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يوم البيئة العاملي

الباحثون عن عمل

وزارة االقتصاد الوطني
املـديـريــة الـعـامــة

 لإلحصاءات االجتماعية

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

»اإننا اإذ ننادي اجلميع لالهتمام ب�شبابنا ورعاية تطلعاته وطموحاته فاإننا يف ذات 

الوقت وبنف�س القدر من الأهمية نوجه نداءنا املتجدد اإىل ال�شباب باأن يعي دوره 

الكبري يف بناء الوطن يف خمتلف امليادين في�شمر عن �شاعد اجلد باذل ق�شارى 

 طاقته يف الإ�شهام الإيجابي يف حركة التنمية ال�شاملة««.

قابو�س بن �شعيد

العيد الوطني الثالث والع�شرين

 املوافق 18 نوفمرب 1993

يتزامن هذا اال�ســـدار من ن�ســـرة )ال�ســـكان والتنمية( مع احتفال املجتمع الدويل بـ )اليوم 

العاملـــي لل�سكان( والـــذي ي�سادف 11يوليو من كل عام وذلك بغر�ـــض تركيز االهتمام على 

الطابـــع امللـــح للق�سايـــا ال�سكانية واأهميتهـــا يف �سياق خطـــط التنمية ال�ساملـــة وبراجمها، 

واحلاجة الإيجاد حلول لهذه الق�سايا.

وال�سلطنـــة تـــويل اهتماما كبريا بال�ســـكان باعتبار اأن االإن�سان هو حمـــور التنمية امل�ستدامة 

وهدفهـــا الرئي�ســـي. فمنذ بداية النه�ســـة املباركة واحلكومة حتر�ض علـــى توفري كل ال�سبل 

واالأ�سبـــاب الكفيلة بتاأمني حياة كرمية  اآمنـــة لل�سكان من خالل االهتمام بالتعليم وال�سحة 

واخلدمات وغريها، كما تبني خططها اخلم�سية على اأ�سا�ض خ�سائ�ض ال�سكان وتوزيعاتهم 

اجلغرافية يف املناطق واملحافظات، كل ذلك اأدى اإىل تطور ملمو�ض يف م�ستوى معي�سة �سكان 

ال�سلطنة خالل االأربعني عامًا املا�سية.

 ن�ســـاأل اهلل تعـــاىل اأن يدمي على عمان نعمه التي ال حت�سى واأن يوفق اجلميع لتحقيق املزيد 

من التنمية واالزدهار.. اإنه علّي قدير.

 د. عبدامللك بن عبداهلل بن زاهر الهنائي                                                                                   

امل�شت�شار بوزارة املالية

املكلف بت�شريف اأعمال وزارة القت�شاد الوطني



االإسسرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف سسلطنة عمان

البيئة واملوارد الطبيعية

ت�سمنت الدرا�سة حتليل االأو�ساع البيئية يف ال�سلطنة خا�سة املوارد املائية والعوامل املوؤثرة عليها. وا�ستعر�ست عددا من امل�ساكل البيئية التي باتت تعاين منها 

ال�سلطنة ومنها العجز يف املوارد املائية والت�سحر وتداخل مياه البحر النخفا�ض منا�سيب املياه اجلوفية وتدهور االأرا�سي الزراعية وتلوث املياه اجلوفية يف بع�ض 

املناطق. واأ�سارت اإىل وجود �سلبيات وتراكمات م�ساحبة لعملية التنمية يف ظل حمدودية املوارد الطبيعية وعدم جتددها منها �سعف خربة العامل الب�سري املتعامل 

مع املوارد خا�سة العمالة الوافدة، والتناف�ض حول املوارد املحدودة خا�سة يف جمال الرعي ومياه الري وم�سائد االأ�سماك، وال�سغوط املتزايدة على املوارد الطبيعية 

والنظم االإيكولوجية ب�سبب التو�سع يف الزراعة وت�سييد الطرق والتو�سع العمراين وعدم تنا�سب التوزيع ال�سكاين مع توزيع املوارد الطبيعية. وقدمت الدرا�سة عددا 

من التو�سيات منها رفع الوعي البيئي يف املجتمع، وت�سديد الت�سريع البيئي، وزيادة اال�ستثمارات يف جمال �سون املوارد الطبيعية.

يف هذا العدد من الن�سرة �سوف ن�ستكمل معك قارئنا العزيز الدرا�سة املرجعية ال�سابعة لال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان والتي اأعدتها وزارة االقت�ساد الوطني 

مب�ساركة ممثلني ملختلف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية بال�سلطنة يف الفرتة )2000-2002م( ودرا�ستنا بعنوان:

االإسسرتاتيجية ال�سكانية لدول 

جمل�س التعاون 

يعد حمور االأمومة والطفولة واالأ�سرة هو املحور 

اخلام�ض من حماور االإ�سرتاتيجية ال�سكانية 

لدول جمل�ض التعاون امل�سمنة يف وثيقة االإطار 

العام لالإ�سرتاتيجية والتي اعتمدها املجل�ض 

االأعلى لدول جمل�ض التعاون اخلليجي يف عام 

1998م خالل دورته التا�سعة ع�سر واملنعقدة 

حمور  �سيا�سات  اإيجاز  وميكن  اأبوظبي،  يف 

االأمومة والطفولة واالأ�سرة كالتايل:

1- توفري الرعاية االجتماعية الالزمة لتحقيق 

من  وحمايتها  وترابطها  االأ�سرة  ا�ستقرار 

عوامل ال�سعف.

والطفولة  االأمومة  رعاية  خدمات  توفري   -2

�سمن برامج الرعاية ال�سحية االأولية جلميع 

التجمعات ال�سكانية.

اخلليجــي  الطفــل  ثقافــة  م�ستـوى  3-رفـع 

وتنميــــة  قدراته ومهاراته واالهتمام باملتفوقني 

واملوهوبني.

وكبار  اخلا�سة  الفئات  برعاية  4- االهتمام 

ال�سن  مع الرتكيز على املعاقني.

وتن�سئة  لرعاية  املوؤ�س�سية  البدائل  5-توفري 

العربية  القيم  على  اخلليجي  الطفل 

واالإ�سالمية، للتقليل   من االآثار ال�سلبية للعمالة 

املنزلية الوافدة.

ودوراحل�سانة  االأطفال  ريا�ض  6-تدعيم 

لالهتمام بالطفل يف مرحلة ما قبل التعليم 

االبتدائي..

موؤسس�سات بحثية يف جمال ال�سكان والتنمية

اللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآسسيا ) االإسسكوا (

التجارب العربية يف ال�سياسسة ال�سكانية
) الكويت (

يف عام 1992م قامت الكويت بتبني �سيا�سة �سكانية  من اأجل 

ت�سحيح اختالل الرتكيبة ال�سكانية ل�سالح املواطنني وتطبيق 

�سيا�سة انتقائية للهجرة، علما باأن اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية 

كانت قد �سمنت يف خطط التنمية منذ عام 1974م.

وتعترب وزارة التخطيط اجلهاز الر�سمي امل�سوؤول عن و�سع 

ال�سيا�سة ال�سكانية يف الكويت وتطويرها  بالتعاون مع كل من 

وزارتي الداخلية وال�سوؤون االجتماعية.

وتعترب الهوية الوطنية العربية واالإ�سالمية هي منطلقات 

ال�سيا�سة ال�سكانية لدولة الكويت، والتي تبنت االرتقاء بنوعية 

احلياة وتوفري م�ستويات مقبولة للمعي�سة للمواطنني كاأهداف 

رئي�سية واإ�سرتاتيجية لل�سيا�سة، ويتم ذلك من خالل التنمية 

الكمية والنوعية للموارد الب�سرية الوطنية، وكذلك معاجلة 

مظاهر اختالل الرتكيبة ال�سكانية بالدولة.

�سمن  الكويت  لدول  ال�سكانية  ال�سيا�سة  وتندرج  هذا 

اأجل رفع  الوطنية من  الب�سرية  املوارد  تنمية  ا�سرتاتيجية 

معدل اإ�سهاماتها يف االأن�سطة املختلفة االأمر الذي يوؤدي اإىل 

تقليل االعتماد على القوى العاملة الوافدة، ويعترب حت�سني 

خ�سائ�ض العمالة الوطنية، وتطوير النظم التعليمية من 

اأبرز التحديات التي تواجه االإ�سرتاتيجية ال�سكانية لدولة 

الكويت.

من  جمموعة  الكويت  لدولة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  ت�سمنت 

اإىل  رمت  حيث  خمتلفة،  جماالت  يف  اال�سرتاتيجيات 

املحافظة على معدل النمو ال�سكاين للمواطنني يف تلك الفرتة 

والبالغ 3.5%، ويف جانب الهجرة الدولية �سعت اإىل احلد 

من النمو الغري �سروري لل�سكان الوفدين وخف�ض ن�سبتهم 

خف�ض ن�سبة م�ساهمتهم يف قوة العمل الكويتية.

بجوانب  متعلقة  ا�سرتاتيجيات  ال�سيا�سة  ت�سمنت  كذلك 

ال�سحة العامة و�سحة الطفل وال�سحة االإجنابية، و�سيا�سات 

االأمية،  وحمو  ليمية  التع  املنظومة  بتطوير  متعلقة  اأخرى 

اإ�سافة اإىل الق�ساء على اأ�سكال التمييز �سد املراأة وحتقيق 

مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني من اأجل متكني املراأة.

االإ�سكوا   بت�سكيل  قرار  1973م  عام  املتحدة  االأمم  اأ�سدرت 

وقد  ال�سابقة،  االإقليمية  جلانها  اإىل  ت�ساف  خام�سة  كلجنة 

�سميت اآن ذاك باللجنة االقت�سادية لغربي اآ�سيا )االإ�سكوا( 

اإال اأنه يف عام 1985 ومن اأجل االإقرار باجلانب االجتماعي 

يف عملها �سميت باللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآ�سيا 

)االإ�سكوا(.

للظروف  نتيجة  عربية  عوا�سم  عدة  بني  اللجنة  تنقلت 

اال�ستثنائية واملتمثلة يف احلروب اإال انه ويف عام 1997م اتخذت 

من بريوت مقرا دائما لها.

تتكون املنظمة من جمموعة الدول العربية يف القارة االأ�سيوية 

اإ�سافة اإىل م�سر لي�سبح جمموع الدول املنت�سبة اإليها 13 دولة.

االقت�سادية  التنمية  عمليات  تعزيز  اإىل  االإ�سكوا  تهدف 

واالجتماعية يف الدول االأع�ساء وما بني دول املنطقة، وزيادة 

التفاعل وتبادل املعلومات حول التجارب واملمار�سات والدرو�ض 

املكت�سبة فيما بني الدول، وتهدف اأي�سا اإىل حتقيق التكامل 

العامل  اإطالع  على  وتعمل  االأع�ساء،  الدول  بني  االإقليمي 

اخلارجي على ظروف واحتياجات الدول املنت�سبة للجنة.

وتعمل االإ�سكوا على توفري �سيا�سات قطاعية للدول االأع�ساء، 

كما تعترب منربا للتن�سيق وبيتا للخربات ومر�سدا للمعلومات 

اأن�سطتها بالتعاون مع مكاتب االأمم  املختلفة. وتقوم بتنفيذ 

الدول  جامعة  وال�سيما  املختلفة  الدولية  واملنظمات  املتحدة 

العربية واالأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي.

املوقع  على  االإطالع  اللجنة  ميكن  املعلومات عن  من  ملزيد 

االلكرتوين:

http://www.escwa.un.org/arabic/about/main.asp



التعليم  فر�ض  لها  تتوفر  اأن  يجب  والتي  املجتمع  فئات  اأهم  من  ال�سباب  فئة  تعترب   

اجليد والعمل املالئم ومبا يطور من مهاراتهم ويعزز من فر�سهم يف امل�ساركة الفاعلة 

يف خدمة املجتمع، اإذ اأن تهمي�ض هذه الفئة اأو جتاهلها يوؤدي اإىل عواقب اجتماعية 

واقت�سادية واجتماعية وخيمة على املجتمع.

ومن هذا املنطلق اتخذت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دي�سمرب 2009م قرارا 

بتخ�سي�ض �سنة دولية لل�سباب تبداأ يف 12 اأغ�سط�ض 2010م ويتم االحتفال بها حتت 

�سعار: »احلوار والتفاهم«، وذلك جت�سيدا لالأهمية التي يوليها املجتمع الدويل لق�سايا 

ال�سباب واأهمية اإدراجها �سمن جداول العمل االإمنائية على جميع امل�ستويات: العاملية 

واالإقليمية والوطنية. وت�ستهدف هذه ال�سنة الدولية ن�سر املثل العليا لل�سالم، واحرتام 

واحل�سارات.  واالأديان  والثقافات  االأجيال  عرب  الت�سامن  روح  وبث  االإن�سان،  حقوق 

وبالطبع فاإن اال�ستثمار يف ال�سباب واإن�ساء �سراكات معهم من اأجل مواجهة التحديات 

التي يواجهها العامل على امل�ستوى االأمني واملايل والبيئي واالقت�سادي واالجتماعي هو 

ما ي�سمن عن�سر اال�ستدامة للتنمية.

التنموية  اخلطط  خالل  من  لل�سباب  كبريا  اهتماما  ال�سلطنة  حكومة  اأولت  وقد 

وجت�سيدا  النه�سة،  عمر  من  �سنة  االأربعني  مدى  على  تنفيذها  مت  التي  اخلم�سية 

واإمكاناتهم  قدراتهم  وتطوير  لل�سباب  ال�ساملة  بالتنمية  ال�سامي  املقام  الهتمام 

توفري  منها:  2011م  عام  ال�سامية  االأوامر  من  العديد  �سدرت  حيث  وا�ستثمارها 

األف فر�سة عمل للباحثني عن عمل، واإن�ساء جامعة حكومية ثانية، وزيادة عدد   50

البعثات احلكومية الداخلية واخلارجية ملوؤ�س�سات التعليم العايل، وا�ستحداث عالوة 

غالء معي�سة للعاملني بالقطاع احلكومي، ودعم القطاع الريا�سي بتخ�سي�ض موارد 

مالية اإ�سافية له. 

ولالإطالع على املزيد عن ال�سنة الدولية لل�سباب ميكنك الرجوع للموقع 

التايل:

http://www.un.org/ar/events/youth2010/index.shtml

  ال�سنة الدولية لل�سباب ) اأغ�سط�س 2010- اأغ�سط�س 2011 (

   ق�سية العدد

يوم البيئة العاملي

الغابات : الطبيعة يف خدمتكم | 5 يونيو

يونيو من كل عام  العامل منذ عام 1972م يف اخلام�ض من  يحتفل 

البيئي، وي�سارك يف  الوعي  العاملي وذلك بهدف تعزيز  البيئة  بيوم 

هذا االحتفال عدد من احلكومات واملنظمات احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدين واملوؤ�س�سات التعليمية يف �ستى اأنحاء العامل. 

وحتقيقا للتنمية ال�ساملة وامل�ستدامة �سعت ال�سلطنة اإىل الربط بني 

اعتماد  خالل  من  واالجتماعية  االقت�سادية  والتنمية  البيئي  البعد 

مبا  اال�سرتاتيجية  هذه  وجاءت  البيئة.  حلماية  وطنية  اإ�سرتاتيجية 

التنموية  واخلطط  املدى  بعيدة  التنمية  ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق 

من  العديد  على  بالت�سديق  ال�سلطنة  قامت  كما  اخلم�سية، 

االتفاقيات الدولية يف جمال حماية البيئة مثل الربوتوكول اخلا�ض 

بالتعاون االإقليمي يف مكافحة التلوث بالزيت واملواد ال�سارة االأخرى 

الع�سوية  للملوثات  ا�ستوكهومل  واتفاقيات  الطارئة،  احلاالت  يف 

الثابتة، واتفاقية فيينا حلماية طبقة االأوزون.

جائزة  اإن�ساء  مت  قابو�ض  ال�سلطان  جاللة  من  كرمية  ومببادرة 

ال�سلطان قابو�ض ل�سون البيئة يف عام 1989م كاأول جائزة عربية 

وتعرب  البيئة.  حماية  جمال  العاملي  يف  امل�ستوى  على  منحها  يتم 

هذه اجلائزة عن اأهمية م�ساركة الب�سرية من �سعوب وحكومات  يف 

حتقيق اأمن و�سالمة البيئة. ومتنح هذه اجلائزة كل عامني من خالل 

برنامج “االإن�سان واملحيط  احليوي” التابع ملنظمة الرتبية والعلوم 

والثقافة )اليون�سكو(. وقد منحت اجلائزة الأول مرة يف عام 1991م 

لهيئة  اجلائزة  منحت  2009م  عام  ويف  املك�سيكية.  ملركز  البحوث 

اختيار  مت  وقد  اال�سبانية.  البيئة  لوزارة  التابعة  الوطنية  احلدائق 

اإهتمامًا  االأكرث  الع�سر  الدول  بني  من   ال�سلطنة 

بالبيئة على امل�ستوى الدويل، وذلك نظرًا جلهود 

ال�سلطنة يف جمال حماية البيئة. 

الباحثون عن عمل

تعد التنمية االجتماعية ب�ستى اأبعادها وجوانبها حمورا هاما يف اأي بلد ين�سد التطور والرقي، ومن الق�سايا الهامة يف جمال التنمية االجتماعية والتي توؤرق 

املخططني والباحثني يف خمتلف الدول اإيجاد فر�ض عمل ال�ستيعاب االأعداد املتزايدة من الباحثني عن عمل، وهي ق�سية يرتتب عليها اآثار اجتماعية واقت�سادية 

كبرية.وت�سغل هذه  الق�سية حيزا كبريا من اهتمام احلكومة الر�سيدة خا�سة مع ارتفاع ن�سبة ال�سكان العمانيني يف �سن العمل من 56.2% عام 2003م اإىل حوايل 

61% عام 2010م، وتنامي اأعداد الباحثني عن عمل الأول مرة وامل�سجلني لدى وزارة القوى العاملة ليبلغ 82528 فردًا يف نهاية مار�ض 2011م.1

وقد جت�سد هذا االهتمام يف �سدور التوجيهات ال�سامية لعاهل البالد املفدى – حفظه اهلل – بتوظيف خم�سني األف مواطن خالل عام 2011م. كما اأمر جاللته 

مبنح عالوة مقدارها 150 ريال عماين لكل باحث عن عمل اإىل حني انخراطه يف �سوق العمل، وذلك بهدف حت�سني اأو�ساع الباحثني عن عمل من جهة، ومن جهة 

اأخرى فاإن هذه املنحة �ستكون دافعا للباحثني عن عمل للت�سجيل يف قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة االأمر الذي �سيوفر بيانات حديثة ودقيقة عن هذه الفئة.

وقد انطوت هذه االأوامر ال�سامية على م�سامني كثرية. فموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض مطالبة بتحمل م�سوؤوليتها االجتماعية يف اإعطاء االأولوية يف التعيني للقوى 

وامل�ساركة يف متويل عدد من  املواطنني  وتاأهيل  تدريب  وامل�ساركة يف  والفنية وغريها،  واالإدارية  االإ�سرافية منها  والوظائف  املهن  الوطنية يف خمتلف  العاملة 

الربامج ذات املردود االجتماعي باعتبار اأن اال�ستثمار يف اأبناء الوطن هو االأف�سل واالأكرث دميومة، وحتما �سينعك�ض اإيجابا على املوؤ�س�سات الداعمة له.  كما اأنه 

يعول على القطاع اخلا�ض م�ستقبال يف ا�ستيعاب. 

واأخذا باالعتبار اأن النمو ال�سكاين ي�ستوجب تزايد اأعداد ال�سكان يف �سن العمل �سنويا، ويف �سوء قيام موؤ�س�سات القطاع احلكومي با�ستيعاب 35 األفا من الباحثني 

عن عمل هذا العام تنفيذا للتوجيهات ال�سامية، فاإن قدرته على ا�ستيعاب اأعداد اأخرى خالل االأعوام القادمة �ستكون حمدودة خا�سة واأن 5% فقط من موظفي 

قطاع اخلدمة املدنية هم يف �سن 50 �سنة فاأكرث عام 2009م، االأمر الذي يعني اأن القطاع ا خلا�ض يجب اأن يكون فاعال يف ا�ستيعاب غالبية الباحثني عن عمل 

                                                                     طالب الوح�سي                     م�ستقبال وفقا ملا يتالءم مع موؤهالتهم واإمكاناتهم.

                                                              باحث درا�سات �سكانية

                                                باملديرية العامة لالإح�ساءات االجتماعية

1. وزارة القوى العاملة. )2011(. الن�سرة ال�سهرية ملوؤ�سرات القوى العاملة الوطنية حتى نهاية �سهر مار�ض 2011م.



هــل تعــلــــــم ؟

بالعامل  �سن اخلام�سة  دون  االأطفال  وفيات  باالألف معدل   65  

عام 2008م1، بينما يف ال�سلطنة املعدل هو 11.7 باالألف لنف�ض 

العام.2

العامل عام  م�ستوى  للمراأة على  الكلية   2.5 معدل اخل�سوبة 

2007م1، ويف ال�سلطنة كان املعدل 3.3 طفل لكل امراأة عمانية 

يف �سن االإجناب.2

اإجمايل  من  ال�سحة  على  العاملي  االإنفاق  ن�سبة  هي   %9.7  

ال�سلطنة  يف  بلغت  الن�سبة  بينما  2008م1،  عام  املحلي  الناجت 

3.8% يف ذات العام. 3

 15% هي ن�سبة ناق�سي الوزن من االأطفال حديثي الوالدة يف 

اإىل  الن�سبة يف ال�سلطنة لت�سل  العامل عام 2008م1، وتنخف�ض 

9.5% من اإجمايل املواليد اأحياء.3 

للم�ساركة واإبداء الراأي يف الن�سرة الف�سلية اواحل�سول على ن�سخة منها الرجاء التوا�سل عرب الربيد االإلكرتوين: 

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

دعوة للم�شاركة:

اأيام عربية وعاملية :

م�سطلحـــات سسكــانيــــة : 

1.خط الفقر

واملتطلبات  الكايف  للغذاء  االأدنى  احلد  تكاليف  حتمل  دونه  ميكن  ال  الذي  الدخل  م�ستوى  هو 

االأ�سا�سية غري الغذائية.

2.العمر الو�شيط

العمر الذي يكون عنده ن�سف ال�سكان اأكرب �سنا منه، ون�سفهم اأقل �سنا منه.

3.احلجم الأمثل لل�شكان

هو العدد الذي ي�سل مبتو�سط الدخل احلقيقي للفرد اإىل اأعلى م�ستوى ممكن.

4.  معدل الإعالة القت�شادية

جمموع ال�سكان غري الن�سطني اقت�ساديا مق�سوما على ال�سكان الن�سطني اقت�ساديا.

امل�سدر:  جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، االأمانة العامة، الدليل املوحد للمفاهيم وامل�سطلحات االإح�سائية امل�ستخدمة بدول جمل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربية، الطبعة الثانية، 2010م، الريا�ض.

 يوم البيئة العاملي                                                              5  يونيو

 اليوم العاملي لل�سكان                                                         11 يوليو

اليوم العاملي ملحو االأمية                                                    8 اأغ�سط�ض

اليوم العاملي لل�سباب                                                        12 اأغ�سط�ض

موؤ�سرات سسكانية )عمان 2010م(:

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان

170.6%  ن�سبة العمانيني من اإجمايل �سكان ال�سلطنة.1                            260.120 اإجمايل عدد االأ�سر املعي�سية العمانية يف ال�سلطنة.1

11% من �سكان ال�سلطنة ي�سكنون يف والية ال�سيب.1                                    اأعلى ن�سبة للوافدين كانت يف حمافظة م�سقط بن�سبة %45.2.1

بلغت ن�سبة النوع بني العمانيني 102 وبني الوافدين 320. 1                         523.832 هو اإجمايل عدد الطلبة يف مراحل التعليم املدر�سي املختلفة. 2

577 هو اإجمايل عدد الطلبة مبدار�ض الرتبية اخلا�سة. 2                          207.009 اإجمايل عدد العمانيني العاملني باأجر يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض.3                                         

1-وزارة االقت�ساد الوطني.م�سروع التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت.)2011(.النتائج النهائية 2010.                        2-وزارة الرتبية والتعليم. )2011(. خال�سة االإح�ساءات التعليمية للعام الدرا�سي 2011/2010.

3-وزارة القوى العاملة. )2010(. الن�سرة ال�سهرية ملوؤ�سرات القوى العاملة الوطنية حتى نهاية �سهر دي�سمرب 2010م.

»الأهداف المنائية لالألفية .. تقييم منت�شف املرحلة«

هو التقرير  الوطني الثاين لل�سلطنة يف جمال تقييم التقدم املحرز نحو حتقيق االأهداف االمنائية لالألفية، 

وي�سمـــل االإطـــار املحدث ملوؤ�سرات الر�ســـد لالأهداف االمنائيـــة لالألفية ، وقد مت اإ�ســـداره باللغتني العربية 

واالجنليزيـــة، وي�ستنـــد التقرير يف حتليلـــه على موؤ�سرات عـــام 2008م باعتبار اأن هذا العـــام هو منت�سف 

الفـــرتة املحددة لبلوغ االأهداف االإمنائية. وقد اأو�سح التقرير اأن ال�سلطنة حققت العديد من هذه االأهداف 

ويف طريقها لتحقيق بع�سها االآخر.

http://www.who.in ،2010 1- منظمة ال�سحة العاملية. تقرير االإح�ساءات ال�سحية

2- وزارة االقت�ساد الوطني. )2010(. الكتاب االإح�سائي ال�سنوي 2009م.

3- وزارة ال�سحة. )2009(، التقرير ال�سحي ال�سنوي 2008م.


