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E األمم المتحدة  
 

 

 اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
)اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

           
في المنطقة العربية اإلجتماع  الثاني لفريق العمل المشترك بين الوآاالت والخبراء حول النوع اإلجتماعي   

)2009أوآتوبر /تشرين األول 14- 12بيروت، (   
 

 

حصاءات النوع اإلجتماعيالترح قاموس المصطلحات مق  

  موجـز

الحصاءات النوع اإلجتماعي باللغتين األنكليزية والعربية بهدف إيضاح تقدم هذه الوثيقة مقترح لقاموس المصطلحات  

العربية، يمكن ونظرا الى أن هذا القاموس هو أول مؤلف من نوعه في المنطقة .  المستخدمة في اللغتين المذكورتينفردات الم

  .تماعي واحصاءاتهجأعتباره عمالً اولياً يهدف الى توحيد المفردات العربية المستخدمة في مجال النوع األ

لترجمة وأعد القاموس كثمرة .  نكليزي يقابله النص العربيتم تقديم هذه المصطلحات في جداول تتبع التسلسل األبجدي األ        

باألضافة الى  دليل معلومات لتقارير الدول العربية حول األهداف األنمائية لأللفية: اف األنمائية لأللفيةكتيب النوع األجتماعي لألهد

   .مراجعة وثائق المنظمات الدولية ذات الصلة

راض استع) أ: (ما يلي اإلجتماع  الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول النوع اإلجتماعيى الويطلب         

طلب من  )ب(عليها، أضافات أو أقتراحات المبينة في هذه الوثيقة وتقديم المشورة إلى األمانة التنفيذية بشأن أي المصطلحات 

وألستقطاب مساهمات لعدد أكبر من المستخدمين حصاء وذلك لتوفيره الدارة اإعلى صفحة  الكترونياً نشر القاموس األسكوا 

 ذات الصلة واألقليمية المنظمات الدوليةطلب من االسكوا وبالتعاون مع ) ج(ل النوع األجتماعي، المستخدمين والمنتجين في مجا

للجنة  المقبل  جتماعاأل الخروج بتوصية الى) ج(  للمصطلحات المتوفرة، أضافة التعاريفذلك بعد نشر القاموس بعد أستكماله و

في  ردات العربية المستخدمة في مجال النوع األجتماعي واحصاءاتهتوحيد المفبهدف عتماد القاموس أل في األسكوا اإلحصائية

  .في المنطقة العربيةو التابع لألمم المتحدة المجلس األقتصادي واألجتماعي
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English Terms    المصطلحات العربية
"Gender and development" perspective   "النوع االجتماعي في التنمية"منظور 

"Honor" crimes \  killings   "الشرف"جرائم 

"Women in development" approach   "المرأة في التنمية"نهج 

(To) Lodge complaints   التقدم بشكوى

3‐point scale measure   قياس معياري ذو ثالث نقاط

A   

Abortion    إجهاض

Academia   األوساط األكاديمية

Academicians   أهل الفكر

Access  to  affordable  essential  drugs 
on a sustainable basis 

الحصول على االدوية األساسية باسعار ميسورة بصورة 

 مستدامة

Access to aids, loans, grants, credit and markets 
  االستفادة من المعونات والقروض والمنح والوصول إلى

 األسواق لبيع ما تنتجه 

Access to and control over resources   االستفادة من الموارد والتحكّم بها

Access to education   الحصول على خدمات التعليم

Access to employment         لالنفاذ إلى عم

Access to family planning methods   برامج تنظيم األسرة  الى  النفاذ

Access to farm inputs   مدخالت زراعية  الى  النفاذ

Access to health services, quality of health services   خدمات صحية ونوعيتها  الى  النفاذ

Access to housing   مسكن  الى  النفاذ

Access to improved sanitation   صرف صحي محسن  الى  النفاذ

Access to medicine   دواء   الى  النفاذ

Access to prenatal, antenatal and postnatal care   رعاية قبل الوالدة وخاللها وبعدها  الى  النفاذ

Access to resources   موارد  الى  النفاذ

Access to sanitation   صرف صحي  الى  النفاذ

Access to secure tenure   حيازة ملكية آمنةالى   النفاذ

Access to water   الى مياه النفاذ

Achieve universal primary education   تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
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Address the special needs   التصدي لالحتياجات الخاصة

Adequate sanitation   صرف صحي مناسب

Administrative records   إدارية بيانات

Administrative registers   سجالت إدارية

Advancement of women   نهوض المرأة

Advisory services   تشاريةخدمات اس

Advocacy    دعوة \مناصرة

Affirmative action   إجراءات إيجابية

Affordable essential drugs   أدوية أساسية بأسعار ميسورة

Affordable housing   مسكن ميسور

African Gender and Development Index (AGDI)   الدليل اإلفريقي لمنظور النوع االجتماعي

African Women's Progress Scoreboard   مؤشّر درجات تقدم المرأة اإلفريقية

Agents of change   عوامل التغيير

AGFUND   صندوق الخليج العربي

Aging population    كهولة المجتمع`

Agricultural subsidies    ةزراعي إعانات 

Agricultural support   دعم زراعي

Allocating funds   تخصيص األموال

Anti‐poverty     مكافحة الفقر

Appropriate measures   تدابير مناسبة

Arab Labour Organization   منظمة العمل العربية

Arbitrary detention    االعتقال التعسفي

Armed conflict   النزاع المسلّح

Arranging for fellowships   تنظيم برامج الزماالت

Ascribed statuses     المنزلة المنسوبة

Asset    موجودات

Attitudes and stereotypes    المواقف والقوالب النمطية

Attitudinal barriers to girls' education   مواقف معيقة لتعليم الفتيات

Atypical work   عمل غير النمطي
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Average tariffs   متوسط التعريفات الجمركية

B   

Basic education   التعليم األساسي

Beijing Declaration and Platform for Action   إعالن بيجين ومنهاج العمل

Bellagio  International  Declaration  of  Street 
Vendors 

 إعالن بالّجيو الدولي لباعة الشوارع

Benefit   اإلعانة 

Bias against girl‐child   التحيز ضد الطفلة

Biased/patriarchal legal systems   المتحيزة/ األبويةانونية األنظمة الق

Bilateral bodies   الهيئآت الثنائية

Biodiversity    التنوع البيولوجي

Biological diversity   التنوع البيولوجي

Breast and cervical cancer   سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم

Budget allocation   مخصصات الميزانية

Burdens of parenthood   ألبوة واألمومةأعباء ا

Bureau of Development Policy   مكتب السياسة التنموية

C    

Capacity‐building and training    بناء القدرات والتدريب

Carbon Dioxide emissions per capita   نصيب الفرد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون

Casual worker   المؤقت العامل

Causal and risk factor    العوامل السببية و الخطورة

CAWTAR   مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث

Censuses   تعدادات 

Central  Organization  for  Statistics 
and Information Technology in Iraq 

 الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في العراق

Central Statistical Office   حصائية المركزيةاألجهزة اإل

Centralized database   قاعدة بيانات مركزية

Child allowance   بدل إعالة الطفل

Child labour   عمل األطفال

Child marriage   زواج األطفال
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Child mortality   معدل وفيات األطفال

Childbearing   الحمل

Childcare   رعاية األطفال

Childcare and family care   لعناية  بالطفل واألسرةا

Children underweight   األطفال الناقصي الوزن

Chronic hunger and malnourishment   الجوع المزمن وسوء التغذية

CIDA   الوكالة الكندية للتنمية الدولية

City group   فريق المدينة

Civil and family legislations   القوانين المدنية والعائلية

Civil remedies    سبل االنتصاف المدني

Civil servant   الموظف المدني

Civil society organizations   منظمات المجتمع المدني

Clandestine work   العمل السري

Closely spaced pregnancies   تكرار الحمل المتقارب

Collect, analyze, disseminate statistics   رهاجمع اإلحصاءات وتحليلها ونش

Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 
  والمالريا) األيدز(مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 

 وغيرهما من األمراض 

Communication technologies   االتصاالتتكنولوجيا 

Community mobilization    تعبئة المجتمعات المحلية

Commuting accident   حادث التنقل

Comparability of data on violence against women   للمقارنةالقابلة بيانات العنف ضد المرأة 

Compartment    التجزئة

Compile statistics   تبويب اإلحصائيات

Completion rate   معدل اإلتمام

Comprehensive correct knowledge   معرفة صحيحة شاملة

Concerted and collaborated action   عمالً متضافراً وتعاوناً

Condom use   استخدام الرفال  

Condom use  rate of  the contraceptive prevalence 
rate 

 نسبة استخدام الرفال في معدل انتشار وسائل منع الحمل

Condoms   الرفال/ الواقي الذكري
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Conference on Population and Development    لتنميةالمؤتمر الدولي للسكان وا

Conflict   الصراعات

Conserving and sustaining natural resources   الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها

Consumption of ozone depleting CFCs (ODP tone) 
  استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون

 )المنتجات المستنفدة لألوزون باألطنان(المسببة لنفاذ األوزون  

Contraception   وسائل منع الحمل

Contraceptive prevalence rates   معدل انتشار وسائل منع الحمل 

Contributing family worker   العامل المساهم من األسرة

Contributory benefit   اإلعانة القائمة على اإلشتراكات  

Control and access approach    عمدخل السيطرة والعدالة في التوزي
Convention  on  Consent  to  Marriage, 
Minimum  Age  for  Marriage  and  Registration  of 
Marriages 

  االتفاقية بشأن الموافقة على الزواج والحد األدنى 

 لسن الزواج وتسجيل الزواج

Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of 
Discrimination  Against Women (CEDAW) 

 )سيداو( اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةإتف

Convention on the Nationality of Married Women   االتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

Convention on the Political Rights of Women    إتفاقية حقوق المرأة السياسية

Cooperation mechanisms   آليات التعاون

Cooperative   التعاونية

Correction officers   ضباط اإلصالحيات

Counterparts   النظراء

Countries committed to poverty reduction   البلدان الملتزمة بالحد من الفقر

Covered maternity leave period   إجازة األمومة المدفوعة

CREDIF   ول المرأةمركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم ح

Criminal and civil justice sectors    قضايا األخالق والسالمة

Criminal justice system    نظام العدالة الجنائية

Criminal law    القانون الجنائي

Critical areas of concern of the Beijing Platform for 
Action 

 مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين

Cross‐referencing   المصادر المرجعية

Cross‐sectoral collaboration   التعاون بين القطاعات
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Cruel,  inhuman  or  degrading  treatment  or 
punishment  

  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو المهينة

Cultural barriers   الحواجز الثقافية

Culture of patriarchy   األبويةالثقافة 

Current practices   الممارسات الحالية

Custodial violence against women    العنف ضد المرأة في السجن

Cycle of poverty   حلقة الفقر

D    

DAC (Development Assistance Committee)   لجنة المساعدة اإلنمائية

Data collection on violence against women    ت عن العنف ضد المرأةجمع البيانا

Data mining   التنقيب عن البيانات

Data processed   البيانات تبويب

Data sources for compiling gender statistics   النوع االجتماعي إحصاءاتمصادر البيانات في جمع 

Debt relief   خدمة الدين

Debt sustainability   القدرة على تحمل الدين

Decade for Women    العقد الدولي للمرأة

Decent work   العمل الالئق

Decision‐making   اتّخاذ القرار

Decision‐making bodies   هيئآت اتخاذ القرار

Declaration on the Elimination of Violence against 
Women 

  إعالن القضاء على العنف ضد المرأة

Definitions of violence against women    تعاريف العنف ضد المرأة

Denial    اإلنكار

Dependent   المعال

Dependent worker   العامل التابع

Destitute women    الفقيرات المدقعات

Develop a global partnership for development   إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

Development Agenda   العمل اإلنمائيجدول 

Development needs   االحتياجات اإلنمائية

Development of National Gender Statistics in Iraq   تطوير إحصاءات النوع االجتماعي الوطنية في العراق
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Development plans   خطط التنمية

DFID (Department for International Development)   إدارة التنمية الدولية 

DHS (Demographic Health Surveys)   المسوح الديمغرافية الصحية

Dilution    التمييع

Directly‐observed treatment short courses (DOTS)   نظام العالج لفترة قصيرة تحت المراقبة

Disability programme   برنامج اإلعاقة

Disaggregation by sex   تصنيف حسب الجنس

Discouraged worker   العامل المحبط

Discrimination   التمييز

Discrimination against women   التمييز ضد المرأة

Discrimination in labour market   التمييز في سوق العمل

Discriminatory practices   الممارسات التمييزية

Disempowerment   ضعف تمكين المرأة

Disparities   تفاوت

Displaced women   المشردات

Disseminate findings and research studies widely   نشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق واسع

Distinction as to race, sex, language or religion   التمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين

Division for the Advancement of Women (DAW)   شعبة النهوض بالمرأة

Domestic violence   العنف المنزلي

Domestic worker   العامل المنزلي

Donors   الجهات المانحة

Dowry‐related violence    العنف المتصل بالمهر

Drop‐out rates in school   معدالت التسب المدرسي

Duluth  model  of  a  coordinated  community 
approach to domestic violence  

  منسق إزاء العنف العائلي ث نهج مجتمعينموذج دولو

E    

Early marriage   الزواج المبكر

Early pregnancies   الحمل المبكر

Economic activity   النشاط اإلقتصادي

Economic and health status   الوضع االقتصادي والصحي
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Economic Commission for Africa   اللجنة االقتصادية إلفريقيا

Economic exploitation of child labour   االستغالل االقتصادي لعمالة األطفال

Economic inequalities    أوجه التفاوت االقتصادي

Economically active population   السكان النشيطون اقتصاديا

Educated mothers   األمهات المتعلمات

Education and health status   لة الصحيةمستوى التعليم والحا

Education gap   الفجوة التعليمية

Education and capacity‐building    التعليم وبناء القدرات

Educational attainment   التحصيل العلمي 

Efficiency approach 
 الكفاءة  مدخل

  

Elder care   العناية بالمسنين

Emancipation    التحرير

Emancipation Approach    ريرمدخل التح

Empirical data   بيانات تجريبية

Employed population   العاملونالسكان  

Employee    المستخدم 

Employee holding an informal job   المستخدم الذي يشغل وظيفة  غير منظمة

Employee with a stable contract   المستخدم  بعقد ثابت

Employer   صاحب العمل

Employer‐liability programme   برنامج مسؤولية صاحب العمل

Employers   أرباب العمل

Employment discrimination   التمييز في العمل

Employment in the informal sector   العمل في القطاع  غير المنظم

Employment injury benefit   إعانة إصابة العمل

Empowering women   تمكين المرأة

Empowerment approach    مدخل التمكين

Enact or enforce legislation   سن أوتنفيذ تشريعات

Enactment of laws    سن القوانين
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End impunity    إنهاء اإلفالت من العقوبة

End violence against women    إنهاء العنف ضد المرأة

Engendering goals   دمج منظورالنوع االجتماعي في األهداف

Engendering  the  monitoring  and  reporting 
of  Millennium  Development  Goals 
for evidence‐based policymaking 

مراعاة منظور النوع االجتماعي في رصد األهداف اإلنمائية 

 وكتابة التقارير عنها لوضع سياسات مرتكزة على األدلة  لاللفية

Enrolment rate   معدل القيد

Ensure environmental sustainability   ضمان توفر أسباب بقاء البيئة

Enterprise   المنشأة

Enumeration   العد

Environment    البيئة

Equal access to education   تكافؤ فرص التعليم

Equal opportunity   تكافؤ الفرص

Equal pay    أجر متساوٍ

Equal remuneration   المساواة في األجر

Equal work or work of equal value   العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية

Equality in capabilities and access to opportunities   تحقيق المساواة باإلمكانات والفرص

Equality vis‐a‐vis Equity    المساواة مقابل اإلنصاف

Equitable distribution of food   نصفةتوزيع األغذية بصورة م

Equity and Equality Approach    مدخل المساواة والعدالة

Equity approach    مدخل العدالة

Eradicate extreme poverty and hunger   القضاء على الفقر المدقع الجوع

Ethical and safety issues    قضايا األخالق والسالمة

Ethnic cleansing    التطهير العرقي

Ethnic group   جموعة اإلثنيةالم

Ethnic identity    الهوية العرقية

Evaluation   التقييم

Evidence‐based policy making   سياسات مرتكزة على األدلة

Exercise leadership    ممارسة القيادة
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Expert Group  on  Informal  Sector  Statistics  (Delhi 
Group) 

فريق (لمنظم فريق الخبراء المعني بإحصاءات القطاع غير ا

 )دلهي

Expert groups   مجموعات الخبراء

F    

Family benefit    إعانة األسرة

Family planning counseling and support   استشارية داعمة لتنظيم األسرةخدمات 

Fanaticism   تعصب

Fellowships   الزماالت

Female genital mutilation   ختان اإلناث

Female infanticide    وأد البنات

Female single household   أسرة مؤلفة من امرأة عزباء

Femicide    قتل األنثى

Feminism     النسوية 

Feminization of poverty   تأنيث الفقر

Flexibility of labour   مرونة العمل

Focal points   مراكز التنسيق

Fodder   علف للحيوانات

Food and Agricultural Organization (FAO)   منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

Forced labour   العمل الجبري

Forced sterilization   التعقيم القسري

Forest products   منتجات الغابات

Formal and Informal political representation   التمثيل السياسي الرسمي وغير الرسمي

Formal sector enterprise   أة في القطاع  المنظممنش

Formulate legislation   صياغة التشريعات

Freedom of association and the right to organize   الحرية النقابية وحق التنظيم

Frequent pregnancies   الحمل المتكرر

Fundamental freedoms   الحريات األساسية

Fundamental principles and rights at work   المبادئ والحقوق األساسية في العمل

G    
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GDP   الناتج المحلي اإلجمالي

Gender   النوع االجتماعي

Gender Advocacy    نوع االجتماعيالدعوة الى ال

Gender analysis   تحليل النوع االجتماعي

Gender and Development (GAD)    و التنمية النوع االجتماعي

Gender and organizational change   النوع االجتماعي والتغيير التنظيمي

Gender Awareness    الوعي بالنوع االجتماعي

Gender –Based Indicator    مؤشرات على أساس النوع االجتماعي

Gender‐based murder of a woman    قتل المرأة بناء على جنسها

Gender biases   التحيز على أساس النوع االجتماعي

Gender budgeting   وضع موازنة مراعية للنوع االجتماعي

Gender concerns   قضايا النوع االجتماعي

Gender Development Index (GDI)    مؤشر التنمية المرتبط بالنوع االجتماعي

Gender Differentiated Impact    األثر الناجم عن اختالف النوع االجتماعي

Gender disaggregated data   نفة حسب الجنسبيانات مص

Gender disparity   الفوارق بين الجنسين

Gender division of labour   تقسيم العمل حسب النوع االجتماعي

Gender Empowerment Measure     مقياس تمكين المرأة 

Gender equality   المساواة بين الجنسين

Gender equality index    مؤشر التكافؤ بين الجنسين

Gender equality in the world of work   المساواة بين الجنسين في عالم العمل

Gender equality interventions   إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين

Gender equity   اإلنصاف بين الجنسين

Gender experts   خبراء النوع االجتماعي

Gender Focal Points and Project Focal Points 
لمعنية بتنسيق المشاريع وقضايا النوع االجتماعي في الجهات ا

 وكاالت األمم المتحدة

Gender gap   الفجوة بين الجنسين

Gender Goals    أهداف النوع األجتماعي

Gender Impacts   آثار النوع األجتماعي
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Gender in the Millennium development Goals   أللفيةالنوع االجتماعي في األهداف اإلنمائية ل

Gender indicators   مؤشرات النوع االجتماعي 

Gender inequality   عدم المساواة بين الجنسين

Gender Institutionalization    مأسسة النوع االجتماعي

Gender Issues and Indicators “GIsIn” Framework    ”GIsIn“  إطار األهداف والقضايا والمؤشرات

Gender issues/ concerns   األهتمامات \قضايا النوع االجتماعي

Gender mainstreaming   إدماج النوع االجتماعي

Gender measurements   قياسات النوع االجتماعي

Gender monitoring   رصد النوع االجتماعي

Gender needs    أحتياجات النوع األجتماعي

Gender Relationships    عالقات النوع االجتماعي 

Gender‐ Responsive Programme/ Project    مشاريع مستجيبة للنوع االجتماعي/ برامج

Gender roles   أدوار النوع االجتماعي

Gender sensitive indicators   مؤشرات مراعية لمنظور النوع االجتماعي

Gender sensitive measurements   قياسات تراعي منظور النوع االجتماعي

Gender  sensitive  quantitative  and  qualitative 
indicators 

 المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي كماً ونوعاً

Gender sensitization    تحفيز اإلدراك بالنوع االجتماعي

Gender sponsor    راعي النوع األجتماعي

Gender statistics   إحصاءات النوع االجتماعي

Gender Status Index   نسبة إلى النوع االجتماعيمؤشّر الحالة بال

Gender subordination    تابعية النوع األجتماعي

Gender Training    التدريب على النوع االجتماعي

Gender‐based  Planning    التخطيط المبني على النوع االجتماعي

Gender‐blindness   عدم مراعاة النوع االجتماعي

Gender‐neutral policies   حايدة للنوع االجتماعيالسياسات الم

Gender‐redistributive policies   سياسات إعادة التوزيع المراعية للنوع االجتماعي

Gender‐responsive analysis   التحليل المستجيب للنوع االجتماعي

Gender‐responsive budgeting   الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي
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Gender‐responsive labour statistics   إحصاءات العمل المستجيبة للنوع االجتماعي

Gender‐responsive planning    للنوع االجتماعي التخطيط المستجيب

Gender‐responsive policies    السياسات المستجيبة للنوع االجتماعي

Gender‐sensitive human rights education   ماعيتعليم في مجال حقوق اإلنسان يراعي النوع االجت

Girl‐child   الفتاة

Glass ceiling   السقف الزجاجي

Global partnership for development   شراكة عالمية من أجل التنمية

GNI (Gross National Income)   الدخل الوطني اإلجمالي

Goals, Targets and Indicators   األهداف والغايات والمؤشرات

Goal‐specific data sources   ادر البيانات الخاصة بكل هدفمص

Government units/departments   الدوائر الحكومية/الوحدات

Guidelines   المبادئ التوجيهية

H    

Harassment    التحرش

Harmful practices   الممارسات المؤذية

Harmful traditional practices    العادات والممارسات الخاطئة والضارة

Health   الصحة

Health consequences    العواقب الصحية

Health insurance   التأمين الصحي

Health services    الخدمات الصحية

Health,  social  and  economic  costs  of  violence 
against women 

  التكاليف الصحية واالجتماعية واالقتصادية للعنف ضد المرأة

Health systems   األنظمة الصحية

Helplines     خطوط المساعدة

Heredity    الوراثة

Heterosexuality    جنسية غيرية

Higher school enrolment   ارتفاع معدالت االلتحاق بالمدارس

Highly skilled jobs   الوظائف التي تتطلّب مهارات عالية

High‐risk sex   وصال جنسي شديد الخطورة

HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)   بلدان الفقيرة المثقلة بالديونال
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HIV prevalence   إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية 

Home work   العمل من المنزل

Homenet South Asia   شبكة المنازل لجنوب آسيا

Homenet Southeast Asia   شبكة المنازل لجنوب شرق آسيا

Homosexuality    جنسية مثلية

Hostility    عدوان

Hotlines     الخطوط الهاتفية الساخنة

Household (as a production unit)   )كوحدة إنتاج(األسرة المعيشية 

Household hygiene maintenance   الحفاظ على نظافة األسر المعيشية

Household surveys   مسوح األسر المعيشية

Households headed by women   األسر التي ترأسها امرأة

Human centered approach    تمحور التحليل حول العنصر البشري

Human Development Indicator    مؤشر التنمية البشرية

Human rights instruments   صكوك حقوق اإلنسان

Human rights of women   حقوق اإلنسان للمرأة

Human rights violation    انتهاك حقوق اإلنسان

Human security   أمن اإلنسان

I    

Illiteracy    األمية

Illiterate   أمي

Imbalanced sex ratios   معدالت التباين بين الجنسين

IMF (International Monetary Fund)   صندوق النقد الدولي

Immunization   التلقيح

Immunization coverage   تغطية التلقيح

Implementation of laws    تنفيذ القوانين

Improve maternal health   تحسين صحة االمهات

inadequate resources    الموارد غير الكافية

Incapacity for work   العجز عن العمل

Inclusion of an indicator   اعتماد مؤشر
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Income‐generating activities   أنشطة مدرة للدخل

Inconsistent efforts     الجهود غير المتّسقة 

Indecent abuse   غير الئق سفتع

Indicators on violence against women    مؤشرات العنف ضد المرأة

Indicators on youth employment   مؤشرات عن عمالة الشباب

indigenous    الشعوب األصلية

Industrialization    تصنيع

Industry   الصناعة

Infant   رضيع

Infant mortality rates by sex   سب الجنسوفيات الرضع ح

Inflexible working hours   ساعات عمل غير مرنة

Informal economy   اإلقتصاد  غير المنظم

Informal employment   العمل غير المنظم

Informal employment outside the informal sector   العمل غير المنظم خارج القطاع غير المنظم

Informal producers’ cooperative   عاونية غير المنظمة للمنتجينالت

Informal sector   القطاع  غير المنظم

Informal sector enterprise   منشأة في القطاع  غير المنظم

Informal sector/ informal employment   العمل غير المنظم/ القطاع غير المنظم

Information and communication technologies   ت واالتصاالتتكنولوجيا المعلوما

Insecticide‐treated bed‐nets   معالجة بواسطة مبيدات الحشرات) ناموسيات(شبكات 

Institutional mechanisms  for  the  advancement of 
women 

 اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

Institutional sector of employment   القطاع المؤسسي للعمل

Instruments of law, policy and practice    صكوك قانونية وسياسية وممارسات

Integrated measures   إجراءات متكاملة

Integration  of  the  gender  perspective  in  general 
policies 

 دمج منظور النوع االجتماعي في السياسات العامة

Interagency  and  Expert  Group  Meeting 
on Gender and MDGs 

الخبراء مجموعة  فريق المشترك بين الوكاالت وإجتماع ال

 واألهداف اإلنمائية لأللفية المعني بالنوع االجتماعي

Inter‐agency project   المشروع المشترك بين الوكاالت
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International and regional jurisprudence    السوابق القضائية الدولية واإلقليمية

International Confederation of Arab Trade Unions 
(ICATU) 

 االتحاد الدولي لنقابات العمال العربي

International Instruments   دولية صكوك

International Labour Organization   منظمة العمل الدولية

International Trade Union Confederation (ITUC)   االتحاد الدولي لنقابات العمال

International Tribunal on Crimes against Women    المحكمة الدولية المعنية بالجرائم ضد المرأة

Internet use   استخدام اإلنترنت

Internet users   مستخدمي اإلنترنت

Interregional cooperation   التعاون بين المناطق

Intersection of multiple forms of discrimination   لتمييزتقاطع األشكال المتعددة من ا

Intimate partner violence    العنف بين شريكين حميمين

Inversion    الوضع قلب

Investigation    إثارة اسئلة وتحقيق

Involuntary disappearance     االختفاء القسري

ITU (International Telecommunication Union)   االتحاد الدولي لالتصاالت

J    

Job    الوظيفة

Job evaluation and classification   تقييم الوظائف وتصنيفها

Joint Monitoring Programme Questionnaires   استبيان برنامج الرقابة المشترك

Justification    تبرير

K    

Kathmandu Declaration    إعالن كاتماندو

Key partnerships   الشراكات الرئيسية

Knowledge, attitudes and practice studies (KAPs)   المعارف، والمواقف، والممارساتدراسات 

L    

Labour force    القوى العاملة

Labour force participation rates   نسبة المشاركة في القوة العاملة

Labour force surveys   مسوح القوى العاملة

Labour inspection   تفتيش العمل
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Labour market    سوق العمل

Lack of a comprehensive and integrated approach    عدم وجود نهج شامل ومتكامل

Lack of evaluation   قلة التقييم

Lack of political will    قلة اإلرادة السياسية

Land area covered by forest   مساحة األراضي المكسوة بالغابات

Landlocked developing countries   ةالبلدان غير الساحلي

LAS   جامعة الدول العربية

Leadership positions   المناصب القيادية

Least developed countries (LCD)   أقل البلدان نمواً

Leave for child sickness   إجازات عند إصابة الطفل بمرض

Legal age of marriage   السن القانونية للزواج

Legal and policy framework    نوني والسياسياإلطار القا

Legal services     الخدمات القانونية

Leisure   الترفيه

Life expectancy   العمر المتوقّع

Lifecycle   دورة الحياة

Limited access to education   التعليم) الوصول إلى(قلة الحصول على 

Limited  access  to  information  about  and 
protection 
 from HIV/AIDS 

الوصول إلى المعلومات الكافية حول اإليدز ووسائل  عدم

 الحماية منه

Line ministries   الوزارات المختصة

Lip‐serving    المراوغة

Listing of laws and regulations   الئحة القوانين والتشريعات

Literacy rate   معدل اإللمام بالقراءة والكتابة

Long‐term benefit   األمداإلعانة الطويلة 

Low political representation   إنخفاض التمثيل السياسي

Lower‐paid positions   الوظائف ذات األجر المنخفض

LSMS (Living Standards Measurement Study)   دراسة قياس المستويات المعيشية

Lump sum   المبلغ المقطوع

M    
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Macroeconomic policies    سياسات االقتصاد الكلي

Mainstreaming  of  a  gender  perspective 
within  national  statistical  systems 
and in the production of statistics 

  دمج منظورالنوع االجتماعي في نظم اإلحصاء الوطنية 

 وفي عملية إنتاج اإلحصاءات 

Make  the  resulting  information  and  statistics 
available  to the public 

 للجمهور المنتجةإتاحة المعلومات واإلحصاءات 

Malaria   المالريا

Malaria infested areas   األماكن التي تنتشر فيها المالريا

Malaria prevention and treatment measures   تدابير ناجعة للوقاية من المالريا وعالجها

Malaria‐risk areas   االمناطق المعرضة لخطر المالري

Malnutrition   سوء التغذية

Managerial positions   المواقع القيادية

Mandatory private insurance programme   البرنامج الخاص للتأمين اإللزامي

Marginalization of women   تهميش المرأة

Marital rape    اغتصاب الزوجة

Marital status   الحالة الزواجية

Market access   اذ إلى السوقالنف

Maternal mortality   وفيات األمهات

Maternal mortality ratio   نسبة وفيات األمهات

Maternity benefit   إعانة  األمومة

Maternity protection   حماية األمومة

MDG reporting   إعداد التقارير عن األهداف اإلنمائية لأللفية

Measles   الحصبة

Mechanization    ةمكنن

Media   وسائط اإلعالم

Medical care   الرعاية الطبية

Member of a producers’ cooperative   العضو في تعاونية للمنتجين

Men and masculinity   الرجال والذكورة

Metadata    معلومات وصفية \ فوقية  بيانات

MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys)   ددة المؤشراتالمتع لعنقوديةالمسوح ا
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Migrant worker   العامل المهاجر

Minimum level of dietary energy consumption   الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية

Minimum wage   الحد األدنى لألجور

Minorities    األقليات

Molestation \ Sexual harassment  
   تحرش جنسي   

  

Monitoring    رصد

Monitoring laws    رصد القوانين

More  Gender  Responsive  monitoring  and 
reporting 

 تقارير ورصد أكثر استجابة للنوع االجتماعي

More gender‐responsive programming   برامج أكثر استجابة لمنظورالنوع االجتماعي

Multi‐country surveys on violence against women   المتعددة البلدان للعنف ضد المرأة الدراسات االستقصائية

Multilateral and bilateral donors   الجهات المانحة الثنائية والمتعددة االطراف

N    

National consumption    االستهالك الوطني

National  emission  inventories  of  energy
 of environment ministries 

 اص بوزارات البيئة الطاقة الخ اتالجرد الوطني النبعاث

National income accounts   حسابات الدخل القومي

national laws, policies and practices    القوانين والسياسات والممارسات الوطنية

National machineries   األجهزة الوطنية

National parliaments   البرلمانات الوطنية

National poverty line   طنيخط الفقر الو

National statistical master plans   الخطط اإلحصائية الوطنية الرئيسية

National Statistical Offices (NSO)   األجهزة اإلحصائية الوطنية

National Women Machinery   اآللية الوطنية للمرأة

Net enrolment ratios in primary education   التعليم االبتدائيصافي معدل االلتحاق بالمدارس في 

Networking    الروابط/الشبكات

New technologies of communication   تقنيات االتصاالت الجديدة

Night work   العمل الليلي

Night worker   العامل الليلي
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Non‐contributory benefit   المساهماتاإلعانة غير القائمة على 

Non‐traditional occupation   ر التقليديةالمهنة غي

Nursing mothers   األمهات المرضعات

Nutrition   التغذية

O    

Occupation    المهنة

Occupational accident   الحادث المهني

Occupational disease   المرض المهني

Occupational injury    اإلصابة المهنية

Occupational segregation   التفرقة الوظيفية

Occupational sex segregation   الفصل المهني حسب الجنس

Official bilateral debt   الديون الثنائية الرسمية

Official Development Assistance (ODA)   المساعدة اإلنمائية الرسمية

Old‐age benefit   إعانة الشيخوخة

Old‐age programme   برنامج المسنين

Older women   النساء المسنات

One‐stop centres    مراكز الخدمات المجمعة

Opinion surveys   استطالعات الرأي

Oppression    إستبداد
Organization  for  Economic  Cooperation 
and Development (OECD)  

 االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون 

Outworker   العامل من الخارج

Overestimation of differences    دير اإلختالفات بين الجماعاتالمغاالة في تق

Own‐account production of goods   إنتاج السلع للحساب الخاص

Own‐account worker   العامل لحسابه الخاص

Owner‐manager of an incorporated enterprise   المالك لمنشأة مساهمة –المدير 

Ozone Depleting Products (ODP) in tons   ة لألوزون باألطنانذفالمنتجات المستن

Ozone‐depleting CFCs    مركبات الكلوروفلوروكربون المسببة لنفاذ األوزون

P    

Paid employment job    وظيفة على أساس العمل بأجر
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Paid maternity leave   إجازة األمومة المدفوعة

PAPFAM (Pan Arab Project for Family Health)   رأةالمشروع العربي لصحة الم

Parameters   المقاييس

Parental leave   واألبوة إجازات األمومة

Parental responsibilities   مسؤوليات الوالدين

Participation   ةالمشارك

Participatory Rapid Appraisals   تقييمات المشاركات السريعة

Part‐time worker    بدوام جزئيالعامل 

Patriarchal norms   جتمع األبويالم أعراف

Patriarchal societies   المجتمعات األبوية

Patriarchy    األبوية

Pay equity   اإلنصاف في األجر

Pension   المعاش التقاعدي

Perceptual accentuation    تاكيد اإلدراك

Periodic review and revision of laws    استعراض القوانين ومراجعتها بصورة دورية

Person not classifiable by status   الشخص الذي ال يمكن تصنيف وضعه 

Personal computers   الحواسيب الشخصية

Personal remittances   الحواالت الشخصية

Personal transfers   التحويالت الشخصية

Pharmaceutical companies   شركات المستحضرات الصيدالنية

Platform for partnerships   شراكةقاعدة لل

Poor sexual and reproductive health   ضعف الصحة اإلنجابية والجنسية

Population‐based data on violence against women    السكان عن العنف ضد المرأةبيانات  مستندة على 

Population‐based surveys    السكان مسوح مستندة على

Population census   السكان ادتعد

Population employed in the informal sector   السكان  العاملون في القطاع غير المنظم

Position    مركز

Positive action   إجراءات إيجابية

Poverty gap ratio   معدل فجوة الفقر
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Poverty line    خط الفقر

Power Relations    عالقات السلطة

Practical Gender Needs    عي العمليةاحتياجات النوع االجتما

Preferential treatment of males   المعاملة التفضيلية للذكور

Pregnancy and breastfeeding responsibilities   الحمل ومسؤوليات الرضاعة

Prevalence  and  death  rates  associated  with 
malaria 

 معدل انتشار المالريا والوفيات بسببها

Prevalence and incidence    نتشار العنف وحدوثها

Prevalence  of  physical  assaults  on  women  by  a 
male partner 

  على المرأة من قبل شريكها الذكر جسميانتشار االعتداء ال

Prevalence  of  underweight  children 
under five years of age 

معدل انتشار حاالت األطفال الناقصي الوزن دون الخامسة من 

 العمر

Preventative programmes   البرامج الوقائية

Preventing  and  responding  to  violence  against 
women 

  منع العنف ضد المرأة والرد عليه

Preventive measures   التدابير الوقائية

Primary completion rate   معدل إتمام الدراسة االبتدائية

Primary health care   ألوليةالرعاية الصحية ا

Priority gender issues   قضايا النوع االجتماعي ذات أولوية

Private unincorporated enterprise   المنشأة  الفردية الخاصة

Producer of data   منتج البيانات

Production unit   وحدة اإلنتاج

Programme  of  Action  for  the  Sustainable 
Development of Small Island Developing States 

برامج العمل الخاصة بالتنمية المستدامة للدول الجزرية النامية 

 الصغيرة

Project taskforce   فرقة عمل المشروع

Promote gender equality and empower women   تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

Property rights   حقوق الملكية

Proportion  of  births  attended  by  skilled  health 
personnel 

 نسبة الوالدات التي تمت بإشراف إختصاصيين

Proportion  of  one‐year‐old  children  immunized 
against measles 

نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة الملقحين ضد 

 الحصبة
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Proportion  of  population  below  minimum  level
 of dietary energy consumption 

  نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد االدنى

 من استهالك الطاقة الغذائية 

Proportion of population below poverty line    تحت خط الفقرنسبة السكان 

Proportion  of  pupils  starting  grade  1  who  reach 
grade 5 

  سة في الصف االولنسبة التالميذ الذين يباشرون الدرا

 ويبلغون الصف الخامس 

Proportion  of  seats  held  by  women  in  national 
parliament 

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية

Proportion  of  tuberculosis  cases  detected  under 
DOTS 

لفترة  في إطار نظام العالج نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها

 )Dots( قصيرة تحت المراقبة

Prosecution  and  punishment  of  perpetrators  of 
violence against women 

  محاكمة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم

Protection of victims’ rights    حماية حقوق الضحايا

Protective  methods  against  sexually  transmitted 
diseases 

 الحماية من األمراض المتناقلة جنسياً  وسائل

Provident funds programmes   برنامج صناديق اإلدخار

Provision of fuel, water and other supplies   الوقود والماء وغيرها من الحاجات تزويد

Proxy indicator   مؤشرات بديلة

Public life   الحياة العامة

Promoting public safety    مل على تحقيق السالمة العامةالع

Q    

Qualitative indicators    المؤشرات النوعية

Quality health services   خدمات صحية عالية الجودة

Quantitative and qualitative data   البيانات الكمية والنوعية

Quantitative and qualitative methods   الطرق النوعية والكمية

Quantitative indicators   المؤشرات الكمية

Quintile   خُمس

R    

Rape    إغتصاب

Rates of absenteeism   نسب الغياب
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Ratio  of  school  attendance  of  orphans  to 
school  attendance  of  non‐orphans  aged  10‐14 
years 

  نسبة مواظبة اليتامى على المدارس إلى مواظبة

 سنة 14-10عمرية غير المتيتمين من الفئة ال 

Ration of literate women to men 15‐24 years old 
  نسبة اإلناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة

 سنة 24و 15من أفراد الفئة العمرية  

Ratios  of  girls  to  boys  in  primary,  secondary 
and tertiary education 

تعليم االبتدائي والثانوي نسبة البنات إلى البنين في مراحل ال

 والعالي

Records of national parliaments   سجالت البرلمانات الوطنية

Reducing poverty   مكافحة الفقر

Refugee camps and resources   مخيمات وموارد الالجئين

Refugee women   الالجئات

Refusal of women employment and dismissal   اء وفصلهنرفض توظيف النس

Regional Coordination Group (RCG)   مجموعة التنسيق اإلقليمي

Regional Coordinators  (RC)   االقليميون المنسقون

Regional task force   فرقة عمل إقليمية

Regular employee   المستخدم الدائم

Relations of dominance and subordination   ةعالقات السيطرة والتبعي

Relative accessibility    الوجود النسبي للفئة

Religious prohibitions    النواهي الدينية

Remedies for victims of violence against women    سبل االنتصاف لضحايا العنف ضد المرأة

Remuneration   األجر

Reproductive health services   خدمات الصحة اإلنجابية

Reservation    تحفظ

Resource allocation   توزيع الموارد

Retention rates   معدالت االستبقاء

Retirement benefits   معاش تقاعد

Rights to nursery places   الحق في أماكن للحضانة

Role    دور

Rural/urban plots   قطع االرض في الحضر والريف

S    
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Safe drinking water    مياه الشرب المأمونة

Safe motherhood   أمومة آمنة

Safe sex   العالقات الجنسية اآلمنة

Safe sex   الجنس اآلمن

Safe water   المياه المأمونة

Satellite images   الصور عبر األقمار الصناعية

Scheme (social security scheme)   )نظام الضمان االجتماعي(نظام

School enrolment   االلتحاق بالمدرسة

Screening examinations   الفحوص الطبية

Secure gender equality    ضمان المساواة بين الجنسين

Selection    اإلنتقائية

Self stereotyping    تنميط الذات

Self‐categorization    تصنيف الذات

Self‐concept    مفهوم الذات

Self‐employed   يعمل لحسابه الخاص 

Self‐Employed Women’s Association (SEWA)   "سيوا"رابطة النساء العامالت لحسابهن الخاص 

Self‐help groups and counseling services    مجموعات العون الذاتي وخدمات المشورة

Senior management positions   وظائف اإلدارة العليا

Service‐based data    الخدمة علىدة تنالبيانات المس

Services for victims of trafficking    خدمات لضحايا االتجار

Services  for  victims/survivors  of  violence  against 
women during and after armed conflict 

الناجيات من العنف ضد المرأة أثناء /ضحايا العنفللخدمات 

  الصراع المسلح وبعده

Sex discrimination   التمييز الجنسي

Sex identity development    تطور الهوية الجنسية

Sex outside marriage   العالقات الجنسية خارج إطار الزواج

Sex trade   تجارة الجنس

Sex violation   االعتداء الجنسي

Sex‐disaggregated data   بيانات مصنفة حسب الجنس

Sex‐Typing    التنميط الجنسي

Sexual and reproductive health   ة واالنجابيةالصحة الجنسي
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Sexual assault centres    المراكز المعنية باالعتداء الجنسي

Sexual harassment   التحرش الجنسي

Sexual harassment and violence  in the workplace, 
educational institutions and in sport 

في مكان العمل، والمؤسسات  والعنف التحرش الجنسي

  ياضةالتعليمية، وفي الر
Sexual harassment and violence in workplaces and 
schools 

  التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل والمدارس

Sexual slavery    االسترقاق الجنسي

Sexual  violence  against women  in  armed  conflict 
and post‐conflict situations 

ع المسلح وما بعد ضد المرأة في أوضاع الصرانسي العنف الج

  الصراع

Sexual violence by non‐partners    العنف الجنسي الذي يرتكبه شخص غير شريك

Shadow Reports    تقارير الظل

Share of poorest quintile in national consumption   في االستهالك الوطني) 1/5(نصيب أفقر خُمس من السكان 

Share  of  women  in  wage  employment  in 
the non‐agricultural sector 

حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير 

 الزراعي

Shelters     المآوي

Shelving    اإلهمال

Short‐term benefit   اإلعانة القصيرة األمد

Sickness programme   برنامج المرض 

SIDS (Small Island Developing States)   رية الناميةالدول الجز

Single‐headed households by sex   حسب الجنس التي يرأسها شخص واحد المعيشيةاألسر

Sister organizations   المنظمات الشقيقة

Skills development   تنمية المهارات

Social and intergenerational impacts    اآلثار االجتماعية والمتنقلة بين األجيال

Social assistance benefit   إعانة الدعم االجتماعي

Social assistance programme   برنامج الدعم االجتماعي

Social barriers to land or other property   المتالك األرض وغيرها العوائق االجتماعية

Social benefit   اإلعانة االجتماعية

Social contribution   المساهمة االجتماعية

Social dialogue   الحوار االجتماعي

Social equity    اإلنصاف االجتماعي
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Social fund   الصندوق االجتماعي

Social inclusion   االحتواء االجتماعي

Social insurance benefit   إعانة التأمين االجتماعي

Social insurance scheme   نظام التأمين االجتماعي

Social justice    ةاالجتماعيالعدالة 

Social Justice   العدالة االجتماعية

Social learning theory    نظرية التعلم اإلجتماعي

Social protection   الحماية اإلجتماعية

Social security   الضمان االجتماعي

Social welfare systems   أنظمة الرعاية االجتماعية

Social,  religious  and  traditional  beliefs  and 
practices 

 المعتقدات والممارسات االجتماعية والدينية والتقليدية

Socio‐economic development   التنمية االقتصادية واالجماعية

Solid fuels   الوقود الصلبة

Spousal violence   الزوجة/العنف من قبل الزوج

Stakeholders   األطراف المعنية

State inaction    امتناع الدولة عن العمل

State machineries   آليات الحكومة

Statistical offices   األجهزة اإلحصائية

Statistics Sweden   وكالة الإلحصاء السويدية

Status   األحوال

Status in employment   الوضع في اإلستخدام

Stigmatization     وصم المرأة بالعار

Strategic Gender Needs    االستراتيجيةاحتياجات النوع االجتماعي 

Street Net International Alliance of Street Vendors   )الشبكة الدولية للشوارع(التحالف الدولي لباعة الشوارع 

Strengthen the knowledge base     تعزيز قاعدة المعرفة 

Structural change   التغيير الهيكلي 

Subjected to any form of violence (Women)   ئي يتعرضن ألي شكل من أشكال العنفالال

Subordination    التبعية

Subsistence agriculture   زراعة لتأمين لقمة العيش
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Subversion    التخريب

Surveys   المسوح

Survivors’ programme   الناجين/ برنامج الورثة 

Sustainability    اإلستدامة

Sustainable  access  to  an  improved water  source, 
urban and rural 

 مصدر محسن للمياه في الحضر والريف النفاذ المستديم الى 

Sustainable basis   بصورة مستدامة

Swedish  International  Development  Cooperation 
Agency  (SIDA)   الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي

Synergies of various initiatives and efforts   تضافر مختلف المبادرات والجهود

T    

Tabulated (Data)    تبويب البيانات

Target group   الفئة المستهدفة

Task forces   فرق العمل

Technical  and  Vocational  Education  and  Training 
(TVET) 

 التعليم التقني والمهني والتدريب

Technical capacity‐building assistance   لمساعدة الفنية لبناء القدراتا

Technical manual   دليل فني

Telephone lines and cellular subscribers   خطوط الهاتف الثابت والجوال

Tertiary education   التعليم العالي

The access of women and girls  to basic  transport
 and energy infrastructure 

 فتيات من المرافق األساسية للنقل والطاقةاستفادة النساء وال

The  Development  of  National  Gender  Statistics 
Programmes in the Arab countries 

تطوير برامج إحصاءات النوع االجتماعي الوطنية في البلدان 

 العربية

The  international  comparability  of  gender‐
sensitive    qualitative and quantitative  indicators 
for evidence‐based policymaking  

نوعية وكمية مراعية للنوع  المقارنات الدولية لمؤشرات

 االجتماعي لرسم سياسات مرتكزة على األدلة

The  Millennium  Development  Goals 
in the Arab Region 2007: A youth lens 

  :2007المنطقة العربية تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في 

 منظور شبابي 

The United Nations Millennium Declaration   إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية

Think tanks and academia   أهل الفكر واألوساط األكاديمية

Time‐use survey   مسح استخدام الوقت

Tokenism    الداللة الرمزية
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Toward  More  Gender  Responsive  Millennium 
Development  Goal  (MDG)  monitoring 
and reporting in the Arab Region 

  نحو رصد وتقارير أكثر استجابة لمنظور النوع االجتماعي

 في األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 

Trade liberalization   تحرير التجارة

Traditional role stereotyping   )ها(ة النمطية لدورالصور

Trafficking in women and girls    والفتيات االتجار بالنساء

Trained birth personnel   أخصائيون توليد مدربون

Trained health personnel   أخصائيون صحة مدربون

Training to public officials   موظفي القطاع العامتدريب 

Transfer   التحويل

Traumatic syndrome of abused women    متالزمة إصابة المرأة المعتدى عليها

Tuberculosis and Malaria    السل والمالريا

Types of violence measured    أنواع العنف التي تقاس

U   

Underemployment   العمالة الناقصة 

Underestimation of the variations    اإلستهانة بالتباينات داخل الجماعة 

Under‐five mortality rate   معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

Unemployment   البطالة

Unemployment benefit   إعانة البطالة

Unemployment rate of young people   معدالت البطالة لدى الشباب

Unequal access to information and technology   المعلومات نفاذ غير متساوٍ إلى تكنولوجيا

Unequal distribution of care work   توزيع أعمال الرعاية بطريقة غير متساوية

UNICEF (United Nations' Children Fund)   )اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 

United Nations agencies   وكاالت األمم المتحدة

United  Nations  Conference  on  Trade 
and Development (UNCTAD) 

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

United  Nations  Development  Fund  for  Women 
(UNIFEM) 

 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

United Nations Development Programme (UNDP)   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

United Nations Group Iraq Trust Fund 
لصندوق االئتماني للعراق التابع لمجموعة األمم المتحدة ا

 اإلنمائية
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United Nations Millennium Project   مشروع األمم المتحدة لأللفية

United  Nations  Millennium  Project  Task  Force 
on Education and Gender Equality 

  فرقة عمل مشروع األلفية التابعة لألمم المتحدة

 نية بالتعليم والمساواة بين الجنسينالمع 

United Nations specialized agencies   وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

Universal primary education   تعميم التعليم االبتدائي

Universal programme   البرنامج الشامل

Universalizing access to quality education   تعميم التعليم الجيد

Unorganized worker   العامل غير المنظم

Unpaid care work   العمل في العناية بال أجر

Unpaid work   العمل من دون أجر

Unprotected employment   العمل غير المحمي

Unremunerated work   العمل غير المأجور

UNSD   شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة

Urban/rural   الريف/ الحضر

Urbanization    تحضر

USAID   وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية

Use of violence in conflict resolution    استخدام العنف في حل المنازعات

User of data   مستخدم البيانات

Using shelters   يلجأون إلى مأوى

Using the news media and information technology     وعلم التكنلوجيا األخباراستخدام وسائط 

Usually active population   السكان النشيطون عادة

V    

Violation of human rights    انتهاكات حقوق اإلنسان

Violence against women   العنف ضد المرأة

Violence  against  women  and  multiple 
discrimination 

  لالعنف ضد المرأة والتمييز متعدد األشكا

Violence against women in armed conflict    العنف ضد المرأة في الصراع المسلح

Violence against women in the community    د المرأة في المجتمع المحليالعنف ض

Violence against women within the family    العنف ضد المرأة داخل األسرة

Violence against women perpetrated or condoned 
by the State 

  العنف ضد المرأة الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه
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Violence  in  institutional  settings  and  correctional 
facilities 

  العنف في األوضاع المؤسسية ومرافق السجون

Vocational training   التدريب المهني

Vulnerable worker   العامل المستضعف

W    

WB (World Bank)    البنك الدولي

Welfare approach    الرعاية

WHO (World Health Organization)   منظمة الصحة العالمية

Without reservation   دون أي تحفّظات

Women advocates    نشطاء ودعاة قضية المرأة

Women and Development  (WAD)    المرأة والتنمية

Women in institutions or in detention     في مؤسسات إصالحية أو في سجون  النساء المعتقالت

Women in Development (WID)    المرأة في التنمية
Women  in  Informal  Employment: Globalizing  and 
Organizing (WIEGO) 

 "ويغو"العولمة والتنظيم : النساء في العمل غير المنظم

Women in power and decision‐making   المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

Women in situations of armed conflict    النساء في أوضاع الصراع المسلح

Women mobility   قدرة المرأة على التحرك

Women’s movement    الحركة النسائية

Women Participation indicator    مؤشر المشاركة النسائية

Women participation indicator    مؤشر المشاركة النسائية

Women underrepresented   نقص في تمثيل المرأة

Women vulnerability   استضعاف المرأة 

Women’s empowerment   تمكين المرأة

Women’s role in economic development    دور المرأة في التنمية اإلقتصادية

Women‐headed household   معيشية التي ترأسها امرأةاألسرة ال

Women's Community Management Role    دور المرأة في أدارة المجتمع

Women's nongovernmental organizations (NGOs)   المنظمات غير الحكومية النسائية

Women's Productive Role    دور المرأة اإلنتاجي

Women's reproductive roles and functions    وار والوظائف اإلنجابية للمرأةاألد

Women with disabilities     النساء المعوقات
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Work   عمل

Work injury programme   برنامج إصابة العمل

Work‐ life balance   توازن بين الحياة والعمل

Worker   العامل

Worker in precarious employment   غير الثابتالعامل في اإلستخدام 

Worker in seasonal employment   العامل في اإلستخدام الموسمي

Worker in short‐term employment   العامل في االستخدام القصيراألمد

Worker not classifiable by status   العامل الذي ال يمكن تصنيف وضعه 

Worker with family responsibilities   العامل ذو المسؤوليات األسرية

Work‐family balance   التوازن بين العمل واالسرة

Workforce   القوة العاملة

Working with men    العمل مع الرجال

Workplace   مكان العمل

World Conference on Human Rights    المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان

World Food Programme ( WFP )     برنامج االغذية العالمي
World  Health  Organization  ethical  and  safety 
recommendations 

  توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باألخالق والسالمة

WTO (World Trade Organization)   منظمة التجارة العالمية

Y   

Youth employment    عمل الشباب

Youth literacy rates   معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة


