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بلغ معدل التغير لدى العمانيين حوالي (24.5%)
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أهم النتائج  الملموسة المحور

الجهات التنمية االجتماعية بالتعاون معتنفيذ الخطط والسياسات المعمول بها في وزارة✓

.المختصة

%  11الى 2006سنة % 16.1تراجع حثيث لنسبة الفئات ذات الدخل المحدود من ✓

.2010سنة 

دوالر 207(ع .ر80ليصبح 2011زيادة  مقدار معاش الضمان االجتماعي سنة ✓

مقارنة % 100زيادة بـ) (دوالر امريكي685(ع .ر264والحد األقصى ) امريكي

)2010ب

الى 1983سنة 34000تتطور عدد المنتفعين ببرامج الضمان االجتماعي من ✓

.2014منتفع سنة 84900

تيجيات لقضاء على الفقر بالتركيز على استراافي مجال 

تدر بالدخل وتأمين فرص العمل

:قامت السلطنة بـــ

2025-2016استراتيجية العمل االجتماعي •

قانون الضمان االجتماعي الصادر بالمرسوم •

(87/84)السلطاني 

–ة المؤسسات الصغيرة والمتوسط–صندوق الرفد -•
–فة صناديق التقاعد المختل–التأمينات االجتماعية 

برامج ومشاريع التمكين والتأهيل والتشغيل

(  94/102)قانون استثمار رأس المال األجنبي رقم •

وتعديالته

وتنمية إنشاء وتطوير الهيئة العامة لترويج االستثمار•

«إثراء» الصادرات 

السلطنة لبعث مشاريع اقتصادية كبيرة في عدة مناطق بتظهر بوضوح في خطط الدولة✓

حافظة بمالُدقممثال مشاريع ( وعدم التركيز على التجمعات السكانية الكبرى القديمة 

)الوسطى 

:تقليص التفاوت بين المناطقفي مجال 

اإلجراءات والبرامج والمشاريع وتوزيع الفرص ▪

.ةحسب المحافظات وعدد السكان والحاالت المستهدف

برامج السكان وتخفيض الفقر: والمساواة الكرامة  :الجزء األول



أهم النتائج  الملموسة المحور

2003سنة %) 29.4(انخفاض نسبة األمية لدى المرأة العُمانية من ✓

.2017للعام %) 7.1(و إلى 2010سنة %) 19.4( إلى 

1993سنة %) 6.7(ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل من✓

%)  25.3(م وليرتفع بشكل واضح الى 2003سنة %) 18.7(و

.م2010للعام 

في مجال  المرأة

:اإلجراءات التي قامت بها السلطنة 

بشأن انضمام سلطنة ُعمان إلى اتفاقية ) 2005/42(ر المرسوم السلطاني رقم وصد•

)السيداو( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

، 2006فبراير 7، وتم إيداع وثيقة االنضمام لدى االمم المتحدة في 2005مايو 7في 

.2006مارس 6ودخلت حيز التنفيذ في 

ى بنفس حق الرجل بمقتضتم منح المرأة حق الحصول على قطعة أرض كمنحة من الدولة✓

)2008/125(المرسوم السلطاني 

المتعلق بقانون جواز السفر العُماني أعفى المرأة ) 2010/11(المرسوم السلطاني ✓

.المتزوجة من الحصول على موافقة زوجها لتسلمها جواز سفرها

حالة رفض ولي (منح المرأة حق رفع قضايا العضل ) 2010/55( المرسوم السلطاني ✓

)األمر تزويجها بمن تختار وترضى

بشأن األحوال واألعمال والمناسبات التي ) 580/2010(صدور القرار الوزاري رقم ✓

م يجوز تشغيل النساء فيها ليالً وشروط التشغيل وهو تعديل للقرار الوزاري رق

حيث تم إضافة مجاالت أخرى من ضمن المجاالت السابقة التي ال يجوز ) 128/2005(

.فيها تشغيل النساء ليالً 

الصادر من وزارة التجارة والصناعة أتاح للمرأة العمانية ) 4/2011(القرار الوزاري رقم ✓

ممارسة األعمال التجارية في منزلها حسب األنشطة المحددة في هذا القرار

وقضايا النوع االجتماعيالمرأة : الثاني الجزء 



أهم النتائج  الملموسة المحور

جمعية منتشرة في كل مناطق السلطنة وعدد )64(2017بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية سنة✓

.امرأة6138المنخرطات بها 

س مجل: مجلس عمان ( ارتفعت نسبة تمكين المرأة في مجال المشاركة الفاعلة في الشأن العام ✓

من إجمالي المقاعد البرلمانية %) 9.5(إلى 2010سنة %)  8.8(من ) الشورى ومجلس الدولة

.حاليا

فاقيةاالتوطنية لمتابعة تنفيذ أحكاملجنة تشكيل •

ورقم ) 130/2009(بقرارين وزاريين رقم 

ن ، لتضم في عضويتها استشاريي)م297/2012(

وخبراء واختصاصيين في العديد من الجهات 

.الحكومية واألهلية، ومؤسسات المجتمع المدني

)عيتب(االجتماعيوقضايا النوع الثاني المرأة الجزء 



أهم النتائج  الملموسة المحور

18من أصحاب المشاريع الممولة من طرف صندوق الرفد كانت للفئة العمرية ما بين %) 83.2(نسبة ➢

.2016نهاية ديسمبر وذلك عاما45إلى 

إلى 2014يناير 1خالل الفترة من والشابات العمانيين عدد قروض صندوق الرفد الممنوحة للشباب➢

)  65(مليون لاير عماني، بينها ) 69(قرضا بقيمة إجمالية فاقت الـ ) 1730(بلغ 2016ديسمبر 31

فرصة عمل للعمانيين،) 3138(مليون لاير عماني مصروفة فعليا، حيث استحدثت هذه القروض 

، شملت 2017مشروعاً في جميع محافظات السلطنة حتى نهاية مايو 1698مًول الرفدصندوق➢

فرصة عمل وظيفية للشباب العماني 3238المشاريع القطاعات االقتصادية المختلفة، ووفرت 

لإلناث 1106، و%66للذكور بنسبة 2132والمسجلين في هيئة التأمينات االجتماعية، توزعت بين 

%.  34بنسبة 

ية لتلبالوطنيةالبرامج والسياسات في مجال 

المراهقين والشباباحتياجات

:السلطنة اإلجراءات التالية اتخذت

اللجنة الوطنية للشباب بمرسوم إنشاء➢

، وتتبع رئيس )2011/ 117(سلطاني رقم 

. مجلس الدولة

50000صدور األوامر السامية بتوظيف ➢

2011باحث عن عمل سنة 

25000صدور األوامر السامية بتوظيف ➢

2018باحث عن عمل سنة 

رة تأسيس الهيئة العامة للمؤسسات الصغي➢

.ريادة / صندوق الرفد / والمتوسطة

الشــــــــباب:الجزء الرابع



أهم النتائج  الملموسة المحور

:2006سنة ✓
مجمع صحي ومركزا صحيا150-

سريرا5328مستشفى بإجمالي عدد أسرة 59-

:  2015سنة  ✓

مجمع صحي ومركزا صحيا205-

سريرا6468مستشفى بإجمالي عدد أسرة 70-

.2015سنة ) طبيب8914(إلى 2006سنة ) طبيب4578( طباء من األتطور عدد ✓

.2015سنة ) فرد19331( إلى 2006سنة ) فرد9615(تطور عدد أفراد هيئة التمريض من ✓

الى 2012سنة 7781تطور في أعداد القوى العاملة في الميدان الصحي  بالقطاع الخاص قد تطور من ✓

).أطباء، أطباء أسنان، صيادلة، ممرضين، أخرى( 2015سنة 9388

) من إجمالي الحوامل 75.7%) (أربع زيارات على األقل(نسبة الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة ✓

.2015سنة ) 76.5%(إلى 2000سنة  

)  من إجمالي الحوامل 99%) (على األقلزيارة واحدة(نسبة الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة ✓

.2014سنة ) 99.3%(إلى 2000سنة  

في مجال الصحة والصحة اإلنجابية

: باإلجراءات التاليةقامت الحكومة

يةاالستراتيجالسياسات الوطنيةعددا من •

لتلبية االحتياجات في مجال الصحة و

المتعلقة بالحقوق والصحة االنجابية 

والبنية األساسيةتوفيرووالجنسية

الخدمات في مؤسسات الرعاية األولية

والقطاع الصحي 

•

والصحة االنجابيةالصحة:الخامسالجزء 



نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيين صحيين مهرة
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مم صندوق األ_ حول السكان والتنمية متابعة توصيات مؤتمر القاهرة–االستمارة الوطنية ❖

المتحدة للسكان 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات–2017.الديموغرافية لسكان ُعمان المالمح❖

م2025–2016وثيقة استراتيجية العمل االجتماعي ❖

وزارة التنمية االجتماعية_ م  2017التقرير السنوي ❖

اللجنة الوطنية للشباب _ م  2015تقرير الشباب العُماني ❖



المتابعةعلى حسن شكرا لكم 


