


املقدمـــــة

عام  مار�س  اآذار/   8 منذ  للمراأة  العاملي  باليوم  ال�سنوي  احتفاله  العامل  بداأ 

لل�سكان يف  الوطنية  للجنة  الفني  املكتب  اأ�سدر  اليوم  بهذا  واحتفاال  1975م، 

العام املا�سي مطوية بعنوان »املراأة الُعمانية«.

وجاء هذا االإ�سدار الثاين لعام 2008م  ليوا�سل هذا االحتفال ال�سنوي، �سامال 

مقارنة  ي�ستعر�س  ثم  ومن  2006م  لعام  الُعمانية  املراأة  عن  بيانات  طياته  يف 

جمال  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بقية  يف  املراأة  مع  البيانات  بع�س 

ال�سحة والتعليم.



املراأة واالتفاقيات الدولية

1 -  االتفاقية الدولية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة وقد متت 

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  اإليها  ال�سلطنة  ان�سمام  على  املوافقة 

تطورات  ر�سد  �ساأنها  من  والتي  2005/5/7م،  بتاريخ  ال�سادر   2005/42

اأجل و�سع خطة  بذلك من  املرتبطة  واالإح�ساءات  واملوؤ�سرات  املراأة  و�سع 

متكاملة للنهو�س باملراأة ومتكينها.

بتاريخ  ال�سلطنة  عليها  وقعت  التي  العربية  املراأة  منظمة  اإن�ساء  -  اتفاقية   2

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  عليها  الت�سديق  ومت  2002/7/16م 

2002/94 والتي تهدف اإىل النهو�س باأو�ساع املراأة العربية والتوعية باأهمية 

بني  والتعاون  التن�سيق  وحتقيق  العربية  جمتمعاتها  تنمية  يف  م�ساركتها 

الدول االأع�ساء فيما يتعلق بجهود التمكني والتوعية يف جماالت: التعليم، 

ال�سحة والبيئة، االإعالم، الت�سريع، االقت�ساد، االجتماع، ال�سيا�سة.

و�ضع املراأة الُعمانية



 امل�ؤ�صرات االإح�صائية )2006م(

-  معدل العمر املتوقع عند الوالدة لالإناث 75.4 �سنة.

-  معدل اخل�سوبة الكلي: 3.19 .

-  معدل وفيات االأمهات )لكل 100.000 مولود حي(: 13.2 .

-  عدد الدار�سات مبحو االأمية: 13.322 )97% من اإجمايل الدار�سني(.

-  معدالت التحاق االإناث باملراحل التعليمية املختلفة:

ال�سايفاخلامال�سفوف

(6-1)%99.3  %90.3
(9-7) %97.2 %79.9

(12-10) %84.2 %66.2

 -  ن�سبة الن�ساء العامالت من اإجمايل العاملني يف القطاع:

اخلا�ساحلكومي

% 38.3% 17.1

-  الُعمانيات يف وظائف االإدارة العليا والوظائف االإ�سرافية:

الن�سبةالعددالوظيفة

12.0وكيل وزارة
24.0�سفري

138.0م�ست�سار
2011.0خبري

126.0مدير عام
89.0نائب مدير عام

966.0مدير دائرة ومن يف م�ستواه



م�ؤ�صرات ال�صحة

معدل �خل�صوبة �لكلي )لكل �إمر�أة )15 - 49( �سنة(.

معدل وفيات �لأمومة لكل 100.000 مولود حي.

توقع �حلياة عند �لولدة للإناث.

ن�صبة �حلو�مل �للتي يرعاهن عاملون �صحيون مدربون.

* بيانات عام 2003م.
** بيانات عام 2004م.

املـراأة الُعمانية
والن�ساء اخلليجيات
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- معدل اخل�سوبة الكلي يف دول املجل�س يف عام 2005م:

املــعــــدلالدولـــة

3.70ال�سعودية
3.14ُعمــــــان

3.10البحـرين
2.70قطــــــــر
2.30الكـــويت
2.07االإمـارات

-    99% من الن�ساء احلوامل يف الدول املجل�س يرعاهن عاملون �سحيون مدربون )بيانات 

2005م( با�ستثناء ال�سعودية 96% )ح�سب بيانات عام 2004م(.
-   العمر املتوقع عند امليالد لالإناث يف الدول املجل�س يف عام 2005م:

78 �سنة يف الكويت واالإمارات.
77 �سنة يف البحرين.

75 �سنة يف ُعمان وال�سعودية وقطر.
-   يبلغ معدل وفيات االأمومة  لكل 100.000مولود حي عام 2005م:

)22.4( قطر. 

)16.0( يف ال�سعودية )بيانات 2003م(. 

)15.4( يف ُعمان. 

ينخف�س يف البحرين والكويت لي�سل اىل )6.6( و)4.0( على التوايل.

)0.0( يف االإمارات.
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م�ؤ�صرات التعليم

التعليم 2005

الوؤ�ســـــــــر

Indicator
البحريناالإماراتال�سعوديةقطرالكويتُعمان

OMANKUWAITQATARK.S.AUAEBAHRAIN

معدل االلتحاق 

باملدار�س لالإناث 

)امل�ستوى االأول(**

102.510095.3-* 97.9102.4

معدل االلتحاق 

باملدار�س لالإناث 

)امل�ستوى الثاين(***

93.410092.6-* 87.9 102.6

معدل معرفة البالغات 

االناث )15�سنة فاأكرث( 

للقراءة والكتابة

+
 73.69187.5--

++
 92.5

- : بيانات غري متوفرة    

* : بيانات عام 2005/2004.
** �مل�صتوى �لأول: �ملرحلة �لبتد�ئية و�لإعد�دية »�ملتو�صطة«

*** �مل�صتوى �لثاين: �ملرحلة �لثانوية
+: بيانات عام 2003م.  

++: بيانات عام 2001م.



-   معدل االلتحاق لالإناث يف املرحلة االبتدائية واالإعدادية »املتو�سطة« عام 2005م:

بلغ اأعلى معدل يف ُعمان )102.5(.

وبلغ اأدنى  معدل يف قطر )95.3(.

-   معدل االلتحاق لالإناث يف املرحلة الثانوية  عام 2005م:

بلغ اأعلى معدل يف البحرين )102.6(.

وبلغ اأدنى  معدل يف قطر )92.6(.

-   معدل معرفة البالغات االإناث )15 �سنة فاأكرث( للقراءة والكتابة :

بلغ اأعلى معدل يف البحرين )92.5( عام 2001م.

وبلغ اأدنى  معدل يف ُعمان )73.6( عام 2003م.
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�للجنة �لوطنية لل�صكان

�ملكتب �لفني

هاتف : 24695169 )968( +

فاك�س : 24695169 )968( +

npcoman@moneoman.gov.om : لربيد �لإلكرتوين�

�لعنو�ن �لربيدي : �س.ب 881 م�صقط ــ �لرمز �لربيدي : 100




