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 صـملخّ 
  

تضطلع بھا اللجنة  التي نشطةاأل أحد "االجتماعیة للحمایة الوطنیة المالمح"صدار تقریر یشكّل إ 
في إطار برنامج التعاون الفني مع الدول األعضاء للفترة ) اإلسكوا(االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

مھا وآلیات عملھا .  2015- 2014 ویركّز ھذا التقریر على الحمایة االجتماعیة في سلطنة عُمان، ویتناول نُظُ
كما یتضمن توصیات ھدفھا تعزیز آلیات الحمایة االجتماعیة .  والجھات المستفیدة منھا وأوجھ قوتّھا وقصورھا

  .واالرتقاء بخدماتھافي السلطنة 
   



مة   مقدّ
 

مان" االجتماعیة للحمایة الوطنیة المالمح"یركّز ھذا العدد من منشور   م .  على سلطنة عُ وھو یشید بالتقدّ
القصور التي تشوب أوجھ الحمایة، مسلّطاً الضوء في الوقت نفسھ على  مالذي أحرزتھ السلطنة في تطویر نُظُ 

   . تھاوموصیاً باتخاذ التدابیر الالزمة لمعالجكفاءة ھذه النظم، 
 

اً، مؤشر التنمیة وفقاً لتحتلّ السلطنة، و  وذلك البشریة لألمم المتحدة، مرتبة رفیعة بین الدول األكثر نموّ
مھا باتجاه التنمیة الناتج من ال ن الكبیر في مؤشرات الصحة والتعلیم خالل العقود الماضیةبفعل تقدّ .  تحسّ

ن،  مسار عرقل تزال تواجھ مجموعة من التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي تفھي ال وبالرغم من ھذا التحسّ
  االرتفاع  مع بالتزامنالعاملین الوافدین ومن ھذه التحدیات ارتفاع معدل النمو السكاني، وزیادة أعداد .  التنمیة

ماني على  في معدالت البطالة خصوصاً لدى الشباب والنساء، وذلك في ظلّ االعتماد الكبیر لالقتصاد العُ
ة  حاجةً وتعكس ھذه التحدیات .  العائدات النفطیة  ن أجل ضمان االستدامة المالیةم ع االقتصاديإلى التنوّ ماسّ

  . اً ولنظم الحمایة االجتماعیة خصوصاً مللسلطنة عمو
  

ة رؤیحدّدت الوعداد ھذا التقریر، حتى وقت إخمسیة وطنیة ط ثماني خطالسلطنة أعدت بالمقابل،   
، والخطة الخمسیة التاسعة، 2040االستراتیجیة الوطنیة لغایة عام بدأت بوضع ، و2020عام غایة لالوطنیة 

  إال أنّ وضع ھذه الخطط واالستراتیجیات ال یكفي بحدّ ذاتھ، .  واالستراتیجیة الوطنیة للعمل االجتماعي
تلك  ، خصوصاً على الفئات المھمّشة واألكثر ضعفاً، والتحقّق من مدى استجابتھا لشواغلھاتقییم أثربل ینبغي 

  .وأولویاتھاالفئات 
  

ناً كذلك، شھدت    فقد أصدرت السلطنة قانون .  في العقود الماضیةملموساً المنظومة التشریعیة تحسّ
استحدثت نظام تأمین یشمل أصحاب المھن كما ، 2010وقانون اإلسكان االجتماعي في  2014الطفل في عام 

وانین التي ، وعدداً من الق2011، وسنّت قانون حمایة وسالمة العمال في عام 2013الخاصة والحرة في عام 
ر منظومة الرعایة االجتماعیة ال تزال المنظومة التشریعیة وبالرغم من ھذه اإلنجازات، .  ساھمت في تطوّ

تتخذ تدابیر تشریعیة لتوطید ھذه ینبغي على السلطنة أن ولذلك، .  قاصرة في مجال الحمایة االجتماعیة
  . تشریع إلزامیة التأمین الصحي والتأمین ضد البطالةالمنظومة، بما في ذلك 

  
متعزیز اتخاذ تدابیر من شأنھا ویوصي ھذا التقریر ب   الھادفة سیاسات الوتحسین  ،الحمایة االجتماعیة نُظُ

لة لالستفادة منإلى  بتقییم آلیات توزیع كما یوصي .  ھاالخیارات المتاحة لزیادة وتلك النظم  تحدید الفئات المؤھّ
توطید یوصي بختاماً، و.  المستحقات وتطویر اآللیات الالزمة لمتابعة حاالت المستفیدین من الحمایة االجتماعیة

مجموعة متنوعة من برامج دعم المشاریع الصغیرة  نبین آلیات سوق العمل النشطة التي تتضمّ فیما التنسیق 
الجتماعي؛ وإعداد میزانیات للقطاعات اإلحصاءات وضمان استجابتھا للنوع ا جودةتحسین بوالمتوسطة؛ و

  .ھي أیضاً اعتبارات النوع االجتماعياالقتصادیة واالجتماعیة تراعي 
 

  التحدیات التنمویة الرئیسیة  -أوالً 
 

وھي تنقسم إداریاً إلى إحدى عشرة محافظة ھي .  مان عضو في مجلس التعاون الخلیجيسلطنة عُ   
 ،، والظاھرة، وشمال الشرقیةالباطنة وشمال ،الداخلیة، وجنوب الباطنة –وظفار، ومسندم، والبریمي مسقط، 
مان .  مركزاً إداریاً  24ووالیة  61في ھذه المحافظات قع وت.  الوسطىو الشرقیة، وجنوب وقد احتلت سلطنة عُ

 المؤشرقیمة  وصلتإذ حسب مؤشرات التنمیة البشریة،  ،2013دولة في عام  187من بین  56المركز الـ 
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اً لمتّصل با تحدیات اقتصادیة واجتماعیة، من التنمیة عاني وت.  0.783إلى  تصنیفھا ضمن الدول األكثر نموّ
اقتصاد یعتمد على العائدات النفطیة ظلّ معدل النمو السكاني وأعداد العمالة الوافدة، في في رتفاع أھمھا اال

   .المالیةلضمان االستدامة ضروري التنوع االقتصادي الیفتقر إلى و
  

 السكان  -ألف
  

مان التي تواجھھا سلطنةالرئیسیة یشكل النمو السكاني أحد التحدیات    وتتمیز التركیبة السكانیة .  عُ
ال رتفاع نتیجة الوذلك  فئة السكان في سن العملنسبة بشكل عام بارتفاع  بلغ معدل النمو و  .الوافدینأعداد العمّ

في آخر تعداد سكاني جري أُ ، 2010في عام و . 20121و 1980في الفترة بین في المائة  3.3نسبة السكاني 
ملیون  2.7ى إلى حوال 1993نسمة في عام  يملیونى رتفع من حوالاقد أن عدد السكان خلص إلى والسلطنة، 

؛ ملیون نسمة 3.8 حونالرسمیة بءات حصاحسب اإل دّر عدد السكانقُ ، 2013وفي عام  . 20102نسمة في عام 
.  في المائة 42بـ  بینما قدّرت نسبة الوافدین في المائة تقریباً، 34.2بـ  جمالي السكانإنسبة النساء من قُدّرت و

 2.5 نحو 65 الـفي المائة من السكان، ونسبة السكان  فوق سن  17.1ى حوال) سنة 24- 15(وتشكل فئة الشباب 
في المناطق بشكل عام، یتمركز معظم السكان و  .3في المائة 58.6السكان في سن العمل و، في المائة
  .4في المائة 73.2بنسبة ، وذلك الحضریة

 
  ستمر تأن ، وفي المائة 13.3إلى ) سنة 24-15(لشباب أن تنخفض نسبة اتوقع یُ  ،2030 عام وبحلول  
تنخفض نسبة ، من المتوقّع أن في المقابلو.  في المائة 10.1إلى تصل بحیث  2050عام غایة خفاض لفي االن

 بحلول في المائة 20.9مجدداً لتبلغ رتفع ت أن، وفي المائة 4.4إلى  2030 عام بحلول 65الـ لسكان ما فوق سن ا
عام بحلول  في المائة 62.6ترتفع إلى ، فمن المتوقّع أن )64-15(لفئة العمریة في سن العمل اأما  . 2050 عام

المستفیدین من ویُقدّر أن تبلغ نسبة .  2050 عام بحلول المائةفي  54.3نسبة قبل أن تتراجع إلى ، 2030
وتشیر التقدیرات .  2050عام لغایة ى مستوند ھذا التبقى ع، وأن 2015عام في  في المائة 33اإلعالة الكلیة 

فعل ذلك ب، و5من إجمالي السكان في المائة 55تبلغ حتى  2050عام اً في مجددترتفع إلى أنّ ھذه النسبة س
  . كافةً العمریة فئات العمر األفراد ضمن والتقدم الطبیعي في  ،أعداد المسنینفي  الزیادة المتوقعة

  
  االقتصاد  -باء

  
 النفط والغاز  إیراداتفقد شكّلت .  إلى حدّ بعیدماني على عائدات النفط والغاز یعتمد االقتصاد العُ   
 تحدیاً  في حد ذاتھیشكل أمر تقریباً من إجمالي اإلیرادات الحكومیة، وھو  في المائة 86.1نسبة  2013في عام 
أنشأت السلطنة في خطوة ھدفھا التخفیف من االعتماد على صادرات النفط بشكل خاص، و . 6وتنمویاً  اقتصادیاً 

  جالنات عائدات النفطفي فائض الالستفادة من یسمح باصمام أمان لیكون  "صندوق االحتیاطي العام للدولة"
 أن یسھم و ،دعم المیزانیة العامة عند الحاجةومن شأن إنشاء ھذا الصندوق أن ی.  أسعاره عالمیاً ارتفاع  من
 . تحقیق االستدامة المالیةفي 

                                                
1 ESCWA (2014), The demographic profile of Arab Countries, .E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.14.  

مان والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز  2   . )2014(اإلحصائي السنوي  الكتاب ،في سلطنة عُ

  . نفسھ المرجع  3

4  ESCWA (2014), The demographic profile of Arab Countries.   

5  Ibid.  

مان،في سلطنة  والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز  6   . )2015 أبریل/نیسان( الشھریة اإلحصائیة النشرة عُ
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ألزمة المالیة العالمیة نتیجة ل، في العقد الماضيفي السلطنة تقلّباً كبیراً نسبة النمو االقتصادي شھدت   
 2011 عام منذالعربیة المنطقة التي زعزعت االضطرابات السیاسیة واالحتجاجات الشعبیة و ،2009 عام في

إلصالحات ومكافحة تحقیق اة ببمان مطالِ عُ ارتفعت األصوات في قد و.  بالربیع العربيوبدایة ما یُعرف اآلن 
من  ،البنك الدولي حسب معلومات، ل نمو الناتج المحليمعدّ وقد تراجع  . الفساد وتوفیر فرص عمل للشباب

في  7.1إلى  2012في عام ارتفع لكنھ .  2011في عام  في المائة 1.1-إلى  2009في عام  في المائة 6.1
بات  2014منذ منتصف عام ھذه األسعار   أن انخفاضإال.  بارتفاع األسعار العالمیة للنفط مدعوماً  ،7المائة

مانسلطنة ، بما فیھا الدول المنتجة للنفطجمیع أمام  یشكل تحدیاً   ض صندوق النقد الدولي توقعاتھخفّ وقد .  عُ
تھا وقدرفي السلطنة الحیز المالي یؤكّد الصندوق أنّ و . 8في المائة 1دول الخلیج بواقع في للنمو االقتصادي 

للتخفیف من الحنق جراءات من اإل اً عددبعد اعتمادھا  خصوصاً قد تراجعا، ل الصدمات المالیة على تحمّ 
بناء على مشورة و. ورفع الرواتب ،زیادة فرص العمل في القطاع الحكوميالشعبي آنذاك، بما في ذلك 

مان اعتمدت ، الصندوق وأنشأت  ،بھدف النھوض بھذا القطاع لالستثمار في القطاع غیر النفطي برنامجاً عُ
  .األنشطة االقتصادیة، في خطوة لتنویع 2006في عام  "مانيصندوق االستثمار العُ "

  
  المؤشرات االقتصادیة  -1جدول ال

  
  2013  2011  2009  المؤشر  رقم

  3,855  3,295  3,174  )باآلالف(عدد السكان   1
  78,093  67,860  48,332.9  )ملیون دوالر(باألسعار الجاریة  الناتج المحلي اإلجمالي  2
  20,258  19,781  12,538  )دوالر(نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي   3
  48,740  31,431  26,972 )ملیون دوالر(اإلنفاق االستھالكي النھائي   4
  59,291  49,477  27,619 )ملیون دوالر(إجمالي الصادرات من السلع والخدمات   5
  41,801  29,202  21,512  )ملیون دوالر(إجمالي الواردات من السلع والخدمات   6
  22,980  17,056  14,534  )ملیون دوالر( العاملینتعویضات /حجم األجور  7
  74,940  63,727  45,413  )ملیون دوالر(الدخل القومي اإلجمالي   8
  48.4  53.7  44.2  )نسبة مئویة( نسبة االدخار المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي  9

في تشرین  ،ماناألسریة، سلطنة عُ  معلومات قدمت بشكل مباشر من وزارة التنمیة االجتماعیة، المدیریة العامة للتنمیة :المصادر
  .2015اكتوبر /ولاأل

  ).دوالر 2.5978= لایر عماني  1(تم تحویل المبالغ من اللایر العماني إلى الدوالر   )*(  
تدریجیاً، بالرغم من  1یتضح من الجدول   )**(   في  14.5ذي بلغ نسبة السكاني ال النموأن الناتج المحلي اإلجمالي واصل االرتفاع 

  . في الفترة نفسھا األجور مستوىواالرتفاع النسبي في  ،2013إلى  2011في الفترة من  المائة
  

  المعیشة وسبل والبطالة العمل سوق  - جیم
 

مان التحدیات  تتضمّن   البطالة معدّالت وارتفاع  ،زیادة عدد السكان في سن العملالتي تواجھھا سلطنة عُ
مانیین  ھ الكثیر من، وتوجُّ )سنة 24- 15(النساء والشباب  لدى خصوصاً  ، مقابل للعمل في القطاع الحكوميالعُ

الوظائف واالستفادة من بروز فئة أمین تإلى  سعي السلطنة  بالرغم منو.  عداد العمالة الوافدةفي أكبیر ارتفاع 
ماني ومستوى مالسكان في سن العمل   .عیشة السكان، ال تزال ھذه التحدیات تلقي بثقلھا على االقتصاد العُ

                                                
  .http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG ،الدولي البنك  7

8  The National Business Newspaper (27 October 2014), Frank Kane, IMF warns GCC countries of $175 billion hole 
created by falling oil prices.                                                                                                                                                                         
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في عام  في المائة 75حو نب) سنة 64-15(في سن العمل  نین ووافدیمواطنمن نسبة السكان دّرت وقُ  
من لقوى العاملة لجمالي العدد اإلوبلغ  . 9منھم في المائة 52نسبة  )سنة 29- 15( یشكّل الشباب، 2014
ات البنك ءبحسب إحصا ألف وافد، 1,557منھم  ،2013 عام بحلولتقریباً ألف  1,809ن ین ووافدیمواطن
مرتفعة لدى علماً أنھا في المائة،  7.9 نالمواطنین والوافدی لدىالبطالة نسبة بلغت ، 2013في عام و . الدولي
  ).2الجدول ) (في المائة 6.7(الرجال لدى نسبیاً ة نخفضمو )في المائة 15.3(النساء 

  
  مؤشرات القوى العاملة   - 2 الجدول

  
  2013  2011  2009  المؤشر  رقم

  3,855  3,295  3,174  )ألف نسمة(عدد السكان   1
  1,809  1,384  1,096  )نسمة ألف(إجمالي القوى العاملة   2
  7.9  8.1  8.3  )نسبة مئویة(البطالة   3
  15.3  15.4  15.9  )نسبة مئویة(لدى النساء بطالة ال  4
  6.7  6.6  6.6  )نسبة مئویة( لاالرجلدى بطالة   5
 )نسمة ألف(إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي   6

  ونمواطن
  ونوافد

160 
136 
22  

184 
159 
25  

211 
180 
30  

  )نسمة ألف(إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص   7
  )مسجلون في ھیئة التأمینات( ونمواطن

  )بطاقة ساریة المفعولیحملون ( ونوافد

1,033  
158  
874  

1,289  
174  

1,114  

1,709  
181  

1,527  

 العمانیون العاملون في القطاع الخاص) 24-15(نسبة الشباب   8
  العمانیات العامالت في القطاع الخاص) 24- 15( الشاباتنسبة 

  --  --  نسبة النساء العمانیات العامالت في القطاع الخاص

18)*(  
19.6  
20.9  

  1,904  --  --  )دوالر(لمواطنین في القطاع الخاص االمتوسط العام ألجور   9

، فصل القطاع الحكومي 2014المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، كتاب اإلحصاء لعام  )9-6(معلومات البنك الدولي؛  )5- 1(: المصادر
  .والقطاع الخاص

  ).دوالر 2.5978= لایر عماني  1(تم تحویل المبالغ من اللایر العماني إلى الدوالر   )*(  
  

  .جمالي القوى العاملة في القطاعین الحكومي والخاصإمن  في المائة 18.8ى یشكل المواطنون حوال  
بحسب نسمة، ألف  1,920 البالغالمواطنین عدد  من إجمالينسمة ألف  361إلى نحو یصل عددھم و

 القوى العاملة من المواطنین فيتساب حاعند  في المائة 10النسبة إلى ھذه وتنخفض .  ات الرسمیةءاإلحصا
 1,709 البالغللعاملین في ھذا القطاع و جمالينسمة من العدد اإلألف  181إلى  یصل عددھمإذ القطاع الخاص، 

نسبة وترتفع .  كل عشرة وافدین في القطاع الخاصمقابل  اً واحد اً مانیھناك عُ  أنّ ، ویعني ذلك.  نسمة ألف
مانیین العاملین  كل مقابل مواطنین ثمانیة بواقع  ، أيفي المائة 85,9إلى في القطاع الحكومي المواطنین العُ
  .عشرة عاملین في ھذا القطاع

  
 181والبالغ عددھم  في القطاع الخاصالعاملین  ینمواطنالمن تقریباً  في المائة 20.9سبة النساء بلغ نتو  

في  2.2لى نفسھ إ القطاعالعاملین في بینما تنخفض نسبة النساء من إجمالي الموظفین الوافدین نسمة، ألف 
تتجاوز إذ ال  ،عام في القطاع الخاص بشكل) 24-15(الشباب المواطنین تنخفض نسبة مشاركة و . 10فقط المائة

                                                
مان،سلطنة  في العاملة القوى وزارة  9   .2013السنوي  التقریر عُ

مان،في سلطنة  والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز  10   .2014 لعاماإلحصائي السنوي  الكتاب عُ
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 2009وبلغ النمو السنوي للعمالة الوافدة في الفترة بین  . فقط اً موظف 33,146ى حوالأي  في المائة 18نسبة 
یتركز  ،وبشكل عام . في المائة 3.5مو سنوي للعمالة الوطنیة بواقع في ظلّ ن، في المائة 7.1نسبة  2014و

، في المائة 44.4عمل نصف العاملین الوافدین، بواقع یث ح ،بناءالنشاط االقتصادي للعمالة الوافدة في قطاع ال
العامالت في إجمالي من  في المائة 81، وذلك بواقع زلایتركز عمل النساء الوافدات في المنو.  2012في عام 
  . المنازل

  
  تغیّر المناخالبیئة والطاقة و  -دال

 
مان مرتفعةسلطنة الطاقة في استھالك  معدالت   من  انطنأ 10استھالك الطاقة للفرد الواحد بلغ فقد .  عُ

مان كیلو واط، مما یُ  7200استھالك الكھرباء للفرد الواحد حوالي بلغ وی.  2012مكافئ النفط في عام  درج عُ
تعتمد و.  للفرد طن 24.2إلى  وتصل الدول التي ترتفع فیھا انبعاثات ثاني أكسید الكربون للفرد الواحدفي خانة 

في  30والنفط فیھا، من مصادر الطاقة  في المائة 70یشكل الغاز وتوفیر الطاقة، لالسلطنة على الطاقة والغاز 
بتوفیر الطاقة المتجددة  ،2020عام الوطنیة لغایة  تھافي إطار رؤیالتزمت، ومع أن السلطنة  . 11المائة تقریباً 

الطاقة الشمسیة أو الریاح، بواسطة إلنتاج الطاقة المؤاتي  ھامناخبالرغم من ، و2020 عام بحلولنسبة مرتفعة ب
سة السیاسات والمیزانیو ،ھذا المجال متواضعةفي  ھاجھودال تزال    .12محدودة لذلكات المكرّ

 
  شحّ المیاه واألمن الغذائي  - ھاء

 
مان من أھم العوامل التي تؤثر على القطاع الزراعي في سلطنةھو المیاه  شحّ    السنوي معدل ال ویبلغ.  عُ

ھي من الدول والسلطنة .  ملیمتر 2,000- 1,600إلى لتبخر امعدل مقابل ارتفاع ملیمتر،  300ھطول األمطار ل
یجعلھا تتأثر األمر الذي یؤثر على أمنھا الغذائي، و، 13الحبوب والخضار خصوصاً  ،غذاءللوردة ستالرئیسیة الم

ثبیت سعر المواد الغذائیة نھا تم ،من اإلجراءات اً السلطنة عدداتخذت وقد   .بتقلبات األسعار العالمیة للغذاء
 تبلغو.  الزراعیةالمشاریع في ، وزیادة االستثمار محلیاً  ةلسكر والقمح والعلف المنتجامنتجات عم دوالرز، ك

، تركزت على مشاریع استغالل 2011-2010في الفترة ملیون دوالر  361حو ن ةالمباشر اتاالستثمارقیمة 
  .14الثروة السمكیة، وأنظمة الري، واإلنتاج الزراعي، وتقنیات اإلنتاج الحیواني

 
  االجتماعیة م الحمایةظُ ونُ  سیاسات  -ثانیاً 

  
  لمحة عامة  -ألف

  
مان سلطنة اعتمدت    من عام  اعتباراً  ،العقود الماضیةى مسیة على مدلخمن خطط التنمیة ا اً عددعُ

، ودعم االستقرار اتوتوزیع االستثمار ،الخطط الخمسیة على تقدیم الخدماتأولى وقد ركزت . 1976
ن المستوى التحتیة، وتحسیى الصحة والتعلیم والبنمثل االقتصادي، وتوفیر الخدمات االجتماعیة األساسیة 

والتخفیف من االعتماد على  تنویع االقتصاد نحوالسلطنة  اتجھتو . العملوتوفیر فرص  ،مانیینالمعیشي للعُ 
                                                

11  energy.html-https://estore.enerdata.net/omanEnterdata, Energy Research Estore: Oman,  .  

12  International Journal of Research in Engineering and Technology (IJRET), AlHatmi Y. and C.S Tan (2013), Issues and 
Challenges with renewable energy in Oman.                                                                                                                                        

13  Ibid.  

14  Chatman House (November 2013), briefing paper, R. Bailey & R. Willoughby, Edible Oil: Food Security in the Gulf.  
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فركزت على تحسین مشاركة المرأة في  ،أما الخطة الخمسیة السابعة . الخطة الخمسیة الخامسةمنذ وضع النفط 
وھي الخطة  ،وتركز الخطة الحالیة . والمحافظة على التراث، التنمیة، ودعم المشاریع المتوسطة والصغیرة

لموارد المحلیة، وتحفیز الشباب لمواصلة ااستغالل كفاءة في على ال ،2015- 2011الخمسیة الثامنة للفترة 
   .15في مجال االقتصاد والعلوم خصوصاً  ،تعلیمھم العالي

  
، التي تنطوي تحت عناوین 1995في عام  2020وقد أعدت السلطنة رؤیتھا المستقبلیة لغایة عام   

أساسیة، منھا تنمیة الموارد البشریة، ودعم استقرار االقتصاد الكلي لتنمیة القطاع الخاص وتعزیز تنافسیتھ، 
.  16والتنوع االقتصادي، وتحسین المستوى المعیشي للسكان، وتحقیق المساواة بین األفراد، وتنمیة المناطق

  .17، والخطة الخمسیة التاسعة2040إعداد الرؤیة المستقبلیة لغایة عام  وتعكف السلطنة اآلن على
 

 اً مؤتمر 2014نظّمت السلطنة في عام ، استراتیجیة العمل االجتماعيفي إطار التحضیرات لوضع و  
قع تعزیزھا من خالل التنسیق بین الجھات المعنیة لمناقشة  المنھجیة المقترحة لوضع ھذه االستراتیجیة التي یُتوّ

.  المختلفة، بما في ذلك وزارة التنمیة االجتماعیة والمجلس األعلى للتخطیط ووزارتا الصحة والتربیة والتعلیم
ر مفاھیمي للسیاسات االجتماعیة المتعوخلُص المؤتمر إلى  لقة بالمسنین واألشخاص ذوي اإلعاقة، وإلى تصوّ

ویتركز عمل وزارة التنمیة .  18توصیات بإیجاد آلیات لضمان وصول خدمات رفیعة الجودة إلى مستحقیھا
االجتماعیة على أربعة مكونات، تشمل الرعایة االجتماعیة، وتنمیة األسرة، واإلشراف على الجمعیات األھلیة، 

ل عام، تولي عُمان أھمیة كبیرة لتقییم الخطط واالستراتیجیات المعمول بھا، وتسعى وبشك.  والخدمات المسانِدة
  .إلى إدراج شواغل الفئات الضعیفة والمھمشة وأولویاتھا في الخطط واالستراتیجیات المستقبلیّة

 
  االجتماعیة في مجالي الصحة والتعلیم السیاسات  -باء

 
  الصحة  -1

  
مان یتمیز النظام الصحي في سلطنة    الخدمات وبتوفیر من المواطنین والوافدین،  الشاملة لكلّ  ةتغطیالبعُ

 ،ن في القطاع الخاصون العاملوأما الوافد.  للمواطنین والوافدین العاملین في القطاع الحكومياً الصحیة مجان
 . 19موظفیھلالتأمین الصحي توفیر صاحب العمل بلزم ی كيتعدیل قانون العمل ل 2014 عام منذمساعي جاریة فال

 ةع الصحیاوضالتحسن في األعزت و ،المعنیة بالصحةوطنیة سیاسات الالبالعالمیة وقد أشادت منظمة الصحة 
مان في  ن في خالل العقود الماضیة عُ جودة النظام الصحي والتعلیم والنقل وتمكین المرأة وتسھیل إلى التحسّ

  .20تاالحصول على المعلوم
  

                                                
15  ESCWA (June 2013), Mapping green economy in the ESCWA region.  

16  World Trade Organization (2014), Trade Policy Review, Oman. 

17  .Oman Tribune (17 December 2014), Workshop on ninth five-year plan begins  

 العمل استراتیجیة مؤتمر"، )2014أكتوبر /األول تشرین 20(سلطنة عُمان  في االجتماعیة التنمیة وزارةل اإللكتروني الموقع 18
  .http://www.mosd.gov.om/news_detail.asp?nid=470 . "أكتوبر/األولتشرین  نھایة...  االجتماعي

تعدیالت قانون العمل : عُماناالتحاد العام لعمال سلطنة  رئیس"، 2015یونیو /حزیران 2 الوطن،اإللكتروني لجریدة  الموقع  19
   .http://alwatan.com/details/34617 ،"الجارينھایة العام 

20  World Health Organization (WHO), Country cooperation strategy for WHO and Oman 2010-2015, EM/ARD/036/E.  
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مان تحسن ملموس على  ة، التي تدلّ مؤشرات الصحباتت و   خالل في األوضاع الصحیة في سلطنة عُ
مان فقد ارتفع متوسط عمر الفرد .  مع مؤشرات الصحة في دول مرتفعة الدخلتتنافس ، السنوات األخیرة في عُ

كما .  سنة 78متوسط عمر النساء إلى في ظلّ ارتفاع ، 2012سنة في عام  76إلى  1990سنة في عام  68من 
حسب سنة  17بل ، مقا2012حسب تقدیرات عام سنة  20 الستین بمعدّل ارتفع متوسط عمر الفرد فوق سنّ 

الفترة  فيسنویا  في المائة 12وانخفض معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة بمعدل   .1990 تقدیرات عام
غیر أنّ .  2013و 1990بین  سنویاً  في المائة 11انخفض معدل وفیات األمھات بمعدل و، 2012و 1990بین 

ضرورة األمر الذي یدلّ على مرتفعة الدخل، الالدول  يف بھمقارنة مرتفع  في السلطنة معدل الوالدة المبكرة
كثیف ضرورة ت، فتدل ھي أیضاً على أما مؤشرات المخاطر الصحیة.  مرأة الحامللل ةع الصحیاوضتحسین األ

  ). 3الجدول ( الجنسیندى النساء، وأمراض القلب ل لدى خصوصاً  ،الجھود لمكافحة السمنة وأمراض السكري
  

  مؤشرات الصحة  - 3الجدول 
  

  الدخل المرتفعةدول ال  مانعُ   المؤشر
      تغطیة الخدمات الصحیة

  )2013-2006(رعایة ما قبل الوالدة ال
  واحدة للطبیب على األقلزیارة 

  زیارات للطبیب على األقل 4

  
99  
83  

  
--  
--  

  28  17  )2016-2006(القیصریة  ةوالدالعملیات نسبة 
  )عمر سنة(ألطفال انسبة تحصین 

  )2012(الحصبة 
 )2012(الثالثي 

  )2012(الكبد الوبائي 
 )2012(المستدیمة النزلیة 

99  
98  
97  
98  

94  
96  
76  
74  

  مرض السل بعد اكتشافھ بالمسح اإلیجابيمعدل نجاح عالج 
2000  
2011  

  معدل اكتشاف حاالت السل بالطرق األخرى
2000  
2012 

  
93  
97  
  
87  
87  

  
67  
63  
  
81  
80  

      عوامل الخطر
  )نسبة مئویة( 2012السكان الذین یستخدمون مصادر محسنة للمیاه 

  )مئویةنسبة ( 2012السكان الذین یستخدمون خدمات محسنة للصرف الصحي 
93  
97  

99  
96  

 >5 5>  )2012نسبة مئویة، ( السكان الذین یستخدمون الوقود الصلب
  9 14  )2010، والدة 100 لكلّ (مبكرة ات الوالدال
      

  )2008نسبة مئویة، (الذین یعانون من السمنة  20ن فوق سن الـ والبالغ
  رجال
  نساء

  
19.4  
25.9  

21.8  
21.6  

  )2008نسبة مئویة، ( 25 للبالغین فوق سنانتشار ارتفاع ضغط الدم 
  رجال
  نساء

  
  

32.4  
27.5  

  
  

24.8  
17.4  

  )2008نسبة مئویة، ( 25انتشار ارتفاع الجلوكوز في الدم للبالغین فوق سن 
  رجال
  نساء

12  
12.3  

10  
7.1  
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  )تابع( 3الجدول 
  

  الدول المرتفعة الدخل  عُمان  المؤشر
      النظام الصحي

  )2013-2006 ،نسمة 10,000لكل ( يقطاع الصحالفي ید العاملة كثافة ال
 األطباء

  ات والقابالت/نوالممرض
  ن في طب األسنانوالعامل
 ن في الصیدلةوالعامل

  نواألطباء النفسی

22.2  
50  
2.6  

10.7  
0.02  

29.4  
86.9  
5.8  
8.4  
1  

  التحتیة والتكنولوجیا ىالبن
  )2013 ،نسمة 10,000لكل (عدد المستشفیات 

  )2012-2006 ،نسمة 10,000لكل (ة في المستشفیات رّ عدد األس
  )2010-2006، نسمة 10,000لكل (ة في مراكز الصحة النفسیة عدد األسرّ 

  )2013 ،لكل ملیون نسمة(عدد وحدات المعالجة اإلشعاعیة 

  
1.3  
17  
0.3  
0.6  

  
--  
54  
8.3  
6.8  

 األدویة األساسیة
  )2009-2001نسبة مئویة، (متوسط توفر األدویة األساسیة 

  في القطاع العام
  في القطاع الخاص

  
  )2009-2001(معدل متوسط أسعار المستھلك لألدویة األساسیة 

  في القطاع العام
 في القطاع الخاص

  
96.7  
70.3  
  
 
  
--  

7.4  

  
  
--  
--  
  
  
--  
--  

  .، منظمة الصحة العالمیة)2014(بیانات الصحة للعالم : المصدر
  

وضعت و، من السیاسات الصحیة اً عدد اعتمدتوزارة الصحة تحسین القطاع الصحي، وقد تولّى ت  
أعدت كما   .201521- 2011للفترة الخطة الخمسیة الثامنة ضمن إطار الخطة الصحیة الخمسیة التي تندرج 

واستصدرت األطلس الصحي الذي  ،"2050النظرة المستقبلیة للنظام الصحي "ورقة استراتیجیة تحت مسمى 
شبكة النظام سم تتو . عملیة التخطیطوالالزمة لالمتوقعة للسنوات القادمة تلك لمؤشرات الحالیة وشیر إلى ای

تُعنى  ،على مستوى الوالیاتأي  ،المحليالمستوى : مستویات ةثالثقع في وت ،الصحي في السلطنة بالالمركزیة
 ؛المستوى اإلقلیمي؛ ولمجتمعات المحلیةلتحدید األولویات الصحیة تتولّى  التيلوالیات الصحیة للجان بھ ال

  . بالتخطیط وصیاغة السیاساتالمتصل والمستوى الوطني 
  

ما یعادل أي ، 2015عام في ملیون دوالر  1,779 حونوزارة الصحة المخصّصة لمیزانیة القد بلغت و  
تكون السلطنة قد ضاعفت  ،وبذلك .  ملیار دوالر 13.5البالغ نفاق العام للحكومة إجمالي اإلمن  في المائة 13.1

 22في المائة 6.8 على القطاع الصحي بلغت نسبة اإلنفاقفي تلك السنة، ف  .2002نفاق على الصحة منذ عام اإل
 2012و 2002بین في الفترة  على الصحة نسبیاً  نفاق الحكومياإلتضاءل و. من إجمالي نفقات الحكومة

ل اقابل ارتفاع نسبي م، )4 الجدول( نفاق إال أن اإل.  في الفترة نفسھاإلنفاق الخاص على الصحة في معدّ
نفاق متوسط اإلفیھا  بلغي تال ،مرتفعة الدخلالمقارنة بالدول  مرتفعاً  یُعتبر الحكومي على القطاع الصحي

لت وقد   .2011في عام  في المائة 61.3الحكومي على قطاع الصحة نسبة  في نصیب  اً ارتفاع السلطنةسجّ
 اً دوالر 960إلى  2002في عام  اً دوالر 278ى من حوال ،نفاق على الرعایة الصحیةالفرد اإلجمالي من اإل

  ).4الجدول ( 2012بحلول عام 
                                                

21  Ministry of Health, Sultanate of Oman, The 8th five-year plan for the health development (2011-2015). 

22  http://www.who.intWorld Health Organization (WHO), World Health Statistics 2014, . 
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  نفاق على الرعایة الصحیةتطور مؤشرات اإل  - 4جدول ال
  

  2012  2002  المؤشرات
  2.6  3.2  )الناتج المحلي االجمالينسبة مئویة من (نفاق على الصحة إجمالي اإل

  80.4  83.5  )نفاق على الصحةإجمالي اإلنسبة مئویة من (العام على الصحة الحكومي نفاق اإل
  19.6  16.5  )نفاق على الصحةإجمالي اإلنسبة مئویة من (نفاق الخاص اإل
  5.5  6.8   )من إجمالي مصروفات الحكومةنسبة مئویة (نفاق العام على الصحة اإل

  61.3  61.6  )الخاص على الرعایة الصحیةنفاق اإلنسبة مئویة من (النفقات الصحیة النثریة 
  23.1  23.3  )نفاق الخاص على الصحةاإلنسبة مئویة من (الخطط الخاصة المدفوعة مسبقا 

  690.1  278.1  )متوسط سعر الصرف، بالدوالر(نفاق الحكومي على الصحة نصیب الفرد من اإل
  810.4  749.7   )بالدوالر(نفاق الحكومي على الصحة اإل نصیب الفرد من

  نفاق على الرعایة الصحیة نصیب الفرد اإلجمالي من اإل
  555.1  232.2  )متوسط سعر الصرف، بالدوالر(

  651.8  626  )بالدوالر(نصیب الفرد اإلجمالي من االنفاق على الرعایة الصحیة 
  ).2015(ات الصحة لسلطنة عمان ءإحصا ،منظمة الصحة العالمیة: المصدر

  
مان ینبغي أن تسعى    .  مرتفعة الدخلالمستوى الدول إلى یرقى كي تحسین نظام الرعایة الصحیة لى إعُ

واالستفادة من  ؛التحتیة للقطاعى وتحسین البن ؛زیادة القوى العاملة في القطاع الصحيولذلك، من المقترح 
آالف  عشرةلكل  اً طبیب 22.2 تبلغ 2013- 2006 في الفترةاألطباء سبة نف . التطور التكنولوجي في ھذا المجال

 10لكل  29.4مرتفعة الدخل حیث یصل عدد األطباء إلى النسمة، وھو معدل منخفض نسبیا مقارنة بالدول 
مان عدد الممرضین والممرضات والقابالت یبلغ و.  آالف نسمة مقابل  ،آالف نسمة 10لكل فرداً  50في عُ

ة في صل عدد األسرّ و ،التحتیة للبنىبالنسبة و . مرتفعة الدخلالآالف نسمة في الدول  10لكل  86.9
جداً ، وھو معدل منخفض 2012- 2006 في الفترةآالف نسمة  10لكل  اً سریر 17المستشفیات في السلطنة إلى 

 استخداموفیما یتصل ب.  آالف نسمة 10لكل  اً سریر 54حیث یبلغ مرتفعة الدخل الالدول في  ة بھرناقم
مان لكل ملیون نسمة وحدات  0.6وحدات المعالجة اإلشعاعیة بلغ عدد في القطاع الصحي، التكنولوجیا  في عُ

   .مرتفعة الدخلاللكل ملیون نسمة في الدول  اتوحد 6.8بل ا، مق2013في عام 
  

 التعلیم  -2
  

ح والتعلیم في السلطنة متا . التعلیم للجمیعبتوفیر مان ھي الوزارة المعنیة زارة التربیة والتعلیم في عُ و 
وفقاً الوزارة ضطلع وت. ھاء مرحلة التعلیم األساسيتناوإلزامي حتى  ،الصف الثاني عشرلغایة  يومجان بمھامھا 

مان قد بدأت و.  2020-2006للفترة ستراتیجیة تطویر التعلیم ال صالح قطاع التعلیم األساسي في عام إعملیة عُ
عن العملیة لحیاة ل ھموإعداد ،تقییم الطالبالتعلیمیة ومنھجیة حول مراجعة المناھج  تتمحورالتي ، 1998

وتوفیر المستلزمات والموارد  ،التحتیة للمدارس البنىتحسین والتكنولوجیة، وطریق بناء مھاراتھم الحیاتیة 
  . 23الواحد في الصفعدد الطالب خفض و ،التعلیمیة

  
من  في المائة 34.6، أي 2015ملیون دوالر لعام  4.69بلغت  میزانیةللتعلیم وقد خصصت السلطنة  

بلغ  ،2014-2013وبحلول العام الدراسي  . في العام نفسھملیار دوالر  13.5بلغ ذي النفاق الحكومي جمالي اإلإ
جمالي ووصل عدد الطالب اإل  .مدرسة 468وعدد المدارس الخاصة مدرسة،  1,042عدد المدارس الحكومیة 

                                                
23 The Canadian Center of Science and Education, Asian Social Science, Vol. 10, No. 7, Almaamari et al (2014), The 

State of Social Studies in Basic Education Schools in Oman.                                                                                                                      



-10- 
 

سین بلغ عدد المدرّ في حین ألف طالب وطالبة من أبناء الوافدین،  23ألف طالب وطالبة، منھم  517حو إلى ن
معدل بلغ وی  .البتسعة طلكل واحد س أي بواقع مدرّ نفسھ،  ام الدراسيعفي الألف  55ى سات حوالوالمدرّ 

  .  24طالب وطالبة 27حو نالطالب للفصل الدراسي الواحد 
 

، بلغ 2012-2008إلى أنّھ في الفترة  )الیونیسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة ات ءحصاإوتشیر  
لدى  في المائة 102.9 قابلمالطالب، البنین من لدى  في المائة 104.7إجمالي معدل االلتحاق بالتعلیم األساسي 

كذلك، .  البناتلدى  في المائة 96.8مقابل ، البنینلدى  في المائة 98.4معدل صافي االلتحاق وبلغ .  الطالبات
 93.6قابل م البنینلدى  في المائة 93.9حیث بلغ نسبیاً، نخفض معدل االلتحاق الصافي في المرحلة الثانویة ا

مقارنة بالدول التي  سنة، وھو معدل منخفض نسبیاً  6.8وبلغ متوسط سنوات التمدرس . 25لدى البنات في المائة
   .واتسن 8.1إلى ھا فییصل متوسط التمدرس ومؤشرات التنمیة البشریة فیھا ترتفع 

 
ففي عام .  بصفة عامة السكانفئات  جمیع لدى األمیة على في مجال القضاء ماً وحققت السلطنة تقدّ  

 24- 15(نسبة الشباب ، وفي المائة 87ملمّین بالقراءة والكتابة ال 15نسبة السكان فوق سن الـ  تبلغ، 2010
آالف طالب  10یة ، وعدد طالب محو األممركزاً  25وبلغ عدد مراكز محو األمیة  . 26في المائة 98) سنة

وست كلیات  ،السلطنة جامعة حكومیة واحدةتضمّ لتعلیم العالي، اوعلى صعید   .201327وطالبة بحلول 
كلیة  20و ،من معاھد التمریض، وسبع جامعات خاصة اً وعدد ،وسبع كلیات تقنیة ،للعلوم التطبیقیةحكومیة 

عت على ألف منحة دراسیة للماجستیر والدكتوراه  تقدیم، تم 2011 وفي عام . خاصة األعوام الدراسیة من توزّ
آالف مقعد جدید ت إضافة عشرة كما تم.  ملیون دوالر 260جمالیة تھا اإلقیم وبلغت 2015 الى عام 2011عام 
 . 28التعلیم العالي الستیعاب خریجي التعلیم العام صفوف في 

  
  عانات االجتماعیة المباشرة وغیر المباشرةبرامج اإل  - جیم

  
توفیر ، تھدف إلى المباشرة من البرامج في مجال اإلعانات االجتماعیة المباشرة وغیر اً مان عددعُ نفّذ ت 

شخاص ذوي حداث واألألاوواألیتام واألطفال رعایة المسنین إلى المساعدات االجتماعیة للفئات المحتاجة و
م و ،دعم األسرةلبرامج كما تنفّذ .  اإلعاقة أسعار الوقود دعم وت، خدمات اإلسكان لذوي الدخل المحدودتقدّ

  .والسكن والغذاء
  

  الضمان االجتماعي  -1
 

إلى جانب (لثماني فئات تشمل األیتام  الضمان االجتماعي خدماتوزارة التنمیة االجتماعیة  توفّر 
 ،والمسنین 29،والعاجزین ،والبنات غیر المتزوجات ،والمطلقات ،واألرامل ،)مجھولي النسبالاألطفال 

                                                
مان،في سلطنة  والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز 24   . 2014اإلحصائي السنوي  الكتاب عُ

25 http://www.unicef.org/infobycountry/oman_statistics.html, At a glance: Oman, Statistics .UNICEF  

  .معلومات البنك الدولي  26

مان،   27   .2014الكتاب اإلحصائي السنوي المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عُ

م التقریر ،)2012( عُمان سلطنة 28   .العنصري التمییز على القضاء لجنة إلى المقدّ

ویثبت بالفحص الطبي أنھ غیر  ،ولم یبلغ الستین العاجز بأنھ كل من تجاوز عمره  ثمانیة عشر عاماً  الشخصف القانون یعرّ  29
للرزق أو  فٍ ولیس لھ مصدر كا دائمةأیضاً القاصر دون سن الثامنة عشرة المصاب بأمراض أو إعاقات  بأنھو ؛قادر على القیام بعمل مناسب

  . علیھ اإلنفاقمعیل ملزم ب
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مانیون فقط، سواء أكانوا ، سجناءوأسر ال ،والمھجورات داخل یقیمون على أن یستفید من ھذه الخدمات العُ
أقلّ من ذلك ، وشھریاً دوالرات  208 حون الواحد ان االجتماعي للفردمعاش الضمبلغ وی . السلطنة أو خارجھا

عشرة شھر لألسر المكونة من في ال اً دوالر 582.5لیصل بشكل إجمالي إلى  ،لألفراد اآلخرین في نفس األسرة
  . أكثروأفراد 

  
 48,486بلغ ھذا العدد فبعد أن   .نسبیاً  وقد تضاعف عدد الحاالت المستفیدة من الضمان االجتماعي 

ارتفعت قیمة مساعدات الضمان ذلك، ك.  2013حالة في عام  84,631 ارتفع إلى، 2004حالة في عام 
ویتمركز أكثر   .2013ملیون دوالر في عام  337إلى  2004في عام ملیون دوالر  65ى االجتماعي من حوال

لضمان االجتماعي ترتفع في انسبة تغطیة  أنّ علماً ، )في المائة 25.5(المستفیدین في محافظة شمال الباطنة 
، ومحافظة الوسطى بنسبة في المائة 30.1لیھا محافظة الظاھرة بنسبة ت، في المائة 35.4إلى محافظة ظفار 

فئة  لیھات، في المائة 38.3بنسبة وذلك  ،الفئات المستفیدةبر أكھي وفئة المسنین  ). 1الشكل ( 30في المائة 21.5
   .  في المائة 30.4العاجزین  بنسبة 

 
 2014نسبة المستفیدین من الضمان االجتماعي في عام   - 1الشكل 

  

  
 .2014تقریر الربع األول لعام  ،النشرة اإلحصائیة ،وزارة التنمیة االجتماعیة: المصدر

  
واستیفاء شروط استحقاق معاش الشیخوخة  الضمان االجتماعيات خدماالستفادة من ستدعي تو 
عة علىتوفیر معلومات والتقاعد  یستغرق إتمام و.  یختلف باختالف فئة المستفید عدد كبیر من الوثائق موزّ

ث یحدبتالمستفید ینبغي أن یقوم  ات الضمان االجتماعي،وفي حال الحصول على خدم.  كامالً اً اإلجراءات شھر
یم مساعدات الضمان على قانون الضمان اإلجتماعي الصادر دویستند تق.  فیھا حدث تغییرما  إذابیاناتھ 

ومن خالل ھذا القانون فإن سیاسة اختیار المستفیدین  ،واللوائح المنفذة لھ 87/84بالمرسوم السلطاني رقم 
المطلقات، األیتام،  ،العجز، الشیخوخة، األرامل( تندرج تحت ما أقره القانون من تحدید الفئات الضمانیة التسع 

 .)أسر السجناء، الفئات الخاصة، الھجر، البنت غیر المتزوجة
  

                                                
  . 2014النشرة اإلحصائیة لتقریر الربع األول لعام  عُمان،وزارة التنمیة االجتماعیة في سلطنة  30
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  رعایة المسنین  -2
  

معیل الذین ال و من العمر لذین بلغوا الستینامعاش الضمان االجتماعي للمسنین تقدیم ضافة إلى باإل  
 ،ر األجھزة التعویضیةوفّ تفھي .  الفئةلھذه ظروف المعیشیة ال، تعمل وزارة التنمیة االجتماعیة على تحسین لھم

الوزارة وتنفّذ .  ذوي االحتیاجات الخاصةلمسنین من ل ،مثل الكراسي المتحركة والنظارات الطبیة وغیرھا
رزق لتحسین دخل أسر المسنین، وإیجاد أسر بدیلة لرعایة بعض المسنین الموارد ھدفھا تولید مشاریع أیضاً 

بتنفیذ مشروع للرعایة المنزلیة للمسنین وذوي االحتیاجات  وتقوم الوزارة حالیاً .  ھمونرعیالذین ال أقارب 
بلغ عدد المسنین المستفیدین قد و . أسرھمضمن رعایتھم تولّى فریق عمل دائم ییتمثّل في تشكیل  ،الخاصة منھم
حو نرعایة االجتماعیة المستفیدین من دار الالمسنین ، وعدد 2014حالة في عام  41ى المنزلیة حوالمن الرعایة 

مان  انتھت قدو.  نساءثالث حالة، منھم  20 شاملة للعمل االجتماعي تناولت  استراتیجیة عدادإمن  مؤخراً عُ
التحتیة لرعایة المسنین وربما ى تنمیة البنأن تعمل على ن إلى بشكل عام فالسلطنة بحاجة اآل، والمسنیینرعایة 

 اتالتغیرفي ضوء  خصوصاً  ،الالزمة لرعایتھملضمان استدامة الموارد المالیة  إنشاء صنادیق خاصة بھم
مان ن یالمسنوارتفاع عدد في التركیبة السكانیة المتوقّعة    .2050 عام بحلولفي عُ

  
  طفالألرعایة ا  -3

  
مانخطت    في عام ) 22(صدرت قانون الطفل رقم نما أحی ،خطوة إیجابیة في مجال رعایة األطفال عُ

لم یكملوا سن الثامنة عشرة، وشمل العدید من جوانب أولئك الذین ب "األطفال"ھذا القانون ف وعرّ .  2014
وفرض القانون .  االحتیاجات الخاصة ويذ ألطفالوحقوق ا ،المدنیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة ھمحقوق

حصول الطفل على الرعایة الصحیة تشكیل لجان لحمایة الطفل من العنف واالستغالل واإلساءة، وجعل 
بحقوق الطفل في التعلیم وتلقي الخدمات  ونمن یخلّ على عقوبات القانون فرض و  .والتعلیم األساسي إلزامیاً 

 اً حافظة أو ألوان اً مواد ونطفال، ویضیفلأللألطعمة السریعة  ونجمن یروّ وعلى  ؛الصحیة وخدمات التطعیم
كذلك،   .31ودفع غرامات مالیة، سنواتإلى ثالث أشھر بین السجن لمدة ستة ھذه العقوبات تراوح وت.  ئھملغذا

ع ت ع ھذه األسر الحاضنة أو  األسر البدیلةمفھوم وزارة التنمیة االجتماعیة شجّ احتضان األطفال على وتشجّ
ویخضع ھؤالء األطفال لإلشراف .  سھااعلى أستلك األسر  الیتامى وفق مواصفات ومعاییر یتم اختیار

وقد بلغ عدد  . الثبوتیة ھمأوراقاستصدار  وأتھم الحاضنة المساعدة إلیجاد أسروتنال  ،والمتابعة المستمرة
  .  32طفلة 200 بینھم ، من2014في عام  طفالً  322حو ناألطفال لدى أسر حاضنة 

  
  رعایة االشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة  -4

  
مانأصدرت    الذي  ،ذوي اإلعاقةاألشخاص الخاص برعایة وتأھیل  2008لعام  63رقم القانون  عُ
تضمّ المؤسسات التي القانون لزم ھذا یُ و . ھم في الصحة والتعلیم والسكن والعملھذه الفئة حقّ بناء ضمن أل

 . 33من إجمالي العاملین فیھا في المائة 2نسبة ب ذوي االحتیاجات الخاصةظیف أشخاص من بتون عامالً یخمس
مانیین والمقیمینتوفر السلطنة برامج لرعایة األطفال و كما أنشأت .  ذوي االحتیاجات الخاصة وتأھیلھم العُ

تتولّى  ،شراف وزارة التنمیة االجتماعیةإالتابعة للحكومة ب مراكز الوفاء االجتماعیة التطوعیة"مراكز تدعى 

                                                
  . 2014لعام  22حقوق الطفل رقم  قانون عُمان، سلطنة  31

  . 2014النشرة اإلحصائیة لتقریر الربع األول لعام  ،وزارة التنمیة االجتماعیة مان،عُ  سلطنة  32

التقریر الجامع للتقاریر الدوریة من الثاني إلى الخامس للدول األطراف التي یحل ، )2014( العنصري التمییز على القضاء لجنة 33
  .CRD/C/OMN/2-5 عُمان، ،2012موعد تقدیمھا في عام 
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قد اعتمدت ، وسنة 14وسنوات  3التي تتراوح أعمارھم بین  االحتیاجات الخاصةاألطفال ذوي وتأھیل رعایة 
، قامت 2011، وفي عام على الجھود الطوعیة للمواطنات الالتي یتم تدریبھن في ھذا المجالفي بادئ تأسیسھا 

استقطاب تخصصات من الخارج تعمل في مجال ذوي كما تم  بشكل رسمي المتطوعاتالدولة بتعیین ھؤالء 
األطفال ویُدمج بعض  . 201335وطفلة في عام  الً طف 2122وبلغ عدد المستفیدین من ھذه المراكز  . 34اإلعاقة

بعض الحاالت  تُرسلكما  ؛مدارس الدمج التربوي التابعة لوزارة التربیة والتعلیمفي فوق سن الرابعة عشرة 
حاالت م بھم؛ في حین تُحال لالھتما" مركز رعایة وتأھیل المعوقین"إلى من ذوي اإلعاقة السمعیة والحركیة 

 ذوي االحتیاجات الخاصةالوزارة تأھیل تولّى وت.  "ذوي اإلعاقةدار رعایة األطفال "إلى الشلل الدماغي 
  .36مؤسسات القطاع األھلي عن طریقاً، مھنی ھموإعداد ھمتدریبو
  

  األسر المنتجة  -5
  

كما تسعى .  لھاالخدمات االستشاریة األسریة وتقدیم تمكین األسرة إلى تسعى وزارة التنمیة االجتماعیة   
أسرة  100مكین الذي یھدف إلى ت" أسرة ضمانیة منتجة"مشروع تنفیذ من خالل  ،اقتصادیاً األسرة  تمكینإلى 

أعمال دعم إلى المعیشي والتخفیف من اعتمادھا على معاش الضمان االجتماعي، واھا لتحسین مستو سنویاً 
الذي  "مشروع رزق"تقدم الوزارة خدمة ذلك، ك . في المھرجانات ھاترویج لمنتجاتاألسر المنتجة من خالل ال

تم وی. 37فائدةدوالر، بدون  7800بقیمة رة میسّ  اً ویقدم لھم قروض ،یستھدف المستفیدین من الضمان االجتماعي
تحویل المشاریع من موارد رزق إلى مشاریع صغیرة ومتوسطة في صندوق رفد الذي یتولى الدعم للمستفیدین 

  .االجتماعيمن الضمان 
  

  برامج اإلسكان االجتماعي  -6
 

ج بإصدار الئحة تنظیمیة وّ الذي تُ  37أصدرت السلطنة قانون اإلسكان االجتماعي رقم ، 2010في عام   
المواطنین من ذوي نصت الالئحة على تنفیذ برامج تستھدف و.  6/2011سلطاني رقم المرسوم موجب اللھ ب

تحسین إلى ھذه البرامج رمي وت.  الضمان االجتماعيالمؤھلة لالستفادة من خدمات سر األو ،الدخل المحدود
لبناء دعمھم ، والالئقة لھم عات السكنیةمن خالل توفیر الوحدات والمجمّ لھؤالء المواطنین المعیشي ى مستوال

من ذوي الدخل  ون، شرط أن یكون المستفیدكحدّ أقصى ألف دوالر تقریباً  52مقابل ا ترمیمھالمساكن أو 
یوفر البرنامج أیضاً قروضاً سكنیة، بدون و.  شھریاً  اً دوالر 780المحدود الذین ال یتجاوز دخلھم الشھري 

في المائة من  52وتسدد ھذه القروض على أقساط شھریة ال تتجاوز .  ألف دوالر 52فوائد، قد تصل قیمتھا إلى 
وتُعطى األولویة في الحصول على قرض لألسر أو األفراد الذین یحتاجون إلى .  إجمالي دخل المقترض

مت منازلھم نتیجة لحریق أو كارثة طبیعیة ت ، بلغ عدد الحاال2013وفي عام .  مساعدة طارئة، أو الذین تھدّ
  .38ملیون دوالر 273حالة وقیمة المساعدات نحو  4,422المستفیدة من ھذه البرامج حوالى 

  
  
  

                                                
  .http://mosd.gov.om/Elac_server13.asp الطوعیة،خدمة مراكز الوفاء االجتماعیة  34

  . الخدمات االجتماعیة واألمن والسالمة ،)2014(اإلحصاء السنوي  كتاب مان،عُ  سلطنة 35

  .نفسھ المرجع 36

  .http://www.mosd.gov.om/social_care3.asp ،الرزقموارد  مشروعات االجتماعیة،التنمیة  وزارة عُمان، سلطنة  37

  .)2014(كتاب اإلحصاء السنوي  عُمان، سلطنة  38
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  الدعم  -7
  

مان دعم التشیر اإلحصاءات إلى أنّ    مھ سلطنة عُ   في الفترةقد تضاعف لقطاع الكھرباء الذي تقدّ
بلغ دعم كما  . 2013ملیون دوالر في عام  833.5إلى  2011ملیون دوالر في عام  447.5، من 2013- 2011

  ).5الجدول ( 2013ملیون دوالر في عام  72.5حو نالسلطنة للسلع الغذائیة 
  

  توزیع الدعم  - 5جدول ال
 

  2013  2012  2011  )ملیون دوالر( المؤشرات
  79.3  63.9 48.3  سكانیةدعم فوائد القروض التنمویة واإل

  833.5  656.9  447.5  دعم قطاع الكھرباء
  2.912  2.620  2.485  دعم المنتجات النفطیة

  72.5  --  --  دعم السلع الغذائیة
  256  --  --  الحكومیةتوفیر فرص العمل في المؤسسات دعم 

  .، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات)2014( الكتاب االحصائي السنوي: المصدر
  

ر ق، 2011في عام و     ملیار دوالر، أي ما  2.2 حونوقود بللالسلطنة  صندوق النقد الدولي دعمَ دّ
وتعتمد السلطنة على .  نفاق العاممن اإل في المائة 5.5نحو من الناتج المحلي اإلجمالي و في المائة 3یعادل 

 أن، أي 2012ملیار دوالر في  1.2بلغ دعم وقود المواصالت قد بشكل رئیسي في قطاع المواصالت، و النفط
 . 39ملیون دوالر 297بلغ ت تنما كان، حی2006مقارنة بعام  في المائة 400بنسبة  تارتفعقیمة ھذا الدعم 

 2013ملیار دوالر بحلول عام  2.9دعم السلطنة للمنتجات النفطیة قد بلغ  أنّ إلى ات الدولیة ءحصاتشیر اإلو
  ).6 الجدول(

  
  2011دعم الوقود في عام   - 6الجدول 

  

  المؤشر
2011 

  )ملیون دوالر(
    الوقود

  ین الجازولین، الدیزل، الكیروس
  2,189  )بیانات صندوق النقد الدولي(

   الجازولین والدیزل
  1,778  )بیانات صندوق النقد الدولي(

 بیانات مؤسسة( الجازولین للمواصالت
 Global Subsidies Initiative- GSI(  1,105  

  GSI(  87بیانات ( الدیزل للمواصالت
  GSI(   586بیانات (الدیزل للكھرباء 

  الغاز الطبیعي
  5,348  )بیانات صندوق النقد الدولي(

  550  )بیانات صندوق النقد الدولي( الكھرباء
  8,087 )يبیانات صندوق النقد الدول(إجمالي دعم مشتقات الوقود 

 GSI, Chris Charles et al (2014).: المصدر
                                                

39  Global Subsidies Initiative (GSI), Chris Charles et al (2014), The Context of Fossil-Fuel Subsidies in the GCC Region 
and Their Impact on Renewable Energy Development.                                                                                                                   
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م للوقود، بما أنھ م تخفیف الدعصندوق النقد الدولي إلى  دعاللسلطنة،  توصیاتھفي إطار و  زید یالمقدّ
لحمایة الشرائح الفقیرة التي  الالزمة سیاساتالوأوصى بوضع  ،میزانیة الدولةویثقل كاھل عباء المالیة األمن 

انخفاض أسعار النفط أنّ  لدى البنك الدولي واعتبر عدد من خبراء االقتصاد . قد تتأثر بارتفاع أسعار الوقود
ح سیاسات إصالتنویع االقتصاد وتھدف إلى العتماد سیاسات  يھو الوقت المؤات 2014منتصف منذ  عالمیاً 

 . 40دعم المشتقات النفطیة
 

  التأمینات االجتماعیة نظم  -دال
  

مھا السلطنة في إطار تكت   ة أشكال، منھا الالتأمینات االجتماعیة  نظمسب الخدمات التي تقدّ معاشات عدّ
في غیرھا و الخلیجي لمواطني السلطنة العاملین في دول مجلس التعاونوتُقدّم ھذه الخدمات .  ومكافآت التقاعد

  . ین لحسابھم الخاص من أصحاب المھن الحرةلللعامأیضاً والدول، من 
  

  التأمینات االجتماعیة والمعاشات التقاعدیة  -1
  

 ،للعاملین داخل السلطنة وخارجھا في السلطنة خدمات التأمین "الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة"تقدم   
 تدریجیاً ستفیدین من خدمات التأمین وقد ازداد عدد الم . وأصحاب المھن الحرة ،وللعاملین لحسابھم الخاص

 38، منھم تقریباً  ألف شخص 181إلى  2009مستفیداً في عام  158حو نمن  2013إلى  2009من الفترة  اللخ
  .41في المائة 20.9أي بنسبة  ، 2013في عام ألف امرأة، 

  
  التأمین نُظم   - 7جدول ال

  
  

  كیفیة الدفع  االشتراك  التغطیة  التأمیننظام 

سنة 
اعتماد 
  النظام

1  

لعاملین التأمین لنظام 
  داخل السلطنة

الشیخوخة حاالت 
والعجز والوفاة 

أثناء  اتصاباإلو
واألمراض  العمل

  الناتجة منھ

عة كالتالي، ٪24ھي  اإلجمالیة لنسبةا   :موزّ
 ٪10.5( ٪11.5=  مساھمة صاحب العمل

 ٪1+ الشیخوخة والعجز والوفاة لحاالت 
  ). ناتجة منھواألمراض ال العملأثناء  اتإلصابل

  . راتبھإجمالي من  ٪7 =ستفید مساھمة الم
  .٪5.5 =مساھمة الحكومة

  شھریاً،
نسبة مئویة 

الراتب ن م
جمالي اإل
الراتب (

+ األساسي 
  )العالوات

  

لعاملین ل التأمین نظام  2
  خارج السلطنة

ال یشمل العاملین في 
التعاون دول مجلس 

یشمل ي؛ الخلیج
العاملین في 

القنصلیات والبعثات 
  .الدبلوماسیة

الشیخوخة حاالت 
   .والعجز والوفاة

ھذا ال یشمل 
صابات التأمین اإل

 وأالعمل أثناء 
ناتجة األمراض ال

   .منھ

  :، كالتالي٪20النسبة اإلجمالیة ھي 
  .من الدخل الشھري ٪16= ستفید مساھمة الم

    .٪4 = الحكومة مساھمة 
ال یقل راتب أمن شروط االستفادة من التأمین 

یزید ، وأال )ع.ر(لایر عُماني  200عن  المستفید
  .ع.ر 1000عن 

الدخل الذي یتجاوز لذوي ال یُسمح باالشتراك 
  . ىوللمرة األالشتراك لافي وقت . ع.ر 800

كل مرة 
أشھر  ثالثة

ستة  أو
أشھر أو 

  .سنة
  عام 
2000  

                                                
40 World Bank, Global Economic Prospects (January 2015), Understanding the plunge in oil prices: Sources  

                                                                                                                                         and Implications. 

  . 2013السنوي  التقریر االجتماعیة،العامة للتأمینات  الھیئة عمان، سلطنة  41
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  )تابع( 7الجدول 
 

  
  

  نظام التأمین
 

  التغطیة
  

  االشتراك
  

  كیفیة الدفع

سنة 
اعتماد 
  النظام

3  
المتوفّر نظام ال
مانیین العاملین لعُ ل

لحسابھم الخاص ومن 
یون العمان(في حكمھم 

ن لحسابھم والعامل
وأصحاب  ،الخاص
وأصحاب  ،األعمال

ومن في  ،المھن الحرة
حكمھم، والمزاولون 

ألنشطة یلزم 
لمزاولتھا الحصول 

  .)على ترخیص

الشیخوخة حاالت 
  .والعجز والوفاة

ال یشمل 
أثناء صابات اإل

ال العمل و
ناتجة األمراض ال

  .منھ

  .٪20 ھي ةاإلجمالی النسبة
الحكومة مساھمة و ة المستفیدمساھم تختلف

  :، كالتاليالدخلباختالف فئة 
  
  . ع.ر 225 بین یتراوح ذيال دخلال اتذفئة ال
  :ع.ر 250 دونما و

 = مساھمة الحكومة ؛٪6.5 =ستفید مساھمة الم
13.5٪.  

  
. ع.ر 1500تراوح بین یذي الدخل الذات فئة ال
  .ع.ر 3000ما دون و

 4 = مساھمة الحكومة؛  ٪16 =ستفید مساھمة الم
  .في المائة

  

2013  
4  

العاملین في دول 
العمانیین (الخلیج 

العاملین في القطاع 
الخاص في دول 

  )الخلیج

التأمین ضد 
الشیخوخة والعجز 

  والوفاة
ال یشمل إصابات 

وال العمل 
ناتجة األمراض ال

  منھ

  :كالتالي ،٪16 ھي ةاإلجمالی النسبة
یعمل  تيال حسب الدولة ٪7-6.5= حصة المساھم

-9 = مساھمة الدولة الخلیجیة  ستفید؛الم فیھا
9.5٪.  

  

2006  
  

  ، باإلضافة الشیخوخة والعجز والوفاةغطي حاالت ، وھو یالتأمین للعاملین داخل السلطنة إلزامي  
  ، بما من قیمة الراتب في المائة 24سبة التأمین بلغ نوت.  ناتجة منھلعمل واألمراض الأثناء ا اتصاباإلإلى 

د ، في المائة 7بنسبة  المستفیدویساھم .  والعالواتالراتب األساسي في ذلك  كل من صاحب العمل بینما یسدّ
فیشمل الموظفین خارج  ،للعاملین خارج السلطنةالمتوفّر أما التأمین  ). 7الجدول (والحكومة الجزء المتبقي 

حاالت ویشمل  ،اختیاري التأمینذا وھ.  في البعثات الدبلوماسیة مانیین العاملینمثل العُ  ،السلطنة ودول الخلیج
مساھمة تختلف و.  الناتجة منھاألمراض ال العمل و أثناءصابات ، وال یشمل اإلالشیخوخة والعجز والوفاة

.  مع زیادة الدخل تدریجیاً رتفع وت ،ذوي الدخل المنخفضنخفضة لدى إذ تكون محسب حجم دخلھ، ستفید الم
  منذ وقت وقد اعتمدت السلطنة  . في المائة 20إلى  ةاإلجمالیسبة النصل تل ،تغطي الدولة النسبة المتبقیةو

تأمین ذا الوھ.  العاملین لحسابھم الخاص وأصحاب المھن الحرةمن مانیین لتغطیة العُ  اً تأمینی اً نظامقریب 
فیھ ومساھمة الحكومة ستفید مساھمة الموتختلف نسبة الراتب، إجمالي من  في المائة 20یشكّل نسبة و، اختیاري

ستدعي مزاولتھا تالتي األعمال من التي یزاولھا المستفیدون شترط أن تكون األعمال ویُ .  فئات الدخلباختالف 
  . استصدار تراخیص عمل

 
ل اختصاص صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنیة، ھي من لمعاشات التقاعدیة، فاأما    الذي تشكّ

في ھذه الموظف أو  نسبة مساھمة المشترك، تبلغ 2011منذ عام و.  ھاالشتراكات المصدر الرئیسي لتمویل
المعاش التقاعدي عند بلوغ  ویستحقّ  . مساھمة الحكومةفي المائة ھي  17.7مقابل ، في المائة 7االشتراكات 

 ،في المائة 4 بـعدد سنوات الخدمة بسن الستین، ویتم احتسابھ عن طریق ضرب الراتب الخاضع لالشتراك 
 من في المائة 80الحد األقصى للراتب التقاعدي إلى ویصل .  سنة ینعشر شرط أال تقل مدة الخدمة عن
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في  اً متقاعد 34,713وقد ارتفع عدد المتقاعدین من  . 42اً دوالر 525وال یقل عن  ،لالشتراكالراتب الخاضع 
لغت قیمة المعاشات الشھریة حوالي خالل ھذه الفترة، بو.  2013في عام  ینمتقاعد 40,506إلى  2009عام 

  . لكل متقاعد شھریاً  اً دوالر 864، أي بمعدل 43ملیون دوالر 35
 

  لةمعاید الحمایة ال  -2
  

 1/2011القرار الوزاري رقم منھا ، الید العاملةمن القرارات لتعزیز حمایة  اً مان عددسلطنة عُ  اتّخذت  
صاحب العمل  بما في ذلك توفیر معلومات عن ،العمالة الوافدةاستقدام ومتطلّبات شروط تم تحدید الذي بموجبھ 

واألجر واالمتیازات العامل وجنسیتھ ونوع العمل ومدة العقد عن و ،العمل ومكاناسمھ واسم المشروع و
 لعاملینلتوفیر الحمایة المعني ب 322/2011كما صدر القرار الوزاري  . والمكافآت وباقي الشروط القانونیة

حظر تشغیل العمال في المواقع اإلنشائیة أو األماكن المكشوفة في أوقات الظھیرة الذي ، تھموضمان سالم
تلبّي خزانات میاه أمین تعلى لة ومیاه باردة في مواقع العمل، وتوفیر أماكن مظلَّ نصّ على شدیدة الحرارة، وال

 .44من المیاه اآلمنة التجمعات السكنیة للعمالاحتیاجات 
  

مان  جائزالعمل النقابي    في اإلضراب والتفاوض  وافدینالمانیین وعُ ال لعمالاوحق  ،بشكل عامفي عُ
تأسیس النقابات وأجاز ل قانون العمل الذي عدّ  74/2006المرسوم السلطاني رقم موجب مكفول بالجماعي 

نقابة تمثل  139ى بلغ عدد النقابات العمالیة حوال، 2011في عام و . لمعاییر العمل الدولیة واالتحادات وفقاً 
وقد .  مختلف األنشطة والقطاعات االقتصادیةفي منشآت القطاع الخاص وفي ملین من العامانیین والوافدین العُ 

  .201045 مان في عاماالتحاد العام لعمال سلطنة عُ أنشئ 
  

  سیاسات سوق العمل النشطة  -3
  

مان ت   وفیر حول ت اتوتتمحور ھذه السیاس.  سوق العمل النشطة اتسیاسما یُعرف بعتمد سلطنة عُ
برامج تنفیذ و ؛فینبرامج تدریبیة للموظّ وتنظیم ؛ حوافزتقدیم الوفي القطاع العام؛ التوظیف تتصل بخدمات 

ذلك عن طریق مجموعة من و، 46تنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطةھادفة إلى برامج واألشغال العامة 
تسھیل عملیة توظیف إلى  ، عبر إحدى إداراتھا المختصة،العاملة وزارة القوىى سعوت.  اآللیات المتوفّرة

بالوظائف التي المسجلین لدیھا من ذوي المھارات المطلوبة ربط الشباب ، وإلى مانیین في القطاع الخاصالعُ 
 طلباتسھیل تنظیم المقابالت وإعداد عقود العمل لمقدمي وتتولّى اإلدارة نفسھا ت.  عنھا القطاع الخاصعلن ی

نحوا الوظیفة بعد لذین العمل ا  . 47المتصلة بھذه الوظیفة المقابلةھم في حانجمُ
 

  عمل فرص دعم الباحثین عن إلى ھدف الذي ی" سند" برنامج 2001في عام وزارة كذلك، اعتمدت ال  
البرنامج مشاریع  ھذا عویشجّ .  أعضاء األسر المستفیدة من الضمان االجتماعيمن و ،من مھنیین وحرفیین

                                                
  .www.civilpension.gov.omتقاعد موظفي الخدمة المدنیة،  صندوق  42

  .2013 السنوي التقریر المدنیة،تقاعد موظفي الخدمة  صندوق  43

التقریر الجامع للتقاریر الدوریة من الثاني إلى الخامس للدول األطراف التي یحل ، )2014( العنصري التمییز على القضاء لجنة  44
 .CRD/C/OMN/2-5عُمان،  ،2012موعد تقدیمھا في عام 

  .المرجع نفسھ  45

 E/ESCWA/SDD/2012/1.اإلسكوا، السیاسات الحكومیة الھادفة الى تحسین أداء أسواق العمل في البلدان العربیة،  46
47 ESCWA (2012), Active labour market policies in Arab countries, E/ESCWA/SDD/2012/1.  
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وتأھیل  ،لمبادرات الفردیةتھ لرعایمن خالل دعم تأسیس المشاریع الصغیرة كما ی ،التوظیف الذاتیة اإلنتاجیة
المستفیدة تقریباً للجھة  ألف دوالر 13بقیمة  اً قروض" سند"ویقدم برنامج  . 48األعمالوإنشاء حاضنات  ،األفراد
 ،لى تنظیم مؤسسات التدریب الخاصةعملت عللتدریب، و رت وزارة القوى العاملة منھجاً طوّ قد و  .49الواحدة

  . 50كافھذا القرار غیر تطبیق مستوى ال یزال  ومع ذلك، .  لتحقیق ذلك 380/1998القرار الوزاري تخذت او
  

مان نشأو   المشاریع إلى مساعدة الشباب في إنشاء ھدف الذي  "صندوق تنمیة مشروعات الشباب"أت عُ
من الخدمات االستشاریة في المجال المالي واإلداري وإلى دعمھم بواسطة مجموعة الصغیرة والمتوسطة، 

فنیة ومساعدات مالیة لسبعة  مشورةم وقدّ  ،2009في عام نشطاً جداً الصندوق كان و.  والفني والتسویقي
في  المستثمریساھم حیث ، الصندوق بنظام الشراكةھذا ویعمل  . 51نیاً ماعُ  موظفاً  24عمل فیھا مشاریع 

 25بین قیمتھ تراوح یستفید من دعم ت، وفي المائة 25وال تقل عن   في المائة 49لى مشروعھ بنسبة ال تزید ع
ألف دوالر  858حو نبلغت قیمة التمویل  ،2013وبحلول منتصف .  تقریباً ألف دوالر  52وألف دوالر 
صّصت ل   . 52السنة نفسھامشاریع في خمسة دعم خُ

  
ماني من وتمكین الشباب العُ  ؛بھدف تنمیة المؤسسات الصغیرة 2013في عام  "الرفد"صندوق وأُنشئ   

قانون الضمان االجتماعي والشباب الباحثین عن عمل بخدمات للمشمولین وتقدیم ال ؛مشاریع خاصة بدء
وبشكل  . 53عاماً  15قد تصل مھلة سدادھا إلى م قروض میسرة یقدتو ؛والمھنیین والحرفیین والمرأة الریفیة

ما إذا كانت تنسّق یس من المعروف للغایة اآلن، و.  واختصاصاتھاھناك تداخل في مھام ھذه الصنادیق  ،عام
  .  تتضمن معلومات إضافیة حولھاتقاریر سنویة أیة ال تصدر عنھا و ؛ھائنشاإلوائح تتوفّر  وال ؛فیما بینھا

  
   اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة  -4

  
ة األكبر من وقد  . تمویل میزانیة الدولةل عائدات النفطعلى السلطنة تعتمد  ،بشكل عام   نال التعلیم الحصّ

أما .  في المائة 13بنسبة  يالصحالقطاع لیھ ی، 2015في عام  ،في المائة 35نسبة ب ،ات المیزانیةخصصم
ة  النسبة في مقابل تراجع ، 54في المائة 11فبلغت  من المیزانیة العامة، الضمان والرعایة االجتماعیةحصّ

  ).2الشكل (  في المائة 3إلى المخصصة لألمن والنظام العام 
    

                                                
  .http://www.oman.om عُماننا، موقع  48

  _http://static.wamda.com/web/uploads/files/OMN ،والمتوسطة الصغیرة الشركات وتمویل دعم: عُمان ،)2010( ومضة  49
                                                                                           .                                                                                                4_SME_AR.pdf  

50  ESCWA (2012), Active labour market policies in Arab countries, E/ESCWA/SDD/2012/1 .  

  .نفسھ  المرجع  51

  .http://www.sharakah.om شراكة، برنامج  52

  .http://alraffd.gov.om/?page_id=955صندوق الرفد،   53

، 24 االجتماعیة كل القائمة في الجدول صالضمان والرعایة حصّة وتشمل  . 2015تم احتساب ذلك من موزانة الدولة لعام   54
  .قطاع الضمان والرعایة االجتماعیة 6رقم : ، تقدیرات المصروفات)4/1(جدول رقم 
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صة لمجموعة من القطاعات   - 2الشكل    )2015(نسبة اعتمادات المیزانیة العامة المخصّ
  

  
 ).2015سنة المالیة ال(عمان ات المیزانیة العامة لسلطنة ءحصاإوزارة المالیة، : المصدر

  
لناتج المحلي قد انمو مساھمة قطاعات الصحة والتعلیم والخدمات المجتمعیة واالجتماعیة في یالحظ أن   

 7.9من ي من ھذا النمو لقطاع الصحفقد ارتفع متوسّط مساھمة ا.  2013و 2011بین عامي في الفترة  تارتفع
ي ف 3قطاع التعلیم من ت مساھمة ارتفعكذلك، .  2013 عام في ي المائةف 20.6إلى  2011 عام في ي المائةف

قطاع الخدمات المجتمعیة مساھمة  نسبیاً  تارتفعكما   .2013في عام  ي المائةف 13.6إلى  2011في عام  المائة
 ،في المقابل.  2013في عام  في المائة 12.2إلى  2011في عام  في المائة 9.6من  تارتفعالتي  ،واالجتماعیة

إلى  2011في عام  في المائة 20.5لناتج المحلي من انمو مساھمتھ في في تراجعاً شھد قطاع األمن والدفاع 
النشاط االقتصادي  میزانیةربط  ھ الدولة نحویدل على توجّ ، األمر الذي 2013في عام  في المائة 11.8

  ).3الشكل ( تنمیة النشاط االجتماعيالمیزانیة المخصصة لب
 

  )باألسعار الجاریة(االقتصادي معدل نمو الناتج المحلي حسب النشاط   - 3الشكل 
  

  
 .الحسابات القومیة، )2014(السنوي  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، كتاب اإلحصاء: المصدر

التعلیم 
في المائة 35 

الصحة 
في المائة 13  

الضمان والرعایة 
االجتماعیة

في المائة 11   
األمن والنظام العام

في المائة 3

الشؤون االقتصادیة
في المائة 1

الخدمات العامة
في المائة 12

أخرى 
في المائة 25  
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  في مجال الحمایة االجتماعیةالمستقبلیة فاق اآلالتحدیات و  -ثالثاً 
  

  لمحة عامة  -ألف
  

مسلطنة  تحتلّ    اً  مرتبة رفیعةان عُ ن تحسّ ، نتیجة للمؤشر التنمیة البشریةحسب  ،ضمن الدول األكثر نموّ
من  اً السلطنة تواجھ عددوبالرغم من ذلك، ال تزال .  مؤشرات الصحة والتعلیم خالل العقود الماضیةالكبیر في 

لنمو امعدل رتفاع وتتضمن ھذه التحدیات ا.  التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي تؤثر على التنمیة بشكل عام
الشباب لدى  خصوصاً  ،رتفاع في معدالت البطالةمقابل اال ،الوافدةقوى العاملة الأعداد ارتفاع السكاني، و

ماني قتصاد الونظراً إلى اعتماد اال.  والنساء على العائدات النفطیة، ھناك حاجة ماسة لتشجیع التنوع عُ
في السنوات األخیرة الماضیة وقد شھدت منظومة الرعایة االجتماعیة  . مالیةالستدامة االاالقتصادي لضمان 

لتعزیز األداء االقتصادي  المخصصةة ینازیمال ربط إلىلسلطنة امن أھمھا توجھ  ،من التطورات اإلیجابیة اً عدد
  . المخصصة لتحسین األداء االجتماعي بتلك

  
  التوصیات  -باء

  
  لتقییماالقیاس وو للرصدآلیات  إنشاء  -1

  
االستراتیجیة بدأت برسم ، و2020ووضعت رؤیتھا لعام ، وطنیةمسیة خ ثماني خططً السلطنة ت أعدّ   

بات من لذلك، و. مسیة التاسعة واالستراتیجیة الوطنیة للعمل االجتماعيخالوالخطة  2040الوطنیة لغایة عام 
ووضع األدوات الالزمة لرصد وقیاس ومتابعة تنفیذھا بشكل تقییم أثر ھذه الخطط واالستراتیجیات، ي ضرورال

  .الفئات المھمّشة واألكثر ضعفاً دوري، وتحدید أثرھا على 
  

  تطویر التشریعات المعنیة بمنظومة الرعایة االجتماعیة  -2
  

فقد سنّت الجھات .  كبیراً  شھدت المنظومة التشریعیة للرعایة االجتماعیة في الفترة الماضیة تحسناً   
نظام تحدثت واس ؛2010عام وقانون اإلسكان االجتماعي في  2014 عام قانون الطفل فيالمختصة في السلطنة 

القوانین ساھمت في كذلك، صدرت مجموعة من .  2013 عام تأمین یشمل أصحاب المھن الخاصة والحرة في
ثالث مرات  ،الحصولفي حق المرأة العاملة القانون الذي كرّس  ، منھار منظومة الرعایة االجتماعیةتطوّ 

وتتقاضى خاللھا یوماً  50لمدة وبعدھا تستمر فترة ما قبل الوالدة في على إجازة خاصة  خالل فترة خدمتھا،
كافیاً، .  كامالً  اً راتباألم  م لیس  أن تواصل جھودھا لالرتقاء بمنظومة السلطنة زال على  وماغیر أنّ ھذا التقدّ

التأمین الصحي بھدف جعل تعدیل قانون العمل الرعایة االجتماعیة، من خالل اتخاذ تدابیر تشریعیة، من أھمھا 
  . إلزامیةمن أشكال التأمین  امغیرھووالتأمین ضد البطالة 

  
  ھلراعیة المالمیزانیات وضع والمصنّفة حسب النوع االجتماعي توفیر المعلومات   -3

  
مصنّفة حسب الجنس، األمر الذي المركز الوطني لإلحصاء إنّ نسبة كبیرة من البیانات المتوفّرة لدى   

معلومات بالمقابل، ال تزال مجموعة من ال  .یشیر إلى التزام السلطنة الواضح بمراعاة النوع االجتماعي
 . بیانات المستفیدین من الضمان االجتماعيھا المتوفّرة لدى المركز غیر مصنّفة حسب النوع االجتماعي، من

ولذلك، على السلطنة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتوفیر بیانات حول منظومة الضمان أو التأمین االجتماعي 
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میزانیات الجھات المعنیة وخصوصا من أجل أن تكون كذلك االجتماعي، وللعمل تكون مصنّفة حسب النوع 
  . ایة االجتماعیة  مستجیبة للنوع االجتماعيتلك التي تقدم خدمات الرع

  
  تطویر آلیات الضمان والمساعدات االجتماعیة  -4

  
، وبالتالي الستدامة المالیة آللیات الحمایة االجتماعیةضمان الالالزمة لیات اآلالسلطنة ینبغي أن تنشئ   

 المستفیدة الى أسر ممكنة اجتماعیاً تحویل الحاالت و تعزیز قدرتھا على استیعاب عدد أكبر من المستفیدین
لة سیاسة یُضاف إلى ذلك أن ال . وأسریاً  واختیار المستھدفین وتوزیع المستحقات المتّبعة لتحدید الفئات المؤھّ

تقع على عاتق المستفیدین أنفسھم، بیانات المستفیدین مسؤولیة تحدیث  ومع أنّ .  وینبغي تعزیزھا غیر واضحة
لةالمستفیدة والمتحقق من الحاالت آللیة المناسبة للأن تجد اعلى الدولة ف فترات خالل بشكل دوري و، وذلك ؤھّ

دةزمنیة م   . تتضمن معلومات وافیة عن تلك الحاالت بناء قاعدة بیانات، باإلضافة إلى حدّ
  

  برامج دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطةمختلف التنسیق بین وطید ت  -5
  

صغیرة المشاریع التطویر ، ال سیما في دعم الشبابإلى آلیات سوق العمل النشطة التي تھدف   
دة، والتنسیق فیما بینھا ضعیفمتوسطة، الو   توفر معلومات  ال ھذه اآللیاتمعظم كما أن .  كثیرة ومتعدّ

ینبغي أن لذلك، و.  بیانات عن میزانیاتھا العن عملھا، أو تقاریر سنویة عن أدائھا أو عن المستفیدین منھا، و
، من أجل تعظیم فوائدھا والحدّ من لتحسین التنسیق بین ھذه الجھات المختلفةتتخذ الدولة التدابیر الالزمة 

  .ازدواجیة جھودھا
  

 االجتماعیة الحمایةأھمیة العمل على تحقیق االستدامة المالیة لقطاع   -6
  

  النفطیة، یجب أن تھتم السلطنة بإیجاد حلول لتعزیز االستدامة المالیة لقطاع  مع انخفاض الموارد  
، ویمكن أن یتم ذلك من خالل مضاعفة الجھود في إنتاج الطاقة بواسطة الطاقة الشمسیة الحمایة االجتماعیة

كما یجب   .2020یتھا وإعداد الدراسات والبحوث في ھذا المجال بناء على التزام السلطنة في رؤوالریاح 
تخفیف الدعم على المشتقات النفطیة انتھاج السلطنة لسیاسة وضع برامج لحمایة الشرائح الفقیرة في حالة 

 .وارتفاع أسعار الوقود


