءة واملحافظة   -4

على العاملني ذوي الكفاءة واخلربة.

الوظائف  يف  للعمل  علميا  املوؤهل  املواطن  تعيني   -5

التخ�ص�صية اإىل جانب الوافد الذي يعمل بهذه الوظائف 

وذلك الكت�صاب اخلربة الالزمة بهدف االإحالل.

7-2-2- �صيا�صات الت�صغيل والتعمني يف القطاع اخلا�ض:

خمتلف  يف  الوطنية  العاملة  القوى  م�صاهمة  زيادة  بهدف 

الت�صغيل  �صيا�صات  ركزت  فقد   ، االقت�صادية  االأن�صطة 

والتعمني يف القطاع اخلا�ض ، على ما يلي :

التاأكيد على االلتزام بن�صب التعمني املحددة.  -1

التو�صع يف حظر املهن واالأعمال التي ميكن اأن ي�صغلها   -2

املواطنون وتدريب الباحثني عن عمل.

�صوق  وو�صع  يتنا�صب  مبا  العمالية  الت�صريعات  تطوير   -3

التوجيه  وخدمات  لالأجور  اأدنى  حد  وحتديد  العمل 

املهني والتثقيف بقيم العمل.

تو�صيع مظلة التاأمينات االجتماعية لتغطي العاملني يف   -4

القطاع اخلا�ض والعاملني  حل�صابهم.

تطوير اأجهزة الت�صغيل ونظام املعلومات بوزارة القوى   -5

العاملة واإن�صاء مكاتب الت�صغيل يف الواليات.

يف  العمل  �صوق  يف  العمانية  املراأة  م�صاهمة  زيادة   -6

القطاع اخلا�ض.

االأهداف  حتقيق  يف  وللم�صاهمة  ال�صيا�صات  لهذه  ودعما 

جاء  ال�صلطنة،  يف  الب�صرية  املوارد  لتنمية  اال�صرتاتيجية 

التوجيه ال�صامي بعقد ندوات ت�صغيل القوى العاملة الوطنية، 

حيث عقدت االأوىل عام )2001م( والثانية عام ) 2003م( 

والثالثة عام ) 2005م(.

النظام  هذا  وباإ�صدار 

الثالثي  الت�صكيل  يكتمل 

ال�صلطنة  يف  االإنتاج  الأطراف 

العربية  العمل  ملعايري  وفقا 

والدولية)احلكومة-اأ�صحاب 

االأعمال- العمال(

بلغ عدد النقابات العمالية يف 

 )132( ، العام 2011   اأواخر 

نقابة .
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الأ�صحاب  وا�صعة  م�صاركة  الندوات  هذه  جميع  و�صهدت 

االأعمال والعاملني والوزارات واجلهات احلكومية املخت�صة 

وقد جاءت   . املجتمع  وفعاليات  وال�صورى  الدولة  وجمل�صي 

لتنفيذ  عمل  برنامج  لت�صكل  وتو�صياتها  اخلتامية  بياناتها 

�صيا�صات التعمني يف القطاع اخلا�ض .وميكن تلخي�ض ابرز 

نتائجها على النحو االأتي:

اإن�صاء برنامج �صند لدعم امل�صاريع ال�صغرية.  -1

القطاع  مب�صاركة  واأ�صاليبه  التدريب  برامج  تطوير   -2

اخلا�ض.

ت�صكيل جلان قطاعية م�صرتكة من القطاعني احلكومي   -3

على  والتعمني  للتدريب  عمل  الإعداد خطط  واخلا�ض 

مار�ض  نهاية  حتى  عددها  بلغ  القطاعي  امل�صتوى 

2010م) 15( جلنة ، �صملت خمتلف القطاعات.

تنفيذا  تعديلها  جرى  للتعمني  قطاعية  خطط  اإعداد   -4

لتو�صيات الندوة الثالثة متتد يف بع�ض القطاعات حتى 

عام 2020م.

القطاعية  اخلطط  لتنفيذ  داعمة  اإجراءات  اتخاذ   -5

واإطالق  الذاتي  الت�صغيل  م�صروعات  ت�صمل  اأعاله 

واالن�صباط  العمل  باأهمية  والتثقيف  للتوعية  حملة 

باالأجور  جداول  اعتماد  على  ال�صركات  وت�صجيع  فيه 

وتر�صيد  بالت�صغيل  مقرتنا  التدريب  وجعل  والعالوات 

ا�صتقدام القطاع اخلا�ض للقوى العاملة. 

7-3- تطوير القدرات املهنية والتقنية للقوى 

العاملة الوطنية :

اإن�صاءها عام 2001م من  عملت وزارة القوى العاملة منذ 

اجل تطوير القدرات املهنية والتقنية للقوى العاملة الوطنية 

الإحداث تغيريات جوهرية يف هيكل عر�ض القوى العاملة. 

الفر�ض لاللتحاق مبراكز  وا�صتلزم ذلك توفري املزيد من 

التدريب املهني والكليات التقنية والتو�صع يف التخ�ص�صات 

وم�صتويات  نواجتها  وتنويع  فيها  والتعليمية  التدريبية 

مهاراتها ومبا ين�صجم مع االحتياجات التنموية. ومت يف هذا 

ال�صاأن   حتقيق االأتي:

7-3-1- اإعداد منظومة متكاملة للتعليم التقني والتدريب 

املهني:

بالتعاون مع اجلهات احلكومية املخت�صة والقطاع اخلا�ض 

منظومة  تطوير  مت   ، العاملية  اخلربات  من  وباال�صتفادة 

لكي  ال�صلطنة  املهني يف  والتدريب  التقني  للتعليم  متكاملة 

يتم تطبيقها يف مراكز التدريب املهني  احلكومية والكليات 

التقنية. وتتميز بالدمج بني اجلوانب النظرية والتطبيقية 

الفر�صة  تتيح  اأنها  كما  والتعليمية،  التدريبية  للعملية 

للمجيدين من خريجي مراكز التدريب لاللتحاق بالربامج 

الدرا�صية والتعليمية بالكليات التقنية.

االإطار )7-2( : تطور التدريب املهني

 ، عامليا   ، االأوىل  بداياته  يف  املهني  التدريب  اعتمد 

ال�صناعية،اإذ  الثورة  حلول  حتى  الفردي  اجلهد  على 

اأن�صئت مراكز متخ�ص�صة للتدريب املهني الأول مرة يف 

املتحدة  الواليات  ويف   ،1866 عام  االأ�صكندنافية  الدول 

االأمريكية عام 1880.ونظرا الزدياد حاجة �صوق العمل 

من  اأ�صا�صيا  جزءا  املهني  التدريب  اأ�صبح   ، املهن  اإىل 

و�صوي�صرا  وفنلندة  والنم�صا  اأملانيا  يف  التعليم  منظومة 

وبريطانيا وغريها. ففي اأملانيا مثال �صرع قانون يف العام 

1969 لتنظيم برامج التدريب املهني وحتديد م�صوؤوليات 

متطلبات  بتهيئة  وال�صناعة  التجارة  وغرفة  احلكومة 

االإح�صاءات  بع�ض  وت�صري  الربامج.  هذه  وم�صتلزمات 

اأن ثلثي ال�صباب االأملان دون �صن الثانية والع�صرين  اإىل 

قد انخرطوا بهذه الربامج، واأن ن�صبة )78%( منهم قد 

اأكملوها بنجاح.

7-3-2- تطوير البنية االأ�صا�صية واملوؤ�ص�صية للتعليم التقني 

والتدريب املهني:

املهني  والتدريب  التقني  التعليم  منظومة  تطبيق  تطلب 

التقنية ومراكز  الكليات  اإحداث عمليات تطوير هامة  يف 

تو�صعات  فيها  اأجريت  حيث  احلكومية،  املهني  التدريب 

وحتديث ملرافقها وجتهيزاتها لزيادة طاقاتها اال�صتيعابية 

والتطبيقية  النظرية  اجلوانب  بني  التوازن  وحتقيق 

لرباجمها ومبا ين�صجم مع احتياجات �صوق العمل، وقد مت 

حتقيق االأتي:

املباين  يف  والتو�صع  جديدتني  تقنيتني  كليتني  اإن�صاء   

الدرا�صية  والقاعات  الف�صول  عدد  بزيادة  واملرافق 

زيادة  اإىل  اأدى  مما  الهند�صية،  والور�ض   واملختربات 

م�صاحة هذه املرافق يف كليات التعليم التقني من حوايل 

) 71 األف م²( عام 2003م اإىل حوايل )195 األف م²( 

عام 2009 م .

وحتديث  املهني   التدريب  ملراكز  جديدة  مباين  اإ�صافة   

الور�ض املهنية فيها واإن�صاء مركز جديد للتدريب املهني 

يف والية �صنا�ض وذلك خلدمة منطقة �صحار ال�صناعية، 

تطلب تطبيق منظومة التعليم 

املهني  والتدريب  التقني 

هامة   تطوير  عمليات  اإحداث 

ومراكز  التقنية  الكليات  يف 

التدريب املهني احلكومية
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واإن�صاء مركزين جديدين يف جماالت �صيد االأ�صماك.

اإن�صاء املزيد من املختربات الهند�صية وخمتربات العلوم   

والور�ض الهند�صية يف الكليات التقنية وحتديث معداتها 

وجتهيزاتها، حيث ازدادت اأعداد هذه املختربات وور�ض 

العمل على النحو الذي يظهره ال�صكل )1-7(.

االإطار )7-3( : خطة الإحالل املحا�صرين 

العمانيني يف الكليات التقنية

لتاأهيل  طموحة  خطة  العاملة  القوى  وزارة   و�صعت 

العمانيني  املحا�صرين  اإحالل  بهدف  العمانية  الكوادر 

يف  التدري�ض  جمال  يف  الوافدين  املحا�صرين  بدل 

 )  500( اأبتعاث  اإىل  اخلطة  وتهدف   . التقنية  الكليات 

�صهادة  على  احلا�صلني  العمانيني  من  وطالبة  طالبا 

يف  املاج�صتري  �صهادة  على  للح�صول  البكالوريو�ض  

خمتلف التخ�ص�صات.وقد قامت الوزارة ابتداء من عام 

2005م بابتعاث ثالث دفعات من م�صاعدي املحا�صرين 

والبالغ عددهم )97( طالبًا وطالبة لدرا�صة املاج�صتري 

يف  االأمريكية  والواليات  واأ�صرتاليا  املتحدة  اململكة  يف 

تخ�ص�صات خمتلفة .

تطوير مراكز تدري�ض اللغة االجنليزية واإن�صاء مركز يف   

الكلية التقنية العليا يف م�صقط .

الكليات  يف  احلا�صوب  واأجهزة  خمتربات  اأعداد  زيادة   

2002م  عام   )18( من  عددها  ارتفع  حيث   ، التقنية 

اإىل ) 132( خمتربا عام 2009م ت�صم ) 3225( جهاز 

حا�صب اآيل ، اإىل جانب اإدخال برامج املحاكاة واأ�صاليب 

التعليم احلديثة كالتعليم االلكرتوين.

ومراكز  التقنية  للكليات  التنظيمية  اللوائح  اإ�صدار   

التدريب املهني احلكومية واملوؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة 

والتي ن�صت على م�صاركة ممثلني عن القطاع اخلا�ض يف 

املجال�ض التي ن�صت هذه اللوائح على ت�صكيلها.

مت يف العام 2004م  اإن�صاء دائرة متخ�ص�صة ل�صبط جودة   

وتطبيق  اإعداد  تتوىل   ، املهني  والتدريب  التقني  التعليم 

خطة �صبط اجلودة للربامج الدرا�صية والتدريبية.

للمعايري  اإن�صاء مركز  ، على  العمل يف عام 2005م  بدا   

االأملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  املهارات  واختبار  املهنية 

وللمبا�صرة  املركز  هذا  الإن�صاء   )GTZ( الفني  للتعاون 

 )60( عددها  البالغ  العمانية  املهنية  املعايري  باإعداد 

معيارًا مهنيًا.

والتدريبية  التعليمية  التخ�ص�صات  يف  التو�صع   -3-3-7

وتنويع املهارات :

املهني  والتدريب  التقني  التعليم  منظومة  اإعداد  �صاهم 

وتطوير البنى االأ�صا�صية واملوؤ�ص�صية والذي تقدم ذكره ، يف 

التدريب  ومراكز  التقنية  الكليات  يف  التخ�ص�صات  تو�صع 

وكما   ، التدريبية  واملوؤ�ص�صات  واملعاهد  احلكومية  املهني 

يلي:

1- التخ�ص�صات التعليمية والتدريبية يف الكليات التقنية:

 )13( من  التقنية  الكليات  يف  التخ�ص�صات  عدد  ارتفع 

تخ�ص�صا درا�صيا عام 2002م اإىل )33( تخ�ص�صا درا�صيا 

 )4( اإىل  اإ�صافة  )2010/2009م(،  الدرا�صي  العام  يف 

ال�صكل )7-1(: تطور عدد املختربات العلمية والهند�صية والور�ض بالكليات التقنية لعامي 2002 و2009م   

                 امل�صدر : وزارة القوى العاملة

اإن�صاء  2004م   العام  يف  مت 

ل�صبط  متخ�ص�صة  دائرة 

جودة التعليم التقني والتدريب 

املهني

يف  التخ�ص�صات  عدد  ارتفع 

 )13( من  التقنية  الكليات 

عام  درا�صيا  تخ�ص�صا 

تخ�ص�صا   )33( اإىل  2002م 

الدرا�صي  العام  يف  درا�صيا 

)2010/2009م(
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تخ�ص�صات جديدة معتمدة من املقرر تطبيقها يف  العام 

الدرا�صي 2011/2010م.

2- التخ�ص�صات التدريبية يف املراكز واملعاهد احلكومية:

التدريب  مراكز  يف  التدريبية  التخ�ص�صات  عدد  ارتفع   

 )21( اإىل  2002م  عام   )15( من  احلكومية  املهني 

تخ�ص�صا مهنيا يف العام التدريبي 2010/2009م.

التخ�ص�صات التدريبية مبعاهد تاأهيل ال�صيادين بلغت   

)6( تخ�ص�صات.

املوؤ�ص�صات  تقدمه  ما  التخ�ص�صات،  هذه  اإىل  وي�صاف 

بلغ  حيث  متنوعة،  تدريبية  برامج  من  اخلا�صة  التدريبية 

املوؤ�ص�صات يف نهاية عام 2009م )182( معهدا  عدد هذه 

ومركزا تدريبيا خا�صا.

7-3-4- تطور القدرات اال�صتيعابية:

1- تطور القدرات اال�صتيعابية للكليات التقنية:

التعليم  دبلوم  خريجي  من  الطلبة  اأعداد  ازدادت 

العام  يف   )2204( من  الكليات  هذه  يف  املقبولني  العام 

الدرا�صي  العام  اإىل )6584( يف  الدرا�صي 2002/2001م 

2010/2009م  ون�صبة زيادة مقدارها )195%( يف اأعداد 

املقبولني ومبعدل منو مقداره )14،7%( �صنويًا.كما ازدادت 

 )4971( من  الدرا�صية  ال�صنوات  جميع  يف  الطلبة  اأعداد 

 ، 2010م  عام   )23527( اإىل  عام2002م  وطالبة  طالبًا 

 )%21،5( منو  ومعدل   )%373( مقدارها  زيادة  وبن�صبة 

�صنويًا. 

ويتم توزيع الطلبة الدار�صني يف الكليات التقنية بعد اإمتامهم 

الثانية  الدرا�صية  ال�صنة  اإىل  واالنتقال  التاأ�صي�صية  ال�صنة 

فاأعلى ، بني خمتلف التخ�ص�صات الدرا�صية من�صجمًا مع 

وعلى  التخ�ص�صات  خمتلف  من  العمل  �صوق  احتياجات 

النحو املبني يف ال�صكل )7-3(، الذي يو�صح باأن ما ن�صبته:

التخ�ص�صات  يف  يدر�صون  الطلبة  من   %46.3  -

الهند�صية.

24.7 % يف تقنية املعلومات.  -

-  22.8 % يف الدرا�صات التجارية.

والت�صوير  وال�صيدلة  العلوم  تخ�ص�صات  يف   %  6.2  -

ال�صوئي وت�صميم االأزياء. 

2-تطور القدرات اال�صتيعابية باملراكز واملعاهد التدريبية:

التدريبية  واملعاهد  باملراكز  امللتحقني  اأعداد  ارتفعت 

عام  اإىل)3330(  2001م  عام  من)1841(  احلكومية 

بلغ  �صنوي  منو  ومبعدل   )%81( زيادة  بن�صبة  2010م، 

يف  بالت�صغيل  املقرتن  التدريب  برنامج  )6.8%(.و�صاهم 

القطاع اخلا�ض ) املمول من احلكومة( يف توفري التدريب 

للمواطنني الباحثني عن عمل حيث بلغ عدد الذين ا�صتفادوا 

منه منذ املبا�صرة يف تطبيقه عام 2002م وحتى نهاية عام 

يف  دور  الربنامج  لهذا  وكان  األف.   )31( حوايل  2009م 

اإعداد القوى العاملة الإ�صغال فر�ض العمل يف القطاع اخلا�ض 

ومتكني من�صاته من حتقيق ن�صب التعمني املحددة لها.وقد 

التنظيمية  الالئحة   2010 العام  من  نوفمرب  يف  �صدرت 

جودة  رفع  ت�صتهدف  التي  اخلا�صة  التدريبية  للموؤ�ص�صات 

التدريب.حيث تلتزم تلك املوؤ�ص�صات بت�صوية اأو�صاعها وفقا 

الأحكام الالئحة خالل فرتة �صنة من تاريخ العمل بها.

ال�صكل ) 7-2(: الطلبة املقبولني وامل�صجلني يف الكليات التقنية لل�صنوات )2002/2001م( )2010/2009م( 

                 امل�صدر : وزارة القوى العاملة

الدار�صني  الطلبة  توزيع  يتم 

بعد  التقنية  الكليات  يف 

التاأ�صي�صية  ال�صنة  اإمتامهم 

واالنتقال اإىل ال�صنة الدرا�صية 

خمتلف  بني  فاأعلى،  الثانية 

الدرا�صيــــــــة  التخ�ص�صـــــات 

�صوق  احتياجات  مع  من�صجمًا 

العمل

امللتحقني  اأعداد  ارتفعت 

التدريبية  واملعاهد  باملراكز 

من)1841(  احلكومية 

اإىل)3330(  2001م  عام 

زيادة  بن�صبة   ، 2010م  عام 

)81%( ومبعدل منو �صنوي بلغ 

)%6،8(
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7-4- موؤ�صرات القوى العاملة والت�صغيل :

ومبعدالت  امل�صتمر  االقت�صادي  النمو  نتائج  من  كان   

عن  ناجمة  جوهرية  تطورات  ح�صول  ال�صلطنة  يف  عالية 

واخلا�ض.  العام  للقطاعني  االقت�صادي  الن�صاط  ات�صاع 

وقد انعك�صت هذه التطورات  على �صوق العمل الذي �صهد 

اأدى اإىل زيادة  ارتفاعا يف الطلب على القوى العاملة مما 

2003م  عام  األف   )729( حوايل  من  فيه  العاملني  اأعداد 

�صنوي  منو  مبعدل  اأي  2008م،  عام  األف   )1209( اإىل 

مبقدار  العمل  فر�ض  يف  زيادة  حمققا   )%10.7( مقداره 

)96( األف فر�صة عمل �صنويا يف املتو�صط.

وا�صتنادا اإىل نتائج التعداد ال�صكاين لعام 2003م والتعداد 

ال�صكاين لعام 2010 ، فان االأعداد الفعلية للعاملني يف �صوق 

العمل العمانية هي كما يلي :

عام  األف   )307( من  ازدادت  الوطنية:  العاملة  القوى   

بزيادة عددية  اأي   ، األفا عام 2010  اإىل )447(   2003

بلغت )20( األف فر�صة عمل يف املتو�صط �صنويا للفرتة 

.2010-2003

عام  األفا   )422( من  ازدادت  الوافدة:  العاملة  القوى   

2003 اإىل )652( األفا  عام 2010 ، وبزيادة بلغت حوايل 

)33( األف فر�صة عمل يف املتو�صط �صنويًا للفرتة 2003-

2010 .)الرقم اخلا�ض بالقوى العاملة الوافدة  والذي 

ب�صبب  جدال  م�صدر  كان   2010 العام  تعداد  م�صدره 

تعار�صه مع اأرقام وزارة القوى العاملة ب�صكل كبري(.

 و�صاحب تلك التطورات تنوع يف هيكل عر�ض القوى العاملة 

والتدريب  التعليم  جماالت  لتطور  كنتيجة  الوطنية 

فر�ض  لتوفري  اتخذت  التي  واالإجراءات  وال�صيا�صات 

العمل لهذه القوى.

وفيما يلي حتليال الأو�صاع القوى العاملة يف القطاعني العام 

االأكرث  القطاعات  يف  والتعمني  الت�صغيل  تطور  و  واخلا�ض 

ت�صغيال باال�صتفادة من نتائج م�صح القوى العاملة 2008 م.

العمل  �صوق  يف  للعاملني  الرئي�صية  اخل�صائ�ض   -1-4-7

العماين :

1- توزيع القوى العاملة على قطاعات العمل:

اأ�صبح القطاع اخلا�ض يف عام 2008م هو امل�صغـل الرئي�ض 

للقوى العاملة) الوطنية والوافدة معًا(، حيث كان يعمل فيه 

حوايل )60%( من جمموع العاملني.وباإ�صافة العاملني يف 

القطاع العائلي يكون ما ن�صبته )75%( من القوى العاملة 

نتائج  مبوجب  خا�صة.اأما  ومن�صاآت  موؤ�ص�صات  يف  تعمل 

التعداد العام لل�صكان 2010 ، فان ن�صبة العاملني يف القطاع 

اإ�صافة  وعند   .%63 بلغت  ووافدين(  اخلا�ض)عمانيني 

العاملني يف القطاع العائلي ت�صبح الن�صبة 75% من جمموع 

العاملني. واأ�صبح العاملون يف القطاع العام ي�صكلون )%25( 

من االإجمايل.اأما توزيع القوى العاملة على القطاعني العام 

واخلا�ض فكان كما يلي:

العاملة 2008 ، كان يعمل )%54(  مبوجب م�صح القوى   

 )%46( و  العام  القطاع  يف  الوطنية  العاملة  القوى  من 

التعداد  نتائج  والعائلي.لكن  القطاع اخلا�ض  يعملون يف 

2010 اأظهرت اأن 53% من القوى العاملة الوطنية يعملون 

القطاع  يف  يعملون  منهم   %46 وان   ، العام  القطاع  يف 

اخلا�ض والعائلي.

ال�صكل )7-3(: اأعداد الطلبة امل�صجلني بالكليات التقنية للعام الدرا�صي 2010/2009 وفقًا للتخ�ص�ض الدرا�صي 

                 امل�صدر : وزارة القوى العاملة

اأ�صبح القطاع اخلا�ض يف عام 

الرئي�ض  امل�صغـل  هو  2008م 

الوطنية  العاملة)  للقوى 

كان  حيث  معًا(،  والوافدة 

يعمل فيه حوايل ) 60%( من 

جمموع العاملني
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اخلا�ض   القطاع  يف  الوافدة  العاملة  القوى  ن�صبة  وبلغت   

)93%(، اأما العاملني منهم يف القطاع العام فقد بلغت 

 .  2008 العاملة  القوى  م�صح  مبوجب   )%  7( ن�صبتهم 

العاملني  ن�صبة  فان   ،2010 العام  تعداد  نتائج  ومبوجب 

الوافدين يف القطاع اخلا�ض والعائلي بلغت حوايل %95 

ويف القطاع العام حوايل )%4(.

وتعود اأ�صباب هذا النمط من التوزيع لوجود قوانني ونظم 

للعمل يف القطاع العام اأف�صل منها يف القطاع اخلا�ض وهي 

مزية هامة ت�صتقطب املواطنني. اإ�صافة اإىل االنطباع العام 

العاملة  للقوى  اإمنا هي  العام  القطاع  العمل يف  بان فر�ض 

واأخريا  ا�صتثناء.  يعترب  فيها  الوافدين  عمل  وان  الوطنية، 

لالأجور  لوائح  فيها  يتوفر  ال  املن�صات اخلا�صة  غالبية  فان 

العاملة  للقوى  م�صتقطبة  غري  ت�صبح  وبالتايل  والرتقيات 

الوطنية. كما اأن عدم �صمول القوى العاملة الوافدة باحلد 

اخلا�ض  القطاع  ملن�صات  املجال  اأتاح  قد  لالأجور  االأدنى 

لعوامل  وفقا  الوافدين  العمال  اأجور  م�صتويات  لتحديد 

العر�ض والطلب.

ووفقًا لنتائج م�صح القوى العاملة 2008 ، فاإن ن�صبة التعمني 

حوايل  بلغت  بال�صلطنة  الكلي  العمل  �صوق  م�صتوى  على 

)38%(.اأما على م�صتوى قطاعات العمل فاإن الن�صب كانت: 

اخلا�ض  القطاع  يف   )% و)23  العام  القطاع  يف   )%  82(

و)23 %( يف القطاع العائلي.

الرئي�ض  امل�صغل  هو  يزال  ما  العام  القطاع  اأن  يوؤكد  وذلك 

يزال  ما  اخلا�ض  القطاع  وبان   ، الوطنية  العاملة  للقوى 

اأ�صا�صي على القوى العاملة الوافدة، االأمر  معتمدًا وب�صكل 

العمل  فر�ض  من  املزيد  لتوفري  واعدا  قطاعا  يجعله  الذي 

للباحثني عنه من املواطنني.

2- القوى العاملة وامل�صتوى التعليمي:

القوى  من   %  38 حوايل  فان  املذكور،  امل�صح  لنتائج  طبقا 

العاملة الوطنية مب�صتوى االإعدادية فاقـل و )37%( مب�صتوى 

الثانوية و 9 % مب�صتوى الدبلوم و 15% جامعيون.

اأما القوى العاملة الوافدة، فان 62% منها مب�صتوى االإعدادية 

فاقل و 16% مب�صتوى الثانوية و5 % مب�صتوى الدبلوم و %17 

جامعيون.

ويف هذا داللة وا�صحة على اأن غالبية العمال الوافدين هم 

اأما عمال عاديون اأو عمال حمدودي املهارات، خا�صة وان 

غالبيتهم يرتكز عملهم يف قطاعات اخلدمات واالإن�صاءات 

التي يتطلب العمل فيها اأعدادا كبرية من العمال العاديني 

وحمدودي املهارات.

وي�صتفاد من هذه النتائج بان هنالك حاجة ما�صة يف �صوق 

االأعلى  التعليمي  بامل�صتوى  العاملة  للقوى  العمانية  العمل 

تلك  يف  للتعمني  حقيقية  فر�صا  هنالك  وان  الثانوية  من 

الوظائف، وللداللة على �صحة ما تقدم ن�صري اإىل االأتي:

العدد االإجمايل  للجامعيني العاملني عام 2008 م حوايل   

)196( األفا 35% منهم عمانيون.

اجلامعي  قبل  دبلوم  مب�صتوى  للعاملني  االإجمايل  العدد   

حوايل )81( األفا، 51% منهم عمانيون.

الثانوية،  العاملني هم مب�صتوى  األفا من  حوايل )288(   

59% منهم عمانيون.

وخال�صة ما تقدم، فان فر�ض العمل املتوفرة يف �صوق العمل 

  ” فاأعلى الثانوية   “ التعليمي   بامل�صتوى  للعاملني  العماين 

بلغ عددها يف عام 2008م حوايل )565( األف فر�صة عمل 

ي�صغل العمانيون منها ما ن�صبته حوايل %50.

بقوى  منها  كبرية  ن�صبة  اإ�صغال  ميكن  عمل  فر�ض  وهذه 

عاملة وطنية خالل ال�صنوات القادمة يف حال متت درا�صتها 

الطلبة نحو  للوقوف على خ�صائ�صها وتوجيه  ب�صكل دقيق 

�صوق  يتطلبها  التي  والتدريبية  الدرا�صية  التخ�ص�صات 

العمل. 

اجلدول ) 7-1 (: توزيع القوى العاملة يف ال�صلطنة ح�صب امل�صتوى التعليمي عام 2008م 

املجموع )%( وافد )%( عماين )%( امل�ستوى التعليمي

10.3 12.7 6.5 اأمي

15.4 19.4 8.8 يقراأ ويكتب

23.2 14.4 11.3 ابتدائية

14.3 15.8 11.8 اإعدادية

23.9 15.6 37.4 ثانوية

6.7 5.3 9.1 دبلوم

14.1 14.2 13.8 بكالوريو�ض

1.6 2.0 1.1 ماج�صتري

0.5 0.6 0.2 دكتوراه

امل�صدر:م�صح القوى العاملة 2008

العاملة  القوى  �صمول  عدم  اأن 

لالأجور  االأدنى  باحلد  الوافدة 

قد اأتاح املجال ملن�صات القطاع 

م�صتويات  لتحديد  اخلا�ض 

وفقا  الوافدين  العمال  اأجور 

لعوامل العر�ض والطلب

القوى  م�صح  لنتائج  وفقًا 

ن�صبة  فاإن   ،  2008 العاملة 

�صوق  م�صتوى  على  التعمني 

بلغت  بال�صلطنة  الكلي  العمل 

حوايل )%38(
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3- اخل�صائ�ض املهنية للقوى العاملة:

املهنية  لالأق�صام  وفقا  ال�صلطنة  يف  العاملة  القوى  تتوزع 

واملبينة يف ال�صكل )7-4( اإىل االأتي:

حوايل  امل�صاعدة  االأ�صا�صية  الهند�صية  املهن  يف  يعمل   

مهن  وتليها  للعاملني  االإجمايل  العدد  من   )%24(

االخت�صا�صيون  ثم  والفنيون   )%19( بن�صبة  اخلدمات 

بهذه  ويعمل  التوايل.  علي   )%9( و   )%10( بحوايل 

املهن معا حوايل )63%( من العاملني )عماين /وافد(.

الن�صب  هذه  فان   2010 العام  تعداد  نتائج  مبوجب  اأما 

للخدمات  الهند�صية وحوايل %19  للمهن  اأ�صبحت %32 

و8% للفنيني ثم االخت�صا�صيون بن�صبة حوايل %11 .

يعمل حوايل ) 63%( من القوى العاملة الوطنية يف املهن   

الهند�صية االأ�صا�صية امل�صاعدة ومهن الفنيون واخلدمات 

واملهن الكتابية ومهن االخت�صا�صيون.

ال�صكل ) 7-4(: توزيع القوى العاملة يف ال�صلطنة ) عماين/وافد( ح�صب االأق�صام املهنية 2008م

                 امل�صدر: م�صح القوى العاملة 2008

املهن  يف  يعملون  الوافدة  العاملة  القوى  من   )%86(  

الهند�صية االأ�صا�صية امل�صاعدة ومهن اخلدمات والزراعة 

ومهن االخت�صا�صيون والفنيون ومهن البيع.

4- القوى العاملة والن�صاط االقت�صادي:  

واالإن�صاءات  والتجارة  العامة  االإدارة  قطاعات  ت�صتحوذ 

وال�صناعات التحويلية والزراعة على حوايل ) 62 %( من 

اإجمايل العاملني ) عماين / وافد(.

اغلبهم  فان  الذكور  العمانيني  للعاملني  بالن�صبة  اأما 

يعملون يف قطاع االإدارة العامة والدفاع حوايل )46 % من 

الذكور  الوافدين  العمال  غالبية  اأن  حني  يف   ، االإجمايل( 

يعملون يف قطاعي التجارة واالإن�صاءات ) حوايل 40 % من 

االإجمايل(.

ويعمل ما يقارب ) 81 %( من الن�صاء العمانيات يف قطاعات 

وال�صحة  التحويلية  وال�صناعات  العامة  واالإدارة  التعليم 

والعمل االجتماعي والتجارة.

يعملن  منهن   %90 حوايل  فان  الوافدات  العامالت  اأما 

املنازل(  يف  منهن    %76 االأ�صرية)  االأن�صطة  قطاعات  يف 

والتعليم وال�صحة والعمل االجتماعي.

وقد جتاوزت ن�صب التعمني األ )50 %( يف �صبعة قطاعات 

والنقل  واملحاجر  والتعدين  والتعليم  العامة  االإدارة   : هي 

والعمل  وال�صحة  املالية  والو�صاطة  واالت�صاالت  والتخزين 

حوايل  جمتمعة  فيها  ويعمل  االأ�صماك.  و�صيد  االجتماعي 

)315( األف مواطن ومواطنة ي�صكلون ن�صبة ) 69 % ( من 

العاملون فعال(   ( الوطنية  العاملة  للقوى  االإجمايل  العدد 

عام 2008م.

الوافدين  العمال  غالبية 

قطاعي  يف  يعملون  الذكور 

حوايل   ( واالإن�صاءات  التجارة 

40 % من االإجمايل(
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5- التوزيع اجلغرايف للقوى العاملة يف ال�صلطنة:

يتاأثر توزيع القوى العاملة جغرافيا مبجموعة من العوامل 

اأهمها:

املحافظات  بني  ال�صكان  توزيع  ال�صكاين:  الرتكز   -

واملناطق.

الرتكز االقت�صادي: توزيع االأن�صطة االقت�صادية واملن�صاآت   -

املحافظات  بني  العام  القطاع  وموؤ�ص�صات  اخلا�صة 

واملناطق.

-7( رقم  اجلدول  فان  العوامل  هذه  االعتبار  يف  اآخذين 

الباطنة  ومنطقة  م�صقط  حمافظة  اأن  بو�صوح  يظهر   )2

ت�صتحوذان معا على حوايل:

)58%( من اإجمايل القوى العاملة يف ال�صلطنة.  

العاملة  للقوى  االإجمايل  العدد  من   )%57(  

الوطنية.

العاملة  للقوى  االإجمايل  العدد  من   )%59(  

الوافدة.

ومن املتوقع اأن توؤدي ال�صيا�صات اجلاري العمل بها لتوزيع 

اال�صتثمارات التنموية ب�صكل متوازن اإقليميا، اإىل النهو�ض 

املحافظات  ملختلف  واالجتماعية  االقت�صادية  باالأو�صاع 

فيما  العاملة  القوى  توزيع  على  التاأثري  وبالتايل  واملناطق 

على  منها  كل  واإمكانيات  لقدرات  ووفقا  م�صتقبال  بينها 

ا�صتقطاب اال�صتثمارات. 

اجلدول )7-2(: توزيع القوى العاملة يف ال�صلطنة )عماين/وافد( ح�صب املحافظات واملناطق لعام 

2008م

املحافظات واملناطق
املجموعوافدُعماين

%%%

12.710.111.1املنطقة ال�صرقية

0.810.41.2املنطقة الو�صطى

7.911.410حمافظة ظفار

30.741.837.6حمافظة م�صقط

1.11.31.3حمافظة م�صندم

25.917.220.5منطقة الباطنة

12.56.68.8منطقة الداخلية

8.410.29.5منطقة الظاهرة

100100100املجموع

امل�صدر:م�صح القوى العاملة 2008

توؤدي  اأن  املتوقع  ومن 

بها  العمل  اجلاري  ال�صيا�صات 

التنموية  اال�صتثمارات  لتوزيع 

اإقليميا،  متوازن  ب�صكل 

باالأو�صاع  النهو�ض  اإىل 

واالجتماعية  االقت�صادية 

ملختلف املحافظات واملناطق

الف�صل ال�صابع    التنمية الب�صرية وق�صايا الت�صغيل
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6-القوى العاملة والعالقة بالعمل:

من   %1.8 اأعمال  اأ�صحاب  من  العمانيني  ن�صبة  بلغت 

للقوى  الوطنية، مقابل %0.8  العاملة  القوى  اإجمايل عدد 

اجلــدول  يف  املبينة  للبيانات  وباال�صتناد  الوافدة.  العاملة 

رقــم )7 - 3( فاإن:

)59%( من اأ�صحاب االأعمال عمانيون.  

ما  هنالك  ولي�ض  مرتفعة  ن�صبة  وهذه  وافدون،   )%41(  

يوؤكد اأنهم م�صتثمرون فعليون.

من   )%6.5( اخلا�ض  حل�صابهم  العاملني  ن�صبة  وبلغت 

اإجمايل  من   )%1.2( و  الوطنية  العاملة  القوى  اإجمايل 

من  فان  املتوفرة،  للبيانات  ووفقا  الوافدة.  العاملة  القوى 

العماين  العمل  �صوق  يف  اخلا�ض  حل�صابهم  العاملني  بني 

حوايل )77%( عمانيون و)23%( وافدون.

االإطار )7-4( : ا�صتمرار وجود ظاهرة التجارة 

امل�صترتة

والعاملون  االأعمال  باأ�صحاب  املتعلقة  االأرقام  ت�صري 

حل�صابهم اخلا�ض من العمالة الوافدة اإىل وجود ظاهرة 

التجارة امل�صترتة بينهم. حيث يكون فيها العامل الوافد 

التجاري  املحل  اأو  املن�صاأة  يف  الفعلي  العمل  �صاحب  هو 

التجاري  املحل  اأو  املن�صاأة  هذه  اأن  من  الرغم  على 

با�صتقدام  االأ�صل  با�صم مواطن عماين قام يف  م�صجال 

ي�صعب  حالة  وهي  باأجر،  لديه  للعمل  الوافد  العامل 

والتعدادات  امل�صوحات  اإجراء  عند  حقيقتها  من  التاأكد 

االإح�صائية.

اأما بخ�صو�ض العاملني باجر فان الن�صبة بلغت 94% الإجمايل 

للوافدين.وبلغت  للعمانيني  و %97  العاملني و حوايل %89 

ن�صبة التعمني يف �صفوف القوى العاملة باأجر يف االقت�صاد 

العماين يف عام 2008 م ، %35.6.

7-القوى العاملة وم�صتوى االأجر:

ال  �صهريا  اأجرا  العاملة  القوى  اإجمايل  من   %52 يتقا�صى 

القوى  �صفوف  يف  اأعلى  الن�صبة  وتكون  ر.ع.،   150 يتجاوز 

العاملة الوافدة منها بالن�صبة للقوى العاملة الوطنية، حيث 

اأن 22% من القوى العاملة الوطنية يتقا�صون اأجورا �صهرية 

العاملة  مبا ال يتجاوز 150 ر.ع. مقابل حوايل 71% للقوى 

الوافدة. )والبد اأن تكون هذه الن�صبة قد تغريت يف الوقت 

احلا�صر بعد رفع احلد االدنى لالأجور للعمالة الوطنية اإىل 

200 ريال �صهريا  يف فرباير 2011(.

اأو  )عام  العمل  بقطاع  احلال  بطبيعة  االأمر  هذا  ويرتبط 

اأن غالبية  اإذ  للعامل،  واملهني  التعليمي  وبامل�صتوى  خا�ض( 

العمال الوافدين هم عمال عاديون وحمدودو املهارات كما 

�صبق ذكره.

اأجورا  يتقا�صون  العاملني  من   %20 حوايل  اأن  ويالحظ 

الن�صبة  هذه  وبلغت  فاأكرث،  ر.ع.   451 اإىل  ت�صل  �صهرية 

يف   %27 و  الوطنية  العاملة  القوى  �صفوف  يف   %31 حوايل 

�صفوف القوى العاملة الوافدة.ويف كلتا احلالتني فان ن�صبة 

االإناث احلا�صالت على اجر �صهري مقداره 451ر.ع. هي 

اأعلى من ن�صب الذكور احلا�صلني على هذا االأجر ال�صهري 

الوافدة.  للقوى  اأو  الوطنية  العاملة  للقوى  بالن�صبة  �صواء 

وم�صتواهن  للعامالت  العمل  قطاع  لطبيعة  ذلك  ويعود 

التعليمي واملهني.

ومن املمكن تلخي�ض االأ�صباب الرئي�صية النخفا�ض م�صتوى 

اأجور العمال الوافدين عموما مقارنة باأجور القوى العاملة 

الوطنية يف م�صح العام 2008 ،  فيما يلي:

عدم �صمول العمال الوافدين يف القطاع اخلا�ض باحلد   

االأدنى لالأجر.

حتمل �صاحب العمل تكاليف اإ�صافية ال�صتخدام العامل   

تعيينه  عند  يتحمله  ال  ما  وهو  لديه،  وت�صغيله  الوافد 

مواطنا للعمل يف من�صاأته.

اجلدول رقم )7-3( القوى العاملة يف ال�صلطنة )عماين/وافد( ح�صب العالقة بالعمل: 2008م

العالقة بالعمل
املجموعوافدعماين

%العدد%العدد%العدد

82251.857590.8139841.2�صاحب عمل ويديره

40572288.873249397.3113821594.1يعمل باأجر

295086.586431.2381513.2يعمل حل�صابه اخلا�ض

130822.952900.7183721.5يعمل لدى اأ�صرة

-430-258-172غري مبني

4567091007524431001209152100املجموع

امل�صدر:م�صح القوى العاملة 2008

حل�صابهم  العاملني  بني  من 

العمل  �صوق  يف  اخلا�ض 

 )%77( حوايل  العماين 

عمانيون و)23%( وافدون
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للعاملني  ال�صهري  االأجر  م�صتوى  عن  احلديث  وال�صتكمال 

االأ�صا�صي  االأجر  اإىل تطور م�صتوى  االإ�صارة  املفيد  فاأن من 

للقوى العاملة الوطنية باأجر يف القطاع اخلا�ض وذلك وفقا 

لبيانات الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، التي يت�صمنها 

اجلدول )7-4( للفرتة 2009-2001:

اجلدول )7-4(: م�صتوى االأجر ال�صهري االأ�صا�صي 

للموؤمن عليهم خالل عامي 2001 و 2009م )%(

عام 2009معام 2001مفئة االأجر )ر . ع(

1406443.3 فاأقل

200 – 1411730.6

300 -20110.211.4

400 -3013.65.1

4015.29.6 فاأكرث

100100املجموع

امل�صدر: الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية، التقارير 

ال�صهرية)2009-2001(.

ن�صبة  يف  احلا�صل  التح�صن  البيانات  هذه  من  ويت�صح 

العمانيني العاملني يف فئات االأجر االأعلى يف عام 2009  م 

مقارنة بعام 2001 م.

االإطار )7-5( : اأ�صباب تفاوت االأجور

م�صتويات  يف  احلا�صل  التفاوت  اأ�صباب  على  وللوقوف 

االأجور، فان االأمر يتطلب اإجراء درا�صة خا�صة لتحديد 

املتغريات ذات العالقة بتفاوت االأجر بني القطاع العام 

وكذلك  املختلفة  االقت�صادية  الن�صاطات  وبني  واخلا�ض 

فيما بني امل�صتويات التعليمية وم�صتويات املهارة املهنية. 

8-القوى العاملة والفئات العمرية:

ت�صري البيانات اخلا�صة بالتوزيع الن�صبي للقوى العاملة يف 

ال�صلطنة ح�صب الفئات العمرية، اإىل اأن نحو ثلث العاملني 

هم بالفئة العمرية اأقل من 30 عاما اإذ تبلغ ن�صبتهم حوايل 

33% من اإجمايل العاملني العمانيني والوافدين بال�صلطنة. 

و37% هم من الفئة العمرية )30-39( عاما، اأي اأن )%70( 

من اإجمايل العاملني تقل اأعمارهم عن )40( عاما.

منهم   %48 حوايل  فان  الوطنية  العاملة  للقوى  وبالن�صبة 

بالفئة العمرية اأقل من 30 عاما و31% بالفئة 30-39 عاما. 

اأي اأن 79% منهم هم من فئة العمر اأقل من 40 عاما. وذلك 

يعني بان اأمامهم �صنوات عديدة قادمة للعمل واالإنتاج.

اأما القوى العاملة الوافدة، فان 25% منهم بفئة العمر 29 

عاما فاأقل و 40% بالفئة العمرية 30-39 عاما و 35% بالفئة 

العمرية 40 �صنة فاأكرث، االأمر الذي يدل على اأن ا�صتقدام 

القوى العاملة الوافدة ي�صتند باالأ�صا�ض خلربتها يف جمال 

العمل.

الف�صل ال�صابع    التنمية الب�صرية وق�صايا الت�صغيل
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7-4-2- م�سرية التعمني يف القطاع احلكومي )املدين(:

اأعداد  التطور احلا�سل يف  ال�سوء على  ي�سلط هذا اجلزء 

احلكومي  القطاع  يف  والوافدة  الوطنية  العاملة  القوى 

)املدين( لبيان م�سرية التعمني وما حتقق يف جمال ت�سغيل 

القوى العاملة الوطنية يف هذا القطاع. و�سيتم لهذه الغاية 

ا�ستعرا�ض التطور احلا�سل يف جمال اخلدمة املدنية للفرتة 

بني عامي  2001 م و 2009م.كما ي�سمل ا�ستعرا�ض التطور 

احلا�سل يف تلك اجلوانب يف املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية 

العامة )غري اخلا�سعة لأحكام قانون اخلدمة املدنية(.

1- التعمني يف قطاع اخلدمة املدنية:

)عماين/ املدنية  اخلدمة  قطاع  يف  العاملني  عدد  ارتفع 

اإىل  األف عام  2001 م  وافد( يف ال�سلطنة من حوايل 88 

126 األف عام 2009م، ومبعدل منو �سنوي مقداره %4.7.

املدنية  باخلدمة  الوطنية  العاملة  القوى  عدد  ازداد  وقد 

مبعدل منو �سنوي مبقدار )6.3%( خالل تلك الفرتة، مما 

رفع عددها من 68.5 األف عام 2001م اإىل 112 األفا عام 

القطاع  الوافدة يف هذا  العمالة  2009م. وتراجعت ح�سة 

من 19 األف اإىل 14 األف لنف�ض الفرتة.

ونتيجة لإقبال الإناث على العمل يف اخلدمة املدنية، وخا�سة 

يف قطاعي التعليم وال�سحة، فقد ارتفعت ن�سبة املواطنات 

العامالت يف اخلدمة املدنية باملقارنة مع اإجمايل العاملني 

عام   %42 اإىل  م   2001 عام   %31 حوايل  من  العمانيني 

الفرتة  لتلك  العمل  فر�ض  الزيادة يف  اإ�سغال  ومت  2009م. 

و  الذكور  من  األف   17 حوايل  بلغت  وطنية  عاملة  بقوى 

اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة التعمني يف  26الف من الإناث، مما 

قطاع اخلدمة املدنية اإىل حوايل 89% عام 2009م بعد اأن 

كانت 78% عام 2001م.

وكان لتطور امل�ستوى التعليمي للقوى العاملة الوطنية دورا 

ن�سبة  انخف�ست  حيث  التقدم،  ذلك  حتقيق  يف  اأ�سا�سيا 

التعليمي  بامل�ستوى  املدنية،  العمانيني يف اخلدمة  العاملني 

اأقل من دبلوم التعليم العام، من حوايل 34% عام 2001م 

2009م،  عام  العمانيني  العاملني  اإجمايل  من   %18 اإىل 

مقابل ارتفاع حملة ال�سهادات اجلامعية من 26% اإىل %47 

لنف�ض الفرتة.

تتطلب  وظائف  يف  الوافدة  العاملة  القوى  عمل  ويرتكز 

منهم  احلا�سلني  ن�سبة  بلغت  وتقنية حيث  مهنية  موؤهالت 

عام  فاأعلى  البكالوريو�ض  مب�ستوى  جامعية  �سهادات  على 

2009م، 68%. ويعمل غالبيتهم يف وظائف تتعلق بقطاعي 

ال�سحة والتعليم العايل والتقني والتدريب املهني.

العاملني  ن�سبة  انخف�ست 

املدنية،  اخلدمة  يف  العمانيني 

من  اأقل  التعليمي  بامل�ستوى 

دبلوم التعليم العام، من حوايل 

34% عام 2001م اإىل 18% من 

العمانيني  العاملني  اإجمايل 

ارتفاع  مقابل  2009م،  عام 

حملة ال�سهادات اجلامعية من 

26% اإىل 47% لنف�ض الفرتة

قطاع  يف  العاملني  عدد  ارتفع 

)عماين/ املدنية  اخلدمة 

وافد( يف ال�سلطنة من حوايل 

88 األف عام  2001 م اإىل 126 

األف عام 2009م، ومبعدل منو 

�سنوي مقداره %4.7

الف�سل ال�سابع    التنمية الب�سرية وق�سايا الت�سغيل

ال�سكل )7-7(: التوزيع الن�سبي للقوى العاملة يف ال�سلطنة )عماين/وافد( ح�سب الفئات العمرية: عام 2008م
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HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   161 2/27/13   11:58 AM



162

2-التعمني يف املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية العامة:

املوؤ�س�سات والهيئات  العاملني الإجمالية يف  اأعداد  ازدادت 

األف عام 2001م اإىل 34  احلكومية العامة من حوايل 27 

الوطنية  العاملة  القوى  اأعداد  األف عام 2009م. وازدادت 

بلغت  األف وبن�سبة زيادة  اإىل 26  األف  فيها من حوايل 19 

)40%( ومبعدل منو �سنوي مقداره )%4.3(.

الوافدة  العاملة  القوى  اأعداد  تراجع  الفرتة  هذه  و�سهدت 

كلها  اجلديدة  الفر�ض  ذهاب  يعني  مما  طفيف  ب�سكل 

يف  التعمني  ن�سب  الوطنية.اأما  العاملة  القوى  اإىل  تقريبا 

عام   %70 من  ارتفعت  فقد  والهيئات،  املوؤ�س�سات  هذه 

2001م اإىل 77% عام 2009م، حيث بلغت )61%( بديوان 

البالط ال�سلطاين و86% يف �سوؤون البالط ال�سلطاين و%76 

يف الهيئات احلكومية العامة.

7-4-3- التعمني يف القطاع اخلا�ض:

ان�سجاما مع متطلبات الت�سنيف الدويل املوحد ، مت البدء 

للقطاعات  جديدة  ت�سنيفات  بتطبيق  م   2007 عام  يف 

توزيع  اإعادة  اإىل  اأدت  املهنية،  والأق�سام  القت�سادية 

الت�سنيفات.  تلك  مبوجب  ال�سلطنة  يف  العاملة  القوى 

ونظرا لختالف الت�سنيفات اجلديدة بالن�سبة للعديد من 

القطاعات القت�سادية والأق�سام املهنية عن تلك ال�سابقة، 

فانه ي�سعب مقارنة املعلومات والإح�ساءات يف بداية هذا 

العقد مع املعلومات والبيانات لعام 2007م وما بعده. ولهذا 

�ستتم ال�ستعا�سة عن ذلك ببيان التطور يف ن�سب التعمني 

واأعداد العاملني العمانيني والوافدين يف القطاع اخلا�ض.

1- التطور الكلي يف اأعداد العاملني يف القطاع اخلا�ض:

ت�ساعفت اأعداد القوى العاملة يف القطاع اخلا�ض بني عامي 

2001م و2009م حيث ازدادت من 634 األف عام 2001م 

مقدارها  زيادة  وبن�سبة  )2009م(  عام  مليون   1.36 اإىل 

التطور  مقداره 10%.وجاء هذا  �سنوي  115% ومبعدل منو 

القطاع  يف  العمل  نطاق  لت�ساع  نتيجة  العاملني  اأعداد  يف 

ون�ساطاته.  من�ساآته  اأعداد  يف  الكبرية  والزيادة  اخلا�ض 

واأدى ذلك التطور اإىل زيادة اأعداد القوى العاملة الوطنية 

 311 اإىل  2001م  عام  األف   104 من  اخلا�ض  القطاع  يف 

ومبعدل   %200 مقدارها  زيادة  بن�سبة  2009م،  عام  األف 

الفر�ض  كفاية  عدم  تقريبا.اأن   %15 مقداره  �سنوي  منو 

اجلديدة يف القطاع العام من ناحية، والوعي الذي خلقته 

ندوات ت�سغيل القوى العاملة الوطنية والتعاون الذي حتقق 

من  تو�سياتها  لتطبيق  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  بني 

الزيادة. هذه  حتقيق  اإىل  جميعها  اأدت  قد  اأخرى،  ناحية 

للقوى  الرئي�ض  الت�سغيل  قطاع  هو  اخلا�ض  القطاع  ويعترب 

العاملة الوطنية يف امل�ستقبل وذلك وفقا للروؤية امل�ستقبلية 

لالقت�ساد العماين: عمان 2020م.

2- ن�سب التعمني املتحققة يف القطاع اخلا�ض لعام 2009م:

�سهد القطاع اخلا�ض ارتفاعا يف ن�سب التعمني خالل الفرتة 

2001 م - 2009 م ، من حوايل 16% اإىل 23%. وازدادت 

من  الرغم  على  من�ساآته  يف  الوطنية  العاملة  القوى  اأعداد 

للعمل  الوافدة  العاملة  القوى  اأعداد  يف  احلا�سلة  الزيادة 

رقـم  اجلدول  يف  املبني  النحو  على  وذلك  القطاع  هذا  يف 

.)5-7(

الف�سل ال�سابع    التنمية الب�سرية وق�سايا الت�سغيل
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القطاع  يف  فعليا  املتحققة  التعمني  ن�سب  على  وللوقوف 

املتبع  للنهج  وت�سحيحا  2009م،  عام  نهاية  حتى  اخلا�ض 

يف احت�ساب ن�سب التعمني مبا يجعلها تعك�ض الواقع الفعلي، 

باأجر  العمانيني  العاملني  اأعداد  املقارنة بني  اإجراء  ينبغي 

فئة  يف  الوافدة  العاملة  القوى  باأعداد  اخلا�ض  القطاع  يف 

وبطاقات  العمل  راأ�ض  على  هم  )ممن  التجارية  الأعمال 

عملهم �سارية املفعول( والبالغ عددهم 708 األف.

العاملة  القوى  اأعداد  احل�سبان  يف  الأخذ  عدم  يعني  ذلك 

الوافدة يف فئة اخلدمات ال�سخ�سية )عمال املنازل، �سائق 

خا�ض، مزارع خا�ض، مربية اأطفال ...( حيث ل ت�ستقطب 

هذه املهن قوى عاملة عمانية للعمل فيها باأجر. 

القطاع  يف  2009م  لعام  املحققة  التعمني  ن�سب  فاإن  عليه 

تقدم ذكره، جاءت على  الذي  الت�سحيح  اخلا�ض مبوجب 

النحو التايل:

القطاعات  ح�سب  اخلا�ض  القطاع  يف  التعمني  ن�سب  اأ- 

القت�سادية:

ا�ستنادا اإىل بيانات وزارة القوى العاملة فاأن ن�سب التعمني 

ن�سبة  اأعلى  �سجلت  قد  2009م  عام  نهاية  حتى  املحققة 

قطاع  وباأن  واملياه،  الكهرباء  قطاع  يف   %80 والبالغة  لها 

املقاولت )الإن�ساءات( قد �سجل اأقل ن�سبة تعمني بني جميع 

امل�ستوى  على  اأما   .%13 بلغت  اإذ  القت�سادية،  القطاعات 

الإجمايل فقد بلغت الن�سبة حوايل %21.

ويجري التن�سيق بني وزارة القوى العاملة واللجان القطاعية 

تطبيق  عند  اخلا�ض  القطاع  وفعاليات  للتعمني  امل�سرتكة 

ن�سب التعمني املحددة على امل�ستوى القطاعي. والهدف من 

ذلك هو اإتباع املرونة يف تلبية احتياجات املن�ساآت اخلا�سة 

من  الكايف  العر�ض  يتوفر  مل  حال  يف  العاملة  القوى  من 

لتلبية احتياجات هذه املن�سات من  القوى العاملة الوطنية 

املقاولت  لقطاع  بالن�سبة  احلال  هو  كما  العاملة،  القوى 

)الإن�ساءات( وقطاع املطاعم والفنادق وغريها.

ب- ن�سب التعمني املحققة بالقطاع اخلا�ض ح�سب الأق�سام 

املهنية:

حققت املهن الكتابية اأعلى ن�سبة تعمني بني الأق�سام املهنية 

عام 2009م اإذ بلغت ن�سبة التعمني فيها 94% تاأتي بعدها 

حني  يف   .%30 حوايل  بلغت  تعمني  بن�سبة  اخلدمات  مهنة 

�سجلت املهن الهند�سية الأ�سا�سية امل�ساعدة اأقل ن�سبة تعمني 

الأق�سام  بني  التعمني  ن�سب  وتفاوتت   ،)%12.3( بلغت  اإذ 

انخفا�ض  ويالحظ  احلدود.  هذه  بني  2009م  عام  املهنية 

من  اأعلى  م�ستوى  اإىل  حتتاج  التي  املهن  يف  التعمني  ن�سبة 

املهارة.

ح�سب  اخلا�ض  القطاع  يف  املحققة  التعمني  ن�سب  جـ-  

م�ستوى املهارة:

يف  املبني  النحو  على  2009م  لعام  الن�سبة  هذه  وجاءت   

اجلدول )6-7(

اجلدول )7-6(: ن�سبة التعمني املحققة يف القطاع 

اخلا�ض لعام 2009م ح�سب م�ستوى املهارة1

ن�سبة التعمني )%(م�ستوى املهارة

15.0الخت�سا�سيون

17.1الفنيون

24.9العامل املهني

14.5العامل املاهر

24.4العامل حمدود املهارات

20.5املجمــوع

وبالإ�سافة اإىل ما تقدم، فقد �ساهمت �سيا�سات التعمني يف 

توفري املزيد من فر�ض العمل احلر للقوى العاملة الوطنية، 

القوى  على  مقت�سرا  املهن  بع�ض  يف  العمل  بجعل  وذلك 

العاملة الوطنية.

-  امل�سدر:وزارة القوى العاملة، التقرير ال�سنوي لعام2009م.   1

اجلدول )7-5(: التطور يف اأعداد العاملني ون�سب التعمني يف القطاع اخلا�ض لالأعوام 2001 م و 2009م

اجلن�سية
العــــدد لعام

معدل النمو ال�سنوي )%(2009م2001م

10400031142314.7*ُعمــــاين

52999810528469.0وافــــــد

633998136426910.1املجموع

16.422.9)%( التعمني

امل�سدر: وزارة القت�ساد الوطني :.خطة التنمية اخلم�سية ال�سابعة )2006 - 2010م(.جدول رقم )1 - 1( �ض 185

وزارة القوى العاملة : التقرير ال�سنوي لعام 2009م )بالن�سبة للقوى العاملة الوافدة(.

وزارة * تقديرات وزارة القت�ساد الوطني للعاملني الُعمانيني بالقطاع اخلا�ض )عاملني باأجر وعاملني حل�سابهم اخلا�ض(.               بيانات  اإىل  ا�ستنادا 

ن�سب  فاأن  العاملة  القوى 

نهاية  حتى  املحققة  التعمني 

اأعلى  �سجلت  قد  2009م  عام 

يف   %80 والبالغة  لها  ن�سبة 

قطاع الكهرباء واملياه

يف  التعمني  �سيا�سات  �ساهمت 

العمل  املزيد من فر�ض  توفري 

الوطنية،  العاملة  للقوى  احلر 

بع�ض  يف  العمل  بجعل  وذلك 

القوى  على  مقت�سرا  املهن 

العاملة الوطنية

الف�سل ال�سابع    التنمية الب�سرية وق�سايا الت�سغيل
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7-5- الباحثون عن عمل يف ال�سلطنة:

للح�سول  امل�سادر  اأف�سل  من  العاملة  القوى  م�سح  يعترب 

على بيانات واقعية عن حالة القوى العاملة يف البلد وب�سكل 

يالحظ  انه  اإل  عمل.  عن  بالباحثني  املتعلقة  تلك  خا�ض 

اأظهرها  التي  عمل  عن  الباحثني  اأعداد  بني  تباين  وجود 

م�سح القوى العاملة لعام 2008م ، باعتباره امل�سح الأحدث 

، والأرقام ال�سادرة عن وزارة القوى العاملة يف هذا ال�ساأن 

اأظهرها  التي  الأرقام  مع  جديد  تناق�ض  ظهر  )واأخريا 

تعداد العام 2010 والتي بينت اأن عدد العمانيني الباحثني 

عن عمل قد بلغ حوايل 144 الفاأ منهم 83 األفا من الذكور 

و61 األفا من الإناث(. اإن ذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي اإىل:

القيا�سي  املفهوم  على  العاملة  القوى  م�سح  اعتماد  )اأ( 

الدويل للباحثني عن عمل لدى منظمة العمل الدولية 

والذي يعرف الباحث عن عمل باأنه: بدون عمل وقادر 

على العمل وراغب فيه وم�ستعد وجاهز لأدائه ويبحث 

عنه بجدية.

)ب(تقوم وزارة القوى العاملة يف حتديدها للباحثني عن 

عمل باإ�سافة �سرط اأ�سا�سي للمفهوم القيا�سي امل�سار 

اإح�ساءات  موؤمتر  اأقره  ملا  وفقا  وذلك  اأعاله،  اإليه 

)اأكتوبر  املنعقد يف جنيف  رقم )13(  الدولية  العمل 

بالعمل  القبول   : هو  الأ�سا�سي  ال�سرط  وهذا   )1982

وفقا مل�ستوى الأجر ال�سائد.  وقد اأجاز املوؤمتر املذكور 

عن  الباحث  تعريف  يف  للتو�سع  ال�سرط  بهذا  الأخذ 

ترى  حيث  خا�سة.  طبيعة  ذات  عمل  اأ�سواق  يف  عمل 

العمانية  العمل  �سوق  على  ينطبق  ذلك  باأن  الوزارة 

من  فيها  الوافدة  العاملة  القوى  ن�سبة  لرتفاع  نظرا 

ناحية، ولإحجام الباحثني عن عمل من املواطنني عن 

وتتنا�سب مع موؤهالتهم  العمل يف مهن متوفرة  قبول 

من ناحية اأخرى.

الإطار )7-6( : �سرف املنحة للباحثني عن عمل 

يوؤدي اإىل حت�سني قواعد البيانات

 150 مقدارها  منحة  �سرف  قرار  يوؤدي  اأن  املتوقع  من 

ريال للباحثني عن عمل ممن تنطبق عليهم ال�سروط ، 

اإىل حت�سني   ،  2011 عام  �سهر فرباير  �سدر يف  والذي 

عمل  عن  بالباحثني  اخلا�سة  البيانات  قواعد  وتوحيد 

املعنية  الدوائر  مع  توا�سلهم  اأو  مراجعتهم  اأن  .حيث 

لغر�ض ا�ستالم املنحة �سوف يوؤدي اإىل حتديث بياناتهم 

�سجل  ويعترب  املختلفة.هذا  النواحي  من  م�ستمر  ب�سكل 

عن  للح�سول  الأف�سل  الأ�سلوب  هو  العاملة  القوى 

البيانات اخلا�سة بالباحثني عن عمل ب�سرط اأن يتطور 

اإىل امل�ستوى املطلوب.

ونتيجة لذلك، فان البيانات واملعلومات ال�سادرة عن وزارة 

الباحثني عن عمل  املواطنني  ت�سجيل  ب�ساأن  العاملة  القوى 

الختالف  بع�ض  اأظهرت  اخلا�ض  القطاع  يف  وت�سغليهم 

العاملة  القوى  التي مت احل�سول عليها من م�سح  تلك  عن 

لعام 2008 م. ففي حني بلغ عدد امل�سجلني منهم يف �سجل 

القوى العاملة الوطنية، والباحثني عن عمل لأول مرة خالل 

(األفا،   88.4( م   2009 عام  ويف  (الفاأ    88(  2008 عام 

اأظهرت نتائج امل�سح بان عدد الباحثني عن عمل بلغ حوايل 

70 األفا.

 45 بينهم  من  اأن  فكانت  امل�سح  مبوجب  خ�سائ�سهم  اأما 

األفا من الذكور )78%( منهم مل ي�سبق لهم العمل و25  األفا 

من الإناث )89%( منهن مل ي�سبق لهن العمل.كما اأن ن�سبة 

بني  )11%(.اما  الذكور  بني  بلغت  قد  عمل  عن  الباحثني 

امل�سح  نتائج  وبينت   .)%20.5( الن�سبة  بلغت  فقد  الإناث 

الباحثني عن  األف مواطنًا ومواطنة من  باأن حوايل )58( 

عمل هم مب�ستوى دبلوم التعليم العام فاأقل، وي�سكل هوؤلء 

عمل،  عن  الباحثني  اإجمايل  من   )%83( مقدارها  ن�سبة 

وهم يف غالبيتهم من غري املوؤهلني مهنيًا للعمل.

�سجل  ملعلومات  وفقا  عمل  عن  الباحثني  خ�سائ�ض  اأما 

يلي  فيما  ا�ستعرا�سها  يتم  ف�سوف  الوطنية،  العاملة  القوى 

مما يوفر �سورة  عن طبيعة البنية الهيكلية للباحثني اجلدد 

عن عمل لل�سنوات القادمة:

1- امل�ستوى التعليمي للباحثني عن عمل:

- )40%( منهم اأقل من م�ستوى �سهادة دبلوم التعليم 

العام.

- )41%( مب�ستوى �سهادة دبلوم التعليم العام.

التعليم  دبلوم  �سهادة  من  اأعلى  مب�ستوى   )%19(  -

العام.

باأن غالبيتهم )81%( مب�ستوى �سهادة دبلوم  وبهذا يت�سح 

التعليم العام فاأقل، وهذا ل يعك�ض م�ستويات مهارة مهنية 

ا�ستقرارهم  على  �سلبا  ينعك�ض  قد  مما  �سفوفهم،  يف 

وا�ستمرارهم يف العمل.

2- الفئات العمرية للباحثني عن عمل:

- )65%( منهم يف الفئة العمرية )اأقل من 25 �سنة(،

- )28%( يف الفئة العمرية )25-39 �سنة(،

- )7%( يف الفئة العمرية )40 �سنة واأكرث(.

ل�سوق  اجلدد  الداخلني  ال�سباب  من  هم  غالبيتهم  اأن  اأي 

العمل.
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3- توزيع الباحثني عن عمل )لأول مرة( ح�سب املحافظات 

واملناطق:

 )%19.5( يلي:  كما  اإقليميا  عمل  عن  الباحثون  يتوزع 

ال�سرقية،   )%14.5( الباطنة،   )%34.5( م�سقط، 

)13.5%( الداخلية، )7.6%( ظفار، )6.6%( الظاهرة، 

)2%( الربميي، )0.9%( م�سندم، )0.9%( الو�سطى.

 %54 والباطنة  م�سقط  يف  عمل  عن  الباحثني  ن�سبة  ومتثل 

مع  من�سجما  يبدو  وهذا  عمل.  عن  الباحثني  جمموع  من 

والتي  العمانيني  ال�سكان  جمموع  اإىل  فيهما  ال�سكان  ن�سبة 

بلغت عام 2008 م حوايل 53%. مما يعني اأن ارتفاع الن�سبة 

التنموية  الن�ساطات  اأو  وامل�ساريع  قلة  اإىل  تعود  ل  فيهما 

فيهما بل هي تتنا�سب مع توزيع ال�سكان.

4- توزيع الباحثني عن عمل ح�سب النوع:

بلغ عدد الذكور منهم حوايل 62 األفا وبن�سبة 71%. يف حني 

بلغ عدد الإناث حوايل 26 األفا وبن�سبة 29%. وقد مت خالل 

من  األفا   55 بينهم  من  كان  األفا،   66 حوايل  تعيني  العام 

الذكور و11 األفا من الإناث.

اإن ما تقدم يعني اأن )88%( من الذكور الباحثني عن عمل 

و)34%( من الإناث الباحثات عن عمل مت تعيينهم للعمل 

الإناث  ن�سبة  انخفا�ض  �سبب  ويعود  اخلا�ض.  القطاع  يف 

املعينات اإىل تف�سيل الإناث العمل يف القطاع احلكومي على 

العمل يف القطاع اخلا�ض نتيجة طول �ساعات العمل اأو عدم 

اإىل  الأحوال،  العديد من  لالإناث يف  العمل  مالئمة طبيعة 

جانب عوامل اأخرى.

ولغر�ض اإجراء تقدير لإعداد ون�سبة الباحثني عن عمل من 

�سجل  يف  املعتمدة  للمفاهيم  وفقا  الوطنية  العاملة  القوى 

البيانات  اإىل  بال�ستناد  مت  فقد  الوطنية،  العاملة  القوى 

العاملة  القوى  وزارة  ال�سادرة عن  الإح�سائية  واملعلومات 

اإعداد الك�سف الوارد يف اجلدول )7-7(: 

ويعترب عدم املواءمة بني العر�ض والطلب من القوى العاملة 

اأعداد  يف  الزيادة  لهذه  الأ�سا�سي  ال�سبب  العمل،  �سوق  يف 

الباحثني عن عمل الذين مل يتم تعيينهم خالل الفرتة من 

2006 م اإىل 2009م.

عام  عمل  عن  الباحثني  عدد  فاأن  اأعاله  للبيانات  ووفقا 

األفا وبن�سبة )6.5%( من اأعداد القوى  2008م هو )34( 

لعام  العاملة  القوى  م�سح  بينها  كما  الوطنية  العاملة 

2008م.

وبا�ستخدام اأعداد القوى العاملة الوطنية )عاملون وباحثون 

2003م  لعام  ال�سكاين  التعداد  لنتائج  وفقا  عمل(  عن 

م�سح  نتائج  ح�سب  واأعدادهم  األفا،   422 حوايل  والبالغة 

القوى العاملة لعام 2008م والبالغة حوايل 527 األفا، ميكن 

الوطنية  العاملة  للقوى  ال�سنوي  النمو  معدل  اإىل  الو�سول 

والذي بلغ )4.6%( لتلك الفرتة. وبا�ستخدام معدل النمو 

هذا ميكن تقدير اأعدادهم عام 2009م، والتي بلغت نحو 

551 األفا.

وحيث اأن اأعداد الباحثني عن عمل الذين مل يتم تعيينهم 

حتى نهاية عام 2009م بلغت حوايل 41 األفا - كما هو مبني 

لعام  عمل  عن  الباحثني  ن�سبة  فاإن   – اأعاله  اجلدول  يف 

2009 م، وفقا لبيانات �سجل القوى العاملة الوطنية، تبلغ 

)7.4%( من العدد الإجمايل للقوى العاملة الوطنية.

الإطار )7-7( : ابرز تو�سيات ندوة �سجل القوى 

العاملة

من ابرز تو�سيات ندوة �سجل القوى العاملة التي عقدت 

يف �سهر مايو 2008 : ربط �سجل القوى العاملة الوطنية 

قاعدة  واعتبار  التجارية  ال�سجالت  بيانات  بقاعدة 

الرئي�سي  امل�سدر  الوطنية  العاملة  القوى  �سجل  بيانات 

لبيانات العاملني والباحثني عن عمل يف ال�سلطنة وربطه 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل  بيانات  بقاعدة 

التعليم العايل واجلهات الأخرى ذات الخت�سا�ض.

اجلدول )7-7(: العدد الإجمايل للباحثني عن عمل واملعينني منهم للفرتة )2006 – 2009م(

البيـــــــان
العدد لعام

2006200720082009

7479490462116404112175اإجمايل الباحثني عـــن عمـــــل

57380663278223171477اإجمـــــــــايل املعينـــــــني

17414241353417340694باحثون عن عمل مل يتم تعيينهــم

 امل�سدر:وزارة القوى العاملة، التقارير ال�سنوية ل�سنوات متعددة.
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7-6- احلوار الجتماعي وعالقات العمل يف 

ال�سلطنة:

لتطوير  الهامة  املرتكزات  احد  الجتماعي  احلوار  يعترب 

الهام يف  لدوره  نظرا  الإنتاج،  اأطراف  بني  العمل  عالقات 

احلد من املنازعات بني العمال واأ�سحاب الأعمال وحفظ 

حقوق جميع الأطراف.

الثالثة  الإنتاج  اأطراف  بني  فيما  العالقة  هذه  ولتنظيم 

ملعايري  وفقا  الأعمال(  اأ�سحاب   – العمال   - )احلكومة 

العمل العربية والدولية، فقد ت�سمن قانون العمل ال�سادر 

التمثيلية  اللجان  بت�سكيل  تتعلق  ن�سو�سا  م،   2003 عام 

للعاملني  اأن  املادة )108( منه على:  للعاملني. وقد ن�ست 

تهدف  بينهم جلنة متثيلية  فيما  ي�سكلوا  اأن  من�ساأة  اأية  يف 

اإىل رعاية م�ساحلهم والدفاع عن حقوقهم املقررة قانونا 

وفقا  وقد مت  ب�سوؤونهم.  املتعلقة  الأمور  ومتثيلهم يف جميع 

ت�سكيل  بقواعد  وزاري  قرار  اإ�سدار  العمل  قانون  لإحكام 

وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئي�سة لتمثيل العاملني يف 

القطاع اخلا�ض.

وتبع ذلك يف عام 2006م �سدور مر�سوم �سلطاين بتعديل 

القطاع  من�ساآت  يف  للعاملني  الفر�سة  لإتاحة  العمل  قانون 

اخلا�ض بت�سكيل نقابات عمالية. وقد مثل ذلك نقلة نوعية 

مبنح العاملني حق التنظيم واإن�ساء النقابات العمالية. ويف 

�سوء ذلك فقد حتقق التايل:

من�ساآت  يف  عمالية  نقابة   )165( واإ�سهار  ت�سجيل   -1

القطاع اخلا�ض )حتى نهاية يوليو 2012م(.

بانعقاد  عمان  �سلطنة  لعمال  العام  الحتاد  اإ�سهار   -2

وي�سم  2010م،  فرباير   15 بتاريخ  التاأ�سي�سي  موؤمتر 

الحتاد يف ع�سويته جميع النقابات العمالية بال�سلطنة. 

واكتملت باإ�سهار هذا الحتاد منظومة التمثيل الثالثي 

لأطراف الإنتاج يف ال�سلطنة:

احلكومة : ممثلة بوزارة القوة العاملة.  

و�سناعة  جتارة  بغرفة  ممثلني  الأعمال:  اأ�سحاب   

عمان.

�سلطنة  لعمال  العام  بالحتاد  ممثلني  العمال:   

عمان.

وتعزيزا ملبداأ احلوار الجتماعي، فقد �سدر يف �سهر مار�ض 

2010م قرار وزاري بت�سكيل جلنة للحوار الجتماعي ت�سم 

و�سناعة  جتارة  وغرفة  العاملة  القوى  وزارة  عن  ممثلني 

عمان والحتاد العام لعمال �سلطنة عمان وحددت مهامها 

مبا يلي:

العمل لال�ستفادة منها  امل�ستجدات يف معايري  درا�سة   -1

يف تعزيز احلوار الجتماعي.

التعاون لتوجيه جهود ال�سركاء الجتماعيني يف �سوق   -2

التنمية  لبلوغ  الوطني  اجلهد  يعزز  نحو  على  العمل 

ال�ساملة وامل�ستدامة.

الإطار )7-8( : التوقيع على مذكرة للتعاون الفني 

لتنفيذ الربنامج الوطني للعمل الالئق 

يف �سهر يونيو عام 2010 مت التوقيع يف جنيف على مذكرة 

الالئق  للعمل  الوطني  الربنامج  لتنفيذ  الفني  للتعاون 

عن  املذكرة  الدولية.ووقع  العمل  ومنظمة  ال�سلطنة  بني 

)احلكومة- الثالثة  الإنتاج  اأطراف  العماين  اجلانب 

اأ�سحاب الأعمال-الحتاد العام لعمال �سلطنة عمان(.

الربنامج  تنفيذ  اأجل  من  التعاون  اإىل  املذكرة  وتهدف 

الوطني للعمل الالئق وفقا لأهدافه الإ�سرتاتيجية  ومبا 

يعزز قدرات اأطراف الإنتاج يف ال�سلطنة كل فيما يخ�سه 

منظمة  تعمل  كما  الأهداف  هذه  حتقيق  على  للعمل 

الفني الالزم لجناز  الدولية على توفري الدعم   العمل 

التمويل  م�سادر  لتوفري  اجلهود  وتبذل  الربنامج  هذا 

لأن�سطته .

7-7- التحديات يف �سوق العمل:

7-7-1- حتديات التدريب:

من  عددا   ، الوطنية  العاملة  القوى  تدريب  عملية  تواجه 

التحديات تتلخ�ض يف الآتي:

انخفا�ض اأعداد امللتحقني بربامج التدريب املهني.  

يحقق  اجلامعي  التعليم  بان  الأ�سر  لدى  العتقاد  ي�سود   

من  �سواء  التقني  التعليم  من  لالأبناء  اأف�سل  م�ستقبال 

النواحي الجتماعية اأو القت�سادية.

يركز التدريب املقرتن بالت�سغيل يف القطاع اخلا�ض على   

يوؤهلهم  وهذا  املهارات،  حمدودة  العاملة  القوى  اإعداد 

على  ي�ساعد  ل  مما  منخف�سة  اأجور  ذوات  لوظائف 

ا�ستقرارهم يف اأعمالهم.

ل تفي التخ�س�سات الدرا�سية بالتعليم التقني والتدريب   

التخ�س�سات  من  اخلا�ض  القطاع  باحتياجات  املهني، 

الفنية واملهنية.

اأن  حيث  لالإناث،  املوجهة  التدريبية  الربامج  حمدودية   

احد  الجتماعي  احلوار  يعترب 

لتطوير  الهامة  املرتكزات 

اأطراف  بني  العمل  عالقات 

الهام  لدوره  نظرا  الإنتاج، 

بني  املنازعات  من  احلد  يف 

الأعمال  واأ�سحاب  العمال 

وحفظ حقوق جميع الأطراف

احلوار  ملبداأ  تعزيزا 

يف  �سدر  فقد  الجتماعي، 

قرار  2010م  مار�ض  �سهر 

للحوار  جلنة  بت�سكيل  وزاري 

عن  ممثلني  ت�سم  الجتماعي 

وغرفة  العاملة  القوى  وزارة 

جتارة و�سناعة عمان والحتاد 

العام لعمال �سلطنة عمان
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املراأة وميولها املهنية، وقد  تتنا�سب وطبيعة  غالبيتها ل 

لعمل  املنا�سبة  التخ�س�سات  بع�ض  اإدخال  موؤخرا  مت 

املراأة.

ارتفاع ن�سب النقطاع عن الدرا�سة يف �سفوف امللتحقني   

بالتعليم التقني والتدريب املهني.

7-7-2-حتديات الت�سغيل والتعمني: 

وتطبيق  اخلا�ض  القطاع  يف  الأجور  م�ستوى  انخفا�ض   

جميع  على  املن�ساآت  بع�ض  لدى  لالأجر  الأدنى  احلد 

املواطنني العاملني لديها بغ�ض النظر عن موؤهالتهم.

عدم توفر لئحة بنظام العمل وفقا لأحكام قانون العمل   

يف العديد من من�ساآت القطاع اخلا�ض.

العاملة  القوى  �سفوف  يف  العمل  دوران  معدل  ارتفاع   

العمانيني  عدد  بلغ  حيث  اخلا�ض.  بالقطاع  الوطنية 

اخلا�ض  القطاع  من�ساآت  من  خدماتهم  اأنهيت  الذين 

األف،   )148( حوايل  2009م،   - 2006م  الفرتة  خالل 

وبلغ العدد الإجمايل للمواطنني الذين مت تعيينهم خالل 

ذات الفرتة حوايل )277( األفا. وبهذا فاإن من ا�ستقالوا 

مت  الذين  عدد  من   )%53( حوايل  ي�سكلون  ف�سلوا  اأو 

تعيينهم. وهذا ميثل هدرا كبريا للجهود.

�سعف فر�ض الرتقي الوظيفي مبن�ساآت القطاع اخلا�ض،   

وحمدودية الربامج التدريبية فيها.

وعدم  التعمني  بن�سب  املن�ساآت  بع�ض  التزام  عدم   

اللتزام والن�سباط يف العمل من جانب بع�ض العاملني 

العمانيني.

ا�ستخدام اللغة الجنليزية يف القطاع اخلا�ض باعتبارها   

لهذه  العام  التعليم  اإتقان خريجي  الأعمال و�سعوبة  لغة 

اللغة.

7-7-3--حتديات تنظيم �سوق العمل: 

غري  وال�ستقدام  الوافدة  العاملة  القوى  اأعداد  تزايد   

املربر للعمال الوافدين نتيجة للزيادة يف عدد ال�سجالت 

قيام  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  �سوابط.  دون  التجارية 

عمال  با�ستقدام  ال�سجالت  هذه  اأ�سحاب  من  البع�ض 

العمال  وترك  وهمية،  من�ساآت  يف  لديهم  للعمل  وافدين 

بعد و�سولهم للبحث بحرية عن عمل.

املهنة  الوافد مع  العامل  توافق مهنة  وجود حالت عدم   

التي مت ا�ستقدامه للعمل فيها.

عدم جتديد بع�ض اأ�سحاب الأعمال واملن�ساآت لبطاقات   

العمل للعمال الوافدين العاملني لديهم يف مواعيدها.

العمل  �ساحب  ترك  اأو  الوافدة  العاملة  القوى  هروب   

للعامل الوافد وت�سغيله لدى غريه، والتي ت�سكل يف جمملها 

حتديات لإجراءات تنظيم �سوق العمل يف ال�سلطنة.

الإطار )7-9( : ظاهرة هروب القوى العاملة 

الوافدة

تتحدث بع�ض الإح�سائيات عن اأن معدل هروب القوى 

ال�سهر. يف  عامل   1000 اإىل  ي�سل  قد  الوافدة  العاملة 

ال�سلبية  النتائج  من  الكثري  الظاهرة  لهذه  اأن  ول�سك 

اأ�سباب  والجتماعي.وهنالك  القت�سادي  ال�سعيد  على 

عديدة وراء هذه الظاهرة اأبرزها البحث عن عمل اآخر 

العمل  اأ�سحاب  تنظيم  عدم  اإىل  اإ�سافة  مالئمة  اأكرث 

�سرف  وتاأخري  للمن�ساأة  مقر  وجود  وعدم  لإعمالهم  

الأجور.

الذين  العمانيني  عدد  بلغ 

من�ساآت  من  خدماتهم  اأنهيت 

الفرتة  خالل  اخلا�ض  القطاع 

حوايل  2009م،   - 2006م 

العدد  وبلغ  األف،   )148(

الذين  للمواطنني  الإجمايل 

مت تعيينهم خالل ذات الفرتة 

حوايل )277( األفا
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اخلال�سة 

عملية  اإىل  واللوائح  القوانني   من  جمموعة  خ�سعت    -1

البيئة  يف  احلا�سل  التطور  ملواكبة  وحتديث  تطوير 

العاملية.فقد مت حتديث قانون اخلدمة املدنية باإ�سدار 

مت�سمنا   ،   2004 عام  املدنية  للخدمة  جديد  قانون 

معايري للعمل تن�سجم مع اأمل�ستويات العاملية .

على   ،  2003 عام  ال�سادر  العمل  قانون  واأ�ستمل   

العاملة  القوى  بت�سغيل  املتعقلة  والإجراءات  الأحكام 

اخلا�ض  القطاع  يف  الأجانب  عمل  ونّظم  الوطنية، 

قانون  تعديل  ومت  الأجنبية.  العمالة  توريد  ون�ساط 

 ،  1991 عام  يف  �سدر  الجتماعية،الذي  التاأمينات 

للتطورات يف ظروف احلياة.ومت  اأكرث مالئمة  جلعله 

اإ�سدار الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�سحة 

املهنية يف املن�سات اخلا�سعة لقانون العمل.و�سدر يف 

النقابات  وت�سجيل  وعمل  ت�سكيل  نظام   2010 العام 

لعمال  العام  والحتاد  العمالية  والحتادات  العمالية 

�سلطنة عمان.وبذلك يكتمل الت�سكيل الثالثي لأطراف 

الأعمال-  اأ�سحاب  احلكومة-   ( ال�سلطنة  يف  الإنتاج 

العمال(.

ركزت  �سيا�سات الت�سغيل والتعمني يف القطاع اخلا�ض    -2

على  زيادة م�ساهمة القوى العاملة الوطنية يف خمتلف 

الأن�سطة القت�سادية و زيادة م�ساهمة املراأة العمانية 

توجيه  ،جاء  ال�سيا�سات  لهذه  العمل.ودعما  �سوق  يف 

العاملة  القوى  ت�سغيل  ندوات  بعقد  ال�سلطان  جاللة 

 )2003  ( و   )2001( العوام  يف  الثالث  الوطنية 

و)2005(.

القدرات  العاملة من اجل تطوير  القوى  وزارة  عملت    -3

خالل  من  الوطنية  العاملة  للقوى  والتقنية  املهنية 

والتدريب  التقني  للتعليم  متكاملة  منظومة  اإعداد 

املهني وتطوير البنية الأ�سا�سية واملوؤ�س�سية لها والتو�سع 

يف التخ�س�سات التعليمية والتدريبية وتنويع املهارات 

وتطور القدرات ال�ستيعابية  للكليات التقنية واملراكز 

واملعاهد التدريبية .

ومبعدلت  امل�ستمر  القت�سادي  النمو  نتائج  من  كان   -4

العاملة  القوى  على  الطلب  ارتفاع  ال�سلطنة  عالية يف 

 )729  ( من  العاملني  اأعداد  زيادة  اإىل  اأدى  مما 

.2008 عام  األف   )1209( اإىل   2003 عام  األف 

العمل  �سوق  يف  للعاملني  األرئي�سية  اخل�سائ�ض  ومن 

العماين، اأن القطاع اخلا�ض اأ�سبح يف عام 2008 هو 

فيه  يعمل  كان  ، حيث  العاملة  للقوى  الرئي�ض  امل�سغـل 

توزيع  ويتاأثر  العاملني.  جمموع  من   )%60  ( حوايل 

القوى العاملة جغرافيا مبجموعة من العوامل اأهمها: 

الرتكز ال�سكاين و الرتكز القت�سادي .

املدنية  اخلدمة  قطاع  يف  العاملني  عدد  ارتفع   -5

وبلغت   .2009 عام  األف   126 اإىل  )عماين/وافد( 

.%42 املدنية  اخلدمة  يف  العامالت  املواطنات  ن�سبة 

العامة،  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  وبخ�سو�ض 

 34 اإىل  فيها  الإجمالية  العاملني  اأعداد  ازدادت 

العاملة  القوى  من  الفًا   26 منهم   ،2009 عام  األف 

الوطنية.

من املتوقع اأن يوؤدي قرار �سرف منحة مقدارها 150    -6

ريال للباحثني عن عمل ممن تنطبق عليهم ال�سروط ، 

والذي �سدر يف �سهر فرباير عام 2011 ، اإىل حت�سني 

وتوحيد قواعد البيانات اخلا�سة بالباحثني عن عمل. 

الأف�سل  الأ�سلوب  هو  العاملة  القوى  �سجل  ويعترب 

للح�سول عن البيانات اخلا�سة بالباحثني عن عمل .

الهامة  املرتكزات  احد  الجتماعي  احلوار  يعترب    -7

الإنتاج.ولتنظيم  اأطراف  بني  العمل  عالقات  لتطوير 

فقد   ، الثالثة  الإنتاج  اأطراف  بني  فيما  العالقة  هذه 

وتعديالته،   2003 عام  ال�سادر  العمل  قانون  اأتاح 

الفر�سة للعاملني يف من�ساآت القطاع اخلا�ض بت�سكيل 

واإ�سهار  ت�سجيل  مت  ذلك  �سوء  ويف  عمالية.  نقابات 

لعمال  العام  الحتاد  واإ�سهار  عمالية  نقابة   )165(

�سلطنة عمان. هذا وتواجه �سوق العمل العماين عدة 

والتعمني  والت�سغيل  التدريب  ميادين  يف  حتديات 

وتنظيم �سوق العمل.
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8-1 - الكلفة البيئية للتنمية :

بكونها  التنمية  وا�ستدامة  الآمنة  البيئة  بني  العالقة  تت�سم 

من  تنتج  دائمة  اإ�سكالية  اأنها   ، وتبادلية  مركبة  عالقة 

اأن  للتنمية من ناحية واخل�سية من  البيئية  املوارد  �سرورة 

ت�سرف اجلهود التنموية يف ا�ستنزاف تلك املوارد من ناحية 

اأخرى .وبناء على الفهم ال�سابق  ، �سوف ن�سعى اإىل حتليل 

حالة البيئة العمانية وتاأثري الن�ساط التنموي عليها يف اإطار 

امل�ستدامة وكيف  والتنمية  البيئة  العالقة بني  احلديث عن 

يكمل كل منهما األآخر. 

 8-1-1-  تعريف البيئة :

لقد مت تعريف البيئة يف موؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة 

باأنها   ، 1972م  عام  �ستوكهومل  يف  انعقد   الذي  الب�سرية 

 ، ما  وقت  املتاحة يف  والجتماعية  املادية  املوارد  :)ر�سيد 

ويف مكان ما لإ�سباع حاجات الإن�سان وتطلعاته( .اأما هيئة 

حماية البيئة الأمريكية ، فتعرف البيئة باأنها )املحيط الذي 

تعمل به املنظمة مبا يف ذلك الهواء واملاء والأر�ض واملوارد 

الطبيعية والنباتات واحليوانات والب�سر وترابطها(.

املكونات  من  الكثري  فيه   ، معقد  ديناميكي  نظام  والبيئة 

التفاعلية . وان معرفتنا بهذه املكونات، وبالتفاعالت فيما 

نعي�ض  التي  للبيئة  امل�ستقبلية  الهوية  حتدد  التي  هي  بينها 

: اإن التغري 
1

فيها . وهنا قال ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة 

البيئي ال�سريع يحيط بنا . ويعترب التغري املناخي اأكرث الأدلة 

و�سوحًا على ذلك التغري، والذي �سيكون من اأهم اأولوياتي 

ك�سكرتري عام . كما اإننا نواجه العديد من الق�سايا كنق�ض 

املياه وتدهور الأر�ض وفقدان التنوع البيولوجي. اإن الق�سايا 

البيئية املحيطة بنا كبرية والت�سدي لزحفها وتطورها يفوق 

متما�سك  لنظام  يحتاج  العامل  فان  ولذا  الفردي،  العمل 

حلوكمة بيئية دولية .

  8-1-2-  التنمية والبعد البيئي :

بداأت العالقة بني البيئة والتنمية بجدلية �سائكة ، لدرجة 

اإن البنك الدويل و�سف تلك العالقة باأنها ثنائية خادعة ، 

 GEO – 1 - برنامج الأمم املتحدة للبيئة، 2007م ، توقعات البيئة العاملية

4 – البيئة من اأجل التنمية، �ض 16  

وتباينت الآراء حول تف�سري تلك العالقة ، فاجتهت بع�سها 

اإىل اعتبار البيئة والعتبارات املتعلقة ب�سيانة املوارد هي 

اإىل  النظر  اإىل  البع�ض  ويدعو   . التنمية  وجه  يف  عقبات 

تتجه  بينما   ،   
2

اأخالقي مبفهوم  الطبيعية  واملوارد  البيئة 

احلمولة  مع  التنمية  برامج  توافق  اإىل  الو�سطية  النظرة 

البيئية للموارد . اإن التالزم بني التنمية والبيئة يت�سح من 

الطق�ض  اأحوال  تغري   : اأبرزها  عامة  موؤ�سرات  عدة  خالل 

الأرا�سي وعدم توفر  الداخلي واخلارجي وتدهور  والتلوث 

اإمدادات املياه املاأمونة والنخفا�سات احلادة يف املخزونات 

ال�سمكية واملعدلت املت�سارعة لنقرا�ض الأنواع .

 8-1-3-ـ  تعريف ال�ستدامة :

ال�ستدامة مبعناها العام ميكن اإرجاع كتاباتها الأوىل اإىل 

عام 1949م ، حيث ذكر ليوبولد يف كتابه اأخالقيات الأر�ض 

�سالمة  على  حافظت  اإذا  �سحيحة  البيئية  ال�سيا�سة  اإن   :

.  
3

النظام اليكولوجي وخاطئة اإذا مل تفعل

وقد اكت�سب م�سطلح التنمية امل�ستدامة اهتمامًا عامليًا بعد 

 يف 
4

التعريف الذي تقدمت به اللجنة العاملية للتنمية والبيئة

عام 1987 يف تقرير برونتالند ال�سهري »م�ستقبلنا امل�سرتك«، 

والذي جاء فيه : )اإن التنمية امل�ستدامة هي »التنمية التي 

وامل�سا�ض  املجازفة  دون  احلا�سر  احتياجات  وتلبي  تفي 

بقدرة الأجيال املقبلة على الوفاء وتلبية احتياجاتها( .

 8-1-4-  رفاهية الإن�سان :

قدرة  من  لالأفراد  يكون  ما  مدى  هي  الإن�سان  رفاهية 

وتعترب  يقدرونها.  جتعلهم  حياة  نوعيات  ليعي�سوا  وفر�سة 

 ، الإن�سان  رفاهية  على  املهمة  املوؤ�سرات  اأحد  ال�سحة 

واملاأوى  الكايف  والغذاء  اجليد  الدخل  توفري  اإىل  اإ�سافة 

وتندرج   . والتربيد  للتدفئة  الطاقة  اإىل  والو�سول  وامللب�ض 

و�سهولة  املادية  الحتياجات  موؤ�سر  حتت  اخلدمات  هذه 

الإن�سان  رفاهية  تعتني  ذلك  جانب  اإىل   . اإليها  الو�سول 

2  - Fermie J.& Pitkethly ,1985 ,Environment and 
Policy ,london

: عبداخلري  ترجمة   ، البيئي  القت�ساد   ، �سارل�ض، 2005م  كول�ستاد   -   3

اأحمد ، جامعة امللك �سعود ، الريا�ض .

4   ت�سكلت هذه اللجنة بقرار من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 

1983م برئا�سة برونتالند رئي�سة وزراء الرنويج وع�سوية 22 ع�سو .

�سحيحة  البيئية  ال�سيا�سة  اإن 

�سالمة  على  حافظت  اإذا 

وخاطئة  اليكولوجي  النظام 

اإذا مل تفعل

معقد  ديناميكي  نظام  البيئة 

املكونات  من  الكثري  فيه   ،

بهذه  وان معرفتنا   . التفاعلية 

فيما  وبالتفاعالت  املكونات، 

الهوية  حتدد  التي  هي  بينها 

نعي�ض  التي  للبيئة  امل�ستقبلية 

فيها

مدى  هي  الإن�سان  رفاهية 

قدرة  من  لالأفراد  يكون  ما 

وفر�سة ليعي�سوا نوعيات حياة 

جتعلهم يقدرونها
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طرق  طريق  عن  وذلك   ، والبيئي  ال�سخ�سي  بالأمان 

الو�سول اإىل املوارد الطبيعية والتخل�ض من العنف واحلد 

من معدلت اجلرمية ، وعدم الدخول يف احلروب والقدرة 

الجتماعي  والتما�سك  الطبيعية  للكوارث  ال�ستجابة  على 

والنتماء للوطن والحرتام املتبادل والعالقات اجليدة بني 

على  والقدرة  الأ�سرية  الروابط  على  واحلر�ض  اجلن�سني 

م�ساعدة الآخرين واإعالة الأطفال .

8-2- املوارد البيئية يف ال�سلطنة :

 8-2-1-  املوارد الطبيعية املتجددة :

الركن  ال�سلطنة  حتتل   : بيئي  كمورد  اجلغرايف  املوقع  اأ- 

، وهي بذلك  العربية  ال�سرقي من �سبه اجلزيرة  اجلنوبي 

ت�سرف على مدخل اخلليج العربي وبحر عمان وبحر العرب 

. ويبلغ جمموع ال�سواحل التي تطل عليها حوايل 3165 كم 

مبا يف ذلك ال�سواحل التابعة للجزر. ويتميز موقع ال�سلطنة 

القريبة من  املرجانية  ال�سعاب  من  �سواحله  بخلو  البحري 

املائية  والتيارات  البحرية  الأنواء  تكرار  وقلة   ، ال�سطح 

اخلطرة ، وكذلك بوجود بع�ض اخللجان واخلريان والروؤو�ض 

غنية  �سمكية  برثوة  يزخر  انه  كما   ، الهامة  الإ�سرتاتيجية 

على  هامًا  ا�سرتاتيجيًا  بعدًا  البحري  املوقع  اأ�ساف  .وقد  

طول فرتات التاريخ . 

  ب-   امل�ساحة كمورد بيئي : تبلغ م�ساحة �سلطنة عمان حوايل 

309،5 األف كم2 . وقد اأعطت هذه امل�ساحة بامتدادها على 

ع�سر درجات عر�سية ميزة التنوع املناخي والبيئي ، وتعدد 

الطبيعية  واملوارد  القت�سادية  واملوارد  ال�سياحية  املزارات 

ت�ساري�سها  و�سعوبة  الطويل  بامتدادها  امل�ساحة  اأن  األ   .

جعلت جمهودات التنمية مكلفة نتيجة  التباعد الوا�سح بني 

الأقاليم واملدن والقرى و�سعوبة اإي�سال اخلدمات .

ج- الت�ساري�ض كمورد بيئي : اأثر التنوع األت�ساري�سي املتباين 

معي�سة  واأمناط  ال�سكاين  التجمع  اأمناط  على  ال�سلطنة  يف 

هذه التجمعات. 

مدار  �سمال  تقع  ال�سلطنة  اأن  مبا   : بيئي  كمورد  املناخ  د- 

ال�سرطان وجنوبه فاإنها بذلك تنتمي اإىل املناخ ال�سحراوي 

اجلاف و�سبه اجلاف ب�سكل عام ، اإل انه يختلف من منطقة 

امل�سطحات  من  وموقعها  الت�ساري�ض  بح�سب  اأخرى  اإىل 

البحرية . فاملناطق ال�ساحلية ي�سودها مناخ حار ورطب يف 

املناطق  اأما  ال�ستاء.  ن�سبيا يف ف�سل  وبارد  ال�سيف  ف�سل 

ف�سل  يف  جاف  حار  مناخ  فذات  الداخلية  ال�سحراوية 

ال�سيف يتحول اإىل معتدل جاف يف ف�سل ال�ستاء .وتتميز 

، بينما ي�سود جبال ظفار  املناطق املرتفعة باعتدال املناخ 

مناخ �سبه مو�سمي معتدل ممطر يف ف�سل ال�سيف ومعتدل 

البيئات  تنوع  يف  كله  ذلك  ال�ستاء.و�ساهم  ف�سل  يف  جاف 

النباتية واحليوانية يف ال�سلطنة. 

على  كبريا  اعتمادا  ال�سلطنة  تعتمد   : املائية  املوارد  هـ- 

الأمطار والأحوا�ض اجلوفية يف احل�سول على املياه العذبة 

لالأغرا�ض املختلفة، وتق�سم املوارد املائية فيها اإىل:-

الأمطار : يقدر املعدل ال�سنوي للهطول املطري بحوايل   

اأمطارًا  تتلقى  التي  اجلبلية  املناطق  با�ستثناء  ملم   100

ب�سورة منتظمة ومبعدلت ت�سل اإىل 350 ملم .

املياه اجلوفية العذبة : وت�ساهم بحوايل 85% من املوارد   

املائية ، وتقدر كمية املياه املغذية لها بحوايل 1300م م3 

. وطرق 
1

، ويبلغ حجم املخزون اجلويف للمياه 970 م م3 

ا�ستخراجها هي :

الفالج : ويبلغ عددها 4112 فلج ، منها 1095 فلج غري   

متدفق .

العيون املائية: وي�سل عددها اإىل 68 عينًا.  

الآبار: وي�سل عددها اإىل 167000 بئر .  

ال�سدود : ومنها �سدود التغذية اجلوفية التي بلغ عددها    

 
3

اإن�سائها حوايل 997م م ، وقد احتجزت منذ  �سدًا   31

و�سدود التخزين ال�سطحي البالغ عددها 61 �سدًا ب�سعة 

مت  .كما   
3

م 137.9م  بحوايل  تقدر  اإجمالية  تخزينية 

الفي�سان.وهناك  خماطر  من  للحماية  �سدًا   14 اإن�ساء 

عدد من م�ساريع ال�سدود قيد التنفيذ اأو الدرا�سة. 

وعلى الرغم من فوائدها ، فان لل�سدود اآثار بيئية عديدة، 

اللجنة  درا�سات  ح�سب  البيولوجي  التنوع  فقدان  اأهمها 

اأثر  عن  موؤكدة  بيانات  .وهنالك   
2

ال�سدود حول  العاملية 

يف  اجلوفية  املائية  اخلزانات  كفاءة  رفع  يف  ال�سدود 

ال�سلطنة ، األ اأن اآثارها على التنوع البيولوجي حتتاج اإىل 

درا�سة وتوثيق .

ولغر�ض �سد النق�ض يف املوارد الطبيعية للمياه، مت اللجوء   

اإىل ا�سلوب حتلية مياه البحر حيث متتلك ال�سلطنة 118 

بلغ   ، الأقاليم  خمتلف  يف  تتوزع  املياه  لتحلية  حمطة 

. ومع اأهمية املاء يف 
3

اإنتاجها عام 2009)122( مليون م

مياه  اإنتاجه عن طريق حتلية  تكاليف  وارتفاع  ال�سلطنة 

على  موحدة  اأرقام  وجود  عدم  يالحظ  انه  اإل  البحر، 

1  - وزارة القت�ساد الوطني ، اللجنة ال�ست�سارية لالإح�ساء ، 2006 ، 

موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة ، م�سقط .

 ، العاملية 3  البيئية  توقعات   ، للبيئة 2002  املتحدة  الأمم  برنامج   -  2

املنامة

اأثر التنوع األت�ساري�سي املتباين 

يف ال�سلطنة على اأمناط التجمع 

هذه  معي�سة  واأمناط  ال�سكاين 

التجمعات

عن  موؤكدة  بيانات  هنالك 

كفاءة  رفع  يف  ال�سدود  اأثر 

يف  اجلوفية  املائية  اخلزانات 

على  اآثارها  اأن  األ   ، ال�سلطنة 

اإىل  حتتاج  البيولوجي  التنوع 

درا�سة وتوثيق 

الف�سل الثامن    تطور حالة ال�ستدامة والأمن البيئي

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   172 2/27/13   11:58 AM



173

امل�ستوى الوطني عن اإجمايل اإنتاج حمطات التحلية من 

املياه. ومن ال�سروري التنويه اإىل اأن رقم الإنتاج الوارد 

يف هذا التقرير والبالغ 122 م م3 �سنويا، قد مت التو�سل 

مع  ات�سالت  نتيجة  التقرير  اأعداد  فريق  قبل  من  اإليه 

لوحدات  وتعديل  تقدير  وعمليات  العالقة  ذات  اجلهات 

القيا�ض.)انظر امللحق الإح�سائي جدول - 47(.

املياه  ا�ستخدام  اإعادة  نحو  احلديث  التوجه  ظهر  كذلك 

العامل،  دول  من  العديد  يف  موجود  هو  مبا  اأ�سوة  املعاجلة 

ال�سرف  مياه  ملعاجلة  حمطة   350 ال�سلطنة  يف  يوجد  اإذ 

وهناك   ، م3/�سنة  م   40 اإنتاجها  اإجمايل  يبلغ   ، ال�سحي 

28 حمطة حتت الإن�ساء يتوقع اأن تنتج 15 م م3/�سنة . ويف 

حمافظة م�سقط مت النتهاء من املرحلة الأوىل من م�سروع 

بلغ )70.000 مرت مكعب  اإنتاج  ال�سحي مبعدل  ال�سرف 

يف اليوم( ، ومن املتوقع اأن ترتفع تدريجيًا اإىل )270.000 

 .كما بداأ ت�سغيل 
1

مرت مكعب( يف اليوم بحلول عام 2030م 

حمافظة  يف  ال�سحي  ال�سرف  ملحطات  الأوىل  املرحلة 

.ومت  م3/�سنة  7.3م  اإنتاجية  بطاقة   2003 عام  ظفار يف 

تنفيذ م�سروع اإعادة حقن مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة 

يف الآبار ال�ساحلية ب�سهل �ساللة لوقف تداخل املياه املاحلة 

باملياه العذبة و جتري درا�سة اإمكانية تنفيذ نف�ض امل�سروع 

يف الأجزاء ال�ساحلية ل�سهل الباطنة.

اإن ال�ستعرا�ض ال�سابق يو�سح مدى ه�سا�سة الو�سع املائي 

، ويوؤكد اأن املياه العذبة هي من اأحرج املوارد الطبيعية يف 

ال�سلطنة .

و- التنوع الأحيائي البحري: تعترب البيئة البحرية العمانية 

واحدة من اأغنى البيئات البحرية يف منطقة اخلليج العربي 

وميثل  كيلومرت.   3165 �سواحلها  طول  جمموع  يبلغ  حيث 

التنوع الأحيائي الفريد يف املياه العمانية م�سدرا هاما من 

الكائنات  من  العديد  ي�سمل  حيث  الوطنية  الرثوة  م�سادر 

والنباتات البحرية ، منها:

عددها  النباتية)يبلغ  العوالق  منو  اإن  النباتية:  العوالق   

عملية  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  يعود  نوعًا(   182 ال�سلطنة  يف 

حتدث  خاللها  من  التي  العملية  وهي  الغذائي  الإثراء 

جدير  والأمر  املغذية.  املواد  تراكيز  يف  تدريجية  زيادة 

الأحمر  املد  حدوث  حالت  تكرار  ب�سبب  بالهتمام 

واملد الأخ�سر وتكرار حالت نفوق الأ�سماك يف �سواحل 

جدول  الإح�سائي  امللحق  يف  وا�سح  هو  كما  ال�سلطنة 

.45-

1  - وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 2009 ، تنمية واإدارة املوارد 

للقطاع  امل�ستدامة  التنمية  )ندوة  تو�سيات  متابعة  ندوة   ، املائية 

الزراعي وتنظيم �سوق العمل به(، عربي ، �سلطنة عمان .

امل�سوحات  ك�سفت  وقد   : البحرية  والطحالب  الأع�ساب   

املياه  يف  البحرية  الطحالب  من  نوعًا   323 وجود  عن 

ت�سكل  وهي   . البحرية  الأع�ساب  اأنواع من   4 و  العمانية 

جزءًا اأ�سا�سيًا من ال�سال�سل الغذائية يف املياه ال�ساحلية 

ال�سحلة .

اأ�سجار  من  واحد  نوع  ال�سلطنة  ي�سود   : القرم  اأ�سجار   

مب�ساحة  موقعًا  ع�سرين  من  اأكرث  على  يتوزع   ، القرم 

لـع�سرات  جيدًا  موطنًا  وتعترب  هكتار    1000 تقارب 

الأنواع من الأ�سماك و80 نوعًا من الرخويات و40 نوعًا 

 200 من  واأكرث  والروبيان  وال�سرطانات  الق�سريات  من 

وغريها  الثدييات  من  اأنواع  واأربعة   ، الطيور  من  نوعًا 

الذي  الأمر  الأخطار  من  عددًا  القرم  اأ�سجار  .وتواجه 

للتعاون  اليابانية  الوكالة  مع  وبالتعاون  احلكومة  دفع 

الدويل  اإىل تنفيذ م�سروع ا�ستزراع اأ�سجار القرم وتاأهيل 

اخلريان وذلك بدءًا من عام 2000 وحتى الوقت احلايل 

. وقد بلغ عدد الأ�سجار امل�ستزرعة 500 األف �سجرة يف 

. 
2

معظم �سواحل ال�سلطنة

 130 حوايل  ح�سر  اأمكن  لقد   : املرجانية  ال�سعاب   

العرب. وبحر  عمان  بحر  مياه  يف  املرجان  من  نوعًا 

 ، الطبيعية  الأخطار  من  لعدد  ال�سعاب  هذه  وتتعر�ض 

منها ابي�سا�ض ال�سعاب املرجانية ، والفرتا�ض الطبيعي 

الب�سرية  الأخطار  اأما   ، ال�سوكي  البحر  جنم  بوا�سطة 

الرتفيهي  والغو�ض   ، ال�سارة  ال�سيد  اأ�ساليب  فاأبرزها 

والتلوث الكيميائي وعمليات الردم  .وحلمايتها ، فقد مت 

ن�سر هياكل �سعاب مرجانية ا�سطناعية منذ عام 1998م 

، اإ�سافة اإىل حمالت تنظيف تلك ال�سعاب من امللوثات . 

ومن ال�سروري تنظيم عملية ال�سيد والغو�ض يف مناطق 

ال�سعاب املرجانية ، وو�سع مرا�سي مثبتة يف قاع البحر 

وتكثيف  ال�سيادين  مرا�سي  حتدثه  الذي  التلف  لتاليف 

الدرا�سات حول ال�سعاب املرجانية .

ومنها  الق�سريات  �سيد  عملية  تنظيم  مت   : الق�سريات   

ال�سيد  وفرتات  املواقع  حتديد  خالل  من  الروبيان 

امل�سموح بها ، ول زالت هناك بع�ض املخالفات من قبل 

ال�سيادين . 

يف  برثاء  عمان  وبحر  العرب  بحر  يتميز   : الأ�سماك   

نوعًا  ما جمموعه 991  اإذ مت حتديد   ، ال�سمكية  الأنواع 

من الأ�سماك . وتقدر كمية الأ�سماك القابلة لال�ستغالل 

ال�سنوي بحوايل 278 األف طن .بينما بلغت كمية الإنتاج 

ال�سمكي خالل عام 2009م 156 األف طن ، وهي ت�سكل 

2  - وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 2009م ، اأ�سجار القرم يف �سلطنة 

عمان ، م�سقط .

نحو  احلديث  التوجه  ظهر 

اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة 

اأ�سوة مبا هو موجود يف العديد 

يف  يوجد  اإذ  العامل،  دول  من 

ملعاجلة  حمطة   350 ال�سلطنة 

يبلغ   ، ال�سحي  ال�سرف  مياه 

م3/ م   40 اإنتاجها  اإجمايل 

�سنة

عددًا  القرم  اأ�سجار  تواجه 

دفع  الذي  الأمر  الأخطار  من 

احلكومة وبالتعاون مع الوكالة 

اإىل  الدويل   للتعاون  اليابانية 

تنفيذ م�سروع ا�ستزراع اأ�سجار 

القرم وتاأهيل اخلريان

العمانية  البحرية  البيئة  تعترب 

البيئات  اأغنى  من  واحدة 

اخلليج  منطقة  يف  البحرية 

العربي حيث يبلغ جمموع طول 

�سواحلها 3165 كيلومرت
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56% من الكمية القابلة لال�ستغالل وبلغ املتو�سط ال�سنوي 

لإنتاج الأ�سماك للفرتة 2000 - 2009 حوايل 145 األف 

طن �سنويًا .

ال�سلطنة  يف  ال�سمكية  الرثوة  اأهمية  من  الرغم  وعلى   

وال�ستغالل  للتنمية  قابلة  متجددة  ثروة  باعتبارها 

تتعر�ض  بداأت  منها  اأنواع  اأن  األ  امل�ستمر،  القت�سادي 

لعملية ال�ستنزاف اأو ال�سيد اجلائر . ومن اأجل حمايتها، 

تكاثر  تناولت  موا�سم  التي  الأبحاث  تنفيذ عدد من  مت 

وتقنيات  اجلائر(  )وال�سيد  املخزون  وتقييم  الأ�سماك 

ال�ستزراع ال�سمكي ومراقبة البيئة البحرية وموؤثراتها .

ز- التنوع الأحيائي القاري : بالرغم من الطابع ال�سحراوي  

والغابات  املراعي  من  جمموعة  متتلك  اأنها  اإل   ، لل�سلطنة 

وح�سب   . الطبيعية  النباتات  من  نوعًا  ت�سم حوايل 1295 

نباتية  ف�سيلة  اأو  نوعًا   136 فان حوايل  املتاحة  امل�سوحات 

موجودة يف عمان مهددة الآن باخلطر، 80% منها منت�سرة 

يف جنوب ال�سلطنة. 

ويرتبط التنوع الإحيائي بالتوزيع اجلغرايف للغطاء النباتي 

تاأقلمت  احليوانات  من  اأعداد  بوجود  ال�سلطنة  تتميز  لذا 

الغزال  اأبرزها  من  واملناخية،  اجلغرافية  اخل�سائ�ض  مع 

والوعل  العربي  والنمر  املخطط  وال�سبع  والذئب  العربي 

النوبي واأرنب م�سرية واملها العربي والوعل العربي والثعلب 

الرملي والو�سق. وقد مت حتديد )546( نوعا من الطيور و 

)93( نوعا من الزواحف، اإ�سافة اإىل اأنواع اأخرى.ويتعر�ض 

التنوع البيولوجي لعدة مهددات تتمثل يف:

احل�سري.)2( الن�ساط  عن  الناجم  )1(الزحف   

التو�سع   )3( البدوية.  للمجتمعات  ال�ستيطان  م�ساريع 

 )5( اجلائر.  الرعي   )4( التجارية.  والزراعة  الزراعي 

العادات   )6( املنظمة.  غري  الداخلية  وال�سياحة  التلوث 

امل�ستوطنة  الأخ�ساب  تعتمد على  التي  املحلية  وال�سناعات 

 )7(  .
1

ال�سواء وعادة  امل�سبي  وعادة  احللوى  ك�سناعة 

على  غريبة  حيوانية  اأنواع  اإدخال   )8( الزراعية.  الآفات 

البلطي،  وا�سماك  املينة  وطائر  كالغربان  العمانية   البيئة 

ومن الأنواع النباتية كالغاف البحري.

وتعتمد  والأ�سحى،  الفطر  عيدي  تالزم  اجتماعية  عادة  ال�سواء:   1

بحرق  العملية  وتبداأ  باحلجارة،  مبطنة  حفرة  يف  اللحم  �سواء  على 

اللحوم  دفن  ثم  املحلي،  ال�سمر  من  تكون  ما  عادة  التي  الأخ�ساب، 

املغلفة بورق الأ�سجار داخل احلفرة، وتغطية احلفرة، ثم حفرها يف 

اليوم التايل. وعادة ما يكون لكل جماعة )20 - 30 منزل( اأو قرية 

حفرة خا�سة بها.

الإطار )8-1 ( : احلفاظ على التنوع البيولوجي

الأر�ض  على  احلياة  اأ�سا�ض  هو  البيولوجي  التنوع  اإن 

اتفاقية  ومبوجب    . امل�ستدامة  التنمية  دعامات  واأحد 

التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن 

التغري املناخي، فاإن املجتمع ملتزم باحلفاظ على التنوع 

البيولوجي ومكافحة تغري املناخ.

ح-    الأرا�سي الزراعية: تقدر م�ساحة الأرا�سي ال�ساحلة 

للزراعة املروية بنحو 2،2 مليون هكتار. تنق�سم من حيث 

تزيد  ل  ال�سالحية  وعالية  متو�سطة  اأرا�ض  اإىل  اجلودة 

ن�سبتها على 35% ، واأرا�ض �سعيفة ال�سالحية ت�سل ن�سبتها 

اإىل 65% من امل�ساحة الإجمالية. وقد بني التعداد الزراعي 

لالأر�ض  الإجمالية  امل�ساحة  ان     2005  -2004 ال�سامل 

اأي بن�سبة 6.19% من  األف هكتار  الزراعية بلغت 136.3 

يف  معظمها  املروية.  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  م�ساحة 

منطقة الباطنة وبن�سبة 43.6% .واأهم م�سكالت الأرا�سي 

الزراعية يف ال�سلطنة هي:

تغلب احليازات ال�سغرية )اأقل من 5 فدان( .  

كفاءته  ترتاوح  والذي  التقليدي  الري  اأ�سلوب  ا�ستخدام   

بني 30% اإىل %40 .

الرتكيب املح�سويل ال�سائد ل يت�سم باجلدوى القت�سادية   

والبيئية.

�سعف البنية الدميوغرافية والتعليمية حلائزي الأرا�سي   

الزراعية ، حيث ي�سكل كبار ال�سن واأ�سحاب التح�سيل 

التعليمي املنخف�ض غالبيتهم. 

الإطار )8-2 ( : الثقافة الزراعية للعمالة الوافدة

اأن معظم العمال الوافدين هم عمالة اأ�سيوية وميار�سون 

ذات  بلدانهم  يف  اكت�سبوها  التي  الزراعية  ثقافتهم 

الكبرية،  البيئية  واحلمولة  الوا�سعة  الزراعية  املوارد 

اله�سة  الطبيعة  ذات  ال�سلطنة  موارد  على  تطبيقها  مع 

واحل�سا�سية املفرطة لال�ستغالل الزائد.

هجر املزارع وبخا�سة الأرا�سي املزروعة بالنخيل.   

متتلك ال�سلطنة ثروة حيوانية تبلغ )2.3( مليون را�ض،   

مليون   1.3 يبلغ  الأعالف  توفري  يف  عجزًا  تعاين  لكنها 

اأهمية  من  الرغم  على 

ال�سلطنة  يف  ال�سمكية  الرثوة 

متجددة  ثروة  باعتبارها 

وال�ستغالل  للتنمية  قابلة 

اأن  األ  امل�ستمر،  القت�سادي 

تتعر�ض  بداأت  منها  اأنواع 

ال�سيد  اأو  ال�ستنزاف  لعملية 

اجلائر 

املتاحة  امل�سوحات  ح�سب 

اأو  نوعًا   136 حوايل  فان 

يف  موجودة  نباتية  ف�سيلة 

باخلطر،  الآن  مهددة  عمان 

جنوب  يف  منت�سرة  منها   %80

ال�سلطنة

يف  النفط  ا�ستخراج  يعاين 

ال�سلطنة ب�سكل عام من ارتفاع 

حوايل  بلغت  اإذ  الإنتاج  تكلفة 

للربميل  اأمريكي  دولر   7.2

للحكومة و5.6 دولر  بالن�سبة 

بالن�سبة  للربميل  اأمريكي 

ل�سركة تنمية نفط عمان
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طن/�سنة ب�سبب تدين القدرة ال�ستيعابية للمراعي مما 

. 
1

يوؤدي اإىل التدهور امل�ستمر فيها

جتمعات  وتهديدها  الزراعية  لالآفات  ال�سريع  النت�سار   

النخيل  اآفات  واأبرزها   ، بالنهيار  وتقليدية  زراعية 

والنارجيل  واملوز  املاجنو  واأ�سجار  واحلم�سيات 

واخل�سر. 

تنامي ظاهرة تاأجري املواطنني ملزارعهم للعمالة الوافدة،   

فقد ك�سفت ندوتي التنمية الزراعية وتنظيم �سوق العمل 

اإىل  الباطن ي�سل  توؤجر من  التي  املزارع  اأن عدد   ، بها 

حوايل 9700 مزرعة مب�ساحة اجلمالية تبلغ 16.2 األف 

فدان معظمها يف منطقة الباطنة . 

 8-2-2-  املوارد الطبيعية غري املتجددة :

اأ- النفط : بلغ متو�سط الإنتاج اليومي للنفط يف ال�سلطنة 

864 األف برميل/يوم ، يف عام 2010م ، فيما يقدر حجم 

الحتياطي املوؤكد من النفط 5.5 مليار برميل ، ويبلغ معدل 

ا�ستخراج  ويعاين   .  %5.8 نحو  الفعلي  ال�سنوي  الن�سوب 

النفط يف ال�سلطنة ب�سكل عام من ارتفاع تكلفة الإنتاج اإذ 

بلغت حوايل 7.2 دولر اأمريكي للربميل بالن�سبة للحكومة 

نفط  تنمية  ل�سركة  بالن�سبة  للربميل  اأمريكي  دولر  و5.6 

عمان .

ب- الغاز الطبيعي : ركزت ال�سلطنة على زيادة احتياطي 

الغاز الطبيعي وال�سعي لإحالل الغاز الطبيعي حمل م�سادر 

الطاقة الأخرى يف تلبية الطلب املبا�سر على الطاقة لتح�سني 

عن  للتنقيب  احلكومي  الربنامج  اأدى  وقد   . البيئي  الأداء 

الغاز اإىل بلوغ الحتياطي املوؤكد للغاز غري امل�ساحب الفعلي 

12.38 تريليون قدم مكعب وبلغ الإنتاج ال�سنوي من الغاز 

1177  مليون قدم مكعب عام 2010م .

من  منا�سبة  احتياطيات  ال�سلطنة  متتلك   : املعادن  ج-  

والكروميت  والف�سة  كالذهب  الفلزية  املعدنية  اخلامات 

واحلديد و�سخور الزينة .

اإن عمليات ا�ستك�ساف وا�ستغالل وحتويل ونقل النفط والغاز 

واإجراء عمليات التعدين وما ي�ساحبها من عمليات تفجري 

وقد  املتوقعة،  البيئية  الآثار  من  العديد  ، حتتمل  وجتريف 

الفطرية،  واحلياة  الطبيعية  املوائل  لبيئات  تهديدا  ت�سكل 

الأثر  مراجعة  تتوىل  املعنية  اجلهات  اأن  ومع   . عام  ب�سكل 

احلديثة  التقنيات  دور   ،2007، ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة   -   1

والتمويل يف تنظيم العائد القت�سادي للقطاع الزراعي ، ندوة التنمية 

امل�ستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم �سوق العمل به ، �سمائل ، الفرتة 

10 - 12 فرباير 2007م ، �سلطنة عمان .

البيئية  الت�ساريح  اإ�سدار  قبل  الن�ساطات  ملثل هذه  البيئي 

وو�سع ال�سروط ومتابعة تنفيذها اإل اأن هنالك اآثارا لميكن 

تفاديها .

غري  الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل  اأن  القول  املن�سف  ومن 

املتجددة ترك اآثارًا وا�سحة على تطور ال�سلطنة اإقت�ساديًا 

معدلت  وحتقيق  التنمية  ت�سارع  يف  واأ�سهم  واإجتماعيًا، 

رفاهية عالية لالإن�سان العماين. كما اإن عائدات تلك املوارد 

اأ�سهمت يف الكثري من برامج اإ�سحاح البيئة. ويوجه قطاع 

البيئية وتثقيف وتدريب  اإىل النواحي  النفط عناية خا�سة 

العاملني يف هذا القطاع باأمور البيئة وال�سالمة البيئية.

الإطار )8-3( : تنمية املجتمعات املحلية

احلكومة  بني  م�ستمر  تن�سيق  عمليات  ال�سلطنة  ت�سهد   

و�سركات النفط والغاز لتنظيم م�ساهمات هذه ال�سركات 

يف تنمية املجتمعات املحلية ل�سيما تلك التي تقطن يف 

دعم  ن�ساطات  وتعترب  ال�سركات.  تلك  امتياز  مناطق 

التعليم والتدريب واإن�ساء بع�ض املرافق وتوظيف الأهايل 

وت�سجيعهم على اإن�ساء �سركات يتم التعاقد معها من قبل 

�سركات النفط والغاز، من ابرز مظاهر تنمية املجتمعات 

املحلية والتنمية امل�ستدامة.

8-2-3-  معدل الدخار التقليدي ومعدل الدخار الأ�سيل  

 :)Adjusted Saving(

لقد ت�سمن التقرير الأول عن التنمية الب�سرية يف ال�سلطنة 

بالدخار  الأ�سيل مقارنة  الدخار  وافيًا عن مفهوم  �سرحًا 

التقرير  من   142  -  140 ال�سفحات  )اأنظر  التقليدي 

الأول(. 

الدويل  البنك  من  م�ساهمة  هو  الأ�سيل  الدخار  ومفهوم 

ي�ساف  باأن  وذلك  التقليدي  الدخار  تعديل  على  تقوم 

مقابل  منه  ويخ�سم  الب�سري  املال  راأ�ض  على  الإنفاق  اإليه 

الناجت  ال�سرر  ومقابل  والغابات  واملعادن  الطاقة  ا�ستنفاد 

عن انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون ومقابل اإهالك راأ�ض املال 

الثابت وبذلك ن�سل اإىل ما يطلق عليه الدخار الأ�سيل .

الدخار  معدل  اأن  جند   )1-  8( ال�سكل  اإىل  وبالرجوع 

الأ�سيل يف ال�سلطنة للفرتة 1999م واىل 2008م كان �سالبًا 

 %5.6 بلغ  حيث  2000م  �سنة  هي  واحدة  �سنة  با�ستثناء 

نتيجة تراجع معدل ا�ستنفاد الطاقة الناجم عن انخفا�ض 

معدل اأ�سعار النفط مقابل ارتفاع معدل الدخار التقليدي 

فيها ارتفاعًا كبريًا. و�سهدت باقي ال�سنوات تذبذبًا وا�سحًا 

ك�سفت ندوتي التنمية الزراعية 

اأن   ، بها  العمل  �سوق  وتنظيم 

من  توؤجر  التي  املزارع  عدد 

الباطن ي�سل اإىل حوايل 9700 

مزرعة مب�ساحة اجلمالية تبلغ 

يف  معظمها  فدان  األف   16.2

منطقة الباطنة

هو  الأ�سيل  الدخار  مفهوم 

الدويل  البنك  من  م�ساهمة 

الدخار  تعديل  على  تقوم 

ي�ساف  باأن  وذلك  التقليدي 

املال  راأ�ض  على  الإنفاق  اإليه 

مقابل  منه  ويخ�سم  الب�سري 

واملعادن  الطاقة  ا�ستنفاد 

والغابات ومقابل ال�سرر الناجت 

اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  عن 

راأ�ض  اإهالك  ومقابل  الكربون 

املال الثابت 
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و   )25.93-( بني   تراوح  الأ�سيل  الدخار  معدلت  يف 

ال�سنة  يف  التقليدي  الدخار  ملعدل  تبعًا  وذلك   )2،95-(

اكرب  باعتبارهما  فيها  الطاقة  ا�ستنفاد  ومعدل  املعنية 

املتغريات.

ويالحظ على هذه ال�سنوات ارتفاع كل من معدلت الدخار 

التقليدي ومعدل ا�ستنفاد الطاقة ولكن الغلبة كانت وا�سحة 

ل�سالح معدل ا�ستنفاد الطاقة . كذلك �سهدت الفرتة زيادة 

التنموية  للحركة  نتيجة  طبيعي  وهذا  التلوث  مقابل  يف 

مع  املقابل  هذا  اأن  كما  ال�سلطنة  ت�سهدها  التي  الن�سطة 

امللحق  )انظر  عام   ب�سكل  متوا�سعًا  يظل  اأنه  اإل  زيادته 

الإح�سائي جدول -27(.

يف  اإليه  التو�سل  مت  ما  تاأكيد  تعيد  ال�سابقة  احلقائق  اأن 

ثمنًا  يدفع  زال  ل  العماين  املجتمع  اأن  وهو  الأول  التقرير 

يف  الثمن  هذا  ويتمثل   . امليادين  كافة  يف  لتقدمه  غاليًا 

القتطاع الكبري من ثروته الطبيعية مما يثري القلق ب�ساأن 

ا�ستدامة التنمية امل�ستقبلية . كما اأن الو�سيلة املوؤكدة للحد 

من هذا القتطاع هي �سبط معدلت ال�ستهالك يف املجتمع 

وال�سري قدمًا يف طريق التنويع القت�سادي وزيادة الإنفاق 

على التعليم.

ولأغرا�ض املقارنة نورد معدلت الدخار الأ�سيل لعدد من 

البلدان للعام 2005، حيث بلغت يف كوريا اجلنوبية %21.5 

ويف ال�سني 31.8% ويف هوجن كوجن 21.6% ويف ماليزيا %9  

ويف تايالند 18.2%. اأما على م�ستوى العامل فقد بلغ املعدل 

كان  فقد  العامل  يف  الإقليمية  املعدلت  اأعلى  اأما   .%7.4

من ن�سيب �سرق اآ�سيا والبا�سيفيك وبلغ 25.3%. اأما اأكرث 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  كان  فقد  انخفا�سا  العامل  اأقاليم 

اأفريقيا حيث �سجل معدل �سالبا مقداره )-%13(.                              

8-3 - موؤ�سرات احلالة البيئية يف ال�سلطنة : 

 8-3-1-  جودة الهواء:

اإن التطور الذي �سهدته ال�سلطنة على مدى العقود الأربعة 

املا�سية وت�سارع عملية التنمية كان له  تاأثريات بيئية �سلبية 

على الهواء والرتبة واملوارد املائية ل�سيما قيام ال�ستثمارات 

بيئية  اآثار  بع�سها  ي�ساحب  قد  والتي  الكبرية  ال�سناعية 

على املناطق املجاورة.كذلك ، فقد ارتفع اإجمايل املركبات 

يف ال�سلطنة من 495914 عام 2000م اإىل  755937 عام 

 ، اأي بن�سبة 52% وارتفعت كمية الوقود املباع 
1

2009 مركبة 

والديزل( من 12.5 مليون برميل عام 2000م  )البنزين 

 ، اأي بن�سبة 105%. وبالتايل ميكن 
2

اإىل 25.6 عام 2009م 

ت�سور الزيادة يف حجم الغازات املنبعثة نتيجة هذه الزيادة 

يف كمية الوقود املباع .

غازات  انبعاثات  يف  يت�سبب  النقل  قطاع  لكون  ونتيجة 

الدفيئة ، يتم اللجوء يف بع�ض الدول اإىل  النقل اجلماعي 

والقاهرة، مت  دلهي  . ويف مدن  اخلا�سة  للمركبات  كبديل 

حتويل وقود بع�ض مركبات النقل العام من الديزل اإىل الغاز 

الطبيعي امل�سغوط ، مما اأدى اإىل انخفا�سات يف انبعاثات 

ا�ستهالك  .ويقدر 
3

الكربيت اأك�سيد  وثاين  الدقيقة  املادة 

1  - �سرطة عمان ال�سلطانية ، 2009م ، حقائق واأرقام ، م�سقط .

2  - وزارة القت�ساد الوطني ، 2010م ، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي ، 

م�سقط .

 ، العاملية  البيئة  توقعات   ،  2007  ، للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج   -   3

GEO4.

ال�سكل )8-1(:معدل الدخار التقليدي ومعدل الدخار الأ�سيل )2008-1999(

                 وزارة القت�ساد الوطني ، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2009م +  موؤ�سرات البنك الدويل.

ال�سنوات  هذه  على  يالحظ 

معدلت  من  كل  ارتفاع 

ومعدل  التقليدي  الدخار 

الغلبة  ولكن  الطاقة  ا�ستنفاد 

معدل  ل�سالح  وا�سحة  كانت 

ا�ستنفاد الطاقة

للحد  املوؤكدة  الو�سيلة  اأن 

�سبط  هي  القتطاع  هذا  من 

معدلت ال�ستهالك يف املجتمع 

وال�سري قدمًا يف طريق التنويع 

الإنفاق  وزيادة  القت�سادي 

على التعليم
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طن   412 بحوايل  الأوزون  لتاآكل  امل�سببة  للمواد  ال�سلطنة 

وقد   .
1

الأوزون من  طن   47 ا�ستنفاذ  يف  وت�ساهم  مرتي، 

ملحطتي  الهواء  تلوث  لعنا�سر  املحلية  القيا�سات  اأو�سحت 

: 
2

م�سقط و�سحار عام 2009 النتائج التالية

بها  امل�سموح  احلدود  �سمن   ، م�سقط  : يف  الأوزون  غاز   

ومرتفعة قليال يف �سحار.

غاز اأول اأك�سيد الكربون وثاين اأك�سيد الكربيت وكربيتيد   

كانت  النيرتوجني:  اأك�سيد  ثاين  وغاز  الهيدروجني 

املعدلت يف م�سقط و�سحار �سمن احلدود امل�سموح بها.

 ، ميكرون   10 من  اأقل  القطر  ذات  العالقة  الدقائق   

جتاوزت القيا�سات ملحطة م�سقط احلدود امل�سموح بها، 

وكانت يف �سحار �سمن احلدود امل�سموح بها .

اأما فيما يتعلق بتلوث الهواء عن طريق الروائح والغبار فان 

�سورة  يقدم   ، 2010/2009م  الأ�سرة  ودخل  نفقات  م�سح 

من   )%71( بينت  حيث   ، كبري  حد  اإىل  لالطمئنان  تدعو 

ن�سبة  تزد  . ومل  بيئية  اأية م�ساكل  تعاين من  اأنها ل  الأ�سر 

الأ�سر التي تتعر�ض للغبار عن )2،9%( يف م�سقط و)%14( 

يف عموم ال�سلطنة . اأما ن�سبة الأ�سر ، على م�ستوى ال�سلطنة، 

التي تتعر�ض للروائح الناجمة عن عوادم ال�سيارات فبلغت 

وروائح احليوانات  ال�سناعة )1.5 %(  وروائح   )% 2.8(

وروائح   )%7،8( ال�سحي  ال�سرف  مياه  وروائح   )%7،6(

النفايات )%8،8( .

الوقود  حرق  عن  الناجمة  البيئية  التاأثريات  ولتقلي�ض 

والقرارات  القوانني  من  العديد  �سدرت  فقد  الحفوري  

املتعلقة باحلفاظ على البيئة �سواء الربية اأو البحرية ، ركز 

بع�سها على اأهمية اإمتام درا�سات الأثر البيئي للم�سروعات 

وا�سحة  اإرادة  .وتتوافر  الطاقة  م�سروعات  ومنها  املختلفة 

بو�سوح  هذا  .وينعك�ض  ا�ستدامة  اأكرث  الطاقة  قطاع  جلعل 

يف قرار املجل�ض الأعلى ملجل�ض التعاون اخلليجي يف دورته 

ق�سى  والذي   ، 2004م(  )دي�سمرب  والع�سرين  اخلام�سة 

باملوافقة على املعايري واملقايي�ض البيئية املوحدة فيما يخ�ض 

ال�سو�ساء ، وجودة الهواء واملياه العادمة . وملجابهة طلبات 

الطاقة التي ي�ستحدثها منو القت�ساد العماين، فان �سيا�سة 

الطاقة العمانية مرتكزة على حت�سني الكفاءة يف حمطات 

توليد الكهرباء، مع تو�سيع نطاق البحوث والتطوير، وتطوير 

 ، امل�ستدامة  التنمية  ، موؤ�سرات   2006 ، الوطني  وزارة القت�ساد   -  1

م�سقط .

2  - وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية ، دائرة التفتي�ض والرقابة البيئية ، 

، التقرير الن�سف �سنوي عن ر�سد ملوثات الهواء الغازية يف   2009

ال�سلطنة خالل الفرتة من يناير - يونيو 2009م .

املتجددة  للطاقة  املتطورة  النظم  جمال  يف  الإمدادات 

كالطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح والكتلة احليوية .

من  الأكرب  ن�سبة  ت�سكل  املنزلية  ال�ستخدامات  زالت  ول 

وجود  يعني  مما  ال�سلطنة  يف  الكهرباء  ا�ستهالك  اإجمايل 

ال�سكل  من  وا�سح  هو  وكما   ، ال�ستهالك  خلف�ض  اإمكانية 

  )2- 8(

الإطار )8-4( : حظر تداول مواد كيماوية مقيدة 

وممنوعة

تبني الإح�ساءات اإن ال�سلطنة قامت بحظر تداول 248 

مادة كيميائية مقيدة وممنوعة . ول زالت احلاجة قائمة 

وتو�سيع  النبعاثات  ل�سبط  اإ�سافية  خطوات  اتخاذ  اإىل 

حميط  يف  الهواء  جودة  تقي�ض  التي  املحطات  دائرة 

وو�سع   ، الأجهزة  وتوفري  و�سيانتها   ، الرئي�سية  املدن 

املركبات  تدفق  وتقليل  الطرق  ان�سيابية  ل�سمان  خطط 

داخل املدن وت�سجيع املواطنني واملقيمني على ا�ستخدام 

�سبكات النقل اجلماعي اأ�سوة بالعديد من دول العامل .

 8-3-2-  املياه العذبة  :

اإدارة  اإىل  يحتاج  عامة  ب�سورة  ال�سلطنة  املائي يف  الو�سع 

ال�سكاين  النمو  اأدى  ، حيث  املياه  الطلب على  لتلبية  فعالة 

 . الكلية  املائية  الحتياجات  زيادة  اإىل  الزراعي  والتو�سع 

اإذ بلغ 470 م3/ فن�سيب الفرد من املياه ل يزال مرتفعًا 

ال�سابقة  املعدلت  عن  انخفا�سه  من  الرغم  على   ، �سنة 

الن�ساط  يزال  ول   . 2000م  عام  500م3/�سنة  بلغت  التي 

ال�سكل )8-2(  ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف عمان ح�سب نوع ال�ستخدام لعام 2009 

امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني ، الكتاب الإح�سائي 2010م .

عن  الهواء  بتلوث  يتعلق  فيما 

فان  والغبار  الروائح  طريق 

الأ�سرة  ودخل  نفقات  م�سح 

�سورة  يقدم   ، 2010/2009م 

حد  اإىل  لالطمئنان  تدعو 

كبري ، حيث بينت )71%( من 

اأية  من  تعاين  ل  اأنها  الأ�سر 

م�ساكل بيئية
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حيث  العذبة  للمياه  ا�ستهالكًا  الأن�سطة  اأكرث  من  الزراعي 

واملقدر  ال�سنوي  املائي  الإيراد  من   %85 حوايل  ي�ستهلك 

بنحو 1.5 مليار مرت مكعب 

اإجمايل  كون  عن  م�سوؤولة  التقليدية  الري  نظم  وتعترب 

ال�ستهالك الزراعي اأعلى من الحتياجات املائية الفعلية .

 1645 بحوايل  بال�سلطنة  للمياه  الكلي  ال�ستخدام  ويقدر 

املائية  املوارد  تزيد  ل  بينما   ، �سنويًا  مكعب  مرت  مليون 

مما   ،  
1

�سنويًا  مكعب  مرت  مليون   1267 عن  املتجددة 

مليون مرت مكعب  بحوايل 378  يقدر  مائي  اإىل عجز  اأدى 

�سنويًا عام 2005م . وي�سكل العجز املائي يف الباطنة نحو 

47.6% من اإجمايل العجز املائي نتيجة انخفا�ض منا�سيب 

الآبار  العديد من  ، وتردي نوعيتها وجفاف  املياه اجلوفية 

والفالج وتداخل مياه البحر مع مكامن املياه. 

اأن  األ  املذكورة،  املائي  العجز  تقديرات  الرغم من  وعلى   

 . املائية  املوارد  بحمولة  اللتزام  على  يدل  ل  يحدث  ما 

احل�سري  والتو�سع  ال�سكان  اأعداد  يف  الزيادة  جانب  فاإىل 

من  باأكرث  م�ستقباًل  املياه  على  الطلب  توقعات  وزيادة   ،

جند  )اجلدول1-8(،   2023  -  2003 عامي  بني   %158

ات�سعت  فقد  م�سطردًا  تو�سعًا  �سهد  الزراعي  القطاع  اأن 

م�ساحة الأرا�سي الزراعية بني عامي 1993 - 2005 بن�سبة 

املائية  متوا�ساًل على اخلزانات  ي�سكل �سغطًا  ، مما   %34

اجلوفية.

ونتيجة لتفاقم العجز املائي ، مت خالل عام 2008م ا�ستالم 

طلبًا   3447 مقابل  مائية  ت�ساريح  ل�ستخراج  طلبًا   5686

اإ�سدار 4276  ، يف حني مت  ا�ستالمه خالل عام 2007  مت 

ت�سريحًا خالل عام 2008م مقابل 2603 ت�سريحًا �سدر 

خالل عام 2007م . وتعزى الزيادة يف عدد الت�ساريح اإىل 

تنامي احتياجات ال�سرب واآبار الورد العام ، كذلك الآبار 

ال�ستك�سافية يف حقول النفط واآبار مراقبة املياه اجلوفية 

الآبار  اإىل  بالإ�سافة   ، املت�سررة  الفالج  م�ساعدة  واآبار 

القت�سادية  التنمية  اإ�سرتاتيجية   ،2007 الوطني  القت�ساد  وزارة   -  1

ودور القطاع الزراعي يف حتقيق معدلت النمو امل�ستهدفة يف الروؤية 

�سوق  وتنظيم  الزراعي  للقطاع  امل�ستدامة  التنمية  ندوة   ، امل�ستقبلية 

العمل به 10 - 12 فرباير 2007م ، ولية �سمائل .

ال�سكل )8 -3(: ن�سيب القطاعات املختلفة من املوارد املائية يف �سلطنة عمان  

وزارة القت�ساد الوطني ،2007م ، اإ�سرتاتيجية التنمية القت�سادية ودور القطاع الزراعي يف حتقيق معدلت النمو    -

امل�ستهدفة يف الروؤية امل�ستقبلية ، ندوة التنمية امل�ستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم �سوق العمل به ، 10 -12 فرباير 

2007،ولية �سمائل .

اجلدول )8 -1(: توقعات متو�سط الطلب على املياه �سنويًا ح�سب  املحافظات واملناطق يف عمان )م3/

يوم(

20032008201320182023الإقليم

198138221487248207272791296416م�سقط

117718133936152357171236192772الباطنة

43864721511955106198م�سندم

2568730066345613907344539الظاهرة

3720743275506865913167442الداخلية

3948647604580676707375417ال�سرقية

10611194136915521727الو�سطى

4575948856529745886964690ظفار

470917530526602617674399748253املجموع

AlHattali s.& Al-Hatmi H,2009, Forum of sustainable Development in Oman and The    French  Expertise,15 -16 November 2009.

ي�سكل العجز املائي يف الباطنة 

اإجمايل  من   %47.6 نحو 

انخفا�ض  نتيجة  املائي  العجز 

 ، اجلوفية  املياه  منا�سيب 

وتردي نوعيتها وجفاف العديد 

وتداخل  والفالج  الآبار  من 

مياه البحر مع مكامن املياه

التقليدية  الري  نظم  وتعترب 

اإجمايل  كون  عن  م�سوؤولة 

ال�ستهالك الزراعي اأعلى من 

الحتياجات املائية الفعلية
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التي يتم حفرها لأغرا�ض تنموية . وهنا ل بد من اعتماد 

ثقب  من  خوفًا  الت�ساريح  طلب  ملواقع  اختبارية  درا�سات 

الطبقات احلاملة للمياه .

وللحد من تفاقم العجز يف قطاع املياه ، اتخذت العديد من 

وحتلية  املائية  الأحوا�ض  بع�ض  اكت�ساف  منها  الإجراءات 

مياه البحر والتو�سع يف ا�ستخدام مياه 

وت�سييد  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف 

اإ�سافة   . الفالج  و�سيانة  ال�سدود 

تعنى  التي  املائية  الت�سريعات  اإىل �سن 

املجتمع  وجعل  املائية  املوارد  باإدارة 

اتخاذ  يف  اأ�سا�سيًا  �سريكًا  املحلي 

القرارات املتعلقة باملوارد املائية .

املتكاملة  الإدارة  جناح  ول�سمان 

يقت�سي  الأمر   فان   ، املائية  للموارد 

احلقيقية  القيمة  العتبار  يف  الأخذ 

من  بدًل  الوقاية  طرق  وتبني  للمياه 

اإن  .وحيث  والإ�سالح  العالج  برامج 

الأكرب  امل�ستهلك  هو  الزراعي  القطاع 

الإدارة  تطبيق  فان   ، املائية  للموارد 

احليوي  القطاع  هذا  يف  املتكاملة 

تتطلب درا�سة املوا�سيع التايل :-

اإن�ساء �سبكة مائية يف الأقاليم كثيفة الزراعة تعتمد على   

واإيقاف  الآبار احلكومية وال�سدود واملياه املعاجلة،  مياه 

ال�سخ من الآبار ال�سطحية والرتوازية اخلا�سة .

فر�ض تعرفة على ا�ستهالك املياه الزراعية .  

حلاجات  وفقًا  املزروعة  للم�ساحات  املائي  التح�سي�ض   

ال�سوق املحلي .

حتقيق  هو  الزراعة  هدف  اعتبار   

اأكرب قدر من الكتفاء الذاتي املحلي 

ولي�ض الت�سدير.

وقد ي�سكل تفعيل هذه ال�سيا�سات عبئًا 

الفنية  املوارد  بالنظر ملحدودية  كبريًا 

والب�سرية واملالية ، ولكن اأهمية املو�سوع 

تقت�سي تنفيذ �سيا�سات جديدة حتقق 

بالنظم  الأ�سرار  دون  املائي  الأمن 

البيئية وحتقيق العدالة الجتماعية يف 

ا�ستخدام املياه .

اأما بخ�سو�ض امل�سادر الرئي�سية ملياه 

فاأن   ، املنزيل  وال�ستخدام  ال�سرب 

هنالك  اأن  يظهر   ،  )4-  8 )ال�سكل 

زيادة يف ن�سبة العتماد على ال�سبكات 

 ، اآمنة  م�سادر  وهي  املعدنية  واملياه  احلكومية  والنقاط 

مياه  توفري  يف  والفالج  املياه  ناقالت  م�ساهمة  واختفاء 

يح�سلون  الذين  ال�سكان  ن�سبة  ارتفاع  يعني  مما  ال�سرب، 

على مياه اآمنة .  

اأما م�سادر املياه لال�ستخدام املنزيل فقد �سهدت حت�سنًا 

هي الأخرى بدليل زيادة ن�سبة املياه امل�ستخدمة من م�سادر 

اآمنة كال�سبكات والنقاط احلكومية ،ال�سكل )8 -5( .

ال�سكل )8-4(: التوزيع الن�سبي لال�سر ح�سب امل�سدر الرئي�سي ملياه ال�سرب )2010/2009(

          امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني، م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009

ال�سكل )8 -5(: التوزيع الن�سبي لالأ�سر ح�سب امل�سدر الرئي�سي للمياه يف ال�ستخدام املنزيل 

)2010/2009(

          امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني، م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009

املتكاملة  الإدارة  جناح  ل�سمان 

، فان الأمر  يقت�سي  املائية  للموارد 

احلقيقية  القيمة  العتبار  يف  الأخذ 

من  بدًل  الوقاية  طرق  وتبني  للمياه 

برامج العالج والإ�سالح
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 8-3-3- البحار واملناطق ال�ساحلية :

ال�سرتاتيجي،  ملوقعها  نظرا   ، العمانية  ال�سواحل  تتعر�ض 

لعدد من امل�سكالت البيئية مثل م�سكلة التفريغ غري امل�سروع 

والتعرية  والناقالت،  ال�سفن  من  التوازن  ومياه  للزيوت 

والتاآكل يف عدة مواقع وذلك ب�سبب تزايد الأن�سطة العمرانية 

وال�سياحية . من ناحية اأخرى تتواجد على �سواحل ال�سلطنة 

)118( حمطة لتحلية مياه البحر ت�سرف مياهها العادمة 

م�ستمرًا  تهديدًا  ميثل  مما  لها  املجاورة  ال�سواحل  اإىل 

وخطريًا للبيئة البحرية .

بع�ض  تنفيذ  ال�سلطنة  ال�ساحلية يف  املناطق  اإدارة  وتتطلب 

الربامج ، اأهمها :

اأن�ساء املحميات الطبيعية ال�ساحلية وتخ�سي�ض مناطق   

معينة لإدارة البيئة فيها .

اإىل  للتدهور  تعر�ست  التي  ال�ساحلية  البيئة  اإعادة   

طبيعتها.

اإلزام امل�ساريع امل�ستغلة للبيئة ال�ساحلية بتاأهيل املناطق   

املت�سررة من تلك امل�ساريع .

امل�سح ال�سامل للبيئات ال�ساحلية الرطبة وحتديد اأولويات   

التاأهيل مل�سكالتها البيئية .

واإيجاد  ال�سواحل  تاآكل  م�سكلة  حول  الدرا�سات  تكثيف   

احللول املنا�سبة .

ال�ساحلية  املناطق  يف  احلرج  بالو�سع  العامة  التوعية   

واأهميتها للتنمية .

الإقليمية،  املياه  مل�ستخدمي  البيئية  الرقابة  تكثيف   

وخا�سة ناقالت النفط .

الأ�سمدة  وا�ستخدام  الزراعية  الأرا�سي    -4-3-8  

واملبيدات:

تتطلب معاجلة امل�ساكل البيئية املتعلقة بالأرا�سي الزراعية 

يف ال�سلطنة ، املزيد من اجلهود . وامل�سكلة الأكرث اإحلاحا 

هي تاأثر عنا�سر الكتلة احليوية يف البيئة الزراعية بارتفاع 

واملبيدات  الأ�سمدة  ا�ستخدام  تزايد  عن  الناجمة  ال�سمية 

مدرو�سة  غري  بطرق  ا�ستخدامها  يوؤدي  والتي   ، احل�سرية 

اإىل اآثار �سلبية على املوارد الطبيعية والإن�سان اأي�سًا .

وتبني الإح�سائيات تنامي ا�ستخدام الأ�سمدة واملخ�سبات 

بلغ  فقد   ، اأخرى  اإىل  �سنة  من  الع�سوية  وغري  الع�سوية 

 )124(  2008 عام  الأ�سمدة  من  الواردات  كمية  اإجمايل 

و)%33(   ، كيميائية  اأ�سمدة   )%67( منها  كجم  مليون 

اأ�سمدة ع�سوية وكما ي�سري اإىل ذلك ال�سكل رقم )8 -6( .

وقد بلغت واردات ال�سلطنة من املبيدات للفرتة من 2006 

اأن وزارة الزراعة  - 2008 حوايل 3.4 مليون كجم ، كما 

وقد   ، بالطائرات  الر�ض  �سيا�سة  متار�ض  ال�سمكية  والرثوة 

بلغ جمموع امل�ساحات املر�سو�سة باملبيدات 413776 فدان 

للفرتة 1992 - 2007م . ا�ستخدم فيها 394903 لرت ، وهي 

كميات كبرية .

ومع اأنها تخف�ض ن�سبة الفقد باملحا�سيل ، األ اأن املبيدات 

توؤدي اإىل خ�سائر اإ�سافية للمحا�سيل نتيجة اإهالك الأعداء 

اأجيال  ظهور  وكذلك   ، املق�سودة  غري  لالآفات  احليويني 

للمبيدات  مقاومة  لديها  املق�سودة  الآفات  من  جديدة 

امل�ستعملة .

 اجلدول)8-2( التوزيع الن�سبي لالأ�سر ح�سب م�سادر املياه لل�سرب وال�ستخدام املنزيل 2010-2007  )%(

 

 

مياه ال�سربمياه ال�ستخدام املنزيل

2007/062008/072009/082010/092007/062008/072009/082010/09

45.3646.3446.3645.8727.4427.3624.3624.13�سبكة حكومية مو�سلة

11.1311.3516.1214.4411.359.9215.9815.36�سبكة خا�سة مو�سلة

13.2412.879.5711.2214.2716.0810.4311.27نقطة مياه حكومية

17.1814.9115.4716.737.774.454.416.45بئر خا�ض بامل�سكن

12.1913.7412.0611.2712.6613.8712.8110.59بئر خارج امل�سكن

23.5825.3029.0129.70    مياه معبئة )�سحية(

0.900.790.430.482.943.033.002.50م�سادر اأخرى

امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني، م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009

العمانية،  ال�سواحل  تتعر�ض 

ال�سرتاتيجي،  ملوقعها  نظرا 

لعدد من امل�سكالت البيئية مثل 

امل�سروع  غري  التفريغ  م�سكلة 

من  التوازن  ومياه  للزيوت 

والتعرية  والناقالت،  ال�سفن 

والتاآكل

هي  اإحلاحا  الأكرث  امل�سكلة 

احليوية  الكتلة  عنا�سر  تاأثر 

بارتفاع  الزراعية  البيئة  يف 

تزايد  عن  الناجمة  ال�سمية 

واملبيدات  الأ�سمدة  ا�ستخدام 

احل�سرية 
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8-4 -  ق�سايا وم�سكالت تهدد البيئة العمانية:

 8-4-1-  الت�سحر :

مع وجود اختالفات يف تعاريف الت�سحر يف كتابات املهتمني، 

مكافحة  اتفاقية  يف  جاء  الذي  هو  قبول  اأكرثها  اإن  األ 

الت�سحر والذي يعرف الت�سحر باأنه : )تدهور الأرا�سي يف 

املناطق القاحلة و�سبه الرطبة و�سبه القاحلة واجلافة نتيجة 

والأن�سطة  املناخية  الختالفات  بينها  من  خمتلفة  عوامل 

مبختلف  الت�سحر  بظاهرة  ال�سلطنة  وتتاأثر  الب�سرية(. 

مظاهره العامة والتي تن�ساأ نتيجة ت�سافر العوامل الطبيعية 

والب�سرية ، وابرز م�سببات الت�سحر يف ال�سلطنة هي :

التو�سع العمراين على ح�ساب الأرا�سي الزراعية اأو ذات   

القيمة الزراعية الكامنة .

والرياح  والفي�سانات  ال�سيول  بفعل  التعرية  عمليات   

.
1

وحترك الكثبان الرملية  

كثافة الن�ساط ال�سياحي يف بع�ض املناطق .  

تعر�ض الغطاء النباتي للتدهور.  

ويعاين مفهوم الت�سحر عند تناوله كم�سكلة يف ال�سلطنة ، 

من عدة ق�سايا �سلبية منها: 

وال�سحراء لدى جمهور  الت�سحر  اخللط بني مفهوم   -1

املهتمني بالت�سحر. فاملناطق ال�سحراوية هي مناطق 

من  املوارد  بندرة  الطبيعية  الظروف  عليها  حكمت 

الرتبة ال�ساحلة والغطاء النباتي واملياه. اأما الأرا�سي  

1   -  �سالح اأحمد 1994 ، اأ�سكال التكوينات الرملية يف منطقة �سهل 

الباطنة ، �سلطنة عمان ، ر�سائل جغرافية ، ع 168 ، �ض44 .

املت�سحرة فهي مناطق كانت يف الأ�سا�ض منتجة ،اإل 

ب�سرية  لأ�سباب  �سحراوية  اأرا�سي  اإىل  حتولت  اأنها 

اأوطبيعية.

الت�سحر  معاجلة  عند  قدمية  تعاريف  ا�ستخدام   -2

واخللط بني اأ�سبابه ومظاهره العامة.

الرتكيز على العوامل الطبيعية دون تاأكيد وا�سح على   -3

العوامل الب�سرية .

على  للتعدي  الت�سهيالت  النا�ض  منح  عدم  �سرورة   -4

املوارد الطبيعية. فالإن�سان يتعامل معها مببداأ الرغبة 

تدمري  اإىل  يوؤدي  قد  مما  منفعة  اأق�سى  حتقيق  يف 

املوارد.

الإطار ) 8-5( : تعريف الت�سحر

الت�سحر  يعرف   ، الت�سحر  مكافحة  لتفاقية  طبقا 

باأنه تدهور الأرا�سي يف املناطق القاحلة و�سبه الرطبة 

و�سبه القاحلة واجلافة نتيجة عوامل خمتلفة من بينها 

الختالفات املناخية والأن�سطة الب�سرية.

من  العديد  اتخاذ  مت   ، الت�سحر  ظاهرة  من  احلد  وبغية 

اخلطوات ، ميكن اإيجازها كما يلي:

الزراعة  لتنمية  خطة  اعتماد  و  املياه  موارد  تنمية   -1

وابتكار اأنظمة جديدة للري .

ال�سكل )8 -6(: واردات ال�سلطنة من الأ�سمدة الع�سوية والكيميائية للفرتة 2005 - 2008

وزارة الزراعة  والرثوة ال�سمكية  ، 2010، بيان بالواردات من الأ�سمدة الع�سوية والكيميائية  لالأعوام 2005 - 2006 - 2007 - 2008م .

النا�ض  منح  عدم  �سرورة 

على  للتعدي  الت�سهيالت 

فالإن�سان  الطبيعية.  املوارد 

الرغبة يف  يتعامل معها مببداأ 

قد  اأق�سى منفعة مما  حتقيق 

يوؤدي اإىل تدمري املوارد
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اإعادة تاأهيل الأرا�سي الهام�سية يف حمافظة ظفار .  -2

اإ�سدار الت�سريعات البيئية التي تدعم مكافحة الت�سحر   -3

كقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقرار منع قطع 

-2001 الأعوام  وتخ�سي�ض   ، بت�سريح  اإل  الأ�سجار 

يف  ال�سلطاين  اخلطاب  مبوجب  البيئة  حلماية   2002

ملكافحة  الوطنية  اخلطة  واإعداد   ،2000 نوفمرب   18

الأمم  اتفاقية  اإىل  والن�سمام   1993 عام  الت�سحر 

مناطق  واإ�سهار  عام1996  الت�سحر  ملكافحة  املتحدة 

قانون  و�سدور  الربية  احلياة  وحماية  الطبيعة  �سون 

املراعي واإدارة الرثوة احليوانية عام 2003.

البيئية  والدرا�سات  امل�سوحات  من  العديد  تنفيذ   -4

نباتات  وا�ستزراع  والنبات  واملياه  بالرتبة  اخلا�سة 

مقاومة للجفاف وامللوحة.

الت�سحر  بق�سية  املتعلقة  واملوؤمترات  الندوات  اإقامة   -5

لعل اأبرزها ندوة الت�سحر مبحافظة ظفار عام 2002  

الزراعي  للقطاع  امل�ستدامة  التنمية  ندوة  واإقامة 

وتنظيم العمل به.

الإطار )8-6( : اعتماد اأربعة م�ساريع ملكافحة 

الت�سحر

يف اإطار تنفيذ تو�سيات ندوة التنمية امل�ستدامة للقطاع 

الزراعي التي عقدت يف فرباير 2007 ، مت اعتماد اأربعة 

م�ساريع ملكافحة الت�سحر وهي م�سروع اإعادة ا�ست�سالح 

تطبيقي  وم�سروع  الت�سحر  بعوامل  املتاأثرة  الأرا�سي 

املت�سررة  املناطق  وتاأهيل  النباتي  الغطاء  ل�ستدامة 

ال�سباب مبحافظة ظفار  ا�ستقطاب  تقنيات  با�ستخدام 

وم�سروع جتريبي لتثبيت الكثبان الرملية وم�سروع اإعداد 

واملنطقة  ظفار  حمافظة  يف  الأرا�سي  تدهور  خريطة 

ال�سرقية. 

8-4-2-  النفايات ال�سلبة واخلطرة :

ي�سهد العامل زيادة هائلة يف كميات النفايات نتيجة لزدياد 

تلوث  اإىل  اأدى  املعي�سة، مما  األ�سكان وارتفاع م�ستوى  عدد 

من  العامل  دول  جميع  يف  اإدارتها  وجعل  البيئة،  عنا�سر 

العامة.  الأمور احليوية للمحافظة على ال�سحة وال�سالمة 

وا�سحة  �سيا�سة  وجود  جمتمع  لكل  ال�سروري  من  واأ�سبح 

لإدارة النفايات ومعاجلتها .وتعرف النفايات ال�سلبة باأنها 

بالتخل�ض منها  مالكها  يرغب  والتي  للنقل  القابلة  املواد   :

بحيث يكون جمعها ونقلها ومعاجلتها من م�سلحة املجتمع 

.ويف ال�سلطنة ، وعلى الرغم من وجود الت�سريعات البيئية 

اإل اأن الأ�ساليب املتبعة حاليًا يف اإدارة املخلفات ل تتنا�سب 

جميع  يف  ال�سلطنة  اإليه  و�سلت  الذي  التقدم  م�ستوى  مع 

املجالت . فاملواقع املخ�س�سة للتخل�ض من النفايات غري 

البيئية  والأ�س�ض  للقواعد  وفقًا  اختيارها  يتم  ل  اخلطرة 

بهذه  امل�ستخدمة  التخل�ض  طريقة  اأن  كما   ، والعلمية 

املواقع �سواء كانت طمرًا اأم حرقًا ل تتم ب�سكل �سليم بيئيًا 

.وبالن�سبة للمخلفات اخلطرة اأي�سًا ل زالت احلاجة ما�سة 

اإىل اإن�ساء مرافق خا�سة للتخل�ض منها وو�سع خطة بيئية 

�سليمة لإدارتها ، وي�ساف اإىل ذلك م�ساكل اجلمع والتخزين 

والنقل التي يعاين منها قطاع املخلفات . ويف عام 2007 مت 

اإن�ساء ال�سركة العمانية القاب�سة خلدمات البيئة لكي تتوىل 

�سدر   2009 عام  .ويف  النفايات  قطاع  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ 

مر�سوم �سلطاين ب�سان قيام ال�سركة املذكورة اأعاله بتنفيذ 

�سيا�سة احلكومة ب�ساأن قطاع النفايات وذلك ملنح ال�سركة 

ال�سند القانوين لتاأدية مهامها.  

البيئة  حماية  لقانون  وفقًا  اخلطرة  املخلفات  وتعرف 

اأنها : النفايات  ومكافحة التلوث رقم )2001/114( على 

التي حتتفظ ب�سميتها اأو بقابليتها لالنفجار اأو ال�ستعال اأو 

بقدرتها على اإحداث تاآكل اأو لها ن�ساط اإ�سعاعي يزيد على 

100 بيكريل/جم ، وتكون بحكم طبيعتها وتكوينها وكميتها 

اأو نتيجة لأي �سبب اآخر خطرة على حياة الإن�سان و�سحته 

بنفايات  ات�سالها  نتيجة  اأو  بذاتها  �سواء   ، البيئة  على  اأو 

اأخرى .وقد قدرت كمية النفايات غري اخلطرة يف ال�سلطنة 

بحوايل )1.259( مليون طن يف العام ، عام 2005م )وهو 

اآخر عام تتوفر عنه مثل هذه البيانات( ، منها ) 597 األف 

طن/�سنة( يف حمافظة م�سقط تتوزع بني خملفات منزلية 

بن�سبة )59%( وخملفات بلدية بن�سبة )%41(.

النفايات،  واإدارة  جلمع  جيدًا  مثاًل  م�سقط  بلدية  وتعترب 

اأرجاء  خمتلف  يف  قمامة  حاوية   13861 تن�سر  اأنها  حيث 

تلك  نفايات  جلمع  �ساحنة  و84  عامل   430 وت�سري  املدينة 

من  املدينة  واأزقة  �سوارع  بتنظيف  تقوم  كما   ، احلاويات 

حول  البلدية  اأجرته  م�سح  عامل.ويف   1158 توزيع  خالل 

خدمات جمع النفايات وراأي اجلمهور فيها ، منحها %55 

بينما  املقبول  درجة  و%36  المتياز  درجة  اجلمهور  من 

1

منحها 9% درجة دون امل�ستوى .

1  - Ahmed Noori Al Raisi 2009,Solid Waste Man-
agement in Muscat, Forum, Sustainable Develop-
ment in Oman and The French Expertise,15 -16 
November 2009,Muscat

وجود  من  الرغم  على 

اأن  اإل  البيئية  الت�سريعات 

يف  حاليًا  املتبعة  الأ�ساليب 

تتنا�سب  ل  املخلفات  اإدارة 

الذي  التقدم  م�ستوى  مع 

و�سلت اإليه ال�سلطنة يف جميع 

املجالت

ال�سناعات  دخول  اأن 

املعادن  و�سناعة  الكيميائية 

وغريها  واجللود  والدباغة 

النفايات  من  �سيولد جمموعة 

التي  اخلطرة  وغري  اخلطرة 

�سحة  على  مبا�سرة  اآثار  لها 

و�سالمة الإن�سان
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قليل  ال�سناعي يجعله  للن�ساط  الن�سبية  املحدودية  اأن  كما 

التاأثري بيئيا، األ اأن دخول ال�سناعات الكيميائية و�سناعة 

من  جمموعة  �سيولد  وغريها  واجللود  والدباغة  املعادن 

النفايات اخلطرة وغري اخلطرة التي لها اآثار مبا�سرة على 

�سحة و�سالمة الإن�سان. 

8-4-3-ق�سايا ال�سوؤون املناخية :

على الرغم من قلة البيانات والدرا�سات العلمية املتكاملة 

ب�ساأن تاأثريات التغريات املناخية على ال�سلطنة ، اإل اأن بع�ض 

تكون مبناأى  لن  اأنها  اإىل  ت�سري  املتاحة  العلمية  التقديرات 

الفي�سانات  ن�سبة  ارتفاع  تت�سمن  التي  التاأثريات  تلك  عن 

وال�سعاب  القرم  اأ�سجار  وتدهور  والبحار  الأودية  من 

لل�سكان وبخا�سة يف  املرجانية وما ي�سكله ذلك من تهديد 

املناطق ال�ساحلية. ي�ساف اإىل ذلك ازدياد حدة اجلفاف 

والت�سحر و�سح املوارد املائية وزيادة ملوحة املياه اجلوفية 

، مع ما يرتتب عليها من تداعيات اجتماعية و�سحية .ولعل 

يف  يتمثل  ال�سلطنة  على  املناخية  للتغريات  الأكرب  التاأثري 

املائية  املوارد  تراجع  نتيجة  وذلك  الغذائي  الأمن  تهديد 

النباتي  الغطاء  وتدهور  الزراعي  الإنتاج  وتقل�ض  املتاحة 

التغريات  تاأثريات  ت�سكل  .كما  الإحيائي  التنوع  وفقدان 

املناطق  اقت�سادية حيوية يف  تهديدًا ل�ستثمارات  املناخية 

ال�ساحلية يف ال�سلطنة .

تاأثرات  مواجهة  يف  الدويل  املجتمع  جهود  م�ساندة  وبغية 

التغريات املناخية، فقد عززت ال�سلطنة اهتمامها مبوا�سيع 

التي   الإجراءات  من  جمموعة  خالل  من  املناخية  ال�سوؤون 

ميكن اإيجاز اأهمها فيما يلي :-

اإن�ساء ق�سم حماية طبقة الأوزون يف وزارة البيئة وال�سوؤون   -

املناخية من اأجل تنفيذ خطط ال�سلطنة ب�ساأن التخل�ض 

من املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون واإ�سدار لوائح واآليات 

ا�سترياد وتوزيع وا�ستخدام املواد .

اآلية  م�ساريع  موافقات  ا�ست�سدار  تنظيم  لئحة  اإ�سدار   -

التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو  يف اأغ�سط�ض 

2010م.

املحيطة  للمنطقة  ت�سجري  خطة  بتقدمي  امل�ساريع  اإلزام   -

بامل�سروع مع �سمان اختيار النباتات املالئمة وال�ستفادة 

امت�سا�ض  م�ساحات  زيادة  اأجل  من  املعاجلة  املياه  من 

غازات الدفيئة .

 8-4-4-  احلوادث املرورية :

تعد احلوادث املرورية اإحدى اأهم امل�سكالت يف العامل نظرًا 

ملا تخلفه من حالت الوفاة ، والإ�سابة  اإ�سافة اإىل اخل�سائر 

ب�سكل  امل�سكلة  ال�سلطنة من هذه  وتعاين   . والبيئية  املادية 

وا�سع  حتى عدت يف املرتبة اخلام�سة يف قائمة الدول الأكرث 

ح�سب  املرورية  احلوادث  نتيجة  الوفيات  عدد  حيث  من 

 .
1

تقرير �سادر من منظمة ال�سحة العاملية 2008 - 2009 

اإذ بلغ معدل الوفيات يف ال�سلطنة 31 حالة وفاة لكل 100 

األف �سخ�ض وبلغ عدد الوفيات يف احلوادث املرورية 951 

وفاة خالل 2008م.

وفيات  عدد  يف  عامليًا  اخلام�سة  ال�سلطنة   ،2009 اأيوب،  اأني�ض   -   1

 ،WWW.arabianbusiness.com احلوادث املرورية

اجلدول )8 -3(: توليد النفايات غري اخلطرة ح�سب الأقاليم يف عمان

200320042005املوؤ�سرالبيان

م�سقط

----3.432----الإنفاق على معاجلة النفايات وتدويرها )مليون ر.ع(

1.622----1.98ن�سيب الفرد من النفايات املنزلية )كجم/فرد(

209517228214353767كمية النفايات املنزلية )طن(

5167960749243218كمية النفايات البلدية )طن(

ظفار

0.8 – 0.81.2 - 0.81.2 - 1.2ن�سيب الفرد من النفايات املنزلية )كجم/يوم(

0.7500.8700.766الإنفاق على معاجلة النفايات وتدويرها )مليون ر.ع(

449523460التخل�ض من النفايات البلدية )طن/ يوم(

باقي مناطق ال�سلطنة

494234----936054توليد النفايات ال�سلبة البلدية )طن/�سنة(

22.7--------الإنفاق على معاجلة النفايات )مليون ر.ع(

امل�سدر :وزارة القت�ساد الوطني ، اللجنة ال�ست�سارية لالإح�ساء ، 2006 ، موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة ، م�سقط .

البيانات  قلة  من  الرغم  على 

املتكاملة  العلمية  والدرا�سات 

التغريات  تاأثريات  ب�ساأن 

اإل   ، ال�سلطنة  على  املناخية 

العلمية  التقديرات  بع�ض  اأن 

املتاحة ت�سري اإىل اأنها لن تكون 

مبناأى عن تلك التاأثريات

هذه  من  ال�سلطنة  تعاين 

حتى  وا�سع   ب�سكل  امل�سكلة 

يف  اخلام�سة  املرتبة  يف  عدت 

حيث  من  الأكرث  الدول  قائمة 

احلوادث  نتيجة  الوفيات  عدد 

املرورية
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وعلى الرغم من كون العوامل ال�سخ�سية املتعلقة بال�سائق 

العوامل  فان   ، احلوادث  يف  الأول  ال�سبب  تعترب  نف�سه 

الطبيعية والبيئية كالفي�سانات وحركة املواد على ال�سفوح 

وحركة  ال�سخري  والنهيار  والت�ساقط  للطرق  املجاورة 

الكثبان الرملية تلعب دورًا يف تنامي حوادث املرور ، اإ�سافة 

اإىل انت�سار احليوانات ال�سائبة على الطرق وعيوب الطرق 

الهند�سية .

يف  املرورية  احلوادث  على  ترتتب  التي  النتائج  ابرز  ومن 

ال�سلطنة :

�سخامة اأعداد الوفيات ففي الفرتة من 1999 - 2008   -1

بلغت الوفيات 6509 وفاة مبتو�سط 651 وفاة/�سنة ، 

هي  الوفيات  معظم  اأن  كما   . وفاة/يوم   1.8 ومعدل 

من فئة ال�سباب مما يعني خ�سارة الطاقة املنتجة يف 

املجتمع . ويف عام 2008 بلغت ن�سبة الوفيات يف الفئات 

العمرية 16 - 50 ،  82% من اإجمايل الوفيات.

واملجتمع  احلكومة  على  القت�سادية  الأعباء  زيادة   -2

والقطاع اخلا�ض ، ب�سبب زيادة حوادث املركبات مما 

اإطالة  اإىل  تدعو  التي  ال�ستدامة  قواعد  مع  يتعار�ض 

ب�سرعة  ا�ستهالكها  اأو  تدمريها  وعدم  املنتجات  عمر 

مما ي�سكل عبئًا بيئيًا اإ�سافيا ناجم عن عملية الت�سنيع 

وعملية التخل�ض من املخلفات وتبديد املوارد النادرة 

ا�ستخدامها  املمكن  ا�ستبدال موجودات كان من  على 

لفرتة اأطول .

زيادة الأثر البيئي نتيجة زيادة حجم املخلفات الناجتة   -3

والت�سوهات  املركبات  اإلغاء  ب�سبب  املرور  عن حوادث 

عام  امللغاة  املركبات  عدد  بلغ  فقد   ، العام  امللك  يف 

2008 ، 2156 مركبة . كما يدرج يف قائمة الأثر البيئي 

القطع املتخلفة عن حوادث ال�سري والتي يتم ا�ستبدالها 

وي�سمل اأي�سًا احلرائق وان�سكابات الوقود . 

حوادث  من  للحد  كبرية  جهودًا  ال�سلطنة  وتبذل   

باملو�سوع  ال�سلطنة  قيادة  اهتمام  اأبرزها  ال�سيارات 

والذي جت�سد يف خطاب جاللة ال�سلطان عام 2009م 

، والذي مت بناء عليه تنظيم ندوة ال�سالمة املرورية يف 

�سهر مايو 2010م . 

 8-4-5- الكوارث الطبيعية:

حركة  يف  وخطري  جدي  تعطيل   : بكونها  الكارثة  تعرف 

ومادية  ب�سرية  خ�سائر  ي�سبب  للمجتمع  الطبيعي  العمل 

للتعامل  الذاتية  املجتمع  مقدرات  تتعدى  فادحة  وبيئية 

ب�سرية،  وكوارث  طبيعية  كوارث  اإىل  عادة  وت�سنف  معه. 

متعمد  ب�سكل  الإن�سان  �سنع  من  هي  الب�سرية  والكوارث 

امل�سانع  وحوادث  والنزاعات  كاحلروب   ، متعمد  غري  اأو 

والإ�سعاعية  النفطية  والنفجارات  والت�سربات  واملناجم 

طبيعي  حدث  عن  الطبيعية  الكوارث  تنتج  بينما  وغريها. 

وجيولوجية  جيوفيزيائية  خماطر  نتيجة  الإن�سان  به  يتاأثر 

ومناخية وبيولوجية.

للكوارث  املعر�سني  الأ�سخا�ض  من   %90 من  اأكرث  ويعي�ض 

بالبلدان النامية، فيما يقع اأكرث من ن�سف الوفيات الناجتة 

الب�سرية  التنمية  موؤ�سر  ذوات  البلدان  يف  الكوارث  من 

الب�سرية  بالكوارث  التاأثر  يظل  ال�سلطنة،  ويف  املنخف�ض. 

من  هي  الوفيات  معظم  اأن 

فئة ال�سباب مما يعني خ�سارة 

 . املجتمع  يف  املنتجة  الطاقة 

ن�سبة  بلغت   2008 عام  ويف 

العمرية  الفئات  يف  الوفيات 

اإجمايل  ،  82% من   50 - 16

الوفيات

من   %90 من  اأكرث  يعي�ض 

للكوارث  الأ�سخا�ض املعر�سني 

يقع  فيما  النامية،  بالبلدان 

الوفيات  ن�سف  من  اأكرث 

يف  الكوارث  من  الناجتة 

التنمية  موؤ�سر  ذوات  البلدان 

الب�سرية املنخف�ض
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�سناعات  اأو  كربى  �سناعات  وجود  لعدم  نظرا  حمدودا 

ويكاد  للرقابة،  امل�ساريع  معظم  وخ�سوع  واإ�سعاعية،  نووية 

الأمر يقت�سر على حوادث حقول النفط ، وكذلك الت�سرب 

والن�سكاب النفطي نتيجة احلوادث العر�سية التي حتدث 

يف عر�ض البحار اأو اأثناء عمليات ال�سحن والتفريغ.

يف حني اأن تاأثر ال�سلطنة بالكوارث الطبيعية وارد لأ�سباب 

اجلفاف  بعوامل  وتاأثرها  اجلغرايف  مبوقعها  تتعلق 

جماورتها  اإىل  اإ�سافة  اجلوية  واملنخف�سات  والأعا�سري 

اأبرز الأعا�سري التي اجتاحت  ملناطق ن�سطة زلزاليا. ومن 

ال�سلطنة اإع�سار جزيرة م�سريه عام 1977 والذي اأدى اإىل 

الذي �سرب حمافظة  واإع�سار جونو   ،  
1

ملم  هطول 430 

اإىل  واأدى   2007 عام  يونيو  يف  ال�سرقية  واملنطقة  م�سقط 

بيئية  خ�سائر  و�سبب  ملم/يوم،   943 بلغ  مطري  هطول 

الإع�سار  عن  املتخلفة  الأنقا�ض  كمية  بلغت  حيث  هامة 

8140 طن. وقد �ساحب ذلك ت�سويه للمنظر العام وتلويث 

لبع�ض امل�سادر الطبيعية وخا�سة البيئة البحرية حيث اأن 

ال�سكل رقم )8-8(  للبحر.ويبني  النفايات �سرفت  معظم 

اأن عدد احلالت املتاأثرة جراء كوارث الأمطار وال�سيول يف 

ال�سلطنة متثل بن�سبة 76% من جملة احلالت . وهذا يعني 

اأ�سا�سي  ب�سكل  تتوجه  اأن  يجب  الحرتازية  الإجراءات  اأن 

اإىل هذا النوع من الكوارث .

8-5 - اإدارة البيئة يف �سلطنة عمان:

 ،1995  –  1975 للتنمية  الأوىل  الإ�سرتاتيجية  ت�سمنت 

1  -  وزارة موارد املياه 1995م ، موارد املياه يف �سلطنة عمان .

 ،  2020 عمان  العماين:  لالقت�ساد  امل�ستقبلية  الروؤية  ثم 

مرتكزات اأ�سا�سية للحفاظ على املوارد الطبيعية ، ل�سيما 

املوارد غري املتجددة. 

بال�سلطنة  البيئي  لالإ�سحاح  املتجهة  الروؤى  زالت  ول 

على  البيئي  العمل  لدعم  الأ�سعدة  جميع  على  متنامية 

امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي. كذلك تعمل املوؤ�س�سات 

خالل  من  الجتاه  ذلك  دعم  على  ال�سلطنة  يف  احلكومية 

ال�سلطنة  و�سهدت  وال�ساملة.  املتعددة  الوزارية  القرارات 

اأي�سا حراكا جمتمعيا نحو الق�سايا البيئية من خالل دور 

املجتمع املدين يف ذلك .

 8-5-1- الرتكيبة املوؤ�س�سية ذات الهتمام بالبيئة:

مت   ، البيئي  العمل  يف  التكامل  من  املزيد  حتقيق  اأجل  من 

دمج وزارة البلديات الإقليمية والبيئة مع وزارة موارد املياه 

يف  املياه  وموارد  والبيئة  الإقليمية  البلديات  وزارة  لت�سبح 

التغريات  مبو�سوع  الهتمام  ت�ساعد  ومع   .2001 عام 

اإىل  ال�سلطنة  وان�سمام  الكوكبي  البيئة  وتدهور  املناخية 

العديد من املعاهدات والتفاقيات العاملية ، مت ف�سل العمل 

البيئي باإن�ساء وزارة جديدة مب�سمى وزارة البيئة وال�سوؤون 

املناخية يف عام 2007.

 8-5-2-  القوانني والت�سريعات البيئية:

اأخذت القوانني والت�سريعات البيئية يف ال�سلطنة اجتاهني: 

قرارات  عن  عبارة  والثاين   ، �سلطانية  مرا�سيم  اأحداهما 

هو  وكما  احلكومية  البيئية  املوؤ�س�سات  من  �سادرة  وزارية 

ال�سكل)8-8(: عدد احلالت املتاأثرة بالكوارث يف عمان للفرتة من 1999 – 2009

امل�سدر: وزارة القت�ساد الوطني ، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2010 

املتجهة  الروؤى  زالت  ل 

بال�سلطنة  البيئي  لالإ�سحاح 

الأ�سعدة  جميع  على  متنامية 

على  البيئي  العمل  لدعم 

والإقليمي  املحلي  امل�ستوى 

والعاملي

مع ت�ساعد الهتمام مبو�سوع 

وتدهور  املناخية  التغريات 

وان�سمام  الكوكبي  البيئة 

من  العديد  اإىل  ال�سلطنة 

املعاهدات والتفاقيات العاملية 

البيئي  العمل  ف�سل  مت   ،

مب�سمى  جديدة  وزارة  باإن�ساء 

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

يف عام 2007

الف�سل الثامن    تطور حالة ال�ستدامة والأمن البيئي

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   185 2/27/13   11:58 AM



186

ال�سلطانية:  املرا�سيم  وركزت  الإح�سائي.  امللحق  مبني يف 

احلدائق  واإ�سهار  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  على 

وتدفق  دميومة  على  واحلفاظ  املحمية  الطبيعية  واملواقع 

املوارد الطبيعية والق�سايا البيئية املعا�سرة كنقل النفايات 

عرب احلدود وا�ستنفاذ طبقة الأوزون والتغري املناخي ودعم 

التعاون البيئي اإقليميا وعامليًا . اأما القرارات الوزارية فقد 

اآثار  البيئية واحلد من  املوارد  التعامل مع  بتنظيم  اهتمت 

لال�ستغالل  املنظمة  اللوائح  واإ�سدار  املت�سارعة  التنمية 

الإقليمية  واملعاهدات  التفاقيات  تنفيذ  ومتابعة  البيئي 

والدولية وتنظيم واإدارة املحميات الطبيعية يف ال�سلطنة .

الإطار )8-7 ( : الهتمام باملحميات الطبيعية

�سدر يف عام 2011 مر�سوم �سلطاين بتعديل ا�سم حممية 

والفطرية  احلية  الكائنات  حممية  اإىل  العربية  اأملها 

نف�ض  يف  اآخر  مر�سوم  �سدر  .كما  الو�سطى  باملنطقة 

العام باإن�ساء حممية اجلبل الأخ�سر للمناظر الطبيعية 

مب�ساحة اإجمالية تبلغ 122 كيلو مرت مربع.

8-5-3-  الربامج الداعمة للعمل البيئي :

من  العديد  اإطالق  يجري  البيئي  العمل  دعم  اأجل  من 

واملحلية،  والإقليمية  العاملية  ال�سفة  تاأخذ  والتي  الربامج 

ومن هذه الربامج ما يلي:

جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة: وهي عبارة عن   

هبة من جاللة ال�سلطان قابو�ض متنح للمهتمني ب�سوؤون 

عام  يف  عنها  الإعالن  مت  العاملي  امل�ستوى  على  البيئة 

موؤ�س�سات.  اأو  اأو منظمات  اأفرادا   اأكانوا  �سواء   ،  1991

وقد قال عنها نائب مدير عام منظمة اليون�سكو )دائما 

يف  به  يحتذى  منوذجي  كمثال  ال�سلطنة  اأ�سم  يذكر  ما 

ومنها  اليون�سكو  منظمة  بها  تعنى  التي  املجالت  كافة 

قابو�ض  ال�سلطان  جائزة  اأن  كما  بالبيئة.....  الهتمام 

على  تبذل  التي  للجهود  وا�سح  دعم  هي  البيئة  حلماية 

تاأ�سي�سها  العاملي(.وقد فاز بهذه اجلائزة منذ  ال�سعيد 

وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  من  العديد   2011 العام  واىل 

ذات الإ�سهامات البيئية املتميزة.

البلديات  �سهر  يعترب  املياه:  وموارد  البلديات  �سهر   

على  القائم  الوطني  للعمل  فريدا  املياه منوذجا  وموارد 

البلدية  املوؤ�س�سات  وجهود  الذاتية  املجتمع  تكامل جهود 

اأ�سبوع  بتنظيم   1980 عام  ال�سهر  فكرة  بداأت  وقد   .

ت�سمية  مت   )2007  -  2002( الفرتة  ويف  البلديات. 

ال�سهر با�سم �سهر البلديات والبيئة وموارد املياه .ومنذ 

الأفراد  ال�سنوية  املنا�سبة  هذه  �سجعت   ، انطالقتها 

والقرى  املدن  نظافة  �سمان  يف  احلقيقي  الإ�سهام  على 

ومكافحة التلوث وحماية ال�سحة العامة لل�سكان وتر�سيد 

ا�ستخدامهم ملوارد البيئة الطبيعية . وتوؤكد �سعارات هذه 

املنا�سبة طبيعتها والتي كان من �سمنها : نحو مزيد من 

متوا�سلة  جهود   )2006  -  2002( الجتماعي  التكافل 

وتنمية م�ستدامة ) 2007- 2008(.

الفعاليات البيئية :  يحظى الحتفال باملنا�سبات البيئية   

املحلية والعربية والإقليمية والعاملية يف ال�سلطنة باهتمام 

العماين  البيئة  ال�سلطنة �سنويا بيوم  خا�ض. كما حتتفل 

فيه  وتنظم  عام.  كل  من  يناير  من  الثامن  يوافق  الذي 

ت�سمل  تطوعية  وحمالت  ومعار�ض  عمل  وور�ض  ندوات 

وتنظيف  امل�سوهات  واإزالة  والت�سجري  العامة  النظافة 

ال�سواطئ ومواقع ال�سعب املرجانية. 

وقد مت اعتبار عامي 2001- 2002 عامني للبيئة العمانية 

�سدر  وقد  قابو�ض.  ال�سلطان  جاللة  توجيهات  على  بناءا 

وقانون  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  قانون  خاللهما 

اأي�سا  �سهدا  .كما  التلوث  من  ال�سرب  مياه  حماية م�سادر 

ح�سول ال�سلطنة على املرتبة الأوىل عربيا يف اإدارة املوارد 

والندوات  املوؤمترات  من  العديد  واإقامة  وتنميتها،  املائية 

حول  األتن�سيقي  الجتماع  اأبرزها،  لعل   ، والجتماعات 

النفايات اخلطرة  نقل  بالتحكم يف  اخلا�سة  بازل  اتفاقية 

عرب احلدود 2001 وندوة الت�سحر مبحافظة ظفار واملوؤمتر 

البيئة  على  واأثرها  ال�سحي  ال�سرف  مياه  لإدارة  الدويل 

لإدارة  الدويل  عمان  وموؤمتر  واجلافة   احلارة  البلدان  يف 

املخلفات عام 2002.

التوعية البيئية والإعالم البيئي: تتعدد اأ�ساليب التوعية   

البيئية املوجهة للمواطنني والوافدين ، م�ستهدفة اجلانب 

اإىل  نبذ الأفكار واملمار�سات  ال�سلوكي لالأفراد ، داعية 

امل�ستدامة  التنمية  مفهوم  مع  تتوافق  ل  التي  ال�سلبية 

�سون  اإىل  ت�سعى  جديدة  واجتاهات  مفاهيم  واإحالل 

املوارد الطبيعية.

البيئية  التوعية  اأ�ساليب  تتعدد 

والوافدين  للمواطنني  املوجهة 

ال�سلوكي  اجلانب  م�ستهدفة   ،

لالأفراد

وموارد  البلديات  �سهر  يعترب 

للعمل  فريدا  منوذجا  املياه 

تكامل  على  القائم  الوطني 

وجهود  الذاتية  املجتمع  جهود 

املوؤ�س�سات البلدية
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الإطار )8-8( : التوعية والإعالم البيئي يف 

ال�سلطنة

ترتكز اإ�سرتاتيجية التوعية والإعالم البيئي يف ال�سلطنة 

على اأربعة حماور رئي�سية هي : التعليم البيئي والثقافة 

البيئية والإعالم البيئي والت�سال املبا�سر مع املجتمع . 

وهي ت�سعى من بني اأمور اأخرى ،  اإىل التعريف بالقوانني 

بحيث  الفئات  جلميع  وتب�سيطها  البيئية  والت�سريعات 

التوعية  دائرة  فازت  وقد   . بها  اللتزام  عليهم  ي�سهل 

والبيئة  الإقليمية  البلديات  لوزارة  التابعة  والإعالم 

الأعمال  لأف�سل  التعاون  جمل�ض  بجائزة  املياه  وموارد 

البيئية على مدى ثالث دورات متتالية للفرتة )2001 - 

. )2004

وتويل وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية ، الوعي البيئي اأهمية 

خا�سة وتتبع يف ذلك عدة اأ�ساليب ، اأبرزها جملة الإن�سان 

وتوزع  الأطفال  لفئة  موجه  ملحق  يرافقها  والتي  والبيئة 

املجلة باملجان .

الطبيعية  باملوارد  املتعلقة  الكتب  اإ�سدار  اإىل  اإ�سافة 

�سلطنة  يف  الطبيعية  املحميات  كدليل  البيئية  والق�سايا 

عمان ، وع�سرات املطويات حول اأهم امل�ساكل البيئية وكيفية 

والنفايات  بال�سو�ساء  والتلوث  كالت�سحر  معها  التعامل 

املنزلية .

على  الرتكيز  اإىل  بحاجة  البيئية  التوعية  ن�ساط  يزال  ول 

البيئية  التوعية  لعبء  الدولة  حتمل   : مثل  املظاهر  بع�ض 

وعدم و�سوح دور القطاع اخلا�ض وموؤ�س�سات املجتمع املدين 

واجلماعي  الفردي  ال�ستهالك  يف  التفاخري  وال�سلوك 

الذي يوؤدي اإىل اإتالف املوارد الطبيعية وم�ساعفة النفايات 

القوانني  باأن  القت�سادية  امل�ساريع  اأ�سحاب  بع�ض  و�سعور 

البيئية تعرقل اأعمالهم وبع�ض ممار�سات ال�سياحة الداخلية 

واخلارجية التي ت�سيء ا�ستخدام املواقع ال�سياحية .

 8-5-4-  موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة بالبيئة :

تتعدد موؤ�س�سات املجتمع املدين املهتمة باجلوانب البيئية يف 

ال�سلطنة ، ولعل اأبرزها : الأندية الريا�سية وجمعية البيئة 

العمانية التي تاأ�س�ست يف مار�ض 2004م على يد جمموعة 

من العمانيني الذين ميثلون خمتلف املناطق والوليات ومن 

خلفيات مهنية خمتلفة  .

موؤ�س�سات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  كون  من  الرغم  وعلى 

م�ستقلة جزئيا عن الدولة ، حيث ت�سرف على اأعمالها وزارة 

جهة  اإىل  بحاجة  تكون  قد  اأنها  األ   ، الجتماعية  التنمية 

اإ�سرافية متخ�س�سة للتنظيم والتن�سيق ولإظهار دورها اإىل 

جانب احلكومة . ورمبا تكون وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

هي اجلهة الأكرث مالئمة ملمار�سة هذا اجلهد الإ�سرايف .

وبلغ عدد اأع�ساء جمعية البيئة العمانية 343 ع�سوًا ، واأبرز 

الفعاليات  وتنظيم  البيئي  بالوعي  الرتقاء   : هي  اأهدافها 

واملعلومات  والأفكار  الآراء  لتبادل  منرب  وتوفري  البيئية 

البيئة  �سون  اأن�سطة  لتعزيز  العلمي  التعاون  وتبني  البيئية 

مذكرة  اجلمعية  وقعت  وقد  البيئية.  بالبحوث  والقيام 

تفاهم مع �سركة تنمية نفط عمان و�سركة  )�سل( ووزارة 

 . وتقوم اجلمعية حاليًا بعدد من الربامج 
1

الرتبية والتعليم

وامل�ساريع البيئية اأبرزها : 

حقائب  ا�ستخدام  على  للحث  للبال�ستيك،   ل  حملة   - 1

م�سنوعة من القما�ض بدل البال�ستيك .

م�سروع تدوير النفايات ال�سلبة .  - 2

م�ساريع يف حماية البيئة البحرية والبيئة القارية .  - 3

1  Environment Society of Oman, Progress Report 
2006-2007 Environment.

ول يزال ن�ساط التوعية البيئية 

بحاجة اإىل الرتكيز على بع�ض 

الدولة  حتمل   : مثل  املظاهر 

وعدم  البيئية  التوعية  لعبء 

اخلا�ض  القطاع  دور  و�سوح 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين
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اخلال�سة

التنمية  وا�ستدامة  الآمنة  البيئة  بني  العالقة  تت�سم   -1

دائمة  اإ�سكالية  اإنها   ، وتبادلية  مركبة  عالقة  بكونها 

ناحية  من  للتنمية  البيئية  املوارد  �سرورة  من  تنتج 

واخل�سية من اأن ت�سرف اجلهود التنموية يف ا�ستنزاف 

حول  الآراء  وتباينت  اأخرى.  ناحية  من  املوارد  تلك 

اعتبار  اإىل  بع�سها  اجته  حيث   ، العالقة  تلك  تف�سري 

البيئة والعتبارات املتعلقة ب�سيانة املوارد هي عقبات 

يف وجه التنمية .

من  ال�سلطنة  يف  املتجددة  الطبيعية  املوارد  وتت�سكل   -2

املوقع اجلغرايف وامل�ساحة والت�ساري�ض واملناخ واملوارد 

والأرا�سي  والقاري  البحري  الأحيائي  والتنوع  املائية 

الزراعية.اأما املوارد الطبيعية غري املتجددة فتت�سكل 

من النفط الذي يقدر احتياطيه املوؤكد ب 5.5 مليار 

 %5.7 نحو  ال�سنوي  ن�سوبه  معدل  ويبلغ   ، برميل 

.والغاز الطبيعي هو احد املوارد غري املتجددة ، وبلغ 

قدم  تريليون   10.2 امل�ساحب  غري  املوؤكد  احتياطيه 

مكعب، اإ�سافة اإىل احتياطيات من بع�ض املعادن .

الدخار الأ�سيل يعني تعديل الدخار التقليدي باإ�سافة   -3

مقابل  وخ�سم  الب�سري  املال  راأ�ض  على  الإنفاق 

الناجت  وال�سرر  والغابات  واملعادن  الطاقة  ا�ستنفاد 

عن انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون واإهالك راأ�ض املال 

الثابت. وكان معدله يف ال�سلطنة للفرتة 1999- 2008 

، �سالبًا با�ستثناء �سنة 2000م حيث بلغ %5،6.

بالغازات  الهواء  تلوث  عنا�سر  قيا�سات  اأو�سحت   -4

كانت �سمن  املعدلت  اأن   ، العالقة  والدقائق  ال�سارة 

احلدود امل�سموح بها.اأما فيما يتعلق بتلوث الهواء عن 

طريق الروائح والغبار فان م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 

2010/2009م ، يقدم �سورة تدعو لالطمئنان ، حيث 

بينت )71%( من الأ�سر اأنها ل تعاين من اأية م�ساكل 

بيئية . 

اإىل  عامة  ب�سورة  ال�سلطنة  يف  املائي  الو�سع  يحتاج   -5

اإدارة فعالة لتلبية الطلب على املياه ، حيث اأدى النمو 

الحتياجات  زيادة  اإىل  الزراعي  والتو�سع  ال�سكاين 

اأكرث  من  الزراعي  الن�ساط  يزال  ول   . الكلية  املائية 

ي�ستهلك  حيث  العذبة  للمياه  ا�ستهالكًا  الأن�سطة 

نظم  ال�سنوي.وتعترب  املائي  الإيراد  من   %85 حوايل 

الري التقليدية م�سوؤولة عن كون اإجمايل ال�ستهالك 

الزراعي اأعلى من الحتياجات املائية الفعلية .ويقدر 

 1645 بحوايل  بال�سلطنة  للمياه  الكلي  ال�ستخدام 

مليون مرت مكعب �سنويًا ، بينما ل تزيد املوارد املائية 

املتجددة عن 1267 مليون مرت مكعب �سنويًا.

مثل  امل�سكالت  من  لعدد  ال�سلطنة  �سواحل  وتتعر�ض    -6

التفريغ غري امل�سروع للزيوت ومياه التوازن من ال�سفن 

حمطة   )118( وتواجد  والتاآكل  والتعرية  والناقالت 

اإىل  العادمة  مياهها  ت�سرف  البحر  مياه  لتحلية 

احليوية  الكتلة  عنا�سر  وتاأثر  لها  املجاورة  ال�سواحل 

يف البيئة الزراعية بارتفاع ال�سمية الناجمة عن تزايد 

وتعترب   . احل�سرية  واملبيدات  الأ�سمدة  ا�ستخدام 

البيئة  تهدد  التي  الق�سايا  ابرز  من  الت�سحر  ق�سية 

العمانية ، اإ�سافة اإىل ازدياد توليد النفايات ال�سلبة 

واخلطرة ، اإل اأن الأ�ساليب املتبعة حاليًا يف اإدارة هذه 

الذي و�سلت  التقدم  تتنا�سب مع م�ستوى  ل  املخلفات 

اإليه ال�سلطنة.

وفيما يتعلق بق�سايا التغري املناخي ، فان التقديرات    -7

عن  مبناأى  تكون  لن  ال�سلطنة  اأن  اإىل  ت�سري  العلمية 

من  الفي�سانات  ن�سبة  ارتفاع  تت�سمن  التي  تاأثرياتها 

وال�سعاب  القرم  اأ�سجار  وتدهور  والبحار  الأودية 

و�سح  والت�سحر  اجلفاف  حدة  وازدياد  املرجانية 

الإنتاج  وتقل�ض  املائية  املوارد  وتراجع  املائية  املوارد 

الإحيائي  والتنوع  النباتي  الغطاء  وتدهور  الزراعي 

املناطق  يف  حيوية  اقت�سادية  ا�ستثمارات  وتهديد 

ال�ساحلية.

تعد احلوادث املرورية اإحدى اأهم امل�سكالت يف العامل    -8

نظرًا ملا تخلفه من حالت الوفاة ، والإ�سابة  اإ�سافة 

ال�سلطنة  وتعاين   . والبيئية  املادية  اخل�سائر  اإىل 

املرتبة  يف  عدت  حتى  وا�سع   ب�سكل  امل�سكلة  هذه  من 

عدد  حيث  من  الأكرث  الدول  قائمة  يف  اخلام�سة 

الوفيات نتيجة احلوادث املرورية ح�سب تقرير �سادر 

من منظمة ال�سحة العاملية 2008 - 2009.

حمدودا  ال�سلطنة  يف  الب�سرية  بالكوارث  التاأثر  يظل    -9

نووية  �سناعات  اأو  كربى  �سناعات  وجود  لعدم  نظرا 

للرقابة.ويعترب  امل�ساريع  معظم  وخ�سوع  واإ�سعاعية، 

لأ�سباب  واردا  الطبيعية  بالكوارث  ال�سلطنة  تاأثر 

اجلفاف  بعوامل  وتاأثرها  اجلغرايف  مبوقعها  تتعلق 

والأعا�سري واملنخف�سات اجلوية اإ�سافة اإىل جماورتها 

ملناطق ن�سطة زلزاليا.
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9-1- تزايد الهتمام بق�سايا املراأة والطفل:

9-1-1-الهتمام املحلي بق�سايا املراأة والطفل:

عند تناوله لأو�ساع املراأة، اأ�سار التقرير الوطني الأول عن 

التنمية الب�سرية يف عمان، اإىل اأن الهتمام باأو�ساع املراأة 

يعترب اأمرا اأ�سا�سيا لكونها جزءا حيويا من املجتمع وبالتايل 

فانه ل معنى للتنمية الب�سرية امل�ستدامة اإذا كان هذا اجلزء 

اأو  واحلرمان  التخلف  مظاهر  يعاين  املجتمع  من  احليوي 

التهمي�ض اأو ال�ستبعاد. وهذا الأمر ل يوؤثر على املراأة فقط، 

بل ميتد اإىل اأع�ساء اآخرين يف الأ�سرة، ومن ثم املجتمع.

وان�سجاما مع هذا الفهم، �سهدت ال�سلطنة انعقاد ندوتني 

للمراأة، الأوىل يف فرباير 2007 بعنوان “ندوة  املراأة امل�سلمة 

للثقافة  قابو�ض  ال�سلطان  مركز  يف  املعا�سر”،  العامل  يف 

حترير  اإىل  الدعوة  تو�سياتها  اأبرز  من  وكان  الإ�سالمية. 

والتحرر  املراأة  بتمكني  واملتعلقة  املتداولة  امل�سطلحات 

اأبعادا  واإعطائها  الثقافية  التبعية  من  وامل�ساواة،  والتمييز 

دور  تفعيل  اإىل  اإ�سافة  املجتمعية.  اخل�سو�سية  من  تنبع 

الوثائق والقوانني  اإعداد  املنظمات العربية والإ�سالمية يف 

والتفاقيات اخلا�سة بحقوق املراأة واإعادة العتبار مل�سطلح 

اإ�سالميا بديال عن امل�سطلحات  باعتباره مفهوما  العدالة 

الأخرى، كامل�ساواة التي حتمل ب�سمة ثقافية مغايرة.

العربية  للدول  ال�سيا�سي  الت�سكيل  حداثة  ق�سية  وكانت 

مو�سوعا  الغربية  الدول  عن  كثريا  متاأخرا  جاء  وكونه 

)اأدوار  ب  اخلا�سة  املراجعات  اأن  يعني  مما   ، للنقا�ض 

املراأة( يف حاجة اإىل وقت اإ�سايف، ول ميكن اأن تاأتي حتت 

قيم  من  متينة  قاعدة  على  واإمنا  اخلارجية،  ال�سغوطات 

املجتمع ومبادئه، و �سمن عملية تغيري �سامل ومقبول من 

قبل املجتمع نف�سه، ولي�ض غريبا اأو طارئا.

واأقيمت الندوة الثانية يف اأكتوبر 2009، بعنوان ندوة املراأة 

وخرجت  ال�سلطان.  �سامية من جاللة  بتوجيهات  العمانية 

الندوة بعدة تو�سيات كان من اأهمها، تخ�سي�ض يوم ال�سابع 

وو�سع  العمانية  للمراأة  يوما  عام  كل  من  اأكتوبر  من  ع�سر 

وتنفيذ برامج تدريب لبناء قدرات املراأة لتطوير م�ساهمتها 

يف العملية النتخابية واإدارة حمالتها ومراجعة ال�سيا�سات 

لأجل  واملجتمع،  والأ�سرة  باملراأة  املت�سلة  والربامج 

تطويرها وزيادة ن�سبة م�ساركة املراأة العمانية يف الن�ساط 

القت�سادي. وقامت وزارة التنمية الإجتماعية بت�سكيل فرق 

عمل لدرا�سة حالت الأطفال املعر�سني لالإ�ساءه . كما مت 

اإعداد م�سروع قانون الطفل بهدف حماية حقوق الطفل

9-1-2-ق�سايا املراأة يف املحافل العربية والدولية:

يف  املنعقد  الأول  العربية  املراأة  قمة  موؤمتر  اإعالن  يعترب 

القاهرة يف نوفمرب 2000، عن قيام منظمة املراأة العربية 

يف  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  عليه  وافق  والذي 

والتن�سيق  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  تاأكيد  مبثابة   ،2001

وتدعيم  املراأة  و�سع  تطوير  جمال  يف  امل�سرتك  العربي 

دورها يف املجتمع.

 ،2008 عام  ال�سيخ  �سرم  يف  العربي  العمل  موؤمتر  وناق�ض 

ن�ست  ملا  وفقا  العمل   �سوق  يف  العربية  املراأة  اأو�ساع 

ومعايري  املراأة  بحقوق  اخلا�سة  الدولية  التفاقيات  عليه 

التفاقيات الدولية لعمل املراأة.

ويف �سيف 2000، عقد يف نيويورك موؤمتر بكني 5+ والذي 

املراأة  تو�سيات موؤمتر بكني حول  لدرا�سة تطبيق  خ�س�ض 

حتت  وذلك  املقبلة،  اخلم�ض  لل�سنوات  والتخطيط   ،1995

والتنمية  اجلن�سني  بني  امل�ساواة   2000 عام  املراأة  �سعار 

وال�سالم يف القرن احلادي والع�سرين، والذي اأو�سى برفع 

التحفظات عن اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة وذلك يف اأفق 2005.

العامة لالأمم املتحدة يف نوفمرب 2002،  واأعلنت اجلمعية 

للق�ساء  دوليا  يومًا  كل عام  نوفمرب( من  يوم )25  اعتبار 

اإىل  واملنظمات  احلكومات  ودعت  املراأة،  �سد  العنف  على 

تنظيم اأن�سطة يف ذلك اليوم تهدف اإىل زيادة الوعي العام 

بق�سايا املراأة. 

م�ساندة  يف  مهما  دورا  احلكومية  غري  املنظمات  ولعبت 

التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق املراأة، مما اأ�سفى على 

يف  املتحدة  الأمم  ملنظمات  ال�سريك  �سفة  املنظمات  تلك 

اإقرار مواثيق حقوق الإن�سان املتعلقة باملراأة.

اإىل  العاملية  املتغريات  بع�ض  اأدت  املا�سية،  الفرتة  وخالل 

خلق بيئة غري مواتية للن�ساء ب�سكل عام، مما �سكل حافزا 

اأجندة  متحورت  حيث  اأكرث.  ب�سكل  املراأة  ق�سايا  لإبراز 

الليربالية القت�سادية اجلديدة حول التق�سف املايل وتقوية 

ب  اخلا�سة  املراجعات  اإن 

اإىل  حاجة  يف  املراأة(  )اأدوار 

وقت اإ�سايف، ول ميكن اأن تاأتي 

اخلارجية،  ال�سغوطات  حتت 

من  متينة  قاعدة  على  واإمنا 

قيم املجتمع ومبادئه، و �سمن 

ومقبول  �سامل  تغيري  عملية 

ولي�ض  نف�سه،  املجتمع  قبل  من 

غريبا اأو طارئا

العامة لالأمم  اأعلنت اجلمعية 

 ،2002 نوفمرب  يف  املتحدة 

من  نوفمرب(   25( يوم  اعتبار 

للق�ساء  دوليا  يومًا  عام  كل 

على العنف �سد املراأة، ودعت 

اإىل  واملنظمات  احلكومات 

اليوم  ذلك  يف  اأن�سطة  تنظيم 

تهدف اإىل زيادة الوعي العام 

بق�سايا املراأة
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حقوق امللكية  اخلا�سة وقوى ال�سوق و�سرورة احلد من دور 

الدولة.

فقد  املنا�سبة،  الجتماعي  الأمان  �سبكات  غياب  ظل  ويف 

�سكل ذلك تهديدا جديا لالأ�سر ذوات الدخول املنخف�سة. 

ن�ساط  ازدياد  اإىل  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف  واأدت 

الن�ساء ذوات الدخول املنخف�سة خارج نطاق البيت، كعمالة 

غري  احل�سري  القت�ساد  يف  كم�ستغالت  اأو  موؤقتة  زراعية 

اأو مهاجرات. وازداد الأمر �سوءا يف ظل  الر�سمي املكتظ، 

ا�سطباغ اخلدمات الجتماعية بال�سبغة التجارية )تقرير 

التنمية الإن�سانية 2005:6(.

ومت  كبريا  زخما  املراأة  ق�سايا  اكت�سبت  كله،  ذلك  ونتيجة 

الأمم  اهتمام  واأدى  الإمنائية.  ال�سيا�سات  يف  اإدماجها 

اللغة  يف  ملمو�ض  تغيري  حتقيق  اإىل  املراأة  بق�سايا  املتحدة 

املتداولة حول املراأة وق�سايا اجلن�سني، اإذ حتولت من النهج 

املراأة  متكني  اإىل  الهادف  النهج  اإىل  الرعاية  على  القائم 

اآ�سيا )ال�سكوا(  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  )اللجنة 

.)2009

ومن دللت الهتمام املت�ساعد بق�سايا املراأة والأ�سرة يف 

بهذه  تهتم  وزارات خا�سة  اإن�ساء   ، العامل  دول  العديد من 

اجلوانب.ففي بريطانيا توجد وزارة ت�سمى وزارة الطفولة 

واملدار�ض والأ�سرة.ويف كوريا اجلنوبية وزارة ت�سمى وزارة 

املراأة   وزارة  ت�سمى  ماليزيا  ويف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

والأ�سرة وتطوير املجتمع.

الإطار )9-1( : متكني املراأة

“و�سع  باأنه:  التمكني  م�سطلح  الدويل  البنك  يعرف 

بحيث  الأفراد،  متناول  يف  والقدرات  املوارد  من  املزيد 

بحياتهم  تعني  التي  املوؤ�س�سات  يف  امل�ساركة  ي�ستطيعون 

والتفاو�ض معها والتاأثري فيها ومراقبتها وحما�سبتها “.

9-1-3-ت�ساعد الهتمام بق�سايا الطفل عامليا:

اأ�سدرت اجلمعية العامة  اأما بالن�سبة حلقوق الطفل، فقد 

والتي  �سنة 1989،  الطفل يف  اتفاقية  املتحدة  الأمم  لهيئة 

وحق  الإعاقة  ذي  والطفل  عام  بوجه  الطفل  حقوق  تدعم 

الأطفال الإناث ب�سكل خا�ض، مثل احلق يف احلياة ويف عدم 

التمييز �سدهن يف التعليم وال�سالمة البدنية واحلماية من 

العامل   اأقر زعماء  العتداءات. وباإقرارهم هذه التفاقية، 

غالبا  لأنه  بهم،  خا�سة  اتفاقية  اإىل  العامل  اأطفال  بحاجة 

اإىل رعاية خا�سة  الثامنة ع�سر  الأ�سخا�ض دون  ما يحتاج 

وحماية ل يحتاجها الكبار. كما اأراد الزعماء اأي�سا �سمان 

العامل بحقوق الأطفال. ومبوافقتها على اللتزام  اعرتاف 

تكون  اإليه(،  الن�سمام  اأو  ال�سك  هذا  على  )بت�سديقها 

و�سمان  بحماية  نف�سها  األزمت  قد  الوطنية  احلكومات 

حقوق الأطفال، ووافقت على حتمل م�سوؤولية هذا اللتزام 

الأطراف  الدول  التفاقية  وتلزم  الدويل.  املجتمع  اأمام 

�سوء  على  و�سيا�ساتها  اإجراءاتها  جميع  وتنفيذ  بتطوير 

م�سالح الطفل الف�سلى.

ويف عام 1990 عقدت قمة عاملية للطفولة �سدر عنها اإعالن 

عاملي لبقاء الطفل ومنائه وحمايته. ومبنا�سبة مرور ع�سر 

العاملية للطفولة، عقدت اجلمعية  القمة  �سنوات على عقد 

العامة لالأمم املتحدة  دورة خا�سة للطفولة  يف عام 2001، 

لتنفيذ  املحرز  التقدم  وتقييم  ا�ستعرا�ض  لغر�ض  وذلك 

العمل امللحقة به،  العاملي للطفولة وخطة  اأهداف الإعالن 

وو�سع روؤية للعمل امل�ستقبلي.

اأ�سواأ  بحظر  اخلا�سة  التفاقية  �سدرت   1999 العام  ويف 

الربوتوكول   2000 عام  و�سدر  الأطفال.  عمل  اأ�سكال 

الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن ا�سرتاك الأطفال يف 

املنازعات امل�سلحة. اإ�سافة اإىل الربوتوكول الختياري ب�ساأن 

بيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف املواد الإباحية.

ويف العام 2001 �سادقت القمة العربية املنعقدة يف اململكة 

الطفل  حلقوق  العربي  الإطار  على  الها�سمية  الأردنية 

بالطفولة.  املتعلقة  للق�سايا  ا�سرت�سادي  كاإطار  بها  والعمل 

من  الثمانية،  الألفية  اأهداف  اإقرار  مت   ،2000 يوليو  ويف 

قبل جميع الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة وهي 191 دولة 

والتي تت�سمن عددا من الأهداف اخلا�سة بالأطفال.

9-2-املراأة من منظور التنمية الب�سرية:

جمموعة  على  باأدوارها  القيام  على  املراأة  قدرة  تتوقف 

بقيمتها  والعرتاف  اإليها  املجتمع  نظرة  منها  عوامل، 

نالته من تثقيف  ودورها يف املجتمع ومتتعها بحقوقها وما 

يف  خا�سة  اأهمية  له  التعليم  اأن  �سك  ول  ومعرفة.  وتاأهيل 

تنمية �سخ�سية املراأة وتو�سيع مداركها وتنمية قدرتها على 

تقييم ما تتلقاه من معارف ومعلومات من و�سائل الإعالم 

ومعاي�سة ق�سايا الع�سر والنفتاح على العامل.

للمراأة ممار�ستها  يراد  التي  الأدوار احلديثة  اإىل  واإ�سافة 

ال�سيا�سية  وامل�ساركة  خمتلفة  ميادين  يف  كالعمل 

متار�سه  الذي  للمراأة  التقليدي  الدور  فان  والجتماعية، 

بناء  يف  اأ�سا�سي  دور  وهو  اأ�سرتها،  واأفراد  بيتها  رعاية  يف 

املجتمع. لقد كان للمراأة يف املجتمعات العربية والإ�سالمية 

على  املراأة  قدرة  تتوقف 

القيام باأدوارها على جمموعة 

املجتمع  نظرة  منها  عوامل، 

بقيمتها  والعرتاف  اإليها 

ومتتعها  املجتمع  يف  ودورها 

نالته من تثقيف  بحقوقها وما 

وتاأهيل ومعرفة

اإ�سافة اإىل الأدوار احلديثة التي 

يراد للمراأة ممار�ستها كالعمل 

وامل�ساركة  خمتلفة  ميادين  يف 

فان  والجتماعية،  ال�سيا�سية 

الذي  للمراأة  التقليدي  الدور 

متار�سه يف رعاية بيتها واأفراد 

يف  اأ�سا�سي  دور  وهو  اأ�سرتها، 

بناء املجتمع
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ح�سور يف جميع املجالت على مدى التاريخ،مما يعني اأن 

املناداة بدور اأكرب للمراأة هو يف حقيقة الأمر دعوة ل�ستمرار 

ذلك الدور التاريخي الذي عرف عن املراأة العربية.

اجنازات  اأعظم  بني  من  الب�سرية  التنمية  مفهوم  ويعترب 

القرن الع�سرين الفكرية، اإذ انه اأ�سبح من املعايري الثابتة 

اأ�سبحت  التنمية  اأن  على  ودليال  املجتمعات  تقدم  لقيا�ض 

مطلبا ملحا واأ�سا�سيا لكل املجتمعات املعا�سرة.

الب�سرية  التنمية  اأدبيات  عليه  اأكدت  مما  وانطالقا 

مبداأ  حتمية  تاأتي  الب�سر،  �سنع  من  اأنها  على  امل�ستدامة 

يف  واإناثا  ذكورا  الب�سر  وت�ساوي  الجتماعية  العدالة 

احل�سول على الفر�ض املختلفة وامل�ساركة يف �سنع التنمية 

ويف التمتع بثمارها. وهنا تبدو اأهمية ال�سراكة املجتمعية يف 

التنمية دون متييز على اأ�سا�ض العرق اأو اجلن�ض، يف خمتلف 

تاأهيل  اجليد،  احلكم  ركائز  من  اأن  كما  احلياة.  مناحي 

املراأة ومتكينها اقت�ساديا و�سيا�سيا ومتتعها باحلرية. وقد 

اإىل   ،2002 العربية  الإن�سانية  للتنمية  الأول  التقرير  اأ�سار 

اأن التنمية التي ل ت�سارك املراأة فيها تعترب تنمية معر�سة 

للخطر، وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف املواطنة واحلقوق 

القانونية ت�سكل اأكرث مظاهر الإجحاف يف اأي جمتمع، لأنها 

توؤثر عمليا على ن�سف عدد ال�سكان.

املعرفة  اكت�ساب  يف  الق�سور  اأن   ، املذكور  التقرير  ويرى 

عن  م�سوؤولة  تعترب  املراأة،  وحقوق  ال�سيا�سية  واحلريات 

لذا  العربية.  املنطقة  يف  الإن�سانية  التنمية  م�سرية  اإعاقة 

 2005 العربية  الإن�سانية  التنمية  تقرير  خ�س�ض  فقد 

وو�سع  بق�ساياها،  والهتمام  العربية  باملراأة  للنهو�ض 

اإ�سكالية عدم امل�ساواة يف احلقوق والقدرات والفر�ض، يف 

الإطار  واملجتمعي ويف  والديني  والثقايف  التاريخي  �سياقها 

القت�سادي وال�سيا�سي اأي�سا.

ن�سبيا  حديثة  مفاهيم  ظهور  التوجه  ذلك  �ساحب  وقد 

والثقافية،  العلمية  امليادين  يف  وا�سع  نطاق  على  انت�سرت 

التي  التنموية  الربامج  ف�سلت  وقد  الجتماعي.  النوع  مثل 

مل تدرك اأهمية النوع الجتماعي يف تقدمي العون والدعم 

للن�ساء واأحلقت بهن اأحيانا مزيدا من الأ�سرار واخل�سائر. 

وتثبت اإح�سائيات الأمم املتحدة اأن عدم الإن�ساف الذي 

ي�سود العالقة بني املراأة والرجل، هو ظاهرة عاملية. حيث 

توؤدي الن�ساء ثلثي حجم العمل العاملي ويك�سنب ع�سر الدخل 

العاملي وي�سكلن ثلثا عدد الأمني يف العامل وميلكن اأقل من 

1% من اأ�سوله )هيفاء اأبوغزالة، العنف �سد املراأة / 2009 

�ض 9(.

ويتطلب اإدماج املراأة يف التنمية و�سع خطط واعية باأو�ساع 

جهود  من  جزءا  الن�ساء  ت�سبح  بحيث  املختلفة،  الن�ساء 

الن�ساء  لعتبار  ا�سرتاتيجيات  وو�سع  الأ�سا�سية،  التنمية 

يتم  اأن  على  التنمية.  خطط  من  وم�ستفيدات  م�ساركات 

ذلك وفق منظور مبني على النوع الجتماعي يجعل ال�سحة 

والتعليم وامل�ساركة القت�سادية وال�سيا�سية وغريها، حماور 

الن�ساء  تعليم  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  وقد  للتنمية.  اأ�سا�سية 

والولدة  احلمل  وفيات  ن�سبة  تخفي�ض  اإىل  يوؤدي  والفتيات 

الجتماعي  النوع  منظور  تطبيق  اأن  كما  الر�سع،  ووفيات 

يتعلق  والرجال فيما  الن�ساء  لأدوار  اأف�سل  تفهم  اإىل  يوؤدي 

املوؤ�سرات  حت�سني  يف  ي�ساهم  مما  واملجتمع  الفرد  ب�سحة 

ال�سحية ككل.

9-3-و�سع املراأة العمانية يف الت�سريعات :

تعد ال�سريعة الإ�سالمية اأ�سا�ض الت�سريع يف ال�سلطنة ، الأمر 

تناولها  يف  العمانية  الت�سريعات  طبيعة  على  انعك�ض  الذي 

لالأمور اخلا�سة بحياة املراأة وترتيب الأحكام املالئمة لها 

تبعا ملبداأين اأ�سا�سيني:

 امل�ساواة بني الرجل واملراأة )كقاعدة عامة(، يف احلقوق 

الأ�سا�سية ويف العمل والتعلم واحلق يف التملك ويف احلماية 

الجتماعية والرعاية ال�سحية وامل�ساركة ال�سيا�سية.

 مراعاة الوظيفة الجتماعية للمراأة واإفراد اأحكام خا�سة 

لها �سمن القوانني املنظمة للعمل والرعاية الجتماعية.

9-3-1-التطورات الت�سريعية حمليا بعد 2000:

يف العام 2003، �سدر قانون العمل العماين املعدل باملر�سوم 

مع  وامل�ساواة  العمل  يف  املراأة  حق  ت�سمن  وقد   .35 رقم 

تقرر  التي  الن�سو�ض  على  القانون  اأ�ستمل  كما  الرجل. 

كما  العمل،  يف  حقها  ممار�سة  من  ومتكينها  املراأة  حماية 

ال�سارة  لالأعمال  املراأة  تعر�ض  جواز  بعدم  القانون  ق�سى 

�سحيا واأخالقيا اأو الأعمال ال�ساقة. واأ�سبح من حق املراأة 

احل�سول على جواز �سفر بدون موافقة ويل الأمر.

نظام  بتعديل  �سلطاين  مر�سوم  �سدر   2008 العام  ويف 

حقها  من  اأ�سبح  اإذ  احلكومية،  الأرا�سي  ا�ستحقاق 

احل�سول على اأر�ض حكومية بال�سروط نف�سها التي ي�ستحق 

بها الرجل.

ويف عام 2010 �سدر مر�سوم �سلطاين بتعديل اإخت�سا�سات 

الف�سل  دعاوى  لت�سمل  العليا  باملحكمة  ال�سرعية  الدائرة 

التي ترفعها املراأة �سد ويل اأمرها املمتنع عن تزويجها.

اأحقية  على  ين�ض  �سلطاين  مر�سوم   2000 عام  يف  و�سدر 

املراأة يف اإجازة ملدة خم�سون يومًا براتب تام لفرتة ماقبل 

وبعد الولدة.

9-3-2-املواثيق الإقليمية والدولية:

�ساأنه حفظ حقوق  من  ما  بكل  الأخذ  على  ال�سلطنة  داأبت 

املراأة ومنها املعاهدات والتفاقيات الدولية التي تكون لها 

تعليم  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 

اإىل  يوؤدي  والفتيات  الن�ساء 

احلمل  وفيات  ن�سبة  تخفي�ض 

والولدة ووفيات الر�سع

مر�سوم  �سدر   2008 العام  يف 

نظام  بتعديل  �سلطاين 

ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية،  

اأ�سبح من حقها احل�سول  اإذ 

بال�سروط  حكومية  اأر�ض  على 

نف�سها التي ي�ستحق بها الرجل

اأن عدم الإن�ساف الذي ي�سود 

والرجل،  املراأة  بني  العالقة 

هو ظاهرة عاملية. حيث توؤدي 

العمل  حجم  ثلثي  الن�ساء 

الدخل  ع�سر  ويك�سنب  العاملي 

عدد  ثلثا  وي�سكلن  العاملي 

اأقل  وميلكن  العامل  يف  الأمني 

من 1% من اأ�سوله
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قوة القانون املحلي بعد الت�سديق عليها، وفقا لأحكام املادة 

التفاقيات  بني  ومن  للدولة.  الأ�سا�سي  النظام  من   )76(

التي ان�سمت اإليها ال�سلطنة بعد العام 2000:

اتفاقية اإن�ساء منظمة املراأة العربية: حيث مت الت�سديق   -

عليها يف عام 2002.

املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية   -

�سيداو:

جاء ان�سمام ال�سلطنة اإىل هذه التفاقية عام 2005، ويعد 

ذلك الت�سديق متاأخرا  بالرغم من توافق الأو�ساع العامة 

يف ال�سلطنة مع معظم اللتزامات. وبقراءة حتفظات الدول 

التحفظات  هذه  اأن  جند  التفاقية  اإىل  املن�سمة  العربية 

اأحكام  اإما على تعار�ض املواد املتحفظ عليها مع  ا�ستندت 

ال�سريعة الإ�سالمية، اأو خمالفة هذه املواد لأحكام القوانني 

الوطنية. وهي نف�ض دوافع حتفظ ال�سلطنة، حيث حتفظت 

درا�ستها  وجاري   )29-16-15-9( هي:  مواد  اأربع  على 

لرفع هذا التحفظ.

9-3-3-و�سع املراأة العمانية بني الت�سريع والواقع:

اأن  وهي   ، الأهمية  غاية  يف  حقيقة  ال�سكوا  منظمة  بينت 

امل�ساواة  مبداأ  تكر�ض  العربية  البلدان  الد�ساتري يف معظم 

ورغم  والرجل حتديدا،  املراأة  وبني  املواطنني عموما،  بني 

لالنتهاك.  عر�سة  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مبداأ  يظل  ذلك 

ثم  ومن  التمييز  تدعم  اجتماعية  حواجز  هناك  اأن  حيث 

على  املراأة  ح�سول  دون  حتول  لأنها  املراأة،  متكني  تعوق 

حقوق م�ساوية حلقوق الرجل. ومن هذه احلواجز ما يت�سل 

ويف  الثقافية.  واملمار�سات  الجتماعية  املوؤ�س�سات  بطبيعة 

منها  تعاين  التي  امل�سكالت  اأهم  نتناول  �سوف  الإطار  هذا 

اإىل جانب حماولة  بالقانون،  العالقة  ذات  العمانية  املراأة 

التعرف على مدى وعي املراأة بحقوقها ال�سرعية والقانونية 

يف احلياة الجتماعية والعمل وغريها:

1- الزواج بالإكراه اأو الزواج يف املحاكم: قد جترب الفتاة 

اأبناء  اأو  اأبناء العمومة  على الزواج من قريب لها )خا�سة 

احلياة.  �سريك  اختيار  يف  لراأيها  اعتبار  دون  اخلوؤولة(، 

ت�سريعية،  اأ�س�ض  على  ي�ستند  ل  الختيار  من  ال�سكل  وهذا 

يتعنت  واأحيانا  ثقايف.  اجتماعي  نظام  حم�سلة  هو  واإمنا 

ويل الأمر رغبة يف تاأخري زواج الفتاة لال�ستفادة من راتبها. 

وهذا خمالف لل�سرع والقانون، حيث تن�ض املادة )10(من 

الثامنة ع�سرة  اأكمل  ”اإذا طلب من  قانون الأحوال املدنية 

رفع  له  جاز  تزويجه  عن  وليه  وامتنع  الزواج  عمره  من 

الويل  حل�سور  مدة  القا�سي  ويحدد  القا�سي.  اإىل  الأمر 

يبني خاللها اأقواله فاإن مل يح�سر اأ�سال اأو كان اعرتا�سه 

غري �سائغ زوجه القا�سي“. ويف حالة اأخرى، عندما ترغب 

اإرادة الأهل تلجاأ اإىل املحكمة،  الفتاة يف الزواج على غري 

وهنا يعلم القا�سي ويل الأمر وميهله مدة 15 يوما للرتوي 

والف�سل يف املو�سوع، واإذا ا�ستمر يف رف�سه، يحل القا�سي 

اأن  هنا  امل�سكلة  لكن  بتزويجها.  ويقوم  الأمر  ويل  حمل 

الفتاة ترجع اإىل بيت اأهلها يف فرتة املهلة البالغة 15 يوما، 

اإىل  م�سطرة  ولكنها  لها،  اأذى  من  ذلك  ي�سببه  قد  ما  مع 

ذلك، اإذ ل يوجد خيار اآخر اأمامها �سوى اأن تظل يف حماية 

ر�سدته  مما  ال�سواهد  وتدل  املوؤقت(.  )ال�سجن  املحكمة 

درا�سة اأجريت يف حمكمة م�سقط، اأن هذا النوع الإجباري 

من الزواج باأمر القا�سي يف�سل يف الغالب بعد فرتة لعدم 

اختيار الفتاة ال�سخ�ض املنا�سب للزواج بها.

 - الطالق  على  احل�سول  �سبيل  يف  الطالق:  2-اإجراءات 

اأمام خيارين:  نف�سها  املراأة  الع�سرة - جتد  ا�ستحالت  اإذا 

اأما اأن تطلب التطليق لل�سرر الذي اأحلقه بها زوجها وهو 

اأمر �سديد ال�سعوبة، اإذ يتوجب عليها على الأغلب الإثبات 

عن طريق �سهود العيان، وهو ما ل يتوفر دائما ف�سال عن 

بطء الإجراءات عند طلب التطليق لل�سرر، واأما اأن تطلب 

الطالق باخللع مما يوؤدي يف اأغلب الأحيان اإىل تنازلها عن 

بع�ض حقوقها املالية. ويف احلالتني ي�سعب احل�سول على 

الطالق لأ�سباب اأخرى ذات عالقة بال�سياق التقليدي.

كما توجد حالت من الطالق ال�سفهي، خا�سة يف املناطق 

القواعد  اإطار  يف  اأي  ت�سجيل،  دون  والبدوية،  الريفية 

العرفية. وهذا النمط من الطالق غري املوثق، قد يوؤدي اإىل 

اإذا كان  �سياع  حقوق املراأة والأولد ، ويزداد الأمر �سوءا 

الزوجة  ت�ستطيع  ل  العائلة  تاأثري  فتحت  لها،  قريب  الزوج 

يرف�ض  اأخرى،  اأحيان  ويف  لتوثيقه.  الزوج  على  ال�سغط 

الزوجة  حاجة  ملدى  مراعاة  دون  لتوثيقه،  الذهاب  الزوج 

كي  الطالق  تثبت  اأوراق  على  للح�سول  الإجراء  هذا  ملثل 

تتمكن من احل�سول على راتب ال�سمان الجتماعي. كما ل 

ت�ستطيع اللجوء للمحكمة للح�سول على حقوقها نظرا لقوة 

ال�سلبية  املجتمع  ونظرة  الجتماعية،  والأعراف  العادات 

للمراأة التي تلجاأ للمحكمة للف�سل يف اأي اأمور تتعلق باحلياة 

الزوجية خا�سة يف املناطق الريفية والبادية.

املدنية،  الأحوال  لقانون  خمالفا  ال�سفهي  الطالق  ويعد 

املادة  تن�ض  والطالق  الزواج  يف  الرابع  الف�سل  ففي 

)22( على : يجب الإبالغ عن واقعة الزواج والطالق متى 

اأمني  اإىل  الإبالغ  ويكون  عمانيا،  اأحدهما  اأو  طرفاها  كان 

ال�سجل مع النموذج املعد لذلك م�سحوبا با�ستمارة الزواج 

يوما من  وذلك خالل ثالثني  الأحوال،  بح�سب  الطالق  اأو 

اأن يتمادى بع�ض  اأو الطالق. ويح�سل اأحيانا  وقوع الزواج 

من  منه  فتبني  بالثالث،  ويطلق  الغ�سب  حالة  يف  الأزواج 

اإن الد�ساتري يف معظم البلدان 

امل�ساواة  مبداأ  تكر�ض  العربية 

وبني  عموما،  املواطنني  بني 

ورغم  حتديدا،  والرجل  املراأة 

بني  امل�ساواة  مبداأ  يظل  ذلك 

اجلن�سني عر�سة لالنتهاك
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فورها، ول عودة بينهما. وهنا جلاأت بع�ض الدول العربية 

كالأردن اإىل اعتبار الطالق بالثالثة يف جل�سة واحدة طالقا 

على  تتعامل  عديدة  وم�سلمة  عربية  بلدان  وهناك  واحدا، 

من   )86( املادة  تن�ض  اأي�سا  ال�سلطنة  ويف  الأ�سا�ض.  هذا 

املقرتن  الطالق  يقع  ل  على:   ال�سخ�سية  الأحوال  قانون 

ولكن   . واحدة  اإل طلقة  اإ�سارة  اأو  كتابة،  اأو  لفظا،  بالعدد 

على م�ستوى الواقع الفعلي، جند اأن الأمر قد يطرح يف اإطار 

الق�سايا اخلالفية اأحيانا.

يف�سل  وا�ستقرارها،  الزوجية  احلياة  تنظيم  اأجل  ومن 

وخا�سة  ال�سخ�سية،  الأحوال  قانون  ن�سو�ض  بع�ض  تعديل 

بالكتابة،  اأو  باللفظ،  الطالق  يقع  تن�ض  التي  املادة )81( 

املادة  تبيح  وهنا  املفهومة،  فبالإ�سارة  عنهما  العجز  وعند 

ممار�سة الطالق ال�سفهي. لذا من املمكن تعديل ن�ض املادة 

باأن يكون الطالق اأمام القا�سي، ومن خالل �سهود.

كما اأن هناك م�سكالت مرتبطة بالنفقة حيث اأن العديد من 

الن�ساء املطلقات، يعانني من تاأخر اأو �سعوبة احل�سول على 

نفقة لهن اأو لأولدهن. على الرغم من كون النفقة م�سمولة 

على  امتيازها  اإىل  اإ�سافة  القانون،  بحكم  املعجل  بالنفاذ 

�سائر الديون.

يح�سل  بالإرث،  يتعلق  فيما  بالإرث:  املتعلقة  3-الق�سايا 

ال�سمانات  توافر  من  الرغم  على  اأنه  احلالت  بع�ض  يف 

العادات  اأن  اإل  مرياثها،  يف  املراأة  حق  لإثبات  القانونية 

على  املراأة  قدرة  تقيد  اأو  حتول  قد  ال�سائدة  والتقاليد 

حتايل  هناك  يكون  واأحيانا  متلكها.  التي  الأ�سول  اإدارة 

على القانون مما قد يوؤدي اإىل ح�سول الرجل على ح�سة 

اأكرب من ح�سة املراأة، ويكر�ض من جديد تاأثري املمار�سات 

الثقافية على القانون.

4- الإ�ساءة للمراأة: تعترب الإ�ساءة للمراأة، ظاهرة عاملية، 

ففي درا�سة ملنظمة ال�سحة العاملية، تناولت العنف العائلي، 

والتي اأجريت يف كل من اأثيوبيا والربازيل وبنغالد�ض وبريو 

وتايالند وتنزانيا و�سربيا و�ساموا وناميبيا واليابان، تبني 

اأي  الذي يرتكبه �سريك حميم يف  البدين  العنف  ن�سبة  اأن 

ما  وان   .)%61  -  13( بني  يرتاوح  املراأة  حياة  من  وقت 

قتلن  قتلن،  الالتي  الن�ساء  من   )%70-  40( بني  يرتاوح 

باأيدي اأزواجهن اأو اأ�سدقائهن.

وعلى ال�سعيد املحلي، اأظهرت درا�سة ميدانية اأجرتها جلنة 

تن�سيق العمل الن�سائي التطوعي عام 2003 بعنوان  اأو�ساع 

بالإ�ساءة  اخلا�ض  اجلزء  يف   ، العمانية  املراأة  واحتياجات 

العمرية  الفئة  يف  الن�ساء  من  ع�سوائية  عينة  على  للمراأة، 

18 - 55 �سنة موزعة على مناطق خمتلفة داخل ال�سلطنة، 

اإن هناك حالت من الإ�ساءة للمراأة يف اإطار عينة البحث. 

ونادرا ما ي�سل الأمر اإىل اإبالغ ال�سرطة، مراعاة للعادات 

والتقاليد يف املجتمع.

اإن وجود هذه  الإ�سكالية يحتم ايالءها الهتمام املطلوب، 

بع�ض  على  يقت�سر  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  اأن  كما 

الندوات اأو برامج التوعية ول ي�سل اإىل حد اقرتاح ن�سو�ض 

قانونية حتد من الظاهرة.

قانون  يحدد  الجتماعي:  ال�سمان  �سروط  5-ا�ستيفاء 

راتب  ل�ستحقاق  ال�سروط  من  عددا  الجتماعي  ال�سمان 

ال�سعيفة،  الفئات  من  الن�ساء  ل�سرائح  خا�سة  ال�سمان 

املتزوجة.  غري  والبنت  واملهجورة  واملطلقة  كالأرملة 

ا�ستحقاق  �سروط  لديهن  تتوفر  ل  الالتي  الن�ساء  وت�ستبعد 

راتب ال�سمان، خا�سة من فئة املطلقات، ومن ثم ل تتحقق 

عملية ال�ستهداف ب�سكل تام للفئات ال�سعيفة من الن�ساء. 

هذا اإىل جانب عدم وجود درا�سات تتعلق بكلفة املعي�سة يف 

ال�سلطنة ميكن على �سوءها التاأكد من كفاية راتب ال�سمان. 

ورغم الزيادات التي حدثت موؤخرا على تلك الرواتب، اإل 

اأنه يخ�سى اأن ارتفاع الأ�سعار قد التهم تلك الزيادات.

التاأمينات  قانون  اأن  مع  الجتماعية:  6-التاأمينات 

الجتماعية ين�ض على امل�ساواة بني الرجل واملراأة، اإل اأنه 

املراأة يف حالت معينة  ل�سالح  احتوى على فقرات جاءت 

مواد  ولكن  الأ�سرة.  حياة  يف  توؤديه  الذي  للدور  تقديرا 

القانون مل ت�سمن تغطية جميع العاملني يف قطاع الزراعة 

اأو  موظفا  كان  من  اإل  القانون  ي�سمل  ل  اإذ  اجلن�سني.  من 

هذا  على  ويرتتب  زراعية.  موؤ�س�سة  لدى  دائما  موظفة 

هو  الزراعي  القطاع  لأن  املراأة،  على  �سلبي  تاأثري  الو�سع 

يف الكثري من الأحيان فر�ستها الوحيدة للعمل وخا�سة يف 

احليازات  يف  الن�ساء  من  الكثري  وتعمل  الريفية.  املناطق 

الزراعية اخلا�سة بهن اأو باأ�سرهن يف العديد من املناطق 

يف ال�سلطنة، وتعترب الزراعة واحدة من املهن القدمية التي 

وعدم  عائلتها.  اأفراد  جنب  اإىل  جنبا  العمانية  بها  تعمل 

تغطية هذا النوع من العمل مبظلة التاأمينات الجتماعية، 

قد يدفع ببع�ض الن�ساء اإىل اأعمال اأخرى تاأتي حتت مظلة 

التاأمينات، واإهمال احليازات الزراعية التي متلكها.

9-3-4- وعي املراأة بحقوقها القانونية:

على الرغم مما �سهدته ال�سلطنة من ارتقاء بالت�سريعات، 

العقبات  من  بالعديد  يحفل  للمراأة  املعا�ض  الواقع  اأن  اإل 

املراأة  وعي  �سعف  مقدمتها  يف  ياأتي  الإ�سارة،  �سبقت  كما 

بحقوقها القانونية وال�سرعية.

اإطار ورقة  اإعدادها يف  وقد اأظهرت درا�سة ميدانية جرى 

)وزارة  التطبيق  وحتديات  والت�سريع  املراأة  بعنوان  بحثية 

تتعلق  درا�سات  وجود  عدم 

ال�سلطنة  يف  املعي�سة  بكلفة 

التاأكد من  ميكن على �سوءها 

ورغم  ال�سمان.  راتب  كفاية 

موؤخرا  حدثت  التي  الزيادات 

اأنه  اإل  الرواتب،  تلك  على 

قد  الأ�سعار  ارتفاع  اأن  يخ�سى 

التهم تلك الزيادات

�سهدته  مما  الرغم  على 

ارتقاء  من  ال�سلطنة 

الواقع  اأن  اإل  بالت�سريعات، 

بالعديد  يحفل  للمراأة  املعا�ض 

�سبقت  كما  العقبات  من 

مقدمتها  يف  ياأتي  الإ�سارة، 

بحقوقها  املراأة  وعي  �سعف 

القانونية وال�سرعية
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على  التعرف  وا�ستهدفت   ،)2009 الجتماعية،  التنمية 

من  العديد  القانونية،  بحقوقها  العمانية  املراأة  وعي  مدى 

النتائج الهامة بهذا ال�ساأن.

العمانية  املراأة  جمعيات  جميع  الدرا�سة  جمتمع  و�سمل 

على  املرتددات  الن�ساء  على  ا�ستبانة   510 توزيع  مت  حيث 

اأما  للبحث.  ال�سلطنة كعينة  اجلمعيات يف خمتلف مناطق 

بالن�سبة خل�سائ�ض العينة، فاإن اأغلب الالتي متت مقابلتهن 

ن�سبتهن )%66.5(،  وبلغت  العام  التعليم  دبلوم  خريجات 

اجلامعي  التعليم  على  احلا�سالت  ن�سبة  بلغت  حني  يف 

الدكتوراه(   - املاج�ستري   - -اجلامعي  )الدبلوم  فوق  فما 

غري  ون�سبة   ،)%38( املتزوجات  ن�سبة  بلغت  كما   .)%23(

املتزوجات )54%(، وبلغت ن�سبة املطلقات )4%( والأرامل 

)3%(.اما بخ�سو�ض احلالة العملية فاأن )41%( كن ربات 

بيوت و)44%( عامالت.

يو�سحه  ما  الدرا�سة  بها  خرجت  التي  النتائج  اأهم  ومن 

 ،)1-9( ال�سكل  من  ويتبني    .)2-9( و   )1-9( ال�سكالن 

اأن حوايل ثلثي العينة مل تبد اأي معرفة بحقوقها القانونية 

وثقافية هامة  اجتماعية  موؤ�سر ذو دللة  وال�سرعية. وهذا 

حقوق.  من  لها  ما  ملعرفة  املراأة  ت�سعى  ل  حيث  للغاية، 

فتعليم املراأة مل ي�ساعد جميع الن�ساء على الوعي بحقوقهن 

القانونية، واجلهات القانونية  من ناحيتها ل تبذل ما يكفي 

من جهد اإعالمي منظم لتعريف املواطن بحقوقه القانونية 

تداولها  يقت�سر  والتي  الر�سمية،  متابعي اجلريدة  ما عدا 

اأبدت )%92.7(  وقد  واأهلية حمددة.  ر�سمية  على جهات 

من الالئي لديهن معرفة بحقوقهن القانونية، اإن القوانني 

يف ال�سلطنة ت�سمل حقوق املراأة دون متييز، واأنهن يتمتعن 

بكافة هذه احلقوق. 

اأما عن مدى معرفة املراأة بالقوانني ال�سادرة يف ال�سلطنة، 

ال�سكل )9-1(: مدى وعي املراأة بحقوقها وواجباتها القانونية

ال�سكل)9-2(: مدى معرفة القوانني يف ال�سلطنة 

تبد  مل  العينة  ثلثي  حوايل  اأن 

القانونية  بحقوقها  معرفة  اأي 

وال�سرعية
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العينة فقط  اأن )10.7%( من  يظهر  ال�سكل )2-9(  فاإن 

لديهن معرفة بجميع القوانني ال�سادرة. ومن الطبيعي اأن 

بني  معرفة  معدل  اأعلى  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  ي�سجل 

الن�ساء )21.5%( اأما قانون اجلن�سية فقد �سجل اقل ن�سبة 

برامج  امل�ساركة يف  بلغت )5.1%(.اأما  عن  والتي  معرفة 

التوعية القانونية، فقد اأو�سحت النتائج اأن )74.4%( مل 

ت�سارك يف هذه الربامج والندوات. وقد جاء تف�سري ذلك، 

من وجهة نظرهن ، نتيجة �سعف الإعالم يف هذا املجال، اأو 

عدم مالئمة مكان تنفيذ الندوات اأو املحا�سرات امل�ساحبة 

متكني  ودائرة  املراأة  �سوؤون  دائرة  وتبذل  التوعية.  لربامج 

الأ�سرة جهودًا يف �سبيل رفع م�ستوى الثقافة القانونية.

9-4- موؤ�سرات تطور اأو�ساع املراأة العمانية :

9-4-1- املوؤ�سرات الدميوغرافية:

تعداد  بني  وا�سحة  دميوغرافية  تغريات  ال�سلطنة  �سهدت 

)2010/2003( ذات تاأثري على م�سار التنمية القت�سادية 

 )2.34( ال�سكان  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد  والجتماعية. 

مليون ن�سمة يف تعداد 2003،،ارتفعت اإىل)2.77( مليون 

من)1.78(  ارتفع  فقد  العمانيني  عدد  .اأما   2010 عام 

  2010 عام  مليون   )  1.96 اإىل)   2003 عام  ن�سمة  مليون 

العمانيني،  بني  ن�سبيا  م�ستقرة  النوع  ن�سبة  ظلت  وقد 

بحيث �سجلت يف تعداد عام 2003حوايل )102.7%(، ثم 

2010 حيث  عام  ب�سكل طفيف يف  الن�ساء  ل�سالح  اجتهت 

اإن   ،  2010 تعداد  نتائج  اأو�سحت  كما  بلغت )%102.5(. 

من  يتكون   )%27،2( العماين  املجتمع  ثلث  من  يقرب  ما 

اإناث يف عمر الإجناب )15-49 �سنة(، وهن ميثلن حوايل 

)55%( من جمموع الإناث، وكانت ن�سبة املتزوجات منهن 

ال�سن  وكبار  الأطفال  ن�سبة  لنخفا�ض  )52.3%(.ونتيجة 

العمانيني من )78( عام  لل�سكان  الإعالة  انخف�ض  معدل 

نتائج  واإىل)63.4( مبوجب   2005 عام  اإىل )70(   2003

تعداد العام 2010 .

9-4-2-موؤ�سرات احلالة ال�سحية:

تعد ال�سحة وثيقة ال�سلة بالتنمية الب�سرية، ومكونا رئي�سيا 

القدرات  ببناء  ال�سحة  لرتباط  نظرا   ، مكوناتها  من 

اأدوات ر�سد احلالة ال�سحية  اأول  الب�سرية وتوظيفها.ومن 

هو موؤ�سر العمر املتوقع، حيث ك�سفت البيانات عن اأن العمر 

املتوقع لالإناث بلغ عام 2010 ، )  78.7 (�سنة مقابل 73.6 

�سنة للذكور. وانخف�ض معدل وفيات الأمهات لكل مئة األف 

مولود من 16،1 عام 2000 اإىل 13،4 عام 2009 .

معدل  هو  للمراأة  بالن�سبة  الهامة  املوؤ�سرات  من  اأن  كما 

اخل�سوبة الكلي والذي انخف�ض من 4.7 طفل لكل امراأة 

ويعود   .2009 عام   3.3 اإىل   2000 عام  الإجناب  �سن  يف 

لالإناث  خا�سة  التعليم  ن�سب  ارتفاع  اإىل  النخفا�ض  هذا  

وارتفاع متو�سط �سن الزواج  واملباعدة بني الولدات .

واحلالة  الإقامة  ملنطقة  وفقا  اخل�سوبة  معدل  ويختلف 

 )3.1( مقابل  القرى  يف   )4( بلغ  فقد  للمراأة،  التعليمية 

م�سقط  حمافظة  يف  م�ستوياته  اأدنى  بلغ  كما  احل�سر،  يف 

)2.6( واأعالها يف املنطقة الداخلية )4.2( ويف املنطقة 

الو�سطى وحمافظة م�سندم )4.1(. وهذا املعدل يتاأثر اإىل 

حد كبري بامل�ستوى التعليمي للمراأة فهو يرتفع اإىل )4( بني 

فقط،  والكتابة  القراءة  يعرفن  واللواتي  الأميات  الن�ساء 

بينما ي�سل اإىل )3.3( بني الن�ساء يف امل�ستوى بعد الثانوي 

فاأعلى.

والأقل من  الر�سع  الأطفال  وفيات  اأما بخ�سو�ض معدلت 

خم�ض �سنوات، فقد �سجلت انخفا�سا وا�سحا خالل الفرتة 

2000-2009 ، حيث انخف�ض معدل وفيات الر�سع لكل األف 

وفيات  معدل  وانخف�ض   ،  9.6 اإىل   16.7 من  حي  مولود 

الأطفال دون اخلام�سة لكل األف مولود حي من 21.7 اإىل 

. 12

9-4-3- موؤ�سرات التعليم والتدريب :

ومهارات من  وقدرات  معارف  النا�ض من  يحوزه  ما  يعترب 

التنمية  مل�ستوى  اأ�سا�سيا  حمددا  والتدريب،  التعليم  خالل 

ويف  خا�ض.  بوجه  القت�سادي  والنمو  عام  بوجه  الب�سرية 

ال�سلطنة وبالرغم من عدم وجود قانون لإلزامية التعليم، 

على  والذكور  الإناث  اإقبال  تظهر  التعليمية  املوؤ�سرات  فان 

موؤ�سرات  اإىل  ذلك  ترجم  وقد  مراحله.  بجميع  التعليم 

هامة، خا�سة فيما يتعلق مبا حققته ال�سلطنة من جناح يف 

اإدماج الإناث يف املراحل التعليمية املختلفة، و�سدت بذلك 

جانبا كبريا من فجوة النوع يف جمال التعليم. فقد اقرتبت 

الدرا�سي  العام  يف  التعليم  يف  الذكور  مع  الإناث  ح�سة 

مرحلة  يف   )%49( الإناث  ن�سبة  بلغت  اإذ   ،2010/2009

الإعدادية  الدرا�ستني  يف   )%48( و  البتدائية،  الدرا�سة 

من  اقل  كانت  الإناث  انقطاع  معدلت  اأن  كما  والثانوية. 

له دلله كبرية. اأمر  بالطبع  املراحل. وهذا  الذكور يف كل 

وتفوقت الإناث على الذكور يف اإجمايل عدد اخلريجني من 

 2009/2008 العام  يف  املختلفة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

من   )%47.1( ن�سبة  الإناث  و�سكلت   .  )%55( وبن�سبة 

الدرا�سي  للعام  واجلامعات  الكليات  يف  املقبولني  عدد 

.2009/2008

املجتمع  ثلث  من  يقرب  ما  اإن 

العماين )27.2%( يتكون من 

الإجناب )15- اإناث يف عمر 

49 �سنة(، وهن ميثلن حوايل 

)55%( من جمموع الإناث

يف ال�سلطنة وبالرغم من عدم 

وجود قانون لإلزامية التعليم، 

فان املوؤ�سرات التعليمية تظهر 

على  والذكور  الإناث  اإقبال 

التعليم بجميع مراحله

العمر  اأن  عن  البيانات  ك�سفت 

املتوقع لالإناث بلغ عام 2009، 

�سنة   70 مقابل  )75.7(�سنة 

معدل  وانخف�ض  للذكور. 

األف  مئة  لكل  الأمهات  وفيات 

 2000 عام   16،1 من  مولود 

اإىل 13،4 عام 2009
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تغري  فهنالك  هامة،  اجتماعية  دللة  ذات  البيانات  وهذه 

اجتماعي وثقايف ملمو�ض جتاه تعليم البنات، بحيث اأ�سبح 

خارج  التعليم  مراحل  ت�ستكمل  اأن  للفتاة  ي�سمح  املجتمع 

ال�سلطنة.

التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  الن�ساء  اأعداد  تطور  تتبعنا  واإذا 

الدرا�سي  العام  خالل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة 

2009/2008، جند اأن ن�سبة الن�ساء من اإجمايل املعلمني يف 

للعام الدرا�سي 2009/2008 قد بلغت  املدار�ض احلكومية 

62.2%. اأما ن�سبتهن من الإداريني فقد بلغت %57.2.

ح�سب  بلغت  فقد   ، الن�ساء  بني  الأمية  معدلت  عن  اأما 

اأن كان الن�سبة  نتائج تعداد العام 2010 ، )16.7% (بعد 

التطور  يوؤكد  مما   2003 العام  تعداد  ح�سب   )%23.7(

الذي حتققه املراأة على هذا ال�سعيد املهم.اأما للرجال فقد 

بلغت الن�سبة )11.7% (و)7.7%( ح�سب التعدادين 2003 

و2010 على التوايل.

9-4-4- موؤ�سرات الن�ساط القت�سادي:

التكافوؤ  ال�سلطنة حتقيق  التنموية يف  ال�سيا�سات  ت�ستهدف 

بني اجلن�سني وتعزيز م�ساركة املراأة يف التنمية ال�ساملة يف 

خمتلف اأوجه احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية. 

و�سوف ن�ستعر�ض فيما يلي التطور احلا�سل على موؤ�سرات 

امل�ساركة القت�سادية للمراأة.

اأ- املراأة والت�سغيل:

توقع التقرير الوطني الأول عن التنمية الب�سرية يف ال�سلطنة 

اإىل 12% يف  امل�ساركة القت�سادية لالإناث  ازدياد معدلت 

عام 2010، بعد اأن كانت الن�سبة 6.1% عام 1999، وذلك 

العوامل  تزايد  ومع  بالتعليم  التحاقهن  ارتفاع معدلت  مع 

الجتماعية والقت�سادية امل�سجعة على ا�ستغال املراأة. ويف 

العام 2000 اأظهرت نتائج م�سح القوى العاملة ارتفاع معدل 

امل�ساركة للن�ساء اإىل )10.8%(، لتعود اإىل الرتفاع مبوجب 

اإجمايل  من   )%18.7( وتبلغ   ،2003 عام  تعداد  نتائج 

العاملة 2008  القوى  اأما م�سح  فاأكرث.  �سنة  العمانيات 15 

ارتفع  )20.3%(.وقد  اإىل  ارتفع  قد  املعدل  بان  بني  فقد 

ودخل  نفقات  م�سح  بيانات  مبوجب   %21.6 اإىل  املعدل 

فقد   2010 العام  تعداد  نتائج  .اأما   2010/2009 الأ�سرة 

بينت ارتفاع املعدل اإىل 25.2%.ويت�سح مما تقدم الرتفاع 

املطرد ملعدلت امل�ساركة القت�سادية للن�ساء العمانيات.

اإل انه وبالرغم من التقدم املحرز فان الفجوة لزالت وا�سعة 

بني الرجال والن�ساء خا�سة وان معدل امل�ساركة للرجال قد 

و)%64.2(   2003 عام  و)%65(   2000 عام   )%51( بلغ 

عام 2008 و)67.7% (عام 2010. ويقدر التقرير العاملي 

املراأة  م�ساركة   ،2008/2007 للعام  الب�سرية  للتنمية 

وذلك   .)%22.7( ب  القت�سادي  الن�ساط  يف  العمانية 

العربية  الدول  بني  الأخرية  قبل  الثالثة  املرتبة  يف  ي�سعها 

وتاأتي بعدها �سوريا وال�سعودية.

املدنية  اخلدمة  يف  العامالت  العمانيات  ن�سبة  وارتفعت 

باملقارنة مع اإجمايل العاملني العمانيني من 31% عام 2001 

اإىل 42% عام 2009م، نتيجة لإقبال الن�ساء على العمل يف 

اخلدمة املدنية، وخا�سة يف قطاعي التعليم وال�سحة.

من  ن�سبتهن  بلغت  فقد  اخلا�ض  القطاع  يف  العامالت  اأما 

اإجمايل العاملني العمانيني يف هذا القطاع يف العام 2009، 

)19%(، بعد اأن كانت الن�سبة )18%( عام 2006.

العمالة  اإجمايل  اإىل  العمانيات  الن�ساء  ن�سبة  و�سهدت 

زيادات م�ستمرة  العام واخلا�ض(  القطاعني  الوطنية )يف 

عام   %22.1 من  ارتفعت  اإذ   .2009-2000 الفرتة  خالل 

 .2009 عام   %27 اإىل  ثم   2006 عام   %25.1 اإىل   2000

م�ستوى  ارتفاع  من  اإليه  الإ�سارة  �سبقت  مبا  يف�سر  وهذا 

التاأهيل العلمي والتدريب املهني للن�ساء اإ�سافة اإىل عوامل 

اأخرى اأهمها تنامي الوعي الجتماعي باأهمية عمل املراأة.

اأما بخ�سو�ض الفوارق يف الأجور بني املراأة والرجل، فقد 

اأظهرت نتائج م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009 باأن 

اأجور الن�ساء كانت اأعلى من اأجور الرجال يف مناطق الباطنة 

والظاهرة وال�سرقية والو�سطى وحمافظة م�سندم، وقد يعود 

ذلك اإىل اأن اغلب الن�ساء العامالت يف هذه املناطق يعملن 

يف وظائف حكومية عالية الأجور مما اأثر على نتائج العينة 

كانت  فقد  واملناطق،  املحافظات  باقي  اأما  الإح�سائية. 

اجلدول  يف  مو�سح  هو  وكما  الرجال  ل�سالح  الن�سبة  فيها 

)9-1(، اأما على امل�ستوى الإجمايل فكانت الن�سبة حوايل 

102% ل�سالح الن�ساء. وهذا يجعل ال�سلطنة يف و�سع جيد 

قيا�سا مبعظم دول العامل التي تت�سف فيها الأجور بالتحيز 

ل�سالح الرجال.

اجلدول )9-1( : ن�سبة متو�سط اأجر املراأة اإىل 

متو�سط اأجر الرجل )2009-2010م(

املناطق واملحافظات الن�سبة

الو�سطى - م�سندم - ال�سرقية 

- الظاهرة - الباطنة

%123.7 - %103.5

م�سقط - ظفار - الداخلية %89 - %77.8

امل�سدر:م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009 

وبالن�سبة للم�ستوى التعليمي للباحثني عن عمل ، فقد اأظهرت 

نتائج م�سح القوى العاملة لعام 2008، النتائج التالية :

بني  الأمية  معدلت  عن  اأما 

الن�ساء، فقد بلغت ح�سب نتائج 

تعداد العام 2010، )%16.7( 

بعد اأن كان الن�سبة )%23.7( 

ح�سب تعداد العام 2003م

للتنمية  العاملي  التقرير  يقدر 

 ،2008/2007 للعام  الب�سرية 

يف  العمانية  املراأة  م�ساركة 

ب  القت�سادي  الن�ساط 

يف  ي�سعها  وذلك   .)%22.7(

املرتبة الثالثة قبل الأخرية بني 

بعدها  وتاأتي  العربية  الدول 

�سوريا وال�سعودية.

الف�سل التا�سع    تنمية املراأة والطفل ،اإن�ساف و�سمان للم�ستقبل
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اجلدول )9-2(:الباحثون عن عمل ح�سب امل�ستوى 

التعليمي

اإناثذكورامل�ستوى التعليمي

16.5%4.5%جامعيون

15.6%4.2%دبلوم قبل اجلامعي

59.2%59.3%دبلوم التعليم العام

8.7%32.0%اقل من دبلوم التعليم العام

امل�سدر:م�سح القوى العاملة /2008      

الإناث  بني  عمل  عن  الباحثني  ن�سبة  ارتفاع  يف�سر  ورمبا 

اجلامعيات مقارنة بالرجال، اإىل ازدياد خمرجات كليات 

الرتبية من داخل وخارج ال�سلطنة مع حمدودية القدرة على 

ا�ستيعابهن يف املوؤ�س�سات التعليمية.

ومع اأهمية التدريب والتاأهيل لتمكني الن�ساء من احل�سول 

على فر�ض العمل والتقدم الوظيفي، اإل اأن البيانات املتاحة 

تظهر اأن ح�سة الن�ساء من الفر�ض التدريبية داخل وخارج 

بلغت  الرجال. فقد  اقل بكثري من ح�سة  ال�سلطنة لزالت 

ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات من فر�ض التدريب خارج ال�سلطنة 

للعام 2008، 17% فقط. اأما ح�ستهن من فر�ض التدريب 

داخل ال�سلطنة فقد بلغت عام 2008 حوايل 31%. ول تظهر 

تراوحت  اأنها  حيث  الن�ساء  ح�سة  يف  ارتفاع  اأي  البيانات 

حول هذه الن�سب خالل الفرتة 2008-2005.

ب- املراأة يف ميدان الأعمال:

حق  ال�سلطنة  يف  التجاري  للعمل  املنظمة  القوانني  ت�سمن 

تقيد  ومل   ، التجاري  الن�ساط  ممار�سة  يف  العمانية  املراأة 

بل  معينة،  جتارية  اأن�سطة  مبمار�سة  املراأة  القوانني  تلك 

اأعطيت احلق  مبمار�سة جميع الأن�سطة التجارية التي ميكن 

تزال  ما  ذلك  من  الرغم  وعلى  لكن  الرجل.  ميار�سها  اأن 

الأعمال  اأ�سحاب  من  ب�سيطة  ن�سبة  ت�سكل  العمانية  املراأة 

التنمية  وزارة  �سادرة عن  درا�سة  بينت  فقد  ال�سلطنة.  يف 

الجتماعية عام 2009، اإن عدد املوؤ�س�سات الفردية اململوكة 

ل�ساحبات الأعمال بلغ) 4.6 ( األف من حوايل) 69 ( األف 

غرفة  بيانات  تو�سح  فقط.كما   %6.7 بن�سبة  اأي  موؤ�س�سة 

حمدودة  تزال  ما  املراأة  ح�سة  بان  عمان  و�سناعة  جتارة 

اأي  والن�سطة.  الفاعلة  املوؤ�س�سات  اإجمايل  من    %12 وتبلغ 

التجاري  العمل  من  الأكرب  احل�سة  على  يحوز  الرجل  اأن 

وال�ستثماري يف ال�سوق املحلي.

اإىل  بحاجة  مازالت  املراأة  فان  الأعمال،  ريادة  اإطار  ويف 

من  تعلي  جديدة  عمل  ثقافة  تبني  على  ي�ساعدها  تاأهيل 

�سان العمل احلر وال�ستعداد للمخاطرة يف العمل التجاري 

القت�سادية  املوؤ�س�سات  اأن  يالحظ  كما  تبعاته.  وحتمل 

تعمل  والتي  وم�ستوياتها،  اأمناطها  اختالف  على  العائلية 

الأكرث  هي   ، م�ستقر  وب�سكل  طويل  وقت  منذ  بالتجارة 

ت�سجيعا لدخول املراأة عامل ريادة الأعمال.

الإطار )9-2(: موؤمتر ل�ساحبات الأعمال

ل�ساحبات  الثالث  املوؤمتر  ،افتتح   2009 مار�ض  يف 

الأعمال العمانيات ملناق�سة فر�ض ال�ستثمار والتحديات 

العاملية، و�سارك فيه 200 ممثل ل�سركات القطاعني العام 

واخلا�ض.ويعترب املوؤمتر حدث هام لأنه يربز التحديات 

اأعمال  تاأ�سي�ض  يف  يرغنب  الالئي  الن�ساء  تواجهها  التي 

واأن�سطة جتارية.ونظم املوؤمتر لل�سنة الثالثة على التوايل 

وذلك لتثقيف الن�ساء وتبادل الأفكار واخلربات.

9-4-5- املوؤ�سرات الجتماعية لتقدم املراأة:

اأ- موؤ�سرات احلالة الزوجية:

الزواجية  احلالة  اجتاهات  تطور   )3-9( ال�سكل  يظهر 

للعمانيني ح�سب اجلن�ض با�ستخدام بيانات تعدادي 2003 

)متزوج(  فئة  يف  ارتفاعا  هناك  اأن  يتبني  حيث   ، و2010 

مل  من  ن�سبة  انخفا�ض  يالحظ  2010.كما  عام  للجن�سني 

يتزوج اأبدا عام 2010.  

ال�سلطنة  يف  والطالق  الزواج  معدلت  تطور  تتبع  ولغر�ض 

خالل الفرتة من 2003 اإىل 2009، ن�ستعني ببيانات وزارة 

العدل التي ت�سري اإىل ارتفاع عقود الزواج وانخفا�ض اأعداد 

وثائق الطالق ، والتي يت�سمنها اجلدول رقم )3-9(.

ن�سبة  ارتفاع  يف�سر  رمبا 

الإناث  الباحثني عن عمل بني 

بالرجال،  مقارنة  اجلامعيات 

كليات  خمرجات  ازدياد  اإىل 

وخارج  داخل  من  الرتبية 

ال�سلطنة مع حمدودية القدرة 

املوؤ�س�سات  ا�ستيعابهن يف  على 

التعليمية

اأن  تظهر  املتاحة  البيانات  اإن 

الفر�ض  من  الن�ساء  ح�سة 

وخارج  داخل  التدريبية 

ال�سلطنة لزالت اقل بكثري من 

ح�سة الرجال

الف�سل التا�سع    تنمية املراأة والطفل ،اإن�ساف و�سمان للم�ستقبل

ال�سكل )9-3(: التوزيع الن�سبي للحالة الزواجية للعمانيني للفرتة 2003 - 2010

امل�سدر : تعداد  2003 ،تعداد 2010
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اجلدول )9-3(: عقود الزواج ووثائق الطالق من 

عام 2003 اإىل 2009    

عقود الزواج)األف(ال�سنة
وثائق 

الطالق)األف(

200310.63.8

200415.53.9

200620.72.5

200924،92.5

اإح�ساءات وزارة العدل من عام 2002 اإىل 2009

اإىل  ت�سل   ،2003 عام  يف  للزواج  الطالق  ن�سبة  ومبقارنة 

حوايل 36% ، اأي كل مائة حالة زواج يف ال�سنة يقابلها حوايل 

ن�سبة مرتفعة بطبيعة  ما يقرب من 36 حالة طالق، وهذه 

احلال. ويف عام 2009 انخف�ست ن�سبة الطالق للزواج اإىل 

التاأكد من �سمول  اإل انه ينبغي   . اأمر ايجابي  10% ، وهذا 

كافة حالت الطالق يف الإح�ساءات الر�سمية. حيث مازال 

اإل يف  للزواج ووثائق للطالق ل ت�سجل ر�سميا  هناك عقود 

حالت �سرورية تتمثل يف ا�ستكمال اأو ا�ستيفاء بيانات ك�سرط 

للح�سول على خدمات خمتلفة كراتب ال�سمان الجتماعي ، 

اأو احل�سول على اأرا�سي على �سبيل املثال.

ويف عام 2003، اأجرت جلنة الدرا�سات والتوثيق املتفرعة 

ال�سلطنة  يف  التطوعي  الن�سائي  العمل  تن�سيق  جلنة  عن 

العمانية«.وقد  املراأة  واحتياجات  و�سع   « بعنوان  درا�سة 

خرجت الدرا�سة بنتائج هامة بالن�سبة للمراأة املطلقة من 

اأهمها:

ارتفاع ن�سبة املطلقات يف الريف عنها يف احل�سر.  

اأن 41.5% من املطلقات قد طلنب الطالق باأنف�سهن ويف   

39% من احلالت ، كان قرار الطالق للزوج ويف 19.5 % 

كان قرار الطالق بالتفاق بينهما.

بني ثلثي الن�ساء يف عينة الدرا�سة اأن اأهم �سبب للطالق   

كان عدم اهتمام املراأة باملنزل.

اأن 27% فقط من الن�ساء املطلقات قد ح�سلن على نفقة.   

اأما  النفقة 32% من املطلقات.  الالتي مل يطلنب  ون�سبة 

الزوج  ب�سبب رف�ض  ن�سبة الالتي مل يح�سلن على نفقة 

اأو عدم القدرة على دفع النفقة، فبلغت 24% . وان 14 % 

مل يطالنب بالنفقة لأنهن ل يعلمن باأحقيتهن لها. وهذا 

منها  تعاين  التي  القانونية  الأمية  تاأثري  مدى  على  دليل 

الن�ساء خا�سة يف بع�ض ال�سرائح الدنيا.

ح�سانة  اأن  العينة  يف  املطلقات  الن�ساء  ن�سف  ذكرت   

الأولد كانت لهن بعد الطالق .

ومن جانب اأخر ، تظهر البيانات اأن تعدد الزوجات ل تعد 

اأظهرت  فقد  العمانيني.  بني  منت�سرة  اجتماعية  ظاهرة 

الذكور  اإجمايل  من   %  93.5 اأن   2003 تعداد  نتائج 

م�ستوى  على  اأما  فقط.  واحدة  زوجة  لديهم  املتزوجني 

فيما  اإح�سائية  دللة  ذات  اختالفات  توجد  فال  املناطق 

دللتها  لها  الإح�سائيات  وهذه  الزوجات.  بتعدد  يتعلق 

التعدد كان �سائعا ومنت�سرا  اليجابية بالطبع، خا�سة وان 

يف املا�سي. ورمبا يعزي انخفا�ض معدل تعدد الزوجات اإىل 

ارتفاع م�ستويات التعليم واىل اثر البعد القت�سادي وتغري 

منط احلياة. وقد لوحظ بالفعل ازدياد ن�سبة تعدد الزوجات 

بني الرجال غري احلا�سلني على اأي موؤهل تعليمي ) الأميني 

وامللمني بالقراءة والكتابة ( مقارنة بنظرائهم من الرجال 

اأنواعه.)مل  مبختلف  اأعلى  تعليمي  موؤهل  على  احلا�سلني 

تتوفر هذه البيانات يف تعداد العام 2010م(.

ب- الأ�سر التي تراأ�سها امراأة:

ا�ستنادا اإىل نتائج م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009، 

بلغت ن�سبة الأ�سر العمانية التي تراأ�سها امراأة  8.1%  بعد 

يف  جاء  ما  ح�سب   ، م    2000 عام    %  7 الن�سبة  كانت  اأن 

تراأ�سها  التي  الأ�سرة  حجم  متو�سط  وبلغ  الأول.  التقرير 

وبلغ   .2000 عام   4.1 من  ارتفاعا  وذلك   6.1 امراأة 

متو�سط حجم الأ�سرة التي يراأ�سها رجل 8.9 مقابل 8.5 

الأ�سرة  الفرد يف  ا�ستهالك  متو�سط  اأي�سا.اأما   2000 عام 

التي تراأ�سها امراأة فقد بلغ 98.6 ريال �سهريا مقابل 93.7 

للفرد يف الأ�سرة التي يراأ�سها رجل.

ول�سك اأن ارتفاع ن�سبة الأ�سر التي  تراأ�سها امراأة يف املجتمع 

وازدياد حجمها تعد ظاهرة ت�ستحق الدرا�سة للوقوف على 

اأ�سبابها. ومع ازدياد ن�سبة الأ�سر التي تراأ�سها امراأة وزيادة 

متو�سط حجمها، اإل اأن متو�سط ا�ستهالك الفرد فيها يزيد 

من  امل�ستفيدات  الن�ساء  بخ�سو�ض  للرجل.اأما  مثيله  عن 

معا�ض ال�سمان الجتماعي )ال�سكل 9-4( يو�سح اأعدادهن 

ون�سبهن من جمموع حالت ال�سمان. 

بلغ عدد حالت الن�ساء امل�سمولة 14.4 األف حالة متثل ن�سبة 

تراجعا يف  اأن هناك  اإجمايل احلالت. ويالحظ  28% من 

اأعداد و ن�سب بع�ض احلالت اإ�سافة اإىل اأن اأكرث احلالت 

امل�سمولة هي حالت املراأة املطلقة ثم الأرامل والبنات غري 

املتزوجات.

ج- املراأة واجلرمية:

اجلرمية،  عاي�سن  اللواتي  الفتيات  اأو  للن�ساء  بالن�سبة 

بارتكابهن لفعل يعاقب عليه القانون ، فان البيانات تظهر 

انخفا�ض ن�سبة اجلرمية بني الن�ساء مقارنة بالرجال. حيث 

العمانيني  من  عليهم  املحكوم  اإجمايل  من   %5.6 �سجلت 

البالغني. اأما البنات ) الأحداث(، فقد �سجلت 1.7% من 

اإجمايل املحكوم عليهم العمانيني من الأحداث. وعلى الرغم 

معدل  انخفا�ض  يعزي  ورمبا 

ارتفاع  اإىل  الزوجات  تعدد 

اثر  واىل  التعليم  م�ستويات 

منط  وتغري  القت�سادي  البعد 

احلياة

كافة  �سمول  من  التاأكد  ينبغي 

حالت الطالق يف الإح�ساءات 

هناك  مازال  حيث  الر�سمية. 

عقود للزواج ووثائق للطالق ل 

ت�سجل ر�سميا

التي   الأ�سر  ن�سبة  ارتفاع  اأن 

املجتمع  يف  امراأة  تراأ�سها 

ظاهرة  تعد  حجمها  وازدياد 

ت�ستحق الدرا�سة للوقوف على 

اأ�سبابها
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مما �سجلته البيانات من ت�ساوؤل عدد املحكوم عليهن من 

الن�ساء والبنات، اإل اأن هذه الفئة حتتاج لهتمام �سواء على 

امل�ستوى البحثي، اأو على م�ستوى اإعادة التاأهيل والإ�سالح، 

بهدف بناء عالقة �سحية باملجتمع، جتنبا للعودة للجرمية 

مرة اأخرى. وتبذل وزارة التنمية الإجتماعية جهودًا يف هذا 

الإجتاه.

9-5-املراأة يف الوظائف العليا:

من   ، خمتلفة  قيادية  وظائف  من  املراأة  ت�سغله  ما  يعترب 

املوؤ�س�سات الربملانية  موؤ�سرات تقدمها، �سواء على م�ستوى 

الأخرى  املدنية  الوظائف  اأو  وال�سورى  الدولة  مثل جمل�سي 

القطاع  موؤ�س�سات  يف  القيادية  الوظائف  اإىل  اإ�سافة 

اخلا�ض.

بلغ عدد  ال�سورى، فقد  املراأة يف جمل�ض  يتعلق بدور  وفيما 

الفرتة  يف   %  2.4 وبن�سبة  فقط  ع�سوتان  فيه  الن�ساء 

يتم  الذي  الدولة  جمل�ض  )2007/2004(.اأما  اخلام�سة 

فيه  الع�سوات  عدد  اأ�سبح  فقد  بالتعيني،  اأع�ساءه  اختيار 

ت�سعة اأع�ساء يف عام 2005، بتمثيل ن�سبي للن�ساء و�سل اإىل 

15% من اإجمايل الأع�ساء البالغ 59 ع�سوا.

اأما يف الفرتة ال�ساد�سة) 2008-2011( فلم تفز املراأة باأي 

اإىل  يعود  باأنه  الأمر  ال�سورى. ومت تف�سري  مقعد يف جمل�ض 

حاجة املراأة يف املناطق اإىل اكت�ساب قدرات ومهارات لإدارة 

النتخابات والعملية النتخابية الدعائية. ومل تتم املوافقة 

على  للن�ساء،  نظام ح�س�ض(   ( الكوتا  نظام  اعتماد  على 

اأ�سا�ض اأن املراأة يجب اأن تكت�سب القدرة الالزمة للفوز يف 

النتخابات والتعامل مع احلمالت النتخابية.

بن�سبة  الدولة  جمل�ض  يف  موجودة  الآن  العمانية  واملراأة 

 75 ا�سل  من  امراأة   15 الع�سوات  عدد  بلغ  حيث  جيدة، 

ع�سو باملجل�ض. واجلدول رقم) 9-4( يو�سح عدد الن�ساء 

يف املجال�ض الربملانية.

اجلدول )9-4(: عدد الن�ساء يف املجال�ض 

الربملانية ون�سبة متثيل الن�ساء /2010

ن�سبة %جمل�س عمانجمل�س الدولةجمل�س ال�سورىالبيان

15159.49-الن�ساء

836014390.50الرجال

8375158100اجلملة

وتظهر البيانات )انظر امللحق الإح�سائي جدول - 49( اأن 

دون  لزالت  احلكومية  القيادية  املواقع  يف  املراأة  م�ساهمة 

م�ستوى الطموح مع اأنها حققت تقدما ن�سبيا خالل ال�سنوات 

املا�سية ل�سيما يف عدد الن�ساء الالتي ي�سغلن من�سب وزير 

موؤ�س�سات  يف  القيادية  الن�ساء  ادوار  اأما  وزير.  بدرجة  اأو 

القطاع اخلا�ض فيبدو من اجلدول 9-5 اأنها اأف�سل ن�سبيا.

اجلدول)9-5(: املوظفون العمانيون بالوظائف 

الإدارية العليا والوظائف الإ�سرافية بالقطاع 

اخلا�ض ح�سب اجلن�ض عام 2008 

املجموعن�ساءرجالالوظيفة
ن�سبة الن�ساء 

)%(

رئي�ض جمل�ض 

اإدارة

2052520.0

575628.1رئي�ض تنفيذي

امل�سدر: وزارة التنمية الجتماعية ، 2009 ،�ض36

�سجلته  مما  الرغم  على 

عدد  ت�ساوؤل  من  البيانات 

الن�ساء  من  عليهن  املحكوم 

الفئة  هذه  اأن  اإل  والبنات، 

على  �سواء  لهتمام  حتتاج 

على  اأو  البحثي،  امل�ستوى 

التاأهيل  اإعادة  م�ستوى 

والإ�سالح

اعتماد  على  املوافقة  تتم  مل 

نظام الكوتا ) نظام ح�س�ض( 

املراأة  اأن  اأ�سا�ض  على  للن�ساء، 

القدرة  تكت�سب  اأن  يجب 

النتخابات  يف  للفوز  الالزمة 

احلمالت  مع  والتعامل 

النتخابية
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م�ساركة  جتربة  تقييم   : بعنوان  حديثة  درا�سة  واأو�سحت 

املراأة العمانية يف جمل�ض ال�سورى، اأن اأجهزة املجال�ض من 

احلقيقي  الربملاين  العمل  تنفيذي هي حمل  ومكتب  جلان 

يف معظم املجال�ض املنتخبة يف العامل مبا يف ذلك ال�سلطنة.

م�ساركة  اأن  الدرا�سة،  بح�سب   ، املجل�ض  �سجالت  وتظهر 

ثقة  يعك�ض  مما  تطورا  �سهدت  املجل�ض  اأجهزة  يف  املراأة 

الأع�ساء بها.

9-6- املراأة يف جمال العمل التطوعي:

التي  الن�ساطات  من  التطوعي  العمل  يف  النخراط  يعترب 

على  دليال  باعتبارها  عامليا  مت�ساعد  باهتمام  حتظى 

الوعي وامل�ساركة . وتنخرط املراأة العمانية يف العديد من 

الن�ساطات التطوعية التي يت�سمنها اجلدول رقم )6-9(.

ومن الوا�سح اأن جمعيات املراأة العمانية هي الأكرث وجودا 

يف احلياة الجتماعية يف املجتمع العماين، �سواء من حيث 

العدد اأو النت�سار اجلغرايف . ولكنها تعاين من عدم قدرة 

اأو  اخلربة  لنق�ض  �سواء  باأدوارها  للقيام  معظمها  وكفاءة 

لهذه  املقدم  الدعم  زيادة  وقد متت  املايل.  الدعم  لنق�ض 

عام  العمانية  املراأة  ندوة  تو�سيات  �سوء  على  اجلمعيات 

2009، بزيادة املخ�س�سات املالية من 4 األف ريال اإىل 10 

األف ريال، ف�سال عن تربعات �سركات القطاع اخلا�ض.

بتكلفة  العمانية  املراأة  جلمعيات  مقار  بناء  حاليًا  ويتم 

)500( األف ريال عماين لكل جمعية.

وتقوم جمموعة من املتطوعات يف م�سروع )القرية املتعلمة( 

متميز،  تطوعي  بعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تبنته  الذي 

حيث يعد هذا امل�سروع جتربة رائدة يف جمال حمو الأمية 

الأبجدية لدى املراأة يف القرية. كما اأن هناك جمموعة من 

املتطوعات يف جمعيات املراأة تتوىل التعريف بحقوق املراأة 

حمو  وكذلك  القانونية«  الأمية  حمو   « م�سروع  خالل  من 

الأمية التكنولوجية من خالل تدريب املراأة على ا�ستخدام 

احلا�سب الآيل.

اخلطة  يف  العمانية  املراأة  جمعيات  ع�سوات  وت�سارك 

من  عددا  ت�سم  التي  والطفل،  املراأة  لرعاية  الوطنية 

تهدف  التي  املجال  هذا  يف  العاملة  احلكومية  القطاعات 

اإىل ن�سر الوعي ب�سحة الأم والطفل والوعي ال�سحي العام 

عدد  ازدياد  من  الرغم  والبيئة.وعلى  بالنظافة  والتوعية 

اجلمعيات بني عام 1997 و 2009 من 21 اإىل 52 جمعية، 

وبن�سبة 51.8%، اإل اأن عدد الع�سوات ارتفع من 3622اىل 

4908 خالل الفرتة نف�سها، اأي بن�سبة 35.5%، اأي اأن زيادة 

عدد اجلمعيات ل ميكن اأن يوؤخذ كموؤ�سر على زيادة عدد 

املنت�سبات اإىل العمل التطوعي.وميكن اإرجاع هذه الظاهرة 

اإىل عدة اأ�سباب، منها:

انت�سار اجلمعيات املهنية واجلمعيات اخلريية، والتي   

ت�سارك فيها املراأة اأي�سا.

ازدياد وترية التمدن وان�سغال املراأة بالوظيفة و�سيوع   

منط احلياة ال�ستهالكي.

منطية برامج اجلمعيات واأن�سطتها.   

ذوي  من  الأ�سخا�ض  رعاية  جمال  يف  الن�ساء  وت�ساهم 

الإعاقة والأيتام و�سديدي الإعاقة من خالل مراكز الوفاء 

الجتماعية التطوعية، وكذلك يف موؤ�س�سات تن�سئة الطفولة 

متمثلة يف بيوت منو الطفل التي تهدف اإىل امل�ساعدة على 

وتوفري  املدر�سة،  قبل  ما  الريفي  الطفل  �سخ�سية  تكوين 

والرتفيهية  والثقافية  والجتماعية  الرتبوية  اخلدمات 

�سنوات  ثالث  �سن  من  الأطفال  البيوت  هذه  وت�ستقبل  له. 

من  تدري�ض  هيئة  بها  وتعمل  �سنوات،  خم�ض  اإىل  ون�سف 

العن�سر الن�سائي التطوعي يف املناطق والقرى الريفية التي 

اجلدول)9-6(: اأنواع املوؤ�س�سات التطوعية التي ت�سارك فيها املراأة وطريقة متويلها عام 2009   

املوازنةنوع العملالعـدداملوؤ�س�سة

ا�سرتاكات + تربعاتاأهلي تطوعي52جمعيات املراأة العمانية

تربعاتاأهلي تطوعي9جمعيات رعاية الأطفال املعوقني

تربعاتاأهلي تطوعي6اجلمعيات اخلريية الأخرى

حكومية + تربعاتاأهلي تطوعي23مراكز الوفاء الجتماعي التطوعي

تربعاتاأهلي تطوعي4مراكز التنمية الريفية

ا�سرتاكات )ر�سوم الأطفال( + تربعاتاأهلي تطوعي16بيوت منو الطفل

ا�سرتاكات )ر�سوم الأطفال( + تربعاتاأهلي تطوعي51اأركان الطفل

جماعات دعم �سحة املجتمع

167 جماعة

ت�سم  3434 ع�سوة

تربعاتاأهلي تطوعي

امل�سدر: دائرة التخطيط واملتابعة، وزارة التنمية الجتماعية، ودائرة املبادرات املجتمعية، وزارة ال�سحة،2009.

العمل  يف  النخراط  يعترب 

التي  الن�ساطات  من  التطوعي 

مت�ساعد  باهتمام  حتظى 

على  دليال  باعتبارها  عامليا 

الوعي وامل�ساركة

جمال  يف  الن�ساء  وت�ساهم 

ذوي  من  الأ�سخا�ض  رعاية 

مراكز  خالل  من  الإعاقة 

الوفاء الجتماعية التطوعية
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ويبلغ   فيها.  الن�ساط  هذا  اإقامة  اخلا�ض  للقطاع  ميكن  ل 

عدد هذه البيوت حاليا 16 بيتا.

و�سعيا  اأنواعها،  بكل  التطوعي  العمل  موؤ�س�سات  ولإجناح 

الجتماعية  التنمية  وزارة  تقدم  التطوعي  بالعمل  للرقى 

 ، الدعم  من  اأ�سكال  عدة  التطوعية  الأهلية  للجمعيات 

والدعم  الن�سائية  القيادية  الكوادر  لإعداد  الفني  كالدعم 

اجلدير  ومن  الن�سائية.  للجمعيات  مقرات  وبناء  املادي 

تنظيم  لقانون  خا�سعة  غري  جمعيات  هناك  اأن  بالذكر 

اجلمعيات الأهلية منها: جماعات دعم �سحة املجتمع.

بالعمل  واملجتمعي  املوؤ�س�سي  الهتمام  من  الرغم  وعلى 

التطوعي ، اإل اأن الواقع املعا�ض ي�سهد حالة تراجع يف العمل 

اأي�سا.  الن�ساء بل الرجال  التطوعي، لي�ض فقط من جانب 

اإىل  بع�سها  يرجع  التي  العتبارات  لبع�ض  نتيجة  وذلك 

طبيعة املجتمع التقليدي الذي يف�سل اأمناط اأعمال اخلري 

يف اإطار الأعراف الجتماعية والثقافية ال�سائدة مثل نظام 

الوقف.

كما قد يعزى انح�سار الن�ساط التطوعي ملا تقوم به الدولة 

من برامج وخدمات. فمن املعروف اأن الدولة ما زالت دولة 

�سيا�سات وبرامج متعددة  تكفله من  رعاية اجتماعية، مبا 

لتوفري احلماية والأمن الجتماعي ملواطنيها. ولكن الدولة 

لذا  القانون،  حددها  �سروط  وفق  �سعيفة  فئات  ت�ستهدف 

من  وتخرج  القانون  �سروط  عليها  تنطبق  ل  فئات  فهناك 

دائرة ال�ستهداف ، وحتتاج ملوؤ�س�سات القطاع الأهلي للقيام 

بدور مواز لدور الدولة.

9-7- املراأة العمانية واملراأة العربية :

ال�سلطنة  يف  املحرز  التقدم  مقدار  على  الوقوف  لغر�ض 

مقارنة مبا هو عليه احلال يف عدد من الدول العربية ، �سوف 

التقارير  من  عليها  احل�سول  مت  التي  بالبيانات  ن�ستعني 

الإح�سائي  امللحق  يف  والواردة  الب�سرية.  للتنمية  العاملية 

العمانية كان  املراأة  اأن و�سع  التقرير ، حيث يالحظ  لهذا 

قطر  من  احلياة  قيد  على  البقاء  بتوقع  يتعلق  فيما  اأف�سل 

وال�سعودية والأردن وتون�ض وم�سر. اأما و�سع املراأة يف عمان 

العينة  ت�سمنتها  التي  العربية  الدول  بني  الأقل  كان  فقد 

الإجمايل  اللتحاق  مبعدل  يتعلق  ،فيما  اختيارها  مت  التي 

منخف�سا  كان  العمانية  املراأة  و�سع  فان  كذلك  بالتعليم. 

مبعدل  يتعلق  فيما  املختارة  العربية  الدول  بني  ن�سبيا 

اخل�سوبة وامل�ساركة القت�سادية ووفيات الأمهات ومعرفة 

فان  الأمهات  وفيات  بخ�سو�ض  اأما  والكتابة.  القراءة 

بالن�سبة  املوؤ�سر  يف  م�سبوق  غري  ارتفاعا  اأظهرت  البيانات 

والبالغ  الوطني  الرقم  عن  كثريا  يختلف  ما  وهو  لل�سلطنة 

13.4 خالل العام 2009 .

9-8- اأو�ساع الطفل يف ال�سلطنة :

وفقا لنتائج التعداد العام لل�سكان لعام 2003، بلغت ن�سبة 

الأطفال دون الثامنة ع�سر حوايل 49% من العمانيني، هذا 

العام  تعداد  نتائج  مبوجب  اجلن�سني.اأما  ن�سب  تقارب  مع 

�سيا�سات  اأن  .ول�سك   %45 حوايل  الن�سبة  فكانت   2010

حتديد الن�سل واملباعدة بني الولدات كان لها اثر وا�سح يف 

خف�ض هذه الن�سبة والتي تعترب موؤ�سرا ايجابيا.

والأ�سا�سي  والنظام  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وتكفل 

للدولة وجميع القوانني الفاعلة يف ال�سلطنة حماية الطفل، 

ومبا يتما�سى مع ال�سكوك العامة حلقوق الإن�سان والقانون 

الإن�ساين الدوليني.

 ويف 1985 �سدر مر�سوم �سلطاين باإن�ساء اللجنة الوطنية 

ب�سان  �سلطاين  مر�سوم  �سدر   1997 الطفولة.ويف  لرعاية 

بنود  تنفيذ  يف  عملها  لتبا�سر  اللجنة،  تلك  ت�سكيل  اإعادة 

اتفاقية حقوق الطفل. ومت عام 2001 اإن�ساء دائرة الإر�ساد 

وال�ست�سارات الأ�سرية بوزارة التنمية الجتماعية.

اإ�سافة اإىل دور دائرة �سوؤون الطفل ومركز رعاية الطفولة 

يف رعاية الطفل.

اللجنة  باإن�ساء  �سلطاين  مر�سوم  �سدر   2007 عام  ويف 

الوطنية ل�سوؤون الأ�سرة لتحل حمل اللجنة الوطنية لرعاية 

الطفولة.

حقوق  اتفاقية  حول   2004 الثاين  الوطني  التقرير  ويوفر 

الطفل ، قراءة ملدى التزام ال�سلطنة باتفاقية حقوق الطفل 

وو�سعها مو�سع التنفيذ ، يف جمال عالقة الطفل بالوالدين 

و�سروطهما  والزواج  الطالق  واأحكام  الأ�سري  واملحيط 

وانتقال احلقوق  واملرياث  والأولد  الزوجني  واأثارهما على 

�سحبت   2011 �سبتمرب  )يف  لالأبناء  مالئمة  بيئة  وتوفري 

ماعدا  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  حتفظاتها  ال�سلطنة 

الطفل  التي متنح  املادة 14   الوارد على  التحفظ اجلزئي 

احلق يف اختيار  ديانته(.

وهو  احلا�سنة،  الأ�سرة  بنظام  العماين  القانون  ويقر 

الرغبة  لديه  من  قبل  من  الأبوين  جمهول  طفل  احت�سان 

والقدرة، دون اأن يلحق الطفل بن�سبه اأو ا�سمه، مما يحقق 

م�سلحة الطفل.

ويف جمال حت�سني نظام اإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث، ت�سمن 

قانون اجلزاء العماين عدة اأحكام خا�سة بالأطفال، و�سدر 

يف عام 2008 قانون الأحداث مبوجب املر�سوم ال�سلطاين 

املادة  ملقت�سيات  كبري  بقدر  ت�ستجيب  وهي   )2008/30(

حت�سينات  اأدخلت  كما  الطفل.  حقوق  اتفاقية  من   )40(

على قانون ال�سجون مبا يتالءم مع املادة )40( من اتفاقية 

حقوق الطفل، فعلى �سبيل املثال اإذا ولد طفل يف ال�سجن ل 

حالة  ي�سهد  املعا�ض  الواقع  اأن 

التطوعي،  العمل  يف  تراجع 

الن�ساء  جانب  من  فقط  لي�ض 

بل الرجال اأي�سا

ال�سريعة  اأحكام  تكفل 

الإ�سالمية والنظام والأ�سا�سي 

للدولة وجميع القوانني الفاعلة 

الطفل،  حماية  ال�سلطنة  يف 

ال�سكوك  مع  يتما�سى  ومبا 

الإن�سان  حلقوق  العامة 

والقانون الإن�ساين الدوليني

بنظام  العماين  القانون  ويقر 

وهو  احلا�سنة،  الأ�سرة 

احت�سان طفل جمهول الأبوين 

الرغبة  لديه  من  قبل  من 

والقدرة، دون اأن يلحق الطفل 

يحقق  مما  ا�سمه،  اأو  بن�سبه 

م�سلحة الطفل
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يجوز ذكر ذلك يف �سهادة امليالد.

اأما بالن�سبة ملجال حظر ا�ستخدام الأطفال يف �سن مبكرة 

اأنها  الرغم  فعلى  القت�سادي،  ال�ستغالل  من  وحمايتهم 

بداأت  اأنها  اإل  العماين،  املجتمع  يف  وا�سحة  غري  ظاهرة 

ت�سمن  وقد  احل�سرية.  املناطق  يف  خا�سة  موؤخرا  تتنامى 

الأحداث  ت�سغيل  اأ�س�ض   2003 عام  ال�سادر  العمل  قانون 

وظروفه،  العمل  �ساعات  اأو  العمل  �سن  حيث  من  �سواء 

العمل  ملنظمة   138 رقم  التفاقية  بنود  مع  يتما�سى  ومبا 

الدولية واتفاقية حقوق الطفل. ويف اإطار احلق يف احلياة 

والبقاء والنمو، اتخذت ال�سلطنة عدة تدابري منها ، تهيئة 

ت�سجيل  و�سمان  ومنوه  الطفل  بقاء  كفالة  اإىل  تف�سي  بيئة 

ومنع  ب�ساأنها  التقارير  وتقدمي  واأ�سبابها  الأطفال  وفيات 

على  الإطفاء  بقاء  و�سمان  حدوثه  ور�سد  الأطفال  انتحار 

قيد احلياة واحرتام اأراء الطفل �سواء داخل الأ�سرة اأو يف 

املوؤ�س�سات التعليمية وريا�ض الأطفال.

9-8-1 الواقع املعا�ض للطفل العماين:

لدرا�سة الواقع املعا�ض للطفل يف ال�سلطنة لبد من مراجعة 

بع�ض الأمور التي متثل حتديات للتن�سئة ال�سليمة للطفل ، 

مثل تزايد العتماد على املربيات الأجنبيات.والذي يعود يف 

جزء منه اإىل عدم توفر دور ح�سانة يف اأماكن العمل ، مما 

اأجنبيات.  مربيات  على  العتماد  اإىل  بالأمهات  يدفع  قد 

كذلك فان هذه الظاهرة متف�سية اأي�سا حتى عندما ل تكون 

الأم تعمل �سواء على م�ستوى رعاية الأطفال حديثي الولدة 

اإىل  وامتدادا  املدر�سة  �سن  قبل  الأبناء  وتربية  متابعة  اأو 

طرق التعامل مع املراهقني وال�سباب. 

ول�سك اأن ذلك ينطوي على العديد من املخاطر، كالتن�سئة 

املغرتبة للطفل وتعليمه لغة غريبة واإك�سابه عادات وتقاليد 

ال�سارة  النف�سية  الآثار  ثقافته. هذا ف�سال عن  بعيدة عن 

و�سوء  واآبائهم  اأمهاتهم  عن  الأطفال  اإبعاد  عن  الناجتة 

الأمر  ويزداد  لالإ�ساءة.  وتعري�سهم  الأطفال  ا�ستخدام 

ذلك  والأخطر من   . وال�سباب  املراهقني  اإطار  خطورة يف 

ب�سكل  اخلليجية  العربية  الأ�سرة  خ�سائ�ض  على  التاأثري   ،

عام، بحيث تفقد هذه الأ�سرة هويتها ومالحمها.

يف  املبكرة  الطفولة  لرعاية  املتوفرة  اخلدمات  جمال  ويف 

احل�سانات  هي:  منها،  اأنواع  خم�سة  هناك  فان  ال�سلطنة، 

الطفولة  رعاية  ومراكز  الطفل  منو  وبيت  الطفل  واأركان 

رعاية  ومركز  الأطفال  وريا�ض  القراآنية  واملدار�ض  املبكرة 

الجتماعية  التنمية  وزارة  وت�سرف  )الأيتام(.  الطفولة 

الطفل  منو  وبيوت  الطفل  اأركان  وعلى  احل�سانة  دور  على 

اإىل �سن  ت�ستقبل الأطفال من �سن 3 �سنوات ون�سف  التي 

فبع�سها  الكرمي  القران  مدار�ض  اأما  والن�سف.  اخلام�سة 

الرتبية  وزارة  عليها  وت�سرف  خا�سة  والأخرى  حكومية 

الطفولة  رعاية  موؤ�س�سات  من  عدد  توجد  كما  والتعليم. 

امل�سلحة،  ال�سلطان  قوات  موؤ�س�سات  بع�ض  تتبع  املبكرة 

و�سرطة عمان ال�سلطانية، وتقدم خدماتها لأطفال العاملني 

اخلا�ض  القطاع  تتبع  التي  الأطفال  ريا�ض  وتعترب  بها. 

اخلدمات  اأكرث  هي  والتعليم  الرتبية  وزارة  عليها  وت�سرف 

ال�سفة  املدر�سة ذات  قبل  ما  التعليمية و�سوحا يف مرحلة 

الر�سمية، وتعني بالأطفال من �سن 3 �سنوات ون�سف وحتى 

5 �سنوات ون�سف. ويو�سي مقرتح م�سروع خطة اإ�سرتاجتية 

التعليم يف �سلطنة عمان )2006-2020( باأن تتوىل وزارة 

اخلدمات  جميع  على  الإ�سراف  م�سوؤولية  والتعليم  الرتبية 

التعليمية ملرحلة الطفولة املبكرة.

الدرا�سي  العام  منذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  بداأت  وقد 

لالأطفال  التهيئة  �سفوف  ن�سر  على  بالعمل   2006/2005

التي  ال�سعوبات  على  التغلب  بهدف  املدر�سة،  �سن  قبل 

الأ�سا�سي  الأول  بال�سف  انخراطهم  عند  الأطفال  تواجه 

با�ستخدام منهاج معد من قبل خمت�سني تربويني يف جمال 

ريا�ض الأطفال.

9-8-2-اأو�ساع الطفل ذي الإعاقة:

لقد ن�ست الأدبيات الدولية على حق الأ�سخا�ض من ذوي 

الإعاقة يف امل�ساركة الفعالة يف  خمتلف الربامج التي  تعدها 

اأول  واأخبارهم  واإ�سراك عائالتهم  احلكومات ل�ساحلهم، 

باأول بالإجراءات والأن�سطة التي تهمهم. ومن املعروف اأن 

الأمم  عن  �سدرت  باملعاقني  الهتمام  تكر�ض  وثيقة  اأهم 

العمل  برنامج   « ب  �سميت  الثمانينات  بداية  يف  املتحدة 

الدويل مع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة«. فالوثيقة تعترب اأن اكرب 

باإ�سراكهم  الإعاقة«  ذوي  مع  العمل   « هي  للنجاح  �سمانة 

لهم  ي�سمح  مما  والتقومي  والتنفيذ  الإعداد  مراحل  كل  يف 

كما  تهمهم.  التي  القرارات  م�سوؤولية  من  جزء  بتحمل 

ذوي  لالأ�سخا�ض  الدولية  الإتفاقية  على  ال�سلطنة  �سادقت 

الإعاقة.

ويف ال�سلطنة مت ت�سكيل جلنة وطنية خلدمات ذوي الإعاقة 

 ،2000 عام  ثانية  مرة  ت�سكيلها  اأعيد  والتي   ،  1981 عام 

بهدف تن�سيق اخلطط والربامج املت�سلة بالوقاية وتعزيزها 

ملختلف اأنواع الإعاقة.

املواد  من  العديد  الطفل،  حقوق  اتفاقية  ت�سمنت  ولقد 

هامة  خطوة  ويف  الإعاقة.  ذوي  من  بالأطفال  اخلا�سة 

لتكري�ض هذا الهتمام، �سدر عام 2008 قانون ينظم حقوق 

التنمية الجتماعية  وتاأهيل املعاقني، ويكلف وزارة  ورعاية 

باإعداد اللوائح الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

بع�ض  مراجعة  من  لبد 

حتديات  متثل  التي  الأمور 

ال�سليمة للطفل ، مثل  للتن�سئة 

املربيات  على  العتماد  تزايد 

الأجنبيات

الدولية  الأدبيات  ن�ست  لقد 

ذوي  من  الأ�سخا�ض  حق  على 

الفعالة  امل�ساركة  يف  الإعاقة 

التي   الربامج  خمتلف  يف  

ل�ساحلهم،  احلكومات  تعدها 

واأخبارهم  واإ�سراك عائالتهم 

بالإجراءات  باأول  اأول 

والأن�سطة التي تهمهم
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9-8-3- البيئة احلا�سنة للطفل ذي الإعاقة:

الإعاقة  حالت  ن�سبة  اأن  اإىل  الإح�سائية  البيانات  ت�سري 

هذه  وتختلف   .%10-6 بني  ترتاوح  املختلفة  املجتمعات  يف 

املتوفرة.  البيانات  ودقة  الإعاقة  مفهوم  باختالف  الن�سبة 

فقد بني امل�سح ال�سامل حلالت الإعاقة يف ال�سلطنة والذي 

األف   37.2 الإعاقة  حالت  اإجمايل  اأن   ،1995 يف  اجري 

حالة. اأما التعداد العام لل�سكان يف عام 2003 فقد بني اأن 

اإجمايل حالت الإعاقة 41.3 األف حالة، وهذه الأرقام ل 

تتجاوز 2 % من اإجمايل عدد ال�سكان.اأما نتائج التعداد العام 

لل�سكان للعام 2010 فقد اأظهرت اأن عدد املعاقني يف عمان 

قد بلغ 62.5 األف حالة وبن�سبة 3.2% من ال�سكان.وبلغت 

ن�سبة املعاقني نتيجة حوادث ال�سيارات من اإجمايل املعاقني 

زيادة حالت  اأ�سباب  مراجعة  ال�سروري  .ومن   %5 حوايل 

الإعاقة .اأما عدد الأطفال املعاقني بعمر اقل من 14 �سنة 

فقد بلغ 7.4 األف حالة . وتقدم البيانات املتاحة معلومات 

مهمة متعلقة بخ�سائ�ض  واأ�سباب واأنواع الإعاقة وتوزيعها 

اجلغرايف، وهذه موؤ�سرات هامة يف عملية بناء ال�سيا�سات 

والربامج واخلدمات التي ت�سعى الدولة اإىل تقدميها لهذه 

الفئة.وتقدم اخلدمات للمعاقني يف ال�سلطنة من قبل مركز 

رعاية وتاأهيل املعوقني ومراكز الوفاء الجتماعي التطوعية 

اإىل  الرعاية  برامج  وتهدف  الإعاقة.  ذوي  من  لالأطفال 

متكني املعاق من الندماج يف اأ�سرته وجمتمعه. وتقدم هذه 

الربامج من خالل امل�ستويات الثالثة التالية: 

من  الوقاية  وي�سمل  الأولية  الوقاية  الأول:  امل�ستوى 

الإعاقة.

امل�ستوى الثاين : الوقاية الثانوية من خالل خف�ض الأعداد 

العالجية  الربامج  طريق  عن  الإعاقة  حلالت  احلالية 

والك�سف املبكر والربامج الت�سحيحية ) التاأهيلية( القادرة 

على تخفيف �سدة الإعاقة.

من  احلد  على  وتركز  الثالثية  الوقاية  الثالث:  امل�ستوى 

امل�ساعفات ال�سلبية لالإعاقة.

الأمر  فان  معاق،  طفل  اإجناب  حالت  تزايد  من  وللحد 

يحتاج لت�سريعات ملزمة بالفح�ض قبل الزواج، ف�سال عن 

ت�سريعات منظمة خلدمات التدخل املبكر. هذا مع �سرورة 

و�سع موازنات خم�س�سة لتاأهيل لالأطفال من ذوي الإعاقة 

وامل�ساعدات املادية والفنية املقدمة لأ�سرهم.

وعلى الرغم من �ساآلة ن�سبة الفئات امل�ستفيدة من مراكز 

�سمن  جتربة  تعد  اأنها  اإل   ، التطوعي  الجتماعي  الوفاء 

على  املرتكز  التاأهيل  فل�سفة  على  يقوم  متكامل  م�سروع 

املجتمع املحلي للنهو�ض بخدمات الرعاية املقدمة لالأطفال 

املعاقني يف بيئاتهم الطبيعية.

وقد اأن�ساأت وزارة التنمية الجتماعية دارًا لرعاية الأطفال 

باخلدمات  الرتقاء  اإىل  يهدف  الدماغي،  ال�سلل  من ذوي 

ترتاوح  الذين  الأطفال  لهوؤلء  املقدمة  والرعاية  التاأهيلية 

اأعمارهم بني �سن ) 3-14( �سنة من اجلن�سني. حيث تقدم 

لتاأهيلهم حركيا  الطبية  والعناية  الرعاية الجتماعية  لهم 

ووظيفيا.

موؤ�س�سات  ثالث  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  وت�سرف 

متخ�س�سة لتعليم الأطفال من ذوي الإعاقة الذين لديهم  

تن�سط  تقدم،  ملا  وعقلية.اإ�سافة  و�سمعية  ب�سرية  اإعاقات 

الإعاقة،  ذوي  رعاية  جمال  يف  الأهلية  اجلمعيات  بع�ض 

حيث يوجد بال�سلطنة جمعيتان اأهليتان هما: 

جمعية رعاية الأطفال املعاقني: هي جمعية اأهلية تاأ�س�ست   

ع�سوا،   61 وت�سم   ، م�سقط  مبحافظه   1991 عام  يف 

يتبعها اأربعة مراكز للتاأهيل . وت�ستوعب املراكز الأربعة 

حوايل 280 طفل وطفلة ، يدربهم 56 متطوعة.

جمعية التدخل املبكر لالأطفال ذوي الإعاقة: هي جمعية   

الأطفال  برعاية  وتقوم   ،2000 عام  يف  تاأ�س�ست  اأهلية 

تقدم  حيث   ، �سنوات  �ست  �سن  اإىل  الولدة  �سن  من 

والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  من  النهارية  الرعاية  لهم 

وتعمل  ظهرا،  والن�سف  ع�سرة  الثانية  وحتى  �سباحًا 

التنمية  وزارة  وتتوىل  متطوعات،  ن�ساء  اجلمعية  بهذه 

الجتماعية تدريبهم وتاأهيلهن.

التنمية  وزارة  اإ�سراف  حتت  اخلا�سة  املراكز  اإىل  اأ�سافة 

الإجتماعية.

الر�سمي  امل�ستوى  على  الوا�سح  الهتمام  من  الرغم  وعلى 

من  ملزيد  حاجة  هناك  اأن  اإل  املعاقني،  بق�سايا  واملدين 

العمل  الن�سبي عن  الإحجام  ، خا�سة مع  املجتمعي  اجلهد 

التطوعي.

الإح�سائي  اجلانب  اأهمية  على  الرتكيز  ينبغي  كما 

وا�ستخدام الت�سنيف الدويل يف تعداد ال�سكان وامل�سوحات 

ال�سحة  منظمة  اأعدته  الذي  الت�سنيف  خا�سة  الوطنية، 

العاملية جلمع اإح�ساءات الإعاقة ومعاجلتها ون�سرها مما 

ي�سهل مقارنة البيانات وطنيا واإقليميا ودوليا.

 ول تخفى اأهمية العمل على تعديل نظرة املجتمع نحو الطفل 

اجلماهريي  التثقيف  خرباء  م�سوؤوليات  من  وهي  املعاق 

ال�سلبية  الجتاهات  ملحاربة  الجتماعية  والعلوم  والإعالم 

يف هذا اخل�سو�ض.

الجتماعية  املوؤ�س�سة  باعتبارها  هاما  الأ�سرة  دور  ويعد 

نتيجة  املعاقني  ن�سبة  بلغت 

حوادث ال�سيارات من اإجمايل 

املعاقني حوايل %5

للحد من تزايد حالت اإجناب 

يحتاج  الأمر  فان  معاق،  طفل 

بالفح�ض  ملزمة  لت�سريعات 

قبل الزواج

العمل  اأهمية  تخفى  ول 

املجتمع  نظرة  تعديل  على 

من  وهي  املعاق  الطفل  نحو 

التثقيف  خرباء  م�سوؤوليات 

والعلوم  والإعالم  اجلماهريي 

الجتماعية ملحاربة الجتاهات 

ال�سلبية يف هذا اخل�سو�ض
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الإعاقة  يواجه  من  واأول  املعاقني،  الأبناء  حياة  يف  الأوىل 

امل�ساعر  �سواء يف  اأثارها  على  وتتعرف  املختلفة،  ب�سورها 

والت�سال والتوا�سل.

العمانية  املراأة  تواجه  التي  التحديات   -9-9

والطفل :

9-9-1-حتديات موؤ�س�ساتية : 

النهو�ض  م�سرية  تعوق  التي  املوؤ�س�ساتية  التحديات  ترتكز 

باملراأة والطفل ، مبا يلي:

تداول  يف  اإ�سكالية  هناك  امل�سطلحات:  حترير  اأ-  

وا�ستعمال املفردات حول املراأة، مثال مفردة امل�ساواة 

�سوء  اأو  الفهم  �سوء  حيث  من  التمييز  اأو  العدالة  اأو 

ال�ستخدام.

بح�سب  وامل�سنفة  ال�ساملة  املعلومات  قاعدة  �سعف  ب- 

توفري  يف  املتحقق  التقدم  من  الرغم  على  اجلن�س: 

لل�سمولية  حتتاج  زالت  ما  اأنها  اإل  متنوعة،  بيانات 

والت�سنيف بح�سب اجلن�ض.

ج- �سعف اآليات تنفيذ الت�سريعات اخلا�سة باملراأة والطفل 

على  توؤكد  العمانية  الت�سريعات  من  الرغم  على   :

امل�ساواة بني اجلن�سني ومبا يدعم ال�سراكة بني املراأة 

انه ل زالت العديد  اإل  التنمية الإن�سانية،  والرجل يف 

من العقبات القانونية تواجه املراأة العمانية يف تطبيق 

الأطر القانونية وال�سرعية.

تدين فر�س متكني املراأة يف الفئات ال�سعيفة: لزالت  د-  

ال�سعيفة  الفئات  حتت  تندرج  متنوعة  فئات  هناك 

منها : املراأة الفقرية وغري امل�ستحقة لراتب ال�سمان 

والن�ساء  الجتماعي  ال�سمان  ا�سر  ون�ساء  الجتماعي 

ا�سر  اإطار  يف  والفتيات  والن�ساء  ا�سر  يراأ�سن  الالتي 

وانتهت  جرائم  يف  عليهن   حكم  ممن  اأو  امل�سجونني 

مدة عقوبتهن ، وغري ذلك. وحتتاج هذه الفئات اإىل 

على  التي متكنهن من احل�سول  امل�ساعدة  اخلدمات 

فر�ض العمل.

التفاوت يف موؤ�سرات الرعاية ال�سحية: الرتكيز على  هـ-  

الهتمام  من  امل�ستوى  نف�ض  منح  وعدم  الأم  �سحة 

امل�سنة  واملراأة  تنجب  مل  التي  واملراأة  الفتاة  ل�سحة 

وعدم اإدماج معلومات كافية عن ال�سحة الإجنابية يف 

املناهج الدرا�سية.

القرار:   �سنع  مواقع  يف  املراأة  تواجد  ن�سبة  تدين  و-  

توزيع  وا�سحة يف  اأن  هناك  فجوة  املوؤ�سرات  تو�سح 

اخلدمة  قطاع  يف  والإ�سرافية،  العليا  الإدارة  وظائف 

املدنية والقطاع اخلا�ض ح�سب اجلن�ض.

من  والإنقطاع  املدر�سة  قبل  ما  الطفل  م�سكالت  ز- 

التعليم:  تعدد جهات املتابعة والإ�سراف على مرحلة 

اجلودة  مدى  قيا�ض  ي�سعب  مما  املدر�سة  قبل  ما 

عن  النقطاع  ظاهرة  اإىل  اإ�سافة  الفعلي،  والتطور 

الدرا�سة.

يف  املعاق  الطفل  تواجه   : املعاق  الطفل  م�سكالت  ح- 

ال�سلطنة العديد من امل�سكالت رغم اجلهود الر�سمية 

وغري الر�سمية من اجل تخفيف وطاأتها ، من اأهمها ، 

التفاوت يف اإمكانية الو�سول اإىل اخلدمات التي يحتاج 

الأ�سرة  اإمكانيات  وتدعيم  املعاقني،  الأطفال  اإليها 

جانب  اإىل  هذا  الإعاقة.  ذوي  من  اأبنائها  لرعاية 

عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة حتقق جناح عملية 

ال�ستهداف.

9-9-2- التحديات املجتمعية : وتتلخ�ض مبا يلي:

مفهوم   : واملعلوماتية  والوظيفية  الأبجدية  الأمية  اأ-  

اإىل  واإمنا  الأبجدية،  الأمية  على  فقط  يقت�سر  ل  الأمية 

الأمية الوظيفية والأمية التكنولوجية ) املعلوماتية(، ولكن 

املوؤ�سرات املتداولة تركز على الأمية الأبجدية فقط، وهذا 

ل يعك�ض ال�سورة كاملة.

ب- ال�سورة النمطية للمراأة : على الرغم من الإ�سالحات 

ل  والواقع  الت�سريع  بني  الفجوة  فان  امل�ستمرة،  الت�سريعية 

تزال قائمة، وهذا ب�سبب ا�ستمرار �سيطرة بع�ض املوروثات 

لدوار  النمطية  ال�سورة  بدورها  تكر�ض  التي  الثقافية، 

داخل  �سواء  ملهامهما  العادل  غري  التوزيع  ثم  ومن  املراأة، 

الأ�سرة اأو خارج البيت.

مما  الرغم  على  بحقوقها:  املراأة  وعي  م�ستوى  تدين  ج- 

اإل  بالت�سريعات،  الرتقاء  ال�سلطنة من طفرة نحو  �سهدته 

وعي  �سعف  اإىل  ي�سري  العمانية  للمراأة  املعا�ض  الواقع  اأن 

املراأة بحقوقها القانونية.

وم�ساركتهن  الأجنبيات  العامالت  العتماد على  تزايد  د- 

يف تربية الأبناء : هناك العديد من امل�سكالت الناجمة عن 

تواجد العمالة الأجنبية داخل البيت، وتاأثريها على الأ�سرة 

العمانية.

هناك   اأن   املوؤ�سرات  تو�سح 

فجوة وا�سحة يف توزيع وظائف 

يف  والإ�سرافية،  العليا  الإدارة 

قطاع اخلدمة املدنية والقطاع 

اخلا�ض ح�سب اجلن�ض

العقبات  من  العديد  زالت  ل 

القانونية تواجه املراأة العمانية 

القانونية  الأطر  تطبيق  يف 

وال�سرعية

العمانية  للمراأة  املعا�ض  الواقع 

املراأة  وعي  �سعف  اإىل  ي�سري 

بحقوقها القانونية
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9-9-3- جهود تبذل للنهو�ض باأو�ساع املراأة العمانية: 

مقابل كل تلك التحديات، فان هناك جهودا تبذل لغر�ض 

النهو�ض باأو�ساع املراأة ، منها:

)اأ( ذكر تقرير اللجنة الوطنية للق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة لعام 2009، انه متت مراجعة املناهج 

ب�سكل  والإناث  الذكور  ادوار  بغر�ض عر�ض  الدرا�سية 

والواجبات  احلقوق  يف  امل�ساواة  اأ�سا�ض  وعلى  متبادل 

التي  الإ�سارات  حذف  مت  ثم  ومن  الأقل،  على  مرتني 

وقد  ت�سنيفات منطية.  وتعر�ض  اجلن�سني،  بني  متيز 

عقدت ور�ض عمل تدريبية للهيئات التدري�سية للغر�ض 

نف�سه.

)ب( مت اإن�ساء منتدى �ساحبات الأعمال �سمن غرفة جتارة 

و�سناعة عمان، وتنظيم عدد من الندوات وور�ض العمل 

عرب جمعيات املراأة العمانية لرفع الكفاءة القت�سادية 

للمراأة ودعم الأ�سر املنتجة وتوجيهها.

)ج( ال�سعي لإخراج اكرب عدد ممكن من الأ�سر من نظام 

ال�سمان الجتماعي من خالل �سيا�سة الأ�سر املنتجة 

وم�ساريع  املي�سرة  والقرو�ض  الرزق  موارد  وم�ساريع 

امل�سروع  يف  ال�ستمرار  عن  ف�سال  هذا  الدخل  زيادة 

دبلوم  خريجات  العمانيات  الفتيات  لتدريب  الوطني 

التعليم العام يف خمتلف املجالت.

م�ساركة  وتطوير  لدعم  الآليات  من  عدد  اعتماد  مت  )د( 

ال�سغرية من  وامل�سروعات  الأعمال احلرة،  املراأة يف 

خالل:

�سندوق تنمية م�سروعات ال�سباب.  -

برنامج انطالقة.  -

العاملة  القوى  وت�سغيل  لتاأهيل  �سند  برنامج   -

الوطنية.

الإطار )9-3( : جاللة ال�سلطان ي�سيد بتو�سيات 

ندوة املراأة العمانية

النعقاد  يف  األقاها  التي  كلمته  ويف   ،  2009 نوفمرب  يف 

قابو�ض  ال�سطان  جاللة  اأ�سار   ، عمان  ملجل�ض  ال�سنوي 

بن �سعيد اإىل ندوة املراأة العمانية التي عقدت يف �سهر 

حظيت  التي  بتو�سياتها  واأ�ساد   العام  نف�ض  من  اأكتوبر 

ال�سابع  يوم  تخ�سي�ض  بينها  ومن  جاللته  مبباركة 

العمانية  للمراأة  يوما  عام  كل  من  اأكتوبر  من  ع�سر 

على  ال�سوء  ويلقي  م�سى  عام  خالل  منجزاتها  يربز 

ال�سحيح  الوعي  وين�سر  اإ�سهاماتها يف خدمة جمتمعها 

بدورها ومكانتها ويعزز تطلعاتها نحو امل�ستقبل وكذلك 

تخ�سي�ض مبلغ )500( األف ر.ع. لبناء مقر لكل جمعية 

من جمعيات املراأة البالغ عددها 38 جمعية .كما دعى 

جاللته املراأة اإىل ال�ستفادة من كل الفر�ض التي منحت 

لها لإثبات جدارتها واإظهار قدراتها يف التغلب على ما 

يعرت�ض طريقها من عقبات.
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اخلال�سة 

ال�سلطنة،  يف  املراأة  بق�سايا  الهتمام  مظاهر  من    -1

و   2007 فرباير  يف  الأوىل  للمراأة،  ندوتني  انعقاد 

قيام  اإعالن  فان   ، عربيا  .و  اأكتوبر 2009  الثانية يف 

منظمة املراأة العربية يف نوفمرب 2000، يعترب مبثابة 

تطوير  جمال  يف  العربي  التعاون  اأهمية  على  تاأكيد 

عام  العربي  العمل  موؤمتر  ناق�ض  املراأة.كما  و�سع 

2008، اأو�ساع املراأة العربية يف �سوق العمل.اأما عامليا 

بكني  موؤمتر  نيويورك  يف   ،2000 �سيف  يف  عقد  فقد 

5+ .واأعلنت الأمم املتحدة اعتبار يوم )25 نوفمرب( 

من كل عام يومًا دوليا للق�ساء على العنف �سد املراأة 

ولعبت املنظمات غري احلكومية دورا مهما يف م�ساندة 

التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق املراأة.

اتفاقية  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  واأ�سدرت    -2

�سدرت   1999 العام  ويف   .1989 �سنة  يف  الطفل 

التفاقية اخلا�سة بحظر اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال. 

و�سدر عام 2000 الربوتوكول الختياري ب�ساأن ا�سرتاك 

الأطفال يف املنازعات امل�سلحة اإ�سافة اإىل الربوتوكول 

وعقدت  وا�ستغاللهم.  الأطفال  بيع  ب�ساأن  الختياري 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة  دورة خا�سة للطفولة 

يف عام 2001.

وتتوقف قدرة املراأة على القيام باأدوارها على جمموعة    -3

عوامل، منها نظرة املجتمع اإليها والعرتاف بدورها يف 

املجتمع ومتتعها بحقوقها وما نالته من تثقيف وتاأهيل 

يراد  التي  احلديثة  الأدوار  اإىل  واإ�سافة  ومعرفة. 

للمراأة ممار�ستها كامل�ساركة ال�سيا�سية والجتماعية، 

رعاية  يف  متار�سه  الذي  للمراأة  التقليدي  الدور  فان 

اأفراد اأ�سرتها، هو دور اأ�سا�سي يف بناء املجتمع. وقد 

اأثبتت الدرا�سات اأن تعليم الن�ساء والفتيات يوؤدي اإىل 

تخفي�ض ن�سبة وفيات احلمل والولدة ووفيات الر�سع.

تعد ال�سريعة الإ�سالمية اأ�سا�ض الت�سريع يف ال�سلطنة،    -4

العمانية  الت�سريعات  طبيعة  على  انعك�ض  الذي  الأمر 

يف تناولها لالأمور اخلا�سة بحياة املراأة . وقد ت�سمن 

قانون العمل حق املراأة يف العمل وامل�ساواة مع الرجل. 

واأخذت ال�سلطنة بكل ما من �ساأنه حفظ حقوق املراأة 

واتفاقية  العربية  املراأة  منظمة  اإن�ساء  اتفاقية  مثل 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، اإل انه 

العمانيات  الن�ساء  بع�ض  تعاين   ، ذلك  من  وبالرغم 

بالإكراه  كالزواج  بالقانون  ذات عالقة  م�سكالت  من 

واإجراءات الطالق والق�سايا املتعلقة بالإرث والإ�ساءة 

للمراأة.

وا�سحة  دميوغرافية  تغريات  ال�سلطنة  �سهدت    -5

من  العمانيني  لل�سكان  الإعالة  معدل  انخف�ض   حيث 

.كما   2010 عام   )63.4  ( اإىل   2003 عام   )78(

)  75.7( ،  2009 عام  بلغ  لالإناث  املتوقع  العمر  اأن 

عدد  اإجمايل  يف  الذكور  على  الإناث  وتفوقت  �سنة. 

يف  املختلفة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  اخلريجني 

العام 2009/2008. وبلغت معدلت الأمية بني الن�ساء 

 )%23.7( كانت  اأن  (بعد   %16.7(  ،  2010 عام 

القت�سادية  امل�ساركة  معدلت  وازدادت   .2003 عام 

ن�سبة  اأن  اإل   .2010 عام   %25.2 اإىل  لالإناث، 

املوؤ�س�سات اململوكة ل�ساحبات الأعمال بلغت %6.7 .

وتطورت اجتاهات احلالة الزواجية للعمانيني ، حيث   

عام  للجن�سني  )متزوج(  فئة  يف  ارتفاعا  هناك  اأن 

2010.وارتفعت عقود الزواج وانخف�ست اأعداد وثائق 

تراأ�سها  التي  العمانية  الأ�سر  ن�سبة  وبلغت  الطالق. 

بني  اجلرمية  ن�سبة  انخف�ست  كما   .  %8.1 امراأة  

الن�ساء. 

 )2011  -2008 ال�ساد�سة)  الفرتة  يف  املراأة  تفز  مل    -6

على  املوافقة  تتم  ومل  ال�سورى،  مقعد يف جمل�ض  باأي 

الدولة  جمل�ض  يف  اأما  للن�ساء.  الكوتا  نظام  اعتماد 

فقد بلغ عدد الع�سوات 15 امراأة من ا�سل 75 ع�سوا 

العديد  يف  املراأة  ذلك،تنخرط  مقابل  باملجل�ض.ويف 

من الن�ساطات التطوعية ، اإل اأن الواقع املعا�ض ي�سهد 

حالة تراجع يف العمل التطوعي، لي�ض فقط من جانب 

الن�ساء بل الرجال اأي�سا.

من   %45 ع�سر  الثامنة  دون  الأطفال  ن�سبة  بلغت    -7

ال�سريعة  اأحكام  وتكفل   .2010 عام  العمانيني 

الطفل.  للدولة حماية  والأ�سا�سي  والنظام  الإ�سالمية 

على  حتفظاتها  ال�سلطنة  �سحبت   2011 �سبتمرب  ويف 

اتفاقية حقوق الطفل ماعدا التحفظ الوارد على املادة 

14  التي متنح الطفل احلق يف اختيار  ديانته. وفيما 

 2008 عام  �سدر  الإعاقة،  ذوي  من  بالأطفال  يتعلق 

بلغ  املعاقني.وقد  وتاأهيل  ورعاية  حقوق  ينظم  قانون 

عدد املعاقني يف عمان عام 2010 ، 62.5 األف حالة 

ال�سيارات  حوادث  نتيجة  منهم  املعاقني  ن�سبة  وبلغت 

. %5

الف�سل التا�سع    تنمية املراأة والطفل ،اإن�ساف و�سمان للم�ستقبل
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املدين  املجتمع  اأو�ساع  بني  10-1-العالقة 

والتنمية الب�سرية:

10-1-1-املجتمع املدين والدولة... عالقة تفاعلية:

يف التقرير الأول عن التنمية الب�سرية يف ال�سلطنة ال�سادر 

املجتمع  �سوؤون  اإدارة  اأن  على  التاأكيد  جرى   ،2003 عام 

�سحية  عالقات  بقيام  مرهونة  �سليمة  اإدارة  والدولة 

ومتوازنة بني القوى الفاعلة التي تتاألف منها ثالثية احلكم، 

كذلك  املدين.ومت  واملجتمع  اخلا�ض  والقطاع  الدولة  وهي 

ا�ستعرا�ض بدايات ن�سوء املجتمع املدين يف عمان وجذوره 

الثقافية وطبيعة دوره التنموي.

و�سوف يتناول هذا الف�سل التطور الذي ح�سل يف املجتمع 

والدور  الأول،  التقرير  �سدور  بعد  ما  فرتة  خالل  املدين 

الذي متار�سه موؤ�س�ساته يف عملية التنمية الب�سرية احلثيثة 

التي ت�سهدها ال�سلطنة. وهذا يقت�سي بالطبع ر�سد التطور 

يف الت�سريعات والنظم التي تنظم عمله من ناحية، والتطور 

الذي  الدور  ومعرفة  واحلديثة،  التقليدية  موؤ�س�ساته  يف 

من  العماين،  املجتمع  تنمية  يف  املوؤ�س�سات  هذه  متار�سه 

ناحية اأخرى.

نظري  اإطار  تاأ�سي�ض  اإعادة  اإىل  اأي�سا،  حاجة،  وهنالك 

للعالقة بني اأو�ساع املجتمع املدين والتنمية الب�سرية يف ظل 

التطورات التي ح�سلت عامليا وحمليا.

وتطور  بن�ساأة  املدين  املجتمع  مفهوم  ميالد  ارتبط  لقد 

الدولة احلديثة، مما يعني، اأنه ل ميكن التفكري يف املجتمع 

قائمة  لي�ست  بينهما  فالعالقة  الدولة.  وجود  بدون  املدين 

على اأ�سا�ض من يحكم: الدولة اأم املجتمع املدين؟ واملعادلة 

جمتمع  اأكرث  دولة  اأو  اأكرث  مدين  جمتمع  اأقل  دولة  لي�ست: 

اأقوى.  مدين  جمتمع  اأقوى،  دولة  هي  بل   ، اقل  مدين 

واملق�سود هنا بالدولة القوية، املعنى القانوين للقوة ولي�ض 

. فاملجتمع املدين لي�ض موؤ�س�سة 
1

املعنى العنفي غري املنظم

عرب  ويعمل  التطوع  ثقافة  على  يقوم  ن�ساط  هو  بل  حكم 

العمل  روح  اإذكاء  على  والجتماعيني  الثقافيني  النا�سطني 

مالأها  الدولة  ت�ستطيع  ل  التي  الفراغات  و�سد  اجلماعي 

 ، الفكر  دار  والدولة،  املدين  املجتمع   ، عرو�سي  �سهيل  د.  امل�سدر:    1

دم�سق ،2008،�ض :9 

والجتماعي  الثقايف  املعاون  فهو  مهامها.  ت�سعب  ب�سبب 

للدولة. كما انه مبوؤ�س�ساته احلديثة لي�ض يف حالة حرب �سد 

بنى املجتمع القدمية الدينية اأو القبلية.

باملجتمع  العرتاف  باكتمال  الع�سرين  القرن  انتهى  وقد 

املدين، وحتديد هويته ومكونات بنائه. واأ�سبح له دوره يف 

عملية التنمية الجتماعية والقت�سادية اإىل جانب القطاع 

ال�سيغة  هي  الليربالية  الدولة  اأ�سبحت  اأن  بعد  اخلا�ض 

موؤ�س�سات  جلدية  ونتيجة  العاملي.  ال�سعيد  على  النمطية 

املجتمع املدين، يف جمتمعات عديدة، اأخذت الدولة تعتمد 

عليها يف اأحيان كثرية ملنع وقوع الأزمات الجتماعية.

يف  ينمو  املدين  املجتمع  بداأ  اجلديدة  الألفية  بداية  ومع 

يف  ي�ساهم  واأ�سبح  ونوعية  واأفقية  را�سية  ثالثة  اجتاهات 

ال�سياقات  خمتلف  يف  للب�سر  املتنوعة  احلاجات  اإ�سباع 

الجتماعية. و�سملت تلك امل�ساهمات توفري متطلبات البقاء 

وحتى احلاجة اإىل الأمن وتطوير القدرات املتنوعة للب�سر 

يف خمتلفة املجالت الجتماعية.

تطوير  يف  هاما  دورا  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  لعبت  وقد 

غري  جدد  فاعلني  عن  بحثها  خالل  من  املدين،  املجتمع 

التعامل  اإىل  اجتهت  حيث  معهم.  التعامل  يتم  حكوميني 

ب�سكل مبا�سر مع املنظمات غري احلكومية ل�سد الفجوة التي 

تركتها احلكومات نتيجة تطبيق برامج الإ�سالح القت�سادي 

واإنقاذ �سحايا تلك العملية. كما اأن منظمة الأمم املتحدة 

قد لعبت دورا يف ذلك التطوير، اأي�سا، من خالل تاأكيدها 

يف موؤمتراتها املختلفة على �سرورة م�ساركة املنظمات غري 

احلكومية يف �سنع ال�سيا�سات و�سياغة خطط التنمية.

منظمات  تعقدها  )التي  املوازية  املوؤمترات  �ساهمت  وقد 

الدولية  للموؤمترات  مواز  ب�سكل  العاملية  املدين  املجتمع 

احلكومية التي تعقدها املنظمات الدولية(، يف حتفيز منو 

املجتمع املدين العاملي. مثل قمة الأر�ض يف ريو عام 1992 

وموؤمتر الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف فيينا عام 1993 

يف  الجتماعية  والقمة  والتنمية  لل�سكان  القاهرة  وموؤمتر 

كوبنهاجن يف 1995 واملوؤمترات العديدة الالحقة يف اإطار 

الأمم املتحدة.

ومن خ�سائ�ض املجتمع املدين التي متنحه اأهمية خا�سة:

ي�سكل  كونه  بها،  املرتبطة  والقيم  املواطنة  ير�سخ  انه   -1

اأن اإدارة �سوؤون املجتمع والدولة 

بقيام  مرهونة  �سليمة  اإدارة 

بني  ومتوازنة  �سحية  عالقات 

تتاألف  التي  الفاعلة  القوى 

وهي  احلكم،  ثالثية  منها 

اخلا�ض  والقطاع  الدولة 

واملجتمع املدين

اإىل  اأي�سا،  حاجة،  وهنالك 

نظري  اإطار  تاأ�سي�ض  اإعادة 

املجتمع  اأو�ساع  بني  للعالقة 

يف  الب�سرية  والتنمية  املدين 

ح�سلت  التي  التطورات  ظل 

عامليا وحمليا

اأقل  دولة  لي�ست:  املعادلة 

دولة  اأو  اأكرث  مدين  جمتمع 

بل   ، اقل  مدين  جمتمع  اأكرث 

اأقوى، جمتمع مدين  دولة  هي 

اأقوى
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ف�ساء م�ستقال ن�سبيا عن احلكومة.

بحيث  ي�سيق  اأو  املدين  املجتمع  مفهوم  يت�سع  قد   -2

والتقليدية  الأهلية  والتنظيمات  البنى  ي�ستوعب 

كالقبيلة والطائفة اإىل جانب التكوينات احلديثة التي 

يوؤ�س�سها الأفراد.

الدميقراطية،  ممار�سة  على  الأع�ساء  يدرب  انه   -3

والجتماعية  ال�سيا�سية  للتن�سئة  اآلية  يعترب  وبالتايل 

والقت�سادية.

معينة.  قيمية  منظومة  على  ويدربهم  الأفراد  يك�سب   -4

“العائلي”  النتماء  عن  يختلف  املدين  فاملجتمع 

  ” “موروث اأويل  انتماء  اأنهما  اإذ   ، و“الديني” 

و“مفرو�ض” على الفرد. اأما النتماء للمجتمع املدين 

فهو انتماء طوعي واختياري.

لقد عرفت الأمم املتحدة التنمية باأنها: العمليات التي ميكن 

الأحوال  لتح�سني  واحلكومة  املواطنني  جهود  توحيد  بها 

املحلية  املجتمعات  يف  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

ومل�ساعدتها على الندماج يف املجتمع والأمة وامل�ساهمة يف 

املجتمع  موؤ�س�سات  وتعترب  م�ستطاع.  قدر  باأق�سى  تقدمها 

الر�سمية  احلكم  موؤ�س�سات  بني  ما  الو�سل  حلقة  املدين 

واجلماهري. فهي، وبحكم الت�ساقها بالقاعدة اجلماهريية، 

وهي  اجلماهري،  وم�ساكل  وحاجات  واقع  فهم  على  الأقدر 

تزود �سانع القرار باملعلومات الدقيقة الالزمة لعملية �سنع 

ت�سكل  القت�سادي  ال�سعيد  فعلى  ور�سد.  بحكمة  القرار 

املهن النقابية ذروة الهرم املهني القت�سادي يف املجتمع، 

وعلى  بالنفع  املجتمع  على  يعود  مبا  مزاولتها  تنظم  حيث 

والقت�سادية  الجتماعية  م�ساحلهم  بتحقيق  اأ�سحابها 

اأمر يف غاية الأهمية  لتحقيق ال�ستقرار القت�سادي  وهو 

ب�سكل  والقت�ساد  بل  فقط  الفئة  لهذه  لي�ض  والجتماعي 

عام.

لقد اأ�سبح املجتمع املدين يعرف بالقطاع الثالث يف عملية 

التنمية، واأ�سبح دور منظماته بارزا بالن�سبة لعملية التنمية 

التعاون  منظمة  اإح�سائيات  تبني  اإذ  العامل.  م�ستوى  على 

م�ساهمات منظمات  اأن   ،)OECD( والتنمية القت�سادي 

املجتمع املدين بلغت باليني الدولرات �سنويا يف اأواخر القرن 

الع�سرين. اإ�سافة اإىل تاأثريه الوا�سح يف ت�سكيل ال�سيا�سات 

والتي  الناجحة  الدعوة  حمالت  خالل  من  العاملية  العامة 

تخ�ض مو�سوعات متعددة منها ح�سر زرع الألغام الأر�سية 

واإلغاء الديون وحماية البيئة. وقد ا�ستطاعت هذه احلمالت 

اأن تنمي الوعي عند املاليني يف العامل، وت�ستقطب تاأييدهم 

وم�ساعدتهم العملية.

كما بداأ املجتمع املدين يوؤ�س�ض ما يعرف بالتنمية امل�ستدامة 

التي ت�ستند اإىل تعبئة اجلماهري من اأجل تغيري واقعهم اإىل 

الأف�سل وتاأكيد اعتمادهم على اأنف�سهم.

للعقد  جديد  مفهوم  التنمية،  يف  10-1-2-ال�سراكة 

الجتماعي:

بالرغم من اأن الدولة يف عمان كانت ولزالت هي املحرك 

�سيا�سيا  العماين  املجتمع  يف  التغيري  لعمليات  الأ�سا�سي 

واقت�ساديا واجتماعيا، اإل اأن هنالك اإقرارا باحلاجة اإىل 

واملجتمع  اخلا�ض  القطاع  وهما  الآخرين  ال�سريكني  ادوار 

كل  تقدمي  اإىل  الدولة  �سعت  ماتقدم  على  وبناء  املدين. 

اأ�سكال الدعم التي متكن �سركاء التنمية الآخرين من اأداء 

املجتمع  واقع  تراعي  اآليات  خالل  من  التنموية  اأدوارهم 

الروؤية  خ�سو�سياته.فتوجهات  على  تقفز  ول  العماين 

امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين : عمان 2020 ، تق�سي بان 

يتقل�ض الدور القت�سادي املبا�سر للدولة وان يقت�سر دورها 

على التوجيه ال�سرتاتيجي والإ�سراف والرقابة وان ينه�ض 

القطاع اخلا�ض بالدور الأكرب يف ال�ستثمار والإنتاج.

موؤ�س�سات  ن�ساط  تنظم  التي  الت�سريعات  تطورت  كذلك 

ت�سمح  التي  القوانني  من  العديد  ب�سدور  املدين  املجتمع 

�سدور  اكرب.ويعترب  دورا  واإعطاءها  منها  املزيد  بت�سكيل 

هو   ، العمالية  النقابات  تاأ�سي�ض  جتيز  التي  الت�سريعات 

قانون  تعديل  مت  حيث  ال�سعيد.  هذا  على  الأبرز  التطور 

العاملون  مبوجبه  مينح  والذي    2006 العام  يف  العمل 

ت�سكيل  ثم  ومن  عمالية  نقابة  ت�سكيل  حق  من�ساة  اأية  يف 

احتادات عمالية وت�سكيل احتاد عام لعمال �سلطنة عمان. 

حلل  اجلماعية  املفاو�سة  تنظيم  النقابات  هذه  وتتوىل 

العربية  العمل  معايري  مع  ين�سجم  مبا  العمالية  النزاعات 

لأطراف  الثالثي  للت�سكيل  ا�ستكمال  ذلك  والدولية.ويعترب 

والدولية            العربية  العمل  ملعايري  وفقا  ال�سلطنة  يف  الإنتاج 

)احلكومة- اأ�سحاب الأعمال- العمال(.

اإن التطورات التي �سهدها م�سرح الأحداث العاملية يف العقود 

ال�سوفييتي، طرحت  الحتاد  انهيار  الأخرية، خا�سة عقب 

املختلفة  واملناهج  امل�ساركة  مفاهيم  حول  جديدة  روؤى 

الظروف،  هذه  وليد  ال�سراكة  م�سطلح  كان  وقد  للتنمية. 

احلكومية  غري  املنظمات  لأهمية  جديد  فهم  عن  وتعبريا 

العقد  م�سطلح  اإحياء  اأعيد  ولذلك  التنمية.  يف  ودورها 

الجتماعي ولكن مبفهوم جديد يعتمد على تاأ�سي�ض مثلث 

اأ�سالعه احلكومة واملجتمع املدين والقطاع  فاعل 

اخلا�ص، تكمن مهمته الأ�سا�سية يف حتقيق التنمية.

غري  واملنظمات  احلكومة  بني  ال�سراكة  اأ�سبحت  وقد 

الأفراد  يك�سب  املدين  املجتمع 

منظومة  على  ويدربهم 

فاملجتمع  معينة.  قيمية 

النتماء  عن  يختلف  املدين 

اإذ  و“الديني”،  “العائلي” 
  ” “موروث اأويل  انتماء  اأنهما 

اأما  الفرد.  و“مفرو�ض” على 

فهو  املدين  للمجتمع  النتماء 

انتماء طوعي واختياري

كل  تقدمي  اإىل  الدولة  �سعت 

متكن  التي  الدعم  اأ�سكال 

من  الآخرين  التنمية  �سركاء 

من  التنموية  اأدوارهم  اأداء 

واقع  تراعي  اآليات  خالل 

املجتمع العماين ول تقفز على 

خ�سو�سياته

اأ�سبحت ال�سراكة بني احلكومة 

واملنظمات غري احلكومية من 

املطروحة  احلديثة  البدائل 

من  واحلد  التنمية  لتحقيق 

الفقر
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التنمية  لتحقيق  املطروحة  البدائل احلديثة  احلكومية من 

اأو  متقدمة  دولة  اأي  يعد يف مقدور  فلم  الفقر،  واحلد من 

واأ�سبح  املجتمع،  التنموية يف  املهام  بكل  ت�سطلع  اأن  نامية 

من املتفق عليه اأن احلد من الفقر مرتبط ب�سكل كبري ببناء 

غري  واملنظمات  احلكومات  بني  وفعالة  موؤ�س�سية  �سراكة 

احلكومية.

ومن خالل هذه الروؤية اجلديدة برزت بع�ض الأدوار التي 

متار�سها منظمات املجتمع املدين يف كثري من دول العامل، 

ولعل اأبرزها دورها يف تعزيز الدميقراطية ودورها يف ن�سر 

فر�ض  وتوفري  البيئة  حماية  وكذلك  الإن�سان  حقوق  ثقافة 

العمل وت�سجيع عمليات الدخار وال�ستثمار. 

الإطار )10- 1( : ادوار حديثة للن�ساط اخلريي 

التطوعي

مهما  حيزا  يحتل  والتطوعي  اخلريي  الن�ساط  اأ�سبح 

من الرثوة الوطنية يف املجتمعات الغربية مبا ميلكه من 

اأ�سول ، ومبا يوفره من خدمات اجتماعية كثرية وبتمويله 

ن�ساطه  وي�سمل  اخلدمية.  املوؤ�س�سات  من  وا�سعة  ل�سبكة 

جمالت حيوية عدة كالتعليم وال�سحة والثقافة والفنون 

والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإن�سان والأ�سرة ورعاية 

ال�سنوات  ويف  وغريها.   الدولية،  وامل�ساعدات  الطفولة 

الأخرية متت دعوة هذا القطاع لدعم وتطوير �سيا�سات 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الجتماعية  الرفاهية 

يف  الفقراء  اإق�ساء  عمليات  على  وللتغلب  وبريطانيا، 

فرن�سا ولدعم التعددية يف ال�سويد وتقوية املجتمع املدين 

والإ�سهام يف التنمية يف الدول النامية ودول �سرق اأوربا.

10-1-3- دور ال�سبكة العنكبوتية )النرتنت( يف ن�ساطات 

املجتمع املدين:

الت�سال  اأداة  الثمانينيات،  يف  الفاك�ض  جهاز  كان  لقد 

الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف اأن�سطة املجتمع املدين، لكنه اأ�سبح 

و�سائل  انت�سار  بف�سل  كبري  حد  اإىل  ال�ستخدام  نادر  الآن 

العاملية.  النرتنت  �سبكة  اأبرزها  ولعل  اجلديدة،  الإعالم 

ات�سال جماهريية مما  و�سيلة  بكونها  ال�سبكة  وتتميز هذه 

جعلها ذات اأهمية خا�سة بالن�سبة للمجتمع املدين.

املجتمع  على  عادت  التي  املهمة  النتائج  اأبرز  كانت  ورمبا 

انه  النرتنت،  متيز  التي  اخل�سائ�ض  هذه  من  املدين 

وللمرة الأوىل منذ �سدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 

مواطنو  ي�ستطيع  التعبري،  بحرية  واهتمامه  1948م  عام 

العامل ممار�سة هذا احلق ا�ستنادا اإىل قاعدة عاملية بالفعل 

بغ�ض النظر عن احلدود القانونية. وقد جتلى ذلك يف املواد 

19 و22 و27 من هذا الإعالن، اإذ تن�ض املادة 19: “ لكل 

�سخ�ض حق التمتع بحرية الراأي والتعبري، وي�سمل هذا احلق 

حريته يف اعتناق الآراء بدون م�سايقة، ويف التما�ض الأنباء 

والأفكار وا�ستقبالها واإر�سالها اإىل الآخرين عرب اأية و�سيلة 

بغ�ض النظر عن احلدود”. اأما املادة 12 من الإعالن نف�سه 

فتن�ض على اأنه: “ل يجوز تعري�ض اأحد لتدخل تع�سفي يف 

حياته اخلا�سة اأو يف �سوؤون اأ�سرته اأو م�سكنه اأو مرا�سالته، 

ول حمالت مت�ض �سرفه و�سمعته، ولكل �سخ�ض حق يف اأن 

تلك احلمالت”.  اأو  التدخل  القانون من مثل ذلك  يحميه 

ال�سخ�ض  ات�سالت  كل  ت�سمل  وا�سعة  البند  هذا  ولغة 

اأ�سخا�ض، ويت�سمن ذلك  اأو جمموعة  املوجهة من �سخ�ض 

الربيد الإلكرتوين وغريه من الت�سالت. وجاءت املادة 27 

مدعومة باملادة 19 لتقر حق كل �سخ�ض يف حرية امل�ساركة 

يف احلياة الثقافية للمجتمعات، والتمتع بالفنون وال�سرتاك 

اأعطت هذه املادة جذورا  يف التقدم العلمي ومنافعه. وقد 

املادة )27(  وتلزم  العلمية،  املعلومات  تبادل  لالإنرتنت يف 

.
1

حماية الت�سالت على الإنرتنت

وملا كانت خدمة النرتنت تتميز بالب�ساطة يف ا�ستخدامها 

يف  اأن�سطة  عدة  تدعيم  ا�ستطاعت  فقد  تكلفتها،  ورخ�ض 

املجتمع املدين، حيث تعد مبثابة موؤ�س�سات تربوية واأعمال 

تبادل  اإىل  جميعها  تهدف  ربحية  ل  ومنظمات  جتارية 

والقت�سادي،  العلمي  والتقدم  الثقافات  وترويج  الأفكار 

و�سائل  اإىل  الو�سول  يف  الأفراد  م�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة 

ن�سر  يف  كذلك  النرتنت  وت�ستخدم  التقليدية.  الإعالم 

املعلومات واكت�سافها وتخزينها واإعادة توزيعها.

و�سيلة  بل  املعلومات،  لإيجاد  فقط  مكانا  لي�ست  والإنرتنت 

ا�ستطاعت  الإنرتنت  وعرب  النا�ض.  بني  ا�ستثنائية  ات�سال 

قنوات  تاأ�سي�ض  احلكومية  غري  الإن�سان  حقوق  منظمات 

واأ�سبحت  والآراء.  والتجارب  املعلومات  وتبادل  ات�سال 

وتناول  والنقا�ض  احلوار  لإجراء  اأ�سا�سيا  منتدى  النرتنت 

مو�سوعات حقوق الإن�سان املعقدة وتن�سيق احلمالت ب�ساأنها 

اأنباء  وكالة  كذلك  واأ�سبحت  الت�سامن  نداءات  وتوجيه 

1 James x. Dempsey and Daniel J. Weitzner with 
the Assistance of Others Members of the Global 
internet liberty 

 campaign, protecting the Human Right to Freedom 
of Expression on the Global internet, Center for 
Democracy and Technology, Report was made by 
the Open Society .at: (http://www.gilc.org/speech/
report//)

ملا كانت خدمة النرتنت تتميز 

ا�ستخــدامهــا  يف  بالب�ساطــة 

فقــــد   ، تكـلفتهـــــا  ورخــ�ض 

ا�ستطاعت تدعيم عدة اأن�سطة 

حيث  املدين،  املجتمع  يف 

تربوية  موؤ�س�سات  مبثابة  تعد 

ل  ومنظمات  جتارية  واأعمال 

ربحية

التي  الأدوار  بع�ض  برزت 

املجتمع  منظمات  متار�سها 

املدين يف كثري من دول العامل، 

تعزيز  يف  دورها  اأبرزها  ولعل 

ن�سر  يف  ودورها  الدميقراطية 

وكذلك  الإن�سان  حقوق  ثقافة 

حماية البيئة

فقط  مكانا  لي�ست  والإنرتنت 

و�سيلة  بل  املعلومات،  لإيجاد 

ات�سال ا�ستثنائية بني النا�ض
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منظمات  اأن�سط  الدولية  الدفاع  �سبكات  وكانت   .
1

فورية 

املجتمع املدين يف ال�ستفادة من النرتنت للح�سد والدعاية 

وال�سرائب  العاملية،  التجارة  مثل  موا�سيع  حول  والتفاعل 

على الوقود، والأغذية املعدلة جينيا.

اأي�سا بفاعلية  اأنه ميكن ا�ستخدامها  ويرى بع�ض الباحثني 

التنمية  جمال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظمات  يف 

الجتماعية. وقد ذهبت بع�ض الآراء اإىل القول باأن النرتنت 

ميكن اأن ت�سبح مبفردها اأداة للتنمية الجتماعية؛ اإذا مت 

تطبيقها بهدف حت�سني الرعاية ال�سحية والعملية التعليمية 

والدعوة اإىل توزيع الرثوات بطريقة عادلة وامل�ساركة القوية 

.
2

يف عمليات �سناعة القرار

10-2: املجتمع املدين يف �سلطنة عمان:

10-2-1- التطورات الت�سريعية يف جمال املجتمع املدين:

�سلطنة  الب�سرية يف  التنمية  الأول عن  التقرير  �سدور  يعد 

املجتمع  ملفهوم  الوا�سع  للتداول  بداية   ،2003 عام  عمان 

هذا  لرت�سيخ  اأ�س�ض  قد  بذلك  فهو  ال�سلطنة.  يف  املدين 

على  والعمل  العام،  بال�ساأن  املهتمني  اأذهان  يف  امل�سطلح 

الريعية”  “الدولة  تنميته بروح وطنية جت�سد النتقال من 

كمفهوم تعّود النا�ض عليه طوال العقود الأربعة املا�سية، اإىل 

واقع جديد متنح فيه احلكومة بع�ض اأدوارها اإىل جمموعة 

اأو جمموعات عمل تطوعية تقوم بدورها الريادي يف خدمة 

جمتمعها وفق منظومة ت�سريعية يكفلها القانون.

التنمية  عن  الأول  التقرير  �سدور  منذ  الفرتة  �سهدت  لقد 

الب�سرية، العديد من التطورات يف ميدان املجتمع املدين. 

البيانات  به  ت�سمح  ما  وح�سب  اأبرزها  يلي  فيما  ن�ستعر�ض 

املتاحة.

املجتمع  م�سرية  يف  حقيقية  نقلة   2000 العام  �سهد  فقد 

املدين ب�سدور قانون اجلمعيات الأهلية، مبوجب املر�سوم 

ال�سلطاين )2000/14( ثم اتبعه عام 2008 �سدور قانون 

جلنة حقوق الإن�سان مما �سكل دعما حقيقيا لهذا التوجه.

ويركز م�سطلح حقوق الإن�سان كما يتم تداوله دوليا ،على 

1 Alejandro Pacheco, Human Rights and The 
internet in South America in : Steven Hick , et al , 
Human Rights and the 

  Internet. ST, Martin›s PRESS, LLC, New York, 
2000, PP: 104 – 106

2  Paula Uimonen, the Internet as a Tool for Social 
Development, United Nations    Research Institute 
for Social Development Switzerland at : (http://
www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/97/
proceedings/G4/G4_1.HTM) 

الب�سر على قدم  الواجبات لكل  باملتطلبات وحتقيق  الوفاء 

امل�ساواة، اإل اأنه ويف الوقت نف�سه يجب الإقرار بتباين فهم 

ق�سية حقوق الإن�سان من جمتمع اإىل اآخر ومن ثقافة اإىل 

اأخرى. فمفهوم هذه احلقوق واأنواعها يرتبطان باملعتقدات 

تخ�ض  التي  والثقافية  الجتماعية  والظروف  الفكرية 

امل�سلمني  مطالبة  مثال،  املقبول،  غري  من  اإذ  جمتمع.  كل 

الإ�سالمية  ال�سريعة  اإبعاد  اأو  ثقافتهم  يف  النظر  باإعادة 

عن التدخل يف ميدان حقوق الإن�سان. فاملجتمعات العربية 

الثقافات  بع�ض  تخالف  جتعلها  ثقافية  بخ�سو�سية  تتميز 

القيود  مثل  الإن�سان،  ق�سايا حقوق  بع�ض  فهم  الأخرى يف 

وبع�ض  واملرياث  والزواج  الدينية  احلرية  مو�سوعات  يف 

الق�سايا الأخرى.

الإن�سان  حلقوق  وطنية  جلنة  عمان  �سلطنة  اأن�ساأت  وقد 

جمل�ض  تتبع   2008/124 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب 

يق�سي  �سلطاين  مر�سوم  �سدر  يناير/2010،  ويف  الدولة. 

بتعيني اأربعة ع�سرة ع�سوا  يف جلنة حقوق الإن�سان. وتتمتع 

وبال�ستقالل  العتبارية  بال�سخ�سية  الإن�سان  حقوق  جلنة 

يف ممار�سة اخت�سا�ساتها.

الإن�سان  حقوق  حماية  مبتابعة  اللجنة  هذه  وتخت�ض 

وحرياته يف ال�سلطنة وفقا للنظام الأ�سا�سي للدولة واملواثيق 

ف�سال  ال�سلطنة  اإليها  ان�سمت  التي  الدولية  والتفاقيات 

وامل�ساهمة  الدولة  يف  املعنية  للجهات  امل�سورة  تقدمي  عن 

اأية  ور�سد  املوا�سيع  تلك  تتناول  التي  التقارير  اإعداد  يف 

وامل�ساعدة  الإن�سان  بحقوق  متعلقة  جتاوزات  اأو  خمالفات 

اللجنة يف ع�سويتها ف�سال عن  ت�سويتها وحلها. وت�سم  يف 

اآخرين  ممثلني  ال�سلة،  ذات  احلكومية  للجهات  ممثلني 

ملوؤ�س�سات املجتمع املدين.

ويعد تعزيز وحماية حقوق الإن�سان خيارا ا�سرتاتيجيا للدولة 

املجالت  ب�ستى  متزايدا  اهتماما  ال�سلطنة  ت�سهد  حيث 

املتعلقة بالأمور الإن�سانية.

ول يعترب هذا التوجه توجها جديدا اأو طارئا يف ال�سلطنة. 

حيث ت�سمن النظام الأ�سا�سي للدولة يف باب احلقوق العامة 

والواجبات، )املواد 17 - 36(، تاأكيدا وا�سحا على احلقوق 

الأ�سا�سية للمواطنني واملقيمني يف اأر�ض ال�سلطنة.

ولتعزيز نهج حماية حقوق الإن�سان يف ال�سلطنة ، �سدر يف 

�سهر نوفمرب من عام 2008 قانون مكافحة الجتار بالب�سر. 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين )2008/126( وقد تلت �سدور 

التي  والفعاليات  الن�ساطات  من  �سل�سلة  املذكور  القانون 

الجتار  حول  العمل  حلقات  مثل   ، تطبيقه  وت�سهل  تدعم 

 2010 و   2009 اأكتوبر  �سهر  يف  اجلربي  والعمل  بالب�سر 

وامل�ساركة يف منتدى مكافحة الجتار بالب�سر يف الدوحة يف 

فمفهوم هذه احلقوق واأنواعها 

الفكرية  باملعتقدات  يرتبطان 

والظروف الجتماعية  والثقافية 

التي تخ�ض كل جمتمع. اإذ من 

مطالبة  مثال،  املقبول،  غري 

يف  النظر  باإعادة  امل�سلمني 

ال�سريعة  اإبعاد  اأو  ثقافتهم 

يف  التدخل  عن  الإ�سالمية 

ميدان حقوق الإن�سان

حقوق  وحماية  تعزيز  ويعد 

ا�سرتاتيجيا  خيارا  الإن�سان 

ال�سلطنة  ت�سهد  حيث  للدولة 

ب�ستى  متزايدا  اهتماما 

بالأمور  املتعلقة  املجالت 

الإن�سانية

الف�سل العا�سر    ال�سراكة يف التنمية : املجتمع املدين / ال�سريك الثالث يف التنمية

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   214 2/27/13   11:59 AM



215

�سهر مار�ض 2010 واإن�ساء دائرة ق�سائية تنظر يف ق�سايا 

 2009 مايو  �سهر  .ويف   2011 فرباير  يف  بالب�سر  الجتار 

�سدر احلكم يف اأول ق�سية اجتار بالب�سر يف ال�سلطنة حيث 

اأدين 11 متهما با�ستغالل 13 فتاة يف �سبكة دولية.

الإطار )10-2( :  الهتمام بق�سية الجتار بالب�سر 

وحماربتها

من مظاهر الهتمام بق�سية الجتار بالب�سر وحماربتها 

مت يف �سهر اأكتوبر من العام 2009 تد�سني موقع اللجنة 

الدور  عن  نبذة  املوقع  بالب�سر.ويقدم  لالجتار  الوطنية 

الذي تقوم به اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر ، 

والقوانني املنظمة له ، ومن بينها قانون مكافحة الجتار 

اإقامة الأجانب.كما يقدم  العمل وقانون  بالب�سر وقانون 

اإ�سافة  بالب�سر   الجتار  حالت  عن  الإبالغ  اآلية  املوقع 

اإىل اأ�ساليب مكافحة الجتار بالب�سر يف ال�سلطنة ، كما 

مت و�سع خطة وطنية ملكافحة الجتار بالب�سر .

يف  املدين  باملجتمع  اخلا�سة  الت�سريعات  يف  التطور  وياأتي 

مبا  ال�سلطنة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية  عملية  �سياق 

يف ذلك التنمية ال�سيا�سية وتطوير املمار�سة الدميقراطية 

تعديالت  عدة  اأدخلت  فقد  فيها.  امل�ساركة  عملية  وتو�سيع 

ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  ال�سورى  جمل�ض  نظام  على 

مبوجب  جديدة  تعديالت  اأدخلت  ثم   ،  2003/74 رقم 

املر�سوم رقم 99 لعام 2011 .اإ�سافة اإىل توجيهات �ساحب 

اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد، والتي اأدت يف جمملها 

ملجل�ض  اخلام�سة  الفرتة  انتخابات  يف  تطور  ح�سول  اإىل 

املا�سية.  بالفرتات  مقارنة   ،)2007  –  2003( ال�سورى 

خالل  من  النتخابية  العملية  يف  امل�ساركة  تو�سعت  حيث 

اإحدى  بلغ  من  كل  لي�سمل  النتخابية  امل�ساركة  حق  اإطالق 

اأبناء  ن�سبة معينة من  �سنة ميالدية دون حتديد  وع�سرين 

انتخابات  الأ�سلوب الذي كان معمول به يف  كل ولية، وهو 

امل�سرف  الق�سائي  امل�ستوى  رفع  ال�سابقة. وكذلك  الفرتات 

على اإجراءات العملية النتخابية، وفتح املجال كامال اأمام 

لدورها  تقديرا  معينة  بن�سبة  تقييد  دون  للم�ساركة  املراأة 

الأ�سا�سي والبارز يف النهو�ض باملجتمع يف جوانبه املختلفة.

يف  املدين  املجتمع  ملفهوم  احلديثة  املظاهر   -2-2-10

�سلطنة عمان:

مل تكن �سلطنة عمان بعيدة عن التطورات العاملية احلديثة 

منذ اأن بداأ عهد النه�سة عام 1970. اإذ اأخذ جاللة ال�سلطان 

قابو�ض بن �سعيد، على عاتقه اأن تكون حكومته ذات توجه 

ع�سري يحفظ لعمان مكانتها الإقليمية والدولية، ويعيدها 

من  النطالقة  هذه  تكون  اأن  على  احل�ساري،  الركب  اإىل 

البيئة العمانية والواقع الجتماعي. ومل يكن الأمر يف تلك 

من  ال�سلطنة  مّكن  احلكومة  اإ�سرار  اأن  اإل  هينا،  املرحلة 

ت�سهدها  التي  الزدهار  اإىل حالة  والنتقال  املرحلة  جتاوز 

عمان الآن.

لقد اختارت ال�سلطنة تبني مفاهيم ع�سرية جديدة ت�سمح 

مبمار�سة الدور الجتماعي بواقعية دون احلاجة اإىل اجرتار 

الوقت  التقدم، ويف  الذي قد يحتوي على ما يعيق  املا�سي 

نف�سه عدم الن�سياق وراء تقليد جتارب الآخرين وتطبيقها 

على جمتمع ل يزال يف طور النماء التدريجي.

ون�ستعر�ض فيما يلي موؤ�س�سات املجتمع املدين احلديثة يف 

ال�سلطنة مع حماولة الوقوف على ظروف عملها والتحديات 

التي تواجهها.

1-  جمعيات املراأة العمانية:

الن�سائي  العمل  اأ�سكال  اأهم  من  املراأة   جمعيات  تعترب 

اأ�سهرت  حينما   1972 عام  البداية  كانت  حيث  التطوعي، 

عدد  بلغ  وقد  م�سقط  العا�سمة  يف  العمانية  املراأة  جمعية 

 )52(  ،2009 عام  نهاية  حتى  العمانية  املراأة  جمعيات 

جمعية.  

اإليها  املنت�سبات  وتقوم  ال�سلطنة،  اأرجاء  يف  تنت�سر  وهي 

مهارات  لتنمية  املتنوعة  املجالت  بتحديد  تطوعي  ب�سكل 

الن�ساء وزيادة وعيهن من خالل الربامج ال�سحية والثقافية 

والجتماعية. ومتثل هذه اجلمعيات املراأة يف جلان التنمية 

الجتماعية �سمن املحافظات واملناطق والوليات واللجان 

يف  امل�ساركة  بهدف  املراأة،  ب�سوؤون  العالقة  ذات  الأخرى 

اتخاذ القرارات التي تخدم املراأة وتقدم لها ما ميكنها من 

اأن تكون م�ساركة وفاعلة يف املجتمع. وتتوزع هذه اجلمعيات 

ال�سلطنة كما هو مبني يف اجلدول  ومناطق  يف حمافظات 

التايل. 

تبني  ال�سلطنة  اختارت  لقد 

جديدة  ع�سرية  مفاهيم 

الدور  مبمار�سة  ت�سمح 

دون  بواقعية  الجتماعي 

املا�سي  اجرتار  اإىل  احلاجة 

الذي قد يحتوي على ما يعيق 

التقدم، ويف الوقت نف�سه عدم 

جتارب  تقليد  وراء  الن�سياق 

الآخرين

الت�سريعات  يف  التطور  ياأتي 

يف  املدين  باملجتمع  اخلا�سة 

ال�ساملة  التنمية  عملية  �سياق 

التي ت�سهدها ال�سلطنة مبا يف 

ذلك التنمية ال�سيا�سية وتطوير 

املمار�سة الدميقراطية وتو�سيع 

عملية امل�ساركة فيها
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الباطنة يف املرتبة الأوىل بن�سبة %23،  لقد جاءت منطقة 

وملتقى  العا�سمة  وهي  م�سقط  حمافظة  جاءت  حني  يف 

الثقافات املتعددة، يف املرتبة اخلام�سة وبن�سبة 7.7%، على 

الرغم من اأن اأول جمعية للمراأة العمانية قد اأ�سهرت فيها 

اأن  اإل   ، عام 1972. ويوجد يف حمافظة م�سقط 6 وليات 

اأن  بالذكر  واجلدير  للمراأة.  جمعيات  لديها  فقط  منها   4

ن�سبة %21  ي�سكلن  العمانيات يف حمافظة م�سقط،  الإناث 

من اإجمايل العمانيات.

عدد  يف  م�سقط  حمافظة  مع  م�سندم  حمافظة  وت�ساوت 

ون�سبة جمعيات املراأة العمانية ) مع اأن هناك تفاوتا كبريا يف 

عدد ون�سبة الإناث(. وهو موؤ�سر ايجابي للمراأة يف حمافظة 

م�سندم على الرغم من اأن عدد الإناث العمانيات فيها يف 

اإجمايل عدد العمانيات،  عام 2009، بلغ ن�سبة 1.1% من 

 . بعناية  اأ�سبابه  لدار�سة  عنده  الوقوف  ي�ستحق  اأمر  وهو 

ولفهم حقيقة الدور الذي توؤديه جمعيات املراأة العمانية يف 

املنتميات  الع�سوات  اأعداد  الوقوف على  ينبغي   ، ال�سلطنة 

اإليها والالئي ينظرن اإىل العمل التطوعي باعتباره م�ساهمة 

فاعلة وموؤثرة يف خدمة املجتمع.

جمعيات  يف  الع�سوات  عدد  توزيع  التايل  اجلدول  ويو�سح 

املراأة العمانية يف حمافظات ومناطق ال�سلطنة. 

عن  اإح�سائيات  توفر  عدم  للنظر  امللفتة  الأمور  ومن 

للدرا�سة.  مهم  عامل  وهو  للع�سوات،  التعليمي  امل�ستوى 

فال�سق التعليمي يقدم �سورة علمية عن دور املراأة العمانية 

يف خدمة املجتمع، ومدى الن�سج املعريف للمتطوعات الذي 

يف  مهم  عن�سر  وهو  الأداء.  وم�سمون  �سكل  على  ينعك�ض 

يف  العمانية  املراأة  جمعيات  تواجه  التي  التحديات  درا�سة 

ال�سلطنة ومدى اإ�سهامها يف عملية التنمية ال�ساملة. وتفتقد 

ر�سالتها  اأداء  يف  مهم  عن�سر  اإىل  اجلمعيات  هذه  بع�ض  

ال�سبكة  على  لها  موقع  اأي  وجود  عدم  يف  يكمن  التوعوية 

العنكبوتية )النرتنت( ، خا�سة وان ظروف الع�سر التقني 

تتطلب توفر املعلومات والأدوار التي تقوم بها تلك اجلمعيات 

على تلك ال�سبكة، وهو ما �سبق التطرق له با�ستفا�سة فيما 

اأن ذلك ي�ساهم يف حتفيز املراأة العمانية على  تقدم، كما 

اجلدول  من  الوا�سح  ومن  التطوعي.  العمل  يف  امل�ساركة 

الإناث  واإجمايل عدد  يتنا�سب  الع�سوات ل  اأن عدد  اأعاله 

يف ال�سلطنة ، وهو موؤ�سر  بحاجة اإىل قراءة جديدة لواقع 

اجلدول )10-  1( : توزيع جمعيات املراأة العمانية على حمافظات ومناطق ال�سلطنة/2009

الن�سبة املئويةعدد اجلمعياتاملحافظة/ املنطقةم

47.7حمافظة م�سقط1

713.5حمافظة ظفار2

47.7حمافظة م�سندم3

23.9حمافظة الربميي4

1223.0منطقة الباطنة5

917.3املنطقة الداخلية6

35.8منطقة الظاهرة7

1121.2املنطقة ال�سرقية8

--املنطقة الو�سطى9

52100الإجمايل

-  امل�سدر:  وزارة التنمية الجتماعية،دليل موؤ�س�سات العمل الجتماعي التطوعي

اجلدول )10-2(: توزيع  الع�سوات يف جمعيات املراأة العمانية يف حمافظات ومناطق ال�سلطنة /2009

الن�سبة املئويةعدد الع�سواتاملحافظة/ املنطقةم

54910.4حمافظة م�سقط1

163731.1حمافظة ظفار2

2845.4حمافظة م�سندم3

2104حمافظة الربميي4

111321.2منطقة الباطنة5

5079.6املنطقة الداخلية6

3136منطقة الظاهرة7

65012.3املنطقة ال�سرقية8

--املنطقة الو�سطى9

5263100الإجمايل

امل�سدر: دائرة اجلمعيات واأندية اجلاليات، وزارة التنمية الجتماعية العمانية،

ومن الأمور امللفتة للنظر عدم 

امل�ستوى  اإح�سائيات عن  توفر 

وهو  للع�سوات،  التعليمي 

فال�سق  للدرا�سة.  مهم  عامل 

علمية  �سورة  يقدم  التعليمي 

يف  العمانية  املراأة  دور  عن 

الن�سج  املجتمع، ومدى  خدمة 

املعريف للمتطوعات

فاإنها  احلياة،  جمعية  اأما 

الكثريين من  اإنقاذ  تن�سط يف 

وامل�سروبات  املخدرات  مدمني 

اإعادة  وحماولة  الكحولية 

لإدماجهم  تدريجيا  تاأهيلهم 

من جديد يف احلياة املجتمعية
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العمل التطوعي للمراأة يف ال�سلطنة. كما اأن عدد الع�سوات 

العا�سمة م�سقط قليل جدا  يف جمعيات املراأة العمانية يف 

حيث  لل�سلطنة،  كعا�سمة  اأهميتها  بالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا 

النفتاح على الثقافات الأخرى من خالل اجلاليات العربية 

والأجنبية. اإن ذلك قد يف�سر ب�سعف ثقافة العمل التطوعي 

وعدم  م�سقط  العا�سمة  ت�سكن  التي  العمانية  املراأة  لدى 

بان�سغال  يف�سر  قد  اأو   ، التطوعي  العمل  بربامج  اهتمامها 

املراأة العمانية يف م�سقط نتيجة �سغلها لعدد من الوظائف 

يف القطاعني العام واخلا�ض.

لزالت  العمانية  املراأة  جمعيات  فان   ، التمويل  ب�سان  اأما 

�سنويا  حكومية  معونات  على  ن�ساطاتها  متويل  يف  تعتمد 

نتيجة �سعف مواردها املالية وتوا�سع ا�سرتاكات الأع�ساء.

الإطار )10- 3( : جائزة ال�سلطان قابو�ض للعمل 

التطوعي

�سهر  من  اخلام�ض  يف  التطوع  بيوم  الحتفال  مبنا�سبة 

دي�سمرب عام 2010 ، اأعلنت وزيرة التنمية الجتماعية 

التي  التطوعي  للعمل  قابو�ض  ال�سلطان  جائزة  عن 

اإ�سهاما  الأكرث  والأفراد  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  �ستمنح 

وتاأثريا يف املجتمع يف اخلام�ض من دي�سمرب من كل عام 

التطوعي. العمل  ثقافة  وتعزيز  تر�سيخ  بهدف  وذلك 

حتت   2011 فرباير  يف  ر�سميا  اجلائزة  تد�سني  مت  وقد 

اإ�سدار  على  العمل  يجري  حياة(.كما  �سعار)تطوعي 

ندوة  لتو�سيات  تنفيذا  التطوعي  العمل  ينظم  قانون 

املراأة العمانية التي عقدت يف اوكتوبر عام 2009.

ويف �سهر مار�ض من العام 2011 مت الإعالن عن اإ�سهار 

اجلمعية العمانية للعمل التطوعي التي تهدف اإىل تطوير 

وتنظيم العمل التطوعي وم�ساعدة املوؤ�س�سات واجلمعيات 

احلكومية والأهلية على اأداء ر�سالتها.

العمل  به  يحظى  ما  على مدى  الدليل  يوفر  ماتقدم  اإن 

امل�ستويات  كافة  ال�سلطنة على  اهتمام يف  التطوعي من 

وعلى حجم احلراك احلا�سل يف هذا الجتاه .

2- اجلمعيات اخلريية :

متنوعة  خدمات  تقدمي  بهدف  اإن�ساوؤها  يتم  جمعيات  هي 

جمموعة  قبل  من  مببادرة   ، املختلفة  املجتمع  ل�سرائح 

عادة  ذلك  ويتم  ن�ساء.  اأو  رجال  اأكانوا  �سواء  الأفراد  من 

لها  تقدم  التي  الجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 

الدعم لأداء مهامها.وتوؤدي هذه اجلمعيات اخلريية اأدوارا 

مهمة يف م�ساعدة املجتمع ماديا ومعنويا وتوعويا. ويو�سح 

من  عمان  �سلطنة  يف  اخلريية  اجلمعيات  التايل  اجلدول 

حيث ن�ساطها وعدد اأع�ساءها.

اجلدول)10-3(: توزيع اجلمعيات اخلريية من حيث ن�ساطها وعدد اأع�سائها

%عدد الأع�ساء%التكراراتاجلمعيةم

433.339748.8جمعيات لها عالقة برعاية املعوقني1

216.814317.6جمعية النور للمكفوفني2

32513716.9جمعيات لها عالقة بالرعاية الطبية3

18.3526.4جمعية البيئة العمانية4

18.3293.6جمعية دار العطاء5

18.3546.7جمعية احلياة6

12100812100الإجمايل

ورقة عمل حول املراأة يف العمل التطوعي، موقع اإلكرتوين 2010/1/29 �ض: 18.

وتظهر بيانات اجلدول ال�سابق ، اأن هناك اهتماما ملحوظا 

خالل  من  ذلك  ويتجلى   ، التطوعي  الإن�ساين  العمل  يف 

الإعاقة  لذوي  امل�ساعدات  بتقدمي  تعنى  التي  اجلمعيات 

واإعانة املحتاجني. وقد احتلت اجلمعيات التي تعني برعاية 

الأوىل  واملرتبة   ،  %  33.3 بن�سبة  الأوىل  املرتبة  املعاقني 

جميع  وتتواجد   .  %48.8 بن�سبة  الأع�ساء  عدد  حيث  من 

الت�ساوؤل  يثري  مما  م�سقط،  العا�سمة  يف  اجلمعيات  هذه 

اأ�سباب عدم وجود هكذا جمعيات يف بقية حمافظات  عن 

ذوي  خدمة  يف  دورها  اأهمية  مع  ال�سلطنة  ومناطق 

الحتياجات اخلا�سة؟

بالرعاية الطبية املرتبة  التي لها عالقة  وحتتل اجلمعيات 

الثانية بن�سبة 25%. وترتكز هذه اجلمعيات هي الأخرى ، 

يف العا�سمة م�سقط وتعمل يف جمالت مكافحة ال�سرطان، 

النور  وجاءت جمعية  الوراثية.  الدم  واأمرا�ض   ، وال�سكري 

، وهي  الثالثة  املرتبة  و �ساللة ( يف  ) م�سقط  للمكفوفني 

املجتمعي  دورهم  ممار�سة  على  املكفوفني  مب�ساعدة  تعنى 

للكثريين  امل�ساعدات  العمل، وكذلك تقدمي  والنخراط يف 

جمعية  تقوم  فيما   . خا�سة  رعاية  اإىل  يحتاجون  ممن 

بتقدميها  الإن�سانية  الناحية  من  حيوي  بدور  العطاء  دار 

بحمالت  والقيام  للمحتاجني  والعينية  املادية  امل�ساعدات 

مناطق  من  كثري  يف  الغذائية  املعونات  لتقدمي  دورية 

اإنقاذ  يف  تن�سط  فاإنها  احلياة،  جمعية  اأما  ال�سلطنة. 

الكحولية  وامل�سروبات  املخدرات  مدمني  من  الكثريين 

اإعادة تاأهيلهم تدريجيا لإدماجهم من جديد يف  وحماولة 

احلياة املجتمعية.

ومع اأن العمل التطوعي خلدمة املجتمع يعترب عمال اإن�سانيا 

وح�ساريا، اإل اأن اإيقاعه بطئ خا�سة اإذا ما قورن بالتطور 

الذي ت�سهده ال�سلطنة يف املجالني ال�سيا�سي والقت�سادي. 

فهناك تطور يف العمل ال�سيا�سي من خالل تطور م�ساركة 

اأن  كما  حياتهم،  يف  توؤثر  التي  القرارات  يف  املواطنني 

ملحوظا  اهتماما  هناك  اأن 

التطوعي  الإن�ساين  العمل  يف 

خالل  من  ذلك  ويتجلى   ،

بتقدمي  تعنى  التي  اجلمعيات 

الحتياجات  لذوي  امل�ساعدات 

اخلا�سة واإعانة املحتاجني

وتتواجد جميع هذه اجلمعيات 

مما  م�سقط،  العا�سمة  يف 

يثري الت�ساوؤل عن اأ�سباب عدم 

بقية  يف  جمعيات  هكذا  وجود 

ال�سلطنة  ومناطق  حمافظات 

خدمة  يف  دورها  اأهمية  مع 

ذوي الحتياجات اخلا�سة؟
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ولعل   . العماين  القت�ساد  يف  حقيقية  نوعية  طفرة  هناك 

بعدد  مقارنة  اخلريية  اجلمعيات  اأع�ساء  اأعداد  توا�سع 

انت�سارها جغرافيا  اإىل حمدودية  اإ�سافة  ال�سلطنة،  �سكان 

العمل  ثقافة  �سعف  على  دليال  يعترب  ال�سلطنة  اأرجاء  يف 

التطوعي يف البلد.

من  العماين  املجتمع  يتخل�ض  لن  ما�سة  حاجة  هناك  اإن 

تقدمي  يف  احلكومية  اجلهات  على  التام  التكال  نزعة 

املجتمع  اأفراد  م�ساعدة  ثقافة  تطور  واىل  اخلدمات،  كل 

ب�سكل  ت�سهم  اأن  ميكن  التي  املجالت  يف  لبع�ض  بع�سهم 

ايجابي وموؤثر يف حياة النا�ض من جانب ، وتخفف الأعباء 

امللقاة على احلكومة من ناحية اأخرى.

3- اجلمعيات املهنية:

اأهم  من  واحد  باعتبارها  املهنية  اجلمعيات  اإىل   ينظر 

اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  تهدف  وهي  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 

الرتقاء باملهنة والهتمام ب�سوؤون الأع�ساء املنتمني اإليها.

املر�سوم  مبوجب  ال�سلطنة  يف  الأهلية  اجلمعيات  وتعرف 

تتاألف  م�ستمر  تنظيم  ذات  جماعة  كل   : باأنها  ال�سلطاين 

على  احل�سول  غري  لغر�ض  طبيعيني  اأ�سخا�ض  عدة  من 

اأو ثقايف  بن�ساط اجتماعي  القيام  اإىل   ربح مادي وتهدف 

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  ذلك  وي�سمل  خريي  اأو 

والثقافية وتلك التي تن�سئها الهيئات اخلا�سة اأو ال�سركات 

كان  ولو  عليها  تطلق  التي  الت�سمية  كانت  اأيا  املوؤ�س�سات  اأو 

من بني اأن�سطتها ممار�سة الريا�سة البدنية اإذا مل تكن هذه 

الريا�سة هي الن�ساط الرئي�سي للجمعية اأو النادي. 

اجلدول)10-4(: توزيع اجلمعيات املهنية يف ال�سلطنة من حيث تاريخ اإ�سهارها وعدد اأع�سائها

الن�سبة املئويةعدد اأع�سائها�سنة الإ�سهاراجلمعياتم

200163012.4اجلمعية اجليولوجية العمانية1

2001105820.9اجلمعية الطبية العمانية2

200198519.4جمعية املهند�سني العمانية3

20012885.7اجلمعية العمانية للخدمات النفطية4

20021072.1اجلمعية العمانية لل�سينما5

20021503.0جمعية الجتماعيني العمانية6

2003200.4اجلمعية العمانية للمحا�سبني املعتمدين7

20031332.6اجلمعية العمانية حلماية امل�ستهلك8

20041853.7اجلمعية العمانية للعالج الطبيعي والتاأهيل9

2004300.6اجلمعية العمانية مل�سوري الأ�سعة الطبية10

20041603.2اجلمعية القت�سادية العمانية11

20041282.5جمعية ال�سحفيني العمانية12

20061553.1اجلمعية العمانية للكتاب والأدباء13

2007671.3اجلمعية العمانية لطب القلب14

2007641.2جمعية املقاولني العمانية15

20071052.0اجلمعية العمانية لتقنيات التعليم16

20072104.1جمعية ال�سيدلنية العمانية17

2007350.7جمعية املحامني18

20074749.3اجلمعية العمانية للمكتبات19

2008501.0اجلمعية الفلكية العمانية20

2009400.8اجلمعية العمانية للم�سرح21

5074100الإجمالــــــي

امل�سدر : وزارة التنمية الجتماعية
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والتي  ال�سلطنة  املهنية يف  اأن اجلمعيات  تقدم  يت�سح مما 

منظومة  يف  اأ�سا�سيا  مكونا  متثل   ، جمعية   21 عددها  بلغ 

موؤ�س�سات املجتمع املدين . كما اأن اجلمعيات امل�سهرة غلبت 

عليها التخ�س�سية ، وهو اأمر يتفق والتوجه العاملي.

اأي   ، م   2001 عام  يف  اجلمعيات  اإ�سهار   بداية  وجاءت 

بعد عام من �سدور قانون اجلمعيات الأهلية عام 2000م 

الرغبة  وجود  يوؤ�سر  حيث  باملالحظة  جدير  اأمر  وهو   ،

املجتمعية لالنخراط يف هذا النوع من الن�ساط والتي كانت 

كل  وتعمل  لعملها.  املنظم  القانوين  الإطار  اكتمال  تنتظر 

اجلمعيات يف اإطار تخ�س�سي دقيق ،  مما يعني اأن تاأ�سي�ض 

تلك اجلمعيات ينبع من احلاجة لبناء ج�سر من التوا�سل 

املهني مع القطاعات احلكومية واخلا�سة املختلفة.

ولغر�ض اإتاحة الفر�سة للجمعيات املهنية بان متار�ض دورها 

بع�ض  مراجعة  الأمر  يقت�سي  قد    ، اأف�سل  ب�سكل  التنموي 

وخا�سة  اجلمعيات  عمل  تقيد  التي  الت�سريعات  ن�سو�ض 

واملهند�سني  واملحامني  وال�سحفيني  الأطباء  جمعيات 

واملقاولني . فهذه اجلمعيات لديها اأع�ساء كثريون م�سجلون، 

اإل اأنها على م�ستوى املمار�سة املهنية تواجه �سعوبات ناجمة 

كاأ�سا�ض  اجلمعيات  اعتماد  املوؤ�س�سات  بع�ض  رف�ض  عن 

الرخ�ض  واإعطاء  املقابالت  خالل  من  املهنية  للممار�سة 

ملزاولة املهنة.

ورمبا يف�سر ذلك الرف�ض باعتباره ناجم عن العتقاد بعدم 

خا�سة  الدور  هذا  ملمار�سة  اجلمعيات  هذه  اأهلية  اكتمال 

يجيز  دوليا  ال�سائد  العرف  اأن  اإل   ، الن�ساأة  حديثة  واأنها 

اأوىل  الأع�ساء كمحطة  تعتمد  بان  للنقابات  اأو   للجمعيات 

ملمار�سة املهنة، ومن ثم امل�سادقة عليها من قبل اجلهات 

احلكومية. فموؤ�س�سات املجتمع املدين كفيلة بان تخلق واقعا 

مع  م�سمونه  يف  يتفق  توجه  وهو  عمان،  ل�سلطنة  جديدا 

اأهلية نابعة من �سميم املجتمع ،  باإن�ساء جمعيات  ال�سماح 

ويف اإطاره الت�سريعي الذي يكفل ال�سراكة التنموية املطلوبة 

بني املجتمع واحلكومة.

4-  النقابات العمالية:

يعرف بع�ض املفكرين النقابة باأنها  موؤ�س�سة خا�سة جتمع 

بني جمموعة من الأ�سخا�ض بهدف الدفاع عن م�ساحلهم. 

للم�ستخدمني  دائمة  موؤ�س�سة  بكونها:  اآخرون  وعرفها 

�سروط  حت�سني  اأو  م�ساحلهم  عن  الدفاع  بهدف  والعمال 

الأنظمة  باختالف  النقابة  نظام  ويختلف  عملهم.  عقد 

قد  اإذ  بلد،  كل  يف  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

النقابات،  حياة  يف  مبا�سر  ب�سكل  الدول،  بع�ض  تتدخل 

وبع�سها الأخر يكتفي فقط بو�سع الأنظمة القانونية واإعطاء 

الرخ�ض لها. وقد تقت�سر ع�سوية النقابة على العاملني يف 

العاملني يف  اإىل جميع  الع�سوية  موؤ�س�سة واحدة وقد متتد 

مهنة معينة، واأحيانا متتد الع�سوية اإىل جميع العاملني يف 

احد القطاعات القت�سادية الأ�سا�سية.

على  الدولة  دور  يقت�سر  ل   ، العامل  دول  من  الكثري  ويف 

اأداء  لرتاقب  اأي�سا  ميتد  بل   ، فقط  الرخ�ض  اإعطاء 

يتم  الداخلي ل  تعديل يف نظامها  فاأي  العمالية.  النقابات 

اإل بعد موافقة اجلهة احلكومية التي ت�سرف على النقابات 

العمالية.كما اأن اأي جتاوز من قبل النقابة لالإطار املر�سوم 

لبع�ض  الدولة  اتخاذ  اإىل  يوؤدي  الداخلي  نظامها  يف  لها 

ن�ساطات  الرقابة على  الدولة  الإجراءات بحقها. ومتار�ض 

جترى  التي  التعديالت  على  املوافقة  خالل  من  النقابات 

على نظامها الداخلي والإ�سراف على النتخابات ومراقبة 

1

�سجالت النقابة والإطالع على ماليه النقابة.

ب�سدور  العمالية  النقابات  منظومة  عمان  �سلطنة  ودخلت 

احلق  منح  الذي   )2003/35( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 

م�ساحلهم  لرعاية  جلان  اإن�ساء  يف  باملن�ساآت  للعاملني 

والدفاع عن حقوقهم وحت�سني  حالتهم ومتثيلهم يف جميع 

الأمور املتعلقة بهم. ثم جاءت التعديالت على قانون العمل 

واملر�سوم   )2006/74  ( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب 

للعاملني  احلق  لتعطي   )2006/112( رقم  ال�سلطاين 

بت�سكيل نقابات عمالية واحتادات عمالية اإىل جانب الن�ض 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سلطنة  لعمال  العام  الحتاد  اإن�ساء  على 

ال�سلمي  الإ�سراب  وتنظيم  اجلماعية  املفاو�سات  تنظيم 

والحتاد  العمالية  والحتادات  النقابات  وتتمتع  والإغالق. 

امل�ستقلة  العتبارية  بال�سخ�سية  ال�سلطنة  لعمال  العام 

 . العاملة  القوى  وزارة  لدى  الت�سجيل  تاريخ  من  وذلك 

ن�ساطها بحرية كاملة بدون تدخل  ولها احلق يف ممار�سة 

العاملة  القوى  وزير  وي�سدر  عليها.  التاأثري  اأو  �سوؤونها  يف 

القرارات املنظمة لت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية 

والحتادات العمالية والحتاد العام لعمال ال�سلطنة وذلك 

ح�سب ما جاء يف املر�سوم ال�سلطاين. 

اأن�ساأت وزارة القوى العاملة دائرة التنظيمات النقابية  وقد 

�سهادات  واإ�سدار  العمالية  النقابات  بت�سجيل  تقوم  والتي 

الذي  العمل  �ساحب  ويعاقب  اأعمالها.  ومتابعه  ت�سجيلها 

يقوم باأي فعل من �سانه حرمان العامل من حقه يف ممار�سة 

ن�ساطه النقابي اأو عرقلة ت�سكيل النقابات العمالية اأو الحتاد 

العام لعمال ال�سلطنة بال�سجن ملدة ل تزيد عن �سهر وبغرامة 

ل تزيد على خم�سمائة ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

–درا�سة  احلديثة  الدولة  موؤ�س�سات  ال�سمد،  ريا�ض  امل�سدر:    1

والتوزيع،  والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  بريوت،  مقارنة-، 

2003، �ض: 47.

الفر�سة  اإتاحة  ولغر�ض 

متار�ض  بان  املهنية  للجمعيات 

اأف�سل  ب�سكل  التنموي  دورها 

مراجعة  الأمر  يقت�سي  قد    ،

الت�سريعات  ن�سو�ض  بع�ض 

التي تقيد عمل اجلمعيات

اأن العرف ال�سائد دوليا يجيز 

بان  للنقابات  اأو   للجمعيات 

كمحطة  الأع�ساء  تعتمد 

ومن  املهنة،  ملمار�سة  اأوىل 

قبل  من  عليها  امل�سادقة  ثم 

اجلهات احلكومية

الذي  العمل  �ساحب  يعاقب 

يقوم باأي فعل من �سانه حرمان 

ممار�سة  يف  حقه  من  العامل 

عرقلة  اأو  النقابي  ن�ساطه 

اأو  العمالية  النقابات  ت�سكيل 

الحتاد العام لعمال ال�سلطنة
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ويوجد يف ال�سلطنة حاليا ما يربو على 70 نقابة عمالية ومن 

طلبات  نتيجة  القريب  امل�ستقبل  يف  اأعدادها  زيادة  املتوقع 

الت�سجيل املقدمة اإىل وزارة القوى العاملة.

اإن اهتمام حكومة ال�سلطنة بتفعيل منظومة العمل املدين ، 

يعرب عن التطور ال�سيا�سي التدريجي الذي ت�سلكه ال�سلطنة 

منذ عام 1970. وهي بذلك توؤ�س�ض قاعدة رئي�سية يف عملية 

امل�ساركة ال�سيا�سية، من خالل اإ�سراك اجلميع يف القرارات 

التي توؤثر يف احلياة العامة.

الكفاءة  تعزيز  م�سوؤوليات  والحتاد  النقابات  وتتحمل 

بالتوازي  وتطويرهم  بهم  والرتقاء  للعاملني  الإنتاجية 

وواجباتهم  بحقوقهم  وتوعيتهم  م�ساحلهم،  رعاية  مع 

وكذلك   ، والقت�سادية  الجتماعية  اأو�ساعهم  وحت�سني 

الالئق يف مواقع  العمل  املهنية و�سمان  وال�سحة  ال�سالمة 

العمل املختلفة.

5- اأندية اجلاليات:

بداية  منذ  جمتمعية  لقاعدة  توؤ�س�ض  وهي  ال�سلطنة  اإن 

النه�سة احلديثة لل�سلطنة عام 1970م، كانت دائما ت�سمن 

ممار�سة  يف  اأر�سها  على  للمقيمني  الإن�سانية  احلقوق 

اللتزام  من  اإطار  يف  والثقافية  الجتماعية  واجباتهم 

الثقافات  احرتام  على  موؤ�سر  انه  كما  القانون.  واحرتام 

والعمل على تعزيزها �سكال وم�سمونا.

واأندية اجلاليات هي موؤ�س�سات ذات تنظيم م�ستمر تتاألف 

الغر�ض  يكون  عمانيني  غري  طبيعيني  اأ�سخا�ض  عدة  من 

والثقافية  الجتماعية  املجالت  يف  اأع�سائها  رعاية  منها 

والرتفيهية دون احل�سول على ربح مادي. كما اأنها تهدف 

اجلالية  اأفراد  بني  واملحبة  ال�سداقة  اأوا�سر  تعزيز  اإىل 

من  وال�سوابط  ال�سروط  وفق  ن�ساطها  ومتار�ض  الواحدة، 

خالل  عددها  بلغ  وقد  الجتماعية.  التنمية  وزارة  قبل 

اأندية وعدد اأع�سائها )2869(  عام 2007م ع�سرة )10( 

ع�سوا.

للجاليات  الجتماعية  الأندية   )5  - ويو�سح اجلدول )10 

املقيمة يف �سلطنة عمان و�سنه اإ�سهارها وعدد اأع�سائها. 

من  قليلة  ن�سبة  النوادي  لتلك  املنت�سبني  الأع�ساء  وي�سكل 

اأعداد الوافدين على ار�ض ال�سلطنة والذين يقدر عددهم 

بحوايل 900 األف .

املجتمع  تنمية  و  بناء  تواجه  التي  التحديات   -3-2-10

املدين يف ال�سلطنة :

ملوؤ�س�سات  الزمني  العمر  بان  التذكري  الإن�ساف  يقت�سي 

ال�سلطنة ق�سري مما يجعل من  العاملة يف  املجتمع املدين 

اإ�سافة  كفاءتها.  ومدى  ن�ساطاتها  على  احلكم  ال�سعب 

اإىل ذلك، فان النظام ال�سيا�سي العماين يتبنى نظام دولة 

الرفاه مما جعل املواطن يرتبى على اأن احلكومة عليها كل 

والرقابة  والرعاية  الدعم   عليها  بل  التاأ�سي�سية  الواجبات 

اأي�سا.

لقد اثر ذلك �سلبا على طبيعة �سري ومنو موؤ�س�سات املجتمع 

املدين ، اإذ زرع التكالية يف نفو�ض فئات كثرية من املجتمع 

واأحيانا حتى يف نفو�ض بع�ض اأع�ساء هذه املوؤ�س�سات.

املجتمع  موؤ�س�سات  تواجه  التي  التحديات  اإيجاز  وميكن 

املدين يف ال�سلطنة مبا يلي:

حمدودية قدرتها على لعب دور الو�سيط بني املجتمع   -

 اجلدول )10-5(:توزيع الأندية الجتماعية للجاليات املقيمة يف �سلطنة عمان و�سنة اإ�سهارها وعدد 

اأع�سائها

عدد الأع�ساء�سنة الإ�سهارمكان الن�ساطا�سم الناديم

1995275م�سقطالنادي الجتماعي للجالية الهندية1

199560م�سقطالنادي الجتماعي للجالية البنجالد�سية2

1995700م�سقطالنادي الجتماعي للجالية ال�سودانية3

1997170م�سقطالنادي الجتماعي للجالية ال�سريلنكية4

1998412م�سقطالنادي الجتماعي للجالية الباك�ستانية5

2002136م�سقطالنادي الجتماعي للجاليات الفلبينية6

2005472م�سقطالنادي الجتماعي للجالية امل�سرية7

2006115�ساللةالنادي الجتماعي للجالية الأردنية8

1996388�ساللةفرع النادي الجتماعي للجالية الهندية9

1997141�ساللةفرع النادي الجتماعي للجالية ال�سودانية10

2869الإجمالـــــــــي

امل�سدر:وزارة التنمية الجتماعية

ال�سلطنة  حكومة  اهتمام  اإن 

بتفعيل منظومة العمل املدين، 

ال�سيا�سي  التطور  عن  يعرب 

ت�سلكه  الذي  التدريجي 

ال�سلطنة منذ عام 1970
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اإىل  مقتنعا  يزال  ل  املجتمع  اأن  بحكم  واحلكومة، 

حد كبري بالدور الذي تقوم به احلكومة.

تنجم  والتي  املتاحة  املادية  الإمكانيات  �سعف   -

جزئيا عن قلة اأعداد الأع�ساء.

تنظم  التي  القانونية  الت�سريعات  بع�ض  حاجة   -

مع حالة  تن�سجم  يجعلها  املراجعة مبا  اإىل  عملها 

يف  مبا  ال�سلطنة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية 

ذلك التنمية ال�سيا�سية.

للموارد  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تاأهيل  �سعف   -

الب�سرية للقيام بدورها يف العمل التطوعي.

الإعالم عامل مهم ورئي�سي يف الرتويج ملوؤ�س�سات   -

املجتمع املدين ، لذا فان غياب اأو حمدودية دوره 

 ، تطورها  اأمام  عائقا  ي�سكل   ، اأن�سطتها  دعم  يف 

ويظل اجلهد حم�سورا يف اإطار تلك املوؤ�س�سات. 

عدم وجود تخ�س�سات جديدة يف علوم ال�سيا�سة   -

والعالقات الدولية يف اجلامعات العمانية   لرت�سيخ 

الوعي اجلماعي باأهمية التحرك نحو بناء جمتمع 

واع ومدرك حلقوقه ، وقادر على التفاعل يف �سياق 

امل�ساركة يف عملية التنمية.

�سرورة العمل على تطوير وتفعيل العمل التطوعي   -

يف ال�سلطنة.

�سعف القدرات املوؤ�س�سية فيما يخ�ض تطوير اآليات   -

احلكومية  غري  املنظمات  وكوادر  قيادات  اختيار 

وتدريب الن�سطاء و الأع�ساء اجلدد على مهارات 

امل�ساركة والعمل التطوعي والقيادة.

الإطار )10- 4( :  مدى اهتمام العمانيني 

بال�سيا�سة وال�سوؤون الوطنية

وزارة  اأجرته  الذي  العاملي  ال�سحي  امل�سح  �سياق  يف 

مت   ، الجتماعي  الرتابط  باب  ويف   2009 عام  ال�سحة 

بال�سيا�سة  العمانيني  اهتمام  مدى  عن  اأ�سئلة  توجيه 

وال�سوؤون الوطنية. وكانت النتائج اأن 8.5% منهم كانوا 

مهتمني جدا و19.7% مهتمني و24.2% مهتمني بدرجة 

مهتمني  غري  و%18  مهتمني  غري  و%29.6  متو�سطة 

متاما.

اأما عند توجيه ال�سوؤال اإىل كبار ال�سن العمانيني،  فان 

اهتمام  لهم  كان  منهم   %24.6 اأن  اأظهرت  النتائج 

�سوتوا  منهم   %32.7 وان  الوطنية  وال�سوؤون  بال�سيا�سة 

يف اآخر انتخابات.
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اخلال�سة 

1-  اإن اإدارة �سوؤون املجتمع والدولة اإدارة �سليمة مرهونة 

الفاعلة  القوى  بني  ومتوازنة  �سحية  عالقات  بقيام 

الدولة  وهي  التنمية،  يف  ال�سراكة  منها  تتاألف  التي 

ميالد  ارتبط  املدين.لقد  واملجتمع  اخلا�ض  والقطاع 

مفهوم املجتمع املدين بن�ساأة وتطور الدولة احلديثة، 

مما يعني، اأنه ل ميكن التفكري يف املجتمع املدين بدون 

بل  حكم  موؤ�س�سة  لي�ض  املدين  الدولة.فاملجتمع  وجود 

هو ن�ساط يقوم على ثقافة التطوع ويعمل عرب نا�سطيه 

على اإذكاء روح العمل اجلماعي و�سد الفراغات التي 

ل ت�ستطيع الدولة مالأها. 

هي  ولزالت  كانت  عمان  يف  الدولة  اأن  من  بالرغم    -2

املحرك الأ�سا�سي لعمليات التغيري يف املجتمع العماين 

اإقرارا  اأن هنالك  اإل  �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا، 

القطاع  الآخرين وهما  ال�سريكني  ادوار  اإىل  باحلاجة 

الت�سريعات  تطورت  كذلك  املدين.  واملجتمع  اخلا�ض 

ب�سدور  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  ن�ساط  تنظم  التي 

منها  املزيد  بت�سكيل  ت�سمح  التي  القوانني  العديد من 

العمل  قانون  تعديل  مت  حيث  اكرب.  دورا  واإعطاءها 

يف العام 2006  والذي مينح مبوجبه العاملون يف اأية 

عمالية  واحتادات  عمالية  نقابة  ت�سكيل  حق  من�ساة 

ويعترب   . عمان  �سلطنة  لعمال  عام  احتاد  وت�سكيل 

يف  الإنتاج  لأطراف  الثالثي  للت�سكيل  ا�ستكمال  ذلك 

ال�سلطنة وفقا ملعايري العمل العربية والدولية.

3-  �سهد العام 2000 نقلة حقيقية يف م�سرية املجتمع املدين 

ب�سدور قانون اجلمعيات الأهلية، ثم اتبعه عام 2008 

دعما  �سكل  مما  الإن�سان  حقوق  جلنة  قانون  �سدور 

حقيقيا لهذا التوجه.وقد اأن�ساأت جلنة وطنية حلقوق 

الإن�سان  عام 2008 تتبع جمل�ض الدولة. ولتعزيز نهج 

عام  يف  �سدر   ، ال�سلطنة  يف  الإن�سان  حقوق  حماية 

2008 قانون مكافحة الجتار بالب�سر. وقد اأدخلت عدة 

تعديالت على نظام جمل�ض ال�سورى مبوجب املر�سوم 

تعديالت  اأدخلت  ثم   ،  2003/74 رقم  ال�سلطاين 

جديدة مبوجب املر�سوم رقم 99 لعام 2011 .

تتكون موؤ�س�سات املجتمع املدين احلديثة يف ال�سلطنة    -4

من :

 52 عددها  بلغ  العمانية:التي  املراأة  جمعيات   -

اأ�سكال  اأهم  من  ،وتعترب    2009 عام  يف  جمعية 

اأرجاء  يف  تنت�سر  وهي  التطوعي،  الن�سائي  العمل 

ال�سلطنة.

اجلمعيات اخلريية :وبلغ عددها 12 جمعية يف عام   -

تقدمي  بهدف  اإن�ساوؤها  يتم  جمعيات  وهي   ،2009

خدمات متنوعة ل�سرائح املجتمع املختلفة. وتتواجد 

جميع هذه اجلمعيات يف العا�سمة م�سقط.

اجلمعيات املهنية: وبلغ عددها 21 جمعية يف عام    -

املجتمع  موؤ�س�سات  اأهم  بني  من  وتعترب   ،  2009

متار�ض  بان  لها  الفر�سة  اإتاحة  املدين.ولغر�ض 

الأمر  يقت�سي  قد    ، اأف�سل  ب�سكل  التنموي  دورها 

عملها  تقيد  التي  الت�سريعات  بع�ض  مراجعة 

واملحامني  وال�سحفيني  الأطباء  جمعيات  وخا�سة 

تواجه  اجلمعيات  فهذه   . واملقاولني  واملهند�سني 

�سعوبات ناجمة عن رف�ض بع�ض املوؤ�س�سات اعتماد 

خالل  من  املهنية  للممار�سة  كاأ�سا�ض  اجلمعيات 

اأن العرف ال�سائد  اإعطاء الرخ�ض ملزاولة املهنة. 

تعتمد  بان  للنقابات  اأو   للجمعيات  يجيز  دوليا 

ثم  ومن  املهنة،  ملمار�سة  اأوىل  كمحطة  الأع�ساء 

امل�سادقة عليها من قبل اجلهات احلكومية.  

منظومة  ال�سلطنة  دخلت  املهنية:  النقابات   -

ال�سلطاين  املر�سوم  ب�سدور  العمالية  النقابات 

عام  العمل  قانون  وتعديالت   )2003/35( رقم 

2006 ،التي اأعطت احلق للعاملني بت�سكيل نقابات 

العام  الحتاد  واإن�ساء  عمالية  واحتادات  عمالية 

لعمال ال�سلطنة. ويوجد يف ال�سلطنة حاليا ما يربو 

النقابات والحتاد  نقابة عمالية.وتتحمل  على 70 

للعاملني  الإنتاجية  الكفاءة  تعزيز  م�سوؤوليات 

رعاية  مع  بالتوازي  وتطويرهم  بهم  والرتقاء 

م�ساحلهم ، والهتمام بال�سالمة وال�سحة املهنية 

و�سمان العمل الالئق.

- اأندية اجلاليات: وهي موؤ�س�سات ذات تنظيم م�ستمر 

عمانيني  غري  طبيعيني  اأ�سخا�ض  عدة  من  تتاألف 

املجالت  يف  اأع�سائها  رعاية  منها  الغر�ض  يكون 

احل�سول  دون  والرتفيهية  والثقافية  الجتماعية 

على ربح مادي.

اإن العمر الزمني ملوؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�سلطنة    -5

ق�سري مما يجعل من ال�سعب احلكم على ن�ساطاتها 

النظام  فان  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  كفاءتها.  ومدى 

ال�سيا�سي العماين يتبنى نظام دولة الرفاه مما جعل 

عن  م�سوؤولة  احلكومة  اأن  فكرة  على  يرتبى  املواطن 

كل الواجبات التاأ�سي�سية اإ�سافة اإىل الدعم  والرعاية 

ومنو  �سري  طبيعة  على  �سلبا  ذلك  اثر  والرقابة.لقد 

موؤ�س�سات املجتمع املدين ، اإذ زرع التكالية يف نفو�ض 

فئات كثرية من املجتمع واأحيانا حتى يف نفو�ض بع�ض 

اأع�ساء هذه املوؤ�س�سات.
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ملحق التعاريف و امل�سطلحات

دليل اأ�سعار امل�ستهلك : متو�سط �سعر �سلة ال�سلع واخلدمات 

التي ت�سرتيها الأ�سر املعي�سية، وهذه ال�سلة تختلف بني بلد 

واآخر وميكن اإن تكون ثابتة اأو اإن تتغري على فرتات زمنية 

اأ�سعار امل�ستهلك تعني تغريًا يف  معينة، والتغريات يف دليل 

القيمة اأحلقيقية للنقد)القوة ال�سرائية(

متو�سط  يقي�ض  مركب  دليل  الب�سرية:  التنمية  دليل 

هي  الب�سرية  للتنمية  اأ�سا�سية  اأبعاد  ثالثة  يف  الجنازات 

احلياة املديدة وال�سحية واملعرفة وامل�ستوى املعي�سي الالئق 

وتت�سمن املالحظة الفنية )1( يف ملحق املالحظات الفنية، 

تفا�سيل عن كيفية ح�ساب هذا الدليل.

نف�سها  الوظيفة  له  دليل  الهجني:  الب�سرية  التنمية  دليل 

الإملام  معدل  ي�ستخدم  ولكنة  الب�سرية  التنمية  لدليل 

لبناء  باملدار�ض  الإجمايل  واللتحاق  والكتابة  بالقراءة 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ون�سيب  التعليم  دليل 

لبناء موؤ�سر الدخل وي�ستخدم هذا الدليل لتحليل اإجتاهات 

ال�سابقة  املكونات  بنف�ض  يحت�سب  انه  الب�سرية.اأي  التنمية 

ولكن با�ستخدام ال�سيغة اجلديدة)الو�سط الهند�سي(.

امل�ساواة: قيمة  دليل التنمية الب�سرية معدل بعامل عدم 

دليل التنمية الب�سرية معدلة بعامل عدم امل�ساواة يف الأبعاد 

 )  2  ( الفنية  املالحظة  تت�سمن  الب�سرية،  للتنمية  الثالثة 

ح�ساب  كيفية  عن  تفا�سيل   ، الفنية  املالحظات  ملحق  يف 

هذا الدليل.

يعي�سون  الذين  ال�سكان  ن�سبة  الأبعاد:  املتعدد  الفقر  دليل 

حالة الفقر املتعدد الأبعاد معدلة ب�سدة اأوجه احلرمان.

الفارق  يقي�ض  مركب  دليل  اجلن�سني:  بني  الفوارق  دليل 

ال�سحة   : الب�سرية  للتنمية  اأبعاد  ثالثة  يف  الجنازات  يف 

عن  والناجم  القت�سادي،  والن�ساط  والتمكني  الإجنابية 

عدم امل�ساواة بني اجلن�سني. وتت�سمن املالحظة الفنية )3( 

يف ملحق املالحظات الفنية ، تفا�سيل حول كيفية ح�ساب 

هذا الدليل.

متو�سط   : الأبعاد  املتعدد  الفقر  حالة  يف  احلرمان  �سدة 

ن�سبة احلرمان الذي يعاين منه الأ�سخا�ض الذين يعي�سون 

يف الفقر املتعدد الأبعاد.

ال�سعرات  متو�سط النق�ض يف  �سدة احلرمان من الغذاء: 

احلرارية الذي يعاين منه ال�سكان الذين هم يف و�سع �سوء 

من  اليومية  للمتطلبات  املئوية  بالن�سبة  حم�سوبًا  التغذية، 

الطاقة الغذائية، وفى ارتفاع هذا املتو�سط دليل على �سدة 

احلرمان من الغذاء.

قيمة دليل التنمية الب�سرية غري املرتبطة بالدخل: قيمة 

اأ�سا�ض دليل متو�سط  املح�سوبة على  الب�سرية  التنمية  دليل 

العمر املتوقع عند الولدة والتعليم فقط.

التي  ال�سنوات  عدد  الولدة:  عند  املتوقع  العمر  متو�سط 

معدلت  اأمناط  بقيت  اإذا  جديد  مولود  يعي�سها  اأن  يتوقع 

على  ولدته  حني  العمرية  الفئات  ح�سب  امل�سجلة  الوفاة 

حالها طيلة فرتة حياته.

التعليم  �سنوات  عدد  متو�سط  الدرا�سة:  �سنوات  متو�سط 

التي ح�سل عليها الأ�سخا�ض الذين هم يف �سن 25 �سنة وما 

فوق، ا�ستنادا اإىل م�ستوى التح�سيل العلمي لل�سكان حم�سوبًا 

ب�سنوات الدرا�سة التي يفرت�ض اأن مي�سيها الطالب يف كل 

مرحلة من مراحل التعليم. و ميكن اأن حت�سب مبا�سرة من 

و  لالأفراد  التعليمية  احلالة  باإ�ستخدم  اأو  الأ�سرية  امل�سوح 

ح�ساب عدد ال�سنوات  التي يفرت�ض اأن مي�سيها الطالب يف 

كل مرحلة من مراحل التعليم.

الدرا�سة  �سنوات  عدد  املتوقع:  الدرا�سة  �سنوات  متو�سط 

التي يتوقع اأن يتلقاها طفل يف �سن الدخول اإىل املدر�سة مع 

افرتا�ض بقاء اأمناط ن�سب اللتحاق ح�سب الفئات العمرية 

كما هي طيلة حياة الطفل.

معامل جيني للدخل: قيا�ض الفارق يف توزيع الدخل )اأو 

معني  بلد  يف  املعي�سية  والأ�سر  الإفراد  بني  ال�ستهالك( 

لورنز  منحنى  ويدل  التام،  املت�ساوي  التوزيع  اإىل  ن�سبة 

العدد  الدخل مقابل  الرتاكمية ملجموع  املئوية  الن�سبة  على 

الأ�سد  الأ�سرة  اأو  بالفرد  ابتداء  منه  للم�ستفيدين  املرتاكم 

فقرًا. ويقي�ض دليل جيني امل�ساحة بني منحنى لورنز واخلط 

بالن�سبة  الفارق  ويح�سب هذا  املطلقة.  للم�ساواة  املفرت�ض 

املئوية للم�ساحة التي هي دون اخلط ، والنقطة �سفر ت�سري 

اإىل امل�ساواة املطلقة والنقطة 100 اإىل انعدام امل�ساواة

الن�سبة الإجمالية لاللتحاق باملدار�س: جمموع امللتحقني 

يكن  اأيا  التعليم  مراحل  من  معينة  مرحلة  يف  باملدار�ض 

العمر. وحت�سب بالن�سبة املئوية لعدد الأ�سخا�ض الذين هم 
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يف �سن الدرا�سة يف هذه املرحلة.

معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار: ن�سبة ال�سكان 

الذين هم يف �سن 15 �سنة وما فوق الذين ميلكون القدرة 

على كتابة مقطع ق�سري و�سهل عن حياتهم اليومية وقراءته 

وفهمه.

ال�سكان يف �سن  ن�سبة  العاملة:  القوى  امل�ساركة يف  معدل 

العمل) الفئات العمرية 15 - 64 �سنة( املنخرطني يف �سوق 

العمل اإما عاملني واإما باحثني عن عمل.

اللواتي  للن�ساء  الولدات  عدد  املراهقات:  خ�سوبة  معدل 

من  امراأة   1000 لكل  عاما  15و19  بني  اأعمارهن  ترتاوح 

العمر نف�سه.

معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة: احتمال الوفاة 

يف ال�سنوات اخلم�ض التي تلي الولدة لكل 1000 من املواليد 

ا�ستنادًا اإىل معدلت الوفيات احلالية لهذه الفئة.

 100 لكل  الأمهات  وفيات  عدد  الأمهات:  وفيات  معدل 

األف ولدة حية، وتندرج يف هذه اخلانة، وفاة املراأة خالل 

فرتة احلمل اأو بعد 42 يوما على انتهاء احلمل اأيا تكن مدة 

من  اثر  اأي  اأو  باحلمل  يتعلق  �سبب  ولأي  موقعه  اأو  احلمل 

اآثاره اأو اأي نق�ض يف الرعاية الالزمة له. وت�ستثنى من هذا 

يتعلق  ل  حلادث  نتيجة  تكون  التي  الوفاة  حالت  التعريف 

باحلمل.

الأوىل من  ال�سنة  الوفاة يف  احتمال  الر�سع:  وفيات  معدل 

الولدة لكل 1000 من املواليد .

الإبعاد:  املتعدد  الفقر  من  يعانون  الذين  ال�سكان  ن�سبة 

اأ�سل  من   3 يف  احلرمان  من  تعاين  التي  ال�سكان  ن�سبة 

املتعدد  الفقر  دليل  لبناء  ت�ستخدم  مرجحة  موؤ�سرات   10

الإبعاد.

جمموع  الإجمايل:  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�سيب 

التي يحققها جميع املنتجني يف القت�ساد  القيمة امل�سافة 

منها  )خم�سوما  املنتجات  على  ال�سرائب  اإليه  ت�ساف 

الدعم( التي ل تدخل يف ح�ساب قيمة الإنتاج ي�ساف اإليه 

العاملني  )تعوي�سات  اخلارج  من  الوارد  الأويل  الدخل 

يف  ال�سكان  جمموع  على  مق�سومًا  الأمالك(  وعائدات 

منت�سف ال�سنة . والقيمة امل�سافة هي الناجت ال�سايف لكل 

الو�سيطة.  الإنتاج  عنا�سر  وطرح  النواجت  جمع  بعد  قطاع 

وعندما حت�سب هذه القيمة مبعادل القوة ال�سرائية بالدولر 

الأمريكي حتول اإىل قيمة الدولر املعتمدة دوليًا على اأ�سا�ض 

الإجمايل  املحلي  الناجت  ذاتها على  ال�سرائية  القوة  معادل 

التي يتمتع بها الدولر يف الوليات املتحدة الأمريكية .

ن�سيب الفرد من الناجت املحلى الإجمايل: الناجت املحلي 

الإجمايل بالدولر الأمريكي  مق�سومًا على جمموع ال�سكان 

يف منت�سف ال�سنة. وعندما يعرّب عنه مبتو�سط معدل النمو 

ال�سنوي ي�ستخدم الك�سر الأ�سغر من معدل النمو ال�سنوي مع 

البيانات الثابتة لن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

بوحدات العملة املحلية.

انت�سار النق�س يف التغذية: ن�سبة الأ�سخا�ض الذين يكون 

احلد  من  با�ستمرار  اقل  الغذائية  الطاقة  من  ا�ستهالكهم 

الأدنى املطلوب لعي�ض حياة �سحية والقيام بن�ساط ج�سدي 

خفيف بوزن مقبول ن�سبة اإىل الطول.

التدفقات ال�سافية لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر: التدفقات 

ال�سافية للح�سول على ن�سبة من الأ�سهم تعادل اأو تفوق 10 

يف املائة من جمموع الأ�سهم التي تتمتع بحق الت�سويت يف 

�سركة معينة مقرها خارج نطاق بلد امل�ستثمر اأو اقت�ساده. 

الأرباح  ا�ستثمار  واإعادة  الأ�سهم  مال  را�ض  جمموع  وهي 

ورا�ض املال الطويل الأجل والق�سري الأجل حم�سوبا بالن�سبة 

املئوية من الناجت املحلي الإجمايل.

كثافة الأطباء : عدد الأطباء مبا يف ذلك اأطباء ال�سحة 

العامة واملتخ�س�سني ، لكل10.000 �سخ�ض.

ال�سكان الذين ترتاوح  معدل الإعالة : معدل املعالني من 

اأعمارهم بني �سفر و 14 عاما وكبار العمر من �سن 65 وما 

فوق �سن العمل )15 - 64 عاما( لكل 100 �سخ�ض ترتاوح 

اأعمارهم بني15 و 64.

معدل   : املعّدلة(  ال�سافية  )املدخرات  الأ�سيل  الدخار 

الدخل  من  املئوية  بالن�سبة  معني،  اقت�ساد  يف  املدخرات 

را�ض  يف  ال�ستثمارات  ح�ساب  بعد  الإجمايل،  القومي 

الناجمة  والأ�سرار  الطبيعية  املوارد  ونفاد  الب�سري  املال 

تعني  ال�سالبة  املعدلة  ال�سافية  واملدخرات  التلوث.  عن 

غري  م�سار  على  والقت�ساد  تراجع  يف  الرثوة  جمموع  اأن 

م�ستدام.

معدل البطالة )الباحثون عن عمل(: ن�سبة القوى العاملة 

يف الفئات العمرية 15 �سنة وما فوق التي ل متار�ض عمال 

جاهزة  ولكنها  اخلا�ض  للح�ساب  عمال  اأو  الأجر   مدفوع 

للعمل وقد قامت بخطوات معينة بحثا عن عمل لقاء اجر اأو 

عمل للح�ساب اخلا�ض.

ن�سبة الإعادة يف التعليم البتدائي: عدد  الطالب املعيدين 

ملرحلة التعليم الإبتدائي لعام درا�سي ما معربًا عنه كن�سبة 

العام  يف  الإبتدائي  التعليم  يف  املقيدين  عدد  من  مئوية 

الدرا�سي ال�سابق.

الن�سبة ال�سافية لاللتحاق باملدار�س : معدل امللتحقني يف 
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مرحلة معينة من مراحل التعليم من الفئة العمرية املحددة 

العمرية  الفئة  يف  ال�سكان  عدد  جمموع  من  املرحلة  لهذه 

نف�سها.

معدل انت�سار و�سائل منع احلمل ،على خمتلف اأنواعها: 

اللواتي  عاما(   49  -  15( الإجناب  �سن  يف  الن�ساء  ن�سبة 

ي�ستخدمن و�سائل منع احلمل اأكانت حديثة اأو تقليدية.

التي  امل�سافة  القيمة  جمموع   : الإجمايل  املحلي  الناجت 

يحققها جميع املنتجني يف القت�ساد ت�ساف اإليه ال�سرائب 

التي ل تدخل يف  الدعم(  املنتجات )خم�سوما منها  على 

ح�ساب قيمة الإنتاج ول تقتطع منه اأية قيمة تعادل ا�ستهالك 

 . الطبيعية  املوارد  تدهور  اأو  امل�سنعة  املال  را�ض  اأ�سول 

جمع  بعد  قطاع  لكل  ال�سايف  الناجت  هي  امل�سافة  والقيمة 

النواجت وطرح عنا�سر الإنتاج . وعندما حت�سب هذه القيمة 

بالدولر الأمريكي حتول با�ستخدام �سعر ال�سرف الر�سمي 

وفقا ل�سندوق النقد الدويل . وي�ستخدم عامل بديل للتحويل 

يف حال اعترب �سعر ال�سرف بعيدا كثريا عن ال�سعر املعتمد 

يف املعامالت اجلارية بالعمالت الأجنبية وتداول املنتجات . 

وعندما حت�سب هذه القيمة مبعادل القوة ال�سرائية بالدولر 

الأمريكي حتول اإىل قيمة الدولر املعتمدة دوليا على اأ�سا�ض 

ال�سرائية  القوة  الدويل  وللدولر   . ال�سرائية  القوة  معادل 

الدولر  بها  يتمتع  التي  الإجمايل  املحلي  الناجت  ذاتها على 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون خط فقر الدخل:الن�سبة 

املئوية لل�سكان الذين يعي�سون دون خط الفقر )وهو 1.25 

الفقر  خط  اأو  اليوم  يف  ال�سرائية  القوة  مبعادل  دولر 

تعتربه  الذي  اخلط  هو  الوطني  الفقر  وخط  الوطني( 

وت�ستند  البلد  يف  الفقر  لقيا�ض  مالئما  معني  بلد  �سلطات 

ال�سكان  جمموعات  تقديرات  على  الوطنية  التقديرات 

امل�ستمدة من م�سوح الأ�سر املعي�سية.

الولدات باإ�سراف جهاز طبي متخ�س�س: ن�سبة الولدات 

اأطباء  )من  متخ�س�ض  طبي  جهاز  باإ�سراف  جتري  التي 

الرعاية  تامني  على  قادر  ومتدرب  وقابالت(  وممر�سات 

الولدة  بعد  وما  والولدة  احلمل  فرتة  يف  للمراأة  الالزمة 

وي�ستثنى من هذه الن�سبة عدد الولدات التي جتري برعاية 

تقليدية �سواء اأتوفر التدريب اأم ل.

النوم  ي�سمل  الوقت:  م�سح  يف  وال�سرتخاء  النوم 

وال�سرتخاء اأو حماولة النوم �سواء كان ذلك خالل النهار 

اأو اأثناء الليل. 

ال�سفوف من )1 - 6( : الإبتدائية

ال�سفوف من )7 - 9( : الإعدادية

ال�سفوف من )10 - 12( : الثانوية

املناطق:

حتول  والذي  ال�سلطنة  يف  الإداري  التق�سيم  ا�سكال  اأحد 

ال�سلطاين  املر�سوم  �سدور  عند  املحافظات  م�سمى  اإىل 

2011/14 بتاريخ 10/26 2011.
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1- ح�ساب دليل التنمية الب�سرية

مفهوم التنمية الب�سرية اأعمق واأغنى كثريًا من اأن ينعك�ض يف اأي دليل مركب اأو حتى يف جمموعة مف�سلة من املوؤ�سرات 

الإح�سائية . ومع ذلك فاإن دليل التنمية الب�سرية هو اأداة  مفيدة لتب�سيط واقع معقد - وهذا هو ما ي�سعى اإليه دليل التنمية 

الب�سرية . فهو  قيا�ض يخت�سر الجنازات التي يحققها بلد معني على �سعيد التنمية الب�سرية يف ثالثة اأبعاد رئي�سية هي 

احلياة املديدة وال�سحية واكت�ساب املعرفة وم�ستوى املعي�سة الالئق. و الدليل هو املتو�سط الهند�سي ملجموعة الأدلة التي 

تقي�ض الإجنازات املحققة يف كل بعد من الإبعاد الثالثة.

الإجنازات املحققة وفقًا لبعد احلياة املديدة وال�سحية تقا�ض مبتو�سط العمر املتوقع عند الولدة،  

الإجنازات املحققة وفقًا لبعد اكت�ساب املعرفة تقا�ض مبوؤ�سرين هما متو�سط �سنوات الدرا�سة و متو�سط �سنوات الدرا�سة   

املتوقع،

 ملحق املالحظات الفنية

219امللحق الإح�صائي

قيا�س اأدلة التنمية الب�صرية – ر�صم بياين

املالحظات الفنية

دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
معدالً بعامل 
عدم امل�ساواة

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

دليل الفقر 
املتعدد االأبعاد

االأبعاد

املوؤ�رشات

دليل البُعد

االأبعاد

املوؤ�رشات

التوزيع

الدليل معدالً 
بعامل عدم

امل�ساواة

االأبعاد

املوؤ�رشات

دليل البُعد

االأبعاد

املوؤ�رشات

مقايي�س الفقر

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

دليل متو�سط 
العمر املتوقع

�سنوات الدرا�سةالتغذية         وفيات االأطفال

عدد ال�سكان حّدة الفقر 

االأطفال 
امللتحقون
باملدر�سة

املراحي�ض   املياه   الكهرباء   االأر�ض   االأ�سول وقود
 الطهو

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

متو�سط 
العمر املتوقع

دليل متو�سط العمر املتوقع 
معدالً بعامل عدم امل�ساواة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

دليل التعليم

�سنوات الدرا�سة

دليل التعليم معدالً 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل الدخل القومي االإجمايل

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل 
)مبعادل القوة ال�رشائية حم�سوباً بالدوالر االأمريكي(

ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل 
)مبعادل القوة ال�رشائية حم�سوباً بالدوالر االأمريكي(

الدخل/اال�ستهالك

دليل الدخل معدالً بعامل عدم امل�ساواة

احلياة املديدة وال�شحية      اكت�شاب املعرفة      م�شتوى املعي�شة الالئق

احلياة املديدة وال�شحية      اكت�شاب املعرفة      م�شتوى املعي�شة الالئق

ال�شحة        املعرفة       م�شتوى املعي�شة

التمكني               �شوق العمل ال�شحة    

دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

     دليل الفوارق بني اجلن�شني

دليل الفقر املتعدد االأبعاد

معدل وفيات 
االأمهات

دليل متكني املراأةدليل ال�سحة االإجنابية لدى املراأة

قيمة الدليل للرجل قيمة الدليل للمراأة  

دليل م�ساركة املراأة 
يف �سوق العمل

دليل م�ساركة الرجل دليل متكني الرجل
يف �سوق العمل

ال�سكان االإناث والذكور من ذوي 
التح�سيل العلمي الثانوي على االأقل

معدل خ�سوبة 
املراهقات

ح�سة الن�ساء والرجال من 
مقاعد املجل�ض النيابي

معدل م�ساركة الن�ساء 
والرجال يف القوى العاملة

امل�سدر:تقرير التنمية الب�سرية يف العامل2010.
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الإجنازات املحققة وفقٌا لبعد م�ستوى املعي�سة الالئق تقا�ض بن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل.  

ويبني دليل التنمية الب�سرية امل�سافة التي يتعني  على البلد اأن يقطعها لي�سل اإىل القيمة املمكنة الق�سوى البالغة 1 ، ويتيح 

اإجراء مقارنات بني البلدان . والفارق بني القيمة املمكنة والق�سوى لدليل التنمية الب�سرية والقيمة التي يحققها  اأي�سًا 

البلد ح�سب دليل التنمية الب�سرية يبني عجز البلد من حيث دليل التنمية الب�سرية . ويتمثل التحدي بالن�سبة لكل بلد يف 

الب�سرية .  التنمية  العام لأي بلد يف جمال  التقدم  الب�سرية يقي�ض  التنمية  اإن دليل  اإيجاد و�سائل للحد من هذا العجز . 

وبعبارة اأخرى ت�سري قيمة دليل التنمية الب�سرية لكل بلد اإىل مدى ال�سوط الذي ما زال يتعني عليه اأن يقطعه ليبلغ اأهدافًا 

للجميع ، وتوفري م�ستوى معي�سة  التعليم  اإمكانية احل�سول على  واإتاحة   حمددة هي : متو�سط عمر قدره 83.2 عامًا ، 

لئق . ويختزل دليل التنمية الب�سرية كل هذه املوؤ�سرات الأ�سا�سية الثالثة اإىل مقيا�ض عام عن طريق قيا�ض الإجناز يف كل 

موؤ�سر باعتباره امل�سافة الن�سبية من الهدف املن�سود . ويجرى حتويل القيمتني الق�سوى والدنيا لكل متغري اإىل مقيا�ض يبداأ 

من �سفر اإىل 1 ، بحيث يكون كل بلد عند نقطة ما على هذا املقيا�ض .

م�سادر البيانات 

لالإح�ساءات  العامة  )املديرية   ، ال�سكان  جلميع  و  للعمانيني  احلياة  جداول   : الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�سط   

الجتماعية، وزارة القت�ساد الوطني امللغاة(.

متو�سط �سنوات الدرا�سة: م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2009 /2010 ، حيث يوفر هذا امل�سح بيانات تف�سيلية عن عمر   

الفرد بنجاح،  اأمتها  التي  الدرا�سة  بالتعليم و عدد �سنوات  التحاقهم  و  الأ�سرة و جن�سياتهم  اأفراد  و نوع كل فرد من 

)املديرية العامة لالإح�ساءات الجتماعية، وزارة القت�ساد الوطني امللغاة(.

متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع: م�سح دخل و نفقات الأ�سرة ، حيث يوفر هذا امل�سح بيانات تف�سيلية عن عمر و نوع كل   

فرد من اأفراد الأ�سرة و جن�سياتهم و التح�سيل التعليمي ح�سب اجلن�ض والفئة العمرية . وهذه البيانات واردة يف �ست 

فئات ، هي : ل تعليم ، تعليم ابتدائي، تعليم اإعدادي، تعليم ثانوي والتعليم العايل. وت�ستخدم معلومات خا�سة حول 

مدة الدرا�سة يف كل مرحلة حل�ساب التقديرات،) املديرية العامة لالإح�ساءات الجتماعية، وزارة القت�ساد الوطني 

امللغاة(.

القوة  تعادل  ا�ستخدام معامل  اإىل  اإ�سافة   ، ال�سنوية   الإح�سائية  :الكتب  الإجمايل  القومي  الدخل  الفرد من  ن�سيب   

ال�سرائية على اأ�سا�ض الريال العماين=0.304 دولر اأمريكي.  و حل�ساب ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل 

للعمانيني  فقد مت تق�سيم الرقم الوارد يف الكتاب الإح�سائي ال�سنوي عن ال�سكان اإجماًل ، بني العمانيني و الوافدين 

طبقا لتق�سيم ن�سيب الفرد من دخل الأ�سرة بينهما من واقع  م�سح نفقات ودخل الأ�سرة عام 2009 . 

تكوين الأدلة يف الإبعاد الثالثة 

      يبداأ تكوين الدليل ببناء اأدلة فرعية لكل بعد. وحتدد قيمة ق�سوى وقيمة دنيا ) اأي معامل مرجعية للقيا�ض( لكل موؤ�سر 

اأ�سا�سي لتحويل املوؤ�سرات اإىل دليل ترتاوح قيمته بني �سفر وواحد. ومبا اأن املتو�سط الهند�سي ي�ستخدم حل�ساب املجموع 

حددت  وقد  زمنيتني.  فرتتني  اأو  بلدين  املئوية(بني  )بالن�سبة  الن�سبية  املقارنة  على  تاأثري  اأي  الق�سوى  للقيمة  يكون  ،ل 

القيمة الق�سوى على اأ�سا�ض القيمة الق�سوى ،و الدنيا اإ�ستنادا اإىل القيم  التي �سجلتها املوؤ�سرات خالل الفرتة الزمنية 

1980 - 2010.  اأما القيمة الدنيا فتوؤثر على املقارنة ، وبالتايل ت�ستخدم القيمة التي تعترب احلد الدنى الالزم لال�ستمرار 

يف احلياة اأو القيمة التي تعادل �سفر . ويحت�سب التقدم بال�ستناد اإىل احلد الدنى الذي يحتاج اإليه املجتمع لال�ستمرار 

.  وكما حدد تقرير التنمية الب�سرية يف العامل 2010  ا�ستخدمنا القيمة الدنيا علي النحو التايل : 20 �سنة ملتو�سط العمر 

املتوقع عند الولدة و�سفر عام لكال املتغريين يف التعليم و 163 دولر اأمريكي لن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل. 

وي�ستند احلد الدنى ملتو�سط العمر املتوقع اإىل الأدلة امل�سجلة على فرتة زمنية طويلة. اأما التعليم فيمكن لأي جمتمع اأن 

الدنى  باحلد  تاأمينه  ال�سروري  الدخل، فمن  اأما  ب�سفر.  للمتغريين  الأدنى  قيمة احلد  ولذالك حددت   ، بدونه  ي�ستمر 

الدنيا امل�سجلة يف املا�سي )زمبابوي يف عام 2008(، )انظر اجلدول  القيمة  اأمريكيا هي  البقاء، و163 دولرا  ل�سمان 

التايل( .
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البعد

احلد الأدنىاحلد الأق�سى امل�سجل

البلدالقيمةالبلدالقيمة

20اليابان83.2متو�سط العمر املتوقع عند الولدة

0الوليات املتحدة الأمريكية13.2متو�سط �سنوات الدرا�سة

0ا�سرتاليا20.6متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع

0نيوزيلندة0.95دليل التعليم املركب

زميبابوي163الإمارات العربية املتحدة108211ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل

بعد حتديد القيم الق�سوى والدنيا، حت�سب الأدلة الفرعية اخلا�سة بكل ُبعد على النحو التايل:

)1( قيمة البُعد=   القيمة الفعلية - القيمة الدنيا 
        القيمة الق�سوى - القيمة الدنيا 

)2(  1/3 . د الدخل 1/3( 
)د احلياة 1/3. د التعليم

 

قيمة البعد=

و يف بعد التعليم، ت�ستخدم املعادلة )1( لكل من املوؤ�سرين ثم يتم ح�ساب الو�سط الهند�سي لهما ، و يعاد تطبيق املعادلة 

)1( مرة ثانية. و بالن�سبة لدليل الدخل فقد اأ�ستخدم اللوغاريتم الطبيعي للقيم الفعلية الق�سوى والدنيا للدخل.

جتميع الأدلة الفرعية لتكوين دليل التنمية الب�سرية

دليل التنمية الب�سرية هو املتو�سط الهند�سي لأدلة الإبعاد الثالثة :

)1( قيمة البُعد=   القيمة الفعلية - القيمة الدنيا 
        القيمة الق�سوى - القيمة الدنيا 

)2(  1/3 . د الدخل 1/3( 
)د احلياة 1/3. د التعليم

احد  تعالج  وبالتايل   ، الب�سرية  التنمية  دليل  اأبعاد  الكامل بني خمتلف  ال�ستبدال غري  قابلية  املعادلة )2( على  تنطوي 

النتقادات املوجهة ملعادلة التجميع اخلطية حيث قابلية ال�ستبدال الكامل بني الأبعاد. 

ح�ساب دليل التنمية الب�سرية ل�سلطنة عمان- جملة ال�سكان

املوؤ�سر

73.59متو�سط العمر املتوقع عند الولدة )بال�سنوات(

8.07متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة للبالغني

12.95متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل 

)حم�سوبا مبعامل القوة ال�سرائية للدولر الأمريكي(

25653

0.848 = 20-73.59
              20-83.2  

دليل متو�سط العمر املتوقع =

0.611 =  0-8.07
             0-13.2  

دليل متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة = 

0.629 =  0-12.95
               0-20.6  

دليل متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة املتوقع = 

 
  0.652  =    0-0.611X0.629
                        0-0.951 دليل التعليم=

0.778 =   In(163)-In(25653)
              In(163)-In(108211)  

دليل الدخل= 

0.755  = 3  0.848 X 0.652 X 0.778 =دليل التنمية الب�سرية
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2- قيا�ض دليل التنمية الب�سرية معّدًل بعامل عدم امل�ساواة :

التنمية  اأبعاد  من  بعد  كل  يف  ال�سكان  بني  التوزيع  يف  التفاوت  امل�ساواة  عدم  بعامل  معدًل  الب�سرية  التنمية  دليل  يعالج 

الب�سرية وهذا الدليل قائم على جمموعة من الأدلة املركبة التي تبني التوزيع يف كل بعد ، اقرتحها فو�سرت ولبيز – كالفا 

و�سيكيلي )2005( ، على اأ�سا�ض جمموعة مقايي�ض عدم امل�ساواة التي و�سعها اتكين�سون )1970( .والدليل يف هذه احلالة 

 Alikre( هو املتو�سط الهند�سي للمتو�سطات الهند�سية جلميع ال�سكان يف كل بعد على حدة )ملزيد من التفا�سيل انظر

.)2010 and Foster

تقلي�ض  طريق  عن  الب�سرية  التنمية  دليل  اأبعاد  يف  التفاوت   ، امل�ساواة  عدم  بعامل  معدًل  الب�سرية  التنمية  دليل  ويبني 

)تخفي�ض(  متو�سط القيمة لكل بعد من الأبعاد وفقا مل�ستوى عدم امل�ساواة فيه . وت�ساوي قيمة دليل التنمية الب�سرية معدلٌ 

بعامل عدم امل�ساواة قيمة دليل التنمية الب�سرية الأ�سلي عندما تكون امل�ساواة تامة بني النا�ض، وتكون قيمته اأقل من قيمة 

الدليل الأ�سلي يف حالة عدم امل�ساواة. وبهذا املعنى ، يكون دليل التنمية الب�سرية معدًل  بعامل عدم امل�ساواة ، تعبريا عن 

امل�ستوى الفعلي للتنمية الب�سرية. بينما ميكن اعتبار دليل التنمية الب�سرية موؤ�سرًا للتنمية الب�سرية »املحتملة« )اأي امل�ستوى 

الأق�سى لدليل التنمية الب�سرية( الذي ميكن حتقيقه يف حال اإنتفاء عدم امل�ساواة و« الفارق« يف التنمية الب�سرية الذي 

يعزى اإىل عدم امل�ساواة هو الفرق بني دليل التنمية الب�سرية ودليل التنمية الب�سرية معدًل بعامل عدم امل�ساواة بالن�سبة 

املئوية.

م�سادر البيانات 

يعتمد دليل التنمية الب�سرية معدًل بعامل عدم امل�ساواة على م�سادر تف�سيلية للبيانات للح�سول على التوزيع الفعلي يف 

كل بعد ولقيا�ض التوزيع يف خمتلف الأبعاد، وحدات خمتلفة: فتوزيع الدخل  و�سنوات الدرا�سة يقا�ض على م�ستوى الأفراد 

اأما العمر املتوقع فاأنه ي�ستند اإىل فئات عمرية.

ويجرى تقدير عدم امل�ساواة يف التوزيع يف كل بعد من اأبعاد دليل التنمية الب�سرية يف ال�سلطنة لكل عن�سر من العنا�سر 

لالإح�ساءات  العامة  املديرية  لدى  متوفرة  اأدناه  البيانات  )جميع  بعد  لكل  املبينة  البيانات  م�سادر  وبح�سب  التالية 

الجتماعية يف وزارة القت�ساد الوطني امللغاة( :

العمرية  الفرتات  متاح عرب  التوزيع  وهذا   ، املخت�سرة  الوفيات  بيانات جداول  اأ�سا�ض  املتوقع، على  العمر  متو�سط   

)0-1 و 1- 5  و 5-10 و، 85 +( وهو ي�سمل معدلت الوفيات ومتو�سط العمر عند الوفاة لكل فئة عمرية. 

عدد �سنوات الدرا�سة با�ستخدام م�سح نفقات ودخل الأ�سرة، حيث يوفر هذا البحث بيانات تف�سيلية عن عمر و نوع   

كل فرد من اأفراد الأ�سرة و التحاقهم بالتعليم وعدد �سنوات الدرا�سة التي اأمتها الفرد بنجاح .

التفاوت على م�ستوى املعي�سة، با�ستخدام ن�سيب الفرد من ا�ستهالك الأ�سرة على اأ�سا�ض بيانات م�سح نفقات ودخل   

الأ�سرة   2009  /2010.

ح�ساب دليل التنمية الب�سرية معدًل بعامل عدم امل�ساواة 

 يجرى ح�ساب دليل التنمية الب�سرية معدلٌ بعامل عدم امل�ساواة على ثالث مراحل :

املرحلة الأوىل:  قيا�ض عدم امل�ساواة فى التوزيع

اتكين�سون  ال�سادرة  عن  امل�ساواة  اإىل جمموعة مقايي�ض عدم  امل�ساواة  بعامل عدم  الب�سرية معدُل  التنمية  دليل  ي�ستند 

 )1970 ( ويحدد عامل املخاطرة     بواحد   . وفى هذه احلالة، يجرى قيا�ض عدم امل�ساواة با�ستخدام املعادلة التالية

 ميثل املتو�سط الهند�سي و الرمز   املتو�سط احل�سابي يف التوزيع،  وبالتايل ت�سبح املعادلة

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX

حيث الرمز 

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX
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Xn...،X   متثل البيانات الفردية  وحت�سب قيمة   ) العمر املتوقع، و�سنوات الدرا�سة ون�سيب الفرد املتاح من 
2

.X
1

حيث

الدخل او من ال�ستهالك( على اأ�سا�ض بيانات م�سح دخل و اإنفاق الأ�سرة  وجداول الوفيات.

ول يقبل املتو�سط الهند�سي يف املعادلة )1(  قيمة ال�سفر . ولذلك، يف حالة متو�سط �سنوات الدرا�سة، تزاد �سنة واحدة 

اإىل الأرقام امل�سجلة لغر�ض ح�ساب عدم امل�ساواة وفى حالة الرتفاع اأو النخفا�ض املفرط يف قيمة ن�سيب الفرد من الدخل 

تقتطع ن�سبة 0.5 يف املائة من اخلم�ض الأعلى يف التوزيع للحد من تاأثري القيمة املرتفعة جدًا كما ي�ستعا�ض عن الدخل 

ال�سالب اأو املنعدم يف اخلم�ض الأ�سفل بالقيمة الدنيا وهى 0.5 يف املائة من اأ�سفل توزيع الدخل.

املرحلة الثانية: تعديل اأدلة الإبعاد وفق عامل عدم امل�ساواة

  وفق عامل عدم امل�ساواة على النحو التايل :

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX

يعدل متو�سط الجنازات يف بعد معني 

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX

 وهو املتو�سط الهند�سي الفعلي للتوزيع من قيمة املتو�سط على اأ�سا�ض التفاوت

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX

وبالتايل يقلل 

يف التوزيع ويركز على اجلزء الدنى من التوزيع.

  Ax 1(  حيث-Ax( بعامل 

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX  ب�سرب اأدلة اأبعاد دليل التنمية الب�سرية 

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX وحت�سب اأدلة الأبعاد املعدلة بعامل عدم امل�ساواة

ممثل مقيا�ض اتكين�سون الذي ينطبق علي هذه املعادلة

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

IIX = (1 – Ax) . IX

وي�ستند دليل الدخل املعدل بعامل عدم امل�ساواة اإىل دليل الدخل القومي الإجمايل غري املعدل )بدون ا�ستخدام اللوغاريتم( 

 .

9 
 

 
 :اهٌضّ اهخبهٕ  ّفق ؿبيل ؿدى اهيشبّاث ؿوٓ     ٖـدل يخّشػ االٌسبزاح فٕ تـد يـًٖ

 
 اهخفبّح أشبس فـوٕ هوخّزٖؾ يً كٖيج اهيخّشػ ؿوُّّٓ اهيخّشػ اهٌِدشٕ اه     ّتبهخبهٕ ٖلول 

 .يً اهخّزٖؾ ٕ اهخّزٖؾ ّٖرنز ؿوٓ اهسزء االدٌٓف
ضٖد   (Ax-1)ـبيل ت    دهٖل اهخٌيٖج اهتضرٖج  أتـبد أدهجغرة ب     اهيـدهج تـبيل ؿدى اهيشبّاث األتـبد أدهجّخضشة 

Ax  جييذل يلٖبس اخنٌٖشًّ اهذٔ ٌٖػتق ؿوٕ ُذٍ اهيـبده 

 
( تندًّ اشنخخداى اهوّغنبرٖخى   ) غٖنر اهيـندل   اإلسيبهٕدهٖل اهدخل اهلّيٕ  خل اهيـدل تـبيل ؿدى اهيشبّاث إهّٖٓشخٌد دهٖل اهد

         . 
  

 اهخٌيٍج اهتشرٍج يؼدال تؼبيل ػدى اهيشبواثكٍبس دهٍل :  اهيردوج اهذبهذج 
 

 .ـبيل ؿدى اهيشبّاثتذج يـدهج اهذال األتـبدألدهج   ؿدى اهيشبّاث ُّ اهيخّشػ اهٌِدشٕ دهٖل اهخٌيٖج اهتضرٖج يـداًل تـبيل     
 (   *IHDI)دهٖل اهدخل غٖر اهيـدل  ٖخغيً ج يـداًل تـبيل ؿدى اهيشبّاث اهذٖٔضخشة دهٖل اهخٌيٖج اهتضرٖ :أّال

 

=                             3  

=  1               1                         1                  
3

 

 

 ٌسبزاح تبهخشبّٔاال فخنًّ اهلٖيج هّ خّزؿح    *HDIـدل دهٖل اهدخل غٖر اهي أشبسى ٖضشة دهٖل اهخٌيٖج اهتضرٖج ؿوٓ ذّيً  
 :ّ اهخبهٕؿوٓ اهٌض

  HDI*=                           3
 

 
 :ؿً ؿدى اهيشبّاث ؿوٓ اهٌضّ اهخبهّٕخضخشة اهٌشة اهيئّٖج هوفبرق تًٖ كٖبس نل يً اهدهٖل ّاهدهٖل اهيـدل اهٌبخسج 

 
 ٖضشة دهٖل اهخٌيٖج ، ّاهوّغبرٖخى يخّشػ اهدخل ٕ ذاخِب فُٕخّزٖؾ اهدخل  ؿدى اهيشبّاث فٕ ٌشتج اهفبرق اهٌبخسج يً أًّتبؿختبر 

 :يل ؿدى اهيشبّاث ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٕاهتضرٖج يـداًل تـب

          
 

         
  

       1         1              1         3        

املرحلة الثالثة :  قيا�ض دليل التنمية الب�سرية معدل بعامل عدم امل�ساواة

دليل التنمية الب�سرية معدًل بعامل عدم امل�ساواة هو املتو�سط الهند�سي  لأدلة الأبعاد الثالثة معدلة بعامل عدم امل�ساواة.

)IHDI*
اأول: يحت�سب دليل التنمية الب�سرية معدًل بعامل عدم امل�ساواة الذي يت�سمن دليل الدخل غري املعدل )

223

IHDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
  =

 3   (1– A
Life

) . I
Life 

. (1– A
Education

) . I
Education

  . (1– A
Income

) . I*
Income

HDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
   

Loss = 1 – IHDI *
HDI *

  = 1–  3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) 

IHDI  = IHDI *
HDI *  . HDI

اأي ما يعادل

IHDI = 3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) . HDI

3   0.930 . 0.782 . 0.238 = 0.557  3   0.890. 0.751 . 0.209 = 0.519  
1–0.519/0.557  

= 0.068

3  0.930 . 0.782 . 0.780 = 0.828  (0.519 / 0.557) . 0.828 = 0.772

*HDI  فتكون القيمة لو توزعت الجنازات 
 ومن ثم يح�سب دليل التنمية الب�سرية على اأ�سا�ض دليل الدخل غري املعدل 

بالت�ساوي على النحو التايل:

223

IHDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
  =

 3   (1– A
Life

) . I
Life 

. (1– A
Education

) . I
Education

  . (1– A
Income

) . I*
Income

HDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
   

Loss = 1 – IHDI *
HDI *

  = 1–  3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) 

IHDI  = IHDI *
HDI *  . HDI

اأي ما يعادل

IHDI = 3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) . HDI

3   0.930 . 0.782 . 0.238 = 0.557  3   0.890. 0.751 . 0.209 = 0.519  
1–0.519/0.557  

= 0.068

3  0.930 . 0.782 . 0.780 = 0.828  (0.519 / 0.557) . 0.828 = 0.772

وحتت�سب الن�سب املئوية للفارق بني قيا�ض كل من الدليل والدليل املعدل الناجتة عن عدم امل�ساواة على النحو التايل:

223

IHDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
  =

 3   (1– A
Life

) . I
Life 

. (1– A
Education

) . I
Education

  . (1– A
Income

) . I*
Income

HDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
   

Loss = 1 – IHDI *
HDI *

  = 1–  3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) 

IHDI  = IHDI *
HDI *  . HDI

اأي ما يعادل

IHDI = 3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) . HDI

3   0.930 . 0.782 . 0.238 = 0.557  3   0.890. 0.751 . 0.209 = 0.519  
1–0.519/0.557  

= 0.068

3  0.930 . 0.782 . 0.780 = 0.828  (0.519 / 0.557) . 0.828 = 0.772

وباعتبار اأن ن�سبة الفارق الناجتة من عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل هي ذاتها يف متو�سط الدخل واللوغاريتم،  يح�سب دليل 

التنمية الب�سرية معدًل بعامل عدم امل�ساواة على النحو التايل:
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223

IHDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
  =

 3   (1– A
Life

) . I
Life 

. (1– A
Education

) . I
Education

  . (1– A
Income

) . I*
Income

HDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
   

Loss = 1 – IHDI *
HDI *

  = 1–  3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) 

IHDI  = IHDI *
HDI *  . HDI

اأي ما يعادل

IHDI = 3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) . HDI

3   0.930 . 0.782 . 0.238 = 0.557  3   0.890. 0.751 . 0.209 = 0.519  
1–0.519/0.557  

= 0.068

3  0.930 . 0.782 . 0.780 = 0.828  (0.519 / 0.557) . 0.828 = 0.772

اأبرز عيوب دليل التنمية الب�سرية املعدل بعدم امل�ساواة عدم قدرته على تبيان الرتابط و بالتايل عدم قدرته على  ومن 

قيا�ض الفوارق املتداخلة. ولتفادي هذه امل�سكلة يجب اأن يكون قيا�ض جميع البيانات املتعلقة بكل فرد م�ستمدة من م�سح 

واحد غري اأن ذلك م�ستحيل يف الوقت الراهن.

وفيما يلي �سن�ستعر�ض اخلطوات الفعلية حل�ساب دليل التنمية الب�سرية املعدل بعدم امل�ساواة يف عمان جلملة ال�سكان.

الدليل املعدل بعدم امل�ساواةقيا�ض عدم امل�ساواةدليل البعداملوؤ�سر

0.803=0.848*)1-0.053(73.590.8480.053متو�سط العمر املتوقع عند الولدة )بال�سنوات(

8.070.611متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة للبالغني

12.950.629متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة املتوقع

0.428=0.652*)1-0.343(0.6520.343دليل التعليم

10.1520.778 لوغاريتم ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل 

0.176=0.236*)1-0.256(256530.2360.256ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل(

دليل التنمية الب�سرية

دليل التنمية الب�سرية املعدل 

بعدم امل�ساواة

الفرق

-0.803.0.428.0.1761  3 =  0.848.0.652.0.2360.392  3 =  0.507دليل التنمية الب�سرية على اأ�سا�ض الدخل غري املعدل
 0.584 

= 0.227    0.755

* 0.848.0.652.0.7780.755  3 =  755.دليل التنمية الب�سرية
  0.392 

= 0.584              0.507

3 – دليل الفوارق بني اجلن�سني

يقي�ض دليل الفوارق بني اجلن�سني العوائق التي تواجهها املراأة يف ثالثة اأبعاد هي ال�سحة الإجنابية والتمكني و�سوق العمل. 

الثالثة.  الأبعاد  والرجل يف  املراأة  بني  الإجنازات  الت�ساوي يف  الناجت من عدم  الب�سرية  التنمية  الفرق يف  الدليل  ويبني 

وترتاوح قيمة هذا الدليل بني �سفر حيث امل�ساواة بني  املراأة والرجل يف الأبعاد الثالثة و) 1 ( حيث عدم امل�ساواة بني 

 Sethالرجل واملراأة يف جميع الأبعاد مو�سوع القيا�ض. ويرتكز ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على مقيا�ض اقرتحه

2009 ( )  لعدم امل�ساواة ياأخذ يف احل�سبان الرتابط بني الأبعاد ويرتكز الدليل على املتو�سط العام ملتو�سطات عامة حت�سب 

على النحو التايل: يتم اأوًل جتميع موؤ�سرات خمتلف الأبعاد  بح�ساب املتو�سط الهند�سي ملختلف الأبعاد للمراأة و الرجل كل 

على حدة. ثم يتم  دجمها بح�ساب املتو�سط التوافقي  ملتو�سطي املراأة و الرجل.

املوؤ�سرات امل�ستخدمة و م�سادرها:

جمال ال�سحة الإجنابية: معدل وفيات الأمهات  ) MMR( ومعدل خ�سوبة املراهقات  )AFR(  و هذه املوؤ�سرات   -1

خا�سة بالإناث فقط و يفرت�ض اأنها ت�ساوي الواحد ال�سحيح للذكور، و مت احل�سول على البيانات من الكتاب ال�سحي 

ال�سنوي 2009. 

جمال التمكني : ن�سبة الن�ساء اإىل الرجال يف مقاعد املجل�ض النيابي )PR(  و مت احل�سول على البيان من تقرير    -2

الأهداف الإمنائية لالألفية و ن�سبة ال�سكان ذوي التح�سيل العلمي الثانوي والعايل )SE(  مت احل�سول على البيان من 

م�سح دخل و نفقات الأ�سرة 2009.

)LFPR(  مت احل�سول على البيان من م�سح دخل و نفقات الأ�سرة 
1

جمال �سوق العمل: معدل امل�ساركة يف �سوق العمل  -3

.2009

)1 ( قد ل يعك�ض عمل املراأة و�سعٌا اأف�سل للتنمية الب�سرية ، فمن املعروف اأن اأحد دوافع م�ساركة املراأة يف �سوق العمل هو حالة الفقر التي تعاين منها   1

الأ�سرة)فاطمة احلميدي2002( واأن دافع التمكني يتطلب وجود حد اأدنى من م�ستوى املعي�سة الالئق. و لذلك فاإن ارتفاع م�ستوى امل�ساركة يف �سوق العمل يف 

بنجالدي�ض و كمبوديا عنه يف عمان قد يكون اأحد اأ�سبابه هو ارتفاع معدلت الفقر بهما مقارنة بعمان.
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ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني

   يجري ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على اأربع مراحل اأ�سا�سية :

املرحلة الأوىل: جتميع البيانات يف خمتلف الأبعاد للمراأة والرجل كل على حدة با�ستخدام املتو�سطات الهند�سية 

تكون معادلة التجميع يف حالة الن�ساء والفتيات كالتايل: 

GF = 3    1
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . (PRF . SEF) 1/2 . LFPRF 

.GM = 3   1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM 

. HARM (GF , GM) = 
(GF)–1 + (GM)–1

2    –1 

GF,M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   1
MMR   

1
AFR   

. + 1 حيث  , 2/  

Empowerment = (   PRF . SEF +    PRM . SEM)/2,         

.LFPR = LFPRF + LFPRM
و    2

Health

1 – Harm (GF, GM )
GF, M   

 ,– –

 وفى حالة الرجال والفتيان، تكون معادلة التجميع:

GF = 3    1
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . (PRF . SEF) 1/2 . LFPRF 

.GM = 3   1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM 

. HARM (GF , GM) = 
(GF)–1 + (GM)–1

2    –1 

GF,M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   1
MMR   

1
AFR   

. + 1 حيث  , 2/  

Empowerment = (   PRF . SEF +    PRM . SEM)/2,         

.LFPR = LFPRF + LFPRM
و    2

Health

1 – Harm (GF, GM )
GF, M   

 ,– –

املرحلة الثانية: ح�ساب املتو�سط التوافقي  ملتو�سطي املراأة و الرجل

جتمع اأدلة اجلن�سني با�ستخدام املتو�سط التوافقي للرجل واملراأة لتكوين دليل التوزيع بالت�ساوي بني اجلن�سني

GF = 3    1
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . (PRF . SEF) 1/2 . LFPRF 

.GM = 3   1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM 

. HARM (GF , GM) = 
(GF)–1 + (GM)–1

2    –1 

GF,M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   1
MMR   

1
AFR   

. + 1 حيث  , 2/  

Empowerment = (   PRF . SEF +    PRM . SEM)/2,         

.LFPR = LFPRF + LFPRM
و    2

Health

1 – Harm (GF, GM )
GF, M   

 ,– –

وا�ستخدام املتو�سط التوافقي للمتو�سطات الهند�سية للمراأة و الرجل يعك�ض عدم امل�ساواة بني الرجل واملراأة كما يراعي 

الرتابط بني الأبعاد املختلفة.

املرحلة الثالثة : ح�ساب املتو�سط الهند�سي للمتو�سطات احل�سابية لكل موؤ�سر

يجرى ح�ساب املعيار املرجعي لعدم امل�ساواة بخطوتني 1-جتميع الأدلة للرجل واملراأة با�ستخدام الو�سط احل�سابي الب�سيط 

مبعامالت مت�ساوية )اأي بالت�ساوي بني اجلن�سني(  ثم 2-جتميع الو�سط احل�سابي لالأدلة يف خمتلف الأبعاد باإ�ستخدام 

املتو�سط الهند�سي.

GF = 3    1
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . (PRF . SEF) 1/2 . LFPRF 

.GM = 3   1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM 

. HARM (GF , GM) = 
(GF)–1 + (GM)–1

2    –1 

GF,M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   1
MMR   

1
AFR   

. + 1 حيث  , 2/  

Empowerment = (   PRF . SEF +    PRM . SEM)/2,         

.LFPR = LFPRF + LFPRM
و    2

Health

1 – Harm (GF, GM )
GF, M   

 ,– –

 املرحلة الرابعة: ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني

=GII  : يح�سب دليل الفوارق بني اجلن�سني مبقارنة الدليل املوزع بالت�ساوي بني اجلن�سني باملعيار املرجعي

GF = 3    1
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . (PRF . SEF) 1/2 . LFPRF 

.GM = 3   1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM 

. HARM (GF , GM) = 
(GF)–1 + (GM)–1

2    –1 

GF,M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   1
MMR   

1
AFR   

. + 1 حيث  , 2/  

Empowerment = (   PRF . SEF +    PRM . SEM)/2,         

.LFPR = LFPRF + LFPRM
و    2

Health

1 – Harm (GF, GM )
GF, M   

 ,– –

وهو يرتاوح بني �سفر )امل�ساواة التامة بني الأبعاد( و 1 )عدم م�ساواة تامة بني الأبعاد(
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�سوق العمل التمكنيال�سحة الإجنابية 

 

معدل وفيات 

الأمهات 

معدل خ�سوبة 

املراهقات  

التمثيل يف املجل�ض النيابي 

ن�سبة ال�سكان ذوي التح�سيل 

العلمي الثانوي والعايل 

معدل امل�ساركة يف �سوق 

العمل

0.0750.1200.0910.3580.218الإناث
0.9090.4620.69  الذكور

)الإناث + 

الذكور(/2      

12 
 

( 
   

        
 

       
    

  
      

 
            

 + 
           

 =0.414 
 
          

  
      

            
 

        
 

       
 

                  
 

                              

             
 
  

 
      

 
       

  
=0.257,

                               =0.468,
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 + 
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                               =0.468,

 

12 
 

( 
   

        
 

       
    

  
      

 
            

 + 
           

 =0.414 
 
          

  
      

            
 

        
 

       
 

                  
 

                              

             
 
  

 
      

 
       

  
=0.257,

                               =0.468,

و بالتايل ميكن ح�ساب الو�سط الهند�سي لالإناث و الذكور كما يلي:

12 
 

( 
   

        
 

       
    

  
      

 
            

 + 
           

 =0.414 
 
          

  
      

            
 

        
 

       
 

                  
 

                              

             
 
  

 
      

 
       

  
=0.257,

                               =0.468,

13 
 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 = 𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟎𝟎.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

=0.451.

 دليل الفقر المتعدد اإلبعاد - 4
 

مجاالت الصحة والتعليم ومستوى  يف يفة من الحرمان على المستوى الفردمختل اٌيحدد دليل الفقر المتعدد األبعاد أوجه     
تؤخذ جميع المؤشرات المستخدمة من المسـح   هولحساب . المعيشية األسرالبيانات الدقيقة من مسوح  إلىالمعيشة وهو يستند 

 .نفسه خالفاً لحساب دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة حيث تؤخذ المؤشرات من مصادر مختلفة
 

، ومن ثم  أسرته يالحرمان ف أوجهعدد  إلىعدمها استناداً  أوالمعيشية من حيث حالة الفقر  األسرة يويصنف كل فرد ف     
 .يمقياس للفقر على المستوى الوطن يتجمع البيانات ف

 
 2010المستخدمة في تقرير التنمية البشرية المنهجية 
 األقصى، والعدد )  d(   كل من المؤشرات العشرة  من أسرتهحرمان  لحالةوفقاً من النقاط يحدد لكل فرد  عدد معين      

 يم مؤشران، ولعدى الصحة والتعبولكل من  ) الثلث(و لكل بعد من األبعاد الثالثة نفس الوزن   ،10المسجلة هو من النقاط 
ات و بالتالي يكون وزن كل مؤشر ستة مؤشر أما بعد مستوى المعيشة فله. )1.67 أو(    5/3كل مؤشر  بالتالي يكون وزن

خمس سنوات دراسية، ووجود ولد واحد علـى   األسرةفرد من  أيال استكم عد التعليم هما عدمبومؤشرا  ) 0.56(  5/9هو 
 األسـرة  ومؤشرا بعد الصحة هما وجود فرد واحد من. ) الصف الثامن حتى(سن الدراسة غير ملتحق بالمدرسة  يف األقل
الكهربـاء وعـدم    الحصول على عدم هيومؤشرات مستوى المعيشة  .أكثر أويعانى من سوء التغذية ووفاة ولد  األقلعلى 

للطهـو  " وسـخ "، واستخدام وقـود  الصحيالشرب النظيفة وعدم الحصول على مرافق محسنة للصرف  مياه الحصول على
وسيلة  قتناءاولية مشابهة آ أية أوشاحنة  أو سيارةتراب وعدم امتالك   أرضهمنزل  يوالسكن ف) الفحم أوالحطب  أوروث ال(

 .دراجة ، دراجة نارية، راديو ، ثالجة، هاتف، تلفاز :راألكثواحدة من هذه الوسائل على 
 

 األسرة فيرمان للحصول على قياس الحرمان حال أوجهكل وجه من  فيتجمع النقاط المسجلة  األبعادولتحديد الفقر المتعدد  
فإذا كانت  ,أي ما يعادل ثلث المؤشرات , أكثر أونقاط  3ر وغير الفقير هو يالحد الفاصل بين الفقو.  ) (c   إليهيرمز  الذي

تتـراوح   التـي سـر  األ أما، األبعادحالة الفقر المتعدد  في) أفرادهاوكل (سرة المعيشية تكون األ ,أو أكثر 3هي    cحصيلة 
 .األبعادالفقر المتعدد  فتكون معرضة لحالة 3-2نتيجتها بين 

وشـدة   األبعاد نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد :حاصل ضرب مقياسين هي األبعادوقيمة دليل الفقر المتعدد      
 . معرفاٌ بمتوسط عدد حاالت الحرمان التي يعاني منها الفقراء الفقر
 : تساوى,   H, األبعادونسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد     

H=q/n                                   
 

  .هو العدد االجمالى للسكان   nو   األبعادهو عدد السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد    qحيث  
 

وتجمع نقـاط الحرمـان    .تدل على حرمان السكان  الفقراء التي,   d,نسبة المؤشرات المقاسة ,   A ,وتعكس شدة الفقر     
 .وتقسم على العدد االجمالى للمؤشرات والعدد االجمالى للسكان الذين  يعانون من الفقر , الفقيرة فقط لألسرالمسجلة 

 
 

4 - دليل الفقر املتعدد الإبعاد

يحدد دليل الفقر املتعدد الأبعاد اأوجهًا خمتلفة من احلرمان على امل�ستوى الفردي يف جمالت ال�سحة والتعليم وم�ستوى 

املعي�سة وهو ي�ستند اإىل البيانات الدقيقة من م�سوح الأ�سر املعي�سية . وحل�سابه توؤخذ جميع املوؤ�سرات امل�ستخدمة من امل�سح 

نف�سه خالفًا حل�ساب دليل التنمية الب�سرية املعدل بعامل عدم امل�ساواة حيث توؤخذ املوؤ�سرات من م�سادر خمتلفة.

وي�سنف كل فرد يف الأ�سرة املعي�سية من حيث حالة الفقر اأو عدمها ا�ستنادًا اإىل عدد اأوجه احلرمان يف اأ�سرته ، ومن ثم 

جتمع البيانات يف مقيا�ض للفقر على امل�ستوى الوطني.

املنهجية امل�ستخدمة يف تقرير التنمية الب�سرية 2010

يحدد لكل فرد  عدد معني من النقاط وفقًا حلالة حرمان اأ�سرته من كل من املوؤ�سرات الع�سرة )d( ، والعدد الأق�سى من 

النقاط امل�سجلة هو 10،  و لكل بعد من الأبعاد الثالثة نف�ض الوزن )الثلث(  ولكل من بعدى ال�سحة والتعليم موؤ�سران، و 

بالتايل يكون وزن كل موؤ�سر 3/5   ) اأو 1.67(. اأما بعد م�ستوى املعي�سة فله �ستة موؤ�سرات و بالتايل يكون وزن كل موؤ�سر 

هو 9/5  )0.56(  وموؤ�سرا بعد التعليم هما عدم ا�ستكمال اأي فرد من الأ�سرة خم�ض �سنوات درا�سية، ووجود ولد واحد 

على الأقل يف �سن الدرا�سة غري ملتحق باملدر�سة )حتى ال�سف الثامن( . وموؤ�سرا بعد ال�سحة هما وجود فرد واحد من 

الأ�سرة على الأقل يعانى من �سوء التغذية ووفاة ولد اأو اأكرث. وموؤ�سرات م�ستوى املعي�سة هي عدم احل�سول على الكهرباء 

وعدم احل�سول على مياه ال�سرب النظيفة وعدم احل�سول على مرافق حم�سنة لل�سرف ال�سحي، وا�ستخدام وقود »و�سخ« 

للطهو )الروث اأو احلطب اأو الفحم( وال�سكن يف منزل اأر�سه تراب وعدم امتالك  �سيارة اأو �ساحنة اأو اأية اآلية م�سابهة 

واقتناء و�سيلة واحدة من هذه الو�سائل على الأكرث: دراجة ، دراجة نارية، راديو ، ثالجة، هاتف، تلفاز.

ولتحديد الفقر املتعدد  الأبعاد جتمع النقاط امل�سجلة يف كل وجه من اأوجه احلرمان للح�سول على قيا�ض احلرمان يف 

الأ�سرة الذي يرمز اإليه  )c(  . واحلد الفا�سل بني الفقري وغري الفقري هو 3 نقاط اأو اأكرث ،اأي ما يعادل ثلث املوؤ�سرات ، 

فاإذا كانت ح�سيلة c   هي 3 اأو اأكرث، تكون الأ�سرة املعي�سية )وكل اأفرادها( يف حالة الفقر املتعدد الأبعاد، اأما الأ�سر التي 

ترتاوح نتيجتها بني 2-3 فتكون معر�سة حلالة الفقر املتعدد الأبعاد.
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وقيمة دليل الفقر املتعدد الأبعاد هي حا�سل �سرب مقيا�سني: ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد و�سدة 

الفقر معرفٌا مبتو�سط عدد حالت احلرمان التي يعاين منها الفقراء .

ون�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد ،H  ، ت�ساوى :

                                  H=q/n

حيث  q   هو عدد ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد  و n  هو العدد الجماىل لل�سكان . 

وتعك�ض �سدة الفقر، A  ، ن�سبة املوؤ�سرات املقا�سة ،d  ، التي تدل على حرمان ال�سكان  الفقراء. وجتمع نقاط احلرمان 

من  يعانون  الذين   لل�سكان  الجماىل  والعدد  للموؤ�سرات  الجماىل  العدد  على  وتق�سم   ، فقط  الفقرية  لالأ�سر  امل�سجلة 

الفقر.

 A = 
∑ 1

qc
qd  

  ,  

    1 .   1 .      +
5
3

5
9

 = 2.22 

(H) = 7 + 5 + 4
4 + 7 + 5 + 4    = 0.80 

(A) = (7.22 . 7) + (3.89 . 5) + (5.00 . 4)
( 7 + 5 + 4 ) . 10  

  = 0.56  

MPI = H . A=0.450

  Âx = 1 – 
X1

w1 …Xn
wn

∑1
n wi Xi

1∑. حيث    
nwi  = 1        

حيث c  هو العدد الجماىل لأوجه احلرمان التي يعانى منها الفقراء وd  هو العدد الجماىل للموؤ�سرات املقا�سة )وهي 

يف هذه احلالة 10(

املنهجية امل�ستخدمة يف تقرير التنمية الب�سرية  ل�سلطنة عمان :

مت ا�ستخدام نف�ض منهجية قيا�ض الفقر متعدد الأبعاد مع تعديل موؤ�سرات بعد ال�سحة لعدم توافره يف نف�ض امل�سح مع 

البيانات الأ�سرية الأخرى كما تتطلب املنهجية. ا�ستخدمنا النق�ض يف ال�سعرات احلرارية املطلوبة كبديل عن موؤ�سرات 

�سوء التغذية. و جدير بالذكر اأن هذا املوؤ�سر هو اأحد املوؤ�سرات امل�ستخدمة لر�سد الأهداف الإمنائية لالألفية. ومت كذلك 

تعديل الأوزان حيث تاأخذ موؤ�سرات ال�سحة و التعليم الوزن 1.667 و موؤ�سرات بعد م�ستوى املعي�سة تاأخذ الأوزان 0.833 

و بذلك يكون جمموع الأوزان هو 10 كما يف الدليل الأ�سلي.

ولإي�ساح املنهجية امل�ستخدمة ، ن�ستعني بهذا املثال القائم على ا�ستخدام ا�ستخدام بيانات افرتا�سية  :

الأوزان1234رقم الأ�سرة

 4574حجم الأ�سرة

     الأبعاد و املوؤ�سرات

     التعليم

01003/5مل يكمل اأي فرد من اأفراد الأ�سرة  خم�ض �سنوات درا�سية

00103/5طفل واحد على الأقل يف �سن املدر�سة غري م�سجل يف املدار�ض 

 ال�سحة

11013/5عدم كفاية ال�سعرات احلرارية  لحتياجاتها

    ظروف املعي�سة

01116/5ل كهرباء 

00106/5ل ميكنهم احل�سول على مياه ال�سرب النظيفة

01106/5ل يح�سلون على �سرف �سحي منا�سب 

00006/5ال�سكن يف منزل اأر�سه ترابية 

11116/5ا�ستخدام وقود »قذر« للطبخ )الروث، احلطب اأو الفحم( 

الأ�سر ل يوجد لديها �سيارة، ومتتلك واحدا على الأكرث من : 

دراجة ، دراجة نارية،راديو ، ثالجة ،هاتف ، تلفزيون 
01016/5

عدد  حالت  احلرمان املرجح ،  )جمموع كل احلرمان 

م�سروبا يف ثقلها(

=2.5

6/5+3/5

 

=6.67

+3/5*2

6/5*4

=5

6/5*4+3/5

 

=4.167

+3/5

6/5*3

 

      

 نعمنعمنعملهل الأ�سرة فقرية؟

0.8=)5+7+4(/)4+5+7+4(ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر

0.531=)5*6.6667+7*5+4*4.166667(/))5+7+4(*10(�سدة الفقر 

0.42504=0.8*0.531موؤ�سر الفقر متعدد الأبعاد 
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5-دليل التنمية الب�سرية للمناطق و املحافظات

البيانات  تتوافر  و  الب�سرية ح�سب املناطق و املحافظات.  التنمية  و الأدلة عند ح�ساب دليل  ا�ستخدام نف�ض املنهجية  مت 

املطلوبة حل�ساب دليلي ال�سحة و التعليم على م�ستوى املناطق و املحافظات و لكن ل تتوفر البيانات عن ن�سيب الفرد من 

الدخل القومي الإجمايل ح�سب املناطق و املحافظات. ولذا اقت�سى الأمر تقدير هذا املوؤ�سر ملحافظات ومناطق ال�سلطنة 

با�ستخدام بيانات فعلية ملوؤ�سرات مقاربة وباعتماد افرتا�سات معينة.

ال�سلطنة فقد  القومي الإجمايل على م�ستوى حمافظات ومناطق  الفرد من الدخل  توافر تقديرات لن�سيب  نظرا لعدم 

افرت�سنا اأن ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل يتوزع على املناطق و املحافظات كما يتوزع ن�سيب الفرد من دخل 

الأ�سرة ح�سب املناطق و املحافظات اعتمادا على نتائج م�سح نفقات ودخل الأ�سرة  2009 /2010. و يكون تقدير  ن�سيب 

الفرد من الدخل القومي الإجمايل ح�سب  حمافظات ومناطق ال�سلطنة هو :

ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل ح�سب  حمافظات ومناطق ال�سلطنة= ن�سيب الفرد من دخل الأ�سرة ح�سب 

الأ�سرة  دخل  من  الفرد  لن�سيب  ككل  لل�سلطنة  الإجمايل  القومي  الدخل  من  الفرد  لن�سيب   (* املحافظات  و  املناطق 

لل�سلطنة ككل(.

6-دليل التنمية الب�سرية لل�سباب

  يتكون هذا الدليل من األأدلة الثالثة: ال�سحة و التعليم و الدخل. و قد ا�ستخدمت نف�ض املوؤ�سرات امل�ستخدمة يف الدليل 

فقد  عامٌا(  معينة )29-15  بفئة عمرية  هنا  معنيني  لأننا  نظرًا  ولكن  لل�سباب.  الب�سرية  التنمية  دليل  الأ�سلي حل�ساب 

اقت�سى الأمر معاجلة خا�سة لطريقة ح�ساب بع�ض املوؤ�سرات و هو ما نلخ�سه فيما يلي: 

1- متو�سط العمر املتوقع عند الولدة: ا�ستخدمنا نف�ض جداول احلياة للعمانيني و جلميع ال�سكان و لكن حيث اأن هوؤلء 

ال�سباب قد بلغوا فعاًل  العمر 15 �سنة فقد مت تقدير العمر املتوقع عند الولدة للفوج الذي بلغ 15 عاما.

2-متو�سط �سنوات الدرا�سة:ا�ستخدمنا  م�سح دخل و نفقات الأ�سرة 2009، حيث يوفر هذا امل�سح بيانات تف�سيلية عن 

عمر و نوع كل فرد من اأفراد الأ�سرة و جن�سياتهم و التحاقهم بالتعليم و عدد �سنوات الدرا�سة التي اأمتها الفرد بنجاح، اإذ 

مت ح�ساب متو�سط �سنوات الدرا�سة لالأفراد يف الفئة العمرية 15-29 عامٌا.

تف�سيلية  بيانات  البحث  يوفر هذا  الأ�سرة، حيث  نفقات  و  م�سح دخل  اإىل  املتوقع:ا�ستنادا  الدرا�سة  �سنوات  3-متو�سط 

عن عمر و نوع كل فرد من اأفراد الأ�سرة و جن�سياتهم و التح�سيل التعليمي ح�سب اجلن�ض والفئة العمرية . ومت احل�سول 

على توزيع ال�سباب ح�سب التح�سيل العلمي لهم وهذه البيانات واردة يف الفئات التالية : ل تعليم ، تعليم ابتدائي، تعليم 

اإعدادي، تعليم ثانوي و التعليم العايل واأ�ستخدمت املعلومات اخلا�سة حول مدة الدرا�سة يف كل مرحلة حل�ساب تقديرات 

متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع لل�سباب، 

4-ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل :يوفر الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2009 بيانات عن ن�سيب الفرد من الدخل 

العماين=0.304 دولر  الريال  اأ�سا�ض  ال�سرائية على  القوة  تعادل  ا�ستخدم معامل  و  العماين  بالريال  الإجمايل  القومي 

للدولر.  و حل�ساب ن�سيب  ال�سرائية  القوة  الإجمايل مقومًا مبعامل  القومي  الدخل  ال�ساب من  لتقدير ن�سيب  اأمريكي 

و  الإجمايل  القومي  الدخل  من  ال�ساب  ن�سيب  بني  الن�سبة  اأن  افرتا�ض  لل�سباب مت  الإجمايل  القومي  الدخل  من  الفرد 

ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل لل�سلطنة ككل و جلميع الأعمار تت�ساوى مع الن�سبة بني ن�سيب ال�ساب من دخل 

الأ�سرة و ن�سيب الفرد من دخل الأ�سرة لل�سلطنة ككل و جلميع الأعمار، اأي اأن :

= ن�سيب ال�ساب من دخل الأ�سرة*) لن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل لل�سلطنة ككل و جلميع الأعمار  لن�سيب 

الفرد من دخل الأ�سرة لل�سلطنة ككل و جلميع الأعمار(.

مت تطبيق طريقة احل�ساب العادية ) انظر البند 1 يف هذا امللحق ( على هذه املوؤ�سرات ل�ستقاق دليل التنمية الب�سرية 

لل�سباب.
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املـراجــع

اأول : الأوراق اخللفية للتقرير :

التنمية والإن�ساف  -1

التنمية املعرفية للب�سر  -2

تنمية الب�سر �سحيا :هدف من اأهداف التنمية الب�سرية  -3

توظيف الطاقات الب�سرية العمانية يف تنفيذ اخلطط وم�سرية التعمني  -4

البيئة الآمنة وا�ستدامة التنمية  -5

اأو�ساع املراأة العمانية والطفل  -6

املجتمع املدين يف �سلطنة عمان  -7

ثانيا : مراجع اإ�سافية باللغة العربية :

وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية  امل�سروعات  وتنمية  دعم  واآليات  ،ا�سرتاتيجيات  ح�سن  الدين  �سالح   ، ال�سي�سي   -1

واملتو�سطة ،دار الفكر العربي بريوت ،2009.

ت�سني ، كارل غيورك ،الرخاء املفقر “التبذير والبطالة والعوز” ، ترجمة عدنان عبا�ض علي ، مركز الإمارات   -2

للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية ابوظبي ،الطبعة الأوىل 2006 .

هايدنهامير واآخرون ، ال�سيا�سات العامة املقارنة ، “�سيا�سات اخليار الجتماعي يف اأمريكا واأوربا واليابان “ ،   -3

ترجمة اأمل ال�سرقي،الطبعة الأوىل 1999،الأهلية للن�سر والتوزيع عّمان.

ماتالر ،اأرمان ، التنوع الثقايف والعوملة ، تعريب د.اأ. خليل احمد خليل ، موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم ودار   -4

الفارابي ، بريوت،الطبعة الأوىل 2008.

امل�سريي ، د. عبد الوهاب ،العلمانية اجلزئية والعلمانية ال�ساملة )املجلد الأول واملجلد الثاين(،الطبعة الثالثة   -5

2008، دار ال�سروق ،القاهرة.

التميمي، د. رعد �سامي عبد الرزاق ،العوملة والتنمية الب�سرية امل�ستدامة يف الوطن العربي ،الطبعة الوىل2008،   -6

دار دجلة ، اململكة الأردنية الها�سمية ،عمان .

بايلي ، مارتن نيل واآخرون ، النمو مع امل�ساواة ، ترجمة د.حممد فتحي �سقر، الطبعة الأوىل 1996،مركز الأهرام   -7

للرتجمة والن�سر ،القاهرة.

�سعيد ، د. جمدي ، جتربة بنك الفقراء ،الطبعة الثانية 2007 ، الدار العربية للعلوم ، بريوت ، لبنان .  -8

ريفكن ، جريمي ، اقت�ساد الهيدروجني بعد نهاية النفط ، ترجمة د. ماجد كنج ، الطبعة الأوىل 2009،  موؤ�س�سة   -9

حممد بن را�سد اآل مكتوم ، ودار الفارابي ، بريوت ، لبنان.

خليل ، د.عطا اهلل وارد و الع�سماوي ، د.حممد عبد الفتاح ، احلوكمة املوؤ�س�سية ، مكتبة احلرية للن�سر والتوزيع   -10

،القاهرة ،2008.

عرو�سي ، د. �سهيل ، املجتمع املدين والدولة ، دار الفكر ، دم�سق، 2008.  -11

اإبراهيم مراد ،التنمية الب�سرية )الإن�سانية( ،بني النظرية والواقع، دار املناهج للن�سر والتوزيع ،  الدعمة ، د.   -12

عمان ،الأردن ،2009 .

العذاري، د. عدنان داود،  والدعمي ، هدى زوير ، قيا�ض موؤ�سرات ظاهرة الفقر يف الوطن العربي ، دار جرير   -13
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للن�سر والتوزيع )�سنة الن�سر غري معروفة(.

الزبيدي ، ح�سن لطيف كاظم ، الدولة والتنمية يف الوطن العربي ، دار الوراق ، الأردن ،الطبعة الأوىل ، 2008.  -14

التنمية  على  واآثار  اأبعاد   ( العربية  الدول  يف  الرئي�سية  املدن  وهيمنة  التح�سر   ، �سليمان  اإبراهيم   ، مهنا   -15

امل�ستدامة(،مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجة ، الطبعة الأوىل 2000 .

ثالثا : مراجع اإ�سافية باللغة النكليزية :

 

1- Sen, Amartya ,Choice, Welfare and Measurement ,Oxford university press second impres-
sion ,2002

2- The world bank , Atlas of global development ,2007

3- UN, Natural Resources Forum , A United nations Sustainable development journal , several 
issues.

4- UNDP ,Journal of Human Development , several issues .

5- The World Bank ,Global Monitoring Report ,2007 ,

6- The World Bank , World Development Indicators , several issues .

7- UNDP ,Human Development Report , 1990-2011

8- Khalil , Ghassan, ‘‘Child Rights : the historical evolution’’. Beirut, chemaly & Chemaly 
Press, 2002

رابعا م�سادر البيانات:

1- وزارة القت�ساد الوطني )امللغاة(:

- التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت 2003/ 2010.

- م�سوحات نفقات ودخل الأ�سرة وامل�سوحات املرافقة للفرتة 2007/2006- 2010/2009.

- م�سح القوى العاملة 2008.

- اإ�سرتاتيجية التنمية القت�سادية ودور القت�ساد الزراعي يف حتقيق معدلت النمو امل�ستهدفة يف الروؤية امل�ستقبلية، 

ندوة التنمية امل�ستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم �سوق العمل به 10-12 فرباير 2007، ولية �سمائل.

- اللجنة ال�ست�سارية لالإح�ساء 2006 موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة.

- اخلطط اخلم�سية ال�ساد�سة وال�سابعة.

- تقارير املتابعة للخطط اخلم�سية.

- الكتب الح�سائية ال�سنوية.

2 2010، بيان بالواردات من الأ�سمدة الع�سوية والكيميائية لالأعوام 2006-2005-

.2008-2007

http://www.mola.gov.om   3- وزارة ال�سوؤون القانونية، بيانات 2010 املوقع اللكرتوين

4- وزارة التجارة وال�سناعة، دليل اخلدمات املقدمة من املوؤ�س�سات ال�سغرية  واملتو�سطة، ال�سدار الثاين 2010

5- وزارة ال�سحة:

- امل�سح ال�سحي العاملي 2009.

- امل�سح ال�سحي ل�سوء التغذية لالأطفال اقل من 5 �سنوات 2009 )امل�سح الثاين(.

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   240 2/27/13   11:59 AM



241

- التقارير ال�سحية ال�سنوية.

- الكتاب الإح�سائي ال�سنوي وزارة ال�سحة.

6- �سرطة عمان ال�سلطانية:

- حقائق واأرقام 2009.

- الح�ساءات املرورية 2008

7- اح�ساءات وزارة العدل من عام 2009-2002.

8- وزارة الرثوة ال�سمكية ، مركز العلوم البحرية وال�سمكية  2008.

9- املوؤ�سرات ال�سحية احليوية لدول جمل�س التعاون 2007.

10- منظمة ال�سحة العاملية، اإح�ساءات �سحة العامل 2006 .

11- التقرير ال�سنوي للبنك املركزي العماين.

12- وزارة اخلدمة املدنية، معلومات اإح�سائية، �سنوات خمتلفة.

13- وزارة التنمية الجتماعية،

- بيانات عن املراأة واجلمعيات اخلريية واملهنية ، �سنوات خمتلفة.

- دليل موؤ�س�سات العمل الجتماعي والتطوعي 2009.

14- وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية دائرة التفتي�س والرقابة البيئية 2009، التقرير الن�سف �سنوي عن ر�سد ملوثات 

الهواء الغازية يف ال�سلطنة خالل الفرتة من يناير-يونيو 2009.

15- وزارة القوى العاملة.

- التقارير ال�سنوية ل�سنوات خمتلفة.

16- الهيئة العامة للكهرباء واملياه. مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار/ املديرية العامة للمياه دائرة حتلية املياه،ال�سركة 

العمانية ل�سراء الطاقة واملياه.

.)IPU( 2007 17- موقع الحتاد الربملاين الدويل

18- برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقارير خمتلفة التنمية الب�سرية.

19- برنامج الأمم املتحدة للبيئة 2007، توقعات البيئة العاملية.

20- الهيئة العامة للتاأمينات األجتماعية تقارير �سنوية خمتلفة.

21- وزارة الوقاف وال�سوؤون الدينية: الكتاب الح�سائي �سنوات خمتلفة.

22- وزارة الرتبية والتعليم:

- موؤ�سرات تربوية، �سنوات  خمتلفة.

- الكتاب الح�سائي ال�سنوي، �سنوات خمتلفة.

23- وزارة البلديات  القليمية وموارد املياه 2009، تنمية واإدارة املوارد املائية، ندوة متابعة تو�سيات )ندوة التنمية 

امل�ستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم �سوق العمل به(، عربي ، �سلطنة عمان.
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قائمة الأ�شكال
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39 2-1  دليل التنمية الب�سرية و مكوناته للعمانيني و جملة ال�سكان، 2010 

41 2-2  دليل التنمية الب�سرية و مكوناته للعمانيني ح�سب املحافظات ، 2010 

43 تطور دليل التنمية الب�سرية يف الدول العربية    3-2

43 اجتاهات دليل التنمية الب�سرية يف عمان و مكوناته 2010-1970   4-2 

45 ن�سبة اللتحاق باملدار�س للعمانيني ح�سب العمر و النوع،  2009     5-2

47 )اأ( متو�سط �سنوات الدرا�سة ح�سب فئات العمر والنوع ، 2009    6-2

47 )ب( التح�سيل العلمي ح�سب فئات العمر 2009   

50 دليل التنمية الب�سرية املرتبط بنوع اجلن�س للدول العربية   7 - 2 

51 قيم دليل الر�سا عن الظروف املعي�سية   8-2 

51 قيم دليل الر�سا عن الظروف املعي�سية )قرى ح�سر(   9-2 

52 قيم دليل الر�سا عن الظروف املعي�سية ح�سب العمر    10-2 

53 قيم دليل الر�سا عن الظروف املعي�سية ح�سب معدل الإعالة   11-2 

53 قيمة دليل الر�سا ملوؤ�سرات الفر�س القت�سادية وفقا للحالة التعليمية للعمانيني   12- 2 

53 قيمة دليل الر�سا عن حالة الطعام وال�سراب وفقا للتجمع ال�سكاين   13- 2 

54 قيم دليل الر�سا اخلا�س بوقت الفراغ والرتفيه ح�سب التجمع ال�سكاين   14-2 

55 توزيع الوقت امل�ستخدم يف الأن�سطة املختلفة للعمانيني   15- 2 

55 قيمة الوقت امل�ستخدم يف الأن�سطة املختلفة للعمانيني ح�سب العمر   16- 2 

72 موؤ�سرات املالية العامة 2009-2005    1-3 

73 م�ساحة واإنتاجية الأرا�سي الزراعية   2-3 

77 اآثار الأزمة على الدخل الفردي   3-3 

77 اآثار الأزمة على حجم الت�سغيل يف ال�سلطنة   4-3 

86 متو�سط دخل الأ�سرة ال�سهري وفقا لتعليم رب الأ�سرة واملنطقة 2010   1-4 

86 توزيع الأ�سر العمانية 2010 يف احل�سر ح�سب امل�سدر الرئي�سي للدخل     2-4 

87 متو�سط ا�ستهالك الأ�سرة العمانية ال�سهري يف 2006-2010 وفقا للمحافظات   3-4 

88 توزيع ال�ستهالك الإجمايل لالأ�سرة العمانية يف 2010 على اأبواب ال�ستهالك الرئي�سية وفقا للمحافظة   4-4 

88 توزيع ال�ستهالك الإجمايل لالأ�سرة العمانية يف 2010 وفقا للم�سدر الرئي�سي للدخل        5-4 

89 توزيع ا لأ�سر العمانية يف  2010 وفقا للم�ستوى املعي�سي للمحافظات واملناطق   6-4 

91 منحنى لورنز لتوزيع ال�ستهالك الأ�سري    7- 4 

متو�سط ن�سيب الفرد يف ا�ستثمارات الربنامج ال�ستثماري للقطاع العام خلطة التنمية ال�سابعة 2006 - 2010م   8- 4 

92 ح�سب املحافظات - املناطق   

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   243 2/27/13   12:11 PM



244

93 مدى الر�سا عن توافر اخلدمات   9-4 

97 املوؤمن عليهم خالل الفرتة من )2010-2000(    10-4 

98  4 -11  عدد املنتفعني بال�سمان الجتماعي ح�سب احلالة واملحافظة/املنطقة لعام 2009 م  
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111 )اأ ( الدار�سون يف مراكز حمو الأمية ح�سب اجلن�س واملنطقة للعام الدرا�سي 2010/2009    1-5 

112 )ب( عدد مراكز حمو الأمية يف حمافظات ومناطق ال�سلطنة 2010/2009   

114 تطور الإنفاق على الرتبية والتعليم )2009-2000(    2-5 

115 ن�سب اللتحاق ال�سايف باملدار�س احلكومية واخلا�سة ح�سب  ال�سفوف الدرا�سية والنوع للفرتة )2003 و 2009(    3-5 

115 ن�سب الإعادة يف املراحل التعليمية املختلفة للعام الدرا�سي 2009/2008    4-5 

119  5-5  توزيع الطلبة املقبولني على اجلامعات والكليات للعام الدرا�سي 2010/2009 

135 اأعداد اأ�سرة امل�ست�سفيات لكل 10 اآلف من ال�سكان ح�سب املناطق ال�سحية للعام 2009م    1 – 6 

136 تطور موؤ�سرات توفر الفئات الطبية بالن�سبة لل�سكان    2 – 6 

139 العمر املتوقع عند الولدة كمقارنة بني دول جمل�س التعاون )2007م(   3- 6 

139 معدل الوفيات اخلام كمقارنة يف دول جمل�س التعاون )2007م(   4- 6 

143 معدل حدوث الأورام ال�سرطانية لكل 100 األف من ال�سكان    5-6 

143 امل�سادر الرئي�سية ملياه ال�سرب يف عام 2003م و 2009/2010م   6-6 

                         144 ن�سب املياه املح�سنة يف ال�سلطنة واحل�سر والقرى واملناطق الإدارية           7-6

153 تطور عدد املختربات العلمية والهند�سية والور�س بالكليات التقنية لعامي 2002 و2009م      1-7 

154 الطلبة املقبولني وامل�سجلني يف الكليات التقنية لل�سنوات )2002/2001م( )2010/2009م(     2-7 

155  7-3  اأعداد الطلبة امل�سجلني بالكليات التقنية للعام الدرا�سي 2010/2009 وفقًا للتخ�س�س  

157  7-4  توزيع القوى العاملة يف ال�سلطنة ) عماين/وافد( ح�سب الأق�سام املهنية 2008م 

158 توزيع القوى العاملة يف ال�سلطنة ح�سب الن�ساط القت�سادي  واجلن�سية لعام 2008م    5-7 

160 توزيع القوى العاملة يف ال�سلطنة )عماين/وافد( ح�سب م�ستوى الأجر: عام 2008م)%(   :6-7 

161 التوزيع الن�سبي للقوى العاملة يف ال�سلطنة )عماين/وافد( ح�سب الفئات العمرية: عام 2008م    7-7 

162 التوزيع الن�سبي )%( للعاملني يف قطاع اخلدمة املدنية ح�سب امل�ستويات التعليمية    8-7 
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177 ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف عمان ح�سب نوع ال�ستخدام لعام 2009     2-8 

178 ن�سيب القطاعات املختلفة من املوارد املائية يف �سلطنة عمان      3- 8 
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قائمة الإطارات

رقم ال�سفحة  

22 الإطار: 1- 1 دليل التنمية الب�سرية ل يعك�س كل اأبعادها 

25 الإطار : 1-2 دليل التنمية الب�سرية ل يت�سمن التعليم غري الر�سمي 

26 الإطار : 1- 3 ماليزيا: جهود لتطوير دليل التنمية الب�سرية 

27 الإطار : 1- 4 حماولة مك�سيكية لبناء دليل عن العنف �سد املراأة 

31 الإطار : 1- 5  تقرير التنمية الب�سرية وانتخابات الرئا�سة البوليفية 

33 الإطار : 1- 6  ا�ستخدامات تقرير التنمية الب�سرية يف الربازيل 

40 الإطار : 2- 1 قيمة دليل التنمية الب�سرية يف عمان 

40 الإطار : 2-2 جاللة ال�سلطان  يوجه ب�سرورة التوازن يف التنمية 

41 الإطار : 2- 3 م�ستويات التنمية الب�سرية يف املناطق واملحافظات 

44 الإطار : 2-4  الفرق بني بيانات الأمم املتحدة والأ�سكوا واملوؤ�سرات الوطنية 

45 الإطار : 2-5  �سرورة تطوير موؤ�سرات التعليم يف عمان 

49 الإطار : 2-6 مطلوب املزيد من اجلهود لإزالة الفوارق بني الرجل واملراأة 

50 الإطار : 2-7  متطلبات حت�سني م�ستوى الر�سا لدى العمانيني 

52 الإطار : 2-8  م�ستويات ال�سعادة بني امل�سنني يف ال�سلطنة 

52 الإطار : 2-9  عالقة م�ستويات الر�سا مب�ستويات التعليم 

61 الإطار : 3-1  اأ�سباب ارتفاع تكاليف املعي�سة يف ال�سلطنة 

70 الإطار : 3-2 امل�ساريع الإن�سائية ت�ستقطب العمال الوافدون  

75 الإطار : 3-3 الختالف بني النتائج املتحققة واملخططة 

78 الإطار : 3-4 تعريف التناف�سية 

89 الإطار : 4-1 عوامل توؤثر يف م�ستوى معي�سة الأ�سرة 

90 الإطار : 4 -2  مقارنات عاملية ملعامل جيني  

93 الإطار : 4-3  اآراء يف  اأهمية ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل  

95 الإطار : 4-4     حالة الفقر متعدد الأبعاد يف ال�سلطنة 
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م�سادر مياه ال�سرب لالأ�سر العمانية ح�سب املناطق الإدارية لل�سلطنة واحل�سر والقرى )%(جدول ) 37( :

الفئات الطبية العاملة يف قطاع ال�سحة  2009مجدول ) 38( :
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ن�سب تلوث مياه ال�سرب يف عام 2003 وعام 2006م )كن�سبة مئوية(جدول ) 39( :

موؤ�سرات التوزيع الن�سبي للم�ستغلني يف القطاع احلكومي والباحثني عن عمل  يف ال�سلطنةجدول ) 40( :

التوزيع العددي للم�ستغلني)عمانيني ووافدين() عمانيني ( ح�سب القطاع والنوع  و اأق�سام الن�ساط القت�سادي جدول ) 41( :

العاملون يف قطاع اخلدمة املدنية بال�سلطنة )عماين/وافد( ح�سب النوع لالأعوام 2001 م و 2009مجدول ) 42( :

موؤ�سرات الأمن الوظيفي يف املحافظات  واملناطقجدول ) 43( :

ظاهرة نفوق الأ�سماك والكائنات البحرية يف �سلطنة عمان وعالقتها بحالت املد الأحمرجدول ) 44( :

املرا�سيم ال�سلطانية ذات العالقة بالق�سايا البيئية للفرتة 2008/2006 مجدول ) 45( :

كمية املياه املنتجة من حمطات التحلية يف ال�سلطنة 2009مجدول ) 46( :

امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة يف خمتلف مناطق العاملجدول ) 47( :

املوظفون العمانيون بالوظائف الإدارية العليا والوظائف الإ�سرافية باخلدمة املدنية ح�سب اجلن�س عام2009مجدول ) 48( :

موؤ�سرات التنمية الب�سرية للمراأة يف عدد من الدول العربية لعام 2009مجدول ) 49( :

الو�سول اإىل تدفقات املعلومات يف املحافظات واملناطق  2010مجدول ) 50( :

موؤ�سرات اجلرمية يف املحافظات واملناطق2009مجدول ) 51( :
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جدول ) 1 ( : دليل التنمية الب�سرية ملحافظات و مناطق ال�سلطنة للعمانيني 2010

العمر املتوقع 

عند الولدة 

)بال�سنوات(*

متو�سط عدد 

�سنوات الدرا�سة 

للبالغني**

متو�سط عدد 

�سنوات الدرا�سة 

املتوقع**

ن�سيب الفرد 

من الدخل 

القومي 

الإجمايل***

قيمة الدليل

الدخلالتعليمالعمر املتوقع

دليل التنمية 

الب�سرية

73.638.7413.34361890.8490.6890.8310.786م�سقط

70.486.9812.69206980.7990.6000.7450.710الباطنة

74.846.9312.57270810.8680.5950.7870.741م�سندم

70.517.7612.88250280.7990.6380.7750.734الظاهرة

70.297.3012.73273120.7960.6150.7880.728الداخلية

72.306.4412.30212530.8270.5670.7500.706ال�سرقية

73.423.1510.78145530.8450.3720.6910.601الو�سطى

73.238.2413.10214920.8420.6620.7510.748ظفار

71.707.4812.82241950.8180.6250.7690.733ال�سلطنة

امل�سدر: ح�سابات فريق التنمية الب�سرية ل�سلطنة عمان اعتمادا على البيانات الوطنية. وزارة القت�ساد الوطني )امللغاة(

* املديرية العامة لالإح�ساءات الإجتماعية وزارة القت�ساد الوطني امللغاة
** م�سح دخل ونفقات الأ�سرة 2010/2009م،

*** م�سح دخل ونفقات الأ�سرة 2010/2009م و معدلٌ مبعامل القوة ال�سرائية للدولر الأمريكي.

جدول ) 2 ( :  احلالة التعليمية للعمانيني 2010م  )%(

جميع ال�سكاناإناثذكور

29-1544-3059-45+6029-1544-3059-45+6029-1544-3059-45+60

0.753.6027.8669.382.1218.7676.9795.101.4211.4955.3280.94اأمي

1.585.4419.3418.152.0713.1811.422.671.829.4714.911.19يقراأ ويكتب

11.6017.2320.236.8010.2416.205.820.6110.9416.6912.174.02ابتدائية

30.8718.548.642.5228.0711.402.140.2729.5014.825.011.51اإعدادية

46.1736.1613.131.4346.6925.701.940.8146.4230.716.881.15دبلوم التعليم العام

4.067.403.110.984.836.131.000.004.446.741.930.54كليات متو�سطة اأو فنية

4.709.705.760.365.887.710.710.275.288.662.940.32جامعة

0.231.591.550.000.050.830.000.270.151.190.680.12ماج�ستري

0.030.340.380.360.040.090.000.000.030.210.170.20دكتوراه

100100100100100100100100100100100100اجلملة

امل�سدر: من ح�سابات فريق التنمية الب�سرية ل�سلطنة عمان، با�ستخدام م�سح دخل و نفقات الأ�سرة2010/2009م..

جدول ) 3 ( :  متو�سط �سنوات الدرا�سة للعمانيني ح�سب فئات ال�سن  2010 م

اإجمايل19-1524-2029-2534-3039-3544-4049-4554-5059-55+60

9.9211.811.7411.2109.488.025.213.61.39.55ذكور

9.881211.5610.47.44.432.310.990.40.318.32اإناث

9.911.911.6510.88.76.664.862.761.90.858.93جميع العمانيني

امل�سدر: نف�س امل�سدر ال�سابق.
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جدول ) 4 ( : موؤ�سرات التفاوت بني اجلن�سني

2006200720082009

ن�سبة العمانيني من حملة دبلو م التعليم العام اأو اأعلى )25�سنة فاأكرث(%

35.6939.7441.2146.21ذكور

28.8429.3332.3935.8اإناث

32.2534.5236.8040.93جميع العمانيني

80.8173.8078.6077.47الإناث كن�سبة من الذكور

معدل امل�ساركة يف القوى العاملة)%(

66.3568.1467.4569ذكور

20.4120.4720.8821.55اإناث

43.0844.4244.5745.14جميع العمانيني

30.7630.0430.9631.23الإناث كن�سبة من الذكور

امل�سدر: نف�س امل�سدر ال�سابق ل�سنوات خمتلفة.

جدول ) 5 ( : دليل التنمية الب�سرية املرتبط بنوع اجلن�س ومكوناته للعمانيني2010 م

دليل الناجت املحلي الإجمايل 

املرتبط بنوع اجلن�س

دليل التعليم املرتبط بنوع 

اجلن�س

دليل ال�سحة املرتبط بنوع 

اجلن�س

الدليل املرتبط بنوع اجلن�س

0.892 0.916 0.819 0.876 م�سقط

0.727 0.858 0.760 0.782 الباطنة

0.744 0.859 0.834 0.812 م�سندم

0.795 0.881 0.763 0.813 الظاهرة

0.739 0.874 0.757 0.790 الداخلية

0.710 0.847 0.793 0.783 ال�سرقية

0.597 0.705 0.799 0.700 الو�سطى

0.729 0.868 0.806 0.801 ظفار

0.782 0.872 0.778 0.811 ال�سلطنة

امل�سدر: نف�س امل�سدر ال�سابق .

وي�ستخدم هذا الدليل مكونات التنمية الب�سرية التالية: ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل)بتعادل القوة ال�سرائية( ن�سبة القيد الإجمالية. معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغني 

والعمر املتوقع عند الولدة )بال�سنوات(، وهي املوؤ�سرات امل�ستخدمة يف تكوين دليل التنمية الب�سرية قبل عام 2010. وبالتايل يجب مقارنة دليل التنمية الب�سرية املرتبط بنوع اجلن�س بدليل 

التنمية الب�سرية املح�سوب من نف�س املوؤ�سرات  ولي�س الدليل املعدل يف عام 2010. وكانت قيمة دليل التنمية الب�سرية لل�سلطنة عام 2007 واملن�سور يف تقرير التنمية الب�سرية يف العامل لعام 

2009 هو 0.826 وقد مت ح�ساب نف�س الدليل لل�سلطنة لعام 2010 باإ�ستخدام البيانات الوطنية لي�سبح  0.855 . والرقم ال�سابق هو مايجب املقارنة به مع الأرقام الواردة يف جدول 2 - 21 

و 2 - 22.

جدول ) 6 ( :  ن�سبة العمانيني املحرومني من الأوجه املختلفة للفقر متعدد الأبعاد 2010م

املياه النظيفة

الطاقة النظيفة يف 

الطبخ

اأر�سية امل�سكن 

املنا�سبة

ال�سرف 

ال�سحي

و�سائل الت�سال 

و املعلومات

اللتحاق 

باملدر�سة

التعليم

ال�سعرات احلرارية 

الكافية

7.2000.425.196.670.4911.97م�سقط

51.580.0400.099.476.670.9318.96الباطنة

2.68000.0813.622.952.978.98م�سندم

31.390.4701.476.552.841.6114.12الظاهرة

31.050.0603.096.435.491.659.44الداخلية

39.130.1700.3611.284.732.128.64ال�سرقية

00.17014.783.3316.856.536.33الو�سطى

0001.82.634.030.44.51ظفار

30.220.0800.987.595.741.1912.74ال�سلطنة

امل�سدر: نف�س امل�سدر ال�سابق.
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جدول )7(: دليل الظروف املعي�سية 2007م
ت
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 ا
ف

ي
ن
�س

ت

ح�سر اأو ريف

1864 56.1 40.8 41.2 67.37 47.1 52.9 56.0 66.8 64.3 63.8 62.5 60.3 49.6 ح�سر

1211 54.4 39.2 37.6 71.4 48.0 46.8 52.8 64.5 64.8 60.6 61.1 58.5 47.3 قرى

املحافظة 

296 56.4 41.0 42.6 61.0 47.2 54.6 57.3 66.2 62.9 66.4 63.2 60.6 51.4 م�سقط

736 54.3 39.7 38.8 66.4 46.2 50.5 53.2 65.7 62.6 59.8 62.2 59.0 47.8 الباطنة

592 58.6 40.9 42.8 72.6 53.4 49.7 57.8 71.4 68.7 63.7 64.8 62.4 51.6 الداخلية

705 57.6 45.6 41.6 75.2 52.4 49.0 55.4 64.9 67.7 65.8 62.8 61.2 51.5 ال�سرقية

249 49.5 33.5 34.7 72.9 36.4 43.6 50.5 58.2 60.9 55.2 53.9 52.7 38.5 ظفار

497 55.4 37.4 37.0 74.5 44.4 49.6 54.4 68.0 66.0 64.2 60.9 60.1 47.3 باقي املناطق

487 9.1 12.1 8.1 14.2 17.0 11.0 7.3 13.2 7.8 11.2 10.9 9.7 13.1 املدى

اجلن�س

1528 55.2 41.9 40.3 68.4 46.9 51.0 54.4 66.5 64.4 62.5 61.0 60.3 48.4 ذكور

1547 55.3 38.4 39.9 68.9 47.9 50.1 55.5 65.7 64.4 62.9 63.0 59.2 49.3 اإناث

19 0.1 3.5 0.4 0.5 1 0.9 1.1 0.8 0 0.4 2 1.1 0.9 املدى

العمر

906 55.5 42.0 38.7 68.4 47.4 51.0 54.7 67.6 63.5 61.6 61.0 61.0 48.1 اأقل من25

2169 55.6 39.3 40.9 68.8 47.4 50.2 55.1 65.2 64.9 63.9 62.6 58.9 49.2 25 فاأكرث

1263 0.1 2.7 2.2 0.4 0 0.8 0.4 2.4 1.4 2.3 1.6 2.1 1.1 املدى

التعليم

908 55.3 39.3 39.1 71.4 49.7 49.6 54.5 60.8 64.8 62.8 62.5 57.9 50.3 ل تعليم نظامي

831 55.0 41.7 38.5 67.9 48.9 51.0 53.9 64.9 63.8 60.4 62.5 60.0 46.8 ابتدائي

961 55.3 40.4 39.6 67.9 45.1 50.6 55.2 68.0 63.2 62.2 61.0 60.7 47.9 دبلو م التعليم العام

373 57.5 39.1 45.7 66.5 45.9 50.5 75.2 71.7 67.9 68.5 62.5 59.7 52.2 عايل

588 2.5 2.6 7.2 4.9 4.6 1.4 21.3 10.9 4.7 8.1 1.5 2.8 5.4 املدى

م�ستوى املعي�سة

1447 55.9 40.1 40.9 67.1 46.8 51.1 55.5 67.7 64.5 64.0 62.0 60.2 49.6 املرتفع

1151 54.9 40.9 38.7 69.9 47.4 50.2 54.1 64.7 64.0 60.9 62.1 59.1 48.4 املتو�سط

477 55.6 39.8 40.3 71.5 49.8 48.9 55.2 63.4 65.1 62.2 61.7 59.6 46.8 املنخف�س

970 1 1.1 2.2 4.4 3 2.2 1.4 4.3 1.1 3.1 0.4 1.1 2.8 املدى

ن�سبة الإعالة

1095 56.0 40.9 41.5 67.3 48.1 51.2 55.7 66.2 63.3 64.5 63.4 59.1 50.9 منخف�س

1980 55.2 40.0 39.2 69.6 46.9 50.1 54.5 66.1 65.2 61.6 61.2 60.1 47.6 مرتفع اأكرث

885 0.8 0.9 2.3 2.3 1.2 1.1 1.2 0.1 1.9 2.9 2.2 1.0 3.3 املدى

3075 55.5 40.3 40.1 68.7 47.4 50.5 54.9 66.1 64.4 62.7 62.0 59.7 48.85 كل العمانيني

امل�سدر : نتائج م�سح قيا�س الظروف املعي�سية  2007م ،  مالحظة : اأجري هذا امل�سح لل�سنة 2007 فقط.
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جدول ) 8 ( :دليل الر�سا عن الظروف املعي�سية لدى ال�سكان العمانيني ح�سب املحافظة/املنطقة

املحافظة / املنطقة

دليل الظروف املعي�سية

املجموع باقي املناطق ظفار ال�سرقية الداخلية الباطنة م�سقط

62.7 64.2 55.2 65.8 63.7 59.8 66.4 1- الطعام

64.5 66 60.9 67.7 68.7 62.6 62.9 2- ال�سحة

66.1 68 58.2 64.9 71.4 65.7 66.2 3- التعليم

54.9 54.5 50.5 55.4 57.8 53.2 57.4 4- ال�سكن والبيئة

50.5 49.1 43.6 49.1 49.8 50.6 54.6 5- وقت الفراغ والرتفيه

47.4 44.4 36.5 52.5 53.5 46.2 47.2 6- �سبكات الأمان الجتماعي

68.7 74.5 72.9 75.2 72.6 66.4 61 7- ال�سالمة ال�سخ�سية

40.1 37 34.1 41.7 42.9 38.8 42.6 8- الفر�س القت�سادية

48.9 47.3 38.5 51.6 51.6 47.8 51.5 9- الظروف املعي�سية

59.7 60.1 52.7 61.3 62.4 59 60.6 10- احلوافز نحو التغيري

62 60.9 53.9 62.8 64.8 62.2 63.2 11- توقعاتك للم�ستقبل

40.3 37.5 33.5 45.6 41 39.7 41 12- اخلطة ل�سراء اأو لتغيري �سيارتك

55.5 55.4 49.5 57.6 58.6 54.3 56.4 املجموع

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق ، مالحظة : اأجري هذا امل�سح لل�سنة 2007 فقط.
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جدول )9( : متو�سط الر�سا ملوؤ�سرات املجالت املختلفة لأ�سر احل�سر والقرى2007م

املجموع قرى احل�سر جمال املوؤ�سر وا�سم املوؤ�سر

)1( اخلدمات

68.4 66.9 69.2 �سهولة الو�سول اإىل املدر�سة

61.3 61.2 61.3 جودة التعليم

61.5 62.4 61.1 اإمكانيات احل�سول على الدواء

62.9 62.8 62.9 م�ستوى خدمات الولدة

55.7 57.4 54.9 الرعاية ال�سحية احلكومية

40.1 37.6 41.2 )2( الفر�س القت�سادية

38.6 37.6 38.9 اإمكانية احل�سول على وظيفة

38.7 36.4 39.6 اإمكانية احل�سول على قر�س جتاري

43.2 41.0 44.1 �سهولة النفاذ اإىل ال�سوق لبيع املنتجات

46.3 42.7 47.9 �سهولة احل�سول على و�سائل اإنتاج

34.1 32.2 35.0 �سهولة احل�سول على اأر�س زراعية

50.3 46.8 51.7 ظروف بيئة العمل

43.1 40.3 44.2 الراتب 

29.7 27.17 30.84 م�ستوى الأ�سعار

47.4 47.9 47.1 )3( ال�سمان الجتماعي 

48.4 48.7 48.2 نظام التقاعد

49.8 52.3 48.8 التاأمينات احلكومية

43.7 43.2 43.9 الدعم من الأقارب ، اأرباب العمل .....

)4( احلاجات الأ�سا�سية 

66.6 65.9 66.9 حالة الطعام

58.8 55.3 60.5 حالة مياه ال�سرب

55.0 50.3 57.4 م�ستوى املنزل

44.8 40.3 46.8 م�ستوى ال�سرف ال�سحي يف املنزل

38.6 40.0 38.0 تكلفة الطاقة الكهربائية

)5( املوارد الذاتية 

68.9 68.2 69.4 احلالة ال�سحية 

76.4 72.6 78.1 املقدرة على القراءة والكتابة

61.8 61.1 62.1 املهارات املهنية

50.5 46.8 52.2 الوقت املتاح لالأن�سطة يف وقت الفراغ

68.7 71.4 67.4 )6( ال�سالمة ال�سخ�سية

70.9 73.8 69.5 الأمان من العنف

66.5 68.9 65.3 الأمان من ال�سرقة

)7(التحم�س لتخ�سي�س وقت وجهد لتح�سني الأو�ساع 

58.5 57.5 58.89 حت�سني التعليم ال�سخ�سي

57.3 55.6 58.0 حت�سني املقدرة املهنية

60.7 60.3 61.0 حت�سني ال�سحة ال�سخ�سية مبمار�سة التمرينات الريا�سية

56.0 54.6 56.7 حت�سني ظروف ال�سكن

57.5 56.2 58.1 العمل اأكرث مقابل املال

68.1 66.7 68.7 اإتاحة التعليم العايل لالأبناء

62.0 61.1 62.5 )8( التوقعات امل�ستقبلية ) ل�سنة  قادمة ( تقييم التوقعات للم�ستقبل

61.1 59.5 61.9 و�سع الأ�سرة املايل 

66.9 66.8 67.0 الو�سع القت�سادي يف عمان ب�سكل عام 

52.2 50.5 53.0 و�سع الباحثني عن العمل

                    امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق ، مالحظة : اأجري هذا امل�سح لل�سنة 2007 فقط.
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  جدول )10( : متو�سط دخل الأ�سرة ال�سهري ح�سب امل�سدر الرئي�سي للدخل وامل�ستوى التعليمي لرب الأ�سرة

ال�سلطنة قرى ح�سر امل�سدر الرئي�سي للدخل

973 818 1.026 اأجور

917 690 1.059 م�ساريع خا�سة ومهن حرة

1.138 1.198 1.127 دخول ممتلكات

773 731 796 معا�س التقاعد

299 286 310 حتويالت وم�سادر اأخرى

امل�ستوى التعليمي لرب الأ�سرة

851 745 920 دون البتدائية

737 680 759 تعليم ابتدائي/اأعدادي

924 783 971 دبلو م التعليم العام

1.330 1.248 1.338 كلية متو�سطة فاأعلى

933 768 996 الإجمايل

امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني ، م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009م                              

جدول )11( : توزيع الأ�سر وتوزيع الدخل )%(

الإجمايل قرى ح�سر توزيع الأ�سر ح�سب امل�سدر الرئي�سي للدخل )%(

88.6 84 89.9 اأجور

4.6 5.8 4.2 م�ساريع خا�سة ومهن حرة

0.9 0.6 0.9 دخول ممتلكات

4.7 7 4.1 معا�س التقاعد

1.2 2.6 0.9 حتويالت/ م�سادر اأخرى

100 100 100 املجموع

36.1 44.2 33.7 عام

31.6 14.5 36.6 خا�س

32.3 41.3 29.7 اأخرى

100 100 100 املجموع

                                           امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .
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جدول )12( : متو�سط ا�ستهالك الأ�سرة وتوزيع ال�ستهالك

*1

توزيع ال�ستهالك )%( متو�سط ا�ستهالك الأ�سرة نوع الأ�سرة

اأخرى و�سائل النقل والت�سالت �سكن مالب�س طعام )ريال/�سهر(

التجمع ال�سكاين 

19 19 29 6 28 705 ح�سر

14 20 20 7 38 561 قرى

املحافظات واملناطق

21 17 34 5 22 908 م�سقط

15 20 22 7 36 546 الباطنة

26 21 16 8 30 713 م�سندم

14 20 21 7 37 509 الظاهرة

16 24 21 6 34 668 الداخلية

15 18 24 7 36 591 ال�سرقية

9 18 18 12 43 501 الو�سطى

13 20 25 4 38 510 ظفار

25 19 12 7 37 625 دون البتدائي

27 18 15 6 34 548 ابتدائي

30 20 15 6 29 674 ثانوي

28 19 27 5 21 878 كلية متو�سطة فاأعلى

حجم الأ�سرة 

16 18 35 4 27 295 3 - 1

20 19 29 6 26 631 6 - 4

17 19 27 6 31 770 9 - 7

17 19 24 7 33 893 12 - 10

17 20 22 7 34 1.198 �سخ�س فاأكرث 13

معدل الإعالة 

14 17 25 7 37 653 مرتفع

17 18 25 6 33 758 مرتفع ن�سبيا

18 20 27 6 29 785 منخف�س ن�سبيا

19 20 28 6 26 594 منخف�س

11 12 31 6 40 379 منخف�س للغاية

18 19 27 6 30 677 اأجور

17 19 25 6 33 698 م�ساريع حرة

20 15 30 5 29 904 دخول ممتلكات

14 17 27 6 36 675 معا�سات تقاعدية

10 13 29 7 42 331 حتويالت /اأخرى

13 19 32 6 30 666 املجموع

جمموع بنود كل �سطر ت�ساوي 100 . 

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق

جدول )13 ( : ن�سبة الأ�سر العمانية ح�سب خم�س ال�ستهالك الكلي

ال�ستهالك الكلي

املجموعاأعلى خم�س ا�ستهالكاخلم�س الثايناخلم�س الثالثاخلم�س الرابعاقل خم�س ا�ستهالك

6.510.715.121.546.2100اإجمايل ال�سلطنة

6.210.414.922.046.5100ح�سر

8.213.417.722.138.6100قرى

املحافظة / املنطقة :

7.111.615.923.641.8100م�سقط

7.812.316.522.441100الباطنة

6.310.61522.146100م�سندم

6.512.116.723.141.6100الظاهرة

6.512.317.123.340.8100الداخلية

8.112.716.822.539.9100ال�سرقية

8.613.117.923.536.9100الو�سطى

10.513.517.523.734.8100ظفار

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   263 2/27/13   12:11 PM



264

جدول )14( : م�ستوى املعي�سة ح�سب املناطق: )الأ�سر العمانية ح�سب ا�ستهالك الطعام من اإجمايل ال�ستهالك(

املجموع

مرتفع

)ح�سة الطعام: اأقل من %40(

متو�سط

)ح�سة الطعام: من 40% اإىل %59(

منخف�س

)ح�سة الطعام: 60% اأو اأكرث(

املحافظة

اأواملنطقة

100 63.7 30.6 5.7 م�سقط

100 34.6 49.8 15.6 الباطنة

100 60 28.3 11.7 م�سندم

100 35.5 48.6 15.9 الظاهرة

100 41.5 44.2 14.3 الداخلية

100 36 47.2 16.8 ال�سرقية

100 22.5 58.3 19.2 الو�سطى

100 26.9 53.9 19.2 ظفار

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق  .

جدول )15( : امتالك ال�سيارة اخلا�سة والأجهزة املنزلية )% من الأ�سر(

ال�سلطنة قرى ح�سر اجلهاز

88.9 88.6 89.0 �سيارة خا�سة

97.8 94.9 99.3 جهاز تلفزيون

7.8 3.9 9.6 جهاز فيديو

28.9 18.5 34.0 خط هاتف 

98.7 98.2 98.9 هاتف نقال

50.3 45.0 53.0 راديو

97.4 94.1 99.0 طبق حمطات ف�سائية

52.9 42.1 58.2 حا�سب اآيل �سخ�سي

98.2 96.2 99.2 ثالجة

73.6 72.9 74.0 جممدة

99.2 98.5 99.5 طباخة/ فرن غاز اأو كهرباء

30.7 16.5 37.7 مايكرو يف

98.6 96.0 99.9 مكيف 

0.1 0.1 0.2 ماكينة خياطة

36.9 39.9 35.3 مكن�سة كهربائية

35.4 25.8 40.1 غ�سالة مالب�س

96.3 91.6 98.6 �سخان كهربائي

                                                    امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .

جدول )16( : مقارنة بني الأ�سر ذات امل�ستوى املعي�سي املتباين

الأف�سل حاًل اأف�سل ن�سبيًا متو�سط الأ�سواأ حاًل م�ستوى املعي�سة
املــوؤ�ســـر

%19-%0 %39-%20 %59-%40 %79-%60 ح�سـة الطعام

4.5 6.7 7.6 6.9 متو�سط حجم الأ�سرة

2.6 24.7 57 15.4 الأ�سر ذات معدل الإعالة العايل اأو الأعلى ن�سبيًا 

3 27.8 52.7 17 الأ�سر يف القرى 

24.8 53 71.8 83.3 امل�ساكن اململوكة

85.1 66.1 50.8 45.9 التو�سيل ب�سبكة املياه

0 0.014 0 0 احلطـب للطبخ

0.9 15.5 44.5 34.2 الأ�سر التي متثل التحويالت امل�سدر الرئي�سي لدخلها

1389.2 1052.2 774.8 627.5 متو�سط الدخل ال�سهري لالأ�ســرة )ر.ع(  

1027.3 682.9 476.1 394.9 متو�سط الإنفاق ال�سهري لالأ�ســرة )ر.ع(   

1051.6 734.4 541.6 480.5 متو�سـط ال�ستهالك ال�سهري لالأ�سـرة )ر.ع(

13.7 25.5 39.9 54.5 ن�سبة ح�سة الطعـام من اإجمايل ال�ستهالك

4.7 6.8 6.4 3.9 ح�سة املالب�س

29.2 17.5 12.5 9.4 ح�سة ال�سكن

22.3 21.3 16.4 10.8 ح�سة النقل والت�سالت

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .
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جدول )17 ( :  توزيع العمانيني ح�سب فئات ا�ستهالك الفرد

فئات ال�ستهالك 

ال�سهري للفرد

جمموع 

العمانيني

ظفارالو�سطىال�سرقيةالداخليةالظاهرةم�سندمالباطنةم�سقطالقرىاحل�سر

30=<4.03.15.81.06.33.65.23.63.93.0

40-317.75.711.83.311.71.68.88.45.85.66.8

50-4111.29.614.43.917.36.610.79.48.915.915.5

60-5110.710.112.02.813.88.811.08.011.515.622.0

70-6110.710.511.26.111.68.011.211.611.58.016.6

80-719.79.69.97.19.613.29.48.811.56.014.7

95-8110.510.111.412.27.612.210.011.113.814.610.2

110-968.59.36.810.56.212.18.210.89.49.55.8

125-1116.26.75.48.75.15.94.18.16.66.32.6

140-1264.85.24.26.63.24.911.64.25.47.20.2

160-1414.35.22.77.12.96.82.45.24.64.02.3

180-1612.63.11.75.71.34.63.23.01.71.1

200-1812.33.00.84.81.64.82.11.42.41.3

250-2013.54.51.49.51.47.53.12.81.60.90.4

300-2511.62.20.24.70.61.00.30.91.2

+3011.62.30.36.00.12.10.31.00.60.2

امل�سدر : من ح�سابات فريق التنمية الب�سرية ل�سلطنة عمان، با�ستخدام م�سح دخل و نفقات الأ�سرة 2010/2009م.

جدول ) 18 ( : توزيع الأ�سر العمانية يف احل�سر والقرى ح�سب بعد امل�سكن عن اخلدمات العام 2009-2010م )%(

امل�سافة
مركز �سحي/م�ست�سفىحمالت جتاريةمدر�سة ابتدائية�سارع معبد

قرىح�سرقرىح�سرقرىح�سرقرىح�سر

997864.638.69662.54119اأقل من 1 كم

0.983331.4414.43823من 1 - 5 كم

0.1142.430023.12158اأكرث من 5 كم

امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني ، م�سح نفقات ودخل الأ�سرة 2010/2009م

اجلدول ) 19 ( : العمانيون العاملون يف القطاع اخلا�س وامل�سجلون يف الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية  ح�سب فئات الأجر 2010م 

الن�سطونفئات الأجر

الن�سبة من الإجمايل%اجلملة

12046.860 26.3

24.08013.5اأكرب من 120 اإىل 140

31.50617.7اأكرب من 140اإىل 160

14.0607.9اأكرب من 160 اإىل 180

12.0966.8اأكرب من 180 اإىل 200

21.10511.8اأكرب من 200 اإىل 300

9.6785.4اأكرب من 300 اإىل 400

466.53اأكرب من 400 اإىل 500

406.31.9اأكرب من 500 اإىل 600

144.21.2اأكرب من 600 اإىل 700

381.10.78اأكرب من 700 اإىل 800

165.10.65اأكرب من 800 اإىل 900

9870.55اأكرب من 900 اإىل 1000

825.21.58اأكرب من 1000 اإىل 2000

9570.5اأكرب من 2000

716.177100اجلملة

                                            امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2010م
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جدول ) 20( :  املوؤ�سرات القت�سادية على م�ستوى ال�سلطنة

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 املوؤ�سر

املوؤ�سرات القت�سادية         

16939.7 22226.8 15801.9 13895.2 11489.9 9337.0 8075.2 7337.4 7099.0 7156.5 الناجت القومي الإجمايل ) مليون ريال (

23.8- 40.7 13.7 20.9 23.1 15.6 10.1 3.4 0.8- 25.1  معدل النمو ال�سنوي للناجت القومي الإجمايل )%(

5337.0 7752.6 5760.8 5392.0 4579.5 3864.7 3449.5 2891.0 2864.8 2979.4  ن�سيب الفرد من الناجت القومي الإجمايل ) ريال (

31.2- 34.6 6.8 17.7 18.5 12.0 19.3 0.9 3.8- 21.1 معدل النمو ال�سنوي لن�سيب الفرد من الناجت القومي الإجمايل)%( 

3.4 12.4 5.9 3.4 1.9 0.7 0.2 0.3- 0.8- -  متو�سط املعدل ال�سنوي للت�سخم )%(

18019.7 23287.8 16110.9 14151.2 11882.9 9487.0 8283.2 7708.4 7459.0 7478.5  الناجت املحلى الإجمايل ) مليون ريال (

40.6 50.6 44.3 47.6 49.4 43.0 42.0 42.8 44.0 50.1 الأن�سطة النفطية ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

1.4 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8 2.1 2.1 2.2 2.1 الزراعة والأ�سماك ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

18.5 16.5 17.1 16.2 14.3 13.5 13.8 12.9 12.6 9.3 الأن�سطة ال�سناعية ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

41.7 32.9 38.8 36.6 37.0 42.9 43.6 43.5 42.4 40.0 اخلدمات ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

40.4 30.8 32.7 30.1 30.5 37.0 37.4 35.9 37.0 35.1  ال�ستهالك اخلا�س)كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

19.9 14.2 18.9 18.8 20.9 22.5 22.3 23.8 23.2 21.5 ال�ستهالك احلكومي )كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

33.6 29.5 30.6 24.2 23.1 25.6 22.3 18.8 17.4 15.5 ال�ستثمار املحلى الإجمايل )كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل( 

39.5 54.9 48.3 51.0 48.5 40.4 40.2 40.2 39.7 43.3 الدخار املحلى الإجمايل ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

3.7 2.5 2.7 2.0 2.2 2.0 2.1 2.0 1.8 1.6 الإيرادات ال�سريبية ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

41.2 32.5 36.5 34.9 35.4 40.2 38.5 38.1 38.3 35.5 الإنفاق العام ) كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل (

3.8- 0.3 0.2 0.3 2.5 2.5 1.7 1.1 4.2- 4.8- الفائ�س/العجز يف امليزانية العامة )كن�سبة من الناجت املحلى الإجمايل(

52.6 58.8 56.7 56.8 58.6 51.6 50.0 49.3 51.8 53.9  �سادرات ال�سلع واخلدمات )% من الناجت املحلى الإجمايل( 

41.5 37.4 40.2 32.0 31.2 39.0 32.9 28.1 29.4 26.0  واردات ال�سلع واخلدمات ) % من الناجت املحلى الإجمايل (

552.0 910.0 1295.0 508.0 502.0 27.0 24.0- 47.0 2.0 32.0 �سافى تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر)مليون ريال(

35.0 644.0- 570.0 62.0 36.0 5.0- 88.0- 30.0- 31.0 14.0- �سافى تدفقات ا�ستثمارات احلوافظ املالية) مليون ريال( 

1149.5 1103.7 770.7 618.8 597.9 484.9 469.6 455.9 506.0 559.1 �سافى الإقرا�س امل�سريف واملتعلق بالتجارة)مليون ريال(

9.6 7.6 10.3 11.0 11.8 12.1 12.2 12.4 12.5 10.8 الإنفاق الع�سكري )% من الناجت املحلى الإجمايل (

امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني ، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لعام 2010

جدول ) 21  اأ( : تطورات الناجت املحلى الإجمايل وناجت الأن�سطة النفطية ومعدلت منوهما لل�سنوات )2000- 2009 م(  

بالأ�سعار اجلارية

ناجت الأن�سطة النفطيـــة الناجت املحلـــــي الإجمايل

ال�سـنة
مليون ر.ع. معدل النمو مليون ر.ع. معدل النمـو

3745.11 - 7478.51 - 2000

3279.59 %12.43- 7459.00 %0.3- 2001

3300.28 %0.63 7708.36 %3.34 2002

3481.08 %5.48 8283.20 %7.46 2003

4077.69 %17.14 9487.03 %14.53 2004

5875.82 %44.10 11882.94 %25.25 2005

6739.89 %14.71 14151.23 %19.09 2006

7139.02 %5.92 16110.87 %13.87 2007

11774.75 %64.94 23287.84 %44.55 2008

7317.21 %37.86- 18019.71 %22.62- 2009

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .
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جدول ) 21  ب( : تطورات الناجت املحلى الإجمايل وناجت الأن�سطة النفطية ومعدلت منوهما لل�سنوات)2000-2009 م (

بالأ�سعار الثابتة لعام 2000م

ناجت الأن�سطة النفطيـــة الناجت املحلـــــي الإجمايل

 ال�سـنة

مليون ر.ع. معدل النمو مليون ر.ع. معدل النمـو

3745.11 - 7478.51 - 2000

3776.36 %0.83 7895.30 %5.57 2001

3566.36 %5.56- 8058.27 %2.06 2002

3278.53 %8.07- 8086.67 %0.35 2003

3164.66 %3.47- 8362.42 %3.41 2004

3194.57 %0.94 8696.06 %3.99 2005

3055.47 %4.35- 9176.96 %5.53 2006

2903.65 %4.97- 9801.85 %6.81 2007

3123.03 %7.56 11051.91 %12.8 2008

3318.06 %6.24 11176.08 %1.12 2009

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .

جدول )22(: موؤ�سرات الأداء القت�سادي  يف ال�سلطنة )2000 – 2009 م(

متو�سط املعدل ال�سنوي 

للت�سخم )%(

معدل النمو ال�سنوي 

لن�سيب الفرد من الناجت 

القومي الإجمايل )%(

ن�سيب الفرد من الناجت 

القومي الإجمايل 

)بالدولرات الأمريكية(

معدل النمو ال�سنوي للناجت 

القومي الإجمايل )%(

الناجت القومي الجماىل 

)مباليني الدولرات 

الأمريكية

ال�سنة

- - 7738.69 - 18588.34 2000

0.80- 3.85- 7441.06 0.80- 18438.95 2001

0.30- 0.91 7509.09 3.36 19058.08 2002

0.20 19.32 8959.65 10.06 20974.55 2003

0.71 12.04 10038.09 15.63 24252.02 2004

1.90 18.50 11894.78 23.06 29844.01 2005

3.44 17.74 14005.24 20.93 36091.50 2006

5.89 6.74 14949.77 13.62 41007.23 2007

12.39 34.70 20136.74 40.79 57732.04 2008

3.43 31.16- 13862.39 23.79- 43999.24 2009

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق.

مالحظة: الدولر الأمريكي  = 0.385 ريال عماين

جدول )23( :  بع�س موؤ�سرات التجارة اخلارجية وال�ستثمار والتمويل الأجنبي  )2000-  2009 م(

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 املوؤ�ســــرات

52.64 58.79 56.73 56.79 58.61 51.56 49.97 49.34 51.85 53.85 �سادرات ال�سلع واخلدمات )% من الناجت املحلى الإجمايل(

41.49 37.39 40.17 32.01 31.24 39.01 32.94 28.05 29.42 25.99 واردات ال�سلع واخلدمات )% من الناجت املحلى الإجمايل(

1435.63 2366.71 3368.01 1321.20 1305.59 70.22 62.42- 122.24 5.20 83.22

�سافى تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )مباليني 

الدولرات الأمريكية(

91.03 1674.90- 1482.44 161.25 93.63 13.00- 228.87- 78.02- 80.62 36.41-

�سافى تدفقات ا�ستثمارات احلوافظ املالية )مباليني 

الدولرات الأمريكية (

2989.60 2870.48 2004.42 1609.36 1555.01 1261.12 1221.33 1185.70 1315.99 1454.10

�سافى الإقرا�س امل�سريف واملتعلق بالتجارة)مباليني 

الدولرات الأمريكية (

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق ، مالحظة: الدولر الأمريكي  = 0.385 ريال عماين
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جدول )24( : موؤ�سرات بنية القت�ساد الكلى )2000- 2009م(

الفائ�س 

العجز فى 

امليزانية 

العامة 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

الإنفاق 

العام 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

الإيرادات 

ال�سريبية 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

املدخرات 

املحلية 

الإجمالية 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

ال�ستثمار 

املحلى 

الإجمايل 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

ال�ستهالك 

احلكومي  

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

ال�ستهالك 

اخلا�س 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

اخلدمات 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

ال�سناعة )كن�سبة من 

الناجت املحلى الإجمايل

الزراعة )كن�سبة من الناجت 

املحلى الإجمايل الناجت 

املحلى 

الإجمايل 

)ماليني 

الدولرات 

الأمريكية(

ال�سنة

الأن�سطة 

النفطية 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

الأن�سطة 

ال�سناعية 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

الزراعة 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

الأ�سماك 

)كن�سبة 

من الناجت 

املحلى 

الإجمايل(

4.84- 35.52 1.60 43.25 15.55 21.55 35.09 39.98 50.08 9.25 1.42 0.65 19424.71 2000

4.17- 38.35 1.79 39.68 17.39 23.22 36.98 42.42 43.97 12.59 1.51 0.68 19374.02 2001

1.06 38.13 2.00 40.20 18.80 23.76 35.92 43.51 42.81 12.92 1.45 0.69 20021.72 2002

1.69 38.50 2.06 40.15 22.34 22.34 37.38 43.57 42.03 13.76 1.39 0.68 21514.81 2003

2.49 40.16 2.02 40.40 25.58 22.50 36.98 42.93 42.98 13.49 1.14 0.70 24641.63 2004

2.55 35.41 2.24 48.51 23.15 20.91 30.48 37.03 49.45 14.26 0.91 0.63 30864.79 2005

0.31 34.88 1.97 50.99 24.22 18.84 30.09 36.57 47.63 16.18 0.83 0.52 36756.43 2006

0.25 36.49 2.72 48.30 30.58 18.89 32.72 38.78 44.31 17.13 0.83 0.47 41846.41 2007

0.34 32.46 2.54 54.88 29.52 14.24 30.83 32.85 50.56 16.48 0.66 0.39 60487.88 2008

3.78- 41.23 3.66 39.52 33.60 19.93 40.44 41.73 40.61 18.45 0.89 0.55 46804.43 2009

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق .  مالحظة: الدولر الأمريكي  = 0.385 ريال عماين

جدول )25  اأ (: موؤ�سرات مقارنة ل�ستخدام املوارد يف التعليم وال�سحة والدفاع)2000 – 2009 م (

) % من الناجت املحلي الإجمايل (

***خدمة الدين اإجمايل الدين العام ** الإنفاق الع�سكري * الإنفاق العام على 
ال�سحة

الإنفاق العام على التعليم ال�سنة

0.00 0.00 10.81 1.96 4.62 2000

5.21 20.43 12.51 2.01 5.15 2001

7.79 16.56 12.43 2.10 5.40 2002

5.39 15.75 12.19 2.08 5.24 2003

4.72 13.90 12.05 1.91 4.99 2004

5.09 8.57 11.82 1.68 4.72 2005

1.14 7.97 10.95 1.52 4.70 2006

2.50 6.21 10.32 1.54 4.74 2007

1.52 4.14 7.62 1.25 3.88 2008

1.44 5.80 9.58 1.25 3.88 2009

*   ي�سمل املوؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�سحة فقط 
** اإجمايل م�سروفات الدفاع والأمن القومي

*** خدمة الدين يت�سمن جملة املدفوعات ل�سداد اأ�سل الدين اخلارجي م�سافا اإليها جملة مدفوعات الفوائد
امل�سدر : الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لوزارة القت�ساد الوطني والتقرير ال�سنوي للبنك املركزي العماين
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جدول )25 ب(:  موؤ�سرات مقارنة ل�ستخدام املوارد يف التعليم وال�سحة والدفاع)2000 - 2009 م(

) مليون . ريال عماين (

*** خدمة الدين اإجمايل الدين العام 

)احلكومي( 

** الإنفاق الع�سكري * الإنفاق العام على 
ال�سحة 

الإنفاق العام على التعليم  ال�سنة

  808.55 140.53 330.72 2000

388.90 1523.90 933.01 142.38 365.77 2001

600.40 1276.50 957.89 154.43 395.87 2002

446.10 1304.90 1009.61 168.21 423.37 2003

447.70 1319.10 1143.61 178.31 465.60 2004

605.40 1018.00 1404.22 193.01 541.84 2005

161.20 1127.60 1549.58 211.02 652.48 2006

402.50 1000.90 1663.44 242.70 748.07 2007

354.30 964.80 1775.09 284.15 866.63 2008

258.60 1044.80 1726.39 326.92 948.38 2009

*   ي�سمل املوؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�سحة فقط 
** اإجمايل م�سروفات الدفاع والأمن القومي

*** خدمة الدين يت�سمن جملة املدفوعات ل�سداد اأ�سل الدين اخلارجي م�سافا اإليها جملة مدفوعات الفوائد
امل�سدر : الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لوزارة القت�ساد الوطني والتقرير ال�سنوي للبنك املركزي العماين

جدول ) 25 ج ( : موؤ�سرات مقارنة ل�ستخدام املوارد فى التعليم وال�سحة والدفاع)2000 – 2009 م(

) % من الناجت القومي الإجمايل (

الناجت القومى 

الجماىل

)مليون ريال(

***خدمة الدين  اإجمايل الدين العام  **الإنفاق الع�سكري  *الإنفاق العام على 
ال�سحة 

الإنفاق العام على 

التعليم 
ال�سنة

7156.51 0.00 0.00 11.30 1.96 4.42 2000

7099.00 5.48 21.47 13.14 2.01 4.90 2001

7337.36 8.18 17.40 13.05 2.10 5.14 2002

8075.20 5.52 16.16 12.50 2.08 5.11 2003

9337.03 4.79 14.13 12.25 1.91 4.91 2004

11489.94 5.27 8.86 12.22 1.68 4.56 2005

13895.23 1.16 8.12 11.15 1.52 4.61 2006

15787.78 2.55 6.34 10.54 1.54 4.64 2007

22226.84 1.59 4.34 7.99 1.28 3.72 2008

16939.71 1.53 6.17 10.19 1.93 5.26 2009

*   ي�سمل املوؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�سحة فقط 
** اإجمايل م�سروفات الدفاع والأمن القومي

*** خدمة الدين يت�سمن جملة املدفوعات ل�سداد اأ�سل الدين اخلارجي م�سافا اإليها جملة مدفوعات الفوائد
امل�سدر : الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لوزارة القت�ساد الوطني والتقرير ال�سنوي للبنك املركزي العماين

جدول )26( : موؤ�سرات ا�ستخدام الطاقة يف ال�سلطنة) ا�ستهالك الكهرباء (

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

5162.94 0.00 0.00 13.09 2.45 5.29 5162.94 0.00 0.00 13.09 املجموع ) مليون ك وات - �ساعة (

5719.13 0.00 0.00 12.02 2.32 4.89 5719.13 0.00 0.00 12.02

الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني لل�سلطنة 

)�سنة الأ�سا�س 2000م(

7156.51 0.00 0.00 11.30 1.96 4.42 7156.51 0.00 0.00 11.30 ن�سيب الفرد ) ك وات - �ساعة (

امل�سدر : وزارة القت�ساد الوطني ، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لعام 2010م
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جدول )27( :  معدل الدخار التقليدي ومعدل الدخار الأ�سيل  )1998-2009 م( - % من الناجت املحلى الإجمايل

7- 6- 5- 4- 3- 2- 1-

معدل الدخار ال�سنة

املحلى الأ�سيل

الإنفاق على 

التعليم

مقابل ا�ستهالك 

راأ�س املال الثابت

مقابل التلوث 

)ثاين اأك�سيد 

الكربون(

معدل ا�ستنفاد 

املعادن

معدل ا�ستنفاد 

الطاقة

معدل الدخار 

املحلى التقليدي

2.64- 5.29 12.93 0.54 0.03 20.69 26.26 1998

7.20- 4.89 12.01 0.54 0.03 31.90 32.38 1999

5.56 4.42 9.64 0.54 0.03 31.90 43.25 2000

17.80- 4.90 9.85 0.70 0.03 51.80 39.68 2001

2.95- 5.14 7.36 0.60 0.03 40.30 40.20 2002

5.92- 5.11 10.25 0.60 0.03 40.30 40.15 2003

25.93- 4.91 11.61 0.80 0.03 58.80 40.40 2004

19.42- 4.56 12.86 0.80 0.03 58.80 48.51 2005

17.24- 4.61 13.21 0.80 0.03 58.80 50.99 2006

17.59- 4.64 10.91 0.80 0.03 58.80 48.30 2007

9.23- 3.72 8.20 0.80 0.03 58.80 54.88 2008

23.05- 5.26 8.20 0.80 0.03 58.80 39.52 2009

املالحظات:-

1. العمود الأول معدل الدخار املحلي التقليدي والعمود ال�ساد�س الإنفاق على التعليم من الكتاب الإح�سائي ال�سنوي اإ�سدار عام 2009م لوزارة القت�ساد الوطني

2. العمود اخلام�س من ن�سرة احل�سابات القومية بوزارة القت�ساد الوطني

3. العمود الثاين حتى العمود الرابع من موؤ�سرات البنك الدويل وبالن�سبة لبيانات العمود الثالث ل تتوفر اأية بيانات عنه وبالتايل مت ا�ستخدام نف�س املعدلت امل�ستخدمة يف التقرير الأول 

للتنمية الب�سرية بالإ�سافة اإىل اأي بيان اآخر مت تكراره اعتمادا على بيانات العام ال�سابق لعدم توفرها

4. عمود )7( = عمود )1( - ] عمود)2(+عمود)3(+عمود)4(+عمود)5([ +عمود)6(

جدول )28( : تطور موازين املعامالت اجلارية مع العامل اخلارجي خالل فرتة خطة التنمية اخلم�سية ال�ساد�سة )2001-2005 م(

متو�سط معدل 

النمو ال�سنوي 

املخطط %

فعلي متو�سط معدل 

النمو ال�سنوي 

املخطط %

خمطط

البيان

2005 2001 2005 2001

9.7 4100 2216 7.5- 1748 1429 1- فائ�س/ عجز امليزان التجاري لل�سلع )3-2( 

10.6 7187 4258 2.0- 3927 3394 2- ال�سادرات )فوب(

8.5 5160 2963 7.6- 2302 2316 - النفط اخلام

37.8 888 451 15.1 361 281 - الغاز الطبيعي امل�سال

17.5 555 266 17.2 548 260 - �سادرات اأخرى عمانية املن�ساأ

3.2 584 578 7.5 716 536 - اإعادة الت�سدير

11.8 3087- 2042- 4.3 2178- 1965- 3- الواردات )فوب(

11.3 858- 497- 3.7 561- 524- 4- ميزان اخلدمات

11.7 561- 330- 7.2 411- 252- 5- ميزان الدخل

9.2 868- 589- 0.3 553- 587- 6- �سايف التحويالت اخلارجية

8.5 1813 800 29.5- 223 65 7- فائ�س/ عجز امليزان التجاري )6+5+4+1(

امل�سدر : خطة التنمية اخلم�سية ال�سابعة )2006-2010م(  الوثيقة الأوىل  نوفمرب 2007م
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جدول ) 29 ( :  تطور ميزان املدفوعات )2005- 2009م( مليون ر.ع.

2009 2008 2007 2006 2005 البيان

4460 6541 3979 4501 4100 1- فائ�س/ عجز امليزان التجاري

10632 14503 9494 8300 7187 2- ال�سادرات )فوب(

5978 9423 6020 5576 5160 النفط اخلام

970 1601 1180 1145 888 الغاز الطبيعي امل�سال

1849 1963 1291 812 555 �سادرات اأخرى عمانية املن�ساأ

1835 1516 1003 767 584 اإعادة الت�سدير

6172- 7962- 5515- 3799- 3087 3- الواردات )فوب(

1445- 1557- 1311- 994- 848- 4- ميزان اخلدمات

1080- 1061- 309- 256- 393- 5-ميزان الدخل

2043- 1992- 1411- 1072- 868- 6-�سايف التحويالت اجلارية

108- 1931 948 2179 1991 7- فائ�س/عجز امليزان التجاري )6+5+4+1(

24.8 28.2 24.7 31.8 34.5 8- ن�سبة فائ�س/عجز امليزان التجاري اإىل الناجت املحلي الإجمايل )%(

0.6- 9.1 6.2 15.4 16.8 9- ن�سبة فائ�س/عجز امليزان اجلاري اإىل الناجت املحلي الإجمايل )%(

امل�سدر: الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2010م

جدول ) 30 ( :  الناجت املحلي الإجمايل لالأن�سطة ال�سناعية ولل�سناعة التحويلية) 2005 – 2009 م( - بالأ�سعار الثابتة لعام 2000م

ال�سنة

الأن�سطة ال�سناعية

)1(

ال�سناعات التحويلية

)2(

% 1/2

معدل النمو

)1(

معدل النمو

)2(

2005152978851.516.78.1

2006158686854.73.710.2

2007190498051.52012.8

20082236107848.217.410

20092367103543.75.8)-( 3.9

امل�سدر : نف�س امل�سدر ال�سابق 

جدول )31( :  املالمح الأ�سا�سية للتعليم يف املحافظات واملناطق 

معدل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني )%( ملن تبلغ اأعمارهم 15 �سنة اأو اأكرث

جملة عمانيون جملة عمانيون جملة عمانيون

املحافظة/ 

املنطقة

جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور جملة اإناث ذكور

تعداد  2010م م�سح القوى العاملة 2008م تعداد 2003م

91.7 87.7 93.9 90.7 86.2 95 92.6 87.5 95.2 93.5 92.5 95.2 89.0 83.5 92.4 86.5 80.5 92.0 م�سقط

84.5 79.5 88.1 84.8 79.4 90.2 83.1 77.1 87.3 88.5 87.4 90.5 77.3 69.7 83.4 75.8 68.4 83.4 الباطنة

80.9 76.2 83.8 78.5 74.7 82 77.3 70.8 80.3 92.0 90.5 94.6 73.3 67.8 77.6 68.4 62.1 73.7 م�سندم

86.3 80.3 90.3 86 90.1 91.9 88.1 83.1 90.9 92.0 90.5 94.6 80.2 75.2 84.8 79.6 72.5 86.7 الظاهرة

85.4 79.6 89.7 85 79 91.2 84.2 78.9 88.1 89.4 87.8 92.4 77.6 67.8 85.8 75.4 66.2 85.1 الداخلية

82.2 76.6 86.6 81.6 76 87.3 83.1 76.7 87.3 87.2 86.8 88.1 75.2 65.4 82.8 71.1 63.2 79.3 ال�سرقية

81 59 86 64.3 56.9 71.4 71.0 54.6 76.5 70.1 69.4 71.0 64.3 38.0 75.6 48.3 33.8 59.9 الو�سطى

89.7 85.3 92.3 88.7 84.4 92.8 84.8 81.4 86.4 90.4 89.5 92.0 84.7 77.6 89.0 81.9 75.1 88.3 ظفار

83.9 83.5 84.2 88.4 84.2 92.3 - - - - - - - - - - - - الربميي*

86.9 81.8 90.2 85.9 80.6 91.1 86.7 80.9 90.0 89.9 88.8 91.8 81.4 73.7 86.9 78.1 70.2 85.5 ال�سلطنة

امل�سدر: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�سات2003م  و  2010م ، م�سح القوى العاملة 2008م .

مالحظة: *اأحدثت خالل الفرتة بني التعدادين حمافظة جديدة وهي حمافظة الربميي. 

اجري م�سح القوى العاملة لل�سنة 2008م فقط.
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جدول )32  اأ ( : موؤ�سرات الجتاهات  الدميوجرافية  )للعمانيني والوافدين( يف املحافظات واملناطق

معدل �شيوع 

و�شائل منع 

احلمل 

*)%(

2008

معدل 

اخل�شوبة 

الإجمايل

2010

ال�سكان البالغون 65 عاما 

اأو اأكرث )كن�سبة مئوية من 

ال�سكان(

ن�سبة الإعالة �سكان احل�سر جمموع ال�سكان املحافظة/

املنطقة

2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003

1.8 1.7 33 40 95 97.2 775.878 632.073 م�سقط

3 3.1 49 70 72.8 66.8 772.590 653.505 الباطنة

3.9 3.3 40.8 49 68.7 69.2 31.425 28.378 م�سندم

3.3 2.5 46 55 51 59.9 151.664 207.015 الظاهرة

3 2.9 54 74 59.9 54.5 326.651 267.140 الداخلية

3.5 3.4 59 70 59.8 53.8 350.514 313.761 ال�سرقية

2.2 2.9 25 57 49.5 24.7 42.111 22.983 الو�سطى

2.3 2.2 39 48 74.2 73.5 249.729 215.960 ظفار

2 - 42 - 85.9 - 72.917 - الربميي**

 53.8 3 2.7 2.6 44 57 75 71.5 2.773.479 2.340.815 ال�سلطنة

امل�سدر : التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن وامل�سات2003م  و  2010م ، 

* امل�سح ال�سحي العاملي 2009م.
مالحظة :  **اأحدثت خالل الفرتة بني التعدادين حمافظة جديدة وهي حمافظة الربميي. 

جدول )32 ب( : موؤ�سرات الجتاهات الدميوجرافية )للعمانيني( يف املحافظات واملناطق

معدل اخل�سوبة الإجمايل

ال�سكان البالغون 65 عاما 

اأو اأكرث )كن�سبة مئوية من 

ال�سكان(

ن�سبة الإعالة �سكان احل�سر جمموع ال�سكان

املحافظة/

املنطقة

2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003

2.6 2.7 2.2 55 60 93.8 95.5 407.006 381.612 م�سقط

3.5 3.8 3.4 64 85 70.4 65.2 620.950 564.407 الباطنة

2.4 5 4.3 56.3 69 66.9 64.7 21.898 20.324 م�سندم

3.3 4.2 3.3 63 76 47.4 54.6 118.877 147.689 الظاهرة

4.2 3.4 3.3 70 89 59.6 53.5 269.069 235.337 الداخلية

4 4.1 4.0 74 90 56.5 50.9 293.394 264.369 ال�سرقية

4.1 4.5 3.9 25 91 28.6 23.0 19.043 16861 الو�سطى

3.2 3.3 2.9 58 70 70.7 67.5 164.073 150.959 ظفار

- 2.7 - 61 - 87.3 - 43.026 - الربميي*

3.7 3.39 3.5 3.2 63 78 70.3 66.9 1.957.336 1.781.558 ال�سلطنة

امل�سدر : التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�سات2003م  و  2010م ، 

مالحظة :  *اأحدثت خالل الفرتة بني التعدادين حمافظة جديدة وهي حمافظة الربميي

جدول ) 33  اأ ( :  التقدم املحرز فيما يتعلق بالبقاء على قيد احلياة يف املحافظات واملناطق 2008م )جلملة ال�سكان(

املحافظة/املنطقة

املعدل والنوع

العمر املتوقع عند الولدة )بال�سنوات(

  معدل وفيات الأطفال الر�سع )لكل 1000 

مولود حي(

  معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة 

)لكل 1000 مولود حي(

جمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكور

75.7780.0177.596.265.415.858.227.137.70 م�سقط 

69.5873.1771.0712.599.0910.7215.8411.8713.74الباطنة

76.0779.3577.3610.547.399.1113.448.9711.37م�سندم

73.1374.8473.879.117.768.4511.769.9510.87الظاهرة*

69.2973.3971.028.648.358.5011.7110.8911.31الداخلية

71.0576.6273.269.517.078.3212.609.2510.97ال�سرقية

71.5276.8473.5912.497.429.9816.009.3012.71الو�سطى

73.7875.5174.519.609.109.3611.8711.1211.51ظفار

72.2375.5073.599.377.678.5212.119.9311.04ال�سلطنة

*ت�سمل حمافظة الربميي  
 امل�سدر : من ح�سابات وزارة القت�ساد الوطني اعتمادا على بيانات وزارة ال�سحة فيما يتعلق ببيانات املواليد والوفيات.
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جدول )33 ب( :  التقدم املحرز فيما يتعلق بالبقاء على قيد احلياة يف املحافظات واملناطق2008م )لل�سكان العمانيني(

املحافظة/املنطقة

املعدل والنوع

العمر املتوقع عند الولدة )بال�سنوات(
  معدل وفيات الأطفال الر�سع )لكل 1000 

مولود حي(

  معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة 

)لكل 1000 مولود حي(

جمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكورجمموعاإناثذكور

70.6677.6773.637.125.126.149.396.698.07 م�سقط 

68.0573.1170.4813.009.2810.9716.1412.0713.95الباطنة

72.7277.3874.8412.809.6211.3315.9811.5513.88م�سندم

67.8873.6870.5112.4610.0011.2315.7412.4614.12الظاهرة*

67.4473.4370.298.618.288.4511.6310.7711.21الداخلية

68.6876.6472.309.747.088.4212.809.2211.04ال�سرقية

71.0874.7973.4211.208.299.7614.0010.6612.20الو�سطى

71.3175.3873.2310.5410.8110.6712.6312.7712.70ظفار

69.1074.3071.609.598.449.0012.4710.8311.70ال�سلطنة

* ت�سمل حمافظة الربميي
امل�سدر : من ح�سابات وزارة القت�ساد الوطني اعتمادا على بيانات وزارة ال�سحة فيما يتعلق ببيانات املواليد والوفيات.

جدول )34( : املالمح الأ�سا�سية لل�سحة يف املحافظات واملناطق 2009م

املحافظة

اأو

املنطقة

الر�سع املولودون 

 ناق�سي 

الوزن)%(

الأطفال البالغون من العمر �سنة 

واحدة وحم�سنون حت�سينًا كاماًل 

) 2008  (

احلوامل الالتي 

يعانني فقر 

 الدم** 

) الأنيميا  % (

حالت الإ�سابة 

بال�سل

)لكل100.000 

 �سخ�س(

حالت الإ�سابة 

باملالريا 

)لكل100.000 

�سخ�س(

عدد الأطباء

-�ساماًل  اأطباء 

الأ�سنان 

)لكل100.000 

�سخ�س(

عدد املمر�سني 

)لكل100.000 

�سخ�س(
احل�سبة )%(�سد ال�سل )%(

*

10.510099.727.75.732.627.854.7م�سقط

9.310099.8286.432.414.524.8الباطنة

7.910099.429.3522.229.238.5م�سندم

15.110099.832.42.414.816.841الظاهرة

10.6100100.034.62.712.917.432.8الداخلية

9.49799.6243.219.115.935.3ال�سرقية

3.510099.815.915.379.415.848.2الو�سطى

7.410099.717.76.537.413.732.8ظفار

304.223.414.626.5مع الظاهرةمع الظاهرة16الربميي

10.110099.927.55.228.320.938.1الإجمايل

*      فيما يتعلق ببيان عدد الأطباء واملمر�سني لكل 10000 اأ�سيفت بيانات امل�ست�سفى ال�سلطاين ووزارة الدفاع وال�سرطة وديوان عام الوزارة اإىل  حمافظة   م�سقط   
**    فيما يتعلق ببيان احلوامل الالتي يعانني  فقر الدم ) الأنيميا ( اأ�سيفت بيانات امل�ست�سفى ال�سلطاين اإىل حمافظة م�سقط 

امل�سدر : الكتاب الإح�سائي ال�سنوي وزارة ال�سحة 2009م

جدول )35( :  توزيع اخلدمات ال�سحية يف املناطق ال�سحية ب�سلطنة عمان

م�ست�سفيات

وزارة ال�سحة

م�ست�سفيات

حكومية غري وزارة 

ال�سحة*

م�ست�سفيات

القطاع اخلا�س

مراكز و م�ستو�سفات 

حكومية **

اأعداد عيادات القطاع اخلا�س

#
64129360م�سقط

6123245ظفار

6002042الداخلية

6001425�سمال ال�سرقية

4011725جنوب ال�سرقية

50020132�سمال الباطنة

5001336جنوب الباطنة

3001240الظاهرة

200435الربميي

300412م�سندم

3001614الو�سطى

امل�سدر التقرير ال�سحي ال�سنوي لوزارة ال�سحة لعام 2009م. ** ل ت�سمل م�ستو�سفات �سحية تابعة للخدمات ال�سحية لوزارة الدفاع

احلرجة من جميع مناطق ال�سلطنة احلالت  لعالج  �ساملة  طبيعة  ذات  كم�ست�سفيات  تعمل  م�سقط  م�ست�سفيات   #
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جدول)36 ( :   بع�س موؤ�سرات امل�سروفات ال�سحية، مقارنة مع دول اجلوار وبع�س الدول الغربية )تقديرات عن عام 2006م(
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2.32.53.32.23.64.315.38.211.0% اإجمايل امل�سروفات ال�سحية من اإجمايل الناجت املحلي

82.370.477.078.268.278.245.887.379.7% امل�سروفات ال�سحية احلكومية من اإجمايل امل�سروفات ال�سحية

5.48.78.74.99.59.719.316.316.7% امل�سروفات ال�سحية احلكومية من اإجمايل امل�سروفات احلكومية

17.729.623.021.831.821.854.212.720.3% امل�سروفات ال�سحية اخلا�سة من اإجمايل امل�سروفات ال�سحية

% م�سروفات الأفراد ال�سخ�سية على ال�سحة من اإجمايل 

امل�سروفات ال�سحية اخلا�سة

57.769.413.491.668.088.223.591.733.2

(US$) 33210184928037882759671933323937ن�شيب الفرد من اإجمايل الإنفاق ال�شحي

(Int. $)  5261409720956671928153420ن�شيب الفرد من اإجمايل الإنفاق ال�شحي

(US$) )2737173796285372157307629083139ن�سيب الفرد من اإجمايل الإنفاق ال�سحي العام )احلكومي

(Int. $) )433992554748307624572727ن�سيب الفرد من اإجمايل الإنفاق ال�سحي العام )احلكومي

امل�سدر : اإح�سائيات �سحة العامل 2006م- منظمة ال�سحة العاملية

جدول ) 37 ( :  م�سادر مياه ال�سرب لالأ�سر العمانية ح�سب املناطق الإدارية لل�سلطنة واحل�سر والقرى )%(

م�سادر اأخرىمياه معبئة )�سحية(بئر خارج م�سكنبئر خا�س بامل�سكننقطة مياه حكومية�سبكة خا�سة مو�سلة�سبكة حكومية مو�سلة 

440.214.800.540.40م�سقط

17.409.60072.90ظفار

12.937.118.65.511.95.48.7الداخلية

13.16.536.69.211.219.93.5ال�سرقية

20.541.72.514.614.26.20.3الباطنة

33.39.8161315.312.60الظاهرة

50.5012.40037.10م�سندم

0.70.759.50039.10الو�سطى

24.719.315.47.6922.31.8ال�سلطنة

31.216.28.66.39.427.40.9ح�سر

11.225.629.410.48.111.53.9قرى

امل�سدر : م�سح نفقات ودخل الأ�سر 2010/2009م

جدول ) 38 ( :  الفئات الطبية العاملة يف قطاع ال�سحة  2009م

املنطقة ال�سحية

اأعداد اأ�سرة الفئة لكل 10  اآلف من ال�سكان

امل�ست�سفيات لكل 

طبيب

اأعداد اأ�سرة 

امل�ست�سفيات لكل 

ممر�سة
ال�سيادلةاأطباء الأ�سنانالتمري�سالأطباء

#
24.854.73.06.71.00.4م�سقط

1232.81.72.51.60.6ظفار

15.932.81.51.61.10.5الداخلية

15.339.41.41.91.50.6�سمال ال�سرقية

1431.21.11.61.50.6جنوب ال�سرقية

13.524.51.41.70.70.4�سمال الباطنة

12.825.11.21.10.90.4جنوب الباطنة

15.2411.51.61.00.4الظاهرة

12.626.52.32.01.30.6الربميي

27.239.54.02.01.41.0م�سندم

14.348.21.21.51.80.5الو�سطى

امل�سدر التقرير ال�سحي ال�سنوي لوزارة ال�سحة لعام 2009م . * البيانات ل ت�سمل الفئات العاملة يف اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة 

م�ست�سفيات م�سقط تعمل كم�ست�سفيات ذات طبيعة �ساملة لعالج احلالت احلرجة من جميع مناطق ال�سلطنة  #
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جدول )39 ( :  ن�سب تلوث مياه ال�سرب يف عام 2003 وعام 2006م )كن�سبة مئوية(

2006) %(2003) %(نوع تلوث مياه ال�سرب

30.519.5التلوث البكرتيولووجي ملياه ال�سرب

13.59.7التلوث الكيميائي ملياه ال�سرب

                امل�سدر: وزارة ال�سحة – بيانات غري من�سورة

جدول )40( :  موؤ�سرات التوزيع الن�سبي للم�ستغلني يف القطاع احلكومي والباحثني عن عمل  يف ال�سلطنة

تعداد 2010م�سح القوى العاملة2008تعداد2003املوؤ�سر

233303.6266الإجمايل ) عمانيون ووافدون( بالألف

11592.8144الباحثون عن عمل )بالألف( عمانيون

26.916.924.4املعدل الإجمايل للباحثني عن عمل )%( عمانيون

22.013.219.2املعدل الإجمايل للباحثني عن عمل ، ذكور )%( عمانيون

43.827.838.5املعدل الإجمايل للباحثني عن عمل ، اإناث)%( عمانيون

امل�سدر: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�سات2003م  و  2010م ، م�سح القوى العاملة 2008م .

مالحظة:  اجري م�سح القوى العاملة لل�سنة 2008م فقط.

جدول ) 41 ( : التوزيع العددي للم�ستغلني) عمانيني ووافدين( ) عمانيني ( ح�سب القطاع والنوع تعداد 2003 و 2010م

)عمانيني( ) عمانيني ووافدين (

تعداد 2010مالقطاع تعداد 2003م تعداد 2010م تعداد 2003م

املجموع اناث ذكور املجموع اناث ذكور املجموع اناث ذكور املجموع اناث ذكور

238070 56919 181151 196981 34254 162727 266296 64679 201617 233143 43967 189176 حكومي

177493 31098 146395 85146 14300 70846 688439 44133 644306 380582 23735 356847 خا�س

27173 8548 18625 28731 4510 24221 135809 76215 59594 119857 45104 74753 عائلي

1977 852 1125 680 551 129 3150 936 2214 841 575 266 اأهلي

2234 181 2053 801 142 659 4359 371 3988 1971 248 1723 اأخرى

19 5 14 255 36 219 1135 461 674 455 65 390 غري مبني

446966 97603 349363 312594 53793 258801 1099188 186795 912393 736849 113694 623155 املجموع

امل�سدر: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�سات2003م  و  2010م
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تابع جدول ) 41 ( : التوزيع العددي للم�ستغلني )عمانيني ووافدين ، عمانيني(، ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي والنوع- تعداد 2003م

الن�ساط القت�سادي
)عمانيني() عمانيني ووافدين (

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

4819260894895260266976723الزراعة وال�سيد واحلراجة

9250758292967565297594�سيد الأ�سماك

1917811395201181122777211999التعدين وا�ستغالل املحاجر

5244810842595298804504313847ال�سناعات التحويلية

3960178040501760701830اإمدادات الكهرباء والغاز واملياه

1176899994118361973140910140الإن�ساءات

جتارة اجلملة والتجزئة،اإ�سالح املراآبات ذات املحراآات 

والدراجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية والأ�سرية

82411189888708618025371221737

2076337642244927086303338الفنادق واملطاعم

2642116712277621631294117253النقل والتخزين والت�سالت

630248408901465224117063الو�ساطة املالية

14986497516405459710415638الأن�سطة العقارية و الإيجارية واأن�سطة امل�ساريع التجارية

1535491378251626021367317959144690الإدارة العامة والدفاع،ال�سمان الجتماعي الإجباري

251942420052564178962106638962التعليم

1016011201233585618761513233ال�سحة والعمل الجتماعي

88972204986116363962032اأن�سطة اخلدمة املجتمعية والجتماعية وال�سخ�سية الأخرى

الأن�سطة التي تكون فيها الأ�سرة املعي�سية هي امل�ستخدم 

)خدمية كانت اأو اإنتاجية (

108204043651338180262442

48718660081889املنظمات والهيئات غري القليمية

1244856891361752527325984غري مبني - غري كامل التو�سيف

62315531870273684925880153793312594املجموع

امل�سدر: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن و املن�سات2003م  

تابع جدول )41( : التوزيع العددي للم�ستغلني )عمانيني ووافدين ، عمانيني(، ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي والنوع - م�سح القوى العاملة 2008م

)عمانيني() عمانيني ووافدين (الن�ساط القت�سادي

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

910152942939577410287110281الزراعة وال�سيد واحلراجة

94453594807387357422�سيد الأ�سماك

3637519603833522143136123504التعدين وا�ستغالل املحاجر

9927715712114989150301505230082ال�سناعات التحويلية

97764821025843224824804اإمدادات الكهرباء والغاز واملياه

149078170915078716514148017994الإن�ساءات

جتارة اجلملة والتجزئة،اإ�سالح املراآبات ذات املحراآات 

والدراجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية والأ�سرية

1669921074117773329458910138559

60071140561476614310777220الفنادق واملطاعم

5357525315610631130214133271النقل والتخزين والت�سالت

171973992211897896361011506الو�ساطة املالية

4236628964526213302207915381الأن�سطة العقارية واليجارية واأن�سطة امل�ساريع التجارية

1859532220020815316433620012184348الإدارة العامة والدفاع،ال�سمان الجتماعي الإجباري

374873244369930201522630446456التعليم

1470914885295946398967516073ال�سحة والعمل الجتماعي

21678184123519186611563022اأن�سطة اخلدمة املجتمعية والجتماعية وال�سخ�سية الأخرى

الأن�سطة التي تكون فيها الأ�سرة املعي�سية هي امل�ستخدم 

)خدمية كانت اأو اإنتاجية (

25088637458883329623152611

802106908434992املنظمات والهيئات غري القليمية

8166675884133745043878غري مبني - غري كامل التو�سيف

1029050180300120935035720099304456504املجموع

امل�سدر:م�سح القوى العاملة 2008م .

مالحظة:  اجري م�سح القوى العاملة لل�سنة 2008م فقط
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تابع جدول ) 41 ( : التوزيع العددي للم�ستغلني ) عمانيني ووافدين ، عمانيني(، ح�سب اأق�سام الن�ساط القت�سادي والنوع - تعداد 2010م

الن�ساط القت�سادي

)عمانيني() عمانيني ووافدين (

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

487958794967446446365280الزراعة وال�سيد واحلراجة

69532869816050186068�سيد الأ�سماك

4354417634530723130143424564التعدين وا�ستغالل املحاجر

5471471526186610376640016776ال�سناعات التحويلية

165476031715078785178395اإمدادات الكهرباء والغاز واملياه

278605218128078618399136319762الإن�ساءات

جتارة اجلملة والتجزئة،اإ�سالح املراآبات ذات املحراآات 

والدراجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية والأ�سرية

10736112710120071338881065444542

2803217612979344737745247الفنادق واملطاعم

4330937124702129719288132600النقل والتخزين والت�سالت

96564560142167166421011376الو�ساطة املالية

3083736713450813521284116362الأن�سطة العقارية واليجارية واأن�سطة امل�ساريع التجارية

1767243159720832116188828660190548الإدارة العامة والدفاع،ال�سمان الجتماعي الإجباري

242983129055588178302595243782التعليم

1055213616241685913871114624ال�سحة والعمل الجتماعي

1051613761189222336912924اأن�سطة اخلدمة املجتمعية والجتماعية وال�سخ�سية الأخرى

الأن�سطة التي تكون فيها الأ�سرة املعي�سية هي امل�ستخدم 

)خدمية كانت اأو اإنتاجية (

13160690438220333714251762

59814774513856194املنظمات والهيئات غري القليمية

8192706889817803802160غري مبني - غري كامل التو�سيف

912393186795109918834936397603446966املجموع

امل�سدر: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن و املن�سات2010م  

جدول ) 42 ( : العاملون يف قطاع اخلدمة املدنية بال�سلطنة )عماين/وافد( ح�سب النوع لالأعوام 2001 م و 2009م )األف(

)%(معدل النمو ال�سنويمقدار الزيادة اأو ) النق�س(عام 2009عام 2001ماجلن�سية والنوع

%العدد%العدد%العددعماين

4755069.46445557.6169053.9ذكر

2094630.64739042.42644410.7اأنثى

68496100111845100433496.3املجموع

)%(معدل النمو ال�سنويمقدار الزيادة اأو النق�س%العدد%العددوافد

)-2.5()-1727(946749.4774054.2ذكر

)-4.8()-3140(968950.6654945.8اأنثى

)-3.6()-4867(1915610014289100املجموع

384824.7  126.134      87.652الإجمايل

امل�سدر: مت جتميعه واحت�سابه بال�ستناد للمعلومات الإح�سائية ال�سادرة عن وزارة اخلدمة املدنية

HUMAN DEV. REPORT Arabic MZ .indd   277 2/27/13   12:11 PM



278

جدول )43 ( : موؤ�سرات الأمن الوظيفي يف املحافظات  واملناطق

الباحثون عن عمل

املحافظة /املنطقة

2010* 2008** 2003* 1993*
23328 17461 24357 7467 م�سقط

48360 22784 38398 10043 الباطنة

2121 1076 1322 461 م�سندم

8583 5883 10203 3831 الظاهرة

12013 6992 10992 2842 الداخلية

19726 8744 15398 4932 ال�سرقية

1823 188 561 358 الو�سطى

22755 7070 13685 2483 ظفار

5183 - - - الربميي

143.892 70199 114916 32417 ال�سلطنة

                                       * بيانات التعداد** بيانات م�سح القوى العاملة 2008

جدول ) 44 ( : ظاهرة نفوق الأ�سماك والكائنات البحرية يف �سلطنة عمان وعالقتها بحالت املد الأحمر 

ال�سببالأحياء املت�سررةاملكانتاريخ احلدث

مل يحدد7000 - 10000طن من الأ�سماكبحر العرباأغ�سط�س 1976

املد الأحمر للنوع Noctiluca  والتلوث البكترييالأ�سماكبحر عمانفرباير - ابريل 1988

الأ�سماك وقليل من املحاربحر عمان�سبتمرب 1988

املد الأحمر الناجت من الدياتومات و Ceratium focus ، C.Macroceros واأنواع قليلة من 

ال�سوطيات الدوارة )نق�س الأك�سجني املذاب(

املد الأحمر للنوع Noctilucaالأ�سماكبحر عمانفرباير 1989

نق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي وتغري التيارات(الأ�سماك )ال�سردين(بحر عمانمايو 1989

�سواحل ظفاريناير 1991

اأنواع من الروبيان واأ�سماك املناطق 

البحرية العميقة

نق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي وتغري التيارات(

الأ�سماك )ال�سردين(بحر عماناأبريل 1991

زيادة الأعداد ونق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي 

وتغري التيارات(

�سواحل ظفار�سبتمرب - دي�سمرب 1992

الأ�سماك و روبيان املناطق البحرية 

العميقة

نق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي وتغري التيارات(

املد الأحمر للنوع Noctilucaالأ�سماكبحر عمانابريل 1993

بحر العرباأغ�سط�س-اأكتوبر 1993

الأ�سماك )ال�سردين وذات 

الزعانف( وروبيان املناطق البحرية 

العميقة واملحار

نق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي وتغري التيارات(

املد الأحمر للنوع Gonyaulaxالأ�سماكبحر عمان�سبتمرب 1993

املد الأحمر للنوع Dinophysisالأ�سماكبحر عماناأكتوبر1993

املد الأحمر للنوع Gonyaulaxالأ�سماكبحر عماناأغ�سط�س 1994

نق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي وتغري التيارات(روبيان املناطق البحرية العميقةبحر العربدي�سمرب 1998

15-30 طن من الأ�سماكبحر عمان�سبتمرب 2000

اإزهرار الهوائم النباتية )اإزهار الدياتومات ب�سكل رئي�سي( وCoscinodicus ونق�س الأك�سجني 

املذاب

الدخول العر�سي لكميات كبرية من الأ�سماك نق�س الأك�سجني املذاب250 طن من الأ�سماكبحر عمانمار�س 2001

نق�س الأك�سجني املذاب )ب�سبب منو البكترييا اأو املد الأحمر اأو النقالب املائي وتغري التيارات(34 طن من الأ�سماكبحر عماناأبريل 2001

التلوث البكتريي )Streptococcus( واإجمايل الكوليفورمالأ�سماكبحر عمانمايو 2001

بحر عماننوفمرب- دي�سمرب 2001

40 طن من الأ�سماك، و250 

�سلحفاة، والدلفني، والطيور

Karenia selliforms، Prorocentrum micans، P. minimum املد الأحمر للنوع

نفوق كميات كبرية من الأ�سماكبحر العرباأكتوبر 2005
 Noctiluca scintillans، Prorocentrum micans، Trichodesmium العوالق لنوع

erthraeum
تغريات يف درجة احلرارةنفوق كميات كبرية من الأ�سماكبحر العرب�سبتمرب 2006

بحر عماننوفمرب 2008

نفوق كميات خمتلفة من الأ�سماك 

واملحاريات والقواقع

Cochlodinium polykrikoide

نوع  من  النباتية  العوالق  ازدهار  ظاهرة   ،2008  ، وال�سمكية  البحرية  العلوم  مركز   ، ال�سمكية  الرثوة  وزارة   : م�سدرها  اجلدول  نهاية  حتى   2004 عام  من  الواردة  البيانات  امل�سدر: 

Cochlodinium Polykrikoide يف بحر عمان واأثاره ، م�سقط .
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جدول )  45 ( :  املرا�سيم ال�سلطانية ذات العالقة بالق�سايا البيئية للفرتة 2008/2006م

عنوان املر�سومرقم املر�سومم

باإ�سدار نظام الزراعة.12006/48

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير وجتميل منطقة ريام بولية مطرح22006/50

حتديد اخت�سا�سات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد املياه واعتماد هيكلها التنظيمي32006/55

باإ�سدار قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية.42006/63

باإ�سدار قانون املبيدات.52006/64

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد حماية ولية �ساللة مبحافظة ظفار من خماطر الفي�سانات62006/105

72007/10
باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاق تنفيذ اأحكام اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ب�ساأن حفظ واإدارة الأر�سدة 

ال�سمكية املتداخلة املناطق والأر�سدة ال�سمكية الكثرية الرحتال.

بتعديل امللحق املرافق للمر�سوم ال�سلطاين رقم 94/4 يف �ساأن حممية املها العربية.82007/11

بالت�سديق على بروتوكول ب�ساأن التحكم يف النقل البحري للنفايات اخلطرة والنفايات الأخرى عرب احلدود والتخل�س منه92007/24

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تو�سعة الأودية واإن�ساء اجل�سور الالزمة لدرء خماطر الفي�سانات مبدينة �ساللة.102007/38

مبنح منطقة اخلريان �سفة املنطقة ال�سياحية البيئية العامة.112007/45

باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل اتفاقية اإن�ساء املعهد الدويل للموارد الوراثية النباتية.122007/864

باإن�ساء وزارة للبيئة وال�سوؤون املناخية132007/904

باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل اتفاقية  الجتار الدويل يف اأنواع احليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�س.142007/117

بتحديد اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.152008/18

ب�ساأن ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقية الدولية لال�ستعداد والت�سدي والتعاون يف جمال التلوث الزيتي لعام 1990م.162008/39

باإ�سدار قانون �سالمة الغذاء.172008/84

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع �سد احلماية من خماطر الفي�سانات مبرتفعات العامرات مبحافظة م�سقط )ب 150(182008/128

/http://www.mola.gov.om ،2010 ،م�سدر: وزارة ال�سئون القانونية ب�سلطنة عمان

جدول )46 ( :  كمية املياه املنتجة من حمطات التحلية يف ال�سلطنة 2009م

كمية املياه املنتجة ) مرت مكعب ( املحطة

7615050 �سمال الباطنة )ل ت�سمل �سحار( 

1431561 حمافظة ظفار 

113154000 حمطات حتلية اأخرى )الغربة، بركاء1، بركاء2 ، �سحار(

122200611 املجموع الكلي للمياه املنتجة من حمطات التحلية لعام 2009م

                  امل�سدر: الهيئة العامة للكهرباء واملياه، مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار/ املديرية العامة للمياه دائرة حتلية املياه، ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه

جدول ) 47 ( :  امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة يف خمتلف مناطق العامل

املجل�سان معا) %(
جمل�س اأعلى اأو جمل�س 

ال�سيوخ) %(

جمل�س واحد اأو جمل�س 

النواب ) %(
املتو�سطات الإقليمية

41.6 --- 41.6 الدول الإ�سكندنافية

19.8 17.7 20.4 اأوروبا – الدول الأع�ساء يف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مت�سمنة الدول الإ�سكندنافية

19.9 19.4 20.0 الأمريكيتان

18.2 17.7 18.4 اأوروبا – الدول الأع�ساء يف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع ا�ستبعاد الدول الإ�سكندنافية

17.3 18.6 17.2 اأفريقيا جنوب ال�سحراء

16.6 16.6 16.6 اآ�سيا

15.3 31.8 13.1 منطقة املحيط الهادئ

9.0 6.3 9.6 الدول العربية

IPU 2007امل�سدر:موقع الحتاد الربملاين الدويل

جدول ) 48 ( : املوظفون العمانيون بالوظائف الإدارية العليا والوظائف الإ�سرافية باخلدمة املدنية ح�سب اجلن�س عام2009 م

ن�سبة الن�ساء%املجموعن�ساءرجالالوظيفة

2542913.8وزراء 

371382.6وكالء وزارات

9090.0اأمني عام

442464.3�سفراء

186142007.0م�ست�سار

2272625310.3خبري

590590.0وايل

10301030.0نائب وايل

130130.0م�سرف عام

199132126.1مدير عام

امل�سدر: وزارة اخلدمة املدنية
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جدول )49 ( :  موؤ�سرات التنمية الب�سرية للمراأة يف عدد من الدول العربية لعام 2009م

الدولة

الرتتيب 

ح�سب دليل 

التنمية 

الب�سرية

الرتتيب 

ح�سب دليل 

التنمية 

املرتبط 

بالنوع 

)2007(

العمر املتوقع 

عند الولدة

معدل الإملام 

بالقراءة 

والكتابة بني 

البالغات 

)%( من تبلغ 

اأعمارهن 15 

�سنة فاأكرث 

-2007(

)1999

جمموع ن�سبة 

اللتحاق 

الإجمالية يف 

التعليم )%( 

2007

تقدير الدخل 

املكت�سب 

)مقوما 

بتعادل القوة 

ال�سرائية 

بالدولر 

الأمريكي( 

2007

معدل وفيات 

الأمهات 

 )*(

-2003(

)2008

اإجمايل 

معدل 

اخل�سوبة 

)طفل لكل 

امراأة( 

2005-2010

معدل امل�ساركة يف القوى 

العاملة )%(  )*(

الذكور 2008الإناث 2008

393477.486.495.319873322.333.586.5البحرين

313579.893.177.82472242.245.684.5الكويت

353978.791.578.718361371.942.592.6المارات

333676.890.487.724584122.449.393.1قطر

596175.179.4785987183.221.881.8ال�سعودية

565777.377.568.37697643.126.179.1عمان

968874.38779.91543623.124.778.3الأردن

9885766978.932491001.927.774.2تون�س

22861302.924.476.4–71.757.8–123م�سر

امل�سدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقرير التنمية الب�سرية لعام 2009 

*   امل�سدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقرير التنمية الب�سرية لعام 2010 

جدول )50 ( :  الو�سول اإىل تدفقات املعلومات يف املحافظات واملناطق  2010م

ن�سبة 

م�ستخدمي 

الإنرتنت 

من اأفراد 

الأ�سرة

ن�سبة 

م�ستخدمي 

احلا�سوب 

من اأفراد 

الأ�سرة

ن�سبة الأ�سر 

التي لديها 

اإ�سرتاك 

اإنرتنت

ن�سبة الأ�سر 

التي حتوز 

جهاز 

حا�سوب

ن�سبة الأ�سر 

التي حتوز 

خط هاتف 

نقال

ن�سبة الأ�سر 

التي حتوز 

خط هاتف 

ثابت

ن�سبة الأ�سر 

التي حتوز 

اأجهزة 

راديو

ن�سبة الأ�سر 

التي حتوز 

اأجهزة 

تلفزيون

خطوط 

الهاتف 

الرئي�سية 

)لكل 1000 

�سخ�س(

عدد 

ال�سكان

*عدد 
خطوط 

الهاتف 

الرئي�سية 

املحافظة

35 58 36 58 96 27 43 93 59 326.651 19.322 الداخلية

27 53 23 41 95 14 30 89 46 350.514 16.159 ال�سرقية

12 29 5 9 94 1 8 74 8 42.111 344 الو�سطى

39 53 30 52 95 14 35 93 70 72.917 5087 الربميي

40 52 29 43 98 15 29 93 76 249.729 18.991 ظفار

44 55 49 66 98 31 38 96 166 775.878 129.081 م�سقط

35 50 32 46 94 28 36 93 95 31.425 2.997 م�سندم

32 55 31 51 96 13 35 93 44 772.590 33.887 الباطنة

35 56 33 55 96 23 41 90 50 151.664 7.606 الظاهرة

36 54 35 54 97 21 36 93 84 2.773.499 233.474 ال�سلطنة

امل�سدر : - * وزارة القت�ساد الوطني ، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية 2011م 

التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�سات 2010م

جدول )51 ( : موؤ�سرات اجلرمية يف املحافظات واملناطق 2009م

املحافظة

اأواملنطقة

اإدانات الأحداث )كن�سبة 

مئوية من جمموع الإدانات(

جمموع اجلرائم امل�سجلة 

)لكل 100000 ن�سمة(

جمموع اجلرائم امل�سجلة املتعلقة 

باملخدرات )لكل 100000 ن�سمة(

جرائم الغت�ساب امل�سجلة )لكل 

100000 امراأة عمرها 15 عاما اأو اأكرث

4.5566.646.815.3م�سقط

13.8485.510.621.2الباطنة

-12.5177.929.6م�سندم

10.4341.521.726.9الظاهرة

12.9188.73.914.1الداخلية

17.3206.55.723.4ال�سرقية

-1.1741.821.4الو�سطى

8.4266.412.34.1ظفار

9.9403.721.717.6الإجمايل

امل�سدر : الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لوزارة القت�ساد الوطني2010م
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