نحو تحقيق أهداف

التنمية المستدامة

2030

الهدف التاسع

٥

مقدمة
يــأيت هــذا التقريــر ضمــن سلســة مــن التقاريــر الــي تســتعرض واقــع الســلطنة يف حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة  ،2030حيــث مت ختصيصــه الســتعراض مؤشــرات اهلــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة والــذي
ينــص علــى  :إقامــة هيــاكل أساســية قــادرة علــى الصمــود ،وحتفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع  ،وتشــجيع االبتــكار.
ينــدرج حتــت هــذا اهلــدف مثــان غايــات تقــاس بأثنــا عشــر مؤشــر ضمــن إطــار املؤشــرات العامليــة لألمــم املتحــدة
الــذي طــوره فريــق اخلــراء املشــترك بــن الــوكاالت املعــي مبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتقتصــر نتائــج
هــذا التقريــر علــى املؤشــرات الــي تتوفــر عنهــا بيانــات كافيــة وفقــا للمنهجيــة الدوليــة املتبعــة باألمــم املتحــدة.
مت االعتمــاديف إعــداد هــذا التقريــر علــى بيانــات الفتــرة (2020 – 2015م) ،والــي متثلــت بالســجالت اإلداريــة
للجهــات املصدريــة للبيانــات مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ومصــدر بيانــات التعــداد العــام 2020م ،ومســوح
متخصصــة كاملســح الشــامل األســري.

67%

نسبة توفر
المؤشرات في
الهدف التاسع
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إقامــة هيــاكل أساســية جيــدة النوعيــة وموثوقــة ومســتدامة وقــادرة علــى الصمــود،
بمــا فــي ذلــك هيــاكل أساســية إقليميــة وعابــرة للحــدود ،لدعــم التنميــة االقتصاديــة ورفــاه
ُ
اإلنســان ،مــع التركيــز علــى تيســير سـ ُـبل اســتفادة الجميــع منهــا بتكلفــة ميســورة وعلــى قــدم
المســاواة

 :1.1.9نســبة ســكان الر يــف الذيــن يعيشــون
علــى بعــد كيلومتر يــن أو أقــل مــن طر يــق صالحــة
لالســتعمال فــي جميــع الفصــول.

يقيــس هــذا املؤشــر نســبة الســكان الذيــن
يعيشــون يف مســاكن علــى بعــد كيلومتريــن أو أقــل
مــن طريــق ســالك يف كافــة فصــول الســنة ،مــع
أخــذ يف االعتبــار مســافة معقولــة لألغــراض
االقتصاديــة واالجتماعيــة املعتــادة للنــاس.

شكل ( :)1التوزيع النسبي لألسر المعيشية بالقرى
والتي تبعد مسافة 5كم أو أقل عن أقرب طريق
معبد خالل الفترة ( 2019 – 2011م)

مــن خــال هنــج مســوحات األســر املعيشــية يتوفر
بالســلطنة مؤشــر يقيــس بعــد املســافة أو قرهبــا
بالكيلومتــر ويتــم تقديــر الوقــت بالدقايــق بــن
مســكن االســرة واخلدمــات االساســية.

2011

*

%92.5
2016

بلغــت نســبة األســر القاطنــة يف املناطــق
القرويةعلــى مســتوى الســلطنة  ، 21.6%حيــث
أن  96.9%مــن ســكان القــرى تتوفــر هلــم ســبل
الوصــول إىل شــارع معبــد يف حــدود مســافة  5كم
أو أقــل ،و  97.4%مــن ســكان القــرى يتمتعــون
بالوصــول إىل الشــوارع املعبــدة خــال  14دقيقــة
وذلــك حســب أحــدث البيانــات املتوفــرة مــن مســح
نفقــات ودخــل األســرة لعــام 2019م.

*

%92.3
2019

*

%96.9
املصدر  :املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات

* مسح نفقات ودخل األسرة 2011 - 2010
** املسح الشامل األسري 2016 - 2015
*** مسح نفقات ودخل األسرة 2019 - 2018

 :2.1.9عدد الركاب وحجم الشحنات ،بحسب وسيلة النقل
جدول رقم ( :)1عدد الركاب في مطارات السلطنة
خالل الفترة ( 2019 – 2015م)

2015

2016

2017

2018

2019

القادمون (مليون راكب)

5.7

6.7

7.8

8.6

8.9

المغادرون (مليون راكب)

5.6

6.6

7.8

8.6

9.0

2

جدول رقم ( :)2حجم البضائع في مطارات السلطنة خالل الفترة
(2019 – 2015م)

2015

2016

2017

2018

2019

البضائع المفرغة (ألف طن)

89.0

106.0

125.7

133.8

146.2

البضائع المشحونة (ألف طن)

47.1

54.9

74.0

80.0

90.7

املصدر  :املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات  ،الكتاب االحصائي السنوي

أحجــام الــركاب والشــحنات هــي جممــوع حجــم الــركاب والشــحنات املبلــغ عنهــا للناقــات اجلويــة مــن
حيــث عــدد األشــخاص والطــن املتــري مــن احلمولــة علــى التــوايل.
يعتــر النقــل اجلــوي عصــب احليــاة املعاصــرة خلدمــة احلركــة الداخليــة واخلارجيــة ويســاهم يف تنميــة
االقتصــاد  ،وقــد شــهدت حركــة النقــل اجلــوي بالســلطنة تطــورا ملحوظــا خــال الفتــرة (- 2015
2019م) ،حيــث ارتفــع عــدد املســافرين مــن حــوايل ( )11.3مليــون مســافر عــام 2015م إىل حــوايل
( )17.9مليــون مســافر عــام 2019م أي بنســبة زيــادة تقــدر بنحــو (.)58.4%
أمــا فيمــا خيــص الشــحن اجلــوي ،فقــد ازدادت عمليــات شــحن البضائــع بنســبة ( )74%مــا بــن عامــي
2015م و 2019م.
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تعز يــز التصنيــع الشــامل للجميــع والمســتدام ،وتحقيــق ز يــادة كبيــرة بحلــول عــام  2030فــي
حصــة الصناعــة فــي العمالــة وفــي الناتــج المحلــي ًاإلجمالــي ،بمــا يتماشــى مــع الظــروف
الوطنيــة ،ومضاعفــة حصتهــا فــي أقــل البلــدان نمــوا.

 :1.2.9القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد.
جدول رقم ( :)3القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي للفرد خالل الفترة (2019 – 2015م)

2015

2016

2017

2018

2019

القيمة المضافة للصناعة التحويلية
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

9.1

9.2

9.4

10.3

10.8

نصيب الفرد من القيمة المضافة
للصناعة التحويلية (بالريال)

601.4

596.9

596.2

648.5

675.5

نصيب الفرد من القيمة المضافة
للصناعة التحويلية (بالدوالر)

1564.2

1552.3

1550.6

1686.5

1756.9

املصدر  :املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات  ،الكتاب االحصائي السنوي
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تعتــر القيمــة املضافــة التصنيعيــة مؤشــرا معترفــا بــه ومســتخدما علــى نطــاق واســع مــن قبــل الباحثــن
وصانعــي السياســات لتقييــم مســتوى التصنيــع .تعكــس حصــة القيمــة املضافــة التصنيعيــة يف الناتــج
املحلــي اإلمجــايل دور التصنيــع يف االقتصــاد والتنميــة الوطنيــة للبلــد بشــكل عــام ،فقــد شــهد مؤشــر
القيمــة املضافــة للصناعــة التحويليــة كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلمجــايل بالســلطنة إىل ارتفــاع بنســبة
ـاء عليــه ارتفــع نصيــب الفــرد مــن القيمــة املضافــة للصناعــة
 18.4%خــال الفتــرة (2019 – 2015م) ،وبنـ ً
التحويليــة يف الســلطنة مــن ( ) 1564.2دوالر عــام 2015م إىل ( )1756.9دوالر عــام 2019م.
 :2.2.9العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة
من مجموع العمالة
شكل رقم ( :)2العمالة في الصناعة التحويلية
كنسبة من مجموع العمالة خالل الفترة
(2019 – 2015م)

11.6

11

2015
10.9

2019

2017
2016

ميثــل هــذا املؤشــر مســامهة قطــاع الصناعــة
التحويليــة يف خلــق فــرص العمــل ،وتشــر
البيانــات إىل ارتفــاع طفيــف يف نســبة العمالــة يف
الصناعــة التحويليــة يف الســلطنة بــن  11.6%و
 12%خــال الفتــرة ( 2019 – 2015م).

12

12 2018

املصدر  :املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات  ،النشرة اإلحصائية الشهرية
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تعز يــز البحــث العلمــي ،وتحســين القــدرات التكنولوجيــة فــي القطاعــات الصناعيــة فــي جميــع
البلــدان ،وال ســيما البلــدان الناميــة ،بمــا فــي ذلــك ،بحلــول عــام  ،2030تشــجيع االبتــكار وتحقيــق
ز يــادة كبيــرة فــي عــدد العامليــن فــي مجــال البحــث والتطويــر لــكل مليــون شــخص ،وز يــادة
إنفــاق القطاعيــن العــام والخــاص علــى البحــث والتطويــر.

 :1.5.9اإلنفاق عى البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
شكل رقم ( :)3اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
(2018 – 2015م)

0.25

2015

0.23

2016
0.26

املصدر  :قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء

2017

2018
0.22

املؤشــر هــو مقيــاس لنفقــات البحــث والتطويــر
وتشــجيع االبتــكار وزيــادة إنفــاق القطاعــن العــام
واخلــاص علــى البحــث والتطويــر.
وتلعــب أنشــطة البحــث العلمــي والتطويــر دورا
رئيســيا يف التطويــر والنمــو االقتصــادي وتعزيــز
اإلنتاجيــة ،وقــدر نســبة مــا ينفــق يف الســلطنة
علــى البحــث العلمــي والتطويــر ب  0.22%مــن
الناتــج املحلــي االمجــايل عــام 2018م ،حيــث
يالحــظ بــأن النســبة قلــت مقارنــة باألعــوام
الســابقة.

4

 :2.5.9الباحثــون العاملــون فــي مجــال البحــث
(بمكافــئ الــدوام الكامــل) لــكل مليــون نســمة
شكل رقم ( :)4الباحثون العاملون في مجال البحث
(بمكافئ الدوام الكامل) لكل مليون نسمة خالل
الفترة (2018 – 2015م)

242.4

212.5

2015

2017

2016
239.8

هــو مقيــاس مباشــر لعــدد العاملــن يف جمــال
البحــث والتطويــر لــكل مليــون شــخص ،فقــد شــهد
مؤشــر عــدد الباحثــن املشــتغلني بــدوام كامــل
لــكل مليــون نســمة منــذ عــام  2015وحــى عــام
2018م ارتفاعــا بنســبة ( ،)32.3%حيــث ارتفــع
املعــدل مــن ( )212.5باحــث لــكل مليــون نســمة
عــام 2015م إىل ( )281.2باحــث لــكل مليــون
نســمة عــام 2018م.

2018
281.2

املصدر  :قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء
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تحقيــق ز يــادة كبيــرة فــي فــرص الحصــول علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والســعي
إلــى توفيــر فــرص الوصــول الشــامل والميســور إلــى شــبكة اإلنترنــت فــي أقــل البلــدان نمــوا،
بحلــول عــام 2020

.9ج:1.نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول ،بحسب التكنولوجيا
جدول رقم ( :)4نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف
المحمول ،بحسب التكنولوجيا خالل الفترة (2019 – 2016م)
اسم تقنية الشمول بالهاتف المحمول

2016

2017

2018

2019

3G mobile network

96.01 %

99.04 %

99.23 %

99.26 %

LTE /WiMAX mobile network

88.77 %

92.13 %

96.05 %

96.25 %

مصدر البيان :هيئة تنظيم االتصاالت

توســعت شــبكات املحمــول اخللويــة خــال األعــوام الســابقة علــى مســتوى العــامل بســرعة فائقــة
وســاعدت يف التغلــب علــى احلواجــز للبنيــة األساســية ،الــي غالبــا مــا كانــت تقتصــر علــى املناطــق
احلضريــة واملناطــق املأهولــة بالســكان  ،يســلط هــذا املؤشــر الضــوء علــى أمهيــة الشــبكات اخللويــة
يف توفــر االتصــاالت االساســية واملتقدمــة ،تشــر األرقــام إىل أن  6.4مليــون إمجــايل عــدد اشــتركات
اهلواتــف املتنقلــة يف الســلطنة عــام 2019م ،حيــث بلغــت نســبة تغطيــة الســكان خبدمــة االنترنــت عــر
الشــبكات اخلليــوي للجيــل الثالــث ( ، )99.26%وبلغــت نســبة التغطيــة الســكانية ضمــن نطــاق تقنيــات
()96.25%( )LTE /WiMAXعام 2019م.
٠
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