
اقراأ داخل العدد
االفتتاحية

ومـــ�ضـــــــات

- العدد  اخلام�س - 1 يناير 2010ن�سرة ف�سلية ي�سدرها املكتب الفني للجنة  الوطنية لل�سكان

دراسصة الصصحة العامــة والصصحـــة الإجنابيـــة

حتاد الدويل للدراسصات العلمية للسصكان 
الإ

مــنـظـــمــــــة اليـــونـيــــسصـــــــف

اليوم العاملي للسصالمة والصصحة يف العمل
عالقــــة السصكـــان بالقـــوى العــاملــــــة

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

» لقد اأولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل مل�ضاركة املراأة العمانية يف م�ضرية النه�ضة 

املباركة, فوفرنا لها فر�ص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها يف املجتمع, 

واأكدنا على �ضرورة اإ�ضهامها يف �ضتى جماالت التنمية, وي�ضرنا ذلك من خالل النظم والقوانني 

التي ت�ضمن حقوقها وتبني واجباتها, وجتعلها قادرة على حتقيق االرتقاء بذاتها وخرباتها 

ومهاراتها من اأجل بناء وطنها واإعالء �ضاأنه«

قابو�ص بن �ضعيد

االنعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان

29 ذو القعدة 1430هـ - املوافق 16 نوفمرب 2009

يتزامـــن �سدور هذا العدد من ن�سرة »ال�سكان والتنمية« مع احتفال العامل بيوم ال�سحة العاملي لعام 2010م. وياأتي 

�سعار االحتفال هذا العام )التو�سع العمراين: اأحد التحديات ال�سحية العمومية(.

ويكت�ســـب هـــذا املو�سوع اأهميتـــه كون اأنه يف عـــام 2007، والأول مرة يف تاريخ الب�سرية، فـــاإن اكرث من ن�سف العامل 

يقطنون املدن. ومن املتوقع بحلول عام 2030 اأن يعي�س ثلثا الب�سر يف مناطق ح�سرية. اأما يف ال�سلطنة فيعي�س اأكرث 

من 70% من ال�سكان يف مناطق ح�سرية وفقًا لنتائج التعداد العام لل�سكان لعام 2003.

ويرتبـــط التو�ســـط احل�سري والعمراين يف دول العـــامل، ومنها ال�سلطنة، بالعديد من امل�ســـكالت ال�سحية املت�سلة 

بامليـــاه والبيئة والعنف واالإ�سابات واالأمرا�س غري ال�سارية )كاأمرا�س القلب وال�سكري واأنواع ال�سرطان واالأمرا�س 

التنف�سية املزمنة( اإىل جانب النظم الغذائية غري ال�سحية واخلمول البدين. وترتكز اإ�سرتاتيجية التعامل مع هذه 

امل�ســـاكل لي�ـــس فقط اإعتمادا على توفـــري اخلدمات ال�سحية القابلـــة للو�سول اإليها واإمنا ب�ســـكل اأكرب على حت�سني 

املحـــددات االجتماعية واالقت�سادية والبيئية والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد على الوقاية من االأمرا�س وتعزيز ال�سحة 

وجتنب عوامل االختطار املوؤدية اإىل االأمرا�س ال�سائدة يف املدن �سمن مفهوم �سامل للمدن ال�سحية.

وتاأتـــي جهود ال�سلطنـــة يف هذا االجتاه لتتواكب مع التوجهـــات الدولية يف حل الق�سايا املت�سلـــة بالتو�سع العمراين 

واحل�ســـري. ويف �سبيـــل ذلك تبنت ال�سلطنة عرب خططهـــا التنموية املتعاقبة خمتلف امل�ساريـــع والربامج ال�سحية 

واالجتماعيـــة واالقت�سادية والبيئية بهدف حت�سني �سحـــة ال�سكان. ومنذ عدة �سنوات تبنت وزارة ال�سحة بالتعاون 

مـــع القطاعات االأخرى ذات ال�سلة بال�سحة وم�ساركة املجتمع مبادرات )املدن ال�سحية(. وتهدف هذه املبادرات 

اإىل الرتويـــج الأمنـــاط احلياة ال�سحية ون�سر الوعـــي بالق�سايا ال�سحيـــة والبيئية واالجتماعيـــة وال�سلوك ال�سحي 

ال�سليم.

ونتيجـــة للجهـــود امل�سرتكة ملختلف القطاعـــات فقد حققت ال�سلطنـــة اإجنازات مهمة على �سعيـــد التنمية ال�سحية 

متثلـــت مظاهرهـــا يف التح�سن الكمي والنوعي امللمو�ـــس يف املتغريات ال�سكانية والدميوغرافيـــة يف ال�سلطنة، حيث 

انعك�ـــس ذلـــك على معدل وفيات االأطفال دون اخلام�سة من العمر الـــذي انخف�س بن�سبة مذهلة تبلغ 94%، كما جاء 

يف تقريـــر منظمـــة ال�سحة العاملية لعـــام 2008م، والذي ت�سمن اإ�سادة وا�سحة بالتطور الـــذي �سهدته ال�سلطنة يف 

جمال الرعاية ال�سحية.

ومـــع ذلـــك فاإن التو�سع العمراين االآخذ يف التزايد وما يرافقه من حتديـــات تتجاوز توفري الرعاية ال�سحية تتطلب 

ت�سافـــر مزيد من اجلهود من كافة مكونات النظـــام ال�سحي منها ما هو قطاعي، وما هو م�سرتك بني القطاعات، 

اإىل جانب املجتمع ذاته، فهذه املكونات يف جمملها ميكن اأن حتدث اأثرا م�سرتكا يف �سحة ال�سكان.

د. علي بن حممد بن مو�ضى

             وزير ال�سحة



الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

لل�سكان مب�ساركة ممثلني  الوطنية  للجنة  الفني  املكتب  اأعدها  والتي  لل�سكان  الوطنية  املرجعية لالإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  نوا�سل  القارئ  عزيزي 

ملختلف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية بال�سلطنة يف الفرتة )2000-2002م(. ومو�سوعنا عن الدرا�سة الثالثة بعنوان: 

الصصحة العامة والصصحة الإجنابية

اإ�سافة اإىل حتليل  ا�ستهدفت هذه الدرا�سة تتبع التحوالت البارزة يف ال�سيا�سات والربامج ال�سحية خالل العقود الثالثة االأوىل من عمر النه�سة املباركة، 

الو�سع ال�سحي من جانبيه الوقائي والعالجي، ودرا�سة الفجوات واالختالالت بني املجموعات ال�سكانية املختلفة وارتباط ذلك بالتحوالت الوبائية واملر�سية 

خالل نف�س الفرتة، وحتليل وتقييم منظومة الرعاية ال�سحية باملناطق من حيث ال�سمول ملكونات الرعاية ال�سحية االأولية وال�سحة االإجنابية وبالذات خدمات 

رعاية االأمومة والطفولة واملباعدة بني الوالدات. وقد خل�ست هذه الدرا�سة اإىل عدد من التو�سيات يف جمال �سحة االأمومة و�سحة الطفل و�سحة املراهقني 

وال�سباب وال�سحة العامة والرعاية ال�سحية االأولية. ومن هذه التو�سيات ت�سجيع املقبلني على الزواج ملراجعة عيادات امل�سورة قبل الزواج واإن�ساء هذه العيادات 

يف جميع مناطق ال�سلطنة، واملوازنة بني النمط االإجنابي ال�سليم الذي يوؤثر اإيجابيا على �سحة االأم والطفل ويحافظ على �سحتها االإجنابية من ناحية، وبني 

اأثر حتوالت اخل�سوبة على املدى البعيد على املجتمع من ناحية اأخرى.

الإسصرتاتيجية السصكانية لدول 

جملسس التعاون 

ال�سكانية  لال�سرتاتيجية  العامة  االأهـــداف  تعك�س 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي -والتي مت اعتمادها 

دورته  يف  االأعلى  املجل�س  قبل  من  1998م  عام  يف 

اإليها.  التا�سعة ع�سرة- الغايات التي يتعني الو�سول 

وقد مت �سياغة عدد من ال�سيا�سات ترتجم املرتكزات 

االأ�سا�سية وت�ساهم يف توجيه م�سرية العمل التنفيذي 

ال�سيا�سات تتحدد  العامة. وهذه  نحو تلك االأهداف 

املحور  اإىل  العدد  هــذا  يف  نتطرق  حمــاور،  �ستة  يف 

االأول وهو ال�سكان والذي ت�سمن ال�سيا�سات التالية: 

دول  ملواطني  منا�سبة  �سكانية  معدالت  حتقيق   -1

املجل�س.

والعالجية  الوقائية  ال�سحية  الرعاية  تقدمي   -2

ــالأطــفــال الــر�ــســع مــع الــرتكــيــز عــلــى تباعد  ل

الوالدات خلف�س وفيات االأمهات واالأطفال.

ال�سحية  الــرعــايــة  حتــ�ــســني  يف  ــمــرار  ــت ــس اال�  -3

قبل  الطبية  الفحو�سات  وت�سجيع  لــالأمــهــات، 

الزواج.

واالأمرا�س  االأوبــئــة  ملكافحة  اجلهود  موا�سلة   -4

امل�ستوطنة وتوفري �سبل الوقاية منها.

الوطنية  ــكــوادر  ال وتــاأهــيــل  بــتــدريــب  االهــتــمــام   -5

العاملة يف املجاالت ال�سحية.

الرتكيز  مــع  الــوافــدة  الهجرة  مــعــدالت  خف�س   -6

وذوي  واملدربة  املاهرة  العمالة  ا�ستقدام  على 

التخ�س�سات النادرة.

للمتغريات  الدورية  والدرا�سات  البحوث  اإجراء   -7

ال�سكانية وعالقتها باملوارد املتاحة. 

موؤسصسصات بحثية يف جمال السصكان والتنمية

الإحتاد الدويل للدراسصات العلمية للسصكان 

كنقابة  باري�س  الفرن�سية  بالعا�سمة  تاأ�س�س االحتاد يف عام 1928م 

عام  املنعقد  لل�سكان  االأول  الدويل  املوؤمتر  تو�سيات  على  بناء 

االحتاد  لت�سبح  1947م  عام  يف  النقابة  ت�سكيل  واأعيد  1927م. 

الدويل للدرا�سات العلمية لل�سكان والذي ي�سم حاليا اأكرث من 2000 

تعزيز  اإىل  االأوىل  بالدرجة  االحتاد  هذا  يهدف  العامل.  حول  ع�سو 

ولفت  الدميوغرافية  الدرا�سات  جمال  يف  الباحثني  بني  التعاون 

لالهتمام  العلمية  واملوؤ�س�سات  الدولية  واملنظمات  احلكومات  انتباه 

والقائمني  بالباحثني  تعزيزها  وذلك من خالل  ال�سكانية  بالق�سايا 

مبختلف الدرا�سات يف املجال ال�سكاين. ومنذ اإقرار االحتاد يف عام 

1947م ات�سع نطاق عمله لي�سمل الدول النامية بعدما كان مقت�سرا 

على الدول ال�سناعية يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية.

يقوم االحتاد بتنظيم العديد من حلقات العمل التدريبية واملوؤمترات 

املطبوعات  خالل  من  العاملي  امل�ستوى  على  نتائجها  ن�سر  يتم  التى 

ولقد  االإلكرتونية.  للمواقع  اإ�سافة  االحتاد  ي�سدرها  التى  املختلفة 

الدرا�سات  تطوير  يف  كبري  دور  ن�سرها  مت  التى  النتائج  لهذه  كان 

ال�سكانية بالعديد من الدول. وقد قام االحتاد بعقد املوؤمتر ال�ساد�س 

 27( الفرتة  يف  باملغرب  مراك�س  مبدينة  موؤخرا  لل�سكان  والع�سرين 

خمتلف  من  وا�سعة  علمية  مب�ساركة  2009م(  اأكتوبر   2 – �سبتمرب 

اأقطار العامل.

للمزيد من املعلومات حول االإحتاد الدويل للدرا�سات العلمية لل�سكان 

ميكن االإطالع على املوقع االإلكرتوين لالحتاد: 

 http://www.iussp.org/ 

التجارب العربية يف السصياسصة السصكانية

قطر)اللجنة الدائمة للسصكان(

مت اإقرار واإ�سهار ال�سيا�سة الوطنية لل�سكان لدولة قطر عام 

2009م. وتعمل هذه ال�سيا�سة على حتقيق التوازن بني النمو 

ال�سكاين ومتطلبات التنمية امل�ستدامة مبا ي�سمن حياة كرمية 

ل�سكان دولة قطر ويرتقي بقدراتهم ويو�سع خياراتهم ويرفع 

من م�ستويات م�ساركتهم يف تقدم املجتمع القطري ورفعته. 

االإجناز  وتقييم  ال�سيا�سة  هذه  اإعداد  مهمة  اأ�سندت  وقد 

وقيا�س مدى النجاح يف حتقيق اأهدافها اإىل اللجنة الدائمة 

لل�سكان والتي قامت بدورها بتفعيل م�ساركة جميع الوزارات 

املعنية  واالأهلية  احلكومية  و�سبه  احلكومية  واالأجهزة 

اأ�سرف  وقد  الوطنية.  املهمة  هذه  يف  ال�سكانية  بالق�سايا 

خرباء من �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان على جميع خطوات 

اإعداد ال�سيا�سة الوطنية لل�سكان بدولة قطر والتى ا�ستمدت 

مرتكزاتها من اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية والد�ستور القطري 

وقيم املجتمع واأقوال �ساحب ال�سمو اأمري الدولة.

وقد ا�ستهدفت ال�سيا�سة الوطنية لل�سكان بدولة قطر حتقيق 

واالجتماعية  االقت�سادية  واملوارد  ال�سكان  بني  التوازن 

والبيئية، وتطوير االأ�سرة ومتا�سكها، ومتكني املراأة، وتر�سيخ 

ال�سحة  وتطوير  اجلن�سني،  بني  واالإن�ساف  العدالة  قيم 

االإجنابية مبا ي�سمن توفري خدمات �سحة االأ�سرة والطفل، 

وتاأكيد التوا�سل نحو غايات برامج االأمومة االآمنة والطفولة 

املحيطة  البيئة  تدهور  اآثار  من  ال�سكان  وحماية  ال�سليمة، 

بهم ومن اأمناط االإنتاج واال�ستهالك غري القابلة لال�ستدامة 

عام  بحلول  االأهداف  هذه  حتقيق  اأجل  ومن  العادلة.  وغري 

هي:  املحاور  من  عدد  على  ال�سيا�سة  هذه  اعتمدت  2030م 

املوارد  وتنمية  والتدريب  والتعليم  العاملة،  والقوى  ال�سكان، 

وق�سايا  االإجنابية،  وال�سحة  العامة  وال�سحة  الب�سرية، 

البيانات  وقاعدة  امل�ستدامة،  والتنمية  والبيئة  التمكني، 

واملوؤ�سرات الوطنية. 

قطر  بدولة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  عن  املعلومات  من  للمزيد 

ميكن االإطالع على املوقع االلكرتوين للجنة:

     http://www.ppc.gov.qa/ 



 اليونسصيف   

الغذاء والك�ساء والرعاية  اليوني�سف يف دي�سمرب 1946م لتوفري  اأن�ساأت االأمم املتحدة 

ال�سحية لالأطفال، ويف عام 1953م اأ�سبحت اليوني�سف هيئة دائمة يف االأمم املتحدة. 

ومنحت اليوني�سف جائزة نوبل لل�سالم لعام 1965م لتعزيزها »مبداأ االأخّوة بني الدول«. 

اليوني�سف  و�سعت  الطفل،  �سحة  م�سائل  على  الرتكيز  من  عقد  من  اأكرث  م�سي  وبعد 

دائرة اهتماماتها لت�سمل احتياجات الطفل ككل. وكانت بذلك من املبادرين باالهتمام 

الف�سل  يف  التعليمية  االأدوات  توفري  اإىل  املعلم  تدريب  برامج  دعم  من  بدءًا  بالتعليم 

ا�ستكمالهن  ل�سمان  وذلك  الفتيات  بتعليم  النهو�س  على  املنظمة  وتعمل  الدرا�سي. 

مرحلة التعليم االبتدائى كحد اأدنى. وباال�سافة اإىل ذلك تعمل املنظمة على حت�سني كل 

االأطفال �سد اأمرا�س الطفولة العامة، واحلر�س على توفر التغذية اجليدة لهم. وتعمل 

اليوني�سف على منع انت�سار فريو�س نق�س املناعة الب�سرية املكت�سب )االإيدز( يف اأو�ساط 

ال�سباب من اأجل اإبعادهم عن ال�سرر ومتكينهم من حماية االآخرين. وت�ساعد املنظمة 

االأطفال واالأ�سر امل�سابة بفريو�س االإيدز ليمار�سوا حياتهم يف كرامة. 

اليوني�سف مع حكومة �سلطنة عمان منذ عام 1971م، حينما مت توقيع  وتعمل منظمة 

االإتفاقية االأ�سا�سية االأوىل. وقد عملتا �سوّيًا على حت�سني اخلدمات ال�سحية واالإجتماعية 

يف  مت  الوقت  مبرور  بينهما  ال�سراكة  تطور  ومع  ُعمان.  �سلطنة  يف  والن�ساء  لالأطفال 

اإىل  عام 1987م  اأن حتول يف  لبث  ما  م�سقط،  لليوني�سف يف  مكتب  فتح  عام 1982م 

عن  عمان  و�سلطنة  اليوني�سيف  بني  ال�سراكة  هذه  اأ�سفرت  وقد  متكامل.  وطني  مكتب 

العمل  وبرناج  والطفل،  املراأة  لرعاية  الوطنية  اخلطة  اإطالق  مثل  متعددة،  اإجنازات 

الوطني لالأطفال والن�ساء، وامل�سادقة الُعمانية على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها 

م�ستوى  على  لالأطفال  ال�سديقة  امل�ست�سفيات  ملبادرة  الناجح  والتنفيذ  االختيارية، 

على  باليود  امللح  ومعاجلة  االأطفال،  �سلل  من  خالية  دولة  ال�سلطنة  واإعالن  ال�سلطنة، 

م�ستوى البلد ككل، وتاأ�سي�س جلنة قومية حلقوق الطفل. كما تبلور التعاون بني ال�سلطنة 

اتفاقية  على  امل�سادقة  خالل  من  وذلك  املراأة  متكني  جمال  فى  اليوني�سف  ومنظمة 

الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة و تنظيم قانون عمالة الن�ساء واالأطفال، 

ون�سر تقارير متنوعة مبا يف ذلك حتليل و�سع االأطفال والن�ساء يف ال�سلطنة.

 اليوم العاملي للسصالمة والصصحة يف العمل

حتيي منظمة العمل الدولية يف الرابع والع�سرين من �سهر ني�سان/اأبريل من 

اليوم يف هذا  اإحياء  وياأتي  املهنية،  وال�سحة  لل�سالمة  العاملي  اليوم  عام  كل 

حيث  اأ�سا�سي«،  اإن�ساين  حق  العمل  يف  واحلياة  »ال�سحة  �سعار  حتت  العام 

نتيجة  العمل  مكان  يف  املهنية  واالإ�سابات  احلوادث  من  العديد  وقوع  ي�ستمر 

الالئحة  اإ�سدار  وجاء  املهنية.  وال�سحة  ال�سالمة  بتدابري  االهتمام  نق�س 

لقانون  اخلا�سعة  املن�ساآت  يف  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  لتدابري  التنظيمية 

العمل العماين بالقرار الوزاري رقم )2008/286( تاأكيدا على اأهمية توفري 

املناخ ال�سحي واالآمن للعاملني يف من�سات القطاع اخلا�س وخا�سة يف املن�ساآت 

ال�سناعية، حيث ا�ستملت على جمموعة من الت�سريعات واالإجراءات والقوانني 

والنظم التي تهدف بالدرجة االأوىل اإىل احلفاظ على العاملني من التعر�س 

للحوادث واالإ�سابات املهنية حر�سًا على �سالمتهم و�سحتهم.

 وُتَعرف ال�سالمة وال�سحة املهنية وفقًا ملنظمة العمل الدولية باأنها جمموعة 

من  االإجراءات التي تعمل على توفري احلماية املهنية للعاملني واحلد من خطر 

املعدات واالآالت على العمال واملن�ساأة، وحماولة منع وقوع احلوادث اأو التقليل 

من حدوثها، وتوفري اجلو املهني ال�سليم الذي ي�ساعد العمال على العمل.

االإنتاج  اأطراف  دور  على  يعتمد  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  مبادئ  وحتقيق 

واالإجراءات  اللوائح  تطبيق  يف  والعمال،  العمل  واأ�سحاب  احلكومة  الثالثة: 

والت�سريعات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن، حيث يقع على عاتق احلكومة االإ�سراف 

توعية  العمل  �ساحب  وعلى  والت�سريعات،  اللوائح  تلك  وتطبيق  تنفيذ  على 

على  بعملهم  قيامهم  اأثناء  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  بتدابري  لديه  العاملني 

نحو يوؤدي اإىل اإدخال تعديالت عملية يف حت�سني ظروف العمل و�سمان �سالمة 

بتدابري  االلتزام  �سرورة  يف  واجباتهم  فتكمن  العاملني  اأما  العامل،  و�سحة 

ال�سالمة وال�سحة املهنية جتنبا الأي �سرر قد يحدث بحكم مقت�سيات العمل 

اأي  يف  حياتهم  يهدد  الذي  اخلطر  ثناياها  بني  يكمن  قد  ومواد  اأدوات  مع 

حلظة. 

وبتعاون االأطراف الثالثة معًا يف هذا اجلانب، �سيوؤدي ذلك اإىل خلق بيئة عمل 

�سحية  واآمنة، ت�سهم يف حت�سني ظروف العمل وحتقيق اإنتاجية اأعلى.

         نادية ال�سكيلي                                                                   

مكلفة بت�سري اأعمال دائرة التخطيط والدرا�سات   

     وزارة القوى العاملة

ق�صية العدد 

عالقة السصكان بالقوى العاملة

يتحدد م�ستوى وحجم العمالة يف �سوق العمل على �سوء العر�س والطلب، وتعترب التغريات ال�سكانية موؤثرة يف حتديد م�ستوى وحجم العمالة بعدة طرق، اإال اأن عوامل تاأثريها يف 

�سوق العر�س اأكرث حتديدا وو�سوحا. فاجلوانب العمرية والنوعية والهجرة لل�سكان قد تلعب دورا موؤثرا يف تركيبة القوى العاملة �سواء كان هذا الدور وا�سحا اأو خمفيا. كما اأن 

هناك عوامل اأخرى ت�ساهم بدورها يف ت�سكيل القوى العاملة كالقوانني والت�سريعات العمالية، وميكن تلخي�س العوامل املرتبطة ب�سوق العر�س كاالآتي:-

االأول - معدل الزيادة الطبيعية )الوالدات ناق�ص الوفيات(:

اإن معدل املواليد يف ال�سلطنة ال يزال فوق م�ستوى االإحالل، مما يعني اأن هناك املزيد من النا�س الذين يدخلون �سوق العمل كل عام ب�سكل اأكرث من اأولئك الذين يغادرون ب�سبب 

الوفاة اأو التقاعد.

الثاين - معدل الهجرة:

عندما تعاين البلدان من نق�س االأفراد املوؤهلني ل�سوق العمل من �سكانها، عادة ما ت�سعى اإىل �سد هذه الفجوة من خالل اال�ستعانة بالقوى العاملة من دول اأخرى، وكان هذا احلال 

بالن�سبة لل�سلطنة يف بداية عهدها احلديث من التنمية والأ�سباب نق�س القوى العاملة الوطنية حينها �سواء يف جوانب اخلربات اأو يف التاأهيل املنا�سب مع متطلبات �سوق العمل، 

باالإ�سافة اإىل وجود ن�سبة عالية من ال�سكان العمانيني حتت احلد االأدنى من �سن العمل حيث بلغت ن�سبة ال�سكان العمانيني الذين تقل اأعمارهم عن 15 عاما ح�سب بيانات تعداد 

عام 1993 حوايل 52 يف املائة. 

الثالث -  منو قوة العمل:

هذا العامل يتاأثر مبعدالت �سايف الدخول واخلروج من �سوق العمل. ومما جتدر االإ�سارة اإليه اأن القاعدة ال�سكانية يف ال�سلطنة والتي ت�سكلها الفئة الفتية دون عمر اخلام�سة 

ع�سر الزالت عري�سة على الرغم من اأن معدالت اخل�سوبة يف ال�سلطنة تتجه اإىل االنخفا�س، حيث ت�سري البيانات اإىل اأن ن�سبة ال�سكان دون عمر اخلام�سة ع�سر قد انخف�ست 

يف عام 1993 من 52 يف املائة اإىل 40 يف املائة يف عام 2003. ومع ا�ستمرا ر انخفا�س معدالت اخل�سوبة فاإنه من املتوقع حدوث انخفا�س يف اأعداد ال�سكان العمانيني الذين 

تقل اأعمارهم عن 15 عاما يف غ�سون ال�سنوات القادمة، مما يعني اأن معدل النمو ال�سكاين يف �سن العمل �سيكون اأكرب عن نظريه للفئات االأخرى  وبالتايل مع مرور الوقت فاإن 

ال�سلطنة �ست�سهد زيادة يف حجم القوى العاملة الوطنية، كما �ستزداد معدالت امل�ساهمة االقت�سادية لالإناث يف �سوق العمل. 

          د. خليفة الربواين

مدير مكتب التعداد الوطني



هــل تعــلــــــم ؟

)2،5( مليار �سخ�س حول العامل ما زالوا يفتقرون   

اإىل مرافق ال�سرف ال�سحي املح�سنة )2006(.

  1 مليـــار طفل حول العـــامل حمرمون من واحدة اأو 

اأكرث من اخلدمات االأ�سا�سية للبقاء والنماء.

)101( مليون طفـــل حول العامل غري منتظمني يف   

املدار�س االبتدائية حيث يفوق عدد الفتيات اللواتي 

تفوتهن فر�سة االنتظام عدد الفتيان )2007(.

)8،8( مليـــون طفل حول العامل توفوا قبل بلوغهم   

�سن اخلام�سة ) 2008(.

اأكـــرث مـــن )500،000( امراأة حـــول العامل تتوفى   

�سنويا الأ�سباب تتعلق باحلمل والوالدة ) 2006(.

امل�سدر:اليوني�سف.)2009(.و�سع االأطفال يف العامل.

اإ�سدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان

حقوق املراأة: اجلزء الأول

يعتـــرب هذا الكتيـــب اجلزء االأول من �سل�سلة اإ�ســـدارات حقوقي يف احلياة والذي يحمـــل بني طياته �سرحا 

مب�سطـــا لعدد من القوانني املتعلقة بحقوق املراأة يف اجلوانب االجتماعيـــة والعملية والت�سريعات اجلزائية 

والتعليم وذلك بهدف غر�س الوعي لدى املراأة بهذه احلقوق.

للم�صاركة واإبداء الراأي يف الن�صرة الفصصلية اواحلصصول على نسصخة منها الرجاء التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين: 

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

دعوة للم�ساركة:

اأيام عربية وعاملية :

مصصطلحـــات سصكــانيــــة : 

ن�ضبة متثيل املراأة يف املنا�ضب احلكومية التخاذ القرار 

هي ن�سبة الن�ساء قي الوظائف واملنا�سب العالية ذات العالقة باتخاذ القرار، وتقا�س على النحو التايل:

                    )عدد الن�ساء العامالت يف املنا�سب احلكومية التخاذ القرار يف �سنة معينة( 

    100  x  الن�سبة =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        )اإجمايل العاملني يف املنا�سب احلكومية التخاذ القرار يف نف�س ال�سنة( 

معدل اال�ضابة باالأمرا�ص التنف�ضية احلادة لكل 1000 طفل اأقل من خم�ص �ضنوات

هو عدد االإ�سابات باالأمرا�س التنف�سية احلادة لكل 1000 طفل دون اخلام�سة من العمر مق�سوما على ال�سكان 

االأقل من خم�س �سنوات، ويقا�س على النحو التايل:

                    )عدد اال�سابات باالأمرا�س التنف�سية احلادة بني االأطفال دون اخلام�سة من العمر(

 1000   x  املعدل =       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      )ال�سكان االأقل من خم�س �سنوات خالل فرتة زمنية معينة(

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

8 يناير اليوم  العربي  ملحو االأمية  

8 مار�س اليوم العاملي للمراأة   

7 اأبريل يوم ال�سحة العاملي   

24 اأبريل اليوم العاملي لل�سالمة وال�سحة يف العمل 

موؤ�صرات سصكانية )عمان 2008م(:

 
1

معدل اخل�سوبة الكلي 3.3       
1

ن�سبة املواليد اأموات )االمال�س( من اإجمايل املواليد %0.89 

 
2

عدد مراكز حمو االأمية  93      
2

عدد ال�سكان العمانيني دون �سن اخلام�سة  228.355 

3

ن�سبة الن�ساء العمانيات ال�ساغالت لوظائف االدارة العليا والوظائف اال�سرافية %8.03 

1- وزارة ال�سحة. )2009(. حقائق �سحية 2008.     2-  وزارة االقت�ساد الوطني. )2009(. حقائق واأرقام 2008.

3- وزارة اخلدمة املدنية. )2009(. االإح�ساء ال�سنوي ملوظفي اخلدمة املدنية 2008.


