
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

مــــانالدولة  :    عُ

تعتبر عمان من دول الخلیج األوائل التي وضعت سیاسة سكانیة متكاملة وھیّأت المؤسسات 
أطلقت  1994. وقبل ذلك وفي سنة وتقویمھا وإثرائھا اواآللیات التي كانت لھا مسؤولیة متابعتھا وتعدیلھ

برنامجھا الوطني لتنظیم األسرة الذي تنامى تدریجیا بعد مؤتمر القاھرة بإدخال مفاھیم الصحة اإلنجابیة 
والحقوق اإلنجابیة، وھو برنامج مندمج ضمن خدمات الرعایة الصحیة األساسیة ومتاح للجمیع بدون 

لت السلطنة سیاستھا وبرام 2000مقابل مادي. وانطالقا من سنة  جھا على محور جدید ھو محور عدّ
إضافة إلى محور برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة. والمتأمّل في  اأھداف األلفیة وغایاتھ

مستوى إنجاز عمان یالحظ أن النتائج كانت في مجملھا متمیّزة وأن عدید األھداف قد تحقّقت أو على 
ك نذكر المنظومة التشریعیة والترتیبیة التي تترجم وشك التحقیق. ومن العوامل المساعدة على بلوغ ذل

ي مع القضایا السكانیة. فالدستور العماني یضمن المساواة والحقوق  عن إرادة سیاسیة في التعامل الجدّ
والعدالة للجمیع دون تمییز. والقانون یعطي المرأة المساواة مع الرجل ونفس الحقوق السیاسیة 

ثقافیة، وكمثال على ذلك فإن المرأة لیست في حاجة إلذن زوجھا حتى تنتفع واالقتصادیة واالجتماعیة وال
الواقع لیس انعكاسا للقوانین إذ تحكمھ منظومة قیم وقواعد اجتماعیة أن بخدمات الصحة اإلنجابیة. إالّ 

 عرضة للتمییز والعنف أحیانا والتضییق في ممارسة حقوقھا وھو وثقافیة ودینیة تجعل المرأة العمانیة
  وضع یتطّلب جھودا إضافیة لكسب التأیید والتوعیة وتغییر المواقف.

ومن التحدیات السكانیة التي ال تزال قائمة أمام سلطنة عمان المستوى العالي للخصوبة رغم انخفاضھ 
ونسبة اإلعالة العالیة والنسبة الكبیرة من فئات الطفولة والشباب في تركیبتھا السكانیة، وھو ما سیجعل 

د استدانة البیئة في الطل بات تتزاید على الخدمات وخاصة في التعلیم والصحة وعلى إحداثات الشغل ویھدّ
كما أن الیقظة مطلوبة جدا أمام االنتشار البطيء لمرض فقدان  بلد موارده المائیة والنباتیة شحیحة.

ك تشویھ األعضاء والوقوف مطلوب أیضا ضد كل أشكال العنف القائم على النوع بما في ذل ،المناعة
  التناسلیة للفتیات.  

  

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة -1

أطلقت سلطنة عمان سیاستھا السكانیة المتكاملة   مدى توفر سیاسة سكانیة
  المتكاملة.

  أنشئت اللجنة الوطنیة للسكان -
تناولت السیاسة السكانیة العمانیة جل القضایا قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة التي تناولتھا أھم 



 السكانیة ذات العالقة بالتنمیة والتمكین ، من أھمھا:  السیاسة السكانیة
تمتین الربط بین قضایا  تمكین المراھقین والشباب،

ووفیات األمھات،  السكان والتنمیة، خفض مراض
ة والصحة اإلنجابیة، نوعیة العیش، صحة األسر

تقلیص الفجوة في التعلیم،  المساواة  بین الجنسین،
  ...، المعاقینمساندة الرجل لقضایا النوع االجتماعي

 :   نسبة الفقر  •
  

ال یمكن الحدیث عن   
نسب فقر حسب الخطوط 
دتھا الجھات  التي حدّ
والمؤتمرات الدولیة 

  المختصة.
% من العمال في 93-

في القطاع الخاص عمان 
یتقاضون دون األجر 

دوالر 312القانوني وھو 
  أمریكي.

تقدم الدولة مساعدات -
مادیة وخدمیة شھریة 

ألف  100لحوالي 
  دوالر) 100ساكنا.(

 5: دون األطفال ناقصو الوزن •
 سنوات

  
نسبة السكان دون السعرات الحراریة  •

 :(النقص في الغذاء)الضروریة 
 
  

في األلف  128: 1995
  طفل من نفس الفئة

  في األلف 16: 2007

  2010% سنة 87.7  % 80: 1990  نسبة السكان المزودین بمیاه نقیة •
نسبة السكان المرتبطین بشبكة  •

  الصرف الصحي
1990 :83 %    

  وزارة مستقلة: وزارة البیئة والشؤون المناخیة  السلطات البیئیة الرسمیة •
  االستراتیجیة الوطنیة البیئیة-  الخطة الوطنیة للتنمیة المستدامة •

االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة حول التنوع -
  البیولوجي

  األسرة -2
تتوفر سیاسة للنھوض باألسرة من جمیع   لقضایا األسرةمدى توفر سیاسات وبرامج 

مناحي الحیاة تتضمّن برنامجا وطنیا 
 للمساعدة الدائمة لألسر األكثر احتیاجا.

اللجنة الوطنیة لشؤون : إنشاء 2007-
 األسرة

2003:  8  متوسط حجم األسرة •  7.5  :2010  
%4.7: 1995نسبة المسنین من مجموع السكان  •  2007 :3.7%  



  سنة فأكثر) 60(
نسبة األسرة المرؤوسة من طرف  •

  من مجموع األسر امرأة
14.06  :2003    

      نسبة األسر الفقیرة •
  معاق  41.303: 2003  نسبة السكان المعاقین •

% من  2.3النسبة : 
  السكان

% 44% ذكور و 56
  إناث

  تقدیرات:
 45: أكثر من 2006

  ألف
 56: أكثر من 2009

  ألف
نسبة تطور سنوي : 

7.72%  
 2008أحدثت سنة 

اللجنة الوطنیة للنھوض 
  بالمعوقین

% فقط من المعوقین 23
یؤمّون المراكز 

ة   المختصّ
  2008% سنة 86.0    مسكنھانسبة األسر التي تمتلك  •

  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3
مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 

  اإلنجابیة
برنامجا لتنظیم األسرة  1994أطلق عمان منذ سنة 

مثّل النواة األولى للبرنامج الوطني للصحة اإلنجابیة 
الذي تشرف علیھ وزارة الصحة والذي أثري محتواه 

  خدماتھ مجانیة. تدریجیا منذ ذلك التاریخ.
ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الدمج خدمات 
  الصحیة األساسیة

الصحة اإلنجابیة مدمجة ضمن خدمات وھیاكل 
الرعایة األساسیة وفي إطار منظومة معلوماتیة 

  للتسجیل والمتابعة دقیقة وفعالة.
  سنة 18    السن األدنى قانونا لزواج البنت •

  
  سنة 19.2: 2002  عمر المرأة عند الزواج األولمتوسط  •

  )25.6(الرجال:
  

 نسبة الوالدات •
  

  في األلف 25: 2007  في األلف 34: 1995

  %99.0: 2007  %95.0: 1995  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
معدل الوالدات لدى  •

امرأة  1000المراھقات(الوالدات لكل 
  سنة) 19-15من الفئة 

2000:  
  لكل ألف 29.68

 1000لكل  10.39
)2010(  

 نسبة التغطیة بفحوص ما قبل الوالدة •
                      

 
  ما بعد الوالدة                         

  %98: حوالي 1999
  
  
% من  80حوالي -

  الحوامل

 100حوالي  :2007-
%  
فحوص وأكثر:  4 -

86.3%  
نسبة عدد الزیارات إلى -



  1.24الحوامل:
  %30.8: 2007  %36.5: 2000  األنمیا خالل الحملنسبة حاالت  •
المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •

  األطفال لكل امرأة)
  طفال 3.13: 2007  طفال 6.0: 1995

متوسط عمر المرأة عند اإلنجاب  •
  األول

    

نسبة المستعمالت لوسائل تنظیم  •
  )49- 15( األسرة

  %35: 2000سنة 
  % 25الوسائل الحدیثة 

  

المنتفعات بخدمات الوقایة نسبة النساء  •
  من السرطانات النسائیة

    

سنة  49-15المتزوجات  النساءنسبة  •
أثناء  الالتي عانین من مشاكل صحیة 

  من مجموع الحواملالحمل األخیر 

    

 100لكل  22.0: 1995  نسبة وفیات األمھات •
  ألف والدة حیة

2007 :22.9  

 نسبة وفیات  •
 الرضع                     

  5األطفال دون                     

1995:  
  في األلف 20.0
  في األلف 27.0

  
  في األلف 10.1
  في األلف 13.0

 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •
  
  
  
  

 رجال 
  نساء

2005:  
% من الفئة  0.2حوالي 

  سنة 49- 15

حالة جدیدة  100حوالي 
  كل سنة

% من المصابین 55-
  سنة 35-15من الفئة 

عالقات  % نتیجة94-
  جنسیة غیر محمیة

  % من المخدرات3-
% من األم إلى 3-

  الجنین
ھناك استراتیجیة وطنیة -

للتصدّي لآلیدز 
والتعفنات المنقولة جنسیا 

  2007أطلقت سنة 
  تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل وتمكین المرأة -4

  :1995 مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •
  سنة 67.4إجمالي: 
  سنة 66.8ذكور: 
  سنة 67.7إناث: 

2007:  
  سنة 72.0إجمالي: 
  سنة 70.4ذكور: 
  سنة 73.6إناث: 

نسبة اإلناث في مختلف مراحل التعلیم  •
  مقارنة بنسبة الذكور

1995:  
  %93.4ابتدائي : 
  % 110ثانوي:  
  %83.2عالي: 

2007:  
  % 96.8ابتدائي : 

  %91.0ثانوي: 
  % 93.0عالي: 

فتاة  2284: 2010سنة   الدراسة خارج عدد األطفال في سن  •



 المدارس :               البنات
  ألوالدا                               

في سن الدراسة خارج 
  المدرسة االبتدائیة

 15نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنة

  
 

 سنة 24-15ذكور  •
 سنة 24-15إناث  •

  
  
  
  
  

 1995% س 8.0
  للجنسین

  2008% سنة 13
  
  
  
  

 2005% سنة2.0
  للجنسین

تقدیر الدخل المكتسب بین نسبة  •
 اإلناث والذكور

  0.1  

  دوالر 23.880رجال:     قیمة الدخل التقدیریة •
 4.516نساء:

  )2005دوالر(
  %38.24: 2007  %36.6:  1995 نسبة اإلناث من مجموع القوى العاملة •
مؤسسة فردیة  4600    النساء في األعمال •

للنساء وھو ما مملوكة 
% من  6.7یمثل 

  المجموع.
نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •

من إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 
 المجموع

: النساء یمثلن 2008  9%: 2000
% من مجموع  5.5

الوظائف العلیا ومواقع 
القرار في األجھزة 

  الحكومیة.
  

% من 34.4: 2007
  الوظائف العمومیة.

% من المنتفعات 50-
  .سندبالبرنامج الوطني 

في سلك القضاء وفي  نسب النساء •
وفي النقابات وفي المھن البرلمان 

 الفنیة وفي اإلعالم.

1995:  
مجلس 

  %2.5الشورى(انتخاب):
مجلس الدولة(تعیین) 

:11.1) %2000(  

2007:  
  0م.الشورى: 
 14( %19.4م.الدولة: 

  امرأة)

تزال قائمة عل عدد التحفظات التي ال  •
اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 

 ضد المرأة.

  9/15/16/29المواد   

والترتیب  دلیل الفوارق بین الجنسین •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00قیمة الدلیل المثلى(

  0.309القیمة:   
 187من  49الرتبة : 

  دولة
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -5



األخیرة اھتمام بموضوع العنف  السنواتبرز في   الوضع القانوني •
حوث والدراسات القائم على النوع وأجز عدد من الب

  لتحدید حجمھ وأنواعھ ودوافعھ وخصائص ضحایاه.
  

*لیس ھناك قانون یمنع ختان اإلناث ولكن العملیة ال 
  تجري في المؤسسات الصحیة العمومیة.

  
النساء الالئي یتعرضن للعنف  نسبة •

 بكل أنواعھ سنویا  .
  : 2005من نتائج دراسة أنجزت سنة 

% من النساء المستجوبات یرین أن للرجل 56*
الحق أن یضرب زوجتھ إن ھي تحدثت مع رجل 

  غریب.
% یرین أن لھ ذلك الحق إن ھي رفضت 46*

  معاشرتھ.
% منھن ذكرن على األقل دافعا واحدا لضرب 72*

  زوجتھ الزوج
% بین 7، و 12% من العینة ضربن قبل سن 30*

% ضربن 4% بعد الزواج، و 6، و19و  13سن 
  وھن حوامل.

  
نسبة انتشار تشویھ األعضاء التناسلیة  •

  بین اإلناث
% من 85*الدراسة الوطنیة حول الصحة ذكرت أن 

  النساء موافقات على ختان اإلناث
  % من النساء أجریت علیھن عملیة ختان53*
في  ذكروا% من الشباب الطلبة من الجنسین  80*

  ذلك ضروري  أن 2001دراسة 
% من الطالبات بنات ألمھات متعلمات عبرن  46*

لطالبات %  17عن رفضھن لختان اإلناث مقابل 
  أمھاتھن أمیات.

     .القاصراتنسبة زواج  •
      

  المصادر:

*  ICPD@15: Oman Country Report 

  

  2005العربیة  اإلنسانیة* تقریر التنمیة 

  2009*تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة 

  2011* تقریر التنمیة البشریة 

  2006* تقاریر المؤتمر العربي األول حول الصحة والسكان 

  2009أحمد عبد الناظر وأحمد عبد المنعم: األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة ألفراد األسرة العربیة  *



  2009تنمیة في الدول العربیة * تحدیات ال

  اآلسكوا : األھداف اإلنمائیة في زمن التحول*

   2010التقریر العربي الثالث حول األھداف التنمویة لأللفیة *

  التقدم المحرز في تحقیق األھداف اإلنمائیة  *اآلسكوا:

 مؤسسات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة *اآلسكوا:

 
  


