
إصدار ٢٠١٦

المــــــــرأة العمانيـــــــــــة
             شراكة وتنمية



إصدار ٢٠١٦

المــــــــرأة العمانيـــــــــــة
             شراكة وتنمية
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المقدمة

حظيت املرأة العمانية منذ انطالقة النهضة املباركة بعناية ورعاية فائقة من لدن حضرة 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم، إذ فتحت أمامها فرص التعليم كافة 
مبختلف مراحله ومستوياته، والعمل يف خمتلف املجاالت، واملشاركة يف مسرية البناء 
الوطين، وقد جتسد ذلك على حنو واضح منذ توىل جاللته مقاليد احلكم يف البالد 
عام1970م وذلك من خالل الرؤية احلضارية لباين هنضة عمان احلديثة اليت ترتكز 
على الثقة الكاملة يف قدرات املواطن العماين من ناحية والعمل على االستفادة القصوى 

من املوارد البشرية العمانية من ناحية أخرى.

ويأيت إعداد هذا التقرير انسجاما مع االهتمام املتنامي يف السلطنة للمرأة العمانية، 
حيث خصص يوم هلا يوافق 17 أكتوبر من كل عام.

واملعلومات  لإلحصاء  الوطين  املركز  يصدرها  اليت  التقارير  أحد  التقرير  هذا  ويعترب 
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية هبدف الوقوف على واقع املرأة والرجل يف سلطنة 

عمان وتوفري البيانات الكافية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

وتوزيعهم  حجمهم  على  للتعرف  والرجل  للمرأة  املؤشرات  من  عددا  التقرير  ويعرض 
حمافظات  مجيع  يف  واالجتماعية  والعملية  والصحية  التعليمية  وأوضاعهم  اجلغرايف 

السلطنة. 

تتواصل  أن  العمانية  املرأة  يوم  مبناسبة  التقرير  هذا  إصدار  خالل  من  نأمل  حيث 
اإلجنازات تلو األخرى لصاحل املرأة يف كافة املجاالت وأن تأيت املناسبات القادمة باخلري 

والعطاء للمرأة واملجتمع العماين.



المناسبات الخاصة بالمرأة 

١ فبراير             يوم المرأة العربية

8 مارس           اليوم العالمي للمرأة

٢8 مايو           اليوم العالمي لصحة المرأة

١٥ أكتوبر         اليوم الدولي للمرأة الريفية

١٧ أكتوبر          يوم المرأة العمانية

٢٥ نوفمبر        اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة



الفصل  األول :
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الخصائص الديموغرافية :-

 أ- حجم السكان:
يف 	  عمان  سلطنة  سكان  عدد  بلغ 

  )4,159,102( 2015م  منتصف 
نسبة العمانيني منهم %56  .

العمانيني 	  للسكان  التغري  معدل  بلغ 
2010-2015م،  عامي  بني   %12

ومبعدل سنوي بلغ %2,8.

 ب- تركيبة السكان العمانيين حسب النوع:
يتناصف الذكور واإلناث يف السلطنة، 	 

ذكرًا    102 النوع  نسبة  بلغت  حيث 
لكل 100 أنثى.

سجلت 	  املحافظات  مستوى  على 
للنوع  نسبة  أكرب  الربميي  حمافظة 
عام 2015م، حيث بلغت 108 ذكور 
سجلت  املقابل  يف  أنثى.   100 لكل 
النسبة  الشرقية  مشال  حمافظة 
األقل حيث بلغت 98 ذكرا لكل 100 
درجات   4 مبعدل  منخفضة   ، أنثى 

عن متوسط السلطنة العام.

شكل )١(: نسبة اإلناث والذكور العمانيين بمنتصف ٢٠١٥م

%٥٠.٥%٤٩.٥

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات نشرة إحصاءات السكان ٢٠١٥

شكل )٢(: نسب النوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول  
الخليج العربية متقاربة عام ٢٠١٤م

المصدر : المركز اإلحصائي الخليجي. البيانات لعام ٢٠١٤م . ال تشمل 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة قطر 

إناث
ذكور
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ج- التوزيع العمري للسكان العمانيين :

جدول )١(: التوزيع العمري للسكان العمانيين حسب النوع ونسبة اإلناث منتصف عام ٢٠١٥م

مجموع نسبة اإلناث إناث ذكور الفئات العمرية

49.1 965,740 47,4016 491,724 17-0

49.2 581,282 286,081 295,201 29-18

50.0 657,910 328,832 329,078 59-30

51.1 140,014 71,587 68,427 +60

49.5 234,4946 116,0516 118,4430 مجموع الفئات

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  نشرة احصاءات السكان ٢٠١٥

تتناصف نسب الذكور واإلناث يف اإلمجايل العام تقريبا، حيث بلغت أعلى نسبة للنوع يف فئة 	 
األطفال )0-17( سنة البالغة  104 ذكور لكل 100 أنثى، وأقلها يف فئة كبار السن )60 سنة 

فأكثر( البالغة 96 ذكرا لكل 100 أنثى.

د - نسبة اإلعالة :
• العمانيات 	 النساء  إمجايل  من  فأكثر(   و65  سنة   15 من  أقل   ( املعاالت  اإلناث  نسبة   %40 •

بالسلطنة. 
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هـ - الحالة الزواجية :
الزواج :

بني 	  املسجلة  الزواج  حاالت  عدد 
اخنفضت   )2015-2011( عامي 

بنسبة -%3,3.

بلغ معدل الزواج العام يف السلطنة 6 	 
السكان  من   1000 لكل  زواج  حاالت 
عام 2015م ؛ حيث مت تسجيل أعلى 
حمافظيت  يف  العام  للزواج  معدل 
 9 البالغ  الباطنة  وجنوب  الظاهرة 
حاالت لكل 1000 من السكان وأقلها 
لكل   4 البالغ  مسقط  حمافظة  يف 

1000 من السكان. 

تزوجن 	  اللوايت  العمانيات  نسبة 
وثائق  إمجايل  من   %0,6 خبليجي 
الزواج، مقابل  0,2%  من  العمانيات  

اللوايت تزوجن بوافد.

شكل )٣(: عدد العمانيين المتزوجين بخليجيين و وافدين 
لعام ٢٠١٥م

يــة؛ حيــث ال يصبح اي زواج  قانونيا  سلطنة عمان:  تمتلك النساء العمانيات  الحــق فــي اختيــار أزواجهــن بحر
بــدون الحصــول علــى موافقــة المــرأة. ويعتبــر المهــر حقــا مــن حقوقهــا ورغــم أن الطــالق يكــون غالبــا فــي 
يــد الــزوج إال أن هنــاك 8 اسباب قانونية تجيز للمرأة الســعي لطلــب الطــالق. وتمنــح الوصايــة علــى األبنــاء لــألم، 

وتنتقــل بعــد ذلــك إلــى األب؛ كمــا تمتلــك المــرأة الحــق فــي االحتفــاظ بلقــب أســرتها.  

المصدر : وزارة التنمية االجتماعية. المرأة نصف المجتمع ٢٠١٤م  

٥٣ وافد١٦٤ خليجي

١٩٣ وافدة8٥ خليجية

العماني :

العمانية:

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات نشرة إحصاءات 
الزواج والطالق ٢٠١٦
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شكل )٤(: عدد حاالت الزواج والطالق حسب الجنسية 
عام ٢٠١٥م )باستثناء زواج العماني من عمانية(

الزواج

الطالق

وافد + وافدة

١٠٦٢١١٢٢٥٣

وافد + عمانية

١٩٣ ١١٢

عماني + وافدة
٤8

خليجي + عمانية
١٦٤

٢٦

عماني + خليجية
8٥

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  نشرة إحصاءات
 الزواج والطالق  ٢٠١٦

الطالق : 

بلغ معدل الطالق اخلام يف السلطنة عام 2015م 
حالة طالق واحدة لكل 1000 من السكان، حيث 
اخنفضت عدد احلاالت بنسبة 5% عام 2015م 
ليصل عددها إىل 3,619  بعام 2014م  مقارنة 

حالة . 

عمانية 	  بني  كانت  الطالق  حاالت  من   %91
وعماين، و 1,3% كانت بني عمانية وخليجي.

1,9% هي حاالت طالق العمانيات املتزوجات 	 
بغري عماين )خليجي + وافد(.

حاالت الزواج والطالق بدول مجلس التعاون :

تشري البيانات  إىل أن أعلى معدالت الزواج 	 
اخلام بدول جملس التعاون سجلت بسلطنة 

عمان 6 لكل 1000 من السكان .

قطر 	  بدولة  اخلام  الزواج   معدالت  أقل 
1,66 لكل 1000 من السكان .

أما بالنسبة للطالق فقد بلغ أقصاه يف دولة 	 
الكويت حيث بلغ معدل الطالق اخلام 1,9 

وأقله بدولة اإلمارات حيث بلغ 0,6
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و - الخصوبة :

4 أطفال لكل ألف امرأة يف سن اإلجناب هو  معدل اخلصوبة  الكلي  للنساء  يف السلطنة 	 
عام 2015م الذي ارتفع بنسبة ضئيلة مقارنة بالعام 2010م البالغ 3,7 طفل . 

بلغ معدل اخلصوبة العمرية لدى املراهقات )15-19( سنة 14,9 والدة لكل 1000 امراة يف 	 
سن االجناب )49-15(  . 

سجلت الفئة العمرية )25-29( سنة أعلى معدل للخصوبة مقارنة ببقية الفئات حيث بلغت 	 
218,9 طفل لكل 1000 امرأة يف سن اإلجناب، وينخفض هذا املعدل تدرجييا مع التقدم 

يف العمر. 

شكل )٥(: معدالت الخصوبة العمرية ) طفل لكل ١٠٠٠ امراة ( في سن اإلنجاب )١٥- ٤٩ سنة( بعام ٢٠١٥م

١١,٣
٦8,٤

١٥٧,8
٢٠٧,٩

٢١8,٥

١١٧,٦

١٤,٩

٤٥-٤٠٤٩- ٣٥٤٤-٣٠٣٩ -٣٤ ٢٥- ٢٠٢٩ - ١٥٢٤ - ١٩

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  الكتاب اإلحصائي السنوي ٢٠١٦م



الفصل  الثاني :
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١- األمية:
 أ-معدل األمية ) للفئة العمرية ) ١٥ - ٧٩ ( سنة (:

اخنفاض 	  يف  التفاوت  بعض  هناك 

واإلناث  الذكور  بني  األمية  معدالت 

حسب األعوام     ) 2011 - 2015(.

حيث 	  تدرجييـــا  األميــة  نسب  تنخفض 

بلغت 11,4 يف عام 2011م  وأخذت يف 

التراجع إىل أن بلغت إىل 7,1% يف عام 

2015م .

بلغ معدل األمية لدى اإلناث 9,7% عام 	 

2015م مقارنة بـ 4,5% للذكور .

مبقدار 	  لإلناث  األمية  معدل  اخنفض 

 )2015  -  2011  ( الفترة  يف   %  6٫2

 %2,4 بلغت  اخنفاض  نسبة  مقابل 

للذكور .

العمريتني 	  الفئتني  يف  األمية  تركزت 

( ، حيث   64  -60 ( و   )  54  -  50(

بلغت نسبتهن 33% لكل منهن.

68% نسبة اإلناث  األميات من إمجايل 	 

األميني عام 2015 م.

شكل ) ٦(: نسب األمية بين العمانيين من سن ١٥ وحتى ٧٩ 
حسب النوع في األعوام )٢٠١١- ٢٠١٥م(

٩.٧

٤.٥

١١,١

٥

١٢,٩

٥,٥

١٤,١

٦,٢

١٥,٩

٦,٩

إناث

ذكور

٧,١

8إجمالي

٩,٢

١٠,٢

١١,٤

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

منتظما  وليس  العاشرة  سن  تعدى  شخص  كل  هو  األمي:  
في أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية ولم يصل إلى المستوى 
والحساب  العربية  باللغة  والكتابة   القراءة  في  المطلوب 

والمعارف األخرى .

المصدر: وزارة التربية والتعليم، نظام محو األمية والصادر بقرار وزاري 
رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٧٥ والمعدل عام ١٩8٠
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ب- برامج محو األمية:

بلغ عدد مراكز حمو األمية )14( مركزا حيتوي على 848 طالبا وطالبة  97% منهم  إناث . 	 

شكلت حمافظة مشال الشرقية أعلى نسبة للدارسات حيث بلغت حوايل 20%  وأدناها يف 	 

حمافظة مسندم حيث بلغت 0,3% من إمجايل الدارسات. 

جدول ) ٢(: عدد الدارسين في مراكز محو األمية حسب  المحافظات و النوع  والصف للعام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠١٥م

المحافظات
اإلجمالي العامالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى

الجملةطالبةطالبالجملةطالبةطالبالجملةطالبةطالبالجملةطالبةطالب

26307333034734741374415671.0281.095مسقط

6123129271001271517819348401449ظفار

5050202005552530مسندم

12334512536514223638108146البريمي

023523514228242029829814761775الداخلية

02202200381381055755701.1581.158شمال الباطنة

0324324025425403433430921921جنوب الباطنة

2625127710333343719520243779822جنوب الشرقية

1266167324774790442442141.5801.594شمال الشرقية

1324826115253268326727031768799الظاهرة

0192192088881114015111420431الوسطى

1002.5942.694802.5342.614912.8212.9152717.9498.220الجملة

          

          المصدر:- المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ، الكتاب اإلحصائي السنوي ٢٠١٥م
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٢- التعليم الحكومي :-
 أ- الطلبة العمانيون في المدارس الحكومية

 حســب الجنس و نوع التعليم في العــام 

الدراسي ٢٠١٤م / ٢٠١٥م:

بشكل عام تتطابق نسب التحاق الطلبة 	 
بني الذكور واإلناث يف املدارس احلكومية 
بأنواعها ) التعليم األساسي ،  العام ، 

وما بعد األساسي (. 

املدارس 	  يف  العمانيني  الطلبة  عدد  بلغ 
وطالبة؛  طالبا   508,597 احلكومية 

)50%( لكال اجلنسني.

يمنح  للبرلمانيات  العالمي  المنتدى 
التقديرية عن فئة  السلطنة شهادته 
االجتماعي  النوع  في  المساواة 
بعد  وما  األساسي  التعليم  في 

األساسي.

تم إنجاز الهدف الثاني في تحقيق 
تعميم التعليم االبتدائي بين الجنسين .

 المصدر:- مؤشرات األهداف اإلنمائية  لأللفية

 / مارس ٢٠١٦ م

ب - الطلبة الملتحقون بالصفوف الدراسية حسب الجنس والصفوف الدراسية للعام الدراسي            
٢٠١٣م / ٢٠١٤م:

حيث      	  األخرى  الصفوف  مع  مقارنة   )6  -  1( من  للصفوف  اإلمجايل  االلتحاق  نسبة  ترتفع 
بلغت )101,4(

شكلت اإلناث النسبة األعلى لاللتحاق اإلمجايل يف الصفوف من ) 1 - 6 ( حيث بلغت نسبتهن    	 

 . ) 101,5(
جدول ) ٣(: نسبة االلتحاق بالصفوف الدراسية حسب الجنس والصفوف الدراسية  لعام  ٢٠١٤/٢٠١٣م

 العام
الصفوف الدراسيةالدراسي

نسبة االلتحاق الصافينسبة االلتحاق اإلجمالي

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

2014/2013م

101.3101.5101.496.395.696.0الصفوف ) 1 - 6)

99.69999.482.983.383.1الصفوف ) 7 - 9)

96.395.195.677.378.177.7 الصفوف ) 10 - 12)

المصدر:- وزارة التربية والتعليم ، المؤشرات التربوية للعام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٣م
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شكل ) ٧( : نسبة الطلبة في المدارس الخاصة حسب 
الجنس ونوع التعليم للعام الدراسي ٢٠١٤/ ٢٠١٥م

تعليم أساسي :رياض أطفال :

%٥%٤٢%٥١%٤٩8

تعليم ما بعد األساسي

%٦٩%٣١

٣- التعليم الخاص: 
الخاصة حسب  المدارس  العمانيون في  الطلبة   أ- 
الدراسي      العام  في  التعليم  نوع  و  الجنس 

٢٠١٤م/ ٢٠١٥م:

بلغ عدد الطلبة العمانيني يف املدارس 	 
 %55( بينهم  من   86,853 اخلاصة 

طالب و 45% طالبة (.

بعد 	  ما  التعليم  يف  اإلناث  من   %31
األساسي مقابل 69% منهم ذكور .

٤- التعليم العالي:
مؤسسات  في  الجدد  العمانييون  الطلبة  أ- 
التعليم العالي داخل وخارج السلطنة حسب الجنس 

والتخصص للعام الدراسي ٢٠١٣م / ٢٠١٤م:
المصدر:- وزارة التربية والتعليم  الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية  

٢٠١٥/٢٠١٤م

السلطنة 34,893 طالبا وطالبة:    	  العايل داخل  التعليم  الطلبة اجلدد يف مؤسسات  بلغ عدد 
)39% ذكور و 61% إناث ( وخارج السلطنة 2,123 طالبا وطالبة: )59% ذكور و 41% إناث (.

يف 	  األعلى  النسبة  السلطنة  وخارج  داخل  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  اجلدد  اإلناث  شكلت 
ختصص اإلدارة والتجارة ، حيث بلغت نسبتهن 28% من إمجايل الطالبات يف التعليم العايل  
داخل السلطنة و 19% من إمجايل  الطالبات يف التعليم العايل خارج السلطنة،  بينما إمجايل 

طلبة التخصص داخل وخارج السلطنة 65% و 43% على التوايل.

إناث
ذكور
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جدول ) ٤(: أعداد الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة 

حسب الجنس والتخصص للعام الدراسي ٢٠١٣م/ ٢٠١٤م

التخصص
خارج السلطنة*داخل السلطنة*

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

3,2946,0079301224169393اإلدارة والتجارة 

4,2703,2967,566537124661الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

2,0552,9475,002135163298الثقافة والمجتمع 

8822,9183,80010648154تكنولوجيا المعلومات

52530582152439العمارة واإلنشاء

1089041,012203353الفنون اإلبداعية 

3209861,30695166261الصحة

4395791,018284876التربية

يائية 883384268093173العلوم الطبيعية والفيز

18283000الخدمات الشخصية

5215310111الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

10945154314الدين والفلسفة

2,0742,5334,607000ال ينطبق 

13,72721,16634,8931,2538702,123المجموع

*الطلبة داخل السلطنة يشمل الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص .

* الطلبة خارج السلطنة يشمل الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي للمرحلة الجامعية األولى ولمرحلة الدرسات 
العليا .

ير السنوي إلحصاءات التعليم العالي بالسلطنة للعام األكاديمي ٢٠١٤/٢٠١٣م .   المصدر: وزارة التعليم العالي  التقر
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التأهيل الدراسي 
في التعليم قبل 

الجامعي 

40% من الطالبات مقابل 33% من الطالب الذكور يرون أن تعليمهم 
قبل الجامعي قد أهلهم بشكل جيد لاللتحاق بالتعليم العالي  .

التأهيل العلمي 
الجامعي وعالقته 

بسوق العمل 

ين أن تعليمهن الجامعي يؤهلن بشكل جيد  59% من الطالبات ير
لاللتحاق بسوق العمل بعد التخرج بينما ترتفع هذه النسبة عند الذكور 

لتصل إلى %66 .

مصدر تمويل* 
الدراسة في 

التعليم الجامعي 
الخاص 

ثالثة طلبة ذكور من كل خمسة بما نسبته 58% يدرسون على 
نفقتهم الخاصة وهي نسبة تشكل أكبر من ثالثة أضعاف نسبة 

الطالبات .

75% من الطالبات يعتمدن في التعليم الجامعي الخاص بشكل 
أساسي على البعثات الحكومية كمصدر للتمويل مقابل 33% من 

الطلبة الذكور  .

المؤشر العام 
للرضا عن التعليم 
في الجامعات 
والكليات الخاصة

بلغ المؤشر العام للرضا عن التعليم في الجامعات والكليات الخاصة 
يادة نقطة واحدة عن اإلناث  . 49% بين الذكور ، بز

ب- آراء الطلبة حول جودة التعليم في الجامعات والكليات الخاصة

** مصدر تمويل الدراسة في التعليم الخاص يكون كاآلتي :-

- على نفقة الطالب / األسرة

- بعثة حكومية كاملة 

- بعثة حكومية جزئية 

- بعثة خاصة 

- بعثة خاصة جزئية

 المصدر:  استطالع رأي الطلبة حول جودة التعليم في الجامعات والكليات الخاصة /الدورة األولى أكتوبر ٢٠١٥م
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التدريب المهني 

العام                      	  يف  وطالبة  طالبا  املهين2,572  التدريب  مراكز  يف  امللتحقني  الطلبة  عدد  بلغ 
.)2015/2014 (

ارتفعت نسبة اإلناث يف مراكز التدريب املهين من 43% يف العام) 2013/2012( إىل %50 	 
يف العام )2015/2014 (.

جدول )٥(: عدد الطلبة الملتحقين في مراكز التدريب المهني حسب النوع لألعوام )٢٠١٢ -٢٠١٣ ( - )٢٠١٤-٢٠١٥ (

2013/20122014/20132015/2014البيان

666المراكز

2.5312.3382.572الطلبة

1,4441,2181,286- ذكور

575250- نسبة الذكور )%)

1.0871.1201.286- إناث

434850- نسبة اإلناث )%)

المصدر:- المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  الكتاب اإلحصائي السنوي ٢٠١٥م    



الفصل  الثالث :
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الصحة العامة والصحة اإلنجابية

١- الخدمات الصحية :- 

• •بلغ عدد املستشفيات يف السلطنة  67 	

حىت هناية عام 2015م، كما بلغ عدد 

احلكومية  والعيادات  الصحية  املراكز 

واملستوصفات 205 مركزا. 

٢- المؤشرات الصحية :

34,1 معدل املواليد اخلام لكل 1000 	 

من السكان عام 2015م، حيث ارتفع 

عن عام 2010م البالغ 31 لكل 1000 .  

بلغت نسبة املواليد اإلناث 49% والذكور 	 

51% من إمجايل املواليد بعام 2015م. 

كما بلغ معدل الوفيات 2,9 لكل 1000 	 

منخفضا  2015م  عام  السكان   من 

 3,30 البالغ  2010م  عام  عن  بذلك 

لكل 1000 من السكان. 

41% نسبة وفيات اإلناث  وهي أقل عن 	 

نسبتهم 59% من  الذكور حيث شكلت 

إمجايل الوفيات بعام 2015م.

شكل )8( : نسب وعدد األطباء العمانيين حسب الجنس 
لعام ٢٠١٥م

%٣٩%٦١

إناث
ذكور

٢5١١
عدد اأاطباء العمانيين

٤١,٠٤٢
ذكور

٣8,88٤
االناث

79,9٢6
اإلجمالي

شكل )٩(: أعداد المواليد العمانيين األحياء بعام  ٢٠١٥م 

إناث
ذكور

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 الكتاب االحصائي السنوي ٢٠١٦م 

شكل )١٠( : العمر المتوقع عند الوالدة للعمانيين              
لعام ٢٠١٥م

٧8,8٧٤,٢

السكان 
٧٦,٤

إناث
ذكور
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٣- الصحة اإانجابية : 
٩,٥  معدل وفيات الرضع  لعام ٢٠١٥م 

معدل وفيات الرضع اإلناث 8,7 لكل 1000    	 
مولوده انثى.

لكل 	   10,3 الذكور  الرضع  وفيات  معدل 
1000مولود ذكر.

األطفال 	  وفيات  معدل  يف   طفيف  تفاوت 
-2010( الفترة  يف  5سنوات(  من  )أقل 
1000مولود  لكل   11,3 كان  2015(،حيث 

حي عام 2010م، مث ارتفع ليصل إىل 11,4 عام 2015م.

معدل وفيات الذكور )أقل من 5 سنوات( 10,5 لكل 1000 من املواليد األحياء الذكور . 	 

معدل وفيات اإلناث )أقل من 5 سنوات( 12,2 لكل 1000 من املواليد األحياء اإلناث .	 

ارتفاع بسيط يف  معدالت اإلجهاض  عن عام 2010 حيث كان يشكل 9,1 حالة لكل 1000 	 
امرأة يف سن اإلجناب ليصل إىل 9,9 عام 2014م.

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  الكتاب االحصائي السنوي ٢٠١٦م 

شكل )١٢(: معدل وفيات األمهات  لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي عام ٢٠١٥ م

٢٦,٤

١٥,٩
١٧,8

١٢,٣
١8,٣

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

١٧,٥

شكل )١١(: معدالت وفيات األطفال الرضع لكل ١٠٠ من 
المواليد االحياء 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 الكتاب االحصائي السنوي ٢٠١٦م 

٩,٥

٢٠١٥

٩,٣

٢٠١٠
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يارات لكل حمل في المحافظات  شكل )١٣( : متوسط عدد الز
عام ٢٠١٤م

سقط
م

قية
شر

ل ال
شما

طنة
البا

ب 
جنو

طنة
البا

ال 
شم

لية
داخ

ال فار
ظ

قية
شر

ب ال
جنو

ي
يم

البر

ى
سط

الو

ي
مال

الج
ا

هرة
ظا

ال

دم
سن

م

٥,8

٧,١

١٠,٢

٦,٧
٥.٥ ٦.١ ٦,١

٥.٥

٩.٧

٥.8

٣

ير الصحي السنوي ٢٠١٤م. المصدر:  وزارة الصحة التقر

25% من احلوامل مصابات بفقر الدم عام 2014م وقد اخنفضت نسبتهن حيث شكلت  27%  يف 	 
عام 2013م .

99,7% نسبة الوالدات الىت جترى حتت إشراف أخصائيني صحيني مهرة .	 

ارتفعت أعداد املسجالت بعيادات املباعدة بني الوالدات بنسبة 4% بني عامي) 2013-2014م (. 	 

34,6% نسبة النساء متعددات الوالدة كانت الفترة بني احلمل واألخرى أكثر من 3 سنوات  بعام 	 
2014م . 

80% من املترددات على عيادات املباعدة بني الوالدات  اجلدد هن ربات منازل  مسجلة إخنفاضا 	 
عن عام 2010م حيث كانت نسبة املترددات 84% من إمجايل النساء املترددات على العيادة . 
ً

٧,٧
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عيادات 	  على  املترددات  من   %20

املباعدة عام 2014م  هن  مشتغالت 

م   2010 عام  عن  النسبة  وارتفعت 

حيث كانت نسبتهن 16% من امجايل 

املترددات . 

املترددات 	  اكثر  بأن  البيانات  تشري 

هن من محلة الشهادة الثانوية . 

٤- األمراض:
أ - فيروس نقص المناعة :

املناعة 	  نقص  بفريوس  مصابا   112

2014م؛  عام  السلطنة  يف  املكتسبة 

حوايل  األقل  النسبة  اإلناث  شكلت 

 .)%18(

أعداد 	  اخنفاض  نسبة  هي   %28

اإلناث املصابات مبرض نقص املناعة 

املكتسبة بني عامي )2013-2014م( 

، بينما ارتفع عدد املصابني الذكور 

بنسبة 23% لنفس الفترة.

٥٧.٤

٢٠.١
١٣.٥

٤.8٤.٢

غير متعلمة تقرا وتكتب ابتدائي ثانوي دراسات عليا

شكل )١٤(: توزيع المترددات على عيادات المباعدة بين 
الوالدات حسب الحالة التعليمية عام ٢٠١٤م

ير الصحي السنوي ٢٠١٤م. المصدر: وزارة الصحة  التقر

شكل )١٥(: نسبة الذكور واإلناث المصابين بفيروس نقص 
المناعة من إجمالي المصابين بعام ٢٠١٤م 

%١8%8٢

إناث
ذكور

ير الصحي السنوي ٢٠١٤م. المصدر: وزارة الصحة  التقر
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ب - السكري : 
مبرض 	  املسجلة  احلاالت  إمجايل  بلغت 

السكري 82,1 ألف  حىت عام 2014م .

اإلناث 	  أعداد  بأن  البيانات  تشري 
مت  والىت  السكر  مبرض  املصابات 

تسجيلها بعام 2014 أكثر من الذكور .

89 ذكرا ً لكل 100 أنثى مصاب مبرض 	 
السكري ) تسجيل عام 2014م ( 

٥- الصحة النفسية:
العقلية 	  الصحة  مرضى  عدد  ألفا   97

والذين زاروا عيادات األمراض النفسية 
عددهم  كان  بينما  2014م،  عام 

101329 ألف شخص عام 2015م . 

 44% من احلاالت املرضية عام 2014م 	 
هن إناث مسجلة اخنفاضا عن  نسبتهن 

عن عام 2013م حيث كانت %46 .

125 ذكرا مقابل كل 100 أنثى بعيادات 	 
الصحة النفسية  عام 2014م .   

شكل )١٦(: أعداد الذكور  واإلناث المصابون  بمرض السكري  
والتى تم تسجيلها بعام ٢٠١٤م 

%٤٧%٥٣

إناث
ذكور

ير الصحي السنوي ٢٠١٤م. المصدر: وزارة الصحة التقر



الفصل  الرابع :

العمل
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١- الموظفون العمانيون العاملون في القطاع 
الحكومي لعام ٢٠١٥م :

بلغ عدد املوظفني العمانيني العاملني 	 
بالقطاع احلكومي 199,964موظفا 

وموظفة.

 41% من اإلناث موظفات يف القطاع 	 
احلكومي مقابل 59% منهم ذكور .

٢- الموظفون العمانيون شاغلو وظائف اإلدارة 
العليا والوسطى والمباشرة لعام ٢٠١٥م :

شاغلي 	  العمانيني  املوظفني  عدد  بلغ 
والوسطى  العليا  اإلدارة  وظائف 
واملباشرة 10,604 موظفا و موظفة .

وظائف 	  شاغالت  نساء  هن   %22  
اإلدارة العليا والوسطى واملباشرة .

شكل ) ١٧(: عدد الموظفين العمانيين في القطاع 
الحكومي حسب النوع لعام ٢٠١٥م

إناث
ذكور

١١8,٩٦٧ 8٠,٩٩٧

 شكل )١8(: عدد الموظفين العمانيين شاغلي وظائف 
اإلدارة العليا والوسطى والمباشرة حسب النوع عام 

٢٠١٥م
إناث

ذكور

8,٣١٧ ٢,٢8٧
المصدر : الخدمة المدنية / اإلحصاء السنوي لموظفي الخدمة 

المدنية ٢٠١٥م.

شكلت اإلناث النسبة األعلى في قطاع التربية والتعليم 
من  الذكور  من   %19 مقابل   %28 نسبتهن  بلغت  حيث 
الوحدات  في  المدنية  الخدمة  موظفي  إجمالي 

الحكومية .

 المصدر:- وزارة الخدمة المدنية / إحصاء موظفي   الخدمة 
المدنية ٢٠١٥/٦/٣٠

المصدر:  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات / نشرة إحصاءات 
المسجلين في صناديق التقاعد . العدد الرابع ٢٠١٦م .

ً
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٣- الموظفون العمانيون العاملون في
 القطاع الخاص لعام ٢٠١٥م:

العاملني 	  العمانيني  املوظفني  عدد  بلغ   
موظفا   218,691 اخلاص  القطاع  من 

وموظفة.

يف 	  العامالت   اإلناث  نسبة  هي   %23
إمجايل العاملني يف قطاع اخلاص .

٤- العاملون في الصناعات الحرفية  :
يتوزع احلرفيون على مجيع حمافظات 	 

 17,266 عددهم  بلغ  حيث  السلطنة 
حرفيا ً وحرفية حىت هناية مارس عام 

2016م.

الصناعات 	  يف  العاملني  من   %89
هم   %11 مقابل  نساء  هن  احلرفية 

الرجال .

شكل  )١٩(: عدد الموظفين العمانيين في القطاع الخاص 
حسب النوع لعام ٢٠١٥م

إناث
ذكور

١٦٧,٣٩8 ٥١,٢٩٣
المصدر:- المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات/ نشرة إحصاءات 

المسجلين في صناديق التقاعد العدد الرابع ٢٠١٦ .

شكل  )٢٠(: عدد العمانيين العاملين في الصناعات الحرفية 
حسب النوع حتى نهاية مارس ٢٠١٦م

إناث
ذكور

١,8٦٥ ١٥,٤٠١

ً
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٥- المستفيدون من الدعم التمويلي لصندوق الرفد حسب الجنس لعام ٢٠١٥م:

بلغ عدد املستفيدين من الدعم التمويلي يف السلطنة حوايل 1,790 مستفيدا ومستفيدة .	 

29% من املستفيدين من الدعم التمويلي هن إناث، مقابل 71% من الذكور .	 

بلغت 	  حيث  ؛  التمويلي  الدعم  من  املستفيدات  لإلناث  نسبة  أعلى  مسقط  حتتل حمافظة 
نسبتهن 38% من إمجايل اإلناث املستفيدات من الدعم التمويلي يف السلطنة.

43% من احلاصلني على فرص العمل مبشاريع الدعم التمويلي هن إناث، مقابل 57% من 	 
الذكور .

جدول  )٦(: توزيع المستفيدين من الدعم التمويلي حسب النوع والمحافظات لعام ٢٠١٥م

المحافظات
النوع

الجملة
إناثذكور

404196600مسقط

13979218ظفار

314مسندم

311344البريمي

24757304الداخلية

15156207شمال الباطنة

8037117جنوب الباطنة

642993جنوب الشرقية

581674شمال الشرقية

9222114الظاهرة

10515الوسطى

1,2795111,790الجملة
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٦- توزيع أصحاب مراكز سند للخدمات حسب النوع والمحافظات لعام ٢٠١٥م :

بلغ عدد أصحاب مراكز سند للخدمات يف السلطنة حوايل 621 من الذكور واإلناث.  	 

شكلت اإلناث النسبة األعلى ألصحاب مراكز سند للخدمات حيث بلغت نسبتهن 70% مقابل %30 	 
من الذكور. 

حتتل حمافظة مسقط أعلى نسبة لإلناث ألصحاب مراكز سند للخدمات ؛ حيث بلغت نسبتهن 	 
28% من بقية املحافظات.

جدول  )٧(: توزيع أصحاب مراكز سند للخدمات حسب النوع والمحافظات لعام ٢٠١٥م

المحافظات
النوع

الجملة
إناثذكور

63122185مسقط

185876ظفار

2710مسندم

72330البريمي

242650الداخلية

2775102شمال الباطنة

113344جنوب الباطنة

163844جنوب الشرقية

133851شمال الشرقية

21719الظاهرة

1910الوسطى

185436621الجملة
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دول  في   ) فأكثر  سنة   ١٥  ( المشتغلون   -٧
لعام  والجنسية  النوع  حسب  التعاون  مجلس 

٢٠١٤م :

سجلت اململكة العربية السعودية  أقل 	 
بلغت  حيث  املشتغالت  لإلناث  نسبة 
املشتغلني  إمجايل  من   %16 نسبتهن 

يف املمكلة .

نسبة 	  أعلى  الكويت  دولة  حتتل 
بلغت  حيث  اإلناث  للمشتغالت 

نسبتهن %42 .

%٣٣%٤٢

%٥8%٦٧

%٣٢%١٦

%8٦%٤8

%٣8

%٦٢

شكل ) ٢١(:  نسبة المشتغلين ) ١٥ سنة فأكثر ( في دول 
مجلس التعاون حسب الجنس  والجنسية لعام ٢٠١٤م

إناث
ذكور

* بيانات دولة اإلمارات العربية المتحدة غير متوفرة .
المصدر:- المركز  اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



44

8- الموظفون العمانيون المتقاعدون والمسجلون في صناديق التقاعد حسب النوع ونوع 
القطاع لعام ٢٠١٥م :

شكلت النساء ما نسبته 12% فقط من جمموع املتقاعدين املسجلني يف صناديق التقاعد يف 	 
القطاع العام)1( مقابل 88% من الرجال يف نفس االقطاع، و 11 % للنساء مقابل 89% للرجال 

من جمموع املتقاعدين املسجلني يف القطاع اخلاص)2( .

شكل ) ٢٢(: عدد الموظفين العمانيين  المتقاعدين والمسجلين في صناديق 
التقاعد حسب النوع  ونوع القطاع لعام ٢٠١٥م

١٢.٦٢8

١٤.١٩١

٧.8٧٤

١.٥٦٣

٦٣.٣٤٩ ٥٥.٤٧٥

القطاع العام
القطاع الخاص

المجموعإناثذكور

المصدر:-  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات / نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد . العدد الرابع ٢٠١٦م

)١( : تشمل صناديق التقاعد في القطاع العام :
١- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية   ٢ - صندوق تقاعد موظفي  ديوان البالط السلطاني  ٣ - شرطة عمان السلطانية   ٤ - الحرس 

السلطاني العماني 

 ٥ - البنك المركزي العماني

)٢(: تشمل صناديق التقاعد في القطاع الخاص :
١ - الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية       ٢ - شركة تنمية نفط عمان       ٣ - شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية  
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١- الضمان االجتماعي : 
املسجالت 	  النساء  نسبة  هي   %58

االجتماعي  الضمان  من  واملستفيدات 
البالغ  العمانيني  املستفيدين  إمجايل  من 
ذكر   74( 2015م   عام   84644 عددهم 

مقابل كل 100 أنثى(.

14,6% من إمجايل املستفيدين هن  نساء 	 
مطلقات، و 8% هن أرامل و 3% بنت غري 

متزوجة .  

٢- الحماية :
املحكومة حيث 	  العضل  دعاوى  اخنفضت 

بينما   ، 2013م  عام  دعوى   126 كانت 
بلغت يف عام 2015م 102دعوى . 

أ - النساء المعرضات لإلساءة:
املعرضات 	  النساء  عدد  إمجايل  بلغ 

بدائرة  إيواؤهن  مت  والاليت  لإلساءة 
احلماية األسرية 5 حاالت عام 2015م.

بلغ عدد حاالت االجتار بالبشر حالتني يف  	 
عام 2015م.

ب - اإلرشاد األسري :
بلغ عدد املستفيدين من برنامج اإلرشاد 	 

الزواجي حوايل 4924 عام 2015م. 

شكل )٢٣(: التوزيع النسبي لفئـــات الضمان االجتماعــــي 
على مستوى محافظات السلطنة

األسرة المهجورة

٠.٣

المطلقة

١٤ الفئة خاصة

٠,١

العاجزون

٣٢
شيخوخة

٣٩

بنت غير متزوجة

٣ أيتام

٣

أسرة سجين

٠,٣ أرملة

8

اإلرشاد األسري : تأتي أهمية اإلرشاد الزواجي في 
تمكين وإعداد المقبلين على الزواج لبناء أسرة على 

أسس سليمة وصحيحة من خالل تعريف المرأة والرجل 
بالزواج وأهميته وأبعاده االجتماعية والنفسية والشرعية 

والقانونية، كما يتم تزويدهم بالمهارات والمعارف الالزمة 
لمواجهة تحديات ومتطلبات العالقة الزوجية بنجاح، والتي 

ٍة مستقرة . يَّ ْسِر
ُ
ِعيُنَهما على بدء حياة أ

ُ
ت

ير السنوي لوزارة التنمية اإلجتماعية عام ٢٠١٥م المصدر: التقر
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٣- المرأة المعاقة: 
 بلغت نسبة اإلناث امللتحقات مبراكز 	 

التقييم والتأهيل املهين التابعة لوزارة 
التنمية االجتماعية خالل عام 2015 

م 45% من إمجايل نسبة امللتحقني.

٤- المرأة المسنة:
بدار 	  النساء  نسبة  إمجايل   %20

والعجزة    املسنني  األشخاص  رعاية 
بالرستاق عام  2015م  واليت تشرف 
عليها وزارة التنمية االجتماعية حيث 
األشخاص  من  عددا  الدار  تضم 
من  معيل  لديهم  يوجد  ال  الذين 
ورعايتهم  خبدمتهم  يقوم  أقارهبم 

وتلبية احتياجاهتم احلياتية.

الشكل رقم )٢٤( عدد الملتحقين بمركز التقييم والتأهيل 
المهني خالل عام ٢٠١٥م .

%٥٥%٤٥

ير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام ٢٠١٥م المصدر:  التقر

إناث
ذكور

الشكل )٢٥( : حاالت المسنين المقيمين بدار الرعاية 
االجتماعية بالرستاق حسب النوع ٢٠١٥م

%٢٠%8٠

ير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام ٢٠١٥م المصدر:  التقر

إناث
ذكور
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٥- مراكز تنمية المرأة الريفية:
عدد مراكز تنمية املرأة الريفية )4(  	 

مراكز جبميع حمافظات السلطنة.

هذه 	  عضوات  عدد  إمجايل  بلغ 
املراكز 219 عضوة حسب إحصائية 

عام 2015م.

ير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية                      المصدر:  التقر

.          لعام   ٢٠١٥ م .

مراكز تنمية المرأة الريفية:
هي عبارة عن مؤسسات اجتماعية تنموية هدفها 

يفية في عملية التنمية الشاملة ورفع  دمج المرأة الر
الوعي لديها في مختلف الجوانب )االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية( .

الشكل )٢٦(: توزيع جمعيات المرأة العمانية بالمحافظات عام ٢٠١٥م

شمال الشرقية 
٦

جنوب الشرقية 
٥

مسقط
٥

جنوب الباطنة
شمال الباطنة٦

٧
مسندم

٤

البريمي
٢

الظاهرة
٣

الداخلية
٩

الوسطى
٣

ظفار
١٠

أقل عدد للجمعيات 

أكثر عدد للجمعيات 

٦- جمعيات المرأة العمانية: 
10433  عدد العضوات جبمعيات املرأة العمانية يف السلطنة.	 

60 مجعية للمرأة العمانية تشرف عليها وزارة التنمية االجتماعية يف السلطنة موزعة على 	 
املحافظات . 

* 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.



الفصل  السادس :



53

١- حوادث الطرق لعام ٢٠١٥م
بلغ عدد ضحايا احلوادث ) اإلصابات والوفيات ( املرورية من العمانيني  3,221  حيث  	 

شكلت اإلصابات مانسبة 86% والوفيات %14 .

شكلت اإلناث أكثر من ربع  إمجايل املصابني العمانيني بنسبة %26.	 

 17% من الوفيات يف احلوادث املرورية ُكّن إناثا مقابل 83% ذكور.	 

 أكثر ضحايا حوادث الطرق يف )اإلصابات والوفيات( بالنسبة لإلناث هم الركـاب حيث 	 
بلغت نسبتهن 13% و 10%  على التوايل .

شكل )٢٧(: نسبة اإلصابات والوفيات الناجمة من الحوادث المرورية حسب النوع عام ٢٠١٥م

%٧٤%٢٦

إناث
ذكور

شكل ) ٢8(: التوزيع النسبي للفئات المتوفين والمصابين من الحوادث المرورية حسب النوع عام ٢٠١٥م

%١٧%8٣
الوفياتاإلصابات

المصدر:- النشرة اإلحصائية الشهرية / مارس ٢٠١٦

المشاة
الركاب

سائقو المركبات

%١٦ %8

%١
%٤

%٢٣ %٢٣

%١٣
%١٠

%٤٥
%٤٧

%8%٢
ذكورذكور إناثإناث

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

الكتاب اإلحصائي السنوي ٢٠١٦م

الوفياتاإلصابات

ً
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٢- تقييم السالمة المرورية:

 ( عن الحالة المرورية بين الذكور عن اإلناث %8٢ 
ً
تزيد نسبة الرضا ) راضين/ راضين جدا

مقابل ٧٥% .

٧٦% من الذكور يلتزمون بوضع حزام األمان دائما أثناء القيادة في المقابل هناك 

٦8% من  اإلناث يلتزمن بوضع الحزام أثناء القيادة .

يميل الذكور إلى تجاوز السرعة القانونية أثناء القيادة بدرجة أكبر من اإلناث، ٢٤% 

مقابل ١٦% على الترتيب  .

تتقارب نسب استخدام الهاتف أثناء القيادة بين الذكور واإلناث حيث بلغ نسبة 

استخدام الذكور للهاتف أثناء القيادة ٤٢% و٣٩% لإلناث.

ية
ور

مر
ة ال

الم
س

ال

المصدر:- استطالع الرأي حول السالمة المرورية ) الدورة األولى - ديسمبر ٢٠١٥ (                                                              

٣- الجرائم والجناة :
5% من إمجايل اجلناة العمانيني هن نساء لعام 2015م .	 

شكلت جرمية إهانة كرامة النسبة األكرب يف جرائم النساء ؛ حيث ارتكبها 20% من اجلناة اإلناث .	 

شكلت الفئة العمرية لإلناث من  30 - 39  سنة النسبة األعلى للجناة اإلناث حيث بلغت نسبتهن 	 
38% من إمجايل اإلناث اجلناة.

ذكور

إناث

%٢

٦٠ فأكثر٥٠-٤٠٥٩-٣٠٤٩-١8٣٩-٢٩

%٤

%١١

%٣٠

%٢%١
%١٠.%٠.٤٠

%٢.٥٠

شكل ) ٢٩(: نسب الجناة حسب نوع الجريمة لعام ٢٠١٤م٤٧%
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٣- رخص السياقة :
بلغ إمجايل العمانيني احلاصلني على رخص سياقة جديدة حوايل 47,231 وجتديد رخص 	 

السياقة حوايل 57,970 .

شكلت اإلناث ما نسبته 39% فقط من جمموع احلاصلني على رخص سياقة جديدة مقابل 	 
61% للذكور.

 12% من اإلناث لديهن جتديد رخص سياقة املركبات مقابل 88% ذكور  .	 

شكل ) ٣٠(: نسبة الحاصلين على رخص قيادة المركبات حسب النوع  عام ٢٠١٥م

%٦١%٣٩

إناث
ذكور

%١٢%88

تجديدجديد

المصدر:- المركز الوطني لالحصاء والمعلومات الكتاب االحصائي السنوي ٢٠١٦ .



الفصل  السابع :

المرأة في الحياة 
العامة



59

١- النساء في مجلس عمان :
7% نسبة اإلناث مبجلس الوزراء بعام 2016م .	 

شكل )٣١(: نسبة اإلناث في مجلس الشورى للفترة االثامنة  عام ) ٢٠١٥-٢٠١٩ (

ومجلس الدولة الفترة االسادسة  )٢٠١٦-٢٠٢٠ (

المصدر: مجلس الدولة و وزارة الداخلية . 

%١٧%٩%١

مجلس الدولةمجلس عمانمجلس الشورى

٢- الوظائف اإلدارية العليا : 
3 نساء عمانيات مبنصب وزير عام 2014 .	 

ارتفع عدد السفريات خلارج السلطنة من                                                                         	 
2 يف عام 2010م  إىل 4 سفريات يف 2014م.

٣- حق حصول المرأة على أرض ممنوحة
 من الحكومة:

 	 ،)2015-2011( الفترة  يف  احلكومة  قبل  من  للنساء  املمنوحة  األراضي  عدد  ألف   143,1
شكلت األراضي السكنية ما نسبته 98,6% من بقية األراضي. 

تشري البيانات باخنفاض أعداد االراضي املمنوحة خالل الفترة ) 2015-2011(.  	 

األعلى بني 	  الداخلية وهي  اإلناث يف حمافظة  كانت موزعة على  املمنوحة  األراضي  19% من 
الفترة  يف  الوسطى  حمافظة  يف  للنساء  أرض  أي  منح  يتم  مل  فإنه  املقابل  يف  املحافظات، 

 .)2012-2011(

شكل )٣٢(: أعداد األراضي الممنوحة خالل الفترة ٢٠١١-٢٠١٥م للنساء

٢٠١١

٣٤,8١٤

٢٠١٢

٢٦,٠٠٩

٢٠١٣

٣١,٦٥٦

٢٠١٤

٢٤,٦٦٩

٢٠١٥

٢٥,٣٥٥

يبي حول إدارة العملية االنتخابية حيث  تم إعداد دليل تدر
 للمرشحين ويقدم خلفية عن 

ً
 مرجعيا

ً
يعد الدليل إطارا

التطور التاريخي لمشاركة المرأة في االنتخابات على 
المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي  واإلرشادات 

وقواعد التعامل مع مختلف مراحل العملية االنتخابية.

المصدر: وزارة االسكان . 




