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يعــد تأهيــل كبــار الســن مــن أهــم التحديــات الــي تواجــه املجتمعــات احلديثــة ، إذ تعــد 
مرحلــة مــن املراحــل املهمــة يف عمــر اإلنســان ومكونــا أساســيا مــن مكونــات أي جمتمــع ؛ 
ــاة يف الــدول املتقدمــة والناميــة قــد تزايــدت تزايــدا كبــرا عــر  حيــث إن توقعــات احلي
العقــود القليلــة املاضيــة، حيــث أفــاد التقريــر الــذي صــدرا مؤخــرا عــن منظمــة الصحــة 
العامليــة بــأن توقعــات احليــاة قــد ارتفعــت خــال اخلمســن ســنةاألخرة مــن )46( عامــا 
إىل )64( عامــا يف الــدول الناميــة ومــن املتوقــع أن يصــل إىل )72( عامــا يف عــام 
2020م ، كمــا أن نســبة الســكان )+60( يف الــدول املتقدمــة قــد جتــاوزت %32 مــن 

إمجــايل الســكان. 

ــق مــع  ــذي تواف ــة املســنن وال ــق توجهــت الســلطنة بوضــع برامــج رعاي ومــن هــذا املنطل
ــة املســن يف وســط حميطــه اإلجتماعــي واألســري  ــة الــي تفضــل رعاي التوجهــات العاملي
ومبــا حيفــظ كرامتــه ويؤمــن نوعيــة احليــاة الكرميــة لــه ، حيــث مت إصــدار القــرار 
الــوزاري رقــم )2015/51م( بإنشــاء دائــرة تعــي بشــؤون املســنن لتــدرس أوضاعهــم 
واحتياجاهتــم وتصمــم الرامــج واخلدمــات حبســب مايفرضــه الواقــع مــن متطلبــات . 

ــر(  ــة )60 ســنة فأكث ــة العمري ــى هــذه الفئ ــد جــاء هــذا اإلصــدار ليســلط الضــوء عل وق
وأوضاعهــم  اجلغــرايف   توزيعهــم  حيــث  مــن  2018م(   -  2014( لعامــي  للعمانيــن 
التعليميــة والصحيــة والعمليــة واإلجتماعيــة يف الســلطنة. و يعتــر هــذا اإلصــدار الرابــع 

مــن إصــدارات سلسلســة اإلحصــاءات املجتمعيــة لعــام 2019م.

المقدمةالمقدمة
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مفهوم املسن:
لغـة: تستعمل كلمة )املُِسّن( للداللة على الرجل الكبر، فنقول: أسنَّ الرجل : كرت ِسنُّه – تقدم يف العمر1.

اصطالحــا: لــه تعريفــات عديــدة، فبعــض الباحثــن االجتماعيــن يكتفــي بالعمــر التارخيــي ويعــد املســن: هــو كل مــن 
جتـــاوز عمـــره الستيـــن، ومنهــم مــن يكتفــي يف تعريــف املســن بالعمــر الوظيفــي، فيعرفــة بأنــه حالــة يصبــح فيهــا اإلحنــدار 

يف القــدرات الوظيفيــة : البدنيــة والعقليــة واضحــا ميكــن قياســه، ولــه آثــار علــى العمليــات التوافقيــة. 
الشــيخوخة: كل ذكــر أو أنثــى بلــغ الســتن مــن عمــره وليــس لــه معيــل ملــزم قــادر علــى نفقتــه وليــس لــه مــورد كاف 

للــرزق2.
الضمــان اإلجتماعــي: هــو أحــد مكونــات شــبكة األمــان االجتماعــي بالســلطنة , ينظمــه قانــون الضمــان اإلجتماعــي 
الصــادر باملرســوم الســلطاين رقــم )87/84( وتعدياتــه الــذي مبوجبــه يتــم صــرف معاشــات شــهرية لفئــات حمــددة الــي 

ال يتوفــر لديهــا الدخــل الــكايف للمعيشــة وال يوجــد هلــا املعيــل امللــزم القــادر علــى النفقــة ومســاعدات وامتيــازات أخــرى3.
نســبة إعالــة املســنني: عــدد املســنن مــن)65 ســنة فأكثــر( علــى عــدد الســكان مــن )15 - 64( ســنة مضروبــا يف 

.4100
مؤشر التعمر: عدد السكان من )65 سنة فأكثر( على عدد السكان دون سن اخلامسة عشر مضروبا يف 5100.

م إىل كبــار الســن يف مقــر  الرعايــة املزنليــة : جمموعــة مــن اخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة والنفســية تقــَدّ
إقامتهــم. هبــدف متكينهــم اإلســتمرار يف احليــاة والعيــش الكــرمي يف مســكنهم ووســط أســرهتم وحميطهــم االجتماعــي، 
بغــض النظــر عــن عمرهــم أخــذا يف االعتبــار احلالــة الصحيــة و وجــود العجــز الوظيفــي لــدى املســن ومــدى احلاجــة اىل 

ــب.  ــف اجلوان ــة مــن خمتل ــة وإجــراء املداخــات التمكيني ــة امليداني املتابع

D9%B3%D8%85%https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9 -:  1%86/ ، معجم املعاين .

2 :-نشرة الضمان اإلجتماعي/إصدار املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات.

3  :- نشرة الضمان اإلجتماعي/إصدار املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات.

4  :- دليل السكان الطبعة الرابعة ) ص 7 (.

5  :- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) اإلسكوا ( املامح الدميغرافية للدول العربية: حتليل ظاهرة الشيخوخة / األمم املتحدة / نيويورك 2012م.

المصطلحات
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1 - املسنون العمانيون:
بلغ عدد العمانين يف السلطنة يف منتصف عام 2018م )2,579,236( نسمة.	 
 ارتفــع عــدد املســنن العمانيــن )60ســنة فأكثــر( يف عــام 2018م ليصــل إىل)153,139( بنســبة مئويــة )%6( مــن 	 

إمجــايل العمانيــون، مقارنــة بعــام 2014م الــذي كان )133,930( نســمة وبنفــس النســبه.
بلغ معدل التغر للمسنن العمانين )%14.3( بن عامي )2014 - 2018 م(. 	 

شكل)1( التطور العددي للمسنين العمانيين في الفترة) -2014- 2018م(

2014

2015

2016

2017 149,824

133,930

140,014

145,450

2018 153,139
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يتركــز أكثــر مــن ثاثــة أمخــاس املســنن العمانيــن يف أربــع حمافظــات وهــي )مشــال وجنــوب الباطنــة ومســقط 	 
والداخليــة(. 

يع النسبي للمسنين على مستوى محافظات السلطنة منتصف عام 2018م شكل)2( التوز

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ال يعتمد على هذه اخلارطة من ناحية احلدود الدولية واإلدارية.

نطاق وابعاد املحافظات والواليات وضعت من قبل املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات ألغراض احصائية

ولذلك فهي ليست دقيقة وال جيب االعتماد عليها رمسيا.

ظفار

الوسطى

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

1.2%

8.4%
7.9%

8.6%

17.3%

12.5%20.4%
1.7%

1.8%

6.8%

13.5%
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2 - التوزيع النوعي والعمري للمسنني:
بلــغ عــدد الذكــور املســنن العمانيــن حــوايل )72,082( بنســبة )%47( بينمــا بلــغ عــدد اإلنــاث )81,057( بنســبة 	 

)%53( مــن إمجــايل املســنن العمانيــن يف الســلطنة لعــام 2018م.
بلغت نسبة النوع لدى كبارالسن حوايل )89( مسن مقابل كل 100 مسنة يف عام 2018م.	 
ــلغ عددهــم )45,235( وبنســبة 	  متثــل الفئــة العمريــة مــن )64-60( ســنة أكثــر فئــة للمســنن العمانيــن، حيــث بـ

ــة  ــة )79-75( ســنة وبلــغ عددهــم )21,188( وبنســبة مئوي ــة العمري ــت حــوايل )%30(، وأدناهــا الفئ ــة بلغ مئوي
حــوايل )14%(.

ية والنوع والنسبة المئوية لعام 2018م. شكل)3( توزيع المسنين العمانيين )60 سنة فأكثر( حسب الفئات العمر

3 - مؤشرات خاصة باملسنني:
ــة مــن 	  ــة العمري ــكل 100عمــاين يف الفئ ــر( يف عــام 2018م )7( مســنا ل ــالة املسنن)65ســنة فأكث بلغــت نســبة إعـ

)15 - 64( ســنة وهــي ذاهتــا لعــام 2014م.
ــة بعــام 2014م، حيــث كان يقابــل كل 	  اخنفــض مؤشــر تعمــر الســكان يف عــام 2018م مبقــدار نقطــة واحــد مقارن

100 طفــل عمــاين دون ســن اخلامســة عشــر ) 12( مســن عمــاين يف عــام 2014م ، ووصــل إىل )11( مســنا َ يف 
عــام 2018م.

64 - 6069-6574-7079-75+80

24,865
18,463

13,51711,01013,202
20,370

15,89212,30710,17813,335

إناثذكور



الفصل الثاني: 

المسنون 
والصحة 
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1 - املسنون العمانيون املترددون للعيادات اخلارجية:
ارتفع عدد املرضى املسنن املترددين للعيادات اخلارجية مبؤسسات وزارة الصحة. 	 

جدول )2(:عدد المسنين)60 سنة فأكثر( المترددين على العيادات الخارجية حسب الجنس)2013 - 2017(.     

املصدر:- وزارة الصحة/ التقرير السنوي الصحي خال الفترة )2013 - 2017م(

2 - املسنون املنومون: 
بلــغ عــدد املســنن املنومــن مبؤسســات وزارة الصحــة حــوايل)2,304( عــام 2017م، و تعــد أمــراض اجلهــاز 	 

الــدوري هــي الســبب الرئيســي لتنــومي املســنن مــن بــن جمموعــات األمــراض األخــرى حيــث بلغــت نســبتها )23%(.

20132017

30.88637.629 34.98847.894 إناثذكورإناثذكور
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شكل)4( اهم  عشر أمراض من مجموعات األمراض  للمراضة المنومين التي يعاني منها كبار السن لعام 2017م.

 
املصدر:- وزارة الصحة/ التقرير السنوي الصحي لعام  2017م

2 - وفيات املسنني مبستشفيات وزارة الصحة: 
ارتفــع إمجــايل عــدد الوفيــات للمســنن العمانيــن )60ســنة فأكثــر( يف املستشــفيات الصحيــة مــن )1,870( حالــة 	 

وفــاة يف عــام 2013م ، إىل )2,217 (  يف عــام 2017م .
أكثــر وفيــات املســنن هــم مصــايب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة إذ بلــغ عددهــم حــوايل)647( مســنا َ وبنســبة 	 

.)29.2%(

اإلصابات والتسمم
وعواقب أخرى لألسباب الخارجية

األورام

أمراض الغدد الصماء
والتغذة واأليض

أمراض
الجهاز الهضمي

أمراض
الجهاز البولي التناسلي

عوامل تؤثر في الصحة
ومراجعة الخدمات الصحية

أمراض الجهاز العصبي
وأمراض الحس

األعراض والعالمات غير طبيعية 
ونتائج الفحوصات المخبرية

غير مجدولة بمكان آخر

أمراض
الجهاز التنفسي

أمراض
531الجهاز الدوري

326

234

193

176167

144

109

100

93
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شكل )5( نسبة وفيات كبار السن)60 سنة فأكثر( من إجمالي الوفيات المسجلة بمستشفيات وزارة الصحة

 

 

املصدر:- وزارة الصحة/ التقرير السنوي الصحي لعام 2017م

اللوكيميا 
)ابيضاض الدم+
 سرطان الدم(

أمراض
 الجهاز 
التنفسي

تسمم الدم
)إنتان دموي(

أمراض القلب
واآلوعية 
الدموية

السكري

الفشل 
الكلوي

أمراض 
الجهاز

 الهضمي

50

83

219

414

464

647

29,2%
0,2%

2,3%

3,7%

9,9%

%18,7

20,9%

4



الفصل الثالث: 

المسنون 
والتعليم 
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األمية :

إخنفــض معــدل األميــة لــدى املســنن مــن )27.7( يف عــام 2014م ليصــل اىل )21.6( يف عــام 2018م،كمــا بلــغ 	 
عددهــم )19654( أمــي مــن املســنن .       

20142018

معدل 
ميين

ُ
المسنين األ

العمانيين

%27.7%21.6
معدل 

ميين
ُ
المسنين األ

العمانيين



)٢٠1٣-٢٠17م(

الفصل الرابع: القوى 
العاملة

الفصل الرابع: 

المسنون 
والعمل 
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1 - املسنون املشتغلون يف القطاعني احلكومي واخلاص:
ارتفــع عــدد املســنن املشــتغلن يف القطاعــن )احلكومــي واخلــاص( مــن )2,777( موظــف مســن يف عــام 2014م 	 

إىل )2,864( يف عــام 2018م. 
شــكل املســنن املشــتغلن يف القطاعــن )احلكومــي واخلــاص( يف عــام 2018م مــا نســبته )%0.6( مــن إمجــايل 	 

العمانيــون املشــتغلون يف القطاعــن بواقــع )%86.9( ذكــور و)%13.1( إنــاث و مقارنــة بعــام 2014م فقــد شــكلوا مــا 
ــاث. نســبته )%0.7( مــن إمجــايل العمانيــن املشــتغلن يف القطاعــن بواقــع )%92.2( ذكــور و)%7.8( إن

2 - املسنون تاركو اخلدمة لبلوغ سن الـ 60 سنة:
ميثــل املتقاعــدون العمانيــون مــن القطــاع احلكومــي واخلــاص يف الســلطنة ممــن بلغــوا ســن التقاعــد )60 ســنة( 	 

مــا نســبته )%36( مــن إمجــايل املتقاعديــن لعــام 2018م البالــغ عددهــم حــوايل)97,577(، مقارنــة مبــا نســبته 
)%41( مــن إمجــايل املتقاعديــن يف عــام 2014م البالــغ عددهــم )72424(.

ارتفــع عــدد الذكــور العمانيــن  تاركــي اخلدمــة لبلــوغ ســن الـــ 60 ســنة املتقاعديــن مــن القطــاع احلكومــي واخلــاص 	 
بالســلطنة يف عــام 2018م  ليصــل إىل )32,76( مقارنــة )27,830( مســن يف عــام 2014م ، وكذلــك بالنســبة 
لإلنــاث ارتفــع عددهــم يف عــام 2018م ليصــل إىل )2,378( انثــى متقاعــدة مقارنــة )1,811( انثــى يف عــام 

2014م.

شكل  )6( النسبة المئوية للمسنين تاركي الخدمة لبلوغ سن التقاعد  للقطاعين الحكومي والخاص حسب النوع
 لعامي 2014و2018م

إناث ذكور

2014

5 القطاع95
الحكومي

13 القطاع87
الخاص

إناث ذكور

2018

5 القطاع95
الحكومي

15 القطاع85
الخاص

املصدر:- املركز الوطي لإلحصاء واملعلومات/ نشرة إحصاءات املسجلن يف صناديق التقاعد / اإلصدار 2014م اإلصدار 2018م
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3 - املسنون العمانيني)60 سنة فأكثر( املؤمن عليهم يف صناديق التقاعد لعام 2018م
 

بلــغ عــدد املســنن العمانيــن املؤمــن عليهــم يف صناديــق التقاعــد )3011( منهــم )517( يف القطــاع العــام و 	 
)2494( يف القطــاع اخلــاص . يشــكلون مــا نســبتة  )%0.6( مــن إمجــايل املؤمــن عليهــم يف الصناديــق البالــغ عددهــم 

 .)444200(

شكل )7( نسبة المسنين الذكور واإلناث )60 سنة فأكثر( المؤمن عليهم في صناديق التقاعد عام 2018م

88%12%
إناثذكور



الفصل الخامس: 

المسنون
والحماية االجتماعية 
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1 - الضمان االجتماعي:
بلــغ عــدد األفــراد املســنن املنتفعــن بالضمــان االجتماعــي )71,472( مســن ومســنة وشــكلوا مانســبته )%50( مــن 	 

إمجــايل املنتفعــن مــن الضمــان االجتماعــي لعــام 2018م الــذي بلــغ عددهــم )143,846(.
بلغــت قيمــة  املبالــغ املصروفــة لفئــة املســنن املســتفيدين مــن الضمــان االجتماعــي )53,174,113( ريــااًل عمانيــا ً 	 

وشــكل مــا نســبته )%44.8( مــن إمجــايل املبالــغ املصروفــة للضمــان اإلجتماعــي يف عــام 2018م.

2 - دار الرعاية االجتماعية بالرستاق:
)42( مســن ومســنة مقيمــون يف دار الرعايــة اإلجتماعيــة بالرســتاق عــام 2018م مقارنــة  بـــ )23( مســن ومســنة 	 

يف عــام 2014م.
املســنون الذكــور يســجلون العــدد األعلــى يف دار الرعايــة اإلجتماعيــة بالرســتاق، لعامــي 2018م   و 2014م حيــث 	 

بلــغ عددهــم )30 و 19( مســن علــى التــوايل. 

شكل )7( : عدد المسنين المقيمين بدار الرعاية اإلجتماعية بالرستاق حسب النوع عامي 
) 2014 2018-م (

 

4

2014

1912

2018

30

إناثذكورإناثذكور
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الشكل )8(  يوضح الحالة الزواجية لفئة الشيخوخة المقيمين في دار الرعاية االجتماعية بالرستاق حسب الجنس لعام 2018م 

)البيان حتى منتصف 2019م(

 

البيان حىت منتصف 2019

3 - الرعاية املزنلية: 
)1438( مســن ومســنة ُقدمــت مل خدمــات الرعايــة املزنليــة  يف عــام 2018م، شــكل الذكــور مــا نســبتة )46.5%( 	 

واإلنــاث )53.5%(.
أكثــر املحافظــات انتفاعــا ً خبدمــات الرعايــة املزنليــة هــي حمافظــة الرميــي إذ بلغــت نســبة املســنن املنتفعــن هبــا 	 

)%25( مــن باقــي املحافظــات، تليهــا حمافظــة مشــال الباطنــة بنســبة انتفــاع )%20( وأقلهــا حالتــان يف حمافظــة 
الوســطى.

ــة حــوايل )887( مســنا، )47%( 	  ــة املزنلي ــة إىل الرعاي ــغ عــدد حــاالت املســنن املحولــن مــن املؤسســات الصحي بل
مســن و )%53( مســنة. 

المجموعإناثذكور

21

لم يسبق له 
الزواج

المجموعأرملمطلقمتزوج

33

3
8

0 4

11
6

1 1

25

44

9 9

1
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4 - اخلدمات املقدمة لرعاية املسنني: 
بلغ إمجايل اخلدمات املقدمة حلاالت املسنن حوايل )1268( خدمة.	 

شكل )9 (أعداد الخدمات المقدمة لحاالت للمسنين حسب نوع الخدمة لعام 2018م

املصدر:- وزارة التنمية اإلجتماعية/ التقرير السنوي 2018

دعم مادي

8

تمكين وتدريب 
األسر على رعاية 

المسنين

28

برامج توعية 
مجتمعية

32
تنسيق جهود 

المجتمع 
المحلي

4

أجهزة
تعويضية

946

تهيئة منزلية

3

برنامج إدماج 
مسن

1
برنامج ترفيهي

65

توفير جلـــيس/
أسرة بديلة

15

أخرى

138

برنامج تمكين األسرة 
إقتصاديا

12

توجيه وإرشاد 
األسرة اجتماعيا 

ونفسيا

16

المجموع

1268
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يع العددي إلجمالي الخدمات المقدمة لحاالت المسنين حسب المحافظات عام 2018م شكل )10(التوز

املصدر:- وزارة التنمية اإلجتماعية/ التقرير السنوي 2018

مسقط ظفــــــار مسندم البريمي الداخلية  شمال 
الباطنة

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
الشرقية الظاهرة الوسطى

66 59
17

134 114
169

57
86

167

379

20



الفصل السادس: 

المسنون 
والحياة العامة
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1 - األراضي املوزعة للمسنني )60 سنة فأكثر( حسب النوع واالستعمال لعام 2018م
بلــغ عــدد إمجــايل األراضــي املوزعــة للمســنن )60 ســنة فأكثــر( حــوايل )830( قطعــة أرض مــن أصــل ) 33,903( 	 

قطعــة أرض، أي مــا نســبته )%2.4( مــن إمجــايل األراضــي املوزعــة عــام 2018م.
احتلت األراضي السكنية النسبة األعلى لألراضي املوزعة بأنواعها للمسنن حيث بلغت حوايل )88.4%(.	 

يع العددي لألراضي الموزعة للمسنين )60 سنة فأكثر( حسب النوع واالستعمال لعام 2018م شكل )11(: التوز

املصدر : وزارة االسكان بيان عام 2018

اإلجماليصناعيتجاريسكني

153
73

1

581

1111

إناثذكور

593

237



38

2 - إنتخابات أعضاء جملس الشورى للفترة الثامنة ) 2015 - 2019م (:
ــغ عــدد الناخبــن يف جملــس الشــورى للفتــرة الثامنــة لعــام ) 2015 - 2019م ( حــوايل ) 297905 ( ناخــب، 	  بل

وبلــغ عــدد املســنن ) 60 ســنة فأكثــر( منهــم )33306( مســن ومســنة شــكلوا مــا نســبته ) %11.2 ( مــن إمجــايل 
الناخبــن.

ترتفع نسبة الذكور املسنن عن اإلناث املسنات يف التصويت لإلنتخابات ) 65 % مقابل 35% (. 	 
أمــا املترشــحن فبلــغ عددهــم حــوايل ) 590 ( مترشــح، مــن بينهــم ) 6( مــن الذكــور املســنن، بينمــا ال يوجــد أي 	 

مترشــحة مــن املســنات.

شكل )12(: عدد المسنين الناخبين إلعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة ) 2015 - 2019م ( حسب النوع

3 - إنتخابات أعضاء املجالس البلدية للفترة الثانية )2016 - 2020م(:
بلــغ عــدد الناخبــن إلعضــاء املجالــس البلديــة للفتــرة الثانيــة لعــام ) 2016 - 2020م (حــوايل ) 218779 ( 	 

ناخب،شــكل املســنون مــا نســبته ) 11.6 ( منهــم بعــدد بلــغ ) 25369 ( ناخــب.
شــكل الذكــور املســنن النســبة األعلــى  يف التصويــت لإلنتخابــات حيــث بلغــت نســبتهم   68 % مقابــل %35  مــن اإلنــاث 	 

املسنات. 
أمــا املترشــحن فبلــغ عددهــم حــوايل ) 731 ( مترشــح، مــن بينهــم ) 60( مترشــح مــن الذكــور املســنن وبنســبة 	 

مئويــة بلغــت ) 8.2(، بينمــا ال يوجــد أي مترشــحات مــن املســنات.

33306

2170011606

إناثذكور
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شكل )13(: عدد المسنين الناخبين إلعضاء المجالس  البلدية للفترة ) 2016 - 2020 م ( حسب النوع

25369

173068063

إناثذكور
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