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املقدمــــة

هو  العماين  املجتمع  اأن  1993م  عام  لل�سكان  الأول  العام  التعداد  اأظهر 

جمتمع فتي ترتفع فيه معدلت الإعالة نتيجة لرتفاع ن�سبة الأطفال دون 

التعداد يف ت�سليط ال�سوء  �سن اخلام�سة ع�سر. وقد �ساهمت بيانات هذا 

ارتفاع معدلت  املجتمع يف ظل  �سيواجهها  التي  ال�سكانية  التحديات  على 

الطبيعية  املوارد  ثبات  مع  القت�سادي  النمو  من  اأكرب  بت�سارع  اخل�سوبة 

والبيئية والتي تعترب موارد غري متجددة. وحتقيقا لأهداف التنمية ال�سحية 

اختيار عدد  الأزواج يف  �سليمة وحق  الأفراد يف حياة �سحية  واأهمها حق 

الأطفال الذين يرغبون يف اإجنابهم واختيار الوقت الذي يرغبون بالإجناب 

فيه، تبنت الدولة عام 1994م برنامج املباعدة بني الولدات. وقد اأ�سهم 

هذا الربنامج مع تغري الأو�ساع القت�سادية والجتماعية للعمانيني وارتفاع 

متو�سط العمر عند الزواج الأول يف انخفا�ض معدلت اخل�سوبة الكلية اإىل 

حوايل الن�سف يف عام 2003م. 

دميغرافية  حتولت  والوفيات  اخل�سوبة  معدلت  انخفا�ض  عن  ونتج 

املخت�سون  �سنف  وقد  العمانيني.  لل�سكان  العمري  الهيكل  على  انعك�ست 

الأوىل  تت�سم  اأ�سا�سية،  مراحل  ثالثة  اإىل  الدميغرايف  النتقال  مراحل 

بتزايد ن�سبة الأطفال دون اخلام�سة ع�سر من العمر، يف حني تت�سم املرحلة 

ن�سبة  انخفا�ض  تنعك�ض على  ن�سبة اخل�سوبة  بانخفا�ض وا�سح يف  الثانية 

الأطفال بينما تبداأ معدلت البالغني وامل�سنني بالرتفاع. ويف املرحلة الثالثة 

تنخف�ض ن�سبة كل من الأطفال والبالغني، وترتفع ن�سبة امل�سنني.

هذه  ت�ستعر�ض  العماين،  املجتمع  على  الدميغرايف  النتقال  هذا  وملتابعة 

العمر  فئات  وبالتحديد  ال�سلطنة  للعمانيني يف  العمري  الرتكيب  الدرا�سة 
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العري�سة املكونة من الأطفال )الأقل من 15 �سنة(، وال�سكان يف �سن العمل 

)15-64( �سنة، وكبار ال�سن )65 �سنة فاأكرث(. وت�سمل الدرا�سة التوزيع 

اجلغرايف لهذه الفئات اإ�سافة اإىل بع�ض املتغريات الدميوغرافية الأخرى 

هي  الدرا�سة  لهذه  الأ�سا�سية  البيانات  م�سدر  باأن  علما  العالقة،  ذات 

بيانات العمر التي مت جمعها يف تعدادي 1993م و2003م.
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الرتكيب العمري للعمانيني يف ال�صلطنة

1 - الو�سع الدميوغرايف :

اأظهرت بيانات التعداد العام الأول عام 1993م معدلت منو �سكانية عالية 

لكل  مولود   6.9 ليبلغ  الكلية  اخل�سوبة  معدل  لرتفاع  نتيجة  العمانيني  بني 

وانت�سار  لتوفر  الوفيات  معدل  وانخفا�ض  الإجناب،  �سن  يف  عمانية  امراأة 

خمتلف اخلدمات ال�سحية، مما جعل من املجتمع العماين جمتمعا فتيا �سّكل 

فيه الأطفال دون اخلام�سة ع�سر من العمر حوايل ن�سف املجتمع )%51.6(.

ونتج عن ارتفاع معدلت التحاق اجلن�سني ول�سيما الإناث مبختلف مراحل 

اإ�سافة  العمل،  �سوق  العمانيات يف  ن�سبة  وارتفاع  العايل،  وخا�سة  التعليم 

اإىل غريها من العوامل القت�سادية والجتماعية، نتج عنها ارتفاع متو�سط 

العمر عند الزواج الأول. الأمر الذي اأدى مع توفر وانت�سار خدمات املباعدة 

بني الولدات اإىل انخفا�ض تدريجي يف معدلت اخل�سوبة بني العمانيات 

لتبلغ حوايل 3.6 طفل لكل امراأة يف �سن الإجناب عام 2003م. 

من  ال�سلطنة  يف  العمانيني  عدد  ارتفاع  اإىل  التعدادين  بيانات  وت�سري 

1،483،226 ن�سمة عام 1993م اإىل 1،781،558 عام 2003م، غري اأن ن�سبة 

الأطفال دون اخلام�سة ع�سر من العمر انخف�ست من حوايل 51،6% عام  

1993م اإىل 40،6% عام 2003م، لرتتفع يف املقابل ن�سبة العمانيني يف الفئة 

العمرية )15-64( �سنة من حوايل 45،4% اإىل 56،2% خالل تلك الفرتة. 

اأي  فاأكرث(  �سنة   65( العمرية  الفئة  يف  ال�سن  كبار  ن�سبة  ت�سهد  ومل  كما 

تغيري جدير بالذكر حيث اأنها تراوحت حول 3% يف كال التعدادين )اأنظر 
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جدول )1(، وملحق )1((. ويت�سح تاأثري انخفا�ض اخل�سوبة خالل الع�سر 

قاعدة  بداأت  حيث   )1( رقم  ال�سكل  من  التعدادين  بني  املمتدة  �سنوات 

الهرم ال�سكاين ت�سيق قليال عام 2003م مقارنة بعام 1993م. 

جدول )1(: التوزيع الن�سبي للعمانيني ح�سب فئات العمر عامي 1993م و2003 م

الفئة 

العمرية

2003م1993م

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

)4 - 0(17.217.217.212.212.012.1

)9 - 5(18.018.218.113.513.213.3

)14 - 10(16.316.216.215.315.115.2

)19 - 15(12.011.711.814.514.214.3

)24 - 20(7.77.27.411.912.112.0

)29 - 25(5.45.55.48.28.48.3

)34 - 30(4.24.54.45.35.15.2

)39 - 35(3.74.54.14.04.24.1

)44 - 40(3.13.23.23.33.63.4

)49 - 45(2.82.92.92.63.02.8

)54 - 50(2.82.72.72.32.52.4

)59 - 55(1.81.51.61.81.71.7

)64 - 60(2.01.71.81.91.71.8

)+ 65(2.93.03.03.33.13.2

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

754.957728.0291.482.986900.328880.8551.781.183اجلملة
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�سكل رقم )1(: الهرم ال�سكاين للعمانيني عامي 1993م و2003م

2003م 1993م       

كما يت�سح من ال�سكل رقم )2( اأن ن�سبة الأطفال دون اخلام�سة ع�سر من 

العمر اأقل عام 2003م مقارنة بعام 1993م.

�سكل رقم )2(: التوزيع الن�سبي للعمانيني وفق فئات العمر عامي 1993م و2003م
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اأ - معدل النمو ال�سكاين:

ال�سكاين  النمو  يف  تباطوؤا  التعدادين  بني  املمتدة  الع�سر  الأعوام  �سهدت 

ال�سنوي للعمانيني والذي بلغ حوايل 1.8%، وذلك انعكا�سا لتناق�ض عدد 

عام  ن�سمة   765.121 من  العمر  من  ع�سر  اخلام�سة  �سن  دون  الأطفال 

1993م اإىل 723.270 ن�سمة عام 2003م، وقد �سجل اأدنى انخفا�ض لفئة 

الأطفال دون �سن اخلام�سة من العمر حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي لهم 

نتيجة لنخفا�ض معدلت اخل�سوبة كما  الفرتة  تلك  حوايل -1.71% يف 

العمرية  للفئة  �ُسجل  فقد  �سنوي  �سكاين  اأعلى معدل منو  اأما  �سبق ذكره. 

)20-24( �سنة بحوايل 6.63% )اأنظر ملحق )2((. 

ويت�سح من اجلدول )2( اأن معدل النمو ال�سكاين لالإناث بني التعدادين 

الإناث يف  معدل منو  لزيادة  مبا�سر  كاإنعكا�ض  وذلك  للذكور  نظريه  يفوق 

الفئة العمرية )15-64( �سنة. فقد بلغ معدل النمو ال�سنوي لالإناث حوايل 

1.9% مقارنة بحوايل 1.8% للذكور. 

جدول )2(: معدل النمو ال�سكاين للعمانيني بني التعدادين ح�سب فئات العمر العري�سة

الفئة العمرية

معدل النمو

اجلملةاإناثذكور

)14 - 0(0.56 -0.57 -0.56 -

)64 - 15(3.804.133.96

)+ 65(3.012.022.53

1.761.911.83اجلملة
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:
1
ب - ن�سبة النوع

يبني اجلدول )3( اأن هناك انخفا�سا طفيفا يف ن�سبة النوع للعمانيني عام 

2003م مقارنة بعام 1993م اإل اأنها لزالت يف حدودها الطبيعية ب�سفة 

النوع دون تغيري ملحوظ لالأطفال  عامة )جدول )3((. وقد بقيت ن�سبة 

دون �سن اخلام�سة ع�سر، اإل اأنها قّلت من 103،9 عام 1993م اإىل 100،6 

ذكر لكل مائة اأنثى عام 2003م لل�سكان يف الفئة العمرية )15-64( �سنة، 

ن�سبة  يف  كبري  ارتفاع  وجود  فنالحظ  فاأكرث(  �سنة   65( ال�سن  كبار  واأما 

 111 حوايل  2003م  عام  النوع  ن�سبة  بلغت  حيث  بالإناث  مقارنة  الذكور 

.
2

ذكرا لكل 100 اأنثى مقارنة بحوايل 101 عام 1993م

جدول )3(: ن�سبة النوع وفقا لفئات العمر العري�سة عامي 1993م و2003م

ال�ضنة

الفئات العمرية

اجلملة

)14 -0 ()64 - 15()+65(

1993103.66103.92101.02103.70

2003103.80100.58111.49102.21

:
3
ج - االإعالة ال�سكانية

اأدى النخفا�ض يف معدل اخل�سوبة ويف ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة 

ع�سر اإىل انخفا�ض ن�سبة الإعالة ال�سكانية، حيث ت�سري بيانات التعدادين 

اأن كل 10 اأفراد يف �سن العمل )15-64( �سنة  كانوا يعيلون ما يقارب من

1 -   هي عدد الذكور املقابل لكل 100 اأنثى.

2 -    ويعود هذا التباين يف ن�سبة النوع لفئتي العمر )15-64( �سنة و)65 �سنة فاأكرث( اإىل عامل التبليغ يف العمر 

اأو بالأحرى التحيز لأعمار معينة عند الإبالغ كما هو مو�سح يف درا�سة تقييم جودة بيانات العمر )وزارة 

القت�ساد الوطني، 2010(.

3 -    ن�سبة ال�سكان دون اخلام�سة ع�سر من العمر وال�سكان يف �سن 65 �سنة فاأكرث اإىل ال�سكان يف �سن )64-15( 

�سنة.
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عام  اأفراد   8 وحوايل  عام 1993م  الأخرى  العمرية  الفئات  فردًا من   12

2003م. 

املرحلة  اأعتاب  على  ال�سلطنة  اأن  اإىل  ت�سري  والأرقام  املعدلت  جميع  اإن 

الثانية من التحول الدميوغرايف، ومع ا�ستمرار انخفا�ض معدلت اخل�سوبة 

والإعالة ال�سكانية �ست�سهد ال�سلطنة النافذة الدميوغرافية والتي تعد مرحلة 

انتقال دميوغرايف هام يف تاريخ ال�سعوب ول تتكرر اإل ب�سورة نادرة.

2 - التوزيع اجلغرايف:

اأ - املحافظات واملناطق:

ال�سلطنة  للعمانيني يف خمتلف حمافظات ومناطق  الن�سبي  التوزيع  اأظهر 

الرتتيب يف  الباطنة  ن�سبيا، فقد ت�سدرت منطقة  ثباتا  التعداد  يف عامي 

كال التعدادين تلتها حمافظة م�سقط ومن ّثم ال�سرقية والداخلية. اأما اأقل 

املناطق �سكانا فقد كانت حمافظة م�سندم ومنطقة الو�سطى )اأنظر ملحق 

 .))3(

العمر  من  ع�سر  اخلام�سة  �سن  دون  الأطفال  ن�سبة  لنخفا�ض  ونتيجة 

يف  ن�سبتهم  انخف�ست  فقد  2003م  عام  ال�سلطنة  م�ستوى  على  اإجمال 

جميع حمافظات ومناطق ال�سلطنة كما هو مو�سح يف اجلدول )4(، غري 

منطقتي  يف  فقط  تزايدا  �سجلت  العمرية  الفئة  لهذه  املطلقة  الأعداد  اأن 

ال�سرقية والو�سطى عام 2003م مقارنة بعام 1993م )اأنظر ملحق )3((. 

اأعلى ن�سبة انخفا�ض يف ن�سب الأطفال )اأقل من 15  اأن  واجلدير بالذكر 

�سنة( �ُسجلت يف حمافظة م�سندم، حيث اأنخف�ست من حوايل 51% يف عام 

1993م اإىل 36.7% يف عام 2003م.
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وبلغ عدد العمانيني يف �سن العمل اأي يف الفئة )15-64( �سنة 673.666 

عام  ن�سمة(  واألف  )مليون   1.001.000 اإىل  وارتفع  1993م  عام  ن�سمة 

2003م، وتوزع هذا العدد على حمافظات ومناطق ال�سلطنة بن�سب متفاوتة. 

ولقد ت�سدرت منطقة الباطنة باقي املناطق يف ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل 

حيث ا�ستحوذت على ما يقارب من 30.2% من هذه الفئة، اإل اأن اأعلى ن�سبة 

لهم من اإجمايل �سكان كل حمافظة/ منطقة �ُسجلت يف حمافظة م�سقط. 

وميكن تربير ذلك بالهجرة الداخلية اإىل هذه املحافظة باعتبارها عا�سمة 

ال�سن  كبار  ن�سبة  اأما  العايل.  والتعليم  العمل  فيها فر�ض  وتتمركز  البالد 

�سكان كل حم اإجمايل  فاأكرث( من  �سنة   65(

ارتفاعا طفيفا، وكان الرتفاع اأكرث و�سوحا يف حمافظة م�سندم. 

جدول )4(: التوزيع الن�سبي للعمانيني وفق فئات العمر واملحافظة/املنطقة عامي 1993م و2003م

املحافظة/ 

املنطقة

2003م1993م

اجلملة)65+()15-64()0- 14(اجلملة)65+()64-15()0- 14(

46.751.32.1100.035.362.52.2100.0م�سقط

53.843.03.1100.042.454.23.4100.0الباطنة

51.145.93.0100.036.759.14.3100.0م�سندم

52.444.63.0100.040.056.83.3100.0الظاهرة

53.543.43.1100.043.952.93.3100.0الداخلية

51.744.43.9100.043.252.84.0100.0ال�سرقية

50.645.83.5100.043.752.33.9100.0الو�سطى

50.846.42.8100.038.358.73.0100.0ظفار

51.645.43.0100.040.656.23.2100.0اجلملة
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ب - املناطق القروية واحل�سرية:

العمري  الهرم  يف  مماثال  تغريا  ال�سلطنة  يف  القروية  املجتمعات  �سهدت 

ال�سكاين عام 2003م ملا �سهدته املجتمعات احل�سرية. فقد انخف�ست ن�سبة 

الأطفال يف كل منهما، وارتفعت يف املقابل ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل، اأما 

ن�سبة كبار ال�سن )65 �سنة فاأكرث( فقد �سهدت ارتفاعا طفيفا يف كل منهما 

كما هو مبني يف اجلدول )5(.

جدول )5(: التوزيع الن�سبي للعمانيني ح�سب فئات العمر واحلالة احل�سرية عامي 

1993م و2003م

املحافظة/ 

املنطقة

2003م1993م

)14 -0()64-15()+65()14 -0()64-15()+65(

50.646.72.738.958.32.9القرى

53.442.93.644.152.03.9احل�سر

51.645.43.040.656.23.2اجلملة
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اخلال�صة

اأظهرت بيانات التعداد العام الأول عام 1993م معدلت منو �سكانية عالية 

نتيجة لرتفاع معدلت اخل�سوبة وانخفا�ض معدلت الوفيات مما جعل من 

املجتمع العماين جمتمعا فتيا بلغت فيه ن�سبة الأطفال دون اخلام�سة ع�سر 

من العمر حوايل %52.

ولقد �ساهم انخفا�ض معدلت اخل�سوبة خالل الفرتة املمتدة بني التعدادين 

اإىل تباطوؤ النمو ال�سكاين يف ال�سلطنة ليبلغ حوايل 1.8%.  وقد اأدى ذلك 

اإىل تغري يف الهيكل العمري للعمانيني، حيث �سهد الهرم ال�سكاين �سيقا 

وارتفاع  �سنة،   15 من  الأقل  الأطفال  ن�سبة  انخفا�ض  عن  نتج  قاعدته  يف 

معدلت البالغني وامل�سنني. 

بني  �سكاين  منو  معدل  اأعلى  �سنة   )24-20( العمرية  الفئة  �سجلت  وقد 

التعدادين مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي لها 

اأقل منو �سكاين فقد �سجل للفئة العمرية )0-4( �سنة بحوايل  اأما   ،%6.63

-1.71%، حيث انخف�ض عدد الأطفال الُعمانيني يف هذه الفئة العمرية.

اإل  الطبيعية  كانت يف حدودها  عام 2003م  النوع  ن�سبة  اأن  من  وبالرغم 

اأنها كانت مرتفعة ب�سورة ملحوظة لكبار ال�سن يف الفئة العمرية )65 �سنة 

فاأكرث( حيث بلغت 111.49 ذكرا لكل مائة اأنثى، الأمر الذي ميكن تربيره 

اأول باخلطاأ يف التبليغ عن العمر، وثانيا قد يكون موؤ�سرا لرتفاع الوفيات 

بني امل�سنات مقارنة بامل�سنني الذكور.

العمانيني،  �سكانها  عدد  حيث  من  الرتتيب  الباطنة  منطقة  ت�سدرت  ولقد 

ون�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة ع�سر والتي بلغت حوايل 53.8% من اإجمايل 

ال�سكان العمانيني بالباطنة يف عام 1993م وحوايل 42.4% يف عام 2003م.
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اأما حمافظة م�سندم فقد �سجلت اأعلى ن�سبة اإنخفا�ض يف ن�سب الأطفال )اأقل 

من 15 �سنة(، حيث انخف�ست ن�سبتهم من حوايل 51% يف عام 1993م اإىل 

36،7% يف عام 2003م.

وبالن�سبة لل�سكان يف �سن العمل )15-64( �سنة  فقد متركز حوايل %30 

منهم يف منطقة الباطنة، غري اأن اأعلى تواجد لهم �سمن �سكان كل حمافظة 

/منطقة �سجل يف حمافظة م�سقط.
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املالحق



ملحق )1(: توزيع ال�سكان العمانيني ح�سب فئات العمر عامي 1993م و2003م 

الفئة

 العمرية

2003م1993م

اإناثذكور
املجموع

اإناثذكور
املجموع

)4 - 0(130.207125.408255.615109.543105.986215.529

)9 - 5(136.263132.395268.658121.220116.256237.476

)14 - 10(122.959117.889240.848137.621132.644270.265

)19 - 15(90.31984.990175.309130.466124.741255.207

)24 - 20(57.92052.490110.410107.482106.778214.260

)29 - 25(40.64240.13980.78174.03274.227148.259

)34 - 30(31.98933.10865.09747.49945.27692.775

)39 - 35(28.29732.40660.70335.74137.34773.088

)44 - 40(23.32423.57646.90029.44931.52760.976

)49 - 45(21.33020.96542.29523.71526.83950.554

)54 - 50(21.10719.54940.65620.38322.31242.695

)59 - 55(13.43911.00324.44215.93515.20331.138

)64 - 60(14.94912.12427.07317.24014.80832.048

)+ 65(22.21221.98744.19930.00226.91156.913

اجلملة
754.957728.0291.482.986900.328880.8551.781.183



ملحق )2(: معدل النمو ال�سكاين للعمانيني بني التعدادين ح�سب فئات العمر 

الفئة العمرية

معدل النمو

املجموعاإناثذكور

)4 - 0(1.73 -1.68 -1.71 -

)9 - 5(1.17 -1.30 -1.23 -

)14 - 10(1.131.181.15

)19 - 15(3.683.843.76

)24 - 20(6.187.106.63

)29 - 25(6.006.156.07

)34 - 30(3.953.133.54

)39 - 35(2.341.421.86

)44 - 40(2.332.912.62

)49 - 45(1.062.471.78

)54 - 50(0.35 -1.320.49

)59 - 55(1.703.232.42

)64 - 60(1.432.001.69

)+ 65(3.012.022.53

1.761.911.83اجلملة



ملحق )3(: توزيع العمانيني وفق الفئات العمرية واملحافظة/املنطقة عامي 1993م و2003م

املحافظة/ 

املنطقة

2003م1993م

اجلملة)65+()15-64() 0- 14(اجلملة)65+()64-15()0- 14(

التوزيع العددي

13795415159461152956631347922383198483381594م�سقط

2541612031321474547203823925030566719420564337الباطنة

11479103036792246174551200386420322م�سندم

7080960289403813513659054838044805147663الظاهرة

1067058658760961993881031591243077706235172الداخلية

11354297392858321951711419013934210500264032ال�سرقية

66916058468132177505898067317158الو�سطى

6378058311347512556657865885784462150905ظفار

اإجمايل 

ال�سلطنة

7651216736664419914829867232701001000569131781183

التوزيع الن�سبي

18.022.513.819.918.623.814.921.4م�سقط

33.230.233.431.833.130.534.131.7الباطنة

1.51.51.51.51.01.21.51.1م�سندم

9.38.99.19.18.28.48.48.3الظاهرة

14.012.813.813.514.312.413.513.2الداخلية

14.814.519.414.815.813.918.514.8ال�سرقية

0.90.91.10.91.00.91.21.0الو�سطى

8.38.77.98.58.08.97.88.5ظفار

اإجمايل 

ال�سلطنة

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00


