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مقدمة

يــر التــي تســتعرض واقــع الســلطنة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة  يــر ضمــن سلســلة مــن التقار يأتــي هــذا التقر

المســتدامة 2030 ، حيــث تــم تخصيصــه �ســتعراض مؤشــرات الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، 

يــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة، وهــو نســخة  والــذي ينــص علــى: ضمــان التعليــم الجيــد للجميــع والمنصــف وتعز

محدثــة للعــدد الــذي كان قــد صــدر  فــي يوليــو 2018م، حيــث تــم فــي هــذا  العــدد إضافــة مؤشــرات جديــدة 

با»ضافــة الــى تحديــث بيانــات بعــض المؤشــرات. حيــث ينــدرج تحــت  الهــدف الرابــع عشــر غايــات تقــاس بمؤشــرات 

يــة بــل تتطلــب تنفيــذ  مختلفــة.  آخذيــن بعيــن ا�عتبــار بــأن عــددا مــن المؤشــرات � تتوفــر عبــر الســج°ت ا»دار

مسوحات ميدانية.

67%
نسبة توفر قيمة 

المؤشرات في
 الهدف الرابع

ضمان التعليم الجيد 
للجميع والمنصف 

يز فرص التعلم  وتعز
مدى الحياة



  شكل(1):  (أ) نسبة الطلبة في الصف الرابع (نهاية الحلقة ا¶ولى)  الذين يحققون على ا¶قل الحد ا¶دنى من مستوى الكفاءة في القراءة 
ل¸عوام  (2011-2016)م، والحساب ل°عوام (2011-2015)م

نســبة ا¶طفــال فــي (أ)  الصــف الرابــع و(ب) الصــف الثامــن، الذيــن يحققــون علــى ا¶قــل الحــد ا¶دنــى مــن 
ياضيات  بحسب نوع الجنس  مستوى الكفاءة في القراءة والر

ياضيات والقراءة ) وتقاس من خ°ل تقييمات اختبارات  وهو معيار المعرفة ا�ساسية في مجال (الر
التعلم. 

ويقاس مدى تقدم تحقيق هذه الغاية بالمؤشرات التالية:

المصدر: وزارة التربية والتعليم
ياضيات (تيمز) كل 4 سنوات *  ينفذ اختبار القراءة(بيرلز) كل 5 سنوات وتنفذ دراسة الر

المصدر: وزارة التربية والتعليم

 (ب)  نسبة الطلبة في الصف الثامن الذين يحققون على ا¶قل الحد ا¶دنى من مستوى الكفاءة في الحساب ل°عوام (2011-2015)م

ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين بتعليم إبتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى 
تحقيق نتائج تعليمية م°ئمة وفعالة بحلول 2030. الغاية 1-4
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مــن  ا¶خيــر  الصــف  فــي  ا»جمالــي  القبــول  معــدل 
الحلقــة ا¶ولــى ،والصــف ا¶خيــر مــن الحلقــة الثانيــة 

ويقصد به:
1.مجموع عدد الت°ميذ المستجدين في الصف 
ا¶خير من الحلقة ا¶ولى (الصف الرابع)،  بغض 
عدد  على  مقسوما  أعمارهم  عن  النظر 

ية. السكان في نفس الفئة العمر
2.مجموع عدد الت°ميذ المستجدين في الصف 
العاشر)  بغض  (الصف  الثانية  الحلقة  ا¶خير من 
عدد  على  مقسوما  أعمارهم  عن  النظر 

ية.  السكان في نفس الفئة العمر

فــي  هــم  بالمدارس(ممــن  الملتحقيــن  غيــر  نســبة 
المراحــل  فــي  ل°لتحــاق)  الرســمية  يــة  العمر الفئــة 

التالية:
1. اسكد 1 : الصفوف (4-1)
2.اسكد 2: الصفوف (10-5)

3. اسكد 3 : الصفوف (11 - 12)
ية  العمر الفئة  في  والشباب  ا�طفال  وهم 
غير  التعليم  من  معين  لمستوى  الرسمية 
الملتحقين بالتعليم، ويتم احتساب المؤشر عن 
طريق  طرح القيد الصافي المعدل من العدد 1.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

شكل(2): معدل القبول ا�جمالي بالصفين الرابع والعاشر
 للعام الدراسي 2019/2018م

شكل (3): نسبة غير الملتحقين بالتعليم للعام الدراسي
 2019/2018م

 (3.1.4)

(5.1.4)

المصدر: وزارة التربية والتعليم

أعمــار  مــن  ســنا  ا¶كبــر  ل¸طفــال  المئويــة  النســبة 
صفــم الدراســي (فــي المرحلــة ا�بتدائيــة والمرحلــة 

الدنيا من التعليم الثانوي)
التعليمية  المراحل  للت°ميذ في  المئوية  النسبة 
يد عمرهم بسنتين على ا�قل عن العمر  الذين يز

الم°ئم لصفم.

شكل (4 ): النسبة المئوية ل�طفال ا�كبر سنا من أعمار صفم(6.1.4)
 الدراسي (في المرحلة ا�بتدائية والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي)

 لعام 2018م
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شكل(5): نسبة ا¶طفال دون سن الخامسة الذين يسيرون
 على المسار الصحيح لعام 2014م

الخامســة  ســن  دون  ا¶طفــال  نســبة 
(59-36)شــرا، الذيــن يســيرون علــى المســار 
الصحيــح مــن حيــث النمــو فــي  مجــا�ت الصحــة 
نــوع  بحســب  النفســي،  والرفــاه  والتعلــم 

الجنس. 

� يوجد  حتى اÉن تعريف معتمد عالميا لمبدأ 
وتقوم  الصحيح  التنموي  المسار  على  السير 
المسار  بتعريف  حاليا  اليونسيف  منظمة 
النماء في  التنموي الصحيح من خ°ل مؤشر 
مرحلة الطفولة المبكرة ضمن دراسات المسح 

العنقودي متعدد المؤشرات.

معــدل المشــاركة فــي التعلــم المنظــم (قبــل ســنة 
بالتعليــم  ل°لتحــاق  الرســمية  الســن  مــن  واحــدة 

الرسمي)، بحسب نوع الجنس.
ويقصد به: نسبة ا¶طفال الملتحقين بالتعليم 
المنظم الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة 
من عمر ا�لتحاق الرسمي بالتعليم المدرسي 

إلى إجمالي عدد السكان في نفس العمر. 
ويقصد بالتعليم المنظم : البرامج التي يتسم 
الطفولة  لدعم  شامل  بنج  التعليم  فيها 
وا�جتماعية  والبدنية  المعرفية  المبكرة 
إلى  للدخول  وتهيئتم  ل¸طفال  والعاطفية 

التعليم النظامي.

شكل(6): معدل المشاركة في التعليم قبل المدرسي
بين عامي 2017-2018م

المصدر:  وزارة التربية والتعليم 

شكل (7 ): نسبة ا¶طفال دون سن الخامسة الذين يعيشون 
في بيئة منزلية إيجابية عام 2014م

(MICS5) المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014م

(1.2.4)

 (2.2.4)

(3.2.4)

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في 
ا»بتدائي  للتعليم  ين  جاهز يكونوا  حتى  ا»بتدائي  قبل  والتعليم  المبكرة  الطفولة  مرحلة 

بحلول عام 2030 الغاية 2-4

م°حظة:  البيانات تشمل الجهات التي تقدم خدمة تعليمية حسب توفر اخر بياناتها

الخامســة  ســن  دون  ل¸طفــال  المئويــة  النســبة 
الذيــن يعيشــون فــي بيئــة منزليــة إيجابيــة وحافــزة 

للتعلم.
 وهو :عدد ا¶طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
36 و 59 شرا الذين يعيشون في أسر حيث 
أحد  أو  اباؤهم  أو  أمهاتم  معم  يشترك 
من  التالية  ا�نواع  في  الكبار  أسرهم  أفراد 
ا¶نشطة: القراءة، النظر في الكتب المصورة، 
الى  ا¶طفال  اصطحاب  الغناء،  القصص،  قص 

خارج المنزل،اللعب، التسمية ،العد.
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نسبة القيد ا»جمالية في التعليم العالي 
ويقصد به: مجموع المسجلين في التعليم العالي 

بغض النظر عن السن معبرا عنه كنسبة مئوية من 

ية (18-22)سنة. السكان في الفئة العمر

الملتحقيــن        ل¸طفــال  ا»جماليــة  القيــد  نســبة 

بالتعليــم قبــل المدرســي (قبــل ســنة واحــدة مــن 

التعليم المدرسي/تمهيدي) وهم:

المدرســي  قبــل  بالتعليــم  الملتحقيــن  ا�طفــال 

مــن  مئويــة  كنســبة  عمرهــم  عــن  النظــر  بغــض 

مجمــوع الســكان فــي ســن التعليــم الرســمي.

شكل(9): نسبة القيد ا»جمالية عامي 
( 2017/2018-2016/2017)م

(4.2.4)

عدد سنوات التعليم قبل المدرسي
(أ) المجاني

(ب) ا»لزامي المضمون بموجب ا¶طر 
القانونية.

� يوجد في السلطنة أطر وتشريعات  »لزام التعليم قبل 

المدرسي. 

(5.2.4)

(2.3.4)

شكل(8): نسبة القيد ا»جمالية للتعليم قبل المدرسي
 عامي 2018-2017م

المصدر: قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني 2014/22م

المصدر: وزارة التربية والتعليم 

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم 
العالي الجيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام2030م الغاية 4-3

ير الوطني للهدف الرابع ( وزارة التربية والتعليم ) المصدر: التقر
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الغاية 4-4
يادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديم المهارات المناسبة، بما في ذلك  الز
عام  بحلول  الحرة،  ا¶عمال  ولمباشرة  �ئقة  وظائف  وشغل  للعمل  والمهنية،  التقنية  المهارات 

2030
نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديم مهارات تكنولوجيا المعلومات

وا�تصا�ت بحسب نوع المهارة.
ويقصــد به:النســبة المئويــة للشــباب والبالغيــن الذيــن اطلعــوا علــى بعــض ا�نشــطة علــى الكمبيوتــر خــ°ل الثــ°ث 

أشر الماضية. 

الغاية 4-5
القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 
والشعوب  ا»عاقة  ذوي  ل¸شخاص  ذلك  في  بما  الضعيفة،  للفئات  المهني  والتدريب  التعليم 

ا¶صلية وا¶طفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

يفــي/ حضــري،  مؤشــرات التكافــؤ (أنثى/ذكــر، ور

وأدنى/أعلــى خمــس الســكان ثــراء، وفئــات أخــرى 

مثــل ذوي ا
عاقــة وأفــراد الشــعوب ا�صليــة، 

يــن مــن النزاعــات، متــى توافــرت البيانــات  والمتضرر

المندرجــة  التعليــم  مؤشــرات  ذلك)لجميــع  عــن 

في هذه القائمة والتي يمكن تصنيفها.

لمجموعــة  المؤشــر  قيمــة  به:نســبة  ويقصــد 

واحدة الى اخرى. 

جدول (1): نسبة الشباب والبالغين ( 18سنة فاكثر ) الذين تتوافر لديم مهارات 
تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت 
بحسب نوع المهارة عام 2019م

جدول (2): مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر ) با�لتحاق بالتعليم

ير الوطني للهدف الرابع ( وزارة التربية والتعليم ) المصدر: التقر

(1.4.4 )

(1.5.4)
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ير مسح النفاذ 2019 ) المصدر: المركز الوطني لÒحصاء والمعلومات ( تقر

كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة

انشاء عروض تقديمية الكترونية ببرمجيات عرض 

يلها او تثبيتها او ضبط ا�عدادات البحث عن برمجيات او تنز

توصيل وتركيب اجزة جديدة

استخدام بعض الصيغ الحسابية البسيطة 

نقل الملفات بين حاسوب وأجزة أخرى

القيام بمهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديوهات، النقر على ا¶يقونات

يد الكتروني مع ملفات مرفقة ارسال رسائل بر

استخدام ادوات النسخ واللصق

نسخ او نقل ملف او مجلد

انشطة اخرى 

اناث  ذكور 

17    21
57     45
51    52
60    58
54    63
68    70
80    73

  77    78
    81             80

81    84
10     10
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 الصفوف 12-11
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حســب  التلميــذ  تعليــم  علــى  الحكومــي  ا»نفــاق 
المســتوى التعليمــي: ويتــم احتســاب هــذا  المؤشــر 

لمستوى تعليمي معين  حسب المنهجية التالية:
أو�: يقسم مبلغ ا»نفاق الحكومي من التعليم 

على عدد الط°ب الملتحقين.
الناتج  متوسط  على  أع°ه  الناتج  يقسم  ثانيا: 

المحلي ا»جمالي للفرد مضروبا في 100.

شكل( 10) : نسبة ا»نفاق الحكومي على تعليم التلميذ عامي 
2017م و2018م

(4.5.4)

(2.6.4)

 ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة الغاية 4-6
ً
ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجا�

والحساب، بحلول عام 203

معدل القرائية لدى الشباب/البالغين.
للشباب(15ســنة  المئويــة  به:النســبة  ويقصــد 
الــى 24) والبالغيــن (15 ســنة فمــا فــوق) الذيــن 

لديم القدرة على القراءة والكتابة. 

مدى تخصيص الموارد التعليمية للفئات السكانية المحرومة با�ستناد إلى سياسات قائمة على صيغ صريحة .
تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم علــى تمكيــن أبنــاء اســر الضمــان ا�جتماعــي وتأهيلــم بهــدف تنميــة قدراتــم وتطويرهــا 
ل°عتماد على انفسم كما تقوم وزارة التعليم العالي بمنح 2138 منحه سنوية للجامعات والكليات �بناء اسر الضمان 
ا�جتماعــي والحــا�ت الصعبــه كمــا توفــر 200 مقعــد لــذوي ا�حتياجــات الخاصه للعام ا�كاديمي 2019/2018 حيث انه 

تم قبول %73 من اجمالي المتقدمين من ذوي ا�حتياجات الخاصه

(3.5.4)
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شكل( 11 ) : معد�ت القرائية (15 سنة فأكثر)

المصدر: المركز الوطني لÒحصاء والمعلومات 

المصدر: المركز الوطني لÒحصاء والمعلومات 



(2.7.4)

الغاية 4-7
مين المعارف والمهارات ال°زمة لدعم التنمية المستدامة،

ّ
ضمان أن يكتسب جميع المتعل

وحقوق  المستدامة،  العيش  أساليب  واتباع  التعليم  بينها  من  الُسُبل  من  بجملة  ذلك  في  بما 
ا»نسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة الس°م ونبذ العنف والمواطنة العالمية، وتقدير 

التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة بحلول عام 2030

ــم مهــارات 
ّ
النســبة المئويــة للمــدارس التــي تعل
حياتية بشأن فيروس نقص المناعة

التربيــة  فــي  تعليمــا  وتقــدم   )  (HIV البشــرية 
الجنسية

التــي  للمــدارس  المئويــة  به:النســبة  ويقصــد 
نقــص  فيــروس  بشــأن  حياتيــة  مهــارات  تعلــم 

. (HIV) ية المناعة البشر

شكل( 12):  نسبة تغطية المدارس لتعلم مهارات  
 (HIV)

نسبة المدارس التي تحصل على: 
(1) الطاقة الكربائية

(2) شبكة ا�نترنت ¶غراض التعليم
(3) أجزة الكمبيوتر ¶غراض التعليم

(4)مرافق صحية أساسية لكل جنس على حدة
 (5) مرافق أساسية لغسل ا¶يدي

 (6) مرافق مهيأة لشرب الماء 

شكل( 13): نسبة المدارس التي تحصل على الخدمات والمرافق (4.أ.1)
لعام 2018م  

الغاية 4 - أ
مستوى  ورفع  وا¶طفال  وا»عاقة  الجنسين  بين  الفروق  تراعي  التي  التعليمية  المرافق  بناء 

المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة و خالية من العنف للجميع

المصدر: وزارة التربية والتعليم
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ير الوطني للهدف الرابع وزارة التربية والتعليم المصدر: التقر

87%

100%100%

100%

100% 100%

100%



العالمي  الصعيد  على  النامية  للبلدان  المتاحة  الدراسية  المنح  عدد  في  كبيرة  يادة  ز تحقيق 
ل°لتحاق بالتعليم العالي بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت 

وبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة بحلول عام 2030
الغاية 4 - ب  

عدد منح التعليم العالي الممنوحة بحسب البلد المستفيد(4.ب.2)
بلغت عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبه الى الدول الشقيقه والصديقه في مؤسسات التعليم العالي 

داخل السلطنة  للعام ا�كاديمي 2018/2019 175 منحة لــ 66 دولة مستفيدة  

١9

175
منحة 

ير الوطني للهدف الرابع ( وزارة التربية والتعليم )  المصدر: التقر

 موزعة على

66
دولة

شكل (14): عدد منح التعليم العال الممنوحة للعام ا¶كاديمي 2018/2019 م



نسبة المعلمين في: 
 (أ) التعليم ا¶ساسي الحلقة ا�ولى . 

(ب) التعليم ا¶ساسي حلقة ثانية . 
(ج) التعليــم مــا بعــد ا¶ساســي، الذيــن حصلــوا 
يــب  التدر مــن  ا¶دنــى  الحــد  علــى  ا¶قــل  علــى 

المنظم للمعلمين.

شكل ( 15): نسبة المعلمين في جميع مراحل التعليم المدرسي الذين 
حصلوا على الحد ا�دنى للتدريب حتى عام 2019

المــدرب  للمــدرس  الت°ميــذ  عــدد  متوســط 
حسب المستوى التعليمي 

ويقصد به: 
معين  مستوى  في  الملتحقين  الت°ميذ  عدد 
المدربين في المستوى  المدرسين  على عدد 

التعليمي نفسه.

جدول (3): متوسط عدد الت°ميذ للمدرس المدرب
 خ°ل الفترة (2014 - 2018م)

(4.ج.1)

(4.ج.2)

الغاية 4 - ج
يادة مستدامة في عدد المعلمين المؤهلين من خ°ل التعاون الدولي لتدريب االمعلمين في  ز

البلدان النامية بحلول عام 2030 .

المصدر: وزارة التربية والتعليم 

المصدر: وزارة التربية والتعليم 
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