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تقديم

حظيت املرأة العمانية منذ انطالقة النهضة املباركة بعناية ورعاية صاحب اجلاللة  السلطان 
قابوس بن سعيد حفظة اهلل ورعاه، بالدعم الالزم للقيام بدورها واملسامهة يف مسرية التنمية 

الشاملة.  

وكمناسبة وطنية لرصد إجنازات املرأة العمانية يف 17 أكتوبر، يصدر املركز الوطىن لإلحصاء 
واملعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، هذا التقرير اإلحصائي الذي يعكس وضع 
املرأة العمانية بالسلطنة، حيث يعرض التقرير إحصاءات للمرأة كتوزيعها اجلغرايف بالسلطنة 
وأوضاعها التعليمية والصحية والعملية واالجتماعية مع مقارنة للوضع خالل اخلمس األعوام 

املاضية 2012 -2016م .  

مستعرضا يف طياته إحصاءات ومعلومات تنوع طرحها بني اجلداول ورسومات وانفوجرافيك، 
كما أن هذا اإلصدار سيحتوى على بعض من أهداف التنمية املستدامة 2030، وبعض اآلراء 

من االستطالعات للرأي العام باإلضافة إىل اإلحصاءات اإلدارية.

د. خليفة بن عبداهلل بن حمد البرواني
                                                                            الرئيس التنفيذي للمركز
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7

الفصل السادس :األمن والسالمة

-حوادث املرور 

-الوفيات  

-املصابون 

-رخص القيادة

الفصل السابع :المرأة في الحياة العامة

-جملس الوزراء 

-جملس الدولة  

-جملس الشورى 

-املجالس البلدية

-الوزيرات والدبلوماسيات 

-حق حصول املرأة على أرض 
ممنوحة من احلكومة  



الفصل األول:

السكان
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الفصل األول : السكان
حجم السكان : 

 55 % نسبة العمانيني من سكان السلطنة البالغ عددهم 4،414،051 نسمة منتصف عام 2016م.	 

ازداد عدد السكان العمانيني مبقدار 335،265 نسمة  يف الفترة من )2012-2016م(، مبعدل زيادة 	 
بلغ  %16 . 

التركيبة النوعية للسكان العمانيين : 

تتناصف نسبة الذكور واإلناث العمانيني.	 

 1.2 مليون نسمة عدد النساء العمانيات يف عام 2016م .	 

بلغت نسبة النوع )102( ذكرا لكل 100 أنثى .	 

الشكل رقم )1(: نسبة الذكور واإلناث العمانيين عام 2016م

 

ختتلف نسبة النوع يف املحافظات حيث بلغت أعالها يف حمافظيت مسندم والربميي )108 ذكر لكل 100 	 
أنثى(، يف املقابل سجلت حمافظة مشال الشرقية النسبة األقل حيث بلغت )98 ذكرا لكل 100 أنثى(.

ذكور

إناث
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 اخنفضت نسبة النوع يف مجيع املحافظات يف الفترة )2012-2016م(.	 

خريطة رقم )1(: نسبة النوع بالمحافظات في منتصف عامي 2012-2016م

يع العمري للسكان العمانيين :  التوز

 41% من النساء العمانيات هن من الفئة العمرية )0-17 (، بينما 23,6٪ منهن بسن الشباب )1٨-2٩( 	 
سنة.

 104 ذكور لكل 100 أنثى نسبة النوع بالفئة العمرية )17-0( .	 

 تتناصف نسب الذكور واإلناث جبميع الفئات العمرية  .	 
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جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

2016
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ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.
نطاق وأبعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ألغراض إحصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

2016 2012

مدحاء
)سلطنة عمان(
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يع العمري حسب الجنس بمنتصف عام 2016م الشكل رقم )2( : التوز

معدل اإلعالة : 

ارتفعت معدالت اإلعالة يف السلطنة يف الفترة )2012-2016م(. 	 

يع العمانيين حسب الجنس وفئات العمر العريضة ومعدالت اإلعالة جدول رقم )1( : توز

+ 65

64 -30

29-18

17-0

5137952636

368724371900

292792283743

512495494156
إناثذكور

2016م 2012م الفئات 
ية المجموعالعمر إناث ذكور المجموع إناث ذكور

877433 430700 446733 705156 345537 359619 14-0

1446377 719099 727278 1296697 641544 655153 64-15

104015 52636 51379 90684 42542 48142 +65

67.9 67.2 68.5 61.4 60.5 62.2 نسبة 
االعالة
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الحالة الزواجية :
الزواج :

اخنفضت أعداد وثاثق الزواج يف اخلمس سنوات األخرية مبعدل بلغ %24.3.	 

شكل رقم )2(: أعداد وثائق الزواج بالسلطنة لعامي 2012-2016م 

 

 

يف حني ارتفعت أعداد وثائق زواج العماين من وافدة، والوافد من عمانية، وكذلك الوافد من وافدة 	 
للفترة نفسها.

جدول رقم )2( : أعداد وثائق الزواج الجديدة حسب جنسية الزوج والزوجة عامي )2012-2016م(

2012

2016

2016 2012 جنسية الزوج والزوجة

23183 29028 عماني + عمانية

82 121 عماني + خليجية

171 238 خليجي  + عمانية

259 201 عماني + وافدة

78 44 وافد  + عمانية

241 208 وافد + وافدة
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الطالق :

يف املقابل شهدت حاالت الطالق ارتفاعا بنسبة 5% يف اخلمس سنوات األخرية.	 

أكرب معدالت ارتفاع حلاالت الطالق كانت بني وافد وعمانية، عماين ووافدة، وافد ووافدة على التوايل.	 

جدول رقم )3( : أعداد وثائق الطالق الجديدة عامي )2012-2016م( حسب جنسية الزوج والزوجة

الخصوبة :

شهد معدل خصوبة العمانيات يف السلطنة ارتفاعا يف الفترة املاضية )شكل 3(.	 

شكل رقم )3(: معدالت الخصوبة الكلية للعمانيات عامي 2012-2016م )طفل لكل ألف امرأة(

  

2016 2012 جنسية الزوج والزوجة

3389 3316 عماني + عمانية

29 33 عماني + خليجية

49 65 خليجي  + عمانية

150 72 عماني + وافدة

14 6 وافد  + عمانية

105 78 وافد + وافدة

2012

2016
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ية )طفل لكل ألف امراة( حسب الجنسية وفئات السن  شكل رقم )4(: معدالت الخصوبة العمر

عامي 2012-2016م 

 ارتفع معدل اخلصوبة للنساء املراهقات )15-1٩( سنة عام 2016م ليبلغ 13.7 طفل لكل ألف امرأة 	 
مقارنة ب 12,1عام 2012م .

49 -45

44 -40

39 -35

34 -30

29 -25

24-20

19-15

10,111,0

64,668,8

150,5157,6

197,1207,7

205,2219,2

108115,0

12,113,7

2016 2012



الفصل الثاني:

الصحة
والصحةاإلنجابية
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الفصل الثاني : الصحة والصحة اإلنجابية
مؤشرات صحية : 

 ارتفعت أعداد األطباء العمانيني عام 2016م ليبلغ 1.9 ألف طبيب؛ شكلت اإلناث ما نسبته %61 	 
منهم.

شكل رقم )5( : أعداد األطباء العمانيين عامي )2012-2016م(

20122016

إناثذكورإناثذكور

األطباء

721756

10771166

الغاية : 3,7
ضــمان حصــول الجميــع علــى خــدمات رعايــة الصـــحة الجنســـية 

واإلنجابيـــة، بمـــا في ذلـــك خـــدمات ومعلومات تنظيم األسرة 
والتوعيـة الخاصـة بـه، وإدمـاج الصــحة اإلنجابيــة في االســتراتيجيات 

والــبرامج الوطنيــة بحلول عام 2030

أهداف التنمية المستدامة 
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 ارتفعت معدالت املواليد اخلام عام 2016م حيث بلغت )33.7 مولود لكل 1000 من السكان( عن عام 	 
2012م البالغ 32,1.

شكل رقم )6(: أعداد المواليد األحياء عامي 2012-2016م

يف املقابل بلغ معدل الوفيات )2.8 وفاة لكل 1000 من السكان( عام 2016م، منخفضا بذلك عن عام 	 
2012 م البالغ 3,2 .

شكل رقم )7( : أعداد الوفيات عامي 2012-2016م

4056

4507

2590

2892

2012

2016

الوفيات

ذكور

إناث

ذكور

إناث

3436941647

3286140221

20122016
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 ارتفع العمر املتوقع عند امليالد لإلناث من 78 ، إىل 79 سنة يف الفترة )2012-2016م( وهو عمر 	 
متوقع أعلى عن الذكور البالغ 74,5 و 74,7 سنة على التوايل لنفس الفترة .

الصحة اإلنجابية :

 اخنفض معدل اإلجهاض عام 2016م ليبلغ 9.7 لكل1000 امراة يف سن 15-4٩ مقارنة ب 10,٨عام 	 
2012م  .

 ارتفعت أعداد النساء اللوايت قمن  بزيارة عيادات رعاية األمهات قبل الوالدة ، بنسبة 16.4% بني 	 
عامي 2012-2016م . 

 5.9 متوسط عدد الزيارات لكل محل  . 	 

 ارتفعت أعداد النساء احلوامل املصابات بفقر الدم بنسبة 16% بني عامي 2012-2016م .	 
 اخنفض معدل وفيات األمهات من 17,٨ لكل 100,000 مولود حي عام 2012 إىل 13.4 عام 2016م.	 
 ارتفعت نسبة الوالدات حتت اشراف طيب متخصص من ٩٨,6 بعام 2012م إىل 99.5 عام 2016م.	 

المباعدة بين الوالدات : 

 9.7 معدل الزيادة للمترددات اجلدد لعيادات املباعدة بني الوالدات يف الفترة )2012-2016م( . 	 

تشري البيانات بأن ربات املنازل يترددن على عيادات املباعدة أكثر من اإلناث املشتغالت .	 

شكل رقم )8(: المترددات الجدد على عيادات المباعدة بين الوالدات حسب الحالة الوظيفية

لعامي 2012-2016م

2012

2016

موظفةربة منزل
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األمراض : 

السكرى : 

 52% نسبة اإلناث من مرضى السكري اجلدد البالغ عددهم 6.143 مريض عام 2016م. 	 

 ارتفعت حاالت النساء املصابات بالسكري عام 2016م لتبلغ 3184 حالة بزيادة عددية بلغت ٨05 	 
حاالت عن عام 2012م. 

فيروس نقص المناعة )اإليدز (: 

بنسبة 	  مرتفعا  بالسلطنة عام 2016م  املكتسبة  املناعة  135 حالة إصابة بفريوس نقص  مت تسجيل 
عام  املصابني  إمجايل  من   %24.4 باملرض  املصابات  اإلناث  نسبة  وبلغت  2012م.  عام  عن   %6.2

2016م. 

الغاية : 3,3
ية  يـــا واألمراض المدار وضـــع نهاية ألوبئـــة اإليـــدز والســـل والمالر

المهملـة ومكافحـة االلتـهاب الكبـدي الوبــائي واألمــراض المنقولــة 
بالميــاه واألمــراض المعديــة األخرى بحلول عام 2030

أهداف التنمية المستدامة 

93.2% نسبة رضا النساء  بوسيلة المباعدة بين الوالدات التى تم بها 
المباعدة  بعام 2016م 

ير الصحي السنوي 2016م التقر



الفصل الثالث:

التعليم
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الفصل الثالث : التعليم

األمية :

بلغ معدل األمية يف السلطنة 6.7% عام 2016م مبقدار اخنفاض بلغ 3.45 درجات مئوية عن عام 	 
2012م. 

أما بالنسبة لإلناث حتديدا فقد اخنفض معدل األمية من 14,2٪ عام 2012م إىل 9.1% عام 2016م.	 

التعليم المدرسي : 

نصف الطلبة الدراسني برياض األطفال احلكومية هن إناث . 	 

بالنسبة للمدارس اخلاصة فإن أعداد الطلبة الذكور ترتفع عن اإلناث. 	 

جدول رقم )4( : أعداد الطالب في المدراس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2017/2016م

الغاية : ٤,٥
إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم وضمان حصول الجنسين على 

إمكانية االلتحاق بكل مراحل التعليم والتدريب المهني ويتضمن ذلك أيضا 
ذوي االحتياجات الخاصة ,والسكان األصليين واألطفال في حاالت الضعف

أهداف التنمية المستدامة 

المدراس الخاصة المدراس الحكومية
المراحل الدراسية

ذكور إناث ذكور إناث

24878 21488 972 961 ياض االطفال ر

16817 14030 102407 101094 التعليم األساسي الحلقة األولى

11637 8766 140874 138247 التعليم األساسي الحلقة الثانية

3040 1754 39703 40098 مابعد األساسي الصفين )12-11(

56372 46038 283956 280400 الجملة
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بلغت معدالت االلتحاق االمجالية للتعليم  ماقبل املدرسي  لإلناث 54.6% يف العام الدراسي 2016/2015م. 	 

شكل رقم )9( : نسب االلتحاق اإلجمالية في التعليم ما قبل المدرسي بالمدارس الحكومية والخاصة

 للعام الدراسي 2012/2011-2016/2015م 

شكل رقم )10(: نسب االلتحاق بالصفوف الدراسية بالمدراس الحكومية والخاصة 

لألعوام الدراسية 2012/2011م و 2016/2015م

ذكور

إناث

96.2
95.1

95.5
95.4

نسب االلتحاق الصايف بالصفوف )6-1(

2012/20112016/2015

96.1
95.4

96.3
95.7

نسب االلتحاق الصايف بالصفوف )7-٩(

2012/20112016/2015

82.8
83.2

82.4
85.3

نسب االلتحاق الصايف بالصفوف )12-10(

2012/20112016/2015

54
54

52.7
54.6

نسب االلتحاق اإلمجايل بالتعليم ما قبل 
املدرسي

2012/20112016/2015
ذكور

إناث
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التعليم العالي* :

 ارتفعت أعداد املقبولني مبؤسسات التعليم العايل داخل وخارج السلطنة لكال اجلنسني بنسبة %185.5 	 
يف الفترة )2012-2016م( ليبلغ عددهم 34034 طالبا وطالبة عام 2016م. 

شكلت اإلناث ما نسبته 54% من إمجايل املقبولني عام 2016م، بارتفاع قدره 9 درجات مئوية عن عام 	 
2012م. 

 85 ذكرا مقابل كل 100أنثى مقبولة بالتعليم العايل بعام 2016م .	 

شكل رقم )11( : أعداد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة

لعامي 2012-2016م

*على نفقة الحكومة فقط 

ذكور

إناث

201
2201

6

15734

18309

53826542
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عام 	  93% عن  بنسبة  2016م  عام  العايل  التعليم  مؤسسات  من  اإلناث اخلرجيات  أعداد  ارتفعت   
2012م. 

 59.3% نسبة اإلناث اخلرجيات عام 2016م من إمجايل اخلرجيني من مؤسسات التعليم العايل. 	 

يجين من مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة  شكل رقم )12( :أعداد الطلبة الخر

لعامي 2012-2016م

انخفضت نسبة اإلناث الذين يعتقدون بأن تأهليهم الدراسي يؤهلهم 
لسوق العمل بشكل جيد من 69.5% عام 2013الى  62.5% عام 2016م

استطالع توجهات الشباب العماني نحو العمل
 2013-2016م  

ذكور

إناث

201
2201

6

7332

14131
96995215



الفصل الرابع:

القوى العاملة
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الفصل الرابع : القوى العاملة
القطاع الحكومي :

بلغ عدد املوظفني يف القطاع احلكومي 195.937 موظفا وموظفة عام 2016م بزيادة بلغت %17.4 	 
عن عام 2012م. 

شكلت اإلناث ما نسبته 41.5% من إمجايل املوظفني  العاملني يف القطاع احلكومي عام 2016م.	 

 ارتفع عدد املوظفات بالقطاع احلكومي بنسبة 16% ما بني عامي 2012-2016م . 	 
 141 ذكرا مقابل كل 100 أنثى عاملة يف القطاع احلكومي عام 2016م . 	 

 55% من التعينات اجلدد عام 2016م يف القطاع احلكومي كانت من نصيب اإلناث.	 

الخدمة المدنية : 

 79% نسبة موظفني اخلدمة املدنية من إمجايل القطاع احلكومي بعام 2016م .	 

 47% هي نسبة ثابتة  لإلناث املوظفات بقطاع اخلدمة املدنية  خالل عامي 2012و 2016م . 	 

 110 ذكور مقابل كل 100 أنثى عاملة يف اخلدمة املدنية  بعام 2016م . 	 

 

يع  39.6% من اإلناث بمؤسسات التعليم العالي يفكرون بإقامة مشار
صغيرة بدال من انتظار الوظيفة الحكومية . 

استطالع توجهات الشباب العماني نحو العمل
 2013-2016م  
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شكل رقم )13( : أعداد الموظفين في الخدمة المدنية خالل عامي 2012 و 2016م حسب الجنس

 ارتفعت نسبة اإلناث بالوظائف اإلدارية العليا باخلدمة املدنية من 10 ٪ عام 2012م إىل 21% عام 	 
2016من إمجايل شاغلي وظائف اإلدارة العليا والوسطى املباشرة .

شكل رقم )14( : الموظفون بالخدمة المدنية شاغلو وظائف اإلدارة العليا والوسطى والمباشرة

خالل عامي 2012- 2016م 

2012

2016

إناثذكور

6786774

82102177

2012

2016

إناثذكور

7124463173

8135873366
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ذكور

إناث

168,995

2012

136,818

35248

2016

54088

القطاع الخاص : 

 24% هي نسبة اإلناث العامالت يف القطاع اخلاص من إمجايل العاملني عام 2016م مبعدل ارتفاع بلغ 	 
4 درجات مئوية عن عام 2012م.

 312 ذكرا مقابل كل 100 أنثى بالقطاع اخلاص عام 2016م .	 

شكل رقم )15( : أعداد المشتغلين بالقطاع الخاص عامي 2012-2016م حسب الجنس

المسجلون في صناديق التقاعد : 

 32% نسبة اإلناث املؤمن عليهن من إمجايل املؤمن عليهم املسجلني يف صناديق التقاعد عام 2016م.	 

 43% من اإلناث تاركات اخلدمة تركنها بسبب االستقالة عام 2016م .	 

شكل رقم )16( : نسبة المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد حسب الجنس بعام 2016م

الباحثون عن عمل : 

بلغ عدد الباحثني عن عمل املسجلني لدى هيئة القوى العاملة 43858 باحثا عام 2016م، شكلت اإلناث 	 
ما نسبته 63% منهم .

ذكور

إناث

%14

%86



الفصل الخامس:

الحماية 
االجتماعية
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الفصل الخامس : الحماية االجتماعية
الضمان االجتماعي : 

 ارتفعت حاالت الضمان بنسبة 1.1% يف الفترة )2012-2016م( 	 
 58% من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي هن إناث عام 2016م. 	 

 14% من املستفيدات هن مطلقات، و 8% أرامل و 3% البنت الغري متزوجة عام 2016م.	 

شكل رقم )16( : أعداد المستفيدين من الضمان االجتماعي ونسبة اإلناث منهم خالل الفترة 2012-2016م

الحماية :
 اخنفضت أعداد دعاوى العضل  باملحكمة العليا من 11٩عام 2014م، إىل 108 بعام 2016م. 	 
عام 	  حالة   36 العضل  لنساء  االجتماعية  التنمية  بوزارة  األسرية  باحلماية  اخلاصة  احلاالت  عدد  بلغ 

2016م. 

مت تسجيل حالة إلمراه تعرضت للعنف عام 2016م وجلأت إىل احلماية االسرية .	 

54 عام 	  أنثى عام 2012م إىل  ارتفعت احلاالت املعروضة لإلرشاد واالستشارات األسرية* من 14   
2016م.

الحماية األسرية
ية بوزارة التنمية االجتماعية تستقبل 3 فئات : دائرة الحماية األسر

األطفال المعرضون لإلساءة 	 
النساء العضل 	 
االتجار بالبشر 	 

       تستقبل الحاالت بقرار قضائي أو أمر من اإلدعاء العام

عدد املستفيدين نسبة اإلناث املستفيدات

%57,7%57,6%57,4%57,7%58,3

8101484631849198464481942

2016 2015 2014 2013 2012

ية.  * حاالت المكالمات الهاتفية الواردة لخدمة خط االستشارات األسر
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دار الرعاية االجتماعية للمسننين :
 ارتفع عدد حاالت املسنني املقيمني بدار الرعاية االجتماعية بالرستاق من 22 حالة عام 2012م إىل 	 

35 حالة عام 2016م، شكلت اإلناث منهم 2٩٪، وبلغ عدد النساء 10 حاالت.

حاملو بطاقة معاق : 
 34861 أعداد املعاقني الذين لديهم بطاقة معاق عام 2016م ، 35 % منهم إناث . 	 

 42% من اإلناث لديهن إعاقة مسعية . 	 

يع النسبي لحاملي بطاقة معاق حسب الجنس ونوع اإلعاقة عام 2016م شكل رقم )17( : التوز

العضل: عضل الولي منعه وليته من الزواج ظلما .

مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء 

اإلعاقة

69316238

58427030

65355941

60406139

83178020

71296535

ذهنية

صرع

متالزمة
داون

نقص
النمو

مهق

اجمالي

بصرية

سمعية

أخرى

متعددة 
اإلعاقة

التوحد

حركية ذكور

إناث
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يفية : مراكز تنمية المرأة الر
بلغ عدد مراكز تنمية املرأة الريفية 4 مراكز منذ عام 2012م وحىت 2016م .	 

اخنفض عدد العضوات باملراكز من 227 عضوة عام 2012م م إىل 170 عضوة عام 2016م .	 

جمعيات المرأة العمانية :
 ارتفع عدد مجعيات املرأة العمانية  من 56 مجعية عام 2012م ، إىل 62  عام 2016م بالسلطنة . 	 
 ارتفع عددالعضوات إىل الضعف عن عام 2012م ، ليصل إىل 10441 عضوة عام 2016م . 	 
بعام 	  املحافظات  حمافظة ظفار وهي األعلى من بني  تتواجد يف  العمانية  املرأة  10 من مجعيات   

2016م.



الفصل السادس:

األمن والسالمة 
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الفصل السادس : األمن والسالمة
حوادث المرور :

الوفيات :

 اخنفضت أعداد وفيات احلوداث املرورية لكال اجلنسني خالل الفترة 2012-2016م بنسبة %39.	 
 14% هي نسبة وفيات اإلناث من إمجايل وفيات احلوادث املرورية عام 2016م. 	 

شكل رقم )18( : أعداد الوفيات بسبب حوادث السير حسب الجنس عامي 2012-2016م

الغاية : 3,6
خفـض عـدد الوفيـات واإلصـابات الناجمـة عـن حوادث المرور علـى الصـعيد 

العـالمي إلى النصـف بحلـول عام 2020

أهداف التنمية المستدامة 

2012

2012

2016

2016

ذكور

إناث

972

167

٥9٥

97
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شكل رقم )19( : النسب المئوية لوفيات الحوادث المرورية حسب الجنس وفئات المتوفين عام 2016م

المصابون :

 23% نسبة اصابات اإلناث من إمجايل املصابني بسبب احلوادث املرورية عام 2016م منخفضا مبقدار 	 
4 درجات مئوية عن عام 2012م.

يع النسبي للمصابين جراء الحوادث المرورية حسب الجنس وفئات المصابين عام 2016م شكل رقم )20( : التوز

ذكور

إناث

1٤.0

86.0

20.٥2٥,0
٤0,٥

2,6 2.09.٤

سائقوالركابالمشاةاإلجمالي
المركبات

ذكور

إناث

22,7

77.3

8.6
23,٥

٤٥,2

7,9 1.٤
13.٥

سائقوالركابالمشاةاإلجمالي
المركبات
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رخص القيادة :

مت تسجيل 19348 رخصة قيادة جديدة لألناث بعام 2016م , يف حني بلغ عدد الرخص اجلديدة بعام 	 
2012م ، 16142 رخصة لإلناث .

 28472 رخصة قيادة جديدة للذكور بعام 2016م واخنفضت األعداد عن عام 2012م حيث مت اصدار 	 
32711 رخصة قيادة جديدة للذكور.



الفصل السابع:

المرأة في 
الحياة العامة
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الفصل السابع : المرأة في الحياة العامة
مجلس الوزراء :

 امرأتان مبجلس الوزراء بعام 2016م . 	 

مجلس الدولة : 
 اخنفاض اإلناث العضوات  مبجلس الدولة مابني الفترتني اخلامسة )2011-2015( والفترة السادسة  	 

)2016-201٩م ( بنسبة %1 . 

بلغت نسبة العضوات اإلناث يف جملس الدولة 17% من إمجايل األعضاء . 	 

مجلس الشورى: 
انتخابات جملس 	  من  2015-201٩م  الثامنة  بالفترة  األعضاء  إمجايل  من   %1 العضوات  نسبة  بلغت 

الشورى.

 

المجالس البلدية : 

 	 7 بالفترة األوىل )2012-2016م ( إىل  البلدية من 4 عضوات  ارتفعت أعداد العضوات باملجالس   
عضوات يف الفترة الثانية )2020-2016(.

الغاية : ٥,٥
كفالـة مشـاركة المـرأة مشـاركة كاملـة وفعالـة وتكـافؤ الفـرص المتاحـة 

لهـا للقيـادة علـى قـدم المسـاواة مع الرجـل علـى جميـع مسـتويات 
صـنع القـرار في الحيـاة السياسية واالقتصادية والعامة

أهداف التنمية المستدامة 
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جدول رقم )5( : أعداد األعضاء بمجلس عمان حسب الجنس للفترة 2019/2015م

شكل رقم )22( : أعداد األعضاء بالمجالس البلدية حسب الجنس خالل الفترات )2012-2015( و )2020-2016(

 ارتفعت نسبة اإلناث الناخبات باملجالس البلدية من 2٨,6٪ من إمجايل الناخبني يف الفترة األوىل 	 
إىل 46%  يف الفترة الثانية .

 3% هي نسبة املترشحات اإلناث للمجالس البلدية بالفترتني األوىل والثانية . 	 

يرات والدبلوماسيات :  الوز

 3 وزيرات و 3 سفريات للسلطنة عام 2016م 	 

ذكور

إناث

188

47

195

الفترة الثانيةالفترة األولى

إجمالي إناث ذكور المجالس

169 15 154 مجلس عمان

84 14 70 مجلس الدولة

85 1 84 مجلس الشورى
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حق حصول المرأة على أرض ممنوحة من الحكومة :

 113548 عدد األراضى املمنوحة لإلناث من قبل احلكومة خالل الفترة 2012-2016م .	 

شكل رقم )23( : أعداد االرأضي الممنوحة لإلناث خالل الفترة 2012-2016م

 21% من األراضي عام 2016م حصلت عليها اإلناث يف حمافظة الداخلية وهي النسبة األعلى 	 
ما بني املحافظات. 

يع النسبي لالرأضي الممنوحة للنساء حسب المحافظات عام 2016م جدول رقم )6( : التوز

2016 2015 2014 2013 2012
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1141

1649

2563

376

1316

3688

1726

218

187

2251
2425

1431

1175

3630

101

862

3661

2836

1091

53

3700
4211

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

2016

2012

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

2016 2012

مدحاء
)سلطنة عمان(

خريطة رقم )2( : أعداد االرأضي الممنوحة لإلناث خالل عامي 2012-2016م حسب المحافظات






