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مقدمة

يــأيت هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مــن التقاريــر الــي تســتعرض واقــع الســلطنة يف حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة  ، 2030حيــث مت ختصيصــه الســتعراض مؤشــرات اهلــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة
والــذي ينــص علــى :تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعمالــة الكاملــة واملنتجــة،
وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع.
ينــدرج حتــت هــذا اهلــدف اثنتــا عشــرة غايــة تقــاس بســتة عشــر مؤشــر ضمــن إطــار املؤشــرات العامليــة لألمــم
املتحــدة الــذي طــوره فريــق اخلــراء املشــترك بــن الــوكاالت املعــي مبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتقتصر
نتائــج هــذا التقريــر علــى املؤشــرات الــي تتوفــر عنهــا بيانــات كافيــة وفقــا للمنهجيــة الدوليــة املتبعــة باألمــم
املتحــدة.
مت االعتمــاد يف إعــداد هــذا التقريــر علــى بيانــات الفتــرة ( )2020-2015والــي متثلــت بالســجالت اإلداريــة
للجهــات املصدريــة للبيانــات مــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ومصــدر بيانــات التعــداد العــام  ،2020ومســوح
متخصصــة كاملســح الشــامل األســري.

% 50

نسبة توفر
المؤشرات في
الهدف الثامن

تعز يــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل
للجميــع والمســتدام ،والعمالــة الكاملــة
والمنتجــة ،وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع.
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الحفــاظ علــى النمــو االقتصــادي لــكل فــرد وفقــا للظــروف الوطنيــة ،وبخاصــة علــى نمــو الناتــج
المحلــي اإلجمالــي.

 :1.1.8معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بالدوالر األمريكي).

الناتــج املحلــي اإلمجــايل هــو قيمــة مجيــع
الســلع واخلدمــات النهائيــة داخــل البلــد خــال
فتــرة زمنيــة حمــددة ،وهــو يعكــس احلالــة
االقتصاديــة لبلــد مــا عــر تقديــر حجــم
االقتصــاد ومعــدل النمــو .ويتــم احتســاب
الناتــج املحلــي اإلمجــايل للفــرد الواحــد
مــن خــال قســمة الناتــج املحلــي اإلمجــايل
*
باألســعار الثابتــة علــى عــدد الســكان.
*

امل�صدر� :شعبة الإح�صاء بالأمم املتحدة ،منهجية امل�ؤ�شر 8.1.1

تشــر البيانــات إىل أنــه خــال الســنوات اخلمــس
املاضيــة ( )2019-2015مل يشــهد معــدل نصيــب الفــرد
مــن الناتــج املحلــي اإلمجــايل يف الســلطنة أي منــو
إجيــايب مــا عــدا يف عــام  2018حيــث شــهد ارتفاعــا
طفيفــا .يعــزى هــذا التراجــع يف معــدالت النمــو إىل
اخنفــاض الناتــج املحلــي اإلمجــايل يف الســلطنة بســبب
تأثــره باخنفــاض أســعار النفــط يف األســواق العامليــة
والــذي يســاهم مبقــدار ( )% 40مــن قيمــة الناتــج
املحلــي اإلمجــايل باألســعار الثابتــة ،صاحــب ذلــك منــوا
يف عــدد الســكان بنحــو ( )% 11خــال نفــس الفتــرة
الزمنيــة.

شكل ( :)1معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()2019-2015
2015

1

2018

0.449

0.003

2016

-0.973

2019
2017

-1.173

-2.864
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تحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن خــال التنويــع ،واالرتقــاء بمســتوى
التكنولوجيــا ،واالبتــكار ،مــن خــال التركيــز علــى القطاعــات المتســمة بالقيمــة المضافــة العاليــة
والقطاعــات الكثيفــة العمالــة.

 :1.2.8معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي االجمالي (بالدوالر األمريكي).
يتــم احتســاب الناتــج املحلــي اإلمجــايل للفــرد
العامــل مــن خــال قســمة الناتــج املحلــي
اإلمجــايل باألســعار الثابتــة علــى عــدد األفــراد
العاملــن يف الســلطنة .وميثــل هــذا املؤشــر أحــد
املقاييــس األساســية الــي تعطــي صــوره واضحة
لــأداء االقتصــادي وإلنتاجيــة العمــل وتســاعد
علــى اختــاذ التدابــر املناســبة يف حتســن
عمليــة اإلنتــاج ودعــم سياســات ســوق العمــل.
ويتأثــر املؤشــر طرديــا مــع قيمــة الناتــج املحلــي
اإلمجــايل وعكســيا مــع عــدد األفــراد العاملــن
فكلمــا زاد عــدد األفــراد العاملــن قــل معــدل
النمــو الســنوي لنصيــب الفــرد العامــل اذا مــا مل
يصاحــب ذلــك منــوا يف الناتج املحلــي اإلمجايل.

شــهد عــام  2016أعلــى معــدالت اخنفــاض يف نصيــب
الفــرد العامــل مــن الناتــج املحلــي اإلمجــايل باألســعار
الثابتــة يف الســلطنة وقــد يعــود الســبب اىل زيــادة عــدد
العاملــن يف الســلطنة بنســبة ( )% 8.7عــن عــام 2015
بالرغــم مــن منــو الناتــج املحلــي اإلمجــايل مبعــدل ()% 5
عــن عــام .2015
وخــال الفتــرة ( )2018-2017بــدأ معــدل نصيــب الفــرد
العامــل مــن الناتــج املحلــي اإلمجــايل يف النمــو ،ويعــزى
ذلــك إىل اخنفــاض اعــداد العاملــن يف الســلطنة بنســبة
( )% 2.3يف عــام  ، 2018صاحبــه منــو طفيــف يف الناتــج
املحلــي اإلمجــايل حبــوايل ( )% 1عــن عــام .2017

شكل ( :)2معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل خالل الفترة ()2019-2015
2018

3.368

2017
2015

-2.138

3

2016

-3.303
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2

2019

2.076
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تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال ،بمــا فــي
ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل المتكافــئ القيمــة ،بحلــول
عــام .2030

 :2.5.8معدل الباحثين عن عمل بحسب نوع الجنس ،والفئة العمرية ،واألشخاص ذوي اإلعاقة.
بلــغ عــدد الباحثــن عــن عمــل ( )65,438باحثــا يف عــام
 ،2020ويوجــد تفــاوت كبــر يف املعــدل بــن الذكــور
واإلنــاث حيــث بلــغ املعــدل ( )9.24لإلنــاث و ()1.36
للذكــور .وبلــغ معــدل الباحثــن عــن عمــل للفئــة العمريــة
( )29-20عامــا ( ، )7.8كمــا أن معــدل الباحثــن عــن عمل
مــن إمجــايل القــوى العاملــة النشــطة مــن ذوي اإلعاقــة
بلــغ ( )5.5حســب نتائــج التعــداد العــام للســكان .2020

الباحــث عــن عمــل حســب التعريــف الــدويل*:
هــو الفــرد الــذي يف ســن العمــل وال يعمــل
ـادرا علــى العمــل
شــريطة أن يكــون مسـ ً
ـتعدا وقـ ً
ويســعى إليــه مــن خــال البحــث عنــه وال
جيــده خــال الفتــرة املرجعيــة املحــددة .ويتــم
احتســاب معــدل الباحثــن عــن عمل بـــاملعادلة
التاليــة:
(عــدد األشــخاص الباحثــن عــن عمــل/
(عــدد األشــخاص العاملــن  +عــدد األشــخاص
الباحثــن عــن عمــل)) * 100

* ح�سب تعريف منظمة العمل الدولية

شكل ( :)3معدل الباحثين عن عمل خالل الفترة ()2020-2016

2020

2019

2.2

2016

1.8
ذكور

�إناث

0.7

7.7

2.94

2.8

2017
2018

ذكور

�إناث

1.0

8.5
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1.8
ذكور

�إناث

0.8

7.1

3

ذكور

�إناث

1.3

9.9

ذكور

�إناث

9.24 1.36

4
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الحــد بدرجــة كبيــرة مــن نســبة الشــباب غيــر الملتحقيــن بالعمالــة أو التعليــم أو التدر يــب بحلــول
عــام .2020

ً
 :1.6.8نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24عاما) خارج التعليم والعمالة والتدريب.
هــم الشــباب غــر امللتحقني بالتعليــم أو التدريب
وال يعملــون .ويعــر هــذا املؤشــر بشــكل مباشــر
عــن املــوارد البشــرية الشــبابية غــر املســتغلة،
وغــر املندجمــة يف أي جمــال نظــري أو عملــي
يف احليــاة .وبالرغــم مــن أنــه يشــر إىل فاقــد
يف قــوة العمــل الوطنيــة ،إال انــه أيضــا يوضــح
وجــود فئــة الشــباب الذيــن ال حيصلــون فــرص
للتطــور النظــري أو العملــي* .

* امل�صدر:

حســب نتائــج املســح األســري الشــامل بلغــت نســبة
الشــباب العمــاين خــارج التعليــم والعمالــة والتدريــب
حــوايل ( )% 19يف عــام  ،2016منهــم ( )% 13.8ذكــور
و ( )% 25.4مــن االنــاث .وال تتوفــر بيانــات أحــدث عــن
هــذا املؤشــر ســواءا علــى مســتوى إمجــايل الشــباب أو
الشــباب العمانيــن حيــث أن املصــدر الوحيــد هــو املســوح
امليدانيــة.

�شعبة الإح�صاء بالأمم املتحدة ،منهجية امل�ؤ�شر 8.6.1

ً
شكل ( :)4نسبة الشباب العمانيين (الذين تتراوح أعمارهم بين  24 - 15عاما) خارج التعليم والعمالة
4
والتدريب لعام 2016

% 13.8

% 19.4

% 25.4

ذكور

�إناث
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وضــع وتنفيــذ سياســات تهــدف إلــى تعز يــز الســياحة المســتدامة التــي توفــر فــرص العمــل
وتعــزز الثقافــة والمنتجــات المحليــة ،بحلــول عــام .2030

 :1.9.8الناتــج المحلــي اإلجمالــي المباشــر للســياحة كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدل
النمو.
يتــم تعريــف الناتــج املحلــي اإلمجــايل الســياحي
املباشــر علــى أنــه إمجــايل القيمــة الناجتــة
عــن مجيــع الصناعــات الــي ختــدم الســياحة
الداخليــة باإلضافــة إىل مبلغ الضرائب الصافية
علــى املنتجــات والــواردات املدرجــة ضمــن قيمــة
هــذه النفقــات والــذي ميثــل القيمــة املضافــة
املباشــرة لقطــاع الســياحة .ميكــن أن يشــر هــذا
املؤشــر إىل درجــة الترويــج للســياحة بنجــاح،
ال للمســامهة
كمــا يعتــر مقيــاس أكثــر مشــو ً
االقتصاديــة للســياحة*.

*

حافــظ الناتــج املحلــي اإلمجــايل املباشــر للســياحة علــى
حتقيــق ( )% 2.7مــن الناتــج املحلــي اإلمجــايل علــى
مــدى ثــاث ســنوات خــال الفتــرة (،)2017-2015
حيــث بلغــت قيمتــه لعــام  )738,446( 2017ريــال
عمــاين إال أن هــذه النســبة اخنفضــت إىل ()% 2.2
عــام  2018بفــارق ( )% -6.6مث عــاد إىل االرتفــاع عــام
 2019بعــد حتســن القيمــة املضافــة املباشــرة للســياحة
حنــو (.)% 4.1

امل�صدر :منظمة ال�سياحة العاملية ()UNWTO

شكل ( :)5الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
5
()2019-2015
2015

2.78

2016

2017

2.7

2.72

2019
2018

2.5

2.2
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الغاية 10-8

تعز يــز قــدرة المؤسســات الماليــة المحليــة علــى تشــجيع إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات
المصرفيــة والتأميــن والخدمــات الماليــة للجميــع ،وتوســيع نطاقهــا.

 :1.10.8ع ــدد ف ــروع المص ــارف التجار ي ــة وأجهــزة الصــرف اآللي لكل  100,000نســمة مــن البــالغين.
تعتــر الفــروع البنكيــة وأجهــزة الصــرف
اآليل إحــدى املؤسســات الرئيســية للوصــول
إىل اخلدمــات املاليــة الرمسيــة للســكان والــي
كل مــا زاد نطــاق توســع املصــارف لــكل 100
الــف مــن الســكان أدى لســهولة احلصــول علــى
اخلدمــات املصرفيــة بشــكل أســرع.
* امل�صدر� :صندوق النقد الدويل

مــن الضــروري الوصــول إىل اخلدمــات املاليــة الرمسيــة
واســتعماهلا ،فتســمح اخلدمــات كاملدخــرات والتأمــن
واملدفوعــات والقــروض والتحويــات املاليــة للنــاس
بتدبــر شــؤون حياهتــم والتخطيــط وتســديد النفقــات
وتنميــة أعماهلــم التجاريــة وتعزيــز رفاههــم العــام.
وبلــغ عــدد أجهــزة الصــرف اآليل ( )23( )ATMجهــاز
لــكل  100,000نســمة مــن البالغــن لعــام .2017

شكل ( :)9عدد أجهزة الصرف اآللي لكل مئة ألف نسمة من البالغين لعام 2017
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شكل ( :)10عدد فروع المصارف التجارية لكل  100,000من السكان للفترة ()2019-2015
2015

16

7

7

2019
2016

2017

2018

15

15

15
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