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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد – حفظة اهلل

من أقوال القائد : 

لقــد أولينــا منــذ بدايــة هــذا العهــد إهتمامنــا الكامــل لمشــاركة المــرأة العمانيــة، فــي مســيرة 
يــب والتوظيــف ودعمنــا دورهــا ومكانتهــا  النهضــة المباركــة فوفرنــا لهــا فــرص التعليــم والتدر
فــي المجتمــع، وأكدنــا علــى ضــرورة إســهامها فــي شــتى مجــاالت التنميــة، ويســرنا ذلــك مــن 
خــالل النظــم والقوانيــن التــي تضمــن حقوقهــا وتبيــن واجباتهــا، وتجعلهــا قــادرة علــى تحقيــق 

اإلرتقــاء بذاتهــا وخبراتهــا ومهاراتهــا مــن أجــل بنــاء وطنهــا، وإعــالء شــأنه.

من خطاب صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
أمام مجلس عمان ٢٠٠9
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لقــد أرتقــت املــرأة العمانيــة يف العهــد امليمــون يف مجيــع املجــاالت ومتكنــت يف مجيــع 
القطاعــات، ومجيــع التشــريعات والقوانــن قــد أنصفــت حقــوق املــرأة ، حيــث ال يوجــد 

ــة . ــق النظــام األساســي للدول ــس بالســلطنة وف ــز حســب اجلن أي متي
وضمــن إحتفــاالت الســلطنة بيــوم املــرأة العمانيــة 17 أكتوبــر مــن كل عــام  قــام املركــز 
الوطــي لالحصــاء واملعلومــات بإصــدار هــذا التقريــر اإلحصائــي والــذي يشــمل علــى 
مؤشــرات تشــر إىل مــا وصلــت إليــه املــرأة العمانيــة يف مجيــع املجــاالت ، ومــدى متكينهــا 

يف القطاعــات .
كمــا يعــرض التقريــر مــدى توفــر البيانــات واملؤشــرات العامليــة  بالســلطنة وذلــك مــن 
خــالل مؤشــرات اهلــدف اخلامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 2030م . ويعتــر هــذا 

األصــدار الثالــث مــن سلســلة اإلحصــاءات املجتمعيــة يف عــام 2018م. 

المقدمةالمقدمة



7

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 اخر ومن زمن إىل أخر.

• يواكب التطور املجتمعي .

1برنامج التعليم األلكتروين لإلحصاءات النوع اإلجتماعي/ األسكوا 

المعلومات اإلحصائية
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السكان العمانيون

الملخص التنفيذي

اإلناث يشكلن نصف 
السكان العمانين 
يف عام 2017م 

اإلناثالذكور

102 ذكر لكل 100 
انثى بالسلطنة

 يف عام 2017م 

التعليم
اخنفضت معدالت األمية لإلناث 

من  12.6 عام 2013م
اىل 8.4 عام 2017م 

ارتفعت معدالت اإللتحاق لكال 
اجلنسن ما بن العامن الدراسين 
)2014/2013م( و)2017/2016م(

42% نسبة األطفال يف الفئة العمرية 
0-17 يف عام 2017م
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الصحة

القوى العاملة

ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة 
لإلناث من 78.5سنة يف عام 2013م

اىل 79.2 سنة يف عام 2017م 

ارتفاع نسبة املترددات اجلدد 
لعيادات املباعدة بن الوالدات حوايل 

7 % ما بن عامي 2013-2017م 

ارتفعت أعداد النساء املسجالت يف 
عيادات رعاية احلوامل بنسبة  %7 

خالل عامي 2013و2017م

 %88
نسبة النساء
احلرفيات 

عامي 
2013-2017م 

من إمجايل احلرفين

ارتفاع أعداد 
اإلناث املشتغالت 

من %31
عام 2013م من 
إمجايل املشتغلن 

اىل %33
يف عام 2017م

%30
من املستفيدين من 

الدعم التمويلي 
لصندوق الرفد
يف عام 2017م

هن إناث
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احلماية اإلجتماعية 

59% نسبة اإلناث املستفيدات من الضمان 
اإلجتماعي يف عام 2017م مقارنة ب 

57.9% يف عام 2013م 

49 دعاوى عضل مت حتويلهم من 
املحكمة العليا اىل دار الوفاق يف عام 

2017م بإرتفاع قدرة 15 حالة 
عن عام 2013م  

64 مجعية
للمرأة العمانية موزعة

يف حمافظات السلطنة عام 2017م 

34.371 بطاقة معاق مسجلة بنظام 
شخص معاق،تشكل اإلناث منهم 

34% يف عام 2017م

األمن والسالمة 

27% نسبة إصابات اإلناث يف 
احلوادث املرورية من إمجايل 

املصابن عام 2017 

41% من الرخص اجلديدة
مت اصدارها لإلناث عام 2017م 

املرأة يف احلياة العامة 

9% نسبة العضوات يف جملس عمان 
يف الفترة 2015-2019م

3.4% نسبة اإلناث يف املجالس البلدية 
يف الفترة 2016-2020م



يقــدم هــذا الفصــل صــورة تفصيليــة عــن أعــداد الســكان 
العمانيــن وتركيبتهــم حســب اجلنــس والفئــات العمريــة 
اخلصوبــة  ومعــدالت  املحافظــات  حســب  وتوزيعهــم 

الســكانية. اإلعالــة  ومعــدالت  للعمانيــات 

)٢٠١3-٢٠١7م(

الفصل األول: السكان
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حجم السكان:
بلــغ عــدد الســكان العمانيــن بالســلطنة يف منتصــف عــام  2017م )2.505.369( نســمة مقارنــة ب )2.172.002( نســمة 
عــام 2013م  وبذلــك تكــون زيــادة الســكان مبقــدار )333.367( نســمة ،كمــا بلــغ معــدل الســنوي خــالل الفتــرة مــن 2013-2017م 

حــوايل )3.6%( للســكان العمانين.

شكل )١( : السكان العمانيين حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

وتشــر البيانــات بــأن اإلنــاث يشــكلن نصــف الســكان العمانيــن، حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث  يف عــام 2013م حــوايل %49 
و50% عــام 2017م .

شكل )٢( : نسبة السكان العمانيين لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

السكان

٢٠١3٢٠١7

١١٠٠6١4١٠7١3٨٨١٢63764١٢4١6٠5

اإلناث

الذكور
5٠

5٠

5١

49
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كمــا تشــــرالبيانات يف اخلريطــة )1(  بــأن هنــاك اخنفــاض بســيط يف نســبة النــوع  حيــث كانــت تشــكل يف عـــــــام 2013م 
حــوايل  102.7 ذكــر لــكل 100 انثــى مث اخنفضــت إىل 101.8 ذكــر لــكل 100 انثــى يف عــام 2017م  ،  وكذلــك يف جـــــميع 
حمافظــات الســلطنة  وهــذا اإلنــــــخفاض واإلختــالف ال يشــكل أي نــوع مــن اخللــل يف التركيــب النوعــي كونــه بقــي ضمــن 
النســبة الطبيعيــة . وبالنســبة للمحافظــات فقــد بلــغ أقصاهــا يف حمافظــي الرميــي 108 ، وأدناهــا يف حمافظــة مشــال 

الشــرقية 98 يف عــام 2017م.  
خريطة )١( : نسبة النوع بالمحافظات لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

ويشــر حتليــل التركيــب العمــري للمجتمــع العمــاين  بأنــه جمتمــع فــي ترتفــع فيــه نســب األطفــال )0-17( ســنة لــكال 
اجلنســن حيــث ارتفعــت مــن 40% عــام 2013م إىل 42% عــام 2017م .

٢٠١3
٢٠١7

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

١٠9
١٠7

١٠9
١٠٨

١٠١
١٠٠

١٠٠
99

١٠5
١٠5

١٠5
١٠4

١٠3
١٠٢

١٠١
١٠٠

١٠6
١٠5

١٠١
١٠٠

99
9٨

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

الجملة

١٠3
١٠٢
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يع العمري لعامي ٢٠١3-٢٠١7م شكل )3( : نسبة العمانيين حسب الجنس والتوز

اخلصوبة:
ارتفــع معــدل اخلصوبــة الكلــي لإلنــاث العمانيــات مــن 3.9 مولــود لــكل إمــرإة يف ســن اإلجنــاب )15-49ســنة (  يف عــام 

2013م  إىل 4 مولــود لــكل إمــرأة يف ســن اإلجنــاب يف عــام 2017م .
وتشــر البيانــات إىل أن معــدالت اخلصوبــة العمريــة لإلنــاث العمانيــات يف الفئــة العمريــة )15-19ســنة( قــد اخنفضــت مــن 

15.2 مولــود لــكل 1000 إمــرأة يف عــام 2013م إىل 13.1 لــكل 1000 إمــرأة يف عــام 2017م. 
يف حــن ســجلت أعلــى معــدالت اخلصوبــة العمريــة يف الفئــة )25-29( ســنة  يف كال العامــن حيــث شــكل املعــدل 213.1  

مولــود لــكل 1000 إمــراة يف عــام 2013م وارتفــاع ليصــل إىل 218.9مولــود لــكل 1000 إمــرأة يف عــام 2017م.
كمــا أن معــدالت اخلصوبــة يف ســن احلمــل اخلطــر 35 ســنة فأكثــر ، قــد ارتفعــت يف الفئــة العمريــة )35-39 ســنة( مــن 

149.6 مولــود لــكل 1000 إمــرأة يف عــام 2013م إىل 159.5مولــود لــكل 1000إمــرأة  يف عــام 2017م .

٢٠١3

الفئات 
ية العمر

٢٠١7

4٢ 4٠4٢ 4٠

٢3 ٢7٢3 ٢7

3١ ٢93١ ٢9

4 44 4

١7-٠

٢9-١٨

64-3٠

65 +
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ية لكل ١٠٠٠ إمرأة لعامي ٢٠١3-٢٠١7م شكل )4(: معدالت الخصوبة العمر

معدل اإلعالة:
ــل،   ــكل 100شــخص يف ســن العم ــال ل ــن يف عــام 2017م حــواىل 69.7مع ــة إلمجــايل الســكان  العماني ــدل اإلعال ــغ مع بل
وارتفــع املعــدل بشــكل واضــح عــن عــام 2013م حيــث كان املعــدل  62.8معــال لــكل 100 شــخص بســن العمــل. وبشــكل عــام 
ارتفــع معــدل إعالــة اإلنــاث مــن 62 عــام 2013م إىل 69 يف عــام 2017م وكذلــك الذكــور مــن 63.6 يف 2013م إىل 70.3 

عــام 2017م 

   

١5.٢
١٢٢.5

٢١3.١٢٠١.٨
١49.663.١

9.7
١9-١5٢4-٢٠٢9-٢534-3٠39-3544-4٠49-45

١3.١١١3.3
٢١٨.9٢١١.٨

١59.57١.٨
١٠.٢

١9-١5٢4-٢٠٢9-٢534-3٠39-3544-4٠49-45
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يع العمانيين حسب الجنس وفئات العمر العريضة ومعدالت اإلعالة لعامي ٢٠١3-٢٠١7م  شكل )5(: توز

الفئات 
ية العمر

٢٠١3٢٠١7

١4-٠ 3796593655٢3

745,١٨٢

469٢5445٢565

9٢١,٨١9

64-١5 67٢٨٢366١4٨9

١33,43١٢

74٢١96734497

١47,6693

نسبة
اإلعالة 63.66٢

6٢.٨

7٠.369

69.7

4٨١3٢44376

9٢5,٠٨

5٢3١454543

١٠6,٨57

65 +



التعليــم   قطــاع  يف  احلاصــل  التطــور  الفصــل  هــذا  يشــمل 
خــالل اخلمــس ســنوات املاضيــة ومؤشــرات تكافــؤ التعليــم بــن 
اجلنســن بالتعليــم املدرســي احلكومــي واخلــاص، كمــا يشــمل 

ــم العــايل بالســلطنة. ــات التعلي بيان

)٢٠١3-٢٠١7م(

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 والســعى الســتدامة منائــة. وكمــا تشــر البيانــات بالتقــدم امللحــوظ يف القطــاع التعليمــي بالســلطنة مــن حيــث أعــداد 
ــع  ــة حقهــا بالتعليــم ويف مجي املــدراس واملعلمــن، وجــودة التعليــم املقــدم للطلبــة الدراســين. وقــد حظيــت املــرأة العماني
املراحــل  التعليمــة حيــث انعدمــت الفجــوة بــن اجلنســن يف املراحــل األوىل مــن التعليــم. كمــا ان قانــون الطفــل العــــماين 

أقــر بالــزام تعليــم الطفــل حــى امتــام مرحلــة التعليــم األساســي وذلــك باملــادة 36 مــن القانــون.

األمية: 
إن التعليــم متــاح  لــكل مــن فاتتــه فــرص التعليــم النظامــي وذلــك بااللتحــاق بفصــول  ومراكــز حمــو األميــة املنتشــرة 
ــة  ــة بالســلطنة، فقــد اخنفضــت معــدالت األمي يف مجيــع حمافظــات الســلطنة .وبذلــك نالحــظ اخنفــاض معــدالت األمي

للســكان العمانيــن مــن 9.1 يف عــام 2013م اىل 6.2 يف عــام 2017م .
واخنفضــت األميــة لــكال اجلنســن، حيــث اخنفضــت للذكــور مــن 5.6 يف عــام 2013م إىل 4.1 يف عــام 2017م واخنفضت 

لــدى اإلنــاث بشــكل واضــح  مــن 12.6 يف عــام 2013م إىل 8.4 يف عــام 2017م .
ــام الدراســي  ــة مــن 10216 يف الع ــز حمــو األمي ــد اخنفضــت أعــداد الدارســن يف مراك ــة فق ــاض نســب األمي ومــع إخنف
2014/2013م وشــكلت اإلنــاث منهــم 96% إىل 6935 يف العــام الدراســي 2017/2016م وشــكلت اإلنــاث منهــم %97.5 . 

التعليم
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التعليم ماقبل املدرسي: 
- رياض األطفال: 

تشــر البيانــات إىل ارتفــاع أعــداد الطلبــة الدارســن  يف ريــاض األطفــال مــن 67715 طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 
2014/2013م اىل 78019 طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 2017/2016م .

كما أن نسبة اإلناث يف كال العامن الدراسين ، متقاربة مع نسبة الذكور 

ياض األطفال حسب الجنس في  العامين الدراسيين ٢٠١4/٢٠١3م  شكل )6(:أعداد الطالب بر
٢٠١7/٢٠١6م

التعليم املدرسي: 
تشــر اإلحصــاءات أن عــدد املــدارس يف الســلطنة بلــغ  1042 مدرســة  يف العــام الدراســي  2014/2013م  وارتفعــت إىل 

1725 مدرســة موزعــة علــى حمافظــات الســلطنة يف العــام الدراســي 2017/2016م.
ــع املــدراس بالســلطنة يف العــام الدراســي  ــة الدارســن 748.308 طالــب وطالبــة يف مجي ــغ عــدد إمجــايل الطلب  بينمــا بل

2017/2016م، شــكلت نســبة الذكــور 51% واإلنــاث %49. 
وتشــر البيانــات  للعــام الدراســي 2017/2016م، بأنــه التوجــد فجــوات يف أعــداد الطلبــة امللتحقــن بالتعليــم وأن مســتوى 

التكافــؤ مرتفــع  حيــث بلــغ مؤشــر التكافــؤ بــن اجلنســن )1(.

٢٠١4/٢٠١3م

٢٠١7/٢٠١6م

34,٠6١33,65467,7١5
39,٢١73٨,٨٠٢7٨,٠١9

اإلجمالي
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املدارس احلكومية:
بلــغ إمجــايل الطلبــة الدارســن باملــدارس احلكوميــة 564356 طالــب وطالبــة  يف العــام الدراســي 2017/2016م وبلــغ معــدل 

ارتفــاع  9.2 مابــن العامــن الدراســين  2014/2013 و 2017/2016م  .

شكل )7(: عدد الطلبة في المدارس الحكومية حسب الجنس في العامين ٢٠١4/٢٠١3م 
٢٠١7/٢٠١6م

 

املدارس اخلاصة:
ــام الدراســي 2014/2013م إىل 636  ومــع إرتفــاع أعــداد املــدراس اخلاصــة بالســلطنة مــن  468 مدرســة خاصــة يف الع
مدرســة يف العــام الدراســي 2017/2016م  موزعــة علــى حمافظــات الســلطنة  حتــت إشــراف وزارة التربيــة والتعليــم. فقــد 
بلــغ إمجــايل الطلبــة الدراســين باملــدارس اخلاصــة 103358 طالــب وطالبــة يف العــام الدراســي 2017/2016م مبعــدل 
ارتفــاع بلــغ  15.8 عــن العــام الدارســي 2014/2013م .ونالحــظ أن هنــاك فجــوة يف االلتحــاق للمــدارس اخلاصــة لصــاحل 

الذكــور 55% لــكال العامــن .

٢٠١4/٢٠١3م

٢٠١7/٢٠١6م

٢6٠١٨٢٢567٠95١6٨9١
٢٨3956٢٨٠4٠٠564356

اإلجمالي
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شكل )٨(: أعداد الطالب في المدارس الخاصة حسب الجنس خالل عامي ٢٠١4/٢٠١3م 
٢٠١7/٢٠١6م

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 2014/2013م و2017/2016م .

- نسب اإللتحاق بالصفوف )6-1(: 
نســب اإللتحــاق اإلمجــايل متقاربــة لــكال اجلنســن ، حيــث بلغــت للذكــور 101.3 يف العــام الدراســي 2014/2013م 
وارتفعــت بشــكل بســيط حيــث بلغــت 101.7 عــام 2017/2016م يف حــن بلغــت نســب االلتحــاق اإلمجــايل لإلنــاث 101.5 
يف عــام 2014/2013م و 101.2 للعــام الدراســي 2017/2016م ، وكذلــك نســب اإللتحــاق الصــايف ظلــت متســاوية تقريبــا 

خــالل الفتــرة ذاهتــا .

٢٠١4/٢٠١3م

٢٠١7/٢٠١6م

4٨٨9٨4٠377٨9٢75
56676466٨٢١٠335٨

اإلجمالي



27

- نسب اإللتحاق بالصفوف )9-7(:
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع نســب االلتحــاق اإلمجــايل خــالل العامــن 2014/2013م 2017/2016م  حيــث ارتفعــت نســبة 
اإللتحــاق اإلمجــايل للذكورمــن 99.6 يف العــام الدراســي 2014/2013م إىل 103.1عــام 2017/2016م ، وكذلــك نســب 
ــا  ــام الدراســي 2014/2013م إىل 101 يف عــام 2017/2016م ، كم ــاث ارتفعــت مــن 99 يف الع االلتحــاق اإلمجــايل لإلن

تشــر البيانــات أيضــا إىل أن هنــاك إرتفــاع يف نســب االلتحــاق الصــايف لــكال اجلنســن.

- نسب اإللتحاق بالصفوف )12-10(: 
نســب االلتحــاق اإلمجــايل للذكــور ظلــت متســاوية حيــث شــكلت نســبة 96.3 يف العــــــــــام الدراســي 2014/2013م وبلغــت 
96.7 يف 2017/2016م ، يف حــن كان هنــاك إرتفــاع بســيط لإلنــاث مــن 95.1 يف العـــــــام الدراســي 2014/2013م إىل 
96.4 يف 2017/2016م ، أمــا اإلرتفــــــاع األعلــى فقــد كان بنســــــب اإللتحــاق الصــايف لإلنـــــاث حيــث ارتفــع مــن 78.1 يف 

العــام الدراســي 2014/2013م اىل 82 يف 2017/2016م .

  
جدول )١(: نسب اإللتحاق اإلجمالي والصافي حسب الصفوف والجنس للعامي الدراسين ٢٠١4/٢٠١3م و٢٠١7/٢٠١6م

٢٠١7/٢٠١6 ٢٠١4/٢٠١3 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

96.١ 95.9 96.3 ١٠١.5 ١٠١.٢ ١٠١.7 96 95.6 96.3 ١٠١.4 ١٠١.5 ١٠١.3 الصفوف 
6-١

٨4.9 ٨6.٨ ٨3 ١٠٢.١ ١٠١ ١٠3.١ ٨3.١ ٨3.3 ٨٢.9 99.4 99 99.6 الصفوف 
9-7

79.3 ٨٢ 76.6 96.6 96.4 96.7 77.7 7٨.١ 77.3 95.6 95.١ 96.3 الصفوف 
١٠-١٢
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التعليم العايل : 
يعتــر التعليــم العــايل مــن الركائــز الــي أولــت هلــا الســلطنة أهتمامهــا ، فهــو يبــي أفــراد ذوي مؤهــالت ختصصيــة ، 

ــف اجلوانــب وتســهم يف النهــوض الفكــري والثقــايف لألفــراد .  ــة املجتمــع يف خمتل هتــدف إىل تنمي
وتشــر البيانــات بــأن نســب اإلنــاث اللــوايت مت قبوهلــم يف مؤسســات التعليــم العــايل أعلــى مــن الذكــور خــالل العامــن 
الدراســين 2014/2013و 2016/2015م . وبلــغ مؤشــر التكافــؤ بــن اجلنســن  1.1 لصــاحل اإلنــاث املقبــوالت مبؤسســات 

التعليــم العــايل .
وارتفعــت نســبة الذكــور املقبولــن مــن 38.8% اىل 46.2%  كمــا اخنفضــت نســب اإلنــاث مــن 61.1% يف العــام الدراســي 

2014/2013م  اىل 53.7% يف العــام الدراســي 2016/2015م .

شكل )9(: نسب المقبولين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس لعامي ٢٠١4/٢٠١3-٢٠١6/٢٠١5م

وإخنفضــت نســبة اخلرجيــن الذكــور مــن 44% مــن إمجــايل اخلرجيــن يف العــام الدراســي 2014/2013م إىل 40.7% يف 
العــام الدراســي 2016/2015م .ويف املقابــل ارتفعــت نســب اخلرجيــات اإلنــاث مــن 56% مــن إمجــايل اخلرجيــن يف العــام 
الدراســي 2014/2013م إىل 59.3% يف العــام الدراســي 2016/2015م .وبلــغ مؤشــر التكافــؤ بــن اجلنســن 1.4 لصــاحل 

اإلنــاث اخلرجيــات مبؤسســات التعليــم العــايل يف العــام الدراســي 2016/2015م .

٢٠١4/٢٠١3م

٢٠١6/٢٠١5م

3٨.٨6١.٢١٠٠
46.353.7١٠٠

اإلجمالي
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يجين في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس لعامي ٢٠١4/٢٠١3-٢٠١6/٢٠١5م شكل )١٠(: أعداد الخر

ــاث إىل أن مــن  ــم العــايل، أشــارت  31.5% مــن اإلن ــات مســح اخلرجيــن 2017م الصــادر عــن وزارة التعلي وحســب بيان
أســباب عــدم احلصــول علــى وظيفــة هــو عــدم توفــر وظائــف شــاغرة مناســبة للتخصــص وهــي األعلــى عــن األســباب األخــرى  

لــكال اجلنســن .

٢٠١4/٢٠١3م

٢٠١6/٢٠١5م

9٢١6١١747٢٠963
9699١4١3١٢3٨3٠

اإلجمالي



يعــرض هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات الصحــة والصحــة اإلجنابيــة ،حيــث 
مت عــرض إحصائيــات املواليــد والوفيــات واألمــراض و بعــض اخلدمــات 

الصحيــة والتثقيفيــة للصحــة اإلجنابيــة.

)٢٠١3-٢٠١7م(

الفصل الثالث: الصحة
والصحة اإلنجابية
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شــهد القطــاع الصحــي تطــورا ملحوظــا خــالل الســنوات املاضيــة حيــث انتشــرت املستشــفيات واملراكــز الصحيــة يف مجيــع 
حمافظــات الســلطنة وتوفــرت الكــوادر الطبيــة املختصــة وتطــورت اخلدمــات الطبيــة حيــث بلــغ عــدد املستشــفيات 66 
مستشــفى عــام 2013م، وارتفــع إىل 76 مستشــفى عــام 2017م. وارتفعــت أعــداد املراكــز الصحية والعيادات واملســتوصفات 
الطبيــة احلكوميــة مــن 245 يف عــام 2013م إىل 269 عــام 2017م .  كمــا ارتفعــت أعــداد العيــادات اخلاصــة مــن 1.026 
يف عــام 2013م إىل 1.215 يف 2017م .وهنــاك ارتفــاع مبعــدل 19.3 يف أعــداد األطبــاء حيــث بلــغ عددهــم 7.673 طبيــب 

يف عــام 2013 م ووصــل إىل 9.155 طبيــب يف عــام 2017م .

الصحة: 
- العمر املتوقع عند الوالدة:

إن التطــور امللحــوظ يف مؤشــر توقــع احليــاة عنــد الــوالدة يعــر عــن احلالــة الصحيــة اجليــدة وإنعــكاس اخلدمــات الصحيــة 
ــغ العمــر املتوقــع للذكــور74.8 ســنة  يف كال العامــن 2013و 2017م . يف حــن ارتفــع  بالســلطنة علــى الســكان ، حيــث بل

العمــر املتوقــع الإلنــاث مــن 78.5 ســنة يف عــام 2013م اىل 79.2 ســنة  يف عــام 2017م .
ويتوقــع أن تعيــش اإلنــاث  العمانيــات مــا يقــارب أربــع ســنوات أكثــر مــن الذكــور العمانيــن ، ويعتــر هــذا املؤشــر طبيعــى يف 

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

- املواليد والوفيات:
أرتفعــت أعــداد املواليــد األحيــاء لــكال اجلنســن  يف عامــي الدراســة ، وظلــت نســبهم متســاوية يف عامــي 2013-2017م 

)51% مــن املواليــد األحيــاء ذكــور ، و49% إنــاث( . 
ــام  ــا لع ــدل متقارب ــكل 1.000مــن الســكان يف عــام 2013م وظــل املع ــود حــي ل ــد اخلــام 33.8 مول ــدل املوالي ــغ مع ــا بل كم

2017م  حيــث بلــغ  33.5 مولــود حــي لــكل 1.000مــن الســكان.

الصحة والصحة اإلنجابية
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شكل )١١(: أعداد المواليد العمانيين حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م .

إن معــدل الوفيــات اخلــام ظــل ثابتــً مبعــدل 2.9 وفــاة لــكل 1.000 مــن الســكان لــكال العامــن ) 2013-2017م(، يف حــن 
بلــغ أعــداد املتوفــن مــن الذكــور 3.860 حالــة وفــاة يف 2013م  ليصــل إىل 4.266 حالــة وفــاة  يف عــام  2017م ، و 2.420 

حالــة وفــاة لإلنــاث يف عــام 2013م إىل 2.973 حالــة يف 2017م . 

األمراض:
- االيدز:

أٌنشــئ الرنامــج الوطــى ملكافحــة  مــرض العــوز املناعــى املكتســب )األيــدز ( يف عــام 1987 م ، ويعمــل علــى احلــد مــن 
انتشــار عــدوى فــروس اإليــدز ، كمــا يعمــل علــى حتســن األوضــاع الصحيــة والبدنيــة والنفســية واالجتماعيــة للمصابــن 

واحلــد مــن مضاعفــات املــرض.
ــة لتصــل إىل )150( حالــة يف عــام 2017م ،ارتفــع عــدد الذكــور مــن 75  ــغ عــدد املصابــن  عــام 2013م )103(  حال بل
حالــة يف عــام 2013م ليصــل إىل 103 حالــة  يف عــام 2017م ، وكذلــك أعــداد اإلنــاث مــن 28 حالــة يف عــام 2013م إىل 
48 حالــة يف 2017م . يف حــن اخنفضــت أعــداد الوفيــات الناجتــة عــن فــروس األيــدز مــن 31 حالــة وفــاة للذكــور إىل 21 

حالــة يف عــام 2017م ، وكذلــك اإلنــاث مــن 10 حــاالت إىل 5 حــاالت يف عــام 2017م . 

359434١٢3٠

3743٠4٢79٠٨4٠٢٠ 73373

٢٠١3٢٠١7
اإلناث الذكور



35

- السكرى: 
تشــر البيانــات إىل ارتفــاع عــدد احلــاالت املســجلة مــن 4949 حالــة جديــدة مســجلة يف عــام 2013م، إىل 6.061 حالــة 

يف 2017م، حيــث بلــغ معــدل اإلرتفــاع 22.0 خــالل العاميــي 2013-2017م .
واخنفضــت نســبة الذكــور املصابــن مبــرض الســكري مــن  49%  مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2013م إىل 47%  مــن 
إمجــايل املصابــن يف عــام 2017م ، يف حــن ارتفعــت نســبة اإلنــاث املصابــات مــن 51%  مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 

ــن يف عــام 2017م . 2013م إىل53%  مــن إمجــايل املصاب

شكل )١٢(: أعداد الحاالت المسجلة حسب الجنس للمصابين بمرض السكري خالل عامين ٢٠١3-٢٠١7م

الصحة اإلجنابية:
الرعاية أثناء فترة احلمل :

ارتفعــت أعــداد النســاء املســجالت يف عيــادات رعايــة احلوامــل بنســبة  7% خــالل العامــن 2013-2017م ، حيــث بلــغ 
أعــداد النســاء املســجالت 83.482 يف عــام 2013م مرتفعــً عددهــم إىل 89.336 يف 2017م .كمــا أن هنــاك اخنفــاض 
يف نســبة اللــوايت راجعــن عيــادات احلوامــل 4 مــرات أو أكثــر مــن 79% يف عــام 2013م إىل 77% يف عــام 2017م . كمــا أن 

٢٠١3٢٠١7

٢5٢٢ ٢4٢7

4949

3١9٨ ٢٨63

6٠6١
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نســبة تغطيــة األمهــات الــاليت تلقــن رعايــة أثنــاء محلهــن تصــل إىل أكثــر مــن 99% يف 2017م.
ــة احلوامــل 22.6 % يف عــام 2013م وارتفعــت إىل  ــادات رعاي ــدم  للنســاء املســجالت يف عي وبلغــت نســبة حــاالت فقــر ال

26.7% يف عــام 2017م .
كما أن حاالت مرض السكري لدى احلوامل قد ارتفعت من 5% يف عام 2013م إىل 15% يف عام 2017م 

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

ــل واألســرة . ــع املســتوى الصحــى للطف ــة ورف ــاع اخلصوب ــة بإرتف ــات املتعلق األمــراض والوفي
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع نســبة املتــرددات اجلــدد لعيــادات املباعــدة بــن الــوالدات حــوايل 7 % مــا بن عامــي 2013-2017م 

كمــا أن النســاء يف الفئــة العمريــة 30-39 ســنة هــَن األكثــر تــرددًا علــى عيــادات املباعــدة خــالل عامــي 2013-2017م . 

ية لعامي ٢٠١3-٢٠١7م شكل )١3(: أعداد المترددات على عيادات المباعدة بين الوالدات حسب الفئات العمر

٢٠١3٢٠١7
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وفيات األطفال الرضع واألطفال دون اخلامسة :
ــر  ــوالدة ومــدى توف ــاء احلمــل و ال ــال الرضــع مــن املمكــن أن تعكــس مــدى صحــة األمهــات أثن ــات األطف إن  معــدالت وفي
اخلدمــات الصحيــة لــألم والطفــل . حيــث بلــغ معــدل وفيــات األطفــال الرضــع 9.8 لــكل 1.000 مولــود حــي يف عــام 
2013م، واخنفــض ليصــل إىل 9.5 يف عــام 2017م . واخنفــض معــدل وفيــات األطفــال أقــل مــن مخــس ســنوات مــن  11.8 

لــكل 1.000 مولــود حــي يف عــام 2013م إىل 11.6 يف عــام 2017 م .

يف عام 1987م مت تعميم وتطبيق خدمات رعاية صحة األمومة والطفولة 
علــى املســتوى الوطــي ومــن أهدافهــا توفــر الرعايــة املتكاملــة لألمهــات 
وأطفاهلــن لرفــع مســتوى صحــة كل مــن األم والطفــل وكذلــك خفــض 

املراضــة والوفيــات يف كليهــم.

شكل )١4(: أعداد وفيات األطفال الرضع واألطفال دون الخامسة حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

377 4٢3
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وفيات األمهات : 
حســب منظمــة الصحــة العامليــة  تعــرف وفيــات األمهــات بأهنــا الوفيــات الناجتــة عــن الــوالدة لغايــة 42 يومــاًا مــن  حــدوث 

الــوالدة.
لــكل   12 مــن  املعــدل  ارتفــع  حيــث   ، 2013-2017م  الفتــرة  خــالل  متذبذبــة  األمهــات  وفيــات  بــأن  البيانــات  وتشــر 

. 2017م  عــام  يف  حــي  100.000مولــود  لــكل   20 إىل   ليصــل  2013م  يف  حــي  100.000مولــود 

شكل )١5(: معدل وفيات األمهات لكل ١٠٠.٠٠٠مولود حي خالل الفترة ٢٠١3-٢٠١7م
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وفيات األجنة : 
لقــد بــدأ اإلبــالغ عــن وفيــات األجَنــة خــالل عــام 1999م  يف حماولــة للتعريــف بالعوامــل اخلطــرة والــى قــد تكــون ســبباًا 
يف وفــاة األجنــة ، حيــث بلــغ عــدد وفيــات األجنــة  530 وفــاة يف عــام 2017م ، كمــا أن هنــاك  العديــد مــن العوامــل املؤديــه 

لوفــاة األجنــة كعوامــل األمومــة وعوامــل خاصــة باألجنــة ومنــط الزيــارات لعيــادات احلوامــل وهــي بالتفصيــل كاأليت :

1- عوامل األمومة :
كمــا تشــرالبيانات أن 20.6 %  مــن وفيــات األجنــة كان بســبب الســكري و18.1%بســبب ضغــط الــدم الناتــج عــن احلمــل 

احلــايل لــألم و 22.1% بســبب قرابــة األبويــن .

2- عوامل خاصة باالجنة :
بلغت نسبة وفيات األجنة بسبب التشوهات اخللقية %11.5 

3- منط الزيارات لعيادات احلوامل :
نســبة النســاء الــاليت قمــن بزيــارة عيــادات  احلوامــل  4 زيــارات فأكثــر  66.8% ، وأن 9.1% مل يــزرن العيــادات يف 

األســابيع األربعــة األخــرة مــن احلمــل .



يشــمل هــذا الفصــل علــى  بيانــات املشــتغلن  العمانيــن يف القطــاع العــام 
واخلــاص، و النشــطن اقتصاديــا حســب اجلنــس  ومعــدل الباحثــن 

عــن عمــل.
ــات احلرفيــن حســب املحافظــات ، واملســتفيدين  ــى بيان كمــا يشــمل عل

مــن متويــل صنــدوق الرفــد .

)٢٠١3-٢٠١7م(

الفصل الرابع: القوى 
العاملة
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املشتغلني:
تعتــر املــوارد البشــرية أحــد أهــم الركائــز األسياســية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واســتدامتها ومــن أهــم املقومــات الرئيســية 

لصقــل وحتريــك القــدرات وتنميــة الكفــاءات البشــرية .
وتوجهــت حكومــة الســلطنة لتوفــر فــرص العمــل لكافــة فئــات املجتمــع ويف كافــة املجــاالت، ومنــت القــوى العاملــة مبعــدالت 

متســارعة خــالل االعــوام املاضيــة. ولقــد متكنــت املــرأة مــن العمــل والدخــول إيل مجيــع قطاعــات العمــل. 
وقــد ارتفعــت نســبة اإلنــاث املشــتغالت مــن 31% مــن إمجــايل املشــتغلن العمانيــن يف القطاعــن العــام واخلــاص  يف عــام 
2013م  إىل 33% يف عــام 2017م واخنفضــت نســبة الذكــور املشــتغلن مــن 69% مــن إمجــايل املشــتغلن العمانيــن يف 

القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف عــام 2013م  إىل 67% يف عــام 2017م .
ولقد بلغ مؤشر التكافؤ بن اجلنسن يف القوى العاملة 0.44 لصاحل الذكور يف عام 2017م .

شكل )١6(: أعداد المشتغلين العمانيين حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

القوى العاملة

اإلناث الذكور
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- القطاع العام احلكومي: 
تشــر البيانــات إىل ارتفــاع نســبة العمانيــن يف القطــاع احلكومــي حــوايل 8 درجــات مئويــة  بــن عامــي 2013-2017م  
ــاث مــن 40% مــن إمجــايل املشــتغلن بالقطــاع احلكومــي يف عــام 2013م إىل 41% يف عــام 2017م . وارتفعــت نســبة اإلن

و بلغــت نســبة الذكــور يف القطــاع احلكومــي 59.5% مــن إمجــايل املشــتغلن العمانيــن بالقطــاع احلكومــي يف عــام 2013م 
و اخنفضــت حبــواىل 0.8 %  يف  عــام 2017م . 

وظلــت نســبة النســاء العمانيــات شــاغالت الوظائــف اإلدرايــة  باخلدمــة املدنيــة ثابتــة )21%( لــكال العامــن 2013-2017م  
والذكــور 79% مــن إمجــايل شــاغلن الوظائــف .

وبلغــت  نســبة اإلنــاث املعينــات اجلــدد يف القطــاع احلكومــي 61% والذكــور 39% مــن إمجــايل العمانيــن املعينــن اجلــدد يف 
عــام 2017م .

شكل )١7(: أعداد المشتغلين العمانيين بالقطاع الحكومي حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

اإلناث الذكور
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- القطاع اخلاص:

القطاع اخلاص هو أحد الركائز األساسية يف التنمية سواء مبفهومها 
اإلقتصادي الذي يتمثل يف تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واملال 

واإلقتصاد بشكل عام أو مبفهومها االجتماعي الذي يتجلى يف تنمية املوارد 
البشرية وتدربيها وتأهيلها وصقل مهاراهتا العلمية والعملية ..

 من الكلمة السامية حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيداملعظم يف اإلنعقاد السنوي 
ملجلس عمان يف 12 نوفمرب 2012م 

للقطــاع اخلــاص دور كبــريف التنميــة واإلزدهــار وهــو شــريك للحكومــة يف صياغــة وتنفيــذ خطــط وبرامــج التنميــة الوطنيــة 
ولقــد توجهــت احلكومــة يف الفتــرة املاضيــة لتعمــن العمانيــن يف القطــاع اخلــاص ، كمــا أن قانــون العمــل قــد خصــص بنــد 
لتشــغيل األحــداث والنســاء، حيــث القــت املــرأة العديــد مــن التســهيالت يف القطــاع اخلــاص .وتشــر البيانــات إىل إرتفــاع 
العمانيــن بالقطــاع اخلــاص بنســبة 31.2 بــن عامــي 2013-2017م .واخنفضــت نســبة الذكــور مــن79% عــام 2013م مــن 
إمجــايل املشــتغلن بالقطــاع اخلــاص إىل 75 % يف عــام 2017م ، يف حــن ارتفعــت نســبة اإلنــاث مــن 21% إىل 25% لنفــس 
الفتــرة . وبلــغ مؤشــر التكافــؤ بــن اجلنســن يف القطــاع اخلــاص 0.3 لصــاحل الذكــور  يف عــام 2017م . وتشــر البيانــات 
بــأن النســاء العمانيــات يشــاركن يف مجيــع  املجموعــات املهنيــة بالقطــاع اخلــاص والنســبة األعلــى باملهــن الكتابيــة حيــث 
بلغــت نســبتهن 46% مــن إمجــايل اإلنــاث باملهــن األخــرى  يف عــام 2017م .وشــكلت اإلنــاث 25% مــن مديــرو اإلدارة العامــة 

واألعمــال يف عــام 2017م .
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شكل )١٨(: أعداد المشتغلين بالقطاع الخاص حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

املسجلون يف صناديق التقاعد: 
ارتفعــت أعــداد املتقاعديــن املســجلن يف صناديــق التقاعــد بنســبة 32.5% بــن عامــي 2013م -2017م؛ حيــث اخنفضــت  
نســبة الذكــور املتقاعديــن مــن  90% عــام 2013م إىل 85% عــام 2017م ، وارتفعــت نســبة اإلنــاث مــن 10% يف عــام 2013م 

إىل 15% عــام 2017م . 
كمــا تشــر البيانــات بــأن هنــاك ارتفاعــاًا يف أعــداد اإلنــاث الــاليت  تركــن اخلدمــة بســبب اإلســتقالة حيــث ارتفعــت نســبتهن 

23% عام 2013م إىل 46% عام 2017م .

شكل )١9(: أعداد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م 

                                           

اإلناث الذكور
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الباحثون عن عمل: 
تشــر البيانــات إىل أن معــدالت الباحثــات اإلنــاث أعلــى عــن الذكــور، حيــث بلــغ معــدل الذكــور الباحثــن عــن عمــل %0.7 
ــوى العاملــة يف عــام 2017م. وحســب  ــاث بالق ــة، واإلنــاث 6.9 % مــن إمجــايل اإلن ــوى العامل مــن إمجــايل  الذكــور بالق

الفئــات العمريــة فــإن الفئــة العمريــة )15-24 ( هــي األعلــى يف البحــث عــن عمــل  .

ية و الجنس في عام ٢٠١7م شكل )٢٠(: معدالت الباحثين عن عمل العمانيين حسب الفئات العمر

 

احلرفيون:
تقــوم اهليئــة العامــة للصناعــات احلرفيــة 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 وتتدريــب ودعــم هــذه الصناعــات .
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع أعــداد احلرفيــن مــن 11.027 يف عــام 2013م إىل 21.142 يف عــام 2017م ، وخــالل الفتــرة 

املذكــورة فــإن أعــداد النســاء احلرفيــات هــي األعلــى ، حيــث بلغــت نســبتهن 88% كال العامــن مــن إمجــايل احلرفيــن .

١4.6

٢.٨

١4.9

١
5.4

٠.3٢.3٠.3٠.٢٠.٨
٢4-١5٢9-٢534-3٠39-354٠+

اإلناث الذكور
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جدول )٢(: أعداد الحرفييين حسب المحافظات والجنس  في عامي ٢٠١3-٢٠١7م

٢٠١7 ٢٠١3 األعوام

االجمالي  انثى ذكر االجمالي انثى ذكر المحافظة

347٠ 3١79 ٢9١ ١٢46 ١١34 ١١٢ شمال الباطنة 

١٢57 93٠ 3٢7 43٢ 3١١ ١٢١ جنوب الباطنة 

٢٠6 ١١9 ٨7 ١99 ١5١ 4٨ البريمي

٢٠٢٨ ١545 4٨3 ٨7٨ 667 ٢١١ الداخلية

4735 43١٨ 4١7 ١7١٠ ١53٢ ١7٨ شمال الشرقية 

5١٠ 43١ 79 ٢٠6 ١77 ٢9 جنوب الشرقية

444 333 ١١١ ٢46 ١94 5٢ الظاهرة

١33١ ١٢3٨ 93 77٨ 73١ 47 الوسطى

63٢5 5٨5١ 474 4949 46٠3 346 ظفار

4٨5 399 ٨6 ١74 ١47 ٢7 مسقط

35١ ٢66 ٨5 ٢4٠ ١٨٢.4 57.6 مسندم

٢١١4٢ ١٨6٠9 ٢533 ١١٠٢7 975٨ ١٢69 المجموع
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صندوق الرفد: 
يســاهم صنــدوق الرفــد يف التنميــة االقتصاديــة بالســلطنة مــن حيــث دعمــه للمشــاريع التجاريــة  للشــباب العمــاين وإفتتــاح 

مشــاريعهم اخلاصــة .
ومنــذ إفتتــاح صنــدوق الرفــد يف عــام 2014م بلــغ عــدد املســتفيدين 2029 مســتفيدا ، شــكّل الذكــور 70% و  شــكلت اإلنــاث 

املســتفيدات  30% حــى عــام 2017م .
وتشــر البيانــات بــأن  أعلــى نســبة لإلنــاث املســتفيدات بالدعــم التمويلــي هــن يف حمافظــة مســقط حيــث بلغــت نســبتهن 

ــة باملحافظــات األخــرى . تليهــا حمافظــة ظفــار 15.6% عــام 2017م . 38.6% مــن إمجــايل النســاء املســتفيدات مقارن

يع النسبي لإلناث المستفيدات من الدعم التمويلي لصندوق الرفد حسب المحافظات حتى عام ٢٠١7م١  خريطة )٢(: التوز

1 املصدر: صندوق الرفد

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

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

7,١
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يشــمل هــذا الفصــل علــى اخلدمــات االجتماعيــة الــى تقدمهــا الســلطنة  
ــة  ــك املســتفيدين مــن الضمــان اإلجتماعــي ، وبرامــج احلماي ــال ذل مث
العمانيــة  املــرأة  مجعيــات  توزيــع  يتضمــن  للنســاء،كما  تقــدم  الــى 
وتوزيعهــم حســب املحافظــات، وأعــداد مركــز التنميــة الريفيــة، كمــا 
يســتعرض الفصــل احلالــة اإلجتماعيــة مــن وثائــق الــزواج وشــهادات 

الطــالق، كمــا يتضمــن بيانــات حاملــي بطاقــة معــاق.

)٢٠١3-٢٠١7م(

الفصل الخامس: الوضع 
اإلجتماعي
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الضمان األجتماعي:
يعتــر الضمــان االجتماعــي أحــد وســائل األمــن االجتماعــي الــى تكفــل لألســر واألفــراد تلبيــة احتياجاهتــم األساســية 

ويضمــن هلــم العيــش الكــرمي و ذلــك  وفقاًاللمرســوم ســلطاين )رقــم87\ 84 (.
ولقــد اخنفــض إمجــايل  األفــراد املســتفيدين مــن الضمــان االجتماعــي مــن 184924 فــرداًا مســتفيداًا يف عــام 2013م إىل 

. 152129
وتشــر البيانــات كذلــك إىل اخنفــاض يف أعــداد احلــاالت  املســتفيدة مــن الضمــان اإلجتماعــي مــن 84631 حالــة مســتفيدة 
يف عــام 2013م إىل 79487 حالــة مســتفيدة يف 2017م،ومــن املمكــن أن تكــون أحــد أســباب اخنفــاض احلــاالت هــو متكــن 
األفــراد واألســر اقتصاديــا  للخــروج مــن مظلــة الضمــان اإلجتماعــي ،وذلــك بتمويلهــا ودعمهــا إلقامــة مشــاريعهم اخلاصــة 

يف مناطقهــم أو إجيــاد فــرص عمــل  هلــم حيــث توفــرت 756 فرصــة ألبنــاء أســر الضمــان اإلجتماعــي يف عــام 2017م . 
بلغــت نســبة اإلنــاث املســتفيدات مــن الضمــان اإلجتماعــي 59% مــن إمجــايل املســتفيدين يف عــام 2017م مرتفعــة عــن عــام 

2013م حيــث شــكلن اإلنــاث حينهــا حــواىل  %58 .
يف حــن بلغــت نســبة الذكــور 41% عــام 2017م منخفضــة بنســبة 1% عــن الذكــور املســتفيدين عــام 2013م.حيــث بلغــت 
ــى يف كال  ــاث املســتفيدات مــن الضمــان اإلجتماعــي هــي األعل ــك إىل أن حصــة اإلن ــات كذل نســبتهن 42%، وتشــر البيان
العامــن، إذ أن مــا نســبته14% مــن املســتفيدات هــن مطلقــات و7% هــن أرامــل و3% البنــت غــر متزوجــة عــام 2017م.

الحماية اإلجتماعية
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جدوال )3( : أعداد األسر المستفيدة من الضمان اإلجتماعي ونسبة اإلناث المستفيدات خالل الفترة ٢٠١3-٢٠١7م

احلماية 
- العضل1: 

تشــر اإلحصــاءات إىل ارتفــاع أعــداد اإلنــاث الــى مت حتويلهــم مــن املحكمــة العليــا إىل دار الوفــاق بــوزارة التنميــة 
اإلجتماعيــة مــن 34 حالــة عضــل بعــام 2013م إىل 49 حالــة يف عــام 2017م .وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع يف أعــداد الُعّضــل 
مبحافظــي مســقط وجنــوب الباطنــة ، فقــد ارتفعــت يف مســقط مــن 8 دعــاوى يف عــام 2013م  إىل 17 يف عــام  2017م 

و مــن 3 دعــاوى مبحافظــة جنــوب الباطنــة يف عــام 2013م إىل 10 يف عــام 2017م .
يف حــن أن حمافظــة الوســطى ومســندم  مل  يتــم تســجيل أي حالــه لدعــاوى الُعّضــل يف عامــي 2013م و2017م . ومل يتــم 

تســجيل أي حالــة يف حمافظــة الرميــي يف عــام 2017م

1  هو منع الوىل للبنت أو املراة من التزوج بكفئها أذا رغب كل منهما يف ذلك. 

٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7

٨463١٨49١9٨4644٨١94٢794٨7

%57.6%57.4%57.7%5٨.3%59

أعداد األسر  
المستفيدين

السنوات

نسبة اإلناث 
المستفيدات
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ل والتى تم تحويلهن من المحكمة العليا إلى دار الوفاق لعامي ٢٠١3-٢٠١7
ّ

خريطة )3(: أعداد اإلناث الُعض

        

٢٠١3
٢٠١7

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

٠
٠

4
٠

١
4

١
٢

١
١

٠
٠

١٠
١١

3
١٠

٨
١7

5
١

١
3

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

دعاوي العضل 

34
49
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اإلرشاد واإلستشارات األسرية :
يتــم تقــدمي خدمــات اإلرشــاد واإلستشــارات كإحــدى اخلدمــات الــى تقــوم هبــا وزارة التنميــة االجتماعيــة  حيــث يتــم تقــدمي 
اخلدمــات اإلرشــادية اإلستشــارية عــن طريــق اإلرشــاد باملقابلــة أو عــن طـــريق خدمــة اإلستشــارات األســرية اهلاتفيــة ، ويتم 
تلقــى ودراســة إستشــارات املواطنــن فيمــا يتعلــق مبشــكالهتم  ســواء النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ومعاونتهــم علــى 
إجيــاد احللــول املناســبة2 .وارتفعــت عــدد احلــاالت مــن 22 حالــة يف عــام 2013 م إىل 63 حالــة يف عــام 2017م . ويف كال 
العامــن كانــت نســبة االنــاث هــى  األعلــى ، حيــث ارتفعــت أعــداد حــاالت اإلنــاث مــن 20حالــة بعــام 2013م اىل 57 حالــة 

عــام 2017م ، يف حــن كانــت أعــداد الذكــور قليلــة: حالتــن يف عــام 2013م و 6 حــاالت يف عــام 2017م . 
ولقــد ارتفعــت أعــداد اإلنــاث املعرضــات لإلســاءة والــاليت مت إحتوائهــن يف دار الوفــاق بأمــر قضائــي ،  مــن إمــرأة يف عــام 

2014م إىل 5 نســاء يف عام 2017م 

شكل )٢١(: الحاالت المعروضة لإلرشاد واالستشارات األسرية حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

دار الرعاية االجتماعية للمسنني بالرستاق : 
تــأوي هــذه الــدار األشــخاص املســنن والعجــزة الســيما الذيــن ال يوجــد لديهــم معيــل مــن أقارهبــم يقــوم برعايتهــم وخدمتهم 
وتلبيــة احتياجاهتــم احلياتيــة واالجتماعيــة ، وتنــدرج  هــذه الــدار حتــت اخلدمــات املقدمــة للمســنن مــن وزارة التنميــة 

االجتماعيــة .
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع أعــداد الــزالء مــن املســنن يف الــدار مــن 19 مســن عــام 2013م إىل 38 مســن بعــام 2017م  

2 التقرير السنوى لوزارة التنمية األجتماعية 2017م

٢٢63

٢٢٠657

٢٠١3٢٠١7
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كمــا تشــر البيانــات بــأن الــزالء الذكــور هــم األعلــى يف كال العامــن، حيــث بلــغ عددهــم )16( يف عــام 2013م إىل 28 
مســن يف عــام 2017م ؛ يف حــن بلــغ عــدد اإلنــاث املســنات )3( يف عــام 2013م وارتفــع إىل 10 مســنات يف عــام 2017م .

ــى للمســنن الذكــور  الــزالء  ــة الزواجيــة للمســنن بالــدار يف عــام 2017م فــأن النســبة األعل وإذا مــا تتطرقنــا إىل احلال
بالــدار مل يســبق هلــم الــزواج )بنســبة 64%( مــن إمجــايل الــزالء الذكــور  بالــدار عــام 2017م ؛ أمــا اإلنــاث فكانــت النســبة 

األعلــى لألرامــل بنســبة 50% مــن إمجــايل الــزالء اإلنــاث بالــدار عــام 2017م .

الشكل )٢٢( : المسنين المستفيدين من دار  الرعاية االجتماعية بالرستاق حسب الجنس لعامي٢٠١3- ٢٠١7م

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 األســري3  .
وتشــر البيانــات بــأن هنــاك تراجــع يف حــاالت الــزواج خــالل الفتــرة مــا بــن عامــي 2013-2017م حيــث بلــغ عــدد وثائــق 

الــزواج يف عــام 2013م 28515 وثيقــة واخنفضــت إىل 22284 وثيـــقة يف عــام 2017م .

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

٢٠١3٢٠١7

١63

١9

٢٨١٠

3٨
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شكل )٢3(: وثائق الزواج حسب المحافظات في عامي٢٠١3- ٢٠١7م

 

 

وثائق الزواج 
٢٠١7

وثائق الزواج 
٢٠١3 المحافظات

3٨7١ 474٠ مسقط 

٢٢5٠ ٢4٨٠ ظفار 

٢٠6 333 مسندم 

533 6٨3 البريمي 

٢9٢4 3٨5٨ الداخلية

4397 67٠9 شمال الباطنة 

3٠٢٨ 333١ جنوب الباطنة 

١٨٢٨ ٢١49 جنوب الشرقية 

١6٨4 ٢٢7٠ شمال الشرقية 

١3٨5 ١745 الظاهرة 

١7٨ ٢١7 الوسطى 

٢٢٢٨4 ٢٨5١5 اإلجمالي  

وثائق الزواج

 وسجلت محافظة شامل الباطنة أعىل عدد لوثائق الزواج خالل العامني 2013-2017م ، يف حني تم تسجيل أقل وثائق للزواج يف محافظة 

الوسطى حيث بلغ عدد الوثائق 217 يف عام 2013م وانخفـضت إىل 178 وثيقة يف عام 2017م .
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تشــر البيانــات بــأن زواج العمــاين مــن وافــدة قــد ارتفــع  خــالل عامــي الدراســة، حيــث بلــغ 248 وثيقــة عــام 2017م مقارنــة 
188 وثيقــة عــام 2013م .

شكل )٢4(: وثائق الزواج حسب الجنسية لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

٢٠١3٢٠١7
الجنسية

عماني + عمانية

عماني + خليجية

خليجي + عمانية

عماني + وافدة

وافد + عمانية

وافد + وافدة

االجمالي

٢769١

٨٨

٢44

١٨٨

63

٢4١

٢٨5١5

٢١4٢٢

١٠9

١6٠

٢4٨

54

٢9١

٢٢٢٨4
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وتشــر نتائــج اســتطالع رأي العمانيــن حــول أهــم حتديــات الــزواج يف عــام 2018م، هبــدف التعــرف علــى متوســط الســن 
ــزواج الرجــل 25 ســنة،  ــإن متوســط الســن املناســب ل ــرأة يف رأي املشــاركن باالســتطالع، ف ــزواج الرجــل وامل املناســب ل

بزيــادة قدرهــا 2.3 ســنة عــن متوســط الســن املناســب لــزواج املــرأة )22( ســنة .
وعن سؤال األفراد عن أسباب تأخر سن الزواج وفكانت النتائج كالتايل :

- جاء غالء املهور كأول األسباب الى تؤدي إىل تأخر سن الزواج بنسبة %36.
- غال املعيشة )عدم القدرة على حتمل مصاريف املعيشة( كثاين أهم األسباب بنسبة %31.

- كان ثالث األسباب تأخر سن الزواج هو قلة الوظائف أو تأخر احلصول على وظيفة بنسبة %30.

وتشــراإلحصاءات  إىل  إرتفــاع حــاالت الطــالق يف الســلطنة بنســبة 8.9% خــالل العامــن 2013-2017م ؛ حيــث بلــغ عــدد 
وثائــق الطــالق 3550 وثيقــة يف عــام 2013م وارتفعــت إىل 3867 وثيقــة يف 2017م .

وعلــى مســتوى املحافظــات فــإن حمافظــة مســقط هــي األعلــى بــن باقــي املحافظــات يف كال العامــن 2013-2017م. كمــا 
نالحــظ كذلــك بأنــه مت تســجيل أقــل حــاالت للطــالق يف حمافظــة مســندم يف كال العامــن أيضــا. 

٢٠١7م٢٠١3م

معدل الزواج العام = 9.4
معدل الزواج الخام = 7.4

معدل الزواج العام = 6.3
معدل الزواج الخام = 4.9

٢٠١7م٢٠١3م

معدل الطالق العام = ١.٢
معدل الطالق الخام = 9.٠

معدل الطالق العام = ١.١
معدل الطالق الخام = ٠.٨
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شكل )٢5(: وثائق الطالق حسب المحافظات في عامي٢٠١3- ٢٠١7م

وثائق الطالق  
٢٠١7

وثائق الطالق  
٢٠١3 المحافظات

٨5٨ ٨٢6 مسقط 

6٢٠ 53٠ ظفار 

3٠ ٢٠ مسندم 

١44 ١33 البريمي 

3٢7 ٢٨4 الداخلية

7٢١ 575 شمال الباطنة 

3٢5 36٢ جنوب الباطنة 

37١ 4٠4 جنوب الشرقية 

٢٢7 ٢3٢ شمال الشرقية 

١٨7 ١١7 الظاهرة 

57 67 الوسطى 

3٨67 355٠ اإلجمالي  

وثائق الطالق
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وبالنســبة حلــاالت الطــالق حســب اجلنســية فــإن هنــاك ارتفــاع يف نســبة طــالق العمــاين مــن الوافــدة، حيــث بلغــت حــاالت 
الطــالق بــن عمــاين ووافــدة 65 حالــة يف عــام 2013م وارتفعــت إىل 148 حالــة  يف عــام 2017م .

شكل )٢6(: وثائق الطالق  حسب الجنسية لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

٢٠١3٢٠١7
الجنسية

عماني + عمانية

عماني + خليجية

خليجي + عمانية

عماني + وافدة

وافد + عمانية

وافد + وافدة

االجمالي

33١9

٢5

47

65

١٨

76

355٠

35٢5

٢9

4٢

١4٨

٢١

١٠٢

3٨67
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حاملو بطاقة معاق :  
ــد مــن الرامــج واخلدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك لتمكينهــم يف املجتمــع ولتمكينهــم مــن  هنــاك العدي
اإلعتمــاد علــى أنفســهم دون احلاجــة لألخريــن . ومــن اخلدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بطاقــة معــاق والــى 

حيصــل مــن خالهلــا الشــخص املعــاق علــى العديــد مــن اخلدمــات والتســهيالت .
بلغ عدد حاملي بطاق شخص معاق34365 عام 2017م شكلت اإلناث ما نسبتة 35%منهم  .

 بطاقة شخص معاق: 
هــي عبــارة عــن بطاقــة أو مســتند رمســي يصــدر مــن دائــرة اخلدمــات لالشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة  وفقــا ألحــكام الئحــة تنظيــم إصــدار بطاقــة شــخص 
معــاق والــي تثبــت حالتــه بغــرض التعامــل مــع اجلهــات احلكوميــة وغــر احلكوميــة 

املعنيــة بتقــدمي خدمــات للمعاقــني.

   شكل )٢7( :أعداد المسجلين بنظام بطاقة شخص معاق حسب الجنس في عام ٢٠١7م .

اإلناث الذكور

٢٢43٢١١933

34365
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وتشــر البيانــات بــأن حمافظــة مشــال الباطنــة هــي األعلــى لــكال اجلنســن يف عــام 2017م  يف عــدد األشــخاص حاملــي 
بطاقــة معــاق مقارنــة بباقــي املحافظــات  ، وعنــد املقارنــة ببيانــات عــام 2015م فهــي متقاربــة إىل حــد مــا يف املحافظــات 

، ولقــد بلغــت نســبة الزيــادة  حلاملــي بطاقــة معــاق 2.9% مــا بــن عامــي 2015-2017م .

يع النسبي لحاملي بطاقة معاق حسب الجنس والمحافظات عام ٢٠١7م  خريطة )4(: التوز

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

١.6
١.٠

٢.6
٢.٠

9.7
١١.٢

١3.٨
١6.6

7.5
7.6

١.3
٠.7

٢١.6
١٨.5

١.3
١١.4

١4.6
١6.٠

7.٨
6.6

٨.٢
٨.3

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

اإلناث

الذكور
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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 خمتلفــة4 .
عــدد املراكــز ثابتــة خــالل الفتــرة مــن عــام 2013م إىل عــام 2017م حيــث بلــغ عددهــم 4 مراكــز لتنميــة املــرأة الريفيــة، 
كمــا أن أعــداد العضــوات يف ارتفــاع حيــث بلــغ عددهــم 159 عضــوة  يف عــام 2013م وارتفــع  العــدد إىل 263  عضــوة عــام 

2017م .

مجعيات املرأة العمانية: 
إن مجعيــات املــرأة العمانيــة هتــدف إىل دمــج املــرأة يف املجتمــع و إعطائهــا دورا فعــااًل يف العمــل االجتماعــي التطوعــي كمــا 

أهنــا متّكــن املــرأة اجتماعيــا وذلــك مــن خــالل الــدور الفعــال الــذى تقــوم بــه اجلمعيــات . 
وقــد ارتفعــت أعــداد اجلمعيــات مــن 60 مجعيــة عــام 2013م موزعــة علــى مجيــع حمافظــات الســلطنة إىل 64 مجعيــة 
يف عــام 2017م . رغــم ذلــك فــإن هنــاك اخنفــاض يف أعــداد العضــوات باجلمعيــات، حيــث اخنفــض العــدد مــن 9146 
عضــوة عــام 2013م إىل 6138  عضــوة عــام 2017م . وتشــر البيانــات  إىل أن حمافظــي الداخليــة وظفــار مهــا األعلــى 
يف أعــداد اجلمعيــات حيــث أن بــكل حمافظــة 10 مجعيــات يف عــام 2017م ، يف حــن أن أقــل عــدد مــن اجلمعيــات يف 

حمافظــة الرميــي .

شكل )٢٨( : أعداد جمعيات المرأة العمانية حسب المحافظات لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

4 التقرير السنوي لوزراة التنمية اإلجتماعية 2017 

مسندم الوسطى الرميي الظاهرة ظفــــــار الداخلية
 جنوب 

الشرقية
 مشال 

الشرقية
 جنوب 

الباطنة
 مشال 
الباطنة 

مسقط

٢٠١3
٢٠١7

676659١٠3٢٢4

57676١٠١٠3٢44



الفصل السادس: األمن 
والسالمة

يســتعرض بعــض املؤشــرات األمنيــة  كاحلــوادث املروريــة واإلصابــات 
والوفيــات الناجتــة عــن ذلــك لــكال اجلنســن ، كمــا يعــرض اإلحصــاءات 

اجلرميــة .

)٢٠١3-٢٠١7م(
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شــهدت  الســنوات اخلمــس املاضيــة اخنفاضــا كبــرا يف أعــداد احلــوداث املروريــة يف الســلطنة مــن 7829 حــادث مــروري 
يف عــام 2013م إىل  3845 حــادث عــام 2017م ،اخنفاضــا حبــوايل 50% مــا بــن عامــي 2013م -2017م . 

ــة يف العامــن 2013-2017م . كمــا أن  ــر حمافظــة شــهدت حــوادث مروري ــات أن حمافظــة مســقط هــي أكث وتشــر البيان
حمافظــة الوســطى هــي األقــل يف العامــن .

شكل )٢9(: أعداد الحوادث المرورية حسب المحافظات خالل عامي ٢٠١3-٢٠١7م

األمن والسالمة

٢٠١3
٢٠١7

6٨ 5٨7 76٠ 759 ١١77 373 9٢4 3٢5 ١١٢ ١6٢ ٢5٨٢

الوسطى الظاهرة
 مشال 

الشرقية
 جنوب 

الشرقية
 جنوب 

الباطنة
 مشال 
الباطنة

الداخلية الرميي مسندم ظفــــــار مسقط

7١ 3٠4 ٢54 3٠٨ 64٠ 343 ٢١5 ١١٠ 43 335 ١٢٢٢
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ضحايا احلوادث 
- اإلصابات:

اخنفضــت نســبة اإلصابــات يف احلــواث املروريــة حبــوايل 73 % بــن عامــي 2013-2017م ، حيــث ارتفعــت  إصابــات الذكور 
مــن 69.3% مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2013م إىل 73.3 % مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2017م ، واخنفضــت 
نســبة إصابــات اإلنــاث مــن 31% مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2013م إىل 27%مــن إمجــايل املصابــن يف عــام 2017م .

شكل )3٠(: أعداد المصابين في الحوادث المرورية حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م 

- الوفيات:
ومع اخنفاض احلوادث املرورية فقد اخنفضت الوفيات بسبب احلوادث املرورية بنسبة  29% ما بن عامي 2013-2017م .

فقــد اخنفضــت وفيــات الذكــور باحلــوادث املروريــة مــن 83% مــن إمجــايل الوفيــات باحلــوادث املروريــة يف عــام 2013م  
إىل 79% يف عــام 2017م، وارتفعــت وفيــات اإلنــاث باحلــوادث املروريــة مــن 17% مــن إمجــايل الوفيــات بســبب احلــوادث 

املروريــة يف عــام 2013م إىل 21% يف عــام  2017م . 

59٢9٢6٢٢١6٨٠6١3
٢٠١3٢٠١7

٨55١٢٢93
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شكل )3١(: أعداد الوفيات في الحوادث المرورية حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

رخص القيادة : 
ارتفعــت أعــداد ُرخــص القيــادة  اجلديــدة لــكال اجلنســن مــن 42882 رخصــة قيــادة جديــدة يف عــام 2013م إىل 47079 
يف عــام 2017م . واخنفضــت نســبة رخــص الذكــور اجلديــدة  مــن 63% مــن إمجــايل الرخــص القياديــة  اجلديــدة يف عــام 
2013م إىل 59% يف عــام 2017م . يف املقابــل ارتفعــت نســبة الرخــص اجلديــدة لإلنــاث مــن 37% مــن إمجــايل الرخــص 
اجلديــدة يف عــام 2013م إىل 41% يف عــام 2017م . وبذلــك فــإن 68 أنثــى اســتخرجت رخصــة قيــادة جديــدة مقابــل كل 

100ذكــر قــد اســتخرج رخصــة قيــادة جديــدة  يف عــام 2017م .

شكل )3٢(: نسبة رخص القيادة الجديدة حسب الجنس لكال العامين ٢٠١3-٢٠١7م

٢٠١3٢٠١7

اإلناث الذكور

٨9 3٢٨ ١٠١ 49٢

5934١7

٢٠١3٢٠١7

6337594١
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االحصاءات اجلرمية 
تشــر البيانــات إىل اخنفــاض أعــداد اجلنــاة العمانيــن لــكال اجلنســن بنســبة 23% خــالل العامــن 2015-2017م حيــث 
اخنفــض عــدد اجلنــاة الذكــور مــن 12205 عــام 2015م إىل 9216 يف عــام 2017م ، واإلنــاث اخنفــض عددهــن مــن 652 

عــام 2015م إىل 576 عــام 2017م .

شكل )33(: أعداد الجناة العمانيين حسب الجنس لعامي ٢٠١5-٢٠١7م

٢٠١5٢٠١7

١٢٨57979٢

9٢١6 ١٢٢٠5576 65٢



الفصل السابع: المرأة 
في الحياة العامة

يعــرض هــذا الفصــل احصــاءات النســاء يف جملــس الــوزراء وجملــس 
العمانيــن  الســفراء  نســب  يعــرض  كمــا  البلديــة،  واملجالــس  عمــان 
ويعــرض أعــداد النســاء احلاصــالت علــى أراضــي ممنوحــة مــن احلكومة 

وتوزيعهــن حســب املحافظــات .

)٢٠١3-٢٠١7م(
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جملس الوزراء: 
جملــس الــوزراء يعــاون جاللــة الســلطان املعظــم يف رســم السياســة العامــة للدولــة وتنفيذهــا وهــو اهليئــة املنــوط هبــا تنفيــذ 
ــة  ــة الســلطان يف األمــور االقتصادي ــات إىل جالل ــع التوصي ــوىل بوجــة خــاص رف ــس يت ــإن املجل ــة ف السياســة العامــة للدول
والسياســية واالجتماعيــة والتنفيذيــة واالداريــة الــى هتــم احلكومــة مبــا يف ذلــك إقتــراح مشــروعات القوانــن واملراســيم 
ورعايــة مصــاحل املواطنــن وضمــان توفــر اخلدمــات الضروريــة هلــم ورفــع مســتواهم االقتصــادي والصحــي والثقــايف 

وحتديــد األهــداف والسياســات العامــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واالداريــة1.
وتبــن احصــاءات عــام 2017م أن عــدد األعضــاء يف جملــس الــوزراء 30 عضــوا، بلغــت نســبة الذكــور منهــم %93.4 

واإلنــاث 6.6% يف عــام 2017م . 

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  169 عضــوا، شــكلت اإلنــاث مــا نســبته 9% مــن إمجــايل أعضــاء 

املجلــس يف الفتــرة 2015-2019م . 

1 وزارة اإلعالم / التقرير السنوي لعام 2016م 

المرأة في الحياة العامة والقياده
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شكل )34(: أعداد األعضاء بمجلس عمان حسب الجنس للفترة ٢٠١5-٢٠١9م

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

البلديــة يف نطــاق املحافظــة الــى متثلهــا . 
وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع يف عــدد العضــوات باملجالــس البلديــة مــا بــن الفترتــن األوىل والثانيــة ، حيــث بلــغ عــدد 
األعضــاء يف الفتــرة األوىل )2012-2016م( 192 عضــوا بلــغ عــدد الذكــور منهــم 188 عضــوا مقابــل 4 عضــوات . يف حــن 
ــغ عــدد األعضــاء 202 عضــوا يشــكل الذكــور منهــم 195 عضــوا  ــة )2016-2020م( لبيل ــرة الثاني ارتفعــت األعــداد بالفت

مقابــل 7 عضــوات .

مجلس عمان

االجمالي

١54

١5

١69

مجلس الدولة

االجمالي

7٠

١4

٨4

مجلس الشورى

االجمالي

٨4

١

٨5
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 شكل )35(: نسبة أعضاء المجالس البلدية حسب الجنس للفترتين األولى ٢٠١٢-م ٢٠١6والثانية٢٠١6-٢٠٢٠م 

السفراء:
وتشــر البيانــات بارتفــاع أعــداد الســفراء مــن 34ســفر وســفرتن يف عــام 2013م  إىل 39 ســفر و3 ســفرات  يف عــام 

2017م.

شكل )36(: نسبة السفراء العمانيين خارج السلطنة حسب الجنس لعامي ٢٠١3-٢٠١7م

الفترة الثانيةالفترة األولى

%9٢%٨%96.6%3.4

اإلناث الذكور

7.١ 5,69٢.9 94.4

٢٠١3٢٠١7
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 حق حصول املرأة العمانية على أرض ممنوحة من احلكومة2: 
أتيــح  للمــرأة العمانيــة حــق احلصــول علــى أرض ممنوحــة مثلهــا مثــل الرجــل وبــدون متيــز ، إذ تشــر البيانــات بأنــه مت 
توزيــع 28168 أرض ممنوحــة للنســاء يف عــام 2013م ، واخنفــض العــدد إىل 16226 أرض يف عــام 2017م مبختلــف 

اإلســتخدامات، بنســبة اخنفــاض بلغــت42% بــن عامــي 2013-2017م . 
ــى لألراضــي املوزعــة بــن  ــت هلــم النســبة األعل ــة يف عــام 2017م كان ــأن النســاء يف حمافظــة الداخلي ــات ب وتشــر البيان
املحافظــات حيــث شــكلت نســبة األراضــي الــى مت توزيعهــا 35.9% مــن إمجــايل األراضــي املمنوحــة لإلناث يف عــام 2017م.

شكل )37( : التوزيع العددي والنسبي لألراضي الممنوحة للنساء حسب المحافظات في عام ٢٠١7م

2 املصدر : وزارة األسكان

الوسطى الظاهرة
 مشال 

الشرقية
 جنوب 

الشرقية
 جنوب 

الباطنة
 مشال 
الباطنة

الداخلية الرميي مسندم ظفــــــار مسقط

49٢ ١3٨3 ١759 ١٨55 ٢49٢ 335 5٨٢7 47٠ 435 3٨3 795

3.٠ ٨.5 ١٠.٨ ١١.4 ١5.4 ٢.١ 35.9 ٢.9 ٢.7 ٢.4 4,9

١6٢٢6



الفصل الثامن: الهدف 
الخامس من أهداف 
التنمية المستدامة

حتقيق املساواة بن اجلنسن والتمكن جلميع النساء والفتيات.
يستعرض هذا الفصل الغايات واملؤشرات باهلدف اخلامس

ومدى توفرها بالسلطنة. 
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اهلدف اخلامس : حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني جلميع النساء والفتيات
جيــب علينــا أن نســخر قــوة البيانــات لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ، حيــث ان صانعــي القــرار حيتاجــون  بيانــات 

واحصــاءات دقيقــة . للعمــل علــى حتقيــق األهــداف املرجــوة حــى 2030.
كمــا يعمــل املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات حاليــا علــى مجــع اإلحصــاءات والعمــل علــى توفرهــا حســب املؤشــرات 

املندرجــة بـــ17 هــدف مســتدام ، وســيتم يف هــذا الفصــل إســتعراض مــا توفــر مــن بيانــات يف اهلــدف املعــى باملــرأة .

أهداف التنمية المستدامة 2030

اهلدف 5 - حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني جلميع النساء والفتيات
جهــود الســلطنة ملموســة يف عــدم التمييــز بــن اجلنســن ويضمــن النظــام األساســي لســلطنة عمــان الصــادر باملرســوم 
الســلطاين رقــم )96/101( علــى أن مبــادئ العــدل واملســاواة هــي مــن املقومــات األساســية للدولــة ، إذ أن أي متييــز 
بــن املــرأة والرجــل يف أي مــن املجــاالت يعتــر خمالفــا للقانــون األساســي  ومبادئــه العامــة . كمــا أن قانــون الطفــل 

العمــاين أيضــا مشــل مبــدأ املســاواة لألطفــال حســب اجلنــس .
ويتضمن اهلدف اخلامس 9 غايات  و 14مؤشر، فيما يلي تفصيلها : 

- الغاية 1.5: القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان
يندرج حتت الغاية مؤشر :

- 1،1،5: مدى توفر أو عدم توفر األطر التشــريعية من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املســاواة وعدم 
التمييــز علــى أســاس نــوع اجلنس

إذ تتوفــر لــدى الســلطنة  العديــد مــن األطــر التشــريعية لتعريــز ورصــد املســاواة وعــدم التميــز علــى أســاس نــوع 
اجلنــس ويكفلهــا املرســوم الســلطاين 96/101 الــذي ينــص  علــى عــدم التميــز بــن املــرأة والرجــل يف أي مــن 

املجــاالت ويعتــر كل مــن مييــز خمالــف للقانــون بالســلطنة .
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الغايــة 5-3: القضــاء علــى مجيــع املمارســات الضــارة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج 
القســري، وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث 

يندرج حتت الغاية مؤشر :

1،3،5: نســبة النســاء الــاليت تتــراوح أعمارهــن مــا بــني 20 و 24 عامــا والــاليت تزوجــن قبــل أن 
يبلغــن 15 عامــا و 18 عامــا

تشــر البيانــات مــن املســح العنقــوي متعــدد املؤشــرات )2014م( إىل أن نســبة النســاء الــاليت تتــراوح أعمارهن 
مــا بــن 20 و 24 عاماًاوالــاليت تزوجــن قبــل أن يبلغــن 15 عامــا وقبــل أن يبلغــن  18 عامــا، حــوايل 4% و%1 

علــى التــواىل .

الغايــة 5-4 : اإلعتــراف بأعمــال الرعايــة والعمــل املزنليــة غــر مدفــوع األجــر وتقديرهــا مــن خــالل 
تقاســم  وتعزيــز  التحتيــة ووضــع سياســات احلمايــة اإلجتماعيــة  والبــى  العامــة  توفــر اخلدمــات 

املســؤولية داخــل األســرة املعيشــية والعائلــة حســبما يكــون ذلــك مناســبا علــى الصعيــد الوطــي .
يندرج حتت الغاية مؤشر :

1،4،5: نســبة الوقــت املخصــص ألعمــال املزنليــة وأعمــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر حبســب 
اجلنــس والعمــر واملــكان

بلــغ عــدد الســاعات املخصصــة لألعمــال املزليــة والرعايــة لــدى العمانيــات حــوايل 5 ســاعات، وذلــك حســب 
نتائــج مســح الوقــت 2008م ، والذكــور ســاعتن. 
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الغايــة 5-5: كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص املتاحــة هلــا للقيــادة علــى 
قــدم املســاواة مــع الرجــل علــى مجيــع مســتويات صنــع القــرار يف احليــاة السياســية واالقتصاديــة 

والعامــة
يندرج حتت الغاية مؤشر :

 1،5،5: نسبة املقاعد الي تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية واحلكومات املحلية
تشــارك املــرأة العمانيــة الرجــل يف مجيــع املجالــس بالســلطنة .حيــث شــكلت  مــا نســبته 9% مــن إمجــايل 

أعضــاء جملــس عمــان يف الفتــرة )2019-2015(.
وبلغــت نســبة اإلنــاث األعضــاء باملجالــس البلديــة 3.4%  للفتــرة الثانيــة )2016-2020م( وهــي نســبة مرتفعــة 

عــن الفتــرة األوىل حيــث كانــت تشــّكل نســبتهم 2% يف الفتــرة )2012-2015م( . 
ويندرج ايضا حتت الغاية مؤشر :

2،5،5: نسبة النساء يف املناصب اإلدارية
بلغــت نســبة النســاء مــن هــن يف منصــب وكيــل أو مــا يف مســتواها 5.8% مــن إمجــايل املشــتغلن هبــذه  الوظائف  
كمــا بلغــت نســبة الســفرات بالســلطنة 7.1 % مــن امجــايل الســفراء ، وبلغــت نســبة النســاء يف درجــة مديــر 
عــام ومــن يف مســتوها 7.5%، ونســبة املستشــارين مــن النســاء 5.6% مــن إمجــايل املستشــارين و %9.6 

النســاء مــدراء الدوائــر مــن إمجــايل املــدراء، 13.8 رئيــس قســم  يف عــام 2017م1.

1 هذه البيانات فقط للمشتغلن الوظائف باخلدمة املدنية 
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الغايــة 5-6 : كفالــة حصــول اجلميــع علــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وعلــى احلقــوق 
ملؤمتــرات  اخلتامــة  والوثائــق  بيجــني  عمــل  لربنامــج  وفقــا  عليــة  املتفــق  النحــو  علــى   ، اإلجنابيــة 

. إســتعراضهما 
يندرج حتت الغاية املؤشر :

1،6،5: نســبة النســاء مــن ســن 15 إىل 49 ســنة الــاليت يتخــذن بأنفســهن قــرارات مســتنرة بشــأن 
العالقــات اجلنســية وإســتخدام وســائل منــع احلمــل والرعايــة اخلاصــة بالصحــة اإلجنابيــة .  

إن التطــور احلاصــل بالصحــة اإلجنابيــة بالســلطنة ملحــوظ خــالل الســنوات األخــرة ، كمــا أن الســلطنة 
توفــر وســائل منــع احلمــل باملجــان وذلــك مــن خــالل عيــادات املباعــدة بــن الــوالدات يف مجيــع أحنــاء الســلطنة 

.والــى تقــدم التوعيــة للنســاء و مجيــع اخلدمــات والوســائل اخلاصــة مبنــع احلمــل .
بلغــت نســبة النســاء العمانيــات املتزوجــات يف عمــر )15-49( وااليت ســبق هلــن الــزواج ويســتجدمن وســائل 
تنظيــم االســرة 29.5 يف عــام 2014،  والنســاء االيت حصلــن علــى رعايــة اثنــاء احلمــل 99% لعــام 2017 . 

2،6،5:عــدد البلــدان الــي لديهــا قوانــني وأنظمــة تكفــل حصــول النســاء والرجــال الذيــن يف ســن 15 
ســنه فأكثــر علــى خدمــات الرعايــة واملعلومــات والتثقيــف يف جمــال الصحــة  اجلنســية واالجنابيــة 
علــى حنــو كامــل وعلــى قــدم املســاواة. تعــد الســلطنة إحــدى الــدول الــي كفــل هبــا النظــام أل ساســي  
للدولــة حــق حصــول مواطنيهــا يف خمتلــف مراحلهــم العمريــة علــى الرعايــة الصحيــة مبختلــف أشــكاهلا ،منهــا 

الرعايــة الصحيــة واإلجنابيــة . وذلــك باملرســوم الســلطاين 1996/101 املــادة )12( .
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الغايــة 5-ب: تعزيــز إســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة وخباصــة تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت، مــن 
أجــل تعزيــز متكــني املــرأة
يندرج حتت الغاية مؤشر : 

5،ب،1: نسبة األفراد احلائزين على هواتف حممولة/ خلوية ، حبسب اجلنس 
أظهــرت  نتائــج مســح النفــاذ وإســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت يف قطــاع األســر واألفــراد لعــام 2016م. 
بــأن 94%  مــن الذكورالعمانيــن لديهــم هاتــف نقــال مــن إمجــايل الذكــور ، و78% مــن اإلنــاث لديهــن هاتــف 

نقــال مــن إمجــايل اإلنــاث  . 

املــوارد اإلقتصاديــة ، وكذلــك  املــرأة حقوقــا متســاوية يف  الغايــة 5-أ: القيــام بإصالحــات لتخويــل 
إمكانيــة حصوهلــا علــى حــق امللكيــة والتصــرف يف األراضــي وغرهــا مــن املمتلــكات وعلــى اخلدمــات 

املاليــة ، واملــراث واملــوارد الطبيعيــة وفقــا للقوانــني الوطنيــة 
يندرج حتت الغاية املؤشر :

5،أ،1: نســبة إمجــايل املزارعــني الذيــن ميتلكــون أراضــي زراعيــة أو لديهــم حقــوق مضمونــة يف 
األراضــي الزراعيــة حســب اجلنــس، وحصــة املــرأة بــني املــالك أو أصحــاب احلقــوق يف األراضــي 

الزراعيــة حبســب نــوع احليــازة
بلغــت نســبة اإلنــاث املمتلــكات  لألراضــي الزراعيــة ، 10% مــن إمجــايل املمتلكــن لألراضــي الزراعيــة يف عــام 

2017م ،  كمــا أن هنــاك ملكيــات مشــتركة بــن اجلنســن يف إمتــالك األراضــي الزراعيــة بلغــت  %11 .
ويندرج أيضا حتت الغاية مؤشر :

5،أ،2: نســبة البلــدان الــي يكفــل فيهــا اإلطــار القانــوين )مبــا يف ذلــك القانــون العــريف( للمــرأة 
املســاواة يف احلقــوق يف ملكيــة األراضــي و/أو الســيطرة عليهــا

للمــرأة يف الســلطنة احلــق يف التملــك والتصرفــات ، وهــو حــق مكفــول للمــراة ســواء كانــت متزوجــة أم غــر 
متزوجــة ، وذلــك بوجــب املــاذة رقــم )11( مــن النظــام األاساســي للدولــة الــي أكــدت علــى ان امللكيــة اخلاصــة 
مصونــة ، ويشــمل ذلــك مجيــع األمــوال الــي يصــح متلكهــا عقــارا كانــت أم منقــوال ، كمــا ان للمــرأة احلــق يف 

إدارة أمواهلــا وأمالكتهــا والتصــرف فيهــا.
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الغايــة 5-ج: اعتمـــــاد سياســـــات ســـــليمة وتشـــــريعات قابلـــــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات 
ــل النســاء والفتيــات علــى  ــني كــ ــاواة بــــني اجلنســــني ومتكــ ــهوض باملســ ــل للنــ ــذا القبيــ ــن هـ ــة مـ القائمـ

مجيــع املســتويات
يندرج حتت الغاية مؤشر :

5،ج،1.: نســبة البلــدان الــي لديهــا نظــم لتخصيــص وتتبــع املخصصــات العامــة املرصــودة للمســاواة 
بني اجلنســني ولتمكني النســاء

تعتمــد بالســلطنة مبالــغ وموازنــات تشــغيلية ومتويليــة للرامــج واألنشــطة يف اخلطــط اخلمســية والســنوية 
ضمــن املوازنــات العامــة للدولــة الــى تشــمل كافــة القطاعــات وكافــة املجــاالت ) الصحــة ، التعليــم ، التنميــة 
اإلجتماعيــة ، التشــغيل والتدريــب ومتويــل املشــروعات الصغــرة واملتوســطة ،، اخل ( وهــذه املوازنــات تشــمل 

املــرأة ضمــن القطاعــات املذكــورة . 



٣ المرأة العمانية

سلسلة ا�حصاءات المجتمعية




