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مـقــدمـــة

ثورة  العاملية من  املتغريات  ما فر�سته  والتنمية وخا�سة يف ظل  للنمو  العوامل احلاكمة  اإحدى  واملعرفة  املعلومات  اأ�سبحت 

املعلومات واالت�ساالت. وقد ا�ستدعت هذه التطورات تعاظم االجتاه نحو اإنتاج ون�سر وتداول البيانات، لذا تعد عملية اإتاحة 

البيانات واملعلومات اأحد املهام الرئي�سية للمركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات وذلك الإمداد املجتمع العماين باالإح�ساءات 

الر�سمية التي تعك�ض اأحوال املواطنني واأو�ساعهم االقت�سادية واالجتماعية بال�سكل الذي يخدم القرار التنموي وال�سيا�سات 

العامة بال�سلطنة.

الوطنية،  وامل�سوح  الر�سمية،  االإح�ساءات  واقع  ِمن  ُمتعمقة  حتليلية  قراءات  اإعداد  على  التقارير  من  ال�سل�سلة  هذه  تعتمد 

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

اإتاحة البيانات الر�سمية لدعم �سانع القرار، والقطاع اخلا�ض، واملُجتمع العماين ب�سفة عامة. 

حقائق هامة

العــدد الثالث  -  �سبتمرب 2013

وطنيا
1
عامليا امل�ؤ�شر 

منهم 
224.006 عامل لعام 2012م، %91 

.
2

ن�ساء

52 مليون �سخ�ض، 83% منهم ن�ساء عام 

2010م.

1- اأعداد العمالة املنزلية

155% بني عامي 1993م-2010م. 60% بني عامي 1995م-2010م. 2- ن�سبة الزيادة يف اأعداد العمالة املنزلية  

اأندوني�سيا: 23.628 عامل

الهند: 21.992 عامل

الفلبني: 8.000 عامل

بنغالدي�ض: 5.375 عامل

 21.4 الهادي:  واملحيط  اآ�سيا  منطقة 

مليون عامل

اأمريكا الالتينية: 19.6 مليون عامل

قارة اأفريقيا: 5.2 مليون عامل

ال�سرق االأو�سط: 2.1 مليون عامل

3- الدول امل�سدرة للعمالة املنزلية  عام 

2010م

امل�سدر : 

ILO: Global and regional estimates on domestic workers، Domestic Work Policy Brief No. 4 )Geneva،1 2011  -1

2- وزارة القوى العاملة، الن�سرة ال�سهرية ملوؤ�سرات القوى العاملة الوطنية، نهاية دي�سمرب 2012.
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1- تطور  اأعداد العمالة املنزلية )2010-2012م( 

يف  املنزلية  العمالة  اأعداد   يف  الزيادة  ن�سبة  هي    %25  

معدل  اأن  حني  يف  و2012م  2010م  عامي  بني  ال�سلطنة 

الزيادة يف اأعداد االأ�سر بلغ 5% فقط خالل الفرتة نف�سها.

العمالة  اإجمايل  من   %16 حوايل  املنزلية  العمالة  �سكلت   

الوافدة يف نهاية عام 2012م.

نتـائـج هـامــة

  23% من االأ�سر املعي�سية العمانية ت�ستخدم عمالة 

منزلية ح�سب تعداد 2010م .

عمالة  لديها  الوافدة  املعي�سية  االأ�سر  من   %2   

منزلية .

 

2- خ�سائ�ض االأ�سر املعي�سية التي ت�ستقدم العمالة 

املنزلية  )2010(

يوجد 120 عامل منزيل لكل مئة اأ�سرة عمانية.  

نحو 37% من االأ�سر العمانية يف حمافظة م�سقط ت�ستقدم   

يف  العمانية  االأ�سر  من   %14 فقط  بينما  منزلية،  عمالة 

حمافظة �سمال ال�سرقية لديها عمالة منزلية.

�سكل )1(: تطور اأعداد العمالة املنزلية )2010-

2012م(
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 الف نسمة

امل�سدر : وزارة القوى العاملة، الن�سرة ال�سهرية ملوؤ�سرات القوى العاملة الوطنية 

نهاية دي�سمرب 2010م/2011م/2012م.

�سكل )2(:ن�سب االأ�سر التي لديها عمالة منزلية بكل 

حمافظة

متوسط  
سلطنة عمان 

 % 23

ن�سب الزيادة يف اأعداد االأ�سر ويف اأعداد العمالة 

املنزلية بني عامي 2010-2012م

العمالة املنزلية 2012

%25%5

2012 20102010 االأ�سر

العاملة  القوى  وزارة  تعرفها  التي  هي  املنزلية  العمالة 

بفئة اخلدمات ال�سخ�سية وت�سمل كل من :)عامل منزل، 

خ�سو�سي،  �سيارة  �سائق  زراعي،  عامل  اأطفال،  مربية 

مهن اأخرى(
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نتـائـج هـامــة

خروج املراأة للعمل ال يعد �سببًا اأ�سا�سيًا يف اإزدياد    

اأعداد العمالة املنزلية، حيث اأن االأ�سر التي تكون 

فيها الزوجة عاملة ت�سكل 35 % فقط من اإجمايل 

االأ�سر العمانية التي لديها عمالة منزلية.

ال توجد فروقات وا�سحة يف متو�سط عدد العمالة    

املنزلية يف االأ�سر مهما اختلفت خ�سائ�ض االأ�سر 

امل�ستقدمة.

3-خ�سائ�ض العمالة املنزلية )2010(

 : املحافظات  ح�سب  • توزيعهم 
حمافظة  يف  يتواجدون  املنزلية  العمالة  خم�سي  من  اأكرث   

م�سقط.

لتواجد   ن�سبة  اأقل  والو�سطى  م�سندم  حمافظتي  �سجلت   

االأ�سر وبالتايل العمالة املنزلية.  

: واجلن�ض  العمر  ح�سب  • توزيعهم 
91% من العمالة املنزلية هم من االإناث.  

ما يزيد عن ن�سف العمالة املنزلية 54.7% هي من الفئة   

العمرية )30-44(�سنة.

�سكل )3(: التوزيع الن�سبي للعمالة املنزلية ح�سب 

املحافظات عام 2010م 

�سكل )4(: التوزيع الن�سبي للعمالة املنزلية ح�سب  

الفئات العمرية واجلن�ض عام 2010م

كل 100 اأ�سرة بها اأ�سخا�ض ذوي اإعاقة لديها يف املتو�سط 

122عامل منزيل

املتو�سط  يف  لديها  عامالت  ن�ساء  بها  اأ�سرة   100 كل 

118عامل منزيل

كل 100 اأ�سرة بها اأطفال دون �سن اخلام�سة من العمر، 

لديها يف املتو�سط 115 عامل منزيل

لديها        فاأكرث(  �سنة   60( ال�سن  كبار  بها  اأ�سرة   100 كل 

يف املتو�سط 127 عامل منزيل

ترخي�ض ا�ستقدام عمال املنازل يف حاالت اال�ستحقاق اخلا�سة 

االإناث )�سائقة، طباخة،   ا�ستقدام  اأكرب عند  ت�سهيالت  يعطي 

دخل  يقل  ال  اأن  ي�سرتط  حيث  م�سابهة(  مهنة  اأي  اأو   ، مربية 

من  االأول  العامل  ا�ستقدام  عند  عمانيا  رياال   350 عن  الفرد 

االإناث، كما يحق للزوج والزوجة اللذين يكون جمموع دخلهما 

500 ريال عماين ا�ستقدام عاملة منزل واحدة، يف حني ي�سرتط 

عند ا�ستقدام  عامل منزل )من الذكور( اأن ال يقل دخل املوظف 

عن 700 ريال عماين، وال يجوز دمج راتبي الزوج والزوجة لهذا 

الغر�ض.

)http://www.oman.om(  :امل�سدر

متو�سط عدد العمالة املنزلية لكل اأ�سرة ح�سب 

خ�سائ�ض االأ�سرة 2010م
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: اجلن�سيات  ح�سب  • توزيعهم 

: التعليمية  احلالة  ح�سب  • توزيعهم 
حوايل71% من العمالة املنزلية ال يحملون اأي موؤهل تعليمي.  

حيث  من  املنزلية  العمالة  من  اجلن�سني  بني  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   

امل�ستويات التعليمية.

: الزواجية  احلالة  ح�سب  • توزيعهم 
اأو �سبق لهم الزواج وبن�سب  حوايل 78% من العمالة املنزلية متزوجون   

متقاربة جدا بني اجلن�سني. 

نتـائـج هـامــة

ت�سكل العمالة املنزلية من اجلن�سيتني الهندية واالندوني�سية  ما   

ن�سبته %62.5.

حيث  الفلبينيات،  العامالت  ا�ستقدام  على  االأ�سر  اإقبال  زاد   

ارتفعت ن�سبتهن اإىل 12% عام 2010م بعد اأن كانت ت�سكل %5 

فقط ح�سب تعداد 2003م.

ا�ستقدام  عند  العايل  التعليمي  املوؤهل  ت�سرتط  ال  االأ�سر  اأغلب   

العمالة اإال يف بع�ض احلاالت على �سبيل املثال)مربية اأو ممر�سة 

باملنازل ال يحملون يف  للعمل  املتقدمني  اغلب  اأن  خا�سة(. كما 

العادة موؤهالت تعليمية عالية.

�سكل )6(:التوزيع الن�سبي للعمالة املنزلية ح�سب احلالة 

التعليميةعام 2010م

�سكل )7(:التوزيع الن�سبي للعمالة املنزلية ح�سب احلالة 

الزواجية عام 2010م
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�سكل )5(: التوزيع الن�سبي للعمالة املنزلية ح�سب اجلن�سية 

واجلن�ض لعام 2010م

حوايل ثلث العمالة املنزلية يف ال�سلطنة عام 2010م هي من اجلن�سية االندوني�سية ، ونحو 30% من اجلن�سية الهندية.  

46% من العاملني الذكور هم من اجلن�سية الهندية تليها اجلن�سية البنغالية.  

اإناثذكور
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