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منهجية إعداد لوحات المعلومات

تقــدم لوحــة المعلومــات المركزيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة رصــدًا 
المقارنــات  إجــراء  خــال  مــن  األهــداف،  تحقيــق  فــي  المحــرز  للتقــدم 
وقيــاس التطــور عبــر الفتــرة الزمنيــة ، لتشــكل أداة كميــة فــي التعــرف علــى 
التحديــات التــي تواجــه تحقيــق هــذه األهــداف، والمســاعدة فــي تحديــد 
أولويــات التدخــل المبكــر، وصياغــة اســتراتيجيات ممكنــه لبلــوغ أهــداف 
التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030. تعــرض  لوحــة المعلومــات علــى 

مســتويين كمــا يلــى : 
المســتوى األول : لوحــة المعلومــات المركزيــة والتــي تقيــم مســتوى 
التقــدم المحــرز بأهــداف التنميــة المســتدامة وفقــًا لنتائــج الغايــات التــي 

تــم قياســها.
المســتوى  الثانــي: لوحــة معلومــات الغايــات والمؤشــرات لعــدد)100( 
مؤشــرًا تعبــر عــن )72( غايــة وتغطــى األهــداف الســبعة عشــر للتنميــة 
قبــل  مــن  الدوليــة  للمنهجيــات  وفقــًا  تدقيقهــا  تــم  التــي  المســتدامة، 
المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات، ومــن المخطــط إضافــة المزيــد 

مــن المؤشــرات فــي اإلصــدارات الاحقــة.
واألحمــر(  واألصفــر  )األخضــر  المســتخدمة  واأللــوان  اإلشــارات  تشــير  و 
معيــن،  هــدف  تحقيــق  عــن  االبتعــاد  أو  االقتــراب  مــدى  إلــى  باللوحــة 
وذلــك مــن خــال قيــاس االتجــاه العــام لــأداء فــي الســنوات الســابقة، 
والــذي يمكــن مــن خالــه االســتدالل مــا إذا كان أداء المؤشــرات يســير 
علــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق هــدف معيــن بحلــول عــام 2030. وبالتالــي 
نســتطيع مــن خــال ذلــك التقييــم الوقــوف علــى المجــاالت التــي تتطلــب 

تقدًمــا أســرع، 

لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
تــم االعتمــاد علــى المنهجيــة التاليــة:

1- لوحة المعلومات  المركزية ألهداف التنمية 
المستدامة

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  أداء  المحــرز فــي  التقــدم  تقييــم مســتوى 
التاليــة: إلــى المســتويات  التــي توافــرت للقيــاس  وفقــًا للغايــات 

وفق المستهدفات                مستوى تنفيذ الغايات حقق نتائج إيجابية 

في سبيل تحقيق الهدف       مستوى تنفيذ الغايات حقق بعض النتائج اإليجابية 

أقل من المستهدفات           مستوى تنفيذ الغايات تبين تحديات في تحقيق الغايات

2- لوحات معلومات  الغايات والمؤشرات

المســتدامة مــن خــال  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ غايــات  تقييــم مســتوى 
المتوافــرة، وتنقســم  المؤشــرات  قيــم  العــام لساســل  االتجــاه  قيــاس 

التاليــة: المســتويات  إلــى  التقييــم  نتائــج 

تحقيق الهدف

في أتجاه تحقيق الهدف

أداء متوسط في تحقيق الهدف

تحديات تواجه تحقيق الهدف

لم يتم التقييم

    موقف توافر المؤشرات الالزمة 
     لقياس التقدم المحرز في تحقيق  

     األهداف
فــي ضــوء إلتــزام الســلطنة فــي اجتمــاع القمــة باألمــم المتحــدة 
فــي ســبتمبر ٢٠١٥م باألجنــدة الدوليــة للتنميــة المســتدامة، يقوم 
المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات برصــد مؤشــرات أهــداف 
2030، حيــث قــام بإنشــاء قاعــدة بيانــات  التنميــة المســتدامة 
ألهــداف   )https://sdg.ncsi.gov.om( إلكترونــي  وموقــع 
ومؤشــرات التنميــة المســتدامة، وذلــك بهــدف حصــر البيانــات 
والمؤشــرات المتوفــرة للســلطنة، والتخطيــط لضمــان توفيرهــا 
بصفــة دوريــة ومنتظمــة، ولهــذا الغــرض تــم تشــكيل فــرق عمــل 
تعنــى بالتواصــل مــع الــوزارات والهيئــات ذات العاقــة والعمــل 
تــم  التــي  للمنهجيــات  وفقــا  المطلوبــة  البيانــات  توفيــر  علــى 
المتحــدة، وذلــك مــن خــال عقــد  اعتمادهــا مــن قبــل األمــم 
حلقــات عمــل مــع الجهــات ذات العاقــة بتوفيــر البيانــات للتأكيــد 
وطــرق  بالمؤشــرات  الخاصــة  والمنهجيــات  المفاهيــم  علــى 
 )100( احتســاب  عــن  الجهــود  هــذه  أســفرت  وقــد  احتســابها. 
مؤشــر مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة تمثــل نحــو 

%41 مــن إجمالــي المؤشــرات المطلــوب قياســها.
كذلــك تتــم المتابعــة المســتمرة لمؤشــرات التنميــة المســتدامة 
دقتهــا  لضمــان  البيانــات  ومراجعــة  الدوليــة  المنظمــات  مــع 

لهــا.  المســتمر  والتحديــث 

نتائج المؤشرات حققت األهداف والغايات قبل 
عام 2030.

نتائج المؤشرات تبين االقتراب من أو االتجاه إلى 
تحقيق األهداف والغايات في 2030.

نتائج المؤشرات تعكس تباينات في األداء مع 
إمكانية بلوغ األهداف والغايات في 2030.

نتائج المؤشرات تبين تحديات في تحقيق األهداف 
والغايات في 2030.

لم يتم التقييم لعدم توافر سلسلة زمنية لقيم 
المؤشر.
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  2         القضاء على الجوع

 3         الصحة الجيدة والرفاه

2-2-1   معدل انتشار توقف النمو )الطول بالنسبة للعمر دون 
             انحرافين معياريين من وسيط معايير نمو الطفل لمنظمة   

             الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة

2-2-2   انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول دون انحرافين   
             معياريين أو أكثر من انحرافين معياريين من وسيط معايير 
              نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون 

              سن الخامسة، مصنف حسب النوعية:
                        • الهزال 

                        • زيادة الوزن

2-أ-1    مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية: 
            نسبة االنفاق الحكومي على الزراعة من اجمالي االنفاق   

            الحكومي

2-ج-1  مؤشر مفارقات أسعار الغذاء

1-1-1     نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي )1.90 $(

1-4-2    نسبة المواطنين الذين لهم حق مضمون في تملك األراضي 
             )كنسبة من مجموع البالغين( الذين لديهم وثائق رسمية والذين 

             يعتبرون تملكهم مضمونا

1-5-3    عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية لتخفيف
             المخاطر المتعلقة بالكوارث

1-5-4    نســبة الحكومــات المحليــة الــتي تعتمــد وتنفــذ 
             اسـتراتيجيات محليـة للحـد مـن مخـاطر الكـوارث تمشـيًا مـع

             االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

1-أ-2   نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية 
           )التعليم والصحة والحماية االجتماعية( من إجمالي 

            اإلنفاق الحكومي:
                      • التعليم      

                      • الصحة
                      • الضمان والرعاية االجتماعية

                      • الجملة

القضاء على الفقر

تقييم أداء مؤشرات التنمية المستدامة

3-1-1   معدل الوفيات النفاسية إلجمالي السكان )عدد الوفيات لكل    
             مائة ألف مولود حي(

3-1-2   نسـبة الـوالدات الـتي يشـرف عليهـا أخصـائيون صحيون مهرة)%(

3-2-1   معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )عدد الوفيات لكل 
              ألف مولود حي(

3-2-2    معدل وفيات المواليد )عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

3-3-1    عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، 
              )للعمانيين(  )لكل ألف شخص غير مصاب(

3-3-2    معدل انتشار داء السل )لكل ألف شخص(

3-3-3    عدد حاالت اإلصابة بالماريا )لكل ألف شخص(

3-3-4    عدد اإلصابات بأمراض االلتهاب الكبد )ب( )لكل مائة 
              ألف شخص(

3-3-5    عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخات لمكافحة األمراض  
              المدارية المهملة.

3-4-1    معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية 
              والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة 

              )للعمانيين( )لكل مائة ألف من المواطنين(.

3-4-2     معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار 
              )للعمانيين( )لكل مائة ألف من المواطنين(.

3-6-1    معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور على الطرق 
              )لكل مائة ألف من السكان(.

3-7-1    نسبة النساء في سن اإلنجاب )الفئة العمرية 15-49 سنة( 
              الاتي ُلبيت حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة.

3-7-2    معدل الوالدات لدى المراهقات )لكل ألف امرأة في الفئة   
              العمرية(:•الفئة العمرية 15-19  سنة

3-8-1     تغطية الخدمات الصحية األساسية )معرفا  كمتوسط 
               الخدمات األساسية على أساس تدخات التتبع التي تشمل   

               الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل واألمراض 
               المعدية واألمراض غير المعدية والقدرة على تقديم الخدمات  

               والوصول اليها، بين عامة السكان وأكثرهم حرمانا(.

3-8-2      نسبة السكان الذين لديهم نفقات أسرية عالية على الصحة 
               كنسبة من إجمالي إنفاق أو دخل األسرة.

3-9-1      معدل الوفيات المنسوب إلى تلوث الهواء في األسرة 
               المعيشية وفي المحيط )لكل مائة ألف مواطن(.

3-9-2     معدل الوفيات المنسوب الى المياه غير اآلمنة، والصرف 
               الصحي غير اآلمن ونقص مواد التنظيف )التعرض لخدمات 

               نظافة غير آمنة( )لكل مائة ألف مواطن(.

3-9-3     معدالت الوفيات بسبب التسمم غير المقصود 
               )للعمانيين( )لكل مائة ألف مواطن(

3-أ-1      معــدل االنتشــار الموحــد الســن الســتعمال التبــغ حاليــًا لــدى 
               األشــخاص الــذين تبلــغ أعمــارهم 15 ســنة فأكثر

3-ب-1     نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على 
               األدوية واللقاحات األساسية  بأسعار ميسورة

3-ب-3   نسبة المؤسسات الصحية التي تتوفر لديها مجموعة أساسية 
              من األدوية بسعر مناسب وبشكل مستدام

3-ج-1    معدل كثافة األخصائيين الصحيين 
               )عدد العاملين في المجال الصحي لكل 10أالف مواطن (

                          • ممرضين
                          • صيادلة

                          • أطباء أسنان
                          • أطباء بشريون

3-د-1    القدرة علـــى تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة والجاهزيُة 
               لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية.

4-1-1    نسبة األطفال/الشباب: )أ( في الصف الثاني/الثالث، )ب( 
             في نهاية المرحلة االبتدائية، )ج( في نهاية المرحلة األولى من 

             التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد األدنى من 
             مستوى الكفاءة في )أ( القراءة، )ب( والرياضيات، بحسب نوع  

              الجنس :     
                           • القراءة )الصف الرابع(

                           • الرياضيات )الصف الرابع(
                           • الرياضيات )الصف الثامن(

4-2-1    نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يسيرون على المسار 
              الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة والتعلم والرفاه 

              النفسي، بحسب نوع الجنس
                          •القراءة والحساب

                          •النمو الصحي
                          •الرفاه النفسي

                          •التعلم

 4-2-2   معدل المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة واحدة من 
              السن الرسمية لالتحاق بالتعليم االبتدائي(، للمواطنين 

              بحسب نوع الجنس 
                           •ذكور
                           •إناث

4-5-1     مؤشر المساواة )نسبة االناث/نسبة الذكور( االلتحاق في: 
                          •التعليم االبتدائي
                          •التعليم المتوسط

                          •التعليم الثانوي

4-6-1     معدالت القراءة والكتابة إلجمالي السكان 15 سنة فأكثر

4-7-1     الى أي مدى: )أ( تعليم المواطنة العالمية )ب( التعليم من 
              أجل التنمية المستدامة  بما يشمل المساواة بين الجنسين  
              وحقوق االنسان، متضمنة في جميع المستويات )مستوى 

              السياسات الوطنية( و)مستوى المنهاج( و)مستوى المعلم(.

4-أ-1      نسبة المدارس التي تحصل على: 
                           •الطاقة الكهربائية، 

                           •شبكة االنترنت ألغراض التعليم، 
                           •أجهزة الكمبيوتر ألغراض التعليم، 

                           •مرافق صحية أساسية لكل جنس على حدة، 
                           •مرافق أساسية لغسل األيدي

4-ج-1     نسبة المعلمين الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من 
               التدريب المنظم للمعلمين )مثل التدريب التربوي( قبل الخدمة  

              أو في أثناء الخدمة الازم للتدريس على المستوى المناسب في 
                           •التعليم االبتدائي
                           •التعليم االعدادي

                           •التعليم الثانوي

75%

2.3%

11.2

0.04

0.0

%6 )العمانيين(
%8 )إجمالي 

السكان(

100%

100%

43.7
5.4
3.0

20.1

90%

59%
60%
52%

68%

36.7%
92%

68.4%
83.8%

68.2%

67.3%
69.2%

0.995
0.980
0.997

96.3%

نعم

100%
91%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

4                 التعليم الجيد 

المؤشر                                                                                                       القيمة       التقييم
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النظام األساسي 
للدولة

1.2%
4.0%

8.1%
19.2%

9.0%
3.5%

5.8
7.1
7.5
5.6
9.6

13.8

29.5%

99.6%

نعم

نعم

101026
81125
8889

11012

نعم: النظام 
األساسي 
للدولة، 

والمرسوم 
السلطاني 

)2008/125(

91%

94%
87%
6.87

نعم 

98.7%

99%

100%

75%

 5-1-1     مدى توفر أو عدم توفر األطر التشريعية من أجل تعزيز وإنفاذ 
                ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس

 5-3-1     نسبة النساء الاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20و24 عامًا     
                والاتي تزوجن قبل أن يبلغن 15عامًا و18عامًا.

                              •قبل بلوع 15 عام
                              •قبل بلوغ 18 عام

5-4-1      نسبة الوقت المخصص لأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير 
                مدفوعة األجر )للمواطنين(، بحسب نوع الجنس:

                             •ذكور
                             •إناث

5-5-1       نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 
                والحكومات المحلية

                             •البرلمان الوطني )لعام 2019-2015(
                             •المجالس البلدية والمحلية )لعام 2020-2016(

5-5-2      نسبة النساء في المناصب اإلدارية:
                              •وكيل وزارة ومن في مستواه )يشمل رئيس هيئة(

                              •سفير
                              •مدير عام ومن في مستواه

                              •مستشار
                              •مدير دائرة

                              •رئيس قسم

5-6-1      نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عامًا والاتي  يتخذن             
               بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العاقات الجنسية واستخدام

               وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة اإلنجابية 
                             •نسبة النساء العمانيات المتزوجات في عمر
                              )15-49( ويستخدمن وسائل تنظيم األسرة

                             •نسبة النساء الاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل

5-6-2      عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء 
               من سن 15 إلى 49 عامًا خدمات الرعاية والمعلومات    

                والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واالنجابية: 
                         •خدمات الرعاية الصحية الجنسية 
                           للنساء 15 - 49 سنة )نعم/ ال(

                          •خدمات الرعاية الصحية االنجابية 
                            للنساء 15 - 49 سنة )نعم/ ال(

5-أ-1       )أ( نسبة األشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم   
                حقوق مضمونة في األراضي الزراعية )من أصل مجموع  

                السكان الزراعيين( بحسب نوع الجنس، )ب( حصة النساء بين  
                الماك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب 

                نوع الحيازة
                             •عدد قطع االراضي الزراعية المملوكة 

                                    - ذكور
                                    - إناث

                                    - مشترك

5-أ-2        نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما في ذلك 
                القانون العرفي( للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية  

                األراضي و/أو السيطرة عليها
                              •االطار القانوني الرسمي )نعم / ال(
                              •االطار القانوني العرفي )نعم / ال(

5-ب-1     نسبة األفراد الذين يملكون هاتف محمول، بحسب 
                نوع  الجنس:

                              •ذكور
                              •إناث

                عدد منتفعي خدمات الهاتف النقال )مليون(

5-ج-1      نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع المخصصات   
                العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين ولتمكين النساء 

                )نعم / ال(
                            •وجود نظام تخصيص موازنة للمساواة بين الجنسين

                            •وجود نظام تتبع المخصصات العامة المرصودة   
                              للمساواة بين الجنسين

                           •وجود نظام تتبع المخصصات الخاصة بتمكين النساء

6-1-1      نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات ميـاه الشرب التي   
                تدار بطريقة مأمونة

6-2-1      نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون مـــن اإلدارة السليمة 
                لخدمات الصـرف الصـحي، بمـا فيهـا مرافـق غسـل اليدين  

                بالصابون والمياه

6-3-1      نســـبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة

6-3-2      نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة

5                المساواة بين الجنسين

تقييم أداء مؤشرات التنمية المستدامة
6-4-1     التغير في كفاءة استخدام المياه عل مدى فترة من الزمن

6-4-2     حجم الضغط الذي تتعرض له المياه: 
                          •سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه 

                           العذبة المتاحة

6-5-1      درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )صفر 100-(

7-1-1     نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

7-1-2     نسبة السكان الذي يعتمدون أساسًا على الوقـود 
               والتكنولوجيا النظيفين

                           •الوقود النظيف
                           •التكنولوجيا النظيفة

8-2-1     معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي 
               االجمالي الحقيقي )بالدوالر(

8-5-2     معدل البطالة بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، واألشخاص 
               ذوي اإلعاقة

                           •معدل الباحثين عن عمل )للعمانيين(

8-6-1     نسبة الشباب العمانيين )الذين تتراوح  أعمارهم 
               بين 15 و 24 عامًا( خارج التعليم والعمالة والتدريب

8-9-1      الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة  كنسبة مئوية من  
               الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل النمو

                           •الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة  كنسبة 
                           من الناتج المحلي اإلجمالي 

8-10-1   عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف اآللي لكل مائة 
              ألف نسمة من البالغين

                       •عدد فروع المصارف التجارية لكل مائة ألف من السكان 

9-1-1     نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين أو أقل 
               من طريق صالحة لاستعمال في جميع الفصول.

                        •التوزيع النسبي لأسر في القرى حسب بعد المسكن  
                          عن الشارع المعبد:
                               - أقل من 1 كم

                               - 5-1 كم
                               - أكثر من 5 كم

9-1-2     عدد الركاب)جوي( وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل
                          •عدد الركاب )جوي( )بالمليون راكب(

                          •حجم بضائع )بالمليون طن(
                                -بحرى

                                -برى

9-2-1     القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي 
              اإلجمالي، وبحسب نصيب الفرد

                          •القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج   
                            المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

                          •نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية  
                            )بالريال(

                          •نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية  
                            )بالدوالر(

9-2-2     العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة

9-5-1     نفقات البحث والتطوير كنسبة من اجمالي الدخل القومي

9-5-2     العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل 
               مليون نسمة

9-ج-1     نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب  
              التقنية:

3G mobile network -                           
LTE /WiMAX mobile network -                           

10-1-1    معدل نمو متوسط نصيب األسرة العمانية من األنفاق

10-4-1    حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك
                األجور  ومدفوعات الحماية االجتماعية

47دوالر/م3

128%

38%

100%

98.9%
99.3%

-1.4%

1.7%

19.4%

2.6%

12.3

83.9%
8.4%
7.7%

11.3

25.0
10.5

9.3%

582.3

1584.9

11%

0.22

239

99.04%
92.13%

0.41%

39.9%

9            الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 

10            الحّد من أوجه عدم المساواة

6            المياه النظيفة والنظافة الصحية 

7                طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

8               العمل الالئق ونمو االقتصاد

المؤشر                                                                                                       القيمة       التقييم

المؤشر                                                                                                       القيمة       التقييم
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لدى وزارة 
البيئة والشؤون 

المناخية 
استراتيجية 

وطنية للحد من 
مخاطر الكوارث

نعم الخطة 
التنموية التاسعة 

)2020-2016(

لدي السلطنة 
استراتيجية للحد 

من مخاطر 
الكوارث على 

المستوى 
الوطني.

 لدي السلطنة 
استراتيجية للحد 

من مخاطر 
الكوارث على 

المستوى 
المحلي.

65%

السلطنة تنفذ بدقة 
شديدة إجراءات 

لمكافحة الصيد غير 
القانوني دون إباغ 
ودون تنظيم، وقد 

سجلت السلطنة 
في ذلك المؤشر 

نقطة كاملة 
وبذلك حققت 

أعلي مستوى أداء 
للمؤشر.

•يوجد إطار 
مؤسسي يتمثل في 
وزارة الزراعة والثروة 

السمكية، وإطار 
قانوني يتمثل في 

قانون الصيد البحري 
وحماية الثروة 

المائية 
•السلطنة تنفذ 
إجراءات صارمة 

للوصول إلى الموارد 
واألسواق من أجل 

المصايد الصغيرة

3.7%

22%

7.3%

15%

49.9%

0.91

11-ب-2     نســبة الحكومــات المحليــة الــتي تعتمــد وتنفــذ 
                  اسـتراتيجيات محليـة للحـد مـن مخـاطر الكـوارث تماشـيًا مـع  

                  االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

12-1-1      عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية لاستهاك 
                  واإلنتاج المستدامين أو التي أدمجت تلك الخطط في

                  السياسات الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية.
                           • هل يوجد لدى الدولة خطط عمل وطنية     
                             لاستهاك واإلنتاج المستدامين؟ )نعم /ال(

                           • هل أدمجت الدولة خطط عمل وطنية 
                              لاستهاك واإلنتاج المستدامين في السياسات 

                              الوطنية على انها أولوية؟ )نعم /ال(

13-1-2      عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد    
                 من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من 

                 مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030

13-1-3     نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات 
                 محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشيًا مع االستراتيجيات 

                 الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

14-5-1     نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية

14-6-1     التقدم المحرز من قبل الدول في مستوى تنفيذ الصكوك 
                 الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ 

                 ودون تنظيم

14-ب-1    هل يوجد إطار قانوني / تنظيمي/ سياسة / إطار 
                 مؤسسي يعترف بحقوق الوصول لمصايد األسماك  

                 ويحميها )نعم/ال(

15-1-2      مساحة المحميات الطبيعية بالنسبة لمساحة األرض

15-2-1      التقــــدم المحــــرز في إرســــاء اإلدارة المســــتدامة للغابات:
                               •نسبة مساحة الغابات داخل المناطق المحمية   

                                 المنشأة قانونا

15-3-1     نسبة األرضي المتدهورة الى مجموع مساحة اليابسة

15-4-1     التغطية محسوبة بالمنـاطق المحميـة للمواقـع المهمـة 
                 للتنوع البيولوجي الجبلي

15-4-2     مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

15-5-1      مؤشر القائمة الحمراء

11                  مدن ومجتمعات محلية مستدامة

12                االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

13                العمل المناخي

14               الحياة تحت الماء

15              الحياة في الّبر

تقييم أداء مؤشرات التنمية المستدامة

16-1-1      عدد ضحايا القتل عمدًا لكل مئة ألف نسمة، بحسب الفئة  
                  العمرية ونوع الجنس.

16-2-1   نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و17 
                سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من 

                قبل مقدمي الرعاية في الشهر السابق، )للمواطنين(
                          •عقاب بدني

                          •اعتداء نفسي

16-2-2    عدد ضحايا اإلتجار بالبشر لكل مئة ألف نسمة، بحسب نوع 
                الجنس والفئة العمرية ونوع االستغال.

                         •عدد حاالت االتجار بالبشر )لكل مئة ألف نسمة(

16-أ-1     وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان التزاما  
               بمبادئ باريس.

                          •هل يوجد مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق  
                            اإلنسان التزاما بمبادئ باريس )نعم/ال(

17-3-1    االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسمية 
               والتعاون بين بلدان الجنوب، كنسبة من مجموع الموازنة 

               المحلية.
                          •االستثمار األجنبي المباشر )مليار ريال عماني(

                          •نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي  
                            االجمالي )%(

17-3-2    حجم التحويات المالية )بالدوالر االمريكي( كنسبة من الناتج 
                المحلي االجمالي.

                          •حجم التحويات المالية )مليار ريال عماني( 
                          •حجم التحويات المالية كنسبة من الناتج المحلي  

                           اإلجمالي )%(

17-5-1    عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة تشجيع االستثمار ألقل  
                البلدان نموا.

                          •هل تعتمد الدولة وتنفذ أنظمة تشجيع االستثمار   
                            ألقل البلدان نموا )نعم /ال(

17-6-2    عدد االشتراكات في االنترنت السلكي ذي النطاق العريض 
                لكل 100 شخص، بحسب السرعة:

                                -256 kbps to 2 Mbps
                                -2 Mbps to 10 Mbps
                                -above 10 Mbps 

17-8-1    نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17-16-1  عدد البلدان التي تبلغ عن التقدم المحرز من خال إطار نظام 
                المراقبة الفعال متعدد أصحاب المصلحة الذي يدعم تحقيق 

                أهداف التنمية المستدامة 

17-18-2   عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية وطنية والتي 
                تتقيد بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.

                          •هل يوجد تشريعات احصائية وطنية تتقيد بالمبادئ 
                           األساسية لإلحصاءات الرسمية؟ )نعم/ال(

17-19-2  نسبة البلدان التي )أ( أجرت على األقل تعدادًا عامًا للسكان 
                والمساكن في السنوات العشر الماضية، )ب( وحققت 

                 تسجيل 100 بالمائة من المواليد وتسجيل 80 بالمائة من 
                الوفيات.

                          أ( هل نفذت الدولة تعدادا سكانيا خال السنوات 
                          العشر الماضية؟ )نعم/ال(

0.5

0.0027
0.0001

2

نعم، اللجنة 
العمانية 
لحقوق 
االنسان 

7.4
28.8%

3.775
13.9%

نعم، قانون 
استثمار رأس 
المال األجنبي

0.14
6.39
1.12

77%

تقوم اللجنة 
الوطنيةلتحقيق 
أهداف التنمية 

المستدامة بالتعاون 
مع المركز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات 
والجهات المعنية 

بعمل تقارير المتابعة 
ورصد التقدم المحرز 
في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

نعم، القانون 
االحصائي 

العماني.

نعم، التعداد 
العام للسكان 
لعام 2010م.

16            السالم والعدل والمؤسسات القوية 

17              عقد الشراكات لتحقيق االهداف

المؤشر                                                                                                       القيمة       التقييم

المؤشر                                                                                                       القيمة       التقييم
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1         القضاء على الفقر

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                    المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                  الوطني             2030

               المؤشر                                                    المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                  الوطني             2030

               المؤشر                                                                                    المحقق                                              التقييم

               المؤشر                                                    المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                  الوطني             2030

1-1 القضاء على الفقر المدقع لكل الناس في كل العالم وهم  
        األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر أمريكي في اليوم

1-4 ضمان أن يكون جميع الرجال والنساء وخصوصا الفقراء وغير القادرين على    
      الكسب لهم حقوق متساوية في الموارد االقتصادية والحصول على 

      الخدمات األساسية وكذلك تملك األراضي وكل أشكال الممتلكات 
      والميراث والموارد الطبيعية وكذلك الحصول على التكنولوجيا الحديثة 

      وكذلك الخدمات المالية وخصوصا التمويل متناهي الصغر

1-5 بناء قدرات الفقراء وغير القادرين على الكسب وتقليل تعرضهم للتغيرات 
       المناخية القاسية والصدمات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية

1-أ ضمان تعبئة الموارد من مصادر متنوعة عن طريق تعزيز التعاون اإلنمائي، 
      من أجل توفير وسائل كافية ويمكن التنبؤ بها للبلدان النامية، وال سيما 

      أقل البلدان نموا، لتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على 
      الفقر بجميع أبعاده

القضــاء علــى الفقــر المدقــع لــكل النــاس فــي كل العالــم وهــم األشــخاص الذيــن يعيشــون 
بأقــل مــن 1.25 دوالر أمريكــي فــي اليــوم

بنــاء قــدرات الفقــراء وغيــر القادريــن علــى الكســب وتقليــل تعرضهــم للتغيــرات المناخيــة القاســية والصدمــات 
والكــوارث االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة

ضمــان تعبئــة المــوارد مــن مصــادر متنوعــة عــن طريــق تعزيــز التعــاون اإلنمائــي، مــن أجــل توفيــر وســائل كافيــة 
ويمكــن التنبــؤ بهــا للبلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان نمــوا، لتنفيــذ البرامــج والسياســات الراميــة إلــى 

ــع أبعــاده ــى الفقــر بجمي القضــاء عل

1-1

5-1

4-1

1-أ

ضمــان أن يكــون جميــع الرجــال والنســاء وخصوصــا الفقــراء وغيــر القادريــن علــى الكســب لهــم حقــوق متســاوية 
فــي المــوارد االقتصاديــة والحصــول علــى  الخدمــات األساســية وكذلــك تملــك األراضــي وكل أشــكال الممتلكات  
والميــراث والمــوارد الطبيعيــة وكذلــك الحصــول علــى التكنولوجيــا الحديثــة وكذلــك الخدمــات الماليــة وخصوصــا 

التمويــل متناهــي الصغــر

1-1-1     نسبة السكان الذين يعيشون 
              دون خط الفقر الدولي )1.90 $(

2015          0%                0%              -     

1-4-2     نسبة المواطنين الذين لهم حق         -             100%             100%      2017
              مضمون في تملك األراضي )كنسبة  

             من مجموع البالغين( الذين لديهم 
             وثائق رسمية والذين يعتبرون 

              تملكهم مضمونا

1-5-3   عدد البلدان التي لديها استراتيجيات 
             وطنية ومحلية لتخفيف المخاطر 

             المتعلقة بالكوارث
1-5-4   نســبة الحكومــات المحليــة الــتي 

             تعتمــد وتنفــذ اسـتراتيجيات محليـة 
             للحـد مـن مخـاطر الكـوارث تمشـيًا 

             مـع االستراتيجيات الوطنية للحد من 
             مخاطر الكوارث

 1-أ-2   نسبة اإلنفاق الحكومي على  
             الخدمات األساسية )التعليم والصحة 

             والحماية االجتماعية( من إجمالي 
             اإلنفاق الحكومي:

                      - التعليم
                      - الصحة

                      - الضمان والرعاية االجتماعية
                      - الجملة

المؤشرات 

لدي السلطنة استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث 
على المستوى الوطني.

لدي السلطنة استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث 
على المستوى والمحلي.

15.0%
6.3%
3.9%

25.1%

2017

االنتهاء من تحقيق مستهدفات مؤشرات 
الهدف األول

ال تنطبق مؤشرات الفقر التي جاءت في 
اهداف التمية المستدامة على السلطنة 
- طبقا لنتائج بيانات مسح نفقات ودخل 
األسرة ، نتائج الربع األول )2019/2018(

سلطنة عمان ضمن الدول ذات الدخل 
المرتفع وفًقا لتصنيفات البنك الدولي

ارتفاع مطرد في نسبة اإلنفاق الحكومي 
على الخدمات األساسية كنسبة من 
إجمالي اإلنفاق الحكومي خال آخر 

)4 سنوات (

نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم 
والصحة والحماية االجتماعية( من إجمالي اإلنفاق الحكومي

 بين عامي 2014 و 2017

21.9%            2014
 

                                   25.1%                    2017
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2        القضاء على الجوع

          الغايات                                                                          التقييم 

               المؤشر                                                    المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                  الوطني             2030

               المؤشر                                                    المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                  الوطني             2030

               المؤشر                                                    المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                  الوطني             2030

2-2  وضع آلية لجميـع أشـكال سـوء التغذيـة، بحلـول عام 2030، بما في ذلـك تحقيـق األهـداف 
         المتفـق عليهـا دوليًا بشأن توّقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامســة، 

         ومعالجــة االحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والحوامل والمراضع وكبار السن، بحلول 
         عام 2025

2-أ   زيادة االستثمار، بما في ذلك عن طريـق التعـاون الـدولي المعزز في الــبنى التحتيــة 
        الريفيــة، وفي البحــوث الزراعيـــة وخـــدمات اإلرشـــاد الزراعـــي، وفي تطـــوير التكنولوجيا 

         وبنوك الجينات الحيوانيـة والنباتيـة مـن أجـل تعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة الزراعيــة في البلــدان 
         الناميــة، وال سيما في أقل البلدان نموًا 

2-ج اعتماد تدابير لضمان سـالمة أداء أسـواق السـلع األساسـية ومشـتقاها وتيسـير الحصـول 
        علـى المعلومـات عــن األســواق في الوقــت المناســب، بمــا في ذلــك عــن االحتياطيات 

        من األغذية، وذلـك للمسـاعدة علـى الحـد من شدة تقلب أسعارها 

وضع آلية لجميـــع أشـــكال ســـوء التغذيـــة، بحلـــول عام 2030، بما في ذلـــك تحقيـــق األهـــداف المتفـــق عليهـــا 
دوليــًا بشــأن توّقــف النمــو والهــزال لــدى األطفــال دون ســن الخامســــة، ومعالجــــة االحتياجــــات التغذويــــة 

ــار الســن، بحلــول عــام 2025 ــات والحوامــل والمراضــع وكب للمراهقــ

اعتمــاد تدابيــر لضمــان ســـالمة أداء أســـواق الســـلع األساســـية ومشـــتقاها وتيســـير الحصـــول علـــى المعلومـــات 
عــــن األســــواق في الوقــــت المناســــب، بمــــا في ذلــــك عــــن االحتياطيات من األغذية، وذلـــك للمســـاعدة علـــى 

الحـــد مــن شــدة تقلــب أســعارها

2-2

2-أ

2-ج

زيــادة االســتثمار، بمــا فــي ذلــك عــن طريـــق التعـــاون الـــدولي المعــزز فــي الــــبنى التحتيــــة الريفيــــة، وفــي البحــــوث 
الزراعيـــــة وخـــــدمات اإلرشـــــاد الزراعـــــي، وفي تطـــــوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانيـــة والنباتيـــة مـــن أجـــل 

تعزيــــز القــــدرة اإلنتاجيــــة الزراعيــــة فــي البلــــدان الناميــــة، وال ســيما فــي أقــل البلــدان نمــوًا 

2-2-1   معدل انتشار توقف النمو )الطول 
            بالنسبة للعمر دون انحرافين معياريين 

            من وسيط معايير نمو الطفل 
            لمنظمة الصحة العالمية( بين 

            األطفال دون سن الخامسة
2-2-2   انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة 
             للطول دون انحرافين معياريين أو 

            أكثر من  انحرافين معياريين من وسيط 
            معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة 
            العالمية( بين األطفال دون سن    

            الخامسة، مصنف حسب النوعية:
                       •الهزال 

                       •زيادة الوزن

2017                                  -              -     

2017                                  -              -     

2017      0.86%                 -              -     

2017        103                   -              -     

2-أ-1    مؤشر التوجه الزراعي للنفقات 
             الحكومية: 

             نسبة االنفاق الحكومي على الزراعة  
             من اجمالي االنفاق الحكومي

 2-ج-1  مؤشر مفارقات أسعار الغذاء

المؤشرات 

11.4%

9.3%
3.1%

سلطنة عمان في المرتبة 29 من بين 
113 دولة وفقًا للمؤشر العالمي لأمن 

الغذائي 2018 

تحسن ملموس في معدل انتشار توقف 
النمو ومعدل زيادة الوزن بين األطفال 

دون سن الخامسة. 

معدل انتشار توقف النمو )الطول بالنسبة للعمر دون انحرافين معياريين 
من وسيط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال 

دون سن الخامسة بين عامي 2014 و 2017

14.1%            2014
 

                                   11.4%       2017

نسبة االنفاق الحكومي على الزراعة من اجمالي االنفاق الحكومي
 بين عامي 2014 و 2017

1.13%            2014
 

                                   0.86%       2017

أنتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة
 بين عامي 2014 و 2017

  4.4    7.5%     2014
 

                               3.1    9.3%      2017

زيادة الوزن
الهزال
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3       الصحة الجيدة والرفاه

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

3-1    خفض النسبة العالميـة للوفيـات النفاسـية إلى أقـل من 70 حالة وفاة لكل  مائة ألف
          مولود حي، بحلول عام 2030

3-2    وضع نهاية لوفيـات المواليـد واألطفـال دون سـن الخامسة التي يمكـن تفاديهـا بحلـول 
            عـام 2030، بسـعي جميـع البلـدان إلى بلـوغ هـدف خفـض وفيـات المواليـد علـى األقـل 

           إلى 12 حالـة وفـاة في كـل1000مولود حي، وخفض وفيات األطفـال دون سـن 
           الخامسـة علـى األقل إلى 25 حالة وفاة في كل 1000مولود حي 

3-3     ضـــع نهاية ألوبئـــة اإليـــدز والســـل والمالريـــا واألمراض المدارية المهملـة ومكافحـة 
           االلتـهاب الكبـدي الوبــائي واألمــراض المنقولــة بالميــاه واألمــراض المعديــة األخرى ب

          حلول عام 2030 
3-4    تخفـيض الوفيـات المبكـرة الناجمـة عـن األمـراض غـير المعديـة بمقـدار الثلـث مـن خـالل 

          الوقايـة والعـالج وتعزيز الصحة والسالمة العقليتين، بحلول عام 2030
3-6     خفـض عـدد الوفيـات واإلصـابات الناجمـة عـن حوادث المرور علـى الصـعيد العـالمي إلى 

          النصـف بحلـول عام 2020

خفــض النســبة العالميــة للوفيــات النفاســية إلــى أقــل مــن 70 حالــة وفــاة لــكل مائــة ألــف 
مولــود حــي بحلــول عــام 2030

وضـــــع نهاية ألوبئـــــة اإليـــــدز والســـــل والمالريـــــا واألمراض المدارية المهملـــة ومكافحـــة االلتـــهاب الكبـــدي 
الوبــــائي واألمــــراض المنقولــــة بالميــــاه واألمــــراض المعديــــة األخرى بحلول عام 2030 

تخفـــيض الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غـــير المعديـــة بمقـــدار الثلـــث مـن خـــالل الوقايـة والعـالج 
وتعزيــز الصحــة والســالمة العقليتيــن، بحلــول عــام 2030

خفـــض عـــدد الوفيـــات واإلصـــابات الناجمـــة عـــن حوادث المرور علـــى الصـــعيد العـــالمي إلى النصـــف بحلـــول 
عــام 2020

وضــع نهايــة لوفيـــات المواليـــد واألطفـــال دون ســـن الخامســة التــي يمكـــن تفاديهـــا بحلـــول عـــام 2030، بســـعي 
جميـــع البلـــدان إلى بلـــوغ هـــدف خفـــض وفيـــات المواليـــد علـــى األقـــل إلى 12 حالـــة وفـــاة في كـــل1000مولود 
حــي، وخفــض وفيــات األطفـــال دون ســـن الخامســـة علـــى األقــل إلــى 25 حالــة وفــاة فــي كل 1000مولــود حــي 

1-3

3-3

4-3

6-3

2-3

3-1-1   معدل الوفيات النفاسية إلجمالي السكان )عدد 
             الوفيات لكل مائة ألف مولود حي(

3-1-2   نسـبة الـوالدات الـتي يشـرف عليهـا أخصـائيون 
             صحيون مهرة )%(

3-3-1  عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
            البشرية،)للعمانيين(  )لكل ألف شخص غير مصاب(

3-3-2   معدل انتشار داء السل )لكل ألف شخص(
3-3-3  عدد حاالت اإلصابة بالماريا )لكل ألف شخص(

3-3-4   عدد اإلصابات بأمراض االلتهاب الكبد )ب( 
            )لكل مائة ألف شخص(

3-3-5   عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخات 
            لمكافحة األمراض المدارية المهملة.

3-4-1    معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية 
             الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية 

             المزمنة )للعمانيين( )لكل مائة ألف من المواطنين(.
3-4-2   معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار 

            )للعمانيين( )لكل مائة ألف من المواطنين(.

3-6-1    معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور على 
             الطرق )لكل مائة ألف من السكان(.

3-2-1   معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )عدد 
             الوفيات لكل ألف مولود حي(

3-2-2   معدل وفيات المواليد )عدد الوفيات لكل ألف 
             مولود حي(

2018       15.2             70<                -

2017        11.4             25 <               -

2017       98.7%       100%                -

2017         6.3               12 <              -

المؤشرات 

-

-
-
-

-

-

-

-

0

0
0
0

0

 خفض
بمقدار الثلث

 خفض
بمقدار الثلث

 خفض بمقدار
النصف

0.06

0.06
0.002
0.72

50

138.7

0.29

14.04

2017

2017
2017
2017

2017

2017

2017

2017

تغطية شاملة لجميع السكان باألدوية 
واللقاحات األساسية  بأسعار ميسورة.

تحسن ملموس في المؤشرات الصحية، 
بمعدالت تفوق المؤشرات المستهدفة 

في 2030 .

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )عدد الوفيات لكل ألف 
مولود حي( بين عامي 2016 و 2017

11.7%            2016
 

                                   11.4%        2017

معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان 
وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة )للعمانيين( )لكل مائة ألف 

من المواطنين( بين عامي 2016 و 2017

142.9             2016
 

                                    138.7          2017

عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، )للعمانيين( 
بحسب النوع )لكل ألف شخص غير مصاب(  عام 2017

ذكور       0.084

إناث       0.035                                   

معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور على الطرق بين عامي

20.4             2014

                                  14.04       2017
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3-7    ضــمان حصــول الجميــع علــى خــدمات رعايــة الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــا في ذلـــك خـــدمات 
          ومعلومات تنظيم األسرة والتوعيـة الخاصـة بـه، وإدمـاج الصــحة اإلنجابيــة في االســتراتيجيات والــبرامج 

          الوطنيــة بحلول عام 2030 
3-8    تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا في ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة وإمكانيــة الحصــول 

          علــى خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية الجيــدة وإمكانيــة حصــول الجميــع علــى األدويــة واللقاحــات 
          األساســية المأمونة الجيدة الفعالة الميسورة التكلفة 

3-9   الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيـات واألمـراض الناجمة عن التعـرض للمـواد الكيميائيـة الخطـرة وتلويـث 
          وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030

3-أ     تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ في جميـع البلـدان

ضــــمان حصــــول الجميــــع علــــى خــــدمات رعايــــة الصـــــحة الجنســـــية واإلنجابيـــــة، بمـــــا فــي ذلـــــك خـــــدمات 
ومعلومــات تنظيــم األســرة والتوعيـــة الخاصـــة بـــه، وإدمـــاج الصــــحة اإلنجابيــــة فــي االســــتراتيجيات والــــبرامج 

الوطنيــــة بحلــول عــام 2030 

الحــد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيـــات واألمـــراض الناجمــة عــن التعـــرض للمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة وتلــوث 
الهــواء والمــاء والتربــة بحلــول عــام 2030

تعزيـــز تنفيـــذ اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ في جميـع البلـدان

تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، بمــــا في ذلــــك الحمايــــة مــــن المخــــاطر الماليــــة وإمكانيــــة الحصــــول علــــى 
خــــدمات الرعايــــة الصــــحية األساســــية الجيــــدة وإمكانيــــة حصــــول الجميــــع علــــى األدويــــة واللقاحــــات األساســية 

المأمونــة الجيــدة الفعالــة الميســورة التكلفــة 

7-3

9-3

3-أ

8-3

3-7-1    نسبة النساء في سن اإلنجاب )الفئة العمرية 
             15-49 سنة( الاتي ُلبيت حاجتهن إلى تنظيم 

             األسرة بطرق حديثة.
3-7-2    معدل الوالدات لدى المراهقات )لكل ألف امرأة  

             في الفئة العمرية(:•الفئة العمرية 15-19 سنة

3-9-1  معدل الوفيات المنسوب إلى تلوث الهواء في األسرة 
            المعيشية وفي المحيط )لكل مائة ألف مواطن(.
3-9-2  معدل الوفيات المنسوب الى المياه غير اآلمنة، 

             والصرف الصحي غير اآلمن ونقص مواد التنظيف  
             )التعرض لخدمات نظافة غير آمنة( )لكل مائة ألف 

            مواطن(.
3-9-3  معدالت الوفيات بسبب التسمم غير المقصود 

            )للعمانيين( )لكل مائة ألف مواطن(

3-أ-1    معــدل االنتشــار الموحــد الســن الســتعمال التبــغ 
            حاليــًا لــدى  األشــخاص الــذين تبلــغ أعمــارهم ١٥ 

            ســنة فأكثر

3-8-1   تغطية الخدمات الصحية األساسية )معرفا 
             كمتوسط الخدمات األساسية على أساس      

             تدخات التتبع التي تشمل الصحة اإلنجابية وصحة 
             األم والوليد والطفل واألمراض المعديةواألمراض 

             غير المعدية والقدرة على تقديم الخدمات  
             والوصول اليها، بين عامة السكان وأكثرهم حرمانا(.

3-8-2   نسبة السكان الذين لديهم نفقات أسرية عالية على   
            الصحة كنسبة من إجمالي إنفاق أو دخل األسرة.

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

100%

-

%6 )العمانيين(-
%8 )إجمالي 

السكان(

11.2

0.04

0.0

62.5%

12.5

75%

2.3%

2017

2017

2017

2014

2017

2017

2008

2017

%75 قيمة مؤشر التغطية الصحية 
الشاملة طبًقا لمنظمة الصحة العالمية 

2017

انخفاض ملحوض في معدل الوفيات 
الناتجة عن اصابات المرور على الطرق

تغطية الخدمات الصحية األساسية )معرفا  كمتوسط الخدمات 
األساسية على أساس تدخات التتبع التي تشمل الصحة اإلنجابية وصحة 
األم والوليد والطفل واألمراض المعدية واألمراض غير المعدية والقدرة 
على تقديم الخدمات والوصول اليها، بين عامة السكان وأكثرهم حرمانا(

74             2016

                                75               2017

معدل الوفيات المنسوب إلى تلوث الهواء في األسرة المعيشية وفي 
المحيط )لكل مائة ألف مواطن( بين عامي 2016 و 2017

12.4            2016

                               11.2          2017

معدل الوالدات لدى المراهقات في الفئة العمرية 19-15 سنة )لكل 
ألف امرأة في الفئة العمرية( بين عامي 2015 و 2017

14.5             2015

                                 12.5       2017

3       الصحة الجيدة والرفاه
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                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

3-ب   دعـــم البحـــث والتطـــوير في مجـــال اللقاحـــات واألدوية لألمراض المعدية وغـير المعديـة الـتي تتعـرض 
           لهـا البلدان النامية في المقام األول، وتـوفير إمكانيـة الحصـول على األدوية واللقاحات األساسية  

           بأسعار معقولة، وفقـا إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجارة مـن 
           حقـوق الملكيـة الفكريـة وبالصـحة العامـة، الذي يؤكـد حـق البلـدان الناميـة في االسـتفادة بالكامـل 

           من األحكام الواردة في االتفاق بشـأن الجو انـب المتصـلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
          المتعلقــة بأوجــه المرونة الالزمة لحمايـة الصـحة العامـة، وال سـيما العمـل من أجل إمكانية حصول 

          الجميع على األدوية 
3-ج     زيــادة التمويـــل في قطــاع الصـــحة وتوظيـــف القــوى العاملــة في هــذا القطــاع وتطويرهــا وتدريبــها  

           واسـتبقائها في البلـدان الناميـة، وبخاصـة في أقـل البلـدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
3-د     تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، في مجال اإلنذار المبكر والحد من المخاطر 

           وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية

تعزيــز قــدرات جميــع البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، فــي مجــال اإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخاطــر 
وإدارة المخاطــر الصحيــة الوطنيــة والعالميــة

دعـــــم البحـــــث والتطـــــوير في مجـــــال اللقاحـــــات واألدوية لألمراض المعدية وغـــير المعديـــة الـــتي تتعـــرض لهـــا 
البلــدان الناميــة فــي المقــام األول، وتـــوفير إمكانيـــة الحصـــول علــى األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار 
ــة  ــوق الملكيـ ــن حقـ ــلة بالتجــارة مـ ــق بالجوانـــب المتصـ ــا إلعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق المتعلـ معقولــة، وفقـ
الفكريـــة وبالصـــحة العامـــة، الذي يؤكـــد حـــق البلـــدان الناميـــة في االســـتفادة بالكامـــل من األحكام الواردة في 
االتفــاق بشـــأن الجوانـــب المتصـــلة بالتجــــارة مــــن حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة المتعلقــــة بأوجــــه المرونــة الالزمــة 

لحمايـــة الصـــحة العامـــة، والســـيما العمـــل مــن أجــل إمكانيــة حصــول الجميــع علــى األدويــة 

زيــــادة التمويـــــل فــي قطــــاع الصـــــحة وتوظيـــــف القــــوى العاملــــة فــي هــــذا القطــــاع وتطويرهــــا وتدريبــــها 
واســـتبقائها فــي البلـــدان الناميـــة، وبخاصـــة فــي أقـــل البلـــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة.

3-د

3-ب

3-ج

3-ب-1     نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل   
               دائم على األدوية واللقاحات األساسية  بأسعار 

              ميسورة
3-ب-3   نسبة المؤسسات الصحية التي تتوفر لديها 

              مجموعة أساسية من األدوية بسعر مناسب 
              وبشكل مستدام

3-د-1    القدرة علـــى تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة 
              والجاهزيُة لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية.

3-ج-1    معدل كثافة األخصائيين الصحيين )عدد العاملين 
              في المجال الصحي لكل 10أالف مواطن (

                          • ممرضين
                          • صيادلة

                          • أطباء أسنان
                          • أطباء بشريون

المؤشرات 

-

-

-

- -

-

-

100%

100%

-

90%

43.7
5.4
3.0

20.1

2017

2017

2017

2017

تحسن معدل كثافة األطباء إلى عدد 
السكان، والقدرة علـــى تنفيـــذ اللـــوائح 
الصـــحية الدوليـــة والجاهزيُة لمواجهة 

حاالت الطوارئ الصحية تصل إلى 90%.

معدل كثافة األخصائيين الصحيين )عدد العاملين في المجال الصحي 
لكل 10أالف مواطن (بين عامي 2016 و 2017

2016
2017

أطباء بشريون

أطباء أسنان

صيادلة

ممرضين 

19.5
20.1

44.7
43.7

2.8
3

5.4
5.4

القدرة علـــى تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة والجاهزيُة لمواجهة حاالت 
الطوارئ الصحية بين عامي 2016 و 2017

95                 2016

                                 90               2017

3       الصحة الجيدة والرفاه
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4        التعليم الجيد 

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

4-1   ضمان أن يتم الذكور واإلناث المراحل االبتدائية والثانوية من خالل نظام تعليم مجاني 
          جيد يؤدي إلى نتائج تعليمية فعالة  

4-2    ضمان حصول الذكور واإلناث على تنمية جيدة في مراحل الطفولة المبكرة وكذلك 
           رعاية وتعليم قبل المدرسي يؤهلهم للتعليم المدرسي

 4-5   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 عام 2030

4-6     ضمان أن تلّم نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجااًل ونساء على حد سواء، 
           بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030

ضمــان أن يتــم الذكــور واإلنــاث المراحــل االبتدائيــة والثانويــة مــن خــالل نظــام تعليــم مجانــي جيــد يــؤدي إلــى 
نتائــج تعليميــة فعالــة 

ضمــان حصــول الذكــور واإلنــاث علــى تنميــة جيــدة فــي مراحــل الطفولــة المبكــرة وكذلــك رعايــة وتعليــم قبــل 
المدرســي يؤهلهــم للتعليــم المدرســي

القضــاء علــى التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول إلــى جميــع مســتويات التعليــم 
والتدريــب المهنــي للفئــات الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصليــة واألطفــال 

الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة، بحلــول عــام 2030

ضمــان أن تلــّم نســبة كبيــرة جميــع الشــباب مــن الكبــار، رجــااًل ونســاء علــى حــد ســواء، بالقــراءة والكتابــة والحســاب 
بحلــول عام 2030 

1-4

2-4

5-4

6-4

4-1-1    نسبة األطفال/الشباب: )أ( في الصف الثاني/
               الثالث، )ب( في نهاية المرحلة االبتدائية، )ج( في 

              نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين 
              يحققون على األقل الحد األدنى من  مستوى 

              الكفاءة في )أ( القراءة، )ب( والرياضيات، بحسب 
              نوع الجنس :     

                           • القراءة )الصف الرابع(
                           • الرياضيات )الصف الرابع(

                           • الرياضيات )الصف الثامن(

4-2-1  نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يسيرون  
           على المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت 

           الصحة والتعلم والرفاه النفسي، بحسب نوع الجنس
                          •القراءة والحساب

                          •النمو الصحي
                          •الرفاه النفسي

                          •التعلم
 4-2-2   معدل المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة 

             واحدة من السن الرسمية لالتحاق بالتعليم  
             االبتدائي(، للمواطنين بحسب نوع الجنس 

                           •ذكور
                           •إناث

4-5-1     مؤشر المساواة )نسبة االناث/نسبة الذكور( 
               االلتحاق في: 

                          •التعليم االبتدائي
                          •التعليم المتوسط

                          •التعليم الثانوي

4-6-1     معدالت القراءة والكتابة إلجمالي السكان 
               15 سنة فأكثر

المؤشرات 

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

59%
60%
52%

68%

36.7%
92%

68.4%
83.8%

68.2%
67.3%
69.2%

0.995
0.980
0.997

96.3%

2016
2015
2015

2014

2014
2014
2014
2014

2016
2016
2016

2016
/2017

2018

تحسن إيجابي في تنفيذ جميع الغايات 
المستهدفة

إيمانًا بمبدأ أن ال يترك أحد خلف الركب 
، حقق التعليم المدرسي المساواه بين 

الجنسين

نسبة  الطاب في الصف الرابع الذين يحققون على األقل الحد األدنى 
من مستوى الكفاءة في القراءة بين عامي 2011 و 2016

معدالت القراءة والكتابة بين العمانيين 15 سنة فأكثر بحسب النوع  بين 
عامي 2015 و 2016

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح 
من حيث النمو في مجاالت التعلم والرفاه النفسي والنمو الصحي 

والقراءة والحساب عام 2014

مؤشر المساواة )نسبة االناث/نسبة الذكور(    االلتحاق بحسب المراحل 
التعليمية بين عامي 2016/2015 و 2017/2016

إناث

ذكور

إناث

ذكور

التعلم

الرفاه النفسي

النمو الصحي

القراءة والحساب
                                                                              

التعليم االبتدائي

التعليم المتوسط
                          

التعليم الثانوي

     39% 
50%

95.3% 
90.9%

71% 
65.9%

0.990 
0.980

40.6%
33% 

55%   
    68%     

89.9%   
    95.7%     

     85.7%
    82%

0.999
0.997

93.2%  
    90.9%     

     0.994
0.995

2011
2016

2015
2016

إناث
ذكور

2016/2015 
2017/2016
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4       التعليم الجيد 

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

4-7  كفالة أن يكتسب جميع المتعّلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية 
        المستدامة، بما في ذلك جملة أمور منها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وحقوق 

       اإلنسان والمساواة بين الجنسين والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة 
       العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة 

       بحلول 2030

كفالــة أن يكتســب جميــع المتعّلميــن المعــارف والمهــارات الالزمــة لدعــم التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك 
جملــة أمــور منهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة المســتدامة وحقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين والترويــج 
لثقافــة الســالم ونبــذ العنــف والمواطنــة العالميــة وتقديــر التنــوع الثقافــي وتقديــر مســاهمة الثقافــة فــي 

ــة المســتدامة بحلــول 2030 التنمي

7-4

4-7-1  الى أي مدى: )أ( تعليم المواطنة  
           العالمية )ب( التعليم من أجل 

            التنمية المستدامة  بما يشمل 
            المساواة بين الجنسين وحقوق 

            االنسان، متضمنة في جميع 
            المستويات )مستوى السياسات 

             الوطنية( و)مستوى المنهاج( 
            و)مستوى المعلم(.

المؤشرات 

في مجال التنمية المستدامة: 
عملــت الســلطنة علــى دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة والمواطنــة 
التنميــة  ومقاصــد  بمواضيــع  واٍع  جيــل  لخلــق  التعليــم  سياســات  كل  فــي 
المســتدامة. كمــا ركــز النظــام التعليمــي بالســلطنة علــى إيجــاد مخرجــات تعليميــة 
مكَتِســبة وواعيــة لمفاهيــم التســامح واحتــرام اآلخــر، ومفاهيــم العمــل التطوعــي، 
اإلنســان  حقــوق  ومفاهيــم  وأهدافهــا،  المواطنيــة  والتربيــة  القيــم،  وغــرس 
المدرســية  المناهــج والكتــب  التربيــة والتعليــم  والطفــل.  وقــد طــورت  وزارة 
لتزويــد الطــاب بالمعــارف والمهــارات والقيــم التــي مــن شــأنها ان تســاعدهم 
فــي زيــادة الفهــم لاســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والمشــاركة فــي 
إيجــاد حلــول للتنميــة المســتدامة مــن خــال مــادة الدراســات االســامية ومــادة 
الحياتيــة  المهــارات  ومــادة  المعلومــات  تقنيــة  ومــادة  االجتماعيــة  الدراســات 
ومــادة العلــوم البيئيــة وذلــك للجنســين فــي كل صفــوف التعليــم االساســي 

والتعليــم العــام.
حيــث تــم ادخــال قضايــا االنتــاج واالســتهاك المســتدام فــي مادتــي العلــوم 
والدراســات االجتماعيــة، كمــا يتطــرق المنهــج الصفــي 11 و12 الــى موضوعــات 
النمــو االقتصــادي والتوظيــف والمهــارات الحياتيــة والمهــارات االداريــة والماليــة 
وقضايــا االنتــاج واالســتهاك المســتدام، وكذلــك تــم ادخــال مقــررات جديــدة فــي 
مــادة تقنيــة المعلومــات هدفهــا رفــع وعــي الطــاب مــن خــال حصولهــم علــى 
المعلومــات فــي هــذه القضايــا، باإلضافــة الــى بــدء العمــل فــي مشــروع ســامة 
الطــرق ليتــم ادماجهــا فــي المناهــج  للصفــوف مــن االول الــى العاشــر وذلــك 
بهــدف بنــاء وعــي متكامــل لــدى الطالــب عــن القضايــا المروريــة وتحقيــق الســامة 
العامــة علــى الطريــق باعتبــار أن الســامة المروريــة تعتبــر مــن مشــاريع التربيــة مــن 

اجــل التنميــة المســتدامة. 
إلــى تصنيــف الســلطنة مــن الشــركاء  وقــد أشــار آخــر تقريــر أصــدره اليونســكو، 
التنميــة  أجــل  مــن  للتربيــة  العالمــي  العمــل  برنامــج  فــي  النشــيطين  الرئيســيين 
المســتدامة. وتعــد الســلطنة هــي أول دولــة عربيــة تعاونــت مــع مركــز اليونســكو 
اإلقليمــي للتربيــة مــن أجــل التفاهــم الدولــي لمنطقــة آســيا والمحيــط الهــادي 

في مجال حقوق االنسان: 
المناهــج  يتــم تضميــن مبــادئ حقــوق اإلنســان والتســامح وقبــول األخــر فــي 
الدراســية وبأشــكال مختلفــة تائــم المرحلــة الدراســية، حيــث تقــوم وزارة التربيــة 
والتعليــم مــن وقــت الــى اخــر بتنظيــم حلقــات عمــل ومحاضــرات حــول قضايــا 
المتحــدة  االمــم  منظمــة  مــع  بالتعــاون  الدولــي،  والتفاهــم  االنســان  حقــوق 
للطفولــة )اليونيســف( مــن اجــل تضميــن حقــوق االنســان فــي المناهــج كمــا  تــم 
تضميــن مشــروع ادمــاج حقــوق الطفــل واالنســان فــي المناهــج عــن طريــق نشــر 
ثقافــة حقــوق الطفــل واالنســان للعامليــن فــي الحقــل التربــوي وهــم )المعلميــن، 
المشــرفين، مديــرو المــدارس، اعضــاء المناهــج، ممثلــو الــوزارة( وتشــكيل لجنــة 
بالمديريــة العامــة لتطويــر المناهــج إلدمــاج مفاهيــم تربيــة حقــوق الطفــل فــي 
المفاهيم)الحيــاه،  تلــك  مــن  المناهــج  فــي  لهــا  والتعــرض  الدراســية  المراحــل 
األمــان ، الحريــة، حريــة التنقــل واللجــوء، والكرامــة، العــدل، الــزواج، تكويــن االســرة، 

المشــاركة فــي الحيــاه العامــة، التعليــم والعمــل(.

في مجال المواطنة: 
تهــدف تربيــة المواطنــة فــي المناهــج الدراســية إلــى تعزيــز االنتمــاء والــوالء عنــد 
الناشــئة للوطــن ومؤسســاته الشــرعية والدفــاع عــن وحدتــه وإكســابهم المعــارف 
والمهــارات والقيــم وقــدرات المشــاركة فــي شــؤون مجتمعهــم وتعزيــز الوعــي 
قيامهــم  عــن طريــق  وذلــك  نحــو وطنهــم  بحقوقهــم ومســؤولياتهم  لديهــم 
بتنفيــذ مشــاريع لدراســة بعــض المشــكات التــي تحــدث فــي المجتمــع المدرســي 

والمحلــي.
ــادئ واألهــداف  ــة عــددا مــن المب وقــد تضمنــت وثيقــة فلســفة وأهــداف التربي
عامــا  منطلقــا  تعــد  والتــي  المواطنــة  بتربيــة  المباشــرة  العاقــة  ذات  العامــة 
لمعالجــة مفاهيــم وقيــم المواطنــة فــي المناهــج الدراســية، وقــد تــم ادمــاج تربيــة 
المواطنــة فــي المناهــج الدراســية بــكل مــن: التربيــة اإلســامية، واللغــة العربيــة، 

واللغــة اإلنجليزيــة، والدراســات االجتماعيــة، والمهــارات الحياتيــة.
وســاهم وجــود دائــرة للمواطنــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم علــى ترســيخ قيــم 
بقيــم  الدراســية  المناهــج  تشــريب  تعزيــز  علــى  العمــل  خــال  مــن  المواطنــة 
البرنامــج  المواطنــة والقيــم العالميــة المشــتركة كمــا نفــذت الســلطنة مؤخــرًا 
6-( العمريــة  الفئــة  يســتهدف  الــذي  ومســؤولية”  قيــم  “هويتنــا..  الوطنــي 

البرامــج والمشــاريع الموجهــة والداعمــة،  24 ســنة( مــن خــال مجموعــة مــن 
ويهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز االنتمــاء والحفــاظ علــى الهويــة، وإدراك الحقــوق 
والواجبــات، وممارســة الســلوك الوســطي الحضــاري فــي الحيــاة العامــة، وتقديــر 
العلــم والعمــل، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وحســن اســتغالها، وتحمــل 

المســؤولية فــي مجــال االتصــال والتواصــل
ــة التربيــة فــي  ــة العالميــة. فقــد أطلقــت كلي ــم المواطن ــز قي وفيمــا يتعلــق بتعزي
جامعــة الســلطان قابــوس وبدعــم مــن مركــز آســيا والمحيــط الهــادي للتعليــم 
مــن أجــل التفاهــم الدولــي التابــع لمنظمــة اليونســكو مقــررا اختياريــا حــول تعليــم 
المركــز فــي هــذا  الكليــة مــع  العالميــة فــي عــام 2018. وتعاونــت  المواطنــة 
المقــرر وفــق األطــر العمانيــة فــي موضــوع المواطنــة والهويــة الوطنيــة. ونفــذت 
اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم وبالتعــاون مــع مركــز أســيا 
والمحيــط الهــادي والجامعــة النــدوة اإلقليميــة حــول إدمــاج تعليــم المواطنــة 
والقيــم العالميــة المشــتركة فــي برامــج إعــداد المعلــم فــي العالــم العربــي فــي 

عــام 2018م.

االهتمام بتطوير المناهج والكتب 
المدرسية لتزويد الطاب بالمعارف 

والمهارات والقيم التي من شأنها ان 
تساعدهم على زيادة الفهم لاستدامة 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

ادماج تربية المواطنة في المناهج 
الدراسية وتعزيز االنتماء والوالء عند 
الناشئة للوطن وتعزيز الوعي لديهم 

بحقوقهم ومسؤولياتهم نحو وطنهم.
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4-أ    بناء وتطوير مؤسسات التعليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتراعي الفوارق بين 
         الجنسين والتي توفر بيئة غير عنيفة وفعالة وشاملة للتعليم 

4-ج   زيادة مستدامة في أعداد المدرسين المؤهلين من خالل التعاون دولي لتدريب 
          المدرسين في الدول النامية 

بنــاء مرافــق تعليميــة تراعــي األطفــال، وذوي اإلعاقــة، والفــروق بيــن الجنســين، ورفــع مســتوى المرافــق 
التعليميــة القائمــة، وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف وشــاملة للجميــع

زيادة مستدامة في أعداد المدرسين المؤهلين من خالل التعاون دولي لتدريب المدرسين في
 الدول النامية 

4-أ

4-ج

4-أ-1    نسبة المدارس التي تحصل على: 
                   •الطاقة الكهربائية

                   •شبكة االنترنت ألغراض التعليم
                   •أجهزة الكمبيوتر ألغراض التعليم

                   •مرافق صحية أساسية لكل جنس على حدة 
                   •مرافق أساسية لغسل األيدي

4-ج-1     نسبة المعلمين الذين حصلوا على األقل على 
               الحد األدنى من التدريب المنظم للمعلمين )مثل 

               التدريب التربوي( قبل الخدمة أو في أثناء 
               الخدمة الازم للتدريس على المستوى المناسب  

               في :
                           •التعليم االبتدائي
                           •التعليم االعدادي

                           •التعليم الثانوي

المؤشرات 

100%

-

100%

-

100%
91%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

2010-
2017

2016

المدراس  تحصل على تغطية شاملة 
بكافة الخدمات الازمة، وجميع المعلمين 

يحصلون على تدريب منتظم.
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5-1  القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد جميـع النساء والفتيات في كل مكان
5-3  القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفـــال والـــزواج المبكـــر والـــزواج 

        القســـري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
5-4  االعتـــراف بأعمـــال الرعايـــة والعمـــل المـــنزلي غير مدفوعة األجر وتقديرها من خالل 

          تـوفير الخـدمات العامــــة والــــبنى التحتيــــة ووضــــع سياســــات الحمايــــة االجتماعيــة وتعزيــز 
         تقاســم المســؤولية داخــل األســرة المعيشــــية والعائلــــة، حســــبما يكــــون ذلــــك مناســــبا 

        على الصعيد الوطني
5-5  كفالـة مشـاركة المـرأة مشـاركة كاملـة وفعالـة وتكـافؤ الفـرص المتاحـة لهـا للقيـادة 

         علـى قـدم المسـاواة مع الرجـل علـى جميـع مسـتويات صـنع القـرار في الحيـاة السياسية 
        واالقتصادية والعامة

القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد جميـع النساء والفتيات في كل مكان

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفـــــال والـــــزواج المبكـــــر والـــــزواج القســـــري وتشويه 
األعضــاء التناســلية لإلنــاث

كفالـة مشـاركة المـرأة مشـاركة كاملـة وفعالـة وتكـافؤ الفـرص المتاحـة لهـا للقيـادة علـى قـدم المسـاواة مع 
الرجـــل علـــى جميـــع مســـتويات صـــنع القـرار في الحيـــاة السياسية واالقتصادية والعامة

االعتـــــراف بأعمـــــال الرعايـــــة والعمـــــل المـــــنزلي غيــر مدفوعــة األجــر وتقديرهــا مــن خــالل تـــوفير الخـــدمات 
العامــــة والــــبنى التحتيــــة ووضــــع سياســــات الحمايــــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية داخــل األســرة 

المعيشــــــية والعائلــــــة، حســــــبما يكــــــون ذلــــــك مناســــــبا علــى الصعيــد الوطنــي

 1-5

3-5

5-5

4-5

 5-1-1  مدى توفر أو عدم توفر األطر التشريعية من 
            أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز 

             على أساس نوع الجنس

 5-3-1 نسبة النساء الاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20
            و24 عامًا والاتي تزوجن قبل أن يبلغن 15عامًا 

            و18عامًا.
                              •قبل بلوع 15 عام
                              •قبل بلوغ 18 عام

5-5-1    نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
              الوطنية والحكومات المحلية

               •البرلمان الوطني )لعام 2015-2019(
               •المجالس البلدية والمحلية )لعام 2016-2020(

5-5-2    نسبة النساء في المناصب اإلدارية* :
               •وكيل وزارة ومن في مستواه 

                 )يشمل رئيس هيئة(
                •سفير

                •مدير عام ومن في مستواه
                •مستشار

                •مدير دائرة
                •رئيس قسم

* البيانات تشمل شاغلي وظائف الخدمة المدنية فقط 

5-4-1    نسبة الوقت المخصص لأعمال المنزلية وأعمال 
              الرعاية غير مدفوعة األجر )للمواطنين(، بحسب 

              نوع الجنس:
                             •ذكور
                             •إناث

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

  

1.2%
4.0%

9.0%
3.5%

5.8

7.1
7.5
5.6
9.6

13.8

  

8.1%
19.2%

\

2014

 2015(
)2019-
 2016(
)2020-

2017

2008

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

تتوفر اطر تشريعية )النظام األساسي للدولة 
الصادر بالمرسوم السلطاني 1996/101(

السلطنة توفر أطر تشريعية تعزز المساواة 
وعدم التمييز، وتحقق أغلب المستهدفات 

بشكل كامل.

النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم 
السلطاني 1996/101 يعزز المساواة 

وعدم التمييز.

نسبة النساء الاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20و24 عامًا والاتي تزوجن 
قبل أن يبلغن 15عامًا و18عامًا عام 2014

قبل بلوغ 18 عام                       4

قبل بلوغ 15 عام     1.2

نسبة الوقت المخصص لأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة 
األجر )للمواطنين(، بحسب الفئة العمرية لعام 2008

نسبة الوقت المخصص لأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة 
األجر )للمواطنين(، بحسب محل اإلقامة لعام 2008

                  ريف            14.2

                  حضر           13.5

نسبة الوقت المخصص لأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة 
األجر )للمواطنين(، بحسب محل اإلقامة لعام 2008

45 فأكثر
35-44 سنه
25-34 سنه
15-24  سنة

14.8
17.6
14.4
9.6

2015

2017

5.4   6.1   7.5     8     9.4      12.7

5.8   7.1   7.5   5.6    9.6      13.3

وكيل وزارة ومن في مستواه )يشمل رئيس هيئة(
سفير

مدير عام ومن في مستواه
مستشار

مدير دائرة
رئيس قسم
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5-6  ضمان حصـول الجميـع علـى خـدمات الصـحة الجنسية واإلنجابية وعلـى الحقـوق اإلنجابيـة، 
          علـى النحـو المتفـق عليـه وفقـا لبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للسـكان والتنمية ومنهاج 

         عمل بكين والوثائق الختاميـة لمـؤتمرات استعراضهما
5-أ    القيـــام بإصـــالحات لتخويـــل المـــرأة حقوقـــا متســـاوية في المـــوارد االقتصـــادية، وكـــذلك 
         إمكانيـــة حصـــولها علـــى حـــق الملكيـــة والتصـــرف في األراضـــي وغيرها من الممتلكات، 

         وعلى الخدمات المالية، والمـيراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
5-ب  تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصـة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، مــن  

         أجــل تعزيــز تمكين المرأة
5-ج  اعتمـــاد سياســـات ســـليمة وتشـــريعات قابلـــة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات 

         القائمـة للنــهوض بالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين كــل النساء والفتيات على جميع 
         المستويات

ضمــان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الصـــحة الجنســية واإلنجابيــة وعلـــى الحقـــوق اإلنجابيـــة، علـــى النحـــو 
المتفـــق عليـــه وفقـــا لبرنـــامج عمـــل المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنمية ومنهاج عمل بكين والوثائق الختاميـــة 

ــؤتمرات اســتعراضهما لمـ

القيـــام بإصـــالحات لتخويـــل المـــرأة حقوقـــا متســـاوية في المـــوارد االقتصـــادية، وكـــذلك إمكانيـــة حصـــولها 
علـــــى حـــــق الملكيـــــة والتصـــــرف فــي األراضـــــي وغيرهــا مــن الممتلــكات، وعلــى الخدمــات الماليــة، والمـــيراث 

والمــوارد الطبيعيــة، وفقــًا للقوانيــن الوطنيــة

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصـة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، مــن أجــل تعزيــز 
 تمكين المرأة

ــهوض  ــة للنــ ــز السياســات والتشــريعات القائمـ ــة لإلنفــاذ وتعزي ــريعات قابلـــ ــليمة وتشـــ ــات ســـ ــاد سياســـ اعتمـــ
ــل النســاء والفتيــات علــى جميــع المســتويات ــين كــ ــين وتمكــ ــين الجنســ ــاواة بــ بالمســ

 6-5

5-أ

5-ب

5-ج

5-6-1   نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عامًا والاتي يتخذن 
              بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العاقات الجنسية 

              واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة 
               اإلنجابية 

                 •نسبة النساء العمانيات المتزوجات في عمر
                  )15-49( ويستخدمن وسائل تنظيم األسرة

                 •نسبة النساء الاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل
5-6-2   عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء 

              من سن 15 إلى 49 عامًا خدمات الرعاية والمعلومات 
             والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واالنجابية: 

                         •خدمات الرعاية الصحية الجنسية 
                           للنساء 15 - 49 سنة )نعم/ ال(

                          •خدمات الرعاية الصحية االنجابية 
                            للنساء 15 - 49 سنة )نعم/ ال(

5-أ-1    )أ( نسبة األشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية 
             أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية 

             )من أصل مجموع السكان الزراعيين( بحسب نوع 
             الجنس، )ب( حصة النساء بين الماك أو أصحاب  
            الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة

                      •عدد قطع االراضي الزراعية المملوكة 
                                - ذكور
                                - إناث

                                - مشترك
5-أ-2   نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما 

            في ذلك القانون العرفي( للمرأة المساواة في 
            الحقوق في ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

                         •االطار القانوني الرسمي )نعم / ال(
                         •االطار القانوني العرفي )نعم / ال(

5-ب-1     نسبة األفراد الذين يملكون هاتف محمول، 
                بحسب نوع  الجنس:

                              •ذكور
                              •إناث

                عدد منتفعي خدمات الهاتف النقال )مليون(

5-ج-1  نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع 
            المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين 

            الجنسين ولتمكين النساء )نعم / ال(
                 •وجود نظام تخصيص موازنة للمساواة بين 

                  الجنسين
                 •وجود نظام تتبع المخصصات العامة 

                  المرصودة  للمساواة بين الجنسين
                  •وجود نظام تتبع المخصصات الخاصة بتمكين 

                    النساء

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

81125
8889

11012
101026

29.5%

99.6%

91%

94%
87%
6.87

2017

2014
2017

2016

نعم ، لدى السلطنة: برنامج خدمات رعاية صحة االمومة 
والطفولة منذ عام 1987 و برنامج دعم الرعاية الصحية 

لام والطفل  عام 1994. 
كما يكفل النظام االساسي للدولة المادة )1( وقانون 

الطفل تقديم هذه الرعاية للجميع دون تحديد سن معين 
وبالمجان.

نعم ، يكفل النظام األساسي للدولة )1996/101( مادة 
)11( المساواة في كافة الحقوق والواجبات دون تمييز.

كذلك المرسوم السلطاني )2008/125( يجيز تملك 
األراضي الحكومية للذكور واإلناث دون تمييز.

نعم ، لدى السلطنة نظم لتخصيص وتتبع المخصصات 
العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين ولتمكين النساء 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

يجيز المرسوم السلطاني )2008/125( 
تملك األراضي للذكور واإلناث دون تمييز. 

نسبة النساء العمانيات المتزوجات في عمر )15-49( ويستخدمن وسائل 
تنظيم األسرة بين عامي  2000 و 2014

24.8                 2000

29.5                          2014

نسبة األفراد الحائزين على هاتف نقال، بحسب محل اإلقامة عام 2016

   قرى                 87

   حضر                      92

مشـاركة كاملـة وفعالـة للمرأة العمانية 
في البرلمان والمجالس البلدية، وتكافؤ 

كامل للفرص في تولي المناصب اإلدارية.
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6        المياه النظيفة والنظافة الصحية 

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030
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                                                                                                    الوطني             2030
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               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

6-1  تحقيـق هـدف حصـول الجميـع بشـكل منصـف علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والميســورة 
         التكلفــة بحلــول عام 2030

6-2  تحقيـق هـدف حصـول الجميـع علـى خـدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضـع 
        نهايـة للتغـوط في العــراء، وإيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات النســاء والفتيـات ومـن 

        يعيشـون في ظـل أوضـاع هشـة، بحلـول عام 2030
6-3  تحسين نوعية المياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية 

        الخطرة، وتقليل تسربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى 
        النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الصعيد 

        العالمي، بحلول عام 2030
6-4   تحقيق زيادة كبيرة في كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، وكفالة سحب 
         المياه العذبة وإمدادها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بقدر 

         كبير من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030
6-5   تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون 

         العابر للحدود، حسب االقتضاء، بحلول عام 2030

تحقيـــق هـــدف حصـــول الجميـــع بشـــكل منصـــف علــــى ميــــاه الشــــرب المأمونــــة والميســــورة التكلفــــة بحلــــول 
عــام 2030

تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه علــى جميــع المســتويات، بوســائل منهــا التعــاون العابــر للحــدود، حســب 
االقتضــاء، بحلــول عــام 2030

تحقيـــق هـــدف حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ووضـــع نهايـــة للتغـــوط فــي 
العــــراء، وإيــــالء اهتمــــام خــــاص الحتياجــــات النســــاء والفتيـــات ومـــن يعيشـــون فــي ظـــل أوضـــاع هشـــة، بحلـــول 

عــام 2030

تحســين نوعيــة الميــاه بالحــد مــن التلــوث، ووقــف إلقــاء النفايــات والمــواد الكيميائيــة الخطــرة، وتقليــل تســربها 
إلــى النصــف، وزيــادة إعــادة التدويــر وإعــادة  إلــى أدنــى حــد، وخفــض نســبة ميــاه المجــاري غيــر المعالجــة 

االســتخدام المأمــون بنســبة كبيــرة علــى الصعيــد العالمــي، بحلــول عــام 2030

زيــادة كبيــرة فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي جميــع القطاعــات، وكفالــة ســحب الميــاه العذبــة  تحقيــق 
وإمدادهــا علــى نحــو مســتدام مــن أجــل معالجــة شــح الميــاه، والحــد بقــدر كبيــر مــن عــدد األشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن نــدرة الميــاه، بحلــول عــام 2030

1-6

5-6

2-6

3-6

4-6

6-1-1   نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات ميـاه 
             الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

6-5-1  درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
            )صفر 100-(

6-2-1   نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون مـــن اإلدارة 
             السليمة لخدمات الصـرف الصـحي، بمـا فيهـا 

             مرافـق غسـل اليدين بالصابون والمياه

6-3-1    نســـبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة
6-3-2    نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات 

              نوعية جيدة

6-4-1   التغير في كفاءة استخدام المياه عل مدى فترة 
              من الزمن

6-4-2   حجم الضغط الذي تتعرض له المياه: 
                    •سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه 

                     العذبة المتاحة

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

100%

-
-

-

-

98.7%

38%

99%

100%
75%

دوالر/م473

128%

2016

2016

2014

2018
2018

2018

2018

تحسن بمعدل يفوق الغايات المحددة في 
عام 2030.

السلطنة تسعى إلى ضمان توفر المياه 
العذبة وإمداداتها على نحو مستدام.

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات ميـاه الشرب التي تدار 
بطريقة مأمونة بين عامي 2014 - 2016

نســـبة الســـكان بالحضر والقري الـــذين يســـتفيدون مـــن اإلدارة السليمة 
لخدمات الصـرف الصـحي، بمـا فيهـا مرافـق غسـل اليدين بالصابون 

والمياه عام 2014

2014

2016

قرى

حضر

94.9

98.7   

98.4
99.2

  99.2   
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8        العمل الالئق ونمو االقتصاد

7        طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الغايات                                                                            التقييم 

الغايات                                                                            التقييم 
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8-2  تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصـادية مــن خــالل التنويــع، واالرتقــاء بمســتوى 
        التكنولوجيــا واالبتكـــار، بمـــا في ذلـــك مـــن خـــالل التركيـــز علـــى القطاعـات المتسـمة بالقيمـة 

        المضـافة العاليـة والقطاعـات الكثيفة العمالة
8-5  تحقيـق العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتـوفير العمـل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــن فــ يهم 

        الشــباب واألشـخاص ذوو اإلعاقـة، وتكـافؤ األجـر لقـاء العمـل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
8-6  الحد بدرجة كبيرة مـن نسـبة الشـباب غـير الملـتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب بحلول

        عام 2020
8-9  وضـــع وتنفيـــذ سياســـات تهـــدف إلى تعزيـــز السياحة المستدامة التي توفر فـرص العمـل وتعـزز 

         الثقافـة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
8-10 تعزيــز قـــدرة المؤسســات الماليـــة المحليــة علـــى تشـــجيع إمكانيـــة الحصـــول علـــى الخـــدمات 

         المصـــرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها

7-1   ضـــمان حصـــول الجميــــع بتكلفـــة ميســــورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
         بحلول عام 2030

ــا  ــتوى التكنولوجيــ ــاء بمســ ــع، واالرتقــ ــالل التنويــ ــن خــ ــادية مــ ــة االقتصـ تحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجي
واالبتكـــــار، بمـــــا فــي ذلـــــك مـــــن خـــــالل التركيـــــز علـــــى القطاعـــات المتســـمة بالقيمـــة المضـــافة العاليـــة 

العمالــة الكثيفــة  والقطاعـــات 

تحقيـــق العمالـــة الكاملـــة والمنتجـــة وتـــوفير العمـــل الالئــــق لجميــــع النســــاء والرجــــال، بمــــن فــــ يهــم الشــــباب 
ــل المتكافــئ القيمــة، بحلــول عــام 2030 ــاء العمـ ــر لقـ ــافؤ األجـ ــة، وتكـ ــخاص ذوو اإلعاقـ واألشـ

الحد بدرجة كبيرة مـن نسـبة الشـباب غـير الملـتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

وضـــــع وتنفيـــــذ سياســـــات تهـــــدف إلــى تعزيـــــز الســياحة المســتدامة التــي توفــر فـــرص العمـــل وتعـــزز الثقافـــة 
والمنتجــات المحليــة بحلــول عــام 2030

تعزيــــز قـــــدرة المؤسســــات الماليـــــة المحليــــة علـــــى تشـــــجيع إمكانيـــــة الحصـــــول علـــــى الخـــــدمات المصـــــرفية 
والتأميــن والخدمــات الماليــة للجميــع، وتوســيع نطاقهــا

2-8

5-8

6-8

9-8

10-8

8-2-1     معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من 
               الناتج المحلي االجمالي الحقيقي )بالدوالر(

7-1-1     نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء
7-1-2     نسبة السكان الذي يعتمدون أساسًا على 

              الوقـود والتكنولوجيا النظيفين
                           •الوقود النظيف

                           •التكنولوجيا النظيفة

8-5-2   معدل البطالة بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية 
             ، واألشخاص ذوي اإلعاقة

                     •معدل الباحثين عن عمل )للعمانيين(

8-6-1   نسبة الشباب العمانيين )الذين تتراوح  أعمارهم 
            بين 15 و 24 عامًا( خارج التعليم والعمالة والتدريب

8-9-1   الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة  كنسبة 
             مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل النمو

              •الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة  
              كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

8-10-1   عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف 
               اآللي لكل مائة ألف نسمة من البالغين

                       •عدد فروع المصارف التجارية لكل مائة 
                         ألف من السكان

المؤشرات 

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%
100%

-

-

-

-

-1.4%

100%

98.9%
99.3%

1.7%

19.4%

2.6%

12.3

2017

2017

2014

2017

-2016
2017

2017

2017

تحسن ملموس وبمعدل يفوق الغايات 
المحددة.

سلطنة عمان ضمن الدول ذات التنمية 
البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتصنيف األمم 

المتحدة

تراجع معدل الباحثين عن عمل بين 
العمانيين.

نسبة السكان الذي يعتمدون أساسًا على الوقـود والتكنولوجيا النظيفين
عام 2014

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي االجمالي 
الحقيقي بين عامي 2014 و 2017

عدد فروع المصارف التجارية )لكل مائة ألف من السكان( بين عامي 
2014 و 2017

معدل الباحثين عن عمل )للعمانيين( حسب النوع لعام 2017

نسبة الشباب العمانيين )الذين تتراوح  أعمارهم بين 15 و 24 عامًا( خارج 
التعليم والعمالة والتدريب حسب النوع عام 2017

الوقود النظيف 
                           
التكنولوجيا النظيفة

2014

2017 

2014

2017 

إناث

 ذكور

إناث

 ذكور

98.9

99.3 

-2.6

-1.4

16.2

12.3

6.9

0.7

25.4

13.8
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9      الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

9-1   إقامـــة بـــنى تحتيـــة جيـــدة النوعيـــة وموثوقـــة ومســتدامة وقــادرة علــى الصــمود، بمــا 
          في ذلــك الــبنى التحتيـــة اإلقليميـــة والعـــابرة للحـــدود، لـــدعم التنميـــة االقتصادية 
          ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسـير سبل استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة 

          وعلى قدم المساواة
9-2   تعزيــز التصــنيع الشــامل للجميــع والمســتدام، وتحقيـــق زيـــادة كـــبيرة بحلـــول عـــام 2030 

          في حصـــة الصــــناعة في العمالــــة وفي النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي، بما يتماشى مع 
          الظروف الوطنية، ومضـاعفة حصـتها في أقل البلدان نموًا

9-5   تعزيــــز البحــــث العلمــــي وتحســــين القــــدرات التكنولوجية في القطاعات الصـناعية في 
          جميـع البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك، بحلـول عـام 2030، تشجيع االبتكار 

          والزيادة بنسبة كبيرة في عـدد العـاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شـخص، 
          وزيـادة إنفـاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

9-ج   تحقيــق زيــادة كــبيرة في فــرص الحصــول علــى تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، 
         والسـعي إلى تـوفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شـبكة اإلنترنـت في أقل 

         البلدان نموا بحلول عام 2020

إقامـــــة بـــــنى تحتيـــــة جيـــــدة النوعيـــــة وموثوقـــــة ومســــتدامة وقــــادرة علــــى الصــــمود، بمــــا فــي ذلــــك الــــبنى 
التحتيـــــة اإلقليميـــــة والعـــــابرة للحـــــدود، لـــــدعم التنميـــــة االقتصاديــة ورفــاه اإلنســان، مــع التركيــز علــى تيســـير 

ســبل اســتفادة الجميــع منهــا بتكلفــة ميســورة وعلــى قــدم المســاواة

تحقيــــق زيــــادة كــــبيرة فــي فــــرص الحصــــول علــــى تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، والســـعي إلــى تـــوفير 
ــول عــام 2020 ــدان نمــوا بحل ــت فــي أقــل البل ــبكة اإلنترنـ ــى شـ فــرص الوصــول الشــامل والميســور إل

تعزيــــز التصــــنيع الشــــامل للجميــــع والمســــتدام، وتحقيـــــق زيـــــادة كـــــبيرة بحلـــــول عـــــام 2030 فــي حصـــــة 
الصــــــناعة فــي العمالــــــة وفــي النــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي، بمــا يتماشــى مــع الظــروف الوطنيــة، ومضـــاعفة 

ــدان نمــوًا ــتها فــي أقــل البل حصـ

ــدان،  ــع البلـ ــناعية فــي جميـ ــة فــي القطاعــات الصـ ــدرات التكنولوجي ــين القــــ ــي وتحســــ ــث العلمــــ ــز البحــــ تعزيــــ
والســـيما البلـــدان الناميـــة، بمـــا في ذلـــك، بحلـــول عـــام 2030، تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عـــدد 
ــن العــام والخــاص علــى  ــاق القطاعي ــادة إنفـ ــخص، وزيـ ــون شـ ــكل ملي ــر ل ــاملين فــي مجــال البحــث والتطوي العـ

البحــث والتطويــر

1-9

9-ج

2-9

5-9

9-1-1   نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد 
             كيلومترين أو أقل من طريق صالحة لاستعمال 

             في جميع الفصول.
                •التوزيع النسبي لأسر في القرى حسب بعد 

                 المسكن عن الشارع المعبد:
                               - أقل من 1 كم

                               - 5-1 كم
                               - أكثر من 5 كم

9-1-2     عدد الركاب)جوي( وحجم الشحنات، بحسب 
               وسيلة النقل

                   •عدد الركاب )جوي( )بالمليون راكب(
                   •حجم بضائع )بالمليون طن(

                                -بحرى
                                -برى

9-ج-1     نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف 
              المحمول، بحسب التقنية:

3G mobile network -                           
LTE /WiMAX mobile network -                           

9-2-1     القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من 
              الناتج المحلي اإلجمالي، وبحسب نصيب الفرد
                          •القيمة المضافة للصناعة التحويلية 
                            كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

                              باألسعار الثابتة
                          •نصيب الفرد من القيمة المضافة 

                            للصناعة التحويلية  )بالريال(
                          •نصيب الفرد من القيمة المضافة 

                            للصناعة التحويلية )بالدوالر(
9-2-2  العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع 

           العمالة

9-5-1     نفقات البحث والتطوير كنسبة من اجمالي الدخل 
               القومي

9-5-2     العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام 
               الكامل( لكل مليون نسمة

المؤشرات 

-

39 مليون 
مسافر عام 

2030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83.9%
8.4%
7.7%

11.3

25.0
10.5

99.04%
92.13%

9.3%

582.3

1584.9

11%

0.22

239

2016

2015

2017

2017

2017

2017

2018

2017

ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعة 
التحويلية، وتيسير الوصول إلى  تكنولوجيـا 

المعلومـات واالتصـاالت.

توافر بنية أساسية تدعم التنمية 
اإلقتصادية ورفاه اإلنسان 

القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)باألسعار الثابتة( عامي 2016 و 2017

نفقات البحث والتطوير كنسبة من اجمالي الدخل القومي عامي

العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمة
عامي 2016 و 2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

9.2
  99.2   
   9.3    

0.26

   0.22

244

   239
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10        الحّد من أوجه عدم المساواة

11        مدن ومجتمعات محلية مستدامة

12        االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

الغايات                                                                            التقييم 

الغايات                                                                            التقييم 

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

10-1   التوصــل تــدريجيًا إلى تحقيــق نمــو الــدخل ودعــم استمرار ذلك النمو ألدنى 40 % من 
            السكان بمعـدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030

10-4    اعتمـاد سياسـات، وال سـيما السياسـات الماليـة وسياسـات األجـور والحمايـة االجتماعيـة، 
            وتحقيـق قـدر أكبر من المساواة تدريجيًا

11-ب الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية

12-1    تنفيـذ اإلطـار العشـري للـبرامج المتعلقـة بأنمـاط االسـتهالك واإلنتـاج المسـتدامة، مـع 
              قيـام جميـع البلـدان باتخــاذ إجــراءات وتـــولي البلــدان المتقدمــة النمـــو دور الريـادة، مـع 

             مراعـاة مسـتوى التنميـة في البلـدان الناميـة وقدراتها

التوصــــل تــــدريجيًا إلى تحقيــــق نمــــو الــــدخل ودعــــم استمرار ذلك النمو ألدنى %40 من السكان بمعـــدل أعلى 
مــن المعــدل المتوســط الوطنــي بحلــول عــام 2030

اعتمـــاد سياســـات، وال ســـيما السياســـات الماليـــة وسياســـات األجـــور والحمايـــة االجتماعيـــة، وتحقيـــق قـدر أكبر 
مــن المســاواة تدريجيــًا

1-10

4-10

10-1-1    معدل نمو متوسط نصيب األسرة العمانية من  
               األنفاق

11-ب-2    نســبة الحكومــات المحليــة الــتي تعتمــد وتنفــذ 
                 اسـتراتيجيات محليـة للحـد مـن مخـاطر الكـوارث 

                 تماشـيًا مـع االستراتيجيات الوطنية للحد من 
                  مخاطر الكوارث

12-1-1   عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية 
               لاستهاك واإلنتاج المستدامين أو التي أدمجت 

               تلك الخطط في السياسات الوطنية باعتبارها 
               أولوية أو غاية.

                           • هل يوجد لدى الدولة خطط عمل 
                             وطنية لاستهاك واإلنتاج 

                             المستدامين؟ )نعم /ال(
                           • هل أدمجت الدولة خطط عمل 

                              وطنية لاستهاك واإلنتاج        
                              المستدامين في السياسات الوطنية 

                              على انها أولوية؟ )نعم /ال(

10-4-1   حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما 
              في ذلك األجور  ومدفوعات الحماية االجتماعية

المؤشرات 

المؤشرات 

المؤشرات 

-

 لدى وزارة البيئة والشؤون المناخية استراتيجية

وطنية للحد من مخاطر الكوارث

نعم الخطة التنموية التاسعة

 )2020-2016(

-

-

-

0.41% 

39.9%

-2010 
2011

2017
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سياسـات األجـور والحمايـة االجتماعيـة، 
تحقـق قـدر كبير من المساواة.

تأسيس المنظومة الوطنية إلدارة الحاالت 
الطارئة على مستوى المحافظات - 

كنظام للرصد واإلنذار المبكر - للتواصل 
والتوعية للسكان 

بناء اقتصاد معرفي تنافسي يمثل جوهر 
خطط واستراتيجيات السلطنة لتحقيق 

اهداف التنمية المستدامة 

معدل نمو متوسط نصيب األسرة العمانية من األنفاق
 بين عامي 2008/2007 و 2011/2010

حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور 
ومدفوعات الحماية االجتماعية.بين عامي 2014 و 2017

2008-2007

2011-2010

2014

2017

2.5

0.41

37.4

   39.9
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سلطنة عمان تعتمد استراتيجية وطنية 
للحد من مخاطر الكوارث.

السلطنة  تنفذ العديد من اإلجراءات 
لتأسيس بيئة نظيفة لخلق نمط حياة 

صحي للجميع 

السلطنة  تنفذ إجراءات لتنظيم الصيد 
البحري وحماية الثروة المائية، وتنظيم 

الوصول إلى الموارد واألسواق من أجل 
المصايد الصغيرة.
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14-5    حفــظ ١٠ في المائــة علــى األقــل مــن المنــاطق الســاحلية والبحريــة، بمــا يتســق مــع 
             القــانون الــوطني والدولي واسـتنادًا إلى أفضـل المعلومـات العلميـة المتاحـة، بحلول 

             عام ٢٠٢٠
14-6    حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط في 

            قدرات الصيد وفي صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات التي تساهم في صيد األسماك 
            غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات

            جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية المالئمة 
             والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من 

            مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن اإلعانات لمصائد األسماك بحلول عام 2020
14-ب   توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحـرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق

1-13 تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخـاطر المرتبطـة بالمنـاخ والكـوارث الطبيعيـة

حفــــظ ١٠ فــي المائــــة علــــى األقــــل مــــن المنــــاطق الســــاحلية والبحريــــة، بمــــا يتســــق مــــع القــــانون الــــوطني 
والدولــي واســـتنادًا إلــى أفضـــل المعلومـــات العلميـــة المتاحـــة، بحلــول عــام ٢٠٢٠

حظــر أشــكال اإلعانــات المقدمــة لمصائــد األســماك التــي تســهم فــي اإلفــراط فــي قــدرات الصيــد وفــي صيــد 
األســماك، وإلغــاء اإلعانــات التــي تســاهم فــي صيــد األســماك غيــر المشــروع وغيــر المبلــغ عنــه وغيــر المنظــم، 
ــة الخاصــة والتفضيليــة  ــأن المعامل ــات جديــدة مــن هــذا القبيــل، مــع التســليم ب واإلحجــام عــن  اســتحداث إعان
المالئمــة والفعالــة للبلــدان الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا ينبغــي أن تكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن مفاوضــات منظمــة 

التجــارة العالميــة بشــأن اإلعانــات لمصائــد األســماك بحلــول عــام 2020

توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحـرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق

5-14

6-14

14-ب

14-5-1     نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية

13-1-2      عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات 
                 وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع 

                 إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
2030-2015                 

13-1-3     نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ 
                 استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث 
                  تمشيًا مع االستراتيجيات الوطنية للحد من 

                 مخاطر الكوارث.

14-6-1   التقدم المحرز من قبل الدول في مستوى  
               تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى 

              مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ 
               ودون تنظيم

السلطنة  تنفذ بدقة شديدة إجراءات لمكافحة الصيد غير 
القانوني دون إباغ ودون تنظيم، وقد سجلت السلطنة 
في ذلك المؤشر نقطة كاملة والتي تعد أعلي مستوى 

أداء لذلك المؤشر.

المؤشرات 

المؤشرات 

-

لدي السلطنة استراتيجية للحد من مخاطر 
الكوارث على المستوى الوطني.

لدي السلطنة استراتيجية للحد من مخاطر 
الكوارث على المستوى المحلي.

-

-65%2019

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

14-ب-1    هل يوجد إطار قانوني / تنظيمي/ سياسة 
                 / إطار مؤسسي يعترف بحقوق الوصول           

                 لمصايد األسماك ويحميها )نعم/ال(

•  يوجد إطار مؤسسي يتمثل في وزارة الزراعة والثروة 
     السمكية، وإطار قانوني يتمثل في قانون  الصيد 

     البحري وحماية الثروة المائية 
•   السلطنة تنفذ إجراءات صارمة للوصول إلى الموارد 

     واألسواق من أجل المصايد الصغيرة
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15-1  كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة 
           الداخلية وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، 

          وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها في 
           االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

15-2  تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم 
           الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على 

          الصعيد العالمي، بحلول عام 2020
15-3  مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة 
           من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور 

          األراضي، بحلول عام 2030
15-4  ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بمـا في ذلـك تنوعهـا البيولـوجي، مـن أجـل 

          تعزيـز قـدرتها علـى توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، بحلول 
         عام 2030

5-15 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد مـن تـدهور الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــوع 
          البيولــوجي والقيــام، بحلــول عــام 2020، بحمايــة األنــواع المهــددة ومنع انقراضها

كفالــة حفــظ وترميــم النظــم اإليكولوجيــة البريــة والنظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة الداخليــة وخدماتهــا، وال 
ســيما الغابــات واألراضــي الرطبــة والجبــال واألراضــي الجافــة، وكفالــة اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وذلــك 

وفقــًا لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقــات الدوليــة، بحلــول عــام 2020

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بمـــا في ذلـــك تنوعهـــا البيولـــوجي، مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرتها علـى توفير 
المنافع التي ال غنى عنها لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، بحلول عام 2030

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهامــة للحــد مـــن تـــدهور الموائــــل الطبيعيــــة، ووقــــف فقــــدان التنــــوع البيولــــوجي 
والقيــــام، بحلــــول عــــام 2020، بحمايــــة األنــــواع المهــــددة ومنــع انقراضهــا

تعزيــز تنفيــذ اإلدارة المســتدامة لجميــع أنــواع الغابــات، ووقــف إزالــة الغابــات، وترميــم الغابــات المتدهــورة 
وتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي نســبة التشــجير وإعــادة غــرس الغابــات علــى الصعيــد العالمــي، بحلــول عــام 2020

مكافحــة التصحــر، وترميــم األراضــي والتربــة المتدهــورة، بمــا فــي ذلــك األراضــي المتضــررة مــن التصحــر والجفــاف 
والفيضانــات، والســعي إلــى تحقيــق عالــٍم خــاٍل مــن ظاهــرة تدهــور األراضــي، بحلــول عــام 2030

1-15

4-15

5-15

2-15

3-15

15-1-2    مساحة المحميات الطبيعية بالنسبة لمساحة 
                األرض

15-4-1    التغطية محسوبة بالمنـاطق المحميـة للمواقـع 
                المهمـة للتنوع البيولوجي الجبلي

15-4-2    مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

15-5-1    مؤشر القائمة الحمراء

15-2-1     التقــــدم المحــــرز في إرســــاء اإلدارة المســــتدامة 
                 للغابات:

                         •نسبة مساحة الغابات داخل المناطق 
                           المحمية المنشأة قانونا

15-3-1    نسبة االراضي المتدهورة الى مجموع مساحة 
                اليابسة

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7%

15%

49.9%

0.91

22%

7.3%

2019

2019

2017

2018

2017

 -2000
2015

2020

2020
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14-5    حفــظ ١٠ في المائــة علــى األقــل مــن المنــاطق الســاحلية والبحريــة، بمــا يتســق مــع 
             القــانون الــوطني والدولي واسـتنادًا إلى أفضـل المعلومـات العلميـة المتاحـة، بحلول 

             عام ٢٠٢٠
14-6    حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط في 

            قدرات الصيد وفي صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات التي تساهم في صيد األسماك 
            غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات

            جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية المالئمة 
             والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من 

            مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن اإلعانات لمصائد األسماك بحلول عام 2020
14-ب   توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحـرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق

1-13 تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخـاطر المرتبطـة بالمنـاخ والكـوارث الطبيعيـة

حفــــظ ١٠ فــي المائــــة علــــى األقــــل مــــن المنــــاطق الســــاحلية والبحريــــة، بمــــا يتســــق مــــع القــــانون الــــوطني 
والدولــي واســـتنادًا إلــى أفضـــل المعلومـــات العلميـــة المتاحـــة، بحلــول عــام ٢٠٢٠

حظــر أشــكال اإلعانــات المقدمــة لمصائــد األســماك التــي تســهم فــي اإلفــراط فــي قــدرات الصيــد وفــي صيــد 
األســماك، وإلغــاء اإلعانــات التــي تســاهم فــي صيــد األســماك غيــر المشــروع وغيــر المبلــغ عنــه وغيــر المنظــم، 
ــة الخاصــة والتفضيليــة  ــأن المعامل ــات جديــدة مــن هــذا القبيــل، مــع التســليم ب واإلحجــام عــن  اســتحداث إعان
المالئمــة والفعالــة للبلــدان الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا ينبغــي أن تكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن مفاوضــات منظمــة 

التجــارة العالميــة بشــأن اإلعانــات لمصائــد األســماك بحلــول عــام 2020

توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحـرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق

5-14

6-14

14-ب

14-5-1     نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية

13-1-2      عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات 
                 وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع 

                 إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
2030-2015                 

13-1-3     نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ 
                 استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث 
                  تمشيًا مع االستراتيجيات الوطنية للحد من 

                 مخاطر الكوارث.

14-6-1   التقدم المحرز من قبل الدول في مستوى  
               تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى 

              مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ 
               ودون تنظيم

السلطنة  تنفذ بدقة شديدة إجراءات لمكافحة الصيد غير 
القانوني دون إباغ ودون تنظيم، وقد سجلت السلطنة 
في ذلك المؤشر نقطة كاملة والتي تعد أعلي مستوى 

أداء لذلك المؤشر.

المؤشرات 

المؤشرات 

-

لدي السلطنة استراتيجية للحد من مخاطر 
الكوارث على المستوى الوطني.

لدي السلطنة استراتيجية للحد من مخاطر 
الكوارث على المستوى المحلي.

-

-65%2019

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

14-ب-1    هل يوجد إطار قانوني / تنظيمي/ سياسة 
                 / إطار مؤسسي يعترف بحقوق الوصول           

                 لمصايد األسماك ويحميها )نعم/ال(

•  يوجد إطار مؤسسي يتمثل في وزارة الزراعة والثروة 
     السمكية، وإطار قانوني يتمثل في قانون  الصيد 

     البحري وحماية الثروة المائية 
•   السلطنة تنفذ إجراءات صارمة للوصول إلى الموارد 

     واألسواق من أجل المصايد الصغيرة

1-13
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السلطنة تعمل على الحفاظ على التنوع 
البيولــوجي وحمايــة األنــواع المهــددة 

ومنع انقراضها.

تحسن مؤشر مساحة المحميات الطبيعية 
بالنسبة لمساحة األرض، كما بلغت  نسبة 

مساحة الغابات داخل المناطق المحمية 
نحو 22%.

مساحة المحميات الطبيعية بالنسبة لمساحة األرض بين عامي 2014 
و 2019

التغطية محسوبة بالمنـاطق المحميـة للمواقـع المهمـة للتنوع 
البيولوجي الجبلي بين عامي 2013 و 2019

مؤشر القائمة الحمراء بين عامي 2013 و 2018

2014

2019

2013

2019

2013

2018

3.5

3.7

12.5

15

0.9

0.91
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15      الحياة في الّبر

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

15-1  كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة 
           الداخلية وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، 

          وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها في 
           االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

15-2  تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم 
           الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على 

          الصعيد العالمي، بحلول عام 2020
15-3  مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة 
           من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور 

          األراضي، بحلول عام 2030
15-4  ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بمـا في ذلـك تنوعهـا البيولـوجي، مـن أجـل 

          تعزيـز قـدرتها علـى توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، بحلول 
         عام 2030

5-15 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد مـن تـدهور الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــوع 
          البيولــوجي والقيــام، بحلــول عــام 2020، بحمايــة األنــواع المهــددة ومنع انقراضها

كفالــة حفــظ وترميــم النظــم اإليكولوجيــة البريــة والنظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة الداخليــة وخدماتهــا، وال 
ســيما الغابــات واألراضــي الرطبــة والجبــال واألراضــي الجافــة، وكفالــة اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وذلــك 

وفقــًا لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقــات الدوليــة، بحلــول عــام 2020

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بمـــا في ذلـــك تنوعهـــا البيولـــوجي، مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرتها علـى توفير 
المنافع التي ال غنى عنها لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، بحلول عام 2030

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهامــة للحــد مـــن تـــدهور الموائــــل الطبيعيــــة، ووقــــف فقــــدان التنــــوع البيولــــوجي 
والقيــــام، بحلــــول عــــام 2020، بحمايــــة األنــــواع المهــــددة ومنــع انقراضهــا

تعزيــز تنفيــذ اإلدارة المســتدامة لجميــع أنــواع الغابــات، ووقــف إزالــة الغابــات، وترميــم الغابــات المتدهــورة 
وتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي نســبة التشــجير وإعــادة غــرس الغابــات علــى الصعيــد العالمــي، بحلــول عــام 2020

مكافحــة التصحــر، وترميــم األراضــي والتربــة المتدهــورة، بمــا فــي ذلــك األراضــي المتضــررة مــن التصحــر والجفــاف 
والفيضانــات، والســعي إلــى تحقيــق عالــٍم خــاٍل مــن ظاهــرة تدهــور األراضــي، بحلــول عــام 2030

1-15

4-15

5-15

2-15

3-15

15-1-2    مساحة المحميات الطبيعية بالنسبة لمساحة 
                األرض

15-4-1    التغطية محسوبة بالمنـاطق المحميـة للمواقـع 
                المهمـة للتنوع البيولوجي الجبلي

15-4-2    مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

15-5-1    مؤشر القائمة الحمراء

15-2-1     التقــــدم المحــــرز في إرســــاء اإلدارة المســــتدامة 
                 للغابات:

                         •نسبة مساحة الغابات داخل المناطق 
                           المحمية المنشأة قانونا

15-3-1    نسبة االراضي المتدهورة الى مجموع مساحة 
                اليابسة

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7%

15%

49.9%

0.91

22%

7.3%

2019

2019

2017

2018

2017

 -2000
2015
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15      الحياة في الّبر

الغايات                                                                            التقييم 
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15-1  كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة 
           الداخلية وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، 

          وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها في 
           االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

15-2  تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم 
           الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على 

          الصعيد العالمي، بحلول عام 2020
15-3  مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة 
           من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور 

          األراضي، بحلول عام 2030
15-4  ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بمـا في ذلـك تنوعهـا البيولـوجي، مـن أجـل 

          تعزيـز قـدرتها علـى توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، بحلول 
         عام 2030

5-15 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد مـن تـدهور الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــوع 
          البيولــوجي والقيــام، بحلــول عــام 2020، بحمايــة األنــواع المهــددة ومنع انقراضها

كفالــة حفــظ وترميــم النظــم اإليكولوجيــة البريــة والنظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة الداخليــة وخدماتهــا، وال 
ســيما الغابــات واألراضــي الرطبــة والجبــال واألراضــي الجافــة، وكفالــة اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وذلــك 

وفقــًا لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقــات الدوليــة، بحلــول عــام 2020

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بمـــا في ذلـــك تنوعهـــا البيولـــوجي، مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرتها علـى توفير 
المنافع التي ال غنى عنها لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، بحلول عام 2030

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهامــة للحــد مـــن تـــدهور الموائــــل الطبيعيــــة، ووقــــف فقــــدان التنــــوع البيولــــوجي 
والقيــــام، بحلــــول عــــام 2020، بحمايــــة األنــــواع المهــــددة ومنــع انقراضهــا

تعزيــز تنفيــذ اإلدارة المســتدامة لجميــع أنــواع الغابــات، ووقــف إزالــة الغابــات، وترميــم الغابــات المتدهــورة 
وتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي نســبة التشــجير وإعــادة غــرس الغابــات علــى الصعيــد العالمــي، بحلــول عــام 2020

مكافحــة التصحــر، وترميــم األراضــي والتربــة المتدهــورة، بمــا فــي ذلــك األراضــي المتضــررة مــن التصحــر والجفــاف 
والفيضانــات، والســعي إلــى تحقيــق عالــٍم خــاٍل مــن ظاهــرة تدهــور األراضــي، بحلــول عــام 2030
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5-15

2-15

3-15

15-1-2    مساحة المحميات الطبيعية بالنسبة لمساحة 
                األرض

15-4-1    التغطية محسوبة بالمنـاطق المحميـة للمواقـع 
                المهمـة للتنوع البيولوجي الجبلي

15-4-2    مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

15-5-1    مؤشر القائمة الحمراء

15-2-1     التقــــدم المحــــرز في إرســــاء اإلدارة المســــتدامة 
                 للغابات:

                         •نسبة مساحة الغابات داخل المناطق 
                           المحمية المنشأة قانونا

15-3-1    نسبة االراضي المتدهورة الى مجموع مساحة 
                اليابسة

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7%

15%

49.9%

0.91

22%

7.3%

2019

2019

2017
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2017

 -2000
2015
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توافر األطر المؤسسية المستقلة لحقوق 
اإلنسان، ومعدالت منخفضة جدا  للعنف 

واإلساءة لأطفال.

سلطنة عمان من الدول الخالية من 
اإلرهاب وتداعياته في دول الشرق 

األوسط
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16       السالم والعدل والمؤسسات القوية

الغايات                                                                            التقييم 
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16-1    الحـد بدرجـة كـبيرة مـن جميـع أشـكال العنـف وما يتصل به من معدالت الوفيات في 
            كل مكان

16-2   إنهـاء إسـاءة األطفـال واسـتغاللهم واالتجـار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف 
            المرتكب ضدهم

16-أ    تعزيـــز المؤسســـات الوطنيـــة ذات الصـــلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبنـاء 
           القـدرات علـى جميــع المســتويات، وال ســيما في البلــدان الناميــة، لمنــع العنف 

           ومكافحة اإلرهاب والجريمة

الحـد بدرجـة كـبيرة مـن جميـع أشـكال العنـف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

إنهـاء إسـاءة األطفـال واسـتغاللهم واالتجـار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم

: تعزيـــــز المؤسســـــات الوطنيـــــة ذات الصـــــلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبنـــاء القـــدرات علـــى جميــــع 
المســــتويات، وال ســــيما فــي البلــــدان الناميــــة، لمنــــع العنــف ومكافحــة اإلرهــاب والجريمــة

1-16

2-16

16-أ

16-1-1  عدد ضحايا القتل عمدًا لكل مئة ألف نسمة، 
             بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.

16-2-1  نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة 
              واحدة و17سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني 
               و/أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في 

               الشهر السابق، )للمواطنين(
                          •عقاب بدني

                          •اعتداء نفسي
16-2-2    عدد ضحايا اإلتجار بالبشر لكل مئة ألف نسمة، 

               بحسب نوع الجنس والفئة العمرية ونوع 
                االستغال.

                    •عدد حاالت االتجار بالبشر 
                      )لكل مئة ألف نسمة(

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

0.5

0.0027
0.0001

2

2017

2015

2017
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16-أ-1   وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق 
              اإلنسان التزاما بمبادئ باريس.

                    •هل يوجد مؤسسات وطنية مستقلة 
                      لحقوق اإلنسان التزاما بمبادئ باريس 

                      )نعم/ال(

نعم، اللجنة العمانية لحقوق االنسان 

عدد ضحايا القتل عمدًا )لكل مئة ألف نسمة( بين عامي 2014 و 2017

2014

2019

0.3

0.5
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17      عقد الشراكات لتحقيق االهداف

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

17-3   حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية
17-5   اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

17-6   تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بـين الشـمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب 
            والتعـاون الثالثـي في مــا يتعلــق بــالعلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار والوصــول إليها، 

            وتعزيز تبادل المعـارف وفـق شـروط متفـق عليهـا، بوســائل تشــمل تحســين التنســيق 
            في مــا بــين اآلليــات القائمـة، وال سـيما علـى مسـتوى األمـم المتحـدة، ومـن خالل آلية 

            عالمية لتيسير التكنولوجيا
17-8    التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القــدرات في مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا 

            واالبتكــار لصــالح أقــل البلــدان نمــوًا بحلــول عــام ٢٠١٧، وتعزيــز اســـــتخدام 
           التكنولوجيـــــات التمكينيـــــة، وال ســـــيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية

التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــــدرات فــي مجــــاالت العلــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار لصــــالح 
أقــــل البلــــدان نمــــوًا بحلــــول عــــام ٢٠١٧، وتعزيــــز اســـــــتخدام التكنولوجيـــــــات التمكينيـــــــة، وال ســـــــيما تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت

اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي بـــين الشـــمال والجنــوب وفــي مــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعـــاون الثالثـــي فــي 
مــــا يتعلــــق بــــالعلوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار والوصــــول إليهــا، وتعزيــز تبــادل المعـــارف وفـــق شـــروط متفـــق 
عليهـــا، بوســــائل تشــــمل تحســــين التنســــيق فــي مــــا بــــين اآلليــــات القائمـــة، وال ســـيما علـــى مســـتوى األمـــم 

المتحـــدة، ومـــن خــالل آليــة عالميــة لتيســير التكنولوجيــا

3-17

8-17

5-17

6-17

17-3-1    االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية 
                الرسمية  والتعاون بين بلدان الجنوب، كنسبة 

               من مجموع الموازنة المحلية.
                   •االستثمار األجنبي المباشر )مليار ريال عماني(

                   •نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج 
                      المحلي االجمالي )%(

17-3-2    حجم التحويات المالية )بالدوالر االمريكي( 
                كنسبة من الناتج المحلي االجمالي.

                    •حجم التحويات المالية )مليار ريال عماني( 
                    •حجم التحويات المالية كنسبة من الناتج 

                      المحلي اإلجمالي )%(

17-8-1    نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17-5-1    عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة تشجيع 
                االستثمار ألقل البلدان نموا.

                     •هل تعتمد الدولة وتنفذ أنظمة تشجيع 
                        االستثمار  ألقل البلدان نموا )نعم /ال(

17-6-2    عدد االشتراكات في االنترنت السلكي ذي 
               النطاق العريض لكل 100 شخص، بحسب 

                السرعة:
                       -256 kbps to 2 Mbps
                       -2 Mbps to 10 Mbps
                       -above 10 Mbps 

المؤشرات 

-

-

-

نعم، قانون استثمار رأس المال األجنبي

-

-

-

-

-

7.4
28.8%

3.775
13.9%

77%

0.14
6.39
1.12

2016

2017

2016

2017

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
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16       السالم والعدل والمؤسسات القوية

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

16-1    الحـد بدرجـة كـبيرة مـن جميـع أشـكال العنـف وما يتصل به من معدالت الوفيات في 
            كل مكان

16-2   إنهـاء إسـاءة األطفـال واسـتغاللهم واالتجـار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف 
            المرتكب ضدهم

16-أ    تعزيـــز المؤسســـات الوطنيـــة ذات الصـــلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبنـاء 
           القـدرات علـى جميــع المســتويات، وال ســيما في البلــدان الناميــة، لمنــع العنف 

           ومكافحة اإلرهاب والجريمة

الحـد بدرجـة كـبيرة مـن جميـع أشـكال العنـف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

إنهـاء إسـاءة األطفـال واسـتغاللهم واالتجـار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم

: تعزيـــــز المؤسســـــات الوطنيـــــة ذات الصـــــلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبنـــاء القـــدرات علـــى جميــــع 
المســــتويات، وال ســــيما فــي البلــــدان الناميــــة، لمنــــع العنــف ومكافحــة اإلرهــاب والجريمــة

1-16

2-16

16-أ

16-1-1  عدد ضحايا القتل عمدًا لكل مئة ألف نسمة، 
             بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.

16-2-1  نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة 
              واحدة و17سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني 
               و/أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في 

               الشهر السابق، )للمواطنين(
                          •عقاب بدني

                          •اعتداء نفسي
16-2-2    عدد ضحايا اإلتجار بالبشر لكل مئة ألف نسمة، 

               بحسب نوع الجنس والفئة العمرية ونوع 
                االستغال.

                    •عدد حاالت االتجار بالبشر 
                      )لكل مئة ألف نسمة(

المؤشرات 

-

-

-

-

-

-

0.5

0.0027
0.0001

2

2017

2015

2017
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16-أ-1   وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق 
              اإلنسان التزاما بمبادئ باريس.

                    •هل يوجد مؤسسات وطنية مستقلة 
                      لحقوق اإلنسان التزاما بمبادئ باريس 

                      )نعم/ال(

نعم، اللجنة العمانية لحقوق االنسان 
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اتخذت السلطنة نهج السام جوهرًا في 
الممارسة السياسية منذ بداية مسيرة 

النهضة العمانية 

توافر بنية تكنولوجية متطورة بالسلطنة، 
وارتفاع معدالت استخدام االفراد لها.

نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي االجمالي )%(
عامي 2014 و 2016

حجم التحويات المالية )مليار ريال عماني( عامي 2016 و 2017

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، بحسب نوع الجنس عام  2016

2014

2016

2016

2017

إناث

ذكور

24.3

28.8

3.965

3.775

74

  79    
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17      عقد الشراكات لتحقيق االهداف

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

17-3   حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية
17-5   اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

17-6   تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بـين الشـمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب 
            والتعـاون الثالثـي في مــا يتعلــق بــالعلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار والوصــول إليها، 

            وتعزيز تبادل المعـارف وفـق شـروط متفـق عليهـا، بوســائل تشــمل تحســين التنســيق 
            في مــا بــين اآلليــات القائمـة، وال سـيما علـى مسـتوى األمـم المتحـدة، ومـن خالل آلية 

            عالمية لتيسير التكنولوجيا
17-8    التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القــدرات في مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا 

            واالبتكــار لصــالح أقــل البلــدان نمــوًا بحلــول عــام ٢٠١٧، وتعزيــز اســـــتخدام 
           التكنولوجيـــــات التمكينيـــــة، وال ســـــيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية

التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــــدرات فــي مجــــاالت العلــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار لصــــالح 
أقــــل البلــــدان نمــــوًا بحلــــول عــــام ٢٠١٧، وتعزيــــز اســـــــتخدام التكنولوجيـــــــات التمكينيـــــــة، وال ســـــــيما تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت

اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي بـــين الشـــمال والجنــوب وفــي مــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعـــاون الثالثـــي فــي 
مــــا يتعلــــق بــــالعلوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار والوصــــول إليهــا، وتعزيــز تبــادل المعـــارف وفـــق شـــروط متفـــق 
عليهـــا، بوســــائل تشــــمل تحســــين التنســــيق فــي مــــا بــــين اآلليــــات القائمـــة، وال ســـيما علـــى مســـتوى األمـــم 

المتحـــدة، ومـــن خــالل آليــة عالميــة لتيســير التكنولوجيــا

3-17

8-17

5-17

6-17

17-3-1    االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية 
                الرسمية  والتعاون بين بلدان الجنوب، كنسبة 

               من مجموع الموازنة المحلية.
                   •االستثمار األجنبي المباشر )مليار ريال عماني(

                   •نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج 
                      المحلي االجمالي )%(

17-3-2    حجم التحويات المالية )بالدوالر االمريكي( 
                كنسبة من الناتج المحلي االجمالي.

                    •حجم التحويات المالية )مليار ريال عماني( 
                    •حجم التحويات المالية كنسبة من الناتج 

                      المحلي اإلجمالي )%(

17-8-1    نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17-5-1    عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة تشجيع 
                االستثمار ألقل البلدان نموا.

                     •هل تعتمد الدولة وتنفذ أنظمة تشجيع 
                        االستثمار  ألقل البلدان نموا )نعم /ال(

17-6-2    عدد االشتراكات في االنترنت السلكي ذي 
               النطاق العريض لكل 100 شخص، بحسب 

                السرعة:
                       -256 kbps to 2 Mbps
                       -2 Mbps to 10 Mbps
                       -above 10 Mbps 

المؤشرات 

-

-

-

نعم، قانون استثمار رأس المال األجنبي

-

-

-

-

-

7.4
28.8%

3.775
13.9%

77%

0.14
6.39
1.12

2016

2017

2016

2017
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17      عقد الشراكات لتحقيق االهداف

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

17-3   حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية
17-5   اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

17-6   تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بـين الشـمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب 
            والتعـاون الثالثـي في مــا يتعلــق بــالعلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار والوصــول إليها، 

            وتعزيز تبادل المعـارف وفـق شـروط متفـق عليهـا، بوســائل تشــمل تحســين التنســيق 
            في مــا بــين اآلليــات القائمـة، وال سـيما علـى مسـتوى األمـم المتحـدة، ومـن خالل آلية 

            عالمية لتيسير التكنولوجيا
17-8    التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القــدرات في مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا 

            واالبتكــار لصــالح أقــل البلــدان نمــوًا بحلــول عــام ٢٠١٧، وتعزيــز اســـــتخدام 
           التكنولوجيـــــات التمكينيـــــة، وال ســـــيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية

التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــــدرات فــي مجــــاالت العلــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار لصــــالح 
أقــــل البلــــدان نمــــوًا بحلــــول عــــام ٢٠١٧، وتعزيــــز اســـــــتخدام التكنولوجيـــــــات التمكينيـــــــة، وال ســـــــيما تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت

اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي بـــين الشـــمال والجنــوب وفــي مــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعـــاون الثالثـــي فــي 
مــــا يتعلــــق بــــالعلوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار والوصــــول إليهــا، وتعزيــز تبــادل المعـــارف وفـــق شـــروط متفـــق 
عليهـــا، بوســــائل تشــــمل تحســــين التنســــيق فــي مــــا بــــين اآلليــــات القائمـــة، وال ســـيما علـــى مســـتوى األمـــم 

المتحـــدة، ومـــن خــالل آليــة عالميــة لتيســير التكنولوجيــا

3-17

8-17

5-17

6-17

17-3-1    االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية 
                الرسمية  والتعاون بين بلدان الجنوب، كنسبة 

               من مجموع الموازنة المحلية.
                   •االستثمار األجنبي المباشر )مليار ريال عماني(

                   •نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج 
                      المحلي االجمالي )%(

17-3-2    حجم التحويات المالية )بالدوالر االمريكي( 
                كنسبة من الناتج المحلي االجمالي.

                    •حجم التحويات المالية )مليار ريال عماني( 
                    •حجم التحويات المالية كنسبة من الناتج 

                      المحلي اإلجمالي )%(

17-8-1    نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17-5-1    عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة تشجيع 
                االستثمار ألقل البلدان نموا.

                     •هل تعتمد الدولة وتنفذ أنظمة تشجيع 
                        االستثمار  ألقل البلدان نموا )نعم /ال(

17-6-2    عدد االشتراكات في االنترنت السلكي ذي 
               النطاق العريض لكل 100 شخص، بحسب 

                السرعة:
                       -256 kbps to 2 Mbps
                       -2 Mbps to 10 Mbps
                       -above 10 Mbps 

المؤشرات 

-

-

-

نعم، قانون استثمار رأس المال األجنبي

-

-

-

-

-

7.4
28.8%

3.775
13.9%

77%

0.14
6.39
1.12

2016

2017

2016

2017

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
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17    عقد الشراكات لتحقيق االهداف

الغايات                                                                            التقييم 
17-16  تعزيــز الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنمية المستدامة، واسـتكمالها بشـراكات 

             بـين أصـحاب المصـــــلحة المتعـــــددين لجمـــــع المعـــــارف والخـــــبرات والتكنولوجيـا 
              والمـوارد الماليـة وتقاسمهـا، وذلـك بهـدف دعم تحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة 

             في جميـع البلـدان، وال سيما البلدان النامية
17-18  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان الناميـة، بمـا في ذلـك أقـل البلـدان نمـوًا 

              والـدول الجزريـة الصغيرة النامية، لتحقيـق زيـادة كـبيرة في تـوافر بيانـات عالية الجودة 
             ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الـدخل، والجـنس، والسـن، واالنتمـاء 

             العرقـي واإلثـني، والوضع من حيث الهجـرة، واإلعاقـة، والموقـع الجغـرافي وغيرهـــا 
             مـــن الخصـــائص ذات الصـــلة في الســـياقات الوطنية، بحلول عام 2020

17-19   االســتفادة مــن المبــادرات القائمــة لوضــع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق 
               التنميـة المسـتدامة تكمـل الناتج المحلي اإلجمالي، ودعـم بنـاء القـدرات اإلحصـائية 

              في البلدان النامية، بحلول عام 2030

تعزيــــز الشــــراكة العالميــــة مــــن أجــــل تحقيــــق التنميــة المســتدامة، واســـتكمالها بشـــراكات بـــين أصـــحاب 
المصـــــــلحة المتعـــــــددين لجمـــــــع المعـــــــارف والخـــــــبرات والتكنولوجيـــا والمـــوارد الماليـــة وتقاسمهـــا، وذلـك 

ــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة ــع البلـ ــتدامة فــي جميـ ــة المسـ ــداف التنميـ ــدف دعــم تحقيــق أهـ بهـ

تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان الناميـــة، بمـــا في ذلـــك أقـــل البلـــدان نمـــوًا والـــدول الجزريـــة الصغيرة 
الناميــة، لتحقيـــق زيـــادة كـــبيرة فــي تـــوافر بيانـــات عاليــة الجــودة ومناســبة التوقيــت وموثوقــة ومفصلــة 
حســب الـــدخل، والجـــنس، والســـن، واالنتمـــاء العرقـــي واإلثـــني، والوضــع مــن حيــث الهجـــرة، واإلعاقـــة، 
ــياقات الوطنيــة، بحلــول عــام 2020 ــلة فــي الســـ ــائص ذات الصـــ ــن الخصـــ ــا مـــ ــرافي وغيرهـــ ــع الجغـ والموقـ

االســــتفادة مــــن المبــــادرات القائمــــة لوضــــع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنميـــة المسـتدامة تكمـل 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ودعـــم بنـــاء القـــدرات اإلحصـــائية فــي البلدان الناميــة، بحلول عام 2030 

16-17

18-17

19-17

17-18-2   عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية 
                وطنية والتي تتقيد بالمبادئ األساسية 

                 لإلحصاءات الرسمية.
                          •هل يوجد تشريعات احصائية وطنية 

                            تتقيد بالمبادئ األساسية لإلحصاءات 
                            الرسمية؟ )نعم/ال(

17-19-2  نسبة البلدان التي )أ( أجرت على األقل تعدادًا 
                عامًا للسكان والمساكن في السنوات العشر 

                 الماضية، )ب( وحققت تسجيل 100 بالمائة من 
                 المواليد وتسجيل 80 بالمائة من الوفيات.

                           أ( هل نفذت الدولة تعدادا سكانيا خال 
                               السنوات العشر الماضية؟ )نعم/ال(

17-16-1  عدد البلدان التي تبلغ عن التقدم المحرز من 
                خال إطار نظام المراقبة الفعال متعدد 

               أصحاب المصلحة الذي يدعم تحقيق أهداف 
                التنمية المستدامة 

المؤشرات 

.نعم، القانون االحصائي العماني

.نعم،التعداد العام للسكان لعام 2010م

 قوم اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية
 المستدامة بالتعاون مع المركز الوطني

 لإلحصاء والمعلومات والجهات المعنية بعمل
 تقارير المتابعة والتقدم المحرز في تحقيق

.اهداف التنمية المستدامة

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
 

               المؤشر                                                                          المحقــــــــــــــق                                                                     التقييم
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القانون االحصائي بسلطنة عمان يلتزم 
بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

سلطنة عمان من الدول المؤسسة 
لمنظمة الدول المطلة على المحيط 

)IORA( الهندي

تنفذ السلطنة التعداد العام للسكان لعام 
2010م، وتستعد لتنفيذ التعداد العام 

للسكان 2020.

23 لوحة المعلومات المركزية

17      عقد الشراكات لتحقيق االهداف

الغايات                                                                            التقييم 

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

               المؤشر                                                                       المستهدف      المستهدف           القيمة         الفترة          التقييم
                                                                                                    الوطني             2030

17-3   حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية
17-5   اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

17-6   تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بـين الشـمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب 
            والتعـاون الثالثـي في مــا يتعلــق بــالعلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار والوصــول إليها، 

            وتعزيز تبادل المعـارف وفـق شـروط متفـق عليهـا، بوســائل تشــمل تحســين التنســيق 
            في مــا بــين اآلليــات القائمـة، وال سـيما علـى مسـتوى األمـم المتحـدة، ومـن خالل آلية 

            عالمية لتيسير التكنولوجيا
17-8    التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القــدرات في مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا 

            واالبتكــار لصــالح أقــل البلــدان نمــوًا بحلــول عــام ٢٠١٧، وتعزيــز اســـــتخدام 
           التكنولوجيـــــات التمكينيـــــة، وال ســـــيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

حشــد مــوارد ماليــة إضــافية مــن مصــادر متعددة من أجل البلدان النامية

التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــــدرات فــي مجــــاالت العلــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار لصــــالح 
أقــــل البلــــدان نمــــوًا بحلــــول عــــام ٢٠١٧، وتعزيــــز اســـــــتخدام التكنولوجيـــــــات التمكينيـــــــة، وال ســـــــيما تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت

اعتمـــاد نظـــم لتشـــجيع االســـتثمار ألقـــل البلدان نموًا، وتنفيذها

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي بـــين الشـــمال والجنــوب وفــي مــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعـــاون الثالثـــي فــي 
مــــا يتعلــــق بــــالعلوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار والوصــــول إليهــا، وتعزيــز تبــادل المعـــارف وفـــق شـــروط متفـــق 
عليهـــا، بوســــائل تشــــمل تحســــين التنســــيق فــي مــــا بــــين اآلليــــات القائمـــة، وال ســـيما علـــى مســـتوى األمـــم 

المتحـــدة، ومـــن خــالل آليــة عالميــة لتيســير التكنولوجيــا

3-17

8-17

5-17

6-17

17-3-1    االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية 
                الرسمية  والتعاون بين بلدان الجنوب، كنسبة 

               من مجموع الموازنة المحلية.
                   •االستثمار األجنبي المباشر )مليار ريال عماني(

                   •نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج 
                      المحلي االجمالي )%(

17-3-2    حجم التحويات المالية )بالدوالر االمريكي( 
                كنسبة من الناتج المحلي االجمالي.

                    •حجم التحويات المالية )مليار ريال عماني( 
                    •حجم التحويات المالية كنسبة من الناتج 

                      المحلي اإلجمالي )%(

17-8-1    نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17-5-1    عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة تشجيع 
                االستثمار ألقل البلدان نموا.

                     •هل تعتمد الدولة وتنفذ أنظمة تشجيع 
                        االستثمار  ألقل البلدان نموا )نعم /ال(

17-6-2    عدد االشتراكات في االنترنت السلكي ذي 
               النطاق العريض لكل 100 شخص، بحسب 

                السرعة:
                       -256 kbps to 2 Mbps
                       -2 Mbps to 10 Mbps
                       -above 10 Mbps 

المؤشرات 

-

-

-

نعم، قانون استثمار رأس المال األجنبي

-

-

-

-

-

7.4
28.8%

3.775
13.9%

77%

0.14
6.39
1.12

2016

2017

2016

2017
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تقوم



لوحة المعلومات المركزية 26٢٥

التحديات التي تواجه عملية جمع وقياس المؤشرات 

تواجــه عمليــة قيــاس مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة العديــد 
مــن التحديــات والتــي تتطلــب تضافــر الجهــود ســواء علــى المســتوى 

المحلي و الدولي وفيما يلي نورد أهم هذه التحديات: 

تحديات قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة:

تعدد المواضيع التي تتطرق لها أهداف التنمية المستدامة 
والتي تتطلب جهد كبير وتعاون مع الجهات المعنية والوزارات 

ومؤسسات القطاع الخاص.

توافر المؤشرات حسب التفصيات المطلوبة، وضمان التدفق 
المستمر للبيانات. 

بناء وتنمية القدرات الوطنية االحصائية. 

رفع الوعي بأهمية مؤشرات التنمية المستدامة ودورها في 
عملية متابعة التقدم المحرز في تحقيق األهداف.

تحديات مالية حيث أن عدًدا كبيًرا من المؤشرات تحتاج إلى تنفيذ 
مسوحات ميدانية وهذا يتطلب موازنات مالية كبيرة.

الخطط المستقبلية لرصد المؤشرات 

يتطلــب معالجــة التحديــات فــي البيانــات والمنهجيات المتعلقة 
بالمؤشــرات التعــاون الكامــل مــع الجهــات واألجهــزة الحكوميــة 
بالدقــة  تتســم  ومؤشــرات  بيانــات  علــى  للحصــول  المعنيــة 
والموثوقيــة، وترتكــز عمليــة اســتكمال رصــد مؤشــرات التنميــة 
المستدامة على عدة محاور والتي يمكن أن نتناولها كما يلي:

المحور األول: إدارة منظومة المعلومات للتنمية 
مستدامة

في هذا المحور يتم بناء منظومة معلومات إحصائية 
متكاملة مترابطة إلكترونيا باالستفادة من مشروع التعداد 

والربط اإللكتروني بين قواعد البيانات الحكومية، ويمكن من 
خال هذه المنظومة نشر المؤشرات والتقارير اإلحصائية 

وفق أطر ومعايير دولية. وقد بدء بالفعل تطبيق هذه 
المنظومة، حيث يجرى العمل حاليًا على تنفيذ تعداد

السلطنة 2020.

المحور الثاني: المسوح الميدانية واستطالعات الرأي
تتطلب منهجية قياس بعض المؤشرات إجراء استطاعات 

للرأي ومسوح ميدانية للحصول على البيانات الازمة لقياس 
تلك المؤشرات، لذلك تم إدراج متطلبات احتساب مؤشرات 

التنمية المستدامة التي تستند على مصادر ميدانية في 
المسوح األسرية واالقتصادية التي من المخطط تنفيذها 

بعد عام 2020م. باإلضافة إلى االستفادة من مخرجات 
ونتائج مشروع مسح نفقات ودخل األسرة الذي يجرى 

تنفيذه حاليًا في احتساب عدد من المؤشرات المطلوبة. 

المحور الثالث: نشر وإتاحة البيانات والمؤشرات
تعد إتاحة المعرفة وتنمية الوعي بأهمية مؤشرات التنمية 

المستدامة من أهم المجاالت التي تتطلب جهدًا كبيرًا 
وتعاونًا مع الجهات المعنية والوزارات ومؤسسات القطاع 

الخاص، لذا يعمل الموقع اإللكتروني بمثابة منصة للتواصل 
مع المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يوفر 

الموقع بيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
بالشكل الذي يضمن استمراريتها وجودتها لتكون بمثابة آلية 

تدعم متطلبات المراقبة واإلباغ لتلك المؤشرات.

المحور الرابع: بناء القدرات الوطنية  االحصائية
يمثل غياب المنهجيات وفجوات البيانات لبعض مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة أحد التحديات والتي يتطلب 
التعامل معها رفع وتعزيز القدرات، وفى هذا اإلطار يجرى 

التنسيق والتعاون مع العديد من المنظمات الدولية 
واإلقليمية لتبادل الخبرات ، لضمان تجاوز تلك التحديات 
واستكمال منظومة المؤشرات التي تساعد على قياس 
التقدم المحرز في تحقيق األهداف والغايات بحلول عام 

.2030
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