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سسكان السسلطنة: ماضسيًا وحاضسرًا ومسستقباًل

املعهد الدويل لعلوم السسكان

 )DevInfo(قاعدة املوؤشسرات

اليوم الدويل لالأسسر
العالقة بني السسكان والصسحة

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

 »تعلمون مدى اهتمامنا بتطوير املوارد الب�شرية وحتقيق فر�ص اأف�شل واأكرث لأبنائنا ال�شباب 

وبناتنا ال�شابات يف التعليم والتدريب والتوظيف بحيث يكاد يكون هذا بندا ثابتا يف كل خطاب 

نتوجه به اإليكم ومن خاللكم اإىل جميع اأهل عمان. ول غرو يف ذلك فالإن�شان هو قاعدة البناء 

احل�شاري واأ�شله ال�شيل وبدونه ل تقوم ح�شارة يرجى لها التطور وال�شتمرار. لذلك فاإننا 

جندد تاأكيدنا على هذا اجلانب الهام من جوانب تطوير املجتمع وحتديثه«

والتنمية” مع احتفاء العامل بيوم البيئة  يتزامن �شدور هذا العدد من ن�شرة “ال�شكان 

اأول موؤمتر عاملي  انعقاد  الذي ي�شادف اخلام�ص من يونيو من كل عام، ذكرى  العاملي 

للبيئة يف مثل هذا اليوم من عام 1972م مبدينة ا�شتوكهومل بال�شويد وم�شادقة اجلمعية 

العامة لالمم املتحدة يف اليوم ذاته على قرار تاأ�شي�ص برنامج الأمم املتحدة.

وياأتي �شعار الحتفال هذا العام “كوكبك يحتاجك! فلنتحد لنكافح تغري املناخ” دليال 

على اهتمام العامل بق�شية التغريات املناخية والآثار املرتتبة عليها وعلى �شحة الن�شان 

والبيئة املحيطة به، وعلى اجلهود املبذولة يف هذا اجلانب.

الق�شايا  الدويل يف حل  املجتمع  لتتواكب مع توجهات  ال�شلطنة احلثيثة  وتاأتي جهود 

البيئية وخ�شو�شا ق�شية التغريات املناخية من خالل جملة من ال�شيا�شات والجراءات 

�شاحب  ح�شرة  مولي  لدن  من  �شام  باهتمام  تنفيذها  على  وحتر�ص  و�شعتها  التي 

اجلاللة ال�شلطان قابو�ص بن �شعيد املعظم – حفظه اهلل- الذي يحر�ص على اأن تتوافق 

اجلهود املت�شلة بالتنمية القت�شادية والجتماعية مع العناية املتوا�شلة بالبيئة و�شون 

مواردها الطبيعية.

اأن ت�شاهم هذه الن�شرة يف دعم اجلهود املبذولة يف �شبيل احلفاظ على مكت�شبات  اآمال 

الرثوة الطبيعية والبيئية و�شول لتحقيق التنمية امل�شتدامة.

               ال�شيد حمود بن في�شل البو�شعيدي

وزير البيئة وال�شوؤون املناخية      

قابوسس بن سسعيد

االنعقاد السسنوي ملجلسس ُعمان 22شسوال 

1427ه – املوافق 14 نوفمرب 2006م



الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

اإن من اأهم مقومات التخطيط ال�صليم واجلاد لإعداد ا�صرتاتيجية �صكانية قابلة للتطبيق هو حتليل الواقع والتعرف على كافة التحديات وال�صعوبات والعوامل 

املوؤثرة يف الق�صايا ال�صكانية املختلفة، وهذا ما حدا باملكتب الفني للجنة الوطنية لل�صكان اإىل اإعداد ثمانية درا�صات مرجعية عام 2000م �صارك يف اإعدادها 

ممثلون ملختلف اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية بال�صلطنة. ومن هذه الدرا�صات:   

سسكان السسلطنة: ماضسيا وحاضسرا ومسستقبال

تناولت هذه الدرا�صة حتليل م�صتويات واجتاهات تباينات النمو ال�صكاين وحمدداته منذ عام 1970م، ومتابعة اجتاهات اخل�صوبة والوفيات والرتكيب العمري 

والنوعي لل�صكان، اإ�صافة اإىل حتليل التغريات يف الرتكيب الأ�صري واحلالة الزواجية خالل ال�صنوات املا�صية. وتاأثريات ال�صقاطات ال�صكانية امل�صتندة اإىل 

ثالث فر�صيات لإنخفا�ض اخل�صوبة على قطاعات التعليم وال�صحة و�صوق العمل والإ�صكان واملياه. وقد اأو�صت الدرا�صة على �صرورة العمل على حتقيق معدلت 

اقت�صادية تفوق الزيادة ال�صكانية وذلك ل�صمان حت�صني م�صتوى معي�صة ال�صكان، وال�صعي يف حتقيق التنمية القليمية حر�صًا يف خف�ض معدلت الهجرة اإىل 

املراكز احل�صرية. كما اأو�صت الدرا�صة بال�صتمرارية يف برنامج املباعدة بني الولدات وذلك للتقليل من معدلت وفيات الأطفال والأمهات، اإ�صافة اإىل توجيه 

الهتمام ليجاد توافق بني نواجت املجال التعليمي ومتطلبات �صوق العمل، وذلك من اأجل تقليل العتماد على القوى العاملة الوافدة والذي بدوره يوؤدي اإىل تغيري 

الرتكيبة ال�صكانية بال�صلطنة.

التعاون  جمل�ض  دول  بييني  التعاون  تعزيز  اإطيييار  يف 

اخلليجي يف جمال ال�صكان والقوى العاملة الوطنية،  

مت اعتماد وثيقة الإطار العام لالإ�صرتاتيجية ال�صكانية 

يف  الأعييلييى  املجل�ض  قبل  من  التعاون  جمل�ض  لييدول 

مرجعية  كوثيقة  1998م   عام  ع�صر  التا�صعة  دورته 

لهذه الدول عند و�صع �صيا�صاتها ال�صكانية مبا يخدم 

وتتلخ�ض  بينها.  ال�صيا�صات  هييذه  وتقريب  تن�صيق 

الأهداف العامة لهذه الإ�صرتاتيجية يف الآتي:

1- حتقيق التوازن يف الرتكيبة ال�صكانية وهيكل قوة العمل.

2- حتقيق توازن �صكاين يف دول املجل�ض على �صوء 

املوارد املتاحة.

3- حتقيق التنمية املتوازنة بني املناطق للحد من 

الهجرة الداخلية اإىل املدن.

توفري  خييالل  من  الب�صري  املييال  راأ�ييض  تنمية    -4

الرعاية ال�صحية والتعليم والتدريب املنا�صب.

5- تطوير النظام التعليمي مبا ي�صاير الجتاهات 

احلديثة ويلبي احتياجات العمل.

6- حتقيق ال�صتخدام الكامل والأمثل لقوة العمل 

اخلليجية.

7- زيادة معدلت امل�صاركة القت�صادية للمواطنني 

للمراأة  جديدة  عمل  جمييالت  بفتح  الهتمام  مع 

اخلليجية.

8- اإحالل العمالة اخلليجية حمل الوافدة.

�صوق  وبيانات  ال�صكانية  الإح�صاءات  تطوير   -9

العمل، وتوحيد التعاريف واملفاهيم املتعلقة بها.

االأهداف العامة لالإسسرتاتيجية 

السسكانية لدول جملسس التعاون

موؤسسسسات بحثية يف جمال السسكان والتنمية

\ املعهد الدويل لعلوم السسكان

مت اإن�صاء املعهد الدويل لعلوم ال�صكان بالتعاون بني احلكومة الهندية 

حتت  1956م  عام  يف  بالهند  مومباي  يف  املتحدة   الأمم  ومنظمة 

م�صمى )املركز الدميوغرايف للبحث والتدريب( وذلك تنفيذا لإحدى 

املنظمة  عقدتها  التى  باندونغ  ندوة  بها  خرجت  التى  التو�صيات 

بالتعاون مع جلانها الإقليمية عام 1955م. وقد �صهدت هذه الفرتة 

اإن�صاء معاهد مماثلة يف كل من �صنتياجو والقاهرة وغانا والكامريون 

وزارة  اإ�صراف  حتت  املعهد   اإدراج  مت  1985م  عام  ويف  ورومانيا. 

ال�صحة و�صوؤون الأ�صرة واملجتمع لتلبية احتياجات الهند وغريها من 

البلدان التي تخدمها جلنة الأمم املتحدة القت�صادية لآ�صيا وال�صرق 

الأق�صى فيما يخ�ض اجلانب الدميوغرايف .

احلكومية  للمنظمات  اأكادميية  ا�صت�صارات  بتقدمي  املركز  يخت�ض 

بناء  يف  ي�صاهم  كما  املختلفة،  الأكادميية  واملعاهد  احلكومية  وغري 

العامل  دول  خمتلف  يف  وال�صحة  ال�صكان  جمايل  يف  املهنية  النواة 

بعد خ�صوعهم  به  للملتحقني  الدبلوم  �صهادة  منح  وذلك من خالل 

الدميوغرافيا،  التالية:  املجالت  اإحدى  يف  وتقني  فني  لتدريب 

وعلم  القت�صاد،  وعلم  الجتماعي،  البحث  واأ�صاليب  والإح�صاء، 

املاج�صتري  �صهادتي  مينح  كما  الب�صري.  وال�صتن�صاخ  اجلينات، 

والدكتوراه يف علم الفل�صفة والدرا�صات ال�صكانية. وقد اأجنز املركز 

العديد من الدرا�صات والبحوث املتعلقة باخل�صوبة وتنظيم الأ�صرة، 

التعداد، والعالقة بني  والهجرة الداخلية والتح�صر، وتقييم بيانات 

ال�صكان والتنمية. وي�صتقبل املركز الطالب من كافة الدول الأع�صاء 

يف جلنة الأمم املتحدة القت�صادية ل�صرقي اآ�صيا وال�صرق الأق�صى. 

للمزيد من املعلومات حول املعهد الدويل لعلوم ال�صكان ميكن الطالع 

http://www.iipsindia.org  :على املوقع الإلكرتوين للمعهد

التجارب العربية يف السسياسسة السسكانية :

تونسس) الديوان الوطني لالأسسرة والعمران( 

الب�سري(
الب�صري  والعمران  لالأ�صرة  الوطني  الديوان  اإن�صاء  مت 

اإ�صراف وزارة  يف عام 1973م كموؤ�ص�صة عمومية حتت 

يف  احلكومة  �صيا�صة  بتنفيذ  مكلفة  العمومية  ال�صحة 

جمال التطور ال�صكاين وال�صحة الإجنابية.

ذات  بحوث  واإجراء  بدرا�صات  القيام  الديوان  يتوىل 

اإىل  ترمي  ودميغرافية  واجتماعية  اقت�صادية  �صبغة 

النمو  بني  وبالعالقة  ال�صكانية  بامل�صائل  التعريف 

�صعيد  على  والجتماعي  القت�صادي  والنمو  ال�صكاين 

الأ�صرة واملجتمع. كما يتوىل عر�ض جميع القرتاحات 

اإىل  الرامية  والرتتيبية  الت�صريعية  ال�صبغة  ذات 

حتقيق التنا�صق بني النمو ال�صكاين والنمو القت�صادي 

والجتماعي للبالد مبا ي�صمن رفاهية الأ�صرة وازدهار 

اأفرادها. ويقوم باإعداد برامج عمل ترمي اإىل النهو�ض 

بالأ�صرة واملحافظة على توازنها بالتعاون مع املنظمات 

يقوم  اأنه  اإىل  اإ�صافة  واخلا�صة،  العمومية  املعنية 

بال�صرتاك مع الهيئات املعنية مبتابعة اإجناز الأهداف 

و�صيا�صة  الدميوغرافية  ال�صيا�صة  جمال  يف  الوطنية 

والهياكل  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  يقوم  كما  الأ�صرة، 

لفائدة  التدريب  واإعادة  التدريب  باأعمال  املعنية 

والتعليمية خا�صة يف  ال�صحية والجتماعية  املوؤ�ص�صات 

ميدان تنظيم الأ�صرة واملحافظة على �صالمتها، ويتوىل 

متوا�صلة  وتربوية  اإعالمية  باأن�صطة  القيام  الديوان 

العائلي واملدر�صي  ال�صكان خا�صة على امل�صتوى  لفائدة 

واملهني وعلى م�صتوى اجلمعيات.

املوقع  على  الإطالع  ميكن  املعلومات  من  للمزيد 

 /http://www.onfp.tn:الإلكرتوين الآتي



قامت منظمة اليوني�صف خالل الفرتة 1995-2003 باإن�صاء قاعدة بيانات خا�صة 

بالطفولة )ChildInfo( ملراقبة الأهداف اخلا�صة مبوؤمتر القمة العاملية من اأجل 

الطفل. ويف عام 2004 وا�صتنادا على هذه القاعدة، قامت منظمة الأمم املتحدة 

بتطوير وا�صتحداث قاعدة املوؤ�صرات )DevInfo(، وذلك بغر�ض مراقبة التنمية 

الب�صرية يف دول العامل، وتوفري بيانات الأهداف الإمنائية لالألفية ومتابعتها على 

نحو موحد وقابل للمقارنة بني الدول. 

وتعترب قاعدة املوؤ�صرات )DevInfo( من قواعد البيانات املتطورة والتي ميكن 

اأو  بيانية  اأ�صكال  اأو  جداول  يف  وعر�صها  املوؤ�صرات،  وحتليل  جلمع  ا�صتخدامها 

خرائط، وحتميل هذه املوؤ�صرات على املوقع الر�صمي للي )DevInfo( على �صبكة 

املعلومات الدولية )النرتنت( والذي يتيح بدوره اإجراء املقارنات الدولية وتتبع 

تطور موؤ�صرات اأي منطقة اإقليمية اأو جتمع دويل، وميكن حتويل التقارير ال�صادرة 

 .WORD, POWERPOINT,XLS,HTML,PDF من هذه القاعدة اإىل ملفات

معينة  برجمية  لغات  وجود  اإىل  حتتاج  ول  جماين  ب�صكل  القاعدة  هذه  وتتوفر 

لت�صغيلها يف الكمبيوتر ال�صخ�صي.

وتلقى قاعدة املوؤ�صرات )DevInfo( حاليا قبول متزايدا على �صعيد التطبيق، 

واملوؤ�ص�صات  املتحدة  لالأمم  التابعة  واملنظمات  احلكومات  بها  اأخذت  فقد 

الأكادميية.

http://www.devinfo.org :امل�صدر

مايو   15 منذ  لالأ�صر  الدويل  باليوم  ال�صنوي  احتفاله  العامل  بداأ 

التنمية.  عجلة  �صري  يف  مهم  دور  من  لالأ�صرة  ملا  وذلك  1994م، 

الرا�صخ  الأ�صا�ض  وهي  املجتمع  بناء  يف  الأوىل  اللبنة  هي  فالأ�صرة 

على  تقوم  التي  الأ�صرة  فاإن  عليه  الكيان.  هذا  عليه  يقوم  الذي 

اأ�ص�ض �صحيحة تعترب ركيزة اأ�صا�صية لقيام جمتمع �صالح متما�صك 

الجتماعي  النظام  هي  فالأ�صرة  والتطور.  احل�صارة  ركب  يواكب 

الأول الذي يعّول عليه املجتمع رعاية اأفراده منذ الن�ضء، وتربيتهم 

اأهم  فالأ�صرة هي  لذلك  ووفقًا  املجتمع.   ذلك  وثقافة  مبادئ  على 

روافد التنمية التي تزود املجتمع بالعن�صر الرئي�صي يف التنمية وهو 

العن�صر الب�صري.

لتمكينها  العمانية  الأ�صرة  لدعم  اهتمامها  جل  اأولت  وال�صلطنة 

بالقيام بدورها على اأكمل وجه، فبذلت اجلهود لتوفري الرفاه واحلياة 

الكرمية لالأ�صر الُعمانية من خالل الربامج التنموية املختلفة. كما 

خ�ص�صت برامج موجهة لالأ�صر املحتاجة من خالل تقدمي الدعم 

املايل والعيني لهذه الأ�صر عن طريق برامج خمتلفة منها م�صاريع 

على  واحلفاظ  الجتماعية   العدالة  لتحقيق  وذلك  الرزق  موارد 

متا�صك الأ�صرة. 

اإن الأ�صرة هي امتداد للحياة الب�صرية وهي اأ�صا�ض املجتمع ، لذلك 

وجب ت�صافر اجلهود لتعزيز دور الأ�صرة يف تاأدية ر�صالتها على اأكمل 

لتحقيق  املجتمع  يف  ال�صاحلة  الأ�صرة  بناء  على  واملحافظة  وجه، 

التنمية املن�صودة.

د.اأمل ال�صنفرية    

    خبرية ال�صيا�صات الجتماعية

ق�سية العدد 

العالقة بني السسكان و الصسحة

اإن العالقة  بني ال�صكان و ال�صحة ميكن درا�صتها من خالل حمورين : يت�صل املحور الأول بتاأثريات التغريات ال�صكانية على اخلدمات ال�صحية و يتعلق 

املحور الثاين بتاأثري عوامل ذات �صلة بال�صكان كاخل�صوبة و تنظيم الأ�صرة و املباعدة بني الولدات و املرا�صة و الوفيات . فيما يخت�ض باملحور الول فاإن 

هنالك ثالثة جوانب يجب اأخذها يف العتبار . اأولها النمو ال�صكانى - فبينما جنحت ال�صلطنة يف تخفي�ض معدلت اخل�صوبة يف الأعوام ال�صابقة اإل اأن 

حجم ال�صكان يتوقع له اأن يرتفع خالل الأعوام املقبلة و ذلك لطبيعة النمو ال�صكانى الناجتة من معدلت اخل�صوبة العالية يف املا�صي . 

ومن الوا�صح اأن هذا النمو يف حجم ال�صكان �صي�صكل �صغطًا يف كافة خدمات الرعاية ال�صحية وبالتايل �صيتطلب توافر املزيد من هذه اخلدمات يف الوقت 

احلا�صر وم�صتقباًل. وثاين هذه العتبارات هو اأن التغري يف معدلت اخل�صوبة و الوفيات يف الأعوام ال�صابقة اأثر يف هيكلية العمر والنوع لل�صكان مما 

�صيكون له يف امل�صتقبل تاأثري مواز على تركيبة و طبيعة اخلدمات ال�صحية التى يجب توفريها. فعندما تظل معدلت اخل�صوبة والنمو ال�صكانى ثابتة على 

م�صتويات عالية فاإن ذلك يوؤدي اىل ارتفاع يف عدد ال�صكان وخا�صة بني الر�صع و الأطفال اأقل من خم�ض �صنوات مما يوؤدى اإىل زيادة الطلب على اخلدمات 

ال�صحية.  و ي�صتتبع املعدلت العالية للخ�صوبة زيادة يف الطلب على اخلدمات ال�صحية لالأمهات خالل فرتة احلمل. غري اأنه و منذ العام 1994 تبنت 

احلكومة برنامج املباعدة بني الولدات خا�صة بني الن�صاء يف �صن الإجناب. 

وكنتيجة لهذه ال�صيا�صة فاإنه من املتوقع اأن تدخل عمان يف مرحلة يطلق عليها النافذة الدميوغرافية و التي �صتكون بها ن�صبة الأطفال و كبار ال�صن من 

ال�صكان منخف�صة و ن�صبة ال�صكان الن�صطني اقت�صاديا عالية، مما ينتج عنه انخفا�ض يف الطلب على اخلدمات ال�صحية لفرتة زمنية يف امل�صتقبل . وثالث 

هذه العتبارات هو اأن التغري يف التوزيع اجلغرايف لل�صكان من املرجح اأن يكون له تاأثري على توزيع خدمات الرعاية ال�صحية، حيث قد ي�صعب احل�صول 

على اخلدمات ال�صحية لن�صبة عالية من ال�صكان القاطنني يف املناطق القروية.   

د.خليفة الربواين             

             مدير مكتب التعداد الوطني

اليوم الدويل لالأسسر   )DevInfo( قاعدة املوؤشسرات



هل تعلم ؟

55% مييين �صيييكان اليييدول العربية يعي�صيييون يف املناطق   l

احل�صرية )2006(.

67.5 �صنييية متو�صيييط العمييير املتوقع عنيييد الولدة يف   l

الدول العربية )2006(.

61% من �صيييكان الدول العربية هيييم يف الفئة العمرية   l

)15-65(�صنة )2005(.

35% مييين �صكان اليييدول العربية هم اأقيييل من 15 �صنة   l

.)2005(

15% مييين ال�صبييياب يف الفئة العمريييية )15-24( �صنة   l

بالدول العربية اأميون )2005(.

86% مييين �صيييكان اليييدول العربية يح�صليييون على مياه   l

�صرب اآمنه )2004(.

امل�صدر: �صندوق النقد العربي. )2008(. التقرير القت�صادي املوحد.

الواقع السسكاين يف سسلطنة عمان 2000 - 2005:

العام  من  دي�صمرب  باإ�صداره يف  لل�صكان  الوطنية  للجنة  الفني  املكتب  قام  والذي  الكتيب  هذا  ي�صتعر�ض 

2006م الواقع  ال�صكاين يف �صلطنة عمان خالل الفرتة )2000-2005(م متناول اخل�صائ�ض ال�صكانية 

والقوى  والنمو احل�صري  والتعليم  كال�صحة  للتنمية  املختلفة  واجلوانب  القطاعات  وم�صتعر�صا  لل�صلطنة 

العاملة اإ�صافة اىل قطاع الرعاية الجتماعية. 

للم�ساركة واإبداء الراأي يف الن�سرة الفصسلية اواحلصسول على نسسخة منها الرجاء التوا�سل عرب الربيد االإلكرتوين: 

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

دعوة للم�شاركة:

موؤشسرات سسكانية )عمان 2007م(

2  

توقع احلياة عند الولدة 72.0    
1

ن�صبة العمانيني ال�صباب يف الفئة العمرية )15 – 29( �صنة  38.5 

3

متو�صط  ن�صيب املعلم من التالميذ لل�صفوف )12-10(  17.0 
   2

معدل املواليد اخلام )لكل 1000 من ال�صكان(  25.0 

4 

ن�صبة املناطق الربية والبحرية املحمية من امل�صاحة الكلية لل�صلطنة  2.55

2 - وزارة ال�صحة. )2008(. حقائق �صحية 2007. 1- وزارة القت�صاد الوطني. )2008(. الكتاب الإح�صائي ال�صنوي.    

4- وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية. 3- وزارة الرتبية والتعليم. )2008(. الكتاب ال�صنوي لالإح�صاءات التعليمية 2008/2007.   

اأيام عربية وعاملية :

1- النافذة الدميوغرافية

هو التحول الدميوغرايف يف الرتكيب العمري لل�صكان مبعنى اأن ن�صبة ال�صكان يف �صن العمل)15 �صنة 

اإىل 64 �صنة( يتجاوز ن�صبة ال�صكان يف الفئات املعالة )فئة اقل من 15 �صنة واأكرث من 64 �صنة(.

امل�صدر: عطاف احلديد، ا�صتثمار الهبة الدميوغرافية يف الأردن وعر�ض لتجارب بلدان جنوب �صرق اآ�صيا،  ورقة عمل مقدمة اإىل امللتقى الوطني الثالث لل�صكان 

والتنمية »حول ال�صكان والهبة الدميوغرافية »، )َعمان(، 26-27/ اآذار/2007، �ض 2.

2- معدالت االإعادة يف الصسفوف الدراسسية )12-1(: 

هيييو ن�صبييية الطالب الذين يعييييدون �صف معيييني باملقارنة مع عيييدد املقيدين بذات ال�صيييف يف ال�صنة 

ال�صابقة. ويقا�ض على النحو التايل :

معدلت الإعادة =      عدد الطلبة املعيدين ل�صف معيييني يف �صنييية ما  

      
100  x  ___________                                                     

                                                    جملة الطالب املقيدين بذلك ال�صف يف ال�صنة ال�صابقة

امل�صدر: وزارة القت�صاد الوطني. )2006(. دليل منهجيات موؤ�صرات التنمية امل�صتدامة.

مصسطلحات سسكانية :

15 مايواليوم الدويل لالأ�صر

5 يونيويوم البيئة العاملي

11 يونيواليوم العاملي لل�صكان

8 اأغ�صط�ضاليوم العاملي ملحو الأمية

12 اأغ�صط�ضاليوم العاملي لل�صباب

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان


