
1 
 

 

ٍِ اإلدصبءاث اىذاىت عيً ىىرشت اىعَو دىه َبُ ع  سيطْت بُبُ دىه واقع 

 اىَؤشز اىَعُبرٌ ىيَزأة واىسالً واألٍِ

 

 اىَالدظبث واقع اىسيطْت ٍِ االدصبءاث اىبُبُ )اإلدصبءاث( ً

 غُز ٍخبح ٍخبح

ْم رزٕفز نذٚكى إحصبءاد رفصٛهٛخ حست  1

 انًُبطق انجغزافٛخ فٙ ثهذاَكى؟
شبٍيت اإلدصبءاث   √

اىَذبفظبث ومذىل 

 اىىالَبث

كًب رؼزفُب خالل انٕٛو، ٚؼزًذ انًؤشز  2

انًؼٛبر٘ ػهٗ يجًٕػخ يٍ انجٛبَبد 

اإلحصبئٛخ انزٙ يٍ انًًكٍ أٌ رزٕفز ػهٗ 

ْذِ انجٛبَبد رغطٙ . يسزٕٖ انًحبفظبد

جًهخ يٍ انًٕاضٛغ، حٛش يٍ انًًكٍ 

اسزخذاو يؤشزاد ثؼُٛٓب، ثُبء ػهٗ انٗ 

يٍ انًًكٍ االسززشبد . انجٛبَبد انًزٕفزح

رأكذٔا يٍ ثٛبٌ . ثبنًثبل انًزٕفز يٍ األردٌ

 .انسُخ انًسزخذيخ

أهَُت اسخعزاض  ـــــ ـــــ

بُبُ اىََينت 

 األردُّت اىهبشَُت

يؼذالد االَزٓبء يٍ انًزحهخ : انزؼهٛى 3

 انثبَٕٚخ نهفزٛبد
√   

َسجخ انُسبء انهٕارٙ فٙ انؼًم : انؼًم 4

 يذفٕع األجز
√   

ػذد انُسبء انهٕارٙ ًٚزهكٍ : انٓبرف انخهٕ٘ 5

ْبرف خهٕ٘ ٔٚسزخذيُّ فٙ إجزاء 

ٔاسزقجبل يكبنًبد خبصخ، أٔ ًٚزهكٍ 

 شزٚحخ ْبرف خهٕ٘

ٍخىفز )اىيىاحٍ   √

َسخخذٍِ هبحف 

 جىاه(

انُسبء انهٕارٙ ًٚزهكٍ : االَذيبج انًبنٙ 6

حسبة يبنٙ أٔ انهٕارٙ اسزخذيٍ انخذيبد 

 انًبنٛخ ػهٗ انٓبرف خالل انسُخ انًبضٛخ

ٍخىفز: اىيىاحٍ   √

اسخخذٍِ خذٍبث 

اىبْىك عبز 

 االّخزّج

َسجخ انًقبػذ انزٙ رشغهٓب انًزأح : انسٛبسٙ 7

 فٙ انٓٛئبد انًحهٛخ
√   
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 اىَالدظبث واقع اىسيطْت ٍِ االدصبءاث اىبُبُ )اإلدصبءاث( ً

 غُز ٍخبح ٍخبح

َسجخ انزجبل انذٍٚ : انًؼبٚٛز االجزًبػٛخ 8

ٚزؼقذٌٔ أَّ يقجٕل ضزة انًزأح أٔ 

خبرج انًُشل انزٕجٓبد رجبِ ػًم انًزأح 

 إٌ رغجذ

اىَخىفز هى ّسبت  √ 

اىْسبء اىيىاحٍ 

َصزدِ بأُ ىيزوج 

ٍبزر ىيضزة فٍ 

بعط اىذبالث 
)اىَصذر: اىَسخ اىعْقىدٌ ٍخعذد 

 (5ٍنس  اىَؤشزاث
يؼذل أػذاد انًٕانٛذ : رًٛٛش األطفبل انذكٕر 9

 –انذكٕر انٗ أػذاد انًٕانٛذ اإلَبس 
ثبنًقبرَخ يغ انزٕسٚغ انذًٚغزافٙ انطجٛؼٙ 

5..1 

√   

انقٕاٍَٛ انًحهٛخ ٔاألَظًخ : انزًٛٛش انقبََٕٙ 11

انزٙ رحذ يٍ قذرح انًزأح ػهٗ انًشبركخ 

فٙ انًجزًغ ٔاالقزصبد أٔ انزٙ رًٛٛش ثٍٛ 

 انًزأح ٔانزجم

جبءث اىقىاُِّ  ـــــ ـــــ

واىخشزَعبث شبٍيت 

اىجْسُِ وال َىجذ 

ئت دوُ حَُُز ىف

 أخزي.

 –قٛبص انُشاػبد انًحهٛخ  –انُشاع  11
 انٕفٛبد أٔ انجزحٗ

ال َْطبق عيً واقع  ـــــ ـــــ

 اىسيطْت.

فأػهٗ انهٕارٙ  51َسجخ انُسبء يٍ ػًز  12

ٚشؼزٌ ثبأليٍ ػُذ انًشٙ فٙ "ٚقهٍ أٍَٓ 

انهٛم فٙ انًذُٚخ أٔ انًُطقخ انزٙ ٚؼشٍ 

 "فٛٓب

 الدقبسُخٌ اىخأمُذ  ـــــ ـــــ
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 اىَالدظبث واقع اىسيطْت ٍِ االدصبءاث اىبُبُ )اإلدصبءاث( ً

 غُز ٍخبح ٍخبح

َسجخ انُسبء انهٕارٙ  –انؼُف انًُشنٙ  13

رؼزضٍ نؼُف جسذ٘ أٔ جُسٙ يٍ 

 شٓز انسبثقخ 51انشزٚك خالل ال 

َخىفز ٍِ اىَسخ   √

اىعْقىدٌ ٍخعذد 

)ٍنس اىَؤشزاث 

وىنِ بطزَقت ( 5

 المئوي النسبة ٍخخيفت )

يصرحن بأن  اللواتيللنساء 
ضرب زوجته  في مبررللزوج 

 مبرحا(ضربا عاديا أو 
َقبش جًبػٙ حٕل : حبل اَزٓبء انزًزٍٚ 14

 :األسئهخ انزبنٛخ
ثزأٚكى يب انذ٘ ٚسجت انفزٔقبد ثٍٛ ( 5

 اإليبراد؟/ انًحبفظبد
كٛف ًٚكٍ نٓذِ انًؼهٕيبد أٌ ٚزى ( 1

اسزخذايٓب فٙ رحسٍٛ انٕاقغ انًؼٛشٙ 

نهًزأح ٔانفزبح ػهٗ انًسزٕٖ انًحهٙ؟ ْم 

انجٕاَت رٕفز نكى يؼهٕيبد كبفٛخ حٕل 

 انٕاجت انزؼبيم يؼٓب ٔرطٕٚزْب؟

ال حىجذ فزوقبث  ـــــ ـــــ

بُِ اىَذبفظبث فٍ 

 اىسيطْت.

 

 اآلتية: تضمين المؤشر المعياري اإلحصاءاتنقترح أن يتم 

 إحصاءات الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمرأة. -
 احصاءات القضايا والجرائم. -

والتي تتضمن مظلة الضمان االجتماعي للفئات بيانات عن الحماية االجتماعية للمجتمع  -
 المحتاجة )الذكور واالناث(

 بيانات عن شمول الرعاية الصحية للجنسين في السلطنة. -

 

 

 

 

 


