
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

 

َششخ شؼثح اإلزظاء فٙ اإلعكٕا يؤخشًا  

 GISINؿاس إل انثٛاَاخ انٕطفٛح دنٛم

إؿاس ثالثٙ األتؼاد نهذٔل ْٕٔ ، انؼشتٙ

األًَائٛح ستؾ تٍٛ أْذاف ٘انؼشتٛح انرٙ 

انمؼاٚا انؼشتٛح راخ األٔنٕٚح ٔألنفٛح ل

ٔانًؤششاخ انًشاػٛح نًُٓاج ػًم تٛدٍٛ 

نمٛاط ٔسطذ انرمذو  نهُٕع االخرًاػٙ ٔرنك

انًسشص َسٕ ذسمٛك انًغأاج تٍٛ اندُغٍٛ 

ٚٓذف ْزا انذنٛم  .ٔذًكٍٛ انًشأج

االنكرشَٔٙ انٗ االعرفادج يٍ أٔخّ انرآصس 

يٍ انؼًم انداس٘ فٙ يدال إزظاءاخ 

يٍ خالل طٛاغح يُٓدٛح  ياػٙانُٕع االخد

يشرشكح تٍٛ أطساب انًظانر تانرؼأٌ يغ 

ٔكاالخ األيى انًرسذج ٔانًكاذة اإلزظائٛح 

ٔاألخٓضج انٕؿُٛح انًؼُٛح تانًشأج ٔانًدرًغ 

انًذَٙ فٙ انًُـمح انؼشتٛح ٔرنك ذسد 

يظهح ذُفٛز تشَايح ازظاءاخ انُٕع 

االخرًاػٙ فٙ انًُـمح انؼشتٛح يٍ خالل 

 يُز االخرًاع انثاَٙ أخشٚد  يشأساخ

2000

2011

: انًٕلغ االنكرشَٔٙ انرانٙ

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/

Downloads/book1936.pdf

 

 االخرًاػٙ فٙ نخثشاء ازظاءاخ انُٕع
انذٔل انؼشتٛح انز٘ ألٛى فٙ تٛشٔخ فٙ 

  2009أٔكرٕتش  14انٗ  12فرشج 

ٔٚغرخذو ْزا انذنٛم االنكرشَٔٙ كؤداج 

إلَراج تٛاَاخ طانسح نهًماسَح نشطذ 

ٔنٕػغ عٛاعاخ لائًح  . انرمذو انًسشص 

يدًٕػح نذنٛم ػهٗ ٚسرٕ٘ ا .ػهٗ األدنح

يرفك ال انُٕع االخرًاػٙيٍ يؤششاخ 

انؼشتٙ،  ٕٔٚفش  GISINإؿاس فٙ ػهٛٓا 

  نكم يؤششتٛاَاخ ٔطفٛح ذرؼًٍ

و ٔانرؼشٚف ٔاألعاط انًُـمٙ ٔانًفّ

عاب كٕعٛهح خذاال ج٘قٔؿش ٔانًظادس

ذمذٚى انرماسٚش لنرشدٛغ انشطذ انرؼأَٙ، ٔ

 ذؼهى يٍ خالل ذثادل أفؼم انًًاسعاخنمٔ

فٙ سعى  فؼانٛحاللٛاط انًغاءنح ٔفٙ 

ًٚكٍ األؿالع ٔ انسظٕل . انغٛاعاخ

ػهٗ انذنٛم االنكرشَٔٙ يٍ خالل صٚاسج 

 :انًٕلغ االنكرشَٔٙ انرانٙ

http://www.escwa.un.org/divisions/proje

cts/GISINHANDBOOK/index.asp?goal=

0 

 

 انمرأج وانرجم في فهسطيه
 

 

 " انعرتي GISIN طارإل انثياواخ انوصفيح دنيم "اإلسكوا تطهق 

 

 

 انمحتوياخ
 

 

  دنٛماإلسكوا تطلق 
 انثٛاَاخ انٕطفٛح

 GISIN ؿاسإل

 انؼشتٙ
 

  المرأة والرجل في

 فلسطيه 
 

  قاموس مصطلحات

النوع االجتماعي في 

 اإلسكوا
 

  اإلصذار الخامس

لتقرير المرأة والرجل 

 في قطر
 

  المرأة والرجل في

صورة "األردن 

 "إحصائية
 

 

 

 

 
 

 3انعدد 

 2013يوويو / حسيران

 

 

 

شعبة اإلحصاء في اإلسكوا تصدر  

النسخة الثالثة لقاموس 

، وهو مصطلحات النوع االجتماعي

الموقع االلكتروني  متوفر على

 :التالي
http://www.escwa.un.org/divisions/div_editor/D

ownload.asp?table_name=divisions_news&fiel

d_name=ID&FileID=1353  

أطذس اندٓاص انًشكض٘ نإلزظاء 

انفهغـُٛٙ، ذمشٚش انًشأج ٔانشخم فٙ 

 2012فهغـٍٛ، اذداْاخ ٔازظاءاخ، 
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http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm 

 

 

ٔنكٍ تانشغى يٍ انرمذو انًهسٕف فٙ يؼظى اندٕاَة انرًُٕٚح، 

الذضال يؤششاخ يشاسكح انًشأج االلرظادٚح ٔيغاًْرٓا فٙ 

طُغ انمشاس يرٕاػؼح ،فثانشغى يٍ انرـٕس فٙ َغة يشاسكح 

ٔلذ  انًشأج فٙ عٕق انؼًم ،الذضال انفدٕج انُٕػٛح كثٛشج،

 ؿاخانُشٙ يٍ انُغاء غٛش %65.7أظٓشخ انُرائح أٌ 

 :انذساعح يرٕفشج ػهٗ انًٕلغ االنكرشَٔٙ انرانٙ
http://www.women.jo/ar/documents.php 

نرمشٚش انًشأج ٔانشخم فٙ َرٓاء يٍ إػذاد اإلطذاس انخايظ ذى اال

دٔنح لـش، ْٕٔ ثًشج انرؼأٌ تٍٛ انًدهظ األػهٗ نشؤٌٔ األعشج 

ٔخٓاص اإلزظاء ( اٜنٛح انًؤعغٛح انًؼُٛح تانُٕٓع تانًشأج)

انرمشٚش عرح فظٕل ذُأند ٔذُأل  (.انًُرح انشئٛغٙ نإلزظاءاخ)

انغكاٌ ٔاألعش انًؼٛشٛح، انرؼهٛى : لؼاٚا انُٕع االخرًاػٙ ْٔٙ

ٔانرذسٚة ، انظسح ٔانظسح اإلَداتٛح ،االلرظاد ٔانؼًم، 

ٔلذ  .انًشاسكح فٙ طُغ انمشاس ٔانسٛاج انؼايح ،رٔ٘ اإلػالح

أظٓشخ انُرائح فٙ انرمشٚش انرمذو انًسشص انز٘ ذسمك فًٛا ٚخض 

ٔذؼضٚض دٔسْا فٙ انؼًهٛح انرًُٕٚح، فمذ اسذفغ يرٕعؾ انؼًش انًشأج 

ػُذ انضٔاج األٔل ٔكزنك اَخفغ يؤشش ػةء انؼُاٚح تاألؿفال 

،ٔتانًماتم اسذفؼد يؼذالخ انرؼهٛى نهًشأج ٔأظٓشخ  انمـشٚحنهًشأج 

انُرائح ذمهض انفدٕج ٔذكافؤ انفشص تٍٛ اندُغٍٛ، أيا فٙ انداَة 

انؼًش نإلَاز ٔاَخفؼد يؼذالخ  انظسٙ فمذ اسذفؼد ذٕلؼاخ

انخظٕتح نذٖ انفرٛاخ فٙ عٍ انًشاْمح تشكم كثٛش يماسَح 

 .تاألػٕاو انغاتمح

 

 "صورج احصائيح" األردنانمرأج وانرجم في 
 

 

 

27.2
12.0 7.8 8.4

72.8
88.0 92.2 91.6

إداسج زكٕيٛح ششكح زكٕيٛح/يؤعغح يخرهؾ خاص

انتوزيع انىسثي نمديري انمشاريع واألعمال  
2011,انقطرييه حسة انجىس في تعط انقطاعاخ 

االَاز انزكٕس

أيا انؼايالخ يٍُٓ فررشكض انغانثٛح يٍُٓ الرظادًٚا ٍْ يٍ انًرفشغاخ نألػًال انًُضنٛح ،
فٙ َشاؽ انخذياخ ْٔٙ فٙ غانثٛرٓا فٙ انًدال انرشتٕ٘ ٔانرؼهًٛٙ ، ٔٚؼكظ رنك %( 49.5)

 .طٕسج انًدرًغ انمـش٘ انز٘ الصال يرسفظًا ذداِ فكشج ػًم انًشأج فٙ خٓاخ انؼًم انًخرهـح
لشٚش ذٕاػغ يشاسكح انًشأج فٙ أيا فٙ يدال انًشاسكح فٙ طُغ انمشاس ، فؤظٓشخ َرائح اند

ػؼٕٚح يدانظ اإلداساخ نثؼغ انًؤعغاخ انسكٕيٛح انٓايح، ٔكزنك فٙ يؤعغاخ انًدرًغ 
 فٙ انمٛادٚح انًٕالغ فٙ انًشأج ذًثٛم ٔٚرشكض ! انرٙ ذؼُٗ أطاًل تشؤٌٔ انًشأج ذهكانًذَٙ ٔزرٗ 

 األعشج نشؤٌٔ األػهٗ طٔانظسح ٔانًدم انرؼهٛى( االخرًاػٙ انـاتغ راخ ٔانًؤعغاخ انٕصاساخ
 ٚؼُٙ يًا ٔااللرظادٚح ٔانمإََٛح، انغٛاعٛح انٕصاساخ فٙ انًشأج ذًثٛم ٚغٛة زٍٛ فٙ )لـش ٔخايؼح

  .فٛٓا انرؤثٛش أٔ انمـاػاخ ْزِ فٙ االَذياج فٙ طؼٕتاخ ذٕاخّ صاند ال انًشأج أٌ

 :انرمشٚش يرٕفش ػهٗ انًٕلغ االنكرشَٔٙ انرانٙ
http://www.qsa.gov.qa/eng/GeneralStatistics.htm 

 

 

اإلطذاس انخايظ نرمشٚش انًشأج ٔانشخم 

 فٙ لـش

انزكٕس
68%

االَاز
32%

رئاسح وعضويح مجانس اإلدارج 
في عدد مه مؤسساخ انمجتمع 

2011 انمدوي 

http://www.escwa.un.org/
http://www.women.jo/ar/documents.php

