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  مقدمة .1
  

 بمهامها في إطار الجهود المستمرة والبناءة التي تبذلها منظمة المرأة العربية للقيام
المناطة بها والتي تترآز حول تفعيل دور المرأة العربية في آافة المجاالت، تم عقد ورشة 
عمل لمجموعة من الخبراء والباحثين من مختلف الدول العربية، األعضاء بالمنظمة، وذلك 
بهدف وضع األطر العامة للقيام بدراسات بحثية ميدانية عن وضع المرأة العربية في مجاالت 

لتعليم واالقتصاد والصحة واالعالم، وقد عقد هذا االجتماع بمدينة القاهرة، مقر المنظمة ا
وقد تم االتفاق على المحددات والعناصر . م2004خالل االسبوع األخير من شهر نوفمبر 

الرئيسية لهذه الدراسات البحثية والستبانات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة، آما تم 
ويستعرض هذا التقرير . م2005سليم مسودة الدراسة بنهاية شهر أبريل االتفاق على ت

نتائج الدراسة المسحية في مجال االقتصاد بسلطنة عمان، والذي يبدأ بإعطاء مؤشرات 
 وبالتحديد المؤشرات المتعلقة ،عامة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية في السلطنة

ن ثم الدخول في عناصر الدراسة التي تم في التنمية، ومبنصيب المرأة ومساهمتها 
  :االتفاق عليها في االطار المرجعي وهي

المنهجية التي تم استخدامها في إجراء المسح من حيث عدد المستجيبين وعدد  •
  .المشروعات المتضمنة وأسلوب مأل االستمارة البحثية

 أهم معوقات إجراء المسح •
 تحليل االستمارة •
 نتائج المسح •
 التوصيات •

 
  لمحة عامة عن سلطنة عمان. 2
  

وتبلغ مساحتها تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية 
ويتكون .  ألف آيلو متر مربع، أي ثالث البلدان مساحة في شبه الجزيرة العربية309,5

منطقة الباطنة، محافظة مسقط، : التقسيم االداري للسلطنة من ثمان مناطق إدارية وهي
فظة مسندم، منطقة الظاهرة، المنطقة الداخلية، المنطقة الشرقية، منطقة الوسطى، محا

  )2005، وزارة االقتصاد الوطني(. محافظة ظفار
  
  أهم مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية.3
    
لقد حققت سلطنة عمان تقدمًا آبيرًا في آافة جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية  

ولي حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في عام وذلك منذ ت
م من خالل توجيه عائدات النفط، الذي هو المصدر الرئيسي للدخل القومي، نحو 1970

التنمية االقتصادية واالجتماعية بكافة قطاعاتها وجوانبها، خاصة قطاعات التعليم والصحة 
مقدمة في الخدمات الإلى إحداث نقلة آمية ونوعية والشؤون االجتماعية والعمل مما أدى 

 بعض المؤشرات عن واقع يعطيان  المرفقين3.2 و 3.1والجدولين . ضمن هذه القطاعات
  .م2003، 2002، 2001التنمية االقتصادية واالجتماعية في السلطنة خالل السنوات 
كافة جوانبها، حيث انعكس هذا ولقد آان للمرأة العمانية حضورًا بارزًا وإيجابيًا في التنمية ب

التطور إيجابًا على وضع المرأة العمانية في آافة المجاالت بما فيها المجاالت التعليمية 
ولقد سعت الحكومة العمانية جاهدة إلى اتخاذ آافة  .والصحية واالقتصادية والسياسية

 حيث راعت آافة االجراءات لتحفيز المراة ورفع مستوى مشارآتها في آافة جوانب التنمية،
القوانيين التي تم سنها لتنظيم عملية التنمية مبدأ العدالة والمساواة بين الذآور واإلناث، 

  :وفيما يلي بعض األمثلة
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لقد آفل النظام األساسي للدولة حقوق الجميع دون أي تمييز على أساس  •
  .الجنس بما في ذلك الحقوق والواجبات االجتماعية

م العالقة بين أصحاب العمل والعمال 1973صدر في عام نظم قانون العمل الذي  •
في القطاع الخاص، حيث ضمن حق المرأة في العمل دون تمييز، آما نص على 

  .المساواة في األجور وغيره من الحقوق والواجبات
م، والذي ينظم العمل في القطاع 1980ضمن قانون الخدمة المدنية الصادر في عام  •

تكافئ الفرص بين الذآور واإلناث شرط توفر نفس المؤهالت ، مبدأ )الحكومي(العام 
العلمية والعملية وذلك في التوظيف والترقي واألجور وغيرها من حقوق و واجبات 

  .العمل
م، المتعلق بالعمانيين 1991نص قانون التأمينات االجتماعية الصادر في عام  •

 مقارنة 55في سن العاملين في القطاع الخاص، على السماح للمراة بالتقاعد 
، آما احتوى هذا القانون على العديد من المزايا  بالنسبة للذآور65بسن 

  .واإليجابيات التي تحفظ حق المرأة وتشجع على زيادة مشارآتها في العمل
  

وقد آان من ثمار هذه الجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة العمانية أن زادت مشارآة 
. والخاصة) الحكومية(وبالذات في النشاطات االقتصادية العامة المرأة في آافة المجاالت 

 هي قاعدة 1970فعلى الرغم من أن القاعدة التي انطلقت منها المرأة العمانية في عام 
متدنية بسبب األمية والفقر والمرض، وبالتالي اقتصارها على مساعدة الرجل في بعض 

ت هذه المرأة من اختصار الزمن وتحدي آافة األعمال التقليدية آالزراعة والرعي، فقد تمكن
وفي هذا الصدد تشير نتائج . الصعوبات حتى أصبحت حاضرة في آافة األنشطة االقتصادية

م إلى أن نسبة النساء 2000التي تم إجراؤها في عام ) عينة(ى العاملة مسح القو
رتفع هذه النسبة من إجمالي العاملين ومن المتوقع أن ت% 17.6العمانيات العامالت تمثل 

وفيما يلي بعض  ).2003عمان : تقرير التنمية البشرية(م 2010في عام % 19.4إلى 
المؤشرات المتعلقة بالعمالة العمانية ومدى مشارآة المرأة والتي قد تبين بعض مالمح 
واتجاهات مساهمة المرأة في النشاطات االقتصادية ومدى استفادتها من التنمية 

  . االقتصادية
  
من إجمالي % 17أن نسبة اإلناث تفوق المرفق ) 3.3رقم (ث يتضح من الجدول حي

، آما أن مشارآة المرأة تترآز في المهن الفنية واالختصاصية ومهن العاملين العمانيين
 يبين أن وجود المرأة )3.4رقم  (ولمزيد من االيضاح، فإن الجدول التالي. الكتابة والخدمات

 المعروفة تقليديا بتفضيل المرأة لها والتي من أهمها القتصاديةالنشاطات ابعض يترآز في 
  .التعليم والصحة والعمل االجتماعي واالدارة العامة

أما من حيث طبيعة القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه المرأة فتشير البيانات، آما هو 
قطاع العام ، أن غالبية االناث في عمان يعملن في الالمرفق) 3.5(موضح في الجدول رقم 

آذلك ويأتي القطاع الخاص في المرتبة الثانية ويليه القطاع العائلي واألهلي، و) الحكومي(
ولعل من أهم أسباب هذه الضاهرة هو توفر الوظائف . ينطبق هذا الوضع على الذآور

الحكومية في هذه المرحلة من التنمية ووجود الحوافز المادية والمعنوية المميزة مقارنة 
إال أن الحكومة تسعى جاهدة لتحفيز وتشجيع آافة المواطنيين، ذآورًا . اعات األخرىبالقط

  .وإناثًا، إلى التوجه إلى القطاعات األخرى
  

ومن ناحية أخرى، فإن أغلبية العاملين العمانيين، وبالذات اإلناث، يعملون بأجر، أي أن 
يعملون لحسابهم الخاص وآذلك الذين ) الذين يملكون المؤسسات(نسبة أصحاب األعمال 

    .  يعطي مزيدًا من التفصيل حول هذا الموضوعالمرفق) 3.6(والجدول رقم . متدنية
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، والتي مصدرها الجهات استنادًا على ما تقدم من عرض مختصر لبعض المؤشرات
مدى مساهمة المرأة العمانية في التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تبين و الرسمبة،
حل السابقة بشكل عام، ومدى استفادتها من آافة النشاطات االقتصادية دون في المرا

إال أنه . حصر أو تحديد، يتضح أن المرأة العمانية قد قطعت شوطًا ال بأس به في هذا المجال
معن لمعرفة الفوائد االقتصادية  إلى مزيد من الترآيز والت ماسةقد تكون هناك حاجة

 من خالل مسح ودراسة المشاريع االقتصادية الموجهة إليها الحقيقية التي جنتها المرأة
ومن هذا المنطلق، بادرت منظمة المرأة العربية مشكورة إلى تبني القيام بإعداد هذه . آليًا

في الدول العربية بتنفيذها، والتي من ضمنها هذا المسوحات وآلفت عددًا من الخبراء 
  .المسح القطري عن سلطنة عمان

  
  دراسةأهداف ال.4
  

الهدف ) صاحبة المشروع(لقد حدد االطار المرجعي الذي وضعته منظمة المرأة العربية 
فعلى المستوى العام، تهدف هذه الدراسة المسحية . العام واألهداف الفرعية للمشروع

الرفع من آفاءة البرامج المستقبلية والتي تعمل على النهوض بالمرأة وتمكينها في "إلى 
أنظر وثيقة (، ومن بين هذه المجاالت مجال االقتصاد "ع في الدول األعضاءالمجاالت األرب

االطار المرجعي للدراسات السحية، مخطط مشروع الدراسات المسحية المعد من قبل 
  ).3المنظمة، الصفحة 

  :أما األهداف الفرعية للدراسة فقد اشتملت على ما يلي
جاالت المسوح األربع والتي التعرف على البرامج التي نفذت في آل مجال من م •

من ضمنها مجال االقتصاد وذلك في آل دولة من الدول األعضاء وعلى األهداف 
  .التي حققتها تلك البرامج واألهداف التي فشلت في إنجازها

  التعرف على البرامج قيد التنفيذ والمراحل التي تم إنجازهاز •
لنهوض بالمرأة ومن ثم تحديد المشكالت التي تواجهها البرامج التي تستهدف ا •

  .محاولة تفاديها عند صياغة البرامج الجديدة أو إيجاد حلول لها
تحديد المجاالت التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة فيما بين  •

  .الدول األعضاء
تحديد المشاريع والبرامج التي يمكن أن تتبناها المنظمة للنهوض بالمرأة وتمكينها  •

نت مشاريع موجهة لكل أو معظم الدول العربية أو آانت موجهة إلى دولة سواء آا
أنظر وثيقة االطار المرجعي للدراسات السحية، مخطط مشروع الدراسات (محددة 

    ).3المسحية المعد من قبل المنظمة، الصفحة 
  
  الدراسةمنهجية إجراء .5

صاحبة ( منظمة المرأة العربية بناًء على ما تم االتفاق عليه في ورشة العمل التي عقدتها
م في القاهرة، 2004للخبراء المرشحين للقيام بهذا المسح في شهر نوفمبر ) المشروع

طلوبة واالستمارة المناسبة لجمع حيث تم االتفاق على إطار الدراسة ونوعية البيانات الم
مل المطلوب فقد وإلنجاز الع. البيانات وطريقة جمع وتحليل هذه البيانات واستخالص النتائج

  :تم ما يلي
مراجعة وزارة التنمية االجتماعية، حيـث أنهـا مـن المؤسـسات الحكوميـة الرئيـسية                 •

جهـة  والمعنية بشئون المرأة في الـسلطنة وتقـوم بتبنـي الكثيـر مـن المـشاريع الم                
لدعم المرأة واالشراف عليها بشكل مباشر وغير مباشر، آمـا أنهـا تقـوم باالشـراف                

، التي هـي جمعيـات أهليـة تقـوم بتنفيـذ العديـد مـن                رأة العمانية على جمعيات الم  
المشاريع والنشاطات لصالح المرأة في آافة محافظات ومناطق السلطنة المتواجدة          

 مـديرة دائـرة شـئون المـرأة         الفاضلة لبيبة المعولي،    وقد عقدت عدة لقاءات مع    . بها
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ربيـة، حيـث تـم فـي البدايـة          والطفل بالوزارة وممثلة السلطنة في منظمة المرأة الع       
شرح واستعراض ما تم االتفاق عليه خالل أعمـال الورشـة  وتوضـيح طبيعـة الـدعم                  
المطلوب من الوزارة إلآمال إجراء الدراسة، وآذلك تحديـد واسـتعراض أهـم الجهـات         

وهـذه الجهـات    التي تقوم بتنفيذ مـشاريع اقتـصادية خاصـة بـالمرأة فـي الـسلطنة،                
 :هي

  
o  االجتماعيةوزارة التنمية  

 دائرة المشروعات المدرة للدخل -
  جمعيات المرأة العمانية  -

o مشروع سند :وزارة القوى العاملة   
o بنك التنمية العماني  
o وزارة التجارة والصناعة  
o الهيئة العامة لألعمال الحرفية  
o منظمة اليونيسيف  
o وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه  
o مجموعة شرآات بهوان  
o عمانيةشرآة الغاز ال  
o مؤسسات عامة وخاصة أخرى 
  

هذا وبعد إجراء االتصاالت مع هـذه الجهـات اتـضح أن بعـضها لـيس لديـه مـشاريع اقتـصادية                      
موجهة بالكامل إلى المرأة حيث تم استبعادها، ومن هذه  الجهات وزارة التجارة والـصناعة،               

آمـا تـم االتـصال      . انيةالهيئة العامة لألعمال الحرفية، منظمة اليونيسيف، وشرآة الغاز العم        
بمجموعة شرآات بهوان، وهي مـن المؤسـسات الخاصـة المهمـة فـي الـسلطنة، وأفـادت                  

معلومات إضافية عن ذلك إلى حين إعـداد هـذا          بوجود مشاريع للمرأة لديها إال أنها لم تقدم         
ا آما اتضح آذلك أن بنك التنمية العماني يقوم بتمويـل ذات المـشاريع التـي تتبناهـ                . التقرير

الجهات الحكومية األخرى، آـوزارة التنميـة االجتماعيـة ووزارة القـوى العاملـة ووزارة الزراعـة            
ويتضح من هـذا أن آافـة       . والثروة السمكية، وبالتالي تم اتخاذ الحيطة لعدم تكرار المشاريع        
) جمعيـات المـرأ العمانيـة     (الجهات التي شملها هذا المـسح هـي جهـات حكوميـة وأهليـة               

  .لتعذر الحصول على بيانات عن الجهات األخرىفقط، وذلك 
للمساعدة فـي توزيـع االسـتمارات علـى الجهـات           الباحثات  عدد من   اختيار  قام الباحث ب   •

شـرح المهـام المطلوبـة مـنهن، وآـذلك شـرح            وتضمن هـذا    ،  المختلفة وتعبئتها وجمعها  
لتـي يجـب    االستبانة المعدة لجمـع البيانـات وآيفيـة اسـتخدامها، وتعـريفهن بالجهـات ا              

 المؤسـسات الموآلـة      إلى  وقد قامت الباحثات بالفعل بعدة زيارات      .زيارتها لجمع البيانات  
 وتعرفن على المـشاريع المطلوبـة والقـائمين عليهـا وقمـن             إليهن حسب مخطط البحث   

بشرح الهدف مـن البحـث واالسـتمارة والبيانـات المطلوبـة آمـا قمـن بأنفـسهن بتعبئـة                    
وتجـب اإلشـارة هنـا إلـى الـصعوبات          . ئمين في بعض األحيان   االستمارات ومساعدة القا  

والمعوقات التي واجهت الباحثات أثناء جمع البيانات والتي ترآزت حول سرية المعلومات            
المـشاريع  وتردد بعض المعنيين في إعطاء المعلومـات وعـدم القـدرة علـى الفـصل بـين                  

.  هـو الهـدف مـن هـذا المـسح          التي تعمل فيها المراة وتلك الموجهة إليها بالكامـل آمـا          
  .وسوف نبين هذه الصعوبات والمعوقات ال حقًا في هذا التقرير

، رغم الظروف الصحية التي مـرت       الفاضلة ممثلة السلطنة في المنظمة مشكورة     قامت   •
 التنميـة   االستبانات على الـدوائر والجهـات التابعـة لـوزارة         وجمع   بتولي مهمة توزيع     بها،

 .  ومتابعة دقة البيانات الواردة بها وتسليمها للباحث       مرأة العمانية االجتماعية وجمعيات ال  
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 ةتقـوم بـه الفاضـلة ممثلـ       قامت و وبهذه المناسبة نود التنويه بالدور الفعال والمهم الذي         
  .السلطنة في المنظمة إلنجاز هذه الدراسات

 التعـرف    استمارة بحثية على الجهات المختلفة وذلك بعد       25لقد تم توزيع واستالم عدد       •
عليهــا والتأآــد مــن مالءمــة مــشاريعها لغــرض الدراســة، وقــد لــوحظ وجــود العديــد مــن  
المشاريع ذات الصبغة العامة من حيث التغطية الجغرافية، آتلـك المتعلقـة بمؤسـسات              
رعاية الطفولة لما قبل المدرسة والتي تنفذها مؤسـسات أهليـة فـي مختلـف منـاطق                 

   ومشاريع التربية المنزلية للدواجن المحليـة      ،جتماعيةالسلطنة بإشراف وزارة التنمية اال    
والجـدول  . وتربية وإآثار نحل العسل االتي تشرف عليهما وزارة الزراعة والثروة السمكية          

  .التالي يوضح عدد االستمارات التي تم توزيعها وجمعها
   

  المسحأهم معوقات إجراء . 6
  

  :ت الباحث فيما يلييمكن إيجاز أهم المعوقات والسلبيات التي واجه
عدم توفر البيانات الكافية التي تحدد المشاريع الموجهة بالكامل نحـو المـرأة، ولهـذا                •

فـي وزارة التنميـة االجتماعيـة للتعـرف علـى هـذه             فقد تمت االستعانة بالمختصين     
  .المشاريع وأماآن وجودها

جنـب مـع    هناك مشارآة آبيرة للمـرأة فـي آافـة النـشاطات االقتـصادية جنبـًا إلـى                   •
 صعوبة في محاولة الترآيز على مـشاريع تخـص المـرأة فقـط،              وقد خلق هذا  الرجل،  

حيث أن النتيجة ستكون محـدودة وال تمثـل الوضـع الحقيقـي، وقـد انعكـست هـذه                   
، أي أنـه عنـدما   المشكلة على صعوبة اقناع آافة الجهات في التمييز بـين الغرضـين           

 ما يبدأ الخلط بينهـا وبـين المـشاريع          يتم الحديث عن مشاريع خاصة بالمرأة سرعان      
  .العامة التي يوجد بها ذآور آذلك

على الرغم من أن إعداد االستمارة قد مر بمرحلة زمنيـة آافيـة وبمـشارآة عـدد ال                    •
بأس به من الخبراء والباحثين، إال أنها ال تزال غير واضـحة فـي العديـد مـن األسـئلة                    

  . ووافيةمما أدى إلى عدم الحصول على إجابات آافية
طرق االحصائة في تحليل البيانات، إال أن الطريقة التي         آان من المخطط استخدام ال     •

أعدت بها االستمارة جعلت مـن الـصعب تنفيـذ ذلـك، حيـث أن العديـد مـن األسـئلة                
مفتوحة وتحتمل إجابات وصفية وتعبيرية يصعب قياسـها إحـصائيًا، آمـا أن قلـة عـدد          

 . التحليل الوصفي أآثر فاعليةالمشاريع جعل من استخدام أسلوب
لقد لوحظ تحفظ العديد من المسؤولين عن إعطاء البيانات المطلوبة والدقيقة بسبب  •

السرية وعدم الثقة، وذلك على الرغم من االتصال المسبق بهم وتوضيح الهدف من             
المــسح وإعطــائهم نــسخًا مــن الرســائل المجهــة مــن المنظمــة وممثــل البلــد فــي  

 .خصوصالمنظمة بهذا ال
مكـان  (إن وجود العديد من المشاريع في مناطق ومدن بعيدة عن العاصـمة مـسقط                •

أدى إلى عدم التمكن مـن زيـارة هـذه المـشاريع وااللتقـاء بالقـائمين                ) وجود الباحث 
عليها مباشـرة واالآتفـاء باسـتخدام وسـائل االتـصاالت األخـرى لتعبئـة االسـتمارات                 

 .والحصول على البيانات
ثين للتـشاور حـول     تنـسيق بـين الخبـراء والبـاح       اتـصال أو    م وجود أي    آذلك لوحظ عد   •

المسوحات وتبادل اآلراء والتجارب، وذلك على الرغم من االتفاق الذي تم حول هـذا              
الموضوع والتأآيد عليـه أثنـاء ورشـة العمـل التـي عقـدت فـي القـاهرة خـالل شـهر              

ء والبـاحثين فـي غايـة       إن وجود هذا االتـصال والتنـسيق بـين الخبـرا          . م2004نوفمبر  
 .األهمية للتعاون وتبادل اآلراء
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  تحليل االستمارات. 7
 

بالنظر إلى أهم األسئلة التي تـضمنتها االسـتمارة والبيانـات التـي تـم الحـصول عليهـا بعـد              
فقد آان الترآيـز علـى عـشرة        أعاله،  ) 7.1(جمع االستمارات المشار إليها في الجدول رقم        

  :جوانب رئيسية لكل مشروع، وهي
ــرة الزمنيــة وطبيعتــه      ــرقم والمجــاالت والفت ــات المــشروع مــن حيــث االســم وال بيان

  .والتغطية الجغرافية والموقع
  .التنفيذ، ويتعلق بالجهة المنفذة وطبيعتها 
  .االهداف الرئيسية والفرعية للمشروع 
  .أنشطة المشروع 
  .لية للمشروعجازات الفعاالن 
  .تصنيف الفئية المستهدفة 
  .التمويل 
  .أهم االيجابيات والسلبيات 
  .أسليب تحسين المشروع والمشاريع االخرى المقترحة 
 .بيانات المسؤول الذي تمت مقابلته 
   

  :ي للبيانات التي تم استيفاؤها خالل المسح تحليلوفيما يلي ملخص 
  
  يها التي تم الحصول علاالجاباتملخص   السؤال  م
بيانــات المــشروع   1

من حيـث االسـم     
  والرقم

آما هو مبين في االستمارات المرفقة والتي تم تسليمها لممثـل           
السلطنة في المنظمة فإن أسماء معظم المشاريع التـي شـملها           
المسح تشير إلـى النـشاطات التـي تعمـل بهـا، آريـاض االطفـال                

طـاء أرقـام    آمـا أنـه لـم يـتم إع        . والخياطة وتربية نحل العسل مـثالً     
  .للمشاريع إال نادرًا

ترآزت أغلبية المشاريع التي تم مسحها في القطاعـات الخدميـة             المجاالت  2
  والزراعية

ــذه        مدة المشروع  3 ــن ه ــدد م ــاك ع ــية، إال أن هن ــالل الخمــس ســنوات الماض خ
المــشاريع ذو طبيعــة مــستمرة أي منــذ فتــرة طويلــة آالمــشاريع   

  زارة التنمية االجتماعيةالمدرة للدخل التي تشرف عليها و
وصـــــف طبيعـــــة   4

  المشروع
  أغلبها دوري ومتكرر

ــة   5 التغطيــــــــــــــ
  الجغرافية

  أغلبها ذو طبيعة شاملة لكافة محافظات ومناطق السلطنة

موقــــــع تنفيــــــذ   6
  المشروع

  في المدن واألرياف آما هو مبين في االستمارة

  المؤسسات الحكومية واألهلية  الجهة المنفذة  7
تترآــز األهــداف حــول إيجــاد مــصادر للــدخل، وخلــق فــرص للعمــل    األهداف  8

  والتدريب واآتساب مهارات تؤدي إلى رفع االنتاجية 
تشمل آافة ماتم ذآـره فـي االسـتمارة أي الخـدمات االجتماعيـة                أنشطة المشروع  9

  والتدريب والتمويل 
شرائح أهــم إنجــازات هــذه المــشاريع تقــديم خــدمات مختلفــة لــ     إنجازات المشروع 10

  متنوعة من المواطنات
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آما تم ذآره سابقًا، فمـن الناحيـة الجغرافيـة فقـد اتـضح أن هـذه                  الفئة المستهدفة 11
المشاريع ذات طبيعة شاملة وال تقتصر علـى منطقـة دون أخـرى،             
آما أنهـا موجهـة إلـى النـساء األقـل حظـًا مـن التعلـيم واالتـي ال                    

  .ستهدفيعملن، دون أن يكون هناك تحديد للعدد الم
ــم   12 ــة وحجـــ جهـــ

  التمويل
  أغلبية التمويل إما حكومي أو أهلي 

اإليجابيـــــــــــــات  13
  والسلبيات

من أهم إيجابيات هذه المشاريع هو االقبال المتزايد عليها والنتائج         
ــًا       ــشارآات مادي ــث اســتفادة الم ــن حي ــا م ــي تحققه ــة الت اإلجابي

  . وأهم سلبياتها هو عدم االستمرار. ومعنويًا
عدم وجود وعي تام لدى الجميع بأهميـة هـذه المـشاريع وآـذلك                لتحدياتأهم ا 14

  .غياب دعم القطاع الخاص
ــوير   15 ــاليب تطـ اسـ

  المشروع
إيجاد برامج وخطط لتبني وتنفيذ هذه المشاريع في إطار شمولي          
وضــمن خطــط ومــشاريع التنميــة الخمــسية ومتابعــة تنفيـــذها       

  .وتقييمها بشكل دوري
هتمام بالمشاريع الحرفية واليدوية، آذلك دعـم دور المـرأة فـي            اال  مشاريع مقترحة 16

  .األنشطة السياحية
  
  نتائج المسح. 8
  

البيانــات الــواردة فــي اســتمارات المــسح الميــداني التــي تــم توزيعهــا وجمعهــا  بنــاًء علــى 
  :وتحليلها، آما هو مبين أعاله، فإنه يمكن استنباط النتائج التالية

لموجهة للمرأة في سلطنة عمان، والتـي شـملت فـي هـذا             تترآز أغلب المشاريع ا    •
المسح، في المجـاالت الخدميـة وبالتحديـد النـشاطات االقتـصادية المتعلقـة بمهـن                

  .الخياطة والتدريب والتعليم والمهن الزراعية التقليدية
ن إلنشاء وتمويل هذه    ين الرئيسي يواألهلي المصدر ) الحكومي(يعتبر القطاعان العام     •

واالشــراف عليهــا، حيــث ال يوجــد دور واضــح وملمــوس للقطــاع الخــاص   المــشاريع 
  .المحلي والهيئات والمنظمات االقليمية والدولية

لوحظ أن أغلب المشاريع التي شملت بالمسح ذات طابع عـام مـن ناحيـة التغطيـة                  •
الجغرافية، أي أن المشروع قد يكـرر فـي منـاطق أخـرى مـن الـبالد إمـا فـي نفـس                        

وقد يكون الهدف مـن ذلـك هـو رغبـة الجهـات المنفـذة               . ت مختلفة الوقت أو في أوقا   
  .في تعميم الفائدة على أآبر عدد ممكن من المستفيدات في الدولة

ــن       • ــة للمــستفيدات م ــة العمري ــسبة للمرحل ــددة بالن ــاك خــصوصية مح ــد هن ال توج
  .المشاريع، وال العدد المستهدف أو الوضع االجتماعي والمستوى التعليمي

اف هذه المشاريع إيجاد مصادر للدخل للمـستفيدات وتحـسين وتطـوير            من أهم أهد   •
االنتاجية من خالل التعليم والتدريب وتقديم خدمات اجتماعية فـي بعـض المجـاالت               
التي ال يتم توفيرها، خاصة في المناطق النائية، آبيـوت نمـو الطفـل ورعايـة األيتـام                  

 .والمعاقين
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  التوصيات. 9
  

  :، يوصي هذا التقرير بما يليتائج المدرجة أعالهاستنادًا إلى الن
  

أهميــة إعــداد دراســة مــسحية شــاملة حــول مــدى مــساهمة المــرأة فــي آافــة      •
النــشاطات والبــرامج االقتــصادية ومــدى اســتفادتها منهــا، أي عــدم االقتــصار علــى   

بالكامل نحو المرأة، حيـث أن حـصر الموضـوع فـي هـذا              المشاريع والبرامج الموجهة    
المحدود ال يعطي صورة واضـحة وآاملـة عـن دور المـراة فـي آافـة المجـاالت                   االطار  

 فعلى سبيل المثال ال الحـصر، توجـد المـرأة فـي             .االقتصادية ومدى استفادتها منها   
عمان في آافة القطاعات االقتصادية، آما هو الحال في آافة الدول، جنبًا إلى جنب              

ت خدميـة أو إنتاجيـة، وبالتـالي فـإن          مع الرجل دون تمييز سواًء آانـت هـذه القطاعـا          
آمـا أن   . إغفال هذا الدور وهذه االستفادة سيؤثر على مصداقية وشمولية الدراسـة          

العديد من الجهات تنظر إلى المشاريع الموجهة بالكامل إلى المرأة على أنهـا حالـة               
   .استثنائية أوجدتها الظروف االجتماعية وغيرها من المتغيرات الثقافية والبيئية

أهمية توفير بيانـات عامـة عـن المـشاريع الموجهـة للمـرأة وذلـك للمـساعدة علـى                     •
حيـث أن شـح     . التعرف على هذه المشاريع ومسحها بشكل أشمل في المستقبل        

البيانات المتعلقة بتحديد هذه المشاريع والتعرف عليها آان من أبرز التحـديات التـي              
 قاعدة معلومات لهذه المـشاريع      يقترح في هذا السياق إنشاء    و. واجهت هذا البحث  

ــي    ــستوى المحل ــى الم ــري(عل ــي ) القط ــي(واالقليم ــاحثين  ) العرب ــساعدة الب لم
 فعلى المستوى القطري يتوجـب قيـام المؤسـسات          .والمخططين ومتخذي القرارات  

، آمـا يجـب علـى منظمـة         الحكومية المعنية باتخاذ الخطوات االزمة في هـذا االطـار         
 . إنجاز هذا المشروع على النطاق االقليميالمرأة العربية السعي إلى

التوسع في المشاريع الموجهة إلى المـرأة فـي الـسلطنة مـن حيـث الكـم والنـوع،                 •
على أن تشمل آافة محافظات ومناطق السلطنة وتستهدف مختلف فئآت وشـرائح            
المــرأة، وذلــك لزيــادة مــساهمة المــرأة فــي العمليــة االنتاجيــة والتنميــة االقتــصادية 

ماعية إضافة إلى أهـدافها الحاليـة المترآـزة حـول إيجـاد مـوارد للـرزق وزيـادة                   واالجت
حيـث يمكـن   . الشخصي والمساهمة في حل بعـض المـشكالت االجتماعيـة       الدخل  

لهذه المشاريع أن تسهم بفعالية في رفع معدل مشارآة المرأة فـي سـوق العمـل                
   . آما تم ذآره سابقًا في هذا التقرير% 17.5التي ال تتجاوز 

إعداد خطط وبرامج منظمة لتنفيذ المشاريع االقتصادية الموجهة للمرأة، بحيث تدرج            •
ضمن الخطط والبرامج التنموية الخمسية للدولة، وتخضع لكافـة اإلجـراءات والمعـايير           

فمـن  . المتبعة في هذه الخطط، آدراسـات الجـدوى االقتـصادية والمتابعـة والتقـويم             
 ويمكـن أن    .يع يـتم بـشكل عـشوائي وغيـر مخطـط          المالحظ أن إنشاء هـذه المـشار      

تلعب منظمة المرأة العربية دورًا في التأآيد على ذلك من خالل االتـصال والتنـسيق               
مع الجهـات المعنيـة فـي آـل دولـة، إضـافة إلـى إعـداد الخطـط والبـرامج االقليميـة                       

 .الخاصة بها
بنــي مــشاريع مطالبــة القطــاع الخــاص المحلــي والمنظمــات االقليميــة والدوليــة بت   •

فقـد اتـضح مـن هـذا المـسح      . موجهة نحو المرأة وتقديم الدعم المالي والفنـي لهـا       
محدودية دور هذه المؤسسات في إنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية واالآتفاء بدور            

 .المؤسسات الحكومية واألهلية
لإلســتفادة مــن أهميــة وجــود تنــسيق واتــصال مــستمر بــين آافــة الــدول العربيــة    •

يع الموجهة نحو المرأة في آل دولة والدخول في مـشاريع مـشترآة وتبـادل               المشار
ويمكــن أن تقــوم منظمــة المــرأة . المعلومــات والخبــرات والتجــارب فــي هــذا المجــال

 .العربية بالدور الرئيسي في هذه االطار
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  خاتمة. 10
جاز يود الباحث في نهاية هذه التقرير أن يتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعده في إن

  :مهمته، وبالتحديد الجهات التالية
  .منظمة المرأة العربية وآافة المختصين بها •
  .طارق حاتم، منسق مجموعة االقتصاد/ االستاذ الدآتور •
لبيبة بنت محمد المعولي، مدير دائرة شؤون المرأة والطفل / االستاذة الفاضلة •

  .بوزارة التنمية االجتماعية، ممثلة السلطنة في المنظمة
موزة اللمكي، مروج البلوشي، عائشة البلوشي، نصرا : (احثات المساعداتالب •

   .الطالبات بكلية الدراسات المصرفية والمالية، مسقط، سلطنة عمان) اليزيدي
آافة المسؤولين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية والمنظمات  •

 .البيانات الذين تمت مقابلتهم واالتصال بهم بهدف جمع الدولية
 

  المراجع. 11
وزارة : سلطنة عمان  . م2003 تقرير التنمية البشرية عمان .وزارة االقتصاد الوطني 

  .2003 ،الوطنياالقتصاد 
وزارة :  سلطنة عمان  .  م2004 السنوي لعام اإلحصائي الكتاب .وزارة االقتصاد الوطني 

    .2005 ، الوطنياالقتصاد 
  المالحق

  :)3.1(جدول 
  رات االقتصاديةالمؤش

نسبة   2003  2002  2001  الوحدة  المؤشر
(%) التغيير

)03/02(  
الناتج المحلي االجمالي 

  باالسعار الجارية
مليون 

ريال 
  عماني

7,670.4 7,807.0 8,342.8 6.9  

مليون   الدخل القومي االجمالي
ريال 

  عماني

7,395.4 7,505.0 7,995.8 6.5  

نصيب الفرد من إجمالي 
  الدخل القومي

ريال 
  عماني

2,984.8 2,957.4 3,430.0 16.0  

نسبة االدخار المحلي 
إلى إجمالي الناتج 

  المحلي

%  33.8  32.8  34.0  3.6  

إجمالي اإليرادات 
  الحكومية

مليون 
ريال 

  عماني

2,539.8 3,009.5 3,305.3 9.8  

نسبة إيرادات النفط 
والغاز من إجمالي 

  اإليرادات الحكومية

%  76.7  75.7  72.7  -4.0  

إجمالي االنفاق 
  الحكومي

مليون 
ريال 

  عماني

2,860.2 2,939.5 3,188.9 8.5  

  )2005(وزارة االقتصاد الوطني : المصدر
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  :)3.2(جدول 
  المؤشرات االجتماعية

نسبة   2003  2002  2001  الوحدة  المؤشر  
(%) التغيير

)03/02(  
 7.8-  2,341  2,538  2,478  العدد باأللف  إجمالي السكان

 4.7-  1,782  1,870  1,826  العدد باأللف  لعمانيونالسكان ا
السكان غير 
  العمانيين

 16.3-  559  668  652  العدد باأللف

لكل ألف من   معدل المواليد الخام
  السكان

28.4 25.6  …  -  

لكل ألف   معدل وفيات الرضع
  مولود حي

16.2 16.2  …  -  

العمر المتوقع عند 
  الوالدة

  -  …  73.80 73.80  عدد

  0.1- 628,110 616,829628,971  عدد  مدارس طالب ال
موظفو الحكومة 

  المدنيون
 3.4 123 119 114  عدد باأللف

العمانيون العاملون 
  في القطاع الخاص

  13.6  74,816  65,879 60,487  عدد

العمالة الوافدة في 
  القطاع الخاص

 25.6- 407 547 530  عدد باأللف

  )2005(وزارة االقتصاد الوطني : المصدر
  
  

  :)3.3(جدول   
التوزيع العددي والنسبي للعاملين العمانيين حسب أقسام المهن والجنس في عام 

  م2004
  المهن  المجموع  إناث  ذآور

النسبة   عدد
%  

النسبة   عدد
%  

النسبة   عدد
%  

مديرو اإلدارة العامة 
واألعمال والمستثمرون 

  العاملون

15,817  6.12  2,019  3.75  17,836  5.71  

ون في االختصاصي
المواضيع العلمية 
  والفنية واالنسانية

15,414  5.96  8,650  16.08  24,064  7.70  

الفنيون في المواضيع 
العلمية والفنية 

  واالنسانية

20,614  7.97  20,873 38.80  41,487  13.28  

  10.45  32,656  12.17  6,549  10.09  26,107  المهن الكتابية
  4.09  15,307  5.85  3,148  4.70  12,159  مهن البيع

  14.26  44,563  10.89  5,856  14.9  38,707  مهن الخدمات
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مهن الزراعة وتربية 
الحيوانات والطيور 

  والصيد

15,488  5.99  709  1.32  16,197  5.18  

مهن العمليات 
الصناعية والكميائية 
  والصناعات الغذائية

5,465  2.11  4,602  8.56  10,067  3.22  

المهن الهندسية 
  األساسية المساعدة

42,123  16.29  335  0.62  42,458  13.59  

  20.53  64,154  1.12  600  24.57  63,554  مهن غير مصنفة
  1.17  3,657  0.84  450  1.24  3,207  المهن غير المبينة

  100.00 312,446  100.00 53,791  100.00 258,655  المجموع
  )م2004(وزارة االقتصاد الوطني : المصدر

  
  
  :)3.4(جدول 

 والنسبي للعاملين العمانيين حسب أقسام النشاط االقتصادي والجنس، التوزيع العددي
  م2004

أقسام النشاط   المجموع  إناث  ذآور
النسبة   عدد  االقتصادي

%  
النسبة   عدد

%  
النسبة   عدد

%  
الزراعة والصيد 

  والحراجة
5,965  2.31  696  1.29  6,661  2.13  

  2.42  7,549  0.05  28  2.91  7,521  صيد االسماك
ين واستغالل التعد

  المحاجر
11,225  4.34  773  1.44  11,998  3.84  

  4.43  13,831  9.37  5,039  3.40  8,792  الصناعات التحويلية
إمدادات الكهرباء والغاز 

  والمياه
1,756  0.68  70  0.13  1,826  0.58  

  3.24  10,128  0.76  409  3.76  9,719  االنشاءات
تجارة الجملة والتجزئة، 
لع إصالح المرآبات والس
  الشخصية واألسرية

17,969  6.95  3,696  6.87  21,665  6.93  

  1.07  3,334  1.17  630  1.05  2,704  الفنادق والمطاعم
النقل والتخزين 

  واالتصاالت
16,262  6.29  940  1.75  17,202  5.51  

  2.25  7,042  4.48  2,408  1.79  4,634  الوساطة المالية
األنشطة العقارية 

وااليجارية وأنشطة 
  يع التجاريةالمشار

4,580  1.77  1,035  1.92  5,615  1.80  

االدارة العامة والدفاع، 
الضمان االجتماعي 

  االجباري

136,718 52.86  7,981  14.84  144,699 46,31  

  12.47  38,974  39.18 21,057  6.92  17,899  التعليم
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الصحة والعمل 
  االجتماعي

5,625  2.17  7,618  14.16  13,233  4.24  

أنشطة الخدمة 
المجتمعية واالجتماعية 

  والشخصية االخرى

1,570  0.61  372  0.69  1,942  0.62  

األنشطة التي تكون 
فيها األسرة المعيشية 

هي المستخدم 
خدمية آانت أو (

  )إنتاجية

226  0.09  277  0.51  503  0.16  

المنظمات والهيئات غير 
  الحكومية

259  0.10  12  0.02  271  0.09  

 غير آامل –غير مبين 
  يفالتوص

5,241  2.03  732  1.36  5,973  1.91  

  100.00 312,446  100.00 53,791  100.00 258,655  المجموع
  )م2005(وزارة االقتصاد الوطني : المصدر

  :)3.5(جدول 
  التوزيع العددي والنسبي للعاملين العمانيين حسب القطاع والجنس

  م2004 في عام 
  القطاع  المجموع  إناث  ذآور

 %النسبة   عدد %النسبة   عدد %النسبة   عدد
  62.63 195,699  63.29 34,045  62.50 161,654 )حكومي(عام 
  27.42  85,686  26.62 14,317  27.59  71,369  خاص
  9.23  28,848  8.42  4,531  9.40  24,317  عائلي
  0.30  947  1.28  689  0.10  258  أهلي
  0.31  980  0.31  165  0.32  815  أخرى

  0.09  286  0.08  44  0.09  242  غير مبين
  100.00 312,446  100.00 53,791  100.00 258,655  المجموع
  )م2005(وزارة االقتصاد الوطني : المصدر

  
  
  :)3.6(جدول 

  التوزيع العددي والنسبي للعاملين العمانيين حسب الحالة العملية والجنس
  م2004 في عام 

  الحالة العملية  المجموع  إناث  ذآور
 %النسبة   عدد %النسبة   عدد %النسبة   عدد

  1.89  5,898  0.64  344  2.15  5,554  صاحب عمل
  7.61  23,762  7.37  3,965  7.65  19,797  يعمل لحسابه
  90.22 281,896  91.42 49,177  89.97 232,719  يعمل بأجر

  0.19  580  0.49  264  0.12  316 يعمل بدون أجر
  0.10  310  0.08  41  0.10  269  غير مبين
  100.00 312,446  100.00 53,791  100.00 258,655  المجموع
  )م2005(وزارة االقتصاد الوطني : المصدر
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  :)7.1(جدول 
  عدد االستمارات التي تم توزيعها وجمعها لغرض المسح

  
نــــــــــــــــوع   الجهة م

  المشاريع
عــــــــــــــدد 
االســتمارات 

  الموزعة

عــــــــــــــدد 
االســـتمارات 
التــــي تــــم  

  جمعها

ــة   ــة تعبئــــ طريقــــ
  االستمارات

وزارة  1
التنميــــــــة 
  االجتماعية

وارد الـــرزق، مـــ
ــل  التأهيــــــــــ
النسوي، تربية  
نحــل العــسل،  
  رعاية الطفولة

نظرًا لوجـود عـدد مـن         6  6
هــذه المــشاريع خــارج 
العاصمة مـسقط فقـد     
ــات   ــت الجهـــــ قامـــــ
ــا   ــشرفة بتعبئتهــ المــ
ــلة   ــراف الفاضـــ بإشـــ
ممثلة السلطنة لـدى    

  المنظمة والخبير
جمعيـــــــات  2

المــــــــــرأة 
  العمانية

رياض األطفال،  
الخياطــــــــــــة 
ــصيل،  والتفــــــ

ــة  تغل ــف وتعبئ ي
التمـــور، تربيـــة 
  نحل العسل

نظرًا لوجـود عـدد مـن         6  6
هــذه المــشاريع خــارج 
العاصمة مـسقط فقـد     
ــات   ــت الجهـــــ قامـــــ
ــا   ــشرفة بتعبئتهــ المــ
ــلة   ــراف الفاضـــ بإشـــ
ممثلة السلطنة لـدى    

  المنظمة والخبير
وزارة  3

الزراعـــــــــة 
ــروة  والثـــــــ
  السمكية

تربيــــة نحــــل  
العــسل، تربيــة 

  الدواجن

 نظرًا لوجـود عـدد مـن        2  2
هــذه المــشاريع خــارج 
العاصمة مـسقط فقـد     
قامــــــت الباحثــــــات  
ــع  ــاون مـــــــ بالتعـــــــ
ــالوزارة  ــشريفين بـ المـ

  بتعبئة االستمارات
وزارة القــوى  4

  العاملة
مــــــــــــشاريع 
ــن   ــة عـ متنوعـ
ــامج   ــق برن طري

  سند

تمت التعبئة بواسـطة      1  1
ــم    ــه ت ــات، إال أن الباحث
ــذا   ــتبعاد هــــــ اســــــ
ــرره   ــشروع لتكـــ المـــ
ضــمن مــشاريع بنــك   

  التنمية
التنميـة  بنك   5

  العماني
مــــــــــــشاريع 
ــن   ــة عـ متنوعـ
ــامج   ــق برن طري
ســند وجهــات  

  أخرى

تمت التعبئة بواسـطة      10  10
الباحثات بالتعـاون مـع     

  موظفي البنك

    25  25  المجموع
  


