
0

5

10

15

20

2016201520142013201220112010

يخيــة خطــة التنميــة المســتدامة لـــ 2030، متمثلة في 17 هدف  اعتمــد قــادة العالــم فــي ســبتمبر 2015 فــي قمــة أمميــة تار
يندرج منها 169 غاية تقاس بـ 244 مؤشر. منذ عام 2016 بدأ العالم رسميا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، 
وهي خطة عمل تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتهدف إلى التصدي للتحديات العالمية 
ير تستعرض واقع تحقيق أهداف  العاجلة خالل السنوات الخمس عشرة القادمة.يأتي هذا العدد ضمن سلسة من التقار
ير هدف من األهداف السبعة عشر. ويستعرض هذا العدد  التنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان، حيث يتناول كل تقر
الهدف الثالث الذي ينص على ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار، حيث يحتوي هذا 
ين  ير 19 مؤشــًرا باإلضافة إلى مؤشــر الهدف على 13 غاية تقاس عن طريق 27 مؤشــًرا يتوفر منها حتى كتابة هذا التقر
يز الزراعة المســتدامة.  مــن الهــدف الثانــي المتعلــق بالقضــاء علــى الجــوع وتوفيــر األمــن الغذائــي والتغذية المحّســنة وتعز

حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030
 

اهلدف الثالث : ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار

 الغاية 3 . 1: خفض النسبة العاملي���ة للوفي���ات النفاس���ية

معــدل وفيــات المواليــد: هــو احتمــال وفــاة الطفــل فــي األيــام 28 األولــى   
مــن عمــره وبلــغ المعــدل عــام 2016 فــي الســلطنة 9.3 مولــود لــكل ألــف مولــود حــي.  

شكل )3(:  معدل وفيات املواليد واألطفال 
دون اخلامسة للفرتة )2016-2010(

الغاية  3 . 2:  وضع نهاية لوفي�ات املوالي�د واألطف�ال دون س�ن اخلامسة 
اليت ميك�ن تفاديه�ا 

معــدل الوفيــات النفاســية: وهــو العــدد الســنوي لوفيــات اإلنــاث مــن أي   
ســبب يتعلــق بالحمــل أو إدارتــه، وقــد شــهدت الســلطنة انخافضــا ملحوظــا فــي معــدل 

.2016 عــام  فــي  إلــى 13.4   ،2010 عــام  فــي  مــن 26.4  للعمانيــات  النفاســية  الوفيــات 

نســبة الــوالدات التــي يشــرف عليهــا أخصائيــون مهــرة: وهــي نســبة   
الوالدات الحية التي يشرف عليها أطباء أو موظفون صحيون مهره. وقد بلغت نسبة 

الوالدات التي يشرف عليها أطباء أو موظفون صحيون مهرة 99.5%  في عام 2016.

شكل )1(:معدل الوفيات النفاسية 
للعمانيات بني عامي 2010 و 2016

13.426.4

20162010

سبتمرب 2017

ير الصحي السنوي 2016 مصدر البيانات: وزارة الصحة التقر

مصدر البيانات:  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات الكتاب اإلحصائي السنوي 2017

مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي 2017
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معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة: هــو احتمــال وفــاة الطفــل   
دون  األطفــال  وفيــات  معــدل  بلــغ  وقــد  الخامســة،  ســن  بلوغــه  قبــل  يولــد  الــذي 

الخمــس ســنوات فــي الســلطنة  11.7 مولــود  لــكل 1000 مولــود حــي خــالل عــام 2016.
مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات الكتاب اإلحصائي السنوي 2017
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شكل )2(: نسبة الوالدات اليت يشرف عليها 
أخصائيون مهرة للفرتة )2016-2010(
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عـــدد اإلصـــابات الجديـــدة بفـــيروس نقـــص المناعـــة البشـــرية: وقــد   
الســلطنة  فــي  ية  البشــر المناعــة  نقــص  بفيــروس  الجديــدة  اإلصابــات  معــدل  بلــغ 

5.6 أشــخاص لــكل مائــة ألــف شــخص غيــر مصــاب )للعمانييــن فقــط( فــي عــام 2016.

معدل انتشار داء السل:  هو العدد المقدر لحاالت السل الجديدة واالنتكاس،   

وقــد أثمــرت جهــود وزارة الصحــة فــي انخفــاض معــدالت اإلصابــة بــداء الســل مــن 11 لــكل 

مائــة ألــف شــخص فــي عــام 2010 إلــى 8 أشــخاص لــكل مائــة ألــف شــخص فــي عــام 2016.

الدمويــة  القلــب واألوعيــة  أمــراض  عــن  الناجمــة  الوفيــات  معــدل   
والســرطان وداء الســكري واألمــراض التنفســية المزمنــة: ويحســب لألشــخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و 70 عامــا، وقــد انخفــض هــذا المعــدل فــي الســلطنة 
مــن 126 لــكل 100 الــف مواطــن فــي عــام 2010 وحتــى 97.3 لــكل 100 ألــف مواطــن فــي 
المســح  مــن 2017  األول  الربــع  فــي  نفــذت  الصحــة  أن وزارة  بالذكــر  عــام 2015. وجديــر 
ــر المعديــة لألســر واألفــراد البالغيــن 15 ســنه فأكثــر بهــدف إنشــاء  الوطنــي لألمــراض غي
قاعــدة بيانــات وطنيــة لرصــد األمــراض غيــر المعديــة وعوامــل الخطــر المصاحبــة لهــا .

واملالري�����ا  والس�����ل  اإلي�����دز  ألوبئ�����ة  نهاي��ة  ض�����ع   :3  .  3 الغاي��ة   
الوب����ائي  الكب���دي  االلت���هاب  ومكافح���ة  املهمل���ة  املداري��ة  واألم��راض 
األخ��رى املعدي����ة  واألم����راض  باملي����اه  املنقول����ة  واألم����راض 

 الغاية 3 . 4:   ختف�يض الوفي�ات املبك�رة النامج�ة ع�ن األم�راض غ�ري املعدي�ة 

 الغاية 3 . 6:  خف�ض ع�دد الوفي�ات واإلص�ابات النامج�ة ع�ن حوادث املرور 

معــدل الوفيــات الناجمــة عــن االنتحــار : وتعــد  ظاهرة اإلنتحار من الظواهر   
النــادرة فــي الســطلنة حيــث بلغــت 1.3 فــرد لــكل مليــون شــخص مــن العمانييــن خــالل عــام 

2015، ويشــير ذلــك إلــى مــدى اســتقرار الصحــة النفســية للمجتمــع العمانــي بشــكل عــام.

معـــدالت الوفيـــات الناجمـــة عـــن اإلصـــابات جـــراء حــوادث المــرور علــى   
الطــرق: وقــد أثمــرت جهــود شــرطة عمــان الســلطانية ب التضافــر مــع األجهــزة الحكوميــة 
المختلفــة  إلــى التقليــل مــن حــوادث الطــرق، حيــث شــهدت الســلطنة انخفــاض قــدره 
.2016 و   2010 عامــي  بيــن  المــرور  حــوادث  عــن  الناجمــة  الوفيــات  معــدل  فــي   %47

مصدر البيانات: وزارة الصحة

ير الصحي السنوي 2016 مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ، الكتاب اإلحصائي السنوي 2016 ووزارة الصحة، التقر

مصدر البيانات: وزارة الصحة

مصدر البيانات: شرطة عمان السلطانية وتم احتساب المؤشر في المركز الوطني لالحصاء والمعلومات 

ير الصحي السنوي )2010- 2016( مصدر البيانات: وزارة الصحة، التقر

يــا  بالمالر اإلصابــة  معــدالت  انخفضــت  يــــا:   بالمالر اإلصــــابة  حــــاالت  عــــدد   
إلــى  لتصــل    2010 عــام  فــي  شــخص  ألــف   100 لــكل  حالــة   43 مــن  الســلطنة  فــي 

 .2010 عــام  عــن  ملحــوظ  بشــكل  منخفضــا   2016 عــام  فــي  شــخص  ألــف   100 لــكل   18
مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ، الكتاب اإلحصائي السنوي2017

عــــدد حــــاالت اإلصــــابة بالتهــاب الكبــد الوبائــي )ب(:  بلــغ عــدد المصابيــن   
بالتهاب الكبد الوبائي )ب( في الســلطنة 0.29 حالة لكل 100 ألف شــخص في عام 2016. 

مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ، الكتاب اإلحصائي السنوي 2017

شكل )4(: معدل اإلصابه باإليدز بني عامي 
2010 و 2016 لكل مائة ألف شخص 
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شكل )5(: معدل اإلصابه باملالريا بني عامي 
2010 و 2016 لكل 100 ألف شخص
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شكل )7(: معدل وفيات حوادث 
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بيــت 
ُ
ل الالتــي  النســــاء فــي ســــن اإلنجــــاب ) ١٥-٤٩ ســــنة(  نســــبة   

اللواتــي  النســاء  نســبة  هــو  حديثــة:  بطــرق  األســرة  تنظيــم  إلــى  حاجتهــن 
حديثــة  وســيلة  حاليــا  ويســتخدمن  التالــي  الطفــل  إرجــاء  أو  بطفــل  يحظيــن  أال  يرغبــن 
ســــنة(   49-15  ( اإلنجــــاب  ســــن  فــي  النســــاء  نســبة  بلغــت  وقــد  الحمــل،  لمنــع 
عــام  فــي   %18.8 الــوالدت  بيــن  للمباعــدة  حديثــة  وســائل  حاليــا  يســتخدمن  الالتــي 
.%29.7 معــا  والحديثــة  التقليديــة  المباعــدة  وســائل  اســتخدام  نســبة  تبلــغ  2014.و 

هــو  ســنه(:   ١٩ إلــى   ١٥ )مــن  المراهقــات  لــدى  الــوالدات  معــدل   
يــة )مــن 15 إلــى 19 ســنة( ، وقــد  العــدد الســنوي للــوالدات لإلنــاث فــي الفئــة العمر
.  2016 عــام  فــي  مراهقــة  امــرأة   1000 لــكل   13.5 الســلطنة  فــي  المعــدل  هــذا  بلــغ 
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المتعمــد:  غيــر  التســمم  إلــى  المنســوب  الوفيــات  معــدل    
الوفيــات  معــدالت  حــول  تبايــن  وجــود  إلــى  بالســلطنة  الخاصــة  البيانــات  تشــير 
األعــوام:  فــي  حالــة  أي  تســجل  لــم  أنــه  حيــث  المتعمــد،  غيــر  للتســمم  المنســوبة 
 2011 عامــي  فــي  بينمــا  صفــًرا،  كان  المعــدل  أن  أي   2015 و   2014 و   2012 و   2010
التوالــي. علــى  المواطنيــن  مــن   ألــف   100 لــكل   0.09 و   0.05 المعــدل  بلــغ   2013 و 

المحيــط  الهــواء  تلــوث  إلــى  المنســـــوب  الوفيـــــات  معــــدل   
المحيــط  والهــواء  المنزلــي  الهــواء  تلــوث  عــن  الناتجــة  الوفيــات  معــدل  وهــو   :
عــام  فــي  شــخص  الــف   100 لــكل   13.7 مــن  الســلطنة  فــي  المعــدل  انخفــض  وقــد 
فقــط.  للعمانييــن  بالنســبة   2015 عــام  فــي  شــخص  ألــف   100 لــكل   9.4 إلــى   2010

%18 . 8

يســتخدمن  النســاء  مــن 

وســائل المباعدة الحديثة

الغاية 3 . 7:  ض��مان حص��ول اجلمي��ع عل��ى خ��دمات رعاي��ة الص���حة 
اجلنس���ية واإلجنابي���ة

 الغاي��ة 3. 9:  احل��د بدرج��ة كبرية من عدد الوفي���ات واألم���راض النامجة 
عن التع���رض للم���واد الكيميائي���ة اخلط���رة وتلوي���ث وتلوث اهلواء واملاء

الص�����حة  منظم�����ة  اتفاقي�����ة  تنفي�����ذ  تعزي�����ز  أ:   .3 الغاي��ة   
البل���دان مجي���ع  يف  التب���غ  مكافح��ة  بش��أن  اإلطاري��ة  العاملي�����ة 

لــــدى   
ً
حاليــــا التبــــغ  الســــتعمال  الســــن  الموحــــد  االنتشــــار  معــــدل   

التجــارة  وزارة  أصــدرت   : فأكثــر  ســــنة   ١٥ أعمــــارهم  تبلــــغ  الــــذين  األشــــخاص 
الســن  يحــدد  والــذي   2001/39 رقــم  الــوزاري  القــرار  عــام2001  فــي  والصناعــة 
منتجــات  بيــع  يمنــع  و  فأكثــر  عاًمــا   18 بـــ  التبــغ  منتجــات  بشــراء  فيــه  المســموح  
. لألطفــال  العامــة  الصحــة  علــى  حفاظــا  وذلــك  الســن  هــذا  دون  هــم  لمــن  التبــغ 

يدة الرسمية، العدد 694 مصدر البيانات: الجر

مصدر البيانات: وزارة الصحة

مصدر البيانات: وزارة الصحة

مصدر البيانات: المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، اليونيسيف

مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي 2017

شكل )9(: معدل الوالدات لدى املراهقات 
خالل الفرتة )2016-2010(

%1 1 . 1 %10.7 %10.9

%1 5

%1 1

%14.5

معـدل الوفيـات المنسـوب إلى الميـاه غـير المأمونـة، وخدمات الصرف   
الصحي غير المأمونة: وهو عدد الوفيات الناجمة عن المياه غير المأمونة والصرف 
الصحي غير المأمون واالفتقار إلى النظافة لكل 100 ألف من السكان، بالنسبة للسلطنة 
انخفــض المعــدل مــن 0.29 فــي عــام 2010 إلــى 0.04 فــي عــام 2015)للعمانييــن فقــط(.

مصدر البيانات: وزارة الصحة

ش��كل )10(:  الوفي��ات النامج��ة ع��ن  املي��اه غ��ري 
املأمون��ه وخدم��ات الص��رف الصح��ي غ��ري املأمون��ه 
ب��ني عام��ي 2010 و 2015 أل��ف  ش��خص  ل��كل 100 

0.29 0.04

20152010

1 .7 .3

 2 .7 .3

 ١ .9 .3

2 .9 .3

 3 .9 .3 

3. أ. 1

%13.5

3

شكل )8(: نسبة النساء يف سن اإلجناب الالتي لبيت 
حاجتهن لتنظيم األسرة بطرق حديثة لعام 2014



اهلدف الثالث : ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار

معــدل كثافــة األخصائييــن الصحييــن وتوزيعهــم:   
تولــي وزارة الصحــة فــي الســلطنة أهتمامــا بالغــا  لتطويــر أداء 
لــكل   19.6 يون  البشــر األطبــاء  عــدد  بلــغ  حيــث  الصحيــة  الهيئــات 
لــكل 10000 مــن الســكان،  10000 مــن الســكان، والممرضيــن 44.8 
األســنان  أطبــاء  و  الســكان،  مــن   10000 لــكل   5.5 والصيادلــة 
لــكل 10000 مــن الســكان، وذلــك وفقــا لبيانــات عــام 2016 .  2.8

 الغاي��ة 3. ج���:  زي��ادة التموي��ل يف قط��اع الصح��ة
ممرض لكل عشرة 

آالف من السكان

طبيب لكل عشرة 8.٤٤

آالف من السكان

١٩.6

طبيب أسنان لكل 

عشرة آالف من 

السكان

2.8
صيدلي لكل عشرة 

آالف من السكان

٥.٥
20١6م

 الغاية 3 . ب:   دع���م البح���ث والتط���وير يف جم���ال اللقاح���ات واألدوية لألمراض 
املعدية، و ت�وفري إمكاني�ة احلص�ول على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة

جميـــع  مـــن  المســـتفيدين  المســـتهدفين  الســكان  نســبة   
المنظومــة  تطــور  وبفضــل   : الوطنــي  البرنامــج  فــي  الــواردة  اللقاحــات 
اســتطاعت  الطفــل  لصحــة  الســلطنة  توليــه  الــذي  االهتمــام  ومــدى  الصحيــة، 
الســلطنة متمثلــة فــي وزارة الصحــة مــن توفيــر اللقاحــات علــى المســتوى الوطنــي 
اآلن. وحتــى   2010 عــام  منــذ  الســكان  مــن   %100 بنســبة  وذلــك  األطفــال  100%وخصوصــا  مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ، الكتاب اإلحصائي السنوي 2016

مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي 2017

يــادة الــوزن، الهــزال( : ويعتبــر معــدل  معــدل انتشــار  ســوء التغذيــة )ز  
أوزانهــم مقابــل  يــد  تز الذيــن  الخامســة  األطفــال دون  عــدد  الــوزن هــو  يــادة  ز انتشــار 
ييــن عــن متوســط وزن الطفــل قياســا بطولــه. وال  أطوالهــم عــن زائــد انحرافيــن معيار
يرتبــط ســوء التغذيــة بالضــرورة بالوضــع اإلقتصــادي للدولــة أو لألســرة حيــث تســاهم 
يصيــب  الــذي   التغذيــة  ســوء   مــن  الحــد  فــي  كبيــر  بشــكل  واألم  المجتمــع  ثقافــة 
الــوزن فــي الســلطنة %4.4   يــادة  بز األطفــال ، وقــد بلغــت نســبة األطفــال المصابيــن 
.معــدل انتشــار الهــزال : هــو عــدد األطفــال  دون الخامســة الذيــن تقــل أوزانهــم 
بطولــه قياســا  الطفــل  وزن  متوســط  عــن  ييــن  معيار انحرافيــن  ناقــص  عــن  أطوالهــم  مقابــل 

2 . 2 .2

شكل )12(: معدالت أشكال سوء التغذية 
لألطفال دون سن اخلامسة لعام 2014

التقزماهلزالزيادة الوزن

 الغاية 2 . 2: وضع آلية جلمي�ع أش�كال س�وء التغذي�ة

مصدر البيانات: المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، اليونيسيف

الذيــن  الخامســة  دون  األطفــال  عــدد  هــو  التقــزم:  انتشــار  معــدل   
متوســط  عــن  ييــن  معيار انحرافيــن  ناقــص  عــن  أعمارهــم  مقابــل  أطولهــم  تقــل 
 .%14.1 الســلطنة  فــي  نســبته  بلغــت  وقــد  بعمــره  قياســا  الطفــل  طــول 

مصدر البيانات: المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، اليونيسيف

 1  .2  .2

 1 ب.   3

3. جـ . 1

لديهــا  تتوفــر  التــي  الصحيــة  المؤسســات  نســبة   
وبشــكل  مناســب  بســعر  األدويــة  مــن  أساســية  مجموعــة 
.2015 عــام  حتــى  الســلطنة  فــي   %100 النســبة  هــذه  وتبلــغ  مســتدام: 

مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

3 ب. 3

وتبلــغ نســبة الهــزال بيــن أطفــال الســلطنة دون الخمــس ســنوات 7.5%. وجديــر بالذـكـر أن الســلطنة متمثلــة فــي وزارة الصحــة 
بالتغذيــة فــي األســر خصوصــا  بيانــات دقيقــة تختــص  إنشــاء قاعــدة  للتغذيــة بهــدف  الوطنــي  نفــذت فــي عــام 2016 المســح 
مســتقبال. وتأثيرهــا  لهــا  المســببة  الخطــورة  وعوامــل  التغذيــة  ســوء  أســباب  أهــم  لمعرفــة  ســنوات   5 مــن  أقــل  األطفــال 

%14.1 %7.5 %4.4

4

شكل )11(: نسبة السكان املستفيدين من 
اللقاحات يف الربنامج الوطين

شكل )14(: كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم


