
2
املــــراأة الُعمانيــــــة

مـقــدمـــة

ثورة  من  العاملية  املتغريات  فر�صته  ما  ظل  يف  وخا�صة  والتنمية  للنمو  احلاكمة  العوامل  اأحد  واملعرفة  املعلومات  اأ�صبحت 

املعلومات واالت�صاالت. وقد ا�صتدعت هذه التطورات تعاظم االجتاه نحو اإنتاج ون�صر وتداول البيانات، لذا تعد عملية اإتاحة 

البيانات واملعلومات اأحد املهام الرئي�صية للمركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات وذلك الإمداد املجتمع العماين باالإح�صاءات 

الر�صمية التي تعك�ص اأحوال املواطنني واأو�صاعهم االقت�صادية واالجتماعية بال�صكل الذي يخدم القرار التنموي وال�صيا�صات 

العامة بال�صلطنة.

الوطنية،  وامل�صوح  الر�صمية،  االإح�صاءات  واقع  ِمن  ُمتعمقة  حتليلية  قراءات  اإعداد  على  التقارير  من  ال�صل�صلة  هذه  تعتمد 

والتعدادات عرب توفري حتليل ُمتعدد االأبعاد لعدد ِمن املو�صوعات والظواهر العمانية، واإتاحة النتائج كاأحد روافد منظومة 

اإتاحة البيانات الر�صمية لدعم �صانع القرار، والقطاع اخلا�ص، واملُجتمع العماين ب�صفة عامة. 

منا�صبات  خا�صة باملر�أة

الثامن من  مار�ص اليوم العاملي للمراأة.   

الثامن والع�صرين من  مايو اليوم العاملي ل�صحة املراأة.  

ُيعد 17 من اأكتوبر يوم املراأة العمانية.  

�صيحتفل العامل يف  25 نوفمرب 2013م باليوم الدويل للق�صاء على العنف �صد املراأة .   

حقائق عن �ملر�أة

العــدد الثاين  -  يوليو 2013

وطنيا عامليا املوؤ�صر 

26.4
1

210 معدل وفيات االأمهات )وفاة لكل 100.000 والدة حية( لعام 2010م
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% 95.6
2

% 70 ن�صبة االلتحاق االإجمايل باملرحلة الثانوية لعام 2011م

% 9.5
2

% 21 ن�صبة املقاعد التي ت�صغلها الن�صاء يف الربملانات الوطنية لعام 2012م

4

% 25.2
2

% 51

معدل م�صاركة االإناث يف القوة العاملة ) من عدد ال�صكان من االإناث فوق �صن 

15 عام( لعام 2011م

http://www.unfpa.org/public/home/news/pid -1 

http://data.albankaldawli.org -2

3- وزارة الرتبية والتعليم.2012. املوؤ�صرات الرتبوية للعام الدرا�صي 2011/2010م. م�صقط. �ص 59
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1 تطور عدد الن�صاء 

تراوحت ن�صبة الن�صاء يف كل حمافظة بني )50-47.8(%،   

لعام  العماين  املجتمع  اإجمايل  من   %49 ن�صبتهن  وبلغت 

2013م.

مائة  مقابل  العمانيني 102.8 ذكر  بني  النوع  ن�صبة  بلغت   

اأنثى يف عام 2013م.

نتـائـج هـامــة

االإناث ي�صكلن حوايل ن�صف املجتمع العماين منذ   

اأكرث من عقد.

2 الرتكيب العمري والنوعي 

من  نظرائهم  مياثل  العمانيات  لالإناث  العمري  الرتكيب   

الذكور.

�صنة حوايل  االإجناب )49-15(  ب�صن  االإناث  ن�صبة  بلغت   

55 % من اإجمايل االإناث العمانيات.

حوايل ثلث االإناث هن يف الفئة العمرية االأقل من 14 �صنة.  

�صنة   65( ال�صن  كبار  من   %  48 حوايل  االإناث  ت�صكل   

فاأكرث(. 

نتـائـج هـامــة

بلغت ن�صبة النوع 109ذكر مقابل 100 اأنثى يف فئة    

كبار ال�صن ) 65 �صنة فاأكرث(.

3 املراأة واملوؤ�صرات احليوية 

الوالدة لالإناث  املتوقع عند  العمر  بلغ معدل  بعام 2011م   

77.7 �صنة مقارنة بـ 73.1 �صنة للذكور .

ا�صتمر معدل اخل�صوبة الكلية للعمانيات  3.7 مولود حي   

لكل امراأة يف �صن االإجناب لعامي 2010م و2011م.

نتـائـج هـامــة

مولودا   30.912 االأحياء  االإناث  املواليد  عدد  بلغ    

عام 2011م.

�صكل )1(: توزيع العمانيني ح�صب النوع لالأعوام 

)2003م-2010م-2013م(

�صكل )2(:الهرم ال�صكاين للعمانيني لعام 2013م

امل�صدر : �صرطة عمان ال�صلطانية. بيانات �صهر مار�ص/2013م،االإدارة العامة 

لالأحوال املدنية.

�صكل )3(: بع�ص املوؤ�صرات احليوية لالإناث لعام 

2011م

معدل وفيات الر�صع : 9.5 %

موؤ�صر وفيات الن�صاء:  2.6 %

موؤ�صر وفيات  االأطفال دون �صن اخلام�صة:  %11.9

%
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4 املراأة وال�صحة

حي(  مولود   100.000 لكل   ( االأمهات  وفيات  معدل  بلغ   

لعام 2011م  %15.9.

ملرا�صة  الرئي�صي  ال�صبب  التنف�صي  اجلهاز  اأمرا�ص  تعد   

املرتددات االإناث وفق العيادات اخلارجية ملوؤ�ص�صات وزارة 

ال�صحة. 

اإمراة   28.719 االإعاقة:  ذوي  من  العمانيات  عدد  بلغ   

االإعاقة  ذوي  جملة  من   %45.9 نحو  �صكلن  2010م  عام 

العمانيني.

املرورية  احلوادث  وفيات  من   %22 حوايل  الن�صاء  ت�صكل   

حتى نهاية مار�ص 2013م.

نتـائـج هـامــة

لديهن  االإعاقة  ذوي  من  العمانيات  ثلث  حوايل     

�صعوبة يف النظر حتى بالنظارة عام 2010م.

توؤدي احلوادث املرورية اإىل اإ�صابة امراأتني  تقريبا     

يوميا.

5 املراأة والتعليم 

انخف�صت ن�صبة االأمية بني العمانيات )15 �صنة فاأكرث( من   

29.5 عام 2003م اإىل 19.4 عام 2010م.

ملوؤهل  حامالت  العمانيات  ثلث  حوايل  2010م  عام  يف   

دون  موؤهال  يحملن  فقط  ربعهن  مقابل  العام،  الدبلوم 

الدبلوم العام.

واالإجمايل متقاربة بني اجلن�صني  ال�صايف  االلتحاق  ن�صب   

يف مرحلة التعليم املدر�صي. 

بلغت  ن�صبة الناجحات يف العام الدرا�صي 2010/2009م    

التعليم  مبوؤ�ص�صات  التحقن  منهن   %58 وحوايل   ،%51

العايل.

نتـائـج هـامــة

يف  ن�صاء  هم  العمانيني  االأميني  من   %60 حوايل   

تعداد 2010م.

حوايل 81% من  الن�صاء العمانيات ملمات بالقراءة   

عام  يف   70.5 بـ  مقارنة  2010م  عام  والكتابة 

2003م.

�صكل )4(: اخل�صائر الب�صرية الناجتة عن احلوادث 

املرورية ح�صب النوع عام 2012م

امل�صدر : �صرطة عمان ال�صلطانية ، بيانات نهاية �صهر مار�ص/2013م)مبدئي(، 

االإدارة العامة للمرور.

�صكل )5(: التوزيع الن�صبي للعمانيات )15 �صنة 

فاأكرث( وفق احلالة التعليمية يف عام 2010م
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جدول )1(: ن�صب االلتحاق ح�صب ال�صفوف الدرا�صية 

للعام الدرا�صي 2011/2010م

ال�صفوف

ن�صبة االلتحاق  

ال�صايف  االإجمايل

اإناث ذكوراإناث  ذكور  

  )6-1(102.9102.095.995.0

    )9-7( 99.899.182.783.0

  )12-10(96.294.977.1877.83

امل�صدر : وزارة الرتبية والتعليم،2012م، املوؤ�صرات الرتبوية للعام الدرا�صي 

2011/2010م، م�صقط، �ص 57.

االإ�صابات

اخل�صائر 

الب�صرية:

2301

الوفيات

1459

112

32

698
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6 املراأة واملوؤ�صرات االقت�صادية 

م�صروع ح�صر  نتائج  وفق  عمل  الباحثات عن  ن�صبة  بلغت   

الباحثني عن عمل 64% لعام 2012م. 

اخلا�ص  بالقطاع  العمانيات  العامالت  من   %80 حوايل   

يتقا�صني اأجر اأ�صا�صي اأقل من 400 ريال عماين. 

نتـائـج هـامــة

�صمال  احتلت  عمل  عن  الباحثني  الأعداد  بالن�صبة   

الباطنة الرتتيب االأول.

ال�صكان  من   100 لكل  ُمعالة  امراأة   31 حوايل   

العمانيني يف عام 2013م.

7 املراأة وال�صيا�صة

يف  الدولة  جمل�ص  اأع�صاء  من   %18 حوايل  الن�صاء  �صكلت   

فرتته االأخرية )2011-2015(، بينما مثلت امراأة واحدة 

فقط يف جمل�ص ال�صورى يف فرتته االأخرية )ال�صابعة(. 

�صغلن  املدنية  باخلدمة  العمانيات  املوظفات  من   %9.3  

وظائف االإدارة العليا، والو�صطى، واملبا�صرة. 

نتـائـج هـامــة

-1994( ال�صورى  ملجل�ص  الثانية  الفرتة  متيزت   

ع�صوية  يف  مرة  الأول   املراأة  بان�صمام   )1997

املجل�ص.

الدولة  جمل�ص  يف  للن�صاء  م�صاركة  ن�صبة  اأعلى   

حيث   )2011-2007( الرابعة  الفرتة  يف 

بلغت%19.7.

8 املراأة واملوؤ�صرات االجتماعية

بلغ متو�صط �صن الزواج االأول للن�صاء عام 2010م حوايل   

26 �صنة مقارنة بنحو 25 �صنة عام 2003م. 

 31.707 من  ن�صاء  تراأ�صها  التي  االأ�صر  عدد  انخف�صت   

اأ�صرة عام 2003م اإىل 21.693 بالتعداد االأخري. 

نتـائـج هـامــة

2010م،   بتعداد  اأرامل  هن  االأ�صر  ربات  من   %45  

وحوايل اخلم�ص منهن مطلقات.

�صكل)6(:ن�صبة الن�صاء العامالت من اإجمايل العاملني 

يف القطاع لعام 2012م

�صاغلو  املدنية  باخلدمة  العمانيون  �صكل)7(:املوظفون 

وظائف االإدارة ح�صب النوع لعام 2011م

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

    

                

        

 
 
  

  

امل�صدر : وزارة اخلدمة املدنية، 2012، االإح�صاء ال�صنوي ملوظفي اخلدمة 

املدنية،2011، م�صقط، �ص39.

�صكل )8(:املوؤ�صرات االجتماعية لالأعوام )1993-

2003-2010(م
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القطاع احلكومي %47

) اخلدمة املدنية(

القطاع اخلا�ص %20.5


