ملحق مبؤشرات التنمية املستدامة العاملية املتعلقة باجلنسني املتوفرة يف سلطنة عمان
جدول ()1
مؤشرات اهلدف األول
متوفر

املؤشر
 1.1.1نسبة السكان حتت خط الفقر العاملي وفقا للنوع
والعمر واحلالة العملية ومكان السكن سواء حضر ام قرى



1.4.2نسبة السكان الذين هلم حق مضمون يف متلك األراضي
(كنسبة من جمموع البالغني) الذين لديهم وثائق رمسية



والذين يعتربون متلكهم مضموناً ،حسب اجلنس ونوع امللكلية

جدول ()2
مؤشرات اهلدف الثالث
املؤشر

متوفر

 3.1.1معدل الوفيات النفاسية


متوفر للمواطنني فقط

 3.1.2نسـبة الـوالدات الـيت يشـرف عليهـا أخصـائيون صحيون



مهرة
 3.3.1عـدد اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية
لكـل 1000شـخص غـري مصـاب مـن السـكان حبسب اجلنس والعمر



والفئات الرئيسية من السكان
 3.7.1نســبة النســاء يف ســن اإلجنــاب (  4٩-1٥ســنة) الالتي



لُبيت حاجتهن إىل تنظيم األسرة بطرق حديثة
 3.7.2معدل الوالدات لدى املراهقات (  14 10-سنة؛ و 1٥-
 1٩سنة) لكل  1 000امرأة يف ذلك العمر



 3.8.1تغطية توفر اخلدمات الصـحية األساسـية (املعرفـة باعتبارهـا
متوسـط التغطيـة الـيت تـوفر اخلـدمات األساسـية املســتندة إىل
اإلجـــراءات الكاشـــفة الــيت تشـــمل الصـــحة اإلجنابيــة وصــحة
األمهــات واملواليــد اجلــدد واألطفــال ،واألمــراض املعديــة



واألمــراض غــري املعديــة والقــدرة علــى توفري اخلدمات وإمكانية
الوصول إليها بني السكان عموماً واألكثر حرماناً خصوصاً

جدول ()3
مؤشرات اهلدف الرابع
املؤشر

متوفر

 4.1.1نسبة األطفال  /الشباب( :أ) يف الصف الثاني/الثالث،
(ب) يف نهاية املرحلة االبتدائية( ،ج) يف نهاية املرحلة األوىل
من التعليم الثانوي الذين حيققون على األقل احلد األدنى من



مستوى الكفاءة يف (أ) القراءة ( ،ب) والرياضيات ،حبسب نوع
اجلنس
 4.2.1نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يسريون على
املسار الصحيح من حيث النمو يف جماالت الصحة والتعلم والرفاه



النفسي ،حبسب نوع اجلنس
 4.2.2معدل املشاركة يف التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من السن



الرمسية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي) ،حبسب نوع اجلنس
 4.٥.1بيانات املساواة (أنثى /ذكر ،ريفي/حضري ،اخلمس
األدنى للثروة  /اخلمس األعلى للثروة،وغريها مثل حالة اإلعاقة
والسكان األصليني واملتضررين من النزاعات متى ما أصبحت



البيانات متوافرة)
 4.6.1النسبة املئوية للسكان يف فئة عمرية معينة الذين
حيققون على األقل مستوى ثابتاً من الكفاءة الوظيفية يف مهارات
(أ) القراءة و (ب) احلساب ،حبسب نوع اجلنس



متوفر

املؤشر
 4.7.1إىل أي مدى يتم تضمني( :أ) تعليم املواطنة العاملية (ب)
والتعليم من أجل التنمية املستدامة مبا يشمل مساواة النوع
االجتماعي وحقوق االنسان ،يف مجيع املستويات يف (أ) السياسات



الرتبوية الوطنية( ،ب) واملناهج( ،ج) وتربية املعلم( ،د) وتقييم
الطالب
 a.1.4نسبة املدارس اليت حتصل على )1( :الطاقة
الكهربائية )2( ،شبكة االنرتنت ألغراض التعليم )3( ،أجهزة
الكمبيوتر ألغراض التعليم )4( ،بنية حتتية ومواد مناسبة
للطالب املعاقني )٥( ،مرافق صحية أساسية لكل جنس على



حدة )6( ،مرافق أساسية لغسل األيدي (حبسب تعريفات
مؤشرات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع:
)WASH

جدول ()4
اخلامس

مؤشرات اهلدف
املؤشر
 5.1.1مــا إذا كانــت مثــة أطــر قانونيــة قائمــة ،أم ال ،مــن
أجــل تعزيــز وإنفــاذ ورصــد املســاواة وعــدم التمييــز على

متوفر


أساس اجلنس
 ٥.3.1نســـــبة النســـــاء الـــــالتي تتـــــراوح أعمـــــارهن
بــني  24و  20ســنة والــالتي تــزوجن أو ارتــبطن بقــرين



قبل أن يبلغن  1٥عاما و 18سنة
 ٥.4.1نسبة الوقت املخصـص لألعمـال املرتليـة وأعمـال الرعاية
غري مدفوعة األجر ،حبسب اجلنس والعمر واملكان
 ٥.٥.1نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف (أ) الربملانـات
الوطنية و (ب) احلكومات احمللية
 ٥.٥.2نسبة النساء يف املناصب اإلدارية






 ٥.6.1نســبة النســاء مــن ســن  1٥إىل  4٩ســنة الــالتي
يتخذن بأنفسهن قرارات مستنرية بشأن العالقـات اجلنسـية
واسـتخدام وسـائل منـع احلمـل والرعايـة اخلاصـة بالصـحة



اإلجنابية
 ٥.6.2عـدد البلـدان الـيت لـديها قـوانني وأنظمـة تكفـل حصـول
النسـاء والرجـال مـن سـن  1٥سـنة فـأكثر علـى خــدمات
الرعايــة واملعلومــا ت والتثقيــف يف جمــال الصــحة اجلنسية



واإلجنابية بشكل كامل وعلى قدم املساواة
 a.1.٥أ) نسـبة إمجـالي املـزارعني الـذين ميتلكـون أراض
زراعيـة أو لـديهم حقـوق مضـمونة يف األراضـي الزراعيـة،
حبسب اجلنس؛ (ب) وحصة املرأة بـني املـالّك أو أصـحاب



احلقوق يف األراضي الزراعية ،حبسب نوع احليازة
 a.2.٥نســبة البلــدان الــيت يكفــل فيهــا اإلطــار القــانوني
(مبا يف ذلك القانون العريف) للمـرأة املسـاواة يف احلقـوق يف ملكية



األراضي و/أو السيطرة عليها
 b.1.٥نســــــبة األفــــــراد احلــــــائزين علــــــى
هواتــــــف حممولة/خلوية ،حبسب اجلنس
 c.1.٥نسبة البلدان اليت لديها نظم لتخصيص وتتبع املخصصات
العامة املرصودة للمساواة بني اجلنسني ولتمكني النساء





جدول ()5
مؤشرات اهلدف الثامن
متوفر

املؤشر
 8.٥.2معـــــدل البطالـــــة ،حبســـــب اجلـــــنس
والعمـــــر واألشخاص ذوي اإلعاقة



 8.8.1معــدالت وقــوع إصــابات العمــل املميتــة وغــري
املميتة ،حبسب جنس العمال ووضعهم كمهاجرين.



جدول ()6
مؤشرات اهلدف السادس عشر
املؤشر

متوفر

 16.1.1عــدد ضــحايا القتــل العمــد لكــل ١٠٠ ٠٠٠



نسمة ،حبسب العمر واجلنس
 16.2.2عـدد ضـحايا االجتـار بالبشـر لكـل ١٠٠ ٠٠٠



املؤشر
نسمة ،حبسب اجلنس والعمر وشكل االستغالل

متوفر

