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الهجرة الداخلية والتحضضر
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الإعالة العمرية للكبار

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

» فخطتنا يف الداخل اأن نبني بلدنا ونوفر جلميع اأهله احلياة املرفهة والعي�ش الكرمي، وهذه 

غاية ال ميكن حتقيقها اإال عن طريق م�ساركة اأبناء ال�سعب يف حتمل اأعباء امل�سوؤولية ومهمة 

الغاية و�سوف نعمل جادين  اإىل هذه  اأبوابنا ملواطنينا يف �سبيل الو�سول  البناء، ولقد فتحنا 

العربي وح�سب تقاليد  العماين  اإطار واقعنا  على تثبيت حكم دميقراطي عادل يف بالدنا يف 

وعادات جمتمعنا، جاعلني ن�سب اأعيننا تعاليم االإ�سالم الذي ينري لنا ال�سبيل دائما«.

قابو�ش بن �سعيد

العيد الوطني الأول

30 جمادى الأول 1391هـ - املوافق 23 يوليو 1971م

تزامـــن رائـــع اأن ي�ســـدر العـــدد اجلديد من هـــذه الن�سرة مـــع احتفالت ال�سلطنـــة بعيدها 

الوطنـــي الأربعـــني، املنا�سبة املفجرة لطاقة فـــرح يف اأعماق العمانيني الذيـــن ينظرون اإىل 

مـــا حتقـــق خالل العقـــود الأربعة من عمر النه�ســـة بفخر وحمبة، واإىل مـــا ينتظرهم بروح 

الأمل والتفاوؤل على اأن امل�ستقبل يعد بالأف�سل، واأن امل�سرية التنموية بداأت رحلتها منذ فجر 

الثالـــث والع�سرين من يوليو من عام 1970م لتتوا�سل، وا�سعـــة ب�سمات احلياة واملعا�سرة 

على كل جزء من الرتاب العماين.

اإن العيـــد الوطني الأربعني لـــه وهجه واألقه الكبريان، ومينحنا روح التحدي لبذل املزيد من 

اأجل هذا الوطن، والروؤية ال�سامية تدفعنا لل�سري قدما على النهج الذي جعلنا ن�سع اأقدامنا 

بثبـــات علـــى الطريق ال�سحيح، وقد كان الإن�سان وعلى مدار �سنوات النه�سة – ول يزال – 

هـــو العن�سر الأ�سا�سي يف م�ســـروع التنمية الكبري والطاقة الب�سرية هـــي الرهان على قدرة 

الوطن لل�سري يف ركب التقدم، واحلمد هلل فاإن ما اأجنز من اأجل الإن�سان يف ال�سلطنة وا�سح 

للعيـــان، �سحة، وتعليمـــًا وتاأهياًل، فغدا عن�سرًا فاعاًل يف بناء الوطن، يعمل من اأجله يف اأي 

ميدان من ميادين البناء، فكل منجز على هذه الأر�ض اإمنا هو من �سنع الن�سان واإليه يعود 

نفعـــه، �سائـــاًل اهلل التوفيق الدائم واأن نكون يف م�ستوى ظـــن بالدنا بنا فهو نعم املوىل ونعم 

الن�سري، وكل عام ومولنا وعماننا باألف خري.

                                                                                                       علي بن حمود بن علي البو�سعيدي

                                                                                                                   وزير ديوان البالط ال�سلطاين



الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

التعليم والتدريب والتاأهيل

تقوم هذه الدرا�سة بتحليل املوقف بالن�سبة لتيارات الهجرة من القرى اإىل املراكز احل�سرية ومن مناطق الإر�سال اإىل مناطق ال�ستقبال ا�ستنادا اإىل بيانات 

تعداد 1993م. ومن اأهم نتائج هذا التحليل اأن ن�سبة املهاجرين اإىل جمموع ال�سكان بلغ )6%( وعددهم )74( األف يف فرتة ال�سنوات الع�سر ال�سابقة، وا�ستاأثرت 

حمافظة م�سقط بحوايل ن�سف اإجمايل حركة الهجرة الداخلة اإىل مناطق ال�سلطنة، وخرج منها كذلك )21%( من اإجمايل الهجرة اخلارجة لباقي املناطق، 

وبالتايل بلغ معدل �سايف الهجرة اإليها 90 بالألف. وبتحليل خ�سائ�ض املهاجرين لوحظ اأنه غالبيتهم من الذكور واأنهم من حاملة ال�سهادات التعليمية. وتطرقت 

الدرا�سة لتاأثريات الهجرة الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية يف كل من مناطق الإر�سال وال�ستقبال، ومنها تغري الرتكيبني النوعي والعمري يف هذه املناطق 

وما ت�سببه من �سغط على اخلدمات يف املناطق امل�ستقبلة للهجرة الداخلية. اأما الآثار القت�سادية فيمكن تو�سيحها يف تزايد عدد الباحثني عن عمل يف املناطق 

املهاجر اإليها وتاأثري النمو ال�سكاين على تنامي الطلب على ال�سلع واخلدمات ول �سيما الأ�سا�سية منها كامل�سكن واملاأكل واملياه ال�ساحلة لل�سرب وبالتايل ارتفاع 

ال�سيا�سات  اإىل تقييم  الدرا�سة  القروية والزراعية. كما تعر�ست  التنمية  اإىل احل�سر تنعك�ض �سلبا على  القرى  الداخلية من  الهجرة  تيارات  اأن  اأ�سعارها، كما 

والربامج املنفذة حتى عام 2000م حلماية واإ�سحاح البيئة احل�سرية. واختتمت الدرا�سة بتقدمي مقرتحات حول تر�سيد تيارات الهجرة الداخلية وربطها بعمليات 

وتقدمي  العمانية،  املدن  والأيكولوجي يف  الجتماعي  التوازن  ال�سكانية يف عمليات خلق  الق�سايا  واإدماج  ال�سليم،  التخطيط احل�سري  ونظم  امل�ستدامة  التنمية 

ت�سورات حول الإجراءات والربامج اخلا�سة بتنفيذ املقرتحات.  

عزيزي القارئ كل عام واأنت يف نعمة ورخاء وفريين مبنا�سبة مرور اأربعني عاما على النه�سة، ون�ستكمل معك ا�ستعرا�ض الدرا�سات املرجعية لالإ�سرتاتيجية 

الـوطـنيـة لل�سـكـان الـتـي اأعــدهـا املـكتـب الـفنـي للـجنـة الـوطنيـة لل�سـكـان مبـ�سـاركـة مــمثـلني مـن مـختلف اجلهـات واملـوؤ�س�سـات احلـكـوميـة بال�سـلطنـة يف الفتـرة 

)2000-2002م(. ومو�سوعنا عن الدرا�سة اخلام�سة بعنوان: 

الإ�ضرتاتيجية السضكانية لدول 

جملسس التعاون 

اأحد  الداخلية  والهجرة  احل�سري  النمو  حمور  يعد 

التعاون  جمل�ض  لــدول  ال�سكانية  ال�سيا�سات  حمــاور 

اخلليجي، والتي مت اعتمادها من قبل املجل�ض الأعلى 

لدول جمل�ض التعاون اخلليجي يف دورته التا�سعة ع�سرة 

املنعقدة مبدينة اأبوظبي يف الفرتة )7-9( دي�سمرب 

1998م. وقد ت�سمن هذا املحور ال�سيا�سات التالية:

ــة  ــمــي ــن ــت ال مـــ�ـــســـتـــوى  يف  ـــن  ـــاي ـــب ـــت ال تـــقـــلـــيـــل  1ـ 

ــــة لــلــحــد  ــــروي ــــق ــــني املـــنـــاطـــق احلـــ�ـــســـريـــة وال ب

ـــة. ـــري مـــــن الــــهــــجــــرة نـــحـــو املــــنــــاطــــق احلـــ�ـــس

املناطق  من  قريبة  ح�سرية  مراكز  ا�ستحداث  2ـ 

ــارع للمدن  ــس ــ� املــت الــنــمــو  لــلــحــد مـــن  الــ�ــســنــاعــيــة 

بها. والأ�سا�سية  العامة  اخلدمات  وتوفري  الكربى، 

ــر اخلـــدمـــات لــ�ــســكــان الـــقـــرى والــعــمــل  ــطــوي 3ـ ت

ـــة. ـــادي ـــب ــــوطــــني �ـــســـكـــان ال ـــرار وت ـــق ـــت ـــس عـــلـــى ا�

4� اع�����ادة ت���وزي���ع ب��ع�����ض اخل���دم���ات والأن�����س��ط��ة 

ال�سغرية.  املـــدن  يف  والجــتــمــاعــيــة  الإقــتــ�ــســاديــة 

وحـــمـــايـــتـــهـــا  الـــبـــيـــئـــة  عــــلــــى  املــــحــــافــــظــــة  5ـ 

ــفــة. ــل ـــا املــخــت ـــه ـــواع ـــاأن واحلــــــد مــــن املـــلـــوثـــات ب

6ـ اعطاء اأولوية لتوفري امل�سكن املالئم وو�سع خطط 

وطنية لإ�ستخدام الأرا�سي واملياه وامل�سادر الأخرى 

وتر�سيد ا�ستخدامها مبا ي�سمن ال�ستفادة املثلى منها.

موؤ�ضسضات بحثية يف جمال السضكان والتنمية

 م�ضروع املو�ضوعة العمانية

التجارب العربية يف السضيا�ضة السضكانية

السضودان )املجلسس القومي للسضكان(

جمل�ض  بقرار  ال�سادرة  لل�سكان  القومية  ال�سيا�سة  وثيقة  تعترب 

ر�سمي  مرجع  اأول  2002م  عام   )48( رقم  ال�سوداين  ال��وزراء 

لل�سودان يف �ساأن ال�سيا�سات ال�سكانية، حيث اأعدت هذه الوثيقة 

لل�سكان والتنمية املنعقد  ا�ستجابة لربنامج عمل املوؤمتر الدويل 

بالقاهرة عام 1994م. ويعّد املجل�ض القومي لل�سكان الذي اأن�سئ 

يف اأواخر 1994م هو اجلهاز الر�سمي املوكل اإليه اإعداد ال�سيا�سة 

القومية لل�سكان ومراجعتها وتقوميها.

الأخرى  القطاعية  بال�سيا�سات  ال�سكانية  ال�سيا�سات  اإدمــاج  مت 

جمل�ض  من  ال�سادر  القرار  ن�ض  حيث  2002م،  عام  بال�سودان 

�سيا�سات  لكل  اأ�سا�سا  ال�سكانية  ال�سيا�سة  تكون  اأن  على  ال��وزراء 

ال�سيا�سة  هذه  اأن  ذلك  الدولة.  واأجهزة  واملنظمات  ال���وزارات 

الإن�سان  اأن  وهــو  هــام  مبداأ  على  ارتــكــزت  لل�سودان  ال�سكانية 

ن�ض  ــذا  ول وهدفها،  التنمية  و�سيلة  وهــو  بالدولة  مــورد  اأثــمــن 

ال�سكان  مب�ستوى  الرتقاء  على  لل�سيا�سة  الإ�سرتاتيجي  الهدف 

معدل  على  احلفاظ  طريق  عن  الب�سرية  املــوارد  على  واحلفاظ 

واخل�سائ�ض  الروحية  بالقيم  والرتقاء  احلايل  ال�سكاين  النمو 

ال�سكانية، وحتقيق م�ستوى اأف�سل لنوع احلياة.

ال�سرتاتيجيات  من  العديد  ال�سكانية  ال�سيا�سة  ت�سمنت  وقــد 

الداخلية منها: اإعادة توزيع ال�سكان مبا يحقق التوازن احل�سري 

والقروي، وال�سعي لتحقيق معدلت منو اقت�سادية تفوق معدلت 

منو ال�سكان، على اأن تكون التنمية القت�سادية �ساملة ومتوازنة.

ويف اجلانب ال�سحي هدفت ال�سيا�سة اإىل خف�ض معدلت وفيات 

الأطفال الر�سع والوفيات النفا�سية، وتطوير اخلدمات واملرافق 

ركزت  التعليم  ويف  الــولدة.  عند  املتوقع  العمر  ورفع  ال�سحية، 

ال�سيا�سة على رفع معدلت ال�ستيعاب يف التعليم والق�ساء على 

على  اأي�سا  ال�سودانية  ال�سكانية  ال�سيا�سة  ا�ستملت  كما  الأمية. 

مو�سوع متكني املراأة وتعزيز مكانتها وم�ساركتها يف املجتمع يف 

كافة املجالت.

القومي  للمجل�ض  اللكرتوين  املوقع  زيارة  املعلومات ميكن  للمزيد من 

http://www.npc.gov.sd :لل�سكان على الرابط التايل

مرجعي  كتاب  تاأليف  اإىل  يهدف  وطني  معريف  م�سروع  هو   

اإن�سانا وطبيعًة.  تتعلق بعمان  �سامل ي�سم مداخل مو�سوعية 

ت�ستهدف املو�سوعة العمانية القارئ العام مثل طلبة املدار�ض 

املهتمني  والقراء  والباحثني  واملعاهد  والكليات  واجلامعات 

الذين يبحثون عن معلومات وحقائق تتعلق بعمان.

الإن�سانية  املجالت  يف  خمتلفة  موا�سيع  املو�سوعة  تتناول 

اإليها  تتطرق  التي  الإن�سانية  املوا�سيع  ومن  والطبيعية، 

وخ�سائ�سه  العماين  املجتمع  عن  موا�سيع  املو�سوعة 

والأن�سطة الجتماعية والقت�سادية والثقافية التي ميار�سها 

التقليدية  والألعاب  والفنون  واحلرف  العادات  مثل  ال�سكان 

وغريها، بالإ�سافة اإىل مداخل يف التاريخ العماين باأحداثه 

و�سخ�سياته، ومداخل عن القت�ساد يف عمان والعلم والعلماء 

والآداب وغريها من املو�سوعات. 

تتعلق  مداخل  املو�سوعة  فت�سم  الطبيعية  املجالت  يف  اأما 

والظواهر  اجليولوجية  وخ�سائ�سها  العمانية  بالأر�ض 

ت�سم   كما  عمان،  يف  املوجودة  البيئات  واأنواع  الطبيعية 

مداخل عن احليوانات والنباتات املنت�سرة يف اأر�ض عمان.

واملو�سوعية  بال�سمولية  العمانية  املو�سوعة  مداخل  تت�سف 

والدقة واحلياد يف تقدمي املادة العلمية، ويتعا�سد يف الو�سول 

اإىل هذه ال�سفات نوعان من البيانات التي توؤلف املدخل هما: 

بيانات ن�سية تتمثل يف الن�ض احلريف للمدخل، وبيانات غري 

واجلداول  واخلرائط  ال�سور  من  جمموعة  يف  تتمثل  ن�سية 

م�ستقال  مدخل  كل  يكون  بحيث  التو�سيحية،  والر�سومات 

بذاته وحميطا بكل جوانب املو�سوع الذي يتناوله.

جمموعة  العمانية  املو�سوعة  مداخل  اإعداد  يف  �ساهم  وقد 

من  نخبة  اإىل  بالإ�سافة  املخت�سني  والباحثني  الكتاب  من 

م�ساعدي الباحثني العمانيني.



  الأهداف السضكانية يف ا�ضرتاتيجية التنمية طويلة املدى الأوىل

  قضضية العدد   

تبنت ال�سلطنة منذ انطالقة نه�ستها احلديثة يف بداية ال�سبعينات اأ�سلوب التخطيط العلمي 

منهاجا لت�سريع وتائر التنمية ال�ساملة، وقامت العملية التخطيطية على خطط طويلة املدى 

متو�سطة  البالد وخطط خم�سية  وتنمية  لتطوير  الرئي�سية  الإ�سرتاتيجية  التوجهات  تو�سح 

الأهداف  وترجمة  لتحقيق  ت�سعى  ومتكاملة  ومتناغمة  متالحقة   ) �سنوات  )خم�ض  املدى 

طويلة املدى للتنمية.

من  حتقيقها  نحو  ال�سلطنة  �سعت  التي  التنموية  الأهداف  اأحد  ال�سكانية  الأهداف  وتعترب 

املن�سود  التغيري  لإحداث  وذلك  اخلم�سية  واخلطط  التنموية  ال�سرتاتيجيات  هذه  خالل 

اإ�سرتاتيجية التنمية الأوىل  يف حياة ال�سكان. ومنذ عام 1975م بداأ هذا التوجه يتبلور يف 

من اإطارها اإعداد اأربع خطط خم�سية غطت عقدين من الزمان.  )1975-1995م( والتي �سُ

ومتثلت الأهداف ال�سكانية الطويلة املدى لتلك الإ�سرتاتيجية:

1.الهتمام بتنمية املوارد الب�سرية املحلية حتى تتمكن من القيام بدورها كامال يف القت�ساد 

العماين .

2.توزيع ال�ستثمارات جغرافيا بحيث تعود بالنفع على خمتلف مناطق البالد و�سائر اأهلها 

وحتى يزول التفاوت يف م�ستوى املعي�سة بني خمتلف املناطق مع اإيالء اأولوية خا�سة للمناطق 

الأقل تقدما يف الوقت احلا�سر. 

3.دعم وتنمية املراكز ال�سكانية احلالية واملحافظة عليها من خطر الهجرات اجلماعية اإىل 

املراكز ال�سكانية الكثيفة.

اأن�سطة وبرامج هدفت  وا�ستملت اخلطط اخلم�سية الأربع خالل الفرتة )1975-1995م( 

هذه  اأهداف  من  وحتقيقه  اأجنازه  مت  ما  وبتقييم  ال�سكانية.  الأهداف  هذه  حتقيق  اإىل 

ال�سرتاتيجية يتبني اأن ال�سلطنة قد متكنت من حتقيق هذه الأهداف حيث ارتفعت اأعداد 

الطلبة امللتحقني باملدار�ض، وحت�سن م�ستوى اخلدمات ال�سحية املقدمة لل�سكان مما انعك�ض 

الفرد  دخل  ارتفع  كما  امليالد.  عند  املتوقع  العمر  وارتفاع  الوفيات  معدلت  انخفا�ض  يف 

العماين لي�سل اىل م�ستويات ال�سريحة العليا من جمموعة الدول متو�سطة الدخل.

                                                          
                                                                           اأحمد عو�ض اليعقوبي

                                                                                              اإح�سائي 

                                                                    باملديرية العامة لالإح�ساءات الجتماعية

يوم النهضضة 23  يوليو 

حينما يحتفل �سعب باأيامه املجيدة اخلالدة اإمنا يحتفل بتاريخ طويل من 

الكفاح والت�سحيات وهو بذلك يوؤكد العزم الأكيد واملتجدد لبناء النه�سة 

مبختلف مظاهرها ومتطلباتها.

وحني بزغ فجر الثالث والع�سرين من يوليو من عام 1970م كانت عمان 

على موعد مع اإ�سراقة طيف طموح منقطع النظري، فقد كانت الكلمات 

عانى  �سعبا  ومطمئنة  الأمل  باعثة  اليوم  ذلك  ال�سامي يف  للنطق  الأوىل 

ميكن  ما  باأ�سرع  �ساأعمل  ال�سعب  »اأيها  جاللته:  قاله  مما  وكان  الكثري، 

جلعلكم تعي�سون �سعداء من اأجل م�ستقبل اأف�سل«.

وعندما يتجدد هذا اليوم من كل عام فاإن ال�سعب العماين يتذكره بكل 

الفخر والعتزاز. وياأتي يوم الثالث والع�سرين من يوليو من عام 2010م 

وال�سموخ،  الرقي  من  عاما  اأربعون  عمرها  جبارة  نه�سة  ق�سة  ليحكي 

جمددا  العظيم،  الوطن  هذا  اأر�ض  من  �سرب  كل  يف  والتعمري  والبناء 

بذلك الولء لباين هذه النه�سة ورائدها ومفجر طاقاتها ح�سرة �ساحب 

اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – والذي 

لبنات  و�سع  يف  الفاعل  اجلزء  هو  العماين  املواطن  اأن  يوؤكد  انفك  ما 

التنمية التي حتققت مبالحمها اجلامعة بني الأ�سالة واحلداثة واملعا�سرة 

الأ�سعدة  خمتلف  يف  حتققت  التي  الإجنازات  م�ستوى  يف  جتلت  والتي 

ول�سيما يف  املجالت  كافة  للمواطن يف  الفعالة  امل�ساركة  ويف  وامليادين، 

العمل الديقراطي وقد قال جاللة يف هذا الطار يف خطابة يف احلادي 

والع�سرين من اأكتوبر من عام 2003م يف افتتاح الفرتة الثالثة من جمل�ض 

عمان: » لقد اأردنا منذ البداية اأن تكون لعمان جتربتها اخلا�سة يف ميدان 

 ، الوطنية  القرارات  �سنع  يف  املواطنني  وم�ساركة   ، الدميقراطي  العمل 

احلياة  واقع  من  ثابتة  اأ�س�ض  على   ، لبنة  لبنة  بناوؤها  يتم  جتربة  وهي 

العمانية ، ومعطيات الع�سر الذي نعي�سه «.

حفظكم اهلل يا �ساحب اجلاللة، وكلل باخلري م�سعاكم، واأدامكم ذخرا 

وعزا وفخرا لعمان و�سعبها.

                                                                     طالب الوح�سي                     

                                                              باحث درا�سات �سكانية

                                                باملديرية العامة لالإح�ساءات الجتماعية

املسضتوى املعي�ضي للمواطن

منذ بزوغ فجر النه�سة املباركة عام 1970م كانت الرغبة يف تاأ�سي�ض اقت�ساد متني قادر على تلبية احتياجات البالد، وتوفري �سبل العي�ض الكرمي لأبناء هذا الوطن وال�ستغالل 

الأمثل للموارد املتاحة هي الغايات الرئي�سية للم�ساريع القت�سادية والتنموية التي اأجنزتها ال�سلطنة، وهو ما ظهر جليا من خالل اخلطط التنموية اخلم�سية املتعاقبة التي 

هدفت يف جمملها اإىل بناء اأ�س�ض متينة لالقت�ساد العماين، وال�سعي مل�ساعفة دخول الأفراد، وحتقيق التوازن بني الإيرادات والإنفاق، ورفع م�ستوى تقدمي اخلدمات ال�سحية 

والتعليمية، وتعزيز امل�ستوى املعي�سي للمواطن.

وقد اأثمرت هذه اخلطط يف ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل منذ عام 1970م ، وت�ساعف ن�سيب الفرد من الدخل القومي �سبعة اأ�سعاف ما كان عليه عام 1970م ، لي�سل اإىل 

7790 ريال عمانيا، منعك�سا ب�سورة اإيجابية على حت�سن م�ستوى دخل الأ�سر والأفراد وحت�سن الأحوال املعي�سية لالأ�سرة ول�سيما العمانية. 

ومن املوؤ�سرات التي ت�ستخدم لتتبع وتقييم م�ستوى املعي�سة قانون اإجنلز املتعلق بن�سبة ا�ستهالك الطعام من ال�ستهالك الكلي لالأ�سرة، فالأ�سر الفقرية وفقا لهذا القانون تبلغ 

ن�سبة ا�ستهالك الطعام فيها من جملة ال�ستهالك حوايل 60% فاأكرث يف حني اأن الأ�سر املرفهة تبلغ هذه الن�سبة فيها 20% كحد اأق�سى، ووفق نتائج م�سح نفقات ودخل الأ�سر 

يف ال�سلطنة عام )1999-2000م( بلغ متو�سط ح�سة الطعام حوايل 30% من اإجمايل ال�ستهالك الكلي لالأ�سرة، وانخف�ست وفق امل�سح الذي اأجري عام 

اأن اخلدمات التعليمية وال�سحية يف ال�سلطنة جمانية مما ي�سهم يف رفع ن�سبة ح�سة الطعام. كما اأظهر هذا امل�سح  )2007-2008م( اإىل حوايل 29%، مع الإ�سارة اإىل 

جتان�سًا اأكرب يف م�ستويات الإنفاق بني الأ�سر العمانية مقارنة مب�سح )1999 -2000م( انعك�ض يف �سورة حت�سن طفيف يف موؤ�سر جيني الذي يقي�ض عدالة توزيع ال�ستهالك 

يف املجتمع، حيث بلغت قيمته حوايل 33% يف امل�سح الأخري مقارنة بحوايل 35،7% وفق امل�سح ال�سابق. واأ�سبح اخلم�سني الثاين والثالث من الأ�سر العمانية يتمتعان بحوايل 

50% من اإجمايل ال�ستهالك الوطني.

اإن حت�سن هذه املوؤ�سرات وغريها لهو اأ�سدق دليل على ما حظي به املواطن العماين من اهتمام من قبل احلكومة الر�سيدة حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد 

املعظم – حفظه اهلل - الباين الرئي�سي مل�سرية التنمية يف ال�سلطنة والداعم احلقيقي لها، والذي اأوىل جل اهتمامه ل�سعبه فلم يجد اإل اأكف الولء ترتفع يف تو�سل للموىل 

القدير اأن ينعم بال�سحة والعمر املديد على هذا القائد الهمام، واأن يدمي اخلري والأمن والأمان على هذا الوطن املعطاء.

                                                                                                                                                                                                                      حمفوظ امل�سريف

                                                                                                                                                                                                                  باحث درا�سات �سكانية 

                                                                                                                                                                                                   باملديرية العامة لالإح�ساءات الجتماعية

 



هــل تعــلــــــم ؟

       اعتمـــد العلم العماين بقـــرار �سلطاين ورفع لأول مره يف 17 

دي�سمرب 1970م. 

      جاللـــة ال�سلطان اأول قائد عربي ح�سل على جائزة ال�سالم 

الدولية يف 16 اأكتوبر 1998م، وح�سل للمرة الثانية على جائزة 

ال�ســـالم من اجلمعية الدولية الرو�سية يف 18 يوليو 2007م.

       جائزة ال�سلطان قابو�ض ل�سون البيئة هي اأول جائزة عربية 

يتم منحها على امل�ستوى العاملي يف جمال حماية البيئة، فقد 

اأن�سئـــت هذه اجلائزة يف عام 1989م، وقد منحت  لأول مرة 

يف عام 1991م ملركز الدرا�سات والبحوث املك�سيكية.

        حتتـــل ال�سلطنـــة املرتبـــة الــــ19 علـــى م�ستـــوى العـــامل يف 

التقريـــر العاملي لتقنية املعلومات 2010/2009 ال�سادر عن 

املنتـــدى القت�سادي العاملي يف موؤ�ســـر ا�ستعدادها للحكومة 

اللكرتونية.

       بداأت اإذاعة �سلطنة عمان اإر�سالها للمرة الأوىل يف 30 يوليو 

1970م، اأي بعد اأ�سبوع واحد من بداأ النه�سة املباركة.

       بـــداأ تلفزيـــون �سلطنـــة عمـــان بث اإر�ساله للمـــرة الأوىل من 

م�سقـــط يف 17 نوفمـــرب 1974م ومن �ساللـــة يف 25 نوفمرب 

1975م.

www.omanet.om :امل�سدر

للم�ضاركة واإبداء الراأي يف الن�ضرة الف�ضلية اواحل�ضول على نسضخة منها الرجاء التوا�ضل عرب الربيد الإلكرتوين: 

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

دعوة للم�شاركة:

اأيام عربية وعاملية :

م�ضطلحـــات �ضكــانيــــة : 

1ـ ن�سبة الدخل التقديري لالناث اإىل الدخل التقديري للذكور 

هي ن�سبة متو�سط دخل الأنثى على متو�سط دخل الذكر، وتقا�ض على النحو التايل:

                              

                           )الدخل التقديري لالإناث يف �سنة معينة( 

                                                                                                                 100  X  الن�سبة =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

                           )الدخل التقديري للذكور يف نف�ض ال�سنة( 

امل�سدر: وزارة القت�ساد الوطني. )2006(.  دليل منهجيات موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة. �سلطنة عمان.

2ـ االإعالة العمرية للكبار

يق�سد بها ن�سبة عدد ال�سكان الذين تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث، مقابل كل 100 من ال�سكان يف 

الفئة العمرية )15-64(، وتقا�ض على النحو التايل:

                                                                 ال�سكان 65 �سنة فاأكرث

                                                                                                                                 100   X  ن�سبة الإعالة العمرية للكبار =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                    ال�سكان يف الفئة العمرية    )15-64( �سنة

امل�سدر: مركز التدريب والدرا�سات ال�سكانية جامعة �سنعاء. )2001(.  اأ�سا�سيات علم ال�سكان طرق وتطبيقات. اجلمهورية اليمنية.

اليوم الدويل ملحو الأمية                                              8 �سبتمرب

اليوم  الدويل للم�سنني                                                1 اأكتوبر

اليوم  العاملي للطفل                                                   20 نوفمرب

اليوم الدويل للق�ساء على العنف �سد املراأة              25 نوفمرب

موؤ�ضرات �ضكانية )عمان 2009م(:

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان

1
                       معدل اخل�سوبة الكلية )3.3(.

1
جملة �سكان ال�سلطنة )3.173.917( ن�سمة، منهم ) 36.4%( وافد.

3
       اإجمايل عدد احلوادث املرورية )7.253( حادثًا ت�سبب بـ )953( وفاة.

2
اإجمايل موظفي اخلدمة املدنية )126.134( منهم )88.7%( موظفًا عمانيًا. 

4
اإجمايل عدد الأرا�سي املمنوحة )27288( قطعة اأر�ض مبختلف ال�ستعمالت.

 1.وزارة القت�ساد الوطني. )2010(.حقائق واأرقام 2009.                                                   2.وزارة اخلدمة املدنية. )2010(. الإح�ساء ال�سنوي 2009.

3.�سرطة عمان ال�سلطانية. حقائق واأرقام 2010.                                                                     4.وزارة الإ�سكان. )2010(.   الكتاب ال�سنوي لإح�ساءات الوزارة 2009.

اأو�ساع املعاقني يف �سلطنة عمان

ا�ستمـــل هذا الكتيب على عدد مـــن القوانني اخلا�سة باملعاقني والتي �سدرت مبرا�سيـــم �سامية، اإ�سافة اإىل 

ا�ستعرا�ســـه ل�ســـورة اإح�سائية لهـــذه الفئة من ال�ســـكان دميوغرافيـــا و�سحيا وتعليميا وعمليـــا واجتماعيا 

وريا�سيا م�ستندا اإىل بيانات تعداد 2003م اإ�سافة اإىل اأحدث البيانات املتوفرة.

هــل تعــلــــــم ؟

       اعتمـــد العلم العماين بقرار �ســـلطاين ورفع لأول مره يف 17 

دي�سمرب 1970م. 

      جاللة ال�ســـلطان اأول قائد عربي ح�سل على جائزة ال�سالم 

الدولية يف 16 اأكتوبر 1998م، وح�سل للمرة الثانية على جائزة 

ال�ســـالم من اجلمعية الدولية الرو�سية يف 18 يوليو 2007م.

       جائزة ال�سلطان قابو�ض ل�سون البيئة هي اأول جائزة عربية 

يتم منحها على امل�ستوى العاملي يف جمال حماية البيئة، فقد 

اأن�ســـئت هذه اجلائزة يف عام 1989م، وقد منحت  لأول مرة 

يف عام 1991م ملركز الدرا�سات والبحوث املك�سيكية.

        حتتـــل ال�ســـلطنة املرتبـــة الــــ19 علـــى م�ســـتوى العـــامل يف 

التقرير العاملي لتقنية املعلومات 2010/2009 ال�ســـادر عن 

املنتدى القت�ســـادي العاملي يف موؤ�ســـر ا�ستعدادها للحكومة 

اللكرتونية.

       بداأت اإذاعة �سلطنة عمان اإر�سالها للمرة الأوىل يف 30 يوليو 

1970م، اأي بعد اأ�سبوع واحد من بداأ النه�سة املباركة.

       بـــداأ تلفزيـــون �ســـلطنة عمان بث اإر�ســـاله للمـــرة الأوىل من 

م�ســـقط يف 17 نوفمـــرب 1974م ومن �ســـاللة يف 25 نوفمرب 

1975م.

www.omanet.om :امل�سدر

للم�ضاركة واإبداء الراأي يف الن�ضرة الف�ضلية اواحل�ضول على نسضخة منها الرجاء التوا�ضل عرب الربيد الإلكرتوين: 

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

دعوة للم�شاركة:

اأيام عربية وعاملية :

م�ضطلحـــات �ضكــانيــــة : 

1ـ ن�سبة الدخل التقديري لالناث اإىل الدخل التقديري للذكور 

هي ن�سبة متو�سط دخل الأنثى على متو�سط دخل الذكر، وتقا�ض على النحو التايل:

                              

                           )الدخل التقديري لالإناث يف �سنة معينة( 

                                                                                                                 100  X  الن�سبة =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

                           )الدخل التقديري للذكور يف نف�ض ال�سنة( 

امل�سدر: وزارة القت�ساد الوطني. )2006(.  دليل منهجيات موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة. �سلطنة عمان.

2ـ االإعالة العمرية للكبار

يق�سد بها ن�سبة عدد ال�سكان الذين تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث، مقابل كل 100 من ال�سكان يف 

الفئة العمرية )15-64(، وتقا�ض على النحو التايل:

                                                                 ال�سكان 65 �سنة فاأكرث

                                                                                                                                 100   X  ن�سبة الإعالة العمرية للكبار =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                    ال�سكان يف الفئة العمرية    )15-64( �سنة

امل�سدر: مركز التدريب والدرا�سات ال�سكانية جامعة �سنعاء. )2001(.  اأ�سا�سيات علم ال�سكان طرق وتطبيقات. اجلمهورية اليمنية.

اليوم الدويل ملحو الأمية                                              8 �سبتمرب

اليوم  الدويل للم�سنني                                                1 اأكتوبر

اليوم  العاملي للطفل                                                   20 نوفمرب

اليوم الدويل للق�ساء على العنف �سد املراأة              25 نوفمرب

موؤ�ضرات �ضكانية )عمان 2009م(:

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان

1
                       معدل اخل�سوبة الكلية )3.3(.

1
جملة �سكان ال�سلطنة )3.173.917( ن�سمة، منهم ) 36.4%( وافد.

3
       اإجمايل عدد احلوادث املرورية )7.253( حادثًا ت�سبب بـ )953( وفاة.

2
اإجمايل موظفي اخلدمة املدنية )126.134( منهم )88.7%( موظفًا عمانيًا. 

4
اإجمايل عدد الأرا�سي املمنوحة )27288( قطعة اأر�ض مبختلف ال�ستعمالت.

 1.وزارة القت�ساد الوطني. )2010(.حقائق واأرقام 2009.                                                   2.وزارة اخلدمة املدنية. )2010(. الإح�ساء ال�سنوي 2009.

3.�سرطة عمان ال�سلطانية. حقائق واأرقام 2010.                                                                     4.وزارة الإ�سكان. )2010(.   الكتاب ال�سنوي لإح�ساءات الوزارة 2009.

اأو�ساع املعاقني يف �سلطنة عمان

ا�ســـتمل هذا الكتيب على عدد من القوانني اخلا�ســـة باملعاقني والتي �سدرت مبرا�ســـيم �سامية، اإ�سافة اإىل 

ا�ستعرا�ســـه ل�ســـورة اإح�ســـائية لهذه الفئة من ال�ســـكان دميوغرافيا و�ســـحيا وتعليميا وعمليـــا واجتماعيا 

وريا�سيا م�ستندا اإىل بيانات تعداد 2003م اإ�سافة اإىل اأحدث البيانات املتوفرة.


