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أ
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  2011التقرير الثالث  سلطنة عمان  
اجتماع الدورة الثالثة للجنة الحصائية بمنظمة 

 التعاون السلمي

م2013ابريل  10-12  



قصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية الموقع الجغرافي
أ
 تقع في ا

 كيلومتر مربع 309500 المساحة



 نسمة 3.295,298 عدد السكان

 نسمة لكل كيلومتر مربع  10.6 الك ثافة السكانية

العمر المتوقع عند 
 سنة 75.4 الولدة

 مسقط  العاصمة



 معدل الخصوبة الكلي 
ة في اإلنجاب)

أ
لف امرا

أ
 (لكل ا

2.9 

 نسبة النوع 
 103.7 (للعمانيين فقط)

 مليون  لاير عماني 5674.22 إجمالي الدخل القومي

 الثروات الطبيعية
النف  ط، الغاز الطبيعي، النحاس، الزراعة، 

 والثروة السمكية

الخام معدل الوفيات 
لف من السكان)

أ
 2.33 (لكل ا

الخام معدل المواليد 
لف من السكان)

أ
 20.61 (لكل ا



 التجاه 2011 2000 مؤشرات الرصد م

  -1)الغاية 
أ
 .م2015و 1990تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولر واحد إلى النصف في الفترة ما بين  : (ا

 صفر صفر (.تعادل القوة الشرائية)نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولر واحد في اليوم  1

دنى حصة  2
أ
%5.1 .ُخمس من السكان في الستهلك الوطنيا  6.1% 



 التجاه 2011 2000 مؤشرات الرصد م

 .توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللئق للجميع بمن فيهم النساء والشباب : (ب -1)الغاية 

 %18.4 %18.3 .معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل 1

 %55 %56 .نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان 2

 صفر صفر (.تعادل القوة الشرائية)نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دولر واحد في اليوم  3

سرة المساهمين في نفقاتها إلى  4
أ
فراد ال

أ
نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من ا

 .مجموع العاملين
 4.5 %1 2.5 %2 

 م2010عام  -2  م1993عام  -1



 التجاه 2008 1995 مؤشرات الرصد م

 .م2015و  1990تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين :  (ج -1)الغاية 

عمارهم عن خمس سنوات 1
أ
طفال ناقصي الوزن الذين تقل ا

أ
 8.6    23.0 .نسبة ال



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 -2)الغاية 
أ
و اإلناث، من إتمام مرحلة التعليم البتدائي، بحلول عام  ( :ا

أ
طفال في كل مكان، سواء الذكور ا

أ
 .م2015ك فالة تمكن ال

 98.1 185.4  .صافي نسبة القيد في التعليم البتدائي 1

ول ويص    لون إل    ى الص    ف  2
أ
نس   بة التلمي    ذ ال    ذين يلتحق    ون بالدراس    ة ف    ي الص    ف ال

خير من التعليم البتدائي
أ
 .ال

89.8 98.5 

عمارهم بين  3
أ
 15معدل اإللمام بالقراءة والك تابة لدى اإلناث والذكور الذين تتراوح ا

 سنة 24و 
92.0 2 98.9 

 م1993عام  -2  م1995عام  -1



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 -3)الغاية 
أ
ن يكون ذلك بحلول عام  ( :ا

أ
إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم البتدائي والثانوي ويفضل ا

 .م2015م، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد ل يتجاوز عام 2005

 نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم  1

 البتدائي                                

 الثانوي                               

 العالي                              

 

89                          %

95                                 %

83% 

 

97                          %

96                                 %

107% 

جر في القطاع غير الزراعي 2
أ
عمال المدفوعة ال

أ
1% 8.2 .حصة النساء من ال  22.0%3  

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 3

 مجلس الشورى                                           

 مجلس الدولة                                       

 

4.9 %2  

2.4 %2                               

9.8 %2 

 

9.5%   

 1.2 %  

18.0%  

 م2010 -3م                    1997عام  -2          م1993عام  -1



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 -4)الغاية 
أ
طفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين  ( :ا

أ
 م2015و  1990تخفيض معدل وفيات ال

طفال دون سن الخامسة  1
أ
لف مولود حي)معدل وفيات ال  11.9 35 (لكل اأ

لف مولود حي)معدل وفيات الرضع  2
 9.5 29 (.لكل اأ

طفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة 3
أ
 %99.9%                                 98       نسبة ال



 التجاه 2011 1991 مؤشرات الرصد م

 -5)الغاية 
أ
رباع في الفترة  ( :ا

أ
 (.م2015 - 1990)تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلثة ا

لف مولود حي 1
أ
 15.9 27.3 معدل الوفيات النفاسية لكل مائة ا

خصائيين صحيين مهرة 2
أ
 %98.6                                 1%95       نسبة الولدات التي تجري تحت إشراف ا

   م1995عام  -1



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 .م2015تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام  ( :ب-5)الغاية 

 4%24.4 1% 23.7 .معدل استخدام وسائل منع الحمل 1

ة في عمر)معدل الولدات لدى المراهقات  2
لف امراأ

 %10.7 2 61.8 .(سنة( 19-15)لكل اأ

قل)الحصول على رعاية صحية قبل الولدة  3
أ
 %99.0 3% 99.1 .*(زيارة واحدة على ال

قل) الحصول على رعاية صحية قبل الولدة  4
أ
ربع زيارات على ال %83.2 3%75.7 .*(اأ  

4%55.9 3%25 .الحاجة غير الملباة في مجال المباعدة ين الولدات 5  

 من إجمالي الحوامل المسجلت * م   2008 -4 م2000 -3 م1993 -2 م           1-1995
        



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 -6)الغاية 
أ
 .م، وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ2015اإليدز بحلول عام / وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ( :ا

ل  ف م  ن الس  كان ال  ذين تت  راوح  1
أ
مع دل انتش  ار في  روس نق  ص المناع  ة البش  رية لك  ل ا

عمارهم بين 
أ
 0.04 0.01 .سنة 24و  15ا

عم  ارهم ب  ين  2
أ
س  نة ويمتلك  ون مع  ارف دقيق  ة  24و 15نس  بة الس  كان ال  ذين تت  راوح ا

 .  اإليدز/ شاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية

 

65.0 
 

 (2005 عام)

- - 



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 .م لجميع من يحتاجونه2010بحلول عام  اإليدز /تعميم إتاحة العلج من فيروس نقص المناعة البشرية( : ب-6)الغاية 

1 
نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية مراح ل متقدم ة 

 .ويمكنهم الحصول على عقاقير مضادة للفيروسات القهقرية

 (.العلج القصير الدورة الخاضع لإلشراف المباشر)

 

78.4 
 

 (2005عام )

 

95 
 

من الخطة الصحية 

   .الصحةالثامنة لوزارة 



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

مراض الرئيسية بحلول عام  ( :ج-6)الغاية 
أ
 . وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 2015  وقف انتشار الملريا وغيرها من ال

لف من السكان 1
أ
 0.37 56.6 معدل انتشار الملريا لكل مائة ا

 (عدد الحالت)معدل الوفيات المرتبطة بالملريا  2
عام )  صفر

2005) 
 صفر

3 
طف  ال دون س  ن الخامس  ة ال  ذين ين  امون تح  ت ناموس  يات معالج  ة بمبي  دات الحش  رات ونس  بة 

أ
نس  بة ال

دوية المضادة للملريا
أ
طفال دون سن الخامسة المصابين بحمى ويعالجون بال

أ
 .ال

 - ل ينطبق ل ينطبق

لف من السكان 4
أ
 5 8.3 معدلت اإلصابة بالسل لكل مائة ا

لف من السكان 5
أ
 0.24 1.25 معدل الوفاة بالسل لكل مائة ا

6 
نس   بة ح   الت الس    ل الت   ي اك تش   فت وت    م ش   فارها ف   ي إط    ار الع   لج القص   ير ال    دورة الخاض   ع لإلش    راف 

 .المباشر
76.0 89.0 



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 -7)الغاية 
أ
 .إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية: ( ا

راضي المغطاة بالغابات 1
أ
%1 - نسبة ال  - 

وزون  2
أ
 615.779 (1995عام )   540.453     (طن متري )استهلك المواد المستنفدة لل

3 
 (مليون متر مكعب) الموارد المائية الكلية المستخدمة

      1217         

 (2000عام )

  1430    

 (2010عام )

منة  4
آ
رصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود البيولوجية ال

أ
 ( :بالطن)ال

سماك السطح الصغيرة*    .اأ

سماك القاعية* 
أ
 .ال

 

سماك الفنار* 
 اأ

252.282 

 59.000: غير التجارية

 67.000 :التجارية

 4.019.335 :في بحر عمان

 490.486 :في بحر العرب

 

966.640 

95.116 

 

1.310.000 
 (2008عام ) 



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 .م2010الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام : ( ب-7)الغاية 

 - 2.84% 0.251% .نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 1

2 

جناس المهددة 
أ
 :بالنقراضنسبة ال

 

 النباتية·

 الحيوانية·

 

- 

- 

 

(2008عام )   

%4.9 

%24.08 



 التجاه 2010 2003 مؤشرات الرصد م

شخاص الذين ل يمكنهم الحصول باستمرار على مياه  :( ج-7)الغاية 
أ
تخفيض نسبة ال

ساسية إلى النصف بحلول 
أ
مونة وخدمات الصرف الصحي ال

أ
 .2015الشرب الما

 93.0% 75.0% .نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر  مياه للشرب محسنة 1

 100% 95.0% .نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة 2



 مؤشرات الرصد م

 -8)الغاية 
أ
المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالنفتاح والتقيد  بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم : ( ا

ة الفقر على الصعيدين الوطني والدولي
أ
 .التمييز يشمل التزاما بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطا

على للتخطيط 1
أ
سيس المجلس ال

أ
 .تا

2 
رف   ع مس   اهمة قطاع   ات عدي   دة وحيوي   ة ف   ي الن   اتج المحل   ي لل   بلد كالقط   اع الزراع   ي والس   مكي والقط   اع 

 .السياحي

 .عضوا فاعل في العديد من التجمعات القتصادية العربية منها والدولية 3

4 
اتفاقيات تجنب الزدواج الضريبي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادل ة للس تثمارات الت ي بل د ع ددها 

ن 
آ
 .اتفاقية على التوالي 34و  33حتى ال



 م2012-2010 مؤشرات الرصد م

قل الخاصة الحتياجات معالجة : (ب-8) الغاية
أ
سواق إلى نموا البلدان اقل صادرات دخول تشمل نموا البلدان ل

أ
 من معفاة ال

 الديون وإلغاء بالديون المثقلة الفقيرة البلدان على الواقع الديون عبء لتخفيف معززا وبرنامجا للحصص، الخضوع وبدون الجمركية التعريفات
علنت التي البلدان إلى الرسمية اإلنمائية المساعدات وزيادة الرسمية، الثنائية

أ
 .الفقر من الحد   التزامها ا

جل من العمل برنامج طريق عن النامية الصغيرة والجزر  الساحلية غير النامية للبلدان الخاصة الحتياجات معالجة : (ج-8) الغاية
أ
 ا

 .العامة للجمعية والعشرين الثانية الستثنائية الدورة ونتائج النامية الصغيرة الجزرية للدول المستدامة التنمية

 ديونها تحمل لجعل والدولي الوطني الصعيدين على تدابير باتخاذ النامية البلدان ديون لمشاكل الشاملة المعالجة : (د-8) الغاية

   .الطويل المدى في ممكنا

1 

 الدول من لعدد واإلنمائية المالية اإلنسانية المساعدات تقديم في السلطنة ساهمت

و كالفيضانات  طبيعية كوارث شهدت التي
أ
و المجاعات ا

أ
 الستثنائية الظروف من غيرها ا

 والتنمية القتصادي التعاون لمنظمة انتمائها عدم من بالرغم

87.740.799  

مريكيا
أ
. دولرا ا  



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

سعار ميسورة في البلدان النامية: ( ه -8)الغاية 
أ
ساسية با

أ
 .التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلنية إلتاحة العقاقير ال

1 
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على 

سعار ميسورة
أ
ساسية با

أ
 .العقاقير ال

%100 %100 



 التجاه 2011 1990 مؤشرات الرصد م

 .التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التقنيات الجديدة، وبخاصة تقنية المعلومات والتصالت: ( و-8)الغاية 

 8.7 6.6 .نسمة 100الخطوط الهاتفية لكل  1

2 

 .نسمة 100المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل 
6.7 

(2000عام  )  
145.9 

3 

 نسمة 100مستخدمو اإلنترنت لكل 
6.1 

(2003عام  )  
65.8 



 . . . ..شكرا لحسن استماعكم 


