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ســــــــيـنـــاريــوهــــات 
الــنـمـــو الــسـكــانـــي 
للـــــســــــــــــــلـــطـنـــــة 

ــع التــي تهــم متخــذي القــرار والمخططيــن بشــكل عــام؛  ــدُّ موضــوع الســكان أحــد أهــم المواضي ُيَع
فخصائــص الســكان مــن حيــث التوزيــع النوعــي والعمــري والتعليمــي وغيرهــا مــن الخصائــص تعــد 
مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى العمليــة التنمويــة. كمــا أن خصائــص الســكان فــي المســتقبل تعتبــر 

مــن أهــم محــددات  التخطيــط التنمــوي لمختلــف البلــدان.

ملخص 
تنفيذي



9 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــر ســيناريوهات النمــو الســكاني للســلطنة خــال الفتــرة مــن عــام 
ــة علــى النمــو  ــة المترتب ــر ســيناريوهات االحتياجــات التنموي 2016م وحتــى 2040م، وكذلــك تقدي
الســكاني فــي مجــاالت: الناتــج المحلــي اإلجمالــي )نصيــب الفــرد(، المســتجدون فــي ســوق العمــل، 

اإلســكان والمرافــق، الصحــة، التعليــم.

وقــد اعتمــد حســاب ســيناريوهات النمــو الســكاني علــى تحليــل البيانــات الديموجرافيــة التاريخيــة 
ــة  ــب العمــري لســكان الســلطنة ومعــدالت الخصوب ــا للتركي ــاذج النمــو الســكاني وفق ــق نم وتطبي

الســائدة ومؤشــرات األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الفتــرة المقبلــة.

 وقــد أســفر التحليــل عــن ثاثــة ســيناريوهات للزيــادة الســكانية الطبيعيــة: ســيناريو مرتفــع، ســيناريو 
متوســط، ســيناريو منخفــض.  وباإلضافــة إلــى الزيــادة الطبيعيــة، يعتمــد النمــو الســكاني علــى نســبة 
الوافديــن مــن الســكان، وقــد قامــت الدراســة بتقديــر الســكان وفقــا الفتراضيــن: بقــاء نســبة الوافديــن 
مــن إجمالــي الســكان عنــد مســتواها الحالــي )%44.5( أو تبنــي سياســة لخفــض هــذه النســبة تدريجيــا 

لتصــل إلــى )%33( بحلــول عــام 2040م.

ــرب مــن خمســة  ــا يق ــى م ــدد ســكان الســلطنة ســوف يصــل إل ــى أن ع وتشــير الســيناريوهات إل
ماييــن نســمة بحلــول عــام 2020م بزيــادة مقدارهــا 727 الــف نســمة مقارنــة بعــام 2015م. بينمــا 
ســوف يتجــاوز عــدد الســكان الثمانيــة ماييــن نســمة بحلــول عــام 2040م بزيــادة مقدارهــا أربعــة 

ماييــن نســمة، وذلــك وفقــا للســيناريو األول )الزيــادة المرتفعــة(.

وعلــى جانــب االحتياجــات تشــير الســيناريوهات إلــى الحاجــة إلــى 5.4 مليــار ريــال عمانــي خــال 
الخطــة الخمســية التاســعة )2016  - 2020م( و 31 مليــار ريــال حتــى عــام 2040م، وذلــك فــي 
حالــة الحفــاظ علــى المســتوى الحالــي مــن دخــل الفــرد )نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
= 7863 ريــال عمانــي(، أمــا زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 37.5 ألــف ريــال 

ســنويا فســوف تتطلــب 34.1 مليــار ريــال حتــى عــام 2020م.

ــى ســوق العمــل  ــى دخــول نحــو 78 ألــف مســتجد إل وفــي ســوق العمــل تشــير الســيناريوهات إل
خــال ســنوات الخطــة الخمســية )2016 - 2020م(، كمــا يبلــغ عــدد المســتجدين حتــى عــام 2040م 

568 ألــف شــخص. 

وفــي مجــال اإلســكان والمرافــق فــإن التقديــرات تشــير إلــى مــا يقــرب مــن مائــة ألــف وحــدة ســكنية 
مطلوبــة خــال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(، كمــا تزيــد االحتياجــات عــن 500 ألــف 

وحــدة ســكنية حتــى عــام 2040م وذلــك فــي ظــل ســيناريو الزيــادة المرتفعــة. 

كمــا يتطلــب هــذا الســيناريو توفيــر نحــو 1.9 جيجــاوات ســاعة مــن الكهربــاء حتــى عــام 2020م 
تتكلــف نحــو 58 مليــون ريــال كتكلفــة إضافيــة. إلــى جانــب 11 مليــون جالــون مــن الميــاه  تتكلــف 

ــال.  نحــو 65.2 مليــون ري

وفيمــا يخــص قطــاع الصحــة، حيــث يبلــغ متوســط اإلنفــاق علــى الفــرد حاليــا نحــو 191 ريــال، فيقــدر 
اإلنفــاق اإلضافــي بنحــو 131 مليــون ريــال عمانــي خــال الخطــة الخمســية التاســعة، مقابــل 759 

مليــون ريــال خــال الفتــرة )2016 - 2040م(.

ــد عــن 4 آالف  ــاء مــا يزي ــى الحاجــة لبن ــرات الدراســة تشــير إل ــم فــإن تقدي ــرا فــي قطــاع التعلي وأخي
فصــل دراســي ونحــو 13 ألــف معلــم خــال الخطــة الخمســية التاســعة، بينمــا تتطلــب تكلفــة 

اســتيعاب الطلبــة الجــدد حوالــي 285 مليــون ريــال إضافــي.

تهدف الدراسة إلى 
تقدير سيناريوهات 

النمو السكاني 
للسلطنة خال الفترة 

من عام 2016م 
وحتى 2040م، 

وتقدير سيناريوهات 
االحتياجات التنموية 
المترتبة على النمو 

السكاني 



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 102040
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895
ٔالف شخص نشط 

إقتصاديًا

4
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سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 122040

اإلنــــســـــــــــان هــــــو 
صـــــانــــع الـتـنــمـيـــة
ــاة اإلنســان. ونجــاح أى أمــة  ــة بدورهــا تســتهدف تحســين حي ــة، والتنمي ــع التنمي اإلنســان هــو صان
ينطلــق فــي األســاس مــن نجاحــات العنصــر البشــري لديهــا، وطالمــا كانــت الدولــة قــادرة علــى تلبيــة 
االحتياجــات األساســية لســكانها وتوفيــر البيئــة المناســبة لهــم كانــت قــادرة علــى تحقيــق خططهــا 
ــر  ــة الطموحــة التــى بدورهــا تعــود علــى العنصــر البشــرى؛ ومــن ثــم نشــأت العاقــة والتأثي التنموي

المتبــادل بيــن الســكان والتنميــة.

مقدمة
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وقــد شــهدث الســلطنة طفــرة تنمويــة كبيــرة فــى العقــود األربعــة األخيــرة، شــملت جميــع مناحــي 
حيــاة المواطــن، وانعكســت آثــار هــذه الطفــرة علــى مســتوى المعيشــة بــل ومختلــف مظاهــر الحياة. 

ونظــرا ألن التطــور المســتمر هــو أحــد ســمات المجتمعــات البشــرية، ومــع تعقــد وتطــور جوانــب 
الحيــاة وتزايــد متطلبــات المعيشــة للســكان؛ فقــد أكــدت كل هــذه العوامــل علــى أهميــة التخطيــط 
ــر )ســنة أو ســنتين( أو المــدى المتوســط )الخطــط الخمســية  التنمــوي ســواء علــى المــدى القصي

مثــا( أو المــدى الطويــل )كالخطــط اإلســتراتيجية لمــدة ثاثيــن وربمــا خمســين ســنة(.

ــور كبيــر فــي حجــم وخصائــص ســكان الســلطنة  ــكانية إلــى حــدوث تطـ ــير الدراســات الســــ  وتشـــــ
خــــــال الفــــــترة المقبلــة حتــى عــام 2040م، ومــن ثــم جــاءت هــذه الدراســــة لتكــون مدخــا لمتخــذ 
القــــــرار عنــد التخطيــط بشــــــأن االحتــــــياجات المســــــتقبلية للســــــكان مــن الـــــخدمات األساســية، 
حيــث تقــدم الدراســة صــورة كليــة لتوقعــات الزيــادة الســــــكانية بحلــول عــام 2040م وكـــــذلك 
االحتياجــات األســـاســـــية الازمــة لخدمــة هــذه الـــــزيادة مــن ميـــــاه وكهربــاء وإســـــكان وتعليــم 
وفــرص عمــل جديــدة لتحقيــق أهــداف التــــــنمية المتوازنــة التــى تـــــراعى البعديــن االجتماعــى 
واالقتصــادى وتعمــل - فــي الوقــت نفســه - علــى الحفــاظ علــى حــق األجيــال القادمــة فــي الثــروات 

ــاد. ــة للب الطبيعي

وقــد قــام المركــز الوطنــى لاحصــاء والمعلومــات باعــداد دراســة »ســكان الســلطنة والتنميــة 
المســتدامة: الســيناريوهات واالحتياجــات حتــى عــام 2040م«؛ وذلــك بهــدف تقديــر ســيناريوهات 
الزيــادة المتوقعــة للســكان حتــى عــام 2040م واالحتياجــات التنمويــة المقابلة لهذه الســيناريوهات، 
ســواء كانــت هــذه االحتياجــات علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي )متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي وســوق العمــل(، أو فــي مجــال التنميــة العمرانيــة )اإلســكان والميــاه والكهربــاء(، 

أو فــي مجــال التنميــة البشــرية )التعليــم والصحــة(. 

ــة )مرتفــع - منخفــض -  ــادة الطبيعي ــة ســيناريوهات للزي ــم فــي إطــار ثاث ــرات تت ــأن التقدي علمــا ب
متوســط(.

وتنفســم الدراســة إلــى جزءيــن، يتكــون الجــزء األول مــن الدراســة مــن فصليــن حيــث يقــوم الفصــل 
الثانــي  الفصــل  ويقــدم  الحالــي،  الوقــت  فــي  الســلطنة  ســكان  خصائــص  باســتعراض  األول 

ســيناريوهات النمــو الســكاني للســلطنة حتــى عــام 2040م.

أمــا الجــزء الثانــي مــن الدراســة )الفصــول مــن الثالــث حتــى الســابع( فيتنــاول جوانــب االحتياجــات 
ــة المترتبــة علــى ســيناريوهات النمــو الســكاني المفترضــة.  التنموي

حيــث ترتبــط التغيــرات الســكانية بمختلــف القطاعــات التنمويــة والتــي ســوف تتناولهــا الفصــول 
الخمســة لهــذا القســم، حيــث يأتــي فــي البدايــة جانــب االقتصــاد الكلــي فــي الفصليــن الثالــث 
والرابــع، لتقديــر احتياجــات نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــــي اإلجمالــي والداخليــن الجــدد إلى ســوق 
ــة مــن المســكن وإمــدادات  ــاول الفصــل الخامــس مــن الدراســة االحتياجــات التنموي العمــل، ويتن

الكهربــاء والميــاه. 

ويركــز الفصــان الســادس والســابع علــى جوانــب االحتياجــات الصحيــة وهــي الكــوادر البشــرية 
مــن األطبــاء والتمريــض وتكلفــة الرعايــة الصحيــة، واالحتياجــات التعليميــة وتتمثــل فــي المــوارد 

ــة الجــدد. ــة للطلب ــة المادي ــك التكلف ــة والفصــول وكذل ــن واألبني البشــرية مــن المعلمي

وتعتمــد جميــع المؤشــرات واإلحصــاءات الــواردة بالدراســة علــى بيانــات المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات، وفقــا آلخــر بيانــات متاحــة - وقــت إصــدار الدراســة - ســواء فــي اإلصــدارات المختلفــة 

أو قواعــد البيانــات الخاصــة بالمركــز، وذلــك مــا لــم يكــن مذكــورا خــاف ذلــك.

 د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني
 الرئيس التنفيذي

شهدث السلطنة 
طفرة تنموية كبيرة 
فى العقود األربعة 

األخيرة، شملت جميع 
مناحي حياة المواطن 

وانعكست آثار هذه 
الطفرة على مستوى 

المعيشة بل ومختلف 
مظاهر الحياة
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المؤشرات  السكانية 
والتنمويــة للســلطنة 
حـــتـــــى عــام 2015م
العامــة  الصــورة  لبيــان  وذلــك  الســلطنة،  لســكان  الحالــي  الموقــف  الفصــل  هــذا  يســتعرض 
لديموجرافيــة الســلطنة حتــى عــام 2015م، مــن خــال اســتعراض أعــداد الســكان وتوزيعهــم النوعــي 
والتوزيــع وفقــا لـــ )عمانــي، وافــد( حتــى عــام 2015م، وذلــك تمهيــدا لتقديرســيناريوهات النمــو 
الســكاني )فــي الفصــل الثانــي(. كمــا يتنــاول الفصــل الحالــي عــرض ألهــم المؤشــرات التنمويــة 

تمهيــدا لتقديــر المتطلبــات التنمويــة كمــا ســيرد فــي الفصــول مــن الثالــث إلــى الســابع.

الفصل 
األول
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أوال:
الوضع الحالي لسكان السلطنة

بلــغ إجمالــي عــدد ســكان الســلطنة فــي عــام 
يمثــل  نســمة.  مليــون   4.2 نحــو  2015م 
بنســبة  تقريبــا  2.3 مليــون نســمة  العمانيــون 
%56.4 من إجمالي الســكان مقابل 1.8 مليون 

نسمة من الوافدين بنسبة 43.6%.  

ســكان  عــدد  أن  نجــد  البيانــات  إلــى  وبالنظــر 
الســلطنة فــي عــام 2015م يبلــغ ثاثــة أمثــال 
العــدد عــام 1985م، أي أن عــدد الســكان قــد 
ســنة  الثاثيــن  فــي  مــرات  ثــاث  تضاعــف 
الماضيــة.  كمــا يتضــح مــن البيانــات أن الزيــادة 
فــي جانــب الســكان مــن الوافديــن كانــت أكبــر 
حيــث تضاعــف عــدد الوافديــن بالســلطنة ســتة 
فقــد  و2015م.  1985م  عامــي  بيــن  أضعــاف 
بلــغ عــدد ســكان الســلطنة مــن الوافديــن فــي 
عــام 1985م نحــو 314 ألــف نســمة وهــو مــا 
مثــل حوالــي %22.2 مــن إجمالــي الســكان ، 
2015م  فــي  نســمة  مليــون   1.8 إلــى  ليصــل 

 .578% زيــادة  بنســبة 
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أ. التركيب العمري للسكان
يشــير تحليــل التركيــب العمــري للمجتمــع العمانــي إلــى ارتفــاع نســبة األطفــال عمومــا فــي هــذا المجتمــع، أي زيــادة قاعــدة مــا يعــرف بالهــرم الســكاني 
بشــكل كبيــر نتيجــة ارتفــاع نســبة األفــراد أقــل مــن 15 ســنة لتصــل %35.1 مــن إجمالــي الســكان العمانييــن، وذلــك كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي الــذي 

يمثــل الهــرم الســكاني للســلطنة مــن العمانييــن وإجمالــي الســكان. وذلــك وفقــا لبيانــات الكتــاب اإلحصائــي الســنوي 2015.

ذكور

اناث

العمانيون

150000 120000 90000 60000 30000 0 30000 60000 90000 120000 1500000
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9 - 5 

14 - 10 

19 - 15 
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55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

الهرم السكاني للعمانيين لعام )2014(
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ويختلــف األمــر – بطبيعــة الحــال – إذا مــا تــم النظــر إلــى الهــرم الســكاني إلجمالــي ســكان الســلطنة بإضافــة الوافديــن، حيــث ياحــظ أن النســبة األكبــر 
مــن الوافديــن هــم مــن الذكــور فــي ســن العمــل وبالتالــي يميــل الهــرم جهــة الذكــور وخصوصــا فــي الفئــات العمريــة مــن 25 وحتــى 55 ســنة.

ويعتبــر التركيــب العمــري للســكان مــن أهــم المؤشــرات المتعلقــة بالدراســات الســكانية، لمــا لــه مــن انعكاســات علــى مختلــف المجــاالت االقتصاديــة 
واالجتماعيــة مثــل ســوق العمــل واالســتهاك. 

جملة السكان
ذكور

اناث
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14 - 10 

19 - 15 

45 - 49 

50 - 54 
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60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80+

الهرم السكاني إلجمالي سكان السلطنة لعام )2014(
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ذكور
1.14
مليون

إناث
1.12
مليون

اجمالي عدد العمانيين

2.26
مليون

102.4%نـــســـبة الـنــــوععام 2014
ذكور

اناث

ب. التركيب النوعي للعمانيين ومعدالت الخصوبة
تشــير البيانــات إلــى أن إجمالــي عــدد الســكان العمانييــن قــد بلــغ نحــو 2.26 مليــون نســمة خــال عــام 2014م، كمــا بلــغ عــدد الذكورنحــو 1.14 مليــون 
نســمة مقابــل 1.12 مليــون نســمة مــن اإلنــاث وبذلــك تبلــغ نســبة النــوع %102.4 أي يوجــد 102 مــن الذكــور لــكل 100 مــن اإلنــاث. فــي المقابــل فــإن 

نســبة النــوع لــدى الوافديــن تبلــغ %485 حيــث أن النســبة األكبــر مــن قــوة العمــل الوافــدة هــي مــن الذكــور. 

مــن جانــب آخــر فــإن معــدل الخصوبــة الكلــي للعمانيــات قــد ارتفــع خــال عــام 2014م إلــى 3.9 طفــل لــكل إمــرأة، وذلــك بعــد ثبــات المعــدل عنــد 3.7 
خــال الفتــرة مــن 2010م إلــى 2012م )المصــدر: الكتــاب اإلحصصائــي الســنوي 2015(. مــا يشــير إلــى اتجــاه تصاعــدي للزيــادة الطبيعيــة فــي مواليــد 

العمانيين.كمــا أن معــدل 3.9 طفــل يعــد مــن المعــدالت المرتفعــة علــى مســتوى العالــم.

طفل معدل الخصوبة 
لدى العمانيات
مايعد مؤشرًا مرتفعًا
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ذكور

اناث

1144 ألف
ذكور

عمانيين

1436 ألف 
ذكور

وافدين

296 ألف
اناث

وافدات

1117 ألف
اناث

عمانيات

مٔوشرات 

التركيب النوعي 

لسكان 
السلطنة 

(2014م)

نسبة النوع لدى العمانيين

نسبة النوع لدى الوافدين
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ثانيا: الوضع الحالي للمؤشرات التنموية للسلطنة
بعــد اســتعراض الخصائــص الحاليــة لســكان الســلطنة، يتنــاول هــذا الجــزء عــددًا مــن المؤشــرات الهامــة فــي المجــاالت التنمويــة، حيــث تشــمل هــذه 
المجــاالت - كمــا يبينهــا شــكل رقــم )4( – كا مــن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي )نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي والمســتجدين فــي ســوق 

العمــل( ومؤشــرات التنميــة العمرانيــة )اإلســكان والمرافــق( ومؤشــرات التنميــة البشــرية )التعليــم والصحــة(.
ويتضمــن الجــدول التالــي المؤشــرات ذات الصلــة بالجوانــب التنمويــة والتــي تــم اســتخدامها فــي تقديــر جانــب االحتياجــات التنمويــة للســلطنة خــال 

الخطــط الخمســية الخمســة القادمــة خــال الفتــرة مــن 2016م وحتــى 2040م. 

وقــد بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2014م 7863 ريــاال عمانيــا. وكمــا يتبيــن مــن الجــدول، فقــد بلــغ متوســط نصيــب 
الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي نحــو 191 ريــاال عمانيــا، ويبلــغ إجمالــي اإلنفــاق الصحــي الحكومــي بالســلطنة نحــو 762 مليــون ريــاال عمانيــا، حيــث تــم تقديــر 
تكلفــة اإلنفــاق الصحــي للســلطنة خــال فتــرة ســنوات اإلســقاط اعتمــادا علــى هــذا المؤشــر. أمــا فــي جانــب التعليــم فقــد بلــغ اإلنفــاق 1245.5 مليــون 

ريــال، حيــث يبلــغ نصيــب الطالــب مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم نحــو 2377 ريــاال عمانيــا ســنويا.

وتشــكل جوانــب التنميــة العمرانيــة مــن توفيــر المســاكن المائمــة ومرافــق الميــاه والكهربــاء جــزء مهمــا مــن اإلنفــاق الحكومــي، علــى ســبيل المثــال بلغــت 
تكلفــة إنتــاج الميــاه لألغــراض المنزليــة 379 مليــون ريــال، بينمــا بلغــت تكلفــة إنتــاج الكهربــاء نحــو 337 مليــون ريــال عمانــي، وذلــك خــال عــام 2014م.

كمــا ســبق اإلشــارة، تعتبــر العاقــة بيــن الســكان والتنميــة عاقــة تفاعليــة حيــث يؤثــر عــدد الســكان ومعــدالت نموهــم وخصائصهــم الســكانية 
ــن  ــط بي ــة دراســة أوجــه التراب ــي أهمي ــا تأت ــاة، مــن هن ــة الحي ــى فــرص تحســين نوعي ــة بوجــه عــام وعل ــى  التنمي ــة وتوزيعهــم الجغرافــي عل واالقتصادي
الســكان والنمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة،  وبعــد اســتعراض الموقــف الحالــي للســكان والمؤشــرات التنمويــة للســلطنة، فســوف يتنــاول 
ــر االحتياجــات المرتبطــة بهــذه الســيناريوهات فــي  ــم تقدي ــم يت ــى عــام 2040، ومــن ث ــي مــن الدراســة ســيناريوهات النمــو الســكاني حت الفصــل التال

ــى الفصــل الســابع. ــث حت ــة مــن الفصــل الثال الفصــول التالي

المياه

الكهرباء

التعليم

الصحة

اإلسكان

الناتج المحلي

التشغيل

المجاالت
التنموية ذات الصلة

بالسكان

التنمية
العمرانية

التنمية
البشرية

االقتصاد
الكلي
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نصيب الفرد

المؤشر

 المؤشرات
التنموية للسلطنة

2014م

القيمة

اإلنفاق الصحي

اإلنفاق على 
التعليم

كمية إنتاج
المياه المنزلية

تكلفة إنتاج 
المياه المنزلية

كمية إنتاج 
الكهرباء المنزلية

تكلفة إنتاج 
الكهرباء المنزلية

762.2
مليون ريال

190.89
ريال للفرد

الناتج المحلي
اإلجمالي

31.4
مليار ريال

7863
ريال للفرد

1245.5
مليون ريال

2377
ريال للطالب

 64126
مليون جالون

16536
جالون للفرد

378.9
مليون ريال

1.3 ريال 
للمتر المكعب

11959
جيجاوات

2798
كيلو وات للفرد

337.1
مليون ريال

30.2
بيسة للكيلو وات

رياال عمانيا نصيب الفرد من 
االنفاق الصحي السنوي

رياال عمانيا نصيب الطالب 
من اإلنفاق على التعليم
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ســـــــيـنـاريــوهــــــات 
ـــي  ـــر الـسـكـانـ الــتــغـيـ
ـــام 2040م ـــى عــ حــتـ

ــام 2040م،  ــى ع ــف بســيناريوهات النمــو الســكاني للســلطنة حت ــى التعري يهــدف هــذا الفصــل إل
ــة للعمانييــن وافترضيــن  ــادة الطبيعي ــة افتراضــات للزي حيــث تعتمــد هــذه الســيناريوهات علــى ثاث
لنســبة الوافديــن مــن الســكان. وتســتخدم تقديــرات الزيــادة المتوقعــة فــي أعــداد الســكان فــي تقديــر 
المتطلبــات التنمويــة حتــى عــام 2040م. وتكتســب ســيناريوهات النمــو الســكاني )أو اإلســقاطات 
الســكانية( أهميتهــا مــن الغايــات واألغــراض التــي تســتخدم مــن أجلهــا، حيــث أن تقديــر حجــم الســكان 
المســتقبلي يعتبــر مــن المتطلبــات األساســية للتخطيــط الناجــح، إذ يعتبــر التعــرف علــى خريطــة 
ــط االقتصــادي  ــع هــو أســاس التخطي ــب والتوزي ــر فــي الحجــم والتركي الســكان المســتقبلية والتغي

واالجتماعــي ألي مجتمــع مــن المجتمعــات.

الفصل 
الثاني
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أوال:
افتراضات النمو السكاني

ٌتعــّرف اإلســقاطات الســكانية بأنهــا حســاب التغيــرات التــي يتوقــع حدوثهــا فــي المســتقبل فــي عــدد 
ــة  ــة بالنســبة لمســتقبل االتجاهــات فــي معــدالت الخصوب ــى أســاس افتراضــات معين الســكان عل
والوفــاة والهجــرة. وتهــدف معظــم اإلســقاطات الســكانية إلــى تقديــم تقديــرات مســتقبلية عــن 
ــرة اإلســقاط تحســب علــى أســاس  حجــم وخصائــص واتجاهــات نمــو الســكان المتوقعــة خــال فت
افتراضــات مبنيــة علــى أســس علميــة ودراســات ســابقة التجاهــات وأنمــاط العوامــل المؤثــرة علــى 
النمــو الســكاني )الوفــاة، المواليــد، الهجــرة( فــي مجتمــع مــا والتوجهــات المســتقبلية والسياســات 

ــة ذات العاقــة. الحكومي

وقــد تــم حســاب ســيناريوهات النمــو الســكاني للســلطنة مــن خــال دراســة أنمــاط واتجاهــات النمــو 
الســكاني فــي الماضــي لتقديــر اإلســقاطات الســكانية، كمــا تعتمــد علــى بعــض البيانــات اإلداريــة 

مــن بعــض الجهــات األخــرى )شــرطة عمــان الســلطانية، وزارة الصحــة(.

ولتحديــد اتجاهــات وأنمــاط النمــو فــي حجــم الســكان بالســلطنة فقــد تــم دراســة العوامــل بالمرتبطــة 
بالزيــادة الســكانية للعمانييــن، وكذلــك عــدد الســكان مــن الوافديــن إلــى إجمالــي الســكان. حيــث 

يعتمــد الجانــب األول علــى العوامــل التاليــة:

 التركيب العمري للسكان

 معدالت الخصوبة للمرأة العمانية

 معدالت الوفاة.

وقــد تــم مراجعــة وتقييــم البيانــات الخاصــة بالتركيــب العمــري مــن خــال تحليــل بيانــات شــرطة عمــان 
الســلطانية، بينمــا يتــم حســاب معــدالت الوفــاة والخصوبــة مــن بيانــات وزارة الصحــة. وهــي أهــم 
العوامــل فــي النمــو الســكاني حيــث تــم افتــراض ثاثــة ســيناريوهات لمعــدالت الخصوبــة )مرتفــع 

ومتوســط ومنخفــض(.

وعنــد دراســة الفرضيــات الخاصــة بتوقعــات النمــو الســكاني، فإنــه عــادة مــا يتــم وضــع هــذه 
الســيناريوهات الثاثــة )المرتفــع، المتوســط، المنخفــض(. كمــا أنــه عــادة مــا يتــم ترجيــح االفتــراض 
المتوســط باعتبــاره يتماشــى مــع معــدالت الخصوبــة الســائدة وقــت تقديــر اإلســقاطات الســكانية 
ــم، وتطــورات ســوق العمــل  ــرى كالنمــو االقتصــادي، وانتشــار التعلي ــات األخ ــاة المعطي مــع مراع

ــة.  وغيرهــا مــن العوامــل ذات الصل

ومــن المهــم فــي هــذا الســياق اإلشــارة إلــى تطــور مهــم فــي النمــو الســكاني للســلطنة وهــو التحــول 
الــذي حــدث فــي هيــكل ســوق العمــل بالبــاد وزيــادة أعــداد المشــتغلين بالقطــاع الحكومــي. وهــو 
ــام  ــذ ع ــاع من ــى االرتف ــة إل ــاه معــدالت الخصوب ــى اتج ــرى - إل ــذي أدى - ضمــن عوامــل أخ ــر ال األم

2011م. 

كمــا ارتفعــت معــدالت المواليــد الخــام للعمانييــن مــن 24.2 )مولــود حــي لــكل ألــف مــن الســكان( 
فــي عــام 2006م إلــى إلــى 33.9 خــال عــام 2014م.

ــه فــي  ــر عن ــا ُيَعّب ــة وهــو م ــرة الخارجي ــي الهج ــل ف ــي النمــو الســكاني فيتمث ــي ف ــب الثان ــا الجان  أم
ــى  ــي إل ــك النســبة فــي الوقــت الحال ــي الســكان، وتصــل تل ــن مــن إجمال الســلطنة بنســبة الوافدي
%44.5 تقريبــا، وتعتمــد تلــك النســبة علــى األحــوال االقتصاديــة والتنمويــة للســلطنة وكذلــك أيضــا 

ــم. للمنطقــة ودول العال

لــذا فقــد تــم وضــع ســيناريوهات النمــو الســكاني علــى أســاس هذيــن العامليــن: معــدل الخصوبــة 
)متوســط عــدد األطفــال الذيــن تنجبهــم المــرأة طــوال حياتهــا اإلنجابيــة( وأعــداد الوافديــن )نســبتهم 

مــن عــدد الســكان(، وذلــك وفقــَا لســتة لســيناريوهات للنمــو الســكاني كمــا يعــرض الجــزء التالــي.

)مولود حي لكل ألف 
من السكان( معدالت 

المواليد الخام للعمانيين 
في عام 2006م 

)مولود حي لكل ألف 
من السكان( معدالت 

المواليد الخام للعمانيين 
في عام 2014م 
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ثانيا: 
سيناريوهات النمو السكاني

نتيجــة لافتراضــات المشــار إليهــا، وتطبيــق النمــاذج الخاصــة بتقديــر ســيناريوهات النمــو الســكاني أصبــح هنــاك ثاثــة ســيناريوهات للزيــادة الطبيعيــة 
يمكــن تقســم كل منهــا إلــى ســيناريوهين وفقــا لمؤشــرات الوافديــن، كمــا يوضــح الشــكل أدنــاه. وياحــظ مــن الشــكل أنــه فيمــا يخــص العامــل األول 

)وهــو معــدل الخصوبــة، والــذي بلــغ 3.9 مولــود لــكل إمــرأة عــام 2014م(  فهنــاك ثاثــة افتراضــات:

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

سنة 
االساس
2014

44.5%33%

ســيـنـاريــوهــات

خصوبة 
مرتفعة 
(4.5)

خصوبة
متوسطة 
(3.3)

خصوبة 
منخفضة
(2.5) 

إنخفاض إلىثابتة عند 

44.5%33%
إنخفاض إلىثابتة عند 

44.5%33%
إنخفاض إلىثابتة عند 

سيناريو )1( 
افتراض الخصوبة المرتفعة 

)4.5 مولود لكل إمرأة( 

ســيناريو الزيــادة النســبية، وهــذا الســيناريو 
لمعــدالت  إرتفــاع  حــدوث  إلــى  يشــير 
ــدًء مــن  ــا ب ــة )وهــو مــا حــدث فعلي الخصوب
وبالتالــي فهنــاك  2013م و2014م(  عــام 
ســوف  الخصوبــة  معــدالت  أن  احتماليــة 
مولــود   3.9 مــن  المســتقبل  فــي  ترتفــع 
 4.5 إلــى  2014م  عــام  فــي  امــرأة  لــكل 

2040م.  عــام  مولــود 

سيناريو )2( 
 افتراض الخصوبة المتوسطة 

)3.3 مولود لكل إمرأة(

 وهــو مــا يشــير إلــى حــدوث تراجــع طفيــف 
ــة  ــة للمــرأة العماني فــي معــدالت الخصوب
عــن مســتواها الحالــي. وهــو مــا يمكــن 

ــف. ــع الطفي تســميته ســيناريو التراج

سيناريو)3( 
افتراض الخصوبة المنخفضة 

)2.5 مولود لكل إمرأة( 

نتيجــة  وذلــك  الســيناريو؛  هــذا  ويفتــرض 
فــي  المــرأة  مشــاركة  مثــل  عــدة  عوامــل 
فــي  المســتمر  واالرتفــاع  العمــل  ســوق 
التعليــم  فــي  اإلنــاث  مشــاركة  معــدالت 
وجوانــب التحضــر وكلهــا عوامــل تقــود إلــى 
ويســمى  الخصوبــة.  معــدالت  انخفــاض 
الكبيــر. التراجــع  بســيناريو  الســياريو  هــذا 
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أما فيما يخص 

العامل الثاني )الوافدين( 

فهناك افتراضين:

االفتراض األول: 
بـــقـاء نسـبة الــــوافدين 
عند مــستواهـا الحالي 

 44.5%
حتى عام 2040م، 

بافتراض بقاء أنماط 
النمو االقتصادي 
الحالي على حالها

االفتراض الثاني: 
تبــني سـياسة لـخفض 

نسبة الوافدين إلى 

 33%
من السكان بحلول

عام 2040 م
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ثالثا: 
تقديرات أعداد سكان السلطنة

أ. تقديرات السكان حتى 2020م 

ــي عــدد ســكان الســلطنة ســوف يتجــاوز 4.9  ــى أن إجمال ــرات اإلســقاطات الســكانية إل تشــير تقدي
مليــون نســمة عــام 2020م أي مــع نهايــة الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(، وذلــك 
وفقــًا لســيناريو الخصوبــة المرتفعــة أي بزيــادة فــي عــدد الســكان مقدارهــا نحــو 727 ألــف نســمة. 

كمــا ســيبلغ عــدد ســكان الســلطنة 4.85 مليــون نســمة وفقــا لســيناريو الخصوبــة المتوســطة، 
و 4.83 مليــون نســمة فــي حالــة ســيناريو الخصوبــة المنخفضــة، وذلــك بافتــراض ثبــات نســبة 

الوافديــن عنــد 44.5%. 

أمــا فــي حالــة تبنــي سياســة تخفيــض نســبة الوافديــن، فمــن المتوقــع - فــي حالــة ســيناريو الزيــادة 
المرتفعــة - وصــول عــدد ســكان الســلطنة خــال عــام 2020م إلــى 4.72 مليــون نســمة أي بزيــادة 

صافيــة قدرهــا 564 ألــف نســمة مقارنــة بعــام 2015م. 

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

4.89
مليون

4.72
مليون

4.85
مليون

4.69
مليون

4.83
مليون

4.67
مليون

سكان 
السلطنة 

2020

7.03
مليون

5.82
مليون

7.49
مليون

6.20
مليون

8.17
مليون

6.77
مليون

44.5%33%44.5%33% 44.5%33%

ســيـنـاريــوهــات

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%33%44.5%33% 44.5%33%

ســيـنـاريــوهــات

سكان 
السلطنة 

2040

مايين نسمة عدد 
سكان السلطنة في 

عام 2020م بزيادة ٔاكثر 
من 700 ٔالف نسمة 

خال 5 سنوات

تقديرات ٔاعداد سكان السلطنة وفقا لسيناريوهات النمو السكاني )2016 - 2020م(
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نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

4.89
مليون

4.72
مليون

4.85
مليون

4.69
مليون

4.83
مليون

4.67
مليون

سكان 
السلطنة 

2020

7.03
مليون

5.82
مليون

7.49
مليون

6.20
مليون

8.17
مليون

6.77
مليون

44.5%33%44.5%33% 44.5%33%

ســيـنـاريــوهــات

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%33%44.5%33% 44.5%33%

ســيـنـاريــوهــات

سكان 
السلطنة 

2040

مليون نسمة عدد 
سكان السلطنة في 

2040م بزيادة قدرها 
4مايين نسمة مقارنة 

بعام 2015م

ب. تقديرات السكان حتى 2040م 

تشــير تقديــرات النمــو الســكاني إلــى أن عــدد ســكان الســلطنة ســوف يتخطــى حاجــز الـــثمانية 
ــراض  ــد %44.5 وافت ــات نســبة الوافديــن عن ــة ثب ماييــن نســمة فــي عــام 2040م وذلــك فــي حال
ســيناريو الزيــادة المرتفعــة وهــو مــا يعنــي زيــادة صافيــة فــي عــدد الســكان تصــل إلــى أربعــة ماييــن 
نســمة، أمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة فمــن المتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى 7.49 
مليــون نســمة و 7.03 فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة. ومــن جانــب آخــر فــإن تقديــرات النمــو 
الســكاني فــي حالــة انخفــاض نســبة الوافديــن تشــير إلــى أن عــدد ســكان الســلطنة فــي عــام 2040م 
ــة العاليــة و 6.20 مليــون نســمة  ســوف يصــل إلــى 6.77 مليــون نســمة وفقــًا الفتــراض الخصوب
وفقــا الفتــراض الخصوبــة المتوســطة و5.82 مليــون نســمة وفقــا الفتــراض الخصوبــة المنخفضــة.

بعــد أن اســتعرضت الدراســة - فــي الفصــل األول والثانــي - الموقــف الحالــي لســكان الســلطنة 
وكذلــك تقديــرات ســيناريوهات النمــو الســكاني حتــى عــام 2040م، فــإن الفصــول التاليــة ســوف 
تتنــاول اآلثــار المترتبــة علــى النمــو الســكاني فــي مجــاالت االقتصــاد الكلــي )نصيــب الفــرد مــن الناتج 
ــة )اإلســكان والمرافــق(،  ــة العمراني ــي والمســتجدون فــي ســوق العمــل(، والتنمي ــي اإلجمال المحل
والتنميــة البشــرية )الصحــة والتعليــم(. وتتنــاول هــذه المجــاالت جانــب المــوارد البشــرية )أطبــاء، 
ــة  ــة المترتب ــة المالي ــب التكلف ــاء..(، أو جوان ــاه، كهرب ــة األساســية )مي ــدادات البني ــن...( أو إم معلمي

علــى زيــادة النمــو الســكاني.

تقديرات ٔاعداد سكان السلطنة وفقا لسيناريوهات النمو السكاني )2016 - 2040م(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 282040

سـيناريـــوهات تـــقدير 
الــــنـــاتـــــج الــمـحــــلي 
اإلجمالــي حتــى عــام 

2040م
يعتبــر مؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومؤشــر نصيــب الفــرد مــن هــذا الناتــج مــن أهــم المؤشــرات 
ــرا لاحتياجــات مــن النمــو فــي  ــر عــن األداء االقتصــادي للــدول، ويقــدم هــذا الفصــل تقدي التــي تعب
الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســلطنة خــال فتــرة اإلســقاط )2040-2016م(. ومــع العلــم بــأن تقديــرات 
النمــو االقتصــادي فــي المســتقبل تخضــع للعديــد مــن العوامــل شــديدة االرتبــاط والتعقيــد، - داخليــا 
وخارجيــا - حيــث أن مــا يقــع فــي بقعــة مــا مــن العالــم يؤثــر علــى مناطــق أخــرى قــد تبعــد عتهــا آالف 

األميــال نتيجــة الترابطــات المتزايــدة بيــن االقتصــادات العالميــة.

الفصل 
الثالث
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 ويتم تقدير الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لسيناريوهات النمو السكاني المختلفة )وعددها 6 سيناريوهات، إضافة إلى ذلك، 
فإنه تقديرات الناتج تتم وفقا الفتراضين:

االفتراض األول: 
هو بقاء المستوى الحالي 

لنصيب الفرد من الناتج

 7863
رياال عمانيا حتى عام 

2040م

االفتراض الثاني: 
هو زيادة نصيب الفرد 

تدريجيا ليصل ٕالى

37545
رياال عمانيا بحلول 

عام 2040م



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 302040

أوال: سيناريوهات حجم الناتج 
)االفتراض األول: ثبات الوضع الحالي لنصيب الفرد من الناتج(

 أ. تقديرات االحتياج من الناتج المحلي اإلجمالي حتى 2020م

بافتــراض بقــاء الوضــع الحالــي لمتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )عنــد 7863 ريال 
ســنويا(، فهنــاك عــدد مــن الســيناريوهات للتغيــر فــي حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي كمــا يتضــح مــن 
الجــدول المقابــل. تتضمــن الســيناريوهات االفتراضــات الثاثــة للزيادة الســكانية )مرتفعة/ متوســطة، 
منخفضــة(، وكذلــك فرضيــن لنســبة الوافديــن )ثبــات النســبة عنــد %44.5 أو انخفاضهــا إلــى 33%(.  

ويتضــح مــن التقديــرات أنــه - مــع افتــراض ثبــات نســبة الوافديــن عنــد %44.5 مــن الســكان وبفــرض 
ســيناريو الزيــادة الســكانية المرتفعــة – فــإن الزيــادة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي تقــدر بـــ  5.4 مليــار 
ريــال خــال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(، أمــا مــع افتــراض انخفــاض نســبة الوافديــن 
إلــى %33 مــن الســكان بحلــول عــام 2040م فتقــدر زيــادة الناتــج بمقــدار 3.8 مليــار ريــال خــال الخطــة 
ــادة الســكانية المرتفعــة، بينمــا  الخمســية التاســعة )2016 - 2020م( وذلــك لمواجهــة ســيناريو الزي

يتطلــب ســيناريو الزيــادة الســكانية المتوســطة نحــو 3.6 مليــار ريــال.

5.43.85.13.65.03.4

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

2016
2020

44.5%33%44.5%33% 33%

ســيـنـاريــوهــات

44.5%

مليار ريال زيادة في الناتج 
المحلي اإلجمالي خال 

الخطة الخمسية التاسعة 
)2016 - 2020م( مع 

سيناريو الزيادة المرتفعة 
وبقاء نسبة الوافدين 

44.5%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة )2016 - 2020( بافتراض ثبات نصيب الفرد 
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ب. تقديرات االحتياج من الناتج المحلي اإلجمالي حتى 2040م

فــي ظــل فرضيــة ثبــات نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عنــد مســتواه لعــام 2014م، 
فــإن ســيناريو الزيــادة المرتفعــة يشــير إلــى زيــادة فــي الناتــج المحلــي تقــدر بـــ 31 مليــار ريــال خــال 

الفتــرة )2016 - 2040م( بافتــراض ثبــات نســبة الوافديــن فــي الســلطنة. 

بينما تقدر الزيادة بـ 19.8 مليار ريال في حالة انخفاض نسبة الوافدين.

فــي حيــن تقــدر زيــادة الناتــج فــي حالــة الســيناريو الثالــث للزيــادة الســكانية )المنخفــض( بـــ  22.1 
مليــار.

31.019.825.615.322.112.4

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

2016
2040

44.5%33%44.5%33% 33%

ســيـنـاريــوهــات

44.5%

مليار ريال تقدر زيادة 
في الناتج المحلي خال 
الفترة )2016 - 2040م(

مع سيناريو الزيادة 
المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة )2016 - 2040( بافتراض ثبات نصيب الفرد 
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ثانيا: سيناريوهات حجم الناتج 
)االفتراض الثاني: ارتفاع نصيب الفرد من الناتج(

أ. تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي حتى 2020م

يســتهدف الوضــع األمثــل الوصــول بمتوســط نصيــب الفــرد مــن  الناتــج المحلــي للســلطنة إلــى أعلــى 
قيمــة للمؤشــر عالميــا حســب بيانــات البنــك الدولــي، ووفقــا لبيانــات موقــع البنــك الدولي وقــت إجراء 
الدراســة، ُقــدرت  هــذه القيمــة بنحــو 37545 ريــال عمانــي، وبنــاء عليــه يتــم تقديــر متطلبــات الوصــول 

إلــى هــذه القيمــة بحلــول عــا م 2040م وفقــا الفتراضــات النمــو الســكاني المختلفــة.

ــد %44.5 مــن الســكان وبفــرض  ــن عن ــات نســبة الوافدي ــراض ثب ــرات فــي ظــل افت  وتشــير التقدي
ســيناريو الزيــادة الســكانية المرتفعــة – فــإن زيــادة الناتــج تبلــغ 34.1 مليــار ريــال خــال الخطــة 
الخمســية التاســعة )2020-2016م(. أمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة وبافتــراض انخفــاض 

نســبة الوافديــن فــإن زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي تقــدر بـــ 30.6 مليــار ريــال.

مليار ريال تقدر زيادة 
الناتج خال الخطة 
الخمسية التاسعة 

)2016 - 2020م( مع 
سيناريو الزيادة المرتفعة 

وبقاء نسبة الوافدين 
44.5%

34.131.333.630.933.330.6

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

2016
2020

44.5%33%44.5%33% 33%

ســيـنـاريــوهــات

44.5%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة )2016 - 2020( بافتراض زيادة نصيب الفرد 
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ب. تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي حتى2040م

 فــي ظــل فرضيــة زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى المســتوى األمثــل لعــام 
2014م، فإنــه فــي ظــل الســيناريو األول للنمــو الســكاني تقــدر الزيــادة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بحوالــي 269 مليــار ريــال بافتــراض ثبــات نســبة الوافديــن و 216 مليــار ريــال بافتــراض انخفــاض 

نســبة الوافديــن خــال الفتــرة )2016 - 2040م(.

أمــا الســيناريو الثانــي والــذي يشــير إلــى الزيــادة المتوســطة فتقــدر الزيــادة فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي بـــ 243.3 مليــار ريــال فــي حالــة ثبــات نســبة الوفديــن و 194.7 فــي حالــة انخفــاض نســبة 

ــرة. ــن لنفــس الفت الوافدي

إن مؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي باعتبــاره مؤشــرا إجماليــا قــد قــدم صــورة إجماليــة عــن أثــر التغيــر 
ــب االقتصــادي فــي الفصــل  ــة وســوف يســتكمل الجان ــب االقتصــادي للدول ــى الجان الســكاني عل
الثالــث بدراســة أثــر ســيناريوهات النمــو الســكاني علــى ســوق العمــل. ثــم تتنــاول الفصــول التاليــة 

أثــر التغيــرات الســكانية علــى قطــاع التنميــة العمرانيــة والتنميــة البشــرية.

مليار ريال تقدر الزيادة 
في الناتج المحلي 

اإلجمالي خال الفترة 
)2016 - 2040م( 
مع سيناريو الزيادة 

المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%

269216243195226181

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

2016
2040

44.5%33%44.5%33% 33%

ســيـنـاريــوهــات

44.5%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة )2016 - 2040( بافتراض زيادة نصيب الفرد 
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ســــــيــــنـــاريـــوهــــات 
أعـــــداد   الــعــمــانـيـيـن 
المـــســـتجــديـن فـــــي 

ســــوق الـــعـمـل
إن التصــدي لموضــوع التشــغيل وضمــان توفيــر فــرص عمــل مائمــة لألفــراد الذيــن يدخلــون إلى ســوق 
العمــل ســنويا تعــد مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الحكومــات فــي الوقــت الحاضــر. وتبــرز أهميــة هــذا 
ــه  ــر فــي الســلطنة نتيجــة لطبيعــة التركيــب العمــري للســكان - كمــا ســبق بيان الموضــوع بشــكل أكب
ــر  ــادة نســبة الشــباب الذيــن يمثلــون نحــو ثلــث عــدد الســكان، وبالتالــي يجــب العمــل علــى توفي - وزي
االســتثمارات وإنشــاء المشــروعات الكافيــة الســتيعاب األفــراد الداخليــن حديثــا لســوق العمــل، هــذا من 
جانــب، ومــن جانــب آخــر تبــدو أهميــة كبــرى لبنــاء قــدرات هــوالء األفراد بشــكل جيد وتأهيلهم للمنافســة 

الفعليــة فــي ســوق العمــل بالســلطنة.

الفصل 
الرابع
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785687854978536

 2016
2040

ات
ســيـنـاريــوهــ

 2016
2020

 2016
2040

 2016
2020

 2016
2040

 2016
2020

 2016
2040

تقدير ٔاعداد المستجدين في سوق العمل خالل الفترة )2016 - 2040م( وفقا الفتراضات النموالسكاني )باأللف(

أوال: تقدير أعداد المستجدين في سوق العمل 

تشــير تقديــرات النمــو الســكاني إلــى أن إجمالــي عــدد المســتجدين فــي ســوق العمــل خــال ســنوات 
ــى مســتوى  ــك عل ــف شــخص، وذل ــو 78 أل ــغ نح الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م( يبل
ســيناريوهات النمــو  المختلفــة، باعتبــار أن عــدد المواليــد الجــدد خــال تلــك الفتــرة لــن يكــون لــه تأثيــر 

علــى عــدد األفــراد الذيــن ســيدخلون إلــى ســوق العمــل.

أمــا فــي المــدى الزمنــي )2016 - 2040م( فــإن التقديــرات تختلــف إلــى حــد مــا بيــن ســيناريوهات 
ــغ أعــداد المســتجدين فــي ســوق العمــل وفقــا لســيناريو  ــال تبل النمــو الســكاني. علــى ســبيل المث
ــادة  ــة ســيناريو الزي ــادة المنخفضــة نحــو 536 ألــف شــخص مقابــل 568 ألــف شــخص فــي حال الزي

المرتفعــة.

ٔالف فرصة عمل 
جديدة يجب توفيرها 

خال الخطة الخمسية
التاسعة )2016 - 

2020م(
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تقدير ٔاعداد المستجدين في سوق العمل خالل الفترة )2016 - 2040م( وفًقا الفتراضات النمو السكاني والنوع )باأللف(

ثانيا: المستجدون في سوق العمل وفقا للنوع

أمــا مــن حيــث التوزيــع النوعــي للمســتجدين فــي ســوق العمــل، فياحــظ أنــه فــي بدايــة الفتــرة توجــد 
غلبــة للذكــور حيــث يمثلــون نحــو %78 مــن إجمالــي المســتجدين فــي ســوق العمــل مقابــل 22% 

تقريبــا لإلنــاث، وهــذا التوزيــع متماثــل فــي ســيناريوهات النمــو الســكاني المختلفــة.

علــى أن هــذا النمــط مــن التوزيــع ســوف يتغيــر تدريجيــا وتبــدأ النســبة فــي التحســن لصالــح اإلنــاث 
حيــث تصــل نســبة المســتجدات فــي ســوق العمــل لعــام  2040م  إلــى مــا يقــدر بـــ %42 مــن إجمالي 
المســتجدين فــي ســوق العمــل مقارنــة بـــ %58 مــن الذكــور. أمــا علــى مســتوى الفتــرة مــن )2016 - 
2040م( فــإن نســبة اإلنــاث تبلــغ حوالــي %34.7 وفقــا لســيناريو الزيــادة المرتفــع وتنخفــض بشــكل 
طفيــف فــي ســيناريو الزيــادة المتوســطة إلــى %34.4. وعلــى هــذا فــإن هــذا النمــط مــن التوزيــع 
النوعــي للمســتجدين فــي ســوق العمــل ســوف يتطلــب سياســات وإجــراءات مائمــة للتغيــرات التــي 

ســتحدث فــي هيــكل ســوق العمــل.

ــرات المســتجدين فــي ســوق  ــي وتقدي ــي اإلجمال ــج المحل بعــد اســتعراض ســيناريوهات حجــم النات
العمــل تكــون الدراســة قــد تناولــت ســيناريوهات األداء االقتصــادي للســلطنة. ونتنــاول فــي الفصــل 
التالــي القطــاع العمرانــي، حيــث يســتعرض هــذا الفصــل اآلثــار المترتبــة علــى الزيــادة الســكانية 

ــاه. ــاء والمي والمتوقــع حدوثهــا علــى االحتياجــات مــن المســاكن والكهرب

 2016
2040

ات
ســيـنـاريــوهــ

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

371197360188353183

نسبة اإلناث 
المستجدات في سوق 

العمل خال الفترة 
)2016 - 2040م(
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ســــــيـــنـــاريــــوهــــات 
مـتـطـلـبــات التـنـمـيـة 

الـــعـــمـــرانـــيــة
يرتبــط قطــاع اإلســكان كقطــاع خدمــي بحيــاة المواطنيــن اليوميــة بشــكل مباشــر؛ لذا تســعى الحكومة - 
ممثلــة فــي وزارة اإلســكان - إلــى تفعيــل هــذا االرتبــاط الحيــوي عبــر خططهــا وبرامجهــا المختلفــة وذلــك 
بهــدف تحقيــق المزيــد مــن التنميــة اإلســكانية والعمرانيــة والعقاريــة وبمــا يخــدم جميــع أفــراد المجتمــع 
ويحقــق االســتقرار األســري واالجتماعــي للفــرد ولألســرة العمانيــة .  أيضــًا فإن توفيــر األراضي بمختلف 
اســتخداماتها وتنشــيط حركة النشــاط العقاري يعد مســاهمة فعالة في التنمية العمرانية واالقتصادية  
والتخطيــط  للمراحــل القادمــة حتــى 2040م. ويقــدم الفصــل الحالــي ســيناريوهات متطلبــات التنميــة 
العمرانيــة ســواء مــن الوحــدات الســكنية وإمــدادات الميــاه والكهربــاء المطلوبــة مســتقبًا للوفــاء 
باحتياجــات ســكان الســلطنة حتــى عــام 2040م، حيــث تتبايــن هــذه االحتياجــات وفقــا لســيناريوهات 
النمــو الســكاني المختلفــة. كمــا يتنــاول الفصــل تقديــرات التكلفــة المرتبطــة بتوفيــر إمــدادات الميــاه 

والكهربــاء، باعتبــار أن الدولــة هــي المســئولة بشــكل مباشــر عــن هــذه اإلمــدادات.

الفصل 
الخامس
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أوال: تقدير احتياجات السلطنة من الوحدات السكنية الجديدة

يعــرض الجــدول التالــي االحتياجــات مــن الوحــدات الســكنية الجديــدة التــي ســيتم إنشــاؤها خــال ســنوات الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(، 
وكذلــك حتــى عــام 2040م. 

تشــير ســيناريوهات اإلســقاطات الســكانية إلــى أن إجمالــي عــدد الوحــدات الســكنية التــي تحتاجهــا الســلطنة لتغطيــة الزيــادة الســكانية حتــى نهايــة عــام 
2020 هــو 99.8 ألــف وحــدة ســكنية، وذلــك فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة.

أمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة فســوف يتــم إنشــاء 95.1 ألــف وحــدة ســكنية، بينمــا وفقــًا لســيناريو الزيــادة المنخفضــة تبلــغ االحتياجــات 
92.1 ألــف وحــدة ســكنية. 

أمــا فــي نهايــة 2040م فتشــير الســيناريوهات إلــى ضــرورة إضافــة مــا يقــرب مــن 576 ألــف وحــدة ســكنية وفقــًا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة، وأكثــر مــن 
476 ألــف وحــدة فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة، ومــا يزيــد عــن 230 ألــف وحــدة ســكنية وفقــًا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة.

ألف وحدة سكنية 
جديدة مطلوبة حتى 

عام 2040م، وفقًا
لسيناريو النمو السكاني 

المرتفع

ألف وحدة سكنية 
جديدة مطلوبة حتى عام 

2020م، وفقًا
لسيناريو النمو السكاني 

المرتفع
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9263 9566 10071

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

2016
2020

411231 477285 576376

2016
2040

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الوحدات السكنية بااللف وحدة خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 402040

ثانيا: تقدير احتياجات الكهرباء لالستهالك المنزلي 

تحظــى مشــاريع البنيــة األساســية وخاصــة مشــاريع الكهربــاء بأهميــة كبــرى نظــرا لدورهــا فــي تعزيــز  ومســاندة قطاعــات التنميــة المختلفــة.  ويصــل 
متوســط مــا يســتهلكه الفــرد ســنويا مــن الكهربــاء المنزليــة إلــى 2798 كيلــو وات / ســاعة. ووفقــًا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة، تحتــاج الســلطنة فــي نهايــة 
الفتــرة )2016م إلــى2020م(  إلــى مــا يقــدر ب 1923 جيجــا وات/ ســاعة. بينمــا تحتــاج إلــى 1836 جيجــا وات/ ســاعة وفقــًا لســيناريو الزيــادة المتوســطة، 
ــادة المنخفضــة فــإن االحتيــاج الســنوي لتلــك الفتــرة ســيكون 1778 جيجــا وات/ ســاعة وذلــك عندمــا تكــون تكــون نســبة  أمــا فــي حالــة ســيناريو الزي

الوافديــن ثابتــة عنــد %44.5 مــن إجمالــي عــدد الســكان.

علــى الجانــب اآلخــر، فــي حالــة انخفــاض نســبة الوافديــن فــي الســلطنة إلــى %33 مــن إجمالــي عــدد الســكان فــإن احتياجــات الخطــة الخمســية التاســعة 
وفقــًا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة هــو 1364 جيجــا وات/ ســاعة، و1280 جيجــا وات/ ســاعة فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة، و1224 جيجــا وات/ 

ســاعة لــو تــم احتســابها علــى أســاس ســيناريو الزيــادة المنخفضــة. 

أمــا علــى المــدى البعيــد، فتحتــاج الســلطنة إلــى زيــادة اســتهاك الكهربــاء فــي الفتــرة )2016م - 2040م( –فــي حــال بقــاء نســبة الوافديــن عنــد مســتواها 
الحالــي-%44.5 بمقــدار 11.1 ألــف جيجــا وات/ ســاعة وذلــك فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة، أمــا فــي حالــة ســيناريو  الزيــادة المتوســطة فيصــل 
مقــدار إنتــاج الكهربــاء إلــى 9203 جيجــا وات/ ســاعة، و 7931 جيجــا وات/ ســاعة فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة. بينمــا فــي حالــة انخفــاض نســبة 
الوافديــن إلــى %33 فــإن مقــدار االحتيــاج الســنوي لزيــادة  اســتهاك الكهربــاء وفقــًا لســيناريو الزيــادة األعلــى يقــدر بـــ 7093 جيجــا وات/ ســاعة، و5504 

جيجــا وات/ ســاعة فــي حالــة ســيناريو  الزيــادة المتوســطة، و4450 جيجــا وات/ ســاعة فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة. 

ألف جيجا وات/ ساعة إضافي 
احتياج السلطنة الستهاك 
الكهرباء المنزلية في الفترة 

)2016م - 2040م( مع 
سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 

نسبة الوافدين 44.5%

جيجا وات/ ساعة إضافي 
احتياج السلطنة الستهاك 
الكهرباء المنزلية في الفترة 

)2016م - 2020م( مع 
سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 

نسبة الوافدين 44.5%
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نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
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44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

2016
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2016
2040

1836 19231364

79314450 92035504 111207093

128017781224

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الكهرباء لالستهالك المنزلي خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040(     



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 422040

ثالثا: تقدير احتياجات االنفاق على الكهرباء المنزلية

تعتبــر خطــة التنميــة لتعزيــز الخطــوط والشــبكات الكهربائيــة خطــوة مهمــة حتــى تتواكــب مــع النمــو العمرانــي والســكاني، خاصــة فــي ظــل التوجهــات لزيــادة 
االســتثمارات والمشــروعات التنمويــة المختلفــة، ممــا يتطلــب زيــادة معــدالت إنتــاج الطاقــة فــي الســلطنة، ســواء للجانــب الصناعــي أو المنزلــي. وتحتــاج 
الســلطنة – فــي حــال ثبــات نســبة الوافديــن- إلــى مــا يقــرب مــن 58 مليــون ريــال لتغطيــة تكاليــف االحتيــاج الســنوي المتزايــد لإلنفــاق علــى الكهربــاء وذلــك 
فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة، بينمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة فــإن االحتيــاج للزيــادة ســيكون حوالــي 55 مليــون ريــال ُعمانــي، أمــا فــي 
حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة فــإن حجــم اإلنفــاق الســنوي ســيكون 54 مليــون ريــال ُعمانــي. وذلــك فــي الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(. 

وســتحتاج الســلطنة إلــى مســتوى أقــل مــن اإلنفــاق فــي حالــة تخفيــض معــدل الوافديــن إلــى %33 مــن إجمالــي عــدد الســكان. ليكــون 41 مليــون ريــال 
فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة، و39 مليــون ريــال فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة، وأخيــرًا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة فتقــدر ب 37 

مليــون ريــال. 

 علــى المــدى البعيــد فــإن االحتياجــات لمقابلــة االســتهاك المتزايــد مــن الكهربــاء المنزليــة فــي الفتــرة )2016 – 2040م( فــي حالــة ثبــات نســبة الوافديــن 
ووفقــًا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة هــي 336 مليــون ريــال، و278 مليــون ريــال فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة ، و239 مليــون ريــال فــي حالــة 

ســيناريو الزيــادة المنخفضــة.

مليون ريال إضافي تحتاج السلطنة  
لتغطية تكاليف االحتياج السنوي 
المتزايد لإلنفاق على الكهرباء في 

الفترة )2016م - 2020م( مع 
سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 

نسبة الوافدين 44.5%

مليون ريال إضافي تحتاج السلطنة  
لتغطية تكاليف االحتياج السنوي 
المتزايد لإلنفاق على الكهرباء في 

الفترة )2016م - 2040م( مع 
سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 

نسبة الوافدين 44.5%
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2016
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5437 5539 5841

239134 278166 336214

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على االنفاق على الكهرباء المنزلية خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )مليون ر.ع(    



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 442040

رابعا: تقدير احتياجات المياه  لالستهالك المنزلي

يــزداد االحتيــاج للميــاه بازديــاد أعــداد الســكان بشــكل عــام، لــذا تعمــل الســلطنة علــى خلــق مــوارد جديــدة حتــى يتســنى لهــا ســد أي عجــز  مــن الممكــن حدوثــه. 
ولمواجهــة زيــادة االحتيــاج الســنوي للميــاه المنزليــة. ويبلــغ نصيــب الفــرد مــن الميــاه المنزليــة نحــو 16 ألــف جالــون ســنويا، وبنــاء علــى ذلــك تقــدر احتياجــات 
الســلطنة فــي الفتــرة )2016 - 2020( - فــي حــال ثبــات نســبة الوافديــن- بأكثــر مــن 11 بليــون جالــون  لتلبيــة االحتيــاج المتزايــد علــى الميــاه المنزليــة وذلــك 
فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة، بينمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة فــإن االحتيــاج للزيــادة ســيكون  حوالــي 10.5 بليــون جالــون، أمــا فــي حالــة 

ســيناريو الزيــادة المنخفضــة فــإن االحتيــاج الســنوي للميــاه المنزليــة ســيكون 10.2 بليــون جالــون.  

فــي المقابــل ففــي حالــة تخفيــض نســبة الوافديــن إلــى %33 مــن إجمالــي عــدد الســكان. فتقــدر زيــادة اإلنتاج خــال الفترة المشــار إليها بـــ  7.8  بليون جالون 
فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة، و7.3 بليــون جالــون فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة، وفــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة فتقــدر االحتياجــات 
ب 7 بليــون جالــون.  أمــا عــن الفتــرة طويلــة األمــد )2016 - 2040م(، فيكــون االحتيــاج الســنوي للميــاه المنزليــة فــي حالــة ثبــات نســبة الوافديــن ووفقــًا 
لســيناريو الزيــادة المرتفعــة هــو 63.8 بليــون جالــون، و 52.8  بليــون جالــون فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة، و45.5  بليــون جالــون فــي حالــة ســيناريو 

الزيــادة المنخفضة.

 بينمــا فــي حالــة خفــض نســبة الوافديــن إلــى %33، فــإن االحتيــاج لزيــادة إنتــاج الميــاه وفقــًا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة هــو 40.7 بليــون جالــون، وفــي حالــة 
ســيناريو الزيــادة المتوســطة 31.6 بليــون جالــون، وفــي حالــة ســيناريو الزيــادة المنخفضــة 25.5 بليــون جالون.

بليون جالون إضافي لتلبية 
االحتياج المتزايد على المياه 
المنزلية في الفترة )2016م 

- 2020م( وذلك مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%

بليون جالون إضافي لتلبية 
االحتياج المتزايد على المياه 

المنزلية في الفترة )2016م- 
2040م( وذلك مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%
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10.27.0 10.57.3 117.8

45.525.5 52.831.6 63.840.7

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على المياه لالستهالك المنزلي خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )بليون جالون(  



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 462040

خامسا: تقدير احتياجات االنفاق على المياه المنزلية

تحتــاج الســلطنة خــال ســنوات الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م( إلــى 65.2 مليــون ريــال ُعمانــي إلنتــاج الميــاه وذلــك فــي حالــة ســيناريو 
الزيــادة المرتفعــة، بينمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة فتقــدر تكلفــة اإلنتــاج بحوالــي 62.3 مليــون ريــال ُعمانــي، أمــا فــي حالــة ســيناريو الزيــادة 

المنخفضة فإن االحتياج السنوي لإلنفاق سيكون 60.3 مليون ريال. وذلك في حال ثبات نسبة الوافدين. 

ــادة  ــًا لســيناريو الزي ــن ووفق ــات نســبة الوافدي ــة ثب ــرة )2016 - 2040( فــي حال ــة فــي الفت ــاه المنزلي ــد مــن المي ــة االســتهاك المتزاي ــب مقابل ويتطل
المرتفعــة مــا قيمتــه 377.2 مليــون ريــال، و312.1 مليــون ريــال ُعمانــي فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المتوســطة، و269 مليــون ريــال ُعمانــي فــي حالــة 

ــادة المنخفضــة.  ســيناريو الزي

أمــا فــي حالــة خفــض نســبة الوافديــن إلــى %33، فــإن االحتيــاج لزيــادة اإلنفــاق وفقــًا للخصوبــة المرتفعــة هــو 240.6 مليــون ريــال، وللخصوبــة 
المتوســطة 186.7 مليــون ريــال ، وللخصوبــة المنخفضــة 151 مليــون ريــال ُعمانــي.

مليون ريال ُعماني إضافي 
تحتاج السلطنة إلنتاج المياه 
المنزلية في الفترة )2016م 

- 2020م( وذلك مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%

مليون ريال ُعماني إضافي 
تحتاج السلطنة إلنتاج المياه 
المنزلية في الفترة )2016م 

- 2040م( وذلك مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%
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60.341.5 62.343.4 65.246.3

269.0151.0 312.1186.7 377.2240.6

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

2016
2020

2016
2040

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على االنفاق على المياه المنزلية خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )مليون ر.ع( 



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 482040
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عام
1970



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 502040

طبيب إضافي لتلبية 
احتياجات الكادر الصحي 

بالسلطنة في الفترة )2016م 
- 2020م( مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%

ألف طبيب إضافي لتلبية 
احتياجات الكادر الصحي 

بالسلطنة في الفترة )2016م 
- 2040م( مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%

أوال:تقدير احتياجات القطاع الصحي )األطباء(

 تحسين المؤشرات
يبلــغ معــدل األطبــاء لــكل عشــرة آالف مــن ســكان الســلطنة لعــام 2014م نحــو 19.5 طبيــب، وهنــاك حاجــة ماســة إلــى زيــادة وتحســين هــذا المعــدل 
ليصــل إلــى نحــو 28 طبيبــا لــكل عشــرة آالف مــن الســكان وذلــك وفقــا للرؤيــة المســتقبلية لقطــاع الصحــة )2050م(.  وســوف يتــم تقديــر احتياجــات 

القطــاع فــي ظــل الوضــع الحالــي والرؤيــة المســتقبلية مــع االفتراضــات المختلفــة للتغيــر الســكاني.

وتشــير التقديــرات إلــى أن هنــاك حاجــة إلضافــة أكثــر  مــن 2200 طبيــب إلــى الــكادر الصحــي بالســلطنة وذلــك للوصــول إلــى المســتوى المســتهدف 
مــن مؤشــرات الخدمــة الصحيــة وبافتــراض معــدل الخصوبــة المرتفعــة وثبــات نســبة الوافديــن عنــد %44.5، بينمــا يقــل االحتيــاج بدرجــة طفيفــة مــع 

ســيناريو الزيــادة المتوســطة ليصــل إلــى  2165 طبيبــا.

أمــا علــى مــدى الرؤيــة 2040م، فــإن النظــام الصحــي بالســلطنة يتطلــب إضافــة أكثــر مــن 13 ألفــا مــن األطبــاء وذلــك فــي ظــل ســيناريو النمــو الســكاني 
المرتفــع، كمــا يتطلــب إضافــة نحــو 11 ألفــا طبيــب فــي ظــل افتــراض ســيناريو النمــو المتوســط. وحوالــي 9 آالف طبيــب فــي حالــة ســيناريو الزيــادة 

المنخفضــة.
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2016
2020

2016
2040

20971444 21651510 22681609

93535250 108546493 131158365

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على األطباء خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )تحسين المٔوشرات(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 522040

الحفاظ على  الوضع الحالي لعام 2014م

تشــير التقديــرات إلــى أن هنــاك حاجــة إلضافــة مــا يقــرب مــن 1500 طبيــب إلــى الــكادر الصحــي بالســلطنة خــال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 
2020م(، للحفــاظ علــى المعــدالت الحاليــة مــن مؤشــرات الخدمــة الصحيــة وذلــك فــي حالــة  ســيناريو الزيــادة المرتفعــة وثبــات نســبة الوافديــن عنــد 

%44.5، بينمــا يتطلــب األمــر مــا يقــرب مــن ثمانيــة آالف طبيــب حتــى 2040م.

طبيب إضافي لتلبية احتياجات 
الكادر الصحي بالسلطنة في 
الفترة )2016م- 2020م( مع 

سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 
نسبة الوافدين 44.5%

طبيب إضافي لتلبية احتياجات 
الكادر الصحي بالسلطنة في 

الفترة )2016م - 2040م( مع 
سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 

نسبة الوافدين 44.5%
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2016
2020

2016
2040

1377948 1422922 14901057

61423447 71284264 86155494

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على األطباء خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )الوضع الحالي(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 542040

ثانيا: تقدير احتياجات القطاع الصحي )الصيادلة(

تحسين المؤشرات

يبلــغ معــدل الصيادلــة بالســلطنة نحــو 4.6 صيدلــي لــكل عشــرة آالف مــن الســكان، وهــو مــن المؤشــرات الجيــدة حيــث يحتاج إلــى تحســينه بدرجة طفيفة 
ليصــل إلــى 5.4. وللوصــول إلــى هــذا المعــدل مــع افتراضــات النمــو الســكاني فــإن النظــام الصحــي يتطلــب توفيــر 370 صيدلــي، وذلــك بافتــراض 

سيناريو الزيادة المرتفعة وثبات نسبة الوافدين عند %44.5، بينما تبلغ االحتياجات حتى عام 2040م حوالي 2146 صيدلي.  

صيدلي إضافي لتلبية 
احتياجات الكادر الصحي 

بالسلطنة في الفترة )2016م 
- 2020م( مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%

صيدلي إضافي لتلبية 
احتياجات الكادر الصحي 

بالسلطنة في الفترة )2016م 
- 2040م(مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%
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سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الصيادلة خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( ) تحسين المٔوشرات(

343236 354247 371263

1531859 17761062 21461369

2016
2020

2016
2040

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 562040

الحفاظ على الوضع الحالي لعام 2014م

 ال تختلــف االحتياجــات مــن الصيادلــة فــي حالــة ثبــات الوضــع الحالــي بشــكل كبيــر عــن احتياجــات الوضــع األمثــل، فالحفــاظ علــى الوضــع الحالــي يتطلــب 
نحــو 314 صيدلــي خــال الخطــة الخمســية التاســعة، فــي حيــن تبلــغ االحتياجــات حتــى عــام 2040م نحــو 1800 صيدلــي

صيدلي إضافي لتلبية 
احتياجات الكادر الصحي 

بالسلطنة في الفترة 
)2016م- 2020م( مع 

سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 
نسبة الوافدين 44.5%

صيدلي إضافي لتلبية 
احتياجات الكادر الصحي 

بالسلطنة في الفترة 
)2016م- 2040م(مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%
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291200 300209 314223

1296728 1504900 18181159

2016
2020

2016
2040

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الصيادلة خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )الوضع الحالي(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 582040

ممرض إضافي للحفاظ على 
المستوى الحالي من الخدمة 
الصحية بالسلطنة في الفترة 

)2016م - 2020م( مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%

ألف ممرض إضافي للحفاظ 
على المستوى الحالي من الخدمة 

الصحية بالسلطنة في الفترة 
)2016م - 2040م( 

مع سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 
نسبة الوافدين 44.5%

ثالثا: تقدير احتياجات القطاع الصحي )التمريض(

تحسين المؤشرات
ُيَعــد أفــراد هيئــة التمريــض مــن أهــم عناصــر الخدمــة الطبيــة، كمــا أن هــذا المؤشــر مازالــت هنــاك حاجــة كبيــرة لتحســينه، حيــث يبلــغ معــدل التمريــض 

بالســلطنة نحــو 43 لــكل عشــرة آالف مــن الســكان فــي حيــن تســتهدف خطــة التحســين رفعــه إلــى 65 لــكل عشــرة آالف مــن الســكان. 

ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا المعــدل فــإن النظــام الصحــي يتطلــب إضافــة نحــو 4466 مــن هيئــة التمريــض خــال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 
- 2020م( وذلــك بافتــراض ســيناريو الزيــادة المرتفعــة وثبــات نســبة الوافديــن عنــد %44.5، بينمــا تبلــغ االحتياجــات حتــى عــام 2040م حوالــي 25.8 

ألــف عضــو تمريــض. 

أمــا فــي حالــة افتــراض انخفــاض نســبة الوافديــن إلــى %33، فــإن الحاجــة إلــى أعضــاء التمريــض تبلــغ فــي الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م( 
مــا يزيــد عــن ثاثــة آالف عضــو تمريــض فــي حالــة ســيناريو الزيــادة المرتفعــة.



59 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

41312845 42652974 44663169

1842310340 2137912788 2583216476

2016
2020

2016
2040

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الممرضين خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )تحسين المٔوشرات(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 602040

ممرض إضافي للحفاظ على 
المستوى الحالي من الخدمة 
الصحية بالسلطنة في الفترة 

)2016م - 2020م( مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%

ألف ممرض إضافي للحفاظ 
على المستوى الحالي من الخدمة 

الصحية بالسلطنة في الفترة 
)2016م - 2040م( 

مع سيناريو الزيادة المرتفعة وبقاء 
نسبة الوافدين 44.5%

الحفاظ على الوضع الحالي لعام 2014م

يتطلــب الحفــاظ علــى المســتوى الحالــي مــن الخدمــة الصحيــة )معــدل 43 لــكل 10000 مــن الســكان( نحــو 3 آالف مــن أعضــاء هيئــة التمريــض خــال 
الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(، فــي حيــن تبلــغ االحتياجــات حتــى عــام 2040م نحــو 17 ألــف عضــو.  
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27391886 28281972 29622101

122166856 141768480 1712910925

2016
2020

2016
2040

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على الممرضين خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )الوضع الحالي(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 622040

مليون ريال عماني إضافي 
للحفاظ على مستوى اإلنفاق 

الصحي في الفترة )2016م 
- 2020م( مع سيناريو 

الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%

مليون ريال عماني إضافي 
للحفاظ على مستوى اإلنفاق 
الصحي في الفترة )2016م- 
2040م( مع سيناريو الزيادة 

المرتفعة وبقاء نسبة 
الوافدين 44.5%

رابعا: تقدير احتياجات اإلنفاق في القطاع الصحي 
 كمــا ذكــر ســابقا، فــإن العديــد مــن عناصــر الخدمــة الصحيــة - بمــا فــي ذلــك الكــوادر البشــرية - تحتــاج إلــى التحســين وبالتالــي توفيــر المزيــد مــن المــوارد 

الماليــة. ومــع ذلــك فســوف يتــم تقديــر احتياجــات القطــاع الصحــي وفقــا للمســتوى الحالــي مــن اإلنفــاق والــذي يبلــغ نحــو 191 ريــال للفــرد ســنويا. 
فــي ظــل هــذا المســتوى مــن اإلنفــاق الصحــي، فــإن النمــو الســكاني خــال الفتــرة )2016 - 2020م( يتطلــب تخصيــص نحــو 131 مليــون ريــال عمانــي 
إضافــي وذلــك بافتــراض معــدل الخصوبــة المرتفعــة وثبــات نســبة الوافديــن عنــد %44.5، بينمــا تصــل االحتياجــات حتــى عــام 2040م عــن ثاثــة أربــاع 

المليــار ريــال حيــث تبلــغ 759 مليــون ريــال.

مؤشرات الصحة للسلطنة بين دول العالم
إن النظــر إلــى أوضــاع المؤشــرات العالميــة ذات صلــة بقطــاع الصحــة هــو أمــر مفيــد للغايــة لمقارنــة مســتويات األداء الصحــي المحليــة وكذلــك بيــان 

مســتوى التحــدي الــذي يواجهــه القطــاع الصحــي خاصــة فــي ظــل تبنــي رؤيــة طويلــة األجــل )2050م( ترتبــط بمســتهدفات واضحــة ومحــددة. 
وتوضــح مقارنــة المؤشــرات الدوليــة أن مؤشــرات القطــاع الصحــي )معــدل طبيــب لــكل ألــف ومعــدل ســرير لــكل ألــف مــن الســكان( للســلطنة فــي 
مســتوى أعلــى مــن الــدول العربيــة وكذلــك دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. علــى ســبيل المثــال فــإن معــدل عــدد األطبــاء لــكل ألــف للشــخص 
للســلطنة يبلــغ 2.0  مقابــل 1.6 للــدول العربيــة. ولكــن مؤشــر الســلطنة يقــل عــن مؤشــر دول )OECD( الــذي يبلــغ 2.9 طبيــب لــكل ألــف شــخص. 

.)OECD( ويــزداد التحــدي فــي مؤشــر معــدل األســرة لــكل ألــف شــخص والــذي يبلــغ 1.7 للســلطنة مقابــل 4.2 لــدول
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121.383.5 125.387.3 131.293.1

541.0303.7 627.9375.6 758.6483.9

2016
2020

2016
2040

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

نسبة 
الوافدين

44.5%44.5% 44.5%33%33% 33%

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على االنفاق الصحي خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( ) مليون ر.ع (



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 642040

ســــــــــيــنــاريــوهـــات 
مـتـطـلـبـات الـتـعـلـيم 
المدرسـي للعـمانيين
كان التعليــم فــي ســلطنة ُعمــان محصــورا فــي الكتاتيــب وحلقــات المســاجد التــي كانــت تلقــن القــرآن 
الكريــم وتعلــم مبــادئ الديــن اإلســامي واللغــة العربيــة والحســاب، ثــم بــدأ التعليــم فــي االنتشــار مــع 
بدايــة عصــر النهضــة المباركــة، حيــث اعُتبــر نشــر التعليــم وتعميمــه بالبــاد مــن أهــم األهــداف الحيويــة 
للبــاد. ولقــد شــهد قطــاع التعليــم - منــذ ذلــك الحيــن - نقلــة نوعيــة وكميــة ضخمــة باعتبــاره عامــا 
أساســا لبنــاء المواطــن العمانــي وخلــق جيــل قــادر علــى تحمــل مســئوليته فــي البنــاء الوطني مــن جانب، 

ومواكبــة التحــول المطــرد فــي الحيــاة العصريــة مــن جانــب آخــر. 

الفصل 
السابع
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مليون رياال عمانيا موازنة 
التعليم في الباد 

مدارس عدد المدارس
وتضم نحو 900 طالب 

مدرسة وتضم ما يزيد عن 
نصف مليون طالب 

مليون رياال عمانيا موازنة 
التعليم في الباد 

وقــد تطــور عــدد المــدارس والطلبــة بشــكل كبيــر للغايــة، حيــث ارتفعــت األعــداد مــن ثــاث مــدارس فقــط تضــم نحــو 900 طالــب فــي عــام 1970م إلــى 
مــا يزيــد عــن 1040 مدرســة فــي الوقــت الحالــي تضــم مــا يزيــد عــن نصــف مليــون طالــب. 

كمــا قفــزت موازنــة التعليــم فــي البــاد مــن 1.3 مليــون ريــاال عمانيــا فــي العــام الدراســي 1970/1971م إلــى 1245.5 مليــون ريــاال فــي عــام 2014م، 
وهــو مــا يمثــل نحــو %8.7 مــن جملــة اإلنفــاق الحكومــي. 

)المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات: الكتاب اإلحصائي السنوي 2015، كتاب أربعون عاما مضيئة(.

عام
1970

عام
2014



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 662040

أوال: تقديرات أعداد الطلبة الجدد 

يســتهدف النظــام التعليمــي اســتيعاب جميــع األطفــال فــي ســن الدراســة، وعلــى هــذا يبلــغ عــدد الطلبــة الجــدد المتوقــع التحاقهــم بالتعليــم خــال 
ــك وفقــا  ــب ملتحــق وذل ــف طال ــرب مــن 66 أل ــة. بمتوســط ســنوي يقت ــب وطالب ــف طال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م( نحــو  328 أل

ــادة المرتفــع.   لســيناريو الزي

وياحــظ فــي هــذا الســياق أن أعــداد الطلبــة الجــدد ال تختلــف باختــاف ســيناريوهات النمــو الســكاني: حيــث أن الطلبــة المتوقــع التحاقهــم خــال تلــك 
الفتــرة )2016 - 2020م( قــد ولــدوا بالفعــل بيــن عامــي 2010م و2014م وبالتالــي لــن تتغيــر أعدادهــم وفقــا لســيناريوهات الخصوبــة المختلفــة.   

وإذا انتقلنــا إلــى الفتــرة الزمنيــة )2016 - 2040م( فإننــا ناحــظ اختــاف األعــداد بيــن ســيناريوهات النمــو الســكاني المختلفــة، حيــث تصــل أعــداد الطلبــة 
الجــدد وفقــا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة )الخصوبــة المرتفعــة( نحــو 2.2  مليــون طالــب، أي مــا يســاوي عــدد ســكان الســلطنة مــن العمانييــن فــي الوقــت 
الحالــي تقريبــا. بينمــا فــي ظــل ســيناريو الزيــادة المتوســطة يتوقــع أن يصــل عــدد الطلبــة الجــدد إلــى نحــو 1.9 مليــون طالــب، و1.8 مليــون طالــب فــي 

ظــل ســيناريو الزيــادة المنخفضــة. 

ألف طالب اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد خال سنوات 

الخطة الخمسية التاسعة 
)2016 - 2020م(

مليون طالب اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد حتى عام 2040م 
ٔاي ما يساوي عدد سكان السلطنة 

من العمانيين في 2015م
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328670 328670 328670

1810857 1949974 21571151

2016
2020

2016
2040

اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد

اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد

إجمالي 
الطلبة لـ2020

إجمالي الطلبة
لـ2040

إجمالي 
الطلبة لـ2020

إجمالي الطلبة
لـ2040

إجمالي 
الطلبة لـ2020

إجمالي الطلبة
لـ2040

اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد

اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد

اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد

اإلجمالي التراكمي 
للملتحقين الجدد

سيناريوهات الطلبة والملتحقين الجدد بالتعليم المدرسي خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )ٔالف طالب(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 682040

ثانيا: تقديرات إجمالي الطلبة الملتحقين
بلــغ عــدد الطلبــة الملتحقيــن بالمــدارس نحــو 524 ألــف طالــب وذلــك فــي عــام 2014م، ويتوقــع - وفقــا لســيناريو الزيــادة المرتفــع - أن يصــل عــدد 
الطلبــة الملتحقيــن بالمــدارس إلــى نحــو 670 ألــف طالــب وذلــك فــي نهايــة الخطــة الخمســية التاســعة فــي عــام 2020م. أمــا فــي عــام 2040م فيتوقــع 
وصــول عــدد الطلبــة الملتحقيــن بالتعليــم إلــى نحــو 1151 ألــف طالــب وفقــا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة، و 974 ألــف طالــب وفقــا لســيناريو الزيــادة 

المتوســط و 857 ألــف وفقــا لســيناريو الزيــادة المنخفــض.

ثالثا: تقدير االحتياجات من المعلمين
يعــد الــكادر البشــري أحــد أهــم عناصــر العمليــة التعليميــة. ويقــوم المعلمــون بــدور بالــغ األهميــة فــي بنــاء اإلنســان الثقافــي والحضــاري. وقــد زاد عــدد 

المعلميــن بالســلطنة )حتــى عــام 2014م( عــن 56 ألــف معلــم. 

ــم إضافــي خــال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 -  ــف معل ــا يقــرب مــن 12.8 أل ــى م ــة إل ــى الحاج وتشــير مؤشــرات النمــو الســكاني للســلطنة إل
2020م(، وفقــا لســيناريوهات الزيــادة المختلفــة )المرتفعــة، المتوســطة، المنخفضــة(، وذلــك كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى عــدم اختــاف االحتياجــات بيــن 

الســيناريوهات المختلفــة لهــذه الفتــرة. 

أمــا فــي المــدى الزمنــي األطــول )2016 - 2040م( فــإن المطلــوب مــن المعلميــن يصــل إلــى نحــو 64 ألــف معلــم وفقــا لســيناريو الزيــادة المرتفعــة 
مقابــل نحــو 46 ألــف معلــم وفقــا لســيناريو الزيــادة المتوســطة، و 40 ألــف معلــم فــي ظــل ســيناريو الزيــادة المنخفضــة.

ٔالف معلم إضافي حتى عام 
2040م، وذلك مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5%

ألف معلم ٕاضافي خال 
الخطة الخمسية التاسعة 

)2016 - 2020م( مع سيناريو 
الزيادة المرتفعة وبقاء نسبة 

الوافدين 44.5% 
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2016
2020

2016
2040

127944341 127944341 127944341

4017613631 4577015529 6424221796

فصلمعلمفصلمعلمفصلمعلم

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على المعلمين والفصول الدراسية خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( 



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 702040

رابعا: تقدير االحتياجات من الفصول المدرسية
بلــغ عــدد الفصــول المدرســية خــال عــام 2014م نحــو 19 ألــف فصــا دراســيا يتوزعــون علــى مــا يزيــد عــن ألــف مدرســة فــي مختلــف واليــات ومناطــق 
الســلطنة. وتشــير التقديــرات إلــى الحاجــة إلــى بنــاء مــا يزيــد عــن 4 آالف فصــل جديــد خــال الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(، أي بمعــدل 

نحــو 2.4 فصــل كل يــوم.  

أمــا فــي المــدى الزمنــي )2016 - 2040م(، فــإن التقديــرات تشــير إلــى الحاجــة إلــى بنــاء مــا يقــرب مــن 22 الــف فصــل دراســي وذلــك وفقــا لســيناريو 
الزيــادة المرتفعــة، بينمــا تبلــغ االحتياجــات 15.5 ألــف فصــل دراســي فــي ظــل فــرض ســيناريو الزيــادة المتوســطة و 13.6 ألــف فصــل فــي ظــل ســيناريو 

الزيــادة المنخفضــة.

خامسا: تقدير احتياجات اإلنفاق على التعليم
ــاال فــي المتوســط. وبفــرض اســتمرار نفــس المســتوى  يبلــغ متوســط اإلنفــاق علــى الطالــب العمانــي فــي مراحــل التعليــم المختلفــة نحــو 2377 ري
مــن التكلفــة فمــن المتوقــع الحاجــة إلــى نحــو 285 مليــون ريــال لتغطيــة الزيــادة فــي أعــداد الطــاب الملتحقيــن خــال فتــرة الخطــة الخمســية )2016 - 
2020م( والتــي ال تختلــف باختــاف ســيناريوهات النمــو الســكاني المختلفــة.  فــي المقابــل فــإن تقديــرات اإلنفــاق علــى القطــاع التعليمــي تتبايــن بشــكل 

كبيــر بيــن ســيناريوهات النمــو الســكاني )معــدالت الخصوبــة( فــي المــدى الزمنــي األبعــد )2016 - 2040م(. 

ففــي ظــل ســيناريو الزيــادة الســكانية المرتفعــة تبلــغ االحتياجــات نحــو 1.4 مليــار ريــال عمانــي، بينمــا تقــدر االحتياجــات بنحــو مليــار ريــال فــي ظــل ســيناريو 
الزيــادة المتوســطة وتصــل إلــى 729 مليــون ريــال فــي ظــل ســيناريو الزيــادة المنخفضــة.

مليار ريال عماني إضافي للحفاظ 
على مستوى اإلنفاق على التعليم 

في الفترة )2016م - 2040م( 
وذلك مع سيناريو الزيادة المرتفعة 

وبقاء نسبة الوافدين 44.5%

مليون ريال عماني إضافي للحفاظ 
على مستوى اإلنفاق على التعليم 

في الفترة )2016م - 2020م( 
وذلك مع سيناريو الزيادة المرتفعة 

وبقاء نسبة الوافدين 44.5%
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729.1 1009.0 284.6284.6284.6 1428.9

االنفاق 
على التعليم 

المدرسي

2016
2020

2016
2040

2016
2020

2016
2040

2016
2020

2016
2040

نســبة  أن  إلــى  الدولــي  البنــك  بيانــات  تشــير 
قــد  الســلطنة  فــي  المعلميــن  إلــى  الطــاب 
يبلــغ  حيــث  للغايــة،  جيــد  مستـــــوى  حققــت 
معــدل عــدد الطــاب لــكل معلــم بالســلطنة 9.4 

2014م. لعــام  طالــب 

معــدالت  مــن  أفضــل  المعــدل  هــذا  ويعتبــر 
والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول 
)OECD( والتــي تبلــغ 14 طالــب لــكل معلــم. 

بينمــا يرتفــع عــدد الطلبــة لــكل معلــم فــي دول 
الشــرق األوســط ليبلــغ 19 طالــب لــكل معلــم، 
كمــا يرتفــع العــدد عــن ذلــك قليــا فــي مجموعــة 

دول العالم العربي.  

طالب لكل معلم 
بالسلطنة ويعتبر 

هذا مستـــوى جيد 
للغاية

سيناريوهات الزيادة المطلوب إضافتها على االنفاق على التعليم المدرسي خالل الفترة )2016 - 2020(و )2016 - 2040( )مليون ر.ع(



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 722040

الــــمـــنـــــهــــــجــــــيـــــة    
الــــمــــســـــتــــخــدمـــة
فـــــــي الــــــدراســــــــــة
يعــرض هــذا الفصــل الجوانــب المنهجيــة من الدراســة، وتتناول تلك الجوانب طرق حســاب اإلســقاطات 
الســكانية )تقديــر أعــداد الســكان حتــى عــام 2040م(، وكذلــك منهجيــة تقديــر جوانــب االحتياجــات 
ومتطلبــات التنميــة فــي القطاعــات التــي تــم دراســتها وهــي تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي وأعــداد 

المســتجدين فــي ســوق العمــل واإلســكان والمرافــق وكذلــك الصحــة والتعليــم المدرســي.

الفصل 
الثامن
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لتقديــر أعــداد ســكان الســلطنة حتــى 
عــام 2040م، فقــد تــم وضــع ســتة 
ســيناريوهات للنمــو الســكاني علــى 
أســاس عامليــن أساســيين همــا : 
عــدد  )متوســط  الخصوبــة  معــدل 
المــرأة  تنجبهــم  الذيــن  األطفــال 
وأعــداد  اإلنجابيــة(  حياتهــا  طــوال 
عــدد  مــن  )نســبتهم  الوافديــن 
ثاثــة  هنــاك  لتصبــح  الســكان(. 
الطبيعيــة  للزيــادة  ســيناريوهات 
ــى ســيناريوهين  ــا إل تقســم كل منه
ــن. وفيمــا  ــا لمؤشــرات الوافدي وفق
لمنهجيــة  تفصيلــي  عــرض  يلــي 

الســتة: الســيناريوهات 
افتــراض ســيناريو )1( الخصوبــة 	 

لــكل  مولــود   4.5( المرتفعــة 
النســبية الزيــادة  ســيناريو  إمــرأة( 

إلــى  يشــير  الســيناريو  وهــذا 
حــدوث اتجــاه عكســي لمعــدالت 
الخصوبــة )وهــو مــا حــدث فعليــا 
بــدًء مــن عــام 2013م و2014م( 
أن  احتماليــة  فهنــاك  وبالتالــي 
معــدالت الخصوبــة ســوف ترتفع 
فــي المســتقبل مــن 3.9 مولــود 
لــكل امــرأة فــي عــام 2014م إلــى 

2040م. عــام  4.5 مولــود 
افتــراض ســيناريو )2( الخصوبــة 	 

لــكل  مولــود   3.3( المتوســطة 
إمــرأة(

وهــو مــا يشــير إلــى حــدوث تراجــع 
طفيــف فــي معــدالت الخصوبــة 
للمــرأة العمانيــة عــن مســتواها 
الحالــي. وهــو مــا يمكــن تســميته 

ســيناريو التراجــع الطفيــف.
افتــراض ســيناريو )3( الخصوبــة 	 

لــكل  مولــود   2.5( المنخفضــة 
إمــرأة(

ويفتــرض هــذا الســيناريو؛ وذلــك 
نتيجــة عوامــل عــدة مثــل مشــاركة 
العمــل  ســوق  فــي  المــرأة 
واالرتفــاع المســتمر فــي معدالت 
التعليــم  فــي  اإلنــاث  مشــاركة 
ــا عوامــل  ــب التحضــر وكله وجوان
معــدالت  انخفــاض  إلــى  تقــود 
الخصوبة. ويســمى هذا الســياريو 

بســيناريو التراجــع الكبيــر.
الثانــي  العامــل  يخــص  فيمــا  أمــا 

افتراضيــن: فهنــاك  )الوافديــن( 
نســبة 	  بقــاء  األول:  االفتــراض 

الوافديــن عنــد مســتواها الحالــي 
)44.5%(

 بافتــراض بقــاء أنمــاط واتجاهــات 
النمــو االقتصــادي الحالــي علــى 

حالهــا.
ــي: هــو ســيناريو 	  ــراض الثان االفت

نســبة  لخفــض  سياســة  تبنــي 
مــن   )33%( إلــى  الوافديــن 
2040م. عــام  بحلــول  الســكان 

منهجية تقدير التغير السكاني

6 سيناريوهات للنمو السكاني 
على أساس عاملين هما: معدل 

الخصوبة وأعداد الوافدين 
لتصبح هناك 3 سيناريوهات 

للزيادة الطبيعية تقسم كل 
منها إلى سيناريوهين وفقا 

لمؤشرات الوافدين
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يتــم  تقديــر االحتياجــات مــن النمــو 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي 
اإلســقاط  فتــرة  خــال  للســلطنة 

2040م(.   -  2016(

المحلــي  الناتــج  تقديــر  ويتــم 
متوســط  طريــق  عــن  اإلجمالــي 
ــي  ــج المحل ــب الفــرد مــن النات نصي

المعادلــة: باســتخدام 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســنة 
مــا = تقديــر عــدد الســكان لتلــك 
الســنة × متوســط نصيــب الفــرد 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي

وبالـــتالي فـــــإن هــــــــناك عــــدد 
لتـــــقدير  الــــسيــناريوهــــــات  مــن 
ــساٍو  ــي مــــ ــي اإلجمال ــج المحل النات
الـــنمو  ســــــيــــــناريوهات  لعــــــدد 
 6 )وعددهــا  المختلفــة  الســكاني 
ــك،  ــى ذل ســيناريوهات(، إضافــة إل

تتــم وفقــا  الناتــج  تقديــرات  فإنــه 
الفتراضيــن:

لعــام 	  الحالــي  )الوضــع  األول 
 : 2014م(

بقــاء المســتوى الحالــي لنصيــب 
الفـــــرد مــن الناتــج )7863 ريــاال 
فتــرة  طــوال  للــــــفرد(  عمـــــانيا 
إلــى  2016م  مــن  اإلســـــقاط 

2040م.

لعــام 	  األمثــل  )الوضــع  الثانــي 
2014م(

تدريجيــا  الفــرد  نصيــب  زيــادة 
ــا  ــاال عماني ليصــل إلــى 37545 ري
تــم  وقــد  2040م.  عــام  بحلــول 
تحديــد هــذا الرقــم اعتمــادا علــى 
بيــان متوســط نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج لعــام 2014م والمأخــوذ 
مــن البنــك الدولــي، وكان لدولــة 

قطــر.

منهجية تقدير الناتج المحلي اإلجمالي

لتقدير االحتياج من الناتج 
المحلي اإلجمالي، هناك 

افتراضين لنصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي خال 

الفترة )2016 - 2040م(
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منهجية تقدير أعداد المستجدين في سوق العمل

ــب  تهــدف الدراســة فــي هــذا الجان
إلـــــى الـــوقــــوف عــــــلى األعـــــداد 
المتوقعــة مــن األفــراد العمانييــن 
الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل 
خــال الفـــــترة م)2016 - 2040م(.  

هنــا  التقديــرات  فــإن  ثــم  ومــن 
ســوف تعتمــد فقــط علــى النمــو 
ــن بغــض النظــر  الســكاني للعمانيي
عــن نســبة الوافديــن مــن الســكان.

ــرات أعــداد  ومــن الماحــظ أن تقدي
لــن  العمــل  ســوق  إلــى  الداخليــن 
ســيناريوهات  بيــن  كثيــرا  تختلــف 
الفتــرات  فــي  الســكاني  النمــو 

)بــل  اإلســقاط  لســنوات  األولــى 
أن  باعتبــار  2030م(  عــام  وحتــى 
فــي  المســتجدين  األفــراد  هــؤالء 
العــام  ذلــك  حتــى  العمــل  ســوق 
فتــرة  قبــل  بالفعــل  ُوِلــدوا  قــد 

اإلســقاط.

ــار أن  ــي االعتب ــد ف ــم األخ ــد ت وق
التوزيــع النوعــي للمســتجدين فــي 
ســوق العمــل ســوف يبــدأ تدريجيــا 
الفــرص  مــن  مزيــد  اإلعطــاء  فــي 
التوســع  بســبب  وذلــك  لإلنــاث 
فــي فــرص التعليــم وكذلــك إعطــاء 
فــي  اإلنــاث  مــن  للمزيــد  المجــال 

العمــل.  ســوق 

الـــوقــوف عــــلى األعـــداد 
المتوقعة من األفراد 

العمانيين الداخلين الجدد إلى 
سوق العمل خال الفـــترة 

)2016 - 2040م(. 
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منهجية تقدير متطلبات التنمية العمرانية

تقديــر االحتياجــات مــن الوحــدات 
الســكنية

مــن  االحتياجــات  تقديــر  يعتمــد 
النمــو  علــى  الســكنية  الوحــدات 
فــي أعــداد الســكان. ومــن ثــّم فقــد 
حســاب ســتة ســيناريوهات لألعــداد 
ــة مــن الوحــدات الســكنية  المطلوب
األعــداد  ظــل  فــي  الجديــدة، 

للســكان. المتوقعــة 

الكهربــاء  مــن  االحتياجــات  تقديــر 
المنزليــة

مــن  االحتياجــات  تقديــر  يتــم 
علــى  اعتمــادا  المنزليــة  الكهربــاء 
خــال  الســكان  أعــداد  تقديــرات 
)الســيناريوهات  اإلســقاط  فتــرة 
الســتة(. وذلــك وفقــا الفتراضيــن:

ثبـــات متوســـط اســـتهاك الفـــرد 	 
عنـــد  المنزليـــة  الكهربـــاء  مـــن 
2798 كيلـــو وات ســـاعة ســـنويا.

الكهربـــاء 	  إنتـــاج  تكلفـــة  ثبـــات 
بيســـة   30.2 عنـــد  المنزليـــة 

ســــــاعـــــة. للـــــكــــيلـــــووات 

الميــاه  مــن  االحتياجــات  تقديــر 
ليــة لمنز ا

يتــم تقديــر االحتياجــات مــن الميــاه 
تقديــرات  علــى  اعتمــادا  المنزليــة 
فتــرة  خــال  الســكان  أعــداد 
اإلســقاط )الســيناريوهات الســتة(. 

الفتراضيــن: وفقــا  وذلــك 
اســتهاك 	  متوســط  ثبــات 

ــد  ــة عن ــاه المنزلي الفــرد مــن المي
ســنويا. جالــون   16060

الميــاه 	  إنتــاج  تكلفــة  ثبــات 
للمتــر  ريــال   1.3 عنــد  المنزليــة 

الميــاه. مــن  المكعــب 
مــن  االحتياجــات  حســاب  ويتــم 

كالتالــي: الكهربــاء 
االحتياجــات مــن الكهربــاء لســنة مــا 
= تقديــر عــدد الســكان لتلــك الســنة 
× متوســط اســتهالك الفــرد مــن 

ــاء المنزليــة )2789 ك.و( الكهرب
إنتــاج  تكلفــة  حســاب  يتــم  كمــا 

كالتالــي: الكهربــاء 
ــاء لســنة مــا =  ــاج الكهرب تكلفــة إنت
ــك الســنة  ــدد الســكان لتل ــر ع تقدي
× متوســط تكلفــة إنتــاج الكهربــاء 

)30.2 بيســة / ك.و(

ــر  واألمــر نفســه ينطبــق علــى تقدي
ــاه وتكلفتهــا. االحتياجــات مــن المي

تتكــون التنميــة العمرانيــة- وفــق هــذه الدراســة -  مــن ثاثــة جوانــب هــي 
اإلســكان )الوحــدات الســكنية( والكهربــاء المنزليــة والميــاه المنزليــة.

تتكون التنمية العمرانية من 
ثاثة جوانب هي اإلسكان 

)الوحدات السكنية( والكهرباء 
المنزلية والمياه المنزلية
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5

منهجية تقدير متطلبات القطاع الصحي

ــل احتياجــات القطــاع الصحــي  تتمث
فــي    – الدراســة  لهــذه  وفقــا   –
وكذلــك  المتخصصــة  الكــوادر 
قطــاع  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق 

. لصحــة ا

مــــن  االحتـــــياجات  ولـــتقـــــــدير 
لتقديــم  الازمــة  الطبيــة  الكــوادر 
شــملت  فقــد  الصحيــة  الخدمــة 
األطبــاء،  هــي:  مجموعــات  عــدة 
والصيادلــة.  التمريــض،  وطاقــم 
ويعتمــد حســاب االحتيــاج مــن هــذه 
الكــوادر – بالطبــع – علــى تقديــرات 
أعــداد الســكان. بمعنــى أن هنــاك 
مؤشــرات يتــم االســتناد إليهــا فــي 
ــل فــي مؤشــرات  هــذا اإلطــار تتمث
نســبة مقدمــي الخدمــة إلــى عــدد 

الســكان. 
علــى ســبيل المثــال لتقديــر أعــداد 
االحتياجــات مــن األطبــاء فــإن ذلــك 
يتطلــب معرفــة عــدد األطبــاء الذيــن 
فــي  الصحيــة  الخدمــة  يقدمــون 
)طبيــب  كمعــدل  الحالــي  الوقــت 
الســكان(،  لــكل عشــرة آالف مــن 
ومــن ثــّم يتــم تقديــر االحتياجــات 
تقديــرات  باســتخدام  األطبــاء  مــن 

ســنوات  فــي  الســكان  أعــداد 
المؤشــرات  ظــل  وفــي  اإلســقاط 

للخدمــة. الحاليــة 

إال  أن هنــاك جانبــا مهمــا فــي 
رؤيــة  وجــود  وهــو  القطــاع  هــذا 
2050م  عــام  حتــى  مســتقبلية 
مــن  العديــد  تحســين  تســتهدف 
الصحيــة  الخــــــــدمة  مؤشـــــــرات 
مــن  الكــوادر  عــدد  بزيــادة  وذلــك 
والتمريــض  والصيادلــة  األطبــاء 
مــن  آالف  عشــرة  لــكل  لمعــدل 
الســكان. ولذلــك فقــد تــم حســاب 
االحتياجــات مــن الكــوادر البشــرية 
األول  وفقــا الفتراضيــن  الصحيــة 
الحالــي مــن  المســتوى  بقــاء  هــو 
تحســن  هــو  والثانــي  الخدمــة 
تســتهدفه  لمــا  وفقــا  المؤشــرات 

المســتقبلية. الرؤيــة 

اإلنفــاق  لتكلفــة  بالنســبة  أمــا 
الصحــة،  قطــاع  علــى  الحكومــي 
فهــي تعتمــد بشــكل مباشــر علــى 
ــات  ــراض ثب أعــداد الســكان مــع افت
علــى  الصحــي  اإلنفــاق  متوســط 

الفــرد  عنــد 191 ريــال ســنويا.

تقدير االحتياجات من الكوادر 
الطبية الازمة لتقديم الخدمة 

الصحية لـ : األطباء، وطاقم 
التمريض، والصيادلة
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منهجية تقدير متطلبات التعليم المدرسي

التعليــم  متطلبــات  تقديــر  يتــم 
أعــداد  علــى  اعتمــادا  المدرســي 
يلتحقــوا  أن  المتوقــع  الطــاب 
القادمــة.  الفتــرة  خــال  بالتعليــم 
الطــاب  أعــداد  فــإن  وبالطبــع 
الملتحقيــن بالتعليــم تعتمــد بشــكل 
الســكاني  النمــو  علــى  مباشــر 
النظــام  ظــل  وفــي  للعمانييــن. 
ــث يلتحــق  التعليمــي للســلطنة حي
ســن  عنــد  بالدراســة  األطفــال 
أعــداد  تقديــر  يتــم  ســنوات  ســت 
بعــد  بالتعليــم  الجــدد  الملتحقيــن 

الســن. هــذه  بلوغهــم 

مــن  االحتياجــات  تقديــر  أمــا 
والمعلميــن  المدرســية  الفصــول 
ظــل  فــي  تقديرهــا  تــم  فقــد 
المعــدالت الحاليــة الخاصــة بأعــداد 
وأعــداد  فصــل  لــكل  الطــاب 
ــى  ــم، وذلــك عل ــكل معل الطــاب ل

التالــي: النحــو 
تكلفــة االحتياجــات مــن الفصول 	 

لســنة مــا = صافــي الزيــادة فــي  
 ÷ الســنة  لتلــك  الطلبــة  عــدد 
معــدل عــدد الطــاب لــكل فصــل 

)27.6(

مــن 	  االحتياجــات  تكلفــة 
المعلميــن لســنة مــا = صافــي 
ــادة فــي  عــدد الطلبــة لتلــك  الزي
الســنة ÷ معــدل عــدد الطــاب 

)9.4( معلــم  لــكل 

وأخيــرا لحســاب التكلفــة الخاصــة 
باإلنفــاق الحكومــي علــى التعلبــم 
علــى  اعتمــادا  تقديرهــا  تــم  فقــد 
ــراض  ــة الجــدد مــع افت أعــداد الطلب
علــى  اإلنقــاق  متوســط  ثبــات 
 2377 والبالــغ  العمانــي  الطالــب 

ريــاال عمانيــا فــي الســنة.

تقدير متطلبات التعليم 
المدرسي اعتمادا على أعداد 
الطاب المتوقع أن يلتحقوا 
بالتعليم خال الفترة القادمة
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دراسة ســيناريوهـات 
الــنــمــو الـــســـكـــاني 
ومتـطـلبـات التــنمـيـة 
الــــــمســـــــتـــدامــــــــة 

ُيَعــدُّ موضــوع الســكان أحــد أهــم المواضيــع التــي تهــم متخــذي القــرار والمخططيــن بشــكل عــام؛ 
فخصائــص الســكان مــن حيــث التوزيــع النوعــي والعمــري والتعليمــي وغيرهــا مــن الخصائــص تعــد مــن 
أهــم العوامــل المؤثــرة علــى العمليــة التنمويــة. كمــا أن خصائــص الســكان فــي المســتقبل تعتبــر مــن 
أهــم محــددات  التخطيــط التنمــوي لمختلــف البلــدان. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــر ســيناريوهات 
النمــو الســكاني للســلطنة خــال الفتــرة مــن عــام 2016م وحتــى 2040م، وكذلــك تقديــر ســيناريوهات 
االحتياجــات التنمويــة المترتبــة علــى النمــو الســكاني فــي مجــاالت: الناتــج المحلــي اإلجمالــي )نصيــب 

الفــرد(، المســتجدون فــي ســوق العمــل، اإلســكان والمرافــق، الصحــة، التعليــم.

الختام
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ســيناريوهات  الدراســة  اســتعرضت 
النمــو  واتجاهــات  الســكاني  التطــور 
مــن  الفتــرة  خــال  للســلطنة  الســكاني 
تــم  حيــث  2040م،  وحتــى  2016م 
ــرة  ــرات الســكان خــال الفت حســاب تقدي
المشــار إليهــا وفقــا لســتة ســيناريوهات 
تتــوزع حســب معــدالت الخصوبــة ونســبة 

الســكان. إجمالــي  مــن  الوافديــن 

ويشــير  الســيناريو األعلــى لعــدد الســكان 
الســلطنة ســوف  عــدد ســكان  أن  إلــى 
نســمة  ماييــن  خمســة  مــن  يقتــرب 
ســيتجاوز  كمــا  2020م،  عــام  بحلــول 
عــام  بحلــول  نســمة  ماييــن  الثمانيــة 
2040م. وهــي أرقــام بــا شــك توضــح 
ــة لســكان الســلطنة  القفــزة الديموجرافي

القادمــة. الفتــرة  خــال 

ــرات الســكان فقــد  وباإلضافــة إلــى تقدي
تــم دراســة عــدد مــن المؤشــرات بالغــة 
السياســات  لواضعــي  ســواء  األهميــة 
بشــكل  للمجتمــع  أو  خــاص  بشــكل 
فــي  المؤشــرات  هــذه  وتتمثــل  عــام، 
للتطــور  المكافــئ  الناتــج  حجــم  تقديــر 
فــي عــدد الســكان، وكذلــك متطلبــات 
اإلســكان  فــي  العمرانيــة  التنميــة 
متطلبــات  وأيضــا  والكهربــاء،  والميــاه 
التنميــة االجتماعيــة فــي مجالــي التعليــم 

والصحــة.

مــن  كا  المتطلبــات  هــذه  وتشــمل 
جانــب المــوارد البشــرية لتحقيــق التطــور 
المنشــود فــي قطاعــي الصحــة والتعليم، 
وكذلــك جانــب اإلنفــاق علــى القطاعــات 
المســتوى  علــى  للحفــاظ  المختلفــة 
حتــى  أو  المؤشــرات  أداء  مــن  الحالــي 
العمــل علــى تحســين أداء المؤشــرات عــن 

الحالــي. المســتوى 

وقــد تبيــن أن الجهــود المبذولــة لتحســين 
حيــاة المواطنيــن ومســتواهم المعيشــي 
قــد أثمــرت عــن تطــور المجتمــع العمانــي 
بشــكل كبيــر للغايــة وأصبحــت الكثيــر مــن 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المؤشــرات 
تعكــس تحســن جوانــب حيــاة المواطــن 

بشــكل مســتمر. 

ورغــم ذلــك فقــد أشــارت الدراســة أيضــا 
لعملــه  الكثيــر  هنــاك  زال  مــا  أنــه  إلــى 
وإنجــازه لمواجهــة الطفــرة المتوقعــة فــي 
المقبلــة،  الفتــرة  خــال  الســكان  أعــداد 
وكذلــك لضمــان الســتمرار هــذا التحســن 
والوصــول إلــى حالــة مــن جودة المعيشــة 
والرفاهيــة التــي تســعى حكومــات دول 

ــا لشــعوبها.  ــكل تحققه ــم ل العال



81 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات



سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 822040





سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 842040


