
االفتتاحيةاقراأ داخل العدد

ومـــ�ضـــــــات

- العدد الثاين - 1 يناير 2009ن�سرة ف�سلية ي�سدرها املكتب الفني للجنة  الوطنية لل�سكان

من دواعي �سرورنا اأن ن�سع  العدد الثاين من ن�سرة ال�سكان والتنمية بني يدي القارئ و 

الباحث الكرمي، موا�سلني ما بداأناه يف العدد الأول من موا�سيع وق�سايا تعنى بال�سكان 

والتنمية امل�ستدامة. 

من  والبناء  العطاء  فيه  يتوا�سل  جديد  ميالدي  عام  بداية  مع  الإ�سدار  هذا  ويتزامن 

من  ولعل  غريه.  اأو  عمر  اأو  لنوع  متييز  دون  اأبنائه  جميع  وخري  الوطن  هذا  خري  اأجل 

اأبرز معامل هذا العطاء التخطيط احلكيم املبني على درا�سة املعطيات وحتديد الأولويات 

اأو  الدولة  �سواء على م�ستوى  والجتماعية  القت�سادية  لتوفري احلماية  البدائل  وو�سع 

املوؤ�س�سة اأو الأ�سرة اأو الفرد. فكما اأن هذا التخطيط الواعي واملدرو�س هو من اأهم واجبات 

النهج للتخطيط  انتهاج ذات  احلكومات جتاه �سعوبها، فاإن الأفراد تقع عليهم م�سوؤولية 

امل�ستقبلي لأنف�سهم واأ�سرهم وبالتايل جمتمعاتهم، اآخذين يف العتبار ما يت�سم به ع�سرنا 

احلايل من ت�سارع الأحداث وكرثة التقلبات يف الأو�ساع املعي�سية والقت�سادية، اإ�سافة اإىل 

اإفرازات العوملة على كافة الأ�سعدة. ذلك اأن الختيارات التي يقوم بها الفرد يف حياته �سواء 

تلك املرتبطة بالتعليم اأو العمل اأو الزواج اأو الإنفاق لها تاأثريها املبا�سر على املجتمع الذي 

يعي�س فيه ومن ّثم منائه وتقدمه. 

وتاأتي هذه الن�سرة لت�سلط ال�سوء على ق�سية هامة تتعلق بخيارات الأفراد و�سلوكياتهم 

على  الفائدة  وتعميم  الوعي  ن�سر  بذلك  م�ستهدفة  الأمهات(  )وفيات  وهي  املجتمعية 

املجتمع راجني من املوىل القدير التوفيق وال�سداد.

اأحمد بن عبد النبي مكي

وزير القت�ساد الوطني

رئي�س اللجنة الوطنية لل�سكان

طاقاتها  وحتفيز  اأدائها،  لتطوير  الو�سائل  خمتلف  وتوفري  الب�سرية،  باملوارد  الهتمام  »اإن   

واإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية، وحت�سني كفاءتها العلمية والعملية، هو اأ�سا�س التنمية 

العن�سر  اإن  اإذ  ثابتة،  را�سخة  قواعد  على  القائم  املتني  بنائها  يف  الزاوية  وحجر  احلقيقية، 

يف  جهداً  ناألو  ولن  جهداً  ناألو  ل  فاإننا  لذا  النه�سات،  وباين  احل�سارات،  �سانع  هو  الب�سري 

توفري كل ما من �ساأنه تنمية مواردنا الب�سرية و�سقلها، وتدريبها، وتهيئة فر�س العلم لها، مبا 

ميكنها من التوجه اإىل ك�سب املعرفة املفيدة، واخلربة املطلوبة، واملهارات الفنية الالزمة، التي 

يتطلبها �سوق العمل وحتتاج اإليها برامج التنمية امل�ستدامة يف ميادينها املتنوعة.«

قابو�س بن �سعيد      

النعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان      

13 ذو القعدة 1429هـ - املوافق 11 نوفمرب 2008م      

املكتب الفني للجنة الوطنية للسسكان

املعهد العربي للتخطيط بالكويت
�سندوق الأمم املتحدة للسسكان مبسسقط

يوم ال�سحة العاملي

املراأة العمانية  

اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني
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املكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان:

ت�شكل املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان بقرار اللجنة الوطنية لل�شكان رقم 2000/3م ال�شادر بتاريخ 2000/2/2م ليتوىل تفعيل وتن�شيق جميع الأن�شطة 

الرامية اإىل و�شع ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شكان وتنفيذها ومتابعتها وتقوميها، كما يتوىل اأي�شا طرح الت�شورات والقرتاحات ملعاجلة امل�شكالت ال�شكانية 

باملجتمع ا�شتنادا اإىل درا�شات واأبحاث ت�شتهدف ت�شخي�ص خمتلف الق�شايا ال�شكانية بالتعاون مع اجلهات املعنية. ويعترب املكتب الفني �شريكا اأ�شا�شيا يف 

عمليات التخطيط ال�شكاين وو�شع الإ�شرتاتيجيات املعنية بقطاعات ال�شكان املختلفة كالأطفال واملراأة وغريهما.  

وقد قام املكتب الفني منذ ت�شكيله بعدد من الدرا�شات �شكلت الأ�شا�ص املرجعي لوثائق ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شكان، حيث مت من خاللها التعرف على اأهم 

التحديات ال�شكانية يف �شوء البيانات املتوفرة عام 2000م، واأتاح توفر بيانات تعداد 2003م حتديث قاعدة البيانات ال�شكانية من جهة واإعداد درا�شات 

اأخرى. ومن هذه الدرا�شات مرا�شة ووفيات الأطفال والأمهات يف ال�شلطنة،  2007م يف املوا�شيع ذات العالقة بالق�شايا ال�شكانية من جهة  معمقة عام 

وحمددات اخل�شوبة، والتوزيع ال�شكاين والهجرة والتح�شر يف �شلطنة عمان، وق�شايا التعليم واإ�شكالياته، وحمددات فجوة النوع الجتماعي.  

ويقوم املكتب الفني اأي�شا بتنظيم عقد الندوات واملوؤمترات التخ�ش�شية ملناق�شة خمتلف الق�شايا ال�شكانية، واإعداد وجتهيز الدرا�شات واأوراق العمل التي 

ي�شارك بها اأع�شاء املكتب كوفود ر�شمية لل�شلطنة يف املوؤمترات والندوات والجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�شلة بال�شكان والتنمية.

مرتكزات الإ�سرتاتيجية 

ال�سكانية لدول جمل�س التعاون

تعتمد الإ�شرتاتيجية ال�شكانية لدول جمل�ص 

مت  وال��ت��ي  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

يف  املجل�ص  ل���دول  ع���ام   ك��اإط��ار  اعتمادها 

1998م على جمموعة من املرتكزات امل�شتمدة 

والأهداف  للمجل�ص  الأ�شا�شي  النظام  من 

املعتمدة  التنموية  واخل��ط��ط  وال�شيا�شات 

اإىل ا�شرتاتيجياتها  لدول املجل�ص بالإ�شافة 

والجتماعية.  القت�شادية  للتنمية  العامة 

اأ�شف اإىل ذلك العالقات اخلا�شة وال�شمات 

على  املوؤ�ش�شة  املت�شابهة  والأنظمة  امل�شرتكة 

دول  ب��ن  تربط  التي  الإ�شالمية  العقيدة 

الهدف  ووحدة  امل�شرتك  وامل�شري  املجل�ص، 

التي جتمع بن �شعوبها، والرغبة يف حتقيق 

التن�شيق والتكامل والرتابط بينها يف جميع 

امليادين. 

رئي�شية  حم���اور  �شتة  حت��دي��د  مت  وق���د 

ال�شكانية  لال�شرتاتيجية  العام  لالإطار 

لدول املجل�ص، هي:

والنمو  ال�شكانية،  والرتكيبة  ال�شكان، 

والقوى  الداخلية،  والهجرة  احل�شري 

العاملة وتنمية املوارد الب�شرية، الأمومة 

وال��ط��ف��ول��ة والأ�����ش����رة، والإح�������ش���اءات 

ال�شكانية.

موؤ�س�سات بحثية يف جمال ال�سكان والتنمية   

املعهد العربي للتخطيط بالكويت :

العربية  الدول  اتفقت  ربحية  غري  م�شتقلة  اإقليمية  عربية  موؤ�ش�شة  هو 

1980م على ال�شتفادة منه يف دعم امل�شرية التنموية يف  املوؤ�ش�شة له عام 

الدول العربية من خالل التدريب والبحوث وال�شت�شارات واللقاءات العلمية 

والن�شر. وتعود بدايات هذا املعهد اإىل عام 1966م حيث قامت دولة الكويت 

معهد  م�شمى  حتت  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  باإن�شائه 

وبانتهاء  الأو�شط.  ال�شرق  يف  والجتماعي  القت�شادي  للتخطيط  الكويت 

التفاقية املربمة بن الطرفن مت حتويل املعهد يف عام 1972 اإىل موؤ�ش�شة 

عربية م�شتقلة حتمل م�شمى )املعهد العربي للتخطيط بالكويت( واقت�شر 

دور الأمم املتحدة حينها على امل�شاهمة ملدة خم�ص �شنوات اأخرى يف توفري 

عدد من اخلرباء الدولين اإ�شافة لعدد من املنح الدرا�شية.

وي�شم املعهد حاليا يف ع�شويته كال من الأردن، والإمارات العربي�ة املتحدة، 

والبحرين، وتون�ص، وال�شودان، و�شورية، والعراق، و�شلطنة ُعمان، وقط�ر، 

والكوي��ت، ولبنان، وليبيا، وم�ش��ر، وموريتانيا، واليمن.

الدول  ت�شاعد  التي  والعملية  العلمية  اخلربات  توفري  اىل  املعهد  ويهدف 

العربية على مواكبة اآخر التطورات يف جمالت التنمية والإدارة القت�شادية 

املعلومات من  البحث وا�شرتجاع  تي�شري عملية  والتخطيط، بال�شافة اىل 

قبل �شانعي القرار والباحثن العرب، وحت�شن نوعية البحوث والدرا�شات 

والإدارة  التنمية  مبجالت  املهتمن  لدي  البحثية  القدرات  م�شتوى  ورفع 

املعلومات  قواعد  وتوفري  العربية،  الدول  يف  والتخطيط  الإقت�شادية 

والبيانات املتعلقة بالتنمية القت�شادية والإجتماعية يف الدول العربية.

وال�شيا�شات  التنمية  )جملة  مثل  الدوريات  من  جمموعة  املعهد  وي�شدر 

اإ�شافة  اخلرباء  اجتماعات  و�شل�شلة  التنمية  ج�شر  �شل�شلة  القت�شادية(، 

اإىل الكتب العلمية و�شل�شلة اأوراق العمل. 

للمزيد من املعلومات حول املعهد العربي للتخطيط بالكويت ميكن الطالع 

http://www.arab-api.org/about_a.htm على املوقع الإلكرتوين للمعهد

التجارب العربية يف ال�سيا�سة ال�سكانية 

الأردن ) املجل�س الأعلى لل�سكان (:

عام  الأردن  يف  لل�شكان  العلى  املجل�ص  ت�شكيل  مت 

2002م، ليخلف اللجنة الوطنية لل�شكان التي ت�شكلت 

عام 1973م ويوا�شل م�شريتها يف تفعيل الإ�شرتاتيجية 

الوطنية لل�شكان ملواجهة التحديات ال�شكانية والتنموية 

التي يواجهها الأردن. ويعترب املجل�ص الذي يرتاأ�شه دولة 

رئي�ص الوزراء  وي�شارك يف ع�شويته عدد من اأ�شحاب 

املرجعية  اجلهة  وال�شعادة  والعطوفة  الوزراء  املعايل 

ال�شرتاتيجية  و�شياغة  اقرتاح  بها  املنوط  العليا 

الوطنية لل�شكان بالأردن ومتابعتها وتقوميها، واقرتاح 

بالق�شايا  الوعي  م�شتوى  برفع  اخلا�شة  ال�شيا�شات 

ال�شكانية والتنموية وك�شب التاأييد لها،  بال�شافة اىل 

توفري املعلومات ال�شكانية واإجراء امل�شوح والدرا�شات 

والبحوث ال�شكانية ومتابعتها.

بالأردن  لل�شكان  الأعلى  املجل�ص  اأهداف  اأهم  ومن 

مبا  لل�شكان   اجلغرايف  التوزيع  يف  الختالل  معاجلة 

وراأ�ص  والأر�ص  الإن�شان  بن  اأف�شل  تفاعاًل  يحقق 

)ال�شكان  املتوازنة  الإقليمية  التنمية  خالل  من  املال 

لل�شلوك  ال�شلبية  الإنعكا�شات  من  واحلد  والتنمية(، 

والطفل،  الأم  الأ�شرة واملجتمع و�شحة  الإجنابي على 

املراأة  متكن  ودعم  �شرة 
ُ
لالأ املعي�شي  امل�شتوى  رفع  و 

)الدور الجتماعي(.

 للمزيد من املعلومات عن املجل�ص ميكن الإطالع على 

 www.hpc.org.jo املوقع الإلكرتوين

الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان



امراأة  كل  دولية، حق  اإمنائية  وكالة  وهو  لل�شكان،  املتحدة  الأمم  يدعم �شندوق 

ورجل وطفل يف التمتع بحياة تت�شم بال�شحة وبتكافوؤ الفر�ص. 

اإن ر�شالة ال�شندوق هي اأن يقوم بدعم البلدان يف ا�شتخدامها للبيانات ال�شكانية 

الالزمة ل�شيا�شات برامج مكافحة الفقر، وللربامج التي ت�َُمِكن من اأن يكون كل 

حمٍل مرغوًبا، وكل ولدة ماأمونة، وكل �شاب و�شابة خالًيا من فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�شرية/ الإيدز، وكل فتاة وامراأة ت�ُعاَمل بكرامة واحرتام.

اأكرث من عقدين  منذ  لل�شلطنة  فنًيا  دعًما  لل�شكان  املتحدة  الأمم  �شندوق  قدم  لقد 

من الزمان، ومع زيادة اأوجه التعاون مت افتتاح مكتب �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان 

-منطقة دول اخلليج العربية يف م�شقط عام 2006م ليقدم الدعم الفني للعديد من 

الربامج التي يقوم بتنفيذها جهات حكومية وغري حكومية يف دول اخلليج  العربية.

يعمل �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان مع �شركائه يف منطقة دول اخلليج العربية 

لتحقيق التايل:  

بناء وزيادة القدرات يف جمال دمج ق�شايا ال�شكان وال�شحة الإجنابية والنوع الإجتماعي  	•
يف عملية التنمية على جميع امل�شتويات مبا يتما�شى مع قرارات املوؤمتر الدويل لل�شكان 

والتنمية يف القاهرة عام )1994م(، والأهداف الإمنائية لالألفية الثالثة.

ال�شتخدام  و�شهولة  باملرونة  تتميز  حديثة  �شكانية  بيانات  قاعدة  توفري  	•
لعر�ص موؤ�شرات م�شنفة ح�شب اجلن�ص واملوقع اجلغرايف. 

الوطنية يف جمال توفري املعلومات ودمج خدمات ال�شحة  القدرات  تطوير  	•
الإجنابية ذات اجلودة �شمن اأنظمة  الرعاية ال�شحة الأولية. 

واملخططن  ال�شيا�شات  و�شانعي  امل�شرعن  بن  والدعم  التفاهم  زيادة  	•
وو�شائل الإعالم. 

بق�شايا: املجتمع  وعي  زيادة  	•
ال�شحة الإجنابية والنوع الجتماعي مع الرتكيز على م�شاركة الرجال.  -

املوانع التي تقف حيال و�شول املراأة اإىل خدمات ال�شحة الإجنابية.  -

النوع الجتماعي والعنف.  -

ال�شباب.  -

ق�سية العدد 

وفيات الأمهات يف ال�سلطنة :

يعد وفيات المهات من املوا�شيع الهامة التي تعك�ص العديد من املوؤ�شرات والو�شاع التنموية يف بلد ما كالو�شاع ال�شحية والتعليمية والثقافية، ووفقا 

ملنظمة ال�شحة العاملية تعّرف وفاة المومة باأنها وفاة امراأة اثناء احلمل اأو خالل 42 يوما من انتهاء احلمل، ب�شرف النظر عن مدة احلمل او مو�شعه، 

اأو الولدة وي�شتثنى من ذلك الوفيات الناجتة عن احلوادث وال�شابات. وت�شري الدرا�شات الدولية اإىل  اأو يتفاقم ب�شبب احلمل  وذلك لأي �شبب يتعلق 

ارتباط هذه الوفيات بحمل الأم يف �شن غري ماأمونة )دون الع�شرين اأو فوق الأربعن(، اإ�شافة اإىل تواتر احلمول وتكرارها يف فرتات زمنية متقاربة، كما 

اأن الق�شور يف توفر اخلدمات ال�شحية وانت�شارها هو اأحد اأهم اأ�شبابها يف بع�ص الدول النامية.

وبالرغم من اجلهود التي تبذلها ال�شلطنة من اأجل بلوغ الهداف المنائية لالألفية بحلول عام 2015م، ومنها تخفي�ص معدل الوفيات النفا�شية مبقدار 

ثالثة اأرباع يف الفرتة مابن 1990 و2015م، اإل اأن هذا املعدل ل زال مرتفعا مقارنة بدول اخلليج املجاورة، ويتذبذب بن �شنة واأخرى تبعا للتغري يف اأعداد 

الولدات �شنويا. وت�شري الإح�شائيات ال�شادرة من وزارة ال�شحة اإىل اأن معدل وفيات المهات )لكل 100.000مولود حي( يف عام 2007م بلغ )22.9( 

مقارنة ب� )13.2( عام 2006م. وحيث اأن طريقة ح�شاب املعدل تت�شمن املقارنة بن عدد وفيات الأمهات وعدد الولدات احلية يف عام ما، فاإن حالة وفاة 

اأمومة واحدة يف ال�شلطنة تت�شبب يف ارتفاع املعدل بحوايل )2.5( علما باأن عدد املواليد الأحياء يف ال�شلطنة يرتاوح حول )40.000( مولود �شنويا. 

وتقوم وزارة ال�شحة منذ عام 1990م بر�شد جميع حالت وفيات الن�شاء املرتبطة باحلمل والولدة امل�شجلة باملوؤ�ش�شات ال�شحية يف ال�شلطنة با�شتخدام 

ا�شتمارة خم�ش�شة لهذا الغر�ص، ليتم بعد ذلك عر�شها على جلنة متخ�ش�شة من اأجل درا�شتها وت�شخي�ص ما اإذا كانت تندرج �شمن وفيات الأمهات 

اأم ل. وقد اأظهرت بيانات وزارة ال�شحة للفرتة )2000-2006م( اأن تكرار احلمول وتتابعها يف فرتة زمنية ق�شرية هو اأحد ال�شباب الرئي�شية لوفيات 

الأمهات يف ال�شلطنة، حيث اأن حوايل 84% من هذه الوفيات قد ح�شلت يف ال�شن الآمنة للحمل واملمتدة بن )20-39( �شنة، وات�شمت )48%( من هذه 

احلالت بتكرار احلمل لديها يف فرتات زمنية ق�شرية.

وبالرغم من جهود وزارة ال�شحة يف جمال توفري الرعاية ال�شحية للحوامل والتي جتاوزت ن�شبة التغطية فيها 99%، والتي كان لها دور كبري يف  خف�ص 

وفيات الأمهات وحت�شن ال�شلوك الإجنابي يف املجتمع، اإل اأن حتقيق اأي انخفا�ص يف املعدل ي�شتلزم تكثيف وا�شتمرارية برامج التوعية  املوجهة لالأمهات 

باعتبار اأن حت�شن ال�شحة النفا�شية للمراأة يعد حقا من حقوقها ومدخال لتمكينها وم�شاركتها يف التنمية.

يوم ال�سحة العاملي 

يحتفل العامل يف ال�شابع من ابريل من كل عام بيوم ال�شحة العاملي 

حول  العامل  اهتمام  جلذب  اختياره  يتم  �شنويا  متجدد  �شعار  حتت 

اإحدى الق�شايا ال�شحية الهامة. ويتزامن الحتفال بهذا اليوم بذكرى 

مت  2008م  عام  ويف  1984م.  عام  العاملية  ال�شحة  منظمة  تاأ�شي�ص 

الحتفال حتت �شعار )حماية ال�شحة من تغري املناخ( وذلك بهدف 

املقبلة  املناخية  التغريات  لتحديات  للت�شدي  الرامية  زيادة اجلهود 

على العامل، وو�شع جدول اأعمال للبحوث املطلوبة ملواجهة امل�شكالت 

القطاعات  اأول  فاإن  العاملية  ال�شحة  خلرباء  ووفقا  عنها.  الناجمة 

التي �شتتاأثر ب�شدة بالتغريات املناخية يف ال�شنوات املقبلة هو القطاع 

انت�شار الظواهر اجلوية املتطرفة من  الزراعي. كما يتوقع اخلرباء 

�شتوؤثر على  تتبعها موجات حرارة عالية  والتي  عوا�شف وفي�شانات 

املرا�شة  معدلت  من  �شريفع  مما  الأوىل،  بالدرجة  امل��دن  �شكان 

والوفيات بينهم.

وميكن اأن نلم�ص جهود ال�شلطنة يف هذا املجال من خالل دعم جاللة 

بالبيئة،  املتعلقة  العلمية املختلفة ول�شيما  للبحوث  ال�شلطان املعظم 

وزارة  واإن�شاء  العلمي،  البحث  جمل�ص  لربامج  الالحمدود  ودعمه 

املناخي  التغري  ظاهرة  ملواجهة  بال�شلطنة  املناخية  وال�شوؤون  البيئة 

دليل وا�شح على روؤية جاللته الثاقبة ملثل هذه الق�شايا. 

واقعا  باتت  املناخية  التغريات  تداعيات  اأن  على  التاأكيد  يجب  وهنا 

الفعالة  والإج��راءات  ا�شتنفار كافة اجلهود  وتتطلب  ال�شك،  يقبل  ل 

من  للحد  واملحلية  الدولية  واملنظمات  احلكومات  قبل  من  واجل��ادة 

اآثار هذه الظاهرة، واأي�شًا التعاون اجلاد بن احلكومات واملنظمات 

ال�شحية جلعل ال�شحة املحور الأ�شا�شي جلميع براجمها، مع �شرورة 

البيئة  مثل  الأخ��رى  واملجالت  وال�شحة  املناخي  التغري  بن  الربط 

والغذاء والطاقة والنقل.

�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان



هل تعلم ؟

1.1 ملي���ار �ش���خ�ص يف العامل ل يح�ش���لون على مياه   l

ماأمونة.

2.6 ملي���ار �ش���خ�ص يف العامل يفتق���رون اإىل املرافق   l

ال�شحية الأ�شا�شية.

يف كل عام 1.6 مليون طفل ميوتون ب�ش���بب الإ�ش���هال   l

وغريها من الأمرا�ص الناجمة عن املياه غري النظيفة 

و�شوء ال�شرف ال�شحي.

يبلغ عدد املعوقن يف العامل حوايل 750 مليون �شخ�ص   l

)منظمة ال�شحة العاملية(.

80 % من ذوي الإعاقة يعي�شون يف البلدان النامية.  l

10 % م���ن ال�ش���كان يف البل���دان الفق���رية ه���م م���ن    l

املعوقن.

2-3 % فقط من الأطفال املعوقن يف البلدان الفقرية   l

ي�شتطيعون الذهاب اىل املدر�شة.

هن���اك 7.4 ملي���ون طف���ل خ���ارج املدر�ش���ة يف الدول   l

العربية و 4.5 مليون منهم من الفتيات.

      )امل�شدر:املوقع اللكرتوين للبنك الدويل(

املراأة العمانية:

قام املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان باإ�شدار كتيبن اأحدهما يف عام 2007م والآخر يف 2008م احتفال 

ن�شو�ص  بع�ص  على  الأول  الإ�شدار  احتوى  عام.  كل  من  مار�ص   8 ي�شادف  والذي  للمراأة  العاملي  باليوم 

القوانن والت�شريعات العمانية املتعلقة باملراأة، كما ا�شتمل على بع�ص املوؤ�شرات الإح�شائية اخلا�شة باملراأة 

يف جمالت ال�شحة والتعليم والعمل واحلياة الجتماعية لعامي 2003م و2005م. اأما الإ�شدار الثاين فقد 

ا�شتعر�ص بع�ص التفاقيات الدولية املتعلقة باملراأة والتي �شادقت عليها ال�شلطنة اإ�شافة اإىل بع�ص املوؤ�شرات 

الإح�شائية العامة لعام 2006م. كما ا�شتمل على مقارنة بن اأو�شاع الن�شاء يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

من خالل بع�ص املوؤ�شرات اخلا�شة بال�شحة والتعليم لعام 2005.

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

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

دعوة للم�شاركة:

موؤ�سرات �سكانية )عمان 2007م(

معدل وفيات الرضع )لكل 1000 مولود حي( 10.1 1 نسبة العمانيين أقل من 5 سنوات 11.58 1 
معدل وفيات األمهات )لكل 100000 مولود حي( 22.9 1 نسبة المعلمين العمانيين في التعليم األساسي 89.0 2 

نسبة العمانيات العامالت في القطاع الخاص المسجالت في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 17.5 3

3- الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية. 2- وزارة التربية والتعليم. )2008(. الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية.  1- وزارة الصحة. )2008(. حقائق صحية 2007 . 

م�سطلحات �سكانية 

معدل الإعالة العمرية:  -1

هو العدد من ال�ش���كان )اأقل من 15�ش���نة( وال�شكان )65�ش���نة فاأكرث( املقابل لكل )100( فرد يف �ش���ن العمل )15-64( وهو 

مقيا�ص ي�شتخدم للدللة على مدى ارتفاع اأو انخفا�ص اأعباء الإعالة املرتبطة بالرتكيب العمري وتقا�ص على النحو التايل: 

معدل الإعالة العمرية =       )ال�شكان دون 15 �شنة + ال�شكان 65 �شنة فاأكرث( 
100   x     �������������������������������������������������������������������������������                                              

                                                     )ال�شكان يف الفئة العمرية )64-15((

امل�شدر: املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان. )2006(.  الواقع ال�شكاين يف �شلطنة عمان2005-2000.

معدل وفيات الر�سع:  -2

العمل  ال�شن )65�شنة فاأكرث( املقابل لكل )100( فرد يف �شن  15�شنة( وكبار  العدد من الأطفال )اأقل من  هو 

)15-64( وهو مقيا�ص ي�شتخدم للدللة على مدى ارتفاع اأو اإنخفا�ص اأعباء الإعالة املرتبطة بالرتكيب العمري. 

هو عدد الوفيات التي حتدث للمواليد يف عمر اأقل من �شنة واحدة لكل 1000 من املواليد اأحياء 

يف �شنة معينة وتقا�ص على النحو التايل:

 

)عدد الوفيات بن الأطفال اأقل من �شنة( يف �شنة ما 

�������������������������������������������������������������������������������     x 1000  معدل وفيات الر�شع =       

                                     
)اإجمايل عدد املواليد اأحياء( يف نف�ص ال�شنة

       
                                           

اأيام عربية وعاملية

8 يناير اليوم العربي ملحو الأمية   

8 مار�ص اليوم العاملي للمراأة    

7 ابريل  يوم ال�شحة العاملي    

امل�شدر: اللجنة الوطنية لل�شكان. دليل ال�شكان.الأردن.

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان




