
3



5



7

ال�صفحة املو�صــــــــــوع

1 متهيد

2 مقدمة

4 الو�سع الدميوغرايف للم�سنني

4 امل�سنون على م�ستوى ال�سلطنة

5 التوزيع اجلغرايف للم�سنني

8 اخل�سائ�ص االجتماعية للم�سنني

8      احلالة الزواجية

8      عالقة امل�سنني برب االأ�سرة

10 احلالة التعليمية للم�سنني

12 امل�سنون واالإعاقة

16 امل�سنون و�سوق العمل

16 العالقة بقوة العمل

17 احلالة العملية للم�سنني

18 امل�سنون امل�ستغلون وقطاع العمل

19      امل�سنون امل�ستغلون واالأن�سطة االقت�سادية

الفهر�س

أ



8

ال�صفحة املو�صــــــــــوع

21 امل�سنون امل�ستغلون واملهن

23 اخلال�سة

25 املالحق

تابع الفهر�س

ب



ج9

فهر�س اجلداول 

ال�صفحةعنوان اجلدولالرقم

1

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ح�سب النوع خالل الفرتة )1993 - 

2010م(

5

2

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ح�سب املحافظات والنوع خالل الفرتة 

)1993 - 2010م(

6

3

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة احل�سرية والنوع خالل 

الفرتة )1993 - 2010م(

7

4

التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة الزواجية والنوع  

خالل الفرتة )1993 - 2010م(

8

5

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ح�سب العالقة برب االأ�سرة والنوع  

خالل الفرتة )1993 - 2010م(

9

6

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة التعليمية والنوع خالل 

الفرتة )1993 - 2010م((

10

7

)7- اأ(: ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ذوي العاهات عام 1993م

)7- ب(: ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ذوي ال�سعوبات عام 

2003م

)7- ج(: ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ذوي االإعاقات عام 2010م

8

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( واملعاقون منهم وفق املحافظات عام 

2010م

14

9

)9- اأ(: التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( ذوي العاهات ح�سب 

اأ�سباب العاهة والنوع عام 1993م

)9- ب(: التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( ذوي ال�سعوبات 

ح�سب اأ�سباب ال�سعوبة والنوع عام 2003م.

)9- ج(: التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( ذوي االإعاقات ح�سب 

اأ�سباب االإعاقة والنوع عام 2010م

12

13

13

14

15

15



د10

فهر�س اجلداول 

ال�صفحةعنوان اجلدولالرقم

10

ال�سكان العمانيون )60 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة العملية والنوع خالل 

الفرتة )1993 - 2010م(

17

11

التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( امل�ستغلني ح�سب احلالة العملية 

والنوع خالل الفرتة  )1993 -2010م(

18

12

التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث ( امل�ستغلني ح�سب قطاع العمل 

والنوع خالل الفرتة ) 1993م - 2010م(

19

13

التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( امل�ستغلني ح�سب اأق�سام 

الن�ساط االقت�سادي والنوع  خالل الفرتة ) 1993م - 2010م(

20

14

التوزيع الن�سبي للعمانيني )60 �سنة فاأكرث( امل�ستغلني ح�سب اأق�سام املهن 

والنوع االجتماعي خالل الفرتة )1993-2010م(

22



1

متهيد

اإن حتقيق التوازن بني النمو ال�سكاين ومتطلبات التنمية امل�ستدامة يف اأي جمتمع ي�سمن احلياة 

الكرمية لل�سكان ويرتقي بقدراتهم ويو�سع خياراتهم ويرفع من م�ستوياتهم وم�ساهمتهم يف 

اأو�ساع املجتمع املختلفة بالدرا�سة  التوازن تق�سي  تقدم املجتمع ككل. ويتطلب حتقيق هذا 

املجاالت  يف  االجتماعي  الن�سيج  ي�سهدها  التي  والتطورات  التغريات  على  للتعرف  والتحليل 

احلياتية املختلفة، وتلم�ص التحديات والعقبات التي يواجهها ال�سكان حاليا اأو م�ستقبال.

من  املتوفرة  البيانات  قاعدة  ا�ستثمار  الدرا�سات  من  ال�سل�سلة  هذه  ت�ستهدف  هنا  ومن 

التعدادات العامة لل�سكان والتي اأجريت يف ال�سلطنة يف االأعوام 1993م و2003م و2010م يف 

التعرف على اأهم �سمات وخ�سائ�ص املجتمع العماين ومتابعة تغريها وتطورها عرب التعدادات 

هي:  اأ�سا�سية  مو�سوعات  ثمانية  تتناول  ق�سرية  و�سفية  درا�سات  خالل  من  وذلك  الثالث 

الرتكيب العمري، واالأطفال، وال�سباب، وامل�سنون، واخل�سائ�ص التعليمية، والقوى العاملة، 

واحلالة الزواجية، واخل�سوبة. 

باأ�سلوب  العماين  املجتمع  خ�سائ�ص  ا�ستعرا�ص  يف  وفقت  قد  ال�سل�سلة  هذه  تكون  اأن  اآملني 

�سل�ص ميّكن عامة القراء من االنتفاع مبا ورد فيها .
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مقدمة

التي  يعد كرب ال�سن من مراحل العمر الطبيعية التي مير بها االإن�سان والتي لها متطلباتها 

تفر�سها التغريات اجل�سدية وما يرافقها من تغريات يف �سحة املرء وقدراته، فقد قال اهلل 

تعاىل: ”اهلل الذي خلقكم من �سعف ثم جعل من بعد �سعف قوة ثم جعل من بعد قوة �سعفا 

و�سيبة يخلق ما ي�ساء وهو العليم القدير” �سورة الروم/ اآية:54.

يف  وال�سيما  العمرية  املرحلة  هذه  يف  االأفراد  على  للداللة  امل�ستخدمة  امل�سطلحات  تتعدد 

الوثائق الدولية، فهي ت�سمل كبار ال�سن، وامل�سنني، واالأكرب �سنا وفئة العمر الثالثة وال�سكان 

يف �سن ال�سيخوخة، كما اأطلق م�سطلح فئة العمر الرابعة للداللة على االأ�سخا�ص الذين يزيد 

عمرهم على ثمانني عاما. والأغرا�ص اإح�سائية بحته حددت �سعبة االإح�ساء باالأمم املتحدة 

اأعمار امل�سنني  بالفئة العمرية )60 فاأكرث (1.

املتقدمة ب�سفة  العامل  امل�سنني يف دول  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  الدميوغرافية  االإح�ساءات  وت�سري 

دفع  الذي  االأمر  توقع احلياة،  وارتفاع معدالت  بها  ن�سب اخل�سوبة  نتيجة النخفا�ص  عامة 

اإيالء ال�سيا�سات املعنية بهذه الفئة ال�سكانية اهتماما متزايدا.  منظومة االأمم املتحدة اإىل 

العاملية  اجلمعية  تنظيم  ب�ساأن   52/33 القرار  العامة  اجلمعية  اتخذت  1978م  عام  ففي 

لل�سيخوخة بغية و�سع خطة عمل دولية ت�ستهدف تلبية احتياجات امل�سنني ومتطلباتهم. وبناء 

على هذا القرار، عقدت اجلمعية العاملية االأوىل لل�سيخوخة يف فيينا عام 1982م، واعتمدت 

خطة عمل فيينا الدولية التي كانت مبثابة اأول وثيقة عاملية ُتعنى بامل�سنني. ويف هذا االإطار 

اأكتوبر من كل عام يومًا دوليا لالحتفال  االأول من  العامة لالأمم املتحدة  اعتربت اجلمعية 

بامل�سنني.

وذلك  للم�سنني  القيمة  امل�ساهمات  كافة  على  ال�سلطنة  فيها  العربية مبا  الدول  اأكدت  ولقد 

بهدف اإثارة الوعي والدفع نحو حتقيق االجنازات يف جمال رعايتهم. وقد حظي امل�سنني يف 

وتوؤمن  التي ت�سمن حقوقهم  والقوانني  الت�سريعات  باهتمام كبري، فقد �سنت  �سلطنة عمان 

1- األمم املتحدة، 2009، مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن )التنقيح 2(، السلسلة ميم، العدد 67/التنقيح 2، نيويورك
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لهم احلياة الكرمية ومنها قانون ال�سمان االجتماعي وقانون تقاعد موظفي اخلدمة املدنية و 

قانون التاأمينات االجتماعية، وغريها.

وُيعد توفري البيانات االإح�سائية حول حجم هذه الفئة اأمرًا ذا اأهمية من اأجل �سمان ح�سن 

تخطيط و�سمول اخلدمات الرعائية املقدمة لهم. وقد وفرت التعدادات ال�سكانية التي نفذت 

يف ال�سلطنة واآخرها عام 2010م قاعدة بيانات حمدثة عن امل�سنني، وهو امل�سطلح الذي �سيتم 

االعتماد عليه يف هذه الدرا�سة التي ت�ستهدف اإلقاء ال�سوء على خ�سائ�ص امل�سنني العمانيني 

عام 2010م ومقارنتها بعامي 1993م و 2003م. وتت�سمن هذه الدرا�سة ا�ستعرا�ص الو�سع 

الدميوغرايف للم�سنني، وخ�سائ�سهم االجتماعية املتمثلة يف حالتهم الزواجية وموقعهم يف 

تركيبة االأ�سرة العمانية، وحالتهم التعليمية، ون�سبة انت�سار االإعاقة بينهم وجماالتها واأ�سبابها، 

وحالة الن�ساط االقت�سادي لهذه الفئة لتنتهي بخال�سة موجزة تت�سمن �سورة اإح�سائية لهم 

عام 2010م.
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2- وزارة االقتصاد الوطني ، 2011م، الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد 39، مسقط، ص365.

3- وزارة االقتصاد الوطني ، 1999م، الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد 28، مسقط، ص465.

4- املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2012م،  دراسة التركيب العمري، مسقط.

الو�صع الدميوغرايف للم�صنني

امل�صنون على م�صتوى ال�صلطنة:

من  العمانيني  لل�سكان  املتوقع  العمر  معدل  ارتفاع  اإىل  لل�سكان  احليوية  االإح�ساءات  ت�سري 

67.1 �سنة عام 1993م لي�سل اإىل نحو 76.1 �سنة عام 2010م2 مرورا بـ 74.2 �سنة عام 

2003م3، االأمر الذي انعك�ص على ارتفاع طفيف يف ن�سبة امل�سنني من جملة ال�سكان العمانيني 

من حوايل 4.8% عام 1993م )71272 ن�سمة( اإىل 5.0% عام 2003م ) 88961 ن�سمة ( 

و 5.2% عام 2010م )101145 ن�سمة (، اأي بزيادة �سنوية بلغت يف املتو�سط 2.5% ن�سمة.

اأو�سح  العمر  بيانات  التحقق من جودة  اأن  اإذ  الواقع  ذلك يف  اأعلى من  امل�سنني  ن�سبة  ولعل 

وجود اأخطاء يف االإدالء ببيانات العمر يف التعدادات الثالثة وال�سيما بني االإناث، واإن كانت 

هذه االأخطاء يف اأعلى م�ستوياتها عام 1993م ويف اأدنى م�ستوياتها عام 2010م4. وتعود هذه 

كانوا  وبالتايل  ميالدهم  تاريخ  يجهلون  غالبيتهم  يف  امل�سنني  اأن  اإىل  جمملها  يف  االأخطاء 

يقومون يف التعداد بتقريب اأعمارهم، وغالبا ما يكون هذا التقدير خاطئا وال�سيما بالن�سبة 

للن�ساء. 

االأمر الثابت من مقارنة بيانات العمر للتعدادات ال�سكانية الثالثة يف ال�سلطنة هو اأن املجتمع 

يف عام 2010م اأ�سبح اأقل فتوة عما كان عليه قبل �سبعة ع�سر عامًا، وهذا التغري الدميوغرايف 

انعك�ص اإيجابا على ارتفاع ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل )15 - 64( �سنة، اإال اأن انعكا�سه على 

التغري  اأثر هذا  للغاية. وقد ظهر  العمانيني كان حمدودا  ال�سكان  اإجمايل  ن�سبة امل�سنني من 

ب�سكل جلي يف انخفا�ص موؤ�سر ن�سبة اإعالة امل�سنني اإىل 9 عام 2010م مقارنة بحوايل 11 فردًا 

من امل�سنني معاال من قبل الفئة العمرية )15 - 59( �سنة عام 1993م، كما ارتفع موؤ�سر تعّمر 

ال�سكان اإىل حوايل 15 فردًا من امل�سنني يف مقابل كل مائة طفل عماين دون �سن اخلام�سة 

.
ع�سر عام 2010م مقارنة بحوايل 10 عام 1993م
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جميع  يف  االإناث  نظرائهم   عدد  يفوق  امل�سنني  الذكور  عدد  اأن   )1( اجلدول  من  ويالحظ 

التعدادات، مما اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة النوع بينهم اإىل 109 ذكرًا لكل مائة اأنثى عام 1993م 

و 113 يف عام 2003م ليعود فينخف�ص اإىل 104 عام 2010م يف داللة على اأن بيانات العمر 

للم�سنني يف تعداد 2010م اأف�سل عن التعدادين ال�سابقني. فمن املعروف اأن الن�ساء يع�سن 

مقارنة  لالإناث  املتوقع  العمر  معدل  ارتفاع  عليه  يوؤكد  ما  وهذا  الذكور،  من  اأطول  الأعمار 

اأن  وذلك  احلقيقة  هذه  مع  يتفق  ال  التعداد  يف  للنوع  وفقًا  امل�سنني  حجم  اأن  غري  بالذكور، 

ْلن اإىل ت�سغري اأعمارهن عند االإدالء ببيانات العمر يف التعدادات وامل�سوح االأ�سرية،  الن�ساء ميمَ

وال يخت�ص هذا بال�سلطنة واإمنا هي ظاهرة ملحوظة يف كافة دول العامل.

جدول )1(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ح�سب النوع خالل الفرتة )1993 - 

2010م(

التوزيع اجلغرايف للم�صنني:

يقطنون  العمانيني  امل�سنني  اأن خم�ص  املدرجة يف جدول )2(  التعدادات  بيانات  من  يت�سح 

يف حمافظة �سمال الباطنة يليها يف الرتتيب حمافظة م�سقط، يف حني ا�ستقطبت حمافظة 

الو�سطى حوايل 1% فقط منهم، مما ي�سري اإىل تقارب التوزيع الن�سبي للم�سنني مع التوزيع 

الن�سبي لل�سكان العمانيني يف هذه التعدادات.

النوع
نسبة الزيادة خالل 2010م2003م1993م

)1993 -2010م(
النسبة من جملة العمانيين

199320032010%العدد%العدد%العدد

3716152.14724253.15147750.92.04.95.25.2ذكور

3411147.94171946.94966849.12.34.74.75.1إناث

71272100.088961100.0101145100.02.14.85.05.2المجموع

املصدر: بيانات تعداد1993م و2003م و2010م.
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جدول )2(: ال�سك�ن العم�نيون)60 �سنة ف�أكرث( ح�سب املح�فظ�ت والنوع خالل الفرتة 

)1993-2010م(

وي�سري اجلدول )م-2( اإىل اأن عدد امل�سنات العمانيات  يف تعداد 1993م يفوق عدد نظرائهن 

اأن  اأو�سح  اأن تعداد 2003م  الرجال يف كل من حمافظة م�سقط وظفار والداخلية، يف حني 

نظرائهن  اأعداد  العمانيات  امل�سنات  عدد  فيها  جتاوز  التي  الوحيدة  هي  م�سقط  حمافظة 

الذكور. ويف التعداد االأخري ارتفع عدد امل�سنات مقارنة بنظرائهن الذكور يف ثالث حمافظات 

هي م�سقط وظفار والظاهرة.

اإىل  بيانات تعداد 2010م ت�سري  ال�سن وفق احلالة احل�سرية، فاإن  لتوزيع كبار  بالن�سبة  اأما 

اأن حوايل ثلثي امل�سنني العمانيني يقطنون املناطق احل�سرية، حيث يالحظ من اجلدول )3( 

اأن ن�سبة امل�سنني ارتفعت يف احل�سر اإىل حوايل 66% عام 2010م مقارنة بحوايل 61% عام 

2010م2003م1993مالمحافظة
النسبة*المجموعإناثذكورالنسبة*المجموعإناثذكورالنسبة*المجموعإناثذكور

13.515.514.53.514.817.015.83.716.017.816.94.2مسقط

7.18.37.64.47.58.37.94.67.78.48.05.0ظفار

1.91.61.85.71.71.31.66.81.81.41.67.5مسندم

2.21.72.04.11.81.51.63.81.91.71.84.3البريمي

13.314.513.95.013.013.913.45.113.613.913.75.2الداخلية

21.919.620.85.021.820.721.25.421.120.420.75.4شمال الباطنة

12.912.612.85.313.012.012.55.212.611.612.15.2جنوب الباطنة

9.99.39.65.99.49.09.25.88.88.58.75.6جنوب الشرقية

9.28.68.96.29.08.38.76.38.47.98.16.1شمال الشرقية

7.17.27.15.06.77.06.95.66.77.47.16.0الظاهرة

 1.01.01.05.51.41.21.36.61.40.71.26.5الوسطى

100.0100.0100.04.8100.0100.0100.05.0100.0100.0100.05.2المجموع

املصدر: بيانات تعداد 1993م و2003م و2010م.

* النسبة من إجمالي السكان العمانيني بكل محافظة
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 2010م مقارنة بحوايل 61% عام 2003م و 59% عام 1993م، ويعود ذلك يف االأ�سا�ص اإىل 

اإرتفاع ن�سبة التجمعات احل�سرية يف ال�سلطنة .

جدول )3(: ال�سك�ن العم�نيون)60 �سنة ف�أكرث( ح�سب احل�لة احل�سرية والنوع خالل 

الفرتة )1993-2010م(

الحالة 
الحضرية

2010م2003م1993م

المجموعالقرىالحضرالمجموعالقرىالحضرالمجموعالقرىالحضر

216521550937161282871895547242335591791851477ذكور

206951341634111257851593441719333531631549668إناث

4234728925712725407234889889616691234233101145المجموع

59.440.6100.060.839.2100.066.233.8100.0النسبة

املصدر: بيانات تعداد 1993م و2003م و2010م.
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املصدر: بيانات تعداد 1993م و2003م و2010م.

اخل�صائ�س االجتماعية للم�صنني

احلالة الزواجية:

وال�سيما  امل�سنني  بني  االأرامل  ن�سبة  انخف�ست  العمانيني  ال�سكان  بني  احلياة  اأمد  ارتفاع  مع 

الذكور عام 2010م مقارنة بعام 1993م لرتتفع معها ن�سبة املتزوجني من حوايل 56.8% عام 

1993م اإىل حوايل 63.5% عام 2010م. واأخذا بعني االعتبار اأن ن�سبة الرتمل بني الن�ساء هي 

متقاربة اإىل حد بعيد بني تعدادي 2003 و2010م، فاإن ارتفاع ن�سبة املتزوجني من امل�سنني 

وال�سيما الذكور قد يعود اإىل اأن الن�ساء هن اأقل ميال الإعادة الزواج بعد الرتمل خ�سو�سا واأن 

ال�سن يعترب عاماًل حا�سمًا يف هذا املو�سوع.

جدول )4(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( ح�سب احل�لة الزواجية والنوع 

خالل الفرتة )1993-2010م(

عالقة امل�صنني برب االأ�صرة:

اأظهرت نتائج التعدادات الثالثة اأن ن�سف امل�سنني العمانيني هم اأرباب اأ�سر، وباخل�سو�ص 

الذكور منهم اإذ ارتفعت ن�سبتهم من حوايل 82% عام 1993م اإىل حوايل 87% عام 2010م 

 %12 حوايل  اإىل   %16 من  اأ�سرهن  يرتاأ�سن  كن  الالتي  امل�سنات  ن�سبة  انخف�ست  حني  يف 

الحالة الزواجية
2010م2003م1993م

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
3.61.42.53.11.22.22.30.91.6لم يسبق له الزواج

80.730.856.884.236.561.886.839.363.5متزوج

5.99.27.54.37.96.03.56.95.2مطلق

9.556.031.88.352.328.97.452.929.7أرمل

0.32.61.40.12.21.10.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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يف الفرتة ذاتها، لرتتفع يف املقابل ن�سبة االأمهات امل�سنات الالتي يع�سن يف اأ�سر اأحد اأبنائهن/

بناتهن من حوايل 38% اإىل حوايل 41% خالل الفرتة نف�سها .

جدول )5(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ح�سب العالقة برب الأ�سرة والنوع  

خالل الفرتة )1993-2010م(

العالقة برب األسرة
2010م2003م1993 م

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
81.916.050.382.615.251.086.611.950.0رب األسرة

0.820.210.11.624.412.30.529.014.5زوج / زوجة

0.10.20.10.10.10.10.10.10.1ابن / بنت

0.10.10.10.10.10.10.10.40.3زوجة ابن/ زوج بنت

9.137.722.89.036.421.87.640.623.8أب / أم

1.62.82.21.32.41.81.21.71.5أخ / أخت

جد / جدة
5.321.713.2

1.06.73.70.75.22.9

3.613.28.12.710.46.5قرابة أخرى

1.11.31.20.81.61.20.20.50.4ال يوجد قرابة

املصدر:بيانات تعداد 1993م و2003م و2010م.
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احلالة التعليمية للم�صنني

اإىل  العمانيني من حوايل 91% عام 1993م  امل�سنني  االأمية بني  ن�سبة  انخفا�ص  بالرغم من 

حوايل 77% عام 2010م اإال اأن هذه الن�سبة الزالت مرتفعة. وي�سكل امل�سنون االأميون حوايل 

43% من اإجمايل العمانيني االأميني يف ال�سلطنة عام 2010م مقارنة بحوايل 21% و 32% عامي 

اأن  اإذ  الن�ساء امل�سنات  انت�سار بني  اأكرث  اأن االأمية  1993م و 2003م على الرتتيب. ويالحظ 

حوايل 91% منهن اأميات مقارنة بحوايل 63% من نظرائهن الرجال.

اأما بالن�سبة حلملة املوؤهالت التعليمية املختلفة من امل�سنني، فقد اأو�سحت البيانات املدرجة يف 

اجلدول )6( اأن حوايل 5% من امل�سنني العمانيني يحملون موؤهال دون اجلامعي عام 2010م 

غالبيتهم من الذكور مقارنة باأقل من 1% عامي 1993م و 2003م. كما ارتفعت ن�سبة حملة 

املوؤهالت اجلامعية باأنواعها من امل�سنني العمانيني اإىل 1.4% عام 2010م مقارنة باأقل من 

0.5% يف التعدادين ال�سابقني. 

جدول )6(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ح�سب احل�لة التعليمية والنوع خالل 

الفرتة )1993 - 2010م(

الحالة التعليمية
2010م2003م1993م

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
75,193.583.862.990.876.6 84.497.590.7أمي

14.21.38.020.23.412.326.36.816.7يقرأ ويكتب

0.60.20.43,00.71,98.61.95.2مؤهل دون الجامعي
0.10.00.10,90.20.62.20.41.4مؤهل جامعي فأعلى*

0.60.90.80.82.31.50.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

* يشمل مؤهل الدبلوم ما بعد املدرسي فأعلى
املصدر:بيانات تعداد 1993م و2003م و2010م.
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بعيد  اإىل حد  يتوافق  االأميني  العمانيني  للم�سنني  الن�سبي  التوزيع  فاإن  لتعداد 2010م  ووفقا 

مع التوزيع الن�سبي لل�سكان العمانيني على حمافظات ال�سلطنة. فقد تبني اأن حوايل 22% من 

امل�سنني العمانيني االأميني هم من �سكان حمافظة �سمال الباطنة، وحوايل 14% هم من �سكان 

حمافظة م�سقط ومثلهم من �سكان حمافظة الداخلية، وحوايل 13% هم من �سكان حمافظة 

من  هم   %8 وحوايل  ال�سرقية،  �سمال  حمافظة  �سكان  من  هم   %9 وحوايل  الباطنة،  جنوب 

�سكان حمافظة جنوب ال�سرقية،  وحوايل 7.5% هم من �سكان حمافظة ظفار، وحوايل %7 

هم من �سكان حمافظة الظاهرة، وحوايل 2% هم من �سكان حمافظة الربميي ومثلهم من 

�سكان حمافظة م�سندم، وحوايل 1.5% هم من �سكان حمافظة الو�سطى.



12

امل�صنون واالإعاقة

مع تقدم االإن�سان بالعمر تبداأ وظائفه الف�سيولوجية بال�سعف والتدهور، االأمر الذي ينعك�ص 

�سلبا على قدراته احل�سية واحلركية، في�سعف ب�سره اأو �سمعه اأو االثنان معا، وي�ساب بالعديد 

من االأمرا�ص اأو يوهن ج�سده مما قد يت�سبب يف �سعوبة ممار�سته الأن�سطته احلياتية املعتادة 

الأ�سباب �سحية وبالتايل يحتاج اإىل م�ساعدة يف تاأدية هذه االأن�سطة �سواء باال�ستعانة باالأفراد 

اأو باملعينات والو�سائل املادية االأخرى.

وقد ر�سد تعداد 1993م امل�سنني من ذوي العاهات )جدول )7-اأ(( وتبني اأن غالبيتهم يعانون 

اأما تعداد 2003م فقد ر�سد  اأو فقد اإحدى العينني )%23.3(.  من كف الب�سر )%47.4( 

اأن 46.8% من  تبني  وقد  اأن�سطتهم احلياتية  يواجهون �سعوبات يف ممار�سة  الذين  االأفراد 

امل�سنني الذين لديهم �سعوبات يعانون من �سعوبة يف االإب�سار، و 14.9% منهم يعانون من 

�سعوبة يف التنقل من مكان الآخر وحوايل 11% منهم لديهم �سعوبات يف جمال ال�سمع )جدول 

)7-ب((. وهذه ال�سعوبات الثالثة لها ارتباط كبري بعامل ال�سن اإذ اأنها جميعها من مظاهر 

وعوار�ص كرب ال�سن. ويف تعداد 2010م مت ر�سد املعاقني اأو ذوي ال�سعوبات وتبني اأن اأكرث من 

ثلث امل�سنني العمانيني املعاقني كانوا يعانون من �سعوبة يف امل�سي اأو �سعود ال�سلم يليها مبا�سرة 

يف الرتتيب �سعوبة االإب�سار حتى بالنظارة كما هو مو�سح يف اجلدول )7-ج(.

املصدر:بيانات تعداد 1993م

المجموعإناثذكورنوع العاهة
42.252.747.4كفيف

25.021.623.3فاقد عين
1.60.61.1فاقد يد أو يدين

3.21.12.2فاقد ساق أو ساقين
10.910.610.7أصم / أبكم

4.84.84.8متخلف عقليا
11.98.510.2مشلول

0.40.10.2غير مبين
100.0100.0100.0المجموع

جدول )7- اأ(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ذوي الع�ه�ت ع�م 1993م



13

اإجمايل  من   %37،5 ي�سكلون  2010م  عام  فردًا   23428 امل�سنني  من  املعاقني  عدد  بلغ  وقد 

املعاقني العمانيني يف ال�سلطنة، وميثلون حوايل 23% من امل�سنني العمانيني كما هو مو�سح يف 

اجلدول )8(. ويالحظ اأن االإعاقة بني امل�سنني ترتفع يف حمافظة م�سندم اإذ تتجاوز ن�سبتهم 

الثلث، يليها يف الظاهرة اإذا تبلغ ن�سبتهم من امل�سنني يف املحافظة حوايل 31%، بينما تنخف�ص 

هذه الن�سبة اإىل حوايل 15% بني امل�سنني يف حمافظة ظفار وحوايل 14% يف حمافظة الو�سطى. 

المجموعإناثذكورنوع الصعوبة

44.549.446.8اإلبصار
11.710.311.1السمع
1.51.01.2النطق

ً 1.21.01.1السمع والنطق معا
0.20.10.1التعلم

2.43.02.7عدم القدرة على ضبط السلوك
15.014.814.9التنقل من مكان آلخر

8.16.97.5حركة الجسم
0.80.50.7اإلمساك باألشياء
1.62.01.8االعتناء بالنفس
13.111.012.1صعوبات أخرى

100.0100.0100.0المجموع

جدول )7- ب(: ال�سك�ن العم�نيون )60 

�سنة ف�أكرث( ذوي ال�سعوب�ت ع�م 2003م

املصدر:بيانات تعداد 2003م

المجموعإناثذكورمجال اإلعاقــة
37.831.834.8النظر حتى بالنظارة

7.66.87.2السمع حتى بالسماعة
35.640.538.0المشي أو صعود السلم

2.83.23.0التذكير أو التركيز
10.013.211.6االعتناء بالنفس

0.70.40.6التواصل باللغة المعتادة
5.44.04.7حركة الجزء األعلى من الجسم

100.0100.0100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 2010م

جدول )7- ج(: ال�سك�ن العم�نيون )60 

�سنة ف�أكرث( ذوي الإع�ق�ت ع�م 2010م
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جدول )8(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( واملع�قون منهم وفق املح�فظ�ت ع�م 2010م

كانت  العمانيني عام 1993م  امل�سنني  لدى  العاهات  اأن غالبية  اأ(  ويت�سح من اجلدول )9- 

ناجمة عن االأمرا�ص )حوايل 77%(، بينما ت�سدر ِكرب ال�سن اأ�سباب ال�سعوبات لدى املعاقني 

العمانيني )60 �سنة فاأكرث( عامي 2003م و 2010م، يف حني كانت االأمرا�ص يف املرتبة الثانية 

من حيث اأ�سباب ال�سعوبة اأو االإعاقة.

جدول )9-اأ(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( ذوي الع�ه�ت ح�سب اأ�سب�ب الع�هة 

والنوع ع�م 1993م

المسنون المحافظات
المعاقون

المسنون 
العمانيون

نسبة اإلعاقة
بين المسنين

37821707822,15مسقط
1223812315,06ظفار

620163237,99مسندم
379182920,72البريمي
31401390422,58الداخلية

53742096025,64شمال الباطنة 
31761225125,92جنوب الباطنة 

1625875318,57جنوب الشرقية 
1744823721,17شمال الشرقية 

2196714830,72الظاهرة 
169123013,74الوسطى 
2342810114523,16السلطنة 

املصدر:بيانات تعداد 2010م

المجموعإناثذكورأسباب العاهة

8.37.17.7منذ الوالدة
74.878.276.5أمراض

1.70.41.1حادث سير
3.30.72.0إصابة عمل

11.112.912.0أخرى
0.90.60.7غير مبين
100.0100.0100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 1993م
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جدول )9-ب(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( ذوي ال�سعوب�ت ح�سب اأ�سب�ب 

ال�سعوبة والنوع ع�م 2003م

جدول )9-ج(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( ذوي الإع�ق�ت ح�سب اأ�سب�ب 

الإع�قة والنوع ع�م 2010م

المجموعإناثذكورأسباب الصعوبة
5.64.24.9منذ الوالدة

34.230.232.4أمراض
2.60.91.8حادث سير

1.40.30.9إصابة عمل
4.83.34.1حادث عرضي

40.948.844.8كبر السن
10.311.811.1أخرى

0.20.40.3غير مبين
100.0100.0100.0المجموع

المجموعإناثذكورأسباب اإلعاقة

4.93.14.0منذ الوالدة
23.419.421.4أمراض

3.41.32.3حادث سير
2.00.31.2إصابة عمل

64.774.769.7كبر السن
1.61.21.4أخرى

100.0100.0100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 2010م

املصدر:بيانات تعداد 2003م
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امل�صنون و�صوق العمل

العالقة بقوة العمل:

 حدد قانون اخلدمة املدنية �سن التقاعد للعاملني يف قطاع اخلدمة املدنية ببلوغ الفرد �سن 

ال�ستني، وهذا ما يربر ارتفاع ن�سبة امل�سنني غري الن�سطني اقت�ساديا، اإذ بلغت حوايل 79% عام 

1993م وارتفعت اإىل حوايل 89% عام 2010م. ويالحظ من اجلدول )10( اأن خم�ص امل�سنني 

العمانيني الذكور هم ن�سطون اقت�ساديا عام 2010م يف حني مل تتجاوز الن�سبة املناظرة بني 

االإناث 1.6% مقارنة بحوايل 39.5% و 1.2% عام 1993م و23.2% و 1.2% على الرتتيب 

عام 2003م .

ويت�سح من اجلدول )10( اأي�سا اأن غالبية امل�سنات غري الن�سطات اقت�ساديا هن متفرغات 

اإىل حوايل 57% عام  ن�سبتهن من حوايل 54% عام 1993م  ارتفعت  املنزلية حيث  لالأعمال 

2010م مرورًا بحوايل 46.5% عام 2003م. اأما بالن�سبة لنظرائهن  من الرجال فاإن البيانات 

ت�سري اإىل ارتفاع ن�سبة غري القادرين على العمل من غري الن�سطني اقت�ساديا خالل االألفية 

احلالية، اإذ ارتفعت ن�سبتهم من حوايل 37% عام 1993م اإىل حوايل 43% عام 2010م. كما 

ويالحظ انخفا�ص ن�سبة املكتفني منهم ماديا اأو املتقاعدين عام 2010م مقارنة بعام  2003م، 

حيث كانوا ي�سكلون حينها حوايل خم�سي امل�سنني الذكور يف حني تزيد ن�سبتهم عن الثلث بقليل 

عام 2010م علمًا باأنهم كانوا دون الربع بقليل عام 1993م. 
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جدول )10(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ح�سب احل�لة العملية والنوع خالل 

الفرتة )1993 - 2010م(

احلالة العملية للم�صنني:

ن�سفهم  من  اأكرث  اأن  فيالحظ  العمانيني  امل�سنني  من  للم�ستغلني  العملية  احلالة  حيث  من   

)حوايل 55%( هم من العاملني باأجر مع اختالف وا�سح بني اجلن�سني، اإذ اأن ما يقارب من 

ن�سف امل�سنات العمانيات امل�ستغالت يعملن حل�سابهن اخلا�ص و 38% منهن يعملن باأجر.

ومقارنة بعام 1993م يالحظ ارتفاع ن�سبة امل�سنني امل�ستغلني من اأ�سحاب االأعمال، والعاملني 

باأجر عام 2010م، يف حني انخف�ست ن�سبة العاملني حل�سابهم اخلا�ص خالل تلك الفرتة. كما 

يالحظ ارتفاع ن�سبة امل�سنات امل�ستغالت بدون اأجر، وقد يعد ذلك موؤ�سرا على انت�سار ثقافة 

العمل التطوعي بينهن وان كانت الن�سبة يف املجمل منخف�سة )اأنظر جدول )11((.

داخل القوة النوعالعام
العاملة

خارج القوى العاملة
المجموعغير مبين

غير قادر مكتفيتفرغ منزلي
الجملةعلى العمل

1993م
39.50.023.736.860.50.0100.0ذكور
1.254.32.741.898.80.0100.0إناث

21.226.013.739.278.90.0100.0المجموع

2003م
23.20.140.535.876.40.3100.0ذكور
1.246.56.144.296.81.9100.0إناث

12.921.924.439.886.11.1100.0المجموع

2010م
20.32.034.742.979.60.0100.0ذكور
1.557.22.938.398.40.0100.0إناث

11.129.119.140.788.90.0100.0المجموع
املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م
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جدول )11(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( امل�ستغلني ح�سب احل�لة العملية والنوع خالل 

الفرتة  )1993 -2010م(

     

امل�صنون امل�صتغلون وقطاع العمل:

اأخذا بعني االعتبار اأن امل�سنني امل�ستغلني ال ميثلون �سوى ع�سر امل�سنني العمانيني، ت�سري بيانات 

جدول )12( اإىل اأن القطاعني العائلي واخلا�ص هما امل�سغالن االأ�سا�سيان لهذه الفئة العمرية 

من ال�سكان، اإذ ترتاوح ن�سبة امل�ستغلني يف كل منهما حول الثلث تقريبا عام 2010م، مقارنة 

بحوايل 44% و26% يف كل منهما بالرتتيب عام 2003م، وحوايل الثلثني يف القطاع اخلا�ص 

عام 1993م.

اأما بالن�سبة للفوارق بني اجلن�سني فيالحظ اأن حوايل 62% من العمانيات يف الفئة العمرية 

)60 �سنة فاأكرث( امل�ستغالت يعملن  يف القطاع العائلي وحوايل اخلم�ص فقط يعملن يف القطاع 

احلكومي، مقارنة بحوايل 43% و 33% عام 2003م. اأما يف عام 1993م فاإن حوايل 57% من 

العمانيات امل�سنات كن يعملن يف القطاع اخلا�ص .

يعملون يف  كانوا  ثلثيهم  اأن حوايل  فيت�سح من اجلدول )12(  الرجال  لنظرائهن  وبالن�سبة 

لتعاود  2003م  عام  فقط  الربع  اإىل  الن�سبة  هذه  وانخف�ست  1993م  عام  اخلا�ص  القطاع 

االرتفاع اإىل حوايل 36% عام 2010م.

الحالة العملية
2010م2003م1993م

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
7.92.07.710.94.210.613.66.513.1صاحب عمل
46.344.546.339.563.040.529.349.230.7يعمل لحسابه

44.344.044.349.031.038.255.938.154.6يعمل بأجر
1.03.01.00.51.60.61.16.31.5يعمل بدون أجر 

0.56.50.70.10.20.10.00.00.0غير مبين
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م
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جدول )12(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( امل�ستغلني ح�سب قط�ع العمل والنوع 

خالل الفرتة )1993 - 2010م(

امل�صنون امل�صتغلون واالأن�صطة االقت�صادية:

امل�سنني  ا�ستقطاب  حيث  من  االأوىل  املرتبة  يف  واحلراجة  وال�سيد  الزراعة  اأن�سطة  جاءت 

االأو�ساع  تطور  ومع  بها.  امل�ستغلني  من  كانوا  ثلثهم  حوايل  اأن  اإذ  1993م،  عام  امل�ستغلني 

االقت�سادية واالجتماعية لل�سكان خالل ال�سنوات الالحقة ت�سدر ن�ساط االإدارة العامة والدفاع 

وال�سمان االجتماعي االإجباري قائمة االأن�سطة االقت�سادية يف تعدادي 2003م و2010م، اإذ 

ن�ساط جتارة اجلملة  العامني. وجاء  الربع يف كال  امل�ستغلني فيه حوايل  امل�سنني  ن�سبة  بلغت 

والتجزئة واإ�سالح املركبات وال�سلع يف املرتبة الثانية عام 2010م كما هو مو�سح يف اجلدول 

.)13(

يت�سمن  االإجباري  االجتماعي   وال�سمان  والدفاع  العامة  االإدارة  ن�ساط  اأن  بالذكر   اجلدير 

للمجتمع،  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الدولة  �سوؤون  باإدارة  املرتبطة  االأن�سطة 

واأن�سطة توفري اخلدمات للمجتمع ككل مبا فيها ال�سوؤون اخلارجية والدفاع واأن�سطة النظام 

العام وال�سالمة. 

التوزيع مع  االقت�سادية  االأن�سطة  على  امل�ستغلني  امل�سنني  من  الذكور  توزيع  توافق  حني  ويف 

قطاع العمل
2010م2003م1993م *

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
31.735.831.829.533.429.626.921.526.5حكومي

66.757.366.425.821.025.635.615.134.2خاص

0.00.00.043.943.443.934.362.336.3عائلي

0.00.00.00.10.30.11.60.71.5أهلي

1.20.51.20.70.70.71.50.31.4أخرى

0.46.50.60.10.10.10.10.10.1غير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
* ال يوجد بيان عن القطاع العائلي واألهلي في عام 1993م

املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م
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اإذ  ذلك.  عن  االقت�سادية  االأن�سطة  على  امل�ستغالت  امل�سنات  توزيع  يختلف  اأعاله،  املذكور 

تبني اأن حوايل 28% منهن يعملن يف ن�ساط اجلملة والتجزئة واإ�سالح املركبات وال�سلع، يليها 

والدفاع  العامة  باالإدارة  املرتبطة  االأن�سطة  وتاأتي  التحويلية،  ال�سناعات  اأن�سطة  الرتتيب  يف 

وال�سمان االجتماعي االإجباري يف الرتتيب الثالث.

جدول )13(: التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( امل�ستغلني ح�سب اأق�س�م الن�س�ط 

القت�س�دي والنوع خالل الفرتة )1993-2010م(

أقسام النشاط االقتصادي
2010م2003م1993م

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

23.412,023,125.29.124.523,913,823,2اإلجباري

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات 
13.914.013.915.923.116.216.528.417.4والسلع

2.912.23.22.88.93.05.18.65.4التعليم

3.50.23.49.20.28.813.81.813.0النقل والتخزين واالتصاالت

1.00.01.01.60.21.52.90.12.7التعدين واستغالل المحاجر

2.60.02.54.10.24.06.20.45.8اإلنشاءات

2.67.22.73.425.24.33.223.64.6الصناعات التحويلية

األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع 
0.30.00.31.40.61.43.22.93.1التجارية

0.911.01.31.04.01.21.12.91.2الصحة والعمل الجماعي

0.40.20.40.60.60.60.70.80.7الوساطة المالية

0.30.00.30.50.00.51.10.01.0إمدادات المياه والكهرباء والغاز

10.30.09.910.10.89.77.60.07.0صيد األسماك

32.733.032.820.521.920.611.79.311.6الزراعة والصيد والحراجة

0.20.00.20.40.20.30.60.80.6الفنادق والمطاعم
أنشطة الخدمات المجتمعية واالجتماعية 

3.91.53.81.10.21.01.30.11.2والشخصية

األسر الخاصة التي تعين أفراد ألداء األعمال 
0.11.80.20.13.40.30.34.70.6المنزلية

0.00.00.00.00.00.00.10.30.1المنظمات والهيئات غير إقليمية

1.06.81.22.21.42.10.81.60.9أنشطة غير كاملة التوصيف/ غير مبين

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م
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امل�صنون امل�صتغلون واملهن:

وملعرفة التغري الذي طراأ على املهن التي ت�ستقطب امل�سنني خالل الفرتة )1993-2010م( 

التعدادين الالحقني،  اإىل اختالف ت�سنيف املهن يف عام 1993م عنه يف  البد من االإ�سارة 

حيث تبنى التعداد االأول الت�سنيف العربي للمهن يف حني اأن تعدادي 2003م و2010م تبنى 

الت�سنيف اخلليجي للمهن، وتوجد اختالفات ب�سيطة بني الت�سنيفني. 

والطيور  احليوانات  وتربية  الزراعة  مهنة  اأن  2003م  و  1993م  تعدادي  نتائج  اأظهرت  وقد 

وال�سيد ا�ستقطبت اأكرث امل�سنني امل�ستغلني بن�سبة بلغت حوايل 39% و 31% على التوايل، اأما 

ميار�سها  التي  املهن  قائمة  امل�ساعدة  االأ�سا�سية  الهند�سية  املهن  ت�سدرت  2010م  تعداد  يف 

 
امل�سنون حيث بلغت ن�سبتهم فيها 23.7% وفقا ملا هو مو�سح يف اجلدول )14(.

اأن  اإىل   )14( اجلدول  يف  اجلن�ص  ح�سب  املهن  اأق�سام  على  امل�ستغلني  امل�سنني  توزيع  وي�سري 

حوايل 72% من امل�سنني الذكور وحوايل 75% من امل�سنات هم من العاملني املهرة يف الزراعة 

وتربية احليوان وال�سيد يليها املهن الثانوية ومن ثم يف مهن اخلدمات والباعة يف املحالت 

التجارية واالأ�سواق.  اأما يف تعداد 2003م فقد اختلف توزيع امل�سنات امل�ستغالت على اأق�سام 

الزراعة  كل من مهن  الربع يف  بن�سبة  امل�سنات  توزعت  اإذ  الذكور،  امل�سنني  توزيع  املهن عن 

والغذائية،  والكيميائية  ال�سناعية  العمليات  مهن  و  وال�سيد  والطيور  احليوانات  وتربية 

وبحوايل 24% يف مهن البيع، وبن�سبة قاربت اخلم�ص يف مهن اخلدمات مقارنة بحوايل %32 

يليها يف الرتتيب  الزراعة وتربية احليوانات والطيور وال�سيد،  الذكور يف مهن  من امل�سنني 

مهن اخلدمات واملهن الهند�سية االأ�سا�سية امل�ساعدة بن�سبة قاربت 16% يف كل منهما.

للم�سنات  بالن�سبة  القائمة  البيع )حوايل %28.3 (  اأما يف عام 2010م فقد ت�سدرت مهن 

ّم  امل�ستغالت، يليها يف الرتتيب مهن اخلدمات والتي ا�ستقطبت ربع امل�سنات امل�ستغالت، ومن ثمَ

مهن العمليات ال�سناعية والكيميائية والغذائية بن�سبة 22%. اأما امل�سنني الذكور فاإن حوايل 

25.5% من امل�ستغلني منهم يعملون يف املهن الهند�سية االأ�سا�سية امل�ساعدة، وحوايل 19% يف 

   
مهن الزراعة وتربية احليوانات والطيور وال�سيد.
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جدول )14( : التوزيع الن�سبي للعم�نيني )60 �سنة ف�أكرث( امل�ستغلني ح�سب اأق�س�م املهن 

والنوع الجتم�عي خالل الفرتة )1993-2010م(

الجملةنساءرجالالمهـــــن
1993م

9.61.29.3المشرعون وكبار الموظفين والمدراء
0.78.80.9األخصائيون

7.35.07.2الفنيون ومساعدو األخصائيون
1.10.81.1كتبة

10.318.510.6العاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية واألسواق
39.533.239.3العاملون المهرة في الزراعة وتربية الحيوان والصيد

5.07.05.0المهنيون والحرفيون ومن إليهم
4.62.24.6العاملون في تشغيل اآلالت والمعدات ووسائل النقل البري وعمال التجميع

22.023.222.0العاملون بالمهن الثانوية
100.0100.0100.0المجموع

2003م
8.91.48.5مديرو اإلدارة العامة واألعمال والمستثمرون العاملون
0.60.60.6االختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية

0.52.00.6الفنيون في المواضيع الفنية والعلمية واإلنسانية
1.30.41.3المهن الكتابية

12.823.913.3مهن البيع
16.319.916.5مهن الخدمات

31.725.031.4مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد
1.825.02.8مهن العمليات الصناعية والكيميائية والغذائية

16.01.015.4المهن الهندسية األساسية المساعدة 
9.00.08.6مهن غير مصنفة
1.10.81.0المهن غير مبينة

100.0100.0100.0المجموع
2010م

11.83.011.2مديرو اإلدارة العامة واألعمال والمستثمرون العاملون
2.73.82.8االختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية

1.62.61.7الفنيون في المواضيع الفنية والعلمية واإلنسانية
2.32.72.4المهن الكتابية

14.828.315.8مهن البيع
13.324.514.1مهن الخدمات

18.710.218.1مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد
1.422.02.9مهن العمليات الصناعية والكيميائية والغذائية

25.51.223.7المهن الهندسية األساسية المساعدة 
7.91.77.4مهن غير مصنفة/ غير مبينة

100.0100.0100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م
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اخلال�صة

بلغ عدد امل�سنني العمانيني )وهم ال�سكان يف عمر 60 عاما فاأكرث( 101145 ن�سمة عام 2010م 

ي�سكلون 5.2% من اإجمايل ال�سكان العمانيني، وبلغت ن�سبة النوع بينهم حوايل 104 ذكرا لكل 

مائة اأنثى.

ويت�سق التوزيع الن�سبي للم�سنني العمانيني يف حمافظات ال�سلطنة مع التوزيع الن�سبي الإجمايل 

العمانيني فيها، حيث ات�سح اأن حوايل خم�ص امل�سنني هم من قاطني حمافظة �سمال الباطنة 

يليها يف الرتتيب حمافظة م�سقط بحوايل 17% يف حني بلغت ن�سبتهم يف حمافظة الو�سطى 

حوايل 1% فقط. 

اأما من حيث ن�سبة امل�سنني من اإجمايل ال�سكان العمانيني بكل حمافظة عام 2010م، فيالحظ 

اأنها ترتفع اإىل 7.5% مبحافظة م�سندم، و6.5% مبحافظة الو�سطى، وحوايل 6% يف حمافظتي 

الظاهرة و�سمال ال�سرقية، وتنخف�ص اإىل حدها االأدنى البالغ حوايل 4% يف حمافظتي م�سقط 

والربميي.  

وتو�سح بيانات تعداد 2010م اأن 63.5% من امل�سنني العمانيني هم متزوجون وترتفع الن�سبة 

بني الذكور منهم اإىل حوايل 87% وهي نف�ص ن�سبة اأرباب االأ�سر الذكور من امل�سنني. وترتفع 

ن�سبة االأرامل من الن�ساء امل�سنات اإىل حوايل 53% وهذا ما يربر ارتفاع ن�سبة االأمهات واالأخوات 

واجلدات الالتي يع�سن يف كنف اأبنائهن اأو اإخوانهن اأو اأحفادهن اإىل حوايل %47.5.

وتظهر البيانات ان االأمية الزالت متمركزة بني امل�سنني العمانيني عام 2010م اإذ تبلغ حوايل 

77% وترتفع اإىل حوايل 91% بني الن�ساء مقابل حوايل 63% بني الرجال.

وقد تبني من تعداد 2010م اأن حوايل 23% من امل�سنني العمانيني هم من ذوي االإعاقات ، وهم 

ميثلون حوايل 37.5% من اإجمايل املعاقني العمانيني يف ذات العام. وترتفع ن�سبة االإعاقة بني 

امل�سنني يف حمافظة م�سندم اإىل حوايل 38% ، ويف حمافظة الظاهرة تبلغ حوايل 31%  يف حني 

تنخف�ص اإىل 15% يف حمافظة ظفار وحوايل 14% يف حمافظة الو�سطى. وقد كانت �سعوبة 

امل�سي اأو �سعود ال�سلم اأبرز جماالت االإعاقة بني امل�سنني يف تعداد 2010م )%38( .

غالبيتهم  فقط   %11 حوايل  2010م  عام  امل�سنني  بني  االقت�سادي  الن�ساط  ن�سبة  بلغت  وقد 

امل�سنني  من  للعاملني  االأ�سا�سيان  امل�سغالن  واخلا�ص  العائلي  القطاعان  وُيعد  الرجال.  من 

العمانيني. وقد تقاربت ن�سبة امل�ستغلني من امل�سنني العاملني باأجر حوايل 55%. ويعمل حوايل 

االجتماعي  وال�سمان  والدفاع  العامة  االإدارة  ن�ساط  يف  امل�ستغلني  العمانيني  امل�سنني  ربع 

االإجباري. اأما من حيث اأق�سام فقد ت�سدرت املهن الهند�سية االأ�سا�سية امل�ساعدة قائمة املهن 

التي يعمل بها امل�سنون حيث بلغت ن�سبتهم فيها %23.7.
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جدول )م-1(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ح�سب الفئ�ت العمرية و النوع خالل الفرتة 

)1993 - 2010م(

الفئة العمرية

1993م

المجموعإناثذكور

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
)64 - 60(1494940.21212435.52707338.0
)69 - 65(685718.5592117.41277817.9
)74 - 70(695218.7721121.11416319.9
)79 - 75(27187.326987.954167.6
)84 - 80(29708.032579.662278.6

)+ 85(27157.229008.756158.0
37161100.034111100.071272100.0المجموع

2003مالفئة العمرية

)64 - 60(1724036.51480835.53204836.0
)69 - 65(1038922.0798919.11837820.7
)74 - 70(895919.0797319.11693219.0
)79 - 75(38528.235348.573868.3
)84 - 80(36117.639149.475258.5

)+ 85(31916.835018.466927.5
47242100.041719100.088961100.0المجموع

2010مالفئة العمرية

)64 - 60(1634531.81611932.53246432.1
)69 - 65(1167922.71105022.22272922.5
)74 - 70(1122021.8960019.32082020.6
)79 - 75(544210.848859.81032710.2
)84 - 80(38067.442408.580468.0

)+ 85(29855.837747.667596.7
51477100.049668100.0101145100.0المجموع

املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م
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المجموعإناثذكورنوع العاهة

240329555358كفيف

142412142638فاقد عين

8932121فاقد يد أو يدين

18462246فاقد ساق أو ساقين

6185931211أصم / أبكم

276272548متخلف عقليا

6784781156مشلول

20424غير مبين

5672561011302المجموع

جدول )م-2(: ال�سك�ن  العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( املع�قون ح�سب املح�فظ�ت خالل الفرتة 

)1993 - 2010م(

جدول )م-3اأ(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ذوي الع�ه�ت ع�م 1993م

2010م2003م1993مالمحافظة
النسبةالمجموعإناثذكورالنسبةالمجموعإناثذكورالنسبةالمجموعإناثذكور

501653021031814.5698870801408615.8825388251707816.9مسقط
2625282154467.63545344469897.93947417681238.0ظفار

72155112721.882656213881.692870416321.6مسندم
80358813912.082860914371.6100382618291.8البريمي
49594963992213.9615057831193313.4698369211390413.7الداخلية

814466791482320.81028686171890321.210849101112096020.7ش. الباطنة
48064298910412.8612849901111812.5650757441225112.1ج. الباطنة

3686315768439.64418374381619.24534421987538.7ج. الشرقية
3405292863338.94249346877178.74315392282378.1ش. الشرقية

2624246650907.13174293861126.93463368571487.1الظاهرة
3723587301.065048511351.369535312301.2الوسطى
371613411171272100.0472424171988691100.05147749668101145100.0السلطنة

املصدر:بيانات تعداد 1993م و 2003م و 2010م

املصدر:بيانات تعداد 1993م 
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جدول )م-3ب(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ذوي ال�سعوب�ت ع�م 2003م

جدول )م-3ج(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( املع�قون ع�م 2010م

المجموعإناثذكورمجال الصعوبة

316330846247اإلبصار

8326481480السمع

10560165النطق

ً 8763150السمع والنطق معا

12719التعلم

169185354عدم القدرة على ضبط السلوك

10689221990التنقل من مكان آلخر

5734301003حركة الجسم

592988اإلمساك باألشياء

6068542811496المجموع

املصدر:بيانات تعداد  2003م 

المجموعإناثذكورمجال اإلعاقــة

444737168163النظر حتى بالنظارة

8957941689السمع حتى بالسماعة

418747248911المشي أو صعود السلم

327376703التذكير أو التركيز

118015422722االعتناء بالنفس

8351134التواصل باللغة المعتادة

6354711106حركة الجزء األعلى من الجسم

117541167423428المجموع

املصدر:بيانات تعداد  2010م 
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جدول )م-4اأ(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ذوو الع�ه�ت ح�سب اأ�سب�ب الع�هة والنوع 
ع�م 1993م

جدول )م-4ب(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( ذوو الع�ه�ت ح�سب اأ�سب�ب ال�سعوبة 
والنوع ع�م 2003م

جدول )م-4ج(: ال�سك�ن العم�نيون )60 �سنة ف�أكرث( املع�قني ح�سب نوع الإع�قة والنوع ع�م 

2010م

املصدر:بيانات تعداد 1993م

المجموعإناثذكورأسباب اإلعاقة
470401871منذ الوالدة

425543898644أمراض

9524119حادث سير

19038228إصابة عمل

6317251356أخرى

513384غير مبين

5692561011308المجموع

المجموعإناثذكورأسباب اإلعاقة
395264659منذ الوالدة

243518894321أمراض
18457241حادث سير

10218120إصابة عمل
342206548حادث عرضي

290930485957كبر سن
7347391473أخرى

112839غير مبين
7112624613358المجموع

المجموعإناثذكورأسباب اإلعاقة

572361933منذ الوالدة
275222685020أمراض

397149546حادث سير
24033273إصابة عمل

7606872516331كبر سن
187138325أخرى

117541167423428المجموع

املصدر:بيانات تعداد 2003م

املصدر:بيانات تعداد 2010م
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