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المقدمــة

هذا	التقرير	�سمن	جهود	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	و�سندوق	االأمم	املتحدة	لل�سكان	والتي	

تهدف	اإىل		توفري	قاعدة	معلومات	وبيانات	اإح�سائية	حول	حالة		و�سع	املراأة	يف	�سلطنة	عمان	من	اأجل	الو�سول	

اإىل	التو�سيات	اللزمة	للرقي	يف	و�سع	املراأة	العمانية	يف	املجاالت	املختلفة.	وقد	قام	املركز	الوطني	للإح�ساء	

اإ�سدار	عدد	من	التقارير	منها	تقرير	املراأة	والرجل	لعام	2007م،	تقرير	دليل	متكني	املراأة		 واملعلومات	على	

العمانية	2013م،	التقرير	الثالث	اخلا�س	بتحقيق	االأهداف	االألفية	التنموية	2012م،	وتقارير	اأخرى	ت�سمنت	

اأرقامًا	ومعلومات	حول	حالة	املراأة	والرجل	يف	�سلطنة	عمان.	

ويركز	هذا	التقرير	على	حتديث	املعلومات	الواردة	يف	تقرير	املراأة	والرجل	والذي	مت	اإعداده	يف	عام	2007م	

وذلك	لتناول	املو�سوعات	والق�سايا	االأ�سا�سية	التي	طراأ	عليها	تغيري،	وتلك	التي	مازالت	بحاجة	للعمل	من	اأجل	

الو�سول	اإىل	جمتمع	اأكرث	عدالة	وم�ساواة	بني	املراأة	والرجل.	ويعتمد	التقرير	على	مقارنة	البيانات	الواردة	يف	

التعدادين	ال�سكانيني	لعامي	2003	و	2010م	،	من	اأجل	قيا�س	التطور	احلا�سل	على	و�سع	املراأة	يف	خلل	هذه	

الفرتة	وتوفري	املعلومات	التي	من	�ساأنها	اأن	تكون	�سورة	حول	ما	يجب	اتخاذه	للحد	من	فجوة	النوع	االجتماعي	

والو�سول	اإىل	تكافوؤ	الفر�س	بني	املراأة	والرجل	يف	ال�سلطنة.

و	يعتمد	التقرير	اأي�سا	على	حتليل	البيانات	و	االإح�ساءات	االإدارية	واملعلومات	املوجودة	يف	التقارير	املختلفة،	

تقاريرها	 يف	 اأخرى	 ر�سمية	 جهات	 اأية	 اأو	 واملعلومات	 للإح�ساء	 الوطني	 املركز	 عن	 ال�سادرة	 منها	 �سواء	

و�سادراتها	ال�سنوية	اأو	يف	تقارير	امل�سوح	االجتماعية	وال�سحية	التي	مت	تنفيذها	ما	بعد	عام	2007م	مثل:	امل�سح	

ال�سحي	للأ�سرة	2008م،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي،	والتقارير	الر�سمية	االأخرى	مثل	التقارير	املقدمة	اإىل	

العمل	اخلا�س	مبوؤمتر	بكني،	والتقرير	 واإطار	 التمييز	�سد	املراأة)ال�سيداو(	 اأ�سكال	 اإلغاء	كافة	 اتفاقية	 جلنة	

الوطني		الثالث	اخلا�س	باأهداف	االألفية	التنموية.	

اإن	امل�ساواة	القائمة	على	النوع	االجتماعي	هي	اأحد	اأهم	االأهداف	االإمنائية	الثمانية	للألفية	والتي	و�سعت	�سمن	

اإعلن	االألفية	يف	عام	2000	م.	وقد	مت	ا�ستحداث	االأهداف	االإمنائية	للألفية	لت�سجع	الدول	على	الو�سول	اإىل	

الرفاه	االجتماعي	القائم	على	العدالة.	واإن	ا�ستمال	االأهداف	للم�ساواة	القائمة	على	النوع	االجتماعي	يرتبط	

باأن	تطور	و�سع	املراأة	يعك�س	تقدمًا	يف	ال�سيا�سات	التنموية	واالجتماعية	وال�سيا�سية	عامة	يف	الدولة،	كما	يحفز	

على	تقدم	الدولة	يف	املجاالت	املختلفة.			لذا	ربطت	اأهداف	االألفية	ما	بني	التنمية	وامل�ساواة	بني	املراأة	والرجل،	

وجعلت	عام	2015م	عاما	لتحقيق	هذه	االأهداف.	

ياأتي
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وتنطلق	هذه	االأهداف	باأن	حتقيق	العدالة	والرفاه	العام	ال	ميكن	ان	يكون	دون	حتقيق	مبداأ	التكافوؤ	يف	احل�سول	

على	الفر�س	والو�سول	لهذه	الفر�س	من	كافة	فئات	املجتمع.	واإن	اأي	تقدم	ال	بد	له	من	ان	يتم	عرب	م�ساركة	

اأو	الدين.	لذا	فاإن	عملية	النهو�س	بو�سع	 اأو	العرق،	 جميع	الفئات	يف	املجتمع	ودون	متييز	بناء	على	اجلن�س،	

املراأة	تتطلب	اأوال	حتديد	حالة	املراأة	يف	الدولة	من	النواحي	املختلفة،	ثانيا	حتديد	التحديات	التي	حتول	دون	

و�سول	املراأة	اإىل	املجاالت	املختلفة،	ثالثا	و�سع	اال�سرتاتيجيات	وخطط	العمل	والتي	من	�ساأنها	اأن	تواجه	تلك	

التحديات،	وجتد	الفر�س	املنا�سبة	الإدماج	املراأة	يف	احلياة	ال�سيا�سية	واالجتماعية	والثقافية	ك�سريك	حقيقي	

يف	عملية	التنمية	امل�ستدامة.

وتكافاأ	 امل�ساواة	 املطلوبة	على	�سعيد	حتقيق	 التنمية	 التقرير	خطوة	مهمة	يف	حتديد	جماالت	 يعترب	هذا	 لذا	

الفر�س	من	خلل	تقدمي	البيانات	واملعلومات	والتي	تو�سح	حالة	املراأة	والرجل	يف	�سلطنة	عمان.

 وتت�سمن االأهداف العامة من التقرير ما يلي:

• حتليل الفجوة بني املراأة والرجل مع تقدمي حتليل ملاهية وجود هذه الفجوة.	

• قيا�ص التطور احلا�سل على  هذه الفجوة خالل الفرتة ٢003 و.٢010.	

• و�سع ت�سور للتدابري التي من �ساأنها �سد الفجوة اإن وجدت وحتقيق تقدم يف و�سع املراأة يف كافة املجاالت.		

1. امل�ساواة القائمة على النوع االجتماعي يف �سلطنة عمان

لعبت	املراأة	دورا	مهما	خلل	مراحل	تطور	ونه�سة	ال�سلطنة	وعلى	ال�سعد	املختلفة	.		وقد	�سهد	العقد	االأخري	

تطور	يف	و�سع	املراأة	يف	�سلطنة	عمان،	و	جت�سد	هذا	يف	ت�سجيل	اأعلى	ن�سبة	م�ساركة	للمراأة	يف	جمل�س	الدولة	

يف	الفرتة	الرابعة	)	2007-2011م(		بن�سبة	)19.7٪(،	وزيادة	ن�سبة	م�ساركة	املراأة	يف	العمل	اإىل)25٪(	يف	

عام	2010م	مقارنة	بنحو	)18٪(	يف	عام	2003م،	وانخفا�س	ن�سبة	االأمية	بني	االإناث)15	�سنة	فاأكرث(	من	

)29.4٪(		يف	عام	2003م	اإىل	)19.4٪(	يف	عام	2010م،	وبداية	املراأة	يف	مواقع	االإدارة	العامة	العليا	و�سنع	

القرار،	ومع	اتخاذ	عدد	من	االإجراءات	منها	التوقيع	على	االتفاقية	الدولية	للق�ساء	على	كافة	اأ�سكال	التمييز	

�سد	املراأة	)ال�سيداو(	عام	2006م،	والعمل	على	توفري	قاعدة	بيانات	حول	اأو�ساع	املراأة	املختلفة،	واإجراء	عدد	

من	التعديلت	القانونية	والتي	منحت	املراأة	جماال	اأو�سع	للم�ساركة	يف	كافة	قطاعات	املجتمع،	واإدماج	متكني	

وحقوق	املراأة	يف	خطة	التنمية	ال�سابعة	)2006-2010م(.

وقد	�سادقت	�سلطنة	عمان	على	عدد	من	�سكوك	حقوق	االإن�سان	الدولية	الرئي�سة	ال�ستة،	ال�سيداو،	حقوق	الطفل	

االختياريان	 والربوتوكوالن	 )2003م(،	 العن�سري	 التمييز	 اأ�سكال	 كافة	 على	 الق�ساء	 واتفاقية	 )1996م(،	

التفاقية	الطفل	واملتعلقان	مبنع	م�ساركة	االأطفال	يف	وقت	احلروب	وا�ستغلل	االأطفال	يف	الدعارة	)2004م(،	

وحقوق	االأ�سخا�س	ذوي	االإعاقة	)2009م(،	اإن	امل�سادقة	على	هذه	االتفاقيات	املختلفة	من	�ساأنه	اأن		يعمل	على	

تطوير	تقلي�س	الفجوة	النوعية	وت�ساهم	يف		حتقيق	م�ساركة	فاعلة	للمراأة		يف	جوانب	احلياة	املختلفة.	
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اإن	امل�سادقة	على	اتفاقية	�سيداو	تعد	من	اخلطوات	املتقدمة	حيث	اأن	�سلطنة		عمان	مب�سادقتها	على	االتفاقية	

حددت	م�سارا	يف	التعامل	مع	ق�سية	املراأة	مبني	على	امل�ساواة	الفعالة	والتي	تتطلب	اإحقاق	حقوق	املراأة	ب�سكل	

اأن	االلتزام	 مت�ساو،	واإيجاد	القوانني	حلماية	هذه	احلقوق،	و�سمان	و�سول	املراأة	ومتتعها	بهذه	احلقوق،	كما	

بال�سيدوا	يحدد	حقوق	املراأة	يف	املجاالت	العامة	واخلا�سة	كوحدة	متكاملة	والذي	يعني	باإن	التغيري	يجب	اأن	

يكون	يف	امل�سارات	املختلفة	ب�سكل	متوازن.

اأي�سا	من	اخلطوة	 اإدماج	متكني	املراأة	يف	خطة	التنمية	ال�سابعة	ل�سلطنة	عمان	)	2006	-2010	م(	 	ويعترب	

املهمة	والتي		اأعطت	دفعة	قوية	للرتقاء	باأو�ساع	املراأة	العمانية	والنهو�س	باأحوالها	االقت�سادية	واالجتماعية،	

و�سيا�سات	 ا�سرتاتيجيات	 و�سع	 التنمية،	 كامل	يف	عملية	 ب�سكل	 املراأة	 م�ساركة	 على	 التنمية	 ركزت	خطة	 وقد	

لتعزيز	و�سع	املراأة		يف	كافة	قطاعات	التنمية،	وامل�ساواة	يف	الفر�س،	ومواجهة	املعيقات	التي	حتول	دون	و�سول	

امل�ستوى	 على	 التاأثري	 ذات	 القيادية	 املواقع	 من	 اال�ستفادة	 من	 املراأة	 ومتكني	 القرار،	 �سنع	 مواقع	 اإىل	 املراأة	

الوطني	واملحلي.	هذا	باالإ�سافة	اإىل	تطوير	الت�سريعات	مبا	ي�سمن	عدم	التمييز	�سد	املراأة.

القائمة	 للفجوة	 العاملي	 الت�سنيف	 ال�سلطنة	مازالت	حتتل	موقعا	متاأخرا	يف	 اأن	 اإال	 التطور	 وبالرغم	من	هذا	

العاملي		 الت�سنيف	 اأ�سل	135	�سملهم	 النوع	االجتماعي،	ففي	عام	2012م	احتلت	عمان	املركز	125	من	 على	

وبن�سبة		0.599	،والذي	يجعلها	من	الدول	االأقل	حتقيقا	للم�ساواة	بني	املراة	والرجل.	وقد	كانت	الن�سبة	االأعلى	

ملحوظ	 تقدم	 الت�سنيف	 بني	 فقد	 التعليمي	 املجال	 اأما	 ال�سيا�سية،	 وامل�ساركة	 االقت�ساد	 جماالت	 يف	 للفجوة	

.
1

ووجود	م�ساواة	يف	جماالت	التعليم	املختلفة،	واحتلت	عمان	ت�سنيفا	متقدما	يف	جمال	رعاية	املراأة	ال�سحية

املركز	 حتتل	 كانت	 حيث	 2010م،	 عام	 يف	 ال�سابق	 الت�سنيف	 عن	 درجتني	 عمان	 �سلطنة	 ارتفعت	 وقد	 هذا	

127،	اإال	اأن	هذا	الت�سنيف	يبني	اإن	الفجوة	بني	م�ساركة	املراأة	والرجل	ما	زالت	كبرية	وبالتايل	يحتم	اتخاذ	

اإجراءات	وتدابري	من	�ساأنها	زيادة	م�ساركة	املراأة	يف	املجاالت	ال�سيا�سية	واالقت�سادية،	ومتكينها	من	الو�سول	

اإىل	املنا�سب	العليا	و�سنع	القرار	يف	القطاع	احلكومي،	مع	اال�ستمرار	يف	تنفيذ	ال�سيا�سات	التعليمية	وال�سحية	

املعتمدة	والتي	و�سلت	فيها	عمان	اإىل	درجة	كبرية	من	امل�ساواة.	

اإن	اأهم	املجاالت	التي	بحاجة	للعمل	هي	ن�سبة	االأمية	والتي	مازالت	منت�سرة	بني	الن�ساء	ب�سكل	كبري	ومبا	مقداره	

)68٪(	من	ن�سبة	االأمية	االإجمالية،	وم�ساركة	املراأة	يف	قطاع	العمل	واالقت�ساد	والتي	مازالت	حمدودة	وتت�سم	

مبعدل	ان�سحاب	مبكر	للمراأة	من	العمل	للفئات	العمرية	فيما	فوق	االأربعني،	باالإ�سافة	اإىل	حالة	التذبذب	يف	

معدل	الوفيات	للأمهات	والتي	يجب	الوقوف	عندها.	كما	ان	امل�ساركة	ال�سيا�سية	على	اأوجهها	املختلفة	مازالت	

املنتخبة	 املراأة	 وعي	 ورفع	 	 العام،	 ال�ساأن	 يف	 امل�ساهمة	 على	 الن�ساء	 وت�سجيع	 التطوير	 اإىل	 وبحاجة	 متوا�سعة	

الأهمية	انتخاب	املراأة	وم�ساندتها	يف	حملتها	االنتخابية.	

1-تقرير	الت�سنيف	العاملي	للفجوة	القائمة	على	اجلندر،	�سلطنة	عمان	،	2012

http://www3.weforum.org/docs/GGGR12/125_Oman_GGGR12.pdf 
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اإن	العمل	على	هذه	الق�سايا	اآخذ	يف	التطور	يف	ال�سلطنة	لكنه	بحاجة	اإىل	�سيا�سات	وت�سريعات	تدعم	وت�سرع	

	املختلفة	وتوؤمن	لها	الظروف	املنا�سبة	والتي	ت�سمن	لها	امل�ساركة	 من	عملية	تطوير	و�سع	املراأة	يف	املجاالت	

بفعالية.	كما	اإن	�سنوات	غياب	املراأة	املبا�سر	عن	ال�ساأن	العام	اأثرت	يف	م�ستوى	الثقة	فيها	على	�سعيد	امل�ساهمة	

االقت�سادية	وال�سيا�سية،	مما	اأدى	اإىل	غيابها	عن	جمل�س	ال�سورى	خلل	دورته	ال�ساد�سة	و�سعف	متثيلها	فيه	

يف	الدورة	التالية	.

٢. االإطار املفاهيمي للتقرير

ينطلق	التقرير	من	اأن	احلقوق	االإن�سانية	للمراأة	مت�سابكة	وال	تنف�سل	وبالتايل	يتبنى	املنهج	التحليلي	املبني	على	

منهج	احلقوق	االإن�سانية،	وي�ساعد	منهج	احلقوق	االإن�سانية	يف	النظر	اإىل	حقوق	املراأة	كوحدة	واحدة	،بحيث	اأن	

التح�سني	يف	اأحد	احلقوق	�سيقود	اإىل	الو�سول	اإىل	احلقوق	االأخرى.	وبالتايل	فاإن	حتليل	و�سع	املراأة	على	�سعيد	

التعليم	مرتبط	بو�سعها	ال�سحي	واالقت�سادي	وال�سيا�سي	،	وينطبق	االأمر	على	احلقوق	االأخرى	،	لذا	فاإن	الغاية	

من	التقرير	هي	ر�سد	االأو�ساع	املختلفة	للمراأة	بحيث	تتم	عملية	اإحقاق	احلقوق	ب�سكل	متكامل	وبدون	اإهمال	

الأي	منها.	

وي�ستخدم	التقرير	عددًا	من	امل�سطلحات	واملفاهيم	التالية:

»هيكل	 باأنه	 	 ا�سطلحا	 يعرف	 والذي	 االجتماعي	 النوع	 مفهوم	 التقرير	 ي�ستخدم	 	: االجتماعي  النوع 

املمار�سات	 جمموعة	 اأي�سا	 وهو	 االإجنابية،	 االأدوار	 على	 بناء	 حددت	 التي	 االجتماعية	 العلقات	

»
2

بينهم مميزة	 اجتماعية	 ممار�سات	 واأنتجت	 اجلن�سني	 بني	 االجتماعية	 الفروقات	 حددت	 	التي	

	لذا	فاإن	النوع	االجتماعي	ي�ستخدم	اأي�سا	كاأداة		حتليل	للعلقات،	القيم،	واالأدوار	يف	املجتمع	للمراأة	والرجل.

اإن	ا�ستخدام	م�سطلح	النوع	االجتماعي	ال	يعرب	ب�سكل	كامل	عن	مفهوم	اجلندر،	ولكنه	اال�سطلح	املتعارف	

عليه	يف	الدول	العربية	وبالتايل	�سيتم	ا�ستخدامه	يف	هذا	التقرير	مع	التنويه	باأن	اجلندر	ال	يعني	النوع	فقط	بل	

كل	ما	هو	متعلق	باالأدوار	والقيم	والوظائف	التي	حتدد	بناء	على	البناء	االجتماعي	للمراأة	والرجل	والذي	يتعامل	

معهما	بناء	على	وظائفهما	البيولوجية	والتي	حددت	�سمن	علقات	القوى	غري	املتوازنة	وبالتايل	فاإن		كل	ما	

يتعلق	بدور	املراأة	االجتماعي	،	ال�سيا�سي	،	االقت�سادي	من	مفاهيم	حتد	من	دورها	يف	املجتمع	هو	انعكا�س	للخلل	

يف	علقات	القوى	بني	املراأة	والرجل.	

الفجوة القائمة على النوع االجتماعي:	هي	تلك	التي	نتجت	بناء	على	متييز	ما	بني	املراأة	والرجل	والناجتة	عن	

العلقات	واالأدوار	غري	املتوازنة	واملرتبطة	يف	جمتمع	معني	بالنظر	للمراأة	ب�سكل	خمتلف	عن	الرجل	،وبالتايل	

اإعطاوؤها	اأدوار	وم�سوؤوليات	مرتبطة	بدورها	االإجنابي	والذي	يحددها	يف	اأعمال	املنزل.	وتقا�س	الفجوة	بناء	

على	ن�سبة	م�ساركة	املراأة	يف	جمال	معني	بالن�سبة	اإىل	اإجمايل	امل�ساركة	العامة	يف	املجتمع.	وحت�سب	الفجوة	

موؤ�سر	 التقرير	 ي�ستخدم	 كما	 	.100 �سرب	 الذكور	 موؤ�سر	 على	 	) االإناث	 موؤ�سر	 الذكور-	 )موؤ�سر	 ب	 النوعية	

Raewyn Connel،	2009،	Gender:	Short Introduction،	Polity،	p11		-2
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التكافوؤ	والذي	يقي�س	ما	للإناث	قيا�سا	مبوؤ�سر	الذكور	ويهدف	اىل	قيا�س	التقدم	يف	التكافوؤ	ما	بني	اجلن�سني	يف	

الفر�س	املتاحة	للجن�سني	.

التمييز �سد املراأة :	عرفت	اتفاقية	ال�سيداو	التمييز	على	اأنه	»اأي	تفرقة	اأو	ا�ستبعاد	اأو	تقييد	يتم	على	اأ�سا�س	

االإن�سان	 بحقوق	 	، بالرجل	 املراأة	 ت�ساوي	 اأ�سا�س	 على	 	، للمراأة	 االعرتاف	 من	 النيل	 اأثاره	 من	 ويكون	 اجلن�س	

اأو	 اآخر،	 ميدان	 اأي	 يف	 اأو	 والثقافية،	 واالجتماعية	 واالقت�سادية	 ال�سيا�سية	 امليادين	 	يف	 االأ�سا�سية	 واحلريات	

.
3

اأبطال	االعرتاف	للمراأة	بهذه	احلقوق	ومتتعها	بها	وممار�ستها	لها	بغ�س	النظر	عن	حالتها	الزواجية«

3. تنظيم التقرير 

يتناول	التقرير	حالة	املراأة	العمانية	يف	اجلوانب	ال�سيا�سية،	الت�سريعية	،	االقت�سادية	،	ال�سحية	والتعليمية.	

ويق�سم	التقرير	اإىل	�سبع	ف�سول	يتناول	كل	ف�سل	حالة	املراأة	من	النواحي	االإح�سائية	والتغيريات	احلا�سلة	ما	

بني	االأعوام	2003	و	2010	م.	كما	اأنه	مت	حتليل	بع�س	البيانات	االدارية	.

الف�سل االأول:	يتناول	التقرير	اأبرز	التغيريات	الت�سريعية	احلا�سلة	على	القوانني	والتي	�سدرت	مابني	�سنوات	

فاإن	 لذا	 املختلفة.	 االأخرى	 املجاالت	 املراأة	يف	 و�سع	 اأثر	على	 لها	من	 �سيكون	 ملا	 الدرا�سة	)2003-2010م(،	

التقرير	يحدد	حالة	من	الت�سابك	بني	و�سع	املراأة	يف	جمال	الت�سريعات	واأو�ساعها	يف	جمال	امل�ساركة	ال�سيا�سية	

واالقت�سادية.	حيث	اأن	الت�سريعات	هي	االإطار	العام	املنظم	للعلقات	يف	املجاالت	املختلفة،	وبالتايل	يقع	على	

عاتقها	م�سوؤولية	مبا�سرة	يف	حالة	التمييز	القائم	على	النوع	االجتماعي.	

الف�سل الثاين:	يركز	على	ال�سكان	واالأ�سر	املعي�سية	بحيث	يعطي	مقدمة	عامة	خمت�سرة	حول	التوزيع	ال�سكاين	

يف	ال�سلطنة	والرتكيب	العمري	والنوعي،	كما	يقدم	معلومات	وحتليل	حلالة	االأ�سر	يف	ال�سلطنة،	باالإ�سافة	اإىل	

التغيريات	اخلا�سة	بو�سع	املراأة	�سمن	هذا	االإطار.

الف�سل الثالث:	يعطي	ت�سورا	مقت�سبا	حول	التوزيع	الدميوغرايف	واجلغرايف	لل�سكان	والعوامل	املختلفة	التي	

توؤثر	فيهما،	ويعر�س	هذا	الف�سل	مع	الف�سل	الثاين	تطور	الو�سع	الدميوغرايف	يف	�سلطنة	عمان	ب�سكل	عام	

اخل�سوبة،	 معدالت	 يف	 التغري	 املت�سمن	 الدميوغرايف	 والتحول	 واملكاين	 اجلغرايف	 والتوزيع	 ال�سكان	 فتناول	

ومعدالت	الوفيات.	

املحافظات	 ويف	 املراأة	 و�سع	 على	 خا�سة	 احلا�سل	 التطور	 جماالت	 ويحدد	 التعليم	 يتناول	 الرابع:  الف�سل 

املختلفة.	ويلحظ	�سمن	هذا	الف�سل	باأن	من	اأبرز	التغيريات	على	و�سع	املراأة	العمانية	هو	انخفا�س	م�ستوى	

االأمية	بني	الن�ساء	وزيادة	اأعداد	الن�ساء	يف	خمتلف	املجاالت	التعليمية.	

الف�سل اخلام�ص:	يتم	تناول	ال�سحة	وبخا�سة	ال�سحة	االإجنابية	وال�سيا�سات	املتبعة	لرعاية	االأم	والطفل	يف	

خلل	وبعد	فرتة	احلمل.	باالإ�سافة	اإىل	اإح�ساءات	ومعلومات	حول	مر�س	نق�س	املناعة	)االإيدز(.		

3-	اتفاقية	اإلغاء	كافة	التمييز	�سد	املراأة	،	1979	،	املادة	1
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 الف�سل ال�ساد�ص:	يتعلق		بالعمل	واالقت�ساد	ويحلل	التغيريات	احلادثة	على	ن�سبة	وجود	املراأة		يف	�سوق	العمل	

�سواء	يف	القطاع	احلكومي	اأو	اخلا�س.	ويركز	الف�سل	على	حالة	املراأة	يف	�سوق	العمل،	والن�ساء	الباحثات	عن	

عمل،	ويتوقف	عند	م�ساألة	ان�سحاب	الن�ساء	من	العمل	ب�سكل	مبكر	كاأحد	اأهم	اأ�سباب	انخفا�س	ن�سبة	املراأة	يف	

�سوق	العمل	وعدم	و�سول	املراأة	اإىل	املراكز	القيادية	والوظائف	العليا.	

العليا،		 والوظائف	 القيادية	 واملواقع	 عمان،	 جمل�س	 يف	 للمراأة	 ال�سيا�سية	 امل�ساركة	 يناق�س	 ال�سابع:	 الف�سل 

التطوعي	 العمل	 يف	 املراأة	 م�ساركة	 على	 ال�سوء	 ي�سلط	 كما	 والدبلوما�سي،	 اخلارجي	 التمثيل	 اإىل	 باالإ�سافة	

واجلمعيات	الن�سائية. 

املراجع:

• بيانات	تعدادي	2003	و	2010	،	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات		

• الوثيقة	االأ�سا�سية	ل�سلطنة	عمان	،	2013	،	واملقدمة	اىل	جلنة	اتفاقية	ال�سيداو	،	يناير	2013،�س:14	

• 		http://www3.weforum.org/docs/GGGR12/125_Oman_GGGR12.pdf

• 	.Raewyn Connel،	2009،	Gender:	Short Introduction،	Polity،	p11

• اتفاقية	اإلغاء	كافة	اأ�سكال	التمييز	�سد	املراأة	،	1979	،	املادة	1	
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الفصل األول: التشريعات والقوانين
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لقد مت	اإجراء	العديد	من	التعديلت	على	حقوق	املراأة	يف	عدد	من	القوانني	والتي	من	�ساأنها	اأن	تعمل	على	

حتقيق	امل�ساواة	بني	املراأة	والرجل	يف	جمال	الت�سريعات،	منها	العمل	و	اخلدمة	املدنية	و	االأحوال	ال�سخ�سية	

وجوازت	ال�سفر،	ونتيجة	ال�ستمال	درا�سة	املراأة	والرجل	عام	2007	حلقوق	املراأة	على	حتليل	جلميع	القوانني	

املتعلقة	بحقوق	املراأة،	ف�سي�ستعر�س	هذا	التقرير	التعديلت	امل�ستحدثة	على	تلك	القوانني،	باالإ�سافة	اإىل	تقدمي	

ت�سور	حول	الفجوات	يف	القوانني	والتي	ما	زالت	متيز	بني	املراأة	والرجل	وتقدمي	تو�سيات	من	�ساأنها	اأن	حت�سن	

من	و�سع	املراأة	والتقليل	من	فجوة	النوع	االجتماعي	يف	جمال		الت�سريعات	عموما.

وتعترب	الت�سريعات	من	اأهم	املحاور	التي	ت�سكل	اإطارًا	مرجعيًا	لل�سكان	وتنظم	علقات	االأفراد	ببع�سهم	البع�س.	

كما	اأنها	حتدد	الواجبات	واحلقوق	التي	يتمتع	بها	االأ�سخا�س،	لذا	فاإن	االإطار	القانوين	من	�ساأنه	اأن	يعك�س	و�سع	

العلقات	بني	االأفراد	يف	املجتمع،	وله	من	التاأثري	باأن	يحدث	تغيري	على	هذه	العلقات	والقواعد	التي	تنظمها،	

لذا	فاإن	العمل	على	اإلغاء	التمييز	يف	القوانني	�سيوؤ�س�س	لعلقات	قائمة	على	مفاهيم	امل�ساواة	والعدالة.	

1. الد�ستور)النظام االأ�سا�سي للدولة( 

ي�سمن	النظام	االأ�سا�سي	ل�سلطنة	عمان	وال�سادر	باملر�سوم	ال�سلطاين	رقم	

االأ�سا�سية	 املقومات	 من	 هي	 وامل�ساواة	 العدل	 مبادئ	 اأن	 على	 	)96/101(

للدولة.	وتن�س	املادة	)17(	من	الباب	اخلا�س	باحلقوق	والواجبات	العامة	

يف	 مت�ساوون	 وهم	 القانون،	 اأمام	 �سوا�سية	 جميعهم	 “املواطنون	 اأن	 على	

اأو	 ب�سبـب	اجلن�س	 بينهـم	يف	ذلك	 وال	متيـيــز	 العامــة،	 والواجبات	 احلقوق	

االأ�سل	اأو	اللون	اأو	اللغة	اأو	الـدين	اأو	املذهب	اأو	املوطن	اأو	املركز	االجتماعي”،	

وبذلك	يكون	القانون	االأ�سا�سي	قد	اأكد	على	م�ساواة	املراأة	والرجل	بتحديد	

عدم	التمييز	املبني	على	اجلن�س.	وبناء	على	هذه	املادة	فاإن	اأي	متييز	بني	

املراأة	والرجل	يف	اأي	من	املجاالت	يعترب	خمالفًا	لروح	القانون	االأ�سا�سي	ومبادئه	العامة	التي	حددها	الد�ستور	

كاأ�س�س	للدولة.	كما	اأكد	القانون	االأ�سا�سي	على	اأن	امل�ساواة	والعدل	وم�ساركة	جميع	املواطنني	يف	ال�سوؤون	العامة	

هي	اأ�سا�س	احلكم	يف	ال�سلطنة	من	خلل	املادة	)9(،	وعلى	اأن	امل�ساركة	االقت�سادية	يجب	اأن	تكون	قائمة	على	

امل�ساواة	وتكافوؤ	الفر�س	بني	جميع	املواطنني	يف	املادة	رقم	)11(	.	

٢. قانون العمل 

ال	مييز	قانون	العمل	العماين،	ال�سادر	بتاريخ	26	اأبريل	2003م	واملعدل	يف	عام	2011م،		يف	مواده	املختلفة	

بني	املراأة	والرجل،	وقد	ن�س	يف		املادة	)80(	الباب	اخلام�س	،	الف�سل	الثاين	من	نظام	ت�سغيل	الن�ساء	“ت�سري	

الفصل األول

التشريعات والقوانين

الرائدة	 الدول	 من	 عمان	 تعترب	

العربية	 املنطقة	 يف	 والقليلة	

التمييز	 منع	 على	 ن�ست	 والتي	

القانون	 يف	 اجلن�س	 على	 بناء	

االأ�سا�سي	للدولة.
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على	الن�ساء	العاملت		جميع	الن�سو�س	املنظمة	لت�سغيل	العمال	دون	متييز	يف	العمل	الواحد	بينهم”،	وعرف	

القانون	العامل	يف	املادة	االأوىل/	فقرة	6	على	اأنه	“ كل	�سخ�س	طبيعي	يعمل	لقاء	اأجر	لدى	�ساحب	عمل	وحتت	

	 	 اإدارته	و	اإ�سرافه”.	

وت�سجعها	 للمراأة	 العمل	 ظروف	 من	 حت�سن	 اأن	 �ساأنها	 من	 والتي	 2011م،	 عام	 يف	 تعديلت	 �سدرت	 وقد	

مرتبطة	 اإ�سافية	 مادة	 العمل	 قانون	 يف	 اخلا�سة	 التعديلت	 �سملت	 فقد	 بالعمل.	 واال�ستمرار	 االلتحاق	 على	

يوم	 خم�سني	 ملدة	 وذلك	 الوالدة	 وبعد	 قبل	 ما	 فرتة	 لتغطية	 خا�سة	 اإجازة	 على	 احل�سول	 يف	 املراأة	 بحق	

ف�سل	 	)84( املادة	 وحظرت	 	.)83( املادة	 اخلدمة	 مدة	 مرات	طوال	 ثلث	 يزيد	عن	 ال	 و	مبا	 �سامل	 براتب	

ب�سبب	 لغيابها	 عاملة	 يف�سل	 اأن	 العمل	 ل�ساحب	 يجوز	 ال	 	« والوالدة	 احلمل	 عن	 ناجتة	 اأمرا�س	 نتيجة	 املراأة	

جتاوز	 اأال	 ب�سرط	 لعملها	 العودة	 ميكنها	 ال	 واأنه	 الو�سع	 اأو	 احلمل	 نتيجة	 اأنه	 طبية	 ب�سهادة	 يثبت	 مر�س	

لديهم	 تعمل	 الذين	 العمل	 اأ�سحاب	 يوفر	 اأن	 على	 القانون	 ن�س	 كما	 اأ�سهر«.	 �ستة	 جمموعها	 يف	 الغياب	 مدة	

	.
4

القانونية العمالية	 بحقوقها	 العاملة	 املراأة	 معرفة	 ي�سمن	 بحيث	 الن�ساء	 ت�سغيل	 نظام	 من	 ن�سخة	 	ن�ساء	

كما	�سملت	التعديلت	يف	املادة	)81(	عدم	جواز	ت�سغيل	املراأة	ما	بني	ال�ساعة	التا�سعة	م�ساء	وال�ساد�سة	�سباحا	

اإال	يف	االأحوال	واالأعمال	واملنا�سبات	التي	ي�سدر	بتحديدها	قرار	من	الوزير،	وقد	كانت	املادة	تن�س	قبل	هذا	

التعديل	على	»عدم	ت�سغيل	الن�ساء	من	ال�ساعة	ال�ساد�سة	م�ساء	ولغاية	ال�ساد�سة	�سباحا«	،	ويعترب	هذا	التغيري	

	.
5

اإيجابيًا	ويتيح	للمراأة	العمل	ملدة	�ساعات	اأطول	اإذا	اقت�ست	طبيعة	عملها	ذلك

اأو	 ال�سركات	 يف	 عاملت	 ن�ساء	 وجود	 حال	 يف	 للأطفال	 ح�سانات	 بفتح	 خا�سة	 مواد	 على	 القانون	 يحتوي	 ال	

امل�سانع.	وتعترب	هذه	امل�ساألة	من	الق�سايا	االأ�سا�سية	التي	ت�سجع	املراأة	على	االلتحاق	بعملها	بعد	انق�ساء	اإجازة	

الوالدة	بحيث	ت�سهل	على	املراأة	رعاية	طفلها	والقيام	بعملية	الر�ساعة.	هذا	ومل	يت�سمن	قانون	العمل	املعدل	

لعام	2011	حق	املراأة	ب�ساعة	الر�ساعة	للعاملت	يف	القطاع	اخلا�س	.

3.قانون اخلدمة املدنية

اإنهاء	 �سن	 اأو	 البعثات	 اأو	 الرتقية	 يف	 احلق	 اأو	 التعيني	 يف	 �سواء	 املوظفني	 بني	 املدنية	 اخلدمة	 قانون	 مييز	 ال	

االأمومة.	 باإجازة	 يتعلق	 فيما	 باملراأة	 بع�س	احلقوق	اخلا�سة	 القانون	 وي�سمل	 التقاعد.	 واالإحالة	على	 اخلدمة	

واأبقت	التعديلت	على	نظام	اخلدمة	املدنية	لعام	2010م	املادة	)80(	من	قانون	اخلدمة	املدنية	على	اإجازة	

ما	قبل	وبعد	الوالدة	خلم�سني	يومًا	“متنح	املوظفة	اإجازة	اأمومة	لتغطية	فرتة	ما	قبل	وبعد	الوالدة	وذلك	ملدة	

خم�سني	يوما	براتب	كامل	ومبا	ال	يزيد	عن	خم�س	مرات	طول	مدة	اخلدمة	يف	احلكومة”،		واملادة	)81(	حق	

املراأة	يف	اأخذ	اإجازة	ملدة	�سنة	وبدون	راتب	لرعاية	طفلها		“ متنح	املوظفة	اإجازة	خا�سة	بدون	راتب	ملدة	ال	تزيد	

على	�سنة	لرعاية	طفلها”.

وبالرغم	من	اأن	قانون	اخلدمة	املدنية	ال	يت�سمن	اأية	مواد	متييزية	�سد	املراأة	اإال	اأنه	اأي�سا	مل	يت�سمن	نظاما	

4-	وزارة	القوى	العاملة	،	2011	،	قانون	العمل	ال�سادر	باملر�سوم	ال�سلطاين	35/	2003	مع	التعديلت	لعام	2011	،	�س	25.

5-	امل�سدر	ال�سابق،	�س	26.
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خا�سا	باملراأة	على	غرار	النظام	اخلا�س	يف	املراأة	يف	قانون	العمل،	و	ال	حتدد	

فيه	االإجراءات	التي	من	�ساأنها	اأن	ت�ساعد	على	ت�سجيع	املراأة	على	االلتحاق	

اإيجاد	 االإجراءات	 تت�سمن	مثل	هذه	 وقد	 	، واال�ستمرار	يف	اخلدمة	 بالعمل	

نظام	 ا�ستحداث	 املدنية،	 اخلدمة	 يف	 العاملت	 الن�ساء	 الأطفال	 ح�سانات	

التي	 ،	وخا�سة	تلك	 املراأة	بعد	 ت�سغلها	 التي	مل	 املواقع	 احل�س�س	يف	بع�س	

يف	املواقع	العليا	يف	الوزارات	واالإدارات.	وال	تعترب	هذه	احل�س�س	متييزية	

القائم	 الفكر	 تغيري	 اإىل	 تهدف	 والتي	 املوؤقتة	 لطبيعتها	 نظرا	 الرجل	 �سد	

حول	دور	املراأة	يف	القطاع	احلكومي	وخا�سة	�سنع	القرار	،	وت�سجيع	الن�ساء	

على	التناف�س	على	الوظائف	العليا	واإيجاد	احلوافز	التي	ت�سجع	املراأة	على	

اال�ستمرار	يف	العمل.	

ونتيجة	ال�ستخدام	اللغة	املذكرة	يف	و�سف	املوظف	فاإنه	يجب	اإ�سافة	مادة	تعرف	املوظف	على	اأنه	ي�سري	اإىل	

املواد	 ويف	 املدنية	 اخلدمة	 قانون	 يف	 بالرجل	 املراأة	 م�ساواة	 على	 �سريحًا	 الن�س	 يكون	 بحيث	 والرجل	 املراأة	

التمييز	 التي	متنع	 القانونية	 اأ�سوة	بالقانون	االأ�سا�سي،	لذا	فوجود	الن�سو�س	 القانون	 التي	يت�سمنها	 املختلفة	

وحتدد	امل�ساواة	كمبداأ	ي�ساهم	يف	تغيري	الفكر	النمطي	حول	املراأة	يف	املجتمع.

4.قانون االأحوال ال�سخ�سية

يعتمد	قانون	االأحوال	ال�سخ�سية	العماين	على	ال�سريعة	االإ�سلمية	يف	حتديد	احلقوق	والواجبات	للمراأة	والرجل		

�سمن	العلقات	االأ�سرية	.	وقد	حدد	قانون	االأحوال	ال�سخ�سية	�سن	الزواج	ب	18	ع�سر	�سنة	للذكر	واالأنثى	حيث	

اأهلية	الزواج	بالعقل،	واإمتام	الثامنة	ع�سر	من	العمر”،		وقد	�ساعد	ذلك	 “ تكمل	 اأن	 تن�س	املادة	)7(	على	

على	انخفا�س	ن�سبة	الزواج	املبكر	وت�سجيع	املراأة	على	ا�ستكمال	التعليم	وااللتحاق	ب�سوق	العمل.		اإال	اأن	هناك	

حاالت	ي�سمح	بها	يف	الزواج	املبكر	اإذا	ارتاأى	القا�سي	باأن	يف	ذلك	م�سلحة	املادة	)10/	ج(	“ ال	يزوج	من	مل	

يكمل	الثامنة	ع�سرة	من	عمره	اإال	باإذن	القا�سي	وبعد	التحقق	من	امل�سلحة”،	وقد	يكون	هذا	االإجراء	اأحد	اأهم	

اأ�سباب	ا�ستمرار	الزواج	املبكر	للفتيات	قبل	ال	18	يف	املناطق	القروية.

ومن	اأهم	التعديلت	التي	طراأت	على	قانون	االأحوال	ال�سخ�سية	العماين	تعديل	املادة	اخلا�سة	بالوالية	على	

املراأة	يف	الزواج،		فح�سب	املر�سوم	ال�سلطاين	رقم	2010/55م	يتاح	للفتاة	البالغة	18	�سنة	اللجوء	اإىل	دائرة	

املحكمة	ال�سرعية	باملحكمة	العليا	يف	حال	ع�سل	الويل.	حيث	ن�ست	املادة	)10	/	اأ(	على	اأنه	“ اإذا	طلب	من	

يف	 اأكد	 و	 القا�سي”  اإىل	 االأمر	 رفع	 له	 تزويجه	جاز	 وليه	عن	 وامتنع	 الزواج	 الثامنة	ع�سرة	من	عمره	 اأكمل	

اأقواله	فاإن	مل	يح�سر	 “ يحدد	القا�سي	مدة	حل�سور	الويل	يبني	من	خللها	 )10/ب(	من	نف�س	املادة	على	

اأ�سل	اأو	كان	اعرتا�سه	غري	�سائغ	زوجه	القا�سي”.

تتجلى	اأهم	نتائج	التعديلت	على		

بزيادة	 املدنية	 اخلدمة	 قانون	

ن�سبة	املراأة	يف	�سوق	العمل	خلل	

ال�سنوات	املا�سية	بحيث	ارتفعت	

اإىل	اأعلى	م�ستوياتها	يف	االأعوام	

ال�سابقة	وبن�سبة	25٪	من	حجم	

ح�سب	 ال�سلطنة	 يف	 العمل	 قوة	

تعداد	2010.
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5. قانون اجلن�سية

مل	يطراأ	تعديلت	على	هذا	القانون	بعد	املر�سوم	ال�سلطاين	رقم	53	وال�سادر	يف	عام	1993م.	فما	زال	قانون	

اجلن�سية	مييز	بني	املراأة	والرجل	فيما	يخ�س	اإعطاء	اجلن�سية	للأوالد	والزوج	،	بحيث	يعترب	القانون	يف	املادة	

)1(	اأن	العماين	هو	من	ولد	الأب	عماين	�سواء	داخل	عمان	اأو	خارجها	،	بينما	يكون	اأوالد	العمانية	فقط	عمانيني	

يف	حال	كانوا	جمهولني	الن�سب	اأو	الأب	فاقد	اجلن�سية.

	ويف	هذا	ال�سدد	ال	تزال	هناك	فجوة	قانونية	فيما	يخ�س	حق	املراأة	املتزوجة	من	اأجنبي	اأن	تعطي	جن�سيتها	

العمانية	اإىل	زوجها	كما	هو	احلال	بالن�سبة	للرجل	العماين	والذي	ت�ستطيع	زوجته	اأن	تقدم	طلب	احل�سول	على	

جن�سية	بعد	خم�س	�سنوات	من	الزواج	واإقامتها	يف	عمان.

6. قانون جواز ال�سفر 

تعديل	قانون	جواز	ال�سفر	مبر�سوم	�سلطاين	2010/11م	بحيث	ت�ستطيع	املراأة	احل�سول	على	جواز	ال�سفر	بدون	

ا�سرتاط	موافقة	ويل	االأمر	.	ويعترب	هذا	اأحد	اأهم	التعديلت	التي	اتخذت	خلل	الفرتة	املا�سية	بحيث	ين�سجم	

مع	روح	القانون	االأ�سا�سي	يف	امل�ساواة	،	واملادة	15	من	اتفاقية	ال�سيداو،	والتي	حتدد	مبداأ	عدم	التمييز	فيما	

يخ�س	حرية	التنقل	وامل�ساواة	اأمام	القانون.	كما	اأن	هذا	التعديل	له	من	االأهمية	باأن	يتعامل	مع	املراأة	ك�سخ�س	

واأدوارها	يف	 وم�سوؤولياتها	 املراأة	 النمطية	عن	 ال�سورة	 تغيري	 على	 يعمل	 اأن	 �ساأنه	 من	 وبالتايل	 االأهلية	 كامل	

املجتمع.  

	

مراجع الف�سل :

• مر�سوم	�سلطاين	رقم	96	/	101	باإ�سدار	النظام	االأ�سا�سي	للدولة	

• الوثيقة	اخلا�سة	باالإجابة	على	اأ�سئلة	جلنة	ال�سيداو	،	2011	

• مر�سوم	�سلطاين	رقم	35	/	2003	باإ�سدار	قانون	العمل	وتعديلته	باملر�سوم	ال�سلطاين	رقم	2011/113	

• مر�سوم	�سلطاين	رقم	120	/	2004	باإ�سدار	قانون	اخلدمة	املدنية	وتعديلته	باملر�سوم	ال�سلطاين	رقم	106	/	2010	

• مر�سوم	�سلطاين	رقم	32	/	97	باإ�سدار	قانون	االأحوال	ال�سخ�سية	وتعديلته	باملر�سوم	ال�سلطاين	رقم	55	/	2010	

• مر�سوم	�سلطاين	رقم	3	/	83	باإ�سدار	قانون	اجلن�سية	العمانية	وتعديلته	باملر�سوم	ال�سلطاين	رقم	58/	93	
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على	 االزدهار	 من	 حالة	 املا�سية	 الثلثة	 العقود	 خلل	 عمان	 �سهدت	

هذا	 معامل	 اأبرز	 ومن	 واحل�سارية،	 والعمرانية	 االقت�سادية	 امل�ستويات	

اإن�ساء	التجمعات	احل�سارية،	و	حت�سن	يف	 االزدهار:	منو	يف	عدد	ال�سكان،	

ال�سحة،	االقت�ساد،	وحالة	 التعليم،	 لل�سكان	يف	جماالت	 املعي�سية	 االأحوال	

يف	 تغيري	 هذا	 عن	 نتج	 وقد	 	 ال�سلطنة.	 يف	 	 عام	 ب�سكل	 االجتماعي	 الرفاه	

متبادلة	 وهناك	علقة	 لهم.	 املعي�سية	 واالأمناط	 لل�سكان	 التوزيع	اجلغرايف	

�سحيح،	 والعك�س	 ال�سكان	 وزيادة	 عمان	 يف	 للمدن	 احل�ساري	 التطور	 بني	

ففي	الوقت	الذي	اأدت	فيه	حالة	التح�سر	اإىل	هجرة	ال�سكان	من	القرى	اىل	

احل�سر	اإىل	منو	�سكاين	ب�سكل	مت�سارع	وخا�سة	يف	املحافظات	الرئي�سية	مثل	

املراكز	 زيادة	حجم	 اإىل	 املحافظات	 ال�سكاين	يف	هذه	 النمو	 اأدى	 م�سقط،	

	.
6

التجارية	فيها	وبالتايل	عمل	على	تطورها	ب�سكل	كبري

وقد	مرت	عمان	بعدة	مراحل	اأ�سا�سية	منذ	العام	1970م.	املرحلة	التمهيدية	

والتي	ا�ستمرت	لعام	1976	تخللها	اإتباع	منهج	التخطيط	بحيث	و�سعت	اأربع	

خطط	تنموية	للأعوام	مابني	1976-1995م.	وخلل	هذه	الفرتة	مت	العمل	

على	تنمية	املوارد	الب�سرية،	وبناء	اقت�ساد	وطني	يعتمد	على	القطاع	اخلا�س	

وقد	 ال�سلطنة.	 يف	 والب�سرية	 الطبيعية	 املوارد	 يف	 واال�ستثمار	 اال�سا�سية،	 البنية	 وا�ستكمال	 احلرة،	 واملناف�سة	

�سهدت	املدن	يف	املحافظات	الكربى		منوا	عمرانيا	وح�ساريا	جعل	هناك	نوع	من	التفاوت	بني	املدن	واملحافظات	

املختلفة،	االأمر	الذي	مت	التنبه	له	يف	مراحل	الحقة،	حيث	يعترب	التخفيف	من	التفاوت	بني	املحافظات	�سواء	

يف	اأعداد	ال�سكان،	حركة	العمران،	ووجود	املراكز	التجارية	واخلدمات	ال�سحية	والتعليمية	من	اأهم	مقومات	

.
7

اخلطط	االإ�سرتاتيجية	احلديثة	يف	ال�سلطنة

اخل�سائ�ص الدميوغرافية لل�سكان  

1. حجم ال�سكان 

مبقدار		 ال�سكان	 زيادة	 تكون	 وبذلك	 	،)3،855،206( 2013م	 منت�سف	 عمان	 �سلطنة	 �سكان	 عدد	 بلغ	

ن�سمة	وذلك	 ال�سكان	يف	تعداد	2010م	)2،773،479(	 )1،081،727(	خلل	ثلث	�سنوات،	حيث	كان	عدد	

مبعدل	تغري	٪39.0.	

6-	الدكتور	قا�سم	الربداوي،	2010،	النمو	ال�سكاين	والتنمية	احل�سارية	يف	�سلطنة	عمان،	جملة	جامعة	دم�سق-	املجلد	26	العدد	االأول+الثاين	2010،	بت�سرف.	

7-	بالقا�سم	بن	حممد	املختار،	التنمية	والتح�سر	يف	اجلبل	االأخ�سر:	�سلطنة	عمان،	روؤى	ا�سرتاتيجية،	مار�س	2013،	�س112.

الفصل الثاني

السكان

العهد	 بداية	 منذ	 اأولينا	 لقد	

املراأة	 مل�ساركة	 الكامل	 اهتمامنا	

النه�سة	 م�سرية	 يف	 العمانية	

فر�س	 لها	 فوفرنا	 املباركة	

والتوظيف	 والتدريب	 التعليم	

يف	 ومكانتها	 دورها	 ودعمنا	

�سرورة	 على	 واأكدنا	 املجتمع	

التنمية	 جماالت	 يف	 اإ�سهامها	

النظم	 خلل	 من	 ذلك	 وي�سرنا	

حقوقها	 ت�سمن	 التي	 والقوانني	

قادرة	 	 وجتعلها	 واجباتها	 وتبني	

بذاتها	 االرتقاء	 حتقيق	 على	

اأجل	 من	 ومهاراتها	 وخرباتها	

بناء	وطنها	واإعلء	�ساأنه.

مبنا�سبة	 ال�سامي	 اخلطاب	 من	

عمان	 ملجل�س	 ال�سنوي	 االإنعقاد	

2006/11/16
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بلغ	النمو	ال�سكاين	يف	ال�سلطنة	مابني	التعدادين	2003	و	2010م		)٪2.4(.		

وي�سجل	هذا	املعدل	ارتفاعا	عن	املعدل	ال�سنوي	لنمو	ال�سكان	بني	تعدادين	

1993	و	2003م	الذي	بلغ	)1.5٪(.	وقد	ياتي	هذا	االرتفاع	نتيجة	للتزايد	

يف	عدد	العمالة	الوافدة،	كما	اإن	معدل	النمو	خلل	الثلث	�سنوات	)2010-

2013م(	بلغ	٪4.6.

٢. الرتكيب النوعي لل�سكان العمانيني

ال�سكان	 ن�سف	 يقارب	 ما	 ي�سكلن	 االإناث	 باأن	 	)1( رقم	 ال�سكل	 ويبني	

العمانيني،	وهي	ن�سبة	ثابتة	ح�سب	التعدادات	ال�سكانية	التي	اأجريت	خلل	

العقود	ال�سابقة	،	وظلت	هذي	الن�سبة	حتى	منت�سف	عام	2013م	

�سكل	)1(:	ن�سبة	االإناث	والذكور	من	العمانيني	منت�سف	عام	2013م	

امل�سدر	:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	ن�سرة	اح�ساءات	ال�سكان	بيانات	منت�سف	عام	2013م	

لل�سكان	 2013م	 عام	 مبنت�سف	 ال�سلطنة	 يف	 النوع	 ن�سبة	 بلغت	 وقد	 هذا	

العمانيني	)102.72٪(	لكل	مائة	اأنثى،	وتختلف	ن�سبة	النوع	يف	املحافظات	

يقارب	 ما	 �سجلت	 املحافظات	 بع�س	 اإن	 	)2( رقم	 ال�سكل	 يف	 يظهر	 كما	

)109(	ذكور	لكل	مائة	اأنثى	مثل	حمافظتي	الربميي	وم�سندم،	وانخف�ست	

هذه	الن�سبة	يف	حمافظات	اأخرى	مثل	حمافظة	�سمال	ال�سرقية	بحيث	و�سلت	

اإىل	)98(.	

	وقد	يكون	لعامل	الهجرة	الداخلية	للذكور	اإىل	حمافظات	مثل	م�سقط	والتي	

ن�سبة	 يف	 االختلف	 اأ�سباب	 اأهم	 اأحد	 االقت�سادي	 الن�ساط	 	 فيها	 يتمركز	

النوع	يف	هذه	املحافظة،	اإال	اأن	هذه	االختلفات	ال	ت�سكل	اأي	نوع	من	اخللل	

يف	الرتكيب	النوعي	كونها	تبقى	�سمن	النطاق	املقبول	للفوارق	يف	النوع.

ذكر
أنثى

%51
%49

ال	يوجد	فجوة	نوعية	بني	اأعداد	

الذكور	واالإناث	يف	منت�سف	عام	

اإجمايل	 عدد	 بلغ	 حيث	 	2013

�سكل	 	)2،172،388( العمانيني	

واالإناث	 	٪51 منهم	 الذكور	

.٪49.3

الع�سر	 من	 حالة	 عمان	 تعي�س	

ن�سبة	 يخ�س	 فيما	 الذهبي	

فيها	 تت�ساوى	 والتي	 ال�سباب	

االإناث	والذكور	ومن	�ساأن	 ن�سبة	

االزدياد	يف	هذه	الفئة	التخفي�س	

يف	 وامل�ساهمة	 االإعالة	 ن�سبة	 من	

يف	 كبري	 ب�سكل	 النماء	 عملية	

ال�سلطنة.
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�سكل	)2(:	ن�سبة	النوع	يف	املحافظات	منت�سف	2013م	

امل�سدر	:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	ن�سرة	اح�ساءات	ال�سكان	بيانات	منت�سف	عام	2013م	

3.التوزيع العمري والنوعي لل�سكان العمانيني 

يعترب	املجتمع	العماين	من	املجتمعات	الفتية	حيث	�سكلت	ن�سبة	االأطفال	وال�سباب	الن�سبة	االأكرب	من	تركيبته	

حيث	 	 	، العمرية	 الفئات	 ن�سبة	 على	 تغيريًا	 هناك	 اأن	 ويلحظ	 ال�سكانية.	

�سكلت	الفئة	العمرية	)0-14(ح�سب	تعداد	2003م	)40.6٪(	وانخف�ست	

انخفا�س	 يف	 الن�سبة	 وظلت	 	)٪35.3( اىل	 لت�سل	 2010م	 بتعداد	 الن�سبة	

حتى	منت�سف	عام	2013م	اذ	بلغت	)34.3٪(	،	بينما	�سكلت	الفئة	العمرية	

	)٪61.2( ايل	 2010م	 يف	 وارتفعت	 	 	)٪56.3( 2003م	 عام	 	)64-15(

العمرية	 الفئة	 اإن	 كما	 2013م.	 منت�سف	 حتى	 الن�سبة	 بنف�س	 وا�ستمرت	

)+65(	ت�سكل	اأقل	ن�سبة	من	جممل	الفئات	العمرية.			

ال�سلطنة		مبنت�سف	2013م	مت�ساٍو	 باأن	الرتكيب	العمري	يف	 كما	ويلحظ	

اإح�سائية	فيما	 بالن�سبة	للذكور	واالإناث	بحيث	ال	يوجد	فروق	ذات	دالالت	

يخ�س	التوزيع	العمري	لل�سكان	ولكن	تنخف�س	ن�سبة	االإناث	عن	الذكور	ب�سكل	قليل	يف	معظم	الفئات	العمرية،	

اإال	اأنها	اأي�سا	ترتفع	قليل	عن	ن�سبة	الذكور	للفئات	العمرية	)45-69(	ويرتبط	االرتفاع	الب�سيط	يف	ن�سبة	االإناث	

عن	الذكور	باأن	العمر	املتوقع	عند	الوالدة	للن�ساء	يف	عمان	اأعلى	منه	لدى	الرجال.

اأما	بالن�سبة	للمحافظات	والتوزيع	العمري	فيلحظ	بناء	على	بيانات	ال�سكان	يف	عام	2013م	باأن	ن�سبة	العمانيني	
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الفئة	 يف	 العمانيني	 ن�سبة	 بلغت	

2013م	 عام	 	)14-0( العمرية	

ارتفاعًا	 ارتفعت	 حيث	 	٪ 	34.3

ب�سيط	عن	عام	2010م	

اأما	ن�سبة	ال�سكان	يف	�سن	العمل	

فقد	بلغت	61٪	عام	2013	م.
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يف	�سن	العمل	)15-64(	�سنة	بلغت	اأعلى	ن�سبة	لها	يف	حمافظة	م�سقط	وحمافظة	�سمال	الباطنة	على	التوايل		

)21٪(	للذكور	و	)20٪(	للإناث	و)19.7٪(	للذكور	و)19.7٪(	للإناث	،	و�سجلت	حمافظة	الربميي	اأدنى	

ن�سبة	لهذه	الفئة	)2.3٪(	للذكور	و	)2.1٪(	للإناث،	كما	�سكلت	اقل	ن�سبة	للفئة	العمرية	)0-14(	يف	حمافظة	

اأعلى	 للفئة	يف	حمافظة	م�سقط	وبلغت	 اأعلى	ن�سبة	 الو�سطى	ومن	ثم	حمافظة	م�سندم	)1.0٪(	بينما	كانت	

ن�سبة	لكبار	ال�سن	)+	65(	يف	حمافظة	م�سقط	اأي�سا	.	

�سكل	)3(:	الهرم	ال�سكاين	العمانيني	2013م

4.معدل االإعالة 

وانخفا�س	 العمانيني	 ال�سكان	 من	 العمل	 �سن	 يف	 هم	 من	 اأعمار	 وبازدياد	

يف	 عليه	 كان	 عما	 الكلي	 االإعالة	 معدل	 بذلك	 ينخف�س	 االأطفال	 فئة	 ن�سبة	

	14 حدود	 )اإىل	 ال�سغار	 ن�سبة	 انخفا�س	 بهذا	 ونعني	 	 ال�سابقة.	 ال�سنوات	

�سنة(	مقارنة	باالأجيال	ال�سابقة،	وكبار	ال�سن	)ما	فوق	60	�سنة(	ال	ي�سكلون	

بعد	ثقل	كبريا	كما	�سيح�سل	يف	العقود	القادمة	،	معنى	ذلك	اأن	ما	�سيتم	

م�ستقبل	 وبناء	 العي�س	 مب�ستوى	 للرتقاء	 باخل�سو�س	 يوجه	 �سوف	 ادخاره	

االأجيال	القادمة	)التعليم،	الرتبية،	ال�سحة(	خ�سو�سا	واأن	عدد	االأطفال	

الكبري	 االزدياد	 بحكم	 ال�سابق	 للجيل	 تتوفر	 الفر�سة	مل	 اأقل.	هذه	 �سيكون	

االإعالة	امللزم	له.	فقد	 ال�سابقة	وارتفاع	ن�سب	 العقود	 ال�سكان	يف	 يف	عدد	

بلغ	معدل	االإعالة	ال�سكانية	يف	ال�سلطنة	)120(	بح�سب	تعداد	1993	،	ثم	انخف�س	اإىل	)77.9(	عام	2003	،	

ومن	امللحظ	ا�ستمرار	التدرج	يف	االنخفا�س	بحيث	بلغت	ن�سبة	االإعالة	االإجمالية	لل�سكان	)63.38(	يف	عام	

2010م.و	ا�ستمرت	يف	االنخفا�س	حيث	بلغت	عام	2013م	)62.7٪(.	وقد	بلغت	الفجوة	النوعية	للعام	2003م	
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ذكر

أنثى

النوعية	 الفجوة	 ا�ستمرت	

حيث	 االنخفا�س	 يف	 للإعالة	

بلغت	2.5٪	عام	2013م	وموؤ�سر	

التكافوؤ	97.5	٪	اأي	ان	لكل	100	

	98 هناك	 املعالني	 الذكور	 من	

اأنثى	معالة.
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للإعالة	)3.6	٪(	،	وموؤ�سر	التكافوؤ)	96٪(	اأي	اأن	لكل	100	من	الذكور	املعالني	هناك	96	اأنثى	معالة.	وقد	

تقل�ست	الفجوة	للعام	2010م	بحيث	بلغت	)2.6٪(	وموؤ�سر	التكافوؤ	)٪97.4(.	

جدول	)1(:توزيع	العمانيني	ح�سب	فئات	العمر	العري�سة	وموؤ�سر	ن�سبة	االعالة

٢013 ٢010 ٢003 	

املجموع	 اإناث	 ذكور	 املجموع اإناث ذكور املجموع	 اإناث ذكور الفئات	

745،182 365،523 379،659 690،701 338،434 352،267 723،270 354،886 368،384 )14-0(

1،334،312 661،489 672،823 1،197،954 594،763 603،191 1،001،000 499،058 501،942 )64-15(

92،508 44،376 48،132 68.681 33،549 35،132 56،913 2،6911 30،002 )+65(

2،172،002 1،071،388 1،100،614 1،957،336 966746 990.590 1،781،183 880،855 900،328 املجموع

62.7 61.9 63.5 63.39 62.54 64.22 77.94 76.5 79.37

ن�سبة	

االعالة

5. احلالة االجتماعية : توزيع العمانيني ح�سب العمر والنوع واحلالة الزواجية

ارتفع	�سن	الزواج	الكلي	يف	ال�سلطنة	عن	العام	2003م	والذي	�سجل	)26.6(	�سنة	لكل	من	الن�ساء	والرجال،	

وقد	بلغ	ح�سب	تعداد	2010م	)27.3(	�سنة.	كما	يلحظ	باأن	�سن	الزواج	االأول	للذكور	مل	يتغري	كثريا	حيث	

كان	االرتفاع	قريبا	من)28.1(	�سنة	يف	تعداد	2003م	اإىل	)28.4(	يف	تعداد	2010م.	ولكن	االرتفاع	امللحظ	

هو	لدى	االإناث	بحيث	ارتفع	من	)25.1(	�سنة	عام	2003م		اإىل	)26.1(	�سنة	ح�سب	تعداد	2010م.	ويعك�س	

هذا	االرتفاع	حالة	املراأة	يف	املجاالت	االأخرى	وحتديدا	جمال	التعليم	والعمل	حيث	اإن	دخول	املراأة	اإىل	املجاالت	

املختلفة	�سواء	على	ال�سعيد	االأكادميي	اأو	العملي	اأدى	اإىل	اأن	يرتفع	�سن	الزواج	بني	االإناث،	والذي	مازال	اأقل	

من	معدل	�سن	الزواج	للذكور.	

�سكل	)4(:متو�سط	العمر	عند	الزواج	االأول	ح�سب	اجلن�س	–تعداد	2003	و	2010

2003

26.627.3

28.1

25.1

28.4

26.1

2010
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ويرتبط	ارتفاع	�سن	الزواج	بالعديد	من	العوامل	منها	حالة	التح�سر	والتطور	يف	املجتمع	واالنتقال	من	املجتمع	

القروي	اإىل	املجتمع	احل�سري	،كما	اأن	م�ساهمة	املراأة	اقت�ساديًا	يف	االأ�سرة		واملجتمع	ب�سكل	عام	اأ�سبح	اأمرا	

مقبوال	وال	يخالف	العرف	املجتمعي	والذي	كان	يحدد	اأدوارًا	معينة	للمراأة	مرتبطة	بالدور	االإنتاجي	املنزيل،	

فقد	اأ�سبح	عمل	املراأة	اأحد	عوامل	التقدم	والتطور	ودور	اأ�سا�سي	تقوم	به	�سواء	اجتاه	اأ�سرتها	اأو	جمتمعها.	كما	

وياأتي	هذا	اأي�سا	�سمن	�سيا�سات	ال�سلطنة		يف	تطوير	حالة	املراأة	وتنمية	املجتمع	والذي	ال	ميكن	لعملية	التنمية	

اأن	تكون	دون	اأن	ي�ساهم	االأفراد	الن�ساء	والرجال	منهم	�سمن	عملية	م�ساركة	فاعلة.

وجند	باأن	هناك	اختلفات	�سمن	املحافظات	املختلفة	يف	متو�سط	�سن	الزواج	للن�ساء	والرجال،	وقد	�سكلت	

الكلي	)28.7(	والو�سطى	�سكلت	املعدل	االأقل	ل�سن	 الزواج	 م�سندم	املحافظة	االأعلى	من	حيث	متو�سط	�سن	

الزواج	�سمن	املحافظات	املختلفة	)25.3(.	ويلحظ	باأن	�سن	الزواج	للذكور	ارتفع	ب�سكل	كبري	عنه	للإناث	

يف	حمافظة	ظفار	)30(	�سنة	بينما	االإناث	)26.4(.		وتعترب	املحافظات	م�سندم	و	ظفار	و	الربميي	وم�سقط	

الزواج	 االأقل	من	حيث	معدل	 والداخلية	من	 الو�سطى	 بينما	 واالإناث	 الذكور	 الزواج	بني	 ل�سن	 ارتفاعا	 االأكرث	

وخا�سة	للإناث	بحيث	بلغ	متو�سط	�سن	الزواج	للإناث	يف	الو�سطى	)23.5(	�سنة.	

جدول	)2(	:	متو�سط	�سن	الزواج	للعمانيني		ح�سب	اجلن�س	واملحافظة-تعداد	2010

املجموعالذكوراالإناثاملحافظة

26.828.827.8م�سقط

26.43028.2ظفار

27.529.728.7م�سندم

27.128.828الربميي

25.227.326.2الداخلية

26.128.227.2�سمال	الباطنة

262827جنوب	الباطنة

25.32826.6جنوب	ال�سرقية

25.227.526.3�سمال	ال�سرقية

27.128.928الظاهرة

23.527.225.3الو�سطى
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جدول	)3(:	احلالة	الزواجية	للعمانيني	ح�سب	املحافظات		يف	تعدادي	2003و	2010

٢010 ٢003

املجموع اأرمل مطلق متزوج مل يتزوج املجموع اأرمل مطلق متزوج مل يتزوج

100 3.4 2.1 50.3 44.2 100 3.3 2.1 44.6 50 م�سقط

100 3.8 3.1 47.5 45.7 100 4 3.4 43.8 48.4 ظفار

100 4.3 1 48.3 46.3 100 4.6 1.3 48.6 45.3 م�سندم

100 2.7 1.6 48.4 47.3 100 2.7 1.5 42.2 53.3 الربميي

100 4.2 1.4 52.2 42.3 100 4.9 1.7 49.2 44 الداخلية

100 3.8 1.3 49.2 45.7 100 4.4 1.5 44.9 49 �س.الباطنة

100 4 1.4 49.1 45.5 100 4.6 1.6 47.3 46.4 ج.الباطنة

100 4.2 3.1 50.7 42 100 4.8 3.5 47.4 44 ج.ال�سرقية

100 4.5 2.7 50.6 42.2 100 5 3.7 48.6 42.4 �س.ال�سرقية

100 4.1 1.1 48.8 46.1 100 4.3 1.5 46.1 47.9 الظاهرة

100 4.1 4.3 51.2 40.4 100 4.2 4.8 52.7 37.8 الو�سطى

100 3.9 1.9 49.8 44.4 100 4.2 2.2 46.1 47.3 ال�سلطنة

بالرغم	من	ارتفاع	متو�سط	�سن	الزواج	يف	ال�سلطنة	اإال	اأن	هناك	انخفا�سًا	لن�سبة	غري	املتزوجني	والتي	بلغت	

)47.3٪(	من	ن�سبة	ال�سكان	العمانيني	)15	�سنة	فاأكرث(	يف	تعداد	2003م	لت�سل	اإىل	)44.4٪(	يف	تعداد	

2010م.	وهناك	انخفا�س	لن�سبة	غري	املتزوجني	بني	ال�سكان	العمانيني	)15(	�سنة	فاأكرث	يف	غالبية	املحافظات	

ماعدا	م�سندم	والو�سطى،	ويتناغم	هذا	مع	ارتفاع	متو�سط	�سن	الزواج	يف	حمافظة	م�سندم،	ويقدم	موؤ�سر	على	

التغيريات	احلادثة	يف	حمافظة	الو�سطى	والتي	تعترب	من	املحافظات	التي	ميار�س	فيها	الزواج	املبكر	خا�سة	

املتزوجني	يف	عام	 ن�سبة	غري	 التوايل	من	حيث	 و	53٪(	على	 والربميي	)٪50	 كانت	م�سقط	 وبينما	 للإناث.	

2003م،	انخف�ست	هذه	الن�سبة	يف	تعداد	2010	لت�سجل	يف	م�سقط	)٪44.2(	

يف	م�سقط	و	الربميي	)47.3٪(	وهي	الن�سبة	االأعلى	يف	ال�سلطنة.	و�سجلت	

الو�سطى	اأقل	ن�سبة	للغري	متزوجني	بني	املحافظات	)40٪(،	اجلدول	)4(.	

وبانخفا�س	ن�سبة	غري	املتزوجني	بني	العمانيني	)15	�سنة	فاأكرث(،	ارتفعت	

ن�سبة	الزواج	يف	جميع	املحافظات	عما	كانت	عليه	يف	عام	2003م،	ماعدا	

	2010 عام	 	)٪51.2( اإىل	 الزواج	 ن�سبة	 فيها	 انخف�س	 والتي	 الو�سطى،	

عما	كانت	عليه	)52.7٪(	يف	2003م،	اإال	اأنها	اأي�سا	ما	زالت	ت�سكل	ثاين	

املحافظات		من	حيث		ن�سبة	الزواج	بعد	الداخلية	)52.2٪(		يف	ال�سلطنة.	

يليها	جنوب	ال�سرقية	)50.7٪(	،	و�سمال	ال�سرقية	)٪50.6(.	

االإناث	 بني	 الطلق	 ن�سبة	 تزيد	

تنت�سر	فيها	 التي	 يف	املحافظات	

للإناث	 املبكر	 الزواج	 ظاهرة	

مثل	 التعليم	 م�ستوى	 وتدين	

يدلل	 مما	 الو�سطى	 حمافظة	

عوامل	 بني	 علقة	 وجود	 على	

املراأة،	 تعليم	 الزواج،	 �سن	

والطلق.



المـرأة والرجـل  في سلطنة ُعمان 32

ال�سلطنة	من	))2.2٪(	ح�سب	تعداد	 ن�سبة	املطلقني	يف	 بانخفا�س	 اأن	يربر	 الزواج	 كما	ميكن	لزيادة	معدل	

ماعدا	 املحافظات	 جميع	 يف	 املطلقني	 ن�سبة	 انخفا�س	 ويلحظ	 و	 2010م.	 عام	 يف	 	))٪1.9( اإىل	 2003م	

حمافظة	م�سقط	والتي	حافظت	على	معدل	)2.1٪(	يف	التعدادين	2003	و	2010م.	لكن	االنخفا�س	االأكرث	

كان	يف	حمافظة	�سمال	ال�سرقية	والذي	انخف�س	من	)3.7٪(	يف	عام	2003م	اىل	)2.7٪(	يف	تعداد	2010م.

جدول	)4(	:	احلالة	الزواجية	العمانيون	ح�سب	العمر	واجلن�س	تعداد	2010

اإنــــاث ذكــــــــور
الفئة 

املجموعالعمرية ارمل مطلق متزوج
مل ي�سبق 

له الزواج
املجموع ارمل مطلق متزوج

مل ي�سبق 

له الزواج

118،824 15 125 4،605 114،077 125،124 2 10 1،485 123،620 19-15

117،271 139 855 36،394 79،882 123،221 28 184 11،536 111،470 24-20

102،679 346 1،782 66،273 34،278 103،502 40 631 48،816 54،014 29-25

76،737 760 2،346 60،309 13،322 76،105 55 963 59،650 15،437 34-30

50،068 1،299 2،304 42،350 4،114 51،365 66 795 45،846 4،656 39-35

36،467 2،051 2،021 31،004 1،391 36،547 113 782 33،799 1،851 44-40

30،082 3،153 1،601 24813 515 29،226 132 671 27516 906 49-45

27،539 5،179 1،502 20،601 257 24،580 261 571 23،207 541 54-50

559،667 12،942 12،536 286،349 247،836 569،670 697 4،607 251،855 31،2495 املجموع

اإىل	)3.9٪(	يف	عام	 اأي�سا	يف	ال�سلطنة	من	)4.2٪(	يف	تعداد	2003م	 اأما	بالن�سبة	للرتمل	فقد	انخف�ست	

2010م.	ويرتبط	االنخفا�س	ب�سكل	وثيق	يف	زيادة	العمر	املتوقع	عند	الوالدة	للأفراد	ب�سكل	عام	يف	ال�سلطنة	من	

)72(	�سنة	اإىل	)75(	�سنة.

ن�سبة	 زيادة	 والعمر،	بحيث	يلحظ	 للأفراد	ح�سب	اجلن�س	 الزواجية	 باحلالة	 املعدالت	اخلا�سة	 تختلف	 كما	

الن�ساء	املطلقات	واالأرامل	عنها	من	الذكور	املطلقني	واالأرامل	يف	جميع	الفئات	العمرية،	كما	يف	اجلدول	)5(.	

ولكن	تزداد	ن�سبة	الطلق	بني	االإناث	يف	الفئة	العمرية	ما	بني	)30-44(	�سنة	،	وحالة	الرتمل	بني	الفئة	العمرية	

)40-54(	�سنة.		ن�سبة	االأرامل	من	الن�ساء	الفئات	العمرية	مابني	)15-54(	)2.3٪(	بينما	تبلغ	ن�سبة	الرتمل	

لدى	الذكور	من	نف�س	الفئة	)0.12٪(.	ويلحظ	اأي�سا	الفرق	يف	حالة	الطلق	بحيث	�سكل	معدل	الطلق	لدى	

االإناث	جلميع	الفئات	العمرية	)2.2٪(	بينما	�سكل	لدى	الذكور	)0.8٪(	من	جمموع	الذكور	جلميع	الفئات	

العمرية.
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جدول	)5(:	التوزيع	الن�سبي	للعمانيات	يف	�سن	االإجناب	ح�سب	احلالة	الزوجية	واملحافظات	تعداد2010

املحافظة
مل ي�سبق لهن 

الزواج
اأراملمطلقاتمتزوجات

46.050.22.51.3م�سقط

46.348.73.61.3ظفار

50.946.61.11.3م�سندم

50.047.01.91.1الربميي

44.552.21.41.8الداخلية

48.249.11.41.3�سمال	الباطنة

48.149.01.41.5جنوب	الباطنة

43.051.53.11.5جنوب	ال�سرقية

44.051.52.52.0�سمال	ال�سرقية

49.847.71.21.2الظاهرة

39.553.65.31.7الو�سطى

46.549.92.11.5ال�سلطنة

امل�سدر:	تقرير	خ�سوبة	املراأة	العمانية	من	واقع	التعدادات	ال�سكانية،	2012،	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات

ويلحظ	باأن	الو�سطى	ت�سكل	الن�سبة	االأكرب	يف	معدل	الطلق	للن�ساء	بحيث	بلغت	)5.3٪(	،	واإذا	ما	ارتبط	

الو�سطى	و	ارتفاع	ن�سبة	االأمية		بني	 ذلك	مبعدل	الزواج	االأول	للذكور	واالإناث	والذي	كان	االأقل	يف	حمافظة	

االإناث	عنها	يف	املحافظات	االأخرى،	فاإن	حالة	املراأة	العمرية	والتعليمية	عند	الزواج	يف	املحافظة	ميكن	اأن	يكون	

لها	دور	يف	ارتفاع	اأو	انخفا�س	ن�سبة	الطلق	يف	املحافظة.	وبناء	على	امل�سح	ال�سحي	العاملي	يف	�سلطنة	عمان	

اأرامل	 اإن	)30٪(	من	امل�سنني	 )2008(	فاإن	ن�سبة	امل�سنيني	املتزوجني	)87٪(	مقابل	)37٪(	من	الن�ساء،	و	

	
8

منهم	)54٪(	من	االإناث	مقابل	)7٪(	من	الرجال.

6. معدل اخل�سوبة

انخف�س	معدل	اخل�سوبة	الكلي	يف	ال�سلطنة	عن	العام	2000م	ب�سكل	ملحوظ،	فبينما	بلغ	ح�سب	امل�سح	ال�سحي	

ب�سيط	على	معدل	 ارتفاع	 وقد	طراأ	 	، اإىل	)3.5(	 انخف�س	يف	عام	2003م	 	، 	)4.5	( لل�سكان	عام	2000م	

اخل�سوبة	يف	عام	2010م	لي�سل	اإىل)	3.7(	وا�ستمر	يف	االرتفاع		حتى	بلغ	)3.9(	عام	2013م.	

8-	وزارة	ال�سحة	،	2011،	اإ�ساءات	على	اأهم	نتائج	امل�سح	ال�سحي	العاملي	لل�سكان	يف	�سلطنة	عمان	لعام	2008	،	�س	55
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�سكل)5(:	معدل	اخل�سوبة	الكلي

جدول	)6(:	معدل	اخل�سوبة	العمرية	ح�سب	احلالة	احل�سرية	مابني	2010-1993

الفئة	العمرية	

199320032010

قرىح�سرقرىح�سرقرىح�سر

19-1551.88497.615.47.811.4

24-20231.5303.179.6113.392.211.01

29-25293.1331.2180.5210.3195.1209.2

34-30267.5312.2171.7207.7198.7213.5

39-35205.0236.1118.0153.9147.9165.6

44-4083.6110.049.977.259.675.2

49-4527.337.913.728.914.724.5

امل�سدر:– املركز	الوطني	للح�ساء	واملعلومات	،خ�سوبة	املراة	العمانية	من	واقع	التعدادت	ال�سكانية	2012	.

األف	امراأة	يف	�سن	االإجناب	قد	انخف�س	ب�سكل	كبري	بني	 اأن	معدل	الوالدة	احلية	لكل	 كما	تبني	االإح�ساءات	

�سنوات	التعدادين	1993	و	2003م	من	)173.5(	والدة	حية	لكل	اإلف	امراأة	

يف	�سن	االإجناب	اإىل	)90.2(	ومن	ثم	عاود	االزدياد	يف	عام	2010م	لي�سل	

اإىل	)110.7(	مولود	لكل	األف	امراأة.	ويلحظ	باأنه	و	بالرغم	من	رفع	�سن	

الزواج	اإىل	18	ح�سب	قانون	االأحوال	ال�سخ�سية	اإال	اأن	معدل	اخل�سوبة	بني	

الفتيات	من	عمر	)15-19	�سنة(	ي�سل	اإىل	)12.1(	مولود	حي	لكل	األف	

امراأة،	ويعترب	هذا	املعدل	مرتفع	اإذا	ما	مت	النظر	اإىل	عوامل	اخلطورة	على	

الن�ساء	 تتعر�س	 والوالدة،	حيث	 الناجتة	عن	احلمل	 الفئة	 الن�ساء	من	هذه	

يف	هذا	العمر	اىل	خماطر	عديدة	و	اأكرث	من	الن�ساء	يف	الفئات	العمرية	من	

التي	 و	 الو�سطى	 حمافظة	 يف	 اخل�سوبة	 معدالت	 وتزيد	 	 �سنة.	 	)39-20(

يلحظ	فيها	ا�ستمرارًا	للزواج	املبكر	للإناث	عن	املحافظات	االأخرى	االأمر	

املراهقات	 خ�سوبة	 معدل	 بلغ	

)15-19(	15.2	مولود	حي	لكل	

األف	امراأة		عمانية	عام	2013م.

اأعلى	معدالت	اخل�سوبة	�سجلت	

 )29-25( العمرية	 الفئة	 يف	

لعام	 وذلك	 	213.1 مبعدل	

2013م.

3.9

2013
2010

2003

3.7
3.4
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الذي	يحتم	اتخاذ	خطوات	عملية	لتطوير	و�سع	املراأة	يف	هذه	املحافظة،	�سمن	عملية	تطوير	�ساملة	الأو�ساع	

املواطنني	يف	هذه	املحافظة.	وذلك	الأن	عملية	التطوير	الأو�ساع	املراأة	ال	تنف�سل	عن	عمليات	التقدم	والتطور	

احلا�سل	يف	جميع	املجاالت	املختلفة.

يختلف	معدل	اخل�سوبة	من	احل�سر	اىل	القرى	ومن	حمافظة	اإىل	اأخرى،	وت�سري	البيانات		)جدول	6(	واإىل	

اأن	ن�سبة	اخل�سوبة	يف	القرى	للفئة	العمرية	)15-19(	�سنة	بلغت	)11.4(		لكل	األف	مولود	يف	عام	2010،	

منخف�سة	بذلك	عن	عام	2003	حيث	بلغت	)15.4(.	وت�سري	هذه	الن�سب	اإىل	انخفا�س	ن�سبة	الن�ساء	اللواتي	

ينجنب	يف	هذه	الفئة	العمرية،	اإال	اأن	هذه	الن�سبة	ت�سري	اإىل	اأن	الزواج	املبكر	مازال	يحدث	يف	بع�س	املناطق،	

وخا�سة	يف	مناطق	القرى،	االأمر	الذي	يجب	اأن	يتم	التنبه	اإليه	و	و�سع	ال�سيا�سات	التي	من	�ساأنها	اأن	ت�سجع	املراأة	

على	ا�ستكمال	التعليم،	باالإ�سافة	اإىل	و�سع	�سوابط	للتزويج	املبكر	للفتيات	�سمن	قانون	االأحوال	ال�سخ�سية	.

مولود	 	4.21 و	 	4.27 بواقع	 	2010 عام	 خ�سوبة	 معدالت	 اأعلى	 و�سمالها	 ال�سرقية	 جنوب	 حمافظتي	 �سجلت	

اأدنى	معدالت	 اأما	 الو�سطى	مبعدل	4.10،	 تليه	حمافظة	 التوايل،	 األف	امراأة	يف	�سن	االإجناب	على	 حي	لكل	

اخل�سوبة	�سجلت	يف	حمافظة	م�سقط	مبعدل	3.18	مولود	حي	لكل	األف	امراأة	.	 

�سكل	)6(:	معدل	اخل�سوبة	الكلي	ح�سب	املحافظات

امل�سدر-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	خ�سوبة	املراأة	العمانية	من	واقع	التعداد	2012

7.االإعاقة 

�سكل	مو�سوع	االأ�سخا�س	ذوي	االإعاقة	اهتماما	خا�سا	من	قبل	�سلطنة	عمان	يف	ال�سنوات	القليلة	املا�سية،	وقد	

جتلى	هذا	بالتوقيع	على	اتفاقية	حقوق	االأ�سخا�س	ذوي	االإعاقة	و	افتتاح	عدد	من	املراكز	التي	تعنى	بحماية	

املو�سوعات	 من	 االإعاقة	 مبو�سوع	 االهتمام	 ويعترب	 لهم.	 اخلدمات	 وتقدمي	 االإعاقة	 ذوي	 االأ�سخا�س	 حقوق	

احلديثة	يف	املنطقة	العربية،	لذا	فاإن	هناك	غياب	للمعلومات	الدقيقة	حول	معدل	االإعاقة	واأنواع	االإعاقات،	

وقد	ا�ستطاع	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	اإدراج	مو�سوع	االإعاقة	يف	التعدادات	ال�سكانية	لعامي	2003	و	

2010م،	االأمر	الذي	وفر	قاعدة	معلومات	اأولية	�ست�ساهم	يف	التعامل	مع	ق�سية	االإعاقة	ب�سكل	�سحيح.	
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2003م	 عام	 يف	 كان	 بينما	 	،)٪3.2( عمان	 �سلطنة	 يف	 االإعاقة	 معدل	 فاإن	 2010م	 عام	 تعداد	 على	 وبناء	

)2.3٪(.	و	ال	تعترب	هذه	الزيادة	ذات	داللة	اإح�سائية	على	زيادة	معدل	االإعاقة	يف	ال�سلطنة	بل	على	زيادة	

اأنواع	االإعاقات	عما	كان	 الوعي	اجتاه	مو�سوع	االإعاقة	واأي�سا	ا�ستمال	ا�ستمارة	تعداد	2010م	لعدد	اأكرب	من	

عليه	يف	عام	2003م.	

وكما	يلحظ	من	ال�سكل	)6(	فاإن	ن�سبة	االإعاقة	تزداد	بني	الذكور	)54٪(	عنها	بني	االإناث	)45.9٪(	ح�سب	

االإناث	 ارتفعت	بني	 االإعاقة	 ن�سبة	 باأن	 تعداد	2003م	جند	 باأرقام	 الن�سب	 قارنا	هذه	 ما	 واإذا	 تعداد	2010م.	

والتي	كانت	اأي�سا	ن�سبة	اأقل	منها	بني	االإناث	عن	الذكور	)44	٪،	55.8٪(	على	التوايل،	ال�سكل	)7(.		واإذا	ما	

نظرنا	اإىل	الظروف	اخلا�سة	للن�ساء	من	ذوي	االإعاقة	والتي	عادة	ما	يتم	اإخفاوؤهن	وعدم	دجمهن	يف	املجتمع،	

فاإن	ن�سبة	االإعاقة	بني	االإناث	قد	ال	تكون	اأقل	منها	لدى	الذكور	ولكن	قد	يكون	عامل	عدم	االعرتاف	والناجت	

عن	الو�سمة	االجتماعية	للأ�سرة	التي	لديها	فتاة	ذات	اإعاقة	هو	�سبب	التباين	يف	االأرقام	بني	االإناث	والذكور.	

وتوؤ�سر	الزيادة	يف	عدد	االإناث	من	ذوي	االإعاقة	يف	تعداد	2010م	على	زيادة	الوعي	لدى	االأ�سر	واملرتبط	اأي�سا	

بزيادة	العمل	على	ق�سايا	املراأة	املختلفة	يف	ال�سلطنة	ومنها	املراأة	ذات	االإعاقة.		

�سكل	)7(	:	ن�سبة	االإعاقة	بني	العمانيني	ح�سب	اجلن�س	وفق	تعداد	2003	و	2010

اإعاقة	هناك	 اأن	من	كل	100	حالة	 اأي	 التكافوؤ	)٪85(	 وموؤ�سر	 االإعاقة	)٪15(	 ملعدل	 النوعية	 الفجوة	 وتبلغ	

للإعاقة	 النوعية	 الفجوة	 بلغت	 وقد	 2010م،	 لعام	 االإناث	 من	 اإعاقة	 حالة	 	15 و	 الذكور	 من	 اإعاقة	 حالة	 	85

يف	عام	2003م	)21٪(	وموؤ�سر	التكافوؤ	)78.7٪(	والذي	يدلل	على	ارتفاع	لعدد	حاالت	االإعاقة	بني	الذكور	

وانخفا�سها	بني	االإناث	فيما	بني	التعدادين.	

20032010
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جدول	)8(:	ن�سبة	االإعاقة	ح�سب	اجلن�س	والفئة	العمرية	تعداد	2010

االإناث الذكور الفئة العمرية
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5.32 5.00 79-75
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6.09 3.97 85+

100 100 االجمايل

اإىل	 باأن	ن�سبة	االإعاقة	تزداد	لدى	الفئات	العمرية	)70-74(	�سنة	،	ويرجع	ذلك	 ويو�سح	اجلدول	رقم	)8(	

اإعاقات	مرتبطة	بال�سن	من	�سعوبات	يف	ال�سمع	والروؤية	،	باالإ�سافة	اإىل	االإعاقة	احلركية.	لكن	من	امللحظ	

اأي�سا	ارتفاع	ن�سبة	االإعاقة	بعد	الفئة	العمرية	)1-4(	�سنة	وب�سكل	تدريجي	بحيث	ت�سل	اإىل	)8٪(	بني	الذكور	

الفئة	 هذه	 بني	 االإعاقة	 اأنواع	 اختلفت	 وقد	 الفئة.	 نف�س	 من	 	)٪7.4( واالإناث	 	)24-20( العمرية	 الفئة	 من	

العمرية	من	ب�سرية	و�سمعية	و	ذهنية		وحركية،	و	بالتايل	ي�سع	هذا	ت�ساوؤالآ	حول	اإذا	ما	كان	مو�سوع	اكت�ساف	

االإعاقة	يتم	ب�سكل	متاأخر	اأم	اأن	هناك	اأ�سباب	وعوامل	الرتفاع	معدل	االإعاقة	بازدياد	العمر	يف	الفئات	العمرية	

من	)5-29(	�سنة	لدى	الذكور	و	االإناث.	وتبلغ	اأعلى	ن�سبة	للإعاقة	بني	الذكور	يف	الربميي	)60.3٪(	مقابل	

)39.7	٪(	للإناث	وترتاوح	ن�سب	االإعاقة	للذكور	يف	املحافظات	االأخرى	بني	)52-56٪(	،	و	ترتاوح	بالن�سبة	

للإناث	ما	بني	)42-47٪(.	كما	بلغ	عدد	امل�ستفيدين	عام	2012م	من	مراكز	الوفاء	التطوعية	يف	املحافظات	

اأن	 اأعداد	يف	االإعاقة	الذهنية	املتو�سطة	مبحافظة	الداخلية	112	حالة.	كما	 اأعلى	 1.708	�سخ�س،	و�سجلت	

اإجمايل	اعلي	عدد	من	املعاقني	امل�ستفيدين	من	مراكز	الوفاء	التطوعية	�سجلت	يف	حمافظة	ظفار	وبلغ	عددهم	

376	حالة	.
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8. االأ�سرة العمانية 

بلغ	حجم	االأ�سرة	العمانية	ح�سب	تعداد	2010م	)7.8(	فرد	،	وبهذا	يكون	هناك	انخفا�س	ب�سيط		يف	حجم	

االأ�سرة	وعدد	اأفرادها	عن	العام	2003م	بحيث	كان	متو�سط	عدد	اأفراد	االأ�سرة	)8(	اأفراد.	بينما	بلغ	متو�سط	

حجم	االأ�سرة	الوافدة	)4.1(	وبهذا	يكون	متو�سط	االأ�سرة	يف	عمان	)6.3(	فرد	للأ�سرة.	وتتناغم	هذه	النتائج	

مع	انخفا�س	معدل	اخل�سوبة	يف	ال�سلطنة.

�سكل	)8(:	حجم	االأ�سرة	ومتو�سط	عدد	االأفراد	وفق	تعدادي	2003	و	2010

ويبلغ	اأعلى	معدل	للأ�سر	)10(	اأفراد	فاأكرث	يف	حمافظة	ظفار	)43.1٪(	،	بينما	تقل	االأ�سر	من	نف�س	الفئة	يف	

.	و	تقطن	اأعلى	ن�سبة	للأ�سر	يف	حمافظة	
9

املحافظات	االأخرى	و	يبلغ	اأقل	معدل	لها	يف	حمافظة	م�سقط	)٪21(

.	ومتتلك	الغالبية	العظمى	من	االأ�سر	
10

الداخلية	)78٪(	،	واأقل	ن�سبة	للأ�سر	يف	حمافظة	الربميي	)٪49.7(

يزيد	يف	 ولكن	ذلك	 	، العامة	 بقرب	م�سكنها	من	اخلدمات	 االأ�سر	 وتتمتع	معظم	 	،
11

امل�سكن	)٪87( العمانية	

احل�سر	عنه	يف	القرى	ح�سب	ما	يو�سح	اجلدول	)12(	.

وتعتمد	معظم	االأ�سر	العمانية	يف	م�سادر	الدخل	على	القطاع	العام	)57.2٪(	و	بلغ		اعلى	م�ستوى	لدخل	االأ�سر	

من	القطاع	العام		)1182(	ريال	عماين.	وبلغ	اأعلى	م�ستوى	للدخل	يف	حمافظة	م�سقط	)1،287(	ريال	عماين	

.
12

و	اأقل	م�ستوى	للدخل	للأ�سر	يف	حمافظة	الو�سطى	)579(	ريال	عماين

9. االأ�سر التي تراأ�سها امراأة 

من	 انخف�ست	 قد	 امراأة	 تراأ�سها	 التي	 االأ�سر	 ن�سبة	 باأن	 2003و2010م	 تعدادي	 بيانات	 اأو�سحت	

التي	 االأ�سر	 لن�سبة	 تباينًا	 هناك	 فاإن	 	)7( ال�سكل	 يبني	 وكما	 التوايل.	 على	 	)٪8.3( اىل	 	)٪14.1(

9-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2012،	موؤ�سرات	تعدادية	)2010(	ح�سب	التق�سيمات	االإدارية.

10-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2012،	موؤ�سرات	تعدادية	)2010(	ح�سب	التق�سيمات	االإدارية.

13-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2012،	اأهم	نتائج	م�سح	نفقات	ودخل	االأ�سرة	)20مايو	2008-19مايو2009(،	�س	20

14-	امل�سدر	ال�سابق،	�س	30

20032010
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حمافظة	 يف	 امراأة	 تراأ�سها	 التي	 للأ�سر	 ن�سبة	 اأعلى	 بلغت	 وقد	 املحافظات،	 ح�سب	 امراأة	 تراأ�سها	

الظاهرة. و	 ظفار	 حمافظتي	 يف	 كان	 امراأة	 تراأ�سها	 التي	 للأ�سر	 ن�سبة	 اأقل	 بينما	 	)٪10.7( 	الو�سطى	

	وتعترب	حمافظة	الو�سطى	املحافظة	االأوىل	من	حيث	ن�سبة	الطلق	لدى	الن�ساء	)5.3٪(	االأمر	الذي	يعترب	

اأحد	العوامل	بوجود	اأكرب	ن�سبة	فيها	للأ�سر	التي	تراأ�سها	امراأة.	باالإ�سافة	اإىل	اأن	حمافظة		الو�سطى	وحمافظة		

ال�سرقية	من	املحافظات	التي	ينزع	فيها	الذكور	اإىل	الهجرة	الداخلية	اإىل	مراكز	التجارة،	عك�س	ما	عليه	االأمر	

	.
13

يف	ظفار	والظاهرة

وقد	بلغ	متو�سط	اإنفاق	االأ�سرة	العمانية	التي	يراأ�سها	رجل	)745(	ريااًل	عمانيًا	مقابل	)581(	ريااًل	عمانيًا	للأ�سر	التي	

.
14

	تراأ�سها	امراأة	،	وتبلغ	الفجوة	النوعية	يف	متو�سط	االإنفاق	)164(	ريااًل	عمانيًا	ل�سالح	االأ�سر	التي	يراأ�سها	رجل

�سكل	)9(	:	الرتتيب	الن�سبي	للمحافظات	ح�سب	االأ�سر		التي	تراأ�سها	امراأة	تعداد	2010

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء،	2012،	موؤ�سرات	تعدادية	)2010(	ح�سب	التق�سيمات	االإدارية

مراجع	الف�سل:	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2012،	موؤ�سرات	تعدادية	)2010(	ح�سب	التق�سيمات	االإدارية	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2012،	اأهم	نتائج	م�سح	نفقات	ودخل	االأ�سرة		)20	مايو	2008-19	مايو		

)2009

• املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات،	2012،		خ�سوبة	املراأة	العمانية	من	واقع	التعدادات	ال�سكانية		

• املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات	،	2011	،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	العدد	29	

15-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2012،	موؤ�سرات	تعدادية	)2010(	ح�سب	التق�سيمات	االإدارية.

16-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2012،	اأهم	نتائج	م�سح	نفقات	ودخل	االأ�سرة	)20مايو	2008-19مايو2009(،	�س	20.	
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• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2011،		ال�سكان	والتنمية	،	العدد	التا�سع	–مايو	2011	

• املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات	،	2010	،	بيانات	تعداد	2010		

• املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات	،	2010	،	بيانات	تعداد	2003		

• برنامج	االأمم	املتحدة	للم�ستوطنات	الب�سرية،	2013،	حالة	املدن	العربية:	حتديات	التحول	احل�سري	،		اإ�سدارات		

االأمم	املتحدة

• الدكتور	قا�سم	الربداوي	،	2010	،	النمو	ال�سكاين	والتنمية	احل�سرية	يف	�سلطنة	عمان،	جملة	جامعة	دم�سق	– 	

املجلد	26	– العدد	االأول+الثاين	2010		

• بالقا�سم	بن	حممد	املختار،	التنمية	والتح�سر	يف	اجلبل	الأخ�سر:	�سلطنة	عمان	،	روؤى	اإ�سرتاتيجية	،	مار�س	2013،		

�س	112	

• وزارة	ال�سحة	،	2011،	اإ�ساءات	على	اأهم	نتائج	امل�سح	ال�سحي	العاملي	والبحوث	الوطنية	املنفذة	معه	يف	�سلطنة		

عمان	)2008(،	دائرة	الدرا�سات	والبحوث	– املديرية	العامة	للتخطيط	
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الفصل الثالث: التعليم والتدريب

متدرب في معاهد يقرأ ويكتبأمي
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تعك�س	 كما	 عام.	 ب�سكل	 وتطورها	 ال�سلطنة	 تقدم	 على	 عملت	 التي	 االأ�سا�سية	 العوامل	 من	 التعليم	 يعترب	

�سيا�سات	التعليم	اإرادة	ال�سلطنة	على	اال�ستثمار	مبواطنيها	بحيث	اأن	التعليم	هو	اأحد	املوؤ�سرات	املهمة	على	درجة	

االهتمام	بتطور	ومنو	االأفراد	يف	املجتمع.	والأن	التعليم	ركيزة	اأ�سا�سية	الأي	دولة	تعمل	على	التغيري	والتقدم	يف	

املجاالت	املختلفة	فهو	م�سلحة	م�سرتكة	بني	الدولة	واالأفراد،	لذا	فاإن	ال�سيا�سات	التعليمية	ال	بد	لها	من	االأخذ	

يف	االعتبار	اإ�سراك	املواطنني	ك�سريك	حقيقي	يف	التنمية	والتي	يعد	التعليم	اأ�سا�س	و	جوهر	التنمية	الب�سرية	

االإ�سرتاتيجية	 التعليمية	 ال�سيا�سات	 املعرفة	املجتمعية	من	خلل	 اأواًل	مب�ستوى	 الرقي	 لها	من	 فيها،	كما	ال	بد	

والتي	باالأ�سا�س	تعمل	على	تنمية	العقل	ومن	ثم	تطوير	االأدوات	التي	من	�ساأنها	اأن	ترفع	من	�ساأن	املواطنني	يف	

الدولة	وم�ستوى	و	�ساأن	الدولة	�سمن	االأمم.

والتعليم	هو	اأحد	اأهداف	االإمنائية	االألفية	والذي	حدد	كعامل	جوهري	يف	الو�سول	اإىل	االأهداف	االأخرى.	فعلى	

�سبيل	املثال،	ال	ميكن	للأفراد	باأن	يدركوا	اأهمية	العديد	من	االأمور	ال�سحية	بدون	وجود	حد	اأدنى	من	الوعي	

حول	هذه	الق�سايا،	و	عملية	الوعي	املجتمعي	مرتبطة	بالتعليم	الإنه	ينتج	حالة	من	الوعي	ال�سحيح	و	يحر�س	

على	املعرفة	ب�سكل	اأكرب	وي�ساعد	على	البحث،	و	اأي�سا	يعترب	عامل	م�ساهم	يف	اإنتاج	ثقافة	جمتمعية	مبنية	على	

حقائق	ومعرفة	علمية	من	خلل	متكني	االأفراد.	

اإىل	 املراأة	 و�سول	 فيما	يخ�س	 تطورا	 و	 تقدما	 يعترب	هذا	 الذي	 الوقت	 ويف	

النوع	فيما	 اأن	هناك	فجوة	على	�سعيد	 اإال	 العلمية	املختلفة،	 التخ�س�سات	

يخ�س	ح�سول	املراأة	على	التخ�س�سات	العلمية	واملهنية،	فما	زالت	املراأة	

موجودة	باأعداد	اأكرب	يف	تخ�س�سات	العلوم	االإن�سانية	عنها	يف	التخ�س�سات	

العلمية	التقنية،	هذا	باالإ�سافة	اإىل	الفجوة	فيما	يخ�س	مو�سوع	االأمية	و	التي	

مازالت	منت�سرة	بني	االإناث	باأ�سعاف	وجودها	بني	الذكور.	كما	يزال	مو�سوع	

التدريب	يف	املعاهد	املهنية	التدريبية	حم�سورا	بالذكور،	حيث	تقل	اأو	تنعدم	

يف	بع�س	التخ�س�سات	ن�سبة	م�ساركة	املراأة	ووجودها	يف	هذه	التخ�س�سات.

اذا	ان	تلك	التخ�س�سات	ال	تتنا�سب	و�سعية	املراة	.	

اإن	التعليم	يف	ال�سلطنة	جماين	يف	جميع	مراحله	وجلميع	ال�سكان	ولكنه	ما	يزال	غري	اإلزامي،	و	بالرغم	من	

التقدم	احلا�سل	يف	عملية	االلتحاق	بال�سفوف	االأ�سا�سية،	اإال	اأن	الهدف	من	جعل	التعليم	اإلزامي	هو	املاأ�س�سة	

الن	عملية	التعليم	لي�ست	اختيارية	و	اإن	عدم	اإحلاق	االأطفال	باملدار�س	هو	انتهاك	حلقوقهم	االأ�سا�سية،	و	بالتايل	

الفصل الثالث

التعليم والتدريب

مرحلة	 عمان	 �سلطنة	 اجتازت	

التعليمية	 �سيا�ساتها	 يف	 متقدمة	

ن�سبة	 بانخفا�س	 تتجلى	 والتي	

العمانيني	 التحاق	 وزيادة	 االأمية	

يف	مراحل	التعليم	املختلفة.
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تغيري	للجتاهات	نحو	العملية	التعليمية	و	الرتبوية	والتي	ال	ميكن	الو�سول	اإليها	بال�سكل	ال�سحيح	اإال	باالإميان	

باحلق	بالتعليم	كاأ�سا�س	للحقوق	االإن�سانية	للذكور	واالإناث.

1. االأمية 

بلغت	ن�سبة	االأمية	جلملة	ال�سكان	)15�سنة	فاأكرث(		يف	�سلطنة	عمان	ح�سب	تعداد	2010	)13.1٪(	و	للعمانيني	

)14.11٪(.	وبهذا	انخف�ست	ن�سبة	االأمية	ب�سكل	ملحوظ	خا�سة	بني	ال�سكان	العمانيني	عن	تعداد	2003	والذي	

بلغ	اجمايل		ال�سكان	)16.7	٪(	و	للعمانيني	)22٪(	ح�سب	تعداد	2003.	كما	�سجلت	ن�سبة	االأمية	انخفا�سا	بني	

الذكور	واالإناث	يف	ال�سنوات	ال�سبع	االأخرية	،	بحيث	بلغ	يف	عام	2010	)8.9٪(	للذكور	مقارنة	ب	)٪14.5(	

يف	عام	2003م.	اأما	بالن�سبة	للإناث	فقد	كان	االنخفا�س	من	)29.4٪(	يف	عام	2003	اإىل	)19.4٪(	يف	عام	

2010م،	و	اإذا	ما	قارنا	هذه	الن�سبة	مع	ن�سبة	االأمية	يف	عام	1993م	حيث	بلغت	)41٪(	بني	العمانيني،	فاإن	هذا	

يعد	انخفا�سًا	كبريا	ونقلة	نوعية	يف	حالة	ال�سكان	التعليمية.

�سكل	)1(	:	ن�سبة	االأمية	ح�سب	النوع	وفق	تعدادي	2003و	2010م

وقد	بلغت	الفجوة	النوعية	للأمية	)-117.9(،	وبلغ	موؤ�سر	التكافوؤ	)٪217(،	

اأي	مبقابل	كل	100	اأمي	من	الذكور	هناك	217	اأمية	من	االإناث.	

كما	يلحظ	باأن	هناك	اختلفًا	بالن�سبة	لن�سبة	االأمية	بني	الذكور	واالإناث	

يف	املحافظات.	وقد	�سجلت	حمافظة	�سمال	الباطنة	اأعلى	ن�سبة	للأمية	من	

جمموع	ن�سبة	االأمية	يف	ال�سلطنة.	وقد	�سجلت	م�سقط	املحافظة	الثانية	من	

حيث	ن�سبة	االأمية	)14.2٪(	من	جمموع	ن�سبة	االأمية	يف	ال�سلطنة	)٪14(.	

والربميي.	 م�سندم	 حمافظة	 يف	 ال�سكان	 بني	 للأمية	 ن�سبة	 اأقل	 وكانت	

ومبقارنة	حجم	وتوزيع	ال�سكان	يف	املحافظات	فاإن	ن�سبة	االأمية	بني	�سكان	

20102003

ذكر
أنثى

8.92

19.39

14.5

29.48

بعام	 االأمية	 ن�سبة	 انخف�ست	 	-

	9.18 اىل	 لت�سل	 2013م	

لل�سكان	)15-79(	�سنة.

الن�ساء	 االأمية	لدى	 انخف�ست	 	-

انخف�ست	 بينما	 	1.4 �سنويا	

خلل	 الرجال	 لدى	 	 	0.8

التعدادين.	
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املحافظة	ترتبط	بعدد	ال�سكان	يف	هذه	املحافظة،	حيث	اأن	م�سقط	هي	اأكرب	حمافظة	من	حيث	توزيع	ال�سكان	

وبالتايل	كما	يو�سح	اجلدول	رقم	)1(	فاإن	ن�سبة	االأمية	يف	حمافظة	م�سقط	من	جمموع	ال�سكان	يف	املحافظة	

فوق	)15(	�سنة	ت�سكل	الن�سبة	االأقل	بني	املحافظات	)9.27٪(	،	واأن	املحافظة	االأعلى	من	حيث	ن�سبة	االأمية	

هي	حمافظة	الو�سطى	)35.69٪(	من	جمموع	ال�سكان	فوق	)15(	�سنة.	

جدول	)1(	:	ن�سبة	االأمية	بني	العمانيني	ح�سب	النوع	يف	املحافظات	يف	التعدادات	2003	و	2010

٢010 ٢003

املحافظة
ن�سبة االأمية 

يف كل 

حمافظة 

ن�سبة االأمية يف 

املحافظة من العدد 

الكلي لالأميني يف 

ال�سلطنة

الفجوة 

النوعية 
اإناث ذكور املجموع اإناث ذكور

9.27 14.2 20- 15.0 12.50 14.34 14.78 13.45 م�سقط

11.32 6.9 2.8 6.9 7.10 7.25 7.268 7.24 ظفار

21.49 1.8 40 1.5 2.50 1.75 1.447 2.37 م�سندم

11.56 1.8 15 1.7 2.00 1.64 1.502 1.91 الربميي

14.97 14.0 14.9- 14.6 12.70 14.03 14.88 12.35 الداخلية

15.23 21.6 5.3 21.2 22.40 21.18 20.75 22.04 �سمال	الباطنة

15.04 12.6 0.8- 12.6 12.50 12.76 12.87 12.54 جنوب	الباطنة

18.35 9.9 12.8 9.5 10.90 9.86 9.444 10.72 جنوب	ال�سرقية

18.5 8.7 3.3 8.6 8.90 8.84 8.823 8.90 �سمال	ال�سرقية

14.02 6.1 16- 6.4 5.50 6.16 6.398 5.69 الظاهرة

35.69 2.4 33.3 2.0 3.00 2.15 1.841 2.78 الو�سطى

14.11 100 100 100 100 100 100 املجموع

ويلحظ	باأن	الفجوة	النوعية	ملعدل	االأمية	بني	االإناث	والذكور	على	م�ستوى	املحافظة	تزيد	بني	الذكور	واالإناث	

يف	حمافظة	م�سقط	)-20٪(	وموؤ�سر	التكافوؤ	)120(	اأي	اأن	لكل	100	اأمي	من	الذكور	هناك	120	من	االأميات	

االإناث،	ويف	حمافظة	الظاهرة	)-16٪(	اأي	اأن	لكل	100	من	الذكور	االأميني	هناك	116	من	االإناث	االأميات،	

و	يف	حمافظة	الداخلية	)-14.9(	اأي	اأن	لكل	100	اأمي	من	الذكور	يقابلهم	

الفجوة	 على	 تغيري	 طراأ	 اأنه	 امللحظ	 ومن	 االأميات.	 االإناث	 من	 	114.9

عن	 االأميني	 الذكور	 ن�سبة	 تزيد	 حيث	 املحافظات	 من	 عدد	 يف	 النوعية	

االإناث	االأميات	ففي	حمافظة	�سمال	ال�سرقية	بلغت	الفجوة	النوعية	)3.3(	

ومبوؤ�سر	تكافوؤ	)96.6(	اأي	ان	لكل	100	من	الذكور	االأميني	يقابلهم	هناك	

)96.6(	من	االإناث	االأميات،	ويف	جنوب	ال�سرقية	)12.8(	اأي	اأن	لكل	100	

من	الذكور	االأميني	هناك	)87(	من	االإناث،	الو�سطى	)33٪(	اأي	لكل	100	

يف	 نوعية	 فجوة	 اأكرب	

اأن	 اإذ	 م�سقط	 حمافظة	

مقابل	100	اأمي	هناك	120	

اأمية.
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من	الذكور	يقابلهم	)67(	منهم	من	االإناث	االأميات،	وبلغت	اعلى	ن�سبة	للأمية	بني	الذكور	مقابل	االإناث	يف	

حمافظة	م�سندم،	حيث	بلغت	الفجوة	النوعية	)40(،	بحيث	اأن	كل	100	من	الذكور	االأميني	يقابلهم	60	من	

االإناث	االأميات.		

٢. امل�ستوى التعليمي ح�سب النوع 

من	اأبرز	التطورات	على	احلالة	التعليمية	لل�سكان	العمانيني	ارتفاع	معدل	حملة	املوؤهلت	العلمية	بحيث	و�سل	

.	وقد	كانت	ن�سبة	العمانيني	من	هذه	الفئة	التعليمية	ما	
15

اإىل	)79٪(	من	اإجمايل	العمانيني	)15	�سنة	فاأكرث(

يقارب	)44٪(	يف	عام	1993	باالإ�سافة	اىل	فجوة	كبرية	بني	اجلن�سني،	بحيث	�سكل	الذكور	الن�سبة	االأكرب	من	

حملة	املوؤهلت	العلمية،	اإال	اأنه	وبناء	على	تعداد	2010م	فاإنه	ال	يوجد	فوارق	ذات	داللة	اإح�سائية	بني	الذكور	

.
16

واالإناث	على	هذا	ال�سعيد

�سكلت	ن�سبة	االإناث	االأميات		)29.4٪(	من	اإجمايل	العام	للم�ستويات	التعليمية	املختلفة	للإناث	عام	2003م،	

بينما	ت�سكل	ن�سبة	االأمية	لدى	الذكور	14.5٪	من	اجمايل	امل�ستويات	التعليمية	للذكور.	وقد	انخف�ست	ن�سبة	

الذكور	االأميني	ن�سبة	للم�ستويات	التعليمية	االأخرى	مبعدل	الن�سف	تقريبا	)8.9٪(	بينما	كان	االنخفا�س	اأقل	

التعليمية	 امل�ستويات	 يف	 االإناث	 ن�سبة	 من	 	)٪19.4( اإىل	 االأميات	 االإناث	 ن�سبة	 انخف�ست	 بحيث	 االإناث	 بني	

االأخرى،	االأمر	الذي	يف�سر	ات�ساع	الفجوة	ل�سالح	الذكور	والتي	ارتفعت	عن	العام	2003	يف	م�ستوى	االأمية	والتي	

بلغت	)-102(	ومبوؤ�سر	تكافوؤ	)202.7(	اأي	اأن	لكل	100	من	الذكور	كان	هناك	202.7	من	االإناث	االأميات	

عام	2003،	وقد	بلغت	الفجوة	النوعية	للأمية	يف	تعداد	2010م	)-117(	اأي	مبوؤ�سر	تعادل	)217(	من	االإناث	

مقابل	كل	مائة	من	الذكور.

الفجوة	 و�سع	 االإناث	مما	 اأكرب	منه	لدى	 ب�سكل	 الذكور	 االأمية	بني	 ن�سبة	 انخفا�س	 اإىل	 الفجوة	 ات�ساع	 ي�سري	 و	

النوعية	بني	االأميني	من	االإناث	والذكور.	

وكما	يو�سح	اجلدول	)2(	باأن	االنخفا�س	لي�س	فقط	ملعدل	االأمية	بل	اأي�سا	ملعدل	من	يعرفون	القراءة	والكتابة،	

ازدياد	يف	 وباملقابل	هناك	 واالإناث	يف	عام	2010	عنه	يف	2003،	 الذكور	 واالإعدادي	بني	 االبتدائي	 وامل�ستوى	

م�ستويات	الثانوي،	واجلامعي	والتعليم	العايل	للجن�سني.	وقد	احتل	تعليم	الدبلوم	العام	اأعلى	ن�سبة	بني	الذكور	

)37.5	٪(	واالإناث	)33.6٪(	ح�سب	تعداد	2010م	بعد	اأن	كان	معدل	االأمية	يف	املرتبة	االأوىل	بالن�سبة	للإناث،	

واالبتدائي	بالن�سبة	للذكور.	وهذا	موؤ�سر	على	ارتفاع	امل�ستوى	التعليمي	لل�سكان،	والذي	يتوقع	اأن	ي�ستمر	يف	حالة	

االرتفاع	لل�سنوات	القادمة.	وتبلغ	الفجوة	النوعية	لتعليم	الدبلوم	العام	)10.4٪(	اأي	اأن	مقابل	كل	100	طالب	

ذكر	يف	الدبلوم	العام	هناك	)86.8(	طالبة	من	االإناث،	ومن	امللحظ	ازدياد	الفجوة	النوعية	ل�سالح	الذكور	

العام	 اأن	لكل	105.5	من	االإناث	يف	الدبلوم	 اأي	 يف	عام	2010	م	عنها	يف	2003م		بحيث	بلغت	)-5.5	٪(	

قابلهن	100	من	الذكور	يف	نف�س	امل�ستوى.	اإن	ازدياد	الفجوة	ل�سالح	الذكور	ال	يوؤ�سر	على	انخفا�س	االإناث	الإن	

ن�سبة	االإناث	قد	ازدادت	يف	عام	2010م	اإال	اأن	االزدياد	يف	ن�سبة	الذكور	يف	االلتحاق	بامل�ستوى	التعليمي	الثانوي	

15-املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013،	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	العمانيني	،	�س	5

16-امل�سدر	ال�سابق،	�س	5	
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قد	ارتفع	ب�سكل	اأكرب	من	االرتفاع	لدى	االإناث.	

جدول	)2(:	التوزيع	الن�سبي	للعمانيني	)15	�سنة	فاأكرث(	ح�سب	امل�ستويات	التعليمية	والنوع	بيانات	التعدادات	2003	و	2010م

٢010 ٢003

الفجوة النوعية االإناث الذكور
الفجوة 

النوعية
االإناث الذكور م�ستوى التعليم

117	- 19.40 8.90 102	- 29.4 14.5 اأمي

2.7 7.00 7.20 22.9 9.48 12.3 يعرف	القراءاة	والكتابة

15.3 10.4 7.90 36.6 14 22.1 ابتدائي

20.7 15.7 13.60 15.5 17.4 20.6 اإعدادي

10.4 33.6 37.5 5.5	- 23 21.8 ثانوي	)	الدبلوم	العام(

5.85 5.78 5.91 20 2.8 3.5 الدبلوم	ما	بعد	املدر�سي	

7.14 7.50 7.00 22.5 3.43 4.43 جامعي

60 0.40 1.00 75 0.12 0.48 ماج�ستري

50 0.10 0.20 75 0.02 0.08 دكتوراه

القراءة	والكتابة	)97	من	 العام	2003	يف	م�ستويات	من	يعرف	 النوعية	عن	 ومن	امللحظ	انخفا�س	الفجوة	

	100 لكل	 االإناث	 من	 	77( 2003م	 يف	 عليه	 كانت	 ما	 مقابل	 	2010 عام	 الذكور(	 من	 	100 كل	 مقابل	 االإناث	

من	الذكور(،	وعلى	امل�ستوى	االبتدائي	ارتفع	عدد	االإناث	من	)63(	مقابل	كل	مائة	من	الذكور	عام	2003م	

اإىل	)84(	من	االإناث	مقابل	كل	مائة	من	الذكور	لعام	2010م.	وعلى	امل�ستوى	االإعدادي	ازدادت	الفجوة	من	

)15.5(	عام	2003م	اإىل	)20.7(	يف	عام	2010م.	

اإن	التطور	امللحوظ	على	و�سع	االإناث	هو	االرتفاع	يف	ن�سبة	التح�سيل	اجلامعي،	بحيث	ارتفعت	ن�سبة	االإناث	يف	

هذا	امل�ستوى	التعليمي	اإىل	)7.50٪(		يف	عام	2010م	وبزيادة	ملحوظة	عن	عام	2003م،	والذي	�سجلت	فيه	

العام	2003،	و	 املوؤهل	اجلامعي	)3.43٪(	وبزيادة	مقدارها	3	درجات	تقريبا	عن	 االإناث	احلا�سلت	على	

)6.6٪(	درجة	عن	العام	1993م	بحيث	كانت	ن�سبة	االإناث	احلا�سلت	على	موؤهل	البكالوريو�س	)1٪(.	وقد	

تخطت	ن�سبة	االإناث	يف	امل�ستوى	اجلامعي	ن�سبة	الذكور	بن�سف	درجة	وذلك	بالرغم	من	االرتفاع	الذي	�سهده	

هذا	امل�ستوى	لدى	الذكور	عن	العام	2003م.		وتبلغ	الفجوة	النوعية	يف	التعليم	اجلامعي	)-7.14(	اأي	اأن	لكل	

107.14	من	االإناث	يقابلهن	100	من	الذكور	يف	التعليم	اجلامعي.	

العام	 عن	 العايل	 التعليم	 يف	 واالإناث	 الذكور	 لن�سب	 ازدياد	 اأي�سا	 هناك	

2003م،	اإال	اأن	ن�سبة	االإناث	ما	زالت	اأقل	من	الذكور	يف	هذا	امل�ستوى	بحيث	

الدكتوراة	واملاج�ستري.	 االإناث	يف	م�ستويات	 الذكور	مايقارب	�سعف	 ي�سكل	

وتبلغ	الفجوة	النوعية	على	م�ستوى	التعليم	العايل	)58.3(اأي	اأن	لكل	100	

تبلغ	الفجوة	النوعية	بالتعليم	

ان	 كما	 	)58.3( العايل	

	)41.3( 	 التكافوؤ	 موؤ�سر	

انثى		مقابل	100	ذكر.
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من	الذكور	يف	التعليم	العايل	يقابلهم41.3	من	االإناث	يف	نف�س	امل�ستوى.	

ويتواجد	ما	يقارب	)33٪(	من	حملة	�سهادة	الدبلوم	ما	بعد	املدر�سي	من	الذكور	واالإناث	يف	حمافظة	م�سقط،	

و	)15٪(	للذكور	و	)17٪(	للإناث	يف	حمافظة	�سمال	الباطنة.	ومع	االأخذ	بعني	االعتبار	اأن	حمافظة	الو�سطى	

هي	االأقل	من	حيث	عدد	ال�سكان،	تقل	ن�سبة	احلا�سلني	على	موؤهل	الدبلوم	يف	حمافظة	الو�سطى	)٪0.10(،	

بالن�سبة	حلملة	 االأقل	 الو�سطى	املعدل	 التعليمية.	كما	�سجلت	حمافظة	 الفئة	 اأدنى	معدل	لهذه	 التي	�سجلت	 و	

موؤهلت	البكالوريو�س	)0.50٪(	للذكور	و	)0.40٪(	للإناث،	وكما	يلحظ	من	اجلدول	رقم	)3(	فاإن	الن�سبة	

االأقل	للحا�سلني	على	املاج�ستري	من	الذكور	كانت	اأي�سا	يف	هذه	املحافظة،	و	مل	ت�سجل	االإناث	اأي	ن�سب	يف	هذا	

امل�ستوى	التعليمي،	باالإ�سافة	اإىل	عدم	وجود	اأي	من	حاملي	�سهادة	الدكتوراه	من	االإناث	والذكور	يف	املحافظة.	

�سكل	)1(:	توزيع	ال�سكان	العمانيني	ح�سب	احلالة	التعليمية	بكل	حمافظة		عام	2010

وقد	�سكلت	حمافظة	م�سقط	الن�سبة	االأكرب	من	حاملي	هذه	ال�سهادات	للذكور	واالإناث	على	م�ستوى	ال�سلطنة	

م�سقط،	 حمافظة	 �سكان	 من	 هم	 والذكور	 االإناث	 من	 ال�سلطنة	 يف	 الدكتوراه	 حملة	 ثلثي	 من	 اأكرث	 اأن	 بحيث	

وينطبق	نف�س	االأمر	على	حملة	املاج�ستري.	ويلحظ	تركز	احلا�سلت	على	الدكتوراه	من	االإناث	يف	حمافظة	

م�سقط	ب�سكل	اأكرب	من	تركز	الذكور،	حيث	بلغت	ن�سبتهن	)74٪(	من	ن�سبة	االإناث	احلا�سلت	على	الدكتوراه	

على	م�ستوى	ال�سلطنة،	وترتفع	اأي�سا	ن�سبة	وجود	االإناث	عن	الذكور		على	م�ستوى	ال�سلطنة،	و	لكن	ب�سكل	قليل	

حلملة	هذه	املوؤهلت،	يف	الربميي	و�سمال	الباطنة.	

وبالرغم	من	ارتباط	هذه	الن�سب	بالتوزيع	ال�سكاين	يف	املحافظة	اإال	اأنها	ت�سكل	تباين	بني	امل�ستويات	التعليمية	

للذكور	واالإناث	يف	املحافظات	املختلفة،	االأمر	الذي	يجعل	هناك	تركز	حلاملي	ال�سهادات	يف	املحافظات	الكربى	

والتي	هي	اأي�سا	مركز	التجارة	واالقت�ساد	يف	ال�سلطنة،	كما	يعترب	هذا	موؤ�سر	على	اأن	وجود	الفر�س	واخلدمات	

التعليمية	و	الت�سهيلت	من	�ساأنه	اأن	ي�سجع	املراأة	على	ا�ستكمال	التعليم،	وبالتايل	فاإن		توفري	الفر�س	التعليمية	

ذكور

2020 4040 6060 8080 100100

إناث
مسقط

البريمي

ظفار

الداخلية

مسندم

شمال الباطنة
جنوب الباطنة

جنوب الشرقية
شمال الشرقية

مؤهل الدبلوم ما بعد المدرسيمؤهل دون الدبلوم العامأمي
بكالوريوس فأعلىمؤهل الدبلوم العاميقرأ ويكتب

الظاهرة
الوسطى
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للمراأة	يف	املحافظات	من	�ساأنه	اأن	ي�سجعها	على	ا�ستكمال	التعليم.	كما	يرتبط	هذا	باملمار�سات	االجتماعية	

للإناث	 املبكر	 التزويج	 ن�سبة	 فيها	 يزيد	 التي	 القرى	 التعليم	وخا�سة	يف	 ا�ستكمال	 املراأة	على	 ت�سجع	 ال	 والتي	

التعليمية،	 توفر	اخلدمات	 البعد	االجتماعي	مع	عدم	 ويتقاطع	 لتعليمها،	 املراأة	 ا�ستكمال	 وبالتايل	يحول	دون	

اجلامعي	 تعليميها	 ا�ستكمال	 من	 املراأة	 على	 ال�سغط	 قل	 كلما	 التعليمية	 املوؤ�س�سات	 اإىل	 الو�سول	 �سهل	 فكلما	

والعايل،	وخا�سة	اإذا	كانت	املراأة	�ستتنقل	بني	املحافظات	اأو	يتطلب	تعليمها	�سكن	خارج	املنزل.	لذا	يجب	اأن	

يتم	توزيع	املوؤ�س�سات	التعليمية	اجلامعية	يف	املناطق	اجلغرافية	املختلفة	بحيث	يحول	ذلك	دون	اإعاقة	املراأة	من	

الو�سول	اإىل	امل�ستويات	التعليمية	املختلفة.	

جدول	)3(	:	التوزيع	الن�سبي	للعمانيني		ح�سب	املوؤهلت	التعليمية	واملحافظة	والنوع	يف	تعداد	2010

دكتوراه ماج�ستري بكالوريو�ص دبلوم

اإناث ذكور اإناث ذكور اإناث ذكور اإناث ذكور املحافظة

74.20 66.80 64.70 54.30 26.70 32.00 32.30 33.20 م�سقط

2.20 7.30 4.70 10.30 7.70 11.70 6.20 7.60 ظفار

0.90 0.40 0.30 0.60 1.20 0.80 1.00 0.80 م�سندم

1.80 1.40 1.80 1.20 2.50 2.00 2.30 1.90 الربميي

4.20 7.60 6.00 9.60 12.40 13.30 12.20 14.70 الداخلية

8.10 6.70 8.80 8.20 19.20 14.60 17.20 15.30 �سمال	الباطنة

3.30 4.10 5.70 5.60 9.60 8.90 9.60 8.80 جنوب	الباطنة

2.20 1.30 2.40 3.10 8.10 5.40 7.10 5.70 جنوب	ال�سرقية

1.10 2.00 2.80 3.20 5.50 5.20 5.60 5.80 �سمال	ال�سرقية

2.00 2.30 2.80 3.80 6.70 5.70 6.50 6.10 الظاهرة

0.00 0.00 0.00 0.20 0.40 0.50 0.10 0.10 الو�سطى

100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

3.احلالة التعليمية لل�سكان العمانيني ح�سب الفئات العمرية و النوع

يتجلى	اأثر	مرحلة	البناء	والتطور	التي	مرت	بها	عمان	خلل	الثلثة	عقود	املا�سية	فيما	اأنتجته	هذه	املرحلة	من	

تباين	بني	ال�سكان	فيما	يتعلق	باحلالة	التعليمية	و	العمر،	و	يو�سح	هذا	التباين	باأن	ال�سيا�سات	التعليمية	املنفذة	

قد	اأنتجت	اآثارا	اإيجابية	على	احلالة	التعليمية	لل�سكان	و	خا�سة	الفئات	ال�سابة	منه.	اإن	نتائج	تعداد	2010	تبني	

باأن	هناك	علقة	بني	الفئة	العمرية	وم�ستوى	التعليم	بحيث	يلحظ	ازدياد	ن�سبة	االأمية	بني	من	هم	)60(	�سنة	

فاأكرث	والتي	�سجلت	ن�سبتهم	)43.34٪(	من	ن�سبة	ال�سكان	االأميني	يف	ال�سلطنة.	وتقل	ن�سبة	االأمية	كلما		قل	

العمر،	لذا	جند	اأن	ن�سبة	االأمية	تبداأ	باالنخفا�س	تدريجيا	بني	االأعمار	)35-59(	�سنة	وت�سجل	اأقل	معدالتها	

بني	االأعمار	)15-19(	�سنة	بحيث	بلغ	معدل	االأمية	بني	هذه	الفئة	العمرية	)1.19٪(.	ويعترب	هذا	موؤ�سرًا	على	

حت�سن	احلالة	التعليمية	لل�سكان	للفئات	العمرية	ما	بني)	15-29(	�سنة.	
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العمر،	 ن�سبتهم	بانخفا�س	 اأي�سا	تنخف�س	 واللذين	 القراءة	والكتابة	 وينطبق	نف�س	االأمر	على	من	ي�ستطيعون	

بحوايل	 يقدر	 مبا	 والكتابة	 القراءة	 يعرفون	 ممن	 االأكرب	 الن�سبة	 �سنة	 	)54-40( من	 العمرية	 الفئة	 وت�سكل	

من					 الفئة	 �سجلت	 بحيث	 االأقل	 العمرية	 الفئات	 من	 لل�سكان	 التعليمية	 احلالة	 ترتفع	 وباملقابل	 	.)٪38.79(

تكون	 الفئة	 هذه	 غالبية	 اأن	 اىل	 ذلك	 ويرجع	 	)٪47.5( الدبلوم	 دون	 م�ستوى	 يف	 االأكرب	 الن�سبة	 	)19-15(

مازالت	على	مقاعد	الدرا�سة	يف	املراحل	الثانوية.	وقد	�سكل	موؤهل	البكالوريو�س	فاأعلى	الن�سبة	االأكرب	بني	الفئة	

العمرية	)25-29(	�سنة	يليها	الفئة	العمرية	)30-34(	�سنة	مبقدار	)25.9٪(	من	ن�سبة	ال�سكان	العمانيني	ما	

فوق	)15(	�سنة	يف	ال�سلطنة.	

ومن	امللحظ	اأن	ن�سبة	االأمية	تقل	بني	االإناث	مقارنة	بالذكور	للأعمار	ما	بني)	15-29(،	ويبداأ	بالزيادة	ب�سكل	

تدريجي	للفئات	العمرية	مابني	)30-59(	�سنة.	ويلحظ	باأن	ن�سبة	االأمية	بني	الن�ساء	للفئة	العمرية	)49-45(	

هي	�سعف	ن�سبة	الذكور	من	هذه	الفئة	)	12.65٪	،	6.35٪	(	على	الرتتيب.

كما	تتاأثر	ن�سبة	حت�سيل	االإناث	يف	التعليم	اجلامعي	مقارنة	مع	ن�سبة	الذكور	ح�سب	الفئة	العمرية.	ففي	الوقت	

للإناث	 بلغت	 بحيث	 �سنة	 	)24-20( العمرية	 الفئة	 يف	 اجلامعي	 املوؤهل	 على	 احلا�سلت	 ن�سبة	 تزيد	 الذي	

)16.9٪(	و	للذكور	)9.2٪(	و�سكلت	ن�سبة	االإناث	للفئة	العمرية	)25-29(	�سنة	)41.11٪(	وهي	ما	يقارب	

.	و	تتقارب	الن�سب	بني	الذكور	واالإناث	
17

�سعف	الذكور	من	هذه	الفئة	من	احلا�سلني	على	املوؤهل	اجلامعي	)٪26(

للفئة	العمرية	)30-34(	�سنة	يف	التح�سيل	اجلامعي،	و	تبداأ	باالنخفا�س	ب�سكل	ملحوظ	للفئات	العمرية	ما	فوق	

)40(	�سنة.		ويتنا�سب	هذا	مع	احلالة	التعليمية	للمراأة	يف	هذه	االأعمار	والتي	كما	ذكر	تزيد	بينها	ن�سبة	االأمية.

جدول	)4(	:	التوزيع	الن�سبي	للعمانيني	)15	�سنة	فاأكرث(	ح�سب	احلالة	التعليمية	وفئات	العمر	يف	تعداد	2010م

يقراأ ويكتباأميالفئة العمرية
موؤهل دون 

الدبلوم العام

موؤهل 

الدبلوم العام

موؤهل 

الدبلوم بعد 

املدر�سي

بكالوريو�ص 

فاأعلى
االجمايل

19-151.192.147.5213.802.200.0119.26

٢4-٢01.735.1110.1535.8527.4112.9618.99

٢9-٢52.118.7710.0922.8426.2133.8316.28

34-302.877.499.9914.4916.1625.9512.07

39-354.389.917.867.1214.8412.128.01

44-407.712.35.723.157.307.225.76

49-4510.6113.414.061.463.104.294.68

54-5014.1613.082.440.681.351.914.11

59-5511.98.991.080.310.730.862.85

60+43.3418.841.080.300.710.857.99

100100100100100100100املجموع %

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،2013،	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	العمانيني

17-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2013م،	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	العمانيني	،�س	31



53المـرأة والرجـل  في سلطنة ُعمان

4.معدل االلتحاق باملدار�ص 

يلحظ	من	معدالت	االلتحاق	بامل�ستويات	العلمية	املختلفة	باأن	ال�سلطنة	قد	حققت	ن�سبًا	عالية	خلل	ال�سنوات	

املا�سية	يف	معدالت	االلتحاق	بحيث	اأظهرت	نتائج	تعداد	2010م	باأن	)55٪(	من	العمانيني	للأعمار	)29-3(	

�سنة	كانوا	ملتحقني	بالتعليم	وقت	اإجراء	التعداد،	باالإ�سافة	اإىل	انخفا�س	ن�سب	االنقطاع	عن	التعليم،	حيث	

بلغت	ن�سبة	الطلب	الذين	يلتحقون	بال�سف	االأول	ويكملون	لغاية	ال�سف	ال�ساد�س	)98.5٪(	يف	عام	2011	

	.
18

مقارنة	ب	)81٪(	يف	عام	1990م

واالإناث	يف	 الذكور	 بني	 وجود	فجوة	 ال�سلطنة	هي	عدم	 العامة	يف	 التعليمية	 لل�سيا�سات	 االأبرز	 الناجت	 اأن	 كما	

معدالت	االلتحاق	ح�سب	الفئة	العمرية	بحيث	تت�ساوى،	اأو	تختلف	بن�سب	ب�سيطة	ال	ت�سكل	دالالت	اإح�سائية.	وقد	

�سجلت	الفئة	العمرية	)10-14(	�سنة	للذكور	واالإناث	اأعلى	ن�سب	التحاق	)97.5	٪،	97.3٪(	على	الرتتيب،	

وتعد	الفجوة	النوعية	�سيقة	على	هذا	ال�سعيد	بحيث	�سكلت	)0.1	٪(	اأي	اأن	لكل	100	ذكر	ملتحق	يف	هذه	

الفئة	هناك	)99.7(	من	االإناث	ملتحقات	يف	التعليم	من	هذه	الفئة.	وتوؤ�سر	ن�سب	االلتحاق	العامة	يف	التعليم	

�سنة،	وقد	 العمرية	)9-5(	 الفئة	 اأكرب	من	 ب�سكل	 �سنة	 العمرية	)14-10(	 الفئة	 االأ�سا�سي	على	زيادة	�سمن	

يرجع	ذلك	اإىل	اأن	االأعمار	من	)5-6(	�سنة	ما	زالت	يف	مرحلة	ريا�س	االأطفال،	والتي	ال	يزال	توجه	االأهايل	

الفئة	 بالنوع	�سمن	 اإح�سائية	مرتبطة	 اأي	دالالت	 االأ�سا�سية.	وال	يوجد	 اأقل	من	املرحلة	 اأطفالهم	بها	 الإحلاق	

العمرية	)3-9(	�سنة	بالن�سبة	ملعدل	االلتحاق.

وكذلك	بالن�سبة	لن�سب	االلتحاق	االإجمايل	وال�سايف	باملدار�س	احلكومية	واخلا�سة	فهي	متقاربة	بني	اجلن�سني	

لعام	2011م	وجلميع	ال�سفوف	املدر�سية	وتعد	الفجوة	قليلة	جدا.

جدول	)5(:	العمانيون	)3-29(	�سنة	امللتحقون	يف	التعليم	ح�سب	تعداد	2010

الفئة العمرية
مل يلتحق ابداملتحق �سابقاملتحق حاليا

اأنثىذكر اأنثىذكر اأنثىذكر

4-321.7522.540.120.0878.1377.37

9-587.2287.251.03111.7511.75

14-1097.5197.341.711.860.780.8

19-1578.5576.920.4421.791.011.31

24-2023.6124.2475.1373.31.262.34

29-252.322.5696.0893.641.63.8

55.3354.8935.6135.519.079.6املجموع

	امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2013،	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	العمانيني،	�س37

MDG report	-18
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ومقارنة	باأرقام	2003م،	فاإن	ن�سبة	االلتحاق	لعام	2010م	مل	يطراأ	عليها	الكثري	من	التغيري	كما	يبني	ال�سكل	

تظهر	 تعداد	1993م	 نتائج	 مع	 اأنه	مقارنة	 اإال	 اإح�سائية،	 فروقات	بني	اجلن�سني	ذات	دالالت	 يوجد	 وال	 	)2(

التقدم	الكبري	فيما	يخ�س	مو�سوع	االلتحاق	وللمراحل	العمرية	املختلفة،	وحتديدا	فيما	يخ�س	التحاق	االإناث	

يف	جميع	امل�ستويات	التعليمية.	

�سكل	)	2(	:	العمانيون	)5-29(	�سنة	امللتحقون	يف	التعليم	ح�سب	تعدادات	1993،	2003	،	2010

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2013،	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	العمانيني،	�س14.

وبالن�سبة	اللتحاق	الذكور	و	االإناث	يف	املدار�س	احلكومية،	فكما	يلحظ	من	ال�سكل	)2(	هناك	تقارب	يف	اأعداد	

الطلبة	من	الذكور	واالإناث	يف	املدار�س	احلكومية	مع	زيادة	طفيفة	ل�سالح	الذكور	يف	جميع	املراحل	من	ريا�س	

االأطفال	وحتى	امل�ستوى	الثانوي.	وكما	ت�سري	البيانات	فاإن	ال�سلطنة	قد	قطعت	�سوطا	كبريا	يف	متكني	االأطفال	

من	الذكور	و	االإناث	من	ا�ستكمال	التعليم	االأ�سا�سي	بحيث	بلغت	الن�سبة	)98.1٪(	يف	عام	2011م،	االأمر	الذي	

يجعل	اإمكانية	الو�سول	اإىل	)100٪(	خلل	ال�سنوات	القليلة	القادمة	لتحقيق	هدف	تعميم	التعليم	اال�سا�سي	

	
19

م�ساألة	قابلة	للتنفيذ.

وبالنظر	اإىل	عدد	املدار�س	يف	املحافظات	املختلفة	جند	اأن	هناك	تباينًا	بني	اأعداد	مدار�س	االإناث	والذكور	يف	

التعليم	االأ�سا�سي	العام.	ويرتبط	عدد	املدار�س	بالتوزيع	والكثافة	ال�سكانية	يف	املحافظة،	اإال	اأن	التباين	يف	عدد	

مدار�س	االإناث	والذكور	هو	ما	يلفت	االنتباه	حيث	تتقارب	اأعداد	االإناث	من	الذكور	لغالبية	الفئات	العمرية	و	

بالتايل	فاإن	انخفا�س	عدد	املدار�س	اخلا�س	باالإناث	عن	الذكور	قد	يكون	له	نتائج	مرتبطة	بنوعية	التعليم	الذي	

اأكرث	اكتظاظا	من	مدار�س	الذكور،	مما	يخلق	فجوة	 حت�سل	عليه	االإناث	يف	حال	كانت	ال�سفوف	واملدار�س	

يف	نوعية	التعليم	والت�سهيلت	التعليمية	املقدمة.	ففي	ظفار	ي�سكل	عدد	مدار�س	الذكور	يف	التعليم	االأ�سا�سي						

)32	مدر�سة(	�سعف	عدد	مدار�س	االإناث	)15	مدر�سة(،	وينطبق	االأمر	على	عدد	من	املحافظات	االأخرى	كما	

19-املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013	،	التقرير	الثالث	للأهداف	االإمنائية	للألفية	

9-5
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يف	اجلدول	رقم	)7	(.	على	�سبيل	املثال،	�سكل	جمموع	عدد	االإناث	)23،040(	األف	طالبة	يف	ال�سف	الثاين	

ع�سر،	والذكور	)22،668(	األف	طالب	لنف�س	ال�سف،	وقد	بلغ	عدد	الف�سول	املخ�س�س	لهذا	ال�سف	)748(	

للإناث	و	)72(	ف�سل	للذكور	وبفجوة	)7.1٪(	ويبلغ	موؤ�سر	التكافوؤ	)107٪(	اأي	اأن	لكل	100	�سف	للذكور	

	.
20

يقابله)	94.8(	�سف	للإناث

مدار�س	 اأو	 االأ�سا�سي،	 التعليم	 م�ستوى	 على	 للإناث	 مدر�سة	 اإىل	 تفتقر	 الو�سطى	 حمافظة	 اأن	 امللحظ	 ومن	

الذي	يجعل	 االأمر	 العام،	 للتعليم	 العام،	ووجود	مدر�سة	خمتلطة	واحدة	 التعليم	 للذكور	واالإناث	على	م�ستوى	

توفر	التعليم	االأ�سا�سي	للإناث	والتعليم	العام	للذكور	واالإناث	يف	املدار�س	املختلطة	فقط.	و	اإذا	و�سعنا	يف	عني	

االعتبار	باأن	اإر�سال	الفتيات	اإىل	املدار�س	املختلطة	مازال	غري	مرغوب	به	لدى	بع�س	االأهايل،	فاإن	هذا	االأمر	

قد	يكون	�سبب	يف	تدين	ن�سب	االلتحاق	يف	هذه	املحافظة،	ويعمل	على	عدم	ت�سجيع	االأهايل	الإحلاق	الفتيات	يف	

التعليم	االأ�سا�سي	و	ت�سريبهم	من	املدار�س	يف	التعليم	العام.	و	ي�سجع	هذا	االأمر	على	ا�ستمرار	التزويج	املبكر	

والذي	يعترب	االأعلى	يف	هذه	املحافظة،	باالإ�سافة	اإىل	عدم	القدرة	على	جمابهة	االأمية	لدى	الفتيات	و	التي	اأي�سا	

�سكلت	ن�سبة	عالية	يف	املحافظة.

جدول	)6(	:املدار�س	احلكومية	ح�سب	النوع	واملحافظة	لعام	2013/2012م	

املحافظات 
االإجمايل تعليم عام )1(تعليم اأ�سا�سي 

العام  اجلملة خمتلط اإناثذكور  اجلملة خمتلط اإناثذكور  

332658117178429146م�سقط	

321582129112821150ظفار	

1317-536142م�سندم	

227-54162511الربميي	

352262119118120139الداخلية	

24175-4727771511311�سمال	الباطنة	

31185410384113116جنوب	الباطنة	

251139757321287جنوب	ال�سرقية	

2010336312542184�سمال	ال�سرقية	

24113772421779الظاهرة	

23----2023-3الو�سطى	

2601474848918644221521043اجلملة	

)1(-	ي�سمل	مدار�س	ال�سفوف	)11-12(	ما	بعد	االأ�سا�سي	

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات.	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي		2013،	العدد	41،	�س430.

20-املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	العدد	40	،الق�سم	19:	التعليم	،	�س	.	19
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5. االلتحاق بالتعليم العايل 

يعترب	االلتحاق	بالتعليم	العايل	من	املوؤ�سرات	الدالة	على	تطور	الو�سع	التعليمي	ب�سكل	عام	بحيث	اأن	الو�سول	

للتعليم	العايل	ال	بد	واأن	ي�سبقه	اهتمام	يف	امل�ستويات	التعليمية	ال�سابقة،	هذا	باالإ�سافة	اإىل	توفري	املوؤ�س�سات	

�سيا�سات	 تعك�س	 التعليم.	كما	 اال�ستمرار	يف	 ت�سجع	على	 اأن	 �ساأنها	 والتي	من	 االأكادميية	 والت�سهيلت	 العلمية	

التعليم	العايل	عادة	احلاجة	اإىل	الكفاءات	والعمالة	املتخ�س�سة	والتي	�سكلت	احد	اأهم	االأهداف	يف	مرحلة	

اأهداف	 لتحقيق	 الركائز	 كاأحد	 اإليه	 النظر	 مت	 واملهارات	 العلمية	 الكوادر	 توفري	 اأن	 حيث	 عمان	 �سلطنة	 بناء	

التطور	والبناء	يف	العقود	ال�سابقة.	

ويلحظ	اأن	ن�سبة	االلتحاق	يف	التعليم	العايل	يف	حالة	ارتفاع	وخا�سة	للإناث	واللواتي	ت�ساعفت	ن�سبة	امللتحقات	

عام	 يف	 	)٪25.7( اإىل	 	)٪7.7( 	 بلغ	 اخلام	 االلتحاق	 معدل	 من	 	1993 العام	 عن	 العايل	 التعليم	 يف	 منهن	

عن	 	)23.4( 2010م	 العام	 يف	 	)24-18( العمرية	 للفئة	 ال�سايف	 االلتحاق	 معدل	 زاد	 املقابل	 ويف	 2010م،	

االأعوام	2003م	بحيث	بلغ	)17.4٪(	والعام	1993م	)٪8.3(.	

ويلحظ	التباين	يف	التحاق	االإناث	والذكور	يف	التعليم	العايل	ح�سب	املحافظات	بحيث	�سجلت	حمافظة	م�سقط	

اعلي	ن�سب	االلتحاق	ال�سايف	يف	التعليم	العايل	للجن�سني	)29.58٪(.	وتاأتي	حمافظة	ظفار	يف	املرتبة	الثانية	

من	حيث	ن�سب	االلتحاق	يف	التعليم	العايل	ولكن	مع	فروقات	كبرية	بني	اجلن�سني	،	بحيث	بلغت	ن�سبة	التحاق	

هذه	 يف	 ال�سايف	 االإناث	 التحاق	 معدل	 مبقارنة	 ولكن	 	.)٪18.65( واالإناث	 	)٪28.94( اال�سايف	 الذكور	

املحافظة	بعام	2003	والذي	بلغ	ما	يقارب	)12٪(	تكون	ن�سبة	التحاق	الفتيات	يف	التعليم	العايل	قد	تزايدت	

التعليم	 التحاق	االناث	يف	 ن�سبة	 املقابل	تزيد	 يعادل	)11(	درجة.	ويف	 الذكور	مبا	 الفجوة	ل�سالح	 بقاء	 ،	مع	

العايل	عن	الذكور	يف	حمافظات	الباطنة،	الظاهرة،	وجنوب	ال�سرقية،	الربميي	وم�سندم	ولكن	بدرجات	قليلة،	

با�ستثناء	الربميي	والتي	�سجل	فيها	معدل	االلتحاق	ال�سايف	للإناث	ما	يقارب	�سعف	الذكور.	و�سجلت	الو�سطى		

العام	 و	 	)٪0.94( 	 2003م	 عن	 ملحوظ	 ارتفاع	 مع	 ولكن	 ال�سلطنة	 يف	 واالإناث	 للذكور	 التحاق	 معدالت	 اأقل	

	.
21

1993م	والذي	مل	ت�سجل	فيه	االإناث	اأي	معدالت	التحاق

وتوؤ�سر	هذه	املعدالت	على	تقدم	ملحوظ	على	�سعيد	التعليم	العايل	والذي	بداأ	االهتمام	به	منذ	ال�سبعينات	،	وقد	

اعتمدت	�سلطنة	عمان	�سيا�سة	االبتعاث	اخلارجي	يف	املرحلة	االأوىل	من	بناء	ال�سلطنة	نتيجة	لتوا�سع	م�ستوى	

التعليم	العايل	يف	تلك	املرحلة،	ومع	افتتاح	جامعة	ال�سلطان	قابو�س	عام	1986م	واإن�ساء	الكليات	اخلا�سة	عام	

ا�ستفاد	منه	الذكور	واالإناث	كما	 العايل	نقلة	نوعية،	 التعليم	 1997مومن	ثم	اجلامعات	اخلا�سة	،	فقد	�سهد	

تو�سح	بيانات	2011م	باأن	ن�سبة	االإناث	كانت	االأعلى	يف	موؤ�س�سات	التعليم	العايل	احلكومية	واخلا�سة	يف	�سلطنة	

عمان	وهي	57	يف	املائة	من	االإناث	مقابل	43	يف	املائة	من	الذكور.	و�سهدت	ن�سبة	املقبولني	يف	منحة	جللة	

ال�سلطان	للدرا�سات	العليا	تفوقا	وا�سحا	للإناث	يف	الدفعتني	االأوىل	والثانية؛	حيث	�سكلوا	ن�سبة	)62	٪(	مقابل	

)38٪(	من	الذكور.	

21-للمعلومات	التف�سيلية	حول	ن�سب	االلتحاق	اخلام	وال�سايف	يف	التعليم	العايل	يرجى	مراجعة	تقرير	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	يف	عمان،	

2013،	وال�سادر	عن	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات
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وقد	�سجل	معدل	االلتحاق	يف	موؤ�س�سات	التعليم	العايل	لعام	2011م	للإناث	)58.7٪(	من	جممل	امللتحقني	يف	

ذلك	العام.	ولكن	يبقى	التحدي	اخلا�س	باملراأة	يف	التعليم	العايل	مرتبط	بعاملني	االأول	زيادة	ن�سبة	امللتحقات	

العايل	 التعليم	 يف	 امللتحقات	 ن�سبة	 زيادة	 والثاين:	 �سابقا،	 ذكره	 مت	 كما	 املحافظات	 خمتلف	 من	 االإناث	 من	

اخلا�سة	 التخ�س�سات	 مثل	 حمدودة	 تخ�س�سات	 يف	 االإناث	 ح�سر	 وعدم	 والعلمية	 التقنية	 بالتخ�س�سات	

بالتعليم	واخلدمات	ال�سحية.	فكما	يلحظ	من	اجلدول	)8(	�سكلت	ن�سبة	االإناث	ما	يقارب	)73.6٪(	من	

امللتحقني	يف	املعاهد	ال�سحية،	لكل	278	من	االإناث	امللتحقات	يف	املعاهد	ال�سحية	هناك	100	من	الذكور	يف	

هذا	املجال،	باملقابل	مل	ت�سكل	االإناث	�سوى	)31٪(	يف	الكليات	التقنية	)47	اأنثى	لكل	100	من	الذكور(.	

جدول	)7	(	:	عدد	املقبولني	للدرا�سة	يف	اجلامعات	والكليات	بعد	الدبلوم	للعام	2012/2011م

االإجمايل العام  وافد                             عماين 

االإناثاملوؤ�س�سة

)%(
اجلملة اإناث ذكور

االإناث

)%(
اجلملة اإناث ذكور

االإناث

)%(
اجلملة اإناث ذكور

51.8 3،130 1،620 1،510 47.6 21 10 11 51.8 3،109 1،610 1،499

جامعة	ال�سلطان	

قابو�س

43.7 2،892 1،264 1،628 - - - - 43.7 2،892 1،264 1،628

اجلامعات	

والكليات	باخلارج

71.6 15،446 11،057 4،389 39.7 489 194 295 72.6 14،957 10،863 4،090

اجلامعات	

والكليات	اخلا�سة

53.8 2،076 1،117 959 53.8 13 7 6 53.8 2،063 1،110 953

كليات	العلوم	

التطبيقية

31.8 5،135 1،635 3،500 - - - - 31.8 5،135 1،635 3،500 كليات	التقنية

73.6 628 462 166 - - - - 73.6 628 462 166 املعاهد	ال�سحية

38.1 218 83 135 30.6 36 11 25 39.6 182 72 110

معهد	العلوم	

ال�سرعية

58.4 29،525 17،238 12،287 39.7 559 222 337 58.7 28،966 17،016 11950 اجلملة

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات..	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي		2013،	العدد	41،	�س472.

للعام	 البكالوريو�س	 ملوؤهل	 املثال،	 �سبيل	 على	 قابو�س،	 ال�سلطان	 جامعة	 يف	 املقبولني	 الطلبة	 اإىل	 وبالنظر	

2012/2011م،	جند	باأن	االإناث	قد	�سكلن	ما	ن�سبته	)48.9	٪(	من	اإجمايل	عدد	الطلبة	املقبولني	)96	من	

االإناث	مقابل	كل	100	من	الذكور(،	وبلغت	اأعلى	ن�سبة	قبول	يف	تخ�س�س	الفل�سفة	والدين	)65٪(	و	ال�سحة	

)61٪(	من	جممل	املقبولني،	و�سجلت	اأقل	ن�سبة	قبول	للإناث	يف	تخ�س�س	الهند�سة	والتكنولوجيا	املرتبطة	بها	

)23.8٪(	وقد	بلغت	الفجوة	النوعية	يف	جمال	القبول	يف	الهند�سة	)68.8٪(	وموؤ�سر	التكافوؤ	)31.3٪(	اأي	

اأن		كل	100	من	الذكور	يقابلهم	31.3	من	االإناث.	وبالنظر	اىل	الطلبة	الدار�سني	للدرا�سات	العليا	يف	جامعة	

ال�سلطان	قابو�س	يظهر	ب�سكل	وا�سح	اأن	درا�سة	العلوم	الطبيعية	والفيزيائية	حتتل	الن�سبة	االأكرب	بني	االإناث	يف	

الدرا�سات	العليا،	بينما	تقل	ن�سبة	وجود	االإناث	يف	درا�سة	الهند�سة	والتكنولوجيا	املرتبطة	بها.
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وحتد	هذه	الفجوة	االإناث	من	امل�ساركة	بفعالية	�سمن	املوؤ�س�سات	التعليمية	املختلفة	وتعمل	على	تواجدهن	يف	

تخ�س�سات	معينة،	االأمر	الذي	ينعك�س	على	التخ�س�سات	التي	تقوم	بها	املراأة	يف	جمال	العمل،	بحيث	يوؤثر	

تبقى	 وبالتايل	 معينة،	 مهن	 يف	 تنح�سر	 بحيث	 العمل	 قوة	 يف	 املراأة	 تواجد	 على	 التعليمي	 التخ�س�س	 جمال	

العديد	من	املهن	حم�سورة	ب�سكل	كبري	بالذكور	،	وهذا	االأمر	ي�ساعد	على	بقاء	ال�سورة	النمطية	للمراأة	�سمن	

الن�ساء	 ن�سبة	 فاإن	 العمل	 نقا�سه	يف	جمال	 �سيتم	 فكما	 	، واالإجنابي	 الرعائي	 بدورها	 اأعمال	معينة	حت�سرها	

اأ�سعاف	ن�سبة	الرجال	وذلك	الأن	هذين	املجالني	مرتبطان	بوظائف	الرعاية	 التعليم	وال�سحة	هي	 يف	جمال	

والرتبية	والتي	لعقود	طويلة	اعتربت	وظائف	خا�سة	باملراأة.			لذا	فاإن	التغيري	على	هذا	ال�سعيد	يوؤدي	اإىل	تغيري	

جمتمعي	حول	النظرة	للمراأة	و	اأدوارها	وبالتايل	يفتح	املجال	نحو	حتقيق	امل�ساواة	بني	املراأة	والرجل	من	خلل	

تكافوؤ	الفر�س	املرتبط	بالكفاأءة	واخلربة	بعيدا	عن	القوالب	النمطية	التي	حتد	من	و�سول	املراأة	وم�ساركاتها	

يف	تنمية	املجتمع	و�سناعة	القرار.	
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جدول	)8(:	طلبة	جامعة	ال�سلطان	قابو�س	العمانيني	)دبلوم	وبكالوريو�س	والدرا�سات	العليا*(	ح�سب	التخ�س�س	والنوع	

2012/2011م

العمانيني

املوؤ�س�سة
االإناث )%( اجلملة اإناث ذكور

الدبلوم 

72.5 131 95 36 الرتبية

64.3 14 9 5 الدين	والفل�سفة

- 4 - 4 العلوم	الطبيعية	والفيزيائية

البكالوريو�ص

49.3 2150 1060 1090 االدارة	والتجارة

52.9 280 148 132 تكنولوجيا	املعلومات

52.6 1461 768 693 الرتبية

65.0 2168 1409 759 الدين	والفل�سفة

35.5 763 271 492 الثقافة	واملجتمع

48.8 1241 605 636 الزراعة	والبيئة	والعلوم	املرتبطة	بها

61.1 966 590 376 ال�سحة

55.4 2240 1242 998 العلوم	الطبيعية	والفيزيائية

- - - - الفنون	االبداعية

23.8 2457 585 1872 الهند�سة	والتكنولوجيا	املرتبطة	بها

الدرا�سات العليا

61.7 162 100 62 االدارة	والتجارة

48.7 115 56 59 الثقافة	واملجتمع

72.5 51 37 14 الزراعة	والبيئة	والعلوم	املرتبطة	بها

59.9 334 200 134 ال�سحة

77.0 100 77 23 العلوم	الطبيعية	والفيزيائية

67.8 261 177 84 الرتبية

33.3 111 37 74 الهند�سة	والتكنولوجيا	املرتبطة	بها

66.7 39 26 13 تكنولوجيا	املعلومات

65.7 137 90 47 الدين	والفل�سفة

*ي�سمل	طلبة	�سهادة	تخ�س�سية	بعد	البكالوريو�س،	املاج�ستري	والدكتوراه.

															امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات..	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي		2013،	العدد	41،	�س479-475.
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6. التدريب املهني 

يعد	دخول	املراأة	العمانية	املجال	املهني	التدريبي	حديثا،	فكما	يو�سح	اجلدول	رقم	)9(	فاإن	االإناث		ولغاية		

العام	 يف	 تطور	 طراأ	 وقد	 املهنية،	 التدريبية	 املراكز	 يف	 التحاق	 ن�سبة	 اأية	 ي�سجلن	 مل	 2010/2009م	 العام	

2012/2011م	بحيث	اأ�سبحت	ن�سبة	االإناث	ت�سكل	)25٪(	من	ن�سبة	امللتحقني	يف	تلك	املراكز،	وقد	تزايد	هذا	

العدد	لي�سل	اإىل	)43٪(	من	ن�سبة	امللتحقني	يف	معاهد	التدريب	املهني	يف	عام	2013/2012م.	وبالرغم	من	

هذا	التطور	اإال	اأن	الفجوة	النوعية	تبقى	يف	هذا	املجال	بحيث	بلغت	)24.6(	وموؤ�سر	التكافوؤ	)75(	اأي	اأن	كل	

مائة	من	الذكور	يقابلهم	75	من	االإناث.		

جدول	)9(:	الطلبة	امللتحقني	يف	مراكز	التدريب	املهني	للأعوام	2010-2012م

13/1٢ 1٢/11 11/10 البيان

6 5 5 املراكز

2531 2525 4004 الطلبة	

1444 1901 3435 -	ذكور	

1087 624 569 -	اإناث	

43 25 14 -ن�سبة	االإناث	)٪(

																							امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات..	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي		2013،	العدد	41،	�س465.

7. برامج حمو االأمية 

بداأ	االهتمام	واإن�ساء	برامج	حمو	االأمية	يف	ال�سلطنة	يف	العام	الدرا�سي	1974/1973م.	وخلل	هذا	العام	مت	

افتتاح	�سفوف	حمو	اأمية	يف	املدار�س	احلكومية	،	وقد	تل	هذا	�سدور	القرار	الوزاري	رقم	)302(	ل�سنة	1975م	

باإ�سدار	نظام	حمو	االأمية	والذي	مت	تعديله	الحقا	عام	1981م.	وقد	�سكل	حمو	االأمية	هدفا	ا�سرتاتيجيا	لوزارة	

الرتبية	والتعليم	والتي	ت�سعى	اىل	توفري	الفر�س	التعليمية	املت�ساوية	للجميع.وقد	عّرف	النظام	اخلا�س	مبحو	

اأي	موؤ�س�سة	تعليمية	ومل	ي�سل	اإىل	 اأنه	»كل	�سخ�س	تعدى	�سن	العا�سرة	ولي�س	منتظما	يف	 	االأمي	على	 االأمية	

،	وقد	طبقت	وزارة	الرتبية	
22

امل�ستوى	الوظيفي	يف	القراءة	والكتابة	باللغة	العربية	واحل�ساب	واملعارف	االأخرى	«

االلتحاق	 على	 ت�سجيعهم	 اأجل	 من	 وذلك	 ال�سلطنة	 يف	 للأميني	 املوجهة	 التعليمية	 الربامج	 من	 عدد	 والتعليم	

بف�سول	الدرا�سة.	وقد	�سجعت	وزارة	الرتبية	والتعليم	منظمات	املجتمع	املدين	على	فتح	ف�سول	يف	مكاتبها	

املنت�سره	يف	ال�سلطنة	وذلك	من	اأجل	تو�سيع	رقعة	املناطق	التي	تغطيها	برامج	حمو	االأمية.	ويلحظ	اأن	عدد	

الدار�سني	يف	مراكز	حمو	االأمية	وعلى	امل�ستويات	املختلفة	هم	يف	الغالبية	من	الن�ساء	)97٪(	ويرجع	ذلك	اإىل	

اأن	الن�سبة	االأكرب	من	االأمية	يف	ال�سلطنة	هي	بني	الن�ساء،	وبالتايل	فاإن	من	املربر	اأن	تكون	ن�سبة	الن�ساء	اأ�سعاف	

الرجال	يف	مراكز	حمو	االأمية.	ولكن	عدد	الرجال	يف	مراكز	حمو	االأمية	ال	يتنا�سب	مع	عدد	االأميني	من	الرجال	

يف	ال�سلطنة،	لذا	فمن	ال�سروري	الوقوف	على	اأ�سباب	�سعف	االلتحاق	من	قبل	الرجال	يف	برامج	حمو	االأمية	

22-	وزارة	الرتبية	والتعليم	،	نظام	حمو	االأمية	وال�سادر	بقرار	وزاري	رقم	203	ل�سنة	1975	واملعدل	عام	1980
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وو�سع	الربامج	التي	تعمل	على	جذبهم	وزيادة	التحاقهم	يف	هذه	الربامج.	

جدول	)10(:	عدد	الدار�سني	يف	مراكز	حمو	االأمية	على	م�ستوى	ال�سلطنة	ح�سب	النوع	2013/2012

االإجمايل العام ال�سنة الثالثة ال�سنة الثانية ال�سنة االأوىل

املحافظات

)
%

(
ء 

�سا
ن
ل
ا

ة
مل

جل
ا

ء
�سا

ن

ل
جا

ر

)
%

(
ء 

�سا
ن
ل
ا

ة
مل

جل
ا

ء
�سا

ن

ل
جا

ر

)
%

(
ء 

�سا
ن
ل
ا

ة
مل

جل
ا

ء
�سا

ن

ل
جا

ر

)
%

(
ء 

�سا
ن
ل
ا

ة
مل

جل
ا

ء
�سا

ن

ل
جا

ر

98 1679 1653 26 97 498 472 17 100 528 528 - 99 662 653 9 م�سقط

80 761 609 152 75 251 189 62 76 247 187 60 89 263 233 30 ظفار

100 36 36 - 100 8 8 - 100 4 4 - 100 24 24 - م�سندم

88 266 235 31 91 82 75 7 84 82 69 13 89 102 91 11 الربميي

99 1633 1612 21 99 512 506 6 100 448 448 - 98 673 658 15 الداخية

100 1337 1337 - 100 296 296 - 100 254 254 - 100 787 787 -

�سمال 

الباطنة

100 444 444 - 100 86 86 - 100 136 136 - 100 222 222 -

جنوب 

الباطنة

100 624 624 - 100 157 157 - 100 268 268 - 100 199 199 -

جنوب 

ال�سرقية

97 1752 1699 53 98 405 397 8 96 503 482 21 97 844 820 24

�سمال 

ال�سرقية

97 968 938 30 95 330 313 17 97 270 263 7 98 368 362 6 الظاهرة

95 399 381 18 89 63 56 7 100 140 140 - 94 196 185 11 الو�سطى

97 9899 9568 331 95 2679 2555 124 96 2880 2779 101 98 4340 4234 106 اجلملة

		امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات.	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي		2013،	العدد	41،	�س464.

وتختلف	ن�سبة	االلتحاق	يف	مراكز	حمو	االأمية	من	حمافظة	اىل	اأخرى،	وقد	�سكلت	حمافظة	�سمال	ال�سرقية	

من	 لكن	 الذكور،	 الإلتحاق	 االأكرب	 العدد	 ظفار	 حمافظة	 و�سجلت	 املراكز.	 هذه	 يف	 للملتحقني	 االأكرب	 العدد	

امللحظ	اأن	حمافظة	الو�سطى	والتي	هي	االأكرب	من	حيث	وجود	االأمية	بني	�سكان	املحافظة	ال	يوجد	فيها	�سوى	

4٪	من	الدار�سني	يف	مراكز	حمو	االأمية	للعام	2013/2012م.	كما	يلحظ	من	اأعداد	االلتحاق	يف	املحافظات	

فاإن	حمافظات	م�سندم،	و�سمال	الباطنة	وجنوبها	وجنوب	ال�سرقية	مل	ت�سجل	اأي	التحاق	للرجال	يف	نف�س	العام.	

مراجع	الف�سل:

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013	،	التقرير	الثالث	للأهداف	االإمنائية	للألفية	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013،	اخل�سائ�س	التعليمية	لل�سكان	العمانيني	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2012	،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	ق�سم	التعليم،	العدد	40	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2010	،	بيانات	تعداد	2010م	

• املركز	الوطني	الإح�ساء	واملعلومات	،	2003،	بيانات		تعداد	2003م		
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الفصل الرابع: الصحة العامة والصحة اإلنجابية

متردد على عيادات سوء 
مصاب إثر الحوادث مصاب باإليدزالتغذية ومصاب بفقر الدم

المرورية

مصابة إثر الحوادث 
المرورية مصابة باإليدز مترددة على عيادات سوء 

التغذية ومصابة بفقر الدم

100

2564344

100100

بيانات 2013بيانات 2012بيانات 2012
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اإن	القطاع	ال�سحي	من	القطاعات	التي	�سهدت	تطورا	كبريا	يف	ال�سلطنة	خلل	العقود	الثلثة	املا�سية،	ويت�سح	

هذا	من	خلل	عدد	من	املوؤ�سرات	اهمها	ارتفاع	العمر	املتوقع	عند	الوالدة	لدى	الذكور	واالإناث	،	انخفا�س	ن�سبة	

وفيات	االأمهات	،	وانخفا�س	معدل	وفيات	االطفال	،	هذا	باالإ�سافة	اىل	توفر	امل�ست�سفيات	والتجمعات	الطبية	

ب�سكل	ي�سمن	الو�سول	اليها	من	قبل	اجلميع	وحتقيق	مبدا	العدالة	ال�سحية	للجميع.

اأوال : تطور اخلدمات ال�سحية 

ات�سمت	ال�سنوات	الع�سر	االأخرية	بتبني	وزارة	ال�سحة	منهج	اللمركزية	للخدمات	ال�سحية	،	االأمر	الذي	اأدى	

اىل		حت�سني	االإدارة	ال�سحية	ورفع	مل�ستوى	خدماتها	النوعية،	هذا	باالإ�سافة	اىل	اإدخال	نظام	الرعاية	الطبية	

ثلثي	االأبعاد	.	وتغطي	اخلدمات	ال�سحية	ما	ن�سبته	96٪	من	ال�سكان	وتتميز	ب�سهولة	الو�سول	اإليها	�سواء	يف	

	وكما	يبني	اجلدول	رقم	)1(	
23

القرى	او	احل�سر	عرب	انت�سار	املراكز	ال�سحية	يف	كافة	حمافظات	ال�سلطنة.

فاإن	عدد	امل�ست�سفيات	قد	ازداد	اإىل	65	م�ست�سفى	يف	عام	2012م	وذلك	بافتتاح	ثماين	م�ست�سفيات	خلل	ال�ست	

اأعوام،	وينطبق	ذلك	اأي�سا	على	املراكز	واملوؤ�س�سات	ال�سحية	املنت�سرة	يف	املناطق	املختلفة	يف	ال�سلطنة	بحيث	

بلغ	عددها	يف	عام	2012م	)192(	مركزًا	اأي	بزيادة	)23(	مركزا	.

	جدول	)1(	اخلدمات	الطبية	بال�سلطنة	خلل	العام	2007-2012م

٢01٢ ٢011 ٢010 ٢009 ٢008 ٢007

65 65 62 60 58 59 امل�ست�سفيات

192 186 176 172 167 159 املجمعات	واملراكزال�سحية	

16 14 13 12 11 10 هيئة	التمري�س	)باالألف(

7 6 6 6 5 5 اأطباء	)باالألف(

		الكتاب	ال�سنوي	االإح�سائي،	2013،	العدد	41	الف�سل	18،	ال�سحة

ويلحظ	اأي�سا	ارتفاع	اأعداد	الكادر	الب�سري	العامل	يف	امل�ست�سفيات	واملراكز	والتجمعات	الطبية	حيث	بلغ	عدد	

االإداريني	ال�سحيني		بوزارة	ال�سحة		131	�سخ�س	�سكل	الذكور	منهم	118	واالإناث	13،	كما	اأن	اأعداد	االأاطباء	

االناث	العمانيات		بلغ	1،077	وعددهم	اأكرث	عن	الذكور	حيث	بلغ	عدد	الذكور	721	طبيب،	كما	ان	اعداد	االناث		

وفنيي	 واملمر�سني	 وال�سيادلة	 اال�سنان	 واطباء	 عام	 واأطباء	 وااال�ست�ساريني	 االخت�سا�سيون	 من	 العمانيات	

االأ�سعة	واملختربات	واالأ�سنان	والتغذية	وم�ساعدي	ال�سيدلية	ي�سكلون	اكرث	اأعداد	عن	الذكور	.

23-التقرير	الوطني	ملوؤمتر	بكني	،	2009

الفصل الرابع

الصحة العامة والصحة اإلنجابية
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ثانيا : املوؤ�سرات ال�سحية : 

اإن	ال�سحة	العامة	لل�سكان	من	اأهم	موؤ�سرات	التنمية	الدالة	على	حت�سن	االأحوال	املعي�سية	كونها	تعك�س	وترتبط	

ب�سكل	مبا�سر	بحالة	الرفاه	االجتماعي	واالقت�سادي	لل�سكان	باال�سافة	اىل	اهتمام	ال�سلطنة	ومتكينها	ملواطنيها	

من	التمتع	بحياة	خالية	من	االأمرا�س	وخا�سة	منها	الوبائية،	وتقا�س	ال�سحة	العامة	بعدد	من	املوؤ�سرات	منها	

للخدمات	 الو�سول	 على	 والقدرة	 لل�سكان	 ال�سحي	 والتاأمني	 لل�سكان،	 ونف�سية	 ج�سدية	 ب�سحة	 التمتع	 درجة	

ال�سحية،	وجودة	اخلدمات	ال�سحية	املقدمة	لل�سكان.	

1.معدل املواليد و الوفيات 

عام	 وبارتفاع	عن	 فى	عام	2012م	 العماين	 املجتمع	 لكل	1000	من	 بحوايل	32.1	 املواليد	اخلام	 بلغ	معدل	

2003م	والذي	بلغ	)24.4	(	،	ويلحظ	من	ال�سكل)1(	باأن	عدد	املواليد	االأحياء	يف	ازدياد	مع	فارق	ب�سيط	يف	

العدد	بني	االإناث	والذكور	من	املواليد	االأحياء.	

�سكل	)1(:	اأعداد	املواليد	االأحياء	العمانيني		ح�سب	ال�سنة

	

امل�سدر	:	املركز	الوطني	للح�ساء	واملعلومات،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	2013،	ق�سم	ال�سحة	

وقد	�ساحب	الزيادة	يف	عدد	املواليد	االأحياء	انخفا�س	يف	معدل	الوفيات	اخلام	اإىل	)	2.7(	عام2003م	عما	

كان	عليه	يف	عام	1991م	والذي	بلغ		اإىل)	5.7(	لكل	1000	ن�سمة	من	املجتمع	العماين	ويعنى	هذا	انخفا�س	

معدل	الوفيات	بن�سبة	60	٪	خلل	الفرتة	ما	بني	2011و1991.	ولكن	من	امللحظ	ارتفاع	معدل	الوفيات	اخلام	

يف	عامي	2010	و	2011م	اإىل	)3.3(	عن	العام	2003م	وذلك	مبا	يقدر	)0.6(ولكن	انخف�س	يف	عام	2012م	

حيث	بلغ	)3.2(	لكل	1000	من	ال�سكان		.	

2010

53.170

54.725

58.837

ذكور
إناث

الجملة
26.946

27.845

30.112

26.224

27.014

28.725
2011

2012
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�سكل	)2(:	معدالت	الوفيات	للعمانيني	لكل	األف	من	ال�سكان	ح�سب	النوع	2003-2012م

				امل�سدر	،املركز	الوطني	للح�ساء	واملعلومات،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي،	2013،	ق�سم	ال�سكان

	كما	يبني	ال�سكل	)3(	هناك	تذذبب	يف	اعداد	الوفيات		يف	الفرتة	2010-2012م.	حيث		ان	انخف�ست	اعداد	

وفيات	 انخفا�س	عدد	 ويلحظ	 االناث،	 اعداد	 ارتفاع	يف	 هناك	 بينما	 عام	2011م	 عام	2012م	عن	 الذكور	

االإناث	ب�سكل	عام	عن	الذكور،	والذي	بلغ	ما	يقارب	ن�سف	حاالت	الوفاة	عند	الذكور،	االأمر	الذي	يربر	ارتفاع	

العمر	املتوقع	عند	الوالدة	للإناث	عنه	لدى	الذكور.	

�سكل	)3(:	اأعداد	الوفيات		للعمانيني	ح�سب	النوع	2010-2012م

امل�سدر	:	املركز	الوطني	للح�ساء	واملعلومات،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	2013،	ق�سم	ال�سكان	

2.7

3.3

3.3

3.2

2003

2011

2010

2012

2010
3823

4073

4056

2621

2521

2590

2011

2012
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٢. العمر املتوقع عند الوالدة

والرعاية	 تراجع	اخلدمات	 اأو	 الدالة	على	حت�سن	 املوؤ�سرات	 اأهم	 الوالدة	من	 املتوقع	عند	 العمر	 ارتفاع	 يعترب	

ال�سحية	يف	البلد،	وقد	ارتفع	معدل	العمر	املتوقع	عند	الوالدة	للأعوام	املا�سية	من	)	72(	عام	2007	�سنة	

اإىل	)	76.2(	عام	2012م	ما	يدلل	على	حت�سن	االأو�ساع	ال�سحية	للمواطنني	العمانيني	ب�سكل	عام	والناجت	عن	

حت�سن	اخلدمات	والرعاية	ال�سحية	وانت�سارها	يف	املناطق	املختلفة	من	ال�سلطنة.		

كما	يلحظ	اأن	موؤ�سر	االرتفاع	لدى	االإناث	بالن�سبة	للعمر	املتوقع	عند	الوالدة	بارز،	بحيث	ارتفع	معدل	العمر	

االنخفا�س	 من	 وبالرغم	 �سنة،	 	)73.60( 2007م	 عام	 يف	 عنه	 2012م	 عام	 يف	 �سنة	 اإىل)78.0(	 املتوقع	

للعمر	املتوقع	يف	عام	2011م	عن	العام	2010م	حيث	بلغ	اأعلى	معدل	له	)78.7(	يف	عام	2010م،	اإال	اأن	هذا	

االنخفا�س	طفيف	ومازال	معدل	العمر	املتوقع	للإناث	عند	الوالدة	مرتفعًا	ن�سبة	اإىل		املعدل	يف	الدول	املجاورة	

واالأرقام	العاملية.		

جدول	)2(	:	العمر	املتوقع	عند	الوالدة	ح�سب	اجلن�س

٢01٢ ٢011 ٢010 ٢009 ٢008 ٢007

74.5 73.1 73.6 70.0 1	.69 70.40 ذكور

78.0 77.7 78.7 75.7 74.26 73.60 اإناث	

76.2 75.4 76.1 72.7 71.6 72.0 اجلن�سني

امل�سدر:املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	2013،	العدد	41،	ق�سم	ال�سحة

3. اخلدمات ال�سحية 

ويت�سح	اهتمام	ال�سلطنة	بالو�سع	ال�سحي	وخا�سة	القطاع	احلكومي	من	خلل	تردد	املواطنني	على	اخلدمات	

ال�سحية	يف	القطاع	العام	،	بحيث	اظهر	امل�سح	العاملي	يف	�سلطنة	عمان	)2008(	اأن	الغالبية	العظمى	من	ال�سكان	

تتعامل	مع	امل�ست�سفيات	والعيادات	اخلارجية	يف	القطاع	ال�سحي	احلكومي	)73.3٪(،	واأن	فقط	)٪26.2(	

من	ال�سكان	يراجعون	اخلدمات	ال�سحية	يف	القطاع	اخلا�س.	وتدل	هذه	االأرقام	على	جودة	اخلدمات	بحيث	اأن	

الغالبية	العظمى	تف�سل	ان	تتعامل	مع	خدمات	القطاع	ال�سحي	احلكومي.	وقد	اأظهر	امل�سح	ال�سحي	)2008(	

باأن	)88٪(	من	املرتددين	على	امل�ست�سفيات	اأبدوا	ر�سا	عن	اخلدمة	ال�سحية	يف	امل�ست�سفيات	و	)84٪(	من	

املرتددين	على	العيادات	اخلارجية	اأبدوا	ر�سا	عن	اخلدمة	ال�سحية	املقدمة	لهم.	
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�سكل	)4(	:	تردد	ال�سكان	على	اخلدمات	ال�سحية	يف	القطاع	العام	واخلا�س

امل�سدر:	امل�سح	ال�سحي	العاملي	لل�سكان	يف	عمان	2008

كما	اأن	التغطية	بالتاأمني	ال�سحي	�سملت	)98٪(	من	املواطنني	العمانيني	وذلك	بعام	2008م.		ويعترب	معدل	

نفقات	اال�سرة	على	ال�سحة	يف	�سلطنة	عمان	منخف�سًا،	بحيث	بلغ	)3.1٪(	من	دخل	االأ�سرة	ويت�سمن	ذلك،	

الر�سوم	ومعاجلة	اال�سنان،	االأدوية،	واملختربات	.	وتظهر	هذه	االأرقام	باأن	كلفة	اخلدمات	الطبية	ال	ت�سكل	عبئا	

على	املواطن	العماين	واالأ�سرة	عموما،	مما	ي�ساعد	على	اإيجاد	درجة	من	االأمن	ال�سحي.	

للم�سح	 ال�سابقة	 ال�سنوات	 الثلث	 التعامل	معهم	يف	القطاع	ال�سحي	احلكومي	خلل	 وقد	بلغت	ن�سبة	من	مت	

ال�سحي	كانت	)74.3٪(	،	منهم	)80٪(	من	الن�ساء	و	)68.4٪(	من	الرجال،	واأن	ن�سبة	)30٪(	من	الن�ساء	

وقد	 امل�ست�سفيات.	 يف	 للتنومي	 احتاجوا	 فقط	 الرجال	 من	 	)٪12.8( ب	 مقارنة	 امل�ست�سفى	 اإدخالهن	 مت	 قد	

بلغت	ن�سبة	من	احتاجوا	للرعاية	ال�سحية	ومل	يح�سلوا	عليها	)1.7٪(	.	وت�سري	االأرقام	اإىل	اأن	ن�سبة	الن�ساء	

احلا�سلت	على	اخلدمة	اأعلى	منها	لدى	الرجال	ويعود	ذلك	اإىل	ا�سباب	تتعلق	باحلمل	والوالدة	واملراجعات	

و�سول	 قدرة	 على	 توؤ�سر	 اخلدمة	 من	 امل�ستفيدات	 الن�ساء	 ن�سبة	 اأن	 كما	 عموما.	 االجنابية	 بال�سحة	 اخلا�سة	

الن�ساء	ب�سكل	عام	اىل	اخلدمات	ال�سحية	واال�ستفادة	منها.	

3. التحديات ال�سحية واالأمرا�ص 

من	 وغريها	 الوبائية	 االأمرا�س	 من	 عدد	 من	 التخل�س	 املا�سية	 ال�سنوات	 خلل	 عمان	 �سلطنة	 ا�ستطاعت	

االمرا�س	املنت�سرة	والتي	كانت	ت�سكل	حتديا	اأمام	احلكومة	مثل	ال�سل	والكولريا،	و�سلل	االطفال	،	وذلك	من	

ال�سحية	 بالق�سايا	 مرتبط	 العامة	 بال�سحة	 اخلا�س	 التحدي	 اأن	 اإال	 للأطفال.	 توفر	 التي	 التطعيمات	 خلل	

املتعلقة	بطبيعة	ونوعية	التغذية،	باالإ�سافة	اإىل	النهج	املتبع	يف	احلياة	من	قبل	املواطنني	العمانييون	ب�سكل	عام،	

حيث	يلحظ	اأن	ال�سمنة	يف	حالة	ازدياد	)	24٪(	يف	عام	2008م	مقارنة	بنتائج	امل�سح	ال�سحي	الوطني	لعام	

2000م	بحيث	بلغت	)19.1٪(،	ويلحظ	اأن	ال�سمنة	تزداد	عند	االإناث	عنها	عن	الرجال	)26	مقابل	22	٪(،	

ويف	املقابل	فاإن	زيادة	الوزن	كانت	اأعلى	لدى	الذكور	)31	مقابل	28٪	لدى	االإناث(.	ومن	اأهم	م�سببات	ال�سمنة	

عدم	ممار�سة	الريا�سة	،	وعدم	االنتباه	لنوعية	التغذية،	اأو	ح�سر	التغذية	يف	االأطعمة	التي	ي�سعب	ه�سمها	اأو	

التي	حتتوي	على	دهون	ب�سكل	كبري،	وترتبط	بال�سمنة	عدد	من	االأمرا�س	االأخرى،	فقد	وجد	باأن	)٪33.6(	

خدمات صحية حكومية

قطاع خاص صحي

أخرى

%73.3

%26.2

%0.6
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من	العمانيني	لديهم	م�ساكل	كولي�سرتول،	كما	ت�سري	بيانات	2012م	من	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	باأن	االإناث	

املرتددات	على	عيادات	التغذية	وامل�سابات	بفقر	الدم	)	االنيميا	(	اأعلى	من	ن�سبة	الذكور	املرتددين		حيث	بلغت	

ن�سبتهم	)72٪(	من	اجمايل	امل�سابني	واملرتددين	على	عيادات	التغذية	يف	حني	�سكلت	ن�سبة	الذكور	املرتددين	

)28٪(	كما	اأن	ن�سبة	احلوامل	امل�سابات	بفقر	الدم	من	اجمايل	احلوامل	املرتددات	على	عيادات	�سوء	التغذية	

بلغت	)27.1٪(		كما	اأن	الفجوة	النوعية	يف	املرتددين	على	عيادات	�سوء	التغذية	وامل�سابني	بفقر	الدم	بلغت	

)-156(	ومو�سر	التكافوؤ	بني	اجلن�سني	بلغ	)256(	اأي	اأن	مقابل	100	ذكر	256	انثى	.	

وت�سري	هذه	االأرقام	بان	االأنيميا	املرتبطة	ب�سوء	التغذية	ب�سكل	مبا�سر	منت�سرة	ب�سكل	كبري	بني	الن�ساء	االأمر	

الذي	يحتم	االهتمام	بتغذية	املراأة،	والتوعية	حول	اأهمية	التغذية	اجليدة،	وتزويد	الن�ساء	احلوامل	مبا	يلزم	من	

مكملت	للعنا�سر	الغذائية	من	فيتامينات	وحديد	وكال�سيوم،	االأمر	الذي	قد	يقلل	من	خطر	االإ�سابة	باالأنيميا،	

والذي	قد	ينتج	عنه	�سرر	للأم	والطفل	خلل	فرتة	احلمل	،	الوالدة	والر�ساعة.	

�سكل	)5(:	اأعداد	املرتددين	على	عيادات	�سوء	التغذية	وامل�سابني	بفقر	الدم

�سرطان الثدي 

	ي�سكل	�سرطان	الثدي	اأحد	اأهم	التحديات	اأمام	العديد	من	الدول	والتي	اأن�ساأت	برامج	ومراكز	خا�سة	له،	ويف	

�سلطنة	عمان	مت	االهتمام	باملو�سوع	،	والت�سجيع	على	الفح�س	الذاتي	والفح�س	باالأ�سعة،	اإال	انه	وح�سب	امل�سح	

ال�سحي	العاملي	)2008(	فاإن	ن�سبة	الن�ساء	يف	عمر	)40-60(	وامل�ستفيدات	من	الفح�س	باالأ�سعة	�سكلت	فقط	

ال�سحة	بربامج	عمل	مكثفة	من	حيث	زيادة	 تقوم	وزارة	 اأن	 اإىل	 قليلة	وبحاجة	 الن�سبة	 وتعد	هذه	 	،)٪8.8(

االإ�سابة	 تتعر�س	خلطورة	 والتي	 العمرية	 الفئة	 باالأ�سعة	�سمن	هذه	 الفح�س	 وا�ستفادتهن	من	 الن�ساء	 تغطية	

ب�سرطان	الثدي.

انت�سار مر�ص نق�ص املناعة 

مر�س	 يف	 امل�سابني	 املر�سى	 ت�سجيع	 على	 املا�سية	 العقود	 خلل	 العمل	 مت	 التنموية	 االألفية	 الأهداف	 حتقيقا	

اأجل	توفري	الرعاية	ال�سحية	والعقاقري	اللزمة	 نق�س	املناعة	)االإيدز(	عن	الك�سف	عن	املر�س،	وذلك	من	

لهم،	كما	مت	العمل	على	التوعية	باملر�س	و�سبل	الوقاية	منه	بحيث	يتم	التقليل	من	االإ�سابة	يف	املر�س.	وتعترب	

ن�سبة	االإ�سابة	باملر�س	مقارنة	بالدول	املجاورة		ن�سبيا	حمدودة،	كما	اأن	احلاالت	امل�سجلة	يف	وزارة	ال�سحة	عام		

20107962034

17124385 2012
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2012م	للذكور	89	حالة	واالإناث	38	انخف�ست		عن	عام	2011م	حيث	�سجلت	حاالت	الذكور102	واالإناث	46	

حالة،	مع	بقاء	الن�سبة	االأكرب	للإ�سابة	باملر�س	بني	الذكور	اأعلى	منها	لدى	االإناث.

ب�سيط	عن	 ارتفاعا	 ارتفعت	 ال�سباب	)24-15(	 فئة	 بني	 ن�سمة	 األف	 لكل	 االإيدز	 انت�سار	مر�س	 معدل	 اأن	 كما	

االعوام	املا�سية	حيث	بلغت	0.8	لكل	الف	ن�سمة	كما	يو�سح	اجلدول	رقم	)9(.	

من	هنا	فاإن	ن�سر	الوعي	املجتمعي	ب�سكل	عام	حول	املر�س	،	اأ�سبابه	واأثاره	،	وطرق	الوقاية	منه	،	له	اأثر	كبري	يف	

الك�سف	عن	املر�س	بني	االإناث	والذكور	وبالتايل	توفري	الرعاية	اللزمة	للمر�سى،	وتخفيف	ال�سغط	املجتمعي	

عليهم.	

جدول	)3(	:	معدل	انت�سار	مر�س	االإيدز	لكل	األف	من	العمانيني	يف	الفئة	العمرية)15-24(�سنة

19901995٢000٢005٢010٢01٢عدد احلاالت

31513151418الذكور

35331811االإناث

62016183229االإجمايل	

0.010.020.020.030.040.08املعدل

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013،	االأهداف	االألفية	للتنمية	،	التقرير	الثالث

5. احلوادث املرورية 

بلغت	احلوداث	املرورية	)7.829(	األف	حادث	عام	2013م		وبذلك	فان	عدد	احلوداث	املرورية	قد	ارتفع	عن	

اأن	عدد	االإ�سابات	العمانيني	الناجمة	عن	احلوادث	بلغت	 عام	2011م	حيث	كانت	)7.7(	الف	حادث.	كما	

)8.551(	ا�سابة	يف	عام	2013م		كما	بلغ	عدد	الوفيات		العمانيني	الناجمة	عن	احلوادث	)593(	حالة	وفاة.	

واجلدير	بالذكر	باإن	حاالت	االإعاقة	الناجتة	عن	احلوادث	يف	حالة	ارتفاع	م�ستمر		كما	ت�سري	بيانات	التعداد	

حيث	بلغت	)4.8(	يف	عام	2010م	مقارنة	ب	)3.4(	عام	2003م،	و	)2.4(	عام	1993م.	

وقد	�سكل	الذكور	الن�سبة	االأكرب	من	حاالت	الوفاة	)83٪(	من	اإجمايل	املتوفني	العمانيني		يف	احلوادث	املرور	

مقارنة	ب	)17٪(	من	حاالت	الوفاة	لدى	االإناث	.		وتبلغ	الفجوة	النوعية	)79(،	كما	ان	موؤ�سر	التكافوؤ	)20(	اأي	

اأن	مقابل	كل	100ذكر	20	انثى	.	وقد	كانت	اأي�سا	ن�سبة	االإ�سابة	لدى	الذكور	�سعف	ن�سبة	االإ�سابة	لدى	االإناث	

يف	احلوادث	املرورية	املختلفة	)69.7	٪(،	)30.6	٪(على	الرتتيب	بعام	2013م	.
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�سكل	)6(	:احلوداث	املرورية	للعمانيني		2013م	

امل�سدر	:املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،2014،	الن�سرة	االح�سائية	ال�سهرية	)1(	يناير	2014،

ثالثا : ال�سحة االإجنابية 

1. وفيات الر�سع واالأطفال دون اخلام�سة

اأن	 ويلحظ	 2003و	2012م،	 بني	 ما	 الفرتة	 تذبذب	يف	 قد	يف	 مولود	حي	 األف	 لكل	 الر�سع	 وفيات	 معدل	 اإن	

املعدل	قد	ا�ستقر	بالعامني	االآخريين	حيث	بلغ	)9.5(	لكل	األف	مولود	حي،	يف	حني	اأن	هناك	حت�سن	يف	خدمة	

اأكرث	 الذكور	 باأن	 عام	 ب�سكل	 ويلحظ	 للأم،	 ال�سحية	 اخلدمات	 وحت�سن	 اجلدد	 للمواليد	 ال�سحية	 الرعاية	

عر�سه	للوفيات	من	االإناث	كما	يو�سح	اجلدول	)4(.	

جدول	)4(	وفيات	الر�سع	للعمانيني	ح�سب	اجلن�س

معدل الوفيات املجموع اإناث  ذكور  ال�سنة

9.3 545 256 289 2010

9.5 600 291 309 2011

9.5 636 306 330 2012

امل�سدر	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	2013،	ف�سل		ال�سكان

وكذلك	احلال	بالن�سبة	لوفيات	االأطفال	اأقل	من	5	�سنوات	اإذا	اإنها	بلغت	)11.08(	لعام	2003م،	ثم	تذبذبت	

لت�سل	بعام	2012م	)11.5(	لكل	األف	مولود	حي،	كما	اأن	االإرتفاع	االأكرب	حلاالت	وفيات	الذكور	حيث	بلغت	عام	

2012م	)406(	مقارنة	بـ)366(	للإناث.

%83

إصاباتوفيات

%69.7

%17%30.6
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جدول	)5(	معدل	وفيات	االأطفال	اأقل	من	5	�سنوات	2002	ـ	2012م

٢01٢ ٢011 ٢010 ٢003

11.5 11.9 11.3 11.08

املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	ق�سم	ال�سحة	2013

٢ . وفيات االأمهات

	
24

يحدد	تعريف	وفاة	االأمهات	بالن�سبة	ملنظمة	ال�سحة	العاملية	باأنه	ناجت	عن	الوالدة	لغاية	42	يومًا	من	الوالدة،

بلغ	معدل	وفيات	االأمهات	)17.8(	لكل	100	األف	مولود	حي	عام	2012م،	ويني	اجلدول	)6(	باأن	معدل	وفيات	

االأمهات	يف	تذبذب	حيث	بلغ	اأق�ساه	)26.4(	عام	2010م.	

جدول	)6(	معدل	وفيات	االأمهات	)لكل	100	األف	مولود	حي(

ن�سبة وفيات االأمهات ال�سنوات

23.2 2003

26.4 2010

15.9 2011

17.8 2012

امل�سدر	:	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	2013	،	ق�سم	ال�سحة.

3. احلمل والوالدة ح�سب الفئات العمرية

ت�سكل	عدد	االأمهات	دون	�سن	الـ19	االأقل	�سمن	الفئات	العمرية	15-44			وقد	تراجع	معدل	الوالدات	ب�سكل	عام	

يف	ال�سلطنة	للفئة	العمرية	بني	)15-19(	�سنة	من	)61.8(	لكل	األف	مولود	يف	عام	1993م	لي�سجل	)10.2(	

يف	عام	2003م	و	)8.9(	يف	عام	2010م.		ويعد	هذا	تقدما	فيما	يخ�س	انخفا�س	عدد	الوالدات	بني	الفئة	

العمرية	)15-19(	�سنة،	وبالنظر	اىل	املحافظات	والتي	اأي�سا	�سجلت	انخفا�سا	ملحوظا	اإال	اإن	هناك	تباين	

يف	درجة	االنخفا�س	بحيث	�سجلت	حمافظة	الو�سطى	اأعلى	ن�سبة	يف	عدد	الوالدات	لهذه	الفئة	العمرية		والتي	

بلغت	)51.8(	لكل	الف	مولود	يف	عام	2003	و		)45.8(	لكل	األف	مولود	يف	عام	2010،	وبذلك	مل	تنخف�س	

ب�سكل	كبري	،	ويرجع	ذلك	اإىل	زيادة	ن�سبة	االأمية	والزواج	املبكر	يف	هذه	املحافظة	االأمر	الذي	يجب	اأن	يوؤخذ	

بعني	االعتبار.	وباملقابل	�سجلت	حمافظة	م�سقط	اأقل	معدل	والدات	لهذه	الفئة	)5.9(	لكل	األف	مولود	يف	عام	

.2010

	/http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en	-24
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�سكل	)7(:	ن�سبة	احلوامل	واالأمهات	)15-19(	�سنة	ح�سب	احلالة	التعليمية

امل�سدر:	وزارة	ال�سحة:	اإ�ساءات	على	اهم	نتائج	امل�سح	ال�سحي	لل�سكان،	2008

ويلحظ	من	بيانات	امل�سح	ال�سحي	العاملي	2008،	ال�سكل	)7(	،باأن	ن�سبة	

احلوامل	االأمهات	دون	�سن	ال19تزداد	بني	الن�ساء	االأميات	واللواتي	يعرفن	

القراءة	والكتابة	اكرث	من	الن�ساء	يف	امل�ستويات	التعليمية	االأعلى.	مما	يدل	

العمر	 والوالدة	يف	 واحلمل	 املراأة	 تعليم	 ن�سبة	 بني	 وثيقًا	 ارتباطًا	 ان	هناك	

التعليمية	اخلا�سة	مبحو	 ال�سيا�سات	 فاإن	 وبالتايل	 ما	بني)	15-19(	�سنة،	

االأمية	وزيادة	امل�ستوى	التعليمي	للن�ساء	من	�ساأنها	اأن	تقلل	من	ن�سبة	الن�ساء	

االأمهات	يف	هذا	العمر.	

4. رعاية االأمومة والطفولة

بداأت	وزارة	ال�سحة	ومنذ	العام		1987م	بو�سع	خطة	لتح�سني	خدمات	الرعاية	ال�سحية	للمراة	والطفولة	،	وقد	

هدفت	اخلطة	اىل	تقليل	الوفيات	بني	االأمهات	،	زيادة	االإ�سراف	الطبي	على	الوالدات	،	وتوعية	االأمهات	باأهمية	

املباعدة	بني	االأحمال	ل�سمان	احمال	ووالدات	اآمنه	،	كما	وبداأ	ومنذ	العام	2006م	ت�سجيل	بيانات	احلامل		يف	

اأي	موؤ�س�سة	�سحية.	 العناية	ال�سرورية	من	 بطاقة	�سحة	والتي	حتملها	االأم	طوال	فرتة	احلمل	لتح�سل	على	

وقد	حددت	اخلطة	اخلم�سية	2010-2015م	عددًا	من	االأهداف	والتي	من	�سانها	ان	ترفع	من	م�ستوى	اخلدمة	

املقدم	للمراة	والطفل	منها	التو�سع	يف	اخلدمات	ال�سحية	املقدمة	للمراة	بحيث	ي�سهل	الو�سول	اإىل	اخلدمات	

يف	جميع	املواقع	،	وزيادة	الربامج	التوعوية	ال�سحية	والتي	ت�ستهدف	املراأة.	

	ويلحظ	من	اجلدول	رقم	)7(	انت�سار	ملراكز	ال�سحة	االإجنابية	يف	حمافظات	ال�سلطنة	واأن	الزيادة	الرئي�سية	

كما	 �ستة	يف	عام	2003م،	 بدال	عن	 بت�سعة	مراكز	يف	عام	2012م	 الظاهرة	 كانت	يف	حمافظة	 املراكز	 لهذه	

يلحظ	نق�سان	يف	عدد	هذه	املراكز	يف	حمافظة	م�سقط،	وظفار،	والداخلية	وجنوب	الباطنة.

%4.5

1 2 4 53

أمية

يعرفون القراءة والكتابة/االبتدائية/اإلعدادية

ثانوي فأكثر

إجمالي

%0.8

%0.1

%1.2

خطورة	 مبدى	 وعى	 هناك	

احلمل	والوالدة	على	االإناث		اأقل	

عدد	 فاإن	 لذلك	 �سنة	 	15 من	

املواليد	للن�ساء	اقل	من	15	�سنة	

فقط	يف	عام	 اأحياء  10	مواليد	

.2012
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جدول	)7(:	عدد	مراكز	تقدمي	خدمات	ال�سحة	االإجنابية	املجهزة	

٢01٢ ٢010 ٢003 املحافظات 

2 2 3 م�سقط

21 21 22 ظفار

3 4 5 الداخلية

5 5 5 �سمال	ال�سرقية

8 8 7 جنوب	ال�سرقية

3 3 3 �سمال	الباطنة

6 6 8 جنوب	الباطنة

9 9 6 الظاهرة

3 2 0 الربميي

3 3 3 م�سندم

7 7 4 الو�سطى

70 70 66 املجموع

	

امل�سدر	:	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	وزارة	ال�سحة	،	2012

5. رعاية االأمومة اأثناء احلمل 

تغطيتهن	 مت	 	) 	٪99 الن�ساء)	 من	 االأكرب	 الن�سبة	 باإن	 االإح�ساءات	 ت�سري	

من	 	)٪98.6( واإن	 	
25

2012م عام	 احلمل	 فرتة	 خلل	 ال�سحية	 بالرعاية	

عام	 98٪	يف	 مقارنة	ب	 العام	 نف�س	 اإ�سراف	طبي	يف	 الوالدات	متت	حتت	

مراكز	 بزيارة	 قمن	 احلوامل	 الن�ساء	 من	 	)٪80.44( ان	 2005م،كما	

ال�سحة	االإنحابية	الأكرث	من	اأربع	مرات	،	وان	ما	يقارب	)62.8٪(	راجعن	

اأحد	مراكز	ال�سحة	االإجنابية	على	االأقل	ملرة	واحدة	خلل	فرتة	احلمل.	

6. املباعدة بني الوالدات

بداأ	تقدمي	برنامج	املباعدة	بني	الوالدات	يف	ال�سلطنة	يف	عام	1994م	�سمن	برامج	ال�سحة	االإجنابية	ورعاية	

االأم	والطفل	،	وهدف	الربنامج	اإىل	توعية	االأمهات	باأهمية	املباعدة	بني	االأحمال	والتي	ت�ساعد	يف	حماية	االأم	

والطفل		من	العديد	من	االأمرا�س	وتقلل	من	ن�سب	وفاة	االأجنة	وتعر�س	االأم	للوفاة	.

25-	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي،	2012،	وزار	ال�سحة.

بني	 كبري	 �سحي	 وعى	 هناك	

ن�سبة	 ان	 حيث	 احلوامل	 الن�ساء	

تغطيتهن		 مت	 اللواتي	 الن�ساء	

فرتة	 خلل	 ال�سحية	 بالرعاية	

عام	 يف	 	٪99 بلغت	 احلمل	

2012م.



المـرأة والرجـل  في سلطنة ُعمان 76

تعر�س	 ب�سكل	كبري	من	 تقلل	 �سهرا	 االأقل	ب	24	 الوالدات	على	 املباعدة	بني	 باإن	 العاملية	 االإح�ساءات	 وت�سري	

االأم	والطفل	اإىل	فقر	الدم	و�سوء	التغذية	وتقليل	وفاة	االإجنة	واالإجها�س،	اإال	ان	عملية	االجناب	املتكرر	وبدون	

مباعدة	لها	اأبعاد	اجتماعية	وتنموية	،	فاإن	ال�سرعة	يف	منو	االأ�سرة	من	�ساأنه	اأن	يعيق	عملية	التخطيط	امل�ستقبلي،	

ويحدد	من	قدرات	الفرد	داخل	االأ�سرة،	ويوؤثر	اأي�سا	على	عملية	التنمية	يف	الدولة	حيث	ان	اال�ستجابة	للنمو	

ال�سريع	ال	تكون	ممكنة،	لذا	فعملية	املباعدة	من	�ساأنها	اأن	تعمل	على	امل�ساعدة	يف	تقدم	وتطور	التنمية	املجتمعية	

وال�سيا�سية	واالقت�سادية،	االأمر	الذي	يزيد	من	رفاه	الفرد	،	االأ�سره،	واملجتمع	عموما.	

	لذا	فقد	اأولت	وزارة	ال�سحة	وبرامج	رعاية	وخدمة	االأمومة	والطفولة	هذا	املو�سوع	اهتماما	خا�س،	بداتاأثريه	

بو�سوح	يف	انخفا�س	معدل	اخل�سوبة	لدى	املتزوجات	اإىل	)3.7(	مولود	لكل	امراأة	متزوجة	يف	عام	2012م	

من	)6.2(	يف	عام	1993م.	

	كما	يلحظ	بناء	على	التقرير	ال�سنوي	لوزارة	ال�سحة	)2012(	اأن	الن�ساء	غري	احلاملت	ملوؤهلت	تعيلمية		

كن	االأقل	ن�سبة	ملراجعة	مراكز	املباعدة	بحيث	�سكلن	االأميات		)1.93٪(		الن�سبة	من	الن�ساء	اللتي	�سبق	لهن	

الزواج	،	و�سكلت	الن�ساء	من	امل�ستوى	التعليمي	الثانوي	اأعلى	ن�سبة	للمراجعات	)14.33٪(	،	تلتها	املتعلمات	من	

امل�ستويات	العليا	)10.15٪(	.	وقد	ياأتي	االنخفا�س	يف	ن�سبة	الن�ساء	من	امل�ستويات	العلمية	املنخف�سة	واالأمية	

نتيجة	لعدم	متابعتهن	لو�سائل	االإعلم	عن	هذه	الربامج،	او	عدم	ا�ستهدافهن	مبن�سورات	�سحية	�سورية	تو�سل	

الر�سائل	ال�سحية	باأ�سكال	مب�سطة.	وحتتاج	الن�ساء	من	هذه	الفئات	اىل	برامج	توعوية	خا�سة	باالإ�سافة	اإىل	

اأ�سهل	وت�سهيل	عملية	التوا�سل	معهن	من	خلل	عمليات	 برامج	الزيارة	امليدانية	بحيث	يكون	الو�سول	اليهن	

التوعية	املبا�سرة.	

جدول	)8(:	املرتددات	اجلدد	لعيادات	املباعدة	بني	الوالدات	خلل	عام	2012م	كن�سبة	من	الن�ساء	اللتي	�سبق	لهن	الزواج

الن�سبةاحلالة التعليمية

1.93غري	متعلمة

1.81تقراأ	وتكتب

3.51ابتدائي

14.3ثانوي

10.15درا�سات	عليا

امل�سدر:	وزارة	ال�سحة	،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	2012م	
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7- ا�ستخدام و�سائل املباعدة بني الوالدات

ا�ستخدام	 تقبلن	 العمانيات	 الن�ساء	 ن�سبة	)99٪(	من	 فاإن	 لعام	2012م	 ال�سنوي	 ال�سحي	 التقرير	 بناء	على	 	

بالتقرير	 كالتايل	 احلمل	 و�سائل	 لتقبل	 االف�سلية	 ترتيب	 ان	 الوالدات.كما	 بني	 للمباعدة	 احلديثة	 الو�سائل	

املطاطي	 والعازل	 	)٪28.4( احلقن	 	،)٪33.2( الهرمون	 احادية	 احلبوب	 2012م:	 لعام	 ال�سنوي	 ال�سحي	

)18.1٪(	وحبوب	مركبة	)11.7٪(	ثم	اللولب	)٪8.4(	.

وينب	اجلدول	)9(	ان	الفئة	العمرية	اقل	من	20	�سنة	هي	اكرث	الفئات	تردد	على	عيادات	املباعدة	بني	الوالدات	

يف	عام	2012م	.

جدول	)9(:املرتددات	اجلدد	على	عيادات	مباعدة	الوالدات	لعامي	2000	و	2012م

٢01٢ ٢010 ٢000 الفئة العمرية

16.36 14.3 11.08 اأ�سغر	من	20

8.98 11.40 - 24-20

1.24 8.39 8.27 29-20

5.37 4.85 5.32 39-30

1.24 1.04 1.01 49-40

امل�سدر:		وزارة	ال�سحة	،التقرير	ال�سحي	ال�سنوي		2012	

ويلحظ	باأن	املرتددات	اجلدد	يف	عام	2012م	من	م�ستوى	الثانوية	االأكرث	ن�سبة	يف	مراجعة	عيادات	املباعدة،	

ويظهر	هذا	باأن	االأمر	مل	يعد	مق�سور	على	احلا�سلت	على	موؤهل	الدرا�سات	العليا	بل	اإن	الوعي	لعملية	املباعدة	

امتد	لي�سمل	فئات	وم�ستويات	اأخرى	من	الن�ساء.	اإال	انه	كما	ذكر	�سابقا	ما	زال	هناك	حاجة	للو�سول	للن�ساء	

االأميات	واملتعلمات	من	امل�ستويات	االبتدائية	واالإعدادية.	

8. التوزيع النوعي للقوى العاملة يف املجال ال�سحي 

	ارتفعت	ن�سبة	
26

ي�سكل	العمانيون	)71٪(	من	اإجمايل	القوى	العاملة	يف	القطاع	ال�سحي	احلكومي	عام2012م	

	،		وقد	
27

العمانيني	يف	املجال	ال�سحي	بوزارة	ال�سحة	عن	عام	2003م		بحيث	كانت	ن�سبة	العمانيني	)٪61(

حوايل	 2012م	 عام	 يف	 واملمر�سات	 واملمر�سني	 وال�سيادلة	 االأ�سنان	 واأطباء	 االأطباء	 يف	 التعمني	 ن�سبة	 بلغت	

	.	)٪57.7(

وت�سكل	االإناث	العمانيات	ما	ن�سبته	)61٪(	من	جممل	القوى	العاملة	العمانية	يف	القطاع	ال�سحي	لعام	2012	

وبزيادة	عن	العام	2003م	بحيث	بلغت	ن�سبتهن	)53.5٪(	من	جممل	القوى	العمانية	العاملة	يف	جمال	ال�سحة.	

وترتكز	االإناث	يف	قطاع	التمري�س	بحيث	تبلغ	ن�سبة	املمر�سات	من	االإجمايل	العام	للإناث	يف	القطاع	ال�سحي	

26-	وزارة	ال�سحة	،2012،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	الف�سل	الرابع	،	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة

27-	وزارة	ال�سحة	،	2003	،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	الف�سل	الرابع	،	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة
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العمانيني	 من	 الذكور	 املمر�سني	 ن�سبة	 وت�سكل	 	.)٪51.2( 2003م	 العام	 عن	 طفيفة	 وبزيادة	 	)٪ 	51.7(

)12.3٪(	من	جممل	العاملني	يف	التمري�س،	واالإناث	)87.6	٪(،	ويلحظ	

	
28

زيادة	طفيفة	على	ن�سبة	االإناث	يف	التمري�س	عن	العام	2003م)٪85.5(،

وبالرغم	من	الزيادة	يف	عدد	املمر�سني	من	الذكور	واالإناث	من	العمانيني	يف	

هذا	القطاع	اال	اأن	فجوة	النوع	كبرية	يف	هذا	املجال	ح�سب	بيانات	2012م	

)-612.19(	وموؤ�سر	التكافوؤ	)712.1(	اأي	اأن	مقابل	كل	712.1	من	االإناث	

100	من	الذكور،	وقد	يرجع	هذا	اإىل	اأن	مهنة	التمري�س	مازالت	تعترب	مهنة	

.	وتعترب	زيادة	
29

خا�سة	باملراأة	ملا	ت�ستمل	عليه	من	واجبات	الرعاية	والعناية	

االإناث	وانخفا�س	الذكور	يف	هذه	املهنة	عن	العام	2003	ا�ستمرارا	للتوجه	

من	االإناث	ب�سكل	اأكرب	من	الذكور	لهذه	املهنة.	

	وتتواجد	االإناث	يف	معظم	املهن	الطبية	اإال	اأن	اأعدادها	تقل	مقارنة	بالذكور	

الذكور	 من	 	)118( ال�سحيون	 االإداريني	 مثل	 االإدارية	 الطبية	 املهن	 يف	

ذكور	 	)1032( املاهرة	 العمالة	 	، العمانيات،	 االإناث	 من	 	)13( مقابل	

	.وتزيد	اإعداد	االإناث	يف	املهن	الطبية	امل�ساندة،	الطب	
30

مقابل	)15(	اإناث

فاإن	 لذا	 	. واملختربات	 االأ�سعة	 وفني	 وال�سيادلة	 ال�سحي	 والتثقيف	 العام،	

اإال	 	، القطاع	 هذا	 املراأة	يف	 تواجد	 على	 مهم	 موؤ�سر	 احلكومي	 ال�سحي	 القطاع	 االإناث	يف	 من	 ن�سبة	)٪61(	

اأنه	وبالنظر	اإىل	امل�سوؤوليات	االإدارية	والتي	مازال	الذكور	يحتلون	الن�سيب	االأكرب	منها	،	فاإن	هذا	يوؤ�سر	على	

الفجوة	النوعية	بني	الوظائف	التي	حتتلها	املراأة	يف	هذا	القطاع	والوظائف	التي	يحتلها	الرجل،	االأمر	الذي	

يحتم	اتخاذ	اإجراءات	من	�ساأنها	تعزيز	و�سول	املراأة	اإىل	املراكز	االإدارية	والقيادية	يف	القطاع	ال�سحي.

28-وزارة	ال�سحة	،	التقارير	ال�سنوية	لعامي	2003	و	2010	،	ق�سم	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة.	

29-	وزارة	ال�سحة	،	2012	،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	الف�سل	الرابع	،	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة

30-	امل�سدر	ال�سابق

يف	 للن�ساء	 االإجمايل	 العدد	

القطاع	ال�سحي	يف	حالة	اإرتفاع	

التطور	 من	 حالة	 يف	 ودورها	

التخ�س�سات	 اأن	 اإال	 امل�ستمر،	

مازالت	 املراأة	 ت�سغلها	 التي	

القطاع	 هذا	 �سمن	 حمدودة	

فجوة	 هناك	 ان	 على	 وتوؤ�سر	

طبيعة	 يخ�س	 فيما	 قائمة	

املراأة	 به	 تقوم	 الذي	 العمل	

والتي	 ال�سحي	 القطاع	 �سمن	

مرتبطة	 بتخ�س�سات	 حتددها	

باملراأة	 خا�سة	 بوظائف	 عموما	

االأطفال	 وطب	 التمري�س،	 مثل	

واالأ�سرة.
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جدول	)10(	:	القوى	العاملة	بوزارة	ال�سحة	ح�سب	الفئات	الوظيفية	لعام	2012م

عمانيون

الفئات

اجلملة اإناث ذكور

131 13 118 االإداريون	ال�سحيون

1798 1077 721 االأطباء

50 19 31 1-2	االأطباء	االإداريون

528 278 250 2-2	اخت�سا�سيون	وا�ست�ساريون

1220 780 440 2-3	اأطباء	العموم

135 70 65 اأطباء	االأ�سنان

321 273 48 ال�سيدلية

7952 6966 986 اإجمايل	املمر�سني/املمر�سات

0 0 0 م�ساعد	�سحي/م�ساعد	طبي

151 93 58 فني	العلج	الطبيعي

177 8 169 م�سرف	/مراقب	�سحي

414 252 162 فني	اأ�سعة

901 656 245 فني	خمترب

893 621 272 م�ساعد	�سيديل/موزع	اأدوية

3032 2031 1001 م�سمد

1229 683 546 وظائف	اأخرى	للمهن	الطبية	امل�ساعدة

261 144 117 13-1	فني	اأ�سنان

190 164 26 13-2	فني	تغذية

162 161 1 13-3	مثقفة	�سحية

616 214 402 13-4	وظائف	اأخرى	للمهن	الطبية	امل�ساعدة

403 173 230 وظائف	اأخرى	فنية

121 65 56 14-1	علماء	ومهند�سون

282 108 174 14-2	فنيون

4775 792 3983 وظائف	اأخرى	م�ساعدة

3436 773 2663 15-1	املوظفون

1047 15 1032 15-2	العمالة	املاهرة

292 4 288 15-3	العمالة	غري	املاهرة

165 115 50 املدر�سون/املعلمون

22477 13823 8654 اإجمايل	القوى	العاملة

امل�سدر:		وزارة	ال�سحة	،التقرير	ال�سحي	ال�سنوي		2012	
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واإذا	اأخذنا	على	�سبيل	املثال	االأطباء،	جند	بان	العدد	االإجمايل	للطبيبات	يزيد	عن	عدد	االأطباء	،	اإال	اأنه	عند	

اأ�سا�س	النوع	تت�سح	من	خلل	التخ�س�سات	الطبية	التي	ت�سغلها	 النظر	اإىل	التخ�س�سات،	فاإن	الفجوة	على	

املراأة	والتخ�س�سات	الطبية	التي	ي�سغلها	الرجل	،	فكما	يو�سح	اجلدول	)18	(	ترتكز	الن�ساء	يف	مهنة	الطب	

يف	تخ�س�سات	�سحة	االأ�سرة	)44(	طبيبة	مقابل	)17(	طبيبًا	،	طب	االأطفال	العام	)27(	طبيبة	مقابل	)21(	

طبيبًا		،	الن�ساء	والتوليد	)28(	مقابل	)1(	طبيب،	وتقل	اأعداد	االإناث	يف	مهنة	الطب	يف	جميع	التخ�س�سات	

الطبية	اخلا�سة	باجلراحة	)	با�ستثناء	العيون	حيث	تزيد	ن�سبة	االإناث(	،	والباطنية	)ماعدا	اجللدية	حيث	تزيد	

	يف	الوقت	الذي	ال	يوجد	هناك	اأي	عدد	يذكر	يف	تخ�س�سات	جراحة	العظام	،جراحة	امل�سالك	
31

ن�سبة	االإناث(.

واالأع�ساب.	 املخ	 جراحة	 اأو	 والقلب	 ال�سدر	 جراحة	 االأطفال،	 جراحة	 واحلروق،	 التجميل	 جراحة	 	، البولية	

وبالتايل	فاإن	العدد	االإجمايل	للن�ساء	يف	مهنة	الطب	يوؤ�سر	على	تواجد	املراأة	يف	هذه	املهنة	،	اإال	اأن	التخ�س�سات	

التي	ت�سغلها	توؤ�سر	على	اأن	هناك	فجوة	قائمة	فيما	يخ�س	طبيعة	العمل	الذي	تقوم	به	املراأة	�سمن	هذه	املهنة	

والتي	حتددها	بتخ�س�سات	مرتبطة	عموما	بوظائف	خا�سة	باملراأة	مثل	طب	االأطفال	و	االأ�سرة.		

جدول	)11(	:	التخ�س�سات	الطبية	ح�سب	النوع	– 2012

االجمايلاأنثى ذكر  لتخ�س�صاالجمايلاأنثىذكرالتخ�س�ص

5914الطب	النف�سي54146ممار�س	عام

5611علجات	االورام31536اجلراحة	العامة

212748االطفال	)عام(12012جراحة	العظام

336االطفال	)حديثي	الوالدة(404جراحة	امل�سالك	البولية

12829اإمرا�س	الن�ساء	والتوليد303جراحة	ال�سدر	والقلب

11415التحاليل	الطبية	واإمرا�س	الدم600جراحة	التجميل	واحلروق

268الكيمياء	احليوية202جراحة	املخ	واالع�ساب

101جراحة	االطفال

امليكروبولوجي	)االحياء	

املجهرية(

178

112الت�سريح	الن�سيجي51419الرمد	– العيون

121426علم	اال�سعة/	الت�سخي�س	باال�سعة15621االنف	واالذن	واحلنجرة

516الوبائيات358التخدير

221032ال�سحة	العامة21930حوادث	وطوارئ

174461�سحة	اال�سرة	واملجتمع000وخز	االبر

12517ادارة	امل�ست�سفيات361349االمرا�س	الباطنة	العامة

033تدقيق	اجلودة600امرا�س	القلب

101االح�ساءات	ال�سحية101امرا�س	ال�سدر

011تغذية011ال�سكري

033تثقيف	�سحي707امرا�س	الكلى

281297578اجمايل	االطباء	81927االمرا�س	اجللدية

415اجلهاز	اله�سمي	

امل�سدر:		وزارة	ال�سحة	،التقرير	ال�سحي	ال�سنوي		2012	

31-		وزارة	ال�سحة	2012،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	الف�سل	الرابع	،	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة	،	
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• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2012	،		ن�سرة	ال�سكان	2012	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013	،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	ق�سم	ال�سحة		

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2013	،	الن�سرة	ال�سهرية		
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• وزارة	ال�سحة	:	اإ�ساءات	على	اهم	نتائج	امل�سح	ال�سحي	العاملي	يف	�سلطنة	عمان	،	2008	

• وزارة	ال�سحة	،	2012	،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	الف�سل	الرابع	،	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة	

• وزارة	ال�سحة	،	2003	،	التقرير	ال�سحي	ال�سنوي	،	الف�سل	الرابع	،	املوارد	الب�سرية	يف	جمال	ال�سحة	

• وثيقة	امللحظات	اخلتامية	للجنة	ال�سيداو	ل�سلطنة	عمان،	الدورة	اخلم�سون	3-21	ت�سرين	االأول/	

اأكتوبر	2011
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الفصل الخامس: العمل واالقتصاد

باحث عن عمل
بعمر )24-20( 

عامل عماني في 
القطاعين

رجل نشط اقتصاديا

إمرأة نشطة اقتصاديا عاملة عمانية في 
القطاعين

باحثة عن عمل
بعمر )24-20( 

100

106.444
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اإن	جمال	العمل	واالقت�ساد	يعك�س	ب�سورة	كبرية	التطورات	احلادثة	يف	ال�سلطنة	يف	املجاالت	االأخرى	وخا�سة	

التعليم	وما	يرتبط	بتغيريات	وجهة	النظر	املجتمعية	حول	دور	املراأة	وم�ساركتها	يف	تنمية	وتطور	املجتمع،	كما	

تعك�س	املجاالت	التي	ت�سغلها	الن�ساء	والرجال	يف	جمتمع	ما	توجهات	املجتمع	حول	امل�ساركة	يف	التنمية	والتطور	

املجتمعي	على	اأوجهه	املختلفة.	وهذا	وقد	كانت	التوجهات	ال�سامية	ومنذ	البدء	بحركة	التطور	يف	ال�سلطنة	تدعو	

املراأة	اإىل	امل�ساركة	يف	التطور	واأخذ	دور	يف	حركة	النماء	االقت�سادي	واالجتماعي.	

هذا	 على	 ملحوظة	 تغيريات	 و2010م	 	2003 بني	 ما	 االأعوام	 �سهدت	 وقد	

اأو	ارتفع	معدل	م�ساركتها	يف	العديد	 ال�سعيد	بحيث	دخلت	املراأة	العمانية	

وقد	 حمدودة،	 فيها	 م�ساركتها	 كانت	 والتي	 العملية	 املهنية	 املجاالت	 من	

معدل	 يف	 للزيادة	 نتيجة	 املجاالت	 من	 عدد	 يف	 النوعية	 الفجوة	 تقل�ست	

امل�ساركة	االقت�سادية	للمراأة	والتي	�سكلت	)18٪(	عام	2003م	وو�سلت	اإىل	

)25٪(	ح�سب	تعداد	2010م.	كما	ارتفعت	ن�سبة	الن�ساء	من	جممل	القوى	

العاملة	مبا	يقارب	4	درجات	عما	كانت	عليه	يف	عام	2003م	من	)22.39(	

اإىل	)26.84(	يف	عام	2010م.	

كما	تبني	النتائج	يف	هذا	الف�سل	اأن	�سوق	العمل	العماين	يواجه	واحدًا	من	اأهم	التحديات	وهو	اإيجاد	التوازن	

بني	عر�س	القوى	العاملة	والطلب	عليها	من	قبل	الباحثني	عن	عمل	من	العمانيني	والذين	مازالوا	يف�سلوا	العمل	

يف	القطاع	احلكومي	على	القطاع	اخلا�س،	وقد	يرجع	هذا	اإىل	اأن	الفر�س	املتوفرة	يف	القطاع	اخلا�س	قد	ال	

تتنا�سب	مع	املوؤهلت	العملية	للباحثني	عن	عمل	وبالتايل	من	ال�سروري	و�سع	ا�سرتاتيجيات	للموائمة	بني	حاجة	

ال�سوق	املحلي	من	اخلربات	واملهارات	التعليمية،	باالإ�سافة	اإىل	تطوير	القطاع	التعليمي	واملهني	والتدريب	ل�سد	

حاجة	ال�سوق	من	اخلربات	املحلية.	

اأوال :خ�سائ�ص الن�ساط االقت�سادي 

بلغ	اإجمايل	عدد	العاملني	يف	�سلطنة	عمان	يف	القطاعني	احلكومي	واخلا�س»عمانيون	ووافدون«	)1.682.000(	

عام	2012م	يف	حني	بلغت	)605(	األفًا	عام	2003م	اأي	بزيادة	)1.077.000(	األف.	وقد	�سجلت	زيادة	يف	

اإىل	 ارتفعت	من	)173،892(	عام	2003م	 الكلية	حيث	 العاملني	 الأعداد	 بالن�سبة	 للعمانيني	 املطلقة	 االأعداد	

�سهدت	 قد	 الن�سبية	 االأعداد	 اأن	 اإال	 املطلقة	 االأعداد	 يف	 الزيادة	 هذه	 ورغم	 2012م،	 عام	 األفا	 	)338.870(

انخفا�سا	حيث	تراجعت	الن�سبة	من	)28،74٪(	عام	2003م	اإىل	)20.15٪(	عام	2012م	،	وبح�سب	نتائج	

التعمني	يف	 ن�سبة	 زادت	 فقد	 واملعلومات	 للإح�ساء	 الوطني	 املركز	 ال�سادر	عن	 ال�سنوي	 	 االإح�سائي	 الكتاب	

الفصل الخامس

العمل واالقتصاد

للم�ساركة	 التغري	 معدل	 بلغ	

بني	 للناث	 االقت�سادية	

	2010 	،2003 تعدادي	

حوايل	)16.6(.
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يف	 وانخف�ست	 2012م	 عام	 	)٪86( بلغت	 حني	 يف	 2003م	 عام	 	)٪80.55( بلغت	 حيث	 احلكومي	 القطاع	

القطاع	اخلا�س	من	)15.52٪(		عام	2003م	اإىل	)11.56٪(	عام	2012م.	وبالن�سبة	للنوع	فقد	�سكلت	الن�ساء	

العمانيات	العاملت	يف	القطاعني	ما	ن�سبته	)30.55٪(	من	اإجمايل	العاملني	العمانيني	لعام	2012م،	بفجوة	

نوعية	�سكلت	)56٪(،	اأي	اأن	كل	100	عامل	عماين	يقابله	44	عاملة	عمانية.

وذلك	يوؤكد	اأّن	القطاع	احلكومي	ال	يزال	هو	امل�سغل	الرئي�س	للقوى	العاملة	الوطنية	وباأن	القطاع	اخلا�س	ما	

يزال	معتمدا	وب�سكل	اأ�سا�سي	على	القوى	العاملة	الوافدة،	االأمر	الذي	يجعله	قطاًعا	واعدًا	لتوفري	املزيد	من	

فر�س	العمل	للباحثني	عنه	من	املواطنني.	ويرجع	ا�ستقطاب	العاملني	العمانيني	يف	القطاع	احلكومي	اإىل	وجود	

قوانني	ونظم	للعمل	يف	هذا	القطاع	اأف�سل	منها	يف	القطاع	اخلا�س	وهي	ميزة	مهمة	ت�ستقطب	العمانيني. 

1. معدالت الن�ساط االقت�سادي العمرية 

يو�سح	التوزيع	الن�سبي	للم�ستغلني	ح�سب	الفئات	العمرية	اأن	ما	يقارب	من	ثلثة	اأرباع		امل�ستغلني	يف	�سوق	العمل	

العماين	هم	دون	�سن	االأربعني	وترتفع	هذه	الن�سبة	لدى	االإناث	لت�سل	اإىل	حوايل	)88٪(.	وب�سكل	عام	تنخف�س	

ن�سبة	امل�ستغلني	يف	الفئات	العمرية	اللحقة	وخا�سة	للعمانيات	يف	داللة	وا�سحة	على	اأن	احتياجات	�سوق	العمل	

متمثل	يف	الكوادر	الفتية	وما	يدل	على	ذلك	ب�سورة	اأكرب	هو	اأن	حوايل	ربع	امل�ستغلني	يف	ذلك	العمر.

جدول	)1(:	التوزيع	الن�سبي	للم�ستغلني	ح�سب	العمر	واجلن�سية	واجلن�س	2010

االإجمايل وافدين عمانيني

الفئات العمرية

االإجمايل اإناث ذكور االإجمايل اإناث ذكور االإجمايل اإناث ذكور

0.9 1.1 0.9 0.2 0.7 0.2 1.8 1.5 1.9 19-15

13.4 13.8 13.3 11.2 10.6 11.3 16.5 16.7 16.5 24-20

24.3 26.3 23.8 23.5 20.1 24.1 25.3 31.9 23.5 29	-25

19.9 23.5 19.1 19.6 22.6 19.1 20.2 24.2 19.1 34-30

15.1 16.6 14.8 16.3 20.2 15.7 13.4 13.4 13.4 39-35

10.7 9.2 11.0 12.2 12.7 12.2 8.5 6.1 9.2 44	-40

6.9 4.9 7.3 7.7 7.1 7.8 5.7 2.9 6.5 49	-45

4.8 2.7 5.3 5.4 3.8 5.7 4.0 1.7 4.6 54	-50

2.4 1.1 2.6 2.5 1.4 2.7 2.2 0.8 2.5 59-	55

1.0 0.5 1.1 0.8 0.5 0.9 1.2 0.4 1.4 64-60

0.7 0.3 0.8 0.3 0.3 0.4 1.2 0.4 1.4 65+

100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

امل�سدر	:	بيانات	تعداد	2010م

كما	يبني	اجلدول	رقم	)1(	اأن	حوايل	)1.9٪(	من	الذكور	العمانيني	الذين	اأعمارهم	مابني	الفئة	)15-	19(	
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�سنة	هم	يف	قوة	العمل	هذه	مقابل	)1.5٪(	من	االإناث،	وتزيد	ن�سبة	م�ساركة	الذكور	واالإناث	يف	�سن	)29-25(	

�سنة	اإىل	)23.5٪(	للذكور	وللإناث	)31.9٪(،	كما	تزيد	ن�سبة	االإناث	عن	الذكور	يف	الفئة	العمرية	)34-30(	

�سنة	)24.2٪،	19.1٪(	على	الرتتيب،	ويف	�سن	)35-39(	�سنة	هناك	م�ساركة	مت�ساوية	للذكور	واالإناث	يف	

قوة	العمل	بني	هذه	الفئة	)13.4٪،	13.4٪(	على	التوايل.	ثم	تبداأ	بالرتاجع	والنزول	يف	�سن	)40-44(	�سنة	

من	)9.2٪	ذكور،	6.1٪	اإناث(	حتى	ي�سل	يف	اأواخر	)60-66(	�سنة	اإىل	)1.4٪(	ذكور	و)0.4٪(	اإناث.	

اإن	الرتاجع	بعد	�سن	)40-44(	�سنة	يظهر	اأن		منط	العمر	للإناث	والذكور	مت�سابه	ولكن	يف	البداية		دخول	

االإناث	يكون	بطيئا	وخروج	اأ�سرع	ما	بعد	)40-44(	�سنة،	مما	ي�سري	لعامل	التعليم	والزواج	كعاملني	موؤثرين	يف	

م�ساركة	املراأة	االقت�سادية.	

وقد	ارتفع	معدل	منو	امل�ساركة	االقت�سادية	للمراأة	العمانية	اإىل	)7.2٪(	وهي	اأعلى	من	ن�سبة	الذكور	حيث	بلغت	

)3.8٪(،	وبذلك	يكون	هناك	ارتفاع	ملعدالت	امل�ساركة	االقت�سادية	للعمانيات	من	)18.2٪(	عام	2003م	اإىل	

)25.2٪(	عام	2010م	وذلك	جلميع	الفئات	العمرية،	حيث	تكون	امل�ساركة	يف	ذروتها	يف	الفئة	العمرية	)25-

اأن	متو�سط	�سن	 اإىل	 29(	�سنة	وتبداأ	يف	االنخفا�س	يف	عقد	الثلثينيات	من	العمر	ف�ساعًدا	قد	يعزى	ذلك	

الزواج		بلغ	26	�سنة	واإىل	ان�سغال	املراأة	يف	تاأ�سي�س	االأ�سرة	ورعايتها.	

٢. الن�ساط االقت�سادي وامل�ستوى التعليمي 

تتاأثر	معدالت	الن�ساط	االقت�سادي	باختلف	امل�ستويات	التعليمية	خا�سة	بني	الن�ساء	وقد	اأظهرت	نتائج	تعداد	

2010م	اأن	خم�سي	امل�ستغلني	الوافدين	ال	يحملون	اأي	موؤهل	علمي	مقابل	)10٪(	من	امل�ستغلني	العمانيني.	كما	

اأن	اأعلى	ن�سبة	من	امل�ستغلني	العمانيني	هم	من	احلا�سلني	على	دبلوم	التعليم	العام	)ال�سهادة	الثانوية	�سابقا(	

)39٪(	يليها	احلا�سلون	على	موؤهل	دون	دبلوم	التعليم	العام	واحلا�سلون	على	موؤهل	جامعي	فاأعلى	بحوايل	

)20٪(	تقريبا	لكل	منهما.	كما	تظهر	البيانات	اأن	)85٪(	من	الوافدين	امل�ستغلني	هم	من	حملة	دبلوم	التعليم	

العام	فما	دون.

	وت�سري	البيانات	اإىل	وجود	اختلفات	كبرية	يف	امل�ستويات	التعليمية		للم�ستغلني	ح�سب	اجلن�س	خا�سة	بالن�سبة	

للعمانيني،	حيث	اأن	خم�سي	امل�ستغلني	العمانيني	الذكور	هم	حملة	دبلوم	التعليم	العام	مقابل	)28٪(	فقط	من	

العمانيات،	االأمر	الذي	يعك�س	قدرة	الذكور	العمانيني	يف	احل�سول	على	فر�س	عمل	بدبلوم	التعليم	العام	وذلك	

يف	املهن	التي	ال	تتطلب	مهارات	عالية.	وترتفع	ن�سبة	العمانيات	امل�ستغلت	واحلا�سلت	على	�سهادة	الدبلوم	ما	

بعد	املدر�سي	فاأعلى	لت�سل	اإىل	)58٪(	مقارنة		بحوايل	)22٪(	بني	الذكور.

اإن	الن�ساء	العمانيات	امل�ستغلت	اأكرث	تعليما	من	نظرائهن	الذكور؛	حيث	بلغت	ن�سبة	احلا�سلت	على	موؤهل	الدبلوم	

	ما	بعد	املدر�سي	فاأعلى	حوايل	)58٪(	يف	حني	اأن	غالبية	الذكور	امل�ستغلني	هم	من	حملة	دبلوم	التعليم	العام.
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ثانيا : احلالة العملية 

اأظهرت	نتائج	تعداد	2010م	اأن	)96٪(	من	امل�ستغلني	يعملون	باأجر	وترتفع	هذه	الن�سبة	عند	الوافدين	لت�سل	

)99٪(	بينما	تنخف�س	عند	العمانيني	اإىل	حوايل	)93٪(	اإال	انه	بدرا�سة	احلالة	العملية	للم�ستغلني	ح�سب	قطاع	

العمل	فان	ال�سورة	تبدو	خمتلفة	قليل	للم�ستغلني	العمانيني،	بينما	تظل	ثابتة	تقريبا	للم�ستغلني	الوافدين	�سواء	

يف	القطاع	اخلا�س	اأو	القطاع	العائلي،	فحوايل	)93٪(	من	امل�ستغلني	العمانيني	يف	القطاع	اخلا�س	يعملون	باأجر	

مقابل	)24٪(	يف	القطاع	العائلي،	وال	توجد	اختلفات	كبرية	بني	اجلن�سني	يف	احلالة	العملية	ح�سب	القطاع	

�سواء	عند	العمانيني	اأو	الوافدين.

العمانيني	 للعاملني	 ال�سهري	 الدخل	 متو�سط	 اأن	 2010و2011م	 اال�سرة	 ودخل	 نفقات	 م�سح	 بيانات	 من	 تبني	

الذكور	)546،920(	ريال	عماين	واالإناث	بلغ	)540،862(	ريال	عماين	بفارق		)6.058(	ريال.	وح�سب	بيانات	

م�سح	نفقات	ودخل	االأ�سرة	تبني	زيادة	يف	متو�سط	الدخل	ال�سهري	عام	2010م	حيث	بلغ	)118،844(	ريال	

عماين	للذكور	ومبعدل	21.7٪	و	93،735		ريال	عماين	للإناث	ومبعدل	17.3٪	وفجوة	يف	الدخل	متثل	٪1.18	

حيث	بلغت	االأجور	عام	2007/2006م	)428.076(	للذكور	و	)447.125(	للإناث.	

ثالثا:التوزيع القطاعي للعمانيني امل�ستغلني 

1. توزيع امل�ستغلني بالقطاع احلكومي واخلا�ص :

اأو�سحت	نتائج	تعداد	2010م	اأن	حوايل	)53٪(	من	امل�ستغلني	العمانيني	يعملون	يف	القطاع	احلكومي	و)٪40(	

يف	القطاع	اخلا�س	و)6٪(	يف	القطاع	العائلي،	بينما	جند	اأن	)79٪(	من	امل�ستغلني	الوافدين	يعملون	يف	القطاع	

اخلا�س	وحوايل	)17٪(	يف	القطاع	العائلي،	وال	يعمل	يف	القطاع	احلكومي	

�سوى	)4٪(	فقط.

وبالنظر	اإىل	توزيع	امل�ستغلني	ح�سب	اجلن�س	وقطاع	العمل	يتبني	اأن	حوايل	

يف	 و)٪42(	 احلكومي	 القطاع	 يف	 يعملون	 العمانيني	 	 الذكور	 من	 	)٪52(

القطاع	 يف	 يعملن	 العمانيات	 االإناث	 من	 	)٪58( مقابل	 اخلا�س،	 القطاع	

احلكومي	و)32٪(	يف	القطاع	اخلا�س.	

ومن	امللحظ	من	هذه	االأرقام	اأن	هناك	ارتفاعًا	ملعدل	العاملني	العمانيني	

االإجمايل	يف	القطاع	اخلا�س	من	)27٪(	عام	2003	اإىل	)40٪(	عام	2010،	ويف	املقابل	هناك	انخفا�س	لعدد	

كما	 2010م،	 عام	 	)٪53( اإىل	 2003م	 عام	 	)٪63( من	 احلكومي	 القطاع	 يف	 العمانيني	 االإجمايل	 العاملني	

ارتفع	معدل	الن�ساء	العمانيات	العاملت	يف	القطاع	اخلا�س	من	)26٪(	عام	2003م	اإىل	)32٪(عام	2010م.	

هذا	باالإ�سافة	اإىل	ارتفاع	معدل	العاملني	العمانيني	يف	القطاع	العائلي	من	)9٪(	عام	2003م	اإىل	)6٪(	عام	

2010م.	يزال	القطاع	احلكومي	يجذب	املراأة	ب�سكل	اأكرب	من	القطاع	اخلا�س	مبا	يوفره	من	اأمن	وظيفي	وتوافر	

االنــــاث	 ن�سبـــة	 �سكلــــت	

القطـاع	 فـي	 العمانيات	

وبذلك	 	)٪58( احلكومي	

من	 اأعلى	 ن�سبتهم	 تعترب	

الذكور.
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الظروف	 مع	 اأكرب	 ب�سكل	 ين�سجم	 والذي	 القطاع	اخلا�س	 من	 اأف�سل	 ورواتب	 اأقل	 �ساعات	عمل	 الظروف	من	

واالأدوار	االأ�سرية	التي	تقوم	بها	املراأة.

جدول)2(	:التوزيع	الن�سبي	للم�ستغلني	ح�سب	قطاع	العمل	واجلن�سية	واجلن�س	لعام	2010م

قطاع العمل

الوافدونالعمانيون

االإجمايلاإناثذكورالفجوة النوعيةاالإجمايلاإناثذكور

3.68.74.3-51.958.353.312.3احلكومي

41.931.939.723.988.514.778.5اخلا�س

7.375.916.7-5.38.86.166.03العائلي

0.50.30.5-0.91.10.922.2اأخرى

100100100100100100100املجموع

٢. العمانيون العاملون يف القطاع احلكومي املدين :

نتيجة	التطور	يف	القطاع	احلكومي	املدين	تزايد	عدد	العمانيني	العاملني	يف	اخلدمة	املدنية	)القطاع	احلكومي(	

من	)79،099(	عام	2003م	اإىل	)114،206(	عام	2010	لي�سل	اإىل	)134،417(	نتيجة	التطور	يف	القطاع	

املا�سيني،	 العامني	 خلل	 املطلقة	 االأعداد	 يف	 اإجمايل	 موظف	 األف	 	)20،211( بزيادة	 اأي	 املدين	 احلكومي	

زادت	من	 قد	 الن�ساء	 اأن	ح�سة	 االجتماعي	جند	 النوع	 بح�سب	 املدنية	 املوظفني	يف	اخلدمة	 اأعداد	 ومبقارنة	

اإىل	 ت�سل	 وبن�سبة	 	.)14،422( ت�ساوي	 املطلقة	 االأعداد	 يف	 بزيادة	 	)63173( اإىل	 2010م	 عام	 	)48751(

)47٪(	من	اإجمايل	العمانيني	العاملني	يف	اخلدمة	املدنية	بفجوة	نوعية	�سكلت	)11.3(،	اأي	اأن	لكل	100	ذكر	

موظف	باخلدمة	املدنية	يقابله	88.7	موظفة	عمانية.

جدول	)3(:	اإجمايل	موظفي	احلكومة	ح�سب	اجلن�س	واجلن�سية

٢003٢010٢01٢البيان

123164194اإجمايل	موظفو	احلكومة	)باالألف(

95158128415151683اخلدمة	املدنية

79099114206134417عماين :

518866545571244رجال

272134875163173ن�ساء

160591420917266وافد:

815877039616رجال

790165067650ن�ساء

امل�سدر:	املركز	الوطني	للح�ساء	واملعلومات		الكتاب	االح�سائي		ال�سنوي	لعدة	اأعوام.	
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يلحظ	باأن	معدل	ان�سحاب	املراأة	من	العمل	مل	يطراأ	عليه	الكثري	من	التغيري	وحتديدا	للأعمار	مابني	)50-

64(	�سنة	بحيث	اأن	االرتفاع	طفيف	وال	ي�سكل	اأي	دالالت	اإح�سائية،	ومن	امللحظ	اأن	م�ساركة	املراأة	يف	الن�ساط	

االقت�سادي	قد	ارتفعت	للفئات	العمرية	من	)20-40(	�سنة	اإال	اأنها	تبقى	منخف�سة	ب�سكل	كبري	عن	الن�ساط	

االقت�سادي	للذكور	من	هذه	الفئات	العمرية،	كما	اأن	ان�سحاب	املراأة	من	العمل	ما	زال	يحدث	ب�سكل	كبري	ما	

بني	املراحل	العمرية	)30	-44(	�سنة.	وتعترب	هذه	مرحلة	مبكرة	ال	تكون	فيها	املراأة	قد	و�سلت	اإىل	درجات	

عليا	يف	العمل،	وبالتايل	يعمل	ان�سحابها	على	بقاء	الفجوة	يف	ن�سبة	الن�ساط	االقت�سادي	بني	الرجال	والن�ساء،	

والفجوة	اخلا�سة	يف	تراكم	اخلربات	واملهارات	العملية	والتي	هي	�سرورية	لعملية	الرتقي	والو�سول	اإىل	مواقع	

احتكار	 على	 يحافظ	 وبالتايل	 اخلربة	 امتلك	 من	 يحرمها	 العمل	 من	 املراأة	 ان�سحاب	 اإن	 لذا	 القرار.	 �سنع	

املواقع	العليا	من	قبل	الرجال.	كما	يوؤثر	هذا	االأمر	على	الرواتب	التقاعدية	بحيث	اأن	االن�سحاب	املبكر	ال	يوفر	

لها	رواتب	واأمان	اقت�سادي	ل�سنوات	ال�سيخوخة،	االأمر	الذي	يجعل	هناك	فجوة	بني	رواتب	التقاعد	بني	الن�ساء	

والرجال،	كما	واأن	االن�سحاب	املبكر	قبل	الو�سول	اإىل	ال�سن	التقاعدي	قد	ال	يوفر	لها	اأي	دخل	م�ستقل	وبالتايل	

تبقى	غري	م�ستقلة	اقت�ساديا	ومعتمدة	على	اإعالة	الرجل	اأو	الدولة،	االأمر	الذي	يزيد	العبء	على	الدولة	وعلى	

الن�سطني	اقت�ساديا	يف	العائلة.

لذا	فاإن	هناك	م�سلحة	اقت�سادية	للدولة	وللعائلة	با�ستمرار	املراأة	يف	العمل	وعدم	ان�سحابها	من	�سوق	العمل	

ب�سكل	مبكر.	كما	اأن	هذا	االآمر	يوؤثر	اأي�سا	على	تغيري	املفاهيم	اخلاطئة	حول	املراأة	واأدوارها	ويبقيها	�سمن	

القوالب	النمطية	التي	تغلب	م�سلحة	الوظائف	املنزلية	على	الوظائف	العامة	وامل�ساركة	االقت�سادية	للمراأة.	

لذا	فاإن	العمل	على	ت�سجيع	الن�ساء	على	ا�ستكمال	العمل	له	من	االأثر	على	التغيري	املجتمعي	على	�سعيد	املفاهيم	

املرتبطة	باملراأة	والرجل،	والذي	بال�سرورة	ي�سب	يف	م�سلحة	املجتمع	عموما	واملراأة	ب�سكل	خا�س.		

رابعا: الباحثون عن عمل

ومكان	 واجلن�س	 العمرية	 الفئات	 وذلك	ح�سب	 عمل	 عن	 الباحثني	 العمانيني	 بيانات	 	 اجلانب	 هذا	 ي�ستعر�س	

املتزايدة	 االأعداد	 ال�ستيعاب	 واخلطط	 الربامج	 اإعداد	 يف	 منها	 لل�ستفادة	 وذلك	 التعليمية	 واحلالة	 االإقامة	

�سنويا	من	الباحثني	عن	عمل.

عمل	 عن	 الباحثني	 فاأكرث	 �سنة	 	15 العمانيني	 عدد	 بلغ	 2010م	 تعداد	 لنتائج	 وفقا	 عمل:	 عن	 البحث	 معدل	

)143892(	ن�سمة	�سكلوا	حوايل	ربع	القوى	العاملة	العمانية	حينذاك	مقارنة	بحوايل	)27٪(	يف	عام	2003م،	

بالذكور	وجلميع	 االإناث	مقارنة	 لدى	 ارتفاعه	 الباحثني	عن	عمل	ح�سب	اجلن�س	يلحظ	 اإىل	معدل	 وبالنظر	

�سنوات	التعداد	حيث	و�سل	املعدل	للإناث	عام	2010م	اإىل	حوايل	)39٪(	مقارنة	بنحو	)19٪(	للذكور.	وتدلل	

هذه	الن�سب	على	اأن	املراأة	تتطلع	اإىل	االلتحاق	ب�سوق	العمل	ولكن	هناك	معيقات	تواجهها	جتعل	ح�سولها	على	

اأقل	من	الرجال	وبفرتة	انتظار	زمنية	اأطول،	االأمر	الذي	قد	يجعل	املراأة	تناأى	عن	البحث	عن	 العمل	بن�سبة	

العمل.	
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1. التوزيع العمري للباحثني عن عمل :

جدول	)4(:	العمانيون	الباحثون	عن	عمل	ح�سب	الفئات	العمرية	واجلن�س

الفئات 

العمرية

٢003٢010

االإجمايلاالإناثذكور

الفجوة 

النوعية
االإجمايلاالإناثذكور

الفجوة 

النوعية %

موؤ�سر 

التكافوؤ%

19-1523.425.424.18.5-22.518.520.818.581.4

24-2049.654.451.39.7-41.944.643.16.4-106.4

29-2514.317.915.625.2-19.626.722.636.2-136.2

34-303.50.92.674.27.68.78.114.4-114.5

39-353.00.72.276.62.71.12.059.240.7

44-403.10.42.1872.00.31.38515

+453.20.32.190.63.50.22.294.25.7

100100100100100100املجموع

فئة	 يف	 هم	 	2010 لعام	 عمل	 عن	 الباحثني	 من	 الكبرية	 الن�سبة	 اأن	 	)5( اجلدول	 يف	 الواردة	 البيانات	 تظهر	

	)٪67( حوايل	 اإىل	 ن�سبتهم	 و�سلت	 حيث	 العمل	 �سوق	 اىل	 اجلدد	 الداخلون	 وهم	 �سنة	 	)24-20( ال�سباب	

وارتفعت	هذه	الن�سبة	لت�سل	اإىل	)76.5٪(	من	اإجمايل	الباحثني	عن	عمل	للفئة	العمرية	)18-29(	ح�سب	

الباحثني	عن	عمل	عام	2012،	بينما	ال	تتجاوز	ن�سبة	من	هم	فوق	�سن	35	�سنة	)٪7(	 نتائج	م�سروع	ح�سر	

من	اإجمايل	الباحثني	عن	عمل	عام	2012	ويتقارب	هذا	الو�سع	مع	ما	كان	�سائدا	يف	عام	2010.	وتزيد	ن�سبة	

االإناث	الباحثات	عن	عمل	عنها	عن	الذكور	يف	الفئات	العمرية	)24-59(	�سنة	وتقل	بني	الفئة	)18-23(	لعام	

2012	وذلك	الأ�سباب	تعود		اإالأى	اأن	االإناث	عادة	ما	يكن	على	مقاعد	الدرا�سة	يف	هذه	املرحلة	اأو	يتم	تزويجهن	

اأو	تفريغهن	الأمور	منزلية،	واأن	الن�ساء	العاملت	اأغلبهن	من	حملة	الدبلوم	والبكالوريو�س	وهي	املوؤهلت	التي	

تكون	يف	الفئات	العمرية	ما	بعد	)20(	�سنة.	

الباحثني	عن	عمل	يف	 واالإناث	ح�سب	ح�سر	 الذكور	 بني	 العمل	 البحث	عن	 معدل	 النوعية	يف	 الفجوة	 وتزيد	

الفئات	العمرية	)36-59(	�سنة	والتي	تقدر	ب	)-75.8(	اأي	اأن	لكل	100	من	الذكور	الباحثني	عن	عمل	هناك	

176	اأنثى	باحثة	عن	عمل،	كما	يلحظ	باأن	ن�سبة	الن�ساء	الباحثات	عن	العمل	تنخف�س	ب�سكل	كبري	يف	الفئات	

العمرية	)18-	23(	�سنة،	بحيث	ت�سل	اإىل	اأن	مقابل	كل	100	من	الذكور	هناك	)58(	من	االإناث	يبحثن	عن	

عمل.	
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جدول	)5(:	العمانيون	الباحثون	عن	عمل	ح�سب	الفئات	العمرية	واجلن�س

الفئات 

العمرية

٢01٢

االجمايلاالإناثذكور
الفجوة 

النوعية

23-1856.2932.4841.0542

29-2427.2440.0035.4146.8-

35-3012.2620.1217.2964.1-

59-364.217.406.2575.8-

100100100االجمايل

٢. الباحثون عن عمل ح�سب احلالة التعليمية والنوع

اأظهرت	نتائج	تعداد	2010م	اأن	حوايل	)80٪(	من	الباحثني	عن	عمل	هم	من	حملة	الدبلوم	العام	وما	يعادله	

الن�ساء	 ن�سبة	 وتزيد	 2012م،	 عمل	 عن	 الباحثني	 ح�سر	 يف	 	)٪61.8( اإىل	 لت�سل	 الن�سبة	 هذه	 وانخف�ست	

لكل	100	من	 اأن	 اأي	 �سكلت	)-38.3(	 نوعية	 وبفجوة	 املوؤهل	 الذكور	من	حملة	هذا	 الباحثات	على	نظرائها	

املوؤهل.	 نف�س	 حتمل	 عمل	 عن	 باحثة	 	138 يقابله	 يعادله	 وما	 العام	 الدبلوم	 حملة	 عمل	 عن	 الباحثني	 الذكور	

وتظهر	بيانات	تعداد	2010م	ظاهرة	ارتفاع	ن�سبة	الباحثني	عن	عمل	من	حملة	ال�سهادات	العليا	والتي	ارتفعت	

�سجلت	 الن�سبة	 تلك	 ولكن	 2003م.	 تعداد	 يف	 	)٪5.2( كانت	 اأن	 بعد	 	)٪16.5( لت�سبح	 االأخري	 التعداد	 يف	

انخفا�سا	عام	2012م	لت�سل	اإىل	)12٪(،	وتزيد	ن�سبة	الن�ساء	الباحثات	عن	عمل	من	حملة	ال�سهادات	العليا	

على	ن�سبة	نظرائها	الذكور.

مراجع	الف�سل:	

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	بيانات	تعدادات	2003	و	2010		

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	2012	،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	،	ق�سم	العمل		

• املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات،	2011،	املراأة	العمانية	يف	�سوق	العمل	:	الواقع	والتحديات	
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الفصل السادس: الحياة العامة والقيادة

ناخب في مجلس 
الشورى

عضو في مجلس 
الشورى

موظف عماني بالخدمة 
المدنية شاغل اإلدارة العليا 

والوسطى والمباشرة

عضوة في مجلس 
الشورى

ناخبة في مجلس 
الشورى

100

78.31.2

100100

بيانات 2015-20112015-20112012

11.4

موظفة عمانية بالخدمة 
المدنية شاغلة اإلدارة العليا 

والوسطى والمباشرة
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يعترب مو�سوع	امل�ساركة	ال�سيا�سية	للمراأة	من	اأهم	املوؤ�سرات	على	تطور	حالة	املراأة	يف	ال�سلطنة	فمن	خلل	

وجود	املراأة	يف	مواقع	�سنع	القرار	وامل�ساركة	يف	امل�سارات	الدميقراطية	املختلفة	يتم	تغيري	ال�سورة	النمطية	عن	

املراأة	واأدوارها،	كما	يتم	ت�سجيع	الن�ساء	لللتحاق	باملوؤ�س�سات	احلكومية	وحتفيزهن	على	االإ�ستمرار،	باالإ�سافة	

اإىل	متثيل	الن�ساء	لق�ساياهن	املختلفة	داخل	االأطر	املوؤ�س�سية	للدولة،	كما	ويعمل	وجود	املراأة	يف	املواقع	القيادية	

على	اإك�سابها	القدرات	واملهارات	اللزمة	لتبوء	هذه	املنا�سب،	وهو	من	اأهم	الق�سايا	بالن�سبة	للمراأة	حيث	اأن	

غيابها	ب�سكل	عام	عن	احلياة	ال�سيا�سية	والعامة	جعل	عدد	الرجال	يف	هذه	املجال	اأكرب	كون	خربة	املراأة	مازالت	

حمدودة.	لذا	اإن	عملية	م�ساركتها	ب�سكل	فاعل	�ستوؤدي	اإىل	تراكم	اخلربات	

يف	هذا	املجال	لدى	الن�ساء	وبالتايل	حتقيق	توازن	نوعي	يف	عملية	التمثيل	

وامل�ساركة	يف	احلياة	ال�سيا�سية.		

وال	تعرب	امل�ساركة	ال�سيا�سية	للمراأة	فقط	عن	عملية	االنتخاب	والرت�سح	بل	

متتد	لت�سل	اإىل	متثيل	الن�ساء	يف	كافة	اأوجه	احلياة	العامة،	فهي	م�ساهمة	

كاملة	يف	عملية	التنمية	امل�ستدامة	يف	ال�سلطنة	لذا	فامل�ساركة	ال�سيا�سة	تعني	

التعليمية،	 اأو	 ال�سيا�سية	االقت�سادية	 املراأة	بكل	املجاالت	�سواء	منها	 متثيل	

وجود	 فاإن	 لذا	 املختلفة،	 املجاالت	 بني	 تكامل	 عن	 عبارة	 هي	 التنمية	 والإن	

امل�ساركة	 عملية	 يف	 فجوة	 يبقى	 ان	 �ساأنه	 من	 غريه	 دون	 جمال	 يف	 املراأة	

ال�سيا�سية	والذي	بال�سرورة	�سينعك�س	على	عملية	التنمية	والتطور	يف	ال�سلطنة.		

الت�سعينات	كان	هناك	�سعف	 ولغاية	 اأنه	 اإال	 �سلطنة	عمان	 املجاالت	يف	 املراأة	يف	خمتلف	 وبالرغم	من	وجود	

االإ�ستثمار	 على	 املا�سيني	 العقدين	 خلل	 العمل	 مت	 وقد	 املختلفة،	 والت�سريعية	 ال�سيا�سية	 االأطر	 يف	 لوجودها	

لطاقات	املراأة	يف	املجال	ال�سيا�سي	من	خلل	ال�سيا�سات	احلكومية	الت�سجيعية	والتي	بداأت	ب�سن	قانون	االنتخاب	

ومن	ثم	الرت�سج	ملجل�س	ال�سورى	وتعيني	للمراأة	يف	جمل�س	الدولة.	كما	زادت	ن�سبة	م�ساركة	املراأة	يف	الوظائف	

احلكومية	العليا	املختلفة	بحيث	اأ�سبحت	املراأة	موجودة	يف	عدد	من	هذه	املواقع.	لكن	هذه	امل�ساركة	ال	تزال	

ومواقع	�سنع	 ال�سيا�سة	 امل�ساركة	 النوع	يف	 فاإن	فجوة	 لذا	 املجاالت،	 ن�سبة	كبرية	يف	جميع	 حمدودة،	وال	متثل	

القرار	ما	زالت	كبرية	وبحاجة	للعديد	من	ال�سيا�سات	واجلهود	احلكومية	من	اأجل	متثيل	حقيقي	للمراأة.	

الفصل السادس

الحياة العامة والقيادة

املراأة	 ابعاد	 اإن	 اعتقد	 اأنا	

عن	لعب	دور	حيوي	يف	حياة	

من	 	٪50 ابعاد	 يعني	 البلد	

اإمكانيات	وطاقات	البلد.	

ال�سلطان	 جللة	 اأقوال	 )من	

املعظم	عام	 �سعيد	 بن	 قابو�س	

.)1972
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1. امل�ساركة يف العملية االنتخابية

منذ	�سدور	املر�سوم	ال�سلطاين	يف	عام	1994م	والذي	منح	املراأة	حق	الت�سويت	يف	انتخابات	جمل�س	ال�سورى	

ازدادت	ن�سبة	االنتخاب	ب�سكل	عام	يف	ال�سلطنة	وخا�سة	فيما	يتعلق	مب�ساركة	الن�ساء	املنتخبات	ب�سكل	ملحوظ	

بحيث	بلغت	ن�سبة	املنتخبات	يف	عام	1994م	)10٪(	من	اإجمايل	عدد	املنتخبني	ملجل�س	ال�سورى،	وارتفعت	هذه	

.	وكما	يو�سح	اجلدول	رقم	)1(	فاإن	ن�سبة	املنتخبات	
32

الن�سبة		يف	عام	2000م	اىل	)30٪(	من	اإجمايل	االأ�سوات

قد	زادت	يف	الدورات	التالية	اىل	)36.6٪(	ويف	انتخابات	الفرتة	ال�ساد�سة	)2008-2011م(	ارتفعت	لت�سل	

اىل	)39.9٪(	من	اإجمايل	االأ�سوات.		ويف	الفرتة	ال�سابعة	ازداد	اأي�سا	العدد	امل�سارك	يف	العملية	االنتخابية	

واإذا	 ال�سورى.	 انتخابات	جمل�س	 امل�ساركة	يف	 االأ�سوات	 اإجمايل	 من	 اىل	)٪43.9(	 و�سل	 بحيث	 الن�ساء	 من	

ا�ستمرت	الزيادة	بهذا	املعدل	فاإن	الن�ساء	�سيمثلن	يف	الدورة	القادمة	ما	ن�سبته	الن�سف	من	االأ�سوات	يف	عملية	

االنتخابات.

يحفز	 انتخابية	 كقوة	 وجودها	 اإن	 بحيث	 االأهمية	 من	 ال�سورى	 جمل�س	 انتخابات	 يف	 املراأة	 م�ساركة	 وتعترب	

املر�سحون	على	ك�سب	�سوتها	من	خلل	االهتمام	بق�سايا	املراأة	املختلفة	والعمل	على	رفع	م�ستوى	اخلدمات	

املقدمة	لها	وحت�سني	ال�سيا�سات	والقوانني	التي	من	�ساأنها	اأن	تلغي	التمييز	يف	العديد	من	املجاالت.		

جدول	)1(:	اإ	ح�سائية	باأعداد	الناخبني	يف	االنتخابات	جلميع	الفرتات

موؤ�سر 

التكافوؤ%

الفجوة 

النوعية % 
املجموع الن�سبة % االناث الن�سبة الذكور الفرتة 

58 42.3 261133 36.6 95508 63.4 165625 الفرتة	اخلام�سة	2007-2004

66.4 34 388683 39.9 155041 60.1 233642 الفرتة	ال�ساد�سة	2011-2008

78.3 21.7 518101 43.9 227535 56.1 290566 الفرتة	ال�سابعة2015-2011

امل�سدر:	وزارة	الداخلية.	انتخابات	ال�سورى00مراحل	التطور	والتطوير.	2011.	�س50.

و�سكلت	الفجوة	النوعية	يف	الفرتة	اخلام�سة	مان�سبته	42،	وي�سري	موؤ�سر	التكافوؤ	باأن	لكل	100	منتخب	للفرتة	

)2004-2007م(	58	منتخبة	من	االإناث،	وقد	تقل�ست	هذه	الفجوة	لت�سل	يف	الدورة	)2011-2015م(	اىل	

)21.7(	اي	ان	لكل	100	من	الذكور	املنتخبني	يقابلهم	78.3	من	االإناث	املنتخبات.	

ولكي	تتمكن	املراأة	من	ا�ستخدام	القوة	االنتخابية	املتزايدة	والتي	متلكها	فل	بد	من	زيادة	الوعي	ب�سكل	عام	

عموما	 املجتمع	 ت�سجيع	 اىل	 باالإ�سافة	 املر�سحني،	 اختيار	 وكيفية	 واالقرتاع،	 االنتخابات	 عملية	 اأهمية	 حول	

واملراأة	ب�سكل	خا�س	على	انتخاب	مر�سحيني	من	الن�ساء	وممن	هن	كفء	للمجل�س	الت�سريعي.	وكما	هو	االأمر	يف	

العديد	من	الدول	العربية	املجاورة	فاإن	ثقة	املراأة	املنتخبة	باملراأة	املر�سحة	ما	زالت	�سعيفة	لذا	مل	توؤثر	زيادة	

عدد	الن�ساء	املنتخبات	على	متكني	الن�ساء	املر�سحات	من	الو�سول	اىل	املجل�س	الت�سريعي	بن�سبة	تتنا�سب	مع	

32-	املركز	الوطني	للإح�ساء	واملعلومات	،	تقرير	املراأة	والرجل	،	2007
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زيادة	حجم	القوة	االنتخابية	للمراأة	يف	عمان.	وترجع	ا�سباب	اخرى	اىل	اإن	االنتخاب	مازال	حمكومًا	عموما	

بعوامل	مرتبطة	باجلهوية	والع�سائرية	اكرث	منها	عملية	اختيار	بناء	على	الكفاءات،	و�سمن	هذا	ال�سياق	يكون	

الن�ساء	 الو�سع	 لهن،	كما	يحكم	هذا	 بدون	دعم	ع�سائري	 املجل�س	 الو�سول	اىل	 للن�ساء	 بالن�سبة	 ال�سعب	 من	

املنتخبات	بحيث	ال	يكون	قرار	االنتخاب	قرار	فردي	بل	يف	الكثري	من	احلاالت	يلعب	االإنتماء	للع�سرية	او	القبيلة	

الدور	االأكرب	يف	عملية	االختيار.		

٢.جمل�ص عمان

يعترب	جمل�س	الدولة	وجمل�س	ال�سورى	من	الهيئات	الت�سريعية	العليا	يف	�سلطنة	عمان،	وقد	�سكل	ت�سكيل	جمل�س	

ال�سورى	نقلة	نوعية	وبداية	للحياة	الدميقراطية	يف	عمان	عام	1994م،	وقد	منحت	املراأة	حق	االقرتاع	والرت�سيح	

الدورات	 خلل	 االنتخابية	 باحلملت	 وقامت	 الن�ساء	 تر�سحت	 بحيث	

الن�ساء	يف	 و�سول	عدد	من	 نتج	عنه	 الذي	 االأمر	 ال�سورى،	 املختلفة	ملجل�س	

مت	 فقد	 بالتعيني	 يكون	 والذي	 الدولة	 ملجل�س	 بالن�سبة	 اأما	 الدورات.	 بع�س	

تعيني	ن�ساء	لع�سويته	ومنذ	الدورة	االأوىل،	كما	يتميز	و�سع	الن�ساء	يف	جمل�س	

الدولة	عنه	يف	ال�سورى	بالزيادة	املتوا�سلة.	

اأوال: جمل�ص ال�سورى

الذي	مل	 الوقت	 ففي	 ومتذبذب،	 ال�سورى	حمدود	 املراأة	يف	جمل�س	 باأن	وجود	 رقم	)2(	 يلحظ	من	اجلدول	

يكن	هناك	اأي	اإمراأة	يف	جمل�س	ال�سورى		للدورة	االأوىل	)1994-1997م(	فقد	�سمت	الدورات	الثانية	ولغاية	

اخلام�سة	امراتني	وبن�سبة	)2.5٪(	للدورة	الثانية	،	و)2.4	٪(	للدورات	الثالثة	الرابعة	واخلام�سة(،	وعادت	

ن�سبة	الن�ساء	اىل	)0٪(	يف	الدورة	ال�ساد�سة،	والذي	يعترب	تراجعا	وا�سحا	مل�ساركة	املراأة	يف	جمل�س	ال�سورى،	

ويف	الدورة	ال�سابعة	زادت	امل�ساركة	مرة	اأخرى،	بو�سول	اإمراة	ملجل�س	ال�سورى	بن�سبة)1.2٪(	اإال	اأنها	بقيت	

اأقل	من	ن�سب	الدورات	الثانية	اإىل	اخلام�سة.	وبالرغم	من	التذبذب	الن�سبي	فاإن	هذه	امل�ساركة	والتي	اعتربت	

تراجعا،		 حدث	 العك�س	 على	 بل	 بالزيادة،	 تاأخذ	 ومل	 ال�سكل	 بنف�س	 ت�ستمر	 مل	 ملحوظا	 تطورا	 	1997 عام	 يف	

اأهم	 اأحد	 ال�سورى	 جمل�س	 يعترب	 والذي	 القرار	 �سنع	 جمال	 يف	 املراأة	 لو�سع	 حقيقيًا	 تغيري	 متثل	 مل	 وبالتايل	

املواقع	له.		لذا	فاإن	من	االإجراءات	التي	قد	تكون	موؤثرة	يف	زيادة	م�ساركة	املراأة	يف	املجل�س	الت�سريعي	هو	و�سع	

قوانني	انتخابية	ت�سمن	للمراأة	ن�سبة	حمددة	من	خلل	نظام	احل�س�س	)الكوتا(	بحيث	ي�سمن	وجود	للمراأة	

يف	املجل�س	الت�سريعي.	ويعترب	نظام	احل�س�س	نظاما	موؤقتا	يهدف	اإىل	تغيري	النظرة	املجتمعية	عن	املراأة	والتي	

ال	ترى	باأن	املراأة	لديها	املوؤهلت	الكافية	للو�سول	لهذه	املواقع	،	ومن	خلل	متكينها	من	الو�سول	اإىل	املجل�س	

الت�سريعي	فاإن	الن�ساء	�ست�سكل	خربة	تراكمية	ت�ساعد	على	الو�سول	اىل	املجل�س	من	خلل	التناف�س	بعد	تطبيق		

احل�س�س	الكوتا	لفرتة	من	الزمن.	

بني	 نوعية	 فجوة	 هناك	

اأع�ساء	 يف	 واالإناث	 الذكور	

جمل�س	ال�سورى.
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جدول	)2(	:	التوزيع	الن�سبي	والعددي	الأع�ساء	جمل�س	ال�سورى	ح�سب	النوع

االإناث % االإناث الذكور اإجمايل االأع�ساء الفرتة

0.00 0 59 59 االأوىل		)1991-1994(م

2.50 2 78 80 الثانية	)1994-1997(م

2.40 2 80 82 	الثالثة)1997-2000(م

2.4 2 81 83 	الرابعة	)2000-2003(م

2.4 2 81 83 اخلام�سة		)2003-2007(م

0 0 84 84 ال�ساد�سة		)2011-2007(

1.2 1 83 84 	ال�سابعة	)2011-2015(م

ثانيا: جمل�ص الدولة  

وعلى	خلف	جمل�س	ال�سورى،	فاإن	وجود	املراأة	يف	جمل�س	الدولة،	والذي	يتم	تعيني	االأع�ساء	له	يت�سم	بالزيادة	

من	دورة	اىل	اأخرى	،	فكما	يبني	اجلدول	رقم	)	3(	فاإن	ن�سبة	الن�ساء	اللواتي	�ساركن	يف	الدورة	االأوىل	)1997-

2000م(	كانت	مبعدل	)9.70٪(	من	اإجمايل	ن�سبة	االأع�ساء،	وجند	باأن	هذه	الزيادة	و�سلت	اأكرث	بقليل	من	

ال�سعف	يف	الدورة	الرابعة	)2007-2011م(	والتي	تعترب	اأكرب	دورة	من	حيث	متثيل	الن�ساء	يف	جمل�س	الدولة	

وبن�سبة	)19.7٪(.	ويلحظ	تراجع	ن�سبة	الن�ساء	للدورة	اخلام�سة	)18٪(.	االأمر	الذي	ي�سرتعي	االإنتباه	بحيث	

ال	ي�سكل	هذا	بداية	لرتاجع	ن�سبة	الن�ساء	يف	جمل�س	الدولة.	

جدول	)3(	:	توزيع	اأع�ساء	جمل�س	الدولة	ح�سب	اجلن�س	للدورات	اخلم�سة

الن�ساء% االإناث الذكور اإجمايل االأع�ساء  الفرتة 

9.70 4 37 41 االأوىل	)1997-2000(	م

12.70 5 50 55 الثانية	)2000-2003(	م

15.50 9 49 58 الثالثة	)2003-20007(	م

19.7 14 62 76 الرابعة	)2007-2011(	م

18 15 69 84 اخلام�سة	)2011-2015(	م

3. الوظائف االإدارية العليا  

يلحظ	من	اجلدول	رقم	)4	(	باأن	عدد	الن�ساء	يف	الوظائف	احلكومية	التابعة	لديوان	اخلدمة	املدنية	يف	تزايد	

ملحوظ	مما	قلل	من	الفجوة	بني	الن�ساء	والرجال	بحيث	اأ�سبحت	ن�سبة	الن�ساء	العمانيات	املوظفات	يف	ديوان	

اخلدمة	املدنية	ما	يقارب	)47٪(	من	اإجمايل	عدد	موظفي	اخلدمة	املدنية	لعام	2012.		
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جدول	)4(	:	موظفو	اخلدمة	املدنية	ح�سب	النوع

ال�سنة

النوع

٢01٢ ٢011 ٢010

71244 68886 65455 رجال

63173 60221 48751 ن�ساء

																				

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات،	2014،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	2013،	�س	97

وبالرغم	من	ازدياد	عدد	الن�ساء	يف	اخلدمة	املدنية	اإال	اأن	عدد	الن�ساء	يف	املواقع	االإدارية	العليا	مازال	حمدودا	

ومل	يطراأ	عليه	الكثري	من	التغيري،	وكما	يبني	اجلدول	رقم	)5(	فاإن	متثيل	الن�ساء	ح�سب	اإح�ساءات	2012م	يف	

املواقع	العليا	حمدود	يف	وظائف	مثل:	وكيل	وزارة	)5.9٪(،	�سفري	)7.3٪(	،	ورئي�س	دائرة	)3.7٪(،	ونائب	

رئي�س	دائرة	)6.1٪(.		ويلحظ	زيادة	يف	ن�سبة	الن�ساء	يف	الوظائف	الو�سطى	بحيث	بلغت	ن�سبة	الن�ساء	يف	

وظيفة	مدير	دائرة	ومن	يف	م�ستواه	حوايل	)10٪(،	وبلغت	يف	االإدارة	املبا�سرة	)٪11.3(.	

جدول	)5(:املوظفون	العمانيون	باخلدمة	املدنية	�ساغلو	وظائف	االإدارة	العليا	والو�سطى	واملبا�سرة	لعام	2012

املجموع  ن�ساء رجال ٢01٢

7560 774 6786 عدد

100 10.24 89.76 ن�سبة	

الفجوة	النوعية	:	88.6	

املجموع	 ن�ساء رجال 2010

7640 683 6957 عدد

100 8.9 91.1 ن�سبة	

الفجوة	النوعية	:	90.2	

موؤ�سر	 	، بلغت	عام	2010م	)90.2(	 بحيث	 و	2012م	 االأعوام	2010	 بني	 النوعية	 الفجوة	 انخفا�س	 يلحظ	

لت�سل	يف	 	، االإناث	 املوظفات	 من	 الذكور	)9.7(	 من	 كل	100	موظف	عماين	 مقابل	 اأن	 اأي	 	،9.7	: التكافوؤ	

عام	2012	اىل	)88.6(		وبلغ	موؤ�سر	التكافوؤ	)11.4(	،	اأي	اأن	مقابل	كل	100	موظف	ذكر	يف	املنا�سب	العليا	

هناك)	11.4	(	من	املوظفات	االإناث.	وي�سري	هذا	اإىل	ارتفاع	يف	موؤ�سر	التكافوؤ	بـ	)1.7(	درجة.	

وقد	يعود	�سبب	عدم	تواجد	الن�ساء	يف	املواقع	القيادية	العليا	اإىل	ن�سبة	التقاعد	املبكر	اأو	اال�ستقالة	بن�سبة	مرتفعة	

لدى	الن�ساء،	بحيث	يلحظ	باأن	ن�سبة	تواجد	الن�ساء	يف	الوظائف	احلكومية	تقل	كلما	زاد	�سن	املراأة،	ففي	عام	

2012م	بلغت	اأكرب	ن�سبة	لتواجد	الن�ساء	يف	الفئة	العمرية	)30-34(	�سنة	بن�سبة	30٪	من	اإجمايل	املوظفات	

اإجمايل	املوظفني	العمانيني	يف	 العمانيات.	وكذلك	هو	احلال	بالن�سبة	للرجال	ولكن	بن�سبة	الربع	تقريبا	من	

هذه	الفئة.		وتبداأ	ن�سبة	الن�ساء	باالنخفا�س	بحيث	ت�سل	اأدناها	اإىل	0.02٪	بعمر	60	�سنة	فاأكرث،	ومن	املعروف	



المـرأة والرجـل  في سلطنة ُعمان 102

اأن	الوظائف	العليا	تعتمد	على	�سنوات	اخلربة،	واملوؤهلت	العلمية	والتدريب،	ومبا	اأن	ن�سبة	عالية	من	الن�ساء	

تنقطع	او	ال	ت�ستكمل	العمل	الوظيفي،	فاإن	ن�سبة	من	يكون	لديهن	خربة	لتويل	الوظائف	االإدارية	العليا	تكون	

	،
33

ال�ساد�سة( الرابعة-	 )الثالثة-	 الدرجات	 بني	 العمل	 ترتك	 الن�ساء	 من	 االأكرب	 الن�سبة	 باأن	 ويلحظ	 قليلة،	

حيث	اإن	م�سوؤوليات	العمل	تتزايد	كلما	زادت	الدرجة	وبالتايل	قد	ي�سكل	هذا	حتديا	اأمام	املراأة	للموازنه	مابني	

م�سوؤولياتها	االأ�سرية	والعملية.		

لذا	ال	بد	من	اإيجاد	�سيا�سات	ت�سجيعية	للمراأة	لل�ستمرار	بالعمل،	وحتفيزها	على	تويل	املنا�سب	العليا،	وقد	

الوظائف	مثل	�ساعات	 االإلتزامات	اخلا�سة	بهذه	 نتيجة	 العليا	 للوظائف	 التقدم	 الن�ساء	عن	 العديد	من	 تناأى	

عمل	اأطول	اأو	ا�ستجابة	للطواريء	يف	االإجازات	وغريها،	لذا	فاإن	و�سع	املراأة	يف	هذه	الوظائف	مرتبط	بالدور	

الذي	تقوم	به	على	�سعيد	االأ�سرة	والذي	يحول	يف	كثري	من	االأحيان	دون	اإعطاء	املراأة	امل�ساحة	لتطوير	حياتها	

الوظيفية،	لذا	فاإن	العمل	على	زيادة	ن�سبة	الن�ساء	يف	الوظائف	العليا	يجب	ان	يت�سمن	توعية	بالدور	الوظيفي	

العام	للمراأة	وتوفري	ال�سبل	اأمامها	للرتقي	يف	الوظائف،	ومن	اجلدير	بالذكر	هنا	باإن	هذا	اأي�سا	يتطلب	تغيري	

النظرة	حول	دور	الرجل	االإجنابي	واالأ�سري	بحيث	تكون	امل�ساركة	اأحد	اأهم	عوامل	قيام	االأ�سرة،	االأمر	الذي	

�سيتيح	التطور	للطرفني	يف	احلياة	العملية	والعامة.	كما	يرتبط	ت�سجيع	املراأة	على	اال�ستمرار	بالعمل	من	خلل	

حت�سني	بيئة	العمل	ومدى	تهيئتها	للتعامل	مع	حقوق	املراأة	اخلا�سة	باإجازة	االأمومة،	و�ساعة	الر�ساعة،	وتوفري	

ح�سانات	االأطفال.

 4. م�ساركة املراأة يف ال�سوؤون اخلارجية

ي�سكل	متثيل	الن�ساء	يف	ال�سوؤون	اخلارجية	اعرتافا	من	الدولة	يف	حقوق	املراأة	لتمثيل		بلدها	وتوليها	منا�سب	

دبلوما�سية	والتي	حتتاج	اىل	كفاءات	وتدريب	على	م�ستوى	عاٍل،	وقد	تزايد	عدد	الن�ساء	الدبلوما�سيات	يف	�سلطنة	

عمان	ب�سكل	كبري،	حيث	اإنه	يف	العام	2011م	مت	تعيني	57	اإمراأة	يف	مواقع	دبلوما�سية	خمتلفة	وبن�سبة	)٪38.8(	

من	جممل	الدبلوما�سيني	املعينيني	لنف�س	العام،	كما	�سكلت	ن�سبة	التعيينات	للمراأة	يف	ال�سلك	الدبلوما�سي	لعام	

.	و�سغلت	يف	عام	2011م	ثلث	�سفريات	معينات	يف	
34

2012م	ما	ن�سبته	33٪	من	ن�سبة	الدبلوما�سيني	اجلدد

�سفارات	الواليات	املتحدة،	اأملانيا	وهولندا.	وتعترب	هذه	الزيادة	االأوىل	لعدد	ال�سفريات،حيث	اأنه	ومنذ	العام	

2005م	ولغاية	2010م	كان	عدد	الن�ساء	املعينات	ك�سفريات	اثنتني.	وقد	بقي	عدد	ال�سفريات	ثلثا	لعام		2012م.

5.م�ساركة املراأة يف العمل االجتماعي التطوعي 

تزايدت	يف	ال�سنوات	االأخرية	اأعداد	الن�ساء	اللواتي	ي�ساركن	يف	العمل	االجتماعي	التطوعي	حتى	عام	2010م،	

رغم	 جمعيات	 بثلث	 2012م	 عام	 يف	 زادت	 حيث	 العمانية	 املراأة	 جمعيات	 لعدد	 بالن�سبة	 احلال	 هو	 وكذلك	

33-املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات،	2014،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	2013،	�س117

34-الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي،	2012	،	الف�سل	الرابع	،	العمالة	،	�س	20،	والكتاب	االح�سائي	ال�سنوي	،	2013	،	ق�سم	العمالة	،	�س	24
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ا�ستمرارها	لغاية	2011م	بــ53	جمعية،	ويلحظ	اأن	حمافظتي	ظفار	والداخلية	حتتويان	معا	على	العدد	االأكرب	

من	عدد	اجلمعيات	التي	تعنى	باملراأة	)10	و9(	جمعيات	على	التوايل،	ومن	ثم	حمافظتي	�سمال	وجنوب	الباطنة	

حتتويان	معا	على	)6(	جمعيات	لكل	منهما.		ومن	امللحظ	باأن	م�سقط	وهي	املحافظة	االأكرب	من	حيث	عدد	

ال�سكان	ال	يوجد	فيها	عدد	كبري	من	اجلمعيات،	ومل	يزد	هذا	العدد	عن	)4(	جمعيات	من	العام	2008م	اإ�سافة	

و2012م	مبقدار	)1263(	 انخف�س	بني	عامي	2011	 قد	 الن�سيطات	يف	هذه	اجلمعيات	 الن�ساء	 اأن	عدد	 اإىل	

ع�سوة.	كما	اأن	حمافظة	الو�سطى	حتتوي	على	جمعية	واحدة	للمراأة	يف	الوقت	احلايل،	على	الرغم	من	حاجة	

هذه	املحافظة	ملثل	هذه	اجلمعيات	كونها	االأعلى	من	حيث	ن�سبة	االأمية	بني	الن�ساء	علما	اأنها	الت�سم	اأي	ع�سوة	

اإىل	العام	2012م.	

وجود	 اإن	 حيث	 املراأة،	 حالة	 على	 التطور	 موؤ�سرات	 اأحد	 واجلمعيات	 الن�ساء	 من	 العدد	 هذا	 وجود	 يكون	 وقد	

جمعيات	ي�ساعد	على	الرقي	يف	و�سع	املراأة	،	والو�سول	اإىل	الن�ساء	يف	مواقع	خمتلفة،	كما	يكون	له	من	االأثر	

على	اإيجاد	ال�سيا�سات	واال�سرتاتيجيات	ملواجهة	التحديات	اخلا�سة	يف	املراأة	لذا	فاإن	العمل	التطوعي	هو	اأحد	

اأدوات	التغيري	والتطور	والتي	يجب	اأن	يكون	مدعوما	من	الدولة،	واأن	ت�سجع	الن�ساء	على	اإقامة	اجلمعيات	التي	

تنفذ	حملت	دعوة	وتغيري.	واإن	وجود	اجلمعيات	اخلا�سة	باملراأة	واملتمتعة	بنوع	من	اال�ستقللية	يعك�س	ن�سبة	

التح�سر	واحلرية	يف	الدولة	ملا	له	من	دور	يف	فتح	قنوات	احلوار	بني	الدولة	واالأفراد،	وعملية	التغيري	ب�سكل	عام.		

جدول	)6(	:	عدد	جمعيات	املراأة	العمانية	والع�سوية	فيها	ح�سب	املحافظة

٢01٢ ٢011

املحافظات

الع�سوات اجلمعيات الع�سوات اجلمعيات

129 4 1392 4 م�سقط

1171 10 3242 8 ظفار

439 4 471 4 م�سندم

50 2 162 2 الربميي

586 9 456 9 الداخية

1604 6 1108 6 �سمال	الباطنة

482 6 501 6 جنوب	الباطنة

514 5 556 5 جنوب	ال�سرقية

383 6 1067 6 �سمال	ال�سرقية

271 3 1645 3 الظاهرة

- 1 - - الو�سطى

5629 56 10600 53 اجلملة

											

امل�سدر:	املركز	الوطني	للإح�ساءات	واملعلومات،	2014،	الكتاب	االإح�سائي	ال�سنوي	2013،	،	�س536
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اإن	ما	�سهدته	�سلطنة	عمان	من	نه�سة	منذ	ال�سبعينات	يوؤ�سر	على	اأن	فئات	املجتمع	املختلفة	قد	ا�ستفادت	من	

االزدهار	والتطور	احلا�سل	يف	ال�سلطنة.	وقد	كانت	االآثار	متجلية	يف	القطاعات	التعليمية	وال�سحية	،	وقطاع	

للمراة	 كان	 وقد	 الذكور.	 اأو	 االإناث	 منهم	 �سواء	 العمانيني	 من	 العامليني	 ن�سبة	 يخ�س	 فيما	 وحتديدا	 العمل،	

ن�سيب	من	هذا	التطور	بحيث	اأن	او�ساعها	يف	املجاالت	املختلفة	قد	طراأ	عليها	تقدم.	

اإن	التزام	�سلطنة	عمان	بال�سكوك	الدولية	حلقوق	االن�سان	وم�سادقتها	عليها	وخا�سة	اتفاقية	ال�سيداو	،	عمل	

على	اإعطاء	العمل	على	حقوق	املراأة	�سبغة	جديدة	بحيث	اأن	امل�سادقة	�ساعدت	على	عملية	تقييم	و�سع	املراأة	

يف	املجاالت	املختلفة	وذلك	من	خلل	التقارير	املقدمة	للجنة	ال�سيداو	ومن	خلل	ت�سكيل	جلنة	متابعة	تنفيذ	

املهم	 القادمة.	ومن	 ال�سنوات	 االأثر	يف	 املزيد	من	 له	 يكون	 ان	 يتوقع	 الذي	 االأمر	 �سلطنة	عمان.	 االتفاقية	يف	

يف	هذا	ال�سدد	متابعة	امللحظات	اخلتماية	للجنة	االتفاقية	والتي	اأو�ست	بت�سكيل	هيئة	خا�سة	ملتابعة	تنفيذ	

االتفاقية	والتي	�سيكون	لها	دور	يف	ر�سد	وتقييم	املجاالت	التي	مازالت	بحاجة	اإىل	العمل.

والقيادية.	 واالقت�سادية	 وال�سحية،	 والتعليمية،	 القانونية،	 املجاالت	 املراأة	يف	 اأو�ساع	 على	 التقرير	 ركز	 وقد	

واأعطى	ت�سورات	رقمية	مدعومة	بتحليل	واقع	احلال	للمراأة	العمانية	يف	هذا	املجال،	ويف	الوقت	الذي	حدد	

التقرير	املجاالت	التي	مت	اإحراز	التقدم	فيها	،	اأي�سا	حدد	املجاالت	التي	مازالت	بحاجة	اىل	العمل.	

االإناث	مبعدالت	 ،	والتحاق	 االإناث	 االأمية	بني	 لن�سبة	 املوؤ�سرات	تدل	على	انخفا�س	 فاإن	 	، التعليم	 ففي	جمال	

قريبة	من	معدالت	التحاق	الذكور،	وتنوع	التخ�س�سات	يف	التعليم	اجلامعي	والعايل	،	اإال	انه	وبالرغم	من	هذا	

التطور	مازالت	ن�سبة	االأمية	بني	االإناث	اأعلى	منها	من	الذكور	،	ومازال	هناك	تباين	بني	معدالت	االأمية	بني	

االإناث	ح�سب	املحافظات	،	االأمر	الذي	يجعل	هناك	اختلف	بني	الن�ساء	اأنف�سهم	بناء	على	حالتهم	احل�سرية	

،	فاملراأة	الريفية	اأقل	حظا	يف	التعليم	،	واحل�سول	على	م�ستويات	التعليم	العليا	من	املراأة	احل�سرية.	ومبداأ	

امل�ساواة	وعدم	التمييز	يعني	اأن	تعطى	املراأة	فر�سة	الو�سول	بنف�س	القدر	مع	الرجل	وبغ�س	النظر	عن	املوقع	

اجلغرايف.	

اإن	م�ساركة	املراأة	يف	القوة	العاملة	مازالت	متوا�سعة		،	ف�سًل	عن	اأن	وجود	املراأة	يف		القوة		العاملة	حم�سور	يف		

الفئات	العمرية	ال�سابة،	واأن	ن�سبة	م�ساركتهن	تنخف�س	مع	تقدم	ال�سن،	وذلك	الأ�سباب	مرتبطة	بان�سحاب	املراأة	

من	العمل	يف	�سن	مبكر	،	وطول	فرتة	البحث	عن	العمل	بالن�سبة	للمراأة	،	االأمر	الذي	يجعل	�سنوات	اخلدمة	

للمراة	قليلة	وال	ميكنها	ذلك	من	بناء	خربة	اأو	الو�سول	اىل	املراتب	العليا	يف	الدولة	او	القطاع	اخلا�س	،	كما	اأن	

هذا	موؤ�سر	على	التوجهات	االجتماعية	والتي	مازالت	بحاجة	اإىل	التغيري	من	اأجل	النظر	اىل	عمل	املراأة	كجزء	

الخاتمة
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من	العملية	التنموية	ال�ساملة.	كما		ترتكز	الن�ساء	العاملت	يف	قطاعي	التعليم	وال�سحة،	وهذا	االأمر	اإن	دل	

على	�سيء	فهو	يدل	على	الف�سل	بناء	على	النوع	االجتماعي		الوا�سح	يف	القوى	العاملة.	وبالرغم	من	اأن	ن�سبة	

املراأة	يف	تزايد	�سمن	وظائف	القطاع	العام	االأخرى	اإال	انها	مازالت	ت�سغل	الوظائف	يف	الدرجات	الو�سطى	وما	

حتتها	،	ويقل	عددها	بازدياد	الدرجة.	

اأما	على	�سعيد	امل�ساركة	ال�سيا�سية	،	فتتمتع	املراأة	بحق	االنتخاب	والرت�سح	وعلى	قدم	من	امل�ساواة	مع	الرجل.	

وقد	تولت	حقائب	وزارية	خمتلفة،	وح�سلت	على	عدد	من	املقاعد	يف	جمل�س	الدولة	وال�سورى،	ويلحظ	باأن	

امراأة	 اأي	 و�سول	 عدم	 اىل	 االأحيان	 بع�س	 يف	 و�سل	 ال�سورى	 جمل�س	 يف	 املراأة	 وجود	 ن�سبة	 يف	 تذبذبًا	 هناك	

عن	طريق	االنتخاب	للمجل�س	،	االأمر	الذي	يحتم	زيادة	الوعي	بدور	املراأة	ال�سيا�سي،	توفري	التدريب	للن�ساء	

ال�سيا�سي	 الذاتية	يف	املجال	 بناء	اخلربة	 املراأة،	وم�ساعدتها	على	 انتخاب	 املر�سحات،	وت�سجيع	املجتمع	على	

العام	،	وتغيري	التفكري	النمطي	جتاه	املراأة	واأدوارها.	
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