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إصدار أكتوبر ٢٠١٦



٥

المقدمة

اعتمــدت اجلمعيــة العامليــة األوىل للشــيخوخة يف عــام 1982م خطــة عمــل فيينا الدولية للشــيخوخة، 

ومبوجــب قــرار 106/45 حــددت اجلمعيــة العامــة لالمــم املتحدة .

يف 14 ديســمرب 1990م، األول مــن أكتوبــر يومــا دوليــا للمســنني، وإذ حــددت االمــم املتحــدة 

املســنني بالســكان يف الفئــة العمريــة )60 ســنة فأكثــر( لســهولة املقارنــات الدوليــة.

قــد جــاء هــذا اإلصــدار ليتوافــق مــع هــذه الفئة العمرية ويســتعرض اخلصائص الســكانية والتوقعات 

املســتقبلية هلــذه الفئــة، كمــا يعطــي ملحــة عــن املجــال الصحــي والتعليمــي واالجتماعــي هلــذه الفئــة 

متضمنــا عشــر حقائــق عــن الشــيخوخة والصحــة الــذي اصدرتــه منظمــة الصحــة العامليــة عــام 

2015م ، كمــا اعتمــد هــذا اإلصــدار علــى آخــر ماتوفــر مــن بيانــات إداريــة ذات صلــة إضافــة اىل 

بيانــات اســتطالع الــرأي العــام املنفــذه مــن ِقبــل املركــز الوطــي لالحصــاء .

قليلة هي البيانات التي تثبت أن المسنين اليوم يتمتعون بصحة أفضل من  والديهم 
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الوضع الديموغرافي:

• 55% من املسنني يتوزعون فـي )3( حمافظات وهي مسقط ومشال الباطنة و الداخلية.
• )96( مسن لكل )100( مسنة عمانية.  

يع النسبي للمسنين على مستوى محافظات السلطنة منتصف عام 2015م   شكل ) 1(: التوز

الوسطى

البريمي

الظاهرة

مسندم

ظفار

جنوب الشرقية

الداخلية

٪١

٪2

٪6

٪1

٪8

٪14

٪8

٪12
جنوب الباطنة

٪20
شمال الباطنة

٪٧
شمال الشرقية

٪21
مسقط

سكان العالم آخذون في التقدم بالسن بسرعة ، سيرتفع عدد السكان الذين يبلغون من العمر 
 أو أكثر من 900 مليون نسمة إلى ملياري نسمة في الفترة الواقعة بين عامي 2015 

ً
60 عاما

يادة نسبتها من 12٪ إلى 22٪ من مجموع سكان العالم(. و2050 ) أي بز

المصدر : منظمة الصحة العاليمة )عشر حقائق عن الشيخوخة والصحة 2015

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.
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التوقعات المستقبلية للمسنين العمانيين:

•  شّكل املسنون العمانيون حوايل 6% من إمجايل السكان العمانيني يف منتصف عام 2015م .
• املتوقع يف االعوام القادمة بأن ترتفع نسبة املسنني إىل ما يقارب 10% يف عام 2040م.

منتصف
٢٠١٥

منتصف
٢٠٢٠

منتصف
٢٠3٠

منتصف
٢٠4٠

9.7٥ ٦.77 ٦.٠7 ٦.١١

 شكل ) 2(:  نسبة المسنين من إجمالي السكان حسب األعوام 
) 2015-2040م(

جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها معنية بموضوع تمتع الفرد بالصحة في سن الشيخوخة .

  المصدر : منظمة الصحة العاليمة )عشر حقائق عن الشيخوخة والصحة ( 

القطاع العملي  للمسنين العمانيين:

•  املسنون الذكور يشكلون 91% من إمجايل املسنني العاملني  بينما النساء شكلن %9 .
• 2.645 من املسنني العمانيني يعملون يف القطاع اخلاص ومسجلون يف اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية . 

•  1.2% من إمجايل العاملني يف القطاع اخلاص هم مسنون، 1.5% من الذكور، 0.5% من اإلناث من 
إمجايل العاملني يف القطاع اخلاص.
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+60
األجر االساسي

الجملة نساء رجال

1,439 169 1,2٧0 325 الى 400  

433 13 420 اكثر من 400 الى 500  

184 4 180 اكثر من 500 الى 600  

122 4 118 اكثر من 600 الى ٧00  

٧6 3 ٧3 اكثر من ٧00 الى 800  

6٧ 1 66 اكثر من 800 الى 900  
32 1 31 اكثر من 900 الى 1000  

148 6 142 اكثر من 1000 الى 2000  

89 6 83 أكثر من 2000  

55 32 23  لألجر الخاضع لإلشتراك
ً
غير محدثة بياناتهم وفقا

2,645 230 2,415 الجملة

جدول ) 1(: المسنون العاملون في القطاع الخاص والمسجلون في الهيئة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية حسب النوع واألجر األساسي عام 2015م

الــمسنون العمانيون في صـناديق 
التـقاعد:

ــر( نســبة 0.7% مــن  ــة )60 فأكث ــة العمري • تشــكل الفئ
لعــام  التقاعــد  صناديــق  يف  عليهــم  املؤمــن  إمجــايل 

2014م.

١١٪ القطاع العام

إنــاث

89٪ القطاع الخاص

7٪ القطاع العام

ذكـور

93٪ القطاع الخاص

شكل ) 3(: نسبة المسنين المؤمن عليهم في صناديق 
تقاعد قطاع العام والخاص حسب النوع
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شكل ) 4(: الموظفون العمانيون تاركو الخدمة بسبب بلوغ سن الـ60 سنة للفترة )2015-2011(

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١٥

٢44

4٦٥
4٢4

487 478

•  )23.2%( من املوظفون العمانيون تاركي اخلدمة عام 2011م، كان سبب تركهم للخدمة بلوغ سن 
الـ60 سنة،مث أخنفضت هذي السنة لتصل إىل )21.4%( عام 2015م.

الهيئات العامة  الخدمات المدنية 

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

4٧ ٧ 40 110 12 98 +60

12٫861 4٫203 8٫658 155٫٧61 ٧3٫056 82٫٧05 إجمالي العاملين

جدول ) 2(: المسنون العاملون في القطاع الحكومي حسب النوع ونوع المؤسسة عام 2015م

ديوان البالط السلطاني والجهات
التابعة لها 

 شؤون البالط السلطاني والجهات
التابعة لها

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

38 4 34 106 14 92 +60

9٫004 1٫160 ٧،844 16٫339 1٫413 14٫926 إجمالي العاملين
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الوضع التعليمي:
شكل املسنني األميون يف الفئة )60 - 79 ( سنة 

حوايل ) 30% ( من إمجايل  املسنني يف  نفس  الفئة 
عام 2014م مقارنة بــ ) 74.5 ( يف عام 2010م .

٪٥7٪43

إناث
ذكور

يع النسبي لألميين المسنين )60-٧9( سنة  شكل ) 4(: التوز
حسب النوع عام 2014م

الوضع الصحـي:
تأمين الخدمات الصحية :

يف إطــار اجلهــود الــي تبذهلــا الســلطنة ممثلــة يف وزارة 
الصحــة حيظــي املســنني باخلدمــات الصحيــة الالزمــة 
ومركــزا  203 جممعــا  عــن  يزيــد  مــا  خــالل  مــن  هلــم 
صحيــا وعــدد 49 مستشــفى  مبختلــف واليــات وحمافظــات 

الســلطنة.

المسنون والسكــري :
شــكل املســنني العمانيــني املصابــني مبــرض الســكري 
امجــايل  (مــن   %20 فاكثــر)  60ســنة  العمريــة  للفئــة 

2014م.  عــام  يف  املصابــني 

علــى  المتردديــن  للمراضــة  أســباب  خمــس  اهــم 
: الخارجيــة  العيــادات 

٢٦٪ : أمراض اجلهاز اهليكلي العضلي .

٢٥٪ : أمراض اجلهاز االتنفسي .

١9٪ : أمراض اجلهاز القليب الوعائي .

١8٪ : أمراض اجلهاز اهلضمي .

١٢٪ : أمراض العني وملحقاهتا .

٪49٪٥١

شكل )5(: نسبة المسنون العمانيون  المصابون بمرض 
ية 60 سنة فأكثر عام 2014م السكري للفئة العمر

إناث
ذكور
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المسنون والوفيات: 
• 58% نسبة وفيات املسنني من إمجايل وفيات مستشفيات وزارة الصحة.

أسباب وفيات المسنين المنومين في مستشفيات وزارة الصحة:
• خمسي أمراض اجلهاز الدوري.  

• ١٥.3 األمراض املعدية .  

• ١٥.٢ أمراض اجلهاز التنفسي  .  

• ١٠٪ األورام.   

يستلزم العمل الشامل في مجال الصحة العمومية إجراء تغييرات جوهرية في طريقة تفكيرنا بموضوعي 
الشيخوخة والصحة

ينبغي أال ُتعرف الصحة في سن الشيخوخة على أنها تعافي الفرد من األمراض. وبمقدور أي شخص 
نه من مواصلة القيام بما يهمه من 

ّ
مسّن أن يتمتع بالصحة في سن الشيخوخة، فهي حالة تمك

أنشطة.
 على أنها تكاليف يتكبدها المجتمع، فإنه 

ً
 واجتماعيا

ً
 ما ُينظر إلى نفقات رعاية المسّنين صحيا

ً
ومع أنه غالبا

ينبغي أن ُتفهم على أنها استثمارات موظفة في مجال إتاحة الفرصة أمام المسّنين وتمكينهم من 
مواصلة تقديم الكثير من اإلسهامات االيجابية . 

 المصدر: منظمة الصحة العاليمة )عشر حقائق عن الشيخوخة والصحة ( 
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ية 60 سنة فأعلى لعام 2015م. يع النسبي ألنواع الجرائم حسب الفئة العمر شكل ) 6(: التوز

الوضع األمني ٢٠١٥م :
الجرائـــــــم  :

بلغ عدد جرائم املسنني  )335 ( جرمية، أي  مبعدل جرمية واحده كل يوم .• 

من بني كل ألف من السكان  املسنني العمانني  يف السلطنة هناك 2 من اجلناة املسنني.• 

) 0.2% ( نسبة  اجلناه املسنني من امجايل املسنني يف السلطنة.• 

الغالبية العظمى من اجلناة ذكور حيث شكلوا نسبة 94% من إمجايل اجلناة املسنني . • 

الجرائم األخرى .٢١.٥٪

الجرائم الواقعة على األموال.١8.8٪

مخالفة قانوني إقامة األجانب والعمل .١4.3٪

جرائم الخمور والسكر .3.٦٪

جرائم المخدرات .٥.٪7

٪٥.7
الجرائم الواقعة على االدارة العامة 

المخلة بالثقة العامة .

الجرائم الواقعة على األفراد .٢4.8٪

شكل ) ٧(: نسبة الجناة حسب الجنس من 60 فأكثر لعام 2015م .

٥.7٪ إنـــاث
94.3 ٪ ذكــور
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المسنون والمشاركات المجتمعية عام ٢٠١٥م :

١- المسنون في األعمال الخيرية والتطوعية:
• حــوايل ســتة مــن كل عشــرة مــن املســنني قامــوا بالتــربع لعمــل خــري، يف املقابــل فــإن ربــع املســنني قامــوا 

باملشــاركة يف عمــل تطوعــي.

٢ - المسنون في األعمال الخيرية والتطوعية حسب المحافظة:
• حتتــل حمافظــة مســقط أعلــى مشــاركة للمســنني يف العمــل التطوعــي بنســبة )39%( والتــربع لعمــل خــري 

بنســبة)42%(  مــن إمجــايل املســنني املشــاركني يف العمــل التطوعــي واخلــري.

3 - المسنون في األعمال الخيرية والتطوعية حسب الجنس: 
• تزيــد نســبة مشــاركة املســنني يف التــربع لعمــل خــري بــني اإلنــاث عــن الذكــور ) 63% مقابــل 37% (، يف املقابــل 

تزيــد نســبة املســنني يف األعمــال التطوعيــة بــني الذكــور عــن اإلنــاث ) 70% مقابــل %30 (. 

ية والتطوعية حسب  الجنس شكل ) 8( : نسبة مشاركة المسنين في األعمال الخير

٪37 ٪٦3

التبرع لعمل خيري

٪7٠ ٪3٠

المشاركة في عمل 
تطوعي

إناث
ذكور

المصدر بيانات نتائج استطالع احوال المواطن العماني خالل الفترة )١-7 ديسمبر ٢٠١٥ م(
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المسنون والرياضة ٢٠١٥م :
١- ممارسة المسنين للرياضة:

• 77% من املسنني العمانيني ميارسون الرياضة .
• تزيد نسبة املسنني الذكور املمارسني للرياضة عن اإلناث ) 64% مقابل %36(.

ياضية حسب المحافظات : ٢-  ممارسة المسنين لألنشطة الر
• أعلــى ثــالث حمافظــات ملشــاركة املســنني يف ممارســة األنشــطة الرياضيــة  هــي حمافظــات مســقط و مشــال 

الباطنــة والداخليــة حيــث شــكلت متجمعــة مانســبته )%63( .

ياضية  شكل ) 9(: نسبة المسنين الممارسين لألنشطة الر
حسب النوع عام 2015م

شكل ) 10 (: نسبة المسنين الممارسين وغير الممارسين 
ياضية عام 2015م لألنشطة الر

٪3٦٪٦4

إناث
ذكور

نعم
ال

٪٢3

٪77

ياضة ) 8-12  مارس 2015 ( .  المصدر: استطالع الراي حول ممارسة المواطن العماني للر
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المسنون والضمان اإلجتماعي عام ٢٠١٥م:
تشمل مظلة الضمان االجتماعي )9( فئات متباينة وهي األرملة وأسرة سجني واأليتام والبنت غر املتزوجة 

والشيخوخة والعاجزون والفئة  اخلاصة* واملطلقة واألسرة املهجورة، والنسبة األكرب للمستفيدين من معاش 
الضمان االجتماعي هم فئة املسنني حيث يبلغ عددهم )33.277( حاله أي يشكلون ما نسبته )39%( من 

إمجايل عدد احلاالت ، وصرف هلم ما نسبته )40.3%( من إمجايل املبالغ املصروفة .

*الفئة الخاصة : هي االسرة التي تقبل إيواء األيتام ومن في حكمهم أو من تتطلب حمايتهم وإيواءهم في غير أسرهم وتتوفر في 
هذه األسر الشروط التي تضعها الوزارة .

توزيع المسنين المنتفعين بالضمان حسب 
المحافظات والواليات :

الضمــان •  مــن  املنتفعــني  املســنني  ربــع  حــوايل 
االجتماعــي يقطنــون يف حمافظــة مشــال الباطنــة 
وتليهــا   ،)%26.8( نســبته  مــا  يشــكلون  حيــث 
حمافظــة جنــوب الشــرقية بنســبة )%12.2( ، 
حيــث  مســندم  هلــم يف حمافظــة  تواجــد  واقــل 

.)%1( نســبتهم  ســجلت 
واليــة مقشــن تســجل عــدد )3( مســنني منتفعــني • 

مــن معــاش الضمــان االجتماعــي، تتبعهــا واليــة 
ــث ســجلت عــدد )8( حــاالت . الســنينة حي

الضمــان •  مــن  املســتفيدين  ثلــت  مــن  أكثــر 
هــم  2015م  لعــام  الســلطنة  خــارج  االجتماعــي 

. ن مســنو

يع النسبي للذكور واالناث المستفيدين من  شكل ) 12(: التوز
الضمان االجتماعي عام 2015م

٪4٢
٪٥8

إناث
ذكور
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يتواجــد العــدد األكــرب مــن املســنني املنتفعــني مــن • 
الضمــان االجتماعــي يف واليــات الســويق وعــربي 
وصحـــــم حيــث بلغــت نســبتهم )7%( مــن إمجــايل 

املســتفيدين حســب الواليــات .    
أرتفــع عــدد املســنني يف الســنوات اخلمــس األخــرة • 

إىل  2011م  عــام  يف  حالــة   )27.345( مــن 
)33.277( حالــة يف عــام 2015م ، أي مبعــدل 

زيــادة بلــغ )22 % (.

 متكاملة لتقديم رعاية طويلة األجل
ً
ين أن تمتلك جميع البلدان نظما يلزم في القرن الحادي والعشر

، بينمــا يعنــي فــي بلــدان أخــرى إعــادة النظــر فــي 
ً
يبــا يعنــي هــذا األمــر فــي بعــض البلــدان بنــاء نظــام مــن العــدم تقر

 صــوب إقامــة نظــام أوســع 
ً
 مــن إنشــاء شــبكة أمــان أساســية للفئــات األكثــر ضعفــا

ً
تقديــم رعايــة طويلــة األجــل: انطالقــا

ــم قــدرة المســّن الوظيفيــة ويصــون اســتقالليته وكرامتــه.
ّ
 يعظ

ً
نطاقــا

ومــن الُمتوقــع بحلــول عــام 2050 أن يتضاعــف عــدد المســّنين فــي البلــدان الناميــة مّمــن يحتاجــون إلــى المســاعدة علــى 
أدائهــم ألنشــطتهم فــي حياتهــم اليوميــة إلــى أربعــة أمثــال. 

المصدر: منظمة الصحة العاليمة ) عشر حقائق عن الشيخوخة والصحة (

شكل ) 13(: نسبة المسنين المستفيدون من الضمان 
االجتماعـــي

٪ 39

المصدر: وزارة التنمية االجتماعية بيانات 2015
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المسنون ودور الرعاية اإلجتماعية:
يتــم تقــدمي برنامــج رعايــة  املســنني بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة والــذي دشــن رمسيــا يف 

30 اكتوبــر عــام 2011م ، حيــث يقــدم هــذا  الربنامــج حاليــا يف معظــم مؤسســات الرعايــة الصحيــة االوليــة وعلــى 

مســتوى مجيــع املحافظــات مــن خــالل توفــر عيــادة خاصــة وفريــق طــيب مــدرب يف كل مؤسســة صحية يعــي بتقدمي 

اخلدمــات الشــاملة لفئــة كبــار الســن )60ســنة فأكثــر ( ويتضمــن توفــر األدلــة الالزمــة وتقــدمي التقييــم الشــامل 

للمســنني مــن خــالل امللــف املعــد مســبقا ) ملــف التقييــم الشــامل للمســنني ( ومــن مث إعــادة التقييــم كل ســتة أشــهر 

باالضافــة اىل تعبئــة اســتمارة مقيــاس تقييــم الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي والــي ترســل لدوائــر التنميــة 

االجتماعيــة بالواليــات حيــث يقــوم الفريــق املشــترك بــني وزاريت الصحــة والتنميــة االجتماعيــة بالزيــارة املزنليــة 

الدوريــة مــن أجــل تقييــم الوضــع لكبــر الســن وتوفــر اخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة واملتطلبــات االساســية مــن 

كراســي متحركــة وأســرة طبيــة وغرهــــا، ومت مبوجــب القــرار الــوزاري )2015/51( إنشــاء دائــرة شــؤون املســنني 

الــي تعــى هبــم وتعــزز دورهــم ومكانتهــم يف املجتمــع ومتكنهــم مــن املشــاركة يف احليــاة العامــة اجتماعيــا وسياســيا 

واقتصاديــا، وتعمــل علــى تعزيــز الشــراكة والتكامــل بــني كافــة القطاعــات احلكوميــة واالهليــة وُاســر املســنني.

يلزم إعادة مواءمة النظم الصحية بما يلّبي احتياجات فئات السكان المسنين
معظــم النظــم الصحيــة الموجــودة فــي أنحــاء العالــم أجمــع قاصــرة مــن حيــث االســتعداد لتلبيــة احتياجــات المســّنين 
 مــن عــدة حــاالت صحيــة مزمنــة أو مــن متالزمــات الشــيخوخة، إذ يجــب أن تكــون تلــك النظــم قــادرة 

ً
الذيــن يعانــون غالبــا

علــى تقديــم خدمــات رعايــة متكاملــة تتمحــور حــول المســّنين وتركــز علــى صــون قــدرات الفــرد لــدى تقدمــه فــي الســن.
يلــزم إعــادة مواءمــة النظــم الصحيــة بمــا يلّبــي احتياجــات فئــات الســكان المســنين

المصدر : منظمة الصحة العاليمة ) عشر حقائق عن الشيخوخة والصحة (
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 متكاملة لتقديم رعاية طويلة األجل
ً
ين أن تمتلك جميع البلدان نظما يلزم في القرن الحادي والعشر

، بينمــا يعنــي فــي بلــدان أخــرى إعــادة النظــر فــي 
ً
يبــا يعنــي هــذا األمــر فــي بعــض البلــدان بنــاء نظــام مــن العــدم تقر

 صــوب إقامــة نظــام أوســع 
ً
 مــن إنشــاء شــبكة أمــان أساســية للفئــات األكثــر ضعفــا

ً
تقديــم رعايــة طويلــة األجــل: انطالقــا

ــم قــدرة المســّن الوظيفيــة ويصــون اســتقالليته وكرامتــه.
ّ
 يعظ

ً
نطاقــا

ومــن الُمتوقــع بحلــول عــام 2050 أن يتضاعــف عــدد المســّنين فــي البلــدان الناميــة مّمــن يحتاجــون إلــى المســاعدة علــى 
أدائهــم ألنشــطتهم فــي حياتهــم اليوميــة إلــى أربعــة أمثــال. 

المصدر: منظمة الصحة العاليمة ) عشر حقائق عن الشيخوخة والصحة (

دار الرعاية االجتماعية بالرستاق  : 
الرعايــة  بــدار  املســنني  لرعايــة  خدمــات  تقــدم   
االجتماعيــة بالرســتاق وهــي خمصصــة للمســنني الذيــن 
تقــدمي  ويتــم  رعايتهــم  ليتولــوا  أقــارب  لديهــم  ليــس 

 . هلــم  الشــاملة  اخلدمــات 

يع النسبي للمسنين المستفيدين من دار  شكل ) 14(: التوز
الرعاية االجتماعية بالرستاق حسب الجنس لعام 2015 .

يع النسبي للمسنين المستفيدين من برنامج الرعاية المنزلية حسب الواليات لعام 2015م. شكل ) 15(: التوز

٪ ٢٠٪ 8٠
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