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المقدمة

حيظــى املســن يف الســلطنة باهتمــام وتقديــر كبــر مــن خــال ســن التشــريعات والقوانــن الــي تضمــن 
حقوقهــم وتؤمــن هلــم احليــاة الكرميــة ومنهــا قانــون الضمــان االجتماعــي وقانــون تقاعــد موظفــي 

اخلدمــة املدنيــة وقانــون التأمينــات االجتماعيــة وغرهــا .
تتعــدد املصطلحــات املســتخدمة للداللــة علــى األفــراد يف هــذه املرحلــة العمريــة والســيما يف الوثائــق 
الدوليــة، فهــي تشــمل كبــار الســن، واملســنن، واألكــر ســنا وفئــة العمــر الثالثــة والســكان يف ســن 
الشــيخوخة، كمــا أطلــق مصطلــح فئــة العمــر الرابعــة علــى األشــخاص الذيــن يزيــد عمرهــم علــى 
مثانــن عامــا. وألغــراض إحصائيــة حبتــة حــددت شــعبة االحصــاء باألمــم املتحــدة أعمــار املســنن 

بالفئــة العمريــة  ) 60 ســنة فأكثــر (.)1(
وتشــر االحصائيــات الدميوغرافيــة إىل ارتفــاع نســبة املســنن يف دول العــامل املتقدمــة بصفــة عامــة 
نتيجــة الخنفــاض نســب اخلصوبــة هبــا وارتفــاع معــدالت توقــع احليــاة ، األمــر الــذي دفــع منظمــة 
ــة الســكانية اهتمامــا متزايــدا. ففــي عــام  األمــم املتحــدة إىل إيــاء السياســات املعنيــة هبــذه الفئ
ــك لوضــع  ــة للشــيخوخة وذل ــة العاملي ــم اجلمعي ــرارا بشــأن تنظي ــة العامــة ق 1978 اختــذت اجلمعي
خطــة عمــل دوليــة تســتهدف تلبيــة احتياجــات املســنن ومتطلباهتــم. وبنــاء علــى هــذا القــرار عقــدت 
اجلمعيــة العامليــة األوىل للشــيخوخة يف فيينــا عــام 1982م، واعتمــدت خطــة عمــل فيينــا الدوليــة 
الــي كانــت مبثابــة أول وثيقــة عامليــة تعــى باملســنن، ويف هــذا اإلطــار اعتــرت اجلمعيــة العامــة 

لألمــم املتحــدة األول مــن أكتوبــر مــن كل عــام يومــا دوليــا لاحتفــال باملســنن.)2(
ــة حيــث يســتعرض عــددا  ــة العمري وقــد جــاء هــذا اإلصــدار انســجاما مــع االهتمــام املتفــاىن هلــذه الفئ
مــن املؤشــرات للتعــرف علــى حجمهــم وتوزيعهــم اجلغــرايف وأوضاعهــم التعليميــة والصحيــة والعمليــة 

واالجتماعيــة وبعــض التطلعــات املســتقبلية يف ســلطنة عمــان.  

http://conf.unog.ch/esportal/sites/default/files/HRI_GEN_1_Rev9_vol_I_Arabic.pdf        )1(

http://www.syndicateofhospitals.org.lb/Content/uploads/SyndicateMagazinePdfs/37-36_4113ar.pdf        )2(
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المصطلحات
  

مفهوم املسن:
لغــــــــــــة: تســتعمل كلمــة )املســن( للداللــة علــى الرجــل الكبــر، فنقــول: أســن الرجــل : كــر وكــرت 

ســنه. )1(
اصطاحــا: لــه تعريفــات عديــدة، فبعــض الباحثــن االجتماعيــن يكتفــي بالعمــر التارخيــي ويعــد 
املســن: هــو كل مــن جتـــاوز عمـــره الستيـــن، ومنهــم مــن يكتفــي يف تعريف املســن بالعمــر الوظيفي، 
فيعرفــة بأنــه حالــة يصبــح فيهــا اإلحنــدار يف القــدرات الوظيفيــة : البدنيــة والعقليــة واضحــا ميكــن 

قياســه، ولــه آثــار علــى العمليــات التوافقيــة. )1(
الشــيخوخة: كل ذكــر أو أنثــى بلــغ الســتن مــن عمــره وليــس لــه معيــل ملــزم قــادر علــى نفقتــه وليــس 

لــه مــورد كاف للــرزق. )2(
الضمــان االجتماعــي: هــو أحــد مكونــات شــبكة األمــان االجتماعــي بالســلطنة,ينظمه قانــون 
الضمــان االجتماعــي الصــادر باملرســوم الســلطاين رقــم )84/87( وتعدياتــه الــذي مبوجبــه يتــم 
ــكايف للمعيشــة وال يوجــد هلــا  ــا الدخــل ال ــر لديه ــات حمــددة ال يتوف صــرف معاشــات شــهرية لفئ

ــازات أخــرى. )2(  ــى النفقــة ومســاعدات وامتي ــزم القــادر عل ــل املل املعي
نســبة إعالــة املســنن: عــدد املســنن مــن)65 ســنة فأكثــر( علــى عــدد الســكان يف الفئــة)64-15( 

ســنة مضروبا يف 100.)3( 
مؤشــر التعمــر: عــدد الســكان مــن )65 ســنة فأكثــر( علــى عــدد الســكان دون ســن اخلامســة عشــر 

مضروبــا يف 100.)4(
م إىل كبــار  الرعايــة املزنليــة: جمموعــة مــن اخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة والنفســية تقــَدّ
الســن يف مقــر إقامتهــم. هبــدف متكينهــم االســتمرار  يف احليــاة و العيــش الكــرمي يف مســكنهم 
ووســط أســرهتم وحميطهــم االجتماعــي، بغــض النظــر عــن عمرهــم أخــذا يف االعتبــار احلالــة 
الصحيــة و وجــود العجــز الوظيفــي لــدى املســن ومــدى احلاجــة إىل املتابعــة امليدانيــة وإجــراء 

املداخــات التمكينيــة مــن خمتلــف اجلوانــب. 

)3(   دليل السكان الطبعة الرابعة ) ص 7 (
)4(   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) اإلسكوا ( املامح الدميغرافية للدول العربية: حتليل ظاهرة الشيخوخة / األمم املتحدة / نيويورك 2012م

)1(   املجلس االقتصادي االجتماعي األردين / تقييم واقع رعاية املسنن احلايل واملستقبلي وحتديد االحتياجات املستقبلية هلم / متوز 2016م

)http://www.mosd.gov.om/index.php/ar   )2/الرعاية االجتماعية/2013م

 



الســـكان
الفصل )1( :
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بلغ عدد العمانين يف السلطنة خال منتصف عام 2016م حوايل )2,427,825( نسمة. 	 
بلغ عدد املسنن )60 سنة فأكثر( حوايل )145,450( نسمة، وشكلوا ما نسبته )%6( 	 

من السكان العمانين.  
بلغ معدل التغر للمسنن العمانين )14,4%( بن عامي )2012 - 2016 م(. 	 

شكل )1(: التطور العددي للمسنين العمانيين في الفترة )2012 - 2016م (

)1(- المسنون على مستوى السلطنة: 

املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ نشرة إحصاءات السكان خال الفترة ) 2012 - 2016م (

2013

2014

2015

2016

2012

129.858

133.930

140.014

145.450

127,105
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يع النسبي للمسنين على مستوى محافظات السلطنة منتصف عام 2016م   شكل ) 2(: التوز

البريمي

الظاهرة

الداخلية

مسندم

جنوب 
الشرقية

جنوب
 الباطنة

شمال 
الباطنة

شمال 
الشرقية

مسقط

 )2(- التوزيع الجغرافي للمسنين:

 63% من املسنن يتركزون فـي أربع حمافظات فقط وهي )مشال وجنوب الباطنة و مسقط و الداخلية(.	 
 

٪2

٪2

٪7

٪13

ظفار ٪8

٪20

٪1 الوسطى

٪8

٪9

٪17

)سلطنة عمان(٪13
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ــغ عــدد اإلنــاث )75,194( 	  ــة بلغــت )48%( بينمــا بل ــغ عــدد الذكــور املســنن )70,256( وبنســبة مئوي بل
ــة )%52(. بنســبة مئوي

بلغت نسبة النوع لدى كبار السن )92,3( مسن مقابل كل 100 مسنة.	 
تركـــز أكر عـــدد لكبار الســن يف الفئة العمرية  )60 -64( ســنة، حيث بـــلغ عددهم )41,435( وبنســبة 	 

مئويــة بلغــت ) %29 (.

)3(- التوزيع النوعي والعمري للمسنين :  

٪ المجموع إناث ذكور الفئات العمرية

29 41.435 22.558 18.877 )64-60(

22 32.579 17.064 15.515 )69-65(

18 25.988 13.358 12.630 )74-70(

14 20.308 9.807 10.501 )79-75(

17 25.140 12.704 12.733 )80+(

100 145.450 75.194 70.256         المجموع 

ية الخمسية والنوع لعام 2016م جدول )1(: توزيع المسنين  )60 سنة فأكثر( حسب الفئات العمر

املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ نشرة إحصاءات السكان منتصف 2016م
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)4(- مؤشرات خاصة بالمسنين:

شكل )3(: مؤشرات خاصة بالمسنين في األعوام ) 2012- 2016م (

هنـــاك ارتفــاع طفيــف يف  نســبة إعـــالة املســنن) 65ســنة فأكثــر( يف الفتـــرة )2012 - 2016م( حيــث كان 	 
)7( مســنن لــكل 100عمــاين يف الفئــة العمريــة مــن )15- 64( ســنة عــام 2012 ليصــل إىل حــوايل )7,2( 

مســن عــام 2016.
اخنفــض مؤشــر تعمــر الســكان حيــث كان يقابــل كل 100طفــل عمــاين دون ســن اخلامســة عشــرة حــوايل 	 

)13( مســنا عمانيــا يف عــام 2012م، ليصــل إىل حــوايل )12( مســنا عــام 2016م. 

املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ نشرة إحصاءات السكان خال الفترة ) 2012 - 2016م (

نسبة إعالة المسنين

مؤشر التعمر

2012

2016

7

7.2

2012

2016

12

13
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املتوقـــع أن يبلــغ عـــدد املسنيـــن )60 ســنة فأكثــر( حــوايل )170,614( مســنا يف عــام 2020م، إذ ســيكون 	 
الذكــور  املســنن  عــدد  ســيبلغ  بينمــا   .)%53( نســبته  مــا  وسيشــكلن   )90,097( منهــم  اإلنــاث  عــدد 

)80,517( وسيشــكلون مــا نســبته )%47(.
ســرتفع عــدد املســنن يف عــام 2040م إىل )393,351( مســنا ستشــكل اإلنــاث منهــم مــا نســبته )%53( 	 

والذكــور )%47(. 

المجموع
الذكور اإلناث

 السنة
 ٪ العدد ٪ العدد

170.614 47 80.517 53 90.097 2020

203.614 47 94.992 53 108.622 2025

239.290 46.5 111.338 53.5 127.952 2030

295.735 47 138.969 53 156.766 2035

393.351 47 184.875 53 208.476 2040

جدول رقم )2(: تقديرات المسنين حتى عام 2040م 

)5(- تقديرات المسنين العمانيين حتى عام 2040م:
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نسبة المسنين عدد المسنين العمانيين عدد السكان العمانيين السنة

6.2 170.614 2.743.971 2020

6.5 203.614 3.122.741 2025

6.9 239.290 3.485.906 2030

7.7 295.735 3.846.685 2035

9.3 393.351 4.232.476 2040

جدول رقم )3(: أعداد المسنين العمانيين ونسبتهم المقدرة حتى عام 2040م 

مــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد الســكان العمانيــن حــوايل )2,743,971( نســمة يف عــام 2020م، وســيبلغ 	 
عــدد املســنن )170614( مســنا إذ سيشــكلون مــا نســبته )6,2(، بينمــا ســرتفع عــدد الســكان إىل 

)4,232,476( نســمة يف عــام 2040م وسيشــكل املســنون منهــم مــا نســبته )%9,3(.



الصحـــــــة
الفصل )2( :
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وجــود حتســن طفيــف يف معــدالت البقــاء علــى قيــد احليــاة، إذ ارتفــع املعــدل مــن )76,2( عــام 2012م 	 
إىل )76,9( عــام 2016م.

شــكلت اإلنــاث املعــدل األعلــى يف توقــع البقــاء علــى قيــد احليــاة حيــث ارتفــع املعــدل لديهــن مــن )78( عــام 	 
2012م إىل )79,3( عــام 2016م. 

بينمــا بلــغ معــدل توقــع البقــاء علــى قيــد احليــاة لــدى الذكــور مــن )74,5( عــام 2012م و )74,7( عــام 	 
2016م. 

شكل )4(: العمر المتوقع عندالوالدة للعمانيين في األعوام)2012 - 2016 (

 )1(- معدالت البقاء عند الوالدة:

املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ الكتاب اإلحصائي السنوي 2017م 

76.9

76
,276

,6

76
,6

76
,476

,9

20122013201420152016
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بلـــغ إمجـــايل عـــدد احلـــاالت املستـــجدة للعمانييـــن املسنن املصابيـــن مبـــرض السكـــري حــــوايل )1,324( 	 

حالــة وشــكلوا مــا نســبته )22%( مــن إمجــايل عــدد احلــاالت املســتجدة للعمانيــن املصابــن مبــرض 
الســكري لعــام 2016م.

غالبيــة احلــاالت املســتجدة يف اإلصابــة مبــرض الســكري هــي يف الفئــة العمريــة )60 - 64( ســنة إذ متثــل 	 
)38%( مــن إمجــايل احلــاالت اجلديــدة ملــرض الســكري عنــد املســنن عــام 2016م.

شــكلت اإلنــاث مــا نســبته)51,1%( مــن جممــوع احلــاالت اجلديــدة ملــرض الســكري عنــد املســنن مقابــل 	 
)48,9%( للذكــور عــام 2016م .

 

 )2(-السكري:

شكل )5(:عدد الحاالت الجديدة للمسنين العمانيين لمرض السكري لعام 2016م  

أ- حسب الفئات العمرية:

498

466

)69-65(

360

)64-60(

)70+(

الفئة العمرية

عدد الحاالت

ب- حسب النوع:

إناثذكور
648676
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)3(- المرضى المترددين على العيادات الخارجية :
بلغــت عــدد زيــارات املرضــى املســنن )60 ســنة فأكثــر( املتردديــن علــى العيــادات اخلارجيــة مبؤسســات 	 

وزارة الصحــة لعــام 2016م حــوايل )1,467,566( نســمة، وشــكلوا مــا نســبته )9,4%( مــن إمجــايل 

ــة مبؤسســات وزارة الصحــة)1(.  ــادات اخلارجي ــارات للمرضــى يف العي عــدد الزي
 

)4(- الوفيات:
هنــاك حتســن  يف معــدل اخنفــاض معــدالت الوفــاة، حيــث اخنفــض هــذا املعــدل مــن )3,2( حالــة وفــاة 	 

لــكل ألــف نســمة مــن الســكان يف عــام 2012م إىل )3( حــاالت يف عــام 2016م)1(.

ــوا 	  ــام 2016م توف ــة يف مستشــفيات وزارة الصحــة لع ــن وافتهــم املني حــوايل )18,8%( مــن املســنن الذي

ــا . ــدم، وحــوايل)9,4%( بســبب اللوكيمي بســبب تســمم ال

شكل رقم )6(:التوزيع العددي في مستشفيات وزارة الصحة لوفيات المسنين )60 سنة فأكثر ( 
حسب األسباب الرئيسية لمجموعات األمراض عام 2016م

)1(:- املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ الكتاب اإلحصائي السنوي 2017م

تسمم الدم 

اللوكيميا

االلتهاب الرئوي

اضطرابات 
دقات القلب

احتشاء حاد في 
عضلة القلب 

)جلطة(

أمراض القلب 
ية األخرى االقفار

احتشاء
 مخي

هبوط القلب

نزيف داخل 
المخ

الفشل 
الكلوي

أمراض 
الجهاز 
العصبي

210

175

114

90

77

65

63

61

60

24

419

2.234

إجمالي 
الوفيات



التعليم
الفصل )3( :
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بلــغ معــدل األميــة للمســنن العمانيــن يف الفئـــة العمريــة )60 - 79( ســنة )45%( يف عــام 2012م وأخــذت 	 

يف االخنفــاض إىل أن بلغــت )22%( يف عــام 2016م .

بلغت نسبة املسنات األميات )54%( عام 2016م مقارنة بــ )46%( للمسنن الذكور األمين.	 

تركزت األمية لدى املسنن يف الفئةالعمرية)60 - 64(، حيث بلغت نسبتهم )%50(.	 

ية ) 60 - 79 ( سنة  شكل  )7(:  نسبة األميين المسنين العمانين في الفئة العمر
حسب النوع في األعوام ) 2012 - 2016م (

2012

2016

)1(- األمية: 

ذكور

٪42
٪46

إناث

٪58
٪54

إجمالي

٪45

٪22



العـــــــمل
الفصل )4( :
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بلــغ عــدد العمانيــن تاركــي اخلدمــة لبلــوغ ســن الـــ 60 ســنة  يف القطــاع احلكومــي واخلــاص )33,323( 	 
مــن بينهــم )92,9%( مســن و )7,1%( مســنة، أمــا يف عــام 2012م فبلــغ عددهــم )27,035( مــن بينهــم 

)94%( مســن و )6 %( مســنة.

املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ نشرة إحصاءات املسجلن يف صناديق التقاعد)اإلصدار األول 2013- اإلصدار اخلامس 2017(.

 )1(- المسنون العمانيون تاركو الخدمة )المتقاعدون(: 

القطاع 
احلكومي

القطاع 
اخلاص

شكل )8( الموظفون العمانيون تاركو الخدمة بسبب بلوغ الـ 60 سنة لالعوام) 2016-2012(

٪20 ٪80 ٪84٪16

20122016
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بلــغ عــدد العمانيــن املســنن العاملــن يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص املؤمــن عليهــم يف صناديــق التقاعــد 	 

)2,448( موظفا.
شــكل املســنون العمانيــون العاملــون يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص نســبة ضئيلــة ال تتجــاوز )0,6%( مــن 	 

إمجــايل العمانيــن العاملــن املؤمــن عليهــم يف صناديــق التقاعــد.
ترتفــع نســبة املســنن العمانيــن العاملــن يف القطــاع اخلــاص عــن القطــاع احلكومــي  بنســبة 78% مقابــل 	 

22% مــن إمجــايل املســنن العاملــن.

 )2(- المسنون العاملون في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص المؤمن  )1(- المسنون العمانيون تاركو الخدمة )المتقاعدون(: 
        عليهم في صناديق التقاعد لعام 2016م)1(:

يع المسنين العاملين )60 سنة فأكثر( المؤمن عليهم في صناديق التقاعد حسب القطاع والنوع  جدول )4(: توز
لعام 2016م

القطاع الخاص القطاع الحكومي
ية الفئات العمر

المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور

1.900 156 1.744 548 58 490 60+

223.063 54.083 168.980 197.250 80.482 116.768  إجمالي العمانيين العاملين 

0.9 0.3 1 0.3 0.1 0.4         نسبة المسنين )٪( 

املصدر:- املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات/ نشرة إحصاءات املسجلن يف صناديق التقاعد / العدد اخلامس 2017م 

 1-صندوق تقاعد الخدمة المدنية.

2-ديوان البالط السلطاني العماني. 

3-شرطة عمان السلطانية. 

4-الحرس السلطاني العماني. 

5-البنك المركزي. 

)1(- تشمل صناديق التقاعد في 
              القطاع العام : 

1-الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية.

2-شركة تنمية نفط عمان.

3-شركة النفط العمانية للمصافي. 

والصناعات البترولية.

)1(- تشمل صناديق التقاعد في 
             القطاع الخاص :
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)3(- المسنون العاملون في الصناعات الحرفية لعام 2016م:
بلــغ عــدد العاملــن يف الصناعــات احلرفيــة )13,559( حــريف وحرفيــة يتوزعــون علــى مجيــع حمافظــات 	 

الســلطنة منهــم )2,364( مســن، وشــكلوا مــا نســبته )17,4%( مــن إمجــايل عــدد العاملــن يف الصناعــات 
احلرفيــة .

حتتــل حمافظــة مشــال الباطنــة أكــر عــدد للمســنن العاملــن يف الصناعــات احلرفيــة، حيــث بلغت نســبتهم 	 
)26%( مــن إمجــايل املســنن احلرفين. 

ــث بلغــت نســبتهن %71 	  ــى ، حي ــة النســبة األعل ــاث املســنات العامــات يف الصناعــات احلرفي شــكلت اإلن
ــل 29% مــن الذكــور املســنن.   مقاب

جدول )5(: توزيع المسنين العاملين في الصناعات الحرفية حسب النوع والمحافظات لعام 2016م

     
        الجملة

                                النوع
          ذكور          إناث         المحافظات

19 11 8 مسقط                 

348 339 9 ظفار

52 40 12 مسندم

44 30 14 البريمي

377 203 174 الداخلية

618 488 130 شمال الباطنة

200 71 129 جنوب الباطنة

85 52 33 جنوب الشرقية

418 295 123 شمال الشرقية

141 95 46 الظاهرة

62 60 2 الوسطى

2.364 1.684 680             الجملة



)3(- المسنون العاملون في الصناعات الحرفية لعام 2016م:

الحــــماية
االجتماعية

الفصل )5( :
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تشــر البيانــات إىل ارتفــاع نســبة احلــاالت واملبالــغ املصروفــة شــهريا للضمــان االجتماعــي خــال الفتــرة        	 
)2012 - 2016م( وذلــك مــن خــال تنفيــذ األوامــر الســامية عــام 2008 برفــع نصيــب احلالــة إىل )40( 

ريــاال عمانيــا، ومث إىل )80( ريــاال عــام 2011م . 
شــكل املســنون عــام 2016م حــوايل )40,4%( مــن حــاالت الضمــان اإلجتماعــي وصــرف هلــم )%41,2( 	 

مــن إمجــايل املبالــغ املصروفــة للضمــان اإلجتماعــي.
شــكلت اإلنــاث املســنات النســبة األعلــى حلــاالت الضمــان اإلجتماعــي للمســنن، حيــث بلغــت نســبتهن 	 

)52%( مــن إمجــايل حــاالت الضمــان اإلجتماعــي للمســنن.
بينمــا شــكل الذكــور النســبة األعلــى للمبالــغ املصروفــة حلــاالت الضمــان اإلجتماعــي ، حيــث بلغــت نســبتهم 	 

)62%( مــن إمجــايل املبالــغ املصروفــة.

شكل )9(:  التطور العددي للحاالت والمبالغ المصروفة للضمان االجتماعي للمسنين خالل األعوام
 ) 2012 - 2016م (

املصدر:- وزارة التنمية االجتماعية/ التقرير السنوي لألعوام )2016-2012(         

 )1(- الضمان االجتماعي:

ددلاير
ع

المبالغالحاالت
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بلــغ عــدد املســنن املقيمــن بــدار الرعايــة االجتماعيــة بالرســتاق )35( مســنا ومســنة عــام 2016م، أمــا 	 
يف عــام 2012م فبلــغ عددهــم )22( مســنا ومســنة.

شــكل املســنون الذكــور النســبة األعلــى يف دار الرعايــة االجتماعيــة بالرســتاق، لعــام 2012م و 2016م حيــث 	 
بلغــت نســبتهم )82% و 71%( علــى التــوايل.

ارتفــع عــدد املســنن املقيمــن بــدار الرعايــة االجتماعيــة مبقــدار )13( مســنا مقيمــا لعــام 2016م مقارنــة 	 
بعــام 2012م.

شكل )10( عدد المسنين المقيمين بدار الرعاية االجتماعية بالرستاق حسب النوع خالل األعوام ) 2012 - 2016م (

املصدر:- وزارة التنمية االجتماعية/ التقرير السنوي لألعوام) 2016-2012(           

بلــغ عــدد املســنن الذيــن قدمــت هلــم خدمــات الرعايــة املزنليــة حــوايل )1,290( مســنا ومســنة عــام 	 
2016م. 

شكلت اإلناث النسبة األعلى يف خدمات الرعاية املزنلية ، حيث بلغت نسبتهن )%52(.	 
ــة حــوايل )1,104( مــن 	  ــة املزنلي ــة إىل الرعاي ــة مــن املؤسســات الصحي ــغ عــدد حــاالت املســنن املحول بل

بينهــم )51,1%( مســن و )48,9%( مســنة. 
بينمــا بلــغ عــدد حــاالت املســنن املحولــة مــن الرعايــة الصحيــة إىل املؤسســات الصحيــة حــوايل 315 مــن 	 

بينهــم )44,1%( مســن و )55,9%( مســنة.

)2(- دار الرعاية االجتماعية بالرستاق:

 )3(- الرعاية المنزلية : 

2016 2012

4

18

410

25
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شكل )11(: عدد المسنين الذين قدمت لهم خدمات الرعاية المنزلية حسب النوع لعام 2016م

املصدر:- وزارة التنمية اإلجتماعية/ التقرير السنوي 2016م           

)4(- الخدمات المقدمة لرعاية المسنين: 

بلغ إمجايل اخلدمات املقدمة حلاالت املسنن حوايل ) 910( وتتضمن كا من : 	 
 

666
624

أجهزة تعويضية

هتيئة مزنلية

رحات ترفيهية

توفر جليس/أسرة بديلة 

دعم مادي

 896

8

3

2

1



األمــــــــــن
السالمة

و

الفصل )6( :
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بلــغ عــدد ضحايــا احلــوادث )اإلصابــات والوفيــات( املروريــة يف الفئــة العمريــة )51 ســنة فأكثــر( حــوايل 	 

)289(، وشــكلوا مانســبته )7,3%( مــن إمجــايل ضحايــا احلــوادث )اإلصابــات والوفيــات( املروريــة لعــام 
2016م .

شكـلت اإلصـابات النسبـة األعلى لضحـايا احلـوادث املروريـة، حيث بلغـت نسبتـهم )73%(والوفيـات)%27( 	 
من إمجـايل ضحـايا احلـوادث )اإلصـابات والوفيات ( املرورية للفئة العمرية )51 سنة فأكثر(.

أكثــر ضحايــا حــوادث الطــرق يف اإلصابــات هــم الســائقن، حيــث بلغــت نســبتهم )47%(، أمــا يف الوفيــات 	 
فهــم املشــاة، حيــث بلغــت نســبتهم ) %41 (.

ية ) 51 سنة فأكثر ( حسب  ية للفئة العمر يع العددي لإلصابات والوفيات الناجمة من الحوادث المرور شكل ) 12( التوز
النوع  لعام 2016م 

املصدر:- شرطة عمان السلطانية/ الكتاب اإلحصائي السنوي 2016م / اإلصدار 32

)1(- حوادث الطرق:

الوفيات

اإلصابات

48

13

الوفيات

اإلصابات

162

66
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بلــغ عــدد اجلنــاة املســنن حــوايل )317( جــاٍن، وشــكلوا مــا نســبته )1,5%( فقــط مــن إمجــايل اجلنــاة 	 
يف الســلطنة عــام 2016م. 

 
شكل الذكور النسبة األعلى، حيث بلغت نسبتهم )91%( من إمجايل اجلناة املسنن.	 

 
شــكلت اجلرائــم الواقعــة علــى األفــراد النســبة األعلــى يف جرائــم املســنن حيــث ارتكبهــا )36%( مــن 	 

إمجــايل اجلنــاة املســنن.
  

شكل )14(: نسبة المسنين الجناة حسب النوع عام 2016

ية ) 51 سنة فأكثر ( لعام 2016م  ية للفئة العمر شكل ) 13( التوزيع العددي لفئات المتوفين والمصابين من الحوادث المرور

املصدر:- شرطة عمان السلطانية/ الكتاب اإلحصائي السنوي 2016م / اإلصدار 32

السائقون الركاب المشاة
363275219926

اإلصابات

الوفيات

)2(- الجرائم والجناة:

9٪ إنـــاث
91 ٪ ذكــور
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يع النسبي ألنواع الجرائم المرتكبة من قبل المسنين لعام 2016م. شكل ) 15(: التوز

1- الجرائم الواقعة على األفراد

٪36

2- مخالفة قانوني إقامة األجانب والعمل

٪15

3-الجرائم الواقعة على األموال 

٪13

5- جرائم المخدرات

٪6

7- الجرائم المخلة بالعرض واألخالق4- الجرائم الواقعة على االدارة العامة
                    العامة

٪6

 6- جرائم الخمور والسكر

٪4

8- جرائم األسلحة والذخائر

٪1

٪1

9- الجرائم األخرى

٪18



الحيــــــــــاة
العــــــــــامة

الفصل )7( :
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بلــغ عــدد املصوتــن النتخابــات أعضــاء جملــس الشــورى للفتــرة الثامنــة لعــام )2015 - 2019م( حــوايل 	 
)297,905( صوتــا، وبلــغ عــدد املســنن )60 ســنة فأكثــر( منهــم )33,306( مســنا ومســنة شــكلوا مــا 

نســبته )11,2%( مــن إمجــايل املصوتــن.
 

ترتفع نسبة الذكور املسنن عن اإلناث املسنات يف التصويت لانتخابات )65 % مقابل %35(.	 
 

أمــا املترشــحون فبلــغ عددهــم حــوايل )590( مترشــحا، مــن بينهــم )6( مــن الذكــور املســنن، بينمــا ال 	 
يوجــد أي مترشــحة مــن املســنات.

شكل )16(: عدد المسنين المصوتين النتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة ) 2015 - 2019م ( حسب النوع

 )1(- انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة ) 2015 - 2019م (:

ذكور

إناث

المجموع

11.606

21.700

33.306
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شكل )17(: عدد المسنين المصوتين النتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة ) 2016 - 2020 م ( حسب النوع

)2(- انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية ) 2016 - 2020م (:

المجموعإناثذكور

25369

8063

17.306

بلــغ عــدد املصوتــن إلنتخابــات أعضــاء املجالــس البلديــة للفتــرة الثانيــة لعــام )2016 - 2020م( حــوايل 	 
)218,779(صوتا،شــكل املســنون مــا نســبته )11,6 ( منهــم بعــدد بلــغ )25,369( صوتــا.

  
شــكل الذكــور املســنن النســبة األعلــى  يف التصويــت لانتخابــات حيــث بلغــت نســبتهم   68 % مقابــل %35  	 

مــن اإلنــاث املســنات. 
 

أمــا املترشــحون فبلــغ عددهــم حــوايل )731( مترشــحا، مــن بينهــم )60( مترشــحا مــن الذكــور املســنن 	 
وبنســبة مئويــة بلغــت )8,2(، بينمــا ال يوجــد أي مترشــحات مــن املســنات.
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حــوايل 	  - 2016م(  مــن )2012  الفتــرة  خــال  الســلطنة  للعمانيــن يف  املمنوحــة  األراضــي  عــدد  بلــغ 
)186,484(أرضــا. 

بلــغ عــدد األراضــي املمنوحــة للمســنن)60 ســنة فأكثــر( خــال الفتــرة مــن )2012 - 2016م( حــوايل 	  
)16,224( أرض، إذ شــكلت مانســبته )9%( مــن إمجــايل األراضــي املمنوحــة .

شــكلت اإلنــاث املســنات النســبة األعلــى يف احلصــول علــى األراضــي املمنوحــة حيــث بلغــت نســبة األراضــي 	    
املوزعــة لديهــن 82% مقابــل 18% لــدى الذكــور املســنن.   

)3(- األراضي الممنوحة للمسنين ) 60 سنة فأكثر ( حسب النوع للفترة 
       ) 2012 - 2016م (:

جدول رقم )6(:األراضي الممنوحة للمسنين ) 60 سنة فأكثر ( حسب النوع للفترة ) 2012 - 2016م (

     
        الجملة

                                النوع
          ذكور          إناث           األعوام

2.448 1.906 542                     2012 

4.409 3.767 642  2013

3.319 2.722 597  2014

3.527 2.921 606  2015

2.521 1.985 536  2016

16.224 13.301 2.923 الجملة




