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“إن شــراكة المواطنيــن فــي صناعــة حاضــر البــاد ومســتقبلها دعامــة أساســية مــن دعامــات 
العمــل الوطنــي ونحــرص علــى أن تتمتــع فيــه المــرأة بحقوقهــا التــى كفلهــا القانــون وأن تعمــل 
 لوطنهــا ومجتمعهــا، مؤكديــن علــى 

ً
مــع الرجــل جنبــا إلــى جنــب فــي مختلــف المجــاالت خدمــة

رعايتنــا الدائمــة لهــذة الثوابــت الوطنيــة التــى ال نحيــد عنهــا وال نتســاهل بشــأنها.

”
من الخطاب السامي لجالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه اهلل ورعاه

22 فبراير 2020
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لقــد ارتقــت املــرأة العمانيــة يف العهــد امليمــون يف مجيــع املجــاالت ومتكنــت يف مجيــع 
القطاعــات، ومجيــع التشــريعات والقوانــن قــد أنصفــت حقــوق املــرأة، حيــث ال يوجــد أي 

متييــز حســب اجلنــس بالســلطنة وفــق النظــام األساســي للدولــة.
وضمــن احتفــاالت الســلطنة بيــوم املــرأة العمانيــة 17 أكتوبــر مــن كل عــام  قــام املركــز 
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات بإصــدار هــذا الكتيــب اإلحصائــي والــذي يشــمل علــى 
مؤشــرات تشــر إىل مــا وصلــت إليــه املــرأة العمانيــة يف مجيــع املجــاالت، ومــدى متكينهــا 

يف القطاعــات.
ويعترب هذا اإلصدار الثالث من سلسلة اإلحصاءات املجتمعية يف عام 2020م.

المقدمةالمقدمة
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املعلوماتك اإلحصائية ...يف مؤشرات النوع اإلجتماعي..

املفاهيم األسياسية :
هناك مصطلحن خمتلفن لتحديد الفوارق بن املرأة والرجل1:

   اجلنس:
• مفهوم بيولوجي يعتمد على عوامل جسمانية .

• تتحدد بالوالدة.
• ال تتغر مبرور الزمن .

   النوع اإلجتماعي  
• مفهوم اجتماعي وثقايف.

• ينتج من عملية التنشئة اإلجتماعية .
• حيدده املجتمع، وخيتلف من جمتمع إىل آخر ومن زمن إىل آخر.

• يواكب التطور املجتمعي .

1برنامج التعليم األلكتروين لإلحصاءات النوع اإلجتماعي/ األسكوا 

المعلومات اإلحصائية
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السكان العمانيون

الملخص التنفيذي

اإلناث العمانيات
يشكلن حوايل نصف 
املجتمع بنسبة 49.6 %

 يف عام 2019م 

اإلناثالذكور

101 ذكر مقابل كل 
100
أنثى

 يف عام 2019م 

التعليم

اخنفضت معدالت األمية لدى 
اإلناث من  10.6 يف عام 2015
لتصل 6.5 يف عام 2019م  

96.5 معدل اإللتحاق اإلمجايل لإلناث  
يف الصفوف )10-12( يف العام 

الدراسي 2019/2018م 

42.4 % من اإلناث هن أطفال بالفئة 
العمرية 0-17 يف عام 2019م
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بلغ العمر املتوقع للحياة 79.2 سنة 
لإلناث، مقابل 75.2 سنة للذكور

 يف عام 2019م 

اخنفضت وفيات األمهات من 
17.5 لكل 100.000 مولود يف عام 
2015م إىل 10.3 لكل 100.000 

مولود يف عام 2019م

بلغت نسبة النساء الالتى راجعن عيادات 
احلوامل 4 مرات أو أكثر 73 % عام 2019م

4 من كل 10 مشتغلن بالقطاعن 
احلكومي واخلاص هن إناث 

يف عام 2019م

القوى العاملة

الصحة
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60 % نسبة احلاالت )لإلناث( املستفيدات 
من الضمان اإلجتماعي من إمجايل 
احلاالت املستفيدة يف عام 2019م

تشر البيانات إىل تراجع يف حاالت 
الزواج حيث بلغت وثائق الزواج 25659  

وثيقة يف عام 2015م لتصل إىل  
18243 وثيقة يف عام 2019م

تشر البيانات إىل ارتفاع حاالت الطالق 
يف السلطنة بنسبة 3 % خالل العامن 
2015-2019م، حيث بلغ عدد وثائق 

الطالق 3619  يف عام 2015م وارتفعت  
إىل 3728  يف عام 2019م 

65 مجعية للمرأة العمانية مبختلف 
حمافظات السلطنة يف عام 2019م

45 % من رخص القيادة اجلديدة مت 
إصدارها لإلناث يف عام 2019م 

األمن والسالمة 

احلماية اإلجتماعية 
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10 % نسبة النساء يف جملس عمان 
يف الفترة احلالية .

7 % نسبة السفرات العمانيات من 
إمجايل السفراء خارج السلطنة  يف 

عام 2019م

املرأة يف السياسة واحلياة العامة 

 47 % نسبة األراضي الىت مت منحها 
للعمانيات من احلكومة من إمجايل 

املستحقن يف عام 2019م



يتنــاول الفصــل تركيبــة الســكان العمانيــن وذلــك مــن 
خــالل تطــور عــدد الســكان خــالل عامــي 2015-2019م 
حســب  وتوزيعهــم  العمريــة  والفئــات  اجلنــس  حســب 

واخلصوبــة. اإلعالــة  ومعــدالت  املحافظــات 

)2015-2019م(

الفصل األول: السكان
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حجم السكان:
بلغ عدد السكان العمانين 2,655,144 نسمة يف منتصف 2019م، بنسبة 57.5 % من إمجايل السكان يف السلطنة.

شكل )1( : السكان العمانيين حسب الجنس في عامي 2015 - 2019م 

شكل )2( : نسبة السكان العمانيين حسب الجنس في عامي 2015 - 2019م

السكان

20152019

1,184,4301,160,5161,337,0211,318,123

اإلناث

1950.4    2الذكور

49.6 2    1550.5

49.5
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وتشــر البيانــات إىل اخنفــاض يف نســبة اجلنــس مــن 102 ذكــرا ً مقابــل كل 100 أنثــى يف عــام 2015م إىل 101 ذكــر 
مقابــل كل 100 أنثــى يف عــام 2019م . 

وبالنســبة للمحافظــات فقــد بلــغ أقصاهــا يف حمافظــة الربميــي: 108 ذكــر مقابــل كل  100 أنثــى يف عــام 2018م، وأدناهــا 
يف حمافظــة مشــال الشــرقية: 97 ذكــر مقابــل كل 100 أنثــى.

خريطة )1( :نسبة الجنس حسب المحافظات في عامي 2015 - 2019م

2015
2019

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

ظفار

الوسطى

108
107

108
108

100
100

99
99

104
104

104
103

102
102

100
99

105
104

100
99

98
97

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

الجملة

102
101
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وتوضــح البيانــات إىل أنــه يتمركــز الســكان لــكال اجلنســن يف فئــة األطفــال )0-17( ســنة خـــالل عامــي 2015 و 2019م، 
حيــث شــكلوا 41.2 % يف عــام 2015 وارتفعــت إىل 42.8 % يف عــام 2019م. غــر أن فئــة الــــشباب )18-29( ســنة قــد 

اخنفـــــــضت لكال اجلنسن من 24.8 % يف عــــــــام 2015م إىل 21.1 % يف عـــــام 2019م .
ــار  ــث املجتمــع العمــاين، كمــا بلغــت نســبة كب ــة )30-59( ســنة يف عــام 2019م حــوايل ثل ــة العمري يف حــن شــكلت الفئ

ــر ( حــوايل 6 % يف كال العامــن . الســن )60 ســنة فأكث

شكل )3( : نسبة السكان العمانيين حسب الجنس والفئات العمرية في عامي  2015 - 2019م

2015

الفئات 
ية العمر

2019

43.3 41.542.4 40.8

21.3 24.921.0 24.7

30.0 27.830.4 28.3

5.4 5.86.3 6.2

17-0

29-18

59-30

60 +
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اخلصوبة:
تشــر البيانــات إىل أن معــدالت اخلصوبــة بلغــت 4 لــكل ألــف إمــرأة يف ســــــــــن اإلجنــاب )15-49( ســنة يف عــام 2015م، 

إىل 3.7 لــكل ألــف إمــراة يف ســــــــــن اإلجنــاب )15-49(ســنة يف عــام 2019م .
كمــا أن معــدالت اخلصوبــة يف الفئــة العمريــة )15-19( ســنة قــد اخنفضــت مــن 14.9 مولــود لــكل ألــف إمــرأة يف عــام 

2015 م إىل 8.3 مولــود لــكل ألــف إمــرأة يف عــام 2019م.
يف حــن ســجلت أعلــى معــدالت اخلصوبــة العمريــة يف الفئــة العمريــة )30-34( ســنة حيــث شــكل املعــدل 203.6 مولــود 

لــكل ألــف إمــرأة يف عــام 2019م . 

ية لكل 1000 إمرأة لعامي 2015 - 2019م شكل )4(: معدالت الخصوبة العمر

2                       1514.9
117.6

218.5207.9
157.868.4

11.3

19-1524-2029-2534-3039-3544-4049-45

2                       198.396.3

197.2203.6
156.269.5

9.0

19-1524-2029-2534-3039-3544-4049-45



يعــرض هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات التعليــم الــىت تقــاس 
مبــدى التكافــؤ بــن اجلنســن يف املراحــل التعليميــة املختلفــة، 
ومعــدالت األميــة لــكال اجلنســن، وبيانــات التعليــم العــايل 

كاملقبولــن واخلرجيــن. 

)2015-2019م(

الفصل الثاني: التعليم
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التعليم:
ــدء النهضــة  ــذ ب ــم املجــاين يف كافــة املراحــل الدراســية من ــم التعلي اســتهدفت الســلطنة مــن خــالل تبنيهــا لسياســة تعمي
املباركــة عــام 1970م إجيــاد أجيــال متعلمــة قــادرة علــى اإليفــاء مبتطلبــات التنميــة وأداء دورهــا املنــاط هبــا خلدمــة هــذا 
البلــد والســعي إلســتدامة منائــة. وتشــر البيانــات علــى التقــدم امللحــوظ يف القطــاع التعليمــي بالســلطنة مــن حيــث أعــداد 
املــدراس واملعلمــن، وجــودة التعليــم املقــدم للطلبــة الدراســن. وقــد حظيــت املــرأة العمانيــة حبقهــا يف التعليــم وجبميــع 
املراحــل التعليمــة، حيــث انعدمــت الفجــوة بــن اجلنســن يف املراحــل األوىل مــن التعليــم. كمــا أن قانــون الطفــل العمــاين 

أقــر بإلــزام تعليــم الطفــل حــىت إمتــام مرحلــة التعليــم األساســي وذلــك باملــادة 36 مــن القانــون.

األمية: 
حمــو  ومراكــز  بفصــول  باإللتحــاق  وذلــك  النظامــي،  التعليــم  فرصــة  فاتتــة  مــن  لــكل  متــاح  بالســلطنة  التعليــم  إن 
بالســلطنة. األميــة  معــدالت  اخنــــــفاض  نالحــظ  وبذلــك  الســلطنة،  يف  املــــــحافظات  مجيــع  يف  املنتشــرة  األمــــية 

فقد اخنفضت معدالت األمية للسكان العمانين من 7.1 يف عـــــام 2015م إىل 3.8 يف عام 2019م .
واخنفضــت معــدالت األميــة لــكال اجلنســن، حيــث اخنفضــت للذكــور مــن 4.7 يف عــام 2015م إىل 2.5 يف عــام 2019م 

واخنفضــت لــدى اإلنــاث بشـــــــكل واضــح مــن 10.6يف عــام 2015م إىل 6.5 يف عــام 2019م . 
ومــع اخنفــاض نســب األميــة فقــد اخنفضــت أعــداد الدارســن يف مراكــز حمــو األميــة مــن 8220 يف العــام الدراســي 
2015/2014م إىل 5145 يف العــام الدراســي 2020/2019م. وشــكلت نســبة اإلنــاث 96 % مــن إمجــايل الدراســن يف 

ــام الدراســي 2020/2019م. ــة يف الع مراكــز حمــو األمي

التعليم
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التعليم ماقبل املدرسي: 
- رياض األطفال: 

تشــر البيانــات إىل ارتفــاع أعــداد الطلبــة الدارســن يف ريــاض األطفــال مــن 75.4 ألــف طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 
2015/2014م إىل 94.3 ألــف يف العــام الدراســي 2020/2019م. 

ياض األطفال حسب الجنس في العامين  الدراسيين 2015/2014م- 2020/2019م   شكل )5(: عدد الطلبة في ر

التعليم املدرسي: 
ارتفــع عــدد املــدارس مــن 1580 مدرســة يف العــام الدراســي  2015/2014م إىل 2046 مدرســة يف العــام الدراســي 

2020/2019م موزعــة علــى كل حمافظــات الســلطنة. 
ــام الدراســي  ــع املــدراس بالســلطنة يف الع ــة يف مجي ــب وطالب ــة الدارســن 843598 طال ــغ عــدد إمجــايل الطلب ــا بل  بينم

2020/2019م، شــكل الذكــور مــا نســبته 51 % واإلنــاث 49 % . 

2015 /2014

 2020/ 2019

38,20137,18375,384
46,33147,95194,282

اإلجمالي



23

املدارس احلكومية:
بلــغ عــدد الطلبــة الدارســن باملــدارس احلكوميــة 636.7  ألــف طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 2020/2019م، مبعــدل 

ارتفــاع بلــغ 21.6 % عــن العــام 2015/2014م. 

شكل )6(: عدد الطلبة في المدارس الحكومية حسب الجنس في العامين الدراسين 2015/2014م- 2020/2019م 
 

املدارس اخلاصة:
ارتفعــت أعــداد الطلبــة العمانيــن لــكال اجلنســن  يف املــدارس اخلاصــة بشــكل كبــر حيــث بلغــت عددهــم 86.9 ألــف 
طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 2015/2014م ليصــل العــدد إىل 111.5ألــف طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 

2020/2019م.
شكلت الطالبات اإلناث 45 % من إمجايل الطلبة الدراسين يف املدارس اخلاصة للعام الدراسي 2020/2019م.

2015/ 2014

2020/ 2019

263,376260,146523522
320,489316,185636,674

اإلجمالي
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شكل )7(: عدد الطلبة في المدارس الخاصة حسب الجنس في العامين الدراسين 2015/2014م- 2020/2019م 

االلتحاق بالتعليم :  
ــة  ــات إىل أهنــا متقارب ــة بصــورة ملحوظــة حيــث تشــر البيان ارتفعــت معــدالت اإللتحــاق بالتعليــم خــالل الســنوات املاضي
جــدا يف مجيــع املراحــل والصفــوف التعليميــة بــن اجلنســن خــالل العامــن الدراســين 2015/2014م و 2019/2018م. 

- نسب اإللتحاق بالصفوف )6-1(: 
نســب اإللتحــاق اإلمجــايل متقاربــة لــكال اجلنســن، حيــث بلغــت للذكــور 101.8 يف العــام الدراســي 2015/2014م، 
واخنفــض بشــكل بســيط إىل 101.5 يف العــام الدارســي 2019/2018م، يف حــن بلغــت نســب اإللتحــاق اإلمجــايل لإلنــاث 

101.3 وكذلــك اخنفضــت بشــكل بســيط لتصــل إىل 100.9 يف العــام الدارســي 2019/2018م.

- نسب اإللتحاق بالصفوف )9-7(:
وتـــــشر البـــــيانات إىل ارتفــاع نســـــــــب اإللتحــاق مــا بــن العــــامي الدراســـــــــين 2015/2014 و 2019/2018م .  
حيــث ارتفعــت نســــــــــــبة اإللتحــاق للذكــور مــن 101.4 يف العــــــــام الدراســــي 2015/2014 م إىل 103.8 فـــــــي عــام 
2019/2018م، وكذلــك نســب اإللتـــــحاق اإلمجــايل لإلنــاث ارتــــــفعت مــن 101.4 يف العــــــام الدراســي 2015/2014م 

عــام 2019/2018م. إىل 102.3 يف 

2015/ 2014

2020/ 2019

47,80639,04786,853
60,97750,472111,449

اإلجمالي
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- نسب اإللتحاق بالصفوف )12-10(: 
ارتفعــت نســب اإللتحــاق اإلمجــايل لــكال اجلنســن، حيــث ارتفعــت مــن 95 للذكــور يف العــام الدراســي 2015/2014 ليصــل 
إىل 96.7 يف عــام 2019/2018م وكذلــك لإلنــاث ارتفعــت مــن 93.9 يف العــام الدراســي 2015/2014م إىل 96.5 يف 

عــام 2019/2018م .وكذلــك نالحــظ اإلرتفــاع يف نســب اإللتحــاق الصــايف لــكال اجلنســن . 

  
جدول )1(: نسب اإللتحاق اإلجمالي والصافي حسب الصفوف والجنس لعامي 2015/2014م- 2019/2018م  

2019/ 2018 2015/ 2014 األعوام

نسبة اإللتحاق الصافي نسبة اإللتحاق اإلجمالي نسبة اإللتحاق الصافي نسبة اإللتحاق اإلجمالي االلتحاق

اإلجمالي اإلناث الذكور اإلجمالي اإلناث الذكور اإلجمالي اإلناث الذكور اإلجمالي اإلناث الذكور الجنس

96.2 96.0 96.4 101.2 100.9 101.5 98.3 97.7 98.8 101.9 101.3 101.8 الصفوف 
6-1

85.2 86.9 83.4 103.1 102.3 103.8 95.6 95.2 95.9 101.4 101.4 101.4 الصفوف 
9-7

79.8 82.1 77.4 96.6 96.5 96.7 85.6 85.8 85.2 94.5 93.9 95 الصفوف 
12-10
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التعليم العايل : 
يعــد التعليــم العــايل مــن الركائــز الــي أولــت هلــا الســلطنة أهتمامهــا، فالتعليــم العــايل يبــي أفــراد ذوي مؤهــالت 

ختصصيــة، هتــدف إىل تنميــة املجتمــع يف خمتلــف اجلوانــب وتســهم يف النهــوض الفكــري والثقــايف لألفــراد.
توضح البيانات إىل ارتفاع عدد املقبولن بنسبة 14.3 % ما بن العامن الدراسين 2015/2014م و 2019/2018م.

شكل )8(: أعداد الطلبة العمانيين المقبولين  في مؤسسات التعليم العالي في العامين الدراسيين  2015/2014م- 
2020/2019م  

ــات إىل إرتفــاع أعــداد اخلرجيــن لــكال اجلنســن بنســبة 47 % مابــن العامــن الدراســين 2015/2014 و  تشــر البيان
2019/2018م.

كمــا أخنفضــت نســبة الذكــور اخلرجيــن مــن 44.1 يف العــام الدراســي 2015/2014م إىل 40 % يف العــام الدراســي 
2019/2018م، وباملقابــل أرتفعــت نســب اإلنــاث اخلرجيــات مــن 55.9 % يف العــام الدراســي 2015/2014م إىل 59.6 % 

يف العــام الدراســي 2019/2018م. 

2019/201817,27118,33535,606

2015/201416,77614,37731,153
اإلجمالي
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يجين من مؤسسات التعليم العالي في العامين الدراسيين 2015/2014م- 2020/2019م شكل )9(: أعداد الطلبة الخر

2019/201810,95216,17727,129

2015/20148,15910,33618,496
اإلجمالي



يتضمــن الفصــل أهــم مؤشــرات الصحــة والصحــة اإلجنابيــة كمتوقــع 
العمــر عنــد الــوالدة، وفيــات الرضــع واألطفــال دون اخلامســة، وفيــات 

ــات. األمهــات وغرهــا مــن البيان

)2015-2019م(

الفصل الثالث: الصحة
والصحة اإلنجابية
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شــهد القطــاع الصحــي تطــورا ملحوظــا خــالل الســنوات املاضيــة حيــث انتشــرت املستشــفيات واملراكــز الصحيــة جبميــع 
ــغ عــدد املستشــفيات 70  ــث بل ــة حي ــة املختصــة، وتطــورت اخلدمــات الطبي ــوادر الطيب ــرت الك حمافظــات الســلطنة وتوف
مستشــفى يف عــام 2015م وارتفــع عددهــم إىل 83 عــام 2019م، كمــا ارتفعــت أعــداد املراكــز الصحيــة والعيــادات 
واملســتوصفات الطبيــة احلكوميــة مــن 254 يف عــام 2015م إىل 269 عــام 2019م. كذلــك ارتفعــت أعــداد العيــادات 
ــاء حيــث كان  اخلاصــة مــن 1045 يف عــام 2015م إىل 1254 يف 2019م. وهنــاك ارتفــاع مبعــدل 7.7 يف أعــداد األطب

عددهــم 8914 طيــب يف عــام 2015 م ليصــل إىل 9602 طبيــب يف عــام 2019م.

الصحة: 
- العمر املتوقع عند الوالدة:

أن التطــور امللحــوظ يف مؤشــر توقــع احليــاة عنــد الــوالدة يعــرب عــن احلالــة الصحيــة اجليــدة وانعــكاس اخلدمــات الصحيــة 
بالســلطنة علــى الســكان، حيــث ارتفــع العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة للذكــور مــن 74.2 ســنة يف عــام 2015م إىل 75.2 ســنة 

يف عــام 2019م، واإلنــاث مــن 78.8 يف عــام 2015م إىل 79.2 عــام 2019م.
وبذلــك فقــد أرتفــع العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة إلمجــايل العمانيــن مــن 76.4 ســنة عــام 2015م إىل 77.2 ســنة يف عــام 

2019م.
ويتوقــع أن تعيــش اإلنــاث العمانيــات مــا يقــارب أربــع ســنوات أكثــر مــن الذكــور العمانيــن، ويعتــرب املؤشــر طبيعــى يف أغلــب 

املجتمعــات حيــث أن العمــر املتوقــع للبقــاء علــى قيــد احليــاة لإلنــاث أعلــى عــن الذكــور .

- املواليد والوفيات:
ارتفعــت أعــداد املواليــد العمانيــن األحيــاء لــكال اجلنســن مــن 79.9 ألــف مولــود يف عــام 2015م  إىل 80460 مولــود حــي 

يف عــام 2019م. وظلــت النســبة متســاوية يف حــدود 51 % للذكــور واإلنــاث 49 %. 

الصحة والصحة اإلنجابية
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كمــا أخنفــض معــدل املواليــد اخلــام  للعمانيــن مــن 34.1 مولــود  لــــــكل 1000 مــن الســـــكان يف عــام 2015م إىل 30.3 
مولــود لــكل 1000 مــن الســــــــــكان يف عــام 2019م .

وكذلــك فقــد اخنفــض معــدل الوفيــات اخلــام للعمانيــن مــن 2.9 وفــاة  لــكل 1000 مــن الســــكان يف عــام 2015م إىل 2.7 
وفــاة  لــكل 1000 مــن الســكان يف عــام 2019م. 

بلغــت عــدد حــاالت الوفــاة يف عــام 2015م للعمانيــن 6,832 حالــة وفــاة )59.4 % ذكــور، و 40.6 % إنــاث(،  وارتفعــت 
إىل 7086 حالــة وفـــــــاة يف عــام 2019م )58.5 % ذكــور، و 41.5 % إنــاث(.

شكل )10(: أعداد المواليد العمانيين حسب الجنس لعامي 2015-2019م 

األمراض:
-العوز املناعي املكتسب )االيدز(:

أنشــأ الربنامــج الوطــى ملكافحــة العــوز املناعــى املكتســب )اإليــدز( يف عــام 1987م، ويعمــل علــى احلــد مــن إنتشــار عــدوى 
فــروس اإليــدز، كمــا يعمــل علــى حتســن األوضــاع الصحيــة والبدنيــة والنفســية واألجتماعيــة للمصابــن بفــروس اإليــدز 

واحلــد مــن مضاعفــات املــرض.
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع أعــداد املصابــن بالفــروس مــن 142 مصــاب يف عــام 2015م إىل 174 مصــاب يف عــام 

ــث بلغــت نســبة االرتفــاع حــوايل 22 % مــا بــن العامــن. 2019م، حي

38,88439,424

41,04241,03680,460 79,926

20152019
اإلناث الذكور
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وارتفــع عــدد املصابــن الذكــور مــن 95 مصــاب بالفــروس يف عــام 2015م إىل137 مصــاب يف عــام 2019م، كمــا 
اخنفــض عــدد اإلنــاث املصابــات بالفــروس مــن 47 مصابــة يف عــام 2015م إىل 37 مصابــة يف عــام 2019م. 
كما اخنفضت وفيات الذكور بسبب العوز املناعي املكتسب من 36 يف عام 2015 إىل 23 حالة وفاة يف عام 2019م.

يف حن بلغت وفيات اإلناث بسبب العوز املناعي املكتسب يف كال العامن 3 حاالت. 
 

- السكرى: 
تشر البيانات إىل اخنفاض أعداد حاالت السكري اجلديدة بنسبة 9 % ما بن عامي 2015 - 2019م.

حيــث اخنفضــت  نســبة الذكــور مــن 48.4 % مصــاب مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2015م  إىل 44.6 % مصــاب مــن 
إمجــايل املصابــن  يف عــام 2019م.

ــات  51.6 % مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2015م  إىل 55.4 % مــن إمجــايل  ــاث املصاب يف حــن ارتفعــت  نســبة اإلن
املصابــن يف عــام 2019م.

شكل )11(: أعداد الحاالت الجديدة المسجلة للعمانيين حسب الجنس للمصابين بمرض السكري في عامي 2015-2019م

20152019

3,456 3,245

6,701

3,388 2,727

6,115
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الصحة اإلجنابية:
الرعاية أثناء فترة احلمل :

ــارة األوىل مــن 90521 يف عــام 2015م إىل 83159  ــات إىل اخنفــاض أعــداد النســاء املســجالت يف الزي تشــر البيان
عــام 2019م. واخنفضــت أعــداد النســاء الــاليت راجعــن عيــادة احلوامــل 4 مــرات أو أكثــر مــن 76.5 % عــام 2015م 

إىل 73.9 % عــام 2019م.
وقد ارتفعت نسبة التغطية لألمهات الاليت تلقن الرعاية أثناء محلهن لتصل إىل أكثر من 99 % عام 2019م.

وقــد أرتفعــت حــاالت فقــر الــدم بــن النســاء احلوامــل مــن 25.5 % عــام 2015م إىل 28.4 % عــام 2019م. كمــا أرتفعــت 
حــاالت مــرض الســكر يف احلمــل مــن 11.3 % عــام 2015م إىل 18.3 % عــام 2019م.

- املباعدة بني الوالدات: 
تقــوم الســلطنة بتقــدمي خدمــات املباعــدة بــن الــوالدات إلول مــرة يف عــام 1994م مــن خــالل برنامــج دعــم الرعايــة 
الصحيــة لــألم والطفــل. ومــن أهــداف الربنامــج توفــر خيــارات املباعــدة لــألزواج لتنظيــم اخلصوبــة واإلبتعــاد عــن 

األمــراض والوفيــات املتعلقــة بإرتفــاع اخلصوبــة ورفــع املســتوى الصحــى للطفــل واألســرة.
وتشــر البيانــات إىل اخنفــاض نســبة املتــرددات اجلــدد علــى عيــادات املباعــدة بــن الــوالدات حــوايل 3 % مــا بــن عامــي 
ــى عيــادات املباعــدة خــالل عامــي  2015-2019م. كمــا أن النســاء يف الفئــة العمريــة )30-39( هــن األكثــر تــرددا عل

2015-2019م. 
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ية لعامي 2015-2019م شكل )12(: أعداد المترددات على عيادات المباعدة بين الوالدات حسب الفئات العمر

وفيات األطفال الرضع واألطفال دون اخلامسة :
مــن املمكــن لوفيــات األطفــال الرضــع أن تعكــس صحــة األمهــات أثنــاء احلمــل و الــوالدة ومــدى توفــر اخلدمــات الصحيــة 
ــود حــي يف عــام 2015م إىل 7.9 يف  ــكل 1000 مول ــات األطفــال الرضــع 9.5 ل ــألم والطفــل. لقــد اخنفــض معــدل وفي ل
عــام 2019م. كمــا اخنفــض معــدل وفيــات األطفــال أقــل مــن مخــس ســنوات مــن  11.5 لــكل 1.000 مولــود حــي يف عــام 

2015م إىل 10.1يف عــام 2019م.

20152019

562
4,235
6,676
8,343
1,093

20,909

311
2,954
6,374
9,134
1,490

20,263

أصغر من 20

24 - 20

29 - 25

39 - 30

49 - 40

اإلجمالي
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األمومــة  صحــة  رعايــة  خدمــات  وتطبيــق  تعميــم  مت  1987م  عــام  يف 
والطفولــة علــى املســتوى الوطــي ومــن أهدافهــا توفــر الرعايــة املتكاملــة 
لألمهــات وأطفاهلــن لرفــع مســتوى صحــة كل مــن األم والطفــل وكذلــك 

خفــض املراضــة والوفيــات يف كليهــم.

شكل )13(: أعداد وفيات األطفال الرضع العمانيين  واألطفال دون الخامسة  حسب الجنس لعامي 2015-2019م

302 339

436388

337 424

503412

20152019
اإلناث الذكور

األطفال دون 
اخلامسة

األطفال الرضع
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وفيات األمهات : 
حسب منظمة الصحة العاملية  تعرف وفيات األمهات بأنه الوفيات الناجتة عن الوالدة لغاية 42 يوما من الوالدة.

ــكل  ــرة 2015-2019م، حيــث اخنفــض املعــدل مــن 17.5 ل ــة خــالل الفت ــات األمهــات متذبذب ــأن وفي ــات ب وتشــر البيان
100,000مولــود حــي يف 2015م، إىل 10.3 لــكل 100,000مولــود حــي يف عــام 2019م.

شكل )14(: معدل وفيات األمهات لكل 100.000مولود حي خالل الفترة 2015-2019م
 

20182019

15.1
10.3

2017 2016 2015

25
20
15
10

5
0

20.2

13.4

17.5



القطــاع احلكومــي  لــكال اجلنســن يف  اإلقتصاديــة  املشــاركة  يعــرض 
واخلــاص ومعــدالت الباحثــن عــن عمــل، كمــا يعرض بيانــات املتقاعدين 

واملســتفيدين مــن متويــل صنــدوق الرفــد .

)2015-2019م(

الفصل الرابع: القوى 
العاملة
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القوى العاملة:
تعتــرب املــوارد البشــرية أحــد أهــم الركائــز األسياســية لتحقيــق التنميــة الشــاملة وإســتدامتها ومــن أهــم املقومــات الرئيســية 

لصقــل وحتريــك القــدرات وتنميــة الكفــاءات البشــرية .
وتوجهــت حكومــة الســلطنة لتوفــر فــرص العمــل لكافــة فئــات املجتمــع ويف كافــة املجــاالت، ولقــد متكنــت املــرأة مــن العمــل 

والدخــول إىل مجيــع قطاعــات العمــل ومنــت القــوى العاملــة مبعــدالت متســارعة خــالل االعــوام املاضيــة. 

املشتغلني:
بلــغ إمجــايل عــدد املشــتغلن العمانيــن 465.2 ألــف مشــتغل يف عــام 2019م، بنســبة ارتفــاع بلغــت 13 % عــن عــام 

2015م.
شكلت نسبة اإلناث العمانيات ما نسبته 33.5 % من إمجايل املشتغلن العمانين يف عام 2019م .

- القطاع العام احلكومي: 
تشــر البيانــات إىل اخنفــاض طفيــف يف  نســبة الذكــور العمانيــن املشــتغلن بالقطــاع احلكومــي مــن 59 % مــن إمجــايل 
املشــتغلن بالقطــاع احلكومــي يف عــام 2015م  إىل 58.3 % يف عــام 2019م، يف حــن ارتفعــت نســبة اإلنــاث العمانيــات يف 

نفــس القطــاع بنســبة طفيفــة مــن 41.0 % مــن إمجــايل املشــتغلن يف عــام 2015م إىل 41.7 % يف عــام 2019م.

القوى العاملة
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شكل )15(:  أعداد ونسب المشتغلين  العمانيين في القطاع الحكومي حسب الجنس لعامي 2015 و 2019م

وتشــر بيانــات عــام 2019م بــأن النســبة األعلــى لإلنــاث العمانيــات يف القطــاع احلكومــي لديهــم مؤهــل جامعــي حيــث بلغــت 
60 % مــن إمجــايل اإلنــاث العمانيــات يف القطــاع احلكومــي.

 

اإلناث الذكور
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نسبة اإلناث اإلجمالي اإلناث الذكور المستوى التعليمي

9.1 1,930 176 1,754   أمي 

5.5 7,698 425 7,273   يقرأ ويكتب

4.3 7,295 311 6,984   االبتدائية

7.3 11,608 849 10,759   االعدادية 

16.4 36,105 5,918 30,187   الثانوية  

53.4 35,944 19,188 16,756   دبلوم 

73.5 5657 4,157 1,500   دبلوم عالي

58.1 86,708 50,362 36,346    جامعي

38.2 7,273 2,778 4,495   ماجستير

25.1 1,571 394 1,177   دكتوراه

7.1 1,104 78 1,026 غير مبين

41.7 202,893 84,636 118,257 االجمالي

جدول )2(: أعداد المشتغلين  العمانيين في القطاع الحكومي حسب المستوى التعليمي والجنس ونسبة اإلناث في عام 
2019م
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- القطاع اخلاص:
تشر البيانات إىل ارتفاع أعداد املشتغلن العمانين يف القطاع اخلاص بنسبة 25 % ما بن عامي 2015 و 2019م.

واخنفضــت نســبة الذكــور مــن 76 % مــن امجــايل املشتغلــــــن العمانيــن يف القطــاع اخلــاص يف عــام 2015م إىل 73 % 
يف عــام 2019م.

يف حــن ارتفعــت نســبة اإلنــاث مــن 24 % مــن إمجــايل املشــتغلن العمانيــن  يف القـــــطاع اخلــاص يف عــام 2015م إىل 
27 % عــام 2019م. 

شكل )16(: أعداد ونسب المشتغلين العمانيين في القطاع الخاص حسب الجنس لعامي 2015 و 2019م

كمــا بلغــت نســبة اإلنــاث مديــرات اإلدارة العامــة واألعمــال 28 % مــن إمجــايل مديــري اإلدارة العامــة واألعمــال يف القطــاع 
اخلاص عــام 2019م.

اإلناث الذكور
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املسجلون يف صناديق التقاعد: 
أرتفعت أعداد املتقاعدين املسجلن يف صناديق التقاعد بنسبة 31 % بن عامي 2015 و 2019م.

 كمــا اخنفضــت نســبة الذكــور املتقاعديــن مــن 87.8 % يف عــام 2015م إىل 83.5 % يف عــام 2019م. يف املقابــل أرتفعــت 
نســبة النســاء مــن 12 % يف عــام 2015م إىل 16.4 % عــام 2015م.

وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع يف أعــداد اإلنــاث الالتــى تركــن اخلدمــة بســبب اإلســتقالة حيــث ارتفعــت نســبتهن مــن 33.8 % 
مــن إمجــايل اإلنــاث املتقاعــدات  يف عــام 2015م إىل 50.3 % مــن إمجــايل اإلنــاث املتقاعــدات يف عــام 2019م . 

شكل )17(: أعداد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد حسب الجنس لعامي 2015 و 2019م
 

* ميثــل القطــاع العــام) صنــدوق التقاعــد ملوظفــي اخلدمــة املدنيــة، دي،ان البــالط الســلطاين، شــرطة عمــان الســلطانية، احلــرس الســلطاين العمــاين، البنــك املركــزي  العمــاين( والقطــاع 
اخلــاص ) اهليئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، شــركة تنميــة نفــط عمــان، شــركة النفــط العمانيــة للمصــايف والصناعــات البتروليــة(ـ 

الباحثون عن عمل: 
تشــر البيانــات إىل أن معــدل اإلنــاث الباحثــات عــن عمــل أعلــى عــن الذكــور حيــث بلــغ )9.9( يف عــام 2019م، يف حــن 

بلــغ معــدل الباحثــن عــن عمــل للذكــور )1.3( يف عــام 2019م . 
كما أن الفئة العمرية 18-24 سنة هي األعلى عن باقي الفئات األخرى حيث بلغت )8.5( يف عام 2019م.

اإلناث الذكور
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ية و الجنس في عام 2019م شكل )18(: معدالت الباحثين عن عمل العمانيين حسب الفئات العمر

 

احلرفيون:
تقــوم اهليئــة العامــة للصناعــات احلرفيــة )ســابقا( باملســامهة يف التنميــة الشــاملة يف الســلطنة مــن خــالل تنميــة وتطويــر 
الصناعــات احلرفيــة والعاملــن فيهــا، والســعي حنــو توفــر كافــة اإلمكانيــات واملــوارد الالزمــة واملتاحــة لدعــم هــذه 
الصناعــات مــن كافــة اجلوانــب التســويقية والتمويليــة واإلداريــة، كمــا أهنــا تقــوم بتأهيــل وتدريــب ودعــم هــذه الصناعــات
وتشــر البيانــات أن أعــداد اإلنــاث احلرفيــات أعلــى مــن الذكــور حيــث تشــكل نســبتهن  حــوايل 88 % مــن إمجــايل احلرفين.  

كمــا أن أعلــى نســبة للحرفيــات توجــد يف حمافظــة ظفــار بنســبة 32 % مــن إمجــايل احلرفيــات يف عــام 2019م . 

2                       1916.5

6.9

25.2

2.0
8.6

0.63.40.41.00.2
24-1829-2534-3039-35+40

اإلناث الذكور
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جدول )3(: عدد الحرفيين حسب الجنس والمحافظات لعامي 2015 و 2019م

2019 2015 األعوام

االجمالي  انثى ذكر االجمالي انثى ذكر المحافظة

458 263 55 584 468 116 مسقط

5,685 5,490 398 7,138 6,637 501 ظفـار

437 242 65 403 331 72 مسندم

323 128 45 234 193 41 البريمي

1,640 1,445 401 2,132 1,693 439 الداخلية

2,875 2,680 195 3,529 3,221 308 الباطنة

950 755 240 1,334 1089 245 جنوب الباطنة

541 346 40 1046 842 204 جنوب الشرقية

3,013 2,818 385 5,239 4,566 673 شمال الشرقية

524 329 70 476 385 91 الظاهـرة

1,340 1,145 54 1,476 1,390 86 الوسطى

17,786 15,641 1,948 23,591 20,815 2776 المجموع



يعــرض بيانــات املســتفيدين مــن الضمــان اإلجتماعــي، وبيانــات النســاء 
دار  يف  املســنن  األســرية،  واإلستشــارات  اإلرشــاد  وبيانــات  العضــل 
الرعايــة اإلجتماعيــة، كمــا يشــمل علــى بيانــات الــزواج والطــالق يف 

الســلطنة، وحاملــي بطاقــة معــاق ومجعيــات املــرأة العمانيــة.

)2015-2019م(

الفصل الخامس: الوضع 
اإلجتماعي
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الضمان األجتماعي:
ان الضمــان اإلجتماعــي مــن أحــد وســائل األمــن اإلجتماعــي الــىت تكفــل لألســر واألفــراد تلبيــة احتياجاهتــم األساســية 

ويضمــن هلــم العيــش الكــرمي و ذلــك باملرســوم ســلطاين )رقــم87/ 84 (.

وتشــر البيانــات إىل اخنفــاض يف أعــداد احلــاالت املســتفيدة مــن الضمــان اإلجتماعــي مــن 84644 حالــة يف عــام 
2015م إىل 74029 حالــة يف عــام 2019م. وبلغــت نســبة اإلخنفــاض يف احلــاالت املســتفيدة 13 % مــا بــن عامــي 

. و 2019م  2015م 

جدول )4( : أعداد األسر المستفيدة من الضمان اإلجتماعي ونسبة اإلناث صاحبات العالقة لعامي 2015 و2019م

الحماية اإلجتماعية

20152016201720182019

84,644

% 57.7

81,942

% 58.3

79,487

% 59

76,377

% 59

74,029

% 60

أعداد األسر  

نسبة اإلناث 
المستفيدات

السنوات
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وتشــر البيانــات إىل أن النســبة األعلــى مــن احلــاالت املســتفيدة هــن إنــاث بنســبة 60 % مــن إمجــايل احلــاالت يف عــام 
2019م، وبلغــت نســبة الذكــور 40 % مــن إمجــايل احلــاالت املســتفيده يف عــام 2019م. 

- العضل: 
تشــر اإلحصــاءات باملحكمــة العليــا إىل إرتفــاع أعــداد النســاء العضــل مــن 126 حالــة يف عــام 2015م إىل 185 حالــة يف 

عــام 2019م، وذلــك بنســبة ارتفــاع 47 % مــا بــن العامــن.

شكل )19(:عدد دعاوي العضل بالمحكمة العليا لعامي 2015 و 2019م 

اإلرشاد واإلستشارات األسرية :
تشــر بيانــات خدمــة خــط االستشــارات األســرية اهلاتفيــة إىل اخنفــاض احلــاالت املعروضــة لإلرشــاد واالستشــارات لــكال 
اجلنســن، فاخنفضــت للذكــور مــن 13 % مــن امجــايل احلــاالت يف عــام 2015م إىل 5.4 % مــن امجــايل احلــاالت يف 
عــام 2019م، كمــا ارتفعــت حــاالت اإلنــاث مــن 86.9 % مــن إمجــايل احلــاالت يف عــام 2015م إىل94.5 % مــن امجــايل 

احلــاالت يف عــام 2019م .
كمــا اخنفضــت أعــداد اإلنــاث املتعرضــات لإلســاءة والــاليت مت إحتوائهــن يف دار الوفــاق بأمــر قضائــي مــن 5 حــاالت يف 

عــام 2015م إىل حالتــن يف عــام 2019م .

126185

20152019
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شكل )20(: الحاالت المعروضة لإلرشاد واالستشارات األسرية حسب الجنس لعامي 2015 و 2019م

دار الرعاية االجتماعية للمسنني بالرستاق : 
تــأوي هــذه الــدار االشــخاص املســنن والعجــزة ال ســيما الذيــن ال يوجــد لديهــم معيــل مــن اقارهبــم يقــوم برعايتهــم 
وخدمتهــم وتلبيــة احتياجاهتــم احلياتيــة واالجتماعيــة، وينــدرج هــذا الــدار حتــت اخلدمــات املقدمــة للمســنن مــن وزارة 

التنميــة االجتماعيــة.
ارتفــاع عــدد الــزالء يف الــدار مــن 30 مســن  يف عــام 2015م إىل 44 مســن يف عــام 2019م، شــّكل الذكــور مــا نســبته 

75 % مــن امجــايل الــزالء يف عــام 2019م واإلنــاث 25 %. 

4637

640235

20152019
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الشكل )21( : المسنون المستفيدون من دار الرعاية االجتماعية بالرستاق حسب الجنس لعامي 2015 و 2019م

احلالة الزواجية: 
عملــت الســلطنة علــى القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف مجيــع األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات األســرية. كمــا أن 
هنــاك العديــد مــن املراســيم الســلطانية والقوانــن والقــرارات تنصــف حــق املــرأة يف مجيــع األمــور املتعلقــة بالــزواج، كمــا 
تقــدم مجعيــات املــرأة وعــدد مــن اجلمعيــات املختصــة باملــرأة واألســرة برامــج وحماضــرات ونــدوات تعــى بالفحــص قبــل 

الــزواج واإلرشــاد الزواجــي للمقبلــن علــى الــزواج وأمهيــة التماســك األســري1  .

الزواج: 
تشــر البيانــات إىل تراجــع يف حــاالت الــزواج، حيــث بلــغ عــدد وثائــق الــزواج 25,659 وثيقــة يف عــام 2015م، واخنفضت 

إىل 18,243 وثيقة يف عام 2019م . 
وبلغت نسبة اإلخنفاض يف وثائق الزواج  29 % ما بن عامي 2015و 2019م . 

وتشر البيانات بأن حمافظة مشال الباطنة هي األعلى يف أعداد وثائق الزواج يف عامي 2015و 2019م .

1 التقرير الوطي اجلامع للتقريرين الثاين والثالث إلتفاقية القضاء على مجيع اشكال التميز ضد املرأة )سيداو( 

246

30

3311

44

20152019



55

شكل )22(: وثائق الزواج حسب المحافظات في عامي 2015 و 2019م

 

 

2019 2015 المحافظات

3,290 4,367 مسقط 

1,939 2,298 ظفار 

151 290 مسندم 

406 602 البريمي 

2,355 3,526 الداخلية

3,547 5,448 شمال الباطنة 

2,523 3,246 جنوب الباطنة 

1,505 2,032 جنوب الشرقية 

1,352 1,955 شمال الشرقية 

1,063 1,645 الظاهرة 

112 250 الوسطى 

18,243 25,659 اإلجمالي  

وثائق الزواج
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شكل )23(: وثائق الزواج حسب الجنسية لعامي 2015 و 2019م

20152019
الجنسية

عماني + عمانية

عماني + خليجية

خليجي + عمانية

عماني + وافدة

وافد + عمانية

وافد + وافدة

االجمالي

24,953

85

164

193

53

211

25,659

17,309

90

113

390

76

265

18,243
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الطالق: 

ــغ عــدد  ــث بل ــاع حــاالت الطــالق يف الســلطنة بنســبة 3 % خــالل العامــن 2015 و 2019م، حي ــات إىل ارتف تشــر البيان
وثائــق الطــالق 3,619 يف عــام 2015م وارتفــاع إىل 3,728 يف عــام 2019م .

وعلى مستوى املحافظات فإن حمافظة مسقط هى األعلى بن باقي املحافظات يف كال العامن 2015 - 2019م .

المعدل الخام للزواج في عام 2019م
5.2 لكل 1000 من السكان 

 المعدل الخام للزواج في عام 2015م
6 لكل 1000 من السكان 

معدل الطالق الخام في عام 2019م
0.8 لكل 1000 من السكان 

معدل الطالق الخام في عام 2015م
0.9 لكل 1000 من السكان 
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شكل )24(: وثائق الطالق حسب المحافظات في عامي 2015 و 2019م

2019 2015 المحافظات

912 897 مسقط 

617 506 ظفار 

18 36 مسندم 

143 178 البريمي 

305 320 الداخلية

697 660 شمال الباطنة 

329 281 جنوب الباطنة 

284 311 جنوب الشرقية 

234 219 شمال الشرقية 

149 150 الظاهرة 

40 61 الوسطى 

3,728 3,619 اإلجمالي  

وثائق الطالق
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شكل )27(: وثائق الطالق  حسب الجنسية لعامي 2015 و 2019م

20152019
الجنسية

عماني + عمانية

عماني + خليجية

خليجي + عمانية

عماني + وافدة

وافد + عمانية

وافد + وافدة

االجمالي

3,305

26

48

112

22

106

3,619

3,370

31

35

160

26

106

3,728
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حاملو بطاقة معاق :  
هنــاك العديــد مــن الربامــج واخلدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك لتمكينهــم يف املجتمــع وتعزيــز قدراهتــم 
لإلعتمــاد علــى أنفســهم دون احلاجــة لآلخريــن. ومــن اخلدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بطاقــة معــاق والــىت 

حيصــل مــن خالهلــا الشــخص املعــاق علــى العديــد مــن اخلدمــات والتســهيالت.
ــي بطاقــة معــاق 29,761  عــام 2019م، بلغــت نســبة الذكــور منهــم 65 % مــن إمجــايل حاملــن بطــاق  ــغ عــدد حامل بل

ــاق واإلنــاث 35 %  .  مع

   شكل )28( :أعداد المسجلين بنظام بطاقة شخص معاق حسب الجنس بنهاية عام 2019م 

وتشــر البيانــات بــأن حمافظــة مشــال الباطنــة هــي األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حاملــي بطاقــة معــاق لــكال اجلنســن 
بنهايــة عــام 2019م مقارنــة بباقــي املحافظــات.

اإلناث الذكور

19,33810,423

29,761
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يع النسبي لحاملي بطاقة معاق حسب الجنس والمحافظات عام 2019م  خريطة )2(: التوز

مراكز تنمية املرأة الريفية: 
هــذه املراكــز عبــارة عــن مؤسســات أهليــة إجتماعيــة تنمويــة هدفهــا دمــج املــرأة الريفيــة يف عمليــة التنميــة الشــاملة ورفــع 
الوعــي لديهــن يف خمتلــف اجلوانــب االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة وتقــوم هــذه املراكــز بتنفيــذ برامــج وفعاليــات 

وأنشــطة خمتلفــة2 .
2 التقرير السنوي لوزراة التنمية اإلجتماعية 2019 

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

ظفار

الوسطى

1.4
1.1

3.1
2.6

6.5
6.8

13.9
15.6

8.5
8.2

0.5
0.5

22.0
20.3

11.2
10.7

17.5
19.1

8.2
7.3

7.3
7.8

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

اإلناث

الذكور
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بلغ عدد مراكز املرأة الريفية يف السلطنة 4 مراكز، هبا 34 متطوعة عام 2019م. 

مجعيات املرأة العمانية: 
دور مجعيــات املــرأة العمانيــة تفعيــل مشــاركة املــرأة يف العمــل االجتماعــي والتطوعــي ومتكينهــا ضمــن برامــج التنميــة 

األخــرى .
وقــد ارتفعــت أعــداد اجلمعيــات مــن 60مجعيــة عــام 2015م موزعــة علــى خمتلــف املحافظــات يف الســلطنة إىل 65 مجعيــة 

يف عــام 2019م .
رغــم ذلــك هنــاك اخنفــاض يف أعــداد العضــوات باجلمعيــات حيــث اخنفــض العــدد مــن 10433 عضــوة يف عــام 2015م 

إىل 9509 عضــوة يف عــام 2019م .

شكل )29( : أعداد جمعيات المرأة العمانية حسب المحافظات لعامي 2015-2019م

مسندم الوسطى الربميي الظاهرة ظفــــــار الداخلية
 جنوب 

الشرقية
 مشال 

الشرقية
 جنوب 

الباطنة
 مشال 
الباطنة 

مسقط

20
15

20
19

576659103234

5767610104244

516 483 119 356 2,012 623 435 1509 689 1,973 1,718

550 233 119 426 1,424 704 454 527 2,275 1,737 1,060

ت
عيا

جم
ال

ت
وا

عض
ال



الفصل السادس: 
ية السالمة المرور

ــات  ــات والوفي ــة واإلصاب يســتعرض بعــض املؤشــرات كاحلــوادث املروري
ــدة. ــادة اجلدي ــكال اجلنســن، ورخــص القي الناجتــة ل

)2015-2019م(
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احلوادث املرورية
احلوادث املرورية حسب املحافظات: 

تــــشهد الســلطنة اخنــــفاضا كبــرا يف أعــداد احلــوداث املروريــة يف الســــــلطنة حيــث اخنفضــت خــالل اخلـــــمس األعـــوام 
املاضيــة مــن 6279 حــادث مــــــروري يف عــام 2015م إلـــى 2120 حـــــــادث مــروري يف عــام 2019م، أي بنســبة اخنفــاض 

بلغــت 66 % لــذات الفتــرة.

- اإلصابات:
ــة يف عــام 2015م إىل  ــن مــن 2763 أصاب ــات للعماني ــد اخنفضــت نســبة اإلصاب ــة فق ومــع اخنفــاض احلــوادث املروري
1819 إصابــة يف عــام 2019م، واخنفضــت نســبة الذكــور املصابــن مــن 74.3 % مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2015م 
إىل 71.1 % يف عــام 2019م، وارتفعــت نســبة إصابــات اإلنــاث مــن 25.6 % مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2015م إىل 

29 % يف عــام 2019م.

شكل )30(: أعداد المصابين في الحوادث المرورية حسب الجنس لعامي 2015-2019م 

األمن والسامة

2,0547091,294 525
20152019

2,763 1,819 
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- الوفيات:
اخنفضــت أعــداد الوفيــات للعمانيــن بســبب احلــوادث املروريــة بنســبة 30 % مــا بــن عامــي 2015 و 2019م. واخنفضــت 
وفيــات الذكــور باحلــوادث املروريــة مــن 82.5 % يف عــام 2015م مــن إمجـــايل الوفيــات بالـــحوادث املروريــة إىل 80.5 % 
يف عــام 2019م، يف حــن ارتفعــت وفيــات اإلنــاث بســبب احلــوادث املروريــة مــن 17.5 % مــن إمجــايل الوفيــات باحلــوادث 

املروريــة يف عــام 2015م إىل 19.5 % يف عــام 2019م.

شكل )31(: أعداد الوفيات في الحوادث المرورية حسب الجنس لعامي 2015 و 2019م 

20152019

اإلناث الذكور

62 256 80 378

458318



67

رخص القيادة : 
تشر البيانات إىل ارتفاع أعداد رخص القيادة اجلديدة لكال اجلنسن بنسبة 16 % ما بن عامي 2015م و 2019م.

ــدة   ــور مــن 60.7 % يف عــام 2015م مــن إمجــايل الرخــص اجلدي ــدة للذك ــادة اجلدي وقــد اخنفضــت نســبة رخــص القي
إىل 55.4 % يف عــام 2019م، باملقابــل فقــد أرتفعــت النســبة لإلنــاث مــن 39.3 % يف عــام 2015م إىل 44.5 % يف عــام 

2019م . 

شكل )32(: أعداد رخص القيادة الجديدة حسب الجنس عامي  2015-2019م 

20152019

28,692 18,539 30,447 24,489 



الفصل السابع: المرأة في 
السياسة والحياة العامة

يوضــح مــدى مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار وذلــك مــن خــالل بيانــات 
جملــس الــوزراء و الشــورى وجملــس الدولــة  واملجالــس البلديــة وعــدد 
الســفراء خــارج الســلطنة، كمــا يعــرض أعــداد النســاء احلاصــالت علــى 

أراضــي ممنوحــة مــن احلكومــة حســب املحافظــات .

)2015-2019م(
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جملس الوزراء: 
جملــس الــوزراء يعاونــون جاللــة الســلطان املعظــم يف رســم السياســة العامــة للدولــة وتنفيذهــا وهــو اهليئــة املنــوط هبــا تنفيــذ 
ــة  ــة الســلطان يف األمــور اإلقتصادي ــات إىل جالل ــع التوصي ــوىل بوجــه خــاص رف ــس يت ــإن املجل ــة ف السياســة العامــة للدول
والسياســية واإلجتماعيــة والتنفيذيــة واإلداريــة الــىت هتــم احلكومــة مبــا يف ذلــك إقتــراح مشــروعات القوانــن واملراســيم 
ورعايــة مصــاحل املواطنــن وضمــان توفــر اخلدمــات الضروريــة هلــم ورفــع مســتواهم اإلقتصــادي والصحــي والثقــايف 

وحتديــد األهــداف والسياســات العامــة للتنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة واالداريــة1.

بلغ عدد األعضاء يف جملس الوزراء 26 عضوا حيث بلغت نسبة الذكور 88.5 % واإلناث 11.5 % يف عام 2020م .

جملس عمان:
يتكــون  جملــس عمــان مــن جملــس الدولــة بتعيــن مــن جاللــة الســلطان - حفظــه اهلل ورعــاه - ومــن جملــس الشــورى الــذي 

ينتخبهــم املواطنــوان ممثلــن عــن والياهتــم .
وتشــر البيانــات بــأن عــدد األعضــاء مبجلــس عمــان بلــغ  171 عضــوا، شــكلت اإلنــاث مــا نســبته 10 % مــن أمجــايل أعضــاء 

املجلس يف الفترة 2019 - 2023م . 

1 وزارة اإلعالم / التقرير السنوي لعام 2016م 

المرأة في السياسة والحياة العامة



72

شكل )33(: أعداد األعضاء بمجلس عمان حسب الجنس للفترة 2019-2023م

املجالس البلدية: 
ســامهت املجالــس البلديــة يف حتريــك عجلــة التطويــر والنمــو وتقــدمي األراء والتوصيــات بشــأن حتســن النظــم واخلدمــات 

البلديــة يف نطــاق املحافظــة الــىت متثلهــا. 
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع يف عــدد العضــوات باملجالــس البلديــة مــا بــن الفترتــن األوىل والثانيــة، بنســبة 5.2 % مــا بــن 
الفترتــن، حيــث بلــغ عــدد األعضــاء يف الفتــرة األوىل )2012 - 2016م( 192 عضــوا شــكل الذكــور منهــم 188 عضــوا 
مقابــل 4 عضــوات. يف حــن ارتفعــت األعــداد بالفتــرة الثانيــة )2016 - 2020م( ليبلــغ عــدد األعضــاء 202 عضــوا يشــكل 

الذكــور منهــم 195 عضــوا مقابــل 7 عضــوات.

مجلس عمان

154

17

171 االجمالي

مجلس الدولة

70

15

85 االجمالي

مجلس الشورى

84

2

86 االجمالي
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 شكل )34(: نسبة أعضاء المجالس البلدية حسب الجنس للفترتين األولى 2012م -  2016 والثانية 2016 - 2020م 

السفراء:
تشــر البيانــات إىل أخنفــض عــدد الســفراء الذكــور  مــن 46 ســفر خــارج الســلطنة يف عــام 2015م إىل 42 ســفر خــارج 

الســلطنة  يف عــام 2019م يف حــن أن عــدد الســفرات يف كال العامــن 3 ســفرات.

شكل )35(:نسبة السفراء العمانيين خارج السلطنة حسب الجنس في عامي 2015 - 20189م

% 98% 2% 96.6% 3.4

اإلناث الذكور

الفترة الثانيةالفترة األولى

% 6.6 % 6.2% 93.3 % 93.8

20152019
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 حق حصول املرأة العمانية على أرض ممنوحة من احلكومة2: 
ــها مثــل الرجــل وبــدون متيــز، وتشــر البيانــات بــأن مت توزيــع  يــــحق للمــرأة العمانيــة احلصــول علــى أرض ممنوحــة مثلــــ
23,499 أرض ممنوحة لإلناث يف عام 2015م واخنفضت إىل 13,728 أرض يف عام 2019م مبختلف االستخدامات  

بنســبة أخنفــاض بلغــت 42 % مــا بــن العامــن املذكوريــن.
وتشــر البيانــات بــأن  نســاء حمافظــة الداخليــة يف عــام 2019م كانــت هلــم النســبة األعلــى لألراضــي املوزعــة بــن 
املحافظــات حيــث شــكلت نســبة األراضــي الــىت مت توزيعهــا يف هــذه املحافظــة 28.3 % مــن إمجــايل األراضــي املمنوحــة 

لإلنــاث يف عــام 2019م. 

يع العددي لألراضي الممنوحة للنساء في عامي 2015-2019م  شكل )36( : التوز

2 املصدر : وزارة األسكان

20
15

20
19

307 1,437 3,524 2,490 3,474 2,724 6,924 132 34 1,993 905

الوسطى الظاهرة
 مشال 

الشرقية
 جنوب 

الشرقية
 جنوب 

الباطنة
 مشال 
الباطنة

الداخلية الربميي مسندم ظفــــــار مسقط

400 446 1,670 1,221 1,668 951 3,887 778 597 419 1,691

23,944

13,728
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إجمالي إناث ذكور التواصل اإلجتماعي 

93 97 89 واتس آب

71 76 66 يوتيوب  

50 59 42 إنستجرام  

31 41 22 سناب شات  

30 29 31 تويتر 

14 7 20 فيسبوك 

8 11 6 المنتديات  

7 5 8 أيمو  

4 4 3 لينكد إن 

3 3 3 جوجل بلس

2 2 1 المدونات  

2 3 1 بنترست 

3 3 3 وسائل تواصل اجتماعي أخرى

استخدام وسائل التواصل االجتماعي حسب اجلنس :
تشــر بيانــات اســتطالع رأي املبحوثــن العمانيــن حــول اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 2019م إىل أن اســتخدام 
اإلنــاث أعلــى مــن الذكــور ألغلــب وســائل التواصــل االجتماعــي، ويرتفــع متوســط عــدد وســائل التواصــل املســتخدمة خــالل 

الثالثــة أشــهر املاضيــة لالســتطالع  إىل 3.4 وســيلة لإلنــاث مقابــل 3 وســائل للذكــور.

جدول )5( : نسب استخدام العمانيين 18 سنة فأكثر لوسائل التواصل االجتماعي حسب الجنس في عام 2019م
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