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المقـــدمة

عىكالتعليي ركن يياكي ل ييدكلتييجتمركالـرتـييالكتييجنتل كالم ليي ك ت يي▪

. لنشن ك تعـ ـهك

ن ك تجنـ يج ك همفكالتعل ركإلىكنفاكالـ ت ىكالثجتلفدكالعلرك تط  ▪

لتكالخطيطكالتجف  نكالعلـدكلك إذ لءكن حكالبحثكلك تلب  كـتطلبي

يخالقيهكلكاالقتصلم  ك االرتـلت  لك إ رلمكر لكقج يكفدكبن تهك 

.  عتزكبأـتهك  طنهك تناثهكلك  حلفظكتلىكـنرزاتهك

شييراكت فييجنكالم ليي كالتعليي ركالعييلرك تعـييلكتلييىكـ لفحيي كا ـ يي ك ت▪

تلييىكإنشييلءكالـييمانعك الـعلاييمكالخلصيي كبلشيينافكـيياكالم ليي ك

.   فتلك ح لركالتلن اك

النظام األساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم
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الهدف الرابع للتنمية 
المستدامة

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf


إدارة هدف التنمية 
المستدامة الرابع

تشكيب فريم عمب وطني) 1(

بـ ريييلكالتييينانكالييي زانيك•
تيييييييييرك( 33/2016)نقيييييييييرك

تشيييي  لكالفن يييي كاليييي طند
لـتلبعيييييي كإطييييييلنكالتعليييييي رك

(2030)

 زانةكالت ىكالعلـل  ر زانةكالتنب  ك التعل

 زانةكالتنـ  ك
االرتـلت  

ـرلعكالتعل ر زانةكالتعل ركالعللد

ا ـلن كالعلـ كللـرلعك
ا تلىكللتخط ط

الـن زكال طندك
لإلحصلءك الـعل ـلت



إدارة هدف التنمية 
المستدامة الرابع

:الهمفكالخلـعك•

ـيياكلكك «التن  ييزكتلييىكالتنـ يي كاالرتـلت يي كالشييلـل »

.«التعل رك التمن لك التشغ لك»ياركـبلمئهلك

وبين ال طة التنموية ال مسية التاسعةSDG4المواءمة بين ) 2(

: تضـاكالهمفكالثللثك•

اللكت ف نكفنصكتـلكـنتري ك ـرز ي كللـي اطن اكـياكخي

ح يييثكتعيييم لكـ يييلنكالتعلييي رك التيييمن لكفيييدكال يييلطن كب»

  يييتهمفكالـ اءـييي كبييي اكـخنريييلتكالتعلييي رك التيييمن ل

 ك ذككفييدكإطييلنكاال ييتنات ر ) احت لرييلتك يي عكالعـييلك

  تطلييييلكذلييييككحزـيييي كـتنل ييييت كـييييا( ال طن يييي كللتعليييي ر

.«  ل لتك  عكالعـلك

:الـح نكالنئ  دكالخلـع•

ضيين نةكـ ا بيي كالتطيي ناتك»

ل ييي كفيييدكالـ اث ييي كالتنـ  ييي كالم 

2030 فيييييدكـتيييييمـتهلكيرنيييييمةك

 التيدكلتحت  كالتنـ  كالـ تماـ 

ركالرـع يي كالعلـيي كل ـيييتتـييمتهل

. «2015الـتحمةكتلرك



إدارة هدف التنمية 
المستدامة الرابع

2040وبين استراتيجية التعليم SDG4المواءمة بين ) 3(

التنـ  امفغل لتـاتت اءرفنت  ا تنات ر لتخـع٢٠٤٠للتعل رال طن  اال تنات ر  تضـنت•
: ادالنابالالـ تماـ 

a

اتيجية إدارة  يمالتعلاستر
(ت ص  24)

اتيجية بناء الج ودة استر
ي 
 
التعليمف

(توصية30)

اتيجية تمويل  ليمالتعاستر
(توصية14)

اتيجية التحاق الط لبة استر
وتقدمهم عتر المراحل
لالتعليمية وقطاعات العم

(ت ص  27)

a

اتيجية البح ث استر
والتطويرالعلمي 

(توصية13)



إدارة هدف التنمية / تابع
المستدامة الرابع

تنف ذكتركإتمامكخط كلبنلءكالتمناتكف ـلك تعل كب1.

.غل لتكالهمفكالناباك ـؤشناته

إتمامكاطلنكتلركلـتلبع كتنف ذكالهمفكالنابا2.

لك تت  ـهكـاكخاللكككالتتلن نك2030التعل رك

.الم ن  

بناء القدرات وإطار المتابعة والرصد) 4(

التنب  كـاكال  ن   ك ـ تلبللتعل اكفن  كإقل ـ  كتتمك نش كتـلك

احت للكـؤشناتكلتمن لكتلىك2017العنبدكفدكشهنكم  ـبن

.الهمفكالناباك



دور المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

تنظيم العمب الدا لي بالمركز

اكبـتلبعيي كتييركتشيي  لكفن يي كتـييلكفنييدكبييللـن زك ضييركفييدكتضيي  تهكالـعن يي •
الـؤشناتكالتنـ   ك اإلحصلئ  اكـاكـختلفكالتطلتلتكاإلحصلئ  

تعز يييزكالييي تدكبأايييمافكالتنـ ييي كالـ يييتماـ ك ـؤشيييناتهلكفيييدكالـن يييزكتليييى•
ناتكـ ييييت ىكاإلماناتكالعل ييييلك اإلحصييييلئ  اكالـعن يييي اكبللب لنييييلتك الـؤشيييي

.اإلحصلئ  كبللتن   ك التعل اكـاكالـن زكاإلحصلئدكالخل رد

2030حصيينك إتييمامكقلتييمةكب لنييلتكماخل يي كبـؤشييناتكالتنـ يي كالـ ييتماـ ك•
.خل رد تحل لكفر ةكالب لنلتكي ضلكبللتن   كـاكالـن زكاإلحصلئدكال



دور المركز الوطني / تابع
لإلحصاء والمعلومات

)القائمة الم تصرة(تقييم وضع مؤشرات التعليم في السلطنة 

ـؤشناتكالتعل ركالخلص كبللتنـ  ك

الـ تماـ ك ف كـ ت ىكالتصن ف
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مؤشر15

دور المركز الوطني / تابع
لإلحصاء والمعلومات

) المكتملةئمة القا(السلطنة تقييم وضع مؤشرات التعليم في / تابع



متابعة وتقييم 
المؤشرات

نظ ـي كالتعلي رك تركانتلجكالب لنلتكاإلحصلئ  كـاكقبلكم ائنكاإلحصلءكبللـؤ  لتكالـعن ي كبـ1.
. ف كالـنهر لتكالعلـ  كالـتف كتل هل

 يييتركاحت يييللكالـؤشيييناتكتليييىكالـ يييت ىكالييي طندكـييياكقبيييلكالـن يييزكالييي طندكلإلحصيييلء2.

. الـعل ـلتك بللتن   كـاكم ائنكاإلحصلءكفدكالـؤ  لتكالـعن  

ـنارعييي كـؤشيييناتكالتعلييي ركـييياكقبيييلكالـن يييزكالييي طندكلإلحصيييلءك الـعل ـيييلتكقبيييلكق يييلرك3.
.الـؤ  لتكالـعن  كبللتعل ركبتز  مكال  ن    كبهل

ـلت ي كاالرتالـ ي حلتإمناجكالـؤشناتكالتدكتعتـمكتلىكالـ  حكا  ن  كفدكخط كمائنةك4.

.بللـن ز

.بللتن   كـاكفن  كالعـلكال طند2019-2018إتمامكخط كنشنكـؤشناتكالتعل ركلعلـدك5.

ن ييزك ضيياكخطيي كالحت ييللكالـؤشييناتكغ يينكالـتيي فنةكبييمتركفنييدكـيياكال  ن  يي  ك ـيياكالـ6.

.اإلحصلءكالخل رد

ـتحيمةكتأ  عكقلتيمةكب لنيلتكلنشينكـؤشيناتكالتنـ ي كالـ يتماـ كبيمتركـياكصينم عكا ـيركال7.

 طة العمب



الفرص الواعدة

 لنلتكفدكـشن عكطـ حكللنبطكاالل تن ندكب اكال رالتكاإلمان  كلت ف نكالب2020تعمامك1.

.ـختلفكالتطلتلتك ـنهلكالتعل ر

الكـاكا تثـلنكالشنا  كب اكالتلئـ اكتلىكالبن  كال طن  كللـعل ـلتكالـ لن  ك غ ن2.

عل ـ  كالـؤ  لتكلت ف نكتممكـاكالـؤشناتكـاك اقاكالب لنلتكالـ لن  ك للـؤ  لتكالت

(.تلىك ب لكالـثلل)الـتصل كبلإلنتننتك

ـخنرلتكتأ  عكقلتمةكب لنلتكـت لـل كب اكـرلعكالتعل ركالعللدك ـشن عكالـ اءـ كب ا3.

.فدكال لطن 2040التعل رك   عكالعـلكبرلـع كال لطلاكقلب عكلتت  ركا تنات ر  كالتعل رك
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شكرا لكم


