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التعليم والتدريب والتأأهيل

اليوم العأملـــي للششبأب

عالقة النمو السشكأين بألنمو االقتصشأدي

املراأة والرجل يف اأرقأم

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

اأكدنا دوما على اهمية العلم واملعرفة وكان نهجنا املتوا�سل هو االنفتاح على م�ستجداتهما  » لقد 

االلفية  هذه  التنمية يف  لعجلة  اال�سا�سي  املحرك  واالت�ساالت هي  املعلومات  تقنية  ا�سبحت  ولقد 

املواطنني ومهاراتهم يف  لتنمية قدرات  ا�سرتاتيجية وطنية  اهتمامنا اليجاد  اأولينا  لهذا  الثالثة. 

التعامل مع هذا املجال وتطوير اخلدمات احلكومية االلكرتونية0 ونحن نتابع عن كثب اخلطوات 

الهامة التي متت على هذا ال�سعيد وندعو جميع املوؤ�س�سات احلكومية للم�سارعة اإىل تعزيز اأدائها 

املعارف  اآفاق  اإىل  بال�سلطنة  االرتقاء  اإىل  متطلعني  الرقمية  التقنية  بوا�سطة  خدماتها  وتي�سري 

قابو�س بن �سعيداحلديثة املتجددة«.

االنعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان

13 ذو القعدة 1429هـ - املوافق 11 نوفمرب 2008م

التزمـــت دول العـــامل باإعالن االألفية ال�سادر يف عام 2000 والذي حـــدد عام 2015 نهاية للمدة الزمنية 

املقـــررة لتحقيق االأهـــداف االإمنائية لالألفية، تلك االأهداف التي ت�ستمـــل على ثماين ق�سايا تنموية وهي 

الق�ساء على الفقر، وتعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني، وتخفي�س وفيات االأطفال، 

وحت�ســـني ال�سحـــة النفا�سية، ومكافحـــة فريو�س نق�س املناعـــة الب�سرية/االإيـــدز واملالريا وغريهما من 

االأمرا�س، وكفالة اال�ستدامة البيئة، واإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية.

اإن االأهـــداف االإمنائيـــة لالألفيـــة والعديد من غاياتهـــا كانت متثل اأولويات م�سمنـــة يف اخلطط التنموية 

اخلم�سيـــة بال�سلطنـــة وال�سيمـــا تلك التـــي مت اعتمادها يف عقـــد الت�سعينيات من القـــرن املا�سي اأي قبل 

اعتمادها عامليا، وقد مت التاأكيد على هذه االأهداف واعتماد العديد من امل�ساريع والربامج الوطنية التي 

ترتجمهـــا يف اخلطتـــني التنمويتني اخلم�سيتني ال�ساد�ســـة وال�سابعة واللتني واكـــب تنفيذهما العقد االأول 

مـــن هـــذا القرن، حيث كان االهتمـــام بالق�سايا ال�سكانيـــة والتنمية الب�سرية امل�ستدامـــة وتوفري الرعاية 

االجتماعيـــة للفئـــات املحتاجة وتفعيـــل م�ساركة املراأة واالهتمـــام بالبيئة من االأهـــداف الرئي�سية خلطة 

التنمية اخلم�سية ال�سابعة )2010-2006(.

وبتقييـــم ما حتقق مـــن االأهداف االإمنائيـــة، يت�سح اأن ال�سلطنـــة قد خطت خطوات وا�سعـــة وحثيثة نحو 

حتقيـــق هذه االأهداف والغايات، وا�ستطاعت اأن حتقق اإجنـــازات كبرية يف العديد منها بل اإنها جتاوزت 

عددًا من املوؤ�سرات امل�ستهدفة.

والتزامـــا مـــن ال�سطنة بتحقيـــق هذه االأهـــداف يف املدة الزمنية املحـــددة لها، �ستويل اخلطـــة التنموية 

اخلم�سيـــة الثامنة )2011 – 2015( اهتماما اأكرب لالأهـــداف التي مل يتم حتقيقها حتى االآن مع �سمان 

احلفـــاظ على املنجـــزات فيما حتقق منها، وذلك يف اإطـــار االلتزام باالإ�سرتاتيجيـــة طويلة املدى الثانية 

)1996 – 2020م( والتـــي ت�ستهـــدف تهيئة الظـــروف املالئمة لتحقيق التنويـــع االقت�سادي والعمل على 

اال�ستغالل االأمثل للموارد الطبيعية املتاحة واملوقع اجلغرايف لل�سلطنة، وتعزيز امل�ستوى املعي�سي للمواطن، 

و�سمـــان ا�ستفادة كل مواطن مـــن ثمار عملية التنمية، وتنمية املوارد الب�سريـــة وتطوير قدرات ومهارات 

املواطنـــني ملواكبة التطـــور التقني واإدارة املتغريات التـــي حتدث فيه بكفاءة عاليـــة، وت�سجيع قيام قطاع 

خا�س يتميز بالفعالية والقدرة على املناف�سة.

اأحمد بن عبد النبي مكي

 وزير االقت�ساد الوطني 

رئي�س اللجنة الوطنية لل�سكان



الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

التعليم والتدريب والتأأهيل

تتناول الدرا�سة ق�سايا عدة يف جمال تطور التعليم وخ�سائ�س ال�سكان التعليمية ب�سلطنة عمان، حيث ركزت الدرا�سة على م�سكلة االأمية )41% بني ال�سكان 15 

�سنة فاأكرث عام 1993م(،كما قامت ب�سرح تطور توزيع الطالب بني التعليم العام والتعليم الفني واملهني، وتطور معدالت االلتحاق باملراحل التعليمية املختلفة 

ح�سب اجلن�س والتق�سيمات االإدارية، اإ�سافة اإىل حتليل مقايي�س الكفاءة الداخلية للتعليم العام ونوعية التعليم من حيث كثافة الف�سل وعدد الطالب لكل معلم 

ونوعية املدار�س واملرافق. وا�ستعر�ست هذه الدرا�سة توقعات عدد الطالب يف املراحل التعليمية املختلفة على املدى الطويل واحتياجاتهم التعليمية وال�سغوط 

والربامج  وال�سيا�سات  والتدريب،  التعليم  اأولويات وحتديات قطاع  بتحليل  قامت  ال�سريع، كما  ال�سكاين  النمو  الناجمة عن  التعليم  نوعية  وعلى  املوارد  على 

احلالية املتعلقة بالتعليم والتدريب والتاأهيل، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار )التعليم غري النظامي( والتدريب داخل املوؤ�س�سات. وقد خل�ست هذه الدرا�سة 

اإىل عدد من املقرتحات والتو�سيات حول حت�سني وتطوير التعليم يف جانبيه الكمي والنوعي، حيث اأو�ست باإن�ساء هيئة وطنية عليا لالإ�سراف على توجيه التعليم 

العايل والتن�سيق بني اجلامعات واملعاهد احلكومية واخلا�سة، وو�سع ال�سيا�سات واخلطط والربامج التي تهدف اإىل �سمان جودة املخرجات وتفادي الهدر، 

والقدرة على تقييم املخرجات، كذلك اقرتحت تكوين جمال�س اأو جلان قطاعية للتدريب املهني ملختلف قطاعات املهن، واختتمت الدرا�سة بتقدمي ت�سورات 

حول االإجراءات والربامج لتحقيق االأهداف املقرتحة.

ها نحن ن�ستكمل معك عزيزي القارئ ا�ستعرا�س الدرا�سات املرجعية لالإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان، ونكون بهذا العدد قد اأنهينا معك ن�سف الدرا�سات التي 

اأعدها املكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان مب�ساركة ممثلني ملختلف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية بال�سلطنة يف الفرتة )2000-2002م(. ومو�سوعنا عن 

الدرا�سة الرابعة بعنوان: 

االإ�شرتاتيجية السشكأنية لدول 

جملسس التعأون 

املحاور  بتناول  )اخلام�س(  ال�سابق  العدد  يف  بداأنا 

ال�سكانية لدول جمل�س  ال�سيا�سات  التي تتحدد فيها 

ال�سيا�سات  هــذه  ترتجم  حيث  اخلليجي،  التعاون 

اإىل  ال�سكانية  لال�سرتاتيجية  االأ�سا�سية  املرتكزات 

�سيغ ت�ساهم يف توجيه م�سرية العمل التنفيذي نحو 

االأهداف العامة، وقد تناولنا حمور ال�سكان بنوع من 

التف�سيل. ويف هذا العدد نتطرق اىل املحور الثاين 

هذا  يت�سمن  حيث  ال�سكانية  الرتكيبة  حمــور  وهــو 

االآتي: يف  نوجزها  ال�سيا�سات  من  جمموعة  املحور 

1.ا�ستقدام العمالة الوافدة وفق معايري حمددة من

اأعمار يف  العمالة  تركز  ي�سمن  مما  العمر،  حيث    

ـــا. ـــه ب يــــعــــمــــلــــون  ـــــي  ـــــت ال املـــــهـــــن  تــــنــــا�ــــســــب    

عند الوافدة  للعمالة  التعليمي  امل�ستوى  2.مراعاة 

    االإ�ستقدام.

اخلا�س. بالقطاع  العمل  على  املواطنني  3.ت�سجيع 

4.تر�سيد وتقنني ا�ستقدام العمالة املنزلية، وايجاد

ــة ــعــمــال ــاء عـــلـــى ظــــاهــــرة ال ــ�ــس ــق ــل   االآلـــــيـــــات ل

املـــجـــلـــ�ـــس. دول  يف  ــــة  ــــظــــامــــي ــــن ال غــــــري    

موؤ�شسشأت بحثية يف جمأل السشكأن والتنمية

جملسس السشكأن الدويل

 

التجأرب العربية يف السشيأ�شة السشكأنية

مصشر )املجلسس القومي للسشكأن(

بداأ احلديث عن امل�سكلة ال�سكانية يف م�سر منذ الثالثينيات 

اال�سالم  اأن  عام 1937   امل�سرية  الديار  مفتي  اأعلن  عندما 

لل�سيا�سة  احلقيقي  املولد  اأن  اإال  االأ�سرة ،   بتنظيم  ي�سمح 

ال�سكانية مب�سر كان يف عام  1962 من خالل االإعالن عن 

ان�ساء  مت  حيث  االأ�سرة  لتنظيم  حكومي  ر�سمي  تاأييد  اأول 

الربنامج  ثم  عــام  1965،   اال�سرة  لتنظيم  االأعلى  املجل�س 

القومي لتنظيم اال�سرة يف عام  1966. ويف عام 1986م مت 

ومت  لل�سكان«،  القومية  »ال�سيا�سة  لوثيقة  الر�سمي  االعتماد 

حتديثها عام 2000م من قبل وزارة ال�سحة وال�سكان. 

ــقــومــي لــلــ�ــســكــان »اخلطة  ـــد تــبــنــى مـــوؤخـــرا املــجــلــ�ــس ال وق

للفرتة  العربية«  م�سر  جمهورية  يف  لل�سكان  االإ�سرتاتيجية 

)2007- 2019( لتفعيل اجلهود الوطنية يف مواجهة الزيادة 

اإىل  الر�سمية  امل�سرية  االإح�ساءات  ت�سري  حيث  ال�سكانية، 

 )75،1( حوايل  بلغت   2008 ملنت�سف  ال�سكان  تقديرات  اأن 

 )1،9( حــوايل  �سنويا  املواليد  عدد  يبلغ  كما  ن�سمة،  مليون 

لل�سكان  اال�سرتاتيجية  اخلطة  فاإن  هنا،  ومن  مولود.  مليون 

الكلي اىل )2،4( طفل لكل  بلوغ معدل اخل�سوبة  ت�ستهدف 

امراأة بحلول عام 2012 و)2،1( طفل لكل امراأة بحلول عام 

.2017

حماور  اأربعة  على  لل�سكان  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  ا�ستملت 

اأ�سا�سية وهي دعم الرتابط بني التوجهات ال�سكانية والتنمية 

اخلا�سة  والتقومي  والتقييم  املتابعة  نظام  وتفعيل  ال�ساملة، 

االإعالمية  التغطية  وا�ستمرار  وزيــادة  ال�سكانية،  باالأو�ساع 

للخدمات ال�سحية الوقائية، وتفعيل دور القيادات ومتخذي 

االأ�سرة  مفهوم  لتبني  الدين  وعلماء  االأهلي  والقطاع  القرار 

ال�سغرية واالرتقاء ب�سحة املراأة.

لل�سكان يف  االإ�سرتاتيجية  املعلومات عن اخلطة  من  للمزيد 

جمهورية م�سر العربية ميكن االإطالع على املوقع االإلكرتوين 

       http://www.npc.gov.eg  :للمجل�س

ربحية،  غري  دولية  كمنظمة  1952م  عام  املجل�س  تاأ�س�س    

مقرها الرئي�سي مدينة نيويورك، وتتوزع مكاتبها يف 18 دولة 

اإال اأن برامج املجل�س تنفذ يف اأكرث من 50 دولة، حيث يعمل 

به ما يزيد عن 540 موظف واأغلب العاملني يف املجل�س من 

العلوم  واملتخ�س�سني يف  العالية  العلمية  الدرجات  اأ�سحاب 

ال�سكانية املختلفة.

حياة  نوعية  حت�سني  يف  للمجل�س  الرئي�سي  الهدف  يتمثل     

كامل  تطوير  من  وجدوا  اأينما  االأفراد  ومتكني  االأ�سخا�س 

الرفاه  النهو�س مب�ستوى   اإىل  اأي�سا  يهدف  كما  اإمكاناتهم، 

جميع  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  لالأجيال  االإجنابية  وال�سحة 

مرجعا  عاما   50 من  والأكرث  املجل�س  ويعترب  العامل.  اأنحاء 

نق�س  وفريو�س  االإجنابية،  بال�سحة  اخلا�سة  للدرا�سات 

اإىل  اإ�سافة  االجتماعي،  والنوع  الفقر  وموا�سيع  املناعة، 

ال�سباب واملراهقني.

    يقوم علماء املجل�س واملخت�سني بتنفيذ اأن�سطة يف خمتلف 

املجاالت ال�سكانية والتي تتمثل يف تطوير و�سائل منع احلمل 

كذلك  االإجنابية،  ال�سحة  لتح�سني  املنتجات  من  وغريها 

االأ�سرة،  تنظيم  خدمات  نوعية  بتح�سني  املتعلقة  االأن�سطة 

وال�سلوكيات  بال�سحة  املتعلقة  البحوث  اإجراء  اإىل  اإ�سافة 

املتعلقة  والق�سايا  ووظيفتها،  االأ�سرة  وتركيبة  االإجنابية، 

بالنوع االجتماعي، واالأ�سباب وراء النمو ال�سكاين وعواقبه، 

وتعزيز املوارد املهنية يف البلدان النامية، والتعاون يف جمال 

البحوث واملكافاآت والزماالت والتدريب، هذا باالإ�سافة اإىل 

العديد من املهام االأخرى. 

املوقع  على  االإطالع  ميكن  املجل�س  عن  املعلومات  من  ملزيد 

www.popcouncil.org : االلكرتوين



 الوقأية خري من العالج  

  ق�شية العدد   

اأن  اإىل  املتحدة  باالأمم  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة  واإح�ساءات  تقارير  ت�سري 

العامل يتجه اإىل ال�سيخوخة. فمن املتوقع اأن يكون عدد امل�سنني عام 2040م اأكرب من عدد 

االأطفال يف العامل والأول مرة يف التاريخ الب�سري وذلك نتيجة النخفا�س معدالت اخل�سوبة 

الوفيات وما ي�ساحبها من ارتفاع توقعات العمر عند  عامليا من جهة، وانخفا�س معدالت 

امليالد من جهة اأخرى.

وي�ساحب هذا التغري يف هياكل االأعمار تغريا يف اأمناط املرا�سة من االأمرا�س ال�سارية اإىل 

القلب واالأوعية الدموية وال�سرطانات وال�سكري وغريه. فوفقا  االأمرا�س املزمنة كاأمرا�س 

الوفيات على نطاق  ال�سارية يف حوايل 60% من  العاملية ت�سببت االأمرا�س  ملنظمة ال�سحة 

العامل وحوايل 72% من الوفيات يف بلدان الدخل املتو�سط، ومن املتوقع اأن يزداد عبء هذه 

االأمرا�س على الدول م�ستقبال مع تنامي حجم التح�سر واملدنية فيها وارتفاع عدد �سكانها 

ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  وتعزيز  لتطوير  كبرية  اأعباء  الدول  يحّمل  الذي  االأمر  امل�سنني. 

لتتمكن من تلبية االحتياجات ال�سحية املتغرية واملتنامية يف جمتمعاتها من خدمات عالجية 

ورعاية وقائية والرتويج ال�سحي واالإدارة طويلة االأجل لالعتالالت املزمنة، مع االأخذ بعني 

عالج  تكاليف  كثريا  تفوق  والتي  املزمنة  االأمرا�س  لعالج  املادية  التكلفة  ارتفاع  االعتبار 

اأمرا�س الطفولة والطفيليالت واالأمرا�س ال�سارية املختلفة. 

ظهور  �سهدت  املتقدمة  الدول  فاإن  العامل،  يف  املرا�سة  و�سع  مبتابعة  للمخت�سني  ووفقا 

اأما الدول النامية فقد  االأمرا�س املزمنة منذ حوايل قرن من الزمان وكان منوها بطيئا، 

بدا ظهور هذه االأمرا�س فيها متاأخرا اليتجاوز ثالثة عقود من الزمان اإال اأن منو معدالت 

ال�سلوكية  االأمناط  بع�س  انت�سار  ذلك  يف  اأ�سهم  وقد  �سريعا.  كان  بها  املرتبطة  املرا�سة 

كقلة احلركة وتناق�س الن�ساط البدين، وزيادة الوزن والبدانة، وا�ستخدام التبغ، وتعاطي 

امل�سروبات الروحية، وزيادة االإقبال على النظم الغذائية غري ال�سحية واملتمثلة يف الوجبات 

ذات القيمة الغذائية املنخف�سة وال�سعرات احلرارية املرتفعة، وا�ستخدام الزيوت النباتية 

املهدرجة واالأطعمة ال�سكرية وامل�سروبات الغازية. 

اأكرث اال�سرت اتيجيات فعالًية من حيث التكاليف خلف�س العبء املتنامي لالأمرا�س  وتعترب 

املزمنة غري ال�سارية هي احلد من انت�سار عوامل اخلطر املرتبطة بهذه االأمرا�س من خالل 

تبني �سلوكيات جمتمعية �سحية، فالوقاية خري من العالج .

                                                                                      �سو�سن اللواتية

                                                                             امل�سرفة على املكتب الفني 

                                                                               اللجنة الوطنية لل�سكان

اليوم العأملي للششبأب 

ال�سباب  عن  امل�سوؤولني  للوزراء  العاملي  املوؤمتر  قدمها  تو�سية  على  بناء 

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأعلنت   8-12/اأغ�سط�س/1998م(،  )ل�سبونة، 

املتحدة يف دي�سمرب 1999م تخ�سي�س يوم 12 اأغ�سط�س من كل عام يوما 

دوليا لل�سباب، يتم االحتفال فيه حتت �سعار متجدد �سنويا للرتكيز على 

ق�سايا ال�سباب املتنوعة.

   وقد حدد ال�سباب وفقا ملنظومة االأمم املتحدة، بال�سكان يف الفئة العمرية 

)15-24( �سنة، غري اأن جامعة الدول العربية قامت بتمديد هذه الفئة 

الرتكيز على ق�سايا  العربية  للدول  يت�سنى  �سنة حتى  لت�سمل )29-15( 

العمل وتاأ�سي�س االأ�سرة. ووفقا لهذا التعريف، ي�سكل ال�سباب حوايل %34 

الر�سيدة  اأولت احلكومة  ال�سلطنة عام 2008م. وقد  اإجمايل �سكان  من 

اهتماما كبريا بفئة ال�سباب وجعلتهم �سمن اأولوياتها منذ ال�سنوات االأوىل 

للنه�سة املباركة اإميانا باأن ال�سباب هم م�سدر قوة للتنمية االقت�سادية 

واالإجتماعية، ويعول عليهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للبالد. فقد مت 

1995(  مت  االأوىل )1976-  املدى  التخطيط طويلة  ا�سرتاتيجية  خالل 

تخ�سي�س عامني لل�سباب هما: 1981م كعام لل�سبيبة العمانية، و1993م 

يف  اأكرب  ب�سورة  بال�سباب  احلكومي  االهتمام  وتبلور  لل�سباب.  كعام 

اال�سرتاتيجية طويلة املدى الثانية )1996-2020( من خالل تخ�سي�س 

التطور  مواكبة  لت�ستطيع  العمانية  الب�سرية  املوارد  بتنمية  خا�س  حمور 

علما  عالية.  بكفاءة  حتدث  التي  التغريات  واإدارة  والتكنولوجي،  التقني 

باأن هذا االهتمام امللمو�س بال�سباب يف اخلطط الوطنية �سبق ب�سنوات، 

عام  يف  كان  والذي  لل�سباب  العاملي  العمل  لربنامج  الدويل  االعتماد 

2000م.

                                                                 كوثر الفار�سي

                                       اح�سائية باملكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان                                                                   

      

عالقة النمو السشكأين بألنمو االقتصشأدي

اإن النمو ال�سكاين يعك�س التنمية االقت�سادية بعدة طرق، ويعتمد ذلك على طبيعة معدل النمو، فالزيادة ال�سريعة يف ال�سكان رمبا حتفز الطلب على اخلدمات وال�سلع اإذا 

كانت الدخول تنمو مبعدل اأعلى من ال�سكان مما يبقي قوة االإنفاق لكل فرد عند م�ستوى ثابت تقريبًا. بينما يف حالة انخفا�س معدالت الدخل عن النمو ال�سكاين، ف�سيميل 

ن�سيب الفرد من الدخل اإىل االنخفا�س. اإن ال�سلة بني النمو ال�سكاين والنمو االقت�سادي ميكن متابعتها اأي�سًا يف ال�سيناريو الذي تكون فيه القوى العاملة متزايدة فاإن كان 

االقت�ساد اأي�سًا ي�سهد تو�سعًا فاإن القوى العاملة لن ت�ساعد يف املحافظة على معدل النمو فح�سب بل اأنها اأي�سًا رمبا تعطي دفعة الجتذاب اال�ستثمار االأجنبي. ومن ناحية اأخرى 

اإن كان النمو االقت�سادي ال يتما�سى مع التو�سع يف القوى العاملة، ف�سيوؤدي ذلك اإىل ارتفاع م�ستويات الباحثني عن العمل، والباحثني عن العمل اجلزئي، واإىل تراجع م�ستويات 

ح�سة الفرد من الدخل وقد ينخف�س االدخار واال�ستثمار اإن كانت ن�سبة كبرية من املخرجات يتم توجيهها لدعم قطاع كبري من ال�سكان، اأو كانت ال�سيا�سة احلكومية تتيح 

�سيا�سات ا�سترياد متحررة، باخت�سار اإن العالقة بني النمو ال�سكاين والنمو االقت�سادي متعددة ومعقدة.

  لقد كتب الكثري حول هذه امل�سائل وحتتوي العديد من كتب االقت�ساد معاجلات مو�سعة لل�سالت بني النمو ال�سكاين والتنمية االقت�سادية. لقد وجدت العديد من الدرا�سات

اأن انخفا�س معدل النمو ال�سكاين قد لعب دورًا مهما يف التنمية االقت�سادية يف العديد من الدول االآ�سيوية، مثل كوريا اجلنوبية، تايوان، تايالند، �سنغافورة، اإندوني�سيا 

وماليزيا وذلك بتوجيه الفائ�س املايل للتنمية امل�ستدامة وا�ستيعاب الداخلني ل�سوق العمل بالقوى العاملة املنتجة ) ا�ستغالل الفر�سة الدميغرافية(. 

وبالرغم من اأن جميع هذه الدول قد ات�سمت ب�سيا�سات اقت�سادية ذات توجه ت�سديري من اأجل حتقيق اأمثلية التنمية، اإال اأن اآثار النمو ال�سكاين لديها لعبت دورًا حموريًا 

يت�سح فيما يلي:

1.اأدى تراجع اخل�سوبة اإىل تباطوؤ النمو يف عدد االأطفال يف �سن التعليم. وقد اأتاح ذلك للخدمات التعليمية االإبقاء على امل�سروفات التعليمية على م�ستوى عاٍل، من اأجل

   زيادة معدالت االلتحاق يف اأو�ساط القطاعات االأقل غنى من ال�سكان حتى ارتفع م�ستوى ن�سيب الفرد العام وحت�سنت جودة اخلدمات التعليمية املقدمة لكل طفل.

2.ازدادت املدخرات نظرًا النخفا�س حجم االأ�سرة ومع انخفا�س معدالت االإعالة اأ�سبحت االأ�سر يف و�سع اأف�سل ميكنها من ادخار ن�سبة اأكرب من دخلها، وبداأت هذه 

   املدخرات يف االإحالل حمل راأ�س املال االأجنبي كم�سدر رئي�سي لال�ستثمار املحلي. 

3.اإن تراجع اخل�سوبة قد اأدى حتمًا اإىل تباطوؤ النمو يف القوى العاملة، ونتيجة لذلك ارتفع كل من االأجر واال�ستثمار الراأ�سمايل لكل عامل. ولكن جتدر االإ�سارة اإىل اأن هذا 

    حدث على وجه التحديد يف اقت�ساديات » النمور« يف جنوب و�سرق اآ�سيا. 

وكما �سهدنا فاإن تاأثري النمو ال�سكاين املت�سارع على النمو االقت�سادي يعتمد على عدة عوامل ومن ال�سعب على الذين در�سوا هذه العالقة اأن يجدوا روابط وا�سحة وذلك الأن 

العوامل التي توؤثر على النمو االقت�سادي تتباين فيما بني الدول، مثلما تتباين معدالت منو ال�سكان.

ملزيد من املعلومات حول هذه الدرا�سات اأنظر اإىل مقررات  موؤمتر حول ال�سكان ومعجزة �سرق اآ�سيا 7-10 يناير 1997م. 

                                                                                                                                                                                            د. خليفة بن عبداهلل بن حمد الربواين

                                                                                                                                                                   القائم باأعمال مدير عام االح�ساءات االجتماعية



هــل تعــلــــــم ؟

قد يواجه بلد واحد من كل �ستة بلدان حاالت نق�س يف االأغذية كل 

1
عام ب�سبب حاالت اجلفاف ال�سديدة.

اأن عـــدد �ســـكان دولتي ال�ســـني والهند جمتمعة يبلغ حـــوايل2.5 بليون 

 
2

ن�سمة، وهو ما ي�سكل ثلث �سكان العامل تقريبا. 

اأن هناك بليون فرد يعانون اجلوع، وحوايل 13 مليون طفل يف العامل ميوتون 

�سنويًا قبل اليوم اخلام�س من ميالدهم ل�سوء الرعاية اأو �سوء التغذية 

2
اأو �سعـــف احلالة ال�سحية للطفـــل اأو االأم نتيجة الفقر اأو املر�س.

3
اأن واحد من اأ�سل خم�سة اأ�سخا�س يف العامل يعاين مناالأمّية. 

قد يتعر�س ما ت�سل ن�سبته اإىل 30%  من االأنواع النباتية واحليوانية 

لالإنقرا�س اإذا جتاوزت الزيادة يف معدالتدرجة احلرارة العاملية 

1
2.5 درجة مئوية.

 
2

اأن هناك 2 بليون �سخ�س يف العامل يعي�سون حتت خطالفقر. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان.)2009(. حالة �سكان العامل 2009.

.http://ar.wikipedia.orgwiki  2-موقع ويكيبيديا املو�سوعة احلرة

 .www.unesco.org/ar/literacy 3-موقع اليون�سكو

للمششأركة واإبداء الراأي يف النششرة الفصشلية اواحلصشول على نسشخة منهأ الرجأء التوا�شل عرب الربيد االإلكرتوين: 

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

دعوة للم�شاركة:

اأيأم عربية وعأملية :

مصشطلحـــأت �شكــأنيــــة : 

1.حجم ال�سكان 

جمموع االأفراد القاطنني يف حدود الدولة يف تاريخ معني �سواء كانوا يتمتعون ب�سفة املواطنة للدولة اأم كانوا 

جمرد مقيمني اإقامة دائمة اأو موؤقتة، ويتم احل�سول على عدد ال�سكان يف بلد ما با�ستخدام الطرق التالية:

القيام باإجراء تعداد �سكاين وذلك كل خم�س اأو ع�سر �سنوات.

امل�سوح الدميوغرافية خالل فرتات زمنية معينة.

التقديرات ال�سكانية خالل منت�سف العام.

2.م�ساحة االأرا�سي املتاأثرة بالت�سحر

يتم ر�سد م�ساحة االأرا�سي التي تعر�ست للت�سحر وتدهور غطاوؤها النباتي جراء �سوء اال�ستخدام وتغيري 

النظم البيئية �سنويا على النحو التايل:

                                     )م�ساحة االأرا�سي املتاأثرة بالت�سحر(

100 x  ن�سبة الت�سحر  =       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       )امل�ساحة الكلية الأرا�سي الدولة(

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

اليوم الدويل لالأ�سر                                  15 مايو

يوم البيئة العاملي                                      5 يونيو

اليوم العاملي لل�سكان                                11 يوليو

اليوم العاملي ملحو االأمية                            8 اغ�سط�س

اليوم العاملي لل�سباب                                 12 اغ�سط�س

موؤ�شرات �شكأنية )عمأن 2008م(:

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان

                                                                  متو�سط عدد الطالب يف الف�سل بالتعليم العام )احلكومي فقط( 127   
1

جملة �سكان ال�سلطنة 2،867،428

  
2

                                    ن�سبة االأطفال ذوي وزن والدي منخف�س من اإجمايل املواليد اأحياء 9.2
1

عدد امل�سابني العمانيني يف احلوادث املرورية 8،621

 
3

عدد الدرا�سني يف مراكز حمو االأمية 10،990

  1.وزارة االقت�ساد الوطني. )2009(. الكتاب االح�سائي ال�سنوي 2009.                                                       2.وزارة ال�سحة. )2009(. حقائق �سحية 2008.

3.وزارة الرتبية والتعليم. )2009(. الكتاب ال�سنوي لالح�ساءات التعليمية 2009/2008

املراأة والرجل يف اأرقام

ي�ستعر�ـــس هذا الكتيـــب بع�س البيانـــات املق�سمة ح�سب النـــوع االجتماعـــي واملو�سحة باالأ�ســـكال البيانية، 

ويحتوي هذا الكتيب على ثمانية موا�سيع تو�سح و�سع املراأة والرجل رقميًا يف �سلطنة عمان، وهي على النحو 

التايل: )ال�سكان، احلالة الزواجية، التعليم، التعليم العايل، برنامج حمو االأمية، ال�سحة، العمل، امل�ساركة 

ال�سيا�سية(، كما يوجد يف نهاية الكتيب بع�س التعاريف املهمة واملتعلقة باملوا�سيع املدرجة فيه.


