
االفتتاحيةاقراأ داخل العدد

ومـــ�ضـــــــات

- العدد الأول - 1 �سبتمرب 2008ن�سرة ف�سلية ي�سدرها املكتب الفني للجنة  الوطنية لل�سكان

طياته  بني  ير�صد  والذي  والتنمية  ال�صكان  من  الأول  العدد  اأيديكم  بني  ن�ضع  اأن  ي�ضرنا 

موا�ضيع وموؤ�ضرات متعلقة بالتنمية امل�ضتدامة يف جميع املجالت، وتناق�ش الواقع ال�ضكاين 

ال�ضيا�ضة  يخ�ش  فيما  العربي  والعامل  ال�ضلطنة  جتربة  وتعر�ش  العامل  ويف  ال�ضلطنة  يف 

بالتنمية  تهتم  التي  والعاملية  املحلية  الأحداث  جميع  الن�ضرة  هذه  تر�ضد  كما  ال�ضكانية. 

امل�ضتدامة والإ�ضرتاتيجية ال�ضكانية.

وجاء قرار اإ�ضدار )ال�صكان والتنمية( كن�ضرة ف�ضلية ت�ضدر كل اأربعة اأ�ضهر ا�ضتجابة تلقائية 

ملا ا�ضتجد يف ال�ضلطنة ب�ضورة خا�ضة والعامل ب�ضورة عامة من تطور واهتمام ملحوظ يف 

جمال التنمية امل�ضتدامة ول�ضيما التنمية الب�ضرية.

ن�ضعى من هذا الإ�ضدار اأن يكون داعما اأ�ضا�ضيا لتحقيق التنمية امل�ضتدامة وحتقيق اأهداف 

الإ�ضرتاتيجية ال�ضكانية وذلك مبا تت�ضمنه الن�ضرة من موا�ضيع وق�ضايا وموؤ�ضرات لها دور 

فاعل يف عر�ش الواقع ال�ضكاين يف ال�ضلطنة ويف العامل. واأي�ضا ن�ضعى اإىل اإ�ضراك املجتمع يف 

ق�ضايا التنمية امل�ضتدامة وال�ضيا�ضة ال�ضكانية واإ�ضراكه يف نتائج الدرا�ضات والتقارير التي 

يتم اإعدادها يف هذا املجال.

اجلميع  وندعو  الن�ضرة  هذه  اإجناز  يف  وي�ضاهم  �ضاهم  من  لكل  بال�ضكر  اأتقدم  اخلتام  ويف 

للم�ضاهمة فيها لتعم الفائدة على اجلميع.

اأحمد بن عبد النبي مكي

وزير القت�ضاد الوطني

نائب رئي�ش جمل�ش ال�ضوؤون املالية وموارد الطاقة

رئي�ش اللجنة الوطنية لل�ضكان

للتنمية يف جميع  كبريا  اهتماما  تعلمون  وكما  املا�ضية  ال�ضنوات  احلكومة خالل  اأولت  »لقد 

للنه�ضة  القوية  الأ�ض�ش  اإر�ضاء  واملثمرة  العديدة  الإجنازات  خالل  من  فا�ضتطاعت  املجالت، 

بني  ال�ضحيح  مكانها  وتاأخذ  الأمم،  بني  الالئقة  مكانتها  تتبواأ  لكي  عمان  وهياأت  ال�ضاملة، 

الأ�ضرة الدولية. وهي اإجنازات تتحدث عن نف�ضها وتربز اإىل اأي مدى ا�ضتطعنا اأن نحقق معا 

ما عقدنا عليه العزم رغم التحديات الكربى التي كانت تواجه م�ضريتنا.«

قابو�ش بن �ضعيد      

4 من حمرم 1416 هـ - املوافق 2 من يونيو 1995 م      

الإسسرتاتيجية الوطنية للسسكان يف سسلطنة عمان 

التجارب العربية يف السسياسسة السسكانية

موؤسسسسات بحثية يف جمال السسكان والتنمية

اليوم الدويل ملحو الأمية ...............
قضسية العدد ..........................

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني



مفهوم الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان

والإج���راءات  الإ�سرتاتيجي���ة  باملواق���ف  تعن���ى 

الت�سريعية والإداري���ة والتدخالت الرباجمية التي 

ترمي اإىل اإح���داث تغيري كمي ونوعي يف املتغريات 

ال�سكاني���ة وتر�سيد ال�سلوك الدميغ���رايف, وتو�سيع 

نطاق خي���ارات الأفراد املوؤث���رة واملتاأثرة بالتوازن 

املن�س���ود ب���ن حقوقه���م الأ�سا�سي���ة ومتطلباته���م 

احلالي���ة وامل�ستقبلي���ة, كم���ا ته���دف اإىل ت�سوي���ب 

اجتاه التنمي���ة القت�سادي���ة والجتماعية لتحقيق  

املواءم���ة ب���ن النمو ال�س���كاين وامل���وارد املتاحة يف 

املجتم���ع واإحداث تغيري اإيجابي يف توزيعه الإداري 

واجلغرايف.

 

جل�ست���ه  يف  املوق���ر  ال���وزراء  جمل����س  اأ�س���در 

املنعقدة بتاري���خ 1999/5/12م قراره باإعداد 

اإ�سرتاتيجية وطنية لل�سكان يف ال�سلطنة و�سكل 

لهذا الغر�س جلنة وطنية لل�سكان تتوىل اإعداد 

اإ�سرتاتيجي���ة ترتب���ط بالتنمي���ة وتتواف���ق م���ع 

معدلت النمو القت�سادي���ة, ومع طبيعة وواقع 

املجتم���ع العم���اين, وتت�س���كل اللجن���ة الوطنية 

لل�س���كان من اأ�سح���اب املع���ايل وزراء اجلهات 

التالية: 

وزارة القت�ساد الوطني          رئي�سا

�سرطة عمان ال�سلطانية          ع�سوا

وزارة ال�سحة                    ع�سوا                                                                           

وزارة الإعالم                    ع�سوا                                                              

وزارة الرتبية والتعليم          ع�سوا                                  

وزارة التنمية الجتماعية          ع�سوا

الإطار العام لال�سرتاتيجية ال�سكانية 

لدول جمل�س التعاون

نظ���را لت�سابه خ�سائ����س دول املجل����س اقت�ساديا 

وثقافي���ا واجتماعي���ا , وادراكا م���ن ه���ذه الدول ملا 

للبع���د ال�س���كاين من ارتب���اط وثيق باأبع���اد التنميه 

ال�سامل���ة امل�ستدام���ة, مت اعتم���اد وثيق���ة »الط���ار 

الع���ام لال�سرتاتيجي���ة ال�سكاني���ة  ل���دول املجل����س« 

م���ن قب���ل املجل����س العل���ى ل���دول جمل����س التعاون 

ل���دول اخلليج العربي���ة يف دورته التا�سع������ة ع�س�����ر 

)ابوظبي1998م( . 

ويعترب ه���ذا الإطار بل���ورة لروؤية موح���دة للق�سايا 

املتعلقة ب�س���كان دول املجل�س مب���ا ي�سهم يف حتقيق 

الأهداف القت�سادية والجتماعية وال�سكانية لهذه 

الدول.

وق����د ت�سمنت هذه الوثيقة اله����داف  التي ت�سعى 

دول املجل�س ب�ساأن الو�س����ع ال�سكاين, وال�سيا�سات 

والتوجهات املتعلقة بتحقيق معدلت منو �سكانية, 

تتف����ق وطموح����ات التنمي����ة فيه����ا, والو�س����ول اىل 

تركيب����ة �سكاني����ة مالئم����ة م����ن خ����الل التاأهي����ل 

والتدري����ب الع����ايل للك����وادر الوطني����ة والتنظي����م 

الك����فء ل�ستق����دام العمال����ة الواف����دة ومن خالل 

ر�سم �سيا�س����ات حتكم النمو احل�س����ري والهجرة 

الداخلية.

موؤسسسسات بحثية يف جمالت السسكان والتنمية

املركز الدميوغرايف يف القاهرة

مت اإن�س����اء املرك����ز الدميوغ����رايف يف ع����ام 1963. 

و�سدر يف يناير عام 1992 قرار جمهوري باعتبار 

املرك����ز هيئ����ة م�سري����ة م�ستقل����ة. يق����وم املرك����ز 

الدميوغ����رايف بالقاهرة من خالل التدريب اجلاد 

والأبحاث املتوا�سل����ة بتن�سئة ورعاية الأخ�سائين 

املهتم����ن  النامي����ة  ال����دول  يف  الدميوغرافي����ا  يف 

بدرا�سة وحتلي����ل الق�سايا ال�سكاني����ة الهامة. كما 

اأنه يعزز الطرق املو�سوعية املبتكرة يف الدرا�سات 

ال�سكانية ويقدم امل�ساعدة لوا�سعي ال�سيا�سات يف 

ت�سمي����م ال�سيا�سات ال�سكاني����ة و�سيا�سات التنمية 

املنا�سبة.

 ويقيم املركز عالقات قوية و�سالت تعاون وثيقة مع 

املنظمات ال�سكانية علي امل�ستوي القومي والإقليمي 

والدويل. ي�س���در املركز جمموعة م���ن املطبوعات 

باللغة الإجنليزية بالإ�سافة اإىل ترجمة بع�س الكتب 

ال�س���ادرة بلغات خمتلفة اإىل اللغة العربية. للمزيد 

من املعلومات ميكن الإطالع على املوقع اللكرتوين 

   www.cdc-  egypt.org :للمركز

الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

التجارب العربية يف السسياسسة السسكانية

اليمن ) الأمانة العامة للمجل�س 

الوطني لل�سكان (

مت اإن�س���اء الأمان���ة العام���ة للمجل����س الوطن���ي 

لل�س���كان يف اليمن يف ع���ام 1993م كجهاز فني 

ومايل واإداري للمجل�س لتقوم باملتابعة والتقييم 

والتن�سي���ق للم�سروع���ات ال�سكاني���ة يف اجلهات 

التنفيذي���ة احلكومي���ة وغ���ري احلكومي���ة, كم���ا 

تقوم مبتابعة تنفي���ذ ال�سيا�سة الوطنية لل�سكان 

وبرنام���ج العمل ال�سكاين .وت�سع���ى الأمانة اإىل 

حتقي���ق الغايات والأه���داف ال�سكاني���ة الواردة 

خ���الل  م���ن  لل�س���كان  الوطني���ة  ال�سيا�س���ة  يف 

الربامج والتدخالت ال���واردة يف برنامج العمل 

ال�سكاين.

للمزي���د من املعلومات ع���ن التجربة اليمنية يف 

جم���ال ال�سيا�سة ال�سكانية ميك���ن الإطالع على 

www.npc-ts.org  :املوقع الإلكرتوين الآتي

ت�سكيل اللجنة الوطنية لل�سكان



النمو ال�سكاين يف دول جمل�س التعاون

بل����غ عدد �سكان دول جمل�����س التعاون اخلليجي ع����ام 2005م حوايل 34.1 

ملي����ون ن�سمة م�سجال بذلك ارتفاعا مبق����دار 4 مالين ن�سمة خالل الفرتة 

2000 -2005 ومبع����دل من����و �سنوي بلغ 2.5%, وتعزى ه����ذه الزيادة ب�سكل 

رئي�سي اإىل ال�ستقدام الكثيف للعمالة الوافدة لتلبية الحتياجات املت�سارعة 

للجهود التنموية فيها. ووفقا للبيانات املتوفرة بلغ عدد �سكان مواطني دول 

جمل�س التعاون نحو 20.9 مليون ن�سمة ي�سكلون حوايل 64.0 % من اإجمايل 

ال�س����كان. وم����ن امل�سل����م بالق����ول اأن اململكة العربي����ة ال�سعودي����ة متثل الثقل 

ال�س����كاين الأكرب يف دول جمل�س التع����اون اخلليجي لحتوائها على اأكرث من 

69% م����ن اإجمايل �سكان دول املجل�س. اأم����ا الوافدون فاإن ن�سبتهم تنخف�س 

يف كل م����ن اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان اإىل اأقل من 30% بينما 

تزي����د هذه الن�سبة اإىل اأكرث م����ن 70% يف كل من الإمارات العربية املتحدة, 

واىل اأك����رث من 60% يف الكويت وبالت����ايل ت�سكل القوى العاملة الوافدة عبئًا 

على اقت�ساديات تلك الدول كما تت�سبب يف ارتفاع ن�سبة الباحثن عن عمل 

بن مواطني دول املجل�س لت�سل لأكرث من 12% يف بع�س هذه الدول.

احتفاله ال�سنوي باليوم الدويل ملحو الأمية يف الثامن من �سبتمرب بناء على قرار 

املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للت���ربية والثق�����افة والع����لوم )اليوني�سكو( 

يف اجتماعه����ا الراب����ع ع�س����ر عام 1966م. وج����اء كذلك ق����رار اجلمعية العامة 

ل����الأمم املتحدة رقم A/RES/56/116 ببداية عق����د الأمم املتحدة ملحو الأمية 

من����ذ الأول من يناير 2003م داعما وحمفزا جلميع دول العامل لبذل مزيد من 

اجلهود من اأجل ن�سر التعليم والق�ساء على الأمية.   

اأم����ا بالن�سبة ل�سلطن����ة عمان فبالرغم م����ن حداثة م�سرية التعلي����م فيها والتي 

ت����وؤرخ ببداي����ة النه�سة املباركة ع����ام 1970م اإل اأنها خطت خط����وات رائدة يف 

جمال حم����و الأمية ترجمة لتوجيهات �ساحب اجلاللة القائلة: )...اننا نهدف 

لن�س����ر التعلي����م يف جميع اأنح����اء ال�سلطنة لكي ينال كل ن�سيب����ه يف التعليم وفق 

قدرات����ه كم����ا نعمل عل����ى و�سع خطة للق�س����اء على الأمي����ة(, وكان ذلك مبثابة 

اإعالن لبدء جهود حمو الأمية بال�سلطنة عام 1974/73م والتي متثلت يف فتح 

ف�س����ول ومراكز ملحو الأمية وتعليم الكبار وانت�س����رت يف خمتلف مناطق وبقاع 

ال�سلطن����ة. ويف الإط����ار ذاته و�سعي����ا لتحديث املنهجي����ات والأ�ساليب مبا يدعم 

م�س����رية التعليم يف ال�سلطنة قام����ت وزارة الرتبية والتعليم منذ العام الدرا�سي 

2005/04م بتطبي����ق  م�سروع القرية املتعلمة يف خمتلف وليات ال�سلطنة منها 

ولية بركاء وحم�سة والربميي وامل�سيبي ولوى. 

وقد اثمرت هذه اجلهود يف انخفا�س ن�سبة الأمية يف ال�سلطنة اإىل حوايل %22 

ع����ام 2003م مقارن����ة بحوايل 41% ع����ام 1993م, وبلغ معدل الإمل����ام بالقراءة 

والكتاب����ة ب����ن ال�سباب يف الفئ����ة العمرية )15-24( ح����وايل 98% عام 2003م 

مقارن����ة بح����وايل 92% ع����ام 1993م, مما ي�س����ري اإىل اأن الأمي����ة الأبجدية بن 

العمانين ترتكز يف الفئات العمرية الكبرية.   

ول ت����زال م�سرية التنمي����ة م�ستمرة, واجلهود تت�ساعف من اأج����ل بناء الإن�سان 

العماين القادر على البذل والعطاء, فهو اأداة التنمية وغايتها معا.

الثامن من �سبتمرب اليوم الدويل ملحو الأمية

بالرغ����م من وجود بع�����س الفروقات بن �ست����ى املجتمع����ات الن�سانية �سواء يف 

نظمها الجتماعية اأو القت�سادية اأو ال�سيا�سية اإل اأن هنالك نقطة التقاء مهمة 

تتف����ق فيها جميع املجتمع����ات, األ وهي اأن العلم ه����و النربا�س الذي من خالله 

ترتقي املجتمعات وت�سل اإىل �سموها ورفعتها, ومن هذا املنطلق ب���������داأ العامل 

قضسية العدد

اإن من اأهم العوامل لنجاح اخلطط وال�سرتاتيجيات ر�سد اخلدمات واإبراز مواطن ال�سعف والقوة يف اآن واحد ل�ستثمارها مبا يحقق العوائد املرجوة . ويف 

ه���ذا الإط���ار �سلط���ت الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان   يف �سلطنة عمان ال�سوء على عدد من التحدي���ات ال�سكانية يف ال�سلطنة ومنها مو�سوع خف�س معدلت 

وفيات الر�سع والأطفال دون �سن اخلام�سة. وهو اأحد الأهداف الإمنائية لالألفية التي ت�سعى دول العامل اإىل حتقيقها بحلول عام 2015م.

وت�س���ري الإح�س���اءات ال�سحي���ة ال�سنوية ايل حدوث انخفا�س كبري يف معدل وفيات الر�سع من 64 ل���كل 1,000مولود حي يف عام 1990م اإىل 10.1 يف عام 

2007م اإل اأن هذا املعدل يعد مرتفعا مقارنة ببع�س الدول اخلليجية مثل الإمارات العربية املتحدة وقطر والذي بلغ املعدل فيهما عام 2005م حوايل 7.7 

و8.2 على التوايل.

وي�سري التقرير ال�سحي ال�سنوي لعام 2007م اىل اأن حوايل 57.7% من وفيات الر�سع حتدث يف ال�سبوع الأول من الولدة وحوايل 74.7% حتدث يف ال�سهر 

الأول. كم���ا تظه���ر الإح�ساءات ت�سدر الت�سوهات اخللقية الأ�سباب الرئي�سية لوفيات الأطف���ال حديثي الولدة والر�سع, وهي اأ�سباب تعد خارجة عن تدخل 

الأطباء, ناجتة يف الغالب عن ممار�سات مرتبطة بالزواج كزواج الأقارب والإجناب يف �سن �سغرية )اأقل من 20 �سنة( اأو متاأخرة )بعد 45 �سنة(.

وم���ن املوؤك���د اأن التدخالت الطبية وا�ستمرار برامج الرعاية ال�سحية وانت�سارها له دور كبري يف خف�س وفيات الر�سع, اإل اأن العديد من هذه الوفيات ميكن 

تفاديها وجتنب ما يرتتب عليها من اآثار �سحية واجتماعية واقت�سادية على الأم خا�سة والأ�سرة ب�سكل عام من خالل اإجراء ب�سيط هو الفح�س قبل الزواج 

وهي خدمة توفرها وزارة ال�سحة للمقبلن على الزواج.



هل تعلم ؟

اأن ن�سبة الأطفال وال�سباب تبلغ حوايل 50 %من تعداد 

ال�سكان يف البلدان النامية.

اأن 85% م���ن ال�سب���اب يف الفئ���ة العمري���ة ) 15 - 24 

�سنة(  يعي�سون يف البلدان النامية.

اأن ال�سباب ميث���ل ن�سبة 47%من اإجمايل الباحثن عن 

عمل على م�ستوى العامل.

اأن معدلت الباحثن عن عمل من ال�سباب تزيد مرتن 

اأو ث���الث مرات عل���ى معدلت الباحث���ن عن عمل من 

الكبار يف البلدان النامية.

يوجد 113 مليون �ساب اأمي يف البلدان النامية.

اأن مع���دلت احلم���ل املبكر ترتفع يف  البل���دان النامية 

حي���ث تلد 13 مليون فتاة ترتاوح اأعمارهن بن )17 – 

19�سنة( كل ع���ام. )امل�سدر:املوقع اللكرتوين للبنك 

املركزي(                                                                                   

اأن ن�سف الإ�ساب���ات اجلديدة بفريو�س الإيدز تقريبا 

حتدث لل�سباب يف الدول النامية.                                                  

امل�سدر ) املوقع الإلكرتوين للبنك الدويل(

اإ�سدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان

اأو�ساع املراأة يف الت�سريعات ال�سارية يف �سلطنة عمان:

ي�ستعر����س الكت���اب العديد م���ن الن�سو�س الت�سريعي���ة العمانية الت���ي تتعلق باملراأة وت�سم���ن لها حقوقها 

املتنا�سبة مع مكانتها الجتماعية ح�سب املرحلة احلالية لتطور املجتمع.                                                          

للم�ساركة واإبداء الراأي يف الن�سرة الف�سلية اواحل�سول على ن�سخة منها الرجاء التوا�سل عرب الربيد الإلكرتوين: 

npcoman@moneoman.gov.om
 اأو عرب الهاتف:0096824695169

دعوة للم�ساركة:

م�سطلحات �سكانية

الدميوغرافيا:

»ويعني«  وهو« غرايف  الثاين  واملقطع  »النا�س«  باليونانية  »يعني  الأول« دميو  املقطع 

الدرا�سة ». وبناء عليه يق�سد بالدميوغرافيا الدرا�سة العلمية للمجتمعات ال�سكانية, 

اخل�سائ�س  من  ذلك  وغري  والتغري  والتوزيع  والرتكيب  احلجم  الدرا�سة  وت�سمل 

العنا�سر  هذه  يف  تغريات  اأي  واأ�سباب  والقت�سادية  والجتماعية  الدميوغرافية 

وعواقبها.

الإ�سقاطات ال�سكانية: 

اأ�سا�س  على  ال�سكان  عدد  يف  امل�ستقبل  يف  حدوثها  يتوقع  التي  التغريات  ح�ساب 

والوفاة  اخل�سوبة  معدلت  يف  الجتاهات  مل�ستقبل  بالن�سبة  معينة  افرتا�سات 

والهجرة وغالبا ما ي�ستخدم خرباء الدرا�سات ال�سكانية تنبوؤات منخف�سة ومتو�سطة 

وعالية لل�سكان ذاتهم ا�ستنادا اإىل افرتا�سات خمتلفة حول كيفية تغري هذه املعدلت 

يف امل�ستقبل.

أيام عربية وعالمية
اليوم الدولي حملو األمية                            8 سبتمبر

اليوم الدولي للمسنني                                1 أكتوبر

اليوم العاملي للطفل                                 20 نوفمبر

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأه     25نوفمبر

موؤ�سرات سسكانية

ن�سبة العمانيات )15-49( �سنة من اإجمايل العمانيات للعام 2007  %62 معدل اخل�سوبة الكلي عام 2007م  3.13    

توقع احلياة عند الولدة  للذكور يف �سلطنة عمان )2007 م ( 70.4 جملة ال�سكان )عمانين ووافدين ( عام 2007م 2743499  

ن�سبة العمانين)15-49 �سنة(عام 2007م 56.44
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