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اللجنة الوطنية للسكان
املكتب الفني

�أو  �تكالية  دون  وطنه  جتاه  مب�س�ؤوليته  م��طن  كل  يطلع  �أن  مبكان  �لأهمية  ملن  و�إنه   «

�لتي  �ل�طنية  مهامنا  �إجناز  يف  و�لخال�ص  �جلدية  بكل  وي�ساهم  �لغري  على  �عتماد 

نافعا  �إيجابيا  م�سم�نا  للحياة  تعطي  نبيلة  كقيمة  �لعمل  متجيد  �إىل  جميعا  تدع�نا 

�سريعتنا  تعاليم  عليه  وحت�ص  �أبنائه  على  �ل�طن  بحق  �لميان  يحتمه  مقد�ص  وك��جب 

عمل��««. مما  درجات  »ولكل  وتعاىل:  �سبحانه  لق�له  م�سد�قا  �لغر�ء   �ل�سالمية 

قاب��ص بن �سعيد

العيد الوطني ال�شاد�س ع�شر 

 املوافق 18 نوفمرب 1986

ي�شرين مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شالمة وال�شحة املهنية يف العمل اأن اأتوجه بالتحية والتقدير 

للقوى العاملة واأ�شح���اب الأعمال يف هذا الوطن العزيز على اهتمامهم والتزامهم مبعايري 

ال�شالمة وال�شحة املهنية يف العمل، واإن حتديد منظمة العمل الدولية للثامن والع�شرين من 

�شهر اأبريل من كل عام ليكون يومًا عامليًا لل�شالمة وال�شحة املهنية يف العمل يعك�س اهتمام 

اأطراف الإنتاج لتوفري احلماية للعاملني للحد من اإ�شابات العمل والأمرا�س املهنية.

وتنفي���ذًا لأح���كام قانون العم���ل وبال�شتفادة من خ���ربات منظمة العم���ل الدولية مت يف عام 

2008م اإ�ش���دار الالئحة التنظيمية لل�شالمة وال�شح���ة املهنية يف املن�شاآت اخلا�شة وفقًا ملا 

اأعدت���ه جلنة ال�شالمة وال�شحة املهنية التي �شمت ممثلني عن اجلهات احلكومية املخت�شة 

وغرفة جتارة و�شناعة عمان والحتاد العام لعمال �شلطنة عمان.

وتعم���ل وزارة القوى العاملة بالتع���اون مع القطاع اخلا�س من اأجل توفري ال�شالمة واحلماية 

والرعاي���ة للعاملني يف مواقع عملهم كما اأن الربنامج الوطني للعمل الالئق الذي مت التوقيع 

علي���ه مع منظم���ة العم���ل الدولية ع���ام 2010 م يت�شمن برام���ج لتعزيز الق���درات الوطنية 

املوؤ�ش�شية يف جمالت ال�شالمة وال�شحة املهنية ولإعداد ا�شرتاتيجية وطنية ودليل لل�شالمة 

وال�شحة املهنية يف ال�شلطنة.

واأود بهذه املنا�شبة اأن اأتوجه بال�شكر اإىل اأطراف الإنتاج من عاملني واأ�شحاب اأعمال موؤكدًا 

على اأهمية توفري ال�شالمة وال�شحة املهنية يف مواقع العمل مبا يعود على العاملني واملن�شاآت 

الت���ي يعملون فيها باخلري والنف���ع وعلى القت�شاد الوطني بالتق���دم والزدهار يف ظل باين 

النه�ش���ة املباركة مولنا ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم � حفظه 

 عبد�هلل بن نا�سربن عبد�هلل �لبكري                                                                                   اهلل ورعاه � .

وزير القوى العاملة



الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان يف �سلطنة عمان

 املباعدة بني الوالدات

قابو�س  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  خطاب  اعترب  حيث  ال�شلطنة  يف  الولدات  بني  املباعدة  لربنامج  وال�شيا�شي  الفكري  بالرتكاز  الدرا�شة  هذه  بداأت 

ل  مبا  العتبار  يف  الأ�شرة  بتنظيم  الأخذ  على  وحث  الأ�شرة  اأفراد  عدد  كرب  اإىل  فيه  نبه  والذي  1993م  لتعداد  الأولية  النتائج  اإعالن  فور  املعظم  �شعيد  بن 

اأي�شا  الدرا�شة  ال�شلطنة. تطرقت  الولدات يف  املباعدة بني  و�شيا�شيا لربنامج  اعتبارا فكريا  الأ�شرة  وملا فيه م�شلحة  الإ�شالمية  وال�شريعة  القيم  يتعار�س مع 

والأمهات. الأطفال  ووفيات  الولدات  بني  للمباعدة  املختلفة  الو�شائل  بني  كالعالقة  الولدات  بني  املباعدة  لربنامج  والجتماعي  ال�شحي  الرتكازين   اإىل 

كما ا�شتعر�شت الدرا�شة مراحل التطور يف خدمات برنامج املباعدة بني الولدات منذ بداياته يف عام 1994م. كذلك اأو�شحت حمددات كمية ونوعية حول الرغبات غري 

امللباة لو�شائل املباعدة بني الولدات. واختتمت بتو�شيات ومقرتحات لرفع معدلت ال�شتخدام للو�شائل احلديثة والفعالة واملي�شرة، نذكر منها على �شبيل املثال موا�شلة 

الدرا�شات والبحوث لتق�شي اأ�شباب �شعف الإقبال على و�شيلة اللولب طويلة املفعول وغريها، واإجراء املزيد من التطوير خلدمات امل�شورة، ومطالبة القطاع الأهلي 

التطوعي بدعم فعاليات الربنامج، واإنتاج مواد اإعالم جديدة للتوعية بالو�شائل طويلة املفعول بالتعاون بني وزارتي ال�شحة والإعالم، واأن ت�شمل اخلدمات الأزواج 

 والزوجات امل�شابني بالعقم، وا�شراك الرائدات الجتماعية من وزارة التنمية الجتماعية يف جهود الربنامج باملناطق البعيدة، وتوعية الأزواج بامل�شاركة يف الربنامج. 

الوطني مب�شاركة  القت�شاد  وزارة  اأعدتها  التي  لل�شكان  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  املرجعية  الدرا�شات  ال�شاد�شة من  الدرا�شة  ن�شتكمل معك   اننا  العزيز  قارئنا 

ممثلني ملختلف اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية بال�شلطنة يف الفرتة )2000-2002م(. ومو�شوعنا عن هذه الدرا�شة بعنوان: 

االإ�سرتاتيجية ال�سكانية لدول 

جمل�س التعاون 

اأه��داف حماور  عن  احلديث  العدد  هذا  نوا�شل يف 

التعاون  جمل�س  ل���دول  ال�شكانية  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

لالإ�شرتاتيجية  ال��ع��ام  الإط���ار  وثيقة  يف  امل�شمنة 

و���ش��ن��ت��ن��اول يف  1998م  ع���ام  اع��ت��م��دت يف  وال��ت��ي 

ه���ذا ال���ع���دد الأه������داف امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ح��ور ال��ق��وى 

كالآتي: نوجزها  الب�شرية،  امل��وارد  وتنمية   العاملة 

1.ال��������ت��������وظ��������ي��������ف ال�������ك�������ام�������ل وامل�����ن�����ت�����ج

ال����وط����ن����ي����ة. ال�����ع�����م�����ل  ل������ق������وة    وامل��������ج��������زي 

2.ت�����ش��ه��ي��ل ت��وظ��ي��ف وان���ت���ق���ال ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة

فر�س من  مزيد  وتوفري  املجل�س  دول  يف  الوطنية   

  ال��ع��م��ل ل��ه��ا واإح��الل��ه��ا حم��ل ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة.

معايري ح�����ش��ب  ال���واف���دة  ال��ع��م��ال��ة  3.ا����ش���ت���ق���دام 

 ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���ع م����راع����اة م��ق��ت�����ش��ي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة

ال�شكاين. وال��ت��ج��ان�����س  الج��ت��م��اع��ي  وال���ش��ت��ق��رار    

4.ت�����ش��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني ل��الإل��ت��ح��اق مب��وؤ���ش�����ش��ات 

   ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي وم����راك����ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي.

5.ت������وزي������ع ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ال���وط���ن���ي���ة ع��ل��ى 

ال����ق����ط����اع����ات الإق����ت���������ش����ادي����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة.   

اخل������ا�������س ال�������ق�������ط�������اع  دور  6.ت������ف������ع������ي������ل 

ال����وط����ن����ي����ة. ال�����ع�����م�����ال�����ة  ا�����ش����ت����ي����ع����اب  يف    

التعليمية. النظم  ملخرجات  امل�شتمرة   7.املراجعة 

8.تو�شيع نطاق عمل املراأة اخلليجية مبا ل يتنافى مع 

  املبادئ الإ�شالمية ومبا ميكنها من التوفيق بني رعاية

   اأ�شرتها من ناحية ومتطلبات العمل من ناحية اأخرى.

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

جامعة االأمم املتحدة

التجارب العربية يف ال�سيا�سة ال�سكانية:

 )�سوريا(

بعد  �شوريا  يف  ال�شكانية  بامل�شكلة  احلكومي  الهتمام  بداأ   

بالقلق  الإح�شا�س  بداأ  حني   ،1970 عام  تعداد  نتائج  �شدور 

جتاه املعدل املرتفع لنمو ال�شكان الذي و�شل اإىل 33 بالألف يف 

.1973 عام  لل�شكان  الوطنية  اللجنة  احلكومة  فاأن�شاأت   ال�شنة 

معلنة  غري  ولكنها  ن�شطة  �شكانية  �شيا�شة  تظهر  بداأت  وبذلك 

لتخفي�س  ملمو�س  ن�شاط  بقيام  تتميز  �شوريا،  يف  ر�شميًا 

الأمومة  ورعاية  الأ�شرة  تنظيم  برنامج  طريق  عن  اخل�شوبة 

الأ�شرة  لتنظيم  الأهلية  اجلمعيات  طريق  عن  اأو  والطفولة، 

التي  ال�شحية  العيادات  وقيام  احلمل  منع  و�شائل  وانت�شار 

ب�شاأن  والإر�شادات  الن�شائح  وتقدمي  والطفل  الأم  ب�شحة  تهتم 

مت  كما  ذلك،  وغري  الزواج  �شن  وتاأخري  الولدات  بني  املباعدة 

واأبحاث  ودرا�شات  ال�شكانية،  والرتبية  للتوعية  برامج  تنفيذ 

الأمم  ك�شندوق  الدولية  املنظمات  من  بدعم  ال�شكان  حول 

املتحدة  الأمم  وبرنامج  اليون�شكو  ومنظمة  لل�شكان،  املتحدة 

وغريها  الدولية  العمل  ومنظمة  اليوني�شيف  ومنظمة  الإمنائي 

 بهدف دعم �شيا�شات تنظيم الأ�شرة والوعي ال�شكاين يف �شوريا. 

�شكانية  مو�شوعات  المية  التعليم وحمو  مناهج  اأدخلت يف  كما 

ال�شكاين املرتفع وخطورته. وتوجت هذه  النمو  حتذر من معدل 

و�شياغة  ال�شكانية  لل�شيا�شة  الأ�شا�شية  املحاور  بو�شع  الأعمال 

عام  يف  اأما   2000 لعام  بالآفاق  �شميت  بذلك  خا�شة  مذكرة 

العا�شرة 2010-2006،    2005 فقد مت طرح » اخلطة اخلم�شية 

التي  ال�شرتاتيجية  فاإن  وبهذا  الدولة  تخطيط  هيئة  قبل  من 

معدل  خف�س  اإىل  تهدف  �شوريا  يف  احلالية  اخلطة  تتبناها 

واإدماجها  املراأة  ومتكني  الر�شع  وفيات  ومعدل  الأمهات  وفيات 

يف عملية التنمية وتو�شيع خدمات ال�شحة الإجنابية يف احل�شر 

طريق  عن  ال�شكانية  بالق�شايا  الوعي  م�شتوى  وتطوير  والريف، 

حمو الأمية ورفع امل�شتوى التعليمي لل�شكان ول�شيما بني الن�شاء 

اإىل  وبالنظر  ال�شغرية.  الأ�شرة  مفهوم  تبني  على  والت�شجيع 

اأن ال�شيا�شة ال�شكانية كانت  اخلطط اخلم�شية ال�شابقة نالحظ 

والجتماعية.  القت�شادية  التنمية  بعملية  مدجمة  الدوام   على 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

الرابط: على  الإلكرتوين  املوقع  على  الإطالع  ميكن  املعلومات  من   للمزيد 

 http://www.planning.gov.sy 

 اأن�شئت جامعة الأمم املتحدة يف عام 1973م يف العا�شمة اليابانية 

وتكوين  املعرفة،  وتبادل  لتوليد  العلماء  من  دويل  كمجتمع  »طوكيو« 

اخلربات يف جوانب الأمن الب�شري والتنمية، وتهتم اجلامعة بق�شايا 

الجتماعي  والتغيري  الإن�شان،  والأمن،وحقوق  متعددة مثل:ال�شالم، 

التنمية،  على  والتكنولوجيا  العلم  وتطبيق  والتنمية،  والقت�شادي، 

املختلفة  الدول  يف  العاملة  املتحدة  الأمم  ملنظمات  الدعم  وتقدمي 

لبناء خططها وا�شرتاتيجياتها املختلفة.

من  جديدة  مرحلة  اجلامعة  دخلت  2009م  العام  من  دي�شمرب  ويف 

التطور اإذ اأو�شت الأمانة العامة لالأمم املتحدة بتغيري ميثاق اجلامعة 

والذي ترتب علية اعتماد التعليم عن بعد عن طريق النرتنت، ودعم 

تقيمها  التى  والق�شرية  الطويلة  والدورات  العليا  الدرا�شات  برامج 

اجلامعة.

واجتماعات  درا�شية  وحلقات  موؤمترات  املتحدة  الأمم  تعقد جامعة 

ا�شت�شارية يف جميع اأنحاء العامل يف املوا�شيع الراهنة مثل: معاجلة 

 ، الر�شيد  واحلكم  وال�شالم،  النزاعات،  وحل  املحورية،  امل�شاكل 

واقت�شاديات التنمية، والعلوم والتكنولوجيا، والق�شايا البيئية. كما 

م�شاركتها  خالل  من  القرار  ل�شناع  امل�شورة  بتقدمي  اجلامعة  تقوم 

قمة  موؤمتر  مثل  املتحدة  الأمم  تنظمها  التى  العامية  املوؤمترات  يف 

الأر�س يف ريو دي جانريو )1992( ، واجتماع موؤمتر القمة العاملي 

يف كوبنهاغن )1995( ، واملوؤمتر العاملي للمراأة يف بكني )1995( ، 

واملوؤمتر العاملي حول التعليم العايل يف باري�س )1998(.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

املوقع  على  الإطالع  ميكن  املتحدة  الأمم  جامعة  حول  املعلومات  من  للمزيد 

http://www.unu.edu الرابط:  على  للجامعة   الإلكرتوين 



  االأهداف ال�سكانية يف ا�سرتاتيجية التنمية طويلة املدى الثانية

ق�سية العدد   

بغية املحافظة على الإجنازات التنموية التي مت حتقيقها خالل الفرتة املا�شية، ومواجهة 

التي  املدى  طويلة  الثانية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإعداد  مّت  وامل�شتقبلية  الراهنة  التحديات 

خم�شية. تنموية  خطط  خم�س  مدى  على  وتنفذ   )2020-1996( الزمنية  الفرتة   ت�شمل 

اأكرب للبعد الجتماعي للتنمية والذي يتمثل يف   وتتميز هذه ال�شرتاتيجية بتوجيه اهتمام 

هدف  فقد  �شكانية.  اأهداف  عدة  ت�شمنت  والتي  الب�شرية  املوارد  تنمية  ا�شرتاتيجية  تبني 

القت�شادي  والنمو  ال�شكاين  النمو  بني  التوازن  حتقيق  اإىل  لال�شرتاتيجية  الأول  املحور 

بحلول   )%3( من  اقل  اإىل  به  للو�شول  احلايل  ال�شكاين  النمو  معدل  تخفي�س  خالل  من 

اخلطة  يف  ذلك   ترجم  وقد  الإجبار.  ولي�س  التوعية  خالل  من  وذلك  2020م  عام 

�شكانية  �شيا�شات  تبني  ا�شتهداف  ال�شاد�شة )2001-2005( من خالل  التنموية اخلم�شية 

ال�شلطنة. يف  التنمية  ا�شتدامة  ت�شتهدف  التي  التوجيهات  مع  ومن�شجمة  املعامل   وا�شحة 

بقطاع  ترتبط  اأخرى  �شكانية  اأهدافا  الب�شرية  املوارد  تنمية  ا�شرتاتيجية  ت�شمنت  كذلك 

ال�شحية  الرعاية  توفري  على  اأ�شتملت  ال�شحي  اجلانب  ففي  والعمل.  والتعليم  ال�شحة 

وي�شجع  والكفاءة،  التكاليف  بفاعلية  يت�شم  ال�شلطنة من خالل نظام  �شكان  لكل  الأ�شا�شية 

بالأمرا�س  والإ�شابة  الوفاة  معدلت  وتخفي�س  العامة،  وال�شالمة  الأمرا�س  من  الوقاية 

ورعاية  وت�شجيع  ن�شر  على  يعمل  مناخ  اإيجاد  اىل  فهدفت  التعليم  قطاع  يف  اأما  املختلفة. 

للجميع  واإتاحته  الأ�شا�شي  التعليم  ون�شر  لتطوير  اأولوية  واإعطاء  الأمية،  وحمو  املعرفة 

بني  الفر�س  تكافوؤ  لتحقيق  وذلك  والكفاءة  التكاليف  بفعالية  يت�شم  نظام  خالل  من 

العمل  يف  الراغبني  للعمانيني  عمل  فر�س  اإيجاد  ا�شتهدفت  العمل  قطاع  ويف  املواطنني. 

مبا  وتاأهيلهم  تدريبهم  �شرورة  مع  بينهم،  عمل  عن  الباحثني  ن�شبة  ارتفاع  لتفادي 

يف  وبرامج  اأن�شطة  اىل  الأهداف  هذه  ترجمة  ومت  العمل.  �شوق  احتياجات  مع  يتنا�شب 

وال�شابعة )2006-2010م(.  ال�شاد�شة )2001-2005م(  التنمويتني اخلم�شيتني   اخلطتني 

ومن خالل ما �شبق يتبني اأن الأهداف ال�شكانية كانت م�شمنة يف اخلطط التنموية لل�شلطنة، 

املواطن.  معي�شة  م�شتوى  رفع  اأجل  من  كربى  موازنات  ور�شدت  الأهداف  هذه  تنفيذ  ومت 

ولزالت امل�شرية م�شتمرة للرقي بهذا الوطن املعطاء وبالإن�شان على اأر�شه.

                                                          

يوم املراأة العاملي

الن�شاء  حلقوق  تطرق  موؤمتر  اأول  مبئوية  املا�شي  العام  العامل  احتفل 

الأمم  تبنته  والذي  مار�س  من  الثامن  يف  وذلك  1910م  كوبنهاجن  يف 

حلقوق  املتحدة  الأمم  يوم  م�شمى  حتت  1977م  عام  ر�شميًا  املتحدة 

املوقع  املتحدة  الأمم  ميثاق  اأن  ذلك  اإىل  وي�شار  العاملي،  وال�شالم  املراأة 

امل�شاواة بني اجلن�شني كحق  يوؤكد على حق  اتفاق  اأول  عام 1945م كان 

الدولية  واملحافل  املوؤمترات  بعده  وتوالت  الإن�شان.  حقوق  من  اأ�شا�شي 

اأبعادها.  مبختلف  التنموية  العملية  يف  واإ�شراكها  املراأة  بتمكني   املعنية 

عن  املراأة  غياب  اأن  الدويل  املجتمع  اإدراك  يف  اجلهود  هذه  واثمرت 

يعوق  كما  ال�شراعات  ملنع  املبذولة  اجلهود  يعرقل  القرار  �شنع  دوائر 

�شعت  وقد  التنمية.  عجلة  �شري  يف  عائقا  ويعد  وحفظه  ال�شالم  �شنع 

املجتمعات  القناعات وحفز  تر�شيخ هذه  اإىل  املختلفة  الدولية  املنظمات 

الإ�شالحات  واإدخال  وقوانينها  ت�شريعاتها  تعديل  اإىل  واحلكومات 

العملية  يف  املراأة  اإدماج  يكفل  مبا  الإدراية  اأنظمتها  يف  الالزمة 

ال�شيا�شات.   و�شنع  القرار  اتخاذ  مواقع  الفاعلة يف  وم�شاركتها   التنموية 

لإ�شراك  املفدى حافزا  البالد  لقائد  امل�شتنري  الفكر  كان  ال�شلطنة،  ويف 

من  ا�شتفادتها  و�شمان  التنموية  اجلهود  جميع  يف  العمانية  املراأة 

عام  املباركة  النه�شة  بداأ  منذ  وذلك  وثمارها  الإيجابية  انعكا�شاتها 

مبنا�شبة  خطابه  يف  العمانية  للمراأة  جاللته  نداء  وماكان  1970م. 

حني  1994م  دي�شمرب   26 بتاريخ  ال�شورى  ملجل�س  الثانية  الفرتة  افتتاح 

بدورها  لتقوم  املنرب  هذا  فوق  من  العمانية  املراأة  ننادي  »اإننا  قال: 

النداء«  تلبي  �شوف  اأنها  من  تام  يقني  على  ونحن  املجتمع  يف  احليوي 

التنمية  جناح  باأن  واإميانه  جلاللته  احل�شارية  الروؤية  على  دلياًل  اإل 

ول�شيما  فيها  املجتمع  �شرائح  كافة  مب�شاركة  مرتبط  وا�شتدامتها 

وخ�ش�شت  عام  بعد  عاما  العمانية  باملراأة  الهتمام  وتواىل  املراأة. 

ومت  2009م،  عام  ال�شلطاين  املخيم  ا�شت�شافها  وطنية  ندوة  لها 

العمانية  للمراأة  يومًا  عام  كل  من  اأكتوبر  من  ع�شر  ال�شابع  تخ�شي�س 

التنمية«.  يف  »�شريكة  �شعار  حتت  2010م  عام  الأوىل  للمراأة  به   احتفل 

و�شارعت  قائدها  قبل  من  اإليها  املوجه  النداء  العمانية  املراأة  لبت  وقد 

لالنخراط يف كافة ميادين العمل موؤدية واجبها يف البناء واحلفاظ على 

اأجل خري  العمل من  �شتوا�شل  التي  ال�شاحلة  الأجيال  وتربية  املنجزات 

هذا الوطن.

احلوادث ملرورية

 اإن النف�س الإن�شانية غالية، وهي اأمانة من عند بارئها، فوجب احلفاظ عليها، ويف هذا قال تعاىل: »ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة« �شورة البقرة/ اآية 195.

لكننا جند يف واقعنا امللمو�س جتاوزا لهذا يتمثل يف احلوادث املرورية التي اأ�شبحت م�شكلة اجتماعية واقت�شادية كبرية يف العامل  ملا حت�شده من مئات الأرواح كل عام، 

 وما تخلفه من اآلف الإ�شابات والإعاقات.

وقد اأ�شارت اإح�شائيات احلوادث املرورية بال�شلطنة اأن ثلثي الوفيات هي يف الفئة العمرية )20-50( �شنة؛ اأي يف الفئة املنتجة اقت�شاديا والتي متثل �شواعد البالد وركيزة 

 من ركائز القت�شاد الناجح، ويعد فقدهم خ�شارة كبرية يف راأ�س املال الب�شري.

لقد كانت الوقفة الأبوية ال�شامية من لدن �شاحب اجلاللة حفظه اهلل يف اجلولة ال�شامية جلاللته ب�شيح املكارم يف ولية �شحار بتاريخ 18 اأكتوبر 2009م، دليال وا�شحا 

على اهتمام القائد املفدى �شخ�شيا بهذه امل�شكلة، وكان مما قاله جاللته: )اإن ما يحدث على طرقاتنا م�شاألة اأ�شبحت يجب اأن تهّم اجلميع، واإن ا�شتعمال ال�شيارات 

بالطريقة غري ال�شليمة يف الطرقات ال�شريعة وغري ال�شريعة من خمتلف �شرائح املجتمع.. هذا ل �شك اأمر مزعج واأن تكون هذه امل�شاألة حديثنا يف جمال�شنا وحديث الأ�شر 

 بني بع�شها حتى نحد من هذه الظاهرة التي ل �شك اأنها �شريبة ملا ي�شمى بالتقدم والنمو والتح�شر، ولكن هذه ال�شريبة يجب اأن ل متر مّر الكرام(.

وترجمة لالأوامر ال�شامية اأقيمت العديد من الربامج يف هذا ال�شدد، كان اأهمها عقد )ندوة ال�شالمة املرورية( يف �شهر مايو من عام 2010م، والتي خل�شت اإىل العديد 

 من التو�شيات الهامة التي تهدف اإىل خف�س اأعداد احلوادث املرورية والوفيات والإ�شابات الناجمة عنها  اإىل اأق�شى حد  ممكن.

ورغم اجلهود احلثيثة التي تقوم بها الدولة لرفع كفاءة ال�شالمة املرورية، اإل اأن الوعي الذاتي للمجتمع  يظل هو احلل الأمثل لهذه الق�شية كون العامل الب�شري هو العن�شر 

 الأ�شا�شي يف م�شببات احلوادث املرورية.

ن�شاأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ هذا الوطن الغايل واأبناءه، وان ي�شلمهم من كل مكروه، واأن يدمي نعمة اخلري والأمن والأمان عليه اإنه �شميع جميب الدعاء.

                                                                     طالب الوح�شي                     

                                                              باحث درا�شات �شكانية

                                                باملديرية العامة لالإح�شاءات الجتماعية



هــل تعــلــــــم ؟

       وفاة مواطن واحد كل 15 دقيقة يف الوطن العربي ب�شبب 

 احلوادث املرورية ) 2009 (1.

اأن العمر املتوقع للفرد عند امليالد يف العامل هو 67.5 �شنة

.2) 2009 (       

67.5% هي ن�شبة اللتحاق بالتعليم البتدائي لأطفال العامل 

 بينما بلغت الن�شبة يف الوطن العربي %66.2 ) 2009 (2. 

13% من �شكان الوطن العربي يعانون من �شوء التغذية 

.3) 2008(       

ما يقارب مليار ن�شمه من �شكان العامل يعانون من نق�س يف 

 الغذاء ) 2008 (3

حوايل 87% من �شكان العامل ي�شتخدمون م�شادر ماأمونة ملياه 

 ال�شرب ) 2006 (4.

39% من �شكان العامل يعي�شون بدون مرافق حم�شنة لل�شرف 

ال�شحي  ) 2006 (4. 

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 http://www.aroso.org .1املنظمة العربية ال�شالمة املرورية

http://www.undp.org ،2تقرير التنمية الب�شرية 2010م

 3تقرير منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )فاو(، حالة انعدام الأمن الغذائي يف العامل   

http://www.fao.org ،2010م   

http://www.who.int ،2010 4منظمة ال�شحة العاملية. مار�س

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 �سكــانيــــة : 

 1.�لدخل �جلاري

هو العائد النقدي اأو العيني املتحقق للفرد اأو الأ�شرة خالل فرتة زمنية  حمددة كالأ�شبوع اأو ال�شهر اأو 

 ال�شنة، ويتكون الدخل اجلاري من م�شدرين اأ�شا�شني هما:

 اأ �   الدخول الأولية.

 ب � التحويالت اجلارية.

�مل�سدر: وز�رة �لقت�ساد �ل�طني. )2010(. �أهم نتائج م�سح نفقات ودخل �لأ�سرة )للفرتة 2008/5/19-2007/5/20(.

 2.معدل وفيات �مل��ليد �ملبكرة

عدد الوفيات بني الطفال الأقل من 28 يوما من العمر يف �شنة لكل 1000 من املواليد اأحياء يف تلك 

ال�شنة.

 �مل�سدر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�سندوق �لأمم �ملتحدة لل�سكان . )1998(.  �لكتاب �ملرجعي يف �لرتبية �ل�سكانية. �ململكة �لأردنية �لها�سمية.

 اليوم  العربي  حملو األمية                                          8 يناير

 اليوم العاملي للمرأة                                                 8 مارس

 يوم الصحة العاملي                                                  7 أبريل

 اليوم العاملي للسالمة والصحة في العمل              24 أبريل

موؤ�سرات �سكانية )عمان 2009م(:

اإ�شدارات املكتب الفني للجنة الوطنية لل�شكان

1
               4- معدل وفيات الر�شع  9.6  لكل 1000 مولود حي.

 1
1- عدد العمانيات امل�شجالت يف الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية  ) 29.273(

1
           5-  عدد الأطباء لكل 10.000 من ال�شكان ) 17.5(

  1
2- املقبولني للدرا�شة باجلامعات والكليات من خريجي الثانوية العامة ) 23.644(

  
2
3- ن�شبة الأ�شر العمانية التي تعي�س يف منزل متتلكه )%86.5(.

                                         

1. وزارة القت�شاد الوطني. )2010(.حقائق واأرقام 2009.                                      2 . وزارة القت�شاد الوطني. )2010(. اأهم نتائج م�شح نفقات ودخل الأ�شرة )للفرتة 2008/5/19-2007/5/20(.                                        

»�ملر�أة �لعمانية من و�قع م�سح ��ستخد�م �ل�قت«

ياأت���ي ه���ذا ال�شدار ليتزامن مع احتفالت ال�شلطنة بيوم امل���راأة العمانية يف ال�شابع ع�شر من اكتوبر من كل 

ع���ام، حي���ث ي�شتند على بيانات م�شح ا�شتخدام الوقت 2007م ويهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على معدل الوقت 

امل�شتخدم يف خمتلف الن�شطة اليومية وفقا لعدد من املتغريات اجلغرافية والقت�شادية والجتماعية.

من واقع مسح استخدام الوقت

املديرية العامة للإح�صاءات الأجتماعية

اإ�صدار 2010

املرأة العمانيـة املرأة العمانيـة 

 إصــــدار
مبناسبة يوم املرأة العمانية

 17 أكتوبر 2010م


