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CHAPTER 1: HUMAN RIGHTS 

  

 اإلنسان حقوق: 1 الفصل
Human rights conventions  اإلنسان لحقوق الدولية المعاھدات

Countries' parties to CEDAW, their reservation 
and optional protocol 

 والبروتوكول تحفظاتھم سيداو، اتفاقية في األطراف الدول
  االختياري

Gender equality conventions  الجنسين بين المساواة اتفاقيات

CEDAW  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

Societal institutions   المجتمعية المؤسسات

 

CHAPTER 2: POPULATION DEMOGRAPHICS 

 

 للسكان الديمغرافية الخصائص: 2 الفصل

Growth, youth and the elderly   والمسنون والشباب النمو

Age groups   العمرية الفئات

Head of household   المعيشية األسرة رب

Child and old‐age dependency   والمسنين األطفال إعالة

Live births   األحياء المواليد

Deaths   الوفيات

International migrants age   الدوليين المھاجرين عمر

Women in international migration   الدولية الھجرة في النساء

International migrants population   الدوليين المھاجرين سكان

Family planning and fertility   والخصوبة األسرة تنظيم

Adolescent fertility   المراھقات خصوبة

Childbearing age   اإلنجاب عند العمر

Marital status   الزواجية الحالة

Marriages and divorces   والطالق الزواج

 

CHAPTER 3: POVERTY AND INEQUALITY 

 

 مساواةوعدم ال الفقر: 3 الفصل

Poverty   الفقر

Surviving to age 40   40 عمر حتى الحياة قيد على البقاء

Dietary energy consumption   الغذائية الطاقة استھالك من األدنى الحد



Underweight children   الوزن واناقص األطفال

Adult illiteracy   البالغين لدى األمية

Unemployment   البطالة

Youth unemployment and education   والتعليم الشباب لدى البطالة

Unemployment by economic activity   االقتصادي النشاط حسب البطالة

Access to drinking water   الشرب مياه إلى الوصول

Access to sanitation   الصحي الصرف إلى الوصول

Use of solid fuels   الصلب الوقود استخدام

Indoor air population deaths   المغلقة األماكن في الھواء تلوث عن الناجمة الوفيات

 

CHAPTER 4: EDUCATION AND LEARNING 

 

 والتعلّم التعليم: 4 الفصل

Broadening people's choices to acquire 
knowledge 

 المعرفة الكتساب السكان خيارات توسيع

Compulsory education   اإللزامي التعليم

Adult and youth literacy   والبالغين الشباب لدى والكتابة القراءة

Female students   التعليم في الطالبات

Over‐age enrolment   الطالب من الذين تجاوزوا سن التعليم  التحاق

Pre‐primary education   االبتدائي قبل ما التعليم

Primary education   االبتدائي التعليم

Students intake     الطالب استيعاب

Repeaters and out of school in primary    االبتدائية المرحلة في المدرسة وخارج نوالراسب الطالب

Secondary education   الثانوي التعليم

Repeaters in secondary    الثانوية المرحلة في الراسبون

Tertiary education   الجامعي التعليم

Tertiary programmes   الجامعية البرامج

Female tertiary graduates   ياإلناث الجامع تخرج

 

CHAPTER 5: POWER, INFLUENCE AND DECISION‐
MAKING 

 القرار وصنع والسلطة النفوذ: 5 الفصل

Parliament   البرلمان

Lower and upper house in parliament   البرلمان في األعلى والمجلس النواب مجلس



Affirmative action in parliament   البرلمان في إيجابية إجراءات

High decision‐making positions   القرار صنع في العليا المناصب

Political parties   السياسية األحزاب

Judiciary and senior officials   المسؤولين وكبار القضاء

Law and order   والنظام القانون

Diplomacy   الدبلوماسي السـلك

Decision‐making in household spending   بشأن اإلنفاق في األسر المعيشية القرار

Participation in household decisions   األسرة داخل القرارات في المشاركة

 

CHAPTER 6: VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

 المرأة ضد العنف: 6 الفصل

Early marriage   المبكر الزواج

Emotional, physical and sexual violence   والجنسي والجسدي العاطفي العنف

Female genital mutilation   اإلناث ختان

Women's attitudes towards wife beating   الزوجة ضرب من النساء موقف

Women's attitudes towards refusing sex with 
husband 

 الزوج مع الجنسية العالقة الزوجة رفض من النساء موقف

 
CHAPTER 7: HEALTH 

 

  الصحة: 7 الفصل

Country's expenditure on health   الصحة على البلدان إنفاق

People's share in expenditure on health   الصحة على اإلنفاق من الفرد حصة

Life expectancy at birth   الوالدة عند المتوقع العمرمتوسط 

Living with HIV/AIDS   اإليدز/ البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة

Smoking   التدخين

Antenatal care   الوالدة قبل الصحية الرعاية

Births attended by skilled health personnel   اختصاصيين بإشراف تمت التي الوالدات

Contraceptive prevalence   الحمل منع وسائل انتشار

Unmet need for family planning   ة غير المستجاب لھااألسر ظيمنتخدمات  إلى الحاجة

Abortion and family planning   األسرة وتنظيم اإلجھاض

Pregnant women and malaria   والمالريا الحوامل النساء

Maternal mortality   األمھات وفيات

Causes of death   اةالوف أسباب



Deaths and reproductive cancers   الوفيات والسرطانات اإلنجابية

Children and measles   والحصبة األطفال

Children and Malaria   والمالريا األطفال

Children and diarrhea   واإلسھال األطفال

Children and pneumonia   الرئوي وااللتھاب األطفال

Infant and child mortality   واألطفال الرضع وفيات

Deaths and childhood‐cluster diseases   الطفولة وأمراض ياتالوف

Disability status   العجز حالة

Disability and age   والعمر اإلعاقة

Domains of disability   اإلعاقة مجاالت

Disability and literacy   والكتابة القراءةواإللمام ب اإلعاقة

 
CHAPTER 8: REFUGEES 

 

 نوالالجئ: 8 الفصل

Refugees, asylum‐seekers and internally displaced 
persons by country/territory of asylum 

 أرض/ البلد حسب نووالعائد نووالنازح اللجوء ووطالب نوالالجئ
 اللجوء

Refugees, asylum‐seekers and internally displaced 
persons by origin 

 المنشأ بلد حسب نووالعائد نووالنازح اللجوء ووطالب نوالالجئ

Demographic composition of refugees   لالجئين الديمغرافية ةالتركيب

Demographic composition of refugee population 
(UNHCR) 

 )UNHCR(الالجئين  للسكان الديمغرافية ةالتركيب

Accommodation of refugees   الالجئين سكن

Accommodation of refugee population (UNHCR)   )UNHCR( الالجئين السكان سكن

 
CHAPTER 9: PAID AND UNPAID WORK 

 

 أجروبال  أجرب العمل: 9 الفصل

ILO gender‐related conventions   االجتماعي بالنوع المتعلقة الدولية العمل منظمة إتفاقيات

Work policies   العمل سياسات

Labour force participation   العاملة القوى مشاركة

Labour force educational attainment   العاملة للقوى العلمي التحصيل

Adult employment   البالغين عمالة

Youth employment   الشباب عمالة

Children employment   األطفال عمالة

Employment in public and private sector   والخاص العام ينالقطاع في العمل



 
 

Employment by sector   القطاع حسب العمل

Employment by economic activity   االقتصادي النشاط حسب لالعم

Paid employment   الة المدفوعة األجرالعم

Paid hours of work   جراأل المدفوعة العمل ساعات

Wages   األجور

Earned income   المكتسب الدخل

Wage and vulnerable employment   العمل بأجر والعمل المستضعف

Occupation in employment   العمل في الوظيفة

Wage employment in non‐agricultural sector   الزراعي القطاعخارج  أجرب العمل

Employment status in agricultural sector   يالزراع قطاعال في العمل وضع

Agricultural and non agricultural work   الزراعي وغير الزراعي العمل

Informal sector   الرسمي غير القطاع

Time spent on paid and unpaid work   أجر وبال أجرب العمل في الوقت استخدام

 
CHAPTER 10: REASEARCH AND DEVELOPMENT 

 

 والتطوير البحث: 10 الفصل

Researchers in science   العلوم في الباحثون

Employment of researchers   الباحثين عمل

Employment of research and experimental 
development personnel 

 والتطوير البحث في الخبراء عمل

Human capital in science and technology   والتكنولوجيا العلوم مجال في البشري المال رأس

Wages in science and technology   والتكنولوجيا العلوم في األجور

Degrees of tertiary education   الجامعي التعليم درجات

Quality of tertiary education   الجامعي التعليمبرامج  نوعية


