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أملعهد ألعاملي للدرأسسات أالجتماعية
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حتليل بيانات تعدأدأت ألسسكان
أأهمية 

ألرتأبط ما بني ألسسكان وألتعليم

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

 ))اإننا نويل التعليم جل اهتمامنا ون�سعى لتطويره وحت�سينه ورفع م�ستواه وحتديث املعارف 

وتعميقها واإثرائها وتكييفها مع عامل دائم التغري، انطالقاً من الأهمية التي توليها ال�سلطنة 

لتنمية املوارد الب�سرية، وتر�سيخ منهج التفكري العلمي وتكوين اأجيال متعلمة ت�سارك يف عملية 

التنمية وتتعامل مع املتغريات وامل�ستجدات املحلية والعاملية بكل كفاءة واقتدار((

قابو�س بن �سعيد

مبن��سبة مرور �ستني ع�مً� على ت�أ�سي�س

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثق�فة )اليون�سكو(

الدورة الث�لثة والثالثون للموؤمتر الع�م لليون�سكو

3-21 اأكتوبر 2005 ب�ري�س

النه�سة  فجر  اإ�سراق  فمنذ  قريب،  عما  وطننا  �سماء  �ستنري  قناديل  اأطفالنا  اأن  نوؤمن 

 – املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مولنا  بقيادة  املباركة 

�سواء  الدولة،  موؤ�س�سات  اهتمام  نا�سية  يرتبع  العماين  والطفل   – ورعاه  اهلل  حفظه 

املوؤ�س�سات  تلك  اإحدى  الجتماعية  التنمية  ووزارة  واخلا�سة،  والأهلية  منها  احلكومية 

اإدراكا منها باأهمية مرحلة الطفولة يف بناء  التي تويل الطفل العماين اهتماما خا�سا 

ور�سم جوانب ال�سخ�سية، وتر�سيخ قيم النجاح، فالأطفال طاقة ب�سرية عظيمة �سيتولون 

بناء الوطن، واحلفاظ على مقدراته.

لقد تو�سعت مدارك الأطفال، وتعددت اهتماماتهم نتيجة للطفرة العلمية والتكنولوجية 

التي يعي�سها العامل، والطفل العماين لي�س مبعزل عن هذا الواقع، لذا فاإننا نوؤكد �سرورة 

التكنولوجيا  وا�ستخدام  املتعددة،  العلوم  من  املدرو�سة  ال�ستفادة  من  اأطفالنا  متكني 

احلديثة التي ت�سهم يف �سقل مهارات الأطفال، وحتفز قدراتهم نحو البتكار والبداع، 

وذلك عن طريق حتديث الربامج املوجهة اإىل الأطفال، �سواء املنزلية منها واملدر�سية، 

راأيه،  والتعبري عن  الطفل من ممار�سة هواياته،  التي متّكن  املعرفية  امللتقيات  واإقامة 

وت�سجيعه لالندماج مع جمتمعه.

خالل  من  للطفل،  املنا�سبة  البيئة  لتوفري  �سعيه  العامل  ت�سارك  الر�سيدة  احلكومة  اإن 

هانئة  وحياة  اآمنة  طفولة  اإىل  الرامية  الدولية  التفاقيات  على  والت�سديق  التوقيع 

لالأطفال، موؤكدة على اأهمية املبادئ الإ�سالمية، والقيم العمانية يف تربية الن�سء.

د.�شريفة بنت خلفان اليحيائية

     وزيرة التنمية الجتم�عية



الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

لل�سك�ن مب�س�ركة ممثلني  الوطنية  للجنة  الفني  املكتب  اأعده�  والتي  لل�سك�ن  الوطنية  املرجعية لالإ�سرتاتيجية  الدرا�س�ت  ا�ستعرا�س  الق�رئ  نوا�سل عزيزي 

ملختلف اجله�ت واملوؤ�س�س�ت احلكومية ب�ل�سلطنة يف الفرتة )2000-2002م( ومو�سوعن� عن الدرا�سة الث�نية بعنوان: 

ألتكافؤؤ بني أجلنسسني ومتكني أملرأأة

ا�ستهدفت هذه الدرا�سة عرب ف�سوله� الثم�نية تتبع التقدم املحرز يف متكني املراأة العم�نية يف جم�لت التعليم وال�سحة، والن�س�ط القت�س�دي، وامل�س�ركة يف 

�سنع القرار، والإط�ر الت�سريعي حلقوق املراأة وواجب�ته� يف املجتمع العم�ين، وال�سعوب�ت والتحدي�ت التي تواجهة متكني املراة من القي�م بدوره� يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة. كم� ت�سمنت الدرا�سة حتليال للفجوة بني اجلن�سني اأينم� وجدت ل�سيم� يف احلقوق املكت�سبة ك�لتعليم وال�سحة والعمل… الخ. 

وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه ب�لرغم من ال�سي��س�ت والآلي�ت التنفيذية لربامج النهو�س مب�ستوى املراأة العم�نية ومتكينه� والتي ك�ن له� الأثر الكبري يف حتقيق 

نقلة نوعية يف جم�ل تنمية املراأة العم�نية، اإل اأن هن�ك بع�س التحدي�ت واملعوق�ت الجتم�عية والقت�س�دية والثق�فية التي اأدت اإىل حتجيم م�س�ركة املراأة 

يف عجلة التنمية منه� املوروث�ت الثق�فية حول دور املراأة ومه�مه� يف احلي�ة، والأمية الأبجدية والق�نونية يف اأو�س�ط الن�س�ء، ومتركز موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل 

اخل��سة يف حم�فظة م�سقط، و�سعف م�س�همة املراأة يف الن�س�ط القت�س�دي، ومتركز موؤ�س�س�ت القط�ع اخل��س يف حم�فظة م�سقط.   

أأهمية أالإسسرتأتيجية ألسسكانية 

لدول جمل�س  التعاون

ت�ستمد ال�سرتاتيجية ال�سك�نية لدول جمل�س التع�ون 

حق�ئق  اأرب���ع  م��ن  اأهميته�  العربية  اخلليج  ل���دول 

رئي�سية هي:

اإن جن�ح جهود التنمية يتوقف اإىل حد كبري على   -1

اإن  حيث  والتنمية  ال�سك�ن  بني  الوثيق  الرتابط 

ال�سرتاتيجي�ت  يف  ال�سك�نية  املتغريات  اإدم���ج 

الأهداف  بلوغ  ي�سهم يف  والإمن�ئية  القت�س�دية 

ال�سك�نية وحت�سني حي�ة ال�سك�ن، كم� اأن الت�س�ق 

والإجتم�عية  الإقت�س�دية  التنمية  خطط  بني 

والإ�سرتاتيجية ال�سك�نية يلعب دورا متع�ظم� يف 

توثيق ال�سلة بني ال�سك�ن والتنمية.

يف  املجل�س  دول  تعتمد  لكي  الأوان  اآن  قد  اإن��ه   -2

يتحقق  ول��ن  اخلليجية  ك��وادره���  على  التنمية 

ذلك اإل بتنفيذ ا�سرتاتيجية �سك�نية تهدف اإىل 

تعظيم دور املواطنني يف التنمية امل�ستدامة.

اإن اإ�سالح اخللل احل��سل يف الرتكيبة ال�سك�نية    -3

�سوق  على  الوافدة  الع�ملة  القوى  لتدفق  نتيجة 

ا�سرتاتيجية  تبني  على  يتوقف  اخلليجي  العمل 

احل�لية  الرتكيبة  تعديل  اإىل  ت�سعى  �سك�نية 

ل�س�لح املواطنني، مب� يحقق توازن� بني ال�سك�ن 

واملوارد املت�حة.

ي�سهده  وم���  املجل�س  ل��دول  ال�سك�ين  الواقع  اإن   -4

اجتم�عية  وت���غ���ريات  دمي���وغ���رايف  حت���ول  م��ن 

البع�س  ببع�سه�  وتت�أثر  ت��رتاب��ط  واقت�س�دية 

اأولوية  ذات  وق�س�ي�  �سك�نية  حت��دي���ت  لتربز 

للتع�مل  مالئمة  �سك�نية  �سي��س�ت  ر�سم  تتطلب 

معه�.  

م�ؤ�ش�شات بحثية يف جمال ال�شكان والتنمية

املعهد العاملي للدرا�شات االجتماعية

بوا�سطة  1952م  ع�م  يف  الجتم�عية  للدرا�س�ت  الع�ملي  املعهد  ت�أ�س�س 

وقد  )له�ي(.  الهولندية  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الهولندية  اجل�معة 

فيم�  الع�مة  ال�ست�س�رية  واخلدم�ت  ب�لدرا�س�ت  القي�م  للمعهد  اأ�سند 

درا�س�ته  يف  املعهد  ويركز  الدويل.  والتع�ون  التنموية  ب�ملج�لت  يتعلق 

الجتم�عي  والنوع  والعوملة  ك�لفقر  ب�لتنمية  املتعلقة  املوا�سيع  على 

والالم�س�واة وذلك �سعي� من املعهد لتكوين وعي ب�لظواهر التي ميكن  

اأن توؤثر ب�ل�سلب اأو الإيج�ب على عملي�ت التنمية يف املجتمع�ت، ولتكون 

دليال ت�سرت�سد به الدول حمدودة الدخل يف تخطيطه� التنموي. 

ب�لإ�س�فة اىل ذلك ف�إن املعهد ُيدر�س تخ�س�س�ت خمتلفة من �سمنه� 

والق�نون  الع�مة  والإدارة  ال�سي��سية  والعلوم  الجتم�ع  وعلم  القت�س�د 

الدويل ويقدم برامج الدكتوراه وامل�ج�ستري وي�ستقبل الطالب من 160 

وتدريبية  تعليمية  ودورات  برامج  املعهد  ينظم  كم�  الع�مل.  حول  دولة 

ق�سرية  ومينح �سه�دات دبلوم للملتحقني به�. 

املوؤمترات  اإق�مة  خالل  من  الع�ملية  الأحداث  ملواكبة  املعهد  وي�سعى 

الع�ملية وحلق�ت النق��س حول الأحداث الراهنة، كم� اأن موظفي املعهد 

يعّدون من اخلرباء الذين ت�ستعني بهم العديد من دول الع�مل يف اإعداد 

البحوث والدرا�س�ت وتقدمي اخلدم�ت ال�ست�س�رية يف املي�دين التنموية 

املختلفة. 

يف الأول من ين�ير ع�م 2009م ان�سم املعهد اىل ج�معه ايرا�سمو�س يف 

الع�م.  اعتب�را من هذا  ا�سمه�  املعهد  �سيحمل خريجو  والتى  روتردام 

وقد ا�ستف�د املعهد من هذا الن�سم�م يف ا�ستحداث العديد من املج�لت 

البحثية املبتكرة به والتع�ون مع اجل�مع�ت الأوروبية املختلفة.  

للمزيد من املعلوم�ت حول املعهد ميكن الإطالع على املوقع اللكرتوين للمعهد: 

«http://www.iss.edu/index.asp»

التجارب العربية يف ال�شيا�شة ال�شكانية :

لبنان )اللجنة ال�طنية الدائمة لل�شكان( 

ت�سكل الوثيقة الوطنية لل�سي��سة ال�سك�نية - والتي ق�م ب�إعداده� 

ال�سووؤن  لوزارة  الت�بعة  لل�سك�ن  الدائمة  الوطنية  اللجنة 

والهيئ�ت  ب�لدولة  الر�سمية  املوؤ�س�س�ت  مع  ب�لتع�ون  الجتم�عية 

للمب�دئ  الع�م  الإط�ر   - املعنية  الدولية  واملنظم�ت  الأهلية 

للدولة  الع�مة  التوجه�ت  لبن�ن وحتدد  ال�سك�نية يف  وال�سي��س�ت 

اللبن�نية ب�لن�سبة لك�فة الق�س�ي� ال�سك�نية مثل الرتكيب ال�سك�ين 

والهجرة  املراأة،  ومتكني  الأ�سرة،  وتنظيم  الإجن�بية  وال�سحة 

الق�س�ي�  من  عدد  اإىل  ب�لإ�س�فة  واخل�رجية  الداخلية  بنوعيه� 

الأخرى. 

وقد حددت اأولوي�ت هذه ال�سي��سة ال�سك�نية، والتي اأقرت ر�سمي� 

ع�م 2001م، يف ت�أكيد ات�س�ق اإجت�ه�ت املتغريات الدميوغرافية 

ك�فة  ال�سك�ين يف  البعد  واإدم�ج  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  مع 

من�حي التخطيط مب� ي�سمن تفعيل دور املراأة يف املجتمع وزي�دة 

م�ستوى  وحت�سني  وال�سي��سية،  القت�س�دية  الدورة  يف  م�س�ركته� 

ال�سحة الإجن�بية خ��سة يف املن�طق الأقل منوا، وتقدمي الرع�ية 

الب�حثني  ن�سبة  وخف�س  والأمه�ت،  لالأطف�ل  الالزمة  واحلم�ية 

وم�س�ركة  برف�ه  الهتم�م  كذلك  ال�سب�ب.  خ��سة  عمل  عن 

امل�سنني، وتوفري التدريب والبيئة الجتم�عية والعمرانية املالئمة 

واحلد من  اإىل احل�سر،  الريف  الهجرة من  وتنظيم  للمع�قني، 

هجرة الفنيني والعقول املفكرة اللبن�نية. 

لل�سك�ن بعدد من امله�م منه�  الدائمة  الوطنية  اللجنة  وت�سطلع 

ن�سر الوعي ال�سك�ين، ومت�بعة تنفيذ التو�سي�ت املتعلقة ب�مل�س�ئل 

واإقليمية،  دولية  موؤمترات  عن  وال�س�درة  املختلفة  ال�سك�نية 

ب�ل�سك�ن  العالقة  ذات  املتحدة  الأمم  وك�لت  مع  والتع�ون 

لتنفيذ الأن�سطة والربامج ال�سك�نية املتنوعة، اإ�س�فة اىل مت�بعة 

مع  ب�لتع�ون  لبن�ن  يف  ب�ل�سك�ن  املتعلقة  والربامج  ال�سي��س�ت 

والبحوث  الإح�س�ئية  الدرا�س�ت  واإعداد  املعنية،  الوزارات 

ال�سك�نية. 

املوقع   على  الطالع  ميكن  اللجنة  عن  املعلوم�ت  من  للمزيد 

http://www.socialaffairs.gov/Lb:اللكرتوين



اأهمية حتليل بيانات تعدادات ال�شكان

وال�سرورية  الأ�س��سية  البي�ن�ت  توفري  م�س�در  اأهم  من  وامل�س�كن  ال�سك�ن  تعدادات  تعترب 

ل�سي�غة ال�سرتاتيجي�ت واإعداد اخلطط القط�عية ول�سيم� يف املج�لت الجتم�عية ك�ل�سحة 

والتعليم والرع�ية الجتم�عية والت�سغيل والإ�سك�ن. واإذا م� اأ�سفن� اإىل ق�عدة بي�ن�ت التعدادين 

الجتم�عية  الإح�س�ئية  امل�سوح  و2003م،  1993م  يف  اأجري�  واللذين  ال�سلطنة  يف  ال�س�بقني 

البي�ن�ت  ق�عدة  حجم  لت�سح  وغريه�  الع�ملة  القوى  وم�سح  الأ�سرة  ودخل  نفق�ت  كم�سح 

الجتم�عية املتوفرة واأهمية حتليله� بعمق لال�ستف�دة منه� يف التخطيط امل�ستقبلي املبني على 

درا�سة الواقع وحتديد الظواهر الجتم�عية املختلفة وحتليله�. 

من  الكمية  الحتي�ج�ت  حتديد  يف  التعدادات  بي�ن�ت  من  الدولة  اأجهزة  معظم  وت�ستفيد 

من�س�آت اخلدم�ت )ك�ملدرا�س واملراكز ال�سحية... الخ( والقوى الع�ملة املرتبطة به� وتوزيعه� 

اجلغرايف ليتن��سب مع توزيع ال�سك�ن، وب�لرغم من اأهمية هذه املعطي�ت، اإل اأن ال�ستف�دة من 

الق�س�ي� الجتم�عية املختلفة، منه� على  اإىل  اأن تتعدى ذلك  املتوفرة ينبغي  البي�ن�ت  ق�عدة 

�سبيل املث�ل حتديد متطلب�ت �سوق العمل.

وخ�س�ئ�س  القت�س�دي،  الن�س�ط  معدلت  لحت�س�ب  ال�سرورية  البي�ن�ت  يوفر  ف�لتعداد 

ن�سب  وي�سع  التعليمي،  وامل�ستوى  واجلن�سية  اجلن�س  والب�حثني عن عمل من حيث  امل�ستغلني 

اإىل  ا�ستن�دا  الق�دمة  ال�سنوات  يف  العمل  �سوق  اإىل  دخوله�  املتوقع  الأعداد  املخططني  اأعني 

حجم ال�سك�ن )مواطنني ووافدين( ول�سيم� يف مق�عد الدرا�سة مبختلف مراحله�. كم� يوفر 

البي�ن�ت ال�سرورية لقي��س حجم وخ�س�ئ�س الع�ملني )عم�نيني ووافدين( يف القط�عني الع�م 

واخل��س وتوزيعهم على اأبواب الن�س�ط القت�س�دي، وعلى �سوء ذلك ميكن للمخت�سني اتخ�ذ 

التعداد  يتيح  كم�  ذاك.  اأو  القط�ع  هذا  يف  الن�س�ط  حتفيز  اأو  خلف�س  ال�سرورية  اخلطوات 

حتليل بي�ن�ت توزيع الن�سطني اقت�س�دي� ح�سب اأبواب املهنة ولي�س اأق�س�مه� فقط، ومثل هذه 

البي�ن�ت تلقي ال�سوء على م�س�همة املواطنني الن�سطني يف مهن حمددة ك�لأطب�ء واملهند�سني 

واملدر�سني ... الخ،وب�لت�يل ت�سمح بو�سع الإجراءات الكفيلة برفع م�س�همة املواطنني يف بع�س 

املهن وا�ستهداف توطني مهن اأخرى.

�سمن هذا الإط�ر ف�إن الدعوة موجهة لك�فة وزارات القط�ع الجتم�عي املختلفة لال�ستف�دة من 

والعمل  2010م،  تعداد  �سيوفره�  التي  والبي�ن�ت  املجّمعة ح�لي�،  البي�ن�ت الجتم�عية  ق�عدة 

على حتليله� كخطوة اأوىل يف طريق ر�سم �سي��سة قط�عية ن�جعة.       

              د.جورج الق�سيفي

خبري ال�سي��س�ت الجتم�عية املتك�ملة

الي�م الدويل للم�شنني

القرار  مبوجب  ف�أكرث(  �سنة   60( للم�سنني  دوليً�  يوم�  اأكتوبر  من  الأول  اأعلن 

106/45 بت�ريخ 14 دي�سمرب 1990، وذلك يف اإط�ر مت�بعة تنفيذ مب�درات الأمم 

التي اعتمدته� اجلمعية  لل�سيخوخة  الدولية  املتعلقة بخطة عمل فيين�  املتحدة 

الع�ملية لل�سيخوخة يف ع�م 1982م. ويف ع�م 2002، اعتمدت اجلمعية الع�ملية 

ال�ستج�بة  اأجل  من  لل�سيخوخة  الدولية  مدريد  عمل  خطة  لل�سيخوخة  الث�نية 

للفر�س والتحدي�ت التي تواجه امل�سنني يف القرن احل�دي والع�سرين، ولتعزيز 

تنمية جمتمع جلميع الأعم�ر.

غري  دميوغرافي�  حتول  ي�سهد  الع�مل  ف�إن  املتحدة  الأمم  ا�سق�ط�ت  وح�سب 

م�سبوق ب�سبب الإنخف��س الكبري يف معدلت اخل�سوبة وارتف�ع متو�سط العمر 

املتوقع عند الولدة يف العديد من من�طق الع�مل، ومن املتوقع بحلول ع�م 2050 

اأن ت�س�عف ن�سبة الأ�سخ��س الذين تزيد اأعم�رهم عن 60 �سنة من )10%( اإىل 

)21%(. كم� يتوقع اأن تكون الزي�دة الأكرب والأ�سرع يف البلدان الن�مية، حيث 

�سيت�س�عف عدد كب�ر ال�سن اأربع مرات خالل ال�سنوات الق�دمة.

العم�نيني،  امل�سنني  ن�سبة  يف  بطيئً�  منوا  �سهدت  فقد  عم�ن  ل�سلطنة  وب�لن�سبة 

حيث بلغت ن�سبتهم )4.8%( ع�م 1993م وارتفعت اإىل)5.0%( ع�م 2003م، 

اأي مبعدل منو �سنوي يق�رب )2.2%(. وبلغ عدد امل�سنني العم�نيني )73،426( 

2008م، ي�سكل الذكور )52.6%( منهم يف حني تبلغ ن�سبة الإن�ث  ن�سمة ع�م 

)47.4%(، وت�سل ن�سبة النوع اإىل حوايل )111( ذكرا لكل م�ئة اأنثى.

التي  الدولية  واخلطط  الأهداف  مت�بعة  على  ال�سلطنة  حكومة  حر�ست  وقد 

يف  الواردة  التو�سي�ت  �سمنه�  ومن  امل�سنني،  حي�ة  نوعية  حت�سني  ت�ستهدف 

خطة عمل مدريد الدولية لل�سيخوخة، وخطة العمل العربية للم�سنني حتى ع�م 

2012م. وت�ستهدف هذه اخلطط توفري خدم�ت الرع�ية ال�سحية والجتم�عية 

ا�ستف�دة  من  والت�أكد  الأعم�ر،  جلميع  وداعمة  متكينية  بيئة  وتهيئة  للم�سنني، 

جميع كب�ر ال�سن من هذه اخلدم�ت على قدم امل�س�واة ومن دون متييز، و�سم�ن 

الدخل والعي�س الكرمي للم�سنني، وامل�س�ركة الن�سطة لهم يف املجتمع والتنمية.

       ف�طمة العجمية

اإح�س�ئية ب�ملكتب الفني

  للجنة الوطنية لل�سك�ن

ق�سية ألعدد 

الرتابط بني ال�شكان و التعليم

اإن النمو ال�سك�ين وتغرياته يقود اإىل اإحداث ت�أثريات مب��سرة وغري مب��سرة يف جم�ل الأمية ومدى تطور التعليم ويف اتخ�ذ القرارات املتعلقة ب�لتخطيط 

الرتبوي. ف�لزي�دة يف اأعداد ال�سك�ن الن�جمة عن اخل�سوبة املرتفعة توؤدي و ب�سكل �سبه فوري لزي�دة يف عدد ال�سك�ن ل�سن التمدر�س، و تقود ب�لت�يل اإىل 

جمموعة من املتغريات املوؤثرة يف الحتي�ج�ت التعليمية. وتتجلى الآث�ر املب��سرة يف تغري اأمن�ط معدلت اللتح�ق ب�ملدار�س ون�سبة التالميذ اإىل املعلمني 

على جميع امل�ستوي�ت، وخلق طلب متزايد على البنى الأ�س��سية ومنه� املدار�س الإ�س�فية وق�ع�ت الدرا�سة والكتب املدر�سية ومعدات ومواد تعليمية ومرافق 

اأخرى. كم� تتطلب اأي�س� زي�دة يف املوظفني وبخ��سة املعلمني واملدربني واملوجهني. وللحف�ظ على امل�ستوي�ت احل�لية لن�سبة التالميذ اإىل املعلمني فال بد 

من توظيف اأعداد اإ�س�فية من اجله�ز التعليمي وتدريبهم. هذا، ومن املمكن دائم� زي�دة ن�سب ال�ستيع�ب ب�ملدار�س وذلك بزي�دة متو�سط حجم �سفوف 

الدرا�سية، اإل اأن الرتف�ع يف ن�سبة التالميذ اإىل املعلمني �سيكون له دون �سك اأثر �سلبي على جودة خمرج�ت التعليم. وقد اأف�ست الإ�سق�ط�ت ال�سك�نية 

لل�سلطنة اإىل زي�دة كبرية يف حجم ال�سك�ن يف �سن التمدر�س عرب �سنوات الإ�سق�ط�ت. ففي املق�م الأول، ف�إن العدد املطلق لال�ستيع�ب املدر�سي �ستطراأ 

عليه زي�دة مطردة يف الن�سبة احل�لية لالأطف�ل امللتحقني ب�لتعليم املدر�سي، مم� ي�ستلزم اإنف�ق� على التعليم اأعلى بكثري مم� ينفق ح�لي�. ويف ح�ل التوجه 

اإىل رفع معدلت اللتح�ق ب�لتعليم، اأو اإىل رفع جودة خمرج�ت التعليم، اأو اإىل متديد �سن الدرا�سة، اأو اإىل تطوير التعليم الع�يل و تو�سعته، فال بد من 

تزايد ال�ستثم�رات امل�لية يف قط�ع التعليم. وبعب�رة اأخرى، يتعني تكري�س ح�سة متزايدة من املوارد املت�حة لتوفري املرافق التعليمية لالأجي�ل الق�دمة يف 

ذات الوقت الذي تتم فيه مع�جلة تراكم�ت الأمية و كف�ية التمدر�س. اإن ارتف�ع معدلت النمو ال�سك�ين )الذي ع�دة م� حتدث متزامنة مع ارتف�ع معدلت 

الأمية بني الإن�ث(، ميكن اأن تكون له� اآث�ر �سلبية �سواء على ال�سعيد املحلي اأو الوطني ب�لنظر اإىل ارتف�ع معدلت اخل�سوبة وزي�دة الأطف�ل الذين يبقون 

على قيد احلي�ة مم� ي�ستلزم توفر املزيد من اخلدم�ت التعليمية والرع�ية ال�سحية احلديثة.

         د.خليفة الربواين

 مدير مكتب التعداد الوطني



هــل تعــلــــــم ؟

يف ع�م 2000 و�سل عدد امل�سنني )60 �سنة ف�أكرث(   

على م�س���توى الع�مل اإىل حوايل 600 مليون ن�سمة، 

  .
1

وهو ثالثة اأ�سع�ف عددهم ع�م 1950م

م�زال زه�ء 100 مليون طفل غري ملتحقني ب�لتعليم   

.
2

البتدائي، 55% منهم من الفتي�ت

يبلغ العمر الو�س���يط يف الع�مل اليوم 28 �س���نة، اأي   

اأن ن�س���ف ال�س���ك�ن الع�مل تقل اأعم�رهم عن ذلك 

.
1

ال�سن

يعي����س 771 ملي���ون �س���خ�س ممن تبل���غ اأعم�رهم   

15 �س���نة ف�أكرث حمرومني من امله�رات ال�س��س���ية 

2

للقرائية.

تعترب الي�ب�ن البلد الذي يوجد فيه ال�س���ك�ن الأكرب   

 .
1

عمرا، اإذ يبلغ العمر الو�سيط فيه� 43 ع�مً�

 . United Nations. )2007(. World population ageing  )1(

)2( منظم���ة المم املتحدة للرتبية والعلوم والثق�فة.)2005(. 

تقرير التعليم للجميع ) القرائية من اأجل احلي�ة(. 

اإ�سدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان

املراأة والرجل يف �شلطنة عمان : �ش�رة اإح�شائية

يحمل هذا التقرير بني طي�تة �سورة اإح�س�ئية لأو�س�ع املراأة والرجل يف �سلطنة عم�ن يف جوانب 

عدة منه� اخل�س�ئ�س ال�سك�نية واملتغريات احليوية والأو�س�ع الجتم�عية والقت�س�دية ا�ستن�دا 

لبي�ن�ت التعداد الع�م لل�س���ك�ن وامل�س�كن واملن�س�آت لع�مي 1993م و2003م وعدد من امل�سوح�ت 

ال�س���حية والجتم�عية والكتب الإح�س�ئية املتوفرة، وذلك من اأجل ر�سد الفجوات الق�ئمة بني 

اجلن�سني لتت�سنى مع�جلته� من قبل الدولة.

للم�شاركة واإبداء الراأي يف الن�شرة الف�شلية اواحل�ش�ل على ن�شخة منها الرجاء الت�ا�شل عرب الربيد االإلكرتوين: 

npcoman@mone.gov.om
 اأو عرب اله�تف:0096824695169

دعوة للم�ساركة:

اأيام عربية وعاملية :

م�شطلحـــات �شكــانيــــة : 

 معـدل الزيادة الطبيعيـــــة 

هو املعدل الذي يزيد به ال�س���ك�ن )اأو ينق�س( خالل �س���نة معينة ب�سبب ف�ئ�س يف املواليد )اأو عجز( ب�لن�سبة 

للوفي�ت، ويعرب عنه كن�سبة اإىل العدد الأ�س��سي لل�سك�ن. وتق��س على النحو الت�يل:

   معدل الزي�دة الطبيعية =           )عدد املواليد – عدد الوفي�ت( 

100  x   -------------------------                                                 

                                                   )اإجم�يل ال�سك�ن يف منت�سف ال�سنة(

امل�سدر: اللجنة الوطنية لل�سك�ن. دليل ال�سك�ن.الأردن.

 معــــــدل الأميـــــة

الن�س���بة املئوية لل�س���ك�ن )15 �س���نة ف�أكرث( الذين ل ي�س���تطيعون ب�أي لغة ك�نت كت�بة وقراءة بي�ن مب�س���ط عن 

حي�ته���م اليومية يت�س���من كلم����ت واأرق�م، وكذلك من ي�س���تطيعون الق���راءة دون الكت�بة. وتق�����س على النحو 

الت�يل:

     معدل الأمية =       عدد ال�سك�ن 15 �سنة ف�أكرث الأميون 

 100  x    ----------------------------                                

                               اإجم�يل عدد ال�سك�ن يف هذه الفئة العمرية

امل�سدر: وزارة القت�س�د الوطني. )2006(.  دليل منهجي�ت موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة. �سلطنة عم�ن.

8 �سبتمرب اليوم الدويل ملحو الأمية                          

1 اأكتوبر اليوم الدويل للم�سنني                                

20 نوفمرب اليوم الع�ملي للطفل                                 

اليوم الدويل للق�س�ء على العنف �سد املراأه    25نوفمرب

م�ؤ�شرات �شكانية )عمان 2008م(:

1

ن�سبة الولدات التي جتري حتت اإ�سراف موظفي �سحة من ذوي امله�رة 98.6 

2

معدل الإ�س�بة ب�ل�سل  لكل 10.000 من ال�سك�ن العم�نيني  4.7 

3

ن�سبة موظفي اخلدمة املدنية العم�نيني  88.2 

 
3

ن�سبة املطلق�ت امل�ستفيدات من مع��س ال�سم�ن الجتم�عي من اإجم�يل ح�لت ال�سم�ن الجتم�عي  16.0 

 
4

توقع احلي�ة عند امليالد للذكور  69.11 

2- وزارة اخلدمة املدنية. )2009(. الإح�س�ء ال�سنوي ملوظفي اخلدمة املدنية 2008. 1- وزارة ال�سحة.  

4- وزارة القت�س�د الوطني. )2009(. حق�ئق واأرق�م 2008. 3- وزارة التنمية الجتم�عية.  


