
نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
٢٠٣٠
الهدف الرابع

العدد ٢
يوليو ٢٠١٨



١

مقدمة

٢٠١٥

٢٠١٦

تحقيق  السلطنة في  تستعرض واقع  التي  ير  التقار ير ضمن سلسلة من  التقر يأتي هذا 
أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠، حيث تم تخصيصه �ستعراض مؤشرات الهدف الرابع من 
للجميع  الجيد  التعليم  ضمان  على:  ينص   والذي  المستدامة،  التنمية  أهداف 
يز فرص التعلم مدى الحياة. ويندرج تحت هذا الهدف  عشر غايات  والمنصف وتعز
ير أحدث القيم المتوفره لمختلف المؤشرات  التقر تقاس بمؤشرات مختلفة. ويستعرض 
ية بل تتطلب تنفيذ  آخذين بعين ا�عتبار بأن عددا من المؤشرات � تتوفر عبر السج�ت ا³دار

مسوحات ميدانية.



  (أ) نسبة الطلبة يف الصف الرابع  الذين حيققون على األقل احلد األدىن من مستوى الكفاءة يف القراءة 
لألعوام  (٢٠١١-٢٠١٦)م، واحلساب لالعوام (٢٠١١-٢٠١٥)م

نســبة األطفــال يف (أ)  الصــف الرابــع و(ب) الصــف الثامــن، الذيــن حيققــون علــى األقــل احلــد األدىن مــن 
مستوى الكفاءة يف القراءة والرياضيات  حبسب نوع اجلنس 

اختبارات  تقييمات  وتقاس من خالل   ( والقراءة  (الرياضيات  االساسية يف جمال  املعرفة  معيار  وهو 
التعلم. 

ويقاس مدى تقدم حتقيق هذه الغاية باملؤشرات التالية:

املصدر: وزارة التربية والتعليم ( دائرة التنمية املعرفية والدراسات االدولية)
ينفذ اختبار القراءة(بريلز) كل ٥ سنوات وتنفذ دراسة الرياضيات (تيمز) كل ٤ سنوات

املصدر: وزارة التربية والتعليم(دائرة التنمية املعرفيه والدراسات الدولية)

 (ب)  نسبة الطلبة يف الصف الثامن الذين حيققون على األقل احلد األدىن من مستوى الكفاءة يف احلساب لالعوام (٢٠١١-٢٠١٥)م

الرياضيات (تيمز)

٢٠١٥٢٠١١

٪٤٧
٪٥٩

٪٤٩
٪٢٨

٢٠١١

٢٠١٦

القراءة (بريلز)

(١,١,٤)

ذكورإناث

٪٣٩٪٥٥

٪٥٠ ٪٦٨

٢٠١١ ٢٠١٥

٪٥٦

٪٦٥

٪٤١

٪٥١

شكل(١):

٢

الغاية ١  
ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين بتعليم إبتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية م�ئمة وفعالة بحلول ٢٠٣٠.



معــدل القبــول اإلمجــايل يف الصــف األخــري مــن 
احللقــة  مــن  األخــري  ،والصــف  األوىل  احللقــة 

الثانية ويقصد به:
يف  املستجدين  التالميذ  عدد  جمموع   ٠١
(الصف  األوىل  احللقة  من  األخري  الصف 
الرابع)،  بغض النظر عن أعمارهم مقسوما 

على عدد السكان يف نفس الفئة العمرية.

٢. جمموع عدد التالميذ املستجدين يف الصف 
العاشر)   (الصف  الثانية  احللقة  من  األخري 
بغض النظر عن أعمارهم مقسوما على عدد 

السكان يف نفس الفئة العمرية. 

يف  هــم  باملدارس(ممــن  امللتحقــني  غــري  نســبة 
الفئــة العمريــة الرمسيــة لاللتحــاق) يف املراحــل 

التالية:
١. التعليم األساسي: الصفوف (١-١٠)

٢.التعليم ما بعد األساسي: الصفوف (١١-١٢)
العمرية  الفئة  يف  والشباب  االطفال  وهم 
غري  التعليم  من  معني  ملستوى  الرمسية 
امللتحقني بالتعليم، ويتم احتساب املؤشر عن 
طريق  طرح القيد الصايف املعدل من العدد ١.

املصدر: وزارة التربية والتعليم(دائرة اإلحصاء واملؤشرات)

شكل(٢): معدل القبول اإلمجايل بالصفني الرابع والعاشر
 لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦م

شكل (٣): نسبة غري امللتحقني بالتعليم للعام الدراسي 
٢٠١٧/٢٠١٦م

٪٩٦ ٪٩٩٫٦

الصف العاشرالصف الرابع

 (٣,١,٤)

(٥,١,٤)

املصدر: وزارة التربية والتعليم (دائرة اإلحصاء واملؤشرات)

٢٠١٥

٪١٠٤٫٨٪٩٩٫٧

٢٠١٦

٣

التعليم األساسي للصفوف
(١-١٠)

٪١٥٫٠٧٥

التعليم ما بعد األساسي
 للصفوف(١١-١٢)

٪٣٫٠٥



شكل(٤): نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يسريون
 على املسار الصحيح لعام ٢٠١٤م

اخلامســة  ســن  دون  األطفــال  نســبة 
(٣٦-٥٩)شــهرا، الذيــن يســريون علــى املســار 
الصحيــح مــن حيــث النمــو يف  جمــاالت الصحــة 

والتعلم والرفاه النفسي، حبسب نوع اجلنس. 
ملبدأ  عامليا  معتمد  تعريف  اآلن  يوجد  حىت  ال 
وتقوم  الصحيح  التنموي  املسار  على  السري 
منظمة اليونسيف حاليا بتعريف املسار التنموي 
مرحلة  يف  النماء  مؤشر  خالل  من  الصحيح 
الطفولة املبكرة ضمن دراسات املسح العنقودي 

متعدد املؤشرات.

معــدل املشــاركة يف التعلــم املنظــم (قبــل ســنة واحــدة 
مــن الســن الرمسيــة لاللتحــاق بالتعليــم الرمســي)، 

حبسب نوع اجلنس.
بالتعليم  امللتحقني  األطفال  نسبة  به:  ويقصد 
املنظم الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من 
إىل  املدرسي  بالتعليم  الرمسي  االلتحاق  عمر 

إمجايل عدد السكان يف نفس العمر. 
يتسم  اليت  الربامج   : املنظم  بالتعليم  ويقصد 
التعليم بنهج شامل لدعم الطفولة املبكرة  فيها 
والعاطفية  واالجتماعية  والبدنية  املعرفية 
لألطفال وهتيئتهم للدخول إىل التعليم النظامي.

شكل(٥): التغري يف معدل املشاركة يف التعليم قبل املدرسي
بني عامي ٢٠١٥-٢٠١٦م

٪٨٠٫٧

النســبة املئويــة لألطفــال دون ســن اخلامســة الذيــن 
يعيشون يف بيئة مرتلية إجيابية وحافزة للتعلم.

 وهو :عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
حيث  أسر  يف  يعيشون  الذين  شهرا   ٥٩ و   ٣٦
يشترك معهم أمهاهتم أو اباؤهم أو أحد أفراد 
األنشطة:  من  التالية  االنواع  يف  الكبار  أسرهم 
قص  املصورة،  الكتب  يف  النظر  القراءة، 
القصص، الغناء، اصطحاب األطفال اىل خارج 

املرتل،اللعب، التسمية ،العد.

(MICS٥) املصدر: النتائج الرئيسية للمسح العنقودي متعدد املؤشرات ٢٠١٤م

املصدر:  وزارة التربية والتعليم (دائرة اإلحصاء واملؤشرات)

شكل(٦): نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعيشون 
يف بيئة مرتلية إجيابية عام ٢٠١٤م

(MICS٥) املصدر: النتائج الرئيسية للمسح العنقودي متعدد املؤشرات ٢٠١٤م

(١,٢,٤)

 (٢,٢,٤)

(٣,٢,٤)

٢٠١٥

٢٠١٦

جمال القراءة
واحلساب 

جمال الرفاه النفسي

     جمال النمو الصحي

جمال التعلم

٪ ٣٦٫٧

٪ ٦٨٫٤

٪ ٨٣٫٨

٪ ٩٢
٦٨٪من االطفال 
يسريون على املسار 

الصحيح منائيا

٤

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في 
ا³بتدائي  للتعليم  ين  جاهز يكونوا  حتى  ا³بتدائي  قبل  والتعليم  المبكرة  الطفولة  مرحلة 

بحلول عام ٢٠٣٠
الغاية ٢

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



نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم العايل 
ويقصد به: جمموع املسجلني يف التعليم العايل 
كنسبة  عنه  معربا  السن  عن  النظر  بغض 
العمرية  الفئة  يف  السكان  من  مئوية 

(١٨-٢٢)سنة.

٪٦٤
٪٣٩

نســبة القيــد اإلمجاليــة لألطفــال امللتحقــني بــــــ 
 :

واحدة  سنة  (قبل  املدرسي  قبل  التعليم  (أ) 
من التعليم املدرسي/  متهيدي).

(ب) برامج تنمية الطفولة املبكرة (روضة).
بغــض النظــر عــن أعمارهــم، كنســبة مئويــة 
ــني  ــم يف هات مــن عــدد الســكان يف ســن التعلي

املرحلتني.

املصدر: املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات

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

(٤,٢,٤)

عدد سنوات التعليم قبل املدرسي
(أ) املجاين

األطــر  مبوجــب  املضمــون  اإللزامــي  (ب) 
القانونية.

ال يوجد يف السلطنة أطر وتشريعات  إللزام 
التعليم قبل املدرسي. 

(٥,٢,٤)

(٢,٣,٤)

شكل(٧): نسبة القيد اإلمجالية للطفولة املبكرة
 عامي ٢٠١٥ -٢٠١٦م

 هي عدد سنوات
 التعليم المجاني

 في المدارس الحكومية
 في السلطنة. 

١٢ سنة 

١٠سنوات
هي عدد سنوات

التعليم ا³لزامي أي حتى
اتمام الطفل مرحلة التعليم

 ا¾ساسي. 

املصدر: قانون الطفل الصادر باملرسوم السلطاين ٢٠١٤/٢٢م

٢٠١٥
٪٣٨٪٥٩

٢٠١٤

الطفولة املبكرةالتعليم قبل املدرسي

٪٣٦٫٩٪٦٨٫٢٪٧١٫٢ ٪٣٥٫٦

٢٠١٥٢٠١٦ ٢٠١٥٢٠١٦

املصدر: وزارة التربية والتعليم ( دائرة اإلحصاء واملؤشرات)

الصفوف (١٠-١٢)

٥

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم 
العالي الجيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام٢٠٣٠م الغاية ٣



التلميــذ  تعليــم  علــى  احلكومــي  اإلنفــاق  مبلــغ 
ــم احتســاب هــذا   حســب املســتوى التعليمــي: ويت
املؤشر ملستوى تعليمي معني  حسب املنهجية التالية:

من  احلكومي  اإلنفاق  مبلغ  يقسم  أوال: 
التعليم على عدد الطالب امللتحقني.

متوسط  على  أعاله  الناتج  يقسم  ثانيا: 
يف  مضروبا  للفرد  اإلمجايل  املحلي  الناتج 

.١٠٠

نسبة املدارس اليت حتصل على: 
(١) الطاقة الكهربائية

(٢) شبكة االنترنت ألغراض التعليم
(٣) أجهزة الكمبيوتر ألغراض التعليم

(٤)مرافــق صحيــة أساســية لــكل جنــس علــى 
حدة

 (٥) مرافق أساسية لغسل األيدي
 (٦) مرافق مهيأة لشرب املاء 

املصدر: مت احتساب املؤشر يف املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات

املصدر: وزارة التربية والتعليم

شكل(٩): نسبة اإلنفاق احلكومي على تعليم التلميذ عامي 
٢٠١٥م و٢٠١٦م

(٤,٥,٤)

شكل(١٠): نسبة املدارس اليت حتصل على اخلدمات واملرافق (٤.أ.١)
لعام ٢٠١٧/٢٠١٦م  

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩١

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

٢٠١٦

٪٤
٢٫٧

٪٣
٩

٪٣
٩٫

٦
٪٣

٩٫
٤

٪٤
٠

٪٣
٧٫

٢

٢٠١٥

٦

الغاية ٥
القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ، بما في ذلك لÈشخاص ذوي ا³عاقة والشعوب 

ا¾صلية وا¾طفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بحلول عام٢٠٣٠م 

الغاية أ
مستوى  ورفع  وا¾طفال  وا³عاقة  الجنسين  بين  الفروق  تراعي  التي  التعليمية  المرافق  بناء 

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



نســبة املعلمــني يف:  (أ) التعليــم األساســي 
األساســي  التعليــم  (ب)  االوىل،  احللقــة 
بعــد  مــا  التعليــم  (ج)  ثانيــة،  حلقــة 
األساســي، الذيــن حصلــوا علــى األقــل علــى 
املنظــم  التدريــب  مــن  األدىن  احلــد 

للمعلمني.

شكل (١١): التدريب التربوي للمعلمني حىت عام ٢٠١٧م

املــدرب  للمــدرس  التالميــذ  متوســط عــدد 
حسب املستوى التعليمي 

يف  امللتحقني  التالميذ  عدد  به:  ويقصد 
مستوى معني على عدد املدرسني املدربني يف 

املستوى التعليمي نفسه.

املصدر: وزارة التربية والتعليم 

شكل (١٢): متوسط عدد التالميذ للمدرس املدرب
 للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦

(٤.ج.١)

(٤.ج.٢)

٪١٠٠

١٠ ط�ب  لكل معلم 

١١ طالب لكل معلم 

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٧

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

البلدان النامية بحلول عام ٢٠٣٠ .

١٢ طالب  لكل معلم 

١٠ ط�ب  لكل معلم 

١٢ طالب  لكل معلم 

٩ ط�ب  لكل معلم 

١٣طالب  لكل معلم 

٩ ط�ب  لكل معلم 

١٣طالب  لكل معلم 

املصدر: وزارة التربية والتعليم (دائرة اإلحصاء واملؤشرات)

ا�دارس الحكومية
ا�دارس الخاصة
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