نحو تحقيق أهداف

التنمية المستدامة

٢٠٣٠

الهدف الرابع

العدد ٢
يوليو ٢٠١٨

مقدمة
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تستعرض واقع السلطنة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،٢٠٣٠حيث تم تخصيصه الستعراض مؤشرات الهدف الرابع من
أهداف التنمية المستدامة ،والذي ينص على :ضمان التعليم الجيد للجميع
والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة .ويندرج تحت هذا الهدف عشر غايات
تقاس بمؤشرات مختلفة .ويستعرض التقرير أحدث القيم المتوفرﻩ لمختلف المؤشرات
آخذين بعين االعتبار بأن عددا من المؤشرات ال تتوفر عبر السجالت اإلدارية بل تتطلب تنفيذ
مسوحات ميدانية.

١

الغاية ١

ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين بتعليم إبتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى
تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول .٢٠٣٠

ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
) (١,١,٤ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﰲ )ﺃ( ﺍﻟﺼــﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑــﻊ ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺼــﻒ ﺍﻟﺜﺎﻣــﻦ ،ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﳛﻘﻘــﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﺍﳊــﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣــﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ )ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ( ﻭﺗﻘﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺷﻜﻞ):(١
)ﺃ( ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ )(٢٠١٦-٢٠١١ﻡ ،ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ ﻟﻼﻋﻮﺍﻡ )(٢٠١٥-٢٠١١ﻡ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ )ﺗﻴﻤﺰ(

ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ )ﺑﲑﻟﺰ(

٪٥٦

٪٥٠ ٪٦٨ ٢٠١٦
٢٠١١

٪٥٥

٪٤١

٪٦٥

٪٣٩

٪٥١

٢٠١٥

٢٠١١

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(
ﻳﻨﻔﺬ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ)ﺑﲑﻟﺰ( ﻛﻞ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ )ﺗﻴﻤﺰ( ﻛﻞ  ٤ﺳﻨﻮﺍﺕ

)ﺏ( ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻟﻼﻋﻮﺍﻡ )(٢٠١٥-٢٠١١ﻡ

٪٤٧

٪٥٩

٪٤٩
٪٢٨

٢٠١١

٢٠١٥

ﺇﻧﺎﺙ

ﺫﻛﻮﺭ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(

٢

) (٣,١,٤ﻣﻌــﺪﻝ ﺍﻟﻘﺒــﻮﻝ ﺍﻹﲨــﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺼــﻒ ﺍﻷﺧــﲑ ﻣــﻦ
ﺍﳊﻠﻘــﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﺍﻟﺼــﻒ ﺍﻷﺧــﲑ ﻣــﻦ ﺍﳊﻠﻘــﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ:
 ٠١ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﰲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ )ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ( ،ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
 .٢ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ(
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.

ﺷﻜﻞ) :(٢ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺑﺎﻟﺼﻔﲔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٥ﻭ٢٠١٦ﻡ

ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
٢٠١٥

٪٩٩٫٦

٪٩٦

٢٠١٦

٪٩٩٫٧

٪١٠٤٫٨

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ(

) (٥,١,٤ﻧﺴــﺒﺔ ﻏــﲑ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘــﲔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ)ﳑــﻦ ﻫــﻢ ﰲ
ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤــﺎﻕ( ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣــﻞ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ )(١٠-١
.٢ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ )(١٢-١١
ﻭﻫﻢ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ
ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ .١

ﺷﻜﻞ ) :(٣ﻧﺴﺒﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
٢٠١٧/٢٠١٦ﻡ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺼﻔﻮﻑ)(١٢-١١
)(١٠-١

٪٣٫٠٥

٪١٥٫٠٧٥

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ(

٣

الغاية ٢

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في
مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل اإلبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم اإلبتدائي
بحلول عام ٢٠٣٠

) (١,٢,٤ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳــﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴــﺔ
)(٥٩-٣٦ﺷــﻬﺮﺍ ،ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺴــﲑﻭﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﺴــﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴــﺢ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﰲ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﲝﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﳌﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻘﻮﻡ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻱ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ.

ﺷﻜﻞ) :(٤ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﲑﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ
٪ ٣٦٫٧
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ

٦٨٫٤
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

٪

٪٦٨ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺴﲑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ
٪ ٩٢
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳕﺎﺋﻴﺎ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺼﺤﻲ

٨٣٫٨
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

٪

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ٢٠١٤ﻡ )(MICS٥

٪٣٨

٪٤١٫٥

٪٣٨٫٦

٪٤٢٫٣

٪٣٧٫٤

٪٤٠٫٨

) (٢,٢,٤ﻣﻌــﺪﻝ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻢ ﺍﳌﻨﻈــﻢ )ﻗﺒــﻞ ﺳــﻨﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﺷﻜﻞ) :(٥ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٦-٢٠١٥ﻡ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺴــﻦ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤــﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﺮﲰــﻲ(،
ﲝﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ.
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ :ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﺇﱃ
٢٠١٦
ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﺮ.
٢٠١٥
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻢ  :ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺴﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺇﻧﺎﺙ
ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ(
مالحظة :البيانات تشمل الجهات التي تقدم خدمة تعليمية حسب توفر اخر بياناتها
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻬﺗﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.
) (٣,٢,٤ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳــﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴــﺔ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺷﻜﻞ) :(٦ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﱰﻟﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺣﺎﻓﺰﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﱰﻟﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤ﻡ
ﻭﻫﻮ :ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﲔ
 ٣٦ﻭ  ٥٩ﺷﻬﺮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺃﺳﺮ ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻣﻬﺎﻬﺗﻢ ﺃﻭ ﺍﺑﺎﺅﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ:
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺼﻮﺭﺓ ،ﻗﺺ
ﺍﻟﻘﺼﺺ ،ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ،ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﱃ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ٢٠١٤ﻡ )(MICS٥
ﺍﳌﱰﻝ،ﺍﻟﻠﻌﺐ ،ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪ.

٪٨٠٫٧

٤

) (٤,٢,٤ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴــﺪ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘــﲔ ﺑـ ـ ـ
:
)ﺃ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ )ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ /ﲤﻬﻴﺪﻱ(.
)ﺏ( ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ )ﺭﻭﺿﺔ(.
ﺑﻐــﺾ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫــﻢ ،ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ
ﻣــﻦ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻥ ﰲ ﺳــﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﰲ ﻫﺎﺗــﲔ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ.

ﺷﻜﻞ) :(٧ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ
ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٦- ٢٠١٥ﻡ
٢٠١٥

٢٠١٦

٪٦٨٫٢ ٪٧١٫٢
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ

٢٠١٦

٢٠١٥

٪٣٦٫٩ ٪٣٥٫٦
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ(

 ١٢سنة

) (٥,٢,٤ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
)ﺃ( ﺍﳌﺠﺎﱐ
)ﺏ( ﺍﻹﻟﺰﺍﻣــﻲ ﺍﳌﻀﻤــﻮﻥ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﻷﻃــﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻃﺮ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻹﻟﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ.

هي عدد سنوات
التعليم المجاني
في المدارس الحكومية
في السلطنة.

١٠سنوات

هي عدد سنوات
التعليم اإللزامي أي حتى
اتمام الطفل مرحلة التعليم
األساسي.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﱐ ٢٠١٤/٢٢ﻡ

الغاية ٣

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم
العالي الجيد والميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام٢٠٣٠م

) (٢,٣,٤ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ :ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻌﱪﺍ ﻋﻨﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
)(٢٢-١٨ﺳﻨﺔ.

ﺷﻜﻞ) :(٨ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﻲ) (٢٠١٥- ٢٠١٤ﻡ

٪٥٩
٢٠١٤

٪٣٨

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

٪٦٤

٪٣٩

٢٠١٥

٥

الغاية ٥

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة  ،بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب
األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بحلول عام٢٠٣٠م

٪٤٠
٪٣٧٫٢

٪٣٩٫٦
٪٣٩٫٤

٪٤٢٫٧
٪٣٩

) (٤,٥,٤ﻣﺒﻠــﻎ ﺍﻹﻧﻔــﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴــﺬ
ﺣﺴــﺐ ﺍﳌﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ :ﻭﻳﺘــﻢ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻫــﺬﺍ
ﺍﳌﺆﺷﺮ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ :ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﻀﺮﻭﺑﺎ ﰲ
.١٠٠

ﺷﻜﻞ) :(٩ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﺎﻣﻲ
٢٠١٥ﻡ ﻭ٢٠١٦ﻡ

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ) (٦-١ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ) (٩-٧ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ )(١٢-١٠
٢٠١٦

٢٠١٥

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﰎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

الغاية أ

بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين واإلعاقة واألطفال ورفع مستوى
المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة و خالية من العنف للجميع

).٤ﺃ (١.ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ:
) (١ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
) (٢ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
) (٣ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)(٤ﻣﺮﺍﻓــﻖ ﺻﺤﻴــﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟــﻜﻞ ﺟﻨــﺲ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺪﺓ
) (٥ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ
) (٦ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﺸﺮﺏ ﺍﳌﺎﺀ

ﺷﻜﻞ) :(١٠ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٧/٢٠١٦ﻡ
٪١٠٠
٪٩١
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٦

الغاية ج

زيادة مستدامة في عدد المعلمين المؤهلين من خالل التعاون الدولي لتدريب االمعلمين في
البلدان النامية بحلول عام . ٢٠٣٠

).٤ﺝ (١.ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤــﲔ ﰲ) :ﺃ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ
ﺍﳊﻠﻘــﺔ ﺍﻻﻭﱃ) ،ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ
ﺣﻠﻘــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ) ،ﺝ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ
ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ،ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺣﺼﻠــﻮﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺍﳊــﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳــﺐ ﺍﳌﻨﻈــﻢ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ.

ﺷﻜﻞ ) :(١١ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ٢٠١٧ﻡ

٪١٠٠
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

).٤ﺝ (٢.ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﻟﻠﻤــﺪﺭﺱ ﺍﳌــﺪﺭﺏ
ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ :ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﰲ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﰲ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ.

ﺷﻜﻞ ) :(١٢ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺍﳌﺪﺭﺏ
ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ٢٠١٧/٢٠١٦
 ١٠طالب لكل معلم
 ١٢طالب لكل معلم
 ١٠طالب لكل معلم
 ١٢طالب لكل معلم

 ١١طالب لكل معلم

 ٩طالب لكل معلم
١٣طالب لكل معلم
 ٩طالب لكل معلم
١٣طالب لكل معلم

٢٠١٦
٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٣

املدارس الحكومية
املدارس الخاصة

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ(

٧

@ncsioman

info@ncsi.gov.om

+968 9145 9145

80076274

www.ncsi.gov.om

