تمكين المرأة في قطاع النفط
والغاز في سلطنة ُعمان
(ملخص تنفيذي)

(الملخص التنفيذي)
أجــرت وزارة التعليــم العالــي بالتعــاون مــع الجمعيــة العمانيــة للخدمــات النفطيــة ( )OPALدراســة حــول تمكيــن اإلنــاث
فــي قطــاع النفــط والغــاز .تشــكل اإلنــاث فــي ســلطنة ُعمــان أقــل مــن ( )%10مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي قطــاع النفــط
والغــاز ،فــي حيــن أنهــن يشــكلن عالميــً مــا نســبته ( )%25-20مــن المنتســبين لهــذا القطــاع .كمــا تبلــغ نســبة مشــاركتهن
العمانييــن فــي هــذا القطــاع .وكان الدافــع لهــذه الدراســة هــو
فــي القطــاع الخــاص المحلــي ( )%25.4مــن إجمالــي عــدد ُ
انخفــاض معــدل توظيــف خريجــات التعليــم العالــي مقارنــة بالخريجيــن الذكــور .حوالــي ( )%85.7مــن الخريجيــن العامليــن
فــي قطــاع النفــط والغــاز هــم مهندســون )%36.6( .مــن طــاب التخصصــات الهندســية فــي الســلطنة هــم مــن اإلنــاث ،بينمــا
يمثلــن نســبة ( )%16.1فقــط مــن إجمالــي عــدد المتقدميــن لهــذا القطــاع .فــي هــذه الدراســة ،أكمــل ( )1182مــن اإلنــاث العامــات
فــي قطــاع النفــط والغــاز المســح االلكترونــي عبــر اإلنترنــت بمعــدل اســتجابة بلغــت ( .)%68وقــد أشــارت النتائــج إلــى مــا يلي:
• انجــذاب العامــات الشــابات للمزايــا ذات العالقــة باألمومــة واألســرة )%89.2( :مــن العامــات فــي هــذا القطــاع يبلغــن
( )39ســنة أو أصغــر ،و( )%69منهــن متزوجــات ،ولديهــن مــا معدلــه ( )2.28طفــل لــكل امــرأة .يشــعر ثلثــا اإلنــاث بعــدم الرضــا
عــن مــدة إجــازة األمومــة ،كمــا أفــاد ( )%50منهــن بــأن عامــات  /خــدم المنــازل هــم مــن مقدمــي الرعايــة الرئيســيين ألطفالهن.
ابــدى ( )%43.3مــن اإلنــاث عــدم رضاهــن عــن المــادة التــي تحــدد عــدد إجــازات األمومــة بثــاث مــرات كحــد أقصــى مــع صاحــب
العمــل الواحــد فــي قانــون القــوى العاملــة .وكانــت المزايــا الثــاث التــي حصلــت علــى أعلــى قــدر بالنســبة لإلنــاث مقارنــة
بالمزايــا األخــرى هــي زيــادة إجــازة األمومــة ،والعمــل بــدوام جزئــي /ســاعات العمــل المرنــة ،والترقــي إلــى المناصــب العليــا.
• الرغبــة فــي االنتقــال إلــى مناطــق االمتيــاز بشــروط :فــي الوقــت الحالــي تقــل نســبة النســاء العامــات فــي مواقــع
االمتيــاز عــن ( )%2.7مــن مجمــوع العامليــن فيهــا ،لكــن ( )%29.5مــن النســاء اللواتــي يعملــن حال ًيــا فــي الوظائــف المكتبيــة
علــى اســتعداد لالنتقــال إلــى مناطــق االمتيــاز بشــرط توفيــر المخططــات والمرافــق المناســبة لعملهــن فــي ظــروف تلــك
المناطــق.
• الحاجــة لمزيــد مــن اإلنــاث فــي المناصــب العليــا :حاليــا تشــكل اإلنــاث مــا نســبته ( )%4.2مــن المناصــب اإلداريــة.
لــذا يعتقــد أكثــر مــن ( )%70مــن اإلنــاث أن هنــاك حاجــة للمزيــد منهــن فــي مناصــب اإلدارة العليــا .كمــا أن ( )%68مــن اإلنــاث
المســتقيالت مــن القطــاع قمــن بالتقــدم لوظائــف داخليــة بالشــركات ،ولكــن لــم يتــم اختيارهــن لتلــك الوظائــف.
• ارتفــاع معــدل الرضــا وتشــجيع بيئــة العمــل )%84.8( :مــن النســاء راضيــات عــن مــكان عملهــن .كمــا يعتقــد ( )%80منهن
أن وظائفهــن مناســبة لإلنــاث .أكثــر مــن ( )%80مــن اإلنــاث يقيمــن أدائهــن ضمــن الـــ( )%15األعلــى ،و( )%70منهــم يعتقــدن أن
أقرانهــن مــن الذكــور ســيق ّيمونهم ضمــن الـــ( )%15األعلــى مــن الموظفيــن.
• تدابيــر معينــة لإلنــاث المســتقيالت :احتماليــة اســتقالة اإلنــاث فــي المهــن المرتبطــة بالمحاســبة والتمويــل،
والحاصــات علــى درجــة البكالوريــوس ،خــال أول ثــاث ســنوات مــن العمــل أعلــى مقارنــة ببقيــة اإلنــاث .أمــا التدابيــر التــي
يمكــن أن تمنــع اإلنــاث مــن االســتقالة وفقــً آلرائهــن ،يمكــن ترتيبهــا كاآلتــي :المزيــد مــن فــرص التقــدم الوظيفــي ،وإدارة
أفضــل ،والمزيــد مــن فــرص التدريــب والتطويــر.

