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 تقديم

 
دأب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه على اعتماد سياسة التوثيق للممارسات الفضلى في عملـه فـي جميـع 

فعلـى سـبيل المثـال تـم إعـداد .  الجوانب، وأخذ جانب التوثيق المهني للنشاطات التي يقوم بها حيزا كبيرا فـي إجـراءات العمـل
في الجهاز، ودليل النشر، ودليل تأهيـل البيانـات الخـام، ودليـل  ة وتنفيذ مسح احصائيدليل المباديء التوجيهية الدراواعتماد 

ـــة ـــر ذلـــ  مـــن ا دل ـــل المصشـــرات ارحصـــائية، وةي ـــاهيم والمصـــطلحات .  التخطـــيط الســـنوي، ودلي ـــق المف ـــة توثي وكانـــت عملي
، 4111ده عليهـا منـذ عـام والمختصرات المستخدمة في الجهاز ضمن النشاطات التي قام الجهـاز بتخصـيج جـزء مـن جهـو 

حيــت تــم فــي ذلــ  العــام إعــداد مســودة أولــى مــن دليــل المصــطلحات المســتخدمة فــي الجهــاز ليــتم اســتخدامها داخليــا  مــن قبــل 
ولكــن ومــع مــرور الوقــت وتــراكم الخبــرة لــدى الجهــاز أصــبح ال بــد مــن إعــداد معجــم معيــاري بالمفــاهيم .  الــدوائر ارحصــائية

فـي العمـل ارحصـائي الرسـمي الفلسـطيني ليـتم تعميمـه وطنيـا  السـتخدامه مـن قبـل جميـع العـاملين والمصطلحات المسـتخدمة 
في مجـال ارحصـاءات الرسـمية، سـواء فـي الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني أو العـاملين فـي الوحـدات ارحصـائية فـي 

 .الوزارات والمصسسات الحكومية ا خرى
 

المســـتخدمة فـــي الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني علـــى قائمـــة كاملـــة بجميـــع  ارحصـــائية يحتـــوي معجـــم المصـــطلحات
تم اسـتخدامها فـي الجهـاز فـي جميـع المجـاالت ارحصـائية، ومـا يـرتبط بهـا مـن مصـطلحات يـالمصطلحات ارحصـائية التـي 

متكـــامال فقـــد تـــم تضـــمين ومـــن أجـــل أن يكـــون الجهـــد .  والخـــرائط والتقســـيمات ارداريـــة والمعـــايير والجـــودة خاصـــة بالعينـــات
 .المصطلحات المستخدمة باللغتين العربية وارنجليزية

 
تأتي أهمية إعداد هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بـين 

يــــا ، ويضــــمن توحيــــد جميــــع دفتــــي كراســــة واحــــدة، ممــــا يجعــــل مــــن الســــهل التعامــــل مــــع هــــذه المصــــطلحات ورقيــــا  أو إلكترون
المصـــطلحات أينمـــا وردت فـــي نشـــرات الجهـــاز،  إضـــافة إلـــى تعميمـــه علـــى الوحـــدات ارحصـــائية فـــي الـــوزارات والمصسســـات 

 . الحكومية ا خرى الستخدام نفس المصطلحات حيثما تطلب ذل 
 

آليـة التعامـل مـع معجـم "عنـوان  تم تصميم المعجم بأسلوب سهل االسـتخدام، وتـم وضـع دليـل تعريفـي لكيفيـة اسـتخدامه تحـت
وضـمن سياسـة العمـل المتبعـة فـي الجهـاز لمواكبـة أحـدت التطـورات التكنولوجيـة، فقـد تـم نشـر المعجـم علـى ".  المصطلحات

 ". http://www.pcbs.gov.ps "الصفحة ارلكترونية للجهاز 
المسـاهمة بإضـافة خطـوة جديـدة نحـو النهـوض بارحصـاءات بشكل مسـتمر عجم وتحديثه إننا نأمل من خالل إصدار هذا الم

 .الرسمية الفلسطينية وفقا  حدت المعايير الدولية والمنسجمة مع أخالقيات الممارسات ارحصائية الجديدة
 

 
 
 

 عال عوض 5102، نيسان
 رئيس الجهاز 
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 الفصل األول
 

 مقدمة
 

ارحصـائية، فقـد ارتــأى  دراسـاتارحصــاء فـي كافـة المجـاالت ونظــرا للهميـة الكبيـرة التـي تحتلهــا ال وأهميـة نتيجـة لتزايـد دور
الجهـاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني العمـل علــى إعـداد معجـم يشــمل كافـة المصـطلحات والمفــاهيم ارحصـائية المســتخدمة 

بحيت يمكن الوصول إلى هذه المصطلحات والمفاهيم من قبل جميع العـاملين فـي مجـال .  في نشاطاته ارحصائية المختلفة
 .وةيرهم من المهتمين بسهولة ويسر العمل ارحصائي والباحثين

 
إن إنتاج إحصاءات موثوق بها محليا وعالميا يتطلب مجموعـة واسـعة مـن المعلومـات ا ساسـية حـول ارحصـاءات المنتجـة، 
وكذل  بيانات وافية عن المواضيع التي تصفها هذه ارحصـاءات، ويعتبـر معجـم المصـطلحات الموحـد عنصـر هـام وأساسـي 

ـــق عليهـــا تســـمية مـــن هـــذه المعلومـــا ـــي يطل ـــات ت والت ـــإن توحيـــدها أســـوة بالتصـــنيفات (metadata) الوصـــفيةالبيان ـــذل  ف ، ل
والمنهجيــات المتبعــة فــي تنفيــذ المســوت والدراســات يعتبــر شــرط مســبق لتوحيــد معــايير إنتــاج الــرقم ارحصــائي ورفــع مســتوى 

 .مصداقيته
 

ة حـول مصشـرات الظـواهر المختلفـة باتـت ضـرورية لرسـم السياسـات وتتضح أهمية هذا المعجم إذا علمنـا أن المقارنـات العلميـ
من قبل متخذي القرار وعلى كافة ا صعدة في عصـرنا الحـالي، سـواء كانـت هـذه المقارنـات عبـر الـزمن علـى شـكل سالسـل 

ات العلميـــة ويصـــعب إجــراء المقارنـــ.  ، أو مقارنـــات بـــين المنــاطق داخليـــا  والـــدول المختلفــة عالميـــا  (Time Series)زمنيــة 
جــراء المســوت والدراســات ارحصــائية، وفــي نفــس إ عمليــات بنوعيهــا المــذكورين إذا لــم يــتم توحيــد المفــاهيم المســتخدمة خــالل

الوقت فإن توحيد هذه المصطلحات ضمن النظام ارحصـائي الـوطني يضـمن انسـياب البيانـات بـين مكونـات النظـام بسالسـة 
الـوطني  ارحصـائي جالت ارداريـة المجمعـة مـن المصسسـات ا خـرى ضـمن النظـاموبطرق علمية، وبذل  تصـبح بيانـات السـ

 .متسقة وقابلة لالستخدام ا مثل في عملية إنتاج المصشرات ارحصائية
 

ويــأتي هــذا المعجــم ليــوفر هــذه ارمكانيــة رجــراء المقارنــات علــى صــعيد داخلــي أوال ، وذلــ  بتوحيــد المصــطلحات والمفــاهيم 
محليا عن طريق اعتماده رسميا وتعميمه علـى كافـة الوحـدات ارحصـائية فـي الـوزارات والجهـات المعنيـة المنتجـة ارحصائية 

للرقم ارحصائي في فلسطين، وعلى صعيد خارجي ثانيا ، حيت أن كافة المصطلحات والمفاهيم الواردة فيـه قـد تـم التأكـد مـن 
ن الجهــات ذات االختصــاج،  وبهــذا فــإن المعجــم سيســاهم بفعاليــة فــي انســجامها وتوافقهــا مــع المصــادر الدوليــة المعتمــدة مــ

 .إتاحة المجال للدراسات المقارنة ويعطي الرقم ارحصائي الفلسطيني مصداقية أكبر عالميا  
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 الفصل الثاني
 
 المعجمتطور 

 
فـي ( دليـل المصـطلحات والمفـاهيم ارحصـائية المسـتخدمة فـي الجهـازكـان يحمـل اسـم )تم إعداد أول نسخة مـن هـذا المعجـم 

، وقد تم تجميع كافة المصـطلحات بمسـاعدة ارحصـائيين الـذين يقومـون بإعـداد التقـارير 4111فبراير في العام  /شهر شباط 
 مـن المصـطلحاتوبسـبب دخـول الكثيـر . ارحصائية، وتم اعتماد التعريفـات بنـاء علـى أسـس علميـة وحسـب مصـدر التعريـف

، وكــذل  تطــوير بعــض التعريفــات حتــى يســتجدتحــديت المعجــم ليواكــب مــا أصــبح ال بــد مــن  منــذ ذلــ  الوقــت وتعــديل بعضــها
تـم إصـدار الطبعـة الثانيـة مـن المعجـم، حيـت تـم مراجعـة  5112وفـي عـام . تنسجم مع تل  المستخدمة دوليـا كلمـا أمكـن ذلـ 

تــم اســتخدامها فــي الجهــاز فــي الفتــرة الممتــدة بــين ارصــدارين وقــد شــار  فــي هــذا  وتجميــع كافــة المصــطلحات والمفــاهيم التــي
 .الجهازالعمل فريق مكون من مختلف اردارات العامة في 

 

بعـد دراسـة مستفيضـة للمحتـوى والعـودة للمرجعيـات والمعـايير الدوليـة، وقـد  5111صدرت الطبعة الثالثة من هذا المعجم عام 
دخلــت  ول أ 5141وفـي عــام ، 5112بعــد صـدور الطبعــة الثانيـة عــام  دخلـت لالســتخداملتــي أضـيفت بعــض المصـطلحات ا

 مواضــيع جديــدة مثــل تأضــيف 5144لعــام  وفــي الطبعــة الخامســة. مواضــيع مثــل الجــودة والمنهجيــات والمعــايير للمعجــم مــرة
ذه المجــاالت لتســهل علــى حيــت أضــيفت المصــطلحات التــي تســتخدم فــي هــ .الحكــم والديمقراطيــةموضــو  و  ،الطفــل موضــو 

 .االوصفية الخاصة بهوالبيانات المستخدم فهم السياقات وا بعاد المحددة للرقم ارحصائي الرسمي 
 

والتعامــل مــع  محــددة تــم العمــل علــى تطــوير المعجــم مــن حيــت تســكين المصــطلحات فــي موضــوعات التاليــة خــالل الســنوات
تـم توضـيح  5143وفـي طبعـة عـام  والتأكـد مـن اتسـاقها بـاللغتين وصـحة تعريفهـا،  المصطلحات المكـررة تحـت عـدة مواضـيع

دولـــي بتصـــرف الجهـــاز المركـــزي مـــن مصـــدر ، أو بتفاصـــيله دولـــيمـــن مصـــدر  كونـــه مصـــدر تعريـــف المصـــطلح مـــن حيـــت
 .لمصـطلحاسـتخدام ا بـدء سـنة بتوضيحالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  مصدرهالالحصاء الفلسطيني، أو مصطلحات 

باالضافة الى التحديثات الروتينية على المصطلحات مـن حيـت اضـافة أو حـذف أو تعـديل علـى المصـطلح  5141وفي عام 
  .تمت اضافة عنوان رئيسي تحت مسمى ا سرى والشهداء

 
مســـتمر انســـجاما مـــع سياســـة الجهـــاز الملتزمـــة بتحـــديت ا دلـــة ارحصـــائية بشـــكل  5142وتصـــدر هـــذه الطبعـــة الحاليـــة لعـــام 
اضــافة لــبعض المصــطلحات التــي وردت مــن الــدوائر حســب واحتــوت هــذه الطبعــة علــى لضــمان اتســاقها بالمعــايير الدوليــة، 

 .وحتى اعتماد هذه النسخة 5141تعديل مصطلح جديد في النصف الثاني من عام /نموذج اضافة

 
 توحيد المفاهيم

واكبة للتوسع ا فقي والرأسي في هذا المجال قام الجهاز المركزي وتمشيا مع التطور المستمر في حقل المعرفة ارحصائية وم
كـــد مـــن مراجعـــة كافـــة مصـــطلحات المعجـــم وتـــم التأب 5145مـــن المعجـــم عـــام  سادســـةالالنســـخة ضـــمن لإلحصــاء الفلســـطيني 

 .المعايير الدوليةمع اتساقها 
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تقرير وتوصيات االجتما  الثالت لفريق عمل توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات المستخدمة في التعدادات  نضم
 العربية الدول بجامعةوالمسوت ا سرية والسجالت السكانية المنعقد في مقر ا مانة العامة 

فاهيم والتصنيفات ارحصائية داخليا أوصى المجتمعون بضرورة توحيد المنهجيات والم  23-2007/10/25نخالل الفترة م
 .صعيد عربي على طريق الوصول لالنسجام مع المعايير الدولية إحصائيا علىعلى نطاق الدولة نفسها وكذل  توحيدها 

  
بعـد زيارتهـا للمصسسـات العاملـة فـي مجـال إنتـاج ( CFG)أوصت بعثة التقييم التابعة لمجموعة التمويل الرئيسـية للجهـاز  كما

الرقم ارحصائي في فلسطين بضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات ارحصائية في ا راضي الفلسطينية، بهدف 
ة إنتــاج الــرقم ارحصــائي بجــودة ومصــداقية عاليــة والمرتكــز علــى معــايير موحــدة والــذي يعتبــر أســاس  ي خطــط تنمويــة قائمــ

 . على مقاربات علمية
 

فــي مبنــى الجهــاز برئاســة دولــة رئــيس الــوزراء  31/41/5110وفــي االجتمــا  الثــامن للمجلــس االستشــاري والــذي عقــد بتــاري  
الدكتور سالم فياض، وكخطوة أخرى عززت التوجه لتوحيـد المفـاهيم والمصـطلحات فـي ا راضـي الفلسـطينية أوصـى سـيادته 

لمعــايير المتبعـة فــي الجهــاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني وتعميمهــا علـى الجهــات المختلفــة ذات بضـرورة توحيــد المفـاهيم وا
 .العالقة بإنتاج واستخدام الرقم ارحصائي في دولة فلسطين

 

بضـرورة تعمـيم وتوحيـد ا دلـة  44/16/5111  توجـت هـذه المسـاعي والجهـود بصـدور قـرار عـن مجلـس الـوزراء بتـاري  وقـد
علــى توحيــد المصــطلحات والمفــاهيم والتصــنيفات س المجلــحصــائية فــي ا راضــي الفلســطينية حيــت صــادق والتصــنيفات ار

ارحصائية فـي المصسسـات المنتجـة للـرقم ارحصـائي فـي ا راضـي الفلسـطينية والمقدمـة مـن قبـل الجهـاز المركـزي لإلحصـاء 
، معجـم (النظـام المنسـق)تصنيف التجارة الخارجية تصنيف النشاط االقتصادي،   والتي تشمل التصنيف المهني، الفلسطيني،

، وقد تم تعديل هذا القرار بعد ذل  خالل عام لإلحصاء الفلسطيني المركزيالمصطلحات ارحصائية المستخدمة في الجهاز 
قم الــــر أو إنتــــاج /التــــزام الــــوزارات والمصسســــات الوطنيــــة ذات العالقــــة باســــتخدام و ضــــرورة علــــى مجــــددا ليــــتم التأكيــــد 5143

  ارحصائي بمحتويات المعجم وتحديثاته
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 االختصاراتقائمة 
 

 :ورد في المعجم بعض االختصارات لمصادر المصطلحات وهي

 اسم المصدر بالعربية االختصار

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

UNESCO  (اليونسكو)منظمة ا مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

UN المتحدة ا مم 

ITU االتحاد الدولي لالتصاالت 

SNA  القومية  الحسابات نظام  

PCBS لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجهاز 

UNSD شعبة ارحصاء التابعة للمم المتحدة 

WHO الصحة العالمية منظمة 

ECE وروبا االقتصاديةتصنيف اللجنة  نظام  

ILO العمل الدولية منظمة 

UN/WTO منظمة السياحة العالمية/ االمم المتحدة 

IMF صندوق النقد الدولي 
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 الفصل الثالث

 
 آلية التعامل مع المعجم

 

لكترونيــا ، وتــم توزيــع المصــطلحات حســب المجــال والموضــو  الجــدول التــالي يســاعد و   .يتــوفر معجــم المصــطلحات ورقيــا  واا
 .في كيفية التعامل مع المعجم

 

 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال

 4141 المعاينة 01   مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة

 4142 المعايير 
 4151 الجودة

 مصطلحات اقتصادية
 

 4241 الحسابات القومية 02

 4242 ميزان المدفوعات

 4251 التجارة الخارجية

 4252 ا سعار وا رقام القياسية

 4231 وارنشآءات المنشآت

 4232 النقل
 4211 االتصاالت

 مصطلحات جغرافية وبيئية
 

 5141 السياحة 51

 5142 المسكن وظروف السكن

 5151 البيئة

 5152 المياه

 5131 الطاقة

 5132 استعماالت ا راضي
 5111 الزراعة

 سكانية واجتماعيةمصطلحات 
 

 5241 السكان 52

 5242 العمل

 5251 العلم والتكنولوجيا
 5252 معايير المعيشة

 5231 التعليم والثقافة

 5232 الصحة

 5211 ا من والعدالة

 5212 المرأة والرجل
 5221 الطفل

 5222 الحكم والديمقراطية
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 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال

 والخرائطمصطلحات التقسيمات اإلدارية 
 

 3141 الخرائط 51

 3142 تقسيمات إدارية

 التعداد والسجالت المركزية  مصطلحات
 

 3241 السجالت المركزية 52

 3242 التعداد
 1141 ا سرى والشهداء 61 مصطلحات األسرى والشهداء

 
خانـات، تمثـل الخـانتين ا ولـى والثانيـة المجـال والخـانتين الثالثـة والرابعـة مخصصـتان للموضـو   7يتكون رمـز المصـطلح مـن 

، وقــد تــم إعــداد المعجــم بصــورة تســمح بإضــافة للمصــطلحالــرقم المتسلســل  الــى داخــل المجــال، والخانــات الــثالت ا خيــرة تشــير
 .مواضيع جديدة داخل المجال أو مصطلحات جديدة داخل نفس الموضو 

 
 :مثال

وموضـو  المعاينـة حامـل ( 41)يشير من اليسار لليمين إلى مجال المعاينة والمعايير والجـودة الـذي رمـزه ( 4141411)الرمز 
المعاينــة داخــل المجــال وهــو ورمــز موضــو  ( 41)حيــت يتكــون مــن رمــز مجــال المعاينــة والمعــايير والجــودة ( 4141)الرمــز 

لإلشـارة إلـى المصـطلح رقـم ( 411)المتسلسـل للمصـطلح حيـت تبـدأ بـالرقم  الرقموالخانات الثالثة من اليمين تشير الى ، (41)
وبالتــالي فــإن مجــرد معرفــة رمــز المصــطلح يعطــي معلومــات عــن مجــال (. أثــر التصــميم)وهــو مصــطلح  فــي الموضــو ( 4)

وأيضــا تــم ترتيــب المصــطلحات داخــل كــل  .داخــل المعجــموموضــو  المصــطلح وترتيــب المصــطلح داخــل الموضــو  وبالتــالي 
 .أبجديا  موضو  
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 Chapter Four الفصل الرابع
  

 Glossary of Statistical Terms معجم المصطلحات اإلحصائية
  

 Sampling, Standards and Quality Terms 1.4 مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة 0.6
 

المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

 Sampling Terms  0101: مز الموضوعر  مصطلحات المعاينة 

 أثر التصميم 4141411 المعاينة 41

(DEFF) 

Design Effect  محســوبة مــن عينــة المسـح وهــي حاصــل قســمة قيمـة
التبــاين للمتغيـــر قيــد االهتمـــام ضــمن تصـــميم العينـــة 
الحـــــالي علـــــى التبـــــاين فـــــي حالـــــه العينـــــة العشـــــوائية 

 .البسيطة لنفس حجم العينة 

It is a survey statistic computed as 

the quotient of the variability in 

the parameter estimate of interest 

resulting from the sampling design 

and the variability in the estimate 

that would be obtained from a 

simple random sample of the same 

size. 
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هــو تحيــز فــي القــيم االحصــائية الــذي يحــدت عنــدما  Coverage Error أخطاء الشمول  4141411 المعاينة 41
ال يكــون مجتمــع الهــدف متوافــق مــع المجتمــع الــذي 
تــم ســحب العينــة منــه وهــذا يحــدت بســبب ان اطــار 
 المعاينة ةير مكتمل نتيجة عيوب في جمع البيانات

حيــت ينــتب بســبب نقــج الشــمول وزيــادة الشــمول و  
نقـــج الشـــمول يحـــدت عنـــدما يكـــون هنـــا  عناصـــر 

بينمـا زيـادة الشـمول  افي مجتمـع الهـدف تـم اسـتثناصه
عنــــدما يكــــون هنــــا  وحــــدات تــــم اضــــافتها للمجتمــــع 

 بشكل خاطئ 

Coverage error is a bias in a 

statistic that occurs when the 

target population does not 

coincide with the population 

actually sampled. The source of 

the coverage error may be an 

inadequate sampling frame or 

flaws in the implementation of the 

data collection. Coverage error 

results because of undercoverage 

and overcoverage. 

Undercoverage occurs when 

members of the target population 

are excluded. Overcoverage occurs 

when units are included 

erroneously.  
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

االطــار يتضــمن قائمــة بكــل الوحــدات المعروفــة فــي  Sampling Frame المعاينة إطار 4141412 المعاينة 41
المجتمع في حالة المسح بالعينة يمثل االطار قائمـة 

 .بكل مجتمع الهدف والذي سيتم سحب عينة منه 

The frame consists of a list of all 

the known units in the 

universe,.For a sample survey, the 

frame represents a list of the target 

population from which the sample 

is selected. 
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 اعادة المقابلة 4141413 المعاينة 41
 

Re Interview   بالمســتجيب تــتم اعــادة المقابلــة عنــدما يــتم االتصــال
اول مـــرة ويـــتم ذلــــ  مـــن خـــالل شــــخج اخـــر ةيــــر 
الشخج الذي زار المستجيب في المرة االولـى ويـتم 

 .استيفاء نفس االستمارة او جزء منها 

A reinterview occurs when an 

original respondent is recontacted 

by someone from a survey 

organization usually not the 

original interviewer and some or 

all of the original questions are 

asked again. 
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البيانات الوصفية  4141414 المعاينة 41
لعملية جمع 

 (الباراداتا )البيانات

Paradata  الباراداتــا تحتــوي علـــى معلومــات حـــول عمليــة جمـــع
عـــدد مـــرات ،فتـــرة المســـح )البيانـــات االساســـية مثـــل 

 (.ال ...،رجو  لوحدة المعاينة ال

Paradata, contains information 

about the primary data collection 

process (e.g., survey duration 

,number of call backs,…etc). 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 
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Paul J. Lavrakas, 
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تقدير التحيز او تحيز المعاينة هو الفرق بين القيمة  Estimation Bias التحيز 4141415 المعاينة 41
 .المتوقعة للتقدير والقيمة الحقيقية للمجتمع 

Estimation bias, or sampling bias, 

is the difference between the 

expected value, or mean of the 

sampling distribution, of an 

estimator and the true value of the 

population parameter.   

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

تصميم العينة هو االطار للعمـل او خارطـة الطريـق  Sample Design العينة تصميم 4141416 المعاينة 41
 . والتي يقوم عليها اساس اختيار عينة المسح

A sample design is the framework, 

or road map, that serves as the 

basis for the selection of a survey 

sample 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

التبـــاين هـــو عبـــارة عـــن التشـــتت بـــين مجموعـــة مـــن   Variance التباين 4141412 المعاينة 41
 .المشاهدات

Variance refers to the degree of 

variability (dispersion) among a 

collection of observations.  

  

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

توزيـــــع العينـــــة علـــــى طبقـــــات مصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Optimum Allocation ا مثل التوزيع 4141410 المعاينة 41
  .وتباينها والتكلفةالتصميم حسب حجم الطبقة  

 It refers to the distribution of the 

sample across strata by strata size,  

variance and cost. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

العينـــــة علـــــى طبقـــــات  توزيـــــعمصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Equal Allocation المتساوي التوزيع 4141411 المعاينة 41
 .التصميم بالتساوي

It refers to the distribution of  the 

sample across strata equality. 
 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

المتناسب مع  التوزيع 4141441 المعاينة 41
 الحجم

Proportional 

Allocation 
توزيـــــع العينـــــة علـــــى طبقـــــات مصـــــطلح يشـــــير إلـــــى 
 .في المجتمع الكلي الطبقةالتصميم حسب نسبة  

It refers to the distribution of the 

sample across strata by percentage 

of strata size in population. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

، ويسـتخدم تقـدير المصشـر لتبـاينالجذر التربيعـي  هو Standard Error المعياري الخطأ 4141444 المعاينة 41
كمقيــاس الخــتالف التقــديرات مــن خــالل العينــة عــن 

 .قيمة التقدير

It refers to a measure of the extent 

to which estimates from various 

samples differ from the expected 

value, and it is computed as the 

square root of the variance. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

بـين قيمـة الخطـأ المعيـاري وقيمـة التقـدير  النسـبة هو Relative Error النسبي الخطأ 4141445 المعاينة 41
 .هنفس

It refers to the ratio between the 

standard error and the estimate 

value from the data. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 It refers to the margin of error .تقدير المصشر أثناءالمسموت به  لخطأهو ا Margin of  Error الهامشي الخطأ 4141443 المعاينة 41

when estimating the indicator. 
 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

العينة بعض العناصر ةير خطأ ناتب عن تضمين  Over-Coverage زيادة الشمول 4141441 المعاينة 41
الموجودة على أرض الواقع، وتنشأ حالة زيادة 
الشمول من وجود عناصر ال تنتمي للمجتمع 
الهدف ضمن ارطار ومن وحدات تنتمي لهذا 

 .المجتمع ولكنها تظهر أكثر من مرة في ارطار

Error due to the inclusion in the 

sample of elements that do not 

belong there, Over-coverage arises 

from the presence in the frame of 

units not belonging to the target 

population and of units belonging 

to the target population that appear 

in the frame more than once. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

يشــــير مصــــطلح التغطيـــــة أو الشــــمول إلــــى وصـــــف  Coverage (التغطية)الشمول  4141442 المعاينة 41
ا بعاد الرئيسية لعملية ترسيم ارحصاءات المنتجة، 
مثل القطا  الجغرافي، والمصسساتي، قطا  ارنتاج، 
القطـا  االقتصــادي، الصــناعي، المهــن، المعــامالت 
وةيرهــا، كمــا يشــير لإلســتثناءات وارســتبعادات ذات 
الصــــلة، مصــــطلح الشــــمول يصــــف مجــــال البيانــــات 

 .المجمعة وليس خصائج المسح ارحصائي

The term "coverage" encompasses 

the descriptions of key dimensions 

delimiting the statistics produced, 

e.g. geographical, institutional, 

product, economic sector, 

industry, occupation, transaction, 

etc., as well as relevant exceptions 

and exclusions. The term 

Coverage describes the scope of 

the data compiled, rather than the 

characteristics of the survey. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، صفيةالبيانات الو 

8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

 عبء االستجابة 4141446 المعاينة 41
 

Respondent Burden  

 
التـــي يلمـــس منهـــا المســـتجيب الصـــعوبة  هـــو الدرجـــة

او اضـــــاعة  (المســـــح)مـــــن مشـــــاركته فـــــي المشـــــرو  
الوقـــت او الشـــعور بالضـــغط وهـــو مـــا يعـــرف بعـــبء 

 .على المستجيب 

The degree to which a survey 

respondent perceives from  

participation in a survey research 

project as difficult, time 

consuming, or emotionally 

stressful is known as respondent 

burden. 

. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 
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يـــتم  ارحصـــائيمـــن المجتمـــع  جزئيـــة مجموعـــةهـــي  Sample العينة 4141442 المعاينة 41
 .اختيارها حسب معايير معينة

It is a subset from the statistical 

population to be selected by 

certain criteria. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

باحتمال   العينة 4141440 المعاينة 41
 متناسب مع الحجم

Sampling with 

probability 

proportional to size 

هي العينة التي يكون احتمال ظهور كل وحدة 
 .معاينة في العينة يتناسب مع حجم الوحدة

It is  the sample that has  

probability of selection for each 

unit  proportional to the size of the 

unit. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

عينة تصمم باختيار وحدات من المجتمع بعد  Stratified Sample العينة الطبقية 4141441 المعاينة 41
مجموعات بحيت تكون كل مجموعة تقسيمه إلى 

 .متجانسة وتسمى طبقة

Divide the frame into groups, 

where each group is homogenous,  

the group called stratum.  

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

العينة العشوائية  4141451 المعاينة 41
 البسيطة

Simple Random 

Sample 
هي طريقة الختيار وحدات من المجتمع بحيت 

 .تكون فرصة االختيار للوحدات متساوية
It is a method of selecting n units 

from the population units  N  and 

each unit has equal chance of 

being drawn. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

من  مجموعات جزئيةمصطلح يشير إلى اختيار  Cluster Sample العينة العنقودية 4141454 المعاينة 41
المجتمع يحتوي كل منها على عدد من المفردات 
تكون فيها مجموعة المفردات عنقودا، ومفردات 

 .العنقود قد ال تكون متجانسة داخل الطبقة

It is a concept refers to the 

selection of subgroup from the 

total population, so that each of 

them contains a number of units 

and give a cluster, the units of the 

cluster not homogenous inside the 

strata . 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 العينة المثبتة  4141452 المعاينة 41
 

Panel Sample  هي العينة التي يتم استخدام وحداتها او المستجيبين
 (.تسمى كل دورة موجة )فيها لمرتان او اكثر 

A panel refers to a survey sample 

in which the same units or 

respondents are surveyed or 

interviewed on two or more 

occasions (waves). Panels can give 

information about trends . 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
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Encyclopedia of 
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 أنوا تحتوي على اكثر من نو  من  التي العينةهي  Complex Sample المركبة العينة 4141453 المعاينة 41
 .العينات

It refers to the sample which is 

selected using two or more types 

of samples. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

 Area Probability العينة المساحية 4141454 المعاينة 41

Sample  
العينة االحتمالية المساحية هي التي يتم فيها سحب 

 . عينة مناطق جغرافية معروفة االحتماالت

An area probability sample is one 

in which geographic areas are 

sampled with known probability. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 
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 العينة المنتظمة 4141455 المعاينة 41
 

Systematic Sampling  العينة المنتظمة هي طريقة عشوائية الختيار عينة
وذل  من خالل ايجاد فترة ثابتة الختيار عينة من 

 .وحدات اطار المعاينة 

Systematic sampling is a random 

method of sampling that applies a 

constant interval to choosing a 

sample of elements from the 

sampling frame. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 Self-Weighting العينة الموزونة ذاتيا 4141456 المعاينة 41

Sample 
هـي العينـة الموزونــة علـى الطبقــات بطريقـة متناســبة 
مع حجم الطبقة بحيت يـتم سـحب العينـة ضـمن كـل 

 .طبقة بطريقة عشوائية بسيطة أو منتظمة

The sample allocation is 

proportional allocation on strata 

and the selection of sample is 

simple or systematic random 

sample in each stratum. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 Non-Probability العينة ةير االحتمالية 1010127 المعاينة 41

Sample 
هـــي العينـــة التـــي يكـــون اختيـــار وحـــداتها قـــائم علـــى 

العشـــوائية، مثـــل اختيـــار عامـــل آخـــر ةيـــر الفرصـــة 
الوحــــدات المناســــبة أو المتاحــــة، اختيــــار قــــائم علــــى 

 .خبرات سابقة أو على حكم الباحت

A sample in which the selection of 

units is based on factors other than 

random chance, e.g. convenience, 

prior experience or the judgment 

of a researcher. 

وستات، تقييم الجودة في يور 
المصطلحات، : مجال ارحصاء

مجموعة عمل، لوكسمبورغ 
8002 

Eurostat, 

"Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary", Working 

Group, 

Luxembourg, 

October 2003 

االرتباط  معامل 4141458 المعاينة 41
 الداخلي

Interclass Correlation 

Coefficient 
     وحـدات مجتمـع الدراسـة فـي تجـانسمـدى  قيـاسهو 

 .العناقيد
It refers to the measure of 

homogeneity of study population 

units within clusters. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

فشل في شمول الوحدات الالزمة  في ارطار ، مما  Under-Coverage نقج الشمول 4141459 المعاينة 41
 .يصدي لعدم توفر المعلومات حول هذه الوحدات

Failure to include required units in 

the frame, which results in .The 

absence of information for those 

units. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

التـــي تخضـــع لعمليـــة اختيـــار مـــن كافـــة  الوحـــدة هـــي Sampling Unit المعاينة وحدة 4141430 المعاينة 41
 .وحدات المجتمع

It is the units making up the 

sampling frame for the first stage 

of a multistage sample. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 It refers to the reciprocal of the .العنصر في العينة اختياراحتمال  مقلوبهو  Weight الوزن 4141431 المعاينة 41

probability of selection. 
 -المعاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

  Standards Terms 0102: رمز الموضوع المعاييرمصطلحات 

 -بيانات إحصائية يتم جمعها حول وحدة مفردة Statistical Microdata جزئيةبيانات احصائية  4142411 المعايير 41
 .وحدة إحصائية

An observation data collected on 

an individual object - statistical 

unit. 

OECD ، المصطلحات معجم
 2007، ارحصائية

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

البيانـــات وةيرهـــا مـــن الوثـــائق التـــي تصـــف ا شـــياء  Metadata البيانات الوصفية 4142414 المعايير 41
 .بطريقة رسمية

Data and other documentation that 

describes objects in a formalized 

way. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

البيانات الوصفية  4142415 المعايير 41
 ارحصائية

Statistical Metadata هي بيانات وصفية تصف البيانات ارحصائية. Metadata describing statistical 

data. 
OECD معجم المصطلحات ،

 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

بيانات إحصائية يتم الحصول عليها عن طريق  Statistical Macrodata كلية احصائية بيانات 4142413 المعايير 41
التجميع الهادف للبيانات ارحصائية الجزئية باتبا  

 .منهجية إحصائية محددة

An observation data gained by a 

purposeful aggregation of 

statistical microdata conforming to 

statistical methodology. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

عملية تحويـل المعلومـات النصـية الخاصـة بمشـاهدة  Coding الترميز 4142411 المعايير 41
لهـــذه ( القيمـــة)يحـــدد الفئـــة الصـــحيحة  مـــا إلـــى رمـــز

 المشاهدة

Refers to the transformation of a 

textual information about an 

observation into a code which 

identifies the correct category 

(value) for that observation 

معجم ا مم المتحدة، 
 8000، مصطلحات التصنيفات

UN Glossary of 

Classification Terms, 

2000 

 

تســــــــــمية منتظمــــــــــة للشــــــــــياء أو نظــــــــــام أســــــــــماء أو  Nomenclature التسميات 4142412 المعايير 41
مصــــــطلحات للشــــــياء، فــــــي التصــــــنيف التســــــميات 

 .تتعامل مع تسميات منتظمة للفئات أو العناصر

A systematic naming of things or a 

system of names or terms for 

things.In classification, 

nomenclature involves a systemic 

naming of categories or items. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

تصنيف االستهال   4142416 المعايير 10
 الفردي حسب الغرض

classification of 

individual 

consumption by 

purpose  
)COICOP( 

ــــــف كــــــال االســــــتهال   هــــــو تصــــــنيف يســــــتخدم لتعري
وارنفاق الفردي من جهة واالستهال  الفردي الفعلي 

 .من جهة أخرى

It is a classification used to 

identify the objectives of both 

individual consumption 

expenditure and actual individual 

consumption. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

التصنيف الصناعي  4142412 المعايير 41
المعياري الدولي لكافة 
 ا نشطة االقتصادية

International Standard 

Industrial 

Classification 

(ISIC) 

هذا التصنيف هو المعيار الدولي لتصنيف ا نشطة 
هــــو  منــــه والغــــرض الرئيســــي. جــــةاالقتصــــادية المنت  

تــــوفير مجموعــــة قياســــية مــــن ا نشــــطة االقتصــــادية 
 ات التــينشــاطلوفقــا ل لمنشــآتحتــى يمكــن تصــنيف ا

 .اقوم بهت

It is the United Nations 

International Standard Industrial 

Classification of All Economic 

Activities. This classification is the 

international standard for the 

classification of productive 

economic activities. The main 

purpose is to provide a standard set 

of economic activities so that 

entities can be classified according 

to the activity they carry out. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

التصنيف المعياري  4142410 المعايير 41
 الدولي للمهن

International Standard 

Classification of 

Occupations (ISCO) 

الفعليــة والمحتملــة  ميصــنف ا شــخاج وفقــا لعالقــته
، تصــــنف الوظــــائف حســــب ا عمــــال وظــــائفالمــــع 

المنجـــزة أو التـــي ســـيتم إنجازهـــا، المعيـــار ا ساســـي 
لتصــــنيف النظـــــام لمجموعــــات رئيســـــية وفرعيــــة هـــــو 
مســـــــتوى المهـــــــارات والتخصـــــــج المطلـــــــوب لتنفيـــــــذ 
ا عمـــــــال والمهـــــــام المتعلقـــــــة بالمهنـــــــة، مـــــــع وجـــــــود 

ون مجموعــــــــات رئيســــــــية منفصــــــــلة لكبــــــــار المشــــــــرع
 .والمسصولون والمدراء وللقوات المسلحة

It is classifies persons according to 

their actual and potential relation 

with jobs. Jobs are classified with 

respect to the type of work 

performed or to be performed. The 

basic criteria used to define the 

system of major, sub-major, minor 

and unit groups is the “skill” level 

and “skill specialization” required 

to carry out the tasks and duties of 

the occupations, with separate 

major groups for “Legislators, 

senior officials and managers” and 

for “Armed forces”   

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

التصنيف المعياري  4142411 المعايير 41
 العالمي للتعليم

Classification of 

Education (ISCED) 
يســـتخدم هــــذا التصــــنيف لتعريــــف مســــتويات وحقــــول 

 .التعليم
The International Standard 

Classification of Education 

(ISCED-97) is used to define the 

levels and fields of education. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

مجموعة من المشاهدات المنفصلة، الشـاملة تسـتبعد  Classifications التصنيفات 4142441 المعايير 41
المشـاهدات ا خـرى والتـي قـد تـرتبط بواحـد  كل منها

ـــــرات لتقـــــاس فـــــي ترتيـــــب و ـــــر مـــــن المتغي أو /أو أكث
 .عرض البيانات

A set of discrete, exhaustive and 

mutually exclusive observations, 

which can be assigned to one or 

more variables to be measured in 

the collation and/or presentation of 

data. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

التابعة  المشاهدات كافةعلى  تنفذدراسة استقصائية  Census التعداد 4142444 المعايير 41
 .مجال محددلمجموعة سكانية معينة أو 

A survey conducted on the full set 

of observation objects belonging 

to a given population or universe. 

مصطلحات االمم المتحدة،  
البيانات الوصفية ارحصائي، 

 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

 Administrative السجالت اردارية 4142445 المعايير 41

Records 
المجمعة من خالل مصدر خارجي عن البيانات 

 .المصسسات ارحصائية

The data collected  by sources 

external to statistical offices. 
مصطلحات االمم المتحدة،  

البيانات الوصفية ارحصائي، 
 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

السلسـلة الزمنيــة مجموعــة مـن المشــاهدات المنتظمــة  Time Series السالسل الزمنية 4142443 المعايير 41
حســب فتــرات زمنيــة متعاقبــة لخصــائج كميــة حــول 
ظـــاهرة مفـــردة أو مجموعـــة ظـــواهر، ةالبـــا مـــا تكـــون 

 .هذه الفترات الزمنية متباعدة بشكل متساوي

A time series is a set of regular 

time-ordered observations of a 

quantitative characteristic of an 

individual or collective 

phenomenon taken at successive, 

in most cases equidistant, periods / 

points of time. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

هـــو عنصـــر مـــن البيانـــات ارحصـــائية يمثـــل بيانـــات  Statistical Indicator ارحصائي المصشر 4142444 المعايير 41
إحصــــــــائية فــــــــي وقــــــــت وزمــــــــان محــــــــددين إضــــــــافة 

 .لخصائج أخرى

A data element that represents 

statistical data for a specified time, 

place, and other characteristics. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

معينة  مشاهداتحول خصائج مجموعة  قالتحق Survey المسح ارحصائي  4142442 المعايير 41
هذه  مجتمع عن طريق جمع البيانات من عينة من

تقدير خصائصها من خالل بوذل   المشاهدات
 .حصائيةار اتمنهجيلل المنهجيستخدام اال

An investigation about the 

characteristics of a given 

observations by means of 

collecting data from a sample of 

that society of observations and 

estimating their characteristics 

through the systematic use of 

statistical methodology. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

 A word or phrase used to .مفهومل محددة كلمة أو عبارة تستخدم لتسمية Term مصطلح 4142446 المعايير 41

designate a concept. 
مصطلحات االمم المتحدة،  

البيانات الوصفية ارحصائي، 
 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

المعايير ارحصائية  4142442 المعايير 41
 الدولية

International 

Statistical Standard 
مجموعــة شــاملة مــن المبــاده التوجيهيــة ارحصــائية 
ــــــة والتوصــــــيات فــــــي حقــــــل ارحصــــــاء التــــــي  العالمي

التــي تعمــل مــع وضــعت مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
 .المصسسات الوطنية

The comprehensive set of 

international statistical guidelines 

and recommendations that have 

been developed by international 

organizations working with 

national agencies. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

المعيار الخاج لنشر  4142440 المعايير 41
 البيانات

Special Data 

Dissemination 

Standard, SDDS 

معيـــار لنشـــر البيانـــات تـــم إنشـــاصه مـــن قبـــل صـــندوق 
ررشـاد ا عضـاء التـي لـديها ، أو التـي النقد الدولي 
الدوليـة لوصـول إلـى أسـواق رأس المـال لقد تسعى ، 

االقتصــــادية  ارحصــــائية تــــوفير البيانــــات كيفيــــة فــــي
وافتـــــتح التســـــجيل فـــــي المعيـــــار . والماليـــــة للجمهـــــور
 .4116 لالخاج في أبري

Standard for data dissemination 

established by the International 

Monetary Fund to guide members 

that have, or that might seek, 

access to international capital 

markets in the provision of their 

economic and financial data to the 

public. Subscription to the SDDS 

was opened in April 1996. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

المعيار العام لنشر  4142441 المعايير 41
 البيانات

General Data 

Dissemination 

System, GDDS 

البلدان ا عضاء فـي  امن خاللهتقوم عملية منظمة 
االلتزام طوعـا لتحسـين نوعيـة بـصـندوق النقـد الـدولي 

البيانــــات التــــي تنتجهــــا وتنشــــرها نظمهــــا ارحصــــائية 
ـــــــل  ـــــــة احتياجـــــــات تحلي ـــــــل لتلبي ـــــــى المـــــــدى الطوي عل

 .االقتصاد الكلي

A structured process through 

which member countries of the 

International Monetary Fund 

commit voluntarily to improving 

the quality of the data produced 

and disseminated by their 

statistical systems over the long 

run to meet the needs of 

macroeconomic analysis. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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 بالعربية
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يعتبـــر المفهـــوم وحـــدة مـــن المعرفـــة تنشـــأ مـــن خـــالل  Concept المفهوم 4142451 المعايير 41
 .مجموعة فريدة من الخصائج

A concept is a unit of knowledge 

created by a unique combination 

of characteristics. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

إحصـــائيا تعتبـــر . هـــي طريقـــة منظمـــة لحـــل مشـــكلة Methodology المنهجية 4142454 المعايير  41
 مجموعــة مــن طــرق البحــت والتقنيــات المطبقــة علــى

 .مجال معين من الدراسة

It is a structured approach to solve 

a problem. Statistically: It is a set 

of research methods and 

techniques applied to a particular 

field of study. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

  Quality Terms 0151: رمز الموضوع مصطلحات الجودة

تـــــالصم ارحصـــــاءات المتجمعـــــة بمنهجيـــــات مختلفـــــة  Coherence (للبيانات)ارتساق  4151411 الجودة 41
 .و ةراض متعددة فيما بينها

Adequacy of statistics to be 

combined in different ways and 

for various uses. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

ا نظمـــة وأطـــر العمـــل المســـتخدمة داخـــل المصسســـة  Quality Management إدارة الجودة 4151414 الجودة 41
 .ردارة جودة المنتجات ارحصائية والعمليات فيها

Systems and frameworks in place 

within an organization to manage 

the quality of statistical products 

and processes. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

.مدى توفر جميع ارحصاءات الالزمة Completeness كتمالار 4151415 الجودة 10  The extent to which all statistics 

that are needed are available. 
 يوروستات، 

مجال  في تقييم الجودة 
. المصطلحات: ارحصاء

 8002 .لوكسمبورغ

Eurostat,  

Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary.  

Luxembourg 2003 

إمكانية الوصول  4151413 الجودة 41
 والوضوت

Accessibility and 

Clarity 

 

السهولة والظروف التي يتم : مكانية الوصولإ
.الحصول على المعلومات ارحصائية وفقا لها  

 
بيئة المعلومات المتعلقة بالبيانات، من : الوضوت

حيت إرفاقها ببيانات وصفية مناسبة، وشروحات 
مثل ا شكال البيانية والخرائط ، وكذل  من حيت 

.ت حول جودة هذه البياناتتوفر المعلوما  
 
 
 

Accessibility: The ease and 

conditions under which statistical 

information can be obtained. 

 

Clarity: The data’s information 

environment whether data are 

accompanied with appropriate 

metadata, illustrations such as 

graphs and maps, whether 

information on their quality also 

available. 

مصطلحات ا مم المتحدة،  -
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 
 

 يوروستات، تقييم الجودة في -
وثائق : ارحصاء مجال
تعريف الجودة في  -المنهجية 

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8002 

- UN, Metadata 

Common 

Vocabulary. 2009.   

 
- Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

 Something sought or aimed for .ةبالجود عالقةشيء مبتغى أو نهدف لتحقيقه ذو  Quality Objective أهداف الجودة 4151411 الجودة 41

related to quality. 
م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 

آيزو  :مفرداتو أساسيات 
 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

الســـــتعراض ومراجعـــــة  المتبعـــــة ا ســـــاليب الرئيســـــية Verification التثبت من البيانات  4151412 الجودة 41
، أو التحقــق مــن دقــة البيانــات  لبيانــات ارحصــائيةا

 .المنشورة

Principal methods to review, audit, 

or verify the accuracy of the 

disseminated data. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، الوصفيةالبيانات 

8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

ركز على زيادة القدرة على يجزء من إدارة الجودة  Quality Improvement تحسين الجودة 4151416 الجودة 41
.متطلبات الجودة تحقيق  

Part of quality management focused 

on increasing the ability to fulfill 

quality requirements. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

 Quality Planning تخطيط الجودة 4151412 الجودة 41

 
إدارة الجودة يركز على وضع عبارة عن جزء من 

أهداف الجودة وتحديد العمليات التنفيذية الضرورية 
.والموارد ذات العالقة وذل  لتحقيق أهداف الجودة  

Part of quality management focused 

on setting quality objectives and 

specifying necessary operational 

processes and related resources to 

fulfill the quality objectives. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

مصــطلح يشــير إلــى التقيــيم الشــامل لجــودة البيانــات  Quality Assessment تقييم الجودة 4151410 الجودة 41
ارحصــــــــائية والمعتمـــــــــد علــــــــى مرجعيـــــــــات الجـــــــــودة 

وهــذا قــد يشــمل تقيــيم عمليــة الجــودة عــن . المعياريــة
طريـــق إعطـــاء النقـــاط أو الـــدرجات، وعمليـــة إعطـــاء 
النقــــاط للجــــودة يمكــــن أن تكــــون بمقيــــاس نــــوعي أو 

 .كمي

A concept refers to the overall 

assessment of data quality, based 

on standard quality criteria. This 

may include the result of a scoring 

or grading process for quality. 

Scoring may be quantitative or 

qualitative. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

 Quality توثيق الجودة 4151411 الجودة 41

Documentation 
مصــطلح يشــير إلــى توثيــق أســاليب ومعــايير عمليــة 
تقييم جودة البيانات، القائمة على مرجعيات معياريـة 

، الدقـــة، (الصـــلة بالمواضـــيع)ا هميـــة : للجـــودة مثـــل
الموثوقيــــــة، وحســــــن التوقيــــــت، وااللتــــــزام بالمواعيــــــد، 
ــــــــة،  وســــــــهولة الوصــــــــول والوضــــــــوت وقابليــــــــة المقارن

 .االتساق، واالكتمال

A concept refers to documentation 

on methods and standards for 

assessing data quality, based on 

standard quality criteria such as 

relevance, accuracy and reliability, 

timeliness and punctuality, 

accessibility and clarity, 

comparability, coherence, and 

completeness. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

ــــــع ا نشــــــطة المنتظمــــــة  Quality Assurance توكيد الجودة 4151441 الجودة 41 مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى جمي
لهــا المطبقـــة والتــي يمكـــن تنفيــذها لتـــوفير والمخطــط 

الثقــــــة بــــــأن العمليــــــة ســــــتلبي متطلبــــــات المخرجــــــات 
ارحصـائية، وهـذا يشــمل تصـميم بـرامب إدارة الجــودة 
ووصــــف عمليـــــة التخطـــــيط وجدولــــة العمـــــل وتكـــــرار 
التحـــديثات علـــى الخطـــط وبـــاقي الترتيبـــات ارداريـــة 

 .لدعم وصيانة فعالية التخطيط

A concept refers to all the planned 

and systematic activities 

implemented that can be 

demonstrated to provide 

confidence that the processes will 

fulfill the requirements for the 

statistical output. This includes the 

design of programmes for quality 

management, the description of 

planning process, scheduling of 

work, frequency of plan updates, 

and other organizational 

arrangements to support and 

maintain planning function. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

درجـــــة اســـــتيفاء مجموعـــــة مـــــن الخـــــواج المتالزمـــــة  Quality الجودة 4151444 الجودة 41
 .لمتطلبات محددة

Degree to which a set of inherent 

characteristics fulfils 

requirements. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

الصـلة : هـي( العناصر)تقاس بمجموعة من ا بعاد  Data Quality جودة البيانات 4151445 الجودة 10
إمكانيـة الوصـول ، الوقتيـة واالنتظـام، الدقة، بالمواقع
 .واالكتمال، االتساق، القابلية للمقارنة، والوضوت

Measured by a set of dimensions 

(elements): relevance, accuracy, 

timeliness and punctuality, 

accessibility and clarity, 

comparability, coherence, and 

completeness. 

 يوروستات، تقييم الجودة في
وثائق : ارحصاء مجال
تعريف الجودة في  -المنهجية 

 .بورغلوكسم .مجال ارحصاء
8002 

Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

الحســـابات أو التقــــديرات مــــن ( مطابقــــة)مـــدى قــــرب  Accuracy الدقة 4151443 الجودة 41
 .قياسهاالقيم الفعلية التي قصدت ارحصاءات 

Closeness of computations or 

estimates to the exact or true 

values that the statistics were 

intended to measure. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

واتجاه معين لمصسسة مـا يتعلـق  ة عن نية عامةعبار  Quality Policy سياسة الجودة 4151441 الجودة 41
  .بالجودة ويتم تقديمه رسميا من قبل اردارة العليا

Overall intentions and direction of an 

organization related to quality as 

formally expressed by top 

management. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

.سويسرا. 7000/8002  

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

مــــــدى تلبيــــــة ارحصــــــاءات لحاجــــــات المســــــتخدمين  Relevance الصلة بالواقع 4151442 الجودة 41
 الحالية والمحتملة مستقبال

The extent to which statistics meet 

current and potential users' needs. 
مصطلحات ا مم المتحدة، 

 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

مــــــدى إمكانيــــــة تفســــــير الفــــــروق بــــــين ارحصــــــاءات  Comparability القابلية للمقارنة 4151446 الجودة 41
 .الحقيقية للخصائج ارحصائيةبالفروق بين القيم 

The extent to which differences 

between statistics can be attributed 

to differences between the true 

values of the statistical 

characteristics. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

معلومــــة مركبــــة عــــن الجــــودة ذات بعــــد واحــــد، مــــن  Quality Index مصشر الجودة 1020117 الجودة 41
الممكــــــن احتســــــابها عــــــن طريــــــق الوســــــط المــــــوزون 

 .لكافة مصشرات الجودة المتوفرة( المرجح)

A one-dimension compound 

information on quality, possibly 

calculated as a weighted mean of 

all available quality indicators. 

 يوروستات، 
مجال  في تقييم الجودة 

. المصطلحات: ارحصاء
 8002 .لوكسمبورغ

Eurostat,  

Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary.  

Luxembourg 2003 

الجودة يركز على تحقيق متطلبات  جزء من إدارة Quality Control مراقبة الجودة 4151440 الجودة 41
.الجودة   

Part of quality management  focused 

on fulfilling quality requirements. 
م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 

آيزو  :مفرداتو أساسيات 
.سويسرا. 7000/8002  

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

القيم ا ولية المتوقعـة مـن القـيم ( مطابقة)مدى قرب  Reliability الموثوقية 4151441 الجودة 41
 .المتوقعة الالحقة

Closeness of the initial estimated 

value to the subsequent estimated 

value. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

نزاهة المصسسة  4151451 الجودة 41
 ارحصائية

Integrity  مجموعة القيم والممارسات ذات الصلة والتي تحافظ
علــــــى الثقــــــة لــــــدى المســــــتخدمين فــــــي ارحصــــــاءات 
المنتجـة مــن المصسســات ارحصــائية وبشــكل أساســي 

 .في المنتب ارحصائي

Values and related practices that 

maintain confidence in the eyes of 

users in the agency producing 

statistics and ultimately in the 

statistical product. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

 Timeliness and الوقتية واالنتظام 1020121 الجودة 41

Punctuality 
طول الوقت بين تاري  إتاحة البيانات : الوقتية

للمستخدم ووقو  الحدت أو الظاهرة التي تصفها 
 .هذه البيانات

 
في  الفعليالفترة الفاصلة بين التاري  : االنتظام

يجب  التاري  المحدد مسبقا الذيإصدار البيانات و 
 .البيانات تسليمفيه 

Timeliness: Length of time 

between data availability and the 

event or phenomenon they 

describe. 

 

Punctuality:  The time lag between 

the release date of data and the target 

date when it should have been 

delivered. 

صطلحات ما مم المتحدة،  -
 الشائعة، البيانات الوصفية
8007 
 

 يوروستات، تقييم الجودة في -
وثائق : ارحصاء مجال
تعريف الجودة في  -المنهجية 

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8002 

- UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

 

- Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

32 

 

5.6 Economics Terms 5.. مصطلحات اقتصادية 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

  National Accounts Terms 0201: رمز الموضوع                                  مصطلحات الحسابات القومية

القومية الحسابات 42  الحكومية اردارة 4241411 

 للصحة العامة
General government 

administration of 

health 

مجموعة متنوعة من ا نشطة الحكومية واردارة الصحية التـي ال يمكـن 
، وتشـمل أنشـطة مثـل صـياةة العالجيـة الرعاية خدماتتصنيفها ضمن 

دارة وتنســــيق ومراقبــــة الصــــحة العامــــة والسياســــات والخطــــط والبــــرامب  واا
 .والموازنات

The General government administration 

of health  comprises a variety of activities 

of government health administration that 

cannot be assigned to health care services: 

Activities include  formulation, 

administration, coordination and 

monitoring of overall health policies, 

plans, programs and budgets. 

OECD ،  
حسابات نظام ال
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 اردارة الحكومية  4241414 
 للنشطة الصحية

 

Government 

administration of 

health 

 تـــــأمينباســــتثناء ال)ويضــــم هــــذا البنـــــد اردارة الحكوميــــة بشــــكل رئيســـــي 
والتــــي تعمــــل علــــى إدارة وترتيــــب ارجــــراءات والعمــــل فــــي ( االجتمــــاعي

مجــال الصـــحة، ووضـــع وتنفيـــذ معــايير المشـــاريع بارضـــافة إلـــى تنظـــيم 
عمــــل المــــوظفين والمســــاعدين الطبيــــين والمستشــــفيات والمستوصـــــفات، 
وةيـــر ذلـــ  بمـــا فـــي ذلـــ  تنظـــيم وتـــرخيج مقـــدمي الخـــدمات الصـــحية 

 .الحكومية

This item comprises government 

administration (excluding social security) 

primarily engaged in the formulation and 

administration of government policy in 

health and in the setting and enforcement 

of standards for medical and paramedical 

personnel, hospitals, clinics, etc. including 

the regulation and licensing of providers 

of health services. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الخدمات إدارة 4241415 

 والمتعلقة الصحية

 النقدية بالمنافع

Administration and 

provision of health-

related cash-benefits 

اردارة الصـــحية وتقـــديم الخـــدمات الجماعيـــة، وتـــوفير ويضـــم هـــذا البنـــد 
بـــرامب الحمايـــة االجتماعيـــة عـــن طريـــق ارعانـــات النقديـــة المتعلقـــة بهـــا 

 .شكل التحويالت المقدمة للفراد وا سر المعيشية على

This item comprises the administration 

and provision of health-related cash 

benefits by social protection programs in 

the form of transfers provided to 

individuals and households. Included are 

collective services such as the 

administration and regulation of these 

programs. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000حية الص

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الصحية اردارة 1541413 

 الصحي والتأمين
Health administration 

and health insurance 
اردارة الصــــحية والتــــأمين الصــــحي المقدمــــة مــــن قبــــل شــــركات  أنشــــطة

التــأمين الخاصــة بارضــافة إلــى الحكومــة المركزيــة والمحليــة، والضــمان 
وتشمل التخطيط واردارة والتنظيم، وجمع ا مـوال، وتسـديد . االجتماعي

 .المطالبات المالية مقابل الخدمات الطبية

Health administration and health 

insurance are activities of private insurers 

as well as central and local government. 

Included are the planning, management, 

regulation, and collection of funds and 

handling of claims of the delivery 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الصحية اردارة 1541411 

 الصحي والتأمين

 الخاج

Health administration 

and private health 

insurance 
العامة، بارضافة لبرامب  االجتماعيةاردارة الصحية للتأمينات الصحية 

 .التأمين الصحي الخاصة
Health administration and private health 

insurance comprise health administration 

of social health insurance as well as 

private health insurance. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 42  العامة اردارة 1541412 

 والتأمين للصحة
General health 

administration and 

insurance 

المصسســـــــات العاملـــــــة فـــــــي مجـــــــال تنظـــــــيم أنشـــــــطة الوكـــــــاالت ب تتمثـــــــل
والمصسســــــات التــــــي تقــــــدم الرعايــــــة الصــــــحية، واردارة العامــــــة للسياســــــة 

 .الصحية، والتأمين الصحي

This item comprises establishments 

primarily engaged in the regulation of 

activities of agencies that provide health 

care, overall administration of health 

policy, and health insurance. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  وتوفير إدارة 1510106 

 الخدمات

 والعينية االجتماعية

 الذين لمساعدة

 من يعانون

 ا مراض

 وارعاقات

Administration and 

provision of in-kind 

social services to assist 

persons living with 

disease and 

impairment 

المقدمــــة ( الخــــدمات ةيــــر الطبيــــة)أنــــوا  الخــــدمات االجتماعيــــة  وهــــي
ت للشخاج الذين يعانون مـن مشـاكل صـحية وظيفيـة أو العاهـات حيـ
 .الهدف ا ساسي هو إعادة التأهيل االجتماعي والمهني أو االندماج

This item comprises in-kind (non-

medical) social services provided to 

persons with health problems and 

functional limitations or impairments 

where the primary goal is the social and 

vocational rehabilitation or integration. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 معـدال تبعـا للتغيـر فـي اسـتحقاقات المعاشـات )يمثل جـزء الـدخل المتـات  saving االدخار 1541407 
والخـــــدمات االســـــتهالكية الـــــذي ال يـــــتم انفاقـــــه علـــــى الســـــلع ( التقاعديـــــة
 .النهائية

Represents that part of disposable income 

(adjusted for the change in pension 

entitlements) that is not spent on final 

consumption goods and services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 هـــو الــــذي يعــــرف  بتحميــــل كــــل فتـــرة ماليــــة بجميــــع المصــــروفات التــــي  Accrual basis االستحقاق أساس 1541418 
تخصــها ســواء دفعــت أم لــم تــدفع، وكــذل  حصــر جميــع اريــرادات التــي 

 .اكتسبت واعتبرت لنفس الفترة سواء قبضت أم  لم تقبض

The accrual accounting records flows at 

the time economic value is created, 

transformed, exchanged, transferred or 

extinguished.  This means that the flows 

which imply a change of ownership are 

entered when ownership passes, services 

are recorded when provided, output at the 

time products are created and intermediate 

consumption when materials and supplies 

are being used. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 النهائي االستهال  1541419   Final Consumption ا ســرمــن قبــل . هــو قيمــة االنفــاق علــى الســلع والخــدمات االســتهالكية 
وتخـــدم ا ســــر  المصسســـات ةيـــر الهادفـــة للـــربحاضـــافة الـــى  الحكومـــةو 

 .المعيشية

It is the amount of expenditure on 

consumption of  goods and services. by 

households, government and non-profit 

institutions serving households (NPISHs). 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  النهائي االستهال  1541410 
 المعيشية للسر

Households’ final 

consumption   يتكون مما تنفقه االسر المقيمة، بما في ذل  النفقات التي يجب تقدير
على السلع والخدمات االستهالكية الفردية بما  ةير مباشرقيمتها بشكل 

فيها السلع والخدمات التي تبا  باسعار ليست ذات داللة اقتصادية  
   .والسلع والخدمات االستهالكية المكتسبة بالخارج

Consists of the expenditure, including 

expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on 

individual consumption goods and services, 

including those sold at prices that are not 

economically significant and including 

consumption goods and services acquired 

abroad. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42  النهائي االستهال  1541441 

  للحكومة

Government final 

consumption 
يتكـون ممــا تنفقـه الحكومــة العامــة، بمـا فــي ذلــ  النفقـات التــي يجــب ان 
يـــتم تقـــديرها بطريقـــة ةيـــر مباشـــرة علـــى الســـلع والخـــدمات االســـتهالكية 

  .الفردية والجماعية

Consists of expenditure, including 

expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by general government on 

both individual consumption goods and 

services and collective consumption services.. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحساباتا 42 االستهال  النهائي  1541412 
للمصسسات التي ال 
تهدف الى الربح 
وتخدم االسر 
 المعيشية

 Final consumption 

expenditure of non-

profit institution 

serving households 

 

يتكــون ممــا تنفقــه المصسســـات المقيمــة ةيــر الهادفـــة الــى الــربح وتخـــدم  
االســر المعيشــية وتتضــمن النفقــات التــي ال بــد مــن تقــدير قيمتهــا بشــكل 
ةيـــر مباشـــر، بمـــا فـــي ذلـــ  االنفـــاق المحتســـب علـــى الخـــدمات والســـلع 

 .االستهالكية الفردية وقد يكون على الخدمات االستهالكية الجماعية

 Consists of the expenditure, including 

expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident NPISHs on 

individual consumption goods and services 

and possibly on collective consumption 

services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 الوسيط االستهال  1541413   Intermediate 

Consumption 
يتكــــون مــــن قيمــــة الســــلع والخــــدمات التــــي تســــتهل  كمــــدخالت لعمليــــة  

االنتاج، باستثناء االصول الثابتة التي يقيد استهالكها بوصفه اسـتهالكا 
 لرأس المال الثابت

Consists of the value of the goods and 

services consumed as inputs by a process 

of production, excluding fixed assets 

whose consumption is recorded as 

consumption of fixed capital.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 س أاستهال  ر   1510114 
 الثابت  المال

 

 Consumption of Fixed 

Capital 
هـــو االنخفـــاض اثنـــاء الفتـــرة المحاســـبية، فـــي القيمـــة الحاليـــة لمخـــزون  

االصـــول الثابتـــة المملوكـــة والمســـتخدمة مـــن قبـــل منـــتب نتيجـــة للتـــدهور 
 .نتيجة القدم الطبيعي او االضرار الطبيعية والتلفالمادي، 

It is the decline, during the course of the 

accounting period, in the current value of 

the stock of fixed assets owned and used 

by a producer as a result of physical 

deterioration, normal obsolescence or 

normal accidental damage 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 أسعار ذات داللة  1510115 
 اقتصادية

Economically 

significant prices 
أســعار لهــا تــأثير كبيــر علــى كميــات الســلع أو الخــدمات التــي يســتطيع 

  .المنتجون انتاجها ويرةب المشترون في شرائها

Prices that have a significant effect on the 

amounts that producers are willing to supply 

and on the amounts purchasers wish to buy. . 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  ا صول 1510116 
ا صول )

 (الثابتة

Assets  

(Fixed assets) 
نفســها بصــورة متكــررة أو مســتمرة فــي هــي أصــول منتجــة تســتعمل هــي 
 .عمليات انتاجية لمدة تزيد على عام

Fixed assets are produced assets that are 

used repeatedly or continuously in 

production processes for more than one 

year. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 مـــــدفوعات جاريـــــة بـــــدون مقابـــــل تقـــــدمها الحكومـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــ    Subsidies  ارعانات 1510117 
  الحكومات ةير المقيمة، الى المشاريع علـى اسـاس مسـتوى نشـاطها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   االنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي أو عل
أســاس كميــة أو قيمــة الســلع أو الخــدمات التــي تنتجهــا أو تبيعهــا أو 

 تستوردها

Subsidies are current unrequited payments 

that government units, including non-resident 

government units, make to enterprises on the 

basis of the levels of their production 

activities or the quantities or values of the 

goods or services that they produce, sell or 

import. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42 والتـــي لـــم يـــتم نتاجهـــا، طـــويال  ر وقتـــا  المنتجـــات التـــي تســـتغرق  هـــي Work in Progress عمال قيد االنجازأ 1510110 
 .االنتهاء منها بعد ليتمكن توفيرها الى وحدات مصسسية اخرى

Consists of output produced by an enterprise 

that is not yet sufficiently processed to be in a 

state in which it is normally supplied to other 

institutional units. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 أنشطة التأمين  1510119 
 الخاج

Other (private) 

insurance 
ويتألف هذا البند من خدمات إدارة التأمين الصحي في شـركات التـأمين 

مــن ةيــر طريــق صــناديق الضــمان االجتمــاعي وةيرهــا مــن التأمينــات )
أنشـــــــطة وكـــــــالء التـــــــأمين وتقـــــــدير الخســـــــائر، )وتشـــــــمل (. االجتماعيـــــــة

نقاذ اردارة  (.االكتواريين، واا
  

This item comprises insurance of health other 

than by social security funds and other social 

insurance (as part of ISIC). This includes 

establishments primarily engaged in activities 

involved in or closely related to the 

management of insurance (activities of 

insurance agents, average and loss adjusters, 

actuaries, and salvage administration, as part 

of ISIC class). 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 مقابـل  للبـائعين دفعهاقيمة المبالغ التي يدفعها المشتري، أو يوافق على  Spending ارنفاق 1510120 
الحصـــــول علـــــى الســـــلع والخـــــدمات التـــــي تقـــــدم لهـــــم مـــــن قبـــــل مـــــزودي 

وقــد ال يــدفع المســتفيد مــن .  الخــدمات أو إلــى وحــدات مصسســية أخــرى
الخدمة أو السلعة للوحدة المصسسية التي تأخـذ حيـازة السـلعة أو الخدمـة 

وفـي المحاسـبة الصـحية، ارنفـاق علـى السـلع والخـدمات . بشكل مباشـر
المقدمة من قبل مزودي الخدمات الصحية فـي السـوق يقـاس مـن حيـت 
المبالغ التي يتلقونها عن مبيعـاتهم  أمـا عـن النفقـات فـي جـزء الخـدمات 
والســلع التــي تقــدم بشــكل خــدمات وســلع ةيــر الســوقية للنظــام الصــحي 

لخــــدمات المســــتخدمة رنتــــاج الرعايــــة تقــــاس مــــن حيــــت تكلفــــة الســــلع وا
 .الصحية أو النشاط ذات الصلة

are defined as the values of the amounts that 

buyers pay, or agree to pay, to sellers in 

exchange for goods and services that sellers 

provide to them or to other institutional units 

designated by the buyers. The buyer incurring 

the liability to pay need not be the same unit 

that takes possession of the good or service. 

In health accounting, expenditure for goods 

and services provided by market producers is 

measured in terms of the payments they 

receive for their sales; expenditures in the 

non-market part of the health system are 

measured in terms of the goods and services 

used to produce the health care or related 

activity. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 42  ا سر إنفاق 1510121 

 على المعيشية
 والخدمات السلع

 الصحية

Private household 

out-of-pocket 

expenditure 

 والمــدفوعات المكافــآت ذلــ  فــي بمــا المعيشــية، للســر المباشــرة النفقــات
 ا دويـــــة مـــــزودي أو الصــــحية الخـــــدمات لمـــــزودي تــــدفع التـــــي العينيــــة،
 تعزيز بهدف. ا ساسية والخدمات السلع من وةيرها العالجية، وا جهزة
 ا سر تدفعه ما ويشمل السكانية المجموعات أو للفراد الصحي الوضع

 العامــــــة، الحكومــــــة مــــــن المقدمــــــة الصــــــحية الخــــــدمات علــــــى المعيشــــــية
 مـا يستبعد. الحكومية ةير المنظمات أو للربح الهادفة ةير والمصسسات

 بحيـت الطبيـة والسلع الخدمات توفر التي  المصسسات قبل من دفعه يتم
 .لموظفيها ال، أم القانون قبل من مكلفة تكون

The direct outlays of households, 

including gratuities and payments in kind, 

made to health practitioners and suppliers 

of pharmaceuticals, therapeutic 

appliances, and other goods and services 

whose primary intent is to contribute to 

the restoration or to the enhancement of 

the health status of individuals or 

population groups. This includes 

payments of household to public health 

services, non-profit institutions or 

nongovernmental organizations. 

However, it excludes payments made by 

enterprises, which deliver medical and 

paramedical benefits, mandated by law or 

not, to their employees. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 هـــو االنخفـــاض اثنـــاء الفتـــرة المحاســـبية، فـــي القيمـــة التاريخيـــة لمخـــزون  Depreciation ارهتال  1510125 
والمســـتخدمة مـــن قبـــل منـــتب نتيجـــة للتـــدهور االصـــول الثابتـــة المملوكـــة 

للتـدهور المـادي، نتيجـة  الطبيعي او االضـرار الطبيعيـة والتلفالمادي، 
أو التلــــــف نتيجــــــة الحــــــوادت  الطبيعــــــي او االضــــــرار الطبيعيــــــة والتلــــــف
 .الطبيعية

It is the decline, during the course of the 

accounting period, in the historical value 

of the stock of fixed assets owned and 

used by a producer as a result of physical 

deterioration, normal obsolescence or 

normal accidental damage.. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 إيرادات الخدمات  1510123 
 المقدمة للغير

 

Income form services 

rendered to others 
كأنشـطة تمثل هذه اريـرادات الـدخل النـاجم عـن ممارسـة أنشـطة خدميـة 

يــرادات  ثانويــة مــن قبــل المصسســة للجهــات ا خــرى مثــل إيجــار ا بنيــة واا
يرادات االستشارات المالية وةيرها من الخدمات  .الخدمات المصرفية واا

This represents income from the exercise 

of service activities as secondary activities 

by the enterprises to other bodies, such as 

the rental of buildings, revenue and 

income from banking services, financial 

advisory services, and other services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 اريرادات من  1510124 
 النشاط التجاري

Income from 

commercial  activity 
يتعلــق هــذا اريــراد ببيانــات البضــائع المتعلقــة بالنشــاط التجــاري كنشــاط 

باســـتثناء )ثـــانوي دون إدخـــال أيـــة عمليـــات تصـــنيعية علـــى هـــذه الســـلع 
، وال يشـــمل ذلـــ  (تجـــزيء البضـــائع أو تغليفهـــا الـــذي ال يعتبـــر تصـــنيعا  

ســـجل ضـــمن مســـتلزمات ارنتـــاج المباعـــة بـــنفس حالـــة شـــراءها والتـــي ت
وتتمثل قيمة اريراد من النشاط التجاري بما يسـمى .  مستلزمات ارنتاج

 بالهامش التجاري الذي يتمثل في الربح ارجمالي الناتب عن المتاجرة 

This income relates to the bills of goods 

circulated for commercial purposes as a 

secondary activity without going through 

any processing or manufacturing (except 

for the disassembling or packaging of 

goods). They do not include production 

inputs sold as is without being recorded as 

production input. The income from 

commercial activity is the margin 

generated of the total profit of the trading 

activity. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42 ويضــم هــذا البنــد الوحــدات المصسســية المقيمــة خــارج الحــدود الجغرافيــة  Rest of the world باقي العالم 1510125 
المنظمــات الدوليــة والعربيــة الداعمــة، الــدول ا جنبيــة ) وتتمثــل بـــ دولــةلل

 (.وةيرها...والعربية،

This item comprises of institutional units 

that are resident abroad. 

 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  والتطوير البحت 1510126 

 الصحة مجال في
Research and 

Development in 

health 
البحت والتطوير في مجال الصحة يشـمل البـرامب الموجهـة نحـو حمايـة 

 والصـحة الغذائيـةوتحسين الصحة البشرية، بما يشمل البحت والتطـوير 
والتغذيــــة، وأيضــــا البحــــت والتطــــوير عــــن ارشــــعا  للةــــراض الطبيــــة، 
والكيميـــــاء الحيويــــــة والهندســــــة، والمعلومـــــات الطبيــــــة، وترشــــــيد العــــــالج 

بمـــا فـــي ذلـــ  اختبـــار ا دويـــة وتربيـــة الحيوانـــات المختبريـــة )والصـــيدلة 
، فضــال عــن البحــوت المتصــلة بعلــم ا وبئــة، والوقايــة ( ةــراض علميــة
 .وحاالت اردمانمن ا مراض، 

This item comprises R& D programs 

directed towards the protection and 

improvement of human health. It includes 

R&D on food hygiene, nutrition, radiation 

used for medical purposes, biochemical 

engineering, medical information, 

rationalization of treatment and 

pharmacology (including testing 

medicines and breeding of laboratory 

animals for scientific purposes) as well as 

research related to epidemiology, 

prevention of industrial diseases and drug 

addiction. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  بالتجزئة بيع 1510127 

 مزودي من وةيرها

 الطبية السلع

Retail sale and other 

providers of medical 

goods 

نشــاط تجــارة التجزئــة وبيــع الســلع والمــواد الطبيــة لعامــة النــاس  ةــراض 
وتشــــــــمل أيضــــــــا  .  االســــــــتخدامشخصــــــــية أو االســــــــتهال  المنزلــــــــي أو 

المصسسات التي تعمل فـي نشـاط تصـنيع السـلع الطبيـة لبيعهـا للجمهـور 
العــام مباشــرة لالســتعمال الشخصــي أو المنزلــي بارضــافة إلــى تكــاليف 

 .تصنيع وتصليح ا دوات الطبية

This item comprises establishments whose 

primary activity is the retail sale of 

medical goods to the general public for 

personal or household consumption or 

utilization. Establishments whose primary 

activity is the manufacture of medical 

goods for sale to the general public for 

personal or household use are also 

included as well as fitting and repair done 

in combination with sale. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 عن خسارة مادية تـرتبط بتغطيـة التكـاليف المتعلقـة بمشـكلة  تعويض هو Health insurance التأمين الصحي 1510128 
 يتعلـــق عليـــه المـــصمن و المـــصمن بـــين مـــا عقـــد هـــو.صـــحية مـــا وعالجهـــا

 . بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها
 

A contract between the insured and the 

insurer to the effect that in the event of 

specified events occurring (determined in 

the insurance contract), the insurer will 

pay compensation either to the insured 

person or to the health service provider. 

Health insurance includes: Governmental, 

private, military, UNRWA and Israeli 

insurance 

OECD ،  
حسابات نظام ال
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  التحويالت 1510129 
 
 

Transfers   معاملة بموجبها تقدم فيها وحدة مصسسية سلعة أو خدمـة أو أصـل إلـى
 .وحدة مصسسية أخرى دون أن تتلقى من االخيرة أي مقابل

 
 

 It is a transaction in which one 

institutional units provides a good, service 

or asset to another unit without receiving 

from the latter any good, service or asset 

in return as a direct counterpart. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42  وتدريب تعليم 1510130 

 مجال في العاملين

 الصحة

Education and 

training of health 

personnel 

، (الحكــومي، أو الخــاج)التعلــيم والتــدريب للعــاملين فــي مجــال الصــحة 
بمـــــا فـــــي ذلـــــ  إدارة التفتـــــيش أو دعـــــم المصسســـــات التـــــي تـــــوفر التعلـــــيم 

ويقابــل ذلــ  فــي مرحلــة مــا بعــد التعلــيم  . والتــدريب للعــاملين الصــحيين
الثـــــانوي والعـــــالي فـــــي مجـــــال الصـــــحة مـــــن جانـــــب الحكومـــــة المركزيـــــة 
والحكومـــــات المحليـــــة، والمصسســـــات الخاصـــــة مثـــــل مـــــدارس التمـــــريض 

 .والمستشفيات الخاصة التي تديرها

This item comprises government and 

private provision of education and training 

of health personnel, including 

administration, inspection or support of 

institutions providing education and 

training of health personnel. This 

corresponds to post-secondary and tertiary 

education in the field of health (according 

to ISCED-97 code) by central and local 

government, and private institutions such 

as nursing schools run by private 

hospitals. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  Change in the التغير في المخزون 1510131 

Inventories 
التغيــرات فــي المخزونــات بقيمــة مــا يــدخل المخزونــات مخصــوما تقــاس 

منه قيمة المسحوبات باالضافة اللى قيمـة أيـة خسـائر جاريـة فـي السـلع 
 .المحتفظ بها في المخزون خالل الفترة المحاسبية

 They are measured by the value of the 

entries into inventories less the value of 

withdrawals and less the value of any 

recurrent losses of goods held in 

inventories during the accounting period. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 دارة تقديم 1510132   برامب واا

 العامة الصحة
Provision and 

Administration of 

public health programs 

دارة المراكـــز الخاصـــة بارضـــافة إلـــى الـــدوائر ار يعنـــي دارة الحكوميـــة واا
الحكومية والخاصة التـي تعمـل علـى تـوفير بـرامب للصـحة العامـة، مثـل 

 .تعزيز الصحة وبرامب الحماية

This item comprises both government and 

private administration and provision of 

public health programs such as health 

promotion and protection programs. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 الرأسمالي  التكوين 1510133 
 ارجمالي

Gross Capital 

Formation 
مخصـــوما منهـــا قيمـــة االصـــول التـــي تـــم يبـــين حيـــازة االصـــول المنتجـــة 

التصـرف بهـا وذلـ  مـن أجـل تكـوين رأس المـال الثابـت والمخزونـات أو 
 .السلع القيمة

 It shows the acquisition less disposal of 

produced assets for purposes of fixed 

capital formation, inventories or valuables 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية اباتالحس

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 التكوين الرأسمالي  1510134 
 ارجماليالثابت 

 

Gross fixed capital 

formation 
يتكــــون مــــن قيمــــة اســــتحواذات المنتجــــين لمنتجــــات جديــــدة وقائمــــة مــــن 
 .ا صول المنتجة ناقج قيمة تصرفهم في االصول الثابتة لنفس النو 

Gross fixed capital formation consists of 

the value of producers’ acquisitions of 

new and existing products of produced 

assets less the value of their disposals of 

fixed assets of the same type. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  الرأسمالي التكوين 1541432 

 الخدمات لمزودي

 الصحية

Capital formation of 

health care providers 

for institutions 

إجمــالي تكــوين رأس المــال المحلــي الــالزم لتــوفير الرعايــة الصــحية  وهــو
تلــ  المدرجــة تحــت البيــع بالتجزئــة للمــواد وا دوات  باســتثناءللمصسســات 

 .الطبية وةيرها من مقدمي الخدمات الطبية والسلع

This item comprises gross capital 

formation of domestic health care 

provider for institutions excluding those 

listed under HP.4 Retail sale and other 

providers of medical goods. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 42  ومرافق التمريض 1541436 

 مبيت مع الرعاية
Nursing and 

residential care 

facilities 

المصسسات العاملة في مجال تـوفير ارشـراف والرعايـة السـكنية المقترنـة 
.  بــــالتمريض، وفقــــا لمــــا تقضــــي بــــه الحالــــة الصــــحية للمرضــــى والنــــزالء

والجــزء ا كبــر مــن العمليــة ارنتاجيــة والرعايــة فــي هــذه المصسســات هــي 
مزيب من الخدمات الصحية واالجتماعية ويكون التركيز على الخـدمات 

 .الصحية التمريضية فيها إلى حد كبير

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing residential 

care combined with either nursing, 

supervisory or other types of care as 

required by the residents. In these 

establishments, a significant part of the 

production process and the care provided 

is a mix of health and social services with 

the health services being largely at the 

level of nursing services. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 هـي أداة لوصـف تـدفق المصـروفات مـن القطـاعين العـام وا هلـي، التـي  Health Accounts الصحية الحسابات 1541432 
وهي تصـف أيضـا  . تصب في قطا  الرعاية الصحية لمدة زمنية محددة

والقنــــــوات لكــــــل مــــــورد مــــــن المــــــوارد الماليــــــة  واالســــــتخداماتالمصــــــادر 
المخصصــة لقطــا  الصــحة،  وآليــات تــدفق هــذه ا مــوال والمصــادر فــي 

 لى مستوى الوظيفةنظام الرعاية الصحية ع

A tool to provide a systematic 

compilation of health expenditure.  It can 

trace how much is being spent, where it is 

being spent, what is being spent on and 

for whom, how that has changed over 

time and how that compares to spending 

in countries facing similar conditions.  It 

is an essential part of assessing the 

success of the health care system and of 

identifying opportunities for 

improvement.   

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

42 
 

القومية الحسابات  الفعليــــةتكلفــــة الخدمــــة ب والمقــــيمالتــــأمين  ارنتــــاج المتــــأتي مــــن أنشــــطة Insurance Services خدمات التأمين 1541430 
التأمين ضد الحوادت )ةير الحياة  علىحالة التأمين  وفي.  والمحتسبة

تكـــون تكلفـــة ( وةيرهــامثــل تـــأمين المركبــات والحريـــق والتــأمين البحـــري 
ــــــق أق: الخدمــــــة المحتســــــبة تســــــاوي ســــــاط التــــــأمين المســــــتحقة بمــــــا يتعل

الـدخل المتحقـق مـن اســتثمار + المترتبـة خـالل فتـرة ارسـناد  بالمخـاطر
المطالبات المستحقة الـدفع عـن فتـرة  -لفترة ارسناد  الفنيةاالحتياطات 

يقـــاس بـــنفس  ارنتـــاجفـــان  الحيـــاةعلـــى  التـــأمين إلـــىوبالنســـبة . ارســـناد
 إلـى إضـافة أعـاله المـذكورةا سلوب فهو يتـألف مـن المكونـات الـثالت 

ببنـاء  التـأمينقيمة التناقج في االحتياطات الفنية، حيت تقوم شـركات 
هذه االحتياطات الستخدامها في دفع المستحق من المطالبات المترتبة 

 بوالج التأمين المشمولة في هذه البرامب على

This is the output of insurance activities 

measured by the value of the actual and 

calculated cost of the service provided. In 

cases other than life insurance (insurance 

against accidents such as car insurance, 

fire, and maritime insurance), the cost of 

the calculated service equals the insurance 

premium with respect to future claims 

arising from the occurrence of the events 

specified in the insurance policies during 

the reference period, in addition to the 

income generated from investing the 

technical reserves in the reference period, 

minus claims payable for the reference 

period. The output of life insurance is 

measured in the same way as it consists of 

the three aforementioned components in 

addition to the value of reduction of 

technical reserves, which are built by the 

insurance enterprises to pay the claims of 

an insurance policy included in the 

insurance program 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

2008 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42  التمريض خدمات 1510131 

 المدى طويلة

المدخلين للمرضى  

In-Patient long-term 

nursing care 
الرعاية الصحية طويلـة ا مـد تضـم تقـديم الخـدمات التمريضـية والرعايـة 
الصـــحية  ولئـــ  الـــذين يحتـــاجون إلـــى المســـاعدة علـــى أســـاس مســـتمر 

، وعــدم إمكانيــة القيــام بأنشــطة الحيــاة اليوميــة بشــكل عجــزبســبب وجــود 
بارضـــافة إلـــى المرضـــى المقيمـــين فـــي المصسســـات والمرافـــق .  مســـتقل

لى المدى الطويل، حيت يتم  تقديم الرعاية الطويلة ا جـل المجتمعية ع
( يةبمـــا فــــي ذلــــ  الخــــدمات التمريضــــ)وعـــادة مــــا تكــــون خــــدمات طبيــــة 

 .والخدمات االجتماعية

Long-term health care comprises ongoing 

health and nursing care given to those 

who need assistance on a continuing basis 

due to chronic impairments and a reduced 

degree of independence and activities of 

daily living. Inpatient long-term care is 

provided in institutions or community 

facilities. Long-term care is typically a 

mix of medical (including nursing care) 

and social services. Only the former is 

recorded in the SHA under health 

expenditure. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الرعاية خدمات 4241411 

 التأهيلية
Services of 

rehabilitative care 
المقدمـة للمرضـى مـن  المسـاندة الطبيـة والخدماتالخدمات الطبية  وهي

لتحســــين القــــدرات الوظيفيــــة  تهــــدفو . الرعايــــة التأهيليــــة مرحلــــةخــــالل 
وظيفـــــي نتيجــــة لحالـــــة المـــــرض أو  قصـــــورا  للشــــخاج الـــــذين يواجهــــوا 

 .ارصابة

This item comprises medical and 

paramedical services delivered to patients 

during an episode of rehabilitative care. 

Rehabilitative care comprises services 

where the emphasis lies on improving the 

functional levels of the persons served and 

where the functional limitations are either 

due to a recent event of illness or injury or 

of a recurrent nature (regression or 

progression). Included are services 

delivered to persons where the onset of 

disease or impairment to be treated 

occurred further in the past or has not 

been subject to prior rehabilitation 

services. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الرعاية خدمات 4241414 

 المساندة الصحية
Ancillary services to 

health care 
هذا البند يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية التقنيـة، التـي يقـوم 
بها في المقام ا ول أفراد مع أو بـدون ارشـراف المباشـر للطبيـب، مثـل 

 :المختبرات والتشخيج والتصوير، ونقل المرضى، وتشمل
 مختبر طبي. 
 نقل المرضى وارنقاذ في حاالت الطواره. 

 جميع الخدمات المساعدة المتنوعة ا خرى. 

This item comprises a variety of services, 

mainly performed by paramedical or 

medical technical personnel with or 

without the direct supervision of a 

medical doctor, such as laboratory, 

diagnosis imaging and patient transport. 

 Clinical laboratory. 

 Patient transport and emergency 

rescue. 

    All other miscellaneous 

ancillary services. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

         



 

11 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 42  الرعاية خدمات 1541415 

 العالجية
Services of curative 

care 
المســــاندة التــــي تضــــم  والخــــدمات( العالجيــــة)الرعايــــة الطبيــــة  خــــدمات

والقصـد مـن ذلـ  .  الخدمات المقدمة خالل حلقـة مـن الرعايـة العالجيـة
هو التخفيف من أعراض المرض أو ارصابة ، والحد من شدة المرض 

أو ارصــابات /أو تعقيــدات مــرض و/أو ارصــابة أو للوقايــة مــن تفــاقم و
ليـد، شـفاء خـدمات التو : وتشمل.  التي يمكن أن تهدد في الحياة العادية

مـــن المـــرض أو تقـــديم العـــالج النهـــائي لإلصـــابة، أداء الجراحـــة إضـــافة 
 إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ارجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات التشخيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــية أو العالجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 (.المسكنة العالجات باستثناء)
 

Curative care comprises medical and 

paramedical services delivered during an 

episode of curative care. An episode of 

curative care is one in which the principal 

medical intent is to relieve symptoms of 

illness or injury, to reduce the severity of 

an illness or injury or to protect against 

exacerbation and/or complication of an 

illness and/or injury which could threaten 

life or normal function. 

Includes: obstetric services; cure of illness 

or provision of definitive treatment of 

injury; the performance of surgery; 

diagnostic or therapeutic procedures. 

Excludes: palliative care. 

OECD ،  

نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  العالجية الخدمات 1541413 

 للمرضى المقدمة

 المدخلين

In-patient curative 

care 
الرعاية الطبية بما فيها مـن خـدمات مسـاندة المقدمـة للمرضـى ممـن هـم 
بحاجــــة لمبيــــت، وتقــــديم جميــــع الخــــدمات التــــي يحتاجهــــا المــــريض مــــن 

 .الطبية خالل إقامتهالناحية 

In-patient curative care: It comprises 

medical and paramedical services 

delivered to in-patients during an episode 

of curative care for an admitted patient. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  العالجية الخدمات 1541411 

 لمرضى المقدمة

 الخارجية العيادات

Out-patient curative 

care 
المقدمـــة مـــن خـــالل مراكـــز  المســـاندة الطبيـــة والخـــدماتالرعايـــة الطبيـــة 

الرعايـــــة ا وليـــــة والعيـــــادات الخارجيـــــة والتـــــي تقـــــدم خـــــارج المستشـــــفيات 
 وقـــد. للمرضـــى ممـــن ليســـوا بحاجـــة للخـــدمات الطبيـــة الخاصـــة بالمبيـــت

 تحتـــوي قـــد المثـــال ســـبيل علـــى المستشـــفيات، خـــدمات مـــن جـــزء تكـــون
 .متخصصة خارجية عيادات على المستشفى

 

Out-patient curative care: It comprises 

medical and paramedical services 

delivered to out-patients during an 

episode of curative care. Out–patient 

health care comprises mainly services 

delivered to out-patients by physicians in 

establishments of the ambulatory health 

care industry. Out-patients may also be 

treated in establishments of the hospital 

industry, for example, in specialized out-

patient wards, and in community or other 

integrated care facilities. 

OECD ،  

نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 42 المالية الخدمات 4241412   Financial Services  الخدمـــة الفعليـــة  تكلفـــةمجمـــو   مـــن المتحصـــلإنتـــاج الخـــدمات الماليـــة
ذل  ضروريا  الن المصسسات المالية في كثيـر مـن  ويعتبر.  والمحتسبة

ــــى  إيراداتهــــاالحــــاالت تحقــــق  عــــن طريــــق قيمــــة الفــــرق بــــين الفوائــــد عل
 الفعليــةاحتســاب تكــاليف الخدمــة  يــتم.  الودائــعالقــروض والفوائــد علــى 

خـــدمات )بأســلوب مباشــر بينمـــا يــتم احتســـاب تكلفــة الخدمـــة المحتســبة 
 .تعقيـــدا أكثـــربصـــورة ( المقاســـة بصـــورة ةيـــر مباشـــرة الماليـــةالوســـاطة 

خدمات المراقبة المالية ، خدمات المالئمة ،  :تتضمن الخدمات المالية
 .توفير السيولة ،افتراض المخاطر وخدمات االكتتاب والتداول

This is the output of financial services that 

can be measured by the total cost of actual 

and calculated service. This is necessary 

because financial institutions gain 

earnings by the difference between 

interests on loans and deposits.  As the 

calculation of the cost of the actual service 

is carried out directly, the calculation of 

the service (services of financial 

intermediation measured indirectly 

FISIM) is more complicated Include 

monitoring services, convenience 

services, liquidity provision, risk 

assumption, underwriting and trading 

services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  الوساطة خدمات 1541416 
المالية المقاسة 
 بصورة ةير مباشرة

Financial 

Intermediation Services 

Indirectly Measured 

(FISIM) 

هـو الفـرق بــين السـعر المـدفو  إلــى البنـو  مـن قبــل المقترضـين وســعر  
الفائدة المرجعي باالضافة إلى الفرق بين سعر الفائدة المرجعي والسعر 

 .المدفو  فعليا إلى المودعين

Its the difference between the rate paid to 

banks by borrowers and the reference rate 

plus the difference between the reference 

rate and the rate actually paid to 

depositors represent charges. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42  الوقائية الخدمات 1541412 

 العامة والصحة
Prevention and public 

health services 
وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع الصحي للسكان وتختلف عن 

وقـد .  الخدمات العالجية والصحية التي تعنى بإصالت الخلـل الـوظيفي
وهـي بالتـالي قـد .  وحمـالت التلقـيح توعيـة تكون بالعادة خدمات وبـرامب

 :ال تشمل جميع ميادين الصحة العامة بأوسع معانيها، وتنقسم إلى
 صحة ا م والطفل وتنظيم ا سرة وتقديم المشورة. 
 الوقاية من ا مراض المعدية. 
 الوقاية من ا مراض ةير المعدية. 
 الرعاية الصحية المهنية. 
  خرىجميع خدمات الصحة العامة ا. 

يخـــرج عـــن إطـــار الخـــدمات الصـــحية  التـــي يـــتم  بعـــض هـــذه الخـــدمات
مثــل خطــط الطــواره وحمايــة . شــمولها كجــزء مــن ارنفــاق علــى الصــحة

 .البيئة

Prevention and public health services 

comprise services designed to enhance the 

health status of the population as distinct 

from the curative services, which repair 

health dysfunction. Typical services are 

vaccination campaigns and programs. 

Note: Prevention and public health 

functions do not cover all fields of public 

health in the broadest sense of a cross-

functional common concern for health 

matters and public actions. Some of these 

broadly defined public health functions, 

such as emergency plans and 

environmental protection, are not part of 

expenditure on health (but instead are 

classified as health related functions): 

 Maternal and child health, 

family planning and counseling. 

 Prevention of communicable 

disease. 

 Prevention of non-

communicable disease. 

 Occupational health care. 

 All other miscellaneous public 

health services. 

OECD ،  

نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 يقاس بقيمة السلع والخدمات التي يقدمها أرباب العمل إلـى مسـتخدميهم  Income in kind الدخل العيني 1541410 
 .تعويضا  عما أنجزوه من عمل

It is measured by the value of the goods and 

services provided by employers to their 

employees in remuneration for work done.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 الدخل القومي  1541411 
 ارجمالي

Gross National Income هــو القيمــة االجماليــة الجمــالي ارصــدة الــدخل االولــي لكافــة القطاعــات .
االجمــالي زائـد تعويضــات العــاملين مــن ويقـاس علــى انــه النـاتب المحلــي 

الخارج، زائد دخل الملكيـة مـن الخـارج، زائـد الضـرائب نـاقج االعانـات 
مـــن االنتـــاج مـــن الخـــارج، نـــاقج تعويضـــات العـــاملين للخـــارج، نـــاقج 
دخــل الملكيــة للخــارج، نــاقج الضــرائب زائــد االعانــات او الــدعم علـــى 

 .المنتجات للخارج
 

It is the aggregate value of the gross balances 

of primary incomes for all sectorsis. defined 

as GDP plus compensation of employees 

receivable from abroad plus property income 

receivable from abroad plus taxes less 

subsidies on production receivable from 

abroad less compensation of employees 

payable abroad less property income payable 

abroad and less taxes plus subsidies on 

production payable abroad. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42  القومي الدخل 1541421 
 ارجماليالمتات 

Gross National 

disposable income 
يشتق من الدخل القومي االجمـالي او الصـافي وذلـ  بـان تضـاف اليـه  

كل التحويالت الجارية النقدية او العينية التي تلقتها الوحدات المصسسية 
المقيمة من الوحدات ةير المقيمـة، وبـان تطـرت كـل التحـويالت الجاريـة 

ة المقيمة الـى الوحـدات النقدية او العينية التي قدمتها الوحدات المصسسي
   .ةير المقيمة

Gross or net national disposable income 

may be derived from gross or net national 

income by adding all current transfers in 

cash or in kind receivable by resident 

institutional units from non-resident units 

and subtracting all current transfers in 

cash or in kind payable by resident 

institutional units to non-resident units. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 الملكية دخل 1541454   Property Income  الـــدخل مـــن حيـــازة أصـــل )االســـتثمار مجمـــو  الـــدخل المتـــأتي مـــن هـــو
 (الدخل من حيازة مصدر طبيعي كا رض)والريع ( مالي

It is the sum of investment income 

(income receivable by the owner of a 

financial asset) and the rent (income 

receivable by the owner of a natural 

resource (Land)). 

 نظامة، االمم المتحد 
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 وتشــخيج المــرض، والمحافظــة علــى الصــحة مــن خــالل  هــي معالجــة Health Care الرعاية الصحية 1541425 
العالجـــــــــــات الطبيـــــــــــة، طـــــــــــب ا ســـــــــــنان،  الخـــــــــــدمات التـــــــــــي تقـــــــــــدمها

والعلــوم الســريرية التكميليــة والبديلــة، والمستحضــرات الدوائيــة،  الخــدمات
وتشـــــمل .  ، والتمـــــريض، والمهـــــن الصـــــحية(التشـــــخيج فـــــي المختبـــــر)

الرعايــة الصــحية جميــع الســلع والخــدمات المقدمــة لتعزيــز الصــحة، بمــا 
التدخالت الوقائية والعالجية والمسـكنة، سـواء الموجهـة للفـراد "في ذل  
 ".أو للسكان

Comprises the sum of activities performed 

either by institutions or individuals 

pursuing, through the application of 

medical, paramedical and nursing 

knowledge and technology, dental, 

complementary and alternative services 

pharmaceutical, and clinical sciences (in 

vitro diagnostics), nursing, health 

professions. Include all health care goods 

and services to promote health. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الصحية الرعاية 1541423 

 الثالثية
Tertiary Health Care  التــي عــادة مــا تحــول مــن الرعايــة هــي الرعايــة االستشــارية المتخصصــة

الطبيـــة الثانويــة وتقــدم فــي مركــز لديـــه  ةالصــحية ا وليــة أو مــن الرعايــ
 .مرافق للفحوصات والعالج المتخصج

Specialized consultative care, usually on 

referral from primary  health or secondary 

medical care personnel, by specialists 

working in a center that has personnel and 

facilities for special examination and 

treatment. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الصحية الرعاية 1541421 

 الثانوية
Secondary care 

institutions 
هي العالج من قبل اختصاصي في المستشفى المقدم للمريض المحول 

 . من الرعاية الصحية ا ولية أو في حالة طواره
Treatment by specialists at the hospital to 

whom a patient has been referred by 

primary care providers or in emergency 

case. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000 الصحية

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

http://en.wikipedia.org/wiki/Referral_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
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القومية الحسابات 42  العالجية الرعاية 1541422 

 في ا خرى

 الخارجية العيادات

All other out-patient 

curative care 
والخــدمات  والخــدمات المســاندةيضــم هــذا البنــد جميــع الخــدمات الطبيــة 

المقدمــــة للمرضــــى بالعيــــادات الخارجيــــة أو شــــبه الطبيــــة التــــي يقــــدمها 
فنــي وتشــمل الخـدمات المقدمــة للمرضــى مـن قبــل .  ا طبـاء الممارســين

عــــــالج ، و والـــــوظيفي العـــــالج الطبيعــــــي مثــــــلالمهـــــن الطبيــــــة المســـــاندة 
 ، وعــــــالج اردمــــــان،الصــــــحة النفســــــيةخــــــدمات  شــــــملتو .  الســــــمعيات

 .ج النطقعالبارضافة إلى 

This item comprises all other 

miscellaneous medical and paramedical 

services provided to out-patients by 

physicians or paramedical practitioners. 

Included are services provided to out-

patients by paramedical professionals 

such as chiropractors, occupational 

therapists, and audiologists; in addition to   

paramedical mental health, substance 

abuse therapy and speech therapy.  

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  العالجية الرعاية 1541426 

 في المتخصصة

 العيادات

All other specialized 

health care 
يضم هذا البند الخـدمات الطبيـة بجميـع التخصصـات المقدمـة للمرضـى 
ـــــــاء المتخصصـــــــين وةيـــــــر  ـــــــل ا طب ـــــــة مـــــــن قب ـــــــادات الخارجي فـــــــي العي

، وتشـــــمل خـــــدمات التشـــــخيج والعنايـــــة (أطبـــــاء عـــــامين)متخصصـــــين 
اردمـــــان وتشـــــمل الصـــــحة النفســـــية ومعالجـــــة تعـــــاطي مـــــواد . با ســـــنان

 .والعالج والجراحة خارج المستشفيات

This item comprises all specialized 

medical services provided to out- patients 

by physicians other than basic medical 

and diagnostic services and dental care. 

Included are mental health and substance 

abuse therapy and out-patient surgery. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  العالجية الرعاية 1541427 

 طب عيادات في

 ا سنان

Out-patient dental 

care 
بمــا فــي ذلــ  طــب )ويضــم هــذا البنــد الخــدمات الطبيــة لعــالج ا ســنان 

التــي تقــدم للمرضــى فــي العيــادات الخارجيــة مــن ( االصــطناعية ا ســنان
 قــــدمهاوهــــي تضــــم مجموعــــة الخــــدمات التــــي عــــادة مــــا ي. قبــــل ا طبــــاء

 .كاملة ا طباء المختصين في طب ا سنان

This item comprises dental medical 

services (including dental prosthesis) 

provided to out-patients by physicians. It 

includes the whole range of services 

performed usually by medical specialists 

of dental care in an out-patient setting 

such as tooth extraction, fitting of dental 

prosthesis and dental implants. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 ا ساسي السعر 1541428   Basic Price  السعر الذي يتلقاه المنتب من المشتري لقاء وحدة من سلعة او خدمة ما
منتجة بوصفها مخرجا مخصوما منه اية ضرائب مدفوعـة ومضـافا اليـه 

يشــــمل ايــــة وال . ايــــة اعانــــات تلقاهــــا المنــــتب نتيجــــة النتاجهــــا او بيعهــــا
 .تكاليف نقل يقيدها المنتب منفصلة على الفاتورة

 It  is the amount receivable by the 

producer from the purchaser for a unit of a 

good or service produced as output minus 

any tax payable, and plus any subsidy 

receivable, by the producer as a 

consequence of its production or sale. It 

excludes any transport charges invoiced 

separately by the producer. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 او خدمــة مـا فـي الوقــت  هـو السـعر الـذي يدفعــه المشـتري ليتسـلم سـلعة  Purchaser price المشتري سعر 1541459 
والمكـــان الـــذي يحـــددهما، وهـــو ال يشـــمل ايـــة ضـــريبة قيمـــة مضـــافة او 
ضــرائب اخــرى مقتطعــة وســعر المشــتري يشــمل ايــة تكــاليف نقــل يــدفعها 

 .المشتري على حدة ليتسلم السلعة في المكان والزمان اللذين يحددهما

 It is the amount paid by the purchaser, 

excluding any VAT or similar tax 

deductible by the purchaser, in order to 

take delivery of a unit of a good or service 

at the time and place required by the 

purchaser. The purchaser’s price of a good 

includes any transport charges paid 

separately by the purchaser to take 

delivery at the required time and place. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42  الطبية السلع 1541461 

 لمرضى المقدمة

 الخارجية العيادات

Medical goods 

dispensed to out-

patients 

سلة من الخدمات والسلع الطبية والتي تعرف على  تقديمويضم هذا البند 
أنهـا توزيــع وتركيــب ا دويــة والمــواد الطبيـة، بارضــافة إلــى الســلع الطبيــة 

وتشـمل تجـارة التجزئـة، . مقيمينالمن خالل تجارة التجزئة للمرضى ةير 
بارضـافة إلـى خـدمات . وتركيب وصيانة وتـأجير السـلع وا جهـزة الطبيـة

مــــــن تجــــــار التجزئــــــة المتخصصــــــين أو ةيــــــر  فحــــــج البصــــــر، وةيــــــره
متخصصـــــــين فــــــــي مجــــــــال الســــــــلع والمــــــــواد الطبيــــــــة، والمستحضــــــــرات ال

الصــــيدالنية والطبيــــة وةيرهــــا مــــن الســــلع الطبيــــة ةيــــر المعمــــرة وا الت 
 .وا جهزة الطبية وةيرها من السلع المعمرة

This item comprises medical goods 

dispensed to outpatients and the services 

connected with dispensing, such as retail 

trade, fitting, maintaining, and renting of 

medical goods and appliances. Included 

are services of public pharmacies, 

opticians, sanitary shops, and other 

specialized or non-specialized retail 

traders including mail ordering and 

teleshopping. 

Pharmaceuticals and other medical non-

durables. 

Therapeutic appliances and other medical 

durables. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  التأمين شركات 1541464 

 الخاصة
Private insurance 

Enterprises 
 الرئيســـي نشـــاطها يكـــون التـــي المقيمـــة الشـــركات وأشـــباه الشـــركاتوهـــي 
 .التأمين

This sector comprises all private insurance 

funds other than social security funds. 
OECD ، 

نظام الحسابات 
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  القطا  شركات 1541465 

 ةير)الخاج

 (التأمين شركات

Corporations (other 

than health insurance) 
يشمل هذا القطا  جميع الشركات وأشباه الشركات ةير الماليـة المقيمـة، 
كـــــذل  يشـــــمل المنشـــــآت التـــــي تعمـــــل فـــــي إنتـــــاج الســـــلع الســـــوقية وتتبـــــع 

للـــربح كـــبعض المستشـــفيات التـــي تتقاضـــى ثمنـــا  لمصسســـات ةيـــر هادفـــة
لخدماتها تمكنها من استرداد تكاليف إنتاجهـا الجاريـة عنـد تقـديم خـدماتها 

 .لبعض فئات المجتمع

This sector comprises all corporations or 

quasi corporations whose principal 

activity is the production of market goods 

or services (other than health insurance). 

This category includes all resident 

nonprofit institutions that are market 

producers of goods or non financial 

services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 أنشــطة رصــد البيئــة ومراقبــة البيئــة مــع التركيــز بوجــه خــاج علــى وهــي  Environmental health البيئية الصحة 1541463 
 .الصحة العامة

This item comprises a variety of activities 

of monitoring the environment and of 

environmental control with a specific 

focus on a public health concern. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الضمان صناديق 1541461 

 االجتماعي
Social security 

funds 
صــناديق الضــمان االجتمــاعي عبــارة عــن بــرامب تــأمين اجتماعيــة تغطــي 

تطبيقــــه والمتابعــــة عليـــــه مــــن قبـــــل المجتمــــع أو أجــــزاء كبيـــــرة منــــه، يـــــتم 
 الوحدات الحكومية المتخصصة بخدمة ا سر

 

Social security funds are social insurance 

schemes covering the community as a 

whole or large sections of the community 

and are imposed and controlled by 

government units serving household 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الصحية الصناعات 1541462 

 ا خرى
Other industries 

(rest of the 

economy) 

كمنتجين الصناعات ةير المصنفة والتي تقدم الرعاية الصحية  هيو 
وتشمل منتجي الرعاية الصحية . من المنتجين سواهمأو ثانويين 

 .الخاصةالمهنية، والرعاية المنزلية المقدمة من خالل ا سر المعيشية 

This item comprises industries not 

elsewhere classified which provide health 

care as secondary producers or other 

producers. Included producers of 

occupational health care and home care 

provided by private households. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 



 

21 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 42 تتكون من مجموعة من المنشات التي تشتغل بنو  واحد او بمجموعة  Industry الصناعة 1541466 
  .من االنشطة االقتصاديةمتشابهة 

 An industry consists of a group of 

establishments engaged in the same, or 

similar, kinds of  economic activity 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 على  الضرائب 1541467 
 ارنتاج

Taxes on Production نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون  مدفوعات هي
 تدفعمن ضرائب على المنتجات  وتتألف.  العامةإلى الحكومة 

على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن 
يدفعها المنتب المقيم نتيجة ممارسته  ارنتاجضرائب أخرى على 

 .لعملية ارنتاج

Those are taxes that are compulsory cash 

or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consist of 

taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange 

and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying 

out the production process. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 ضرائب ورسوم  1541468 
 على الواردات

Taxes and  Duties on 

Imports 
اللحظة التي تشمل الضرائب على السلع والخدمات المستحقة الدفع في 

تعبر فيها الحدود الجمركية لالقليم االقتصادي للدولة، او عندما تسلم 
 .السلع بواسطة منتب ةير مقيم الى وحدة مصسسية مقيمة

Consist of taxes on goods and services 

that become payable at the moment when 

those goods cross the national or customs 

frontiers of the economic territory or 

when those services are delivered by non-

resident producers to resident institutional 

units 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 ضريبة القيمة  1541469 
 المضافة

Value added tax   ضريبة على المنتجات من السلع والخدمات يتم جبايتها على
ولكن يتم تحميلها كليا في النهاية على  الشركاتمراحل بواسطة 
 .المشترين النهائيين

 A value added type tax (VAT) is a tax on 

products from goods and services 

collected in stages by enterprises but that 

is ultimately charged in full to the final 

purchasers. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 أو  درجـــة طبيـــب يحمـــل المنشـــآت الصـــحية التـــي يعمـــل بهـــا أو يمتلكهـــا Offices of physicians األطباء عيادات 1541421 
، وبصــــورة رئيســـية مســــتقلة تعمـــل فــــي مجـــال ممارســــة بمـــصهالت منـــاظرة

الطــب النفســي، علــم الــنفس،  ذلــ  بمــا فــي)الطــب العــام أو المتخصصــة 
وتشــمل القطــا  الخــاج أو مجموعــة مــن .  أو الجراحــة( وتجبيــر العظــام

الممارسين لمهنـة الطـب مـن خـالل مجموعـة عيـادات ضـمن مركـز واحـد 
 .، مثل المستشفيات أو المراكز الطبية(المراكز والعيادات)

This item comprises establishments of 

health practitioners holding the degree of 

a doctor of medicine or a qualification at a 

corresponding level, primarily engaged in 

the independent practice of general or 

specialized medicine (including 

psychiatry, psychoanalysis, osteopathy, 

homeopathy) or surgery. These 

practitioners operate independently or part 

of group practices in their own offices 

(centers, clinics) or in the facilities of 

others, such as hospitals or health centers. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 42  طب عيادات 1541424 

 ا سنان
Offices of dentists  وبصـورة رئيسـية طبيـب أسـنانالمنشآت الصحية التي يديرها ويعمل بها ،

مستقلة تعمل في مجال ممارسة طب ا سنان المتخصصة أو العامـة أو 
وتكون ضمن القطـا  الخـاج أو مجموعـة عيـادات أو .  جراحة ا سنان

يمكـــن أن و .   فـــي المرافـــق ا خـــرى، مثـــل المستشـــفيات والمراكـــز الطبيـــة
ــــــة شــــــاملة،  أو  خــــــدمات الطــــــواره، أو فــــــي أو تجميليــــــةتقــــــدم إمــــــا وقائي

 متخصصين في حقل محدد من طب ا سنانك

This item comprises establishments of 

health practitioners holding the degree of 

doctor of dental medicine or a 

qualification at a corresponding level, 

primarily engaged in the independent 

practice of general or specialized dentistry 

or dental surgery. These practitioners 

operate independently or part of group 

practices in their own offices or in the 

facilities of others, such as hospitals or 

HMO medical centers. They can provide 

either comprehensive preventive, 

cosmetic, or emergency care, or specialize 

in a single field of dentistry. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  والنظافة الغذاء 1541425 

 مياه على والسيطرة

 الشرب

Food, hygiene and 

drinking water control 
هـذا البنـد يضــم مجموعـة متنوعــة مـن أنشــطة الصـحة العامــة التـي تشــكل 
جـــزءا مـــن ا نشـــطة العامـــة ا خـــرى، مثـــل التفتـــيش وتنظـــيم الصـــناعات 

 .إمدادات المياه بما يشملالمختلفة 

This item comprises a variety of activities 

of a public health concern that are part of 

other public activities such as inspection 

and regulation of various industries, 

including water supply. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 ا سر  قطا  4241423 
 المعيشية

Household Sector مجموعة صغيرة من ا فـراد الـذين يشـتركون فـي السـكن ويجمعـون  هو
معينـــة مـــن الســـلع  أنواعـــاكـــل دخلهـــم وثـــروتهم ويســـتهلكون  أو  بعـــض

ـــــألف بشـــــكل أساســـــي مـــــن ارســـــكان  ـــــة، تت والخـــــدمات بصـــــورة جماعي
المنتجـين بارضـافة  ضمنتكون  أنللسر المعيشية  ويمكن.  والغذاء

التـــي  االقتصــاديةكــل ا نشــطة  أن لكــونهم المســتهلكين الرئيســيين، إذ
تقع ضمن حدود ارنتاج وتمارس من قبل جهـات ال تحـتفظ بمجموعـة 

 .من الحسابات تعتبر ضمن قطا  ا سر المعيشية متكاملة

A household is defined as a group of 

persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of 

their income and wealth and who 

consume certain types of goods and 

services collectively, mainly housing and 

food.  Households are mainly consumers, 

but they may also be producers.  All 

economic activity taking place within the 

production boundary and not performed 

by an entity maintaining a complete set of 

accounts is considered to be undertaken in 

the household sector. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 المركزيـــة والحكومـــات المحليـــة إلـــى جانـــب يتـــألف مـــن وحـــدات الحكومـــة  Government Sector الحكومي  قطا ال 4241421 
صناديق الضمان االجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تل  الوحـدات 
وتشمل كذل  المصسسات ةير الهادفة للربح التي تنتب إنتاجا ةير سوقي 
وتســـيطر عليهـــا وتمولهـــا بصـــورة رئيســـة الوحـــدات الحكوميـــة أو صـــناديق 

 .الضمان االجتماعي

The general government sector consists 

mainly of central, state and local 

government units together with social 

security funds imposed and controlled by 

those units. In addition, it includes NPIs 

engaged in non-market production that are 

controlled and mainly financed by 

government units or social security funds. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 42  الحكومي القطا  4241422 
 نو  تحديد دون

 الخدمة مزود

Non Classified Public 

Providers 
الصحية هـو أحـد المصسسـات وهو بند يوضح أن من قام بتزويد الخدمة 

أو الـــوزارات الحكوميـــة دون تحديـــد نـــو  مـــزود الخدمـــة لعـــدم تـــوفره مـــن 
 .مصدر البيانات

This item comprises the government 

institutions or ministries as providers for 

health service, without specifying the type 

of service provider because it is not 

available from the data source. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 يشـــمل جميـــع الوحـــدات المصسســـية المقيمـــة والتـــي ال تنـــدرج تحـــت قطـــا   Private Sector الخاج القطا  4241426 
 .الحكومة

This sector comprises all resident 

institutional units which do not belong to 

the government sector. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 الشركات  قطا  4241422 
 المالية

Financial Corporation 

Sector 
قطــــا  يتكــــون مــــن جميــــع الشــــركات المقيمــــة التــــي تشــــتغل بصــــورة   

رئيســـية بتــــوفير الخــــدمات الماليـــة بمــــا فيهــــا خـــدمات التــــامين وتمويــــل 
 .المعاشات التقاعدية الى وحدات مصسسية اخرى

Consist of all resident corporations that 

are principally engaged in providing 

financial services, including insurance and 

pension funding services, to other 

institutional units. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  الشركات قطا  4241420 

 المالية ةير
Non-financial 

corporations 
يتركـز نشـاطه الرئيسـي  التـي  قطا  يشمل كل الشركات وأشباه الشركات

 .(عدا الخدمات المالية)في انتاج السلع او الخدمات السوقية
 Consist of corporations whose principal 

activity is the production of market goods 

or non-financial services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 المصسسات  قطا  4241421 
ةير الهادفة للربح 
التي تخدم ا سر 

 المعيشية

Non-profit 

Institutions Serving 

Households 

تتالف من المصسسات ةير الهادفة للربح  والتي توفر سلع وخدمات ةير 
 .السوقية للسر المعيشية التي ال تسيطر عليها الحكومة

Consist of non-market NPIs that are not 

controlled by government.. 
 نظاماالمم المتحدة،  

 القومية الحسابات
8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 المصسسي القطا  4241401   Institutional Sector  هـــو مجموعـــة مـــن الوحـــدات المصسســـية المشـــتركة فـــي مهامهـــا االساســـية
التاليــة باالســتناد إلــى نظــام  القطاعــاتإلــى  مصــنفة .وســلوكياتها واهــدافها
قطا  الشركات ةير المالية، قطا  الشركات المالية، : الحسابات القومية

العام، قطا  المصسسات ةيـر الهادفـة للـربح التـي تخـدم  الحكوميالقطا  
ا ســـر المعيشـــية إضـــافة لحســـاب بقيـــة العـــالم  وقطـــا ا ســـر المعيشـــية، 
 .ب مستقلوالذي ينفرد له حسا

The institutional units are grouped 

together to form institutional sectors, on 

the basis of their principal functions, 

behaviour and objectives:, there are five 

institutional sectors in the system of 

national accounts: government; non-profit 

institutions serving households; financial 

corporation's; households; and non-

financial corporations, In addition to the 

Rest of world sector that has separate 

account. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42 المضافة القيمة 1510104   Value Added  وحــدة تمــارس أي   يــةالقيمـة المتولــدة  إلــىويشــير  بارنتــاجمفهـوم يتعلــق
ويعــــــرف إجمـــــــالي القيمــــــة المضـــــــافة بحاصــــــل طـــــــرت .  إنتـــــــاجينشــــــاط 

أما صافي القيمة المضافة فيتم .  االستهال  الوسيط من إجمالي ارنتاج
 ي القيمــةالحصــول عليهــا بطــرت اســتهال  رأس المــال الثابــت مــن إجمــال

 .المضافة

Value added is a central concept of 

production and refers to the generated 

value of any unit that carries out any 

productive activity. Gross value added is 

defined as the value of gross output less 

the value of intermediate consumption. 

The net value added is defined as the 

gross value less the value of fixed capital 

consumption. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 القانوني الكيان 1510105   Legal Entity  بوجــــوده مــــن قبــــل الكيــــان القــــانوني او االجتمــــاعي هــــو كيــــان يعتــــرف
القــانون او مــن قبــل المجتمــع بصــورة مســتقلة عــن االشــخاج او عــن 

 .الكيانات االخرى التي قد تكون مالكة له او مسيطرة عليه

. A legal or social entity is one whose 

existence is recognized by law or society 

independently of the persons, or other 

entities, that may own or control it. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 مثبط الناتب المحلي  4241403 
 االجمالي

 GDP Deflator  رقم قياسي يستخدم لتحويل البيانات والمتغيرات الخاصة بالناتب المحلي
االســـعار الثابتـــة، باالعتمـــاد علـــى ارجمـــالي مـــن االســـعار الجاريـــة الـــى 

ســــنة أســــاس مناســــبة، بهــــدف العمــــل علــــى عــــزل أثــــر ا ســــعار علــــى 
 .البيانات

An Index used to convert data and 

variables of GDP at current prices to 

constant prices, depending on an 

appropriate base year, to isolate the 

impact of prices on the data. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  الطبية المختبرات 4241401 

 التشخيج ومراكز
Medical and 

diagnostic 

laboratories 

المصسسات العاملة في مجال توفير خدمات التشخيج أو التحليل، وهي 
تقــدم هــذه بمــا فيهــا الســوائل فــي الجســم والتحليــل والتشــخيج والتصــوير، 

مـــن طبيـــب  الُمحـــاللمـــريض ل الخـــدمات بشـــكل عـــام لطبيـــب مخـــتج أو
 .حةالص

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing analytic or 

diagnostic services, including body fluid 

analysis and diagnostic imaging, generally 

to the medical profession or the patient on 

referral from a health practitioner. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 تعرف علـى أنهـا السـلع والخـدمات المنتجـة مـن قبـل المنشـاة، باسـتثناء   Output المخرجات  4241402 
قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط ال تأخـذ فيـه الشـركة بعـين 
االعتبار مخاطر استخدام المنتجات في االنتاج وباستثناء قيمـة السـلع 
والخدمات المستهلكة من قبل نفس المنشاة فيما عـدا السـلع والخـدمات 

راس المـــال الثابـــت او التغيـــرات فـــي )لتكـــوين راس المـــال  المســـتخدمة
 . او لالستهال  النهائي الذاتي( قوائم الجرد

 

It is defined as the goods and services 

produced by an establishment, excluding 

the value of any goods and services used 

in an activity for which the establishment 

does not assume the risk of using the 

products in production, and excluding the 

value of goods and services consumed by 

the same establishment except for goods 

and services used for capital formation 

(fixed capital or changes in inventories) or 

own final consumption. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  ارنتاج مخرجات 4241406 
لالستعمال النهائي 

 الخاج

Output for own final 

use 
والخـــدمات التـــي يحـــتفظ بهـــا مـــالكو المشـــاريع التـــي أنتجتهـــا  الســـلع هـــي

 .كاستهال  نهائي أو تكوين رأس مالالستعمالهم النهائي الخاج 
Consists of products retained by the 

producer for his own use as final 

consumption or capital formation. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 42 السوقية المخرجات 4241402   Market Outputs أو  ،ذات داللـــة اقتصـــاديةوالخـــدمات التـــي تبـــا  بأســـعار  الســـلع تشـــمل
يجــــري التصــــرف بهــــا بطريقــــة أخــــرى فــــي الســــوق أو  يعتــــزم بيعهــــا أو 

والخدمات  السلعكما هو الحال بالنسبة لمعظم  التصرف بها في السوق
 .التي تبا  في المخازن ومحالت البيع بالتجزئة

It includes goods and services sold at 

market prices or otherwise disposed of on 

market, or intender for sale or disposal on 

the market such as most of the goods and 

services sold at warehouses and retail sail 

stores 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 ةير  المخرجات 4241400 
ا خرى سوقيةال  

Other Non-Market 

Outputs 
تتكـــون مـــن ســــلع وخـــدمات فرديـــة او جماعيــــة تنتجهـــا الحكومــــة او 
المصسسات التي ال تهـدف الـى الـربح وتخـدم االسـر المعيشـية والتـي 
تــــوفر الســــلع او الخــــدمات بشــــكل مجــــاني او باســــعار ليســــت ذات 

 .المعيشية او للمجتمع ككلاهمية اقتصادية لالسر 

Consists of goods and individual or 

collective services produced by non-profit 

institutions serving households (NPISHs) 

or government that are supplied free, or at 

prices that are not economically 

significant, to other institutional units or 

the community as a whole. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  المهن مرافق 4241401 

 المساندة الصحية
Offices of other 

health practitioners 
( ةيـــــر ا طبـــــاء وأطبـــــاء ا ســـــنان)المنشــــآت الصـــــحية والممارســـــين 

تصـحيح فـي المتخصصين مثل أخصائيو النظارات، والمتخصصين 
. النطق، والمصسسات التي توفر الرعاية لمرضى العيادات الخارجيـة

وتكـــــون ضـــــمن القطـــــا  الخـــــاج أو مجموعـــــة مـــــن المراكـــــز، مثـــــل 
 .المستشفيات والمراكز الطبية

This item comprises establishments of 

independent health practitioners (other 

than physicians, and dentists) such as 

chiropractors, optometrists, mental health 

specialists, physical, occupational, and 

speech therapists as well as audiologists 

establishments primarily engaged in 

providing care to outpatients. These 

practitioners operate independently or 

part of group practices in their own 

offices or in the facilities of others, such 

as hospitals or medical centers. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  Rehabilitation التأهيل مراكز 4241411 

Center 
وهــــي . هــــي المرافــــق التــــي تقــــدم العــــالج والتــــدريب بهــــدف التأهيــــل

المراكــــز التـــــي تقـــــدم العـــــالج الــــوظيفي، العـــــالج الحركـــــي، العـــــالج 
المهني، وتدريبات خاصة كعالج النطق لالستشفاء من ارصابة أو 

  .المرض إلى الحد الطبيعي الممكن

A facility providing therapy and training 

for rehabilitation. The center may offer 

occupational therapy, physical therapy, 

vocational training, and special training 

such as speech therapy for recovery from 

injury or illness to the  normal  possible 

extent.  

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الرعاية مراكز 4241414 

 ا ولية
Out-patient care 

centers 
تضـــم المصسســـات العاملــــة فـــي مجـــال تــــوفير مجموعـــة واســـعة مــــن 

فريـق مـن ا طبـاء والعـاملين فـي مجـال  الخدمات للمرضى مـن قبـل
الطب، وموظفي الدعم في كثير من ا حيان، وعـادة مـا يجمـع بـين 
. تخصصات عدة، لتقـديم وظـائف محـددة فـي خدمـة الرعايـة ا وليـة

هـــــذه المصسســـــات بصـــــورة عامـــــة تقـــــدم العـــــالج للمرضـــــى الـــــذين ال 
 .يحتاجوا لمبيت

This item comprises establishments 

engaged in providing a wide range of out-

patient services by a team of medical, 

paramedical, and often support staff, 

usually bringing together several 

specialties and /or serving specific 

functions of primary care. These 

establishments generally treat patients 

who do not require in-patient treatment. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 42 تحـــويالت جاريـــة تتلقاهـــا االســـر المعيشـــية لســـد احتياجـــات تنشـــأ فـــي  Social  benefits االجتماعية المزايا 4241415 
المــــرض او التعلـــــيم او البطالـــــة او التقاعـــــد او ظــــروف خاصـــــة مثـــــل 

 .االسكان او ظروف عائلية

They are current transfers received by 

households intended to provide for the 

needs that arise from certain events or 

circumstances, for example, sickness, 

unemployment, retirement, housing, 

education or family circumstances. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  المستشفيات 4241413 
 

Hospitals  يضـــم هـــذا البنـــد المصسســـات المـــرخج لهـــا والعاملـــة بشـــكل أساســـي فـــي
ا طبـاء، : توفير العالج الطبي والتشـخيج وتقـديم الخـدمات التـي تشـمل

والتمــريض، وةيرهــا مــن الخــدمات الصــحية للمرضــى المقيمــين بارضــافة 
ويمكـن أيضـا .  المتخصصـة التـي يتطلبهـا المرضـى ارقامـةإلى خدمات 

وكثير من .  ات خدمة العيادات الخارجية كنشاط ثانويأن تقدم المستشفي
هـــــــذه الخـــــــدمات ال يمكـــــــن توفيرهـــــــا إال باســـــــتخدام المرافـــــــق والمعـــــــدات 

فـــي .  المتخصصــة التــي تشــكل عامــل هــام ال يتجــزأ مــن عمليــة ارنتــاج
بعــض البلــدان، المرافــق الصــحية تحتــاج إلــى الحــد ا دنــى مــن المعــدات 

 .رها المستشفىلتسجل باعتبا( مثل عدد ا سرة)
 

This item comprises of licensed 

establishments primarily engaged in 

providing medical, diagnostic, and 

treatment services that include physician, 

nursing, and other health services to 

inpatients including  specialized 

accommodation services. Hospitals may 

also provide out-patient services as a 

secondary activity. Hospitals provide 

inpatient health services, many of which 

can only be provided using the specialized 

facilities and equipment that form a 

significant and integral part of the 

production process. In some countries, 

health facilities need to meet minimal 

requirements (such as number of beds) in 

order to be registered as a hospital. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الصحة مستشفيات 4241411 

 من والعالج النفسية

 اردمان

Mental health and 

substance abuse 

hospital 

يضـــم هـــذا البنـــد المصسســـات المرخصــــة والتـــي تقـــوم أساســـا علـــى تــــوفير 
التشخيج والعـالج الطبـي، وتقـديم الخـدمات للمرضـى الـذين يعـانون مـن 

، وةالبـا مـا مرض عقلي أو إساءة استعمال المواد المخدرة واالضـطرابات
ـــة تتمثـــل  فـــي بقـــاء المـــريض بمـــا يشـــمل خـــدمات  تتطلـــب معالجـــة مطول

والمرافـــــق الغذائيـــــة، والمرافـــــق الخاصـــــة بالمعالجـــــة النفســـــية  االستضـــــافة
وعادة ما تقـدم هـذه المستشـفيات وةيرهـا مـن .  والسيكولوجية واالجتماعية

الخـــــدمات، مثـــــل رعايـــــة المرضـــــى بهـــــا، والتجـــــارب المختبريـــــة الســـــريرية 
 .التخطيط الكهربائي للدماغوالتشخيصية وا شعة السينية، و 

This item comprises licensed 

establishments that are primarily engaged 

in providing diagnostic and medical 

treatment, and monitoring services to in- 

patients who suffer from mental illness or 

substance abuse disorders. The treatment 

often requires an extended stay in an in-

patient setting including hostelling and 

nutritional facilities. Psychiatric, 

psychological, and social work services 

are available at these facilities. These 

hospitals usually provide other services, 

such as out-patient care, clinical 

laboratory tests, diagnostic x-rays, and 

electro-encephalography services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 42 المصسســات المرخصــة والعاملــة بشــكل أساســي فــي تــوفير العــالج الطبــي  General hospital العامة المستشفيات 4210192 
للمرضى الذين بحاجة إلـى مبيـت بحيـت ( جراحي أو ةير جراحيسواء )

ـــــ  فـــــإن هـــــذه .  يـــــتم تقـــــديم الخـــــدمات الطبيـــــة المتنوعـــــة إضـــــافة إلـــــى ذل
المصسسات يمكن أن توفر خدمات أخرى ةير خـدمات العـالج بهـا، مثـل 
الخــــدمات التشخيصــــية وا شــــعة الســــينية والخــــدمات الســــريرية وخــــدمات 

الخدمات لمجموعـة متنوعـة مـن ارجـراءات المختبرات، وةرفة العمليات و 
 .والخدمات الصيدالنية

This item comprises licensed 

establishments primarily engaged in 

providing diagnostic and medical 

treatment (both surgical and non-surgical ) 

to in- patients with a wide variety of 

medical conditions. These establishments 

may provide other services, such as 

outpatient services, anatomical pathology 

services, diagnostic x-ray services, 

clinical laboratory services, operating 

room services for a variety of procedures 

and pharmacy services. 

OECD  ، 
الحسابات نظام 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  المستشفيات 4210196 

 المتخصصة
Specialized (other 

than mental health 

and substance abuse) 

hospital 

المصسسات المرخج لها للعمـل علـى تـوفير خـدمات تشـخيج ا مـراض 
ـــة  ـــذين لـــديهم نـــو  محـــدد مـــن مـــرض أو حال والعـــالج الطبـــي للمرضـــى ال

والمستشـفيات  (. ةير العقلية، أو إساءة استعمال المواد المخدرة)صحية 
التــي تــوفر الرعايــة الطويلــة ا جــل للمرضــى المصــابين بــأمراض مزمنــة، 

التأهيــل، والخــدمات ذات الصــلة بارعاقــة الجســدية أو مستشــفيات إعــادة 
هـــذه المستشـــفيات يجـــوز أن تقـــدم .  أيضـــا معـــوقين واردة فـــي هـــذا البنـــدال

خـــدمات أخـــرى، مثـــل تقـــديم الرعايـــة الطبيـــة خـــارج المستشـــفى وخـــدمات 
التشـــخيج وا شـــعة الســـينية والخـــدمات الســـريرية وخـــدمات المختبـــرات، 

ج الطبيعي، والخـدمات التعليميـة والمهنيـة وةرفة العمليات وخدمات العال
 .والنفسية وخدمات العمل االجتماعي

This item comprises licensed 

establishments primarily engaged in 

providing diagnostic and medical 

treatment to in-patients with a specific 

type of disease or medical condition 

(other than mental health or substance 

abuse). Hospitals providing long-term 

care for the chronically ill and hospitals 

providing rehabilitation, and related 

services to physically challenged or 

disabled people are included in this item. 

These hospitals may provide other 

services, such as out-patient services, 

diagnostic x-ray services, clinical 

laboratory services, operating room 

services, physical therapy services, 

educational and vocational services, and 

psychological and social work services. 

OECD  ، 
بات نظام الحسا
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 الربعية المسوت 4210197   Quarterly Surveys التـــي يـــتم إجراصهـــا باالعتمـــاد علـــى إســـناد زمنـــي يقـــدر  المســـوتكافـــة  هـــي
 .بحوالي ثالثة أشهر

All surveys for which the reference period 

is three months. 
 نظاماالمم المتحدة،  

 القومية الحسابات
8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  المعامالت 4210198 
 االقتصادية

Economic 

Transactions 
تــــدفق اقتصـــــادي، أي تعامــــل بـــــين وحـــــدتين مصسســــيتين وفقـــــا التفـــــاق 
متبــادل او عمــل ضـــمن وحــدة مصسســـية مــن المفيـــد تحليليــا ان يعامـــل 

 .معاملة الن الوحدة كثيرا ما تعمل بصفتين مختلفتينبوصفه 

 A transaction is an economic flow that is 

an interaction between institutional units 

by mutual agreement or an action within an 

institutional unit that it is analytically 

useful to treat like a transaction, often 

because the unit is operating in two 

different capacities. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 



 

22 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 42  الرعاية مقدمي 4241411 

 ارسعافية الصحية
Providers of 

ambulatory health 

care 
المصسســـــات العاملــــــة فــــــي مجــــــال تقــــــديم خــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية أي 
ويشــــمل ذلــــ  المصسســــات .  ســــعافية فــــي العيــــادات الخارجيــــة مباشــــرةار

المتخصصة في تقـديم العـالج بشـكل يـومي بارضـافة إلـى تقـديم خـدمات 
وبالتالي فإن هذه المصسسات ال تقدم عـادة .  الرعاية الصحية في المنازل
فــــي الغالــــب يــــتم تزويــــد الخــــدمات . ى المقيمــــينخــــدمات العــــالج للمرضــــ

 حــاالت للمرضــى الــذين يــزورون مكتــب الصــحة المهنيــة باســتثناء بعــض
 .ا طفال وأمراض الشيخوخة ابةطب

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing health care 

services directly to outpatients who do not 

require in-patient services. This includes 

establishments specialized in the 

treatment of day-cases and in the delivery 

of home care services. Consequently, 

these establishments do not usually 

provide in-patient services. Health 

practitioners in ambulatory health care 

primarily provide services to patients 

visiting the health professional’s office 

except for some pediatric and geriatric 

conditions. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42  الرعاية مقدمي 4241511 

ارسعافية  الصحية
 ا خرى

Other providers of 

ambulatory health 

care 
المصسســـات العاملـــة فـــي المقـــام ا ول فـــي مجـــال تقـــديم خـــدمات الرعايـــة 

ا طبـاء وأطبـاء ا سـنان، وةيرهـا مـن  عيـاداتبخالف )الصحية المتنقلة 
ـــــة المرضـــــى، وتقـــــديم الرعايـــــة  الممارســـــين الصـــــحيين، مـــــن مراكـــــز رعاي

 (.الصحية المنزلية

This item comprises a variety of 

establishments primarily engaged in 

providing ambulatory health care services 

(other than offices of physicians, dentists, 

and other health practitioners, out-patient 

care centers, and home health care 

providers). 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 مشرو  او جزء من مشرو  يقع فـي موقـع واحـد، ويمـارس نـو  واحـد فقـط  Establishment المنشأة 4241514 
القيمـة من النشاط االنتاجي، او يعـود فيـه نشـاط االنتـاج الرئيسـي بمعظـم 

 .المضافة

 An establishment is an enterprise, or part 

of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single 

productive activity is carried out or in 

which the principal productive activity 

accounts for most of the value added. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42  التي المصسسات 4241515 

 خدمات تقدم

 الصحية الرعاية

 المهنية

Enterprise as providers 

of occupational health 

care services 

أو  ئـــيالمصسســـات التـــي تقـــدم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية بشـــكل جز  وهـــي
 .ثانوي بجانب النشاط االقتصادي الذي تمارسه

This item comprises Enterprise providing 

occupational health care as ancillary 

production. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 42 قصيرة  المصشرات 4241513 
 المدى

Short Term 

Indicators 

ذات دورية أقل من سنة، والتي قد تكون لمدة شهر أو  مؤشرات هي

 .ربع سنة

All indicators that have a periodicity for 

less than a year, usually month or quarter. 
دليل اعداد الحسابات 
القومية الربعية 

8007 

Manual of quarterly 

Ntional Accounts 

2001 
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القومية الحسابات 42 الناتب المحلي  4210511 
 ارجمالي

Gross Domestic 

Product or GDP 
مــن  مصشــر يقــيس إجمــالي القيمــة المضــافة لكافــة ا نشــطة االقتصــادية

المخرجات مـن السـلع والخـدمات لالسـتعمال النهـائي التـي ينتجهـا  خالل
عوامــــل ) اقتصــــاد مــــا بواســــطة المقيمــــين وةيــــر المقيمــــين مــــن ســــكانه، 

ــــا أو ( االنتــــاج المحليــــة  وبغــــض النظــــر عــــن توزيــــع هــــذا ارنتــــاج محلي
خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة وال يشـــمل الحســـومات علـــى خفـــض . خارجيـــا
أو اســـــــتنزاف المـــــــوارد الطبيعيـــــــة  ثابـــــــتاســـــــتهال  رأس المـــــــال القيمـــــــة 

 . وتدهورها

 Indicator measures the total value added 

of all economic activities, which consists 

output of goods and services for final use 

produced by both residents and non-

residents, (local factors of production) and 

regardless of the distribution of this 

production, locally or externally. during a 

specific period of time and does not 

include deductions for depreciation of 

Fixed capital or deterioration of natural 

resources 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 42 االقتصادي النشاط 4210515   Economic Activity التـي يشير إلى عملية تدمب مجموعة من ارجـراءات وا نشـطة مصطلح 
تنفــذ مــن قبــل وحــدة معينــة والتــي تســتخدم العمــل ورأس المــال والبضــائع 

كمـــا يشـــير النشـــاط (. ســـلع وخـــدمات)والخـــدمات لتنـــتب منتجـــات محـــددة 
الـــذي تمارســـه المصسســـة والـــذي االقتصـــادي الرئيســـي الـــى طبيعـــة العمـــل 

الـــدولي الموحــد للنشـــطة االقتصـــادية  التصـــنيفجلـــه حســب أقامــت مـــن 
تعــدد  حالــةويســهم بــأكبر قــدر مــن القيمــة المضــافة فــي ( التنقــيح الرابــع)

  .ا نشطة داخل المصسسة الواحدة

Referring to a process consisting of 

actions and activities carried out by a 

certain entity that uses labour, capital, 

goods and services to produce specific 

products (goods and services). In addition 

to that, the main economic activity refers 

to the main work of the enterprise based 

on the  (ISIC, rev1) and that contribute by 

the large proportion of the value added, 

whenever more than one activity exist in 

the enterprise. 

ت الدولية التوصيا
لإلحصاءات 

5110الصناعية   

UN, International 

Recommendations 

for Industrial 

Statistics 

2008 

القومية الحسابات 42 ةيالمصسس الوحدة 4210516   Institutional Unit-

Enterprise 
كيــــــان اقتصــــــادي قــــــادر فــــــي ذاتــــــه علــــــى امــــــتال  االصــــــول وتحمــــــل  

االقتصــادية والــدخول فــي معــامالت مــع االلتزامــات وممارســة االنشــطة 
 .كيانات أخرى

 It is an economic entity that is capable, in 

its own right, of owning assets, incurring 

liabilities and engaging in economic 

activities and in transactions with other 

entities. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 قوميةال الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Balance of Payments Terms رمز الموضوع: 0202 مصطلحات ميزان المدفوعات

المدفوعات ميزان 42  االستثمار 4215100 

 ا جنبي

 المباشر

Foreign direct 

investment 
قــوة  أوهــذه الفئــة االســتثمار الــذي يمتلــ  صــاحبه بموجبــه ســيطرة  تشــمل

يتمثــــل معيــــار التمييــــز  العمليــــةالناحيــــة  ومــــن.  تصــــويتية فــــي المصسســــة
ا قــل  علــى% 70لــإلدراج ضــمن هــذا البنــد بــامتال  المســتثمر لحــوالي 

ويشمل االستثمار المباشر كافة المعامالت بين   .من ا سهم في الشركة
المســـتثمرين المباشـــرين ومصسســـات االســـتثمار المباشـــر وال يقتصـــر فقـــط 

ى المعاملة المبدئية بـين الطـرفين، وتقسـم المعـامالت فيـه إلـى رأسـمال عل
حقـــوق الملكيـــة، العائـــدات المعـــاد اســـتثمارها وأنـــوا  رأس المـــال ا خـــرى 

ضـــمن هـــذه الفئـــة أيضـــا حيـــازة أو  ويـــدرج(.  المعـــامالت بـــين الشـــركات)
ماعـدا السـفارات ا جنبيـة )من قبل ةير المقيمـين  ا راضيالتخلج من 

 (.الحساب الرأسماليتدرج ضمن  والتي

This category includes investment over 

which the owner exercises control.  In 

practice, the distinguishing criterion for 

inclusion in this category is that the owner 

should hold at least 10 per cent of the 

ordinary shares in the company.   

However, this criterion should be applied 

somewhat flexibly to ensure that assets 

over which the owner exercises control 

are classified as direct investment.  

Acquisitions and disposals of land – other 

than when foreign embassies are involved 

– are also included. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  استثمار 4215101 

 الحافظة

 ا جنبي

Foreign indirect 

investment 

(Portfolio) 

سـندات الملكيــة وسـندات الــدين، وتنقســم تشـمل هــذه الفئـة المعــامالت فــي 
ســندات الــدين إلــى ســندات وأذونــات، وأدوات الســوق النقــدي، والمشــتقات 

ويــــتم اســــتبعاد المعــــامالت التــــي تشــــملها كــــل مــــن االســـــتثمار   .الماليــــة
 .المباشر وا صول االحتياطية

Portfolio investment is a residual category 

for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and 

financial derivatives.  It is residual 

because these instruments are also 

included under direct investment and 

reserve assets.   Portfolio investment is 

divided into two main categories: equity 

and debt. Shares are equity investment 

and the remaining instruments are debt 

investment. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  االستثمارات 4215102 

 ا جنبية

 ا خرى

Foreign Other 

investment 
 والخصومتحت بند االستثمارات ا خرى كافة معامالت ا صول  يصنف

الماليــــة ةيــــر المدرجــــة تحــــت أي مــــن الفئــــات الثالثــــة ا خــــرى وأبرزهــــا 
االئتمانــــات التجاريــــة، القــــروض، العملــــة والودائــــع، والحســــابات ا خــــرى 

 .مستحقة الدفع أو التحصيل

Under other investment are included all 

transactions in financial assets and 

liabilities, which are not classified under 

any of the three other broad categories.  

The most important of these are currency, 

deposits and loans (including trade 

credits).  

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

دفوعات الطبعة الم
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42 استثمارات  4215103 
ا سرة في 
 الخارج

Family investments 

abroad 
وهــي ارصــدة وتــدفقات المبــالغ التــي قــد يســتثمرها الفــرد او ا ســرة خــارج 
فلســـــطين خـــــالل فتـــــرة االســـــناد الزمنـــــي فـــــي اوجـــــه االســـــتثمار المختلفـــــة 

 (. االسهم، السندات، العملة والودائع، المصسسات ةير المساهمة)
 

The stocks and flows of funds that had 

been invested by an individual or family 

outside of Palestine during the period of 

time reference in various investments 

(shares, bonds, currency and deposits, 

non-contributing institutions.) 

الجهاز المركزي 
، لإلحصاء الفلسطيني

8072 

PCBS, 2014 
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المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

المدفوعات ميزان 42 السلع إصالت 4215104   Repairs on Goods دة أو  ارصالت التي تجري على الممتلكات المتحركـة عمليات هي المـزود
دون ( والطــائراتعلــى ســبيل المثــال، الســفن ) المســتلمة مــن ةيــر مقيمــين

 .أن يجري أي تحويل مادي لشكل البضاعة

Refers to repair activity on goods 

provided to or received from nonresidents 

on ships, aircraft, etc. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  ا صول 4242412 
 االحتياطية

Reserve Assets ويكـون بإمكـان  ،التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية ا صول هي
إليهـا بسـهولة  ةـراض ميـزان المـدفوعات خـالل  الوصولالسلطة النقدية 
 .بعملة قابلة للتحويل مرتبطةويجب أن تكون  ،إشعار قصير

Are assets that must be controllable by the  

Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at 

relatively short notice for balance of 

payments purposes, and they must be 

denominated in a convertible currency. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42 ا صول  4242416 
 الخارجية

External Assets 

 
أفـــراد أو ) الدولـــةهــي عبـــارة عـــن ا رصـــدة التـــي اســـتثمرها المقيمـــون فـــي 

 .في الخارج( مصسسات
 

The stocks invested abroad by residents in 

Palestine (individuals or enterprises). 

 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 

 

المدفوعات ميزان 42 تعــرف ارقامــة هنــا مــن منظــور اقتصــادي ال قــانوني، والمعيــار ا ساســي  Residence ارقامة 4242412 
لتحديـد ارقامـة لكيـان مـا، هـو مركـز المصـلحة االقتصـادية والـذي يعــرف 

أو مواقــع أخــرى داخــل ارقلــيم  بأنــه وجــود محــل ســكني أو موقــع إنتــاجي
ـــــه أو منـــــه بمباشـــــرة أنشـــــطة ومعـــــامالت   االقتصـــــادي ـــــد مـــــا تقـــــوم في لبل

اقتصادية على نطاق واسـع بقصـد االسـتمرار فيهـا  جـل ةيـر مسـمى أو 
 .لمدة محددة أو ةير محددة، ولكنها عادة  ما تكون طويلة

It is defined in economic, and not legal 

terms.  The main criterion to determine 

residence of an entity is centre of 

economic interest.  Persons are considered 

residents of the country where they live 

for at least one year.  Exceptions to this 

rule are embassy staff (but for locally 

employed people who are residents of the 

country where they live), patients who are 

treated abroad and students who live 

abroad even when their stay exceeds one 

year. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42 العامة البضائع 4242410   Goods أوفعلـي  أسـاسعلـى ) ملكيتهـاعبارة عن السلع المنقولة التـي تتغيـر  هي 
 .بين طرف مقيم وآخر ةير مقيم ،(محتسب

It is Refers to movable goods for which 

change of ownership (actual or imputed) 

occur between residents and nonresidents. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  التحويالت 4242411 
 الجارية

Current Transfers تكـون  أنويتوجـب  أخـرى، إلـىة مـن جهـة يـالعين أوالتـدفقات النقديـة  هـي
ــــى مســــتوى االســــتهال  لكلتــــا   الجهتــــينذات طبيعــــة جاريــــة أي تــــصثر عل

 .والمتلقية للمنح المانحة

It is Refers to cash and in-kind flows 

between two sides, Under current 

transfers are recorded flows of a current 

nature, i.e. they should affect the level of 

consumption of both the donor and the 

recipient. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
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المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

المدفوعات ميزان 42  تحويالت 4242441 
 المهاجرين

Migrants' Transfers قيود مقابلة لتدفقات سلعية وتغيرات فـي بنـود ماليـة بسـبب  عنعبارة  هي
 .من اقتصاد إلى آخر( لمدة سنة على ا قل إقامتهمتغيير )هجرة ا فراد 

It is Refers to contra-entries to flows of 

goods and changes in financial items that 

arise from the migration (change of 

residence for at least a year) of individuals 

from one economy to another. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  تعويضات 4215114 
 العاملين

Compensation of 

Employees 
عـــن التعويضـــات المتحققـــة للمقيمـــين فـــي االقتصـــاد المحلـــي  عبـــارة هـــي

وتلــ  المدفوعــة لغيــر المقيمــين الــذين يعملــون  الخــارج،الــذين يعملــون فــي 
 .في الداخل

It is Refers to earnings by  residents 

working abroad as well as payments to 

non-residents working in inside. 

 صندوق النقد الدولي،
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  تقييم 4215115 
 المعامالت

Transactions 

Valuation 
طريقـة لتقيـيم كـل مـن المعـامالت وا رصـدة، ولـذل  يجـري  أوس هو أسـا

علــى أســاس الســعر الفعلــي الــذي اتفــق عليــه  العــادةتقيــيم المعــامالت فــي 
الجاريــة  الســوقأرصــدة ا صــول والخصــوم فتقــيم بأســعار  أمــا.  الطرفــان

 .كما في تاري  بيان الميزانية العمومية

It is a method to evaluate transactions and 

balances  so transactions has been 

evaluated in market price as the primary 

concepts of valuation for transaction 

accounts and balance sheet accounts. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42 الحساب  4215113 
 الجاري

Current account  إلى أربع حسابات رئيسية هيينقسم: 
 السلع 
 الخدمات 
 الدخل 
 التحويالت الجارية 

Is subdivided into four major categories: 

 Goods 

 Services 

 Income 

 Current Transfers  

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 42  الحساب 4215111 

 الرأسمالي
Capital account  الرأسـماليةالتحـويالت : الحساب الرأسمالي إلـى بنـدين رئيسـين وهمـا يقسم 

 وتنــدرج.  وحيــازة ا صــول ةيــر الماليــة ةيــر المنتجــة أو الــتخلج منهــا
تحت بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغييرا فـي ملكيـة 
أصول ثابتة أو تحويالت ا مـوال المرتبطـة أو المشـروطة بحيـازة أصـول 
ثابتـــة أو التصـــرف فيهـــا أو التحـــويالت الناتجـــة عـــن قيـــام الـــدائن بإســـقاط 

حيــــازة ا صــــول ةيــــر  أمــــا  .خصــــوم المــــدين دون تلقــــي أي مقابــــل لهــــا
جـة ةيــر الماليــة أو التصــرف فيهــا، فتشــمل ا صــول ةيــر الملموســة المنت

مثـــل البـــراءات المرخصـــة وعقـــود التـــأجير وةيـــر ذلـــ  مـــن العقـــود القابلـــة 
يشــمل شــراء أو بيــع   .للتحويــل للغيــر، والشــهرة التجاريــة ومــا شــابه ذلــ 

 .ا راضي من جانب السفارات ا جنبية

Is divided into capital transfers and 

acquisitions/disposals of non-produced 

non-financial assets.  Recorded under 

capital transfers are investment grants 

(including cash transfers for purchases of 

investment goods), debt forgiveness and 

migrants’ transfers. Non-produced, non-

financial assets are mainly licenses, 

franchises and patents.  Also included 

acquisitions/disposals of land by 

representative offices of foreign 

governments, for example foreign 

embassies. 
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اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

المدفوعات ميزان 42 .  الماليــة والخصــومفــي الحســاب المــالي المعــامالت فــي ا صــول  تســجل  Financial account المالي الحساب 4215112 
المباشــر  االسـتثمار: الحســاب المـالي إلــى أربـع فئـات، هــي تقسـيم ويمكـن

 .واستثمار الحافظة واالستثمارات ا خرى وا صول االحتياطية

Transactions in financial assets and 

liabilities are recorded in the financial 

account. Financial stocks can be divided 

into four broad categories: direct 

investment; portfolio investment; other 

investment (mainly currency, deposits and 

loans); and reserve assets.  
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المدفوعات ميزان 42 السحب  حقوق 4242446 
 الخاصة

Special Drawing 

Rights (SDRS) 
.  عــن أصــول احتياطيــة دوليــة أوجــدها صــندوق النقــد الــدولي عبــارة وهــي
ا عضــاء لــدعم  الــدولفتــرات معينــة يــتم توزيــع هــذه ا صــول علــى  وفــي

يترتـــب بموجـــب ذلـــ  أيـــة خصـــوم بالمقابـــل  وال.  االحتياطـــات الموجـــودة
المعــــامالت التجاريــــة فــــي حقــــوق  تجــــري.  علــــى صــــندوق النقــــد الــــدولي

فقط بين سلطتي نقد أو بين سلطة نقدية وصندوق النقد  الخاصةب السح
 .الدولي

Special Drawing Rights (SDRS) are 

international reserve assets created by the 

international monetary fund to supplement 

other reserve asset that periodically have 

been allocated to IMF members in 

probations to their respective quotas. 

SDRs are not considered liabilities of the 

fund and IMF members to whom SDRs 

are allocated do not incur actual 

(unconditional) liabilities to repay SDR 

allocations. 
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المدفوعات ميزان 42  تصـنيفها حسـب الخـدمات مـن واسـتيراده تصـديره يـتم مـا البنـد هـذا يشـمل Services الخدمات 4242442 

 االتصـاالت السـفر، خـدمات خـدمات مقيمـين، وتشـمل ةيـر مـع تـتم التـي

والمعلومـات،  ا لي الحاسب النقل، خدمات وخدمات الحكومية والخدمات
 والتـراخيج، أنـوا  االمتيـاز التـأمين، الخـدمات الماليـة، رسـوم خـدمات

 .والترويحية والثقافية الشخصية ا عمال، الخدمات خدمات من أخرى

It covers all transactions classified in the 

fifth edition of (IMF) manual for Balance 

of Payments under this category.  But for 

government and travel services, related 

goods or services are recorded under these 

items. 
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المدفوعات ميزان 42  خدمات 4242440 
 االتصاالت

Communications 

Services 
الخـدمات البريديـة  مثـلاالتصـاالت  أنـوا الخدمات التي تضم جميع  هي

 وتشــــــملونقـــــل وتوزيــــــع المراســــــالت، واالتصـــــاالت الســــــلكية والالســــــلكية 
 .المعامالت في االتصاالت بين المقيمين وةير المقيمين

It is Refers to services which include all 

communications types like services 

comprise postal, courier and 

telecommunication services, which cover 

communications transactions between 

residents and nonresidents. 
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المدفوعات ميزان 42  خدمات 4242441 
 الحاسب

ا لي  
 والمعلومات

Computer and 

Information 

Services 

أجـــزاء ومعـــدات  حـــولالخـــدمات المتعلقـــة باالستشـــارات  عـــن  عبـــارة هـــي
صـــالت أجهـــزة الحاســـب،  الحاســـب، وتنفيـــذ البـــرامب الجـــاهزة، وصـــيانة واا

 .ذات الصلة والمعدات

It is Refers to Services related to hardware 

consultancy, software implementation, 

information services (data processing, 

data base, news agency), and maintenance 

and repair of computers and related 

equipment. 
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المدفوعات ميزان 42  الخدمات 4215121 
 الحكومية

Government Services إقليميـة أومنظمـات دوليـة  أوالمرتبطـة بقطاعـات حكوميـة  الخدمات هي 
 .والقنصليات السفاراتمثل مصروفات 

It is Refers to services associated with 

government sectors or international and 

regional organizations such as 

expenditures of embassies and consulates. 
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المدفوعات ميزان 42 النقل خدمات 4242454   Transportation 

Services 
عن الخدمات المقدمة لنقل السلع والركاب بجميع وسائل النقل  عبارة هي

والمســــاعدة مثــــل التخــــزين والشــــحن  ةالتوزيعيــــ الخــــدماتبارضــــافة إلــــى 
تـــأجير معـــدات النقـــل مـــع أطقـــم  ذلـــ بمـــا فـــي ( الجـــر)والتعبئـــة والقطـــر 

 .التشغيل

It is Refer to services to freight and 

passenger transportation by all modes of 

transportation and other distributive and 

auxiliary services, including rentals of 

transportation equipment with crew. 
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المدفوعات ميزان 42 الخصوم  4242455 
 ا جنبية

 

Foreign Liabilities  ( أفـــراد أو مصسســـات)هـــي عبـــارة عـــن ا رصـــدة التـــي قـــام ةيـــر المقيمـــين
 .الدولةباالستثمار بها في المصسسات المقيمة في 

 

The stocks of non-residents(individuals or 

enterprises) invested in enterprises located 

in Palestine. 
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المدفوعات ميزان 42  المقيمـين بـين تـتم والدفع التـي القبض مستحقة التدفقات الدخل بند يغطي Income الدخل 4242453 

أي العمـل (عوامـل ارنتـاج  مـن العائـد بالـدخل المقيمـين والمتعلقـة وةيـر
 (.ورأس المال

Income covers international transactions 

associated with income on factors of 

production, i.e. labour and capital.  In the 

balance of payments, income on capital is 

referred to as income on financial assets.   
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المدفوعات ميزان 42  دخل 4242451 
 االستثمار

Investment Income أو ( في الخارج) ا جنبيةالدخل المتحقق من ملكية ا صول المالية  وهو
 .ما يستحق دفعه بسبب تكبد خصوم مالية تجاه ةير المقيمين

Investment income receivable due to 

ownership of external financial assets or 

payable due to external liabilities. 
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المدفوعات ميزان 42 ةير  الذهب 4242452 
 النقدي

Non Monetary 

Gold 
الـــذهب ةيـــر ذلـــ  الـــذي تحـــتفظ بـــه الســـلطات النقديـــة كأصـــول  كـــل هـــو

 .احتياطية

It is Refers to all gold not held as reserve 

assets (monetary gold) by the authorities. 
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المدفوعات ميزان 42 للتجهيز سلع 4242456   Goods for Processing عن السـلع التـي يـتم اسـتيرادها بنيـة إعـادة تصـديرها مـرة أخـرى  عبارة هي
 .أو دمجها لتصبح سلعا  جديدة تحويلهابعد أن يتم 

It is Refers to imported Goods  for re-

export it again after transfer, or merge it to 

be new good. 
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المدفوعات ميزان 42  المحفظة 4242452 

 االستثمارية
Portfolio 

Investment 
ســـات سص مة مـــن االســـتثمارات التـــي تقـــوم بهـــا العـــمجمو  ي عبـــارة عـــنهـــ
أســـهم، )اســـتثمارات ماليـــة : نوتقســـم إلـــى نـــوعي نليـــة وشـــركات التـــأمياملا

ت فــي أصــول ار امثتســوا ،(ىر يــة أخــلام تت خزينــة وســندااســندات، أذونــ
 (.هار ضي، معادن نفيسة وةياعقارات، أر )يقية قح

It is a set of investments made by 

financial institutions, insurance companies 

and divided into two types: financial 

investments (stocks, bonds, Treasury Bills 

and other securities), and investments in 

real assets (real estate, land, precious 

metals, etc.). 

 نظاممم المتحدة، اال
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المدفوعات ميزان 42  مكاسب 4242450 
 االقتناء

Holding Gains االقتنـــاء كتغيـــر فـــي القيمـــة النقديـــة للصـــول والخصـــوم  مكاســـب تعـــرف
وتنبثــــق هــــذه التغيــــرات فــــي القيمــــة مــــن مصــــدرين .التســــجيلخــــالل فتــــرة 

التـي تـصثر علـى قيمـة ا صـول أو  الصـرفأساسيين همـا تغيـرات أسـعار 
في قيم  ا سعار وحركات ،الخصوم المرتبطة بوحدة الحساب المستخدمة

 .ا سهمانخفاض قيم  أووالخصوم مثل زيادة  ا صول

Holding gains are  a change in cash value 

of assets and liabilities in recording 

period. There are two basic sources of 

changes in value: exchange rates changes, 

and hangers because of re-evaluation of 

assets and liabilities such as the increasing 

or decreasing in the market value of 

securities. 
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المدفوعات ميزان 42 مصسسات  4242451 
االستثمار 
 المباشر

 

Direct Investment 

Enterprises 
ـــــر  تعـــــرف مصسســـــة االســـــتثمار المباشـــــر بأنهـــــا مصسســـــة مســـــاهمة أو ةي
مســـاهمة يملـــ  فيهـــا المســـتثمر المباشـــر المقـــيم فـــي اقتصـــاد آخـــر نســـبة 

ـــــر مـــــن ا ســـــهم العاديـــــة أو القـــــوة التصـــــويتية % 70 فـــــي حالـــــة )أو أكث
ـــة المصسســـات ةيـــر )أو مـــا يعـــادل ذلـــ  ( المصسســـات المســـاهمة فـــي حال

 (. المساهمة

An incorporated or unincorporated 

enterprise in which a foreign investor 

owns 10 percent or more of the ordinary 

shares or voting power for an incorporated 

enterprise, or the equivalent for an 

unincorporated enterprise. 
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المدفوعات ميزان 42  الميزان الكلي 4242431 
 

Overall Balance التغير في ا صول االحتياطية للسلطة النقدية The change in reserve assets of the 

Monetary Authority 
 الدولي، النقد صندوق

زانمي دليل  

 الطبعة المدفوعات
 7772 الخامسة

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 

المدفوعات ميزان 42 التسجيل وقت 4242431   Time of Recording عليـهبنـاء   المعـامالتالـذي يـتم تسـجيل  أو ا سـاسالمبـدأ  عنعبارة  هو 
 .في ميزان المدفوعات من حيت وقت تسجيل هذه المعامالت

It is Refers to the principle or the base 

under which transactions are recorded in 

the balance of payments accounts, 

according to transactions recording time. 
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 Foreign Trade Terms رمز الموضوع: 0251                                                                   مصطلحات التجارة الخارجية

الخارجية التجارة 42  4251411 CIF 
قيمة السلعة 
وأجور النقل 
 والتامين 

CIF – Cost, 

 Insurance and Freight 
وتعنـــي ثمـــن (  CIFســـيف )  أســـاسعلـــى  الســـلعية قيمـــة الـــواردات هـــي

الناقلة، مضافا   الوسيلةالبضاعة بكامل تكلفتها في بلد المنشأ على ظهر 
للبلــد  الجمركيــةإليهــا رســوم التــأمين وأجــور الشــحن حتــى تصــل المراكــز 

 .(المقصد النهائي)

It refers to the cost of imported goods plus 

loading and transportation costs within the 

exporting country, plus the cost of 

transport from the border or port of the 

exporting country to the border or port of 

the importing country. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 42  4251414 FOB 
قيمة السلعة 
محملة على 
ظهر وسيلة 

 النقل

   FOB – Free on Board أســـاسعلـــى  الســـلعية قيمـــة الصـــادرات وهـــي  ( فـــوبFOB ) أي بســـعر
 .المصَدرتكلفتها محملة على ظهر وسيلة النقل في حدود البلد 

It refers to the total cost of exported goods 

plus transportation costs within the country 

of dispatch, including possible loading 

costs in the port of dispatch. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 42  اردخال 4251415 
 المصقت
 للسلع

Temporary 

 Admission 

Of Goods 

هــو ارجــراء الجمركــي الــذي بموجبــة يمكــن إحضــار بضــائع معينــة إلــى  
ارقليم الجمركي بإعفاء مشروط كليا أو جزئيا من دفع الرسوم والضرائب 
الجمركيـة، ويجـب أن تكـون هـذه البضـائع مسـتوردة لغـرض خـاج محـدد 
أن يكـون مقــررا إعــادة تصــديرها خـالل فتــرة معينــة ودون أن تــدخل عليهــا 

 . يما عدا ارهال  المعتاد الناتب عن االستعمالأي تغيرات ف

The customs procedures under which 

certain goods can be brought into a 

customs territory conditionally relieved 

from payment of import duties and taxes. 

Such goods must be imported for a specific 

purpose and must be intended for re-

exportation within a specified period and 

without having undergone any change 

except normal depreciation due to the use 

made of the goods.   

 

ارحصاءات الدولية 
للتجارة بالسلع، 
دليل التجميع 

8002 

IMTS compilers 

Manual 2004 

الخارجية التجارة 42 المصددر البلد 4251413   
الجهة )

(الشاحنة  

Country of 

consignments/ 

destination 

، دون حـــدوت أي االســـتيرادأرســـلت منـــه الســـلع إلـــى بلـــد  الـــذيالبلـــد  هـــو
مــن شـــأنها تغييـــر المركـــز القـــانوني  أخـــرىمعــامالت تجاريـــة أو عمليـــات 

 .للسلع في أي بلد وسيط

It refers to the country from which goods 

were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or 

other operations which change the legal 

status of the goods as imports from the 

country of purchase. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

      
 
 
 
 
 
 

   



 

66 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 42 الجمركي البيان 4251411   Custom Declaration و وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات ه
شـــرة مـــن دول العـــالم عبـــر المطـــارات والمـــوانئ والمعـــابر االفلســـطينية المب

الماليــة نســخة  رةيصــل وزاو ( اللنبــي)ارســرائيلية ومعبــري داميــة والكرامــة 
ــــم البــــدء باســــتخدام البيــــان فقــــط مــــن هــــذا البيــــان بــــدون مرفقــــات ، وقــــد ت

الجمركــي الفلســطيني فــي برنــامب أســيكودا، حيــت يــتم إصــدار نســخة مــن 
 .هذا البيان بناء على البيان الجمركي الخاج بالواردات من باقي العالم

An Israeli document contains all the data 

related to direct Palestinian imports from 

other countries via Israeli entry points and 

ports and, additionally, Damyah Bridge, 

Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of 

the statement arrives to the Ministry of 

Finance without any enclosures. 

Palestinian customs started to issue 

Palestinian custom declarations through 

the ASYCUDA program since a copy of 

this declaration is issued on imports from 

abroad. 

. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 42 السلع   4220105 
والخدمات 
 المرصودة

 Registered Goods 

and services  
التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المصــادر الرســمية تشــمل البيانــات الفعليــة 

 .فقط
Includes actual data received from official 

sources. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 42 المنشأ شهادة 4251416   Certificate  

of Origin 

 

 

  

هي وثيقة صادرة عن الغرف التجاريـة فـي المحافظـات ومعتمـدة مـن قبـل 
الــــوطني وتعكــــس البيانــــات الخاصــــة بالصــــادرات وطنيــــة  االقتصــــادوزارة 

المنشأ والمعاد تصـديرها إلـى ا ردن والـدول العربيـة ودول العـالم ا خـرى 
بيـة الشـراكة ا ورو  التفاقيةباستثناء إسرائيل، بارضافة إلى شهادة المنشأ 

التــــي تصــــدرها اردارة العامــــة للجمــــار  وتعكــــس الصــــادرات الفلســــطينية 
 .وطنية المنشأ لدول أوروبا

 

It is a document from the Chambers of 

Commerce in the governorates and 

certified by the Ministry of National 

Economy. It reflects data on exports of 

national origin and re-exported goods to 

Jordan, Arab states and other countries of 

the world, except Israel, in addition to the 

certificate of origin for the European 

Union issued by the Directorate General of 

Customs for Palestinian exports of national 

origin to European countries. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 42 خـارج أو إعادة تصـديرها والخدمات التي يتم تصديرها  السلع هو إجمالي Exports الصادرات 4251417 
العــالم، أو إلــى المنــاطق  مــنالــبالد، ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر 

مــن  تصــديرهاالجمركيـة الحــرة، وتشــمل الصــادرات وطنيـة المنشــأ والمعــاد 
ـــــوطني نتيجـــــة  الســـــلع والخـــــدمات وتعتمـــــد كـــــل خصـــــم مـــــن االقتصـــــاد ال

 .االقتصاد ةير المقيم أو ا خرىت االقتصادياللتعامالت مع 

It refers to whole commodities (goods and 

services) that are exported or re-exported 

outside the country, conditioned with 

ownership transcription to another 

economy or to free customs regions as a 

discount from the notional economy, 

which results from transaction with a non-

resident economy.  

 

 منظااالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 42 المقاصة  فاتورة 1551418 
لضريبة القيمة 

 المضافة

Clearance Voucher 

for Value Added Tax 
موحــدة للجــانبين الفلســـطيني وارســرائيلي، ويظهــر فيهــا اســـم  فــاتورة وهــي

للجـــانبين، ورقمـــه الضـــريبي، والســـلعة أو  المـــرخجورقـــم هويـــة المشـــتغل 
.  الفـاتورة وقيمـة الضـريبة المضـافة ورقـمالخدمة المتبادلة، وتـاري  التبـادل 

سرائيل فقط فلسطينحركة التبادل التجاري بين  وتعكس  .واا

This is a unified invoice for both Israeli 

and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the 

taxation number, the goods exchanged 

with the type and value, the invoice 

number and the value added tax. This 

shows the movement of trade exchange 

between the Palestine and Israel only. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 42 تصديره المعاد 1551411   Re-exports  السلع التي تم استيرادها سابقا  وتم تصديرها إلى بلد آخـر  جميع قيمةهو
 قيمتها  أوعلى شكلها  تغييردون إجراء أي 

It refers to whole commodities exported 

outside the country in the same state as 

they were imported. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 42 البضاعة منشأ 1551441   Origin of Goods الزراعيـةالبلد الذي تمت فيه مرحلة الصنع ا خيرة، أما الحاصـالت  هي 
والحيوانيـــة فهـــو البلـــد الـــذي أنتجـــت فيـــه تلـــ  الحاصـــالت، وفيمـــا يخـــج 

 .فهي الدولة التي استخرجت من مناجمها تل  المواد الخامالمواد 

It refers to the country of the last industrial 

stage. In case of animal and agricultural 

crops, it is the country of production. 

Regarding raw commodities, it is the one 

which derives commodities from its mines. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 42  المنطقة 1551444 
 التجارية الحرة

Free Trade Zone بــدون فــرض أي ضـــرائب او  البضـــائع فيــه مــن الدولـــة تعــرض جــزء هــي
دولــة بتعرفتهـــا الجمركيـــة علـــى البضـــائع  كـــل رســوم جمركيـــة مـــع احتفـــاظ

 .التي من خارج المنطقة

It refers to a part of a country were goods 

introduce generally without duty or taxes, 

keeping in mind that every country keep 

its own customs tariff on imported goods 

from abroad.    

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 42 والخدمـــات المســتوردة للبلــد عــن طريــق المــوانئ البريــة  الســلع إجمـــاليهــو  Imports الواردات 1551445 
نقــــل ملكيتهـــا لتغطيـــة االحتياجـــات المحليــــة  تـــموالبحريـــة والجويـــة، التـــي 

عادة   .التصديرلالستهال  النهائي والوسيط واا

It refers to whole commodities (goods and 

services) entering the country by air, land 

and sea that are used in consumption, for 

conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 42 هي وحدة وزن للذهب والفضة والمجوهرات وا حجار الكريمة : الغرام. Measurement Units 7 القياس وحدات 1520113 
 .والساعات الثمينة

هي وحدة وزن للغالبية العظمى من التدفقات السلعية : الكيلو ةرام. 8
ليها الدولةمن   .واا

 7000هي وحدة وزن لحمولة السفن والطائرات ويساوي : الطن. 2
 .كيلو ةرام

( = س.و. )ساعة .الكيلوواط، هي وحدة طاقة: ساعة/ الكيلوواط. 2
7000 x 2100  2.1= تx70 1 ثانية/واط.. 

، هي وحدة قياس للمياه العابرة في خطوط ا نابيب: بالمتر المكع. 2
 .وخلطات الباطون الجاهز

هي وحدة قياس للبترول الخام ومشتقاته سواء : البرميل ا مريكي. 1
كانت عابرة في خطوط أنابيب أو محملة في صهاريب ويساوي هذا 

 (.طن متري تقريبا   0.722)البرميل 

برميل  1.2للبترول ومشتقاته ويساوي هي وحدة وزن : الطن المتري. 1
 .تقريبا وهو عبارة عن وزن متر مكعب من البترول ومشتقاته

هي وحدة قياس الغاز الطبيعي أو المسال سواء كان : القدم المكعب. 2
 .عابرا  با نابيب أو الصهاريب أو ا سطوانات

 

1. Gram: Measurement of unit weight for 

gold, jewelry, diamonds, watches and 

precious stones. 

2. Kilogram: Measurement of unit weight 

for most transactions to and from the 

Palestinian Territory. 
 

3. Ton: Unit weight for aircrafts and ships 

and equal to 1000 kilograms. 
 

4. Kilowatt/hour: Unit number for energy, 

kilowatt/ hour calculated by = 1000 watt * 

3600 second. 
 

5. Cubic Meter: Measurement unit for 

water by pipes and mixed concrete.  
 

6. American Barrel: Measurement weight 

for crude oil and its derivatives, whether 

transient in pipelines or in loaded tanks.  

The barrel equals about 0.143 metric tons. 

7. Metric Ton:  Measurement unit of weight 

for oil and its derivatives, equal to 

approximately 7.3 barrels, a weight of 

cubic meters of oil and its derivatives. 
 

8. Cubic Foot: Measurement unit for liquid 

gas either passing through pipes, tankers or 

gas cylinders. 

      

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Price Indices Terms 5152: مز الموضوعر  مصطلحات األسعار واألرقام القياسية

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

التجزئة أسعار 4252411  Retail Prices للسـلع الجديـدة أو المسـتعملة ( البيـع دون تحويـل)أسعار إعـادة البيـع  هي
 .الشخصي أو المنزلي االستعمالإلى الجمهور  ةراض االستهال  أو 

It is Refers to the resale (sale without 

transformation) of new and used goods to 

consumer for individual or household 

uses. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

 فترة أسعار 4252414
 ا ساس

Base prices فتــــرة مـــا والتـــي يــــتم مقارنـــة ا ســــعار  فـــيأســـعار الســــلع والخـــدمات  هـــي
 .الجارية بها

It is Refers to the prices of goods and 

services in a period to which current prices 

are being compared. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

داخــــل ســــلة المســــتهل  أو بــــين  هــــي ا هميــــة النســــبية للســــلع والخــــدمات Relative Weights أوزان الترجيح 4252415
 .مكونات الرقم القياسي، وتستخدم في العمليات الحسابية للرقم القياسي

The percent which reflects the relative 

significance of the commodities and 

services within the consumer basket or any 

component of the index which used in the 

mathematical calculations for the index. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

 The overall general upward price .المستمر والملموس في المستوى العام للسعار في دولة ما االرتفا  هو Inflation التضخم 4252413

movement of goods and services in the 

economy. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

الرقم القياسي   4252411
 سعار 
 المستهل 

Consumer Price 

Index 
هــــو عبــــارة عــــن وســــيلة إحصـــــائية لقيــــاس التغيــــرات فــــي أســــعار الســـــلع 
والخـــدمات ضـــمن ســـلة المســـتهل  بـــين فتـــرة زمنيـــة تســـمي فتـــرة المقارنـــة 

 .وأخرى تسمى فترة ا ساس

It is a statistical tool that is used to 

measure the average changes in the prices 

of goods and services that households 

consume between two different periods 

one is called the base period and the other 

is the comperison period. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

4252412 

 
 القياسي الرقم

 للسعار
Price Index  الســــلع  أســــعار علــــىلقيــــاس التغيــــرات الحاصــــلة   إحصــــائيةهــــو وســــيلة

 .زمنيتين فترتين بين والخدمات

It is statistical tool used for measuring 

changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal 

intervals. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

الجملة سعر 4252416  Wholesale Price  أو المســتعملة  الجديــدةللســلع ( البيــع دون تحويــل)ســعر إعــادة البيــع  هــو
 أوإلـــــى تجـــــار التجزئـــــة أو إلـــــى المســـــتعملين فـــــي المجـــــاالت الصـــــناعية 

التجاريـــة أو المصسســـية أو المهنيـــة لغيـــرهم مـــن تجـــار الجملـــة، أو القيـــام 
أو السماسـرة فـي شـراء البضـائع لحسـاب هـصالء ا شـخاج  الـوكالءبدور 

مضـافة ويشـمل سـعر الجملـة ضـريبة القيمـة ال لهم،أو الشركات أو بيعها 
 .جور النقلأو 

The resale (sale without transformation) of 

new and used goods to retailers, to 

industrial, commercial, institutional and 

professional users, to other wholesalers, or 

to those acting as agents or brokers in 

buying merchandise for, or selling 

merchandise to such persons or companies.  

The wholesale price includes VAT and any 

transport charges . 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

المستهل  سعر 4252412  Consumer Price ا سـري مقابـل حصـوله علـى سـلعة أو  المسـتهل السـعر الـذي يدفعـه  هو
 .خدمة لالحتياجات ا سرية

A price paid by household to gain a 

commodity or service. 
منظمة العمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسعار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

المنتب سعر 4252410  Producer Price  تعــــرف أســــعار المنــــتب كمــــا وردت فــــي توصــــيات ا مــــم المتحــــدة بشــــأن
ا سـعار التـي يتلقاهـا المنـتب مـن بــأنها ’’SNA 93“الحسـابات القوميـة 

المشــتري لقــاء وحــدة مــن ســلعة أو خدمــة، مخصــوما  منهــا ضــريبة القيمــة 
المضــافة، أو أيــة ضــرائب مقتطعــة أخــرى توضــع علــى فــاتورة المشــتري، 

 .وةير شاملة أية تكاليف نقل

The producer’s price, as defined in 

SNA93, is the amount receivable by the 

producer from the purchaser for a unit of a 

good or service produced as output minus 

any VAT, or similar deductible tax, 

invoiced to the purchaser.  The producer 

prices exclude any transport charges 

invoiced separately by the producer. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

المستهل  سلة 4252411  Consumer Basket والخــدمات التــي يقــوم المســتهل  بارنفــاق  للســلعالمجموعــة الحقيقيــة  هــي
 .عليها للةراض المعيشية

The categories of classified goods and 

services used by the consumer. 
منظمة العمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسعار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

ا ساس فترة 4252441  Base Time مقارنة الفترة الجارية بها يتمالفترة الزمنية التي  هي. It is Refers to the period to which current 

period is being compared. 
منظمة العمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسعار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

القوة الشرائية  4252444
 للنقود

Purchasing power 

of money 
 .كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقدهي 

 

The value of money as measured by the 

quantity and quality of goods and services 

it can buy. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

السبير معادلة 4252442  Laspeyre’s 

Equation 
ارحصــاء الســبير الحتســاب ا رقــام  عــالممعادلــة رياضــية وضــعها  هــي

 فتـــرة علـــى أســـعار المقارنـــة فتـــرةالقياســـية للســـعار وذلـــ  بقســـمة أســـعار 
 .ا ساس سنةا ساس، وبالترجيح بكميات 

An equation used for calculating price 

indices, which measurers comparative 

period prices in relation to base period 

prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the 

base year. 

العمل  منظمة
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 42
 القياسية

 Chaining معامل التحويل 4252443

Coefficient 
هــو مقــدار يســتخدم فــي توحيــد فتــرة ا ســاس لسلســة مــن ا رقــام القياســية 
 .محسوبة باالستناد إلى فترات أساس مختلفة بحيت تصبح قابلة للمقارنة

It is a term used to adjust indices with 

different base periods to the same base 

period so that they can be compared.  

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         



 

25 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

  Establishment  and construction’s Terms 1025: رمز الموضوع المنشآت واإلنشآءاتمصطلحات 

المبنـــى بعـــض ارضـــافات الزائـــدة عـــن التـــرخيج  إذا حـــدت أثنـــاء إنشـــاء Existing extension إضافات قائمة 4231411 المنشآت وارنشآءات 42
 .ا صلي وتم إصدار رخصة لهذه ارضافات

It is any extension on existing building and 

that needs licensing. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 1996 

إضافة مقترحة  4231414 المنشآت وارنشآءات 42
لمبنى قائم 
 ومرخج

Addition to an 

already existing 

licensed building 

هي تل  ارضافات التي تتم على مبنى قائم سـواء كانـت تلـ  ارضـافات 
عموديــــة أو أفقيــــة وتعمـــــل علــــى إضــــافة مســـــاحة إلــــى إجمــــالي مســـــاحة 

 .المبنى

It is any additions on existing building and 

it could be vertically or horizontal. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

إضافة مقترحة  4231415 المنشآت وارنشآءات 42
وجزء قائم 
مطلوب 
 ترخيصه

Addition to 

non-licensed 
مبنية سابقا  ويراد )الرخصة ستشتمل على ترخيج أجزاء قائمة  كانتإذا 

ضافة(  ترخيصها حاليا    .مقترحة حاليا   واا
Existing building (or part of building) that 

needs licensing. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 التنظيم 4231413 المنشآت وارنشآءات 42
 االقتصادي

Economic 

Organization 
مفـردة، مركـز رئيسـي يشـمل حسـابات يكـون هو الشكل التنظيمي للمنشأة 

 .يمس  حسابات يشمل حسابات الفرو ، فر  ال الالفرو ، مركز رئيسي 
 

 

Economic organization could be either 

single establishment, main office with 

book keeping for branches, main office 

with no book keeping for branches , branch 

with separate book keeping from main 

office and branch with no separate book 

keeping from main office. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 جمعية تعاونية 4231411 المنشآت وارنشآءات 42
 

Cooperative 

Company 
محـددة ويمكـن  أةـراضكجمعيـات  فـي وزارة العمـلوهي جمعيـات تسـجل 

 .ةير ربحية أوربحية  أهدافتكون ذات  أن
 

It's an associations registered in the 

Ministry of Labour as associations for 

specific purposes and can be targeted profit 

or non-profit. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

العمل  حالة 4231412 المنشآت وارنشآءات 42
 بالمنشأة

Establishment 

Status 
هي حالة العمل بالمنشاة عند إجراء التعداد وهي إما عاملة أو متوقفة أو 

 .تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند

It is Refers to the operational status of the 

establishment. It could be in operation, 

closed, under preparation, or auxiliary 

activity unit. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 يةنبأجة ومحك 4231416 المنشآت وارنشآءات 42
 

Foreign government  ت رافالـــة أجنبيـــة مثـــل الســـحكومـــة دو تـــي تتبـــع مباشـــرة لالت آمنشـــالهـــي
 .الدبلوماسية والقنصليات والممثليات اتيئلهوا
 

Its an establishments that belongs directly 

to the foreign Government, such as 

embassies and diplomatic missions, 

consulates and diplomatic missions. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

وتقــــدم  للدولــــةالتــــي تتبــــع ( الــــوزارات والــــدوائر والهيئــــات)كافــــة المنشــــآت  Central government ةيز كر م ةمو كح 4231412 المنشآت وارنشآءات 42
ويشــــــمل ذلــــــ  المصسســــــات التــــــي تتبــــــع لهــــــذه   .خــــــدمات اردارة العامــــــة

ــــــة كالمــــــدارس  ــــــدم خــــــدمات تعليميــــــة وصــــــحية واجتماعي المصسســــــات وتق
 .والمساجد والمستشفيات الحكومية

 

All establishments (ministries, departments 

and agencies) that belongs to  the state and 

provide public administration services. 

This includes institutions that belongs to 

these ministries and provides educational,  

health and social services such as schools 

and government hospitals and mosques. 

المتحدة، االمم  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

منشـآت و أ ادفـر  ا لهفأكثر من رأسما% 27سبة ملوكة بنمالة أمنشالي ه Private foreign ينبأجج خا 4231410 المنشآت وارنشآءات 42
علـى أن ذلـ   جنبية االشركات   رو   فويشمل ذل الدولةةير مقيمة في 

 .الدبلوماسية والرسمية لهذه  الحكوماتال يشمل البعثات 

It's an establishment owned by 51% or 

more from its capital to individuals or non-

resident enterprises in the state, including 

branches of foreign companies that does 

not include diplomatic and official 

missions to these governments. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 فـراد أو مصسسـات فـأكثر مـن رأسـمالها % 27المنشآت المملوكة بنسـبة  Private national نيوطج خا 4231411 المنشآت وارنشآءات 42
 .الدولةالقطا  الخاج المقيمة في 

 

Owned enterprises by 51% or more of their 

capital to individuals or private institutions 

residing in state. 

 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 يةحلم طةسل 4231441 المنشآت وارنشآءات 42
 

Local authority هيـــــمدخمنشـــــآت  لهـــــا مـــــن تبـــــعيلس القرويـــــة ومـــــا جـــــالماو  اتيبلـــــدهـــــي ال 
 تــيالالكهربــاء  تدالــو مو  ةت العامــابــتكملاو  حــدائق العامــةلوا تاهــز نتملاك
 .هروي وما شابقالس لجملا عبتت

Municipalities and village councils and its 

belonging  facilities, public parks, public 

libraries and electricity  generators that 

belongs to the village council and the like. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

لقـــد اعتبـــرت ا ســـوار كحالـــة خاصـــة، وذلـــ  عنـــدما يـــتم تـــرخيج الســـور  The Boundary Wall السور 4231444 المنشآت وارنشآءات 42
فهـــو يـــرخج مـــثال )الخـــتالف خصـــائج الســـور  نظـــرا  بشـــكل منفصـــل، 

إذا كـــان الســـور المـــرخج  أمـــا(.  المربـــعبـــالمتر الطـــولي ولـــيس بـــالمتر 
 .لترخيج المبنى فال يذكر في هذه الحالة مصاحبا  

This is when boundary wall undergoes 

separate licensing. Due to the different 

characteristics of the wall (it is a licensed, 

for example, m.r and not meter square)  If 

the building license includes the wall, then 

it is not included herein. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

ة ومحككة شر  4231445 المنشآت وارنشآءات 42
 بيةجنأ

Foreign government 

company 
الشـــــركات التـــــي تمـــــارس أنشـــــطة اقتصـــــادية ذات طبيعـــــة ســـــوقية ربحيـــــة 

 .فأكثر من رأسمالها% 27المملوكة للحكومات ا جنبية بنسبة 
 

Companies that engage in an economic 

activities in profitable market owned by 

foreign governments by 51% or more from 

its capital. 

دة، االمم المتح 
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 مةكو ح كةشر  4231443 المنشآت وارنشآءات 42
 يةطنو 

National government 

company 
نشـطة اقتصـادية ذات طبيعـة سـوقية ربحيـة ولكـن أ ستمـار  يلتـات آمنشال

من رأسمالها ر كثفأ% 27  المتا  تسيطر عليها الحكومة إما من خالل
 .تشريعات أو مرسوم حكوميأو من خالل 

Establishments engaged in  an economic 

activities for market profit, but the 

government-controlled either by owning 

51% or more from the capital or through 

legislation or government decree. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة عادية  4231444 المنشآت وارنشآءات 42
 عامة

General Partnership 

Company 
ويقصـــد بهـــا الشـــركة التـــي يكـــون جميـــع الشـــركاء فيهـــا مســـصولين بصـــفة 
شخصــــــية وبالتضــــــامن والتكافــــــل عــــــن ديــــــون الشــــــركة وجميــــــع عقودهــــــا 

 .والتزاماتها

It means the company that all of the 

partners personally jointly responsible of 

all debts of the company and all of its 

contracts and obligations.  

 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 



 

21 

 

 رمز
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شركة عادية  4231445 المنشآت وارنشآءات 42
 محدودة

Limited Partnership 

Company 
ا ول شـري  عـام .  وتعرف بأنها الشركة التي تشمل نوعين مـن الشـركاء

،  وهم مسصولون بصفة شخصـية وبالتكافـل والتضـامن عـن ديـون أكثر أو
محـدودي المسـصولية ،  وكـل  أكثـر أوالشركة والتزاماتها،  والثـاني شـري  

 .شركةمنهم مسصول بقدر رأسماله الذي دفعه في ال

as the company that includes two types of 

partners. First a general partner or more, 

and are responsible personally and jointly 

and severally for the company's debts and 

obligations, and the second one or more 

partners with limited liability, and all of 

them official as its paid up capital in the 

company. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة مساهمة  4231446 المنشآت وارنشآءات 42
 خصوصية

Shareholding Limited 

Partnership Company 
يقــل عــن  وتعــرف بأنهــا الشــركة التــي تتــألف مــن عــدد مــن ا شــخاج ال

وال يزيــد عــن خمســين وتكــون مســصولية كــل شــري  فيهــا عــن ديونهــا ( 8)
 .وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال

composed of a number of people at least 

(2) not more than fifty and be the 

responsibility of each partner for its debts 

and obligations to the extent of their share 

in the capital. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة مساهمة  4231447 المنشآت وارنشآءات 42
 عامة المحدودة

Public Shareholding 

Company 
ــــة للتــــداول وتطــــرت  أســــهمرأســــمالها مــــن  يتــــألفوهــــي الشــــركة التــــي  قابل

وتكون مسـصولية المسـاهمين بهـا محـدودة بمقـدار مسـاهمة  لالكتتاب العام
 .كل منهم برأسمال الشركة

 

The company that its capital consists of 

tradable shares and offer for public 

subscription and be the responsibility of 

shareholders is limited by the contribution 

of each of them with a capital company. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة واقع  4231448 المنشآت وارنشآءات 42
 (محاصة)

De-facto Company  هــي شــركة عــادة مــا تكــون بــين اثنــين أو ثالثــة أو ورثــة صــاحب محــل ال
  .سـوى العـرف والتقاليـد وال تتمتـع بـأي شخصـية قانونيــةتوجـد بيـنهم عقـود 

 .وهذا النو  لم يرد في القانونين المذكورين أعاله

Company is usually between two or three 

or establishments owner's without 

agreements, including contracts only 

custom and tradition do not have any legal 

personality. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 الصيانة 4231449 المنشآت وارنشآءات 42
 للمبنى الجارية

Current Maintenance 

for the Building 
هــي تلـــ  الصــيانة التـــي تحـــافظ علــى أداء ا صـــل وال تــصدي إلـــى إطالـــة 

الصـــيانة الجاريــة خـــالل  عمــره أو تغييــر نـــو  إنتاجــه، وعـــادة مــا تســتهل 
 .سنة واحدة

It is keep to  the performance of the source, 

and it doesn't lead to increase in its life  

age or change its production quality, and it 

is consumed through one year. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

عدد الطوابق  4231420 المنشآت وارنشآءات 42
 في المبنى

Number of Stories in 

the Building 
هــي الطوابــق التــي يتكــون منهــا المبنــى مــع ا خــذ باالعتبــار أن الطــابق 
ا رضي يعتبر طابقا ، وفي حال وجود ةرف فـوق السـطح تعـد طابقـا  إذا 

وطوابـــق المبنـــى قـــد فـــأكثر مـــن مســـاحة الســـطح، % 20كانــت مســـاحتها 
تكون متصلة بدرج داخلي كما في حالة الفيالت أو درج خارجي كما هو 

 .الحال بالنسبة للعمارات أو الدور في بعض الحاالت

It refers to the number of stories or floors 

of the building, taking into account that the 

ground story is deemed one of the stories if 

its height is 1.5 meters or more. Likewise, 

the terrace is considered a story if its area 

is not less than 50% of the total area of the 

roof. The different stories could be 

connected through inner stairs (such as 

those available in villas) or outer stairs 

(outside the houses) or lifts. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 
والمساكن، العدد 

، االولالتنقيح /11
7772 

 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

 No. of persons  المشتغلين عدد 4231421 المنشآت وارنشآءات 42

engaged 
رهم العـــــاملين فـــــي ســـــأ ادأفـــــر و  لل عـــــدد المشـــــتغلين أصـــــحاب العمـــــيشـــــم

 .ين الدائمين والمصقتينلماالمصسسة بدون أجر، والعاملين بأجر من الع
This includes unpaid owners and family 

members, and paid employees both 

permanent and temporary. 

مم المتحدة، اال 
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

مبنـــى مكـــون مـــن طـــابقين أو أكثـــر بمـــا فيهـــا الطـــابق ا رضـــي الـــذي قـــد  Building عمارة 4231422 المنشآت وارنشآءات 42
يكــون مخــازن أو دكــاكين أو شــقق أو كراجــات ويحتــوي كــل طــابق علــى 

وال يجمـع بـين الشـقة أكثر من شـقة، أعـدت كـل شـقة لسـكن أسـرة واحـدة، 
 .وا خرى إال الدرج والممر المصدي إلى الطريق العام

A building comprised of two or more 

floors, including the ground floor that 

usually involves stores, groceries, garages 

or apartments. Each floor consists of more 

than one apartment, usually constructed for 

housing purposes 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

فر  شركة  4231423 المنشآت وارنشآءات 42
 أجنبية
 

Foreign Company 

Branch 
 شــــركات التــــامين أو البنــــو  أو منشــــأة تابعــــة لشــــركة أجنبيــــة مثــــل أفــــر 

 .الطيرانشركات 
A subsidiary of a foreign company such as 

branches for insurance companies, banks 

or airlines. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

ر  ال يمس  ف 4231424 المنشآت وارنشآءات 42
حسابات 
مستقلة عن 
 المركز

Branch with out 

Book Keeping 
 Branch which does not have any book .يمس  أية قيود محاسبيةالذي ال  الفر  هو المنشأة

keeping. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

ر  يمس  ف 4231425 المنشآت وارنشآءات 42
حسابات 
مستقلة عن 
 المركز

Branch with Book 

Keeping 
المركـز الرئيسـي تمكـن هو الفر  الذي يمسـ  قيـود محاسـبية مسـتقلة عـن 

 .بهإعداد حساب أربات وخسائر خاصة  من
Branch with book keeping separated from 

the head office. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

 Non-governmental يهلأ ا قط 4231426 المنشآت وارنشآءات 42

organization sector 
ــــربح وتشــــمل ا حــــزاب واالتحــــادات والنقابــــات المنشــــآت  ةيــــر الهادفــــة لل

النســـوية والشـــبابية والطالبيـــة  توالجمعيـــات وكافـــة المنظمـــات والمصسســـا
 .والكنائس وا ديرة والمصسسات التابعة لها

 

It’s a non-profit establishments, which 

include parties and unions, associations 

and all organizations related to women's 

organizations, youth and student, churches 

and monasteries and its affiliates. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

أجور قيمة  4231427 المنشآت وارنشآءات 42
 مصنعية

Workmanship  ويشمل ذل  مستحقات العاملين فـي تنفيـذ المبنـى سـواء  كـانوا مـن العمـال
جر شـهري أو يـومي أالمهرة أو العمال العاديين، سواء  كان العمل مقابل 

أو بصــفة تعاقديــة مقابــل كميــة العمــل المنجــز كمــا هــي العــادة مــثال  فــي 
و القصــارة أ مثــل علــى تنفيــذ أعمــال مصنعيـــة العمــال المهــرةالتعاقــد مــع 

تشــمل أجــور العــاملين و  ،أجــرة محــددة للمتــر المربــع تركيــب الــبالط مقابــل
 .أية مزايا عينية أو نقدية إضافية تقدم لهم

This includes the entitlements of 

employees in the implementation of the 

building, whether they are skilled workers 

or ordinary workers, whether working for 

pay monthly or daily or as a contract for 

the amount of work done.the wages of 

employee include all other benefits.  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

أجور قيمة  4231428 المنشآت وارنشآءات 42
+ مصنعية 
 مواد بناء

Workmanshop + 

Materials 
باسـتثناء شـركات )إذا تم تنفيذ أية أعمال من قبل مقاولين أو عمال مهرة 

ال و  بحيــت شــمل العقــد معهــم تقــديمهم للمــواد الالزمــة للعمــل،( المقــاوالت
 .مستحقات المنشآت الصناعية  ذل  يشمل

If the execution is done by contractors or 

skilled workers (except contractors) so that 

the material included in the contract,  it 

does not include the industrial plants  

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

قيمة ارنفاق  4231429 المنشآت وارنشآءات 42
إنشاء  على

 المبنى

Value of expenditure 

on building 

construction 

التكاليف المنفقة على إنشاء المباني التي حدت فيها نشاط إنشائي  تشمل
 .خالل فترة ارسناد

Include expenditure on the construction of 

buildings in which  construction activity 

was established during the reference 

period. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الحفريات قيمة  4231430 المنشآت وارنشآءات 42
 با ليات

Excavations by 
Machinary 

بــذل   الخاصـة ا ليــات باسـتخداموتشـمل تكــاليف أعمـال الحفــر التـي تــتم 
ســـواء  تمـــت أعمـــال الحفـــر بالمقاولـــة حســـب الكميـــة المنجـــزة أو اســـتئجار 

 .ا ليات مقابل اجر يومي أو بالساعة

Include expenditure on excavation, which 

is done by  using special mechanisms, 

whether it carried out by quantity or 

leasing mechanisms for a daily or hourly 

wage. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

قيمة تكاليف  4231431 المنشآت وارنشآءات 42
 هندسية

Engineering Costs  مســــتحقات المكاتــــب الهندســــية لتصــــميم مخططــــات المبنــــى أو ارشــــراف
 .عليه

Dues engineering offices to design 

building or supervision. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

رسوم قيمة  4231432 المنشآت وارنشآءات 42
الترخيج 
 والمخالفات

Licensing Fees and 

Penalities  
وهـي الرســوم المدفوعـة للجهــات المانحــة للـرخج بمــا فــي ذلـ  أيــة رســوم 

وال يشـمل .  مخالفات نتيجة للتجاوزات على ا نظمة وشروط الترخيجو 
 .ذل  التأمينات التي تسترد بعد االنتهاء من تنفيذ المبنى

The fees paid for the donors of  licenses, 

including any fees and violations on the 

regulations and license conditions. This 

does not include insurance, which 

recovered after the completion of the 

building. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

رسوم قيمة  4231433 المنشآت وارنشآءات 42
توصيل 
 الخدمات

Utilities Connection 

Fees 
يشمل ذل  رسوم توصيل المياه والكهرباء و الهاتف او االتصال بالشبكة 

 .العامة حسب نو  الشبكة
This includes fees deliver water, electricity, 

telephone and communication to the public 

network. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مستحقات قيمة  4231434 المنشآت وارنشآءات 42
شركات 
 المقاوالت

Constracting 
Companies 

تم التعاقد مع شركة مقـاوالت مسـجلة علـى تنفيـذ كامـل المبنـى أو أيـة  إذا
مثــل أعمــال الهيكــل أو التمديــدات )أجـزاء منــه أو أعمــال متخصصــة فيــه 

 ( الصحية أو الكهربائية

If the owner contract with a contracting 

company on the implementation of the 

entire building or any parts of it or of the 

specialized (such as structure or plumbing 

or electrical).  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مواد بناء قيمة  4231435 المنشآت وارنشآءات 42
قبل مشتراة من 
 المال 

Construction 

Materials 
يشمل قيمة كافة مواد البناء المستخدمة في أنشطة التشـييد للمبنـى خـالل 

المالـ ، وسـواء  كانــت هـذه المــواد  قبــل والمشــتراة مباشـرة  مـن ارسـناد سـنة
يشـــمل هـــذا البنـــد و . مســـتخدمة فـــي أعمـــال الهيكـــل أو أعمـــال التشـــطيب

المـدفوعات للمنشـآت الصــناعية  عمـال تركيبيـة فــي المبنـى مثـل شــبابي  
 لمنيـــوم وحديـــد الحمايـــة وا بـــواب وأعمـــال النجـــارة  للبـــواب والمطـــاب  ا

 .وتركيب المصاعد وما شابه

Includes the cost of all building materials 

used in construction activities of the 

building during the reference year and 

purchased directly by the owner, and 

whether these materials are used in the 

work of the structure or finish work. This 

item includes payments of industrial plants 

for synthetic work in the building  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

ويقصــد بــه الوضــع القــانوني للمصسســة مــن حيــت ملكيــة رأس المــال كمــا  Legal Status الكيان القانوني 4231436 المنشآت وارنشآءات 42
 حدده قانون التجارة والصناعة

It reflects the enterprise legal status and 

capital ownership according to the law of 

Trade and Industry. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

مبنى تحت  4231437 المنشآت وارنشآءات 42
 التشطيب

Building Under 

Preparation 
المبنـــى الـــذي أنجـــز هيكلـــه الخـــارجي بالكامـــل، أي تـــم االنتهـــاء مـــن بنـــاء 
كافــة الطوابــق ولكــن مازالــت عمليــات التشــطيب الــداخلي مثــل القصــارة، 
ــــــد ارنجــــــاز وهــــــو ةيــــــر جــــــاهز  ــــــيط، وتمديــــــد الكهربــــــاء والمــــــاء، قي التبل

 . لالستعمال، ولم يكن بارمكان تحديد نو  المبنى
 

A building where construction work is 

complete, But still the internal finishing 

process under development and is not 

ready for use. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 تحتمبنى  4231438 المنشآت وارنشآءات 42
 التشييد

Under Construction 

Building 
بإنشــاء المبنــى علــى أن يكــون قــد تــم إنهــاء  جاريــا  إذا كــان العمــل ال زال 

 .على ا قل واحدكافة الجدران أو الصب لسقف طابق 
It is that building where construction work 

is not complete, provided the wall and 

ceiling of at least one storey are completed. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 ,If the owner is a cooperative organization .مال  البناء جمعية تعاونية بغض النظر عن هدفها كانإذا  Cooperative Building تعاونيمبنى  4231431 المنشآت وارنشآءات 42

despite of its aims. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

هو ذل  المبنـى الـذي يـتم إنشـاءه علـى ارض خاليـة مـن أيـة أبنيـة قائمـة،  New Building مبنى جديد  4231410 المنشآت وارنشآءات 42
 .بغض النظر عن شكل المبنى أو المساحة

It is a building that is suggested to be 

established on a vacant site. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 Governmental حكوميمبنى  4231414 المنشآت وارنشآءات 42

Building 
 If owned by state of Palestine (excluding .(باستثناء الوقف)هو ذل  المبنى الذي تعود ملكيته لدولة فلسطين 

Waqf properties, e.g.,mosques, buildings 

dedicated to charitable work, etc.) 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

هــو ذلــ  المبنــى الــذي تعــود ملكيتــه إلــى فــرد أو مجموعــة مــن ا فــراد أو  Private Building مبنى خاج 4231415 المنشآت وارنشآءات 42
 .إلى إحدى المصسسات التي يملكها القطا  الخاج

It is the building that is owned by  

individual or group of individuals or by 

private sector. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

خاليمبنى  4231413 المنشآت وارنشآءات 42  Vacant Building ال يقــيم بــه أحــد أو ةيــر  للســكن أو العمــل ولكــن صــالحا   إذا كــان المبنــى
 .طوال فترة الحصر مستغل

 

It means that the building is not being 

utilized. Normally, such a building is for 

rent or for sale. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الجهاز المركزي  .If the owner is Charitable Society .إذا كان المبنى مملوكا  لجمعية أو مصسسة خيرية charity Building خيريمبنى  4231444 المنشآت وارنشآءات 42
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

المبنى سكنيا  بالتعريف إذا كانـت اكثـر مـن نصـف مسـاحته معـدة  ويعتبر Residential سكني مبنى 4231445 المنشآت وارنشآءات 42
يكـــون  أن: التاليـــةالمبنـــى الســـكني الحـــاالت  ويشـــمل.  الســـكن ةـــراض 
منــافع أو  إضــافة .ةــرف لوحــدات ســكنية إضــافة. كاملــة ســكنيةوحــدات 

ـــــة لمبـــــان ســـــكنية  ـــــاني فرعي ـــــل المطـــــاب  أو الحمامـــــات أو الحفـــــر )مب مث
 (.أو الكراجات االمتصاصية

The building is considered residential if 

more than half of its total area is prepared 

for residential purposes. The building 

could consist of:    Complete dwellings.   

Rooms added to the dwellings.Extension 

of other facilities, e.g. kitchen, bathroom, 

cesspool, garage. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 

لمساكن، العدد وا
، االولالتنقيح /11

7772 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 

1998 
 

سلطة مبنى  4231446 المنشآت وارنشآءات 42
 محلية

Local Authority 

Building 
 If the owned by a municipality or a rural .قرويا   مجلسا  إذا كان المال  بلدية أو 

council. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 ةيرمبنى  4231412 المنشآت وارنشآءات 42
 سكني

   Non-Residential إذا لـــم يكـــن المبنـــى ســـكنيا  أو أكثـــر مـــن نصـــف مســـاحته ليســـت للســـكن ،
بدقـــة حيـــت يمكـــن أن يكـــون صـــناعيا ، تجاريـــا ، تعليميـــا ،  اســـتخدامهيحـــدد 

 .صحيا ، أو ةير ذل 

When the building is not  prepared for 

residential purposes or more than half of 

its area was for residential purpose then it 

must be  classified  as industrial, 

commercial, educational,...est. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

        المنشآت وارنشآءات 

مبنى ةير  4231410 المنشآت وارنشآءات 42
 مكتمل

Uncompleted building  إذا كــان العمــل ال زال جاريــا  بإنشــاء المبنــى علــى أن يكــون قــد تــم إنهــاء
، أي إما أن يكـون على ا قلكافة الجدران أو الصب لسقف طابق واحد 

 .المبنى تحت التشييد أو تحت التشطيب

A building where construction work is not 

complete, provided the wall and ceiling of 

at least one storey is completed (i.e. the 

building may be under construction or 

under preparation). 

مركزي الجهاز ال
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 If the license to the entire existing building (.حاليا   ترخيصهمبني سابقا  ويراد )إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله  Existing building مبنى قائم 4231411 المنشآت وارنشآءات 42

(built previously and to be licensed now). 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مبنى للسكن  4231420 المنشآت وارنشآءات 42
 فقط

Residential Only مع ، اذا كان المبنى مستخدما للسكن فقط مثل المباني السكنية العادية
مالحظة أن المبنى المستخدم جزئيا للسكن وباقي اجزاصه ةير مستخدمة 

 .للسكن فقطيعتبر 

It means that the building was solely  used 

for residential purposes only, i.e., normal 

building. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

للسكن مبنى  4231424 المنشآت وارنشآءات 42
 والعمل

Residential and 

Work Building 
مســتخدمة للســكن والــبعض  ىالوحــدات الســكنية بــالمبنإذا كانــت بعــض  

 .ا خر مستخدمة للعمل
 

It means that some of the units in the 

building are used for habitation purposes 

whereas other units are used for work. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 
والمساكن، العدد 

، االولالتنقيح /11
7772 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

للعمل مبنى  4231425 المنشآت وارنشآءات 42  Work Building  كامــل للعمــل فقــط وال توجــد بــه أســر مقيمــة هــو المبنــى المســتخدم بشــكل
، مـــع مالحظـــة أن المبنـــى المســـتخدم جزئيـــا  للعمـــل وبـــاقي بصـــفة معتـــادة

   .أجزاصه ةير مستخدمة يعتبر للعمل
 

It means that the building was used for 

work only, i.e., not occupied by any 

household. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 

ات السكان لتعداد
والمساكن، العدد 

، االولالتنقيح /11
7772 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

مستغل  مبنى 4231423 المنشآت وارنشآءات 42
 وةير مكتمل

Building Used but 

not Completed 
إال انــه ةيــر مكتمــل إنشــائيا  مثــل بعــض  اســتغاللهوهــو المبنــى الــذي يــتم 

 .من أنها ةير مشطبة الرةما بنية التي تكون مسكونة على 

It is the building that is occupied by 

individuals although it is not  structurally 

completed. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

وارنشآءاتالمنشآت  42 مغلقمبنى  4231421   Closed Building   إذا كــان المبنـــى مشـــغوال  بأســـرة أو أكثـــر أو مســـتخدما للعمـــل ولكنـــه وجـــد
 .مغلقا  طوال فترة الحصر

 

It means that one household or more 

occupied the building but it was closed 

during the listing period. This applies as 

well to buildings used for work purposes 

but found closed during the listing period. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

هــو المبنــى الــذي تــم إنجــاز هيكلــه وتشــطيباته بشــكل كامــل بمــا فــي ذلــ   Completed Building مكتملمبنى  4231422 المنشآت وارنشآءات 42
 .الخالي أو المهجور الصالح لالستخدام المبنى

The building that structurally completed 

including the vacant building that's good 

for use. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 مبنى منشأة 4231426 المنشآت وارنشآءات 42
 

establishment  مبنى معد اصال الستخدامه للعمل فقط مثل المسجد والمدرسة
او المباني متعددة ، والمستشفى والمصنع والفندق او عدة دكاكين

 ا للعمل فقط مثل مباني المكاتب أوالطوابق المعدة اصال بكامله
 .االسواق التجارية

It is building usually constructed for non- 

residential purposes, e.g., mosques, school, 

hospitals, factories, hotels, or number of 

stores or multi- storey buildings originally 

intended for one task only, such as office 

buildings or commercial premises. 

المركزي الجهاز 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

         



 

01 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

لفتــرات طويلــة بســبب عــدم الصــالحية ويحتــاج ةيــر المســتغل  المبنــىهــو   Deserted Building مبنى مهجور 4231422 المنشآت وارنشآءات 42
إلــى إجــراء بعــض التصــليحات والترميمــات الضــرورية وا ساســية ليصــبح 

وكـــذل  المبـــاني التـــي ال يســـتطيع مالكوهـــا اســـتخدامها .  صـــالحا  للســـكن
 .                 بسبب ارجراءات ارسرائيلية

A building that has not been used for a 

long period of time due to being unsuitable 

and requiring renovation and maintenance 

to be suitable for living. Deserted buildings 

also include those that cannot be used by 

the owners as a result of Israeli measures. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 رمهجو مبنى  4231420 المنشآت وارنشآءات 42
ةير صالح )

 (لالستخدام

Vacant building  ةير المستغل بسبب عدم الصالحية أو الذي صـدر فيـه قـرار  المبنىهو
 .هدم أو إزالة

The building that is not occupied by any 

one, because it's not suitable for residence, 

or that building was taken  decision to 

demolish it. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 It refers to buildings dedicated to .والمباني الموقوفة ا خرى الموقوفة مثل المساجد المباني Waqf Building مبنى وقف 4231421 المنشآت وارنشآءات 42

charitable work, e.g., mosques, etc 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مبنى وكالة  4231461 المنشآت وارنشآءات 42
 الغوت

United Nations 

Relief and Works 

Agency (UNRWA) 

Building  

المـــــــدارس  لوكالـــــــة الغـــــــوت مثـــــــل مبـــــــانيالـــــــذي تعـــــــود ملكيتـــــــه  المبنـــــــى
مسـتأجرة مــن جهــة  وليســتالــ  التابعــة لوكالـة الغــوت، .....والمستشـفيات

 .أخرى

This term refers to the buildings owned by 

the UNRWA, including schools and 

hospitals, that belong to UNRWA and not 

being rented from other parties. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 

ني، الفلسطي
7771 

PCBS, 1996 

مركز رئيسي  4231464 المنشآت وارنشآءات 42
يشمل   ال

الفرو  حسابات  

Head Office with out 

Book Keeping 
       وهـــــي المراكـــــز الرئيســـــية التـــــي ال تشـــــمل حســـــابات الفـــــرو  التابعـــــة لهـــــا

 (.مدمجة مع المركز الرئيسي رالفرو  ةي)
Head office with book keeping which does 

not includes the records of the branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

مركز رئيسي  4231465 المنشآت وارنشآءات 42
 يشمل حسابات

 الفرو 

Head Office with 

Book Keeping 
التــي تشــمل حســابات الفــرو   المراكــز الرئيســية للمنشــآت التــي لهــا فــرو 

 (.حسابات الفرو  مدمجة مع المركز الرئيسي)  التابعة لها
Head office with book keeping which 

includes the records of the branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

تمثل القطا  أو الجهة التي يتبعها مال  المبنى وليس الجهة التي تشغل  Building Ownership ملكية المبنى 4231463 المنشآت وارنشآءات 42
 المبنى

Represent the building owner sector  and 

not whom occupies the building. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 Ownership  of the المنشأة ملكية 4231461 المنشآت وارنشآءات 42

enterprise 
حيـت ( فـأكثر% 27أي )ويقصد بذل  ملكية أةلبيـة رأس مـال المصسسـة 

خاج وطنـي أو خـاج أجنبـي أو قطـا  أهلـي أو شـركة تكون  أنيمكن 
 .حكومة وطنية أو شركة حكومة أجنبية

This refers to the ownership of the 

majority of the capital of the institution 

(or 51% or more) can be a special national 

or foreign private sector or my family or 

company a national government or a 

company foreign government, 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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 رمز
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 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

العاملةالمنشأة  4231462 المنشآت وارنشآءات 42  In Operation 

Establishment  
 An establishment which is in operation .هي المنشأة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات

during the implementation of 

establishment census. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

وارنشآءاتالمنشآت  42 المنشاة  4231466 
 المتوقفة

Closed 

Establishment  
 A temporary closed establishment  during .هو المنشأة المتوقفة عن العمل بشكل مصقت خالل فترة جمع البيانات

the census. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

مفردةالمنشأة ال 4231462 المنشآت وارنشآءات 42  Single Establishment  ليس لها فرو  وليست فرعا  لمركز رئيسيهي المنشأة التي. With out branch and not a head office for 

branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

منشأة تحت  4231460 المنشآت وارنشآءات 42
 التجهيز

Under Preparation 

Establishment  
 An establishment  which is  under .وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة نشاط اقتصادي

preparation and has not yet started 

production. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

هيئة أو جمعية  4231461 المنشآت وارنشآءات 42
 خيرية
 

Association or 

Charities 
وهــــي عــــادة المصسســــات التــــي تقــــدم خــــدمات للمجتمــــع يمكــــن أن تكــــون 

الـربح  إلـىمختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة مـن المنشـات التـي تهـدف 
ومثـــال ذلـــ  .  ولكـــن دون مقابـــل أو بســـعر رمـــزي أو قريـــب مـــن التكلفـــة

الجمعيــــات الخيريــــة، والجمعيــــات التــــي تصســــس لتقــــديم خــــدمات صــــحية 
واجتماعيــــة وتعليميــــة وا نديــــة الرياضــــية والنقابــــات وا حــــزاب واتحــــادات 

 .  الطالب والعمال

The institutions that provide services to the 

community can be different or similar to 

the services provided by the facilities that 

aim to profit but at no charge or for a 

nominal fee or a relative of the cost. For 

example, charities, and associations 

established to provide health and social 

services, educational and sports clubs, 

trade unions, political parties, unions, 

students and workers 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 International هيئة دولية 4231421 المنشآت وارنشآءات 42

organization 
مثــل ( عـدا وكالــة الغـوت)منظمـات ا مــم المتحـدة المختلفــة ومثـال عليهــا 
ومـــــــــا شـــــــــابه،  والمصسســـــــــات الدوليـــــــــة المماثلـــــــــة  UNDPاليونســـــــــكو،  

 ...(.كالصليب ا حمر الدولي والبن  الدولي،  وصندوق النقد الدولي)

 

Includes various United Nations 

organizations (except for UNRWA), such 

as UNESCO, UNDP and a like, and 

similar international institutions (such as 

the International Red Cross and the World 

Bank, the International Monetary Fund ...). 

 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

وحدة نشاط  4231424 المنشآت وارنشآءات 42
 مساند

Auxiliary Activity 

Unit 
 Its productions used within the .هو النشاط الذي تستخدم مخرجاته في نفس المصسسة وال تقدم للغير

establishment it self and not provided to 

others. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Transportation Terms 2025: رمز الموضوع مصطلحات النقل

 A motor vehicle designed to carry more (.بما في ذل  السائق)ركاب  7مصممة لنقل اكثر من  آليةمركبة  هو Bus الباج 4232411 النقل 42

than 9 passengers (including the driver). 
االمم المتحدة، 

معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مصـــممة لســـحب مركبـــة ةيـــر آليـــة، ويســـتثنى مـــن ذلـــ   آليـــةمركبـــة  هـــو Road Tractor الجرار 4235101 النقل 42
 .الجرارات الزراعية

A motor vehicle designed exclusively or 

primarily to haul other vehicles, which are 

not power-driven. Agricultural tractors are 

excluded. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

الطرق  حادت 1535102 النقل 42
(سير)  

Road Traffic 

Accident 
الذي وقع نتيجة لكون مركبـة فـي حالـة حركـة علـى الطريـق،  الحادت هو

 .إصابات الحادتوقد نتب عن هذا 

An accident, which occurred as a result of 

the vehicle being in a state of motion and in 

which people were injured. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 5111 

النارية الدراجة 1535103 النقل 42  Motorcycle ذات عجلتـين، بمـا فـي ذلـ  تلـ  التـي تحتـوي علـى عربـة  آليةمركبة  هي
ـــــة ـــــات ذات  يتضـــــمن.  جانبي ـــــة، والمركب ـــــدراجات البخاري ـــــ  ال ـــــثالتذل  ال

كغــم، وتصــنف الــدراجات ا ليــة  200عجــالت والتــي ال يزيــد وزنهــا عــن 
 2مســـ 20اقـــل مـــن : النحـــو التـــالي علـــىالمحـــر   اســـطوانةحســـب ســـعة 

، اكبـــر 2ســـم 820-700، 3ســـم 700-20، (دراجـــات ناريـــة صـــغيرة)
 .2سم 820من 

Two wheeled motor vehicles with or 

without sidecar. This category includes 

scooter, three-wheeled vehicles not 

exceeding 400 kg. Motorcycles are 

classified according to the engine capacity 

as: less than 50 cm3, 50-100 cm3, 100-250 

cm3, and greater than 250 cm3. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الرحالت 1535104 النقل 42
الجوية 
 المنتظمة

Regular Flights  التـــي يـــتم ارعـــداد لهـــا ضـــمن مجموعـــة مـــن  الـــرحالتمـــن  سلســـلةهـــي
بطـــــائرة مســـــافرين  تنجـــــز:  يلـــــيالظـــــروف متضـــــمنة الحـــــد ا دنـــــى ممـــــا 

لالستخدام العام، تخطط وتضبط حسب احتياجات حركة  متاحةوتذاكرها 
، وجـود رخصـة اتفاقيـة جويـة موجـودة بموجـبالمرور، يـتم التنقـل خاللهـا 

 .العامتشغيل وجدول مواعيد محدد متات لالستخدام 

A series of flights fulfilling at least the 

following conditions: they are performed by 

a passenger aircraft, their tickets are open 

for free sale to the general public; they are 

planned and adjusted according to the needs 

of traffic, carried out according to existing 

aviation agreements, The operating license 

and the fixed timetables are also available to 

the general public. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 الرحالت 1535105 النقل 42
الجوية ةير 
 المنتظمة

Irregular Flights الجويــــة مدفوعـــــة ا جــــر، عــــدا الــــرحالت الجويـــــة  الــــرحالتجميــــع  هــــي
 .المنتظمة

All the flights for remuneration other than 

those reported under regular flights. 

 

 

 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 أجرة سيارة 1535106 النقل 42
"التاكسي"  

Taxi وال تزيـد حمولتهـا ( مقابـل أجـر)آلية تستعمل لنقل الركاب  مركبةكل  هي
 ".كتاكسي"، وموصوفة في رخصتها (السائق ذل بما في )ركاب  7عن 

A motor vehicle intended for the carriage of 

passengers (in return for payment), and 

designed to seat no more than 9 persons 

(including the driver), and described in its 

license as a taxi. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

التجارية السيارة 4235107 النقل 42  Commercial Car مصـــممة  ةــراض ةيــر نقــل الركـــاب ويزيــد وزنهــا عـــن  آليــةمركبــة  هــي
 820يســاوي  أوســم ويقــل عــن  712كغــم، ويزيــد ارتفاعهــا عــن  8800

 .سم، وموصوفة في رخصتها كسيارة تجارية

A motor vehicle designed for another 

purpose than passenger transport, weights 

more than 2200 kg, its height is more than 

175 cm and less than or equal to 250 cm, 

and described in its license as a commercial 

vehicle. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

الخاصة السيارة 4235108 النقل 42  Private Car وال تزيــد حمولتهــا ( دون اجـر)آليـة تســتعمل لنقـل الركـاب  مركبـةكـل  هـي
، وموصــوفة فــي رخصــتها كمركبــة (الســائق ذلــ بمــا فــي )ركــاب  7عــن 

 .الناريةخاصة، وال يشمل هذا النو  الدراجات 

A motor vehicle, other than motorcycle 

intended for the carriage of passengers and 

designed to seat no more than 9 persons 

(including the driver). 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مصـممة  ةـراض ةيـر نقـل الركـاب ويزيـد ارتفاعهـا عـن  آليـةمركبة  هي Truck الشاحنة 4235109 النقل 42
 .كشاحنةسم، وموصوفة في رخصتها  820

A motor vehicle designed for another 

purpose than passenger transport, its height 

is more than 250 cm, and described in its 

license as a truck. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 

اءات النقل، احص
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الطريق 4235110 النقل 42
 ارقليمي

Regional Road الـــذي يتفـــر  مـــن طـــريقين رئيســـيين، أو يـــصدي إلـــى طـــريقين  الطريـــق هـــو
 .داخل التجمع الطريقرئيسيين، ويشمل امتداد 

Branching off from, or lining, main roads.  الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 5111 
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اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 الطريق 4235111 النقل 42
 االلتفافي

Bypass Road مــن قبــل االحــتالل ارســرائيلي بهــدف ربــط المســتعمرات  منشــأطريــق  هــو
الفلســطينية مــع بعضــها الــبعض ومــع  ا راضــيارســرائيلية الموجــودة فــي 

 .إسرائيل

It is a road Constructed by Israeli 

Occupation to link the Settlements with 

each other and with Israel. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 5111 

 الطريق 4235112 النقل 42
 الرئيسي

Main Road الذي يمتد على مسـتوى القطـر، أو مـن محافظـة إلـى أخـرى،  الطريق هو
 التجمع داخلويشمل امتداد الطريق 

Serves for national or inter district traffic 

and including road extension within a 

locality. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 5111 

المحلي الطريق 4235113 النقل 42  Local Road الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع الطريق هو. Serves the internal traffics within a locality.  الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 5111 

 A vehicle running on wheels and intended .ذات عجالت مصممة للسير على الطرق مركبةكل  هي Vehicle المركبة 4235114 النقل 42

for use on roads. 
االمم المتحدة، 

معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

أخرى مركبة 4235115 النقل 42  Other Vehicle يتضـمن . مركبة مصممة لغير أةـراض نقـل الركـاب أو البضـائع كل هي
الجرافــات  المــداحل،ارســعاف، الرافعــات المتنقلــة،  مركبــات:  هــذا النــو 

 ارذاعيـــةذات العجـــالت المعدنيـــة، مركبـــات تصـــوير ا فـــالم، المركبـــات 
والتلفزيونيـــــة المتنقلـــــة، المركبـــــات المســـــتخدمة كمكتبـــــة متنقلـــــة، مركبـــــات 

 . نقلةالمت الصيانة

A vehicle designed for purposes other than 

the carriage of passengers or goods. This 

category includes: ambulances, mobile 

cranes, self-propelled rollers, bulldozers 

with metallic wheels or tracks, vehicles for 

recording film, radio, and TV programs, 

mobile library vehicles, towing vehicles for 

vehicles in need of repair. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

ا لية المركبة 4235116 النقل 42  Motor Vehicle مـــزودة بمحـــر  بحيـــت يمتلـــ  هـــذا المحـــر  وســـيلة دفـــع  مركبـــةكـــل  هـــي
ـــــــة، وتســـــــتعمل عـــــــادة لحمـــــــل  أو البضـــــــائع أو لســـــــحب  ا شـــــــخاجذاتي

 .المركبات

A vehicle fitted with auto propulsive engine, 

it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 

صاءات النقل، اح
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

آلية لنقل البضائع مصـممة لُتسـحب بواسـطة مركبـة آليـة  ةيرمركبة  هي Trailer المقطورة 4235117 النقل 42
 ".الكارافانات"و الزراعيةويستثنى من ذل  المقطورات 

Goods road vehicles designed to be hauled 

by a road motor vehicle.  Excluding 

agricultural trailers and caravans. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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المصطلح رمز الموضوع  
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
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 نصف 4235118 النقل 42
 المقطورة

Semi-Trailer آلية بدون محور أمامي مصـممة بحيـت يرتكـز جـزء مـن  ةيرمركبة  هي
 .على جرار حمولتهاالمركبة وقسم أساسي من 

Goods road vehicle with no front axle 

designed in such a way as to be hauled by 

road tractor. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 

لثالثة الطبعة ا
8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
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 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Telecommunications Terms 1602: رمز الموضوع مصطلحات االتصاالت

ترســل بواســطة الــتلكس أو الفـــاكس أو  الكلمــاتكــل رســالة محــدودة  هــي Telegram البرقية 1511411 االتصاالت 42
 .الواحدةبواسطة الهاتف، تدفع أجورها على الكلمة 

Letter with a limited amount of words, sent 

inland or abroad by telex, fax, or 

telephone.  Fees are paid according to the 

number of words. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 

صاءات النقل، اح
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

حركة المهاتفة  1511414 االتصاالت 42
الوطنية 

من ( الثابتة)
المقاسم 

(بالدقائق)  

National trunk 

telephone traffic 

(minutes) 

مـــن حركـــة هاتفيـــة تتـــألف حركـــة المهاتفـــات الوطنيـــة الثابتـــة مـــن المقاســـم 
وطنيــــة ثابتــــة متبادلــــة مــــع محطــــة كائنــــة خــــارج منطقــــة الرســــوم المحليــــة 

وينبغي اربالغ عن المصشر باعتباره عـدد دقـائق حركـة . للمحطة الطالبة
 .المهاتفة

National trunk (toll) traffic consists of 

effective (completed) fixed national 

telephone traffic exchanged with a station 

outside the local charging area of the 

calling station. The indicator should be 

reported as the number of minutes of 

traffic. 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 
واالفراد الى 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت 

واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  

 

الحركة الهاتفية  1511415 االتصاالت 42
الثابتة الدولية 
الخارجة 

(بالدقائق)  

International 

outgoing telephone 

traffic (minutes) 

جهــات خــارج فــي أي بلــد إلــى ( المســتكملة)يغطــي ذلــ  الحركــة الفعليــة 
 .وينبغي التبليغ عن هذا المصشر بعدد دقائق الحركة. ذل  البلد

This covers the effective (completed) 

traffic originating in a given country to 

destinations outside that country. The 

indicator should be reported in number of 

minutes of traffic. 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 
واالفراد الى 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت 

واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  
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باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الحركة الهاتفية  1511413 االتصاالت 42
المحلية الثابتة 

(بالدقائق)  

Local telephone 

traffic (minutes) 
تتــألف الحركــة الهاتفيــة الثابتــة المحليــة مــن حركــة خطــوط الهــاتف الثابتــة 

المتبادلة داخل منطقة الرسوم المحلية التي تقـع فيهـا ( المستكملة)الفعلية 
وهـــذه هـــي المنطقـــة التـــي يســـتطيع فيهـــا أحـــد المشـــتركين . محطـــة النـــداء

وينبغـــي (. إن وجـــدت)شـــخج آخـــر بـــدفع رســـم مكالمـــة محليـــة مكالمـــة 
 .التبليغ عن هذا المصشر في شكل عدد دقائق

Local telephone traffic consists of effective 

(completed) fixed telephone line traffic 

exchanged within the local charging area 

in which the calling station is situated. This 

is the area within which one subscriber can 

call another on payment of the local charge 

(if applicable). This indicator should be 

reported in the number of minutes. If the 

indicator is reported in calls or meter units 

(pulses), then an appropriate conversion 

figure to minutes of traffic should be 

supplied 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 
واالفراد الى 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت 

واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  

 

البريدية الرزم 1511411 االتصاالت 42  Post Packet لهـا صـفة ارهـداء كـالمالبس والمـأكوالت ومـواد التجميـل  بريديـةمادة  هي
ا دنــى  الحـدأن ال يقـل  ويشـترط.  ومـا شـابه التجاريـةوالعطـور والعينـات 

ملـم  70ملـم، وان ال يقـل عرضـها عـن  720لطول الرزمة البريدية عـن 
، وأن ال يزيد مجمو  الطول والعرض والسـم  (ملم 8مقداره  تسامحمع )

 كــذل .  ملـم 100تزيـد أطــوال أي بعـد عــن  الملـم، علــى أن  700عـن 
 .كغم 8أن ال يزيد وزن الرزمة عن  يشترط

Material posted as presents, such as food, 

clothes, beauty-care materials, perfumes, 

and commercial samples. The lowest limit 

of post packet length and width is 140, 90 

mm ± 2 mm respectively.  The highest 

limit for the sum of length, width, and 

thickness is 900 mm.  The highest limit of 

the length of any dimension is 600 mm.  

The highest weight of the post packet is 2 

kg. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

البريد  رسائل 4211412 االتصاالت 42
 السريع

Express Mail التي يسـتوفى عليهـا رسـوم بريـد إضـافية مقابـل وصـولها إلـى  الرسائل هي
ساعة بدءا  مـن لحظـة اسـتالمها مـن قبـل المركـز  82المرسل إليه خالل 

 .البريدي

A letter intended to be delivered quickly 

(24 hours) from the moment of reception 

by the post center.  Normally extra fees are 

applied. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

لهـــا صـــفة التراســـل أي تحمـــل فـــي طياتهـــا خبـــرا  معينـــا ،  بريديـــةمـــادة  هــي Letter الرسالة 4211416 االتصاالت 42
أم باســــــتخدام ا لـــــة الطابعـــــة أو بكلتــــــا  اليـــــدســـــواء أكانـــــت معــــــدة بخـــــط 

. داخـل مغلـف مسـطح المحتـواةالطريقتين، ويشمل ذل  العينات التجاريـة 
وأن ال  ملـــم، 720ويشــترط أن ال يقــل الحــد ا دنــى لطــول الرســالة عــن 

، وأن ال يزيــــد (ملــــم 8مــــع تســــامح مقــــداره )ملــــم  70يقــــل عرضــــها عــــن 
لـى أن ال تزيـد أطـوال ملم، ع 700والعرض والسم  عن  الطولمجمو  

 80يشـترط أن ال يقـل وزن الرسـالة عـن  كـذل .  ملـم 100أي بعـد عـن 
 .ةم 8000يزيد عن  والةم 

A post matter that has the property of 

communication.  It could be written, typed 

or both.  This includes commercial 

samples, which are contained in an 

envelope. The lowest limit of the shortest 

length is 140 mm, while the lowest limit of 

the shortest width is 90 mm ± 2 mm. The 

sum of length, width, and thickness should 

not be greater than 900 mm.  The highest 

limit of the length of any dimension is 600 

mm.  The weight of the letter should be 

between 20-2000 g. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

العادية الرسالة 4211412 االتصاالت 42  Regular Letter التي يستوفى عليها الرسوم البريدية العادية فقط الرسائل هي. A letter that is sent by normal post with 

regular fees. 
االمم المتحدة، 

معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الرسالة 4211410 االتصاالت 42
 المسجلة

Registered Letter إضـافة إلـى الرسـوم البريديـة العاديـة -التي يسـتوفى عليهـا  الرسالة هي- 
مرســلها إيصــاال  بريــديا  وتســلم إلــى المرســل إليــه أو  ويتلقــىرســوم تســجيل 

مــن هويتــه وبعــد اخــذ توقيعــه علــى إيصــال  التثبــتمــن ينــوب عنــه، بعــد 
 .بريدي

A letter to which extra fees is applied and 

for which the sender gets a receipt.  It is 

normally delivered to the addressee or 

other person acting as such after checking 

his identity and taking his signature on a 

receipt. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

علــى شــكل رزمـة مغلفــة بغــالف لـين أو صــلب، بــداخلها  بريديـةمــادة  هـو Parcel الطرد 4211411 االتصاالت 42
 الأن  ويـــشترط.  أو أيــة مــواد مشــابهة مالبــس،أوراق، كتــب، مــأكوالت، 

م، علـى أن  2يزيد مجمو  الطول وضعفا العرض وضعفا االرتفـا  عــن 
كــذل  يشــترط أن ال يزيــد وزن الطــرد . م 7.2عــن  بعــدال يزيــد طــول أي 

أمـا فـي حالـة الطـرود الخارجيـة  الداخليـة،كغم في حالة الطرود  80عن 
بحســـــب ا نظمـــــة  وذلــــ كغـــــم،  80-2فــــإن الحـــــد ا علـــــى يتــــراوت بـــــين 

 .لدولة المستقب لةالمعمول بها في ا

Material posted as closed flexible or rigid 

packet, containing papers, books, food, 

clothes, etc.  The highest limit for the sum 

of the parcel lengths, twice the width, and 

twice the thickness is 3 m.  The highest 

limit of the length of any dimension is 1.5 

m.  The highest weight of internal parcel is 

20 kg, while in case of parcels sent abroad 

the highest limit is 5-20 kg, or according to 

the rules of the receiving country. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مطبوعة في دار طباعة أو بـأي طـرق أخـرى كالتصـوير  بريديةمادة  هي Printed Matter المطبوعة 4211441 االتصاالت 42
.  العلمية والثقافيـة ولـيس لهـا صـفة التراسـل الصفةوالكتب والكتيبات، لها 

ملـم، وان ال  720أن ال يقل الحد ا دنـى لطـول المطبوعـة عـن  ويشترط
، وأن ال يزيــــد (ملــــم 8مــــع تســــامح مقــــداره )ملــــم  70عرضــــها عــــن  يقـــــل

ملـم، علـى أن ال يزيـد طــول  700عـن  والسـم مجمـو  الطـول والعـرض 
يشترط أن ال يزيد وزن المطبوعة العاديـة  كذل .  ملم 100أي بعد عـن 

كغـم فـي حالـة  2ل الحـد ا علـى للـوزن إلـى كغـم، ويمكـن أن يصـ 8 عن
 .الكتب

A post matter, which is printed by a 

printing shop, or by any other method such 

as copying, books, and booklets. It has a 

cultural and scientific property, and not 

communication property.  The lowest limit 

of the printed material length and width is 

140, 90 mm ± 2 mm respectively.  The 

highest limit of the sum of length, width, 

and thickness is 900 mm.  The highest 

limit of the length of any dimension is 600 

mm.  The highest weight of the printed 

material is 2 kg, it is also allowable to 

reach 5 kg when the printed material is 

book. 

 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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5.4 Geographical and Environment Terms 5..  مصطلحات جغرافية وبيئية 
 

 رمز
 الموضوع المجال

 رمز
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Tourism Terms 1510: رمز الموضوع مصطلحات السياحة

 السياحة  استهال  5110100 السياحة 51

 الوافدة
Inbound Tourism  

consumption 
 داخل ةير المقيم للزائر السياحي االستهال  هو

 المرجعي االقتصاد

Tourism consumption by a non-

resident visitor within the economy 

of reference. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

 السياحي  االستهال  5141414 السياحة 51
 

Tourism  consumption السـياحي لإلنفاق الرسمي التعريف نفس ينطبق 

 فـإن ذلـ  ومـع . االسـتهال  السـياحي علـى

 فــي المســتخَدم الســياحي مفهــوم االســتهال 

 ارنفــاق للســياحة يتجــاوز الفرعــي الحســاب

لحيـازة  المـدفو  المبلـغ إلـى فبارضـافة .السـياحي
 لحيـازة االسـتهالكية وكـذل  والخـدمات السـلع

 لإلهـداء، أو الخاج لالستخدام الثمينة ا شياء

 والـذي السـياحية وأثناصهـا، الـرحالت  ةـراض

 تركيـز نقطـة وهـي(النقديـة  المعـامالت ينـاظر

 السياحي ويشمل االستهال   (السياحي ارنفاق

 بارقامـة المرتبطـة الخـدمات الواقـع فـي أيضـا  

 حســاب الشــخج علــى ارجــازات أثنــاء

وةيرها  العينيدة السياحية االجتماعية والتحويالت
   .ا خــر المحتســب االســتهال   مــن أشــكال

 مصادر باستعمال الصفقات هذه تقدير  ويتعين

 مـن مباشـرة المجموعـة المعلومـات عـن تختلـف

 وتقديرات المحلية المبادالت تقارير الزودار، مثل

 وحسـابات ارجـازات ببيـوت الخاصـة اريجارات

 نحـو علـى المحتسـبة الماليـة خـدمات الوسـاطة

 .، ال مباشر ةير

Tourism consumption has the same 

formal definition as tourism 

expenditure, but the concept of 

tourism consumption used in the 

Tourism Satellite Account goes 

beyond that of tourism expenditure. 

In addition, the same amount paid 

for the acquisition of consumption 

goods and services consumed, as 

well as valuables for their own use 

or to give away, for and during 

tourism trips, which corresponds to 

monetary transactions (the focus of 

tourism expenditure), it also 

includes services associated with 

vacation accommodation on own 

account, tourism social transfers in 

kind and other imputed 

consumption. These transactions 

need to be estimated using sources 

different from information collected 

directly from visitors, such as 

reports on home exchanges, 

estimates of rents associated with 

vacation homes, and calculations of 

financial intermediation services 

indirectly measured (FISIM),  etc. 

 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 السياحي  االستهال  5141415 السياحة 51

 الداخلي
Internal Tourism  

consumption 
 المقيمـين لكـال الـزودار السـياحي هـو اسـتهال 

 وهـو المرجعـي االقتصـاد داخـل المقيمـين وةيـر

 المحليــةالســياحة  اســتهال  جمــع حاصــل

 الوافدة السياحة واستهال 

Tourism consumption by both 

resident and non-resident visitors 

within the economy of reference. It 

is the sum of domestic tourism 

consumption and inbound tourism 

consumption. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

 السياحي  االستهال  5110103 السياحة 51

 المحلي
Domestic Tourism  

consumption 
 المقـيم داخـل للزائـر السـياحي االسـتهال  هـو

 المرجعي االقتصاد
Tourism consumption by a resident 

visitor within the economy of 

reference 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

 السياحي  االستهال  5110104 السياحة 51

 الوطني
National Tourism  

consumption 
 داخـل للـزودار المقيمـين السـياحي االسـتهال 

 حاصـل وهـو.  المرجعـي االقتصـادي وخـارج

 المحليـة واسـتهال  السـياحة اسـتهال  جمـع

 الخارجة السياحة

Tourism consumption by resident 

visitors within and outside the 

economy of reference. It is the sum 

of domestic tourism consumption 

and outbound tourism consumption. 

 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

 السياحة استهال  2110105 السياحة 51

 الخارجية
Outbound Tourism  

consumption 
 خـارج للزائـر المقـيم السـياحي االسـتهال  هـو

 المرجعي االقتصاد

Tourism consumption by a resident 

visitor outside the economy of 

reference 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
  8002المنهجي الموصى به 

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

ــــــــردة المفــــــــردة فــــــــي الفنــــــــدق والمعــــــــدة هــــــــي  Hotel Beds ا سردة الفندقية 2110106 السياحة 51 ا س 
ـردة التـي  لالستخدام من قبل النزالء باسـتثناء ا س 
تضاف إلـى الفنـدق عنـد الطلـب ويعتبـر السـرير 

 .المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين

Is the single beds in the hotel and 

prepared for use by guests with the 

exception of the beds, which added 

to the hotel upon request. A double 

bed is counted as two beds inside 

the hotel room. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 االنفاق السياحي  5141438 السياحة 51

 
Tourism Expenditure  

 
يشير االنفاق السياحي الى المبلغ المدفو  لشراء 
السلع االستهالكية والخدمات، وكذل  ا شياء 
الثمينة، لالستخدام الخاج أو ارهداء، 

وهذه .   ةراض الرحالت السياحية وأثناءها
تشمل مصروفات الزوار أنفسهم وكذل  النفقات 

 .التي تدفع أو يستردها الغير

Tourism expenditure refers to the 

amount paid for the purchase of 

consumer goods and services, as 

well as valuables, for private use or 

gifting, for the purposes of tours 

and during. These include Visitors 

expenses themselves, as well as 

expenses paid or reimbursed by a 

third party 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 Archeological and ا ثرية ا ماكن 2110107 السياحة 51

Historical Sites 
هـــي المواقـــع التـــي يوجـــد بهـــا آثـــار تشـــهد علـــى 

 .وجود حضارات قديمة
Sites that have ancient monuments 

from ancient civilizations. 
الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

المبحـوت الذي يقيم بـه عـادة الشـخج  البلدهو  Country of Resident بلد ارقامة المعتاد 2110108 السياحة 51
وقـــد  أو ينـــوي ارقامـــة فيـــه لمـــدة عـــام أو أكثـــر،

جنسـيته المسـجلة فـي جـواز سـفره منسـوبة كون ت
 .عنه ةكون مختلفتوقد  البلد،هذا إلى 

Country of residence is usually the 

person queried or intends to reside 

for a year or more, and may be 

registered in his passport attributed 

to the country, it might be different. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

المزارالبلد  2110109 السياحة 51  Country destination  وهو البلد الذي يقصده السائح أو الزائر في
 . رحلته بشكل أساسي

The main destination of a tourism trip 

is defined as the place visited that is 

central to the decision to take the trip 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
لدولية الحصاءات السياحة التوصيات ا

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2000 

بيوت االجازات  2110110 السياحة 51
 المساكن)
 (الثانوية 

 

Housing Services 

Provided by Vacation 

house on Own account 

 تعريفه ويتم رئيسي، مسكن معيشية أسرة لكل

 ويحدد فيه، الذي تقضيه الوقت إلى بارشارة عادة

 ارقامة ومكان ارقامة بلد المسكن هذا مكان

.  أفرادها المعيشية ولكل ا ُسرة لهذه المعتادة
 أو تملكها التي(ا خرى  جميع المساكن وُتعتبر

 أو للجل المتوسط المعيشية ا ُسرة تستأجرها

 من ثانوية، وتستبعد مساكن( الطويل ا جل

 كبيوت المستعملة الثانوية المساكن المعتادة لبيئةا

 أساسا   ةراض زيارتها تكون التي أي)لإلجازات 

 مكان من قربها عن النظر بغض ،)الترفيه

ومدة  الزيارات مرات وعدد المعتادة، ارقامة
 المسكن هذا المدة هذه تحوِّل أالد  بشرط)ارقامة 

 ، وقد(المعيشية لُلسرة رئيسي مسكن إلى الثانوي

 الوطني ارقليم نفس في إما ارجازات بيت يقع

 المعيشية لُلسرة ارقامة المعتادة فيه توجد الذي

ما  .آخر إقليم في أو بلد في واا

Each household has a principal 

dwelling, usually defined with 

reference to the time spent there, 

whose location determines the 

country of residence and place of 

usual residence of this household 

and all of its members. All other 

dwellings (owned or leased, 

medium- or long-term by the 

households) are considered as 

secondary dwellings, excludes 

secondary dwellings used as 

vacation homes (those visited 

mainly for recreation purposes) 

from the usual environment, 

regardless of how close they are to 

the usual place of residence, the 

frequency of the visits and duration 

of stay (provided such duration does 

not turn this secondary dwelling 

into the principal dwelling of the 

household).  A vacation home may 

be located either in the same 

national territory as the usual 

residence of the household or in a 

different one. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

التـي يقـوم مـاكن مجموعـة ا هي  البيئة المعتادة Usual Environment البيئة المعتادة 2110111 السياحة 51
ــــالتردد عليهــــا ضــــمن روتــــين حياتــــه  الشــــخج ب

 تهـــا لممارســـةزيار يـــتم باســـتثناء أمـــاكن )العاديـــة 
تكـون مـن المنطقـة ، وت(فقـط   نشطة الترفيهيةا

المجاورة لبيته ومكـان العمـل أو الدراسـة وةيرهـا 
 .التي يتردد عليها بشكل روتينيمن ا ماكن 

Usual environment is the place or 

places a person occupies within 

their regular routine of life 

(excepting places visited for leisure 

or recreational activities only). 

Usual environment of a person 

consists of the direct vicinity of 

his/her home and place of work or 

study and other places frequently 

visited. 

 

 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 الزوار تصنيف 2110115 السياحة 51
 

Classification of 

Visitors 
 زيـادة فـي ترةـب أن البلـدان لـبعض يمكـن

 سـمات حسـب  سـواقها والتبويـب التفصـيل

 .متهورحال للزوار إضافية
حسـب  خاصـة بصـفة اثنتـين فئتـين فـي وينظـر

  : السياحية بارحصاءات المتعلقة لتوصياتا
 بلـد يكـون الـذين الـدوليون، الـزوار 

 الـذي البلـد عـن مختلفـا إقـامتهم

 الــزوار هــصالء ويشــمل يزورونــه 

 يقيمون الذين الرعايا كذل  الدوليون

 والـذين الخـارج، فـي دائمـة بصـفة
 مـن هامـة شـريحة يمثلـوا أن يمكـن

 خاصة  سمات ولها السوق

 بلـد يكـون الـذين المحليـون، الـزوار 

 يزورونـه  الـذي البلـد هـو إقـامتهم

 ذلـ  رعايـا يكونـوا مـن أن ويمكـن

 ا جانب من أو البلد

Countries may wish to further 

disaggregate and typify their 

markets based on additional 

characteristics of visitors and their 

trips. 

 A key classification of visitors is 

that related to the different forms of 

tourism: 

• International visitors: An 

international traveler 

qualifies as an 

international 

visitor with respect to the country of 

reference if: (a) he/she is engaged in 

tourism 

and (b) he/she is a non-resident 

travelling in the country of 

reference or a resident travelling 

outside of it. 

 Domestic visitors: From 

the perspective of the 

country of reference, a 

domestic traveler 

qualifies as a domestic 

visitor if: (a) he/she is on 

a tourism trip and (b) 

he/she is a resident 

travelling in the country 

of reference.  

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002جي الموصى به المنه  

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  

هــــو الشــــخج الــــذي  الســــياحيالــــدليل /المرشــــد Tourism Guide السياحي الدليل 2110113 السياحة 51
ـــــه المعرفـــــة  ـــــل ســـــياحي ولدي يحمـــــل رخصـــــة دلي

الســــياحية الموجــــودة  والمواقــــعالكافيـــة بالمنطقــــة 
فيهـــا ويســـتطيع تقـــديم خدمـــة اررشـــاد الســـياحي 

 .الزوار مقابل أجر إلىوالترجمة 

A person who guides the tourists to 

the tourism sites and regions, and 

has an ability to speak many 

languages. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
ء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصا+

8008 

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

نشاط يقوم به المسافر إلى وجهـة رئيسـية خـارج  Tourism Trip السياحية الرحلة 2110114 السياحة 51
بيئتـــــه المعتـــــادة،  قـــــل مـــــن عـــــام،  ي ةـــــرض 

العمـل التجـاري، أو الترفيـه أو لغـرض ) رئيسي 
باســتثناء مـا يسـتخدمه الشــخج ( شخصـي آخـر

.  المقـــــــيم فــــــــي البلــــــــد أو المكـــــــان الــــــــذي يــــــــزوره
 بأنه سائح أو زائر مبيتويصنف الزائر 

Activity carried out by the traveler 

to the main destination outside the 

usual environment, for less than a 

year, for any main purpose 

(business, entertainment or personal 

for another purpose) except as used 

by a resident of a country or place 

that is visited by a person. 

Classified as a visiting tourist or 

visitor overnight 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

هي الرحلة السياحية التي تكون وجهتها الرئيسة  Outbound Tourism الخارجية السياحة 2110115 السياحة 51
 .خارج  بلد اقامة الزائر

Is a tourist trip, which is the main 

destination outside the country 

visiting the establishment 

 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
الدولية الحصاءات السياحة التوصيات 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

هي الرحلة السياحية التي تكون وجهتها الرئيسة  Domestic Tourism المحلية السياحة 5141446 السياحة 51
 داخل بلد اقامة الزائر

Is a tourism trip, which is the main 

destination inside the country 

visiting the establishment 

 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

تشـــــــمل أنشـــــــطة ا شـــــــخاج  وافـــــــدةالســـــــياحة ال Inbound Tourism وافدةال السياحة 5141442 السياحة 51
بيئــــــتهم المســــــافرين والبقــــــاء فــــــي أمــــــاكن خــــــارج 

 متتاليـــة،لمـــدة ال تتجـــاوز ســـنة واحـــدة ة، المعتـــاد
القيــــام بمهمــــات  وبهـــدف االســــتجمام والراحـــة، أ

 .أعمال أخرىرسمية و 

Inbound tourism comprises the 

activities of persons traveling to 

Palestinian Territory and staying in 

places outside their usual permanent 

places of residence for not more 

than one consecutive year for 

leisure, business and other 

purposes.   

، منظمة السياحة العالمية ،المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 الزائر الشخج 5141440 السياحة 51
 (المسافر)

Visitors (Travelers)  مكــان مختلــف عــن  إلــىيســافر  شــخج كــلهـو
بيئته المعتادة لمدة ال تزيد عن اثني عشر شهرا  

وال يكـــون الغـــرض ا ساســـي مـــن رحلتـــه  متتاليـــاَ 
هــــو ممارســـــة نشــــاط يـــــدر لـــــه دخــــاَل فـــــي البلـــــد 

 .المزار

Any person traveling to a place 

other than that of his/her usual 

environment for less than 12 

months and whose main purpose of 

trip is the other than the exercise of 

an activity remunerated from within 

the place visited. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

وهـــو عــــدد ا يــــام التـــي يقضــــيها الســــائح خــــالل  the number of days عدد ا يام 5141449 السياحة 51
رحلتـــــه فـــــي مكـــــان الزيـــــارة الرئيســـــي وا مــــــاكن 
ا خرى خارج البالد، فقط أيام ارقامة فـي البلـد 

 .المزار

It is the number of days spent by 

tourists during his trip in the 

principal place of visit and other 

places outside the country, just days 

residence in the country Shrine 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

يشـــمل ذلـــ  كافـــة المشـــتغلين فـــي الفنـــدق ســـواء  Hotel worker الفنادق في العاملون 2110120 السياحة 51
كـــــانوا مــــــن أصــــــحاب الفنـــــدق أو أفــــــراد أســــــرهم 
العـــاملين ســـواء كـــان ذلـــ  بـــأجر أو دون أجـــر، 

 .  بدوام كلي أو جزئي

It refers to all persons working in 

the hotel on full or part time bases 

including owners and paid or 

unpaid household members. 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

العمل والمهمات  2110121 السياحة 51
 الرسمية

Work and Official 

Missions 
وهــــو العمــــل الــــذي يمارســــه الشــــخج المســــافر 

يـــدر عليـــه دخـــال  فـــي المكـــان المـــزار، بحيــت ال 
مثل ا عمال الرسمية التي يكلـف بهـا الشـخج 
من مصسسته أو حكومته ويستثنى منها ا عمال 

أنشطة رجال . )ذات الطابع التجاري أو الربحي
 (.ا عمال

The work carried out by any 

traveler, so it does not generate 

income, such as official business 

that may be assigned to the person 

from his or his government, with 

the exception of the work of a 

commercial nature or profit. 

(activities of business). 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 The Purpose of the غرض من الزيارةال 2110122 السياحة 51

Visit 
الــذي يخــرج مــن أجلــه الســائح أو  غــرضوهــو ال

الزائــــر مــــن مكــــان إقامتــــه المعتــــاد، حيــــت مــــن 
ترفيهـــــــي أو  غـــــــرضالممكـــــــن أن يكـــــــون هـــــــذا ال

أو  وا صــدقاءزيــارة ا قــارب  هــداف دينيــة أو 
أي أو  أو مهمـــــــات رســـــــمية ةأو تعليميـــــــطبيـــــــة 

 .أخرى ةراضأ

The purpose to which it out of the 

tourists or visiting a place of 

habitual residence, where this might 

be the purpose of the goals of 

entertainment, religious or visit 

relatives and friends, medical, 

educational or official business or 

other purposes. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

ردة  5141423 السياحة 51 الغرف وا س 
 المتاحة

Available Beds and 

Rooms  
ـــردة  تشــمل مــا هــو قابـــل لإلشــغال مــن ةــرف وأس 

باســـــتثناء مــــــا هــــــو مغلــــــق المســــــح خـــــالل فتــــــرة 
 .للصيانة أو  ي سبب كان

It refers to beds and rooms, which 

are ready for use during the 

reference period. Closed rooms for 

maintenance or repairs are 

excluded. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

الغرف الفندقية  2110124 السياحة 51
 المتاحة

Available hotel Room  النـــزالء للمبيـــت مـــنالغـــرف المعـــدة لالســـتخدام  .
أو ثالثيـــــة أو  ثنائيـــــةالغـــــرف مفـــــردة أو  وتكـــــون

رباعيــة، وقــد أدرجــت الغــرف التــي تشــمل اكثــر 
الجنـات  أمـا(.  أخـرى) بنـدة تحت من أربعة أسرد 

واحـــدة أو اكثـــر وصـــالة  نـــومفيتـــألف مـــن ةرفـــة 
 .وحمام خاج

It refers to the furnished rooms for 

the use of guests.  Such rooms 

might be single, double, triple, or 

quadruple.  Rooms with more than 

four beds were classified under 

(others) in the questionnaire.  As for 

the suite, it is usually comprised of 

one bedroom or more, a living room 

and private toilet facilities. 

، منظمة السياحة العالمية، متحدةال ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

هـــي الفنــــادق التــــي تــــدخل ضــــمن اطــــار العينــــة  Operating Hotels الفنادق العاملة 2110125 السياحة 51
الفنـادق المتوقفـة عـن والنتائب ويستثنى من ذلـ  

العمـــــــل  الجـــــــراء عمليـــــــات التـــــــرميم والصـــــــيانة 
 .والفنادق التي ترفض استيفاء البيانات

It is defined as the hotels that 

included in the sample frame and 

results, exluding the non operating 

hotels that are carrying out repairs 

or maintenance, and the hotels 

which didn’t respond to the survey. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
 المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 ارقامــــــةضــــــمن منشــــــآت  صــــــنفهــــــو منشــــــأة ت The Hotel الفندق 2110126 السياحة 51
.  الســياحية الجماعيـــة التـــي تـــوفر المبيـــت للزائـــر

يكـــــون عـــــدد ا مـــــاكن  أنفـــــي الفنـــــدق  ويشـــــترط
فيـــه تســـتوعب مجموعـــة أشـــخاج يزيـــد  المتــوفرة

عائلـة واحـدة وتكـون تحـت  أفـرادعن معدل عدد 
موحــــدة وتقــــدم خــــدمات وتســــهيالت تشــــمل  إدارة

ــــا وتنظيــــف  ا ســــرةعــــداد اا خدمــــة الغــــرف و  يومي
الصـحية، وتصـنف الفنـادق فـي درجـات  المرافق

 .تقدمهاوفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي 

It is defined as an accommodation 

establishment providing overnight 

lodging for the visitors in a room or 

unit. It should hold a number of 

persons exceeding that of an 

average single family. The 

establishment must be under one 

management, and provides different 

facilities and services to visitors. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 التحف بيع محل 5141452 السياحة 51

 السياحية
Souvenir Shops  الرئيســــي بيــــع مصسســــة تجاريــــة يكــــون نشــــاطها

التحــــــف والهـــــــدايا والتـــــــذكارات الســـــــياحية، مـــــــن 
منتجــات المشــاةل الســياحية، ســواء المحليــة أو 

 .المستوردة

It defined as a commercial 

enterprise whose principal activity 

is selling antiques, gifts and tourist 

souvenirs from the concerns of 

tourism products. 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

 مدة الرحلة 5141450 السياحة 51
 

Duration of a Trip الخـارج أو الوافـد أو المحلـي(الزائـر  يصـندف )
 شـملت إذا( المبيـت زائـر أو)سـائحا   باعتبـاره

 ذل  خالف يصندف أو ليلة، مبيت إقامة الرحلة

(.  مسـافرا  للنزهـة أو)واحـد  ليـوم زائـرا   باعتبـاره
 محليـون، زودار هـم الواحـد اليـوم زودار ومعظـم

 الدوليين حاالت الزودار بعض أيضا   هنا  ولكن

 إذا أو الصـغيرة البلـدان فـي وخاصـة واحـد، ليوم

 وفـي. بصـورة خاصـة سـهال   الحـدود عبـور كـان

 ليـوم الـزودار اسـتهال  يشـكدل قـد البلـدان بعـض

. السـياحي االسـتهال  فـي هامـا   عنصـرا   واحـد
 بعـدد ال السـياحة خصـائج وصـف ويمكـن

. المبيـت بعـدد ليـالي أيضـا   ولكـن فقـط الـرحالت
 مسـتوى تقيـيم فـي هاما   متغيرا   تمثدل الرحلة ومدة

 خـدمات مثـل السـياحية، الخـدمات علـى الطلـب

 النفقـات مجمـو  تقيـيم في وكذل  المبيت، إقامة

 .بالرحلة المرتبطة

A visitor (domestic, inbound or 

outbound) is classified as a tourist 

(or overnight visitor), if his/her trip 

includes an overnight stay, or as a 

same-day visitor (or excursionist). 

Most same-day visitors are 

domestic visitors, but there are also 

cases of international same-day 

visitors, in particular in small 

countries or when border crossings 

are especially easy. For some 

countries, consumption by same-

day visitors may constitute an 

important component of tourism 

consumption.  The volume of 

tourism can be characterized not 

only by the number of trips but also 

by the number of overnight stays. 

The duration of a trip is an 

important variable in assessing the 

level of demand for tourism 

services, such as overnight 

accommodation services, as well as 

in estimating total expenditure 

associated with a trip. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار المنهجي 
8002الموصى به   

Tourism Satellite Account 

Recommended Methodological 

Framework 2008  
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 (مشغل) مصنع 5141451 السياحة 51
 السياحية التحف

Handicrafts and 

Traditional Goods 

Factories 
بإنتــاج ســلع ذات  مصسســة صــناعية حرفيــة تقــوم

وتذكاريـة، لتلبيـة حاجـة ( فلكلوريـة)طبيعة تراثيـة 
ــــب الســــياحي خصوصــــا  الســــياحة الوافــــدة،  الطل
مثــــل المنحوتــــات الخشــــبية، المنتجــــات الخزفيــــة 
والصــــدفية، المطــــرزات، الكتابــــة علــــى الزجــــاج، 

 .وما شابه

It defined as an industrial 

enterprise that produces goods 

related to country heritage, to meet 

the needs of tourists demand, 

especially, such as wood carvings, 

ceramic products and psoriasis, 

embroidery, writing on the glass. 

 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

 Establishment which provide food .والشراب الطعامتقدم خدمات  منشأة Restaurant  المطعم 5141431 السياحة 51

and drink services. 
الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

 مكتب اررشاد 5141434 السياحة 51

 السياحي
Tour Guide Office دارة الــرحالت مكتــب مهمتــه  هــو قيــادة وتنظــيم واا

 للســــــيات الســــــياحيةالســــــياحية، وتنفيــــــذ البــــــرامب 
ـــــــــذ وصـــــــــولهم حتـــــــــى  ومـــــــــرافقتهم ورعـــــــــايتهم من

وترتيــــــب وتســــــهيل تــــــنقلهم  وتنظــــــيممغــــــادرتهم، 
قـــــامتهم ومســـــاعدتهم علـــــى ممارســـــة ا نمـــــاط و  اا

المحــــــددة فــــــي بــــــرامجهم،  الســــــياحيةوا نشــــــطة 
 لهموتوفير المعلومات التوضيحية الالزمة 

It is an office responsible for 

Leadership, organization and 

management of tourist trips, and 

implementation of tourism 

programs for tourists and escorting 

them and care since their arrival 

until their departure. 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

وخصــائج  ســماتوهـو مكــان محـدد تتــوفر فيـه  Tourist Site السياحيالموقع  5141435 السياحة 51
ماديــة أو معنويــة، بحيــت يــرى فيــه الزائــر القــدرة 

هــذه الســمات   .علــى تلبيــة حاجــة أو أكثــر لديــه
مثــــل )قــــد تكــــون البيئــــة المحيطــــة فــــي الطبيعــــة 
، (نــاظرالمنــاو والثقافــة، والغطــاء النبــاتي أو الم

مكـان، مثـل عـرض  فيأو أنها قد تكون محددة 
 .أماكن مقدسة وأمسرحي، 

 

A physical or cultural feature of a 

particular place that individual 

travellers or tourists perceive as 

capable of meeting one or more of 

their specific leisure-related needs. 

Such features may be ambient in 

nature (eg. climate, culture, 

vegetation or scenery), or they may 

be specific to a location, such as a 

theatre performance, a museum or 

places of worship. 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

، الفنـــــــدقبيتــــــون فــــــي الـــــــذين ي ا شــــــخاج هــــــم Guests النزالء 5141433 السياحة 51
، ويعتبــر كــل مــن مرافقــه وخدماتــه ويســتخدمون 

يعـــود للفنـــدق  ثـــميتـــر  الفنـــدق ولـــو لليلـــة واحـــدة 
 .ثانية بمثابة نزيل جديد

It refers to visitors staying in the 

hotels and using their facilities. 

Records of new guests are based on 

the number of visits regardless 

whether it’s the same person or 

different. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

أو لديــه نيــة أن يبقــى  هــو الشــخج الــذي يبقــى Resident Guests النزيل المقيم 5141431 السياحة 51
في بلـد مـا لمـدة تزيـد عـن سـنة واحـدة، ويسـتثنى 
مــن هــذه القاعــدة الطــالب والمرضــى والعـــاملين 

الدبلوماسية والمنظمـات  تلدى السفارات والبعثا
الدولية مـن ةيـر مـواطني الدولـة التـي تقـيم فيهـا 

 .هذه الهيئات
 

Any person that intends to engage, 

in economic activities or 

transactions on a significant scale 

either indefinitely or over a long 

period of time, usually interpreted 

as one year. The rule excludes 

students, sick people, and foreign 

diplomats and international 

organizations other than country’s 

residents where such institutions 

exist. 

، منظمة السياحة العالمية، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 بيئتـــهمكـــان خـــارج  إلــىأي شـــخج يســـافر  هــو Inbound Guests النزيل الوافد 5141432 السياحة 51
ويكــون  شــهرا  متتاليــة، 78 قــل مــن  ةاالعتياديــ

الزيـــارة هـــو ممارســـة أي  مـــنةرضـــه ا ساســـي 
عليـه دخـال هـذا النشـاط  يـدرنشاط، على أن ال 

 .الذي يقوم بزيارته لمكانفي ا
 

Any person traveling to a place 

outside the usual environment for 

less than 12 consecutive months, 

and the basic purpose of the visit 

was to engage in any activity that 

does not generate income for this 

activity in the place visited, and are 

classified as if visiting a tourist 

spent one night or more away from 

usual environment . 

، السياحة العالميةمنظمة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة 

8002 

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

ارحصائية  الوحدة 5141436 السياحة 51
في ا نشطة 
 السياحية 

Statistical Unit in 

tourism Activities 
السـياحية الوحدة ارحصائية فـي مسـح ا نشـطة 

بأنهـــا كيـــان اقتصـــادي  تعـــرفهـــي المصسســـة، و 
ــــه مــــن  ــــى امــــتال   حقــــوققــــادر بحكــــم مــــا ل عل

ا صـــول وتحقيـــق الخصــــوم واالرتبـــاط بأنشــــطة 
 .مع أطراف أخرى بصفقاتاقتصادية والتعامل 

It is an economic entity that is 

capable, in its own right, of owning 

assets, incurring liabilities and 

engaging in economic activities and 

in transactions with otherentities. 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

السياحة  وكالة 5141437 السياحة 51
 والسفر

Tourism and travel 

Agency 
التــــي تقــــدم خــــدمات ومعلومــــات  المنشــــأة وهــــي

استشارية وفنية وعمل الترتيبـات الالزمـة لعمليـة 
ابتــــداء  مــــن حجــــز وســــائل النقــــل مــــرورا   الســــفر

بمنشآت ارقامة والحجوزات ا خرى وةيرها من 
 .التي تهم المسافر والمعلوماتالخدمات 

Establishment engaged in doing 

business for tourist travel services 

and related activities and sell them 

through travel agencies or directly 

to final consumers. 

الجهاز +وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
8008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

       

 

 

 

 

 

 

  



 

10 

 

 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

  conditions TermsHousing and housing 2105: رمز الموضوع مصطلحات المساكن وظروف السكن

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

االتصال بالشبكات  2115101
 العامة  

Connection to Public 

Network 
بالشبكات العامة سواء شبكة  اتصال المسكن

المياه أو شبكة الكهرباء أو شبكة الصرف 
  .الصحي

This section refers to the types of 

housing unit’s connection to Public 

Network: as Electricity Network, 

Water Network, Sewage Network. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
 

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

االتصال بالشبكات  2115104
االتصال )العامة  

 (بشبكة مياه

 

Connection to Public 

Network 

(Connection to water 

resources) 

صنفت على النحو  وقداتصال المسكن بالمياه 
 :التالي

إذا كان المسكن متصال  : عامة شبكة. 4
المياه أو  لشركة التابعةبالشبكة العامة للمياه، 

 .البلديات أو المجالس القروية
إذا كان المسكن متصال  : خاصة تمديدات. 5

من مصدر خاج  للمياهبتمديدات خاصة 
بالمسكن فقط، أو مشتر  بين مجموعة من 

 .ا فراد
في حالة عدم اتصال المسكن : يوجد ال. 3

 .بالمياه

Connection to water resources This 

section refers to the types of 

housing unit’s connection to water 

resources: 

1. Public Network: This category 

applies to Housing units connected 

to public water networks belonging 

to the water company, 

municipalities, or municipal 

councils. 

2. Private System: This category 

applies to Housing units connected 

to a private water resource 

providing the household with water. 

Usually, this type is owned by a 

group of persons. 

3. No piped Water: This category 

applies to housing units not 

connected to public water networks 

nor to private system. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

االتصال  5142415
بالشبكات 
العامة 

االتصال )
بالصرف 
 (الصحي

Connection to Public 

Network 

(Connection to 

Sewage System) 

الصحي وقد  بالصرفاتصال المسكن 
 :صنفت على النحو التالي

إذا كان المسكن متصال  : شبكة عامة. 4
للصرف الصحي التابعة  العامةبالشبكة 

 .لمجالس المدن أو القرى أو أي هيئة أخرى
 حفرةفي حالة وجود : امتصاصية حفرة. 5

 .امتصاصية للصرف الصحي في المسكن
في حالة عدم توفر الوسائل :  يوجدال. 3

 .الذكر للصرف الصحي السابقة

This section refers to the types of 

housing unit connection to sewage 

network: 

1. Public Sewage System: This 

category applies to housing units 

connected to public sewage system 

belonging to the municipalities, 

municipal councils, or a special entity. 

2. Cesspit: This category applies when 

there is a cesspit.  

3. No Sewage System: This category 

applies to cases other than the 

aforementioned. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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11 

 

 رمز
 المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

االتصال  5042413
بالشبكات 
العامة 

االتصال )
 (بالكهرباء

Connection to Public 

Network 

(Connection to 

electricity) 

وقد صنفت على  بالكهرباءاتصال المسكن 
 :النحو التالي

إذا كان المسكن متصال  : شبكة عامة. 4
للكهرباء، التابعة لشركة  العامة   بالشبكة

 .الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي
إذا كان مصدر الكهرباء : مولد خاج. 5

صاحب المسكن أو  يملكهخاصا   مولدا  
 .مجموعة من ا فراد

المسكن  اتصالفي حالة عدم : ال يوجد. 3
 .بالكهرباء

 

This section refers to the types of 

housing unit’s connection to water 

resources: 

1. Public Network: This category 

applies to housing units connected 

to public electricity networks 

belonging to the electricity 

company, municipalities, or 

municipal councils. 

2. Private Generator: This category 

applies when electricity is provided 

to the housing unit through a 

private generator usually owned by 

the head of household or a group of 

persons. 

3. No Electricity: This category 

applies to housing units having no 

access to public network or private 

generator. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

( ال ...أسبوعيا، شهريا)بشكل دوري  يدفع مبلغ Housing Rent المسكن أجرة   5142411
 .مقابل مكان تقيم فيه ا سرة

The amount paid periodically 

(weekly, monthly, etc.) for the 

space occupied by the household. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 أوقائم بذاتـه، تتكـون مـن ةرفـة واحـدة  مبنى هي Marginal براكية 2115102
 الخارجيــــةاكثــــر وتكــــون المــــادة الغالبــــة للجــــدران 

 أوالتنــــــــ   أو( الصــــــــاج) والســــــــطح مــــــــن الزنــــــــ 
 . مشغولة كانت إذا إالاالسبست وال يتم حصرها 

It is a separate unit, usually 

comprised of one or more rooms.  

The main construction material of 

the ceiling and the external walls is 

made of zinc, tibplate….etc, but it 

does not under go listing if  is not 

occupied. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

لالســــتحمام، ولهـــا بــــاب يمكــــن ةرفـــة مخصصــــة  Bathroom حمام 5142416
 :ويصنف إلى إةالقه

وذلـ  فـي حالـة وجـود : متصـل بالميـاه حمام . 4
 .حمامالداخل  للمياهحنفية 

وذلــ  فــي حالــة : ةيــر متصــل بالميــاه حمــام . 5
 .حمامالوجود حنفية للمياه داخل  عدم

 حمـــاموذلـــ  فـــي حالـــة عـــدم وجـــود : يوجـــد ال. 3
 .في المسكن مستقل

The bathroom is defined as the 

room used for taking a shower or a 

bath. It has a door that could be 

closed during the shower.  

Bathroom are classified as follows: 

1. Bathroom with Piped Water: 

This category applies to cases 

involving a water tap in the 

Bathroom. 

2. Bathroom without Piped 

Water: This category applies to 

cases not involving a water tap 

in the Bathroom. 
3. No Bathroom: This category 

applies when there is no separate 

Bathroom in the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

الشـــعر  أوالـــوبر  أومـــن القمـــاش  مصـــنوعة هـــي Tent خيمة 2115102
 .وعادة ما تستخدم في التجمعات البدوية

It is made of textile, wool, or hair.  

It is typically used in the Bedouin 

Localities. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

معــد أصــال  لســـكن أســرة واحــدة أو أكثـــر،   مبنــى  House دار 2115110
الــــدار مــــن طــــابق واحــــد أو طــــابقين  تتكــــونوقــــد 

 مقسمةتستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار 
إلــــى وحــــدات ســــكنية منفصــــلة كــــل منهــــا تشــــمل 

 أســـــرةالمرافـــــق الخاصـــــة بهـــــا ويقـــــيم بكـــــل منهـــــا 
 .مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة

A building usually established for 

the residence of one household or 

more. The house may be comprised 

of single story or more that is 

utilized by a single household. 

Nevertheless, if the house is divided 

into housing units each of which 

has its own utilities and occupied by 

a different household, each housing 

unit would be classified as an 

apartment. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 Availability of السلع المعمرة  2115111

Durable Goods 
 : مثلالسلع التي تدوم طويال  لدى ا سرة  هي

ســــيارة خصوصــــية وهــــي الســــيارات المخصصــــة 
 ،وثالجــــة كهربائيــــة ،لالســـتخدام الخــــاج للســـرة

ومكتبــة منزليــة  ،وتدفئــة مركزيــة ،وســخان شمســي
ــــــب ةيــــــر مدرســــــية علــــــى ا قــــــل  70تــــــوفر ) كت

انـــــــب الثقافيـــــــة أو الدينيـــــــة تســـــــتخدم لتنميـــــــة الجو 
 ،وةســـــــــالة مالبـــــــــس ،وطبـــــــــاو ةـــــــــاز ،(الـــــــــ …

ـــــون ، وصـــــحن القـــــط وكمبيـــــوتر ،وفيـــــديو ،وتلفزي
 .(ستاليت)

The durable goods owned by the 

household: Private car, refrigerator, 

solar boiler, central heating, home 

library (availability of a minimum 

of 10 non –scholastic books used 

for developing the cultural, 

religious aspects of knowledge 

…etc.), cooking stove, washing 

machine, television, video, 

computer, dish, ect. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

مـن دار أو عمـارة تتكـون مـن ةرفـة أو  جـزء هـي Apartment الشقة 2115110
أكثــر مــع المرافــق مــن مطــب  وحمــام ومرحــاض، 

عليهـــا جميعـــا  بـــاب خـــارجي، وهـــي معـــدة  ويقفـــل
لســـكن أســـرة واحـــدة، ويمكـــن الوصـــول إليهـــا عـــن 

 .درج أو ممر يصدي إلى الطريق العام طريق

It is a part of a building or a house, 

consisting of one room or more and 

annexed with kitchen, bathroom and 

toilet, which are all, closed by 

external door, leading to the road 

through a stair way and/or path 

way.  It is prepared usually for one 

household 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 8م( 2)مســــاحة تســــاوي أو تزيــــد عــــن  أيــــة هــــي Room الغرفة 2115114
محاطـــــة بجـــــدران ( أربعـــــة أمتـــــار مربعـــــة فـــــأكثر)

عـــــــزل المســـــــتخدمين لهـــــــا عـــــــن  يســـــــهلوســـــــقف 
المقــــززة ( الفرنــــدات)ا خـــرين، وتعتبــــر الشـــرفات 

كانـــت مســـاحتها مســـاوية أو تزيـــد عـــن  إذاةرفـــة 
أربعــة أمتــار مربعــة ومســتخدمة  ي ةــرض مــن 

المعيشـــية، وتعتبــر الصـــالة ةرفـــة، وال  ا ةــراض
 والحماميعتبر من ضمن الغرف كل من المطب  

من الغـرف  يعتبرال  كما.  والمرحاض والممرات
تلـــــ  المخصصـــــة للحيوانـــــات والـــــدواجن وكـــــذل  

 .فقطالغرف المستخدمة للعمل 

The housing unit or part of the 

housing unit surrounded with walls 

and has a ceiling, provided that its 

area is not less than 4m2. If the area 

of the glassy balcony equals or 

surpasses more than 4m2 and is 

used for living purposes, it is 

considered a room. Likewise, the 

salon or living room is considered a 

room. The kitchen, bathroom, paths 

and toilet are not considered rooms. 

Areas allocated for animals and 

poultry along with those used for 

work purposes only, are not 

considered rooms. 

ده وتوصيات االمم المتحدة، مبا
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 8م( 2)هــــي أي مســــاحة تســــاوي أو تزيــــد عـــــن  Bedroom ةرفة النوم 5142445
، محاطــــة بجــــدران (أربعــــة أمتــــار مربعــــة فــــأكثر)

وســــــقف ويســــــهل عــــــزل المســــــتخدمين لهــــــا عــــــن 
ا خــرين، مســتخدمة لنــوم شــخج واحــد أو أكثــر 

 (رنـــداتفال)الشـــرفات وتعتبـــر . مـــن أفـــراد ا ســـرة
المقززة ةرف نوم إذا كانت مسـاحتها مسـاوية أو 

بعة، ومسـتخدمة لغـرض تزيد عن أربعة أمتار مر 
 .  النوم

Any area equal to or greater than (4) 

m 2 (four square meters and over), 

surrounded by walls, ceiling and 

easy to isolate users from the others, 

used to sleep one person or more 

members of the household. The 

balconies (Frendat) repelling if the 

bedroom area equal to or more than 

four square meters, and used for the 

purpose of sleep. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

قائمــــة بــــذاتها لــــيس بهــــا مرافــــق بــــل  ةرفــــة يهــــ Independent Room مستقلة ةرفة 2115113
تشــتر  عــادة مــع ةيرهــا مــن الغــرف فــي المرافــق 

وهــي معــدة أصــال ( مرحــاض –حمــام  –مطــب  )
للســـــكن وتوجـــــد عـــــادة علـــــى أســـــطح المبـــــاني أو 

وتكــــون جــــزءا  مــــن دار أو فــــوق أســــطح  بالفنــــاء،
 .العمارات

It is a separate room with no 

kitchen, bathroom nor toilet, but 

sharing with other households these 

basic services, and it is prepared for 

living. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

قــائم بذاتــه مشــيد مــن الحجــر النظيــف  مبنــى هــي Villa فيال 2115111
عــــادة، ومعــــد أصــــال لســــكن أســــرة واحــــدة عــــادة، 

من طابق واحد بجنـاحين أو مـن طـابقين  ويتكون
أو أكثــر، يصـــل بينهمــا درج داخلـــي، ويخصـــج 

ا جنحة في حالة الطابق الواحـد أو الطـابق  أحد
ا رضـي  الطابقالثاني للنوم، والجنات ا خر أو 

لالسـتقبال والمطـب  والخــدمات بمختلـف أنواعهــا، 
حديقـــة تحـــيط بهـــا  للفـــيالكمـــا يتـــوفر فـــي الغالـــب 

بغــض النظــر عــن مســاحتها بارضــافة إلــى ســور 
وكراج للسيارة كمـا يغطـى  الخارج،يحيط بها من 

ـــــــد علـــــــى  ـــــــوي للفـــــــيال بمـــــــادة القرمي الســـــــطح العل
أن يوجــــد ضــــمن حــــدود الفــــيال  ويمكــــنا ةلــــب، 

 .أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

A separately established building 

that is usually constructed from 

clean stone. It is constructed for the 

living of one household and consists 

of a 2 - suite – single or double or 

multiple stories connected through 

internal stairs. One of the suites is 

constructed as bedrooms whereas 

the second suite is constructed for 

reception and involves the kitchen 

and other related services. In 

general, the villa is surrounded by a 

garden, regardless of the area of this 

garden, which is  surrounded by 

boarding wall or fence. Villas 

normally have roofed parking area 

(garage). Villas also may include 

separate small building or extension  

as part of them. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
 وظروف
 السكن

للجدران  البناء مادة 2115142
 الخارجية

Construction Material  

of External Walls 
ا ساسية والغالبة في بنـاء هيكـل  البناءمادة  هي

 المـــــوادالجــــدران الخارجيـــــة والمقصـــــود بهــــا أحـــــد 
ســمنت، إســمنت : )ا تيــة حجــر نظيــف، حجــر واا

 قــديم،مســلح، طــوب إســمنتي، لــبن طينــي، حجــر 
 (.أخرى

The main material used in the 

construction of external sides of 

walls and it could comprise cleaned 

stone, stone and concrete,  concrete, 

cement blocks, adobe clay, old 

stone or other. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

ــــى ا رض أو  Building المبنى 5142446 كــــل مشــــيد قــــائم بذاتــــه ومثبــــت عل
ويكون المبنى  مصقتة،على الماء بصفة دائمة أو 

محاطــا بــأربع جــدران أو علــى ا قــل جــدار واحــد 
 .مكتمل

The building is defined as any fixed 

construction that is temporarily or 

permanently erected on the surface 

of the earth or water. The building 

is surrounded by four walls or with 

at least one completed. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

مكــان مخصــج لقضــاء الحاجــة ولــه بــاب يمكــن  Toilet المرحاض 2115142
 :إحدى الحاالت التالية ويكونإةالقه 

وذلـــ  فـــي حالــــة : مرحـــاض متصـــل بالميـــاه . 4
أو وجــود حنفيــة  بالميــاه،وجــود مرحــاض متصــل 
 .للمياه داخل المرحاض

وذلــــ  فـــــي : مرحــــاض ةيــــر متصـــــل بالميــــاه. 5
أنــــــه ةيــــــر متصــــــل  إالحالــــــة وجــــــود مرحــــــاض، 

 .بالمياه
وذل  في حالة عدم وجود مرحاض : يوجد ال. 3

 .في المسكن مستقل
 

A toilet (WC) Toilet with Piped 

Water It has a door that could be 

closed. A toilet (WC) may be 

classified as follows: 

1. Toilet with Piped Water: This 

category applies when there is a 

toilet connected to water resources 

or when there is a water tap in the 

toilet. 

2. Toilet without Piped Water: This 

category applies when there is a 

toilet that is not connected to water 

resources. 

3. No Toilet: This category applies 

when there is no separate toilet in 

the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 Collective المسكن العام  5142418

Households 
هو مكان مخصج رقامة مجموعة من ا فراد 
يتواجدون به لالنتفا  بخدمة يقدمها المسكن 

وقد يشغل المسكن   .و  سباب أخرىأالعام 
و أكثر أو وحدة سكنية أو أكثر أالعام مبنى 
ويدخل ضمن المساكن العامة  داخل مبنى،

الفنادق والبنسيونات، دور العجزة وا يتام، 
ومصحات ا مراض النفسية، ومساكن الطلبة 
الجماعية، سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات 

الذين ليس لهم )والرهبان في ا ديرة والكنائس 
 (.أسر يقيمون معها عادة

 

It refers to the place constructed for 

the residence of a group of 

individuals, who live therein and 

benefit from the services it 

provides. The collective household; 

it may be comprised of one building 

or more or one housing unit or 

more. Examples of collective 

households include hotels, hostels, 

elderly and orphans homes, psycho-

therapy clinics and hospitals, 

collective households for university 

students, collective living quarters 

(camps) at the passages, and 

housing units of priests and nuns in 

the monasteries and churches (who 

do not have other households).  

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 Without Payment مقابل دونمسكن  2115141

housing 
في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن 

أو أحد أقارب رب ا سرة  أميكون المال  أب أو 
أو أحـــــد أفرادهـــــا الـــــذين ال يقيمـــــون بالمســـــكن أو 

 .أخرى دون مقابل جهةمقدما من 

If the housing unit is used without 

any payments 
م المتحدة، مباده وتوصيات االم

لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

 مقابـل إيجـار يـتم دفعـه مستأجرا المسكنإذا كان  Rented Housing مسكن مستأجر 5142451
وقد يكـون  .شهريا  أو كل مدة معينة بشكل دوري

أو مسـكن ( مـع أثـات)المسـكن مسـتأجر مفـروش 
 (.بدون أثات) ةير مفروش

If the unit is rented. And the 

payment is paid on a monthly or 

annually base.  Rented unit may be  

with furniture or rented unit without 

furniture. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

إذا كــــان المســـــكن مقـــــدما  للســـــرة نتيجـــــة عالقـــــة  For Work Housing عمل مقابلمسكن  5042454
العمــل دون  بجهــةعمــل تــربط أحــد أفــراد ا ســرة 

وســــواء أكانــــت هــــذه الجهــــة تملــــ  . دفــــع إيجــــار
للمالــــــ   اريجــــــارالمســــــكن أو تقــــــوم هــــــي بــــــدفع 

 .ا صلي

If the housing unit is offered to the 

household as a result of working 

relation with one member of the 

family or more. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

إذا كـــان المســـكن ملكـــا  للســـرة أو  حـــد أفرادهـــا  Owned Housing مل مسكن  5042455
 .الذين يقيمون بالمسكن عادة

This category applies when the 

household or one of the household 

members (usually live therein) 

owns the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
السكان والمساكن، العدد  لتعدادات
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

المصدر الرئيسي  5042453
 للمياه

Main Source of 

Water 
وهــو المصــدر ا كثــر اســتخداما  مــن قبــل ا ســرة 
للةـــــراض المختلفـــــة، وتكـــــون إحـــــدى الحـــــاالت 

 :ا تية
مــن ا نابيــب  شــبكة هــي: شــبكة ميــاه عامــة.  7

الرئيســـية والفرعيــــة تنتشــــر فــــي التجمــــع الســــكاني 
الصــالحة للشــرب  الميــاهلغــرض توزيــع وتوصــيل 

  .إلى التجمع
هــي ا بــار التــي  :آبــار جمــع ميــاه ا مطــار.  8

يتم حفرها وتبطينهـا بغـرض تجميـع وتخـزين ميـاه 
 .ا مطار فيها

 أحـــــدالينبـــــو  هـــــو مـــــاء متـــــدفق مـــــن  :ينـــــابيع. 2
مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة 

، وهنــــا  ينــــابيع دائمــــة ا رضللمــــاء مــــع ســــطح 
 وأخــرىالتــدفق يســتمر تــدفقها علــى مــدار الســنة، 
  .موسمية حيت تنفجر في فصل الشتاء فقط

اســـــتخدام الميـــــاه مـــــن (: تنكـــــات)صـــــهاريب .  2
 .خالل سيارات نقل المياه

يسي للمياه ةير إذا كان المصدر الرئ: أخرى. 2
 ما ذكر أعاله

1. Public Water Network: A 

network of pipes for the purpose of 

providing clean water to 

households. 

2. Collection Water Wells: Wells 

that are dug in the ground for the 

purpose of collecting rain water. 

3. Springs: Water that is discharged 

from the ground at an intersection 

point between the topographic 

surface and the groundwater table; 

it could be permanent or seasonal, 

and it is considered as one of the 

natural resources for irrigation. 

4. Water Tanks: Using water from 

vehicles that distribute and transfer 

water. 

5. Others: If the source of water was 

not mentioned above. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

ةرفـــــة مخصصـــــة رعـــــداد الطعـــــام ولهـــــا أربعـــــة  Kitchen مطب  2015151
 :ويصنف إلى جدران وسقف

وذل  في حالـة وجـود : مطب  متصل بالمياه . 4
 .داخل المطب  للمياهحنفية 

وذلـ  فـي حالـة : ةيـر متصـل بالميـاه مطب  . 5
 .وجود حنفية للمياه داخل المطب  عدم

وذلــ  فــي حالــة عــدم وجــود مطــب  : يوجــد ال. 3
 .في المسكن مستقل

The kitchen is normally defined as a 

four – wall – room with a ceiling 

typically used for preparing food. 

Kitchens are classified as follows: 

1. Kitchen with Piped Water: This 

category applies to cases involving 

a water tap in the kitchen. 

2. Kitchen without Piped Water: 

This category applies to cases not 

involving a water tap in the kitchen. 

3. No Kitchen: This category 

applies when there is no separate 

kitchen in the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 51
وظروف 
 السكن

الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قـد  الشكل Type of Housing Unit المسكن نو  5042452
مســتقلة،  ةرفــةيكــون فــيال، أو دارا ، أو شــقة، أو 

براكيــــــــــــــــة أو ) مثــــــــــــــــل.  أو أي شــــــــــــــــكل آخــــــــــــــــر
 (.ال …خيمة

This term describes one of the 

following: Villa, house, apartment 

and other as (marginal, or tent...etc). 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 51
وظروف 
 السكن

السكنية  الوحدة 2015156
 (المسكن)

Housing Unit 

(Dwelling) 
أو جــزء مــن مبنــى معــد أصــال  لســكن  مبنــى هــي

أسرة واحدة، ولـه بـاب أو مـدخل مسـتقل أو أكثـر 
مـــدخل يـــصدي إلـــى الطريـــق أو الممـــر العـــام  مـــن

 تكــوندون المــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرى، وقــد 
الوحدة السكنية ةير معـدة أصـال للسـكن إال أنهـا 

الوحــدة  تكــونوجــدت مســكونة وقــت المســح، وقــد 
الســـكنية مســـتخدمة للســـكن أو العمـــل أو لكليهمـــا 

 .أو خالية ةأو مغلق

A building or part of a building 

constructed for one household only, 

with one or more independent 

entrance leading to the public road 

without passing through another 

housing unit. The unit might not be 

constructed for living purposes but 

found occupied with a household 

during the enumeration. Likewise, 

the unit might be utilized for 

habitation or for work purposes or 

both purposes.  

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 رمز
 رمز الموضوع المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

   Environment Terms 5115: رمز الموضوع                                مصطلحات البيئة

 Climatological مناخية إحصاءات 5151411 البيئة 51

Statistics 
أحـــــوال الطقـــــس والظـــــروف  تتنـــــاول إحصـــــاءات

 .الجوية على المدى الطويل

Statistics dealing with long – term 

weather conditions. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Wastewater إدارة المياه العادمة 5151414 البيئة 51

Management 
المياه معالجة ( أ)نشاطات مختلفة تشمل 

 .نقل ومعالجة المياه المستعملة( ب)المستعملة 
It includes the collection and 

treatment of wastewater including 

monitoring and regulation 

 Glossary of Environment Statistics معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

إدارة النفايات  5151415 البيئة 51
 الصلبة

Solid Waste 

Management 
جمع ونقل ومعالجة ( أ)نشاطات مختلفة تشمل 

مراقبة ورصد ( ب)النفايات والتخلج منها، 
وتنظيم نشوء وجمع ونقل ومعالجة النفايات 

منع نشوء النفايات من ( ج)والتخلج منها، 
عادة  خالل تعديالت داخل العمليات ارنتاجية واا

 .االستخدام والتنوير

Activities includes the collection 

and treatment of waste, including 

monitoring and regulation 

activities. It also includes recycling 

and composting, Prevention of 

pollution through in- process 

modifications. 

 

 Glossary of Environment Statistics معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

 الشمسي ارشعا  5151413 البيئة 51
 (سطو  الشمس)

Solar Radiation  هـي عـدد ســاعات سـطو  الشــمس خـالل النهــار
 يوم/ ساعة 

Number of sunshine hours during 

the daytime hours / day  
 دائرة الفلسطينية، المواصالتالنقل و  وزارة

، النشرة المناخية ا رصاد الجوية  
8077 

Palestinian Ministry of Transport, 

Meteorological Office , Climate 

Bulletin 2011 
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 Nitrogen Oxides أكاسيد النيتروجين 2120104 البيئة 51

(NOx) 
مجموعة من الغازات شديدة التفاعل التي 
تحتوي على النيتروجين وا وكسجين بكميات 

العديد من أكاسيد النيتروجين عديمة . مختلفة
شيوعا وهو ثاني  ا كثرالملوت . اللون والرائحة

يمكن في كثير من ( NO2)أكسيد النيتروجين 
إلى جنب مع جزيئات  ا حيان أن يشاهد جنبا  

في الهواء كطبقة بنية حمراء فوق كثير من 
تتكون أكاسيد النيتروجين . المناطق الحضرية

عند تفاعل ا وكسجين والنيتروجين في الهواء 
تتشكل أكاسيد . خالل عملية االحتراق

النيتروجين بسبب ارتفا  درجات الحرارة ووجود 
(. أكثر من الالزم لحرق الوقود)أكسجين زائد 

المصادر الرئيسية  كاسيد النيتروجين هي 
المركبات والمرافق الكهربائية، وةيرها من 
المصادر الصناعية، والتجارية، والسكنية التي 

 .تحرق الوقود

  A group of highly reactive gases 

that contain nitrogen and oxygen in 

varying amounts. Many of the 

nitrogen oxides are colorless and 

odorless. The common pollutant 

nitrogen dioxide (NO2) can often 

be seen combined with particles in 

the air as a reddish-brown layer 

over many urban areas. Nitrogen 

oxides are formed when the oxygen 

and nitrogen in the air react with 

each other during combustion. The 

formation of nitrogen oxides is 

favored by high temperatures and 

excess oxygen (more than is 

needed to burn the fuel). The 

primary sources of nitrogen oxides 

are motor vehicles, electric utilities, 

and other industrial, commercial, 

and residential sources that burn 

fuels. 

 

 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771، االمم المتحدة، نيويور / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

 أكسيد 2120105 البيئة 51
 ((NO النتري 

Nitric Oxide (NO) نتيجــة االحتــراق تحــت ضــغط عــال  يتكــون ةــاز
ودرجة حرارة عالية في محر  داخلي االحتراق، 

يتحـــول إلـــى ثـــاني أكســـيد النيتـــروجين فـــي  وهـــو
الهــــواء المحــــيط ويســــاهم فــــي إحــــدات الضــــباب 

 .الكيميائي الضوئي الدخاني

Gas formed by combustion under 

high pressure and high temperature 

in an internal combustion engine.  

If changes into nitrogen dioxide in 

the ambient air and contributes to 

photochemical smog. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

النيتروز  أكسيد 2120106 البيئة 51
(N2O) 

Nitrous Oxide 

(N2O) 
خامـــل نســـبيا ينـــتب عـــن فعـــل  نيتروجينـــي أكســـيد

الجــــراثيم فــــي التربــــة، واســــتخدام ا ســــمدة التــــي 
ا خشـــــاب  وحـــــرق.  علـــــى النيتـــــروجين تحتـــــوي
 النيتروجينــييســاهم هــذا المركــب  وقــد.  وســواها

 .في آثار الدفيئة واستنزاف ا وزون

Relatively inert oxide of nitrogen 

produced as a result of microbial 

action in the soil, use of fertilizer 

containing nitrogen, burning of 

timber, and so forth.  This nitrogen 

compound may contribute to 

greenhouse and ozone – depleting 

effects. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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فـــي الجـــو مـــن مصـــادر ثابتـــة  ملوثـــات تصـــريف Emission انبعات 2120107 البيئة 51
مثــل المــداخن ومنافــذ أخــرى، ومنــاطق ســطحية 

أو صـــــناعية ومصـــــادر متنقلـــــة  تجاريـــــةلمرافـــــق 
 .مثل السيارات والقطارات والطائرات

Discharge of pollutants into the 

atmosphere from stationary sources 

such as smoke stacks, other vents 

surface areas of commercial or 

industrial facilities, and mobile 

sources, for example, motor 

vehicles, locomotives and aircraft. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 االنفاق على البيئة 2120108 البيئة 51

 
Environmental 

Expenditures  

 

النفقات البيئية التي تقلل او تزيد الضغط على 
البيئة والتي تهدف الى استخدام أكثر كفاءة 

 .للموارد الطبيعية

The Expenditures those which 

reduce or eliminate pressures on 

the environment and which aim at 

making more efficient use of 

natural recourses   

 

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 
8002المتكاملة،   

System of Environmental and 

Economic Accounting  SEEA, 2003 

الرائحـــة ال لـــون لـــه وهـــو ةـــاز ســـام  كريـــه ةـــاز Ozone (O3) (O3) ا وزون 2120109 البيئة 51
يحتـــوي علـــى ثـــالت ذرات مـــن ا وكســـجين فـــي 

طبيعيــــا بتركيــــز يبلــــغ نحــــو  وينشــــأ.  جــــزهكــــل 
 وتعتبـــر.  جـــزء فـــي المليـــون مـــن الهـــواء 0.07

 .جزء في المليون سامة 0.7 مستويات

Pungent, colorless, toxic gas that 

contain three atoms of oxygen an 

each molecule.  It occurs naturally 

at a concentration of about 0.01 

parts per million (p.p.m) of air.  

Levels of 0.1 p.p.m.  are considered 

to be toxic. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

أكسيد الكربون  أول 2120110 البيئة 51
CO)) 

Carbon Monoxide 

(CO) 
لــون لــه وال رائحــة ولكنــه ســام ينــتب عــن  ال ةــاز

 ويتحـدحفـوري، االحتراق ةيـر الكامـل للوقـود ا 
أول أكسيد الكربون بالهيموجلوبين في دم البشر 

 ا كســـــيجينويخفـــــض مـــــن قدرتـــــه علـــــى حمـــــل 
 .محدثا  آثارا ضارة جدا  

Colorless, odorless and poisonous 

gas produced by incomplete fossil 

fuel combustion.  Carbon 

monoxide combines with the 

hemoglobin of human beings, 

reducing its oxygen carrying 

capacity, with effects harmful to 

human beings. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

الخارجية والتي تصثر في حيـاة  الظروف إجمالي Environment البيئة 2120111 البيئة 51
 .الكائن الحي ونموه وبقائه

The totality of all the external 

conditions affecting the life, 

development and survival of an 

organism. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Environmental بيئي تأثير 2120112 البيئة 51

effect 
 االجتماعيـة للنشـاطات المباشـر ا ثـر هـو

 مقومـات علـى الطبيعيـة وا حـدات االقتصـادية

 .البيئة

The Direct effect of social, 

economical and natural events on 

the environment. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

تحـــول المـــاء مـــن ســـائل إلـــى ةـــاز ةيـــر مرئـــي  Evaporation التبخر 2120113 البيئة 51
وتســــمى عمليـــة التحــــول .  يعـــرف ببخــــار المـــاء

 .بالتبخر

Transformation of liquid water to 

invisible gas is known as water 

vapor by the effect of heat and the 

process is called evaporation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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من  التخلج 2120114 البيئة 51
 النفايات الصلبة

Solid Waste Disposal ارلقـــــاء النهـــــائي للقمامـــــة التـــــي ال  أو الـــــتخلج
 .تستخلج أو ال يعاد تدويرها

Ultimate deposition or placement 

of refuse that is not salvaged or 

recycled. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Incineration (Dry الترميد 2120115 البيئة 51

Thermal Disinfection 
لمواد النفايات الصلبة أو السائلة أو  منظم حرق

 . الغازية تحت درجة حرارة مرتفعة

Controlled burning of solid, liquid 

or gaseous waste materials at high 

temperatures. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771، االحصاءات البيئية، نيويور 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

عـــــــن طريـــــــق عمليـــــــات كيميائيـــــــة  فعـــــــال، قتـــــــل Disinfection التطهير 2120116 البيئة 51
طبيعيــــــة، لكــــــل الكائنــــــات الحيــــــة القــــــادرة علــــــى 

 .ا مراض المعدية فيالتسبب 

Effective killing by chemical and 

physical processes of all organisms 

capable of causing infectious 

diseases.  

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

هـــــواء، مـــــاء، )وحـــــرارة فـــــي وســـــط  مـــــواد وجـــــود Pollution تلوت 2120117 البيئة 51
تسبب طبيعتها وموقعها أو كميتها آثارا  ( وأرض
 .ةير مرةوبة بيئية

Presence of substances and heat in 

environmental media (air, water, 

land) whose nature, location, or 

quantity produces undesirable 

environmental effects. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

أو مــواد ملوثــة فــي الهــواء ال تتبــدد  ملــوت وجــود Air pollution الهواء تلوت 2120118 البيئة 51
بصــــورة ســـــليمة وتــــصثر علـــــى صــــحة البشـــــر أو 

 .أو تحدت آثارا بيئية ضارة أخرى رفاهيتهم

The presence of contaminants or 

pollutant substances in the air that 

do not disperse properly and that 

interfere with human health or 

welfare. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

أكسيد الكبريت  ثاني 2120119 البيئة 51
SO2)) 

Sulphur Dioxide 

(SO2) 
ــــق  ثقيــــل، ةــــاز ــــه يطل ــــون ل كريــــه الرائحــــة، ال ل

ـــــوا  الوقـــــود  بصـــــورة رئيســـــية نتيجـــــة احتـــــراق أن
وهــو ضــار للبشــر والنباتــات ويســاهم  حفــوريا 

 .في حمضية التهطال

Heavy, pungent, colorless gas 

formed primarily by the 

combustion of fossil fuels.  It is 

harmful to human beings and 

vegetation, and contributes to the 

acidity in precipitation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

أكسيد الكربون  ثاني 2120120 البيئة 51
(CO2) 

Carbon Dioxide 

(CO2) 
لون لـه وال رائحـة وةيـر سـام، ينـتب عـن  ال ةاز

احتـــراق وقـــود أحفـــوري ويشـــكل عـــادة جـــزءا  مـــن 
المحـــــــيط وينـــــــتب أيضـــــــا  خـــــــالل تـــــــنفس  الهـــــــواء

 ويعتبـــر( النباتـــات والحيوانـــات)الكائنـــات الحيـــة 
ةــــاز الدفيئــــة الرئيســــي الــــذي يســــاهم فــــي تغيــــر 

 .المناو

Colourless, odourless and non-

poisonous gas that results from 

fossil fuel combustion and is 

normally apart of ambient air.  It is 

also produced in the respiration 

living organisms (plants and 

animals), and considered to be the 

main greenhouse gas, contributing 

to climate changes. 

المم المتحدة، معجم مصطلحات ا 
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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الكربون  أكسيدثاني  2120121 البيئة 51
 المكافئ

Equivalent CO2 

(carbon dioxide) 
الكربون الذي يسبب نفس  أكسيدتركيز ثاني 

كخليط معين من  ارشعاعيالقدر من التأثير 
 ا خرىثاني أكسيد الكربون وةازات الدفيئة 

The concentration of carbon 

dioxide that would cause the same 

amount of radiative forcing as a 

given mixture of carbon dioxide 

and other greenhouse gases. 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
السياسات، الشعبة االحصائية،  وتحليل

دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 
، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

 ةعالق جزئيات 2120122 البيئة 51
((SPM 

Suspended Particular 

Matter (SPM) 
ـــــة تفتيتـــــا  دقيقـــــا  أو ســـــوائل  صـــــلبة مـــــواد أو مفتت

ــــــات ايمكــــــن انتشــــــارها فــــــي الهــــــو  ء نتيجــــــة عملي
والنشاطات الصـناعية أو مـن مصـادر  االحتراق
 .طبيعية

Finely divided solids or liquids that 

may be dispersed through the air 

from combustion processes, 

industrial activities or natural 

sources. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11العدد السلسلة واو،   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

أو صــلبة دقيقــة مثــل الغبــار أو  ســائلة جســيمات Particulate جسيمات 2120123 البيئة 51
الــــــدخان أو الضــــــباب أو ا بخــــــرة أو الضــــــباب 

التـــــــــي توجـــــــــد فـــــــــي الهـــــــــواء أو فـــــــــي  الـــــــــدخاني
 .االنبعاثات

Fine liquid or solid particles, such 

as dust, smoke, mist, fumes, or 

smog, found in air or emissions.   

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

النفايــــات إلــــى مكــــان معالجتهــــا أو  ونقــــل جمــــع Waste Collection النفايات جمع 2120124 البيئة 51
الــــــتخلج منهــــــا مـــــــن جانــــــب اردارات البلديـــــــة 

المماثلــــة، أو عــــن طريــــق شــــركات  والمصسســــات
عامـــــة أو خاصــــــة، أو منشـــــآت متخصصــــــة أو 

يكــــون جمــــع نفايــــات البلــــديات  وقــــد.  الحكومــــة
أي نقلهــا لنــو  محــدد مــن المنتجــات، أو  انتقائيــا

 أنــــــوا دون تفرقــــــة، بمعنــــــى آخــــــر يشــــــمل كــــــل 
 .النفايات في نفس الوقت

Collection or transport of waste to 

the place of treatment or discharge 

by municipal services or similar 

institutions, or by public or private 

corporations, specialized 

enterprises or general government.  

Collection of municipal waste may 

be selective, that’s to say carried 

out for a specific type of product, 

or undifferentiated, in other words, 

covering all kinds of waste at the 

same time. 

م مصطلحات االمم المتحدة، معج 
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

في الهواء  حرق 2120125 البيئة 51
 الطلق

Open Burning  ،هـــو حــــرق فــــي الخـــالء لنفايــــات مثــــل الخشــــب
نشـــــــــارة و المنســـــــــوجات، و الســـــــــيارات الخـــــــــردة، و 

 .الخشب وسواها

Outdoor burning of wastes such as 

lumber, used textile and others. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

حفــــــرة يخــــــزن بهــــــا الغــــــائط البشــــــري أو  أو بئـــــر Porous Cesspit امتصاصية حفرة 2120126 البيئة 51
 .مساميةقاذورات أخرى، وتبنى من جدران 

A well or a pit in which night soil 

and other refuse is stored, 

constructed with porous walls. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

حفــــــرة يخــــــزن بهــــــا الغــــــائط البشــــــري أو  أو بئـــــر Tight Cesspit صماء حفرة 2120127 البيئة 51
  .قاذورات أخرى، وتبنى من جدران محكمة

A well or a pit in which night soil 

and other refuse is stored, 

constructed with tight walls. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Environmental البيئةحماية  2120128 البيئة 51

Protection 
أي نشاط يستهدف الحفاظ على نوعية ا وساط 
البيئية أو تجديدها عن طريق منع انبعات 
الملوثات أو تخفيض وجود المواد الملوثة في 

تغيرات في ( أ)وتشمل .  ا وساط البيئية
تغييرات في ( ب.  )خصائج السلع والخدمات

في أساليب تغييرات ( ج.  )طابع االستهال 
معالجة المتخلفات أو التخلج ( د.  )االنتاج

( ه.  )منها في مرافق مستقلة لحماية البيئة
منع تدهور المناظر ( و.  )إعادة االستخدام

 .الطبيعية وا نظمة اريكولوجية

Any activity to maintain or restore 

the quality of environmental media 

through preventing the emission of 

pollutants or reducing the presence 

of polluting substances in 

environmental media.  It may 

consist of: (a) Change in 

characteristics of goods and 

services, (b) Changes in 

consumption patterns, (c) Changes 

in production techniques, (d) 

treatment or disposal of residuals in 

separate environmental protection 

facilities, (e) Recycling and (f) 

Prevention of degradation of the 

landscape and ecosystem. 

 Glossary of Environment Statistics معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

والمياه حماية التربة  2120129 البيئة 51
 الجوفية

Protection of Soil 

and Groundwater 
نشاط لحماية البيئة يشمل بناء وصيانة وتشغيل 
إنشاءات رزالة تلوت التربات الملوثة، وتنظيف 

 .المياه الجوفية، والحماية من تغلغل الملوثات

Environmental protection activity 

involving the construction, 

maintenance and operation of 

installations for the 

decontamination of polluted soils, 

the cleaning of groundwater and 

the protection against the 

infiltration of pollutants 

 Glossary of Environment Statistics معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

فــــي الهــــواء بعــــد احتــــراق ةيــــر  عالقــــة جزيئــــات Smoke دخان 2020130 البيئة 51
 .كامل للمواد

Particles suspended in air after 

incomplete combustion of 

materials. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

أنها درجـة بـرودة أو سـخونة الجسـم  على تعرف Temperature الحرارة درجة 2020131 البيئة 51
أو البيئـــــة المحيطـــــة بـــــه ويســـــمى جهـــــاز قيـــــاس 

بـــــالمحرار وتقـــــاس بالدرجـــــة المئويـــــة أو  الحـــــرارة
 .بالدرجة الفهرنهايتية

Is the degree of hotness or coldness 

of body or an environment. The 

temperature is measured by the 

thermometer; the unit is either 

Celsius or Fahrenheit. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

مركبــــــــات بالغــــــــة الســــــــمية بالنســــــــبة  ذو معــــــــدن Lead رصاج 2020132 البيئة 51
للصحة، وقد خفض استخدامه بصفة عامـة فـي 

 .ومركبات السباكة والطالءالبنزين 

Heavy metal whose compounds are 

highly poisonous to health.  Its use 

in gasoline, paints and plumbing 

leaded compounds has been 

generally reduced. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

للهواء ما بين مكانين مختلفين  العمودية الحركة Wind الريات 2020133 البيئة 51
 .في الضغط الجوي

The vertical movement of air 

between two places with different 

atmospheric pressures. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

أجهــــــزة الجمــــــع وخطــــــوط ا نابيــــــب  مــــــن نظــــــام Sewage Network صرف صحي شبكة 2020134 البيئة 51
والموصالت والمضخات يستخدم رخـالء الميـاه 

ميــــــاه ا مطــــــار، الميــــــاه المنزليــــــة، ) المســــــتعملة
مواقـع  مـنونقلهـا ( وةيرها مـن الميـاه المسـتعملة

ــــاه  إنتاجهــــا إمــــا إلــــى محطــــة بلديــــة لمعالجــــة مي
الميـاه  تصـريفالمجاري أو إلى موقع حيت يتم 

 .المستعملة إلى مياه سطحية

System of collectors, pipelines, 

conduits and pumps to evacuate 

wastewater (rainwater, domestic 

and other wastewater) from any of 

the location paces generation either 

to municipal sewage treatment 

plant or to a location place where 

wastewater is discharged. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 عادمة مياه شبكة 2020135 البيئة 51

 مفتوحة
Open Channel 

Network 
ــــى جوانــــب  هــــي عبــــارة عــــن قنــــوات مكشــــوفة عل

مـا تكـون داخـل المخيمـات وتعتبـر  الطـرق وةالبـا  
 .وسيلة ةير صحية للتخلج من المياه العادمة

Open channel beside roads, mainly 

found in the camps 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

7772 
PCBS, 1998 

من حركة المرور والبناء وسواها  مسمو  صوت Noise ضجيب 2020136 البيئة 51
فقـــــد )يمكـــــن أن يحـــــدت أثـــــارا مزعجـــــة وضـــــارة 

 .، ويقاس بالديسيبل(السمع

Audible sound from traffic, 

construction, and so on that may 

generate unpleasant and harmful 

effects (hearingloss).  It is 

measured in decibels. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

يعرف الضغط الجوي فـي نقطـة مـا علـى سـطح  Atmospheric Pressure الجوي الضغط 2020132 البيئة 51
أنــه وزن عمــود الهــواء علــى وحــدة  ا رض علــى
أو  8مســـ/ويقـــاس بوحـــدة دايـــن( 8ســـم)المســـاحة 

والشـــائع فـــي ا رصـــاد الجويـــة وحـــدة  8م/نيـــوتن
بــــــار يســــــاوي ضــــــغط مليــــــون دايــــــن )الميليبــــــار 

ويقـــــاس الضــــــغط الجـــــوي بالبــــــاروميتر ( 8ســـــم/
ويبلـغ الضـغط .  الزئبقي، والباروةراف المعـدني

 11الجـــوي علـــى مســـتوى ســـطح البحـــر حـــوالي 
 .ميليبار 7072.82سم زئبق أو ما يعادل 

It is defined as the weight of the air 

column laying on unit area at any 

point on the earth surface, 

measured in dyne/ cm2 or Newton 

/m2.  Millibar (bar: pressure of 

106dyne/ cm2) is the common unit.  

It is measured by using barometer 

or barograph instruments.  At sea 

level, the atmospheric pressure is 

76 cm Hg or 1013.25 millibars. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

  حــــوال" أحيانــــا الفوريــــة"بــــل  اليوميــــة التغيــــرات Weather الطقس 2020130 البيئة 51
 النقــيضالجــو فــوق مكــان أو منطقــة مــا، وعلــى 

مـــن ذلـــ ، يشـــمل المنـــاو ارجمـــالي ارحصـــائي 
مـا  مكـانأحوال الطقس خـالل فتـرة طويلـة فـوق 

 الجويــــــةا حــــــوال  وتقــــــاس.  أو منطقــــــة معينــــــة
بمعـــــالم ا رصـــــاد الجويـــــة وهـــــي درجـــــة الحـــــرارة 

ـــــــات   والرطوبـــــــةوالضـــــــغط الجـــــــوي وســـــــرعة الري
 .حب والتهطالوالس

Day–to- day or sometimes even 

instantaneous changes of 

atmospheric conditions over a 

given place or area. In contrast, 

climate encompasses the statistical 

ensemble of all weather conditions 

during along period of time over 

that place or area. Atmospheric 

conditions are measured by the 

meteorological parameters of air 

temperature, barometric pressure, 

wind velocity, humidity, clouds 

and precipitation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

التلــوت الناجمـة وكميــة المــواد الخــام  كميــة نسـبة Emission Factor انبعات عامل 2020139 البيئة 51
 المصــطلحالتــي تســتخدم فــي ارنتــاج وقــد يشــير 

أيضا إلـى النسـبة بـين االنبعاثـات المولـدة ونـاتب 
 .عمليات ارنتاج

Ratio between the amount of 

pollution generated and the amount 

of a given raw material processed.  

The term may also refer to the ratio 

between the emissions generated 

and the outputs of production 

processes. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771نيويور ،  االحصاءات البيئية،

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

الكربـون، أكسـيد النيتـروز، الميثـان،  أكسـيد ثاني Greenhouse Gases الدفيئة ةازات 2020140 البيئة 51
ــــــــون، التــــــــي   تظهــــــــرا وزون، والكلوروفلوروكرب
ارنتــــــــاج )طبيعيـــــــا ونتيجـــــــة لنشــــــــاطات بشـــــــرية 

 .الدفيئةوتساهم في ظاهرة ( واالستهال 

Carbon dioxide, nitrous oxide, 

methane, ozone and chloro- 

fluorocarbons occurring naturally 

and resulting from human 

(production and consumption) 

activities, and contributing to the 

greenhouse effect (global 

warming). 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

بحيــــت تبقــــى معلقــــة فــــي  الخفــــةمــــن  جســــيمات Dust ةبار 2020141 البيئة 51
 .الهواء

Particles light enough to be 

suspended in the air. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Charcoal نباتي فحم 2020142 البيئة 51
 

متخلفة تتكون من الكربون بصفة  صلبة مادة
في رئيسية تنتب عن التقطير المخرب للخشب 

 .الهواءةياب 

Solid residue consisting mainly of 

carbon obtained by the destructive 

distillation of wood in the absence 

of air. 

 

واالجتماعية ادارة المعلومات االقتصادية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

 النفايات فصل 2020143 البيئة 51

 الصلبة

Separation of solid 

waste 
 اتيــــة فصــــل النفايـــــســــصول عـــــن عمللمم ااالنظــــ

 .الصلبة إلى فئات محددة
The system separation of solid 

waste into designated categories. 

 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 مكشوفة مجاري 2020144 البيئة 51

 شبكة بدون
Exposed waste water 

without network 
عـــن ميـــاه عادمـــة تســـير فـــي التجمـــع هـــي عبـــارة 
وتعتبر وسيلة ةير صحية للـتخلج بدون قنوات 

 .العادمةمياه المن 

Wastewater flows in the locality 

without network . 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

7772 
PCBS, 1998 

ــــــــات Organic Compounds عضوية مركبات 2020145 البيئة 51 ــــــــوي مركب ــــــــون  تحت ــــــــى الكرب باســــــــتثناء )عل
ــــــةالكربونــــــات و  ــــــاني أكســــــيد  ثنائي ــــــات وث الكربون

وتشــــكل أساســــا  ( أكســــيد الكربــــون وأولالكربـــون 
 تعتبـرللمادة الحية، وفي مياه المجاري المنزليـة 

الكائنات الحية بصفة رئيسية نفايات أيضية في 
 الشـــــــــحومالغـــــــــائط أو البـــــــــول بارضـــــــــافة إلـــــــــى 

 .والمنظفات وسواها

Compounds containing carbon 

(including carbonates, 

bicarbonates, carbon dioxide and 

carbon monoxide) that form the 

basis of living mattes.  In domestic 

sewage, organics one mainly 

metabolic wastes of faeces or urine 

plus grease, detergents and so forth. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

عضوية  مركبات 2020146 البيئة 51
 طيارة

Volatile Organic 

Compounds (VOCs) 
تتبخــــر بســـهولة وتســــاهم فــــي  عضــــوية مركبـــات

تلــــــوت الهــــــواء بصــــــفة رئيســــــية بإنتــــــاج أكاســــــيد 
 .ضوئيةكيميائية 

Organic compounds that evaporate 

readily and contribute to air 

pollution mainly through the 

production of photochemical 

oxidants. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 تلوت مصادر 2020147 البيئة 51
 الهواء
 

Air Pollution Sources 
 

تصدي إلى تلوت الهواء وتشمل  نشاطات
وعمليات  احتراقنشاطات زراعية وعمليات 

منتجة للغبار ونشاطات صناعية تحويلية 
ورش الطالء  النوويةونشاطات ترتبط بالطاقة 

 .والطباعة والتنظيف الجاف للمالبس وسواها

Activities that result in air pollution 

including agricultural activities, 

combustion processes, dust 

producing processes, 

manufacturing activities, nuclear 

energy-related activities, spray-

painting, printing, dry-cleaning and 

so on. 

 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

 Electricity Local للكهرباء عام مصدر 2020148 البيئة 51

Source 
هـو عبـارة عـن مولـدات محليـة تابعـة للمجلـس أو 
البلدية أو جمعية داخـل التجمـع السـكاني،  وهـي 

 .أكبر من المولدات الخاصة

Local generators owned by 

community council or local 

electricity corporation inside the 

local community. 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
7772 

PCBS, 1998 

ميـــاه تنـــتب عـــن تكثـــف بخـــار المـــاء فـــي الغـــالف  Rain المطر 2020149 البيئة 51
الجــــــوي وتســــــقط علــــــى اليابســــــة أو المســــــطحات 

 .المائية

 

 

Water falling from the atmosphere 

and deposited on land or water 

surfaces.   

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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المستعملة باستخدام كائنـات حيـة  المياه معالجة Biological Treatment البيولوجية المعالجة 2020150 البيئة 51
دقيقــــــة هوائيــــــة وال هوائيــــــة ينــــــتب عنهــــــا ســــــوائل 

وحمــــــأة منفصــــــلة تحتــــــوي علــــــى كتلــــــة  مصــــــفاة
ميكروبيـــة مختلطــــة بملوثـــات، وتســــتخدم عمليــــة 

أيضـــا  فـــي وقـــت واحـــد مـــع أو مقترنـــة  المعالجـــة
 .المتقدمةبعمليات ميكانيكية أو عمليات الوحدة 

Wastewater treatment employing 

aerobic and anaerobic 

microorganisms that result in 

decanted effluents and separate 

sludge containing microbial mass 

together with pollutants. Biological 

treatment processes are also used in 

combination or in conjunction with 

mechanical and advanced unit 

operations. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

تســتخدم  حــدات التحلــل الكامــل  معالجــة طــرق Chemical Treatment الكيميائية المعالجة 2020151 البيئة 51
للمواد الخطرة وتحويلهـا إلـى ةـازات ةيـر سـامة 

لتعــديل الخصــائج  -فــي معظــم ا حيــان – أو
الكيميائيـــة للنفايـــات، مـــثال  عـــن طريـــق تخفـــيض 

معادلـــــــــــة  أوالـــــــــــذوبان فـــــــــــي الميـــــــــــاه،   قابليـــــــــــة
 .أو القلوية الحموضة،

Treatment methods that are used to 

effect the complete breakdown of 

hazardous waste in to non-toxic 

gases or, more frequently, to 

modify the chemical properties of 

the waste, for example, through 

reduction of water solubility or 

neutralization of acidity or 

alkalinity. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

المياه  معالجة 2120152 البيئة 51
 العادمة

Wastewater 

Treatment 
الميـــاه المســـتعملة صـــالحة للوفـــاء  تجعـــل عمليـــة

. بالمعــــايير البيئيــــة أو معــــايير الجــــودة ا خــــرى
: التمييــز بــين ثالثــة أنــوا  مــن المعالجــة ويمكــن

 .  والمتقدمةا لية، والبيولوجية، 

Process to render wastewater fit to 

meet environmental standards or 

other quality norms.  Three broad 

types of treatment may be 

distinguished: mechanical, 

biological, and advanced. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

   الميكانيكية المعالجة 2120153 البيئة 51
 (العادمةللمياه )  

Mechanical 

Treatment for (waste 

water) 

المســـــتعملة تـــــصدي إلـــــى فصـــــل  للميـــــاه معالجـــــة
الفضــــــــالت الســــــــائلة المصــــــــفاة عــــــــن الحمــــــــأة، 

الميكانيكية أيضا  إلى جانـب  العملياتوتستخدم 
 المتقدمةالعمليات البيولوجية وعمليات الوحدات 

وتشــــــمل المعالجــــــة الميكانيكيــــــة عمليــــــات مثــــــل 
 .الترسيب والتعويم

Wastewater treatment of physical 

and mechanical nature that results 

in decanted effluents and Separate 

Sludge. Mechanical treatment 

processes are also used in 

combination with biological and 

advanced unit operations. 

Mechanical treatment includes 

Processes such as sedimentation 

and flotation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

الميكانيكية  المعالجة 2120154 البيئة 51
 (للنفايات الطبية)

Mechanical 

Treatment (of Health 

Care waste) 

أو تقطيـــع ا جـــزاء الحـــادة  وتحطـــيم تكســـير،
 .للنفايات الحادة قبل معالجتها

Crush, break, cut or otherwise 

damage of sharps prior to 

treatment. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

النفايات  معالجة 2120155 البيئة 51
 الطبية

Treatment of the 

Health Care Waste 
تحـــدت تحســينا  للنفايــات الطبيـــة  التــي العمليــات

بطريـــق مـــا، قبـــل أن تنقـــل إلـــى مكـــان الـــتخلج 
 النهائي

Processes that modify the waste in 

some way before it is taken to its 

final resting place. 

االمم المتحدة معجم مصطلحات  
، 7771يئية، نيويور ، االحصاءات الب

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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درجة جودة  معايير 2120156 البيئة 51
 الهواء

Air Quality Standards الهـواء المنصـوج عليهـا فـي  ملوثات مستويات
ا نظمــــة والتــــي ال يجــــوز تخطيهــــا خــــالل فتــــرة 

 .دةمنطقة محد فيمحدودة 

Levels of air pollutants prescribed 

by regulations that may not be 

exceeded during a specified time in 

a defined area. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

المســموت بهــا قانونيــا  لتصــريف  القصــوى الكميــة Emissions االنبعات معيار 2120157 البيئة 51
 ملوت من مصدر واحد متحر  أو ثابت

Levels of air pollutants prescribed 

by regulations that may not be 

exceeded during a specified time in 

a defined area. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771ر ، االحصاءات البيئية، نيويو 

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Local Authority المحلية الهيئة مقر 2120158 البيئة 51

Headquarters 
المبنــى الــذي يشــكل عنــوان الهيئــة المحليــة وبهــا 

 .تتواجد إدارة الهيئة المحلية
The building where the local 

authority is established and from 

where it acts. 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
7772 

PCBS, 1998 

للتخلج من النفايات الصلبة  يستخدم موقع Dump نفايات مكب 2120159 البيئة 51
 .دون رقابة بيئية

Site used to dispose solid waste 

without environmental control. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

الساقط علـى لتر من المطر  7عبارة عن كمية  " mm "Rain "مطر" ملم 2020160 البيئة 51
 .8م7مساحة 

1 liter of water falling on 1 m2 

area.  
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

عالية أن  بتراكيزيمكن إذا وجدت  الجوفي  مواد Air Pollutants الهواء ملوثات 2020161 البيئة 51
 تضر البشر أو الحيوانات أو النباتات أو المواد

يمكن أن تشمل  ولهذا.  (الجمادات)الصلبة 
المادة من أي  منالملوثات الهوائية أشكاال  

يمكن أن  تكوين طبيعي أو اصطناعي تقريبا  
جسيمات صلبة  منينتقل في الهواء وقد تتألف 

أو قطرات صغيرة سائلة أو ةازات أو مزيب من 
 .  هذه ا شكال

Substances in air that could, at high 

enough concentrations, harm 

human beings, animals, vegetation 

or material.  Air pollutants may 

thus of being airborne.  They may 

consist of solid particles, liquid 

droplets or gases, or combinations 

of these forms 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 
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منطقــــة  منــــاو"فــــي موقــــع معــــين  الجــــو ظــــروف Climate المناو 2020162 البيئة 51
أنــه  أو.  مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة علــى" صــغيرة

مثـل  الجويـةالمحصلة الطويلة المدى للعناصـر 
الحــرارة، ارشــعا  الشمســي، الرطوبــة، الضــغط 

 ،"وكميتــه تــواتره"الجــوي، نــو  الهطــول المطــري 
 .واتجاهها سرعتها"والريات 

Conditions of the atmosphere at a 

particular location (microclimate) 

or region over a long period of 

time. It is the long –term 

summation of atmospheric 

elements- such as solar radiation, 

temperature, humidity, 

precipitation type (frequency and 

amount), atmospheric pressure, and 

wind (speed and direction), and 

their variation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11واو، العدد  السلسلة  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

تصـــرف عــــادة فـــي شـــبكة لميــــاه  مســـتعملة ميـــاه Wastewater العادمة المياه 2020163 البيئة 51
وتحتـــــوي علـــــى مـــــادة وبكتيريـــــا فـــــي . المجـــــاري
 .عالقةمحلول أو 

Used water, typically discharged 

into the sewage system. It contains 

matter and bacteria in solution or 

suspension. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 سامهيدروكربوني ةازي ال لون له وةير  مركب Methane (CH4) الميثان 2120164 البيئة 51
وةير قابل لالشتعال، ينشأ عن التحلل 

يعتبر ةاز .  الالهوائي للمركبات العضوية
وهو أحد المكونات  من ةازات الدفيئة الميثان

الكربونية الهيدرولوجية التي تشكل أحد ةازات 
حلل المخلفات الدفيئة التي تتكون من خالل ت

في الحفر ا رضية بمعزل عن ا كسجين 
والهضم الحيواني وتحلل المخلفات الحيوانية 
نتاج  نتاج وتوزيع الغاز الطبيعي والنفط واا واا
.  الفحم واالحتراق ةير الكامل للوقود االحفوري

حد ةازات الدفيئة الستة التي من والميثان أ
 .المقرر الحد منها بموجب بروتوكول كيوتو

A hydrocarbon that is a greenhouse 

gas produced through anaerobic 

(without oxygen)  decomposition 

of waste in landfills, animal 

digestion, decomposition of animal  

wastes, production and distribution 

of natural gas and oil, coal 

production, and  incomplete fossil-

fuel combustion. Methane is one of 

the six greenhouse gases to be  

mitigated under the Kyoto Protocol 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / ةالبيئي  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

المحاسبة نظام  2020165 البيئة 51
البيئية واالقتصادية 

 المتكاملة
 

System of integrated 

environmental and 

economic accounting 

(SEEA) 

 

نظام تابع لنظام الحسابات القومية اقترحته ا مم 
ردخال االعتبارات البيئية ( أ 7772)المتحدة 

 .في الحسابات القومية

Satellite System of the National 

Accounts (SNA) proposed by the 

United Nations (1993a) for the 

incorporation of environment 

concerns (Environmental costs, 

benefits and assets) into national 

accounts). 

 

 Glossary of Environment Statistics معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

         



 

441 

 

رمز 
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 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

خصوصـا  ) قد تسبب قطـع أو ثقـب  التي المواد Sharps Waste الحادة النفايات 2020166 البيئة 51
 (.الحقن أو الشفرات 

Any item that could cause a cut or 

puncture (especially needles and 

blades). 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الخطرة النفايات 2020167 البيئة 51
 

Hazardous waste ونفايات الزيت نفايات الخطرة النفايات ضمنتت 

 الطبيعة ذات ا خرى والنفايات والرماد المذيبات

م تتسي التت المثال النفايا سبيل على الخطرة،
 قواالحترا رواالنفجال االشتعاى علة بالقدر 

ة الخطر ت النفاياع تجميم يتا مة عاد.  ميةوالس
 منفصل من بشكل منها والتخلج ومعالجتها

 وتيارات الخطرة ةير المحلية الصلبة النفايات

 النفايات بعض ترميد الصناعية يمكن النفايات

 ثاني انبعاثات في تساهم أن ويمكن الخطرة

 .أكسيد الكربون

Waste oil, waste solvents, ash, 

cinder and other wastes with 

hazardous nature, such as 

flammability, explosiveness, 

causticity, and toxicity, are 

included in hazardous waste. 

Hazardous wastes are generally 

collected, treated and disposed 

separately from non-hazardous 

MSW and industrial waste streams.  

Some hazardous wastes are 

incinerated and can contribute to 

the fossil CO2 emissions from 

incineration.  

 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 

او، العدد دراسات في االساليب، السلسلة و 
، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

النفـــع وخطـــرة أحيانـــا ذات محتـــوى  عديمـــة مـــادة Solid Waste الصلبة النفايات 2020168 البيئة 51
النفايــــــــات  وتشــــــــمل.  مــــــــنخفض مــــــــن الســــــــوائل

ونفايـات  والتجاريـة،البلدية، والنفايات الصناعية 
ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانـات، 

المرتبطة بها ونفايات الهـدم  ا خرىوالنشاطات 
 .ومخلفات التعدين

Useless and sometimes hazardous 

material with low liquid content, 

solid wastes include municipal 

garbage, industrial and commercial 

waste, sewage sludge, wastes 

resulting from agricultural and 

animal husbandry operations and 

other connected activities, 

demolition wastes and mining 

residues. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

النفايات الصلبة  2020169 البيئة 51
 البلدية

Municipal Solid Waste 

(MSW) 
يتم تعريف النفايات المحلية على أنها  ا  عموم

نفايات يتم تجميعها بواسطة البلديات أو 
ومع ذل ، فهذا . السلطات المحلية ا خرى

، تشتمل ا  نموذجي. التعريف يختلف من بلد  خر
النفايات المنزلية، النفايات الصلبة المحلية على 

، والنفايات التجارية (الفناء)ونفايات المنتزه و
 .نفايات المصسسات/

Municipal waste is generally 

defined as waste collected by 

municipalities or other local 

authorities. However, this 

definition varies by country. 

Typically, MSW includes: 

household waste; garden (yard) and 

park waste; and 

commercial/institutional waste. 

 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 
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   Pharmaceutical الصيدالنية النفايات 2020170 البيئة 51

Waste 
الصـــــيدالنية والعقــــــاقير والمــــــواد  النــــــواتب تشـــــمل

قـد  والتـيالكيميائية التي تم إعادتها من ا قسام 
تكون أريقت أو لوثت أو منتهية مدة الصـالحية 

 .    أسبابأو المبعدة  ية 

This includes pharmaceutical 

products, drugs and chemicals, 

which have been returned from 

wards, have been spilled or soiled, 

are out of date or contaminated, or 

are to be discarded for any reason. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

 Clinical Waste الطبية النفايات 2020171 البيئة 51

(Health Care Waste) 
عـــــن مراكـــــز الرعايـــــة الطبيـــــة  الناتجـــــة النفايــــات

والمقدمـة فــي المستشــفيات وفــي منشــآت الرعايــة 
يســــتثنى مـــــن هــــذا التعريـــــف ) ا خـــــرى  الطبيــــة

 الرعايــــةالنفايــــات الصــــلبة الناتجــــة عــــن مراكــــز 
الصـــــــحية الناتجـــــــة عـــــــن الرعايـــــــة الطبيـــــــة فـــــــي 

 (.المنازل

Any waste coming out of health 

Care provided in hospitals or other 

health care centers.  However the 

definition does not include health 

care waste resulting from health 

care at home. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

الســـــامة، والمســـــببة للتآَكـــــل،  – الخطـــــرة المـــــواد Chemical Waste الكيميائية النفايات 2020172 البيئة 51
 القـــادرةوالقابلـــة لالشـــتعال، والفعالـــة كيميائيـــا  أو 

علــــى التــــأثير علــــى مــــواد الجينــــات، وقــــد تكــــون 
 .ةير خطرة

May be hazardous – toxic, 

corrosive, flammable, reactive or 

genotoxic (capable of altering 

genetic material), or non-

hazardous. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

الناتجـــة عــن المستشـــفيات، والتـــي  النفايـــات هــي Hospital Waste المستشفيات نفايات 2020173 البيئة 51
نفايـات ةيـر % 22تتوز  حسب خطورتهـا إلـى 

نفايـــات % 2نفايـــات معديـــة و % 70و  خطـــرة
 .ةير معدية ولكن خطرة

Waste coming out of hospitals.  

Such waste is around 85 % non–

hazardous, around 10 % are 

infectious, around 5% non-

infectious but hazardous. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

النفايات والتي من الممكن أن تنقل  أنوا  جميع Infectious Waste المعدية النفايات 2020174 البيئة 51
 الطفيليـــــةا مــــراض الفيروســـــية أو البكتيريــــة أو 

ـــــى ارنســـــان وتشـــــتمل كـــــذل  علـــــى النفايـــــات  إل
 والمســــال ،الحيوانيــــة المعديــــة مــــن المختبــــرات، 

 .وأعمال البيطرة وةيرها

All kinds of waste, which may 

transmit viral, bacterial or parasitic 

diseases to human beings.  It 

includes infectious animal waste 

from laboratories, slaughter- 

houses, veterinary practices and so 

on. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 
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 نفايات زراعية 2020175 البيئة 51
 

Agriculture Waste  العمليات النفايات التي تنتب عن مختلف
وتشمل الزبل، ونفايات أخرى من .  الزراعية

 ونفايات المزار ، وحظائر الدواجن، والمسال ،
المحاصيل، والجريان السطحي للسمدة من 
الحقول، ومبيدات ا فات التي تنطلق إلى 
المياه، أو الجو، أو التربة، وا مالت، والطمي 

 المنصرف من الحقول

Waste produced as a result of 

various agricultural operations. It 

includes manure and other waste 

from farms, poultry houses and 

slaughterhouses; harvest waste; 

fertilizer run-off from fields; 

pesticides that enter into water, air 

or soil; and salt and silt drained 

from fields.  

 

دارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية ا
وتحليل السياسات، الشعبة ارحصائية 
دراسات في ا ساليب السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

علـــى نويـــدات مشـــعة أو ملوثـــة  تحتـــوي مـــادة Radioactive Waste مشعة نفايات 2020176 البيئة 51
 التــــي" المســــتثناة"بتركيــــزات أعلــــى مــــن تلــــ  

ـــــــب.  تحـــــــددها الســـــــلطات المختصـــــــة  ولتجن
الضـــارة الدائمــة يلـــزم التخــزين للمـــدى  ا ثــار

 مــدافن"الطويـل الـذي يسـتخدم فيـه مـا يسـمى 
 .المحاجر المهجورة أو" النظائر

Material that contains or is 

contaminated with radionuclides at 

concentrations greater than those 

established as “exempt” by the 

competent authorities.  To avoid 

persistent harmful effects, long–

term storage is necessary, for 

which purpose so–called “isotope 

cemeteries” and abandoned 

quarries are used. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

الطبية النفايات  
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

ــــد بصــــفة عامــــة فــــي بيئــــة  نفايــــات مــــواد Household Waste منزلية نفايات 2020177 البيئة 51 تتول
تتولـــد نفايـــات ذات خصـــائج  وقـــد.  ســـكنية

مماثلــة فـــي نشـــاطات اقتصــادية أخـــرى ومـــن 
تعــالب ويــتم الــتخلج منهــا مــع  أنثــم يمكــن 

 .النفايات المنزلية

Waste material usually generated in 

the residential environment.  Waste 

with similar characteristics may be 

generated in other economic 

activities and can thus be treated 

and disposed together with 

household waste. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 

والكربون بنسب امتزاج  الهيدروجينمن  مركبات Hydrocarbons الهيدروكربونات 2020178 البيئة 51
 متنوعة توجد في المنتجات البترولية والغاز

ويعتبر بعض الهيدروكربونات ملوثات  الطبيعي
رئيسية للهواء وربما يسبب البعض السرطان 

البعض ا خر في إحدات الضباب  ويساهم
 .  الدخاني الكيميائي الضوئي

Compounds of hydrogen and 

carbon in various combinations that 

are present in petroleum products 

and natural gas.  Some 

hydrocarbons are major air 

pollutants, some may be 

carcinogenic and others contribute 

to photochemical smog. 

 

واالجتماعية ادارة المعلومات االقتصادية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

هـــــــي الهيئـــــــة التـــــــي تمتلـــــــ  صـــــــالحيات تقـــــــديم  Local authority المحلية الهيئة 2020179 البيئة 51
دارة شصون جميع السكان في  الخدمات العامة واا

 .التجمع ومعترف بها من وزارة الحكم المحلي

The authority that serve the 

infrastructure services to the 

locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
7772 

PCBS, 1998 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 وهو.  الفحم والبترول والغاز الطبيعي عن عبارة Fossil fuel حفوريأ وقود 2020180 البيئة 51
 .من بقايا أحياء نباتية وحيوانية قديمة ينشأ

Cool, oil and natural gas.  They are 

derived from the remains of ancient 

plant and animal life 

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية 
وتحليل السياسات، الشعبة االحصائية، 
دراسات في االساليب، السلسلة واو، العدد 

، معجم مصطلحات االحصاءات 11
7771االمم المتحدة، نيويور ، / البيئية  

Department for economic and social 

information and policy analysis, 

statistics division, studies in methods, 

series f, no. 67, glossary of 

environment statistics, united nations, 

new york, 1997 

 إنــش 0.07المطــر  ليــوم الــذي تبلــغ فيــه كميــة ا Rain day الماطر اليوم 2020181 البيئة 51
 .أو اكثر أو ما يعادله

 

The day in which the quantity of 

rain is 0.01 inch or more. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 Water Terms 5215: رمز الموضوع                          مصطلحات المياه
 استخدام المياه 5152411 المياه 51

 
Water Use مصطلح يشير إلى استخدام المياه في الزراعة ،

 .انتاج الطاقة ولالستخدام المنزلي، الصناعة

Use of water by agriculture, 

industry, energy production and 

households 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات 
، 7771نيويور ، االحصاءات البيئية، 

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

استخراج المياه من  5152414 المياه 51
 ا حواض الجوفية

 

Water Abstraction 

from groundwater 
الفـــرق بـــين كميـــة الميـــاه الكليـــة المســـحوبة مــــن 

وكميـــة الميـــاه المغذيـــة لهـــذه  ا حـــواض الجوفيـــة
 .ا حواض

The difference between the total 

amount of water withdrawn from 

aquifers and the total amount 

charged artificially or injected into 

aquifers. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات 
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11دد السلسلة واو، الع  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

       الذائب  ا كسجين 5152415 المياه 51
(DO) 

Dissolved Oxygen 

(DO) 
يقصـــد بـــه  كيميـــائي تعبيـــرمصـــطلح يشـــير إلـــى 

 .مقدار تركيز ا كسجين في الماء

It refers to chemical concept means 

the concentration of dissolved 

oxygen in the water. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الذائبة  ا مالت 5152413 المياه 51
 ((TDSالكلية 

Total Dissolved 

Solids (TDS) 
ا مــــالت  تراكيــــز مجمــــو مصــــطلح يشــــير إلــــى 

 .لتر/ الذائبة في الماء وتقاس بوحدة ملغم

It refers to the concentration of the 

total dissolved salts in the water 

measured in (mg/L) 

نسخة اولية من التوصيات ، المتحدة ا مم
، ات المياهالدولية الخاصة بإحصاء

، بتصرف الجهاز المركزي 8007
 لالحصاء الفلسطيني

UN, draft of International 

Reccomendation of Water Statistics 

(IRWS), 2009, Adapted from PCBS 

  Water Supply التزود المائي 5152411 المياه 51

 
نشاطات تشمل المصاريف الرأسمالية الستخراج 

استخراج المياه، محطات الض ، مثل )المياه 
كما تشمل ( محطات معالجة مياه الشرب

المصاريف التشغيلية مثل النفقات التشغيلية 
 .رنتاج مرافق المياه

Capital outlays for water 

abstraction (protection of 

abstraction perimeters, pumping 

station),operating expenses such as 

operating cost of production 

facilities. 

 

 Glossary of Environment Statistics معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

وجــود مــواد ملوثــة فــي الميــاه مصــدرها الصــرف  Water Pollution تلوت المياه 5152412 المياه 51
ــــــــات الصــــــــناعية، الصــــــــحي والجريــــــــان ، والملوث

ـــــة  ـــــز عالي ـــــاه االمطـــــار بتراكي الســـــطحي مـــــن مي
 .تجعلها ةير صالحة لالستعمال

Presence in water of harmful and 

objectionable material obtained 

from sewers, industrial wastes and 

rainwater run-off in sufficient 

concentrations to make it unfit for 

use. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات 
، 7771 االحصاءات البيئية، نيويور ،
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

ميــاه ا مطــار أو  مــن قــدرمصــطلح يشــير إلــى  Run - off السطحي الجريان 5152416 المياه 51
الثلـــوج الذائبـــة أو ميـــاه الـــري التـــي تتـــدفق علـــى 

المجــــاري المائيــــة  فــــي  وتصــــبســــطح ا رض 
 .أو في المحيطات والقيعان وا وديةكا نهار 

It refers to portion of rainfall, 

melted snow or excess irrigation 

water that flow over the ground 

surface and eventually returned to 

natural watercourses, oceans or 

basins. 

صطلحات االمم المتحدة، معجم م 
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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ــــى  Aquifer المائي الحوض 5152412 المياه 51 مجموعــــة مــــن  أو تكــــوينمصــــطلح يشــــير إل
التكوينــــــات الجيولوجيــــــة تحــــــت ا رض تحتــــــوي 

والينـابيع  ا بـارعلى مياه جوفية يمكن أن تزود 
 . بالمياه

It refers to underground geologic 

formation, or group of formations, 

containing groundwater that can 

supply wells and springs. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Public Water مياه عامة شبكة 5152410 المياه 51

Network 
من ا نابيب الرئيسية والفرعية تنتشر  شبكة هي

فــــي التجمــــع الســــكاني لغــــرض توزيــــع وتوصــــيل 
 .الصالحة للشرب إلى التجمع المياه

A net of pipes for the purpose of 

providing clean water to 

households.  It normally belongs to 

a municipality, the council or to a 

private company. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

المحافظة على  5152411 المياه 51
 المياه

Water Conservation  حفظ وتطوير مصادر المياه السطحية والجوفية
 . وحمايتها من التلوت

Preservation, control and 

development of water resources, 

both surface and groundwater, and 

prevention of pollution. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات 
، 7771البيئية، نيويور ، االحصاءات 

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الكهربائية  الموصلية 5152441 المياه 51
EC)) 

Electrical 

Conductivity 
التـي تسـهل  ا يونـات قيـاسمصطلح يشير إلى 

تـــدفق ارلكترونـــات خـــالل الميـــاه وتقـــاس بوحـــدة 
 .سم/سيمنز

It refers to the ability of water to 

transmit electric current, where the 

ions of dissolved salts facilitates the 

flow of electrons.  It is the 

reciprocal of electrical resistively 

and measured by s/cm. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

عذبة أو قليلة ) مياهمصطلح يشير إلى  Groundwater الجوفية المياه 5152441 المياه 51
عادة ) متواجدة تحت سطح ا رض ( الملوحة

تزود ا بار ( الجوفيةفي مستودعات المياه 
 .والينابيع بالمياه

It refers to water (fresh or brackish) 

beneath earth surface (usually in 

aquifers) supplying wells and 

springs. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771حصاءات البيئية، نيويور ، اال

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 المياه الرمادية 5152412 المياه 51

 
Gray Water  هــــي الميــــاه المســــتعَملة الناتجــــة عــــن ا نشــــطة

المنزلية ةير المستخدمة في الصرف الصـحي، 
 .مياه االستحمامأي ةسل ا واني أو استعمال 

Used water produced from 

domestic activities other than 

wastewater; i.e. water used to wash 

dishes or take a bath. 

الرابع عن تنمية المياه تقرير االمم المتحدة 
,في العالم منظمة ا مم المتحدة للتربية  

.ةوالثقافوالعلم   

 

The United Nations World Water 

Development Report 4, United Nations 

Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). 

 

 المياه العذبة 5152443 المياه 51
 

Fresh Water  الميــاه الطبيعيــة التــي تحتـــوي علــى تركيــز قليـــل
ممـــا يجعلهــا صــالحة لالســـتخراج ، مــن ا مــالت

 .والمعالجة للحصول على مياه الشرب

Naturally occurring water having a 

low concentration of salts. Its 

generally accepted as suitable for 

abstraction and treatment to 

produce potable water. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات 
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 المياه المالحة 5152444 المياه 51
 

Brackish Water 

 
المياه التي تحتـوي علـى امـالت بتركيـز اقـل مـن 

عــادة مـا يكــون ، تركيـز االمــالت فـي ميــاه البحـر
الذائبـــة فـــي الميـــاه مـــن تركيـــز مجمـــو  االمـــالت 

 لتر/ملغم( 7000-70000)

Water containing salts at a 

concentration significantly lower 

than that of sea water.  The 

concentration of total dissolved 

salts is usually in the range of 

(1000-10000) mg/lit 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات 
، 7771ت البيئية، نيويور ، االحصاءا

11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

ـــــةمصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Supplied Water المزودة المياه 5152445 المياه 51 التـــــي يـــــتم  الميـــــاه كمي
توزيعهــــا مــــن مصــــادرها المختلفــــة بعــــد جمعهــــا 

المنشـآت التجاريـة )المستهلكين  إلىومعالجتها  
 .(ومرافق الري والمصسسات العامة والصناعية،

It refers to quantity of water, which 

has been distributed from its 

different resources after collection 

and treatment for consumers 

(industrial and commercial 

establishment, irrigation utilities 

and public institutions). 

نظام المحاسبة البيئية ، المتحدة ا مم
،واالقتصادية للمياه  

بتصرف الجهاز المركزي + 8078
 لالحصاء الفلسطيني

UN, System of Environmental-Economic 

Accounting for Water (SEEA-Water), 

2012+ Adapted by PCBS 

مـن الميـاه  المسـحوبة الميـاهمصطلح يشـير إلـى  Consumed Water المستهلكة المياه 5152446 المياه 51
الجوفية أو المحولة من مصدر للمياه السطحية 

ـــــيلغـــــرض االســـــتهال   أو الصـــــناعي أو  المنزل
ــــري أو لشــــرب الماشــــية أو  يــــة اســــتخدامات  ال

 .أخرى

It refers to water withdrawn from 

groundwater or a source of surface 

water for industrial, domestic and 

irrigation purposes or for any other 

use.   

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

التـي تضـ  مـن  الميـاه كميةمصطلح يشير إلى  Pumped Water المضخوخة المياه 5152447 المياه 51
 . آبار المياه الجوفية

It refers to quantity of water that 

pumped from groundwater wells. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الكيميائية  النوعية 5152448 المياه 51
 للمياه

Chemical Quality  العناصـــــر  تركيـــــز مقــــدارمصــــطلح يشـــــير إلـــــى
الكيميائية أو ا مالت الذائبة المختلفة في المياه 

كثيـــرا مـــا لتـــر والتـــي / ملغـــموهـــي تقـــاس بوحـــدة 
 .يعبر عنها بجزء من المليون

It refers to the concentration of the 

different chemical elements of 

dissolved salts in water.  It is 

measured by mg/L. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

حيت اعتبرت المياه عديمة اللون، والطعم،  Water Quality نوعية المياه 5152449 المياه 51
والرائحة، والرسوبات على أنها مياه جيدة، 
واعتبرت المياه التي تمتاز بلون، أو طعم، أو 

المستخدم سيئ رائحة، أو رسوبات بشكل يراه 
على أنها مياه سيئة، كما اعتبرت المياه التي 
تمتاز ببعض الطعم أو اللون، أو الرائحة، أو 
فيها بعض الرسوبات لكن ال زالت مقبولة 

 .للمستخدم على أنها مياه متوسطة النوعية

The water without color, taste, 

smell or precipitates is considered 

as good water, the water with some 

color or taste or smell or 

precipitates but still acceptable 

from the respondent’s point of view 

is considered to be fairly good 

water, and the water with some 

color or taste or smell or 

precipitates to an extent that is not 

acceptable from the respondent’s 

point of view is considered to be 

bad water.  

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
8072 

PCBS,2013 
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الميـــاه المتدفقـــة مـــن تحـــت مصـــطلح يشـــير إلـــى  Springs الينابيع 5152420 المياه 51
ــــــــاء  ســــــــطح ا رض والناتجــــــــة عــــــــن نقطــــــــة التق
منســوب الميـــاه الجـــوفي مــع ســـطح ا رض، قـــد 

 . تكون دائمة أو موسمية

It refers to water that discharged 

from the ground at an intersection 

point between the topographic 

surface and the ground water table, 

it could be permanent or seasonal.  

 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 Energy Terms 5151: رمز الموضوع مصطلحات الطاقة
استهال  الطاقة  5131411 الطاقة 51

 المنزلي
 

Household Energy 

Consumption 
المســـــــتهلكة مـــــــن قبـــــــل الســــــــكان  الطاقـــــــة هـــــــي

تســخين ميــاه، وتدفئــة، )للةــراض المنزليــة فقــط 
نارة، وطهيوخبيز وتدفئة  (.، واا

 

It refers to consumption by 

households in the different activities 

within households (Heating, 

Cooking, Lighting, Water Heating 

and other activities). 

، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
7777 

PCBS, 1999 

هيــدروكربوني يســتعمل بشــكل رئيســي  وقــود هــو Gasoline البنزين 5131414 الطاقة 51
ـــــــداخلي وتصـــــــنف  ـــــــراق ال فـــــــي محركـــــــات االحت

ـــــــم  المختلفـــــــةا نـــــــوا   مـــــــن البنـــــــزين حســـــــب رق
ــــرقم مقاومــــة االحتــــراق  أالوكتــــان ويمثــــل هــــذا ال

نو  من البنزين عن طريـق المقارنـة  لكلا ولي 
:  مثـــال) C7H16و C8H18مـــع خلـــيط مـــن 

تعــــادل كفــــاءة خلــــيط يحتــــوي  72بنــــزين  كفــــاءة
مـــــــــــن  2%و  C8H18 مـــــــــــن  72%ى علـــــــــــ

C7H16..) 

Gasoline is a hydrocarbon fuel used 

mainly in internal- combustion 

engines. This fuel is obtained via 

filtration of crude oil. The quality of 

this type of fuel is measured by the 

octane number (from 0 to 100), 

which points to its resistance of 

early burning.  This number is 

obtained by comparing the 

performance of its resistance of 

early burning with a mixture of 

C7H16 and C8H18.  For instance, 

the performance of “Gasoline 95” 

equals the performance of a mixture 

of 95% C8H18 and 5% C7H16. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ـــــوا   جميـــــع Wood الحطب 5131415 الطاقة 51 المســـــتخدمة والمســـــتغلة  الحطـــــبأن
 .كوقود

It is Refers to all wood used for fuel 

purposes.  
الطاقة ، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم

8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

مــادة لزجــة، تحتــوي علــى هيــدروكربونات ســائلة  Lubricants االنزالق زيوت 2130103 الطاقة 51
-220ةنيـــة بشـــمع البـــرافين، ويتقطـــر مـــا بـــين 

ويــتم الحصــول علــى هــذه .  درجــة مئويــة 200
ـــــوت عـــــن طريـــــق التقطيـــــر الفراةـــــي لبقايـــــا  الزي

درجــــة اشــــتعاله .  الزيــــوت مــــن التقطيــــر الجــــوي
درجـــة مئويـــة، محتـــوى الرمـــاد  782أعلـــى مـــن 

ومحتــوى الميــاه أقــل % 0.2أقــل مــن أو يســاوي 
 %.0.8من أو يساوي 

Viscous, liquid hydrocarbons rich in 

paraffin waxes, distilling between 

380°C and 500°C, obtained by 

vacuum distillation of oil residues 

from atmospheric distillation.  Its 

flash point is greater than 125°C, an 

ash content less than or equal to 

0.3% and water content less than or 

equal to 0.2%.    

 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ــــى أنهــــا الطاقــــة  وحــــدة هــــي Calorie Unit الحراري السعر 2130104 الطاقة 51 طاقــــة، وتعــــرف عل
ةم من الماء درجة  7الالزمة لرفع درجة حرارة 

 2.7212=الســـــــعر الحـــــــراري.  واحـــــــدة مئويـــــــة
 .جول

It is an energy unit, a calorie is 

defined as the power resulting from 

raising the temperature of 1 gm of 

water by 1 Co.  1 Calorie = 4.1868 

Joules. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 
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الغاز  سوائل 5131412 الطاقة 51
 الطبيعية

Natural Gas Liquids 

(NGL) 
أو مسـالة مستخلصـة  سـائلة هيـدروكربوناتهي 

مــــــن الغــــــاز الطبيعــــــي فــــــي وســــــائل الفصــــــل أو 
ســــوائل الغــــاز  تشــــمل.  الغــــازمحطــــات تكريــــر 

، البروبـــان، علـــى اريثـــان تنحصـــرالطبيعيـــة وال 
البنــزين الطبيعــي والغــاز المســيل النــاتب ، البنتــان
 .النبات تكاثفمن 

It is a liquid or liquefied 

hydrocarbons recovered from 

natural gas in separation facilities or 

gas processing plants. NGL’s 

include, but are not limited to, 

ethane, propane, pentane, natural 

gasoline and plant condensate. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ســـــائل يــــتم الحصـــــول  هيــــدروكربوني وقـــــودهــــو  Diesel (الديزل) السوالر 5131416 الطاقة 51
عليـه مــن خـالل تقطيــر الـنفط الخــام، وهـو زيــت 

.  درجـة مئويـة 220-800مـا بـين  يتقطـرثقيل 
درجــة  20لــه دائمــا أعلــى مــن  االشــتعال درجــة
 .0.28والوزن النوعي أعلى من ، مئوية

It is a liquid hydrocarbon fuel 

obtained by the distillation of crude 

petroleum.   It is heavy oil distilled 

between 200°C and 380°C.  Its 

point is always above 50°C, and its 

specific gravity is higher than 0.82. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 الكهربائيـة والتوصـيالت التمديـدات عـن عبـارة  Electricity network الكهرباء شبكة 5131412 الطاقة 51

كـل  وتغطـي السـكانية التجمعـات فـي تنتشر والتي
 بشـركات خاصـة وهـي التجمـع مسـاكن ةالبية أو

 أو البلديــة) المحليـة السـلطات أو الكهربـاء

 .)القروية

Electrical wiring deployed in 

residential areas and covering all or 

most of the households in the 

locality, particularly through 

electricity companies or local 

authorities (municipal or village), 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية 

 الفلسطينية 

PCBS,  Palestinian Energy and Natural 

Resources Authority 

 Solar Energy الشمسية الطاقة 2130108 الطاقة 51

 
الطاقــة الناتجــة مــن ا شــعة الشمســية والمســتغلة 
فــــي تســــخين الميــــاه، توليــــد الكهربــــاء، التجفيــــف 

 .وأشكال أخرى

The energy from the sunrays that 

are used for heating, electricity 

generation, drying and other forms.

  

 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

المبــــذول لتحريــــ   الشــــغلمصــــطلح يشــــير إلــــى  Electric Energy الكهربائية الطاقة 5131411 الطاقة 51
قيـــــاس  ووحـــــدة.  شـــــحنة كهربائيـــــة فـــــي موصـــــل

ــــــوواط  الطاقــــــة الكهربائيــــــة المســــــتنفذة هــــــي الكيل
 .ساعة
( كيلوواط)القدرة = الكهربائية المستهلكة  الطاقة
 .(ساعة) الزمن× 

It refers to the work done to move 

an electric charge in a conductor. It 

is measured in kilowatt-hour.                                         

Electric Energy = Power (KW) X 

Time (Hours). 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 Prepaid Electricity عداد مسبق الدفع 5131441 الطاقة 51

Meter 
هـــو الجهــــاز الــــذي يكــــون موجــــود داخــــل بيــــوت 
المشـــــــــــتركين، وظيفتـــــــــــه حســـــــــــاب االســـــــــــتهال  
ــــــق  ــــــتم شــــــحنه مســــــبقا عــــــن طري الكهربــــــائي، وي

 .الشحنبطاقات 

It refers to device which is located 

inside the houses, calculates 

electricity consumption, and 

recharge in advance by packing 

cards. 

، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8007 

PCBS, 2009 
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  Liquefied Petroleum البترول الُمسٌيل ةاز 5131444 الطاقة 51

Gas (LPG) 
مــزيب مــن الغــازات ويــتم الحصــول  مــن ويتكــون

عليـــه مـــن الغـــاز الطبيعـــي أو مـــن تجزئـــة الـــنفط 
با ســاس مــن البروبــان والبوتــان  ويتكــونالخــام، 

كوقــــود للتســـــخين  ويســــتعملأو خلــــيط منهمــــا،  
والطـــــــــــب  المنزلـــــــــــي، ووقـــــــــــود لـــــــــــبعض أنـــــــــــوا  

ــــــــي الصــــــــناعات  المحركــــــــات، وكمــــــــادة خــــــــام ف
تســــــويقه عـــــادة علـــــى شــــــكل  ويـــــتم.  الكيميائيـــــة

 .وات أسطوانية معدنيةعب

It is mainly used in heating as well 

as a fuel in some types of engines 

and as a raw material for chemical 

industries.  Usually it is marketed in 

cylinder metallic packages. This gas 

is comprised of a mixture of gases, 

e.g. C3H8 and C4H10.  It is 

obtained from natural gas or by 

fracture of crude petroleum. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ذو قيمــــة ، عاليــــة مــــن الــــتفحم بدرجــــة فحــــمهــــو  Hard Coal الصلب الفحم 5131445 الطاقة 51
 828212حراريـــــــــــــــة عاليــــــــــــــــة أعلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن 

كيلــــــــــــــو ســــــــــــــعر  28100)كغــــــــــــــم  /كيلوجــــــــــــــول
مــــن  وخاليــــةعلــــى أســــس رطبــــة ، (كغــــم/حــــراري

درجـة  0.2الرماد وبمعامـل انعكـاس يصـل إلـى 
إدراج منتجـات الفحـم ذات المنزلـة  ويتم.  فأكثر

والتي ال يمكن تصنيفها ، والمتوسطة المنخفضة
تحـــت ، منـــهحـــم التـــي تـــم إدراجهـــا وفقـــا لنـــو  الف
 .الفحم الصلب

It is a coal with a high degree of 

coalification, with a gross calorific 

value above 23 865 kJ/kg 

(5 700 kcal/kg) on an ash-free but 

moist basis, and with a reflectance 

index of 0.5 and above.  Slurries, 

middling and other low-grade coal 

products, which cannot be classified 

according to the type of coal from 

which they are obtained, are 

included under hard coal. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ــــاتب هــــو Charcoal النباتي الفحم 5131443 الطاقة 51 ــــى  ن صــــلب يحتــــوي بشــــكل رئيســــي عل
الكربـون ويـتم الحصـول عليـه عـن طريـق عمليـة 

 .للحطب في ةياب الهواء ارتالفيالتقطير 

It is a solid residue, consisting 

mainly of carbon, obtained by the 

destructive distillation of wood in 

the absence of air. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

سـوداء يـتم الحصـول عليهـا  صـلبة مخلفـاتهي  Petroleum Coke النفطي الفحم 5131441 الطاقة 51
وتتكــون ، بواســطة التكســير والكربنــة فــي ا فــران

%( 72-70) مــــــــن الكربــــــــون أساســــــــيبشــــــــكل 
 .بدون تر  أي رمادوتحترق 

It is a black solid residue obtained 

by cracking and carbonization in 

furnaces.  It consists mainly of 

carbon (90 to 95%) and burns 

without leaving any ash. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ارنســــان وشــــبيهاتها  ،الحيوانــــات مخلفــــاتهــــي  Animal Wastes الحيوانية الفضالت 5131442 الطاقة 51
 .والتي تستخدم كوقود

It is the excreta of cattle, horses, 

pigs, poultry etc., and (in principle) 

excreta of humans, used as a fuel. 

الطاقة ، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ومخلفات إعداد الطعام والتـي  الحبوب بقاياهي  Vegetal Wastes النباتية الفضالت 5131446 الطاقة 51
 .تستخدم كوقود مع استثناء بقايا قصب السكر

It is the mainly crop residues and 

food processing wastes used for 

fuel.  Bagasse is excluded 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 
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مـــــع  ةلزجــــأو  ةصــــلبهــــي مــــادة هيدروكربونيـــــة  Bitumen القار 5131442 الطاقة 51
وهــــو . اللــــون ســــوداءأو  ةهيكــــل صــــمغي ، بنيــــ
 .الطرق تعبيديستخدم أساسا في 

It is a solid or viscous hydrocarbon 

with, brown or black in color, It is 

used mainly in road construction. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 200-720هــو زيــت متوســـط يتقطــر مــا بـــين  Kerosene (الكاز)الكيروسين  5131440 الطاقة 51
يبلــغ الـــوزن النــوعي لهـــذا الزيـــت .  درجــة مئويـــة

 22االشــــتعال أعلـــــى مـــــن تقريبــــا ودرجـــــة  0.2
 .ال يستخدم في قطا  الطيران.  درجة مئوية

It is medium oil distilling between 

150°C and 300°C.  Its specific 

gravity is around 0.80 and the flash 

point above 38°C.  It is used in 

sectors other than aircraft transport. 

إحصاءات الطاقة ، كتاب المتحدة ا مم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

طن متري  مكافئ 5131441 الطاقة 51
 من النفط

Equivalent Metric  

Ton of Petroleum 
ــــى أنهــــا الطاقــــة  وحــــدة هــــي طاقــــة، وتعــــرف عل

الناتجة عن احتراق طن متري واحـد مـن الـنفط، 
وجـــــود أنـــــوا  مختلفـــــة مـــــن الـــــنفط، تـــــم  وبســـــبب

 متـــريطـــن : المكـــافئاعتمـــاد القـــيم التاليـــة لهـــذا 
طــن  7.22= جيجــا جـول  27.7= مـن الـنفط 

متــــر مكعــــب مــــن  7800= متــــري مــــن الفحــــم 
= مـــــــن الــــــــنفط  برميـــــــل 1= الغـــــــاز الطبيعـــــــي 

 .ميجا وحدة حرارية بريطانية 27.12

It is an energy  unit, an Equivalent 

Metric Ton of Petroleum is defined 

as the energy resulting from burning 

one ton of petroleum.  Due to 

having many types of petroleum, it 

was fixed on a certain value. A 

Metric Ton of Petroleum =41.9 

Giga Joule = 1.43 metric ton of coal 

= 1200 m3 of natural gas =7 barrels 

of petroleum = 39.68 Mega of 

British Thermal Unit. 

، تعريفات، وحدات القياس المتحدة ا مم
7721ومعامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

مولدات كهرباء  5131451 الطاقة 51
 خاصة

Private Generator  أو لمجموعة أفراد مولدات تابعة لفرد
يستخدمونها لتزويدهم بالكهرباء، وعادة ما 
تنتشر في المناطق ةير الموصولة بشبكة 

 .الكهرباء العامة

A generator owned by a person or a 

group of persons for the purpose of 

covering electricity needs. 

 

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلطسيني،
2013 

 PCBS ,2013 

1= ســــاعة .طاقــــة، والميجــــاواط وحــــدة هــــي Mega Watt-Hour ساعة.ميجاواط 5131454 الطاقة 51
70  

7×  2.1= ت  2100×  واط
ثانيــــة، .واط 70

 هـــذهكمـــا تســـتعمل بادئـــات أخـــرى للتعبيـــر عـــن 
2الكيلــــــــو وهــــــــي تســـــــــاوي : الوحــــــــدة، مثــــــــل

70 
7وهـــــــــــــي ( Giga)ثانيـــــــــــــة، والجيجـــــــــــــا.واط

70 
78وهـــــــــــــي ( Tera)ثانيـــــــــــــة، والتيـــــــــــــرا .واط

70 
 .ثانية.واط

It is an energy  unit, a 1 MWh = 106 

Watt ´ 3600 Second  = 3.6 ´ 109 

Watt-second Other prefixes are 

used for referring to the 

multiplications of the units, Kilo = 

103, Giga = 109 and Tera = 1012 . 

قياس ، تعريفات، وحدات الالمتحدة ا مم
7721ومعامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

الكهربائيــة، ويعــرف الــواط بأنــه  القــدرة وحــدةهــو  Watt Unit الواط 5131452 الطاقة 51
 والـواطمعدل الطاقة المبذولة في الثانية الواحدة 

 .ت/جول=  

It is a power  unit, a Watt is defined 

as the average exerted power per 

second. 1 Watt = 1 Joule/second. 

، تعريفات، وحدات القياس المتحدة ا مم
7721ومعامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ــــى أنهــــا الطاقــــة  وحــــدة هــــي Joule Unit الجول وحدة 5131453 الطاقة 51 طاقــــة، وتعــــرف عل
نيوتن مسافة متـر  7الالزمة لتحري  جسم وزنه 

 .متر.نيوتن=   جول 7. واحد

It is an energy unit, it is defined as 

the energy resulting from the 

movement of a one-Newton body to 

a distance of one meter.                                                           

1 Joule = 1 Newton * m. distances. 

، تعريفات، وحدات القياس المتحدة ا مم
7721عامالت التحويل، وم  

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

 = It is a mass unit, a Metric ton .كغم 7000= وحدة كتلة، والطن  هي Metric Ton Unit الطن المتري وحدة 5131454 الطاقة 51

1000 kg. 
، تعريفات، وحدات القياس المتحدة ا مم

7721التحويل،  ومعامالت  
UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

أي مــــادة تســــتعمل رنتــــاج طاقــــة، بواســــطة هــــو     Fuel الوقود 5131455 الطاقة 51
 .تفاعل حراري كيميائي أو نووي

It refers to any matter used for 

producing energy via thermal, 

chemical or nuclear interaction. 

، تعريفات، وحدات القياس المتحدة ا مم
7721ومعامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Land Use Terms   5215: رمز الموضوع                  مصطلحات استعماالت األراضي
 استعماالت 20

 ا راضي
 ا راضي التجارية 5132411

 
Commercial Land  ا راضـــــي المســـــتغلة بشـــــكل وهـــــي عبـــــارة عـــــن

أساســــــــي فــــــــي ا عمــــــــال التجاريــــــــة والخــــــــدمات 
 ،والبنـــو  ،المتعلقـــة بهـــا مثـــل المراكـــز التجاريـــة

والمواقــــف التابعــــة لنشــــاطات تجاريــــة ومحــــالت 
ـــــة  ،التصـــــليح وأمـــــاكن تخـــــزين البضـــــائع التجاري

وتشــــــمل  ،والمبــــــاني التابعــــــة لنشــــــاطات تجاريــــــة
والمســـاحات ارضـــافية  ،أيضـــا  الطـــرق الخاصـــة

 .التابعة للنشاطات التجارية

Land mainly used for commerce, 

trade and related services, such as 

shopping centers, banks, 

commercial garages, repair shops, 

commercial storage facilities, 

related office buildings, etc.  Also 

included are private roads and other 

auxiliary spaces located in the areas 

concerned. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

إلـــــــــى ا صـــــــــناف الرئيســـــــــية  يشـــــــــيرمصـــــــــطلح  Agricultural Land الزراعية ا راضي 5032401
الســتعماالت ا راضــي فــي الحيــازات الزراعيــة، 

التصــــــــنيف، يــــــــتم مســــــــح المســــــــاحة  و ةــــــــراض
ــــلرض، لتحديــــد صــــنفها  وتشــــمل.  ارجماليــــة ل

التــي تقــام عليهــا  ا راضــي:  ا راضـي الزراعيــة
والحظـائر وملحقاتهـا،  المتناثرة،ا بنية الزراعية 

، مثــــل وا راضــــي ةيــــر المزروعــــة بشــــكل دائــــم
والممــــــرات الزراعيــــــة،  المزروعــــــة،الرقــــــع ةيــــــر 

 .والقنوات والبروزات وا كتاف

It  refers to the major classes of land 

use on agricultural holdings. For 

classification the "gross area" is 

surveyed for each class. 

Agricultural land includes land 

under scattered farm buildings, 

yards and their annexes, 

permanently uncultivated land, such 

as uncultivated patches, banks 

footpaths, ditches, headlands and 

shoulders (ECE 1986). 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجها

نظام تصنيف استعماالت ا راضي 
 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

ا راضي الزراعية  5032415
المستغلة من قبل 
 االحتالل ارسرائيلي

 

Agricultural  land used 

by Israeli occupation 
إلى ا صناف الرئيسية  يشيرمصطلح  هو 

الستعماالت ا راضي في الحيازات الزراعية، 
التصنيف، يتم مسح المساحة  و ةراض

 وتشمل.  ارجمالية للرض، لتحديد صنفها
التي تقام عليها  ا راضي:  ا راضي الزراعية
والحظائر وملحقاتها،  المتناثرة،ا بنية الزراعية 

وا راضي ةير المزروعة بشكل دائم، مثل 
والممرات الزراعية،  المزروعة،الرقع ةير 

 ECEاف والقنوات والبروزات وا كت

من قبل  بغير وجه حق  ، والمستغلة((1986
 .االحتالل ارسرائيلي للةراض الزراعية

It refers to the major classes of land 

use on agricultural holdings. For 

classification purposes, the "gross 

area" is surveyed for each class. 

Agricultural land includes land with 

scattered farm buildings, yards and 

their annexes, permanently 

uncultivated land, such as 

uncultivated patches, banks 

footpaths, ditches, headlands and 

shoulders (ECE 1986), which 

utilized  unjustly by the Israeli 

occupation for agriculture purposes. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

هــــي عبــــارة عــــن ا راضــــي التــــي تشــــغلها مبــــان   Residential land ا راضي السكنية 5032403
ســــــكنية أو مســــــتخدمة بشــــــكل أساســــــي للســــــكن 
بصـرف النظــر عمـا  إذا كانــت مأهولـة فعــال  أو 

وتشــــمل هــــذه ا راضــــي  . فارةــــة بشــــكل مصقــــت
الحــــــــــدائق الخاصــــــــــة والمســــــــــاحات الخضــــــــــراء 
الصـغيرة المحيطــة بهــا، والتـي يســتخدمها ســكان 

 ،كمــا تشــمل مواقــف الســيارات  .المبــاني القريبــة
والمالعـــــــب الصـــــــغيرة المخصصـــــــة الســـــــتخدام 

 .السكان المحليين

Land occupied by residential units 

or mainly used for residential 

purposes, regardless of their 

occupancy (inhabited, empty, 

temporarily empty). These lands 

include private gardens and small 

green areas surrounding them, used 

by inhabitants of nearby buildings. 

They also include car parking and 

play areas serving local inhabitants.      

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارلبرنامب ا وروبي ا: ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

 ا راضي الصناعية 5032411
 

Industrial land  وهـــــي عبـــــارة عـــــن ا راضـــــي المســـــتغلة بشـــــكل
أساســي فــي النشــاطات الصــناعية بمــا فــي ذلــ  
ا راضــي المســتغلة لخدمــة هــذه النشــاطات مثــل 

المواقـــــف، أمـــــاكن التخـــــزين .  الطــــرق الخاصـــــة
وتشــمل أيضـــا  ا راضـــي .  والمكاتــب ومـــا شـــابه

المستخدمة مـن قبـل المصسسـات التـي تعمـل فـي 
ارنشـــــــاءات ويســـــــتثنى منهـــــــا منـــــــاطق المـــــــوانئ 
والمخـــــــازن التابعــــــــة لهـــــــا والمســــــــاحات التابعــــــــة 

والمرافـــق  والمقـــالع وأراضـــي المحـــاجر والمنـــاجم
 .التابعة لها

Land mainly used for industrial 

activities, including the land used to 

serve such activity such as special 

roads, parking areas, warehouses, 

offices and the like. They also 

include the land used by 

construction institutions and 

excludes ports, their warehouses, 

and other subsidiary areas. Come 

under this classification, land of 

quarries, mines and their auxiliary 

areas. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / ، تشرين ثانيالفلسطينية

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

إلـــــى ا راضـــــي المقـــــام عليهـــــا  يشـــــيرمصـــــطلح  Built-up Land المبنية ا راضي 2035105
بيــوت، وطــرق، ومنــاجم، ومحــاجر، وةيرهــا مــن 

ــــــ  المســــــاحات الخاصــــــة  المرافــــــق بمــــــا فــــــي ذل
أيضــــــــا  أنــــــــوا   ويشــــــــمل.  با نشــــــــطة البشــــــــرية

ةيـــر المقـــام ) المكشـــوفةمحـــدودة مـــن ا راضـــي 
، والمرتبطــــــة بشـــــــكل كبيــــــر مـــــــع (عليهــــــا أبنيـــــــة

النفايـــات، ا راضـــي  كمكبـــاتا نشـــطة الســـابقة 
هجورة في المناطق المأهولة، وأماكن الخـردة الم

 ويســتثنى.  البلديـة والحـدائق وةيرهـا والمنتزهـات
مــن ذلــ  ا راضــي المشــغولة بالمبــاني الزراعيــة 

ويشمل هذا النـو   وملحقاتها،المبعثرة والحظائر 
ا راضي التابعة للقرى المغلقة وا ماكن الريفية 

 .المشابهة

It is the land under houses, roads, 

mines and quarries and any other 

facilities, including their auxiliary 

spaces, deliberately installed for the 

pursuit of human activities.  

Included are also certain types of 

open land (non-built-up land), 

which are closely related to those 

activities, such as waste tips, 

derelict land in built–up area, 

junkyards, city parks and gardens, 

etc.  Land occupied by scattered 

farm buildings, yards and their 

annexes is excluded.  Land under 

closed villages or similar rural 

localities are included. 

ف ارحصائي الستعماالت التصني
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

المبنية في  ا راضي 2035106
 االستعماريةالمواقع 

Built –Up land in 

Occupation Sites 
البنـــــاء،  منـــــاطق تشـــــملهـــــي المســـــاحات التـــــي 

ومرافق الخدمات، والحدائق العامة، والمساحات 
التجريف التـي تـتم  ومناطقالمكشوفة، والطرق، 

،  االســتعماريةعليهــا أعمــال البنــاء فــي المواقــع 
المخصصــــة للبنــــاء حســــب  ا راضــــيوال تعنــــي 
الهيكلـي للموقـع المحتـل، أو ا راضـي  المخطـط
 .لضمها للموقع المحتل صودرتالتي 

It refers to all areas of human 

activity within a settlement 

including built- up areas, service 

facilities, public parks, squares, and 

roads. It excludes any land that is 

planned for construction according 

to the master plan of the occupation 

site or confiscated land to be 

annexed later to the occupation site. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5111 

PCBS, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

المحاصيل  أراضي 2035102
 الدائمة

Land Under 

Permanent Crops 
إلــــــى ا راضــــــي المســــــتغلة أو  يشــــــيرمصــــــطلح 

المزروعــة لفتـــرة زمنيــة طويلـــة، والتــي لـــيس مـــن 
أن تــتم زراعتهــا لعــدة ســنوات بعــد كــل  الضــرورة

المزروعـــة  ا رضحصـــاد، ويشـــمل هـــذا النـــو   
 كــــــــالورود،بالشــــــــجيرات التــــــــي تنبــــــــت ا زهــــــــار 

باســـتثناء أشـــجار )والياســـمين، وكـــذل  المشـــاتل 
" الغابــــــات"الغابــــــات التــــــي تصــــــنف تحــــــت بنــــــد 

مـــــــــن ا شـــــــــجار التـــــــــي نســـــــــتفيد مـــــــــن  وةيرهـــــــــا
والمراعــي  جالمــرو ، ويســتثنى مــن ذلــ  (أخشــابها
 .الدائمة

This signifies land used for crops 

occupying it for long periods of 

time and which do not have to be 

planted for several years after each 

harvest.  Land under trees and 

shrubs producing flowers, such as 

roses and jasmine is so classified, as 

are nurseries (except those for forest 

trees, which should be classified 

under forest and other wooded 

land).  Permanent meadows and 

pastures are excluded. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز 

نظام تصنيف استعماالت ا راضي 
 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

المحاصيل  أراضي 2035100
 المصقتة

Land Under 

Temporary Crops 
ا راضي المستخدمة لزراعـة محاصـيل  كل هي

والتـــي يجـــب . تقـــل دورة نموهـــا عـــن ســـنة واحـــدة
بــذرها أو زراعتهــا رنتــاج محصــول آخــر  إعــادة

 .بعد الحصد

It’s includes all land used for crops 

of less than one-year growing cycle, 

which must be newly sown or 

planted for further production after 

the harvest. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

ا راضي المستخدمة  2035101
في ا ةراض 

الترويحية وا راضي 
 المكشوفة ا خرى

 

Recreational and 

other open land 
المســتخدمة  ةــراض ترفيهيــة وتشــمل ا راضــي 

المالعــــب الرياضــــية، وقاعــــات الجمبــــاز،  مثــــل
والمالعـــــــــــب الكبيـــــــــــرة، والمتنزهـــــــــــات العامـــــــــــة، 
والمنــــاطق الخضــــراء، والشــــواطئ العامــــة وبــــر  
الســباحة، وأمـــاكن التخيـــيم، والمنـــاطق المســـتغلة 
بشــــــكل أساســــــي  ةــــــراض ســــــياحية، والبيــــــوت 

 ،والمقــــــابر ،شــــــاليهاتوالالمســــــتغلة لإلجــــــازات، 
وا راضــي المكشــوفة والتـــي هــي تحــت ارنشـــاء 

 . أو معدة لإلنشاء في المستقبل

This item relates to land used for 

purposes of recreation, e.g. sports 

fields, gymnasium, major 

playgrounds, major public parks 

and green areas, public beaches and 

swimming pools, camping sites, 

areas mainly occupied by facilities 

for tourism, secondary residences or 

vacation houses, hobby gardening, 

cemeteries, open land currently 

under construction or destined for 

future construction … etc. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

ا راضي المستخدمة  2035141
في الخدمات العامة 

باستثناء مرافق )
 تالنقل واالتصاال
 (والمرافق التقنية

 

Land used for public 

services (excluding 

transport, 

communication and 

technical 

infrastructure) 

وهــــي عبــــارة عــــن ا راضــــي المســــتخدمة بشــــكل 
رئيســــي للــــدوائر العامــــة ســــواء لخدمــــة أةــــراض 
الدولــة أو المحافظــة أو التجمــع مثــل المــدارس، 

دور العبـــــــــادة، وةيرهـــــــــا مـــــــــن و المستشـــــــــفيات، و 
الخــــــدمات االجتماعيــــــة والثقافيــــــة ســـــــواء كانــــــت 

و خاصـة بمـا فـي ذلـ  ا راضـي التـي حكومية أ
ــــــر مكملــــــة لهــــــا .  تخــــــدم هــــــذه النشــــــاطات وتعتب

ويســــتثنى منهــــا ا راضــــي المســــتخدمة لتقنيــــات 
ــــــــــــــة وا راضــــــــــــــي المســــــــــــــتخدمة  البنيــــــــــــــة التحتي

 .للمواصالت واالتصاالت

Land mainly used for public 

administration departments to fulfill 

the purposes of state, governorate or 

community; they include schools, 

hospitals, worship houses and other 

socio-cultural services, whether 

governmental or private, and the 

service area land that supports or 

complements such activities. 

Excluded from this definition, land 

used for infrastructure, 

transportation and 

telecommunication. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

ا راضي المستخدمة  2035144
في المحاجر وما 
 يتصل بها من مرافق

 

Land used for 

quarries and related 

facilities 

وتشـــــــمل ا راضــــــي المســــــتغلة فــــــي النشــــــاطات 
والمحـــاجر بمـــا فـــي الخاصـــة بالمقـــالع والمنـــاجم 

ةيـر )ذل  المحاجر والمناجم والمقالع المتروكة 
 (.المستعملة

Land used in connection with 

mining and quarrying activities, 

including abandoned mines and 

quarries (not in use). 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عد عن ب
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

ا راضي المستخدمة  2035145
 في المرافق التقنية

 

Land used for 

technical  

infrastructure 

وتشــــــــــمل ا راضــــــــــي المســــــــــتخدمة لتجهيــــــــــزات 
وتمديدات تقنيـة لخدمـة نشـاطات مختلفـة كتوليـد 

وتــــوفير وتوزيــــع  ،معالجــــة النفايــــاتو الكهربــــاء، 
تجميــــع ومعالجــــة المخلفــــات الســــائلة، و الميــــاه، 

وكـــذل  المبـــاني والمكاتـــب التـــي تخـــدم فـــي هـــذا 
بارضـــــافة إلـــــى المســـــاحات الفارةـــــة .  المجـــــال

 .  التي تحتاجها هذه الخدمات

This item covers land used for 

technical installations that serve the 

generation and transmission of 

electricity, the treatment and 

disposal of wastes, supply and 

distribution of water, collection and 

treatment of waste-water and 

related activities. Included is also 

the land used for related offices and 

other service buildings and 

installations, as well as any space 

needed, according to national 

practices, for the operation of such 

technical infrastructure. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / ن ثانيالفلسطينية، تشري

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

ا راضي المستخدمة  2035143
في النقل 
 تواالتصاال

 

Land Used for 

transport and 

communication 

 

السـك  الحديديـة وهي ا راضي المستخدمة فـي 
العامـــــة والخاصـــــة التجاريـــــة، والطـــــرق العامـــــة، 
وا راضــــــــــي المســــــــــتخدمة لخطــــــــــوط ا نابيــــــــــب 
الســـطحية المخصصـــة لنقـــل الوقـــود وةيـــره مـــن 
المنتجـــات، والمطـــارات، وا راضـــي المســـتخدمة 

ــــــــــب أنظمــــــــــة االتصــــــــــاالت،    .وةيرهــــــــــا…لتركي
وتشــــمل أيضــــا  ا راضــــي المقــــام عليهــــا مكاتــــب 

كالمحطـــــات، ومبـــــاني  خاصـــــة بـــــأةراض النقـــــل
المطـــــــارات، وأمـــــــاكن تخـــــــزين المعـــــــدات وورش 
الصـــــيانة والتصـــــليح، والمســـــاحات المخصصـــــة 
ــــى طــــول  للرصــــفة، والمنحــــدرات الخضــــراء عل
خطـــوط الســـك  الحديديـــة وحـــواجز الـــريح علـــى 
طــــــــول الطــــــــرق، ومنــــــــاطق الضوضــــــــاء حـــــــــول 
المطــــارات جنبــــا  إلــــى جنــــب مــــع أيــــة مســــاحات 

 . ا خطوط المياهويستثنى منه.  ضرورية أخرى

Land used for public and 

commercial private railways and 

public roads and land used for 

surface pipelines transferring fuel 

and other byproducts. They include 

airports and the land used to install 

telecommunication systems; it 

covers as well land with special 

offices used for transportation 

including stations, airport buildings, 

warehouses of equipment, 

maintenance and repair workshops, 

sidewalks, green slopes along the 

railway, wind breakers along the 

road and noise area around the 

airports in addition to any other 

areas necessary for their services. 

Excluded from this definition water 

pipelines. 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

ضي نظام تصنيف استعماالت ا را
 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

 المصادرة ا راضي 2035141

 عسكري ا المغلقة أو
Confiscated and 

Military Closed Area 

 

هي تل  ا راضي الخاصة بالفلسطينيين، والتي 
ال يـــتم اســـتغاللها بســـبب صـــدور أمـــر عســـكري 

بمصادرتها، أو بارعالن عنهـا منطقـة  إسرائيلي
 .مغلقة على الفلسطينيين عسكرية

Land that belongs to Palestinians 

and could not be cultivated because 

it was confiscated or closed by 

military law. 

 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5115 

PCBS, 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

االنتشار الجغرافي  2035142
 للضفة الغربية

Geographical 

Dispersion of the 

West Bank 

تقسم الضفة الغربية بموجب هذا التصـنيف إلـى 
القطـــــــا  الشـــــــرقي، والقطـــــــا  :  أربـــــــع منـــــــاطق

 .  الجبلي، وقطا  التالل الغربية والقدس الكبرى
ولكــــــل منطقـــــــة خـــــــواج متشـــــــابهة مـــــــن حيـــــــت 
الطوبوةرافيــــــا، ومــــــدى القــــــرب مــــــن التجمعــــــات 
الفلســـطينية، والطـــرق الرئيســـية، والبنيـــة التحتيـــة 

ة الســـــكانية، والبعـــــد عـــــن االقتصـــــادية، والتركيبـــــ
 .الخط ا خضر، وخواج أخرى متشابهة

This classification divides the West 

Bank into four areas (strips): the 

mountain strip, the western hills 

strip, and greater Jerusalem strip.   

Each area includes settlements that 

share certain similarities in terms of 

topography, proximity to 

Palestinian communities and main 

roads, economic infrastructure, the 

composition of the population, 

distance from the Green Line, and 

other similarities. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5115 

PCBS, 2002 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

أو شــبه عســكري، لــم يــتم إقــرار  مــدني بنــاءهــو  Outpost االستعمارية البصرة 2035146
إنشائه من قبل السلطات ارسـرائيلية، وةالبـا مـا 

ارقــــرار فيمــــا بعــــد، وذلــــ  باختيــــار توقيــــت  يــــتم
هـذا التعريـف يتضـح أن  ومـن.  سياسي مناسب

تتحــول إلــى مســتعمرة أو  قــدالبــصرة االســتعمارية 
 .معسكر

It is a civil or semi military 

building, which is not recognized 

by Israeli authority. However, the 

recognition would come later at the 

politically correct moment. 

Henceforth, an outpost may become 

a settlement or a military base. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5115 

PCBS, 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

ـــــق هـــــو Agricultural Road الزراعي الطريق 2035142 ـــــا  فـــــي العـــــادة،  الطري ـــــذي يكـــــون ترابي ال
ويســــــــتخدم  ةــــــــراض زراعيــــــــة، مثــــــــل تســــــــهيل 

ا راضـــــــي وربطهـــــــا مـــــــع  استصـــــــالتعمليـــــــات 
 .القرى

It is usually unpaved road, and used 

for agricultural purposes, e.g. 

facilitating land reclamation and 

connecting villages with each other. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5111 

PCBS, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

        الـذي يوصـل مـا بـين طريـق رئيسـي الطريق هو Access Road المدخل الطريق 2035140
 .ونقطة معينة داخل التجمع( أو طريق إقليمي)

It is a road leading from a main or 

regional road to a certain point 

within a locality. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5111 

PCBS,2004 

 استعماالت 20
 ا راضي

قطا  التالل  2035141
الغربية للضفة 

 الغربية

The Western Hills 

Strip of the West 

Bank 

 

يتضـــــــمن المنحـــــــدرات الغربيـــــــة لجبـــــــال الضـــــــفة 
 .الغربية، ويمتد ةربا حتى الخط ا خضر

Includes the western slopes of the 

mountain range, and extends to the 

Green Line to the west. 

 

 

قضم ا راضي، سياسة اسرائيل  "بيتسيلم"
االستيطانية في الضفة الغربية، القدس، 

 8008آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

القطا  الجبلي  2035151
 للضفة الغربية

The Mountain Strip 

of the West Bank 
يتضمن المنطقة الواقعة على قمة جبـال الضـفة 
الغربيـــة أو حولهـــا، وتعـــرف هـــذه المنطقـــة بخـــط 

 .قمم الجبالتوزيع المياه أو منطقة 

The area on or adjacent to the peaks 

of the mountain range. This area is 

also known as the watershed line or 

the mountain-peak area. 

قضم ا راضي، سياسة اسرائيل  "بيتسيلم"
االستيطانية في الضفة الغربية، القدس، 

 8008آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

القطا  الشرقي  2035154
 للضفة الغربية

The Eastern Strip of 

the West Bank 
يتضــــمن منطقــــة وادي ا ردن وشــــواطئ البحــــر 

، إضــــافة إلــــى (خــــارج الخــــط ا خضــــر)الميــــت 
لجبــال الضــفة الغربيــة التــي المنحــدرات الشــرقية 

 .تشطرها طوليا من الشمال إلى الجنوب

 
 
 
 

 

Includes the Jordan Valley area and 

the shores of the Dead Sea (outside 

the Green Line), as well as the 

eastern slopes of the mountain 

range that divides the entire West 

Bank from north to south. 

قضم ا راضي، سياسة اسرائيل  "بيتسيلم"
االستيطانية في الضفة الغربية، القدس، 

 8008آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

 Greater Jerusalem قطا  القدس الكبرى 2035155

Strip  
تمتــــد هــــذه المنطقــــة ضــــمن مــــدى واســــع حــــول 
القـــدس الغربيـــة، وبـــالرةم مـــن وقـــو  معظـــم هـــذا 
 القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ضــمن القطـــا   -بــالمعنى الجغرافــي البحـــت  –
الجبلــي، إال انــه يمتلــ  خصــائج فريــدة تحتــاج 

 .إلى معالجة مستقلة

This area extends across a wide 

radius around West Jerusalem. 

Although in purely geographical 

terms this area lies mainly in the 

Mountain Strip, it has unique 

characteristics that demand separate 

attention. 

قضم ا راضي، سياسة اسرائيل  "بيتسيلم"
االستيطانية في الضفة الغربية، القدس، 

 8008آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

يكـــــــون فيهـــــــا ارنتـــــــاج،  ريفيـــــــة مســـــــتعمرةهـــــــي  Kibbutz كيبوتس 2035153
 (.تعاوني)والتسويق، واالستهال  مشتر  

It’s collective rural settlement with 

cooperative production, marketing, 

and consumption. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 Its an administrative authority .مستعمراتإدارية تشمل عدة  سلطةهو  Regional Council ارقليمي المجلس 2035151

representing a number of 

settlements. 

قضم ا راضي، سياسة اسرائيل  "بيتسيلم"
االستيطانية في الضفة الغربية، القدس، 

 8008آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

المستعمرين في الضفة الغربية  يمثل مجلسهو  Yesha Council يشع مجلس 2035152
باسـتثناء ذلـ  الجـزء مـن محافظـة القـدس والـذي 

للضـــــفة ضـــــمته إســـــرائيل عنـــــوة بعيـــــد احتاللهـــــا 
يتبع مجلس يشع عـدة . 7711الغربية في عام 

 .سلطات تسمى مجالس إقليمية

It refers to the council that 

represents settlers in the West Bank 

except that part of Jerusalem which 

was forcefully Annexed by Israel 

following its occupation of the West 

Bank in 1967. Yesha is also the 

representing body of a number of 

regional councils. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
5115 

PCBS, 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

ا رض أو الميــاه الســاحلية أو  مــن مســاحةهــي  Natural Reserves الطبيعية المحميات 2035156
الداخليــــة تتميــــز بوجــــود كائنــــات حيــــة نباتيــــة أو 

بريــة أو بحريــة أو ظــواهر طبيعيــة ذات  حيوانيــة
 جماليــــة،قيمــــة ثقافيــــة أو علميــــة أو ســــياحية أو 

يــــــتم حصـــــــرها وعزلهـــــــا لغـــــــرض حمايتهـــــــا مـــــــن 
 .ارنسانالتأثيرات والعوامل الخارجية وخاصة 

It’s the area of land, coastal or 

internal water.  Characterized by the 

presence of wild animals and plants.  

or natural phenomena with cultural, 

scientific, touristic or fineness 

worth,  Which is delineated and 

isolated for purposes of protection 

from effects of external factors and 

threats. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
، 7771االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11السلسلة واو، العدد   

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 series F, NO. 67 
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 استعماالت 20
 ا راضي

المراعي والمروج  2035152
 (بور دائم)الدائمة 

 
 
 

 

Land Under 

Permanent Pastures 

and Meadows 

 

أي )يقصــد بهــا ا راضــي المســتغلة بشــكل دائـــم 
لزراعـــــــة محاصـــــــيل ( ســـــــنوات فـــــــأكثر 2لمـــــــدة 

وينبغــــي تصــــنيف المــــروج   .ا عــــالف العشــــبية
ـــــــي تنمـــــــو بهـــــــا أشـــــــجار  الدائمـــــــة والمراعـــــــي الت
وشجيرات تحت هذا البنـد فقـط إذا كانـت زراعـة 
.  أعشــــاب ا عــــالف تشــــكل أهــــم االســــتخدامات

ــــادة إنتاجيــــة  ومــــن الممكــــن اتخــــاذ إجــــراءات لزي
ة، من خالل استخدام ا سمد)وخصوبة ا رض 

 (.وقج العشب أو الرعي المنظم
 

This means land used permanently 

(i.e., for five years or more) for 

herbaceous forage crops.  

Permanent meadows and pastures 

on which trees and shrubs are 

grown should be recorded under 

this heading only if the growing of 

forage crops is the most important 

use of the area. 

 

التصنيف ارحصائي الستعماالت 
 لالستشعارالبرنامب ا وروبي : ا راضي

 بتصرف +(.4113)عن بعد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استعماالت ا راضي 

 5111نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

ـــــرف مســـــتعمرةهـــــي  A Settlement  المستعمرة 2035150 ـــــل ســـــلطة  معت بهـــــا مـــــن قب
االحــــــتالل ارســــــرائيلي، بحيــــــت تنطبــــــق عليهــــــا 

مكتــــــب ارحصــــــاء ويعــــــرف  ،"التجمــــــع"شــــــروط 
ــــــــ ى النحــــــــو المركــــــــزي ارســــــــرائيلي التجمــــــــع عل

ـــــــم، ضـــــــمن :التـــــــالي مكـــــــان مـــــــأهول بشـــــــكل دائ
شخج  80ةالبا ما يسكنه . 7:المعايير التالية

لــيس مشــموال . 2لــه إدارة ذاتيــة    . 8 أكثــرأو 
تــم إقــرار . 2. آخــرســمية لتجمــع مــع الحــدود الر 
ذلــ  المســتعمرات  إلــىيضــاف  .تأسيســه رســميا

منطقـة )وا حيـاء اليهوديـة الموجـودة فـي القـدس 
J1.) 

A settlement, which is considered 

by the Israeli occupation as legal 

settlement and meets locality 

conditions. The Israeli Central 

Bureau of Statistics defines a 

locality as follows: An inhabited 

place according to the following 

criteria: 1. Mainly has 20 or more 

inhabitants. 2. Self-ruled. 3. Not 

included in the formal borders of 

another locality. 4. Formally 

recognized.  In addition to the 

settlements and Jewish 

neighborhoods; located in 

Jerusalem (J1). 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

إقامة  مستعمرة 2035151
 منتظمة

Institutional 

Settlement 
صــفات التجمــع الســكاني، وال  لهــا مصسســةهــي 

تقــــع ضــــمن الحــــدود ارداريــــة المنتظمــــة لتجمــــع 
 .آخر

It’s an institution, which has the 

characteristics of a settlement but is 

not within the administrative 

boundaries of another settlement. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
رير تعداد السكان سلسلة تقا. 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 
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رمز 
 الموضوع  المجال

 رمز
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

نســمة  8000هــي مســتعمرة يبلــغ عــدد ســكانها  Urban Settlement الحضرية المستعمرة 5032431
أو أكثـــــر، أو أي مســــــتعمرة تقـــــع داخــــــل حــــــدود 

بغــــض النظــــر عــــن عــــدد ( J1)منطقــــة القــــدس 
 .السكان فيها

It’s a settlement has 2000 or more 

inhabitants, beside those settlements 

located inside Jerusalem  area (J1), 

which classified as urban 

settlements regardless the number 

of population. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

هـــــي مســــــتعمرة يقــــــل عــــــدد الســــــكان فيهــــــا عــــــن  Rural Settlement الريفية المستعمرة 5032434
المســـــــــتعمرات نســـــــــمة، ويشـــــــــمل ذلـــــــــ   8000
ويســتثنى مــن ذلــ  المســتعمرات التــي . الزراعيــة

نســمة والتــي تقــع  8000يقــل عــدد ســكانها عــن 
حيـــــــت ( J1)داخــــــل حـــــــدود منطقـــــــة القـــــــدس   

 .تصنف على أنها مستعمرات حضرية

It’s a settlement has less than 2,000 

inhabitants, also includes 

agricultural localities. excluding 

settlements located inside Jerusalem  

area (J1), which classified as urban 

settlements regardless the number 

of population. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 Communal جماعية مستعمرة 5032435

Settlement 
يــتم إدارتهــا بصــفة هيئــة تعاونيــة،  مســتعمرةهــي 

وال يملـــ  ســـكانها الحـــق فـــي زراعـــة ا راضـــي، 
ارنتـاج، )تحديـد مـدى النشـاطات التعاونيـة  ويـتم

  (واالجتماعيـــةواالســـتهال ، والنشـــاطات البلديـــة 
 .من قبل السكان

It’s a settlement organized as a 

cooperative association, which has 

no right to farmland and its 

members determine the extents of 

its cooperative activities concerning 

production, consumption, 

municipal, and social activities. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
تقارير تعداد السكان سلسلة . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 Other Rural ريفية أخرى مستعمرة 5032433

Settlement 
يقـل عـدد السـكان فيهـا عـن  التـي المستعمرةهي 

نسمة، وةيـر مـذكورة فـي أي مـن أنـوا   8000
 .أعالهالمستعمرات 

It’s a settlement has less than 2,000 

inhabitants and not found in any 

type of the settlements above. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

االرتفا  عن  معدل 5032431
سطح البحر 

 (با متار)

Average altitude 

(Meters) 
االرتفـــا  عـــن ســـطح البحـــر، مقاســـا  معـــدل هـــو

 .للسكان الرئيسينسبة إلى موقع التمركز 

It’s the average height of land 

above the level of the sea in relation 

to main population center. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استعماالت 20
 ا راضي

يــــتم إدارتهــــا بصــــفة هيئــــة  ريفيــــة مســــتعمرةهــــي  Moshav موشاف 5032432
ــــــة، ويملــــــ  ســــــكانها الحــــــق فــــــي زراعــــــة  تعاوني

مـــــــــــن قبـــــــــــل إدارة أرض  المصـــــــــــنفةا راضــــــــــي 
 ويتكـــون.  إســـرائيل، علـــى أنهـــا أراضـــي زراعيـــة

 أســر،هـذا النــو  مــن المســتعمرات مــن مجموعــة 
 ويــدار.  كـل منهــا تمثــل وحـدة مســتقلة اقتصــاديا

م جزء من ارنتاج مـن قبـل الهيئـة التعاونيـة، ويـت
 .السكان قبلتحديد هذا الجزء من 

It’s a rural settlement organized as a 

cooperative association, which has 

the right to agricultural farmland (as 

defined by the Israel Lands 

Administration). These settlements 

consist of family units, each of 

which is an independent economic 

entity. Part of the production and 

economic administration of the 

moshav is handled by the 

cooperative association, and the 

residents determine the degree of 

cooperation. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772

الخصائج  –قائمة التجمعات  :المساكنو 
، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

يكون فيها ارنتاج والتسـويق  ريفية مستعمرةهي  Collective Moshav جماعي موشاف 5032436
 .، واالستهال  خاج(تعاوني)مشتر  

It’s a collective rural settlement 

where production and marketing are 

cooperative and consumption is 

private. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تعداد السكان . 7772
الخصائج  –قائمة التجمعات  :والمساكن

، نشرة 7772-7722الجغرافية والسكان 
 .القدس 2

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

هـــــــــــو موقـــــــــــع يشـــــــــــمل المســـــــــــتعمرات والبــــــــــــصر  Occupation Site االستعماري الموقع 5032432
االســـــــتعمارية والمســـــــتعمرات العســـــــكرية وشـــــــبه 

والمنـــــــاطق العســـــــكرية والمســـــــتعمرات الزراعيـــــــة 
الصــــــــــناعية، وال يشــــــــــمل معســــــــــكرات الجــــــــــيش 

 .ارسرائيلي

It’s a site include Settlements, 

outposts, military settlements, semi-

military settlements, agricultural 

settlements, and industrial areas. 

However, the concept does not 

include Israeli army bases. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  ازالجه
5115 

PCBS, 2002 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Agriculture  Terms 6115: رمز الموضوع                                 مصطلحات الزراعة
هــي تلــ  ا بــار التــي يــتم حفرهــا للوصــول إلــى  Artesian Wells ا بار االرتوازية 5111411 الزراعة 51

الميــــاه الجوفيــــة، مــــن أجــــل ضــــخها واســــتغاللها 
كمصدر من مصادر المياه للةـراض المتعـددة 

 .من ري أو شرب

Those wells are being dug to reach 

the ground water, for pumped and 

exploited as a source of water for 

multiple purposes of drinking or 

irrigation. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

جمع مياه آبار  5111414 الزراعة 51
 ا مطار

Rain Water 

Harvesting Cisterns 
هـــي ا بـــار التـــي يـــتم حفرهـــا وتبطينهـــا بغـــرض 

 .تجميع وتخزين مياه ا مطار فيها
Wells are being dug and lined the 

purpose of collecting and storing 

rainwater them. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

عصر الزيتون  أجرة 5111415 الزراعة 51
 (الرد)

Pressing Fees مــــا تحصـــل عليــــه المعصـــرة نظيــــر  مقـــدار هـــي
عمليــــة الــــدرس للزيتــــون، أو هــــي النســــبة التـــــي 

مـــــن ارنتـــــاج الكلـــــي مـــــن زيـــــت  عليهـــــاتحصــــل 
 .الزيتون سواء كان مقدرا  بالزيت أو النقد

The payment paid by clients for 

pressing the olives. It is either in 

cash or in kind as a fixed proportion 

of extracted oils. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

ا راضي المزروعة  5111413 الزراعة 51
 الحرجية با شجار

 

Cultivated Woodland عــــن ا راضــــي المســــتخدمة بشــــكل  عبــــارة وهــــي
للشـــــجار ( لمـــــدة خمـــــس ســـــنوات فـــــأكثر)دائـــــم 

 ينمــوالمراعــي الدائمــة والتــي  وتعتبــر.  الحرجيــة
فيهــا أشــجار أو شــجيرات، ضــمن هــذا الصــنف 

الموجودة هـي  الغاباتفقط إذا ما كانت أشجار 
وتســــــــتخدم  .االســــــــتعمال ا هــــــــم فــــــــي المنطقــــــــة
بـــة وتحســـين  ةــراض بيئيـــة ولمنـــع انجـــراف التر 

ومـــــن ا مثلـــــة   .خواصـــــها أو كمصـــــدات ريـــــات
كينيـــا، والســـريس، والالصـــنوبر، علـــى ا شـــجار 

 .سرو، والخروبوالبلوط، وال

Includes land used permanently (for 

five years or more) to grow forest.  

Permanent meadows and pastures 

on which trees and shrubs are 

grown should be recorded under 

this heading only if the growing of 

forest trees is the most important 

use of the area and it is used as a 

source for wood or to protect land 

from erosion, such as pine, oak, 

cypress, and carob. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلة تطور االحصاءات سل

8070العالمي للتعداد الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ا راضي المزروعة  5111411 الزراعة 51
تحت الغطاء 

زراعة )الحمائي 
 (محمية

Cropped Land                               

Under Protective 

Cover 

 

الدائمــــة مــــع  ارنشــــاءاتالزراعــــات تحــــت  هــــي
ةيرهــــا مــــن  أوالزجــــاج، البالســــتي   مــــنســــقف 

حماية المحاصيل   ةراضالمواد التي تستخدم 
، وا مـــــــراضالجويـــــــة وا فـــــــات  ا حـــــــوالضـــــــد 
أن تستخدم مثـل هـذه ارنشـاءات لزراعـة ويمكن 

ــــــة  وهــــــذه المنشــــــات . دائمــــــة أومحاصــــــيل مصقت
أمـــا الحمايـــة .  معروفـــة باســـم البيـــوت الزجاجيـــة

قصــــيرة ا جــــل، مثــــل البالســــتي  للحمايــــة ضــــد 
الصــــــقيع، والشــــــبا  للوقايــــــة مــــــن الحشــــــرات أو 
الحيوانات ا خرى، والمشاتل ال ينبغي أن تدرج 

 . ضمن الزراعة المحمية

Land under a permanent structure 

with a roof of glass, plastic or other 

material used for protecting crops 

against the weather, pests, or 

diseases. Such structures may be 

used for growing temporary or 

permanent crops. 
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 مزروعةأرض   5111412 الزراعة 51
 المحاصيل الدائمةب

Area under 

Permanent Crops 
وهـــي مســـاحة مـــن ا رض مزروعـــة بمحاصـــيل 

بعــد كــل موســم دائمـة ال تحتــاج رعــادة زراعتهــا 
والتــي تعمــر لعــدة  ا شــجار المثمــرةمثــل  قطــاف
أشــجار و ذلــ  أشــجار الزيتــون،  لاومثــ  .ســنوات
 .ال …اللوزيات

This is an area devoted to fruit trees 

that does not need to be replanted 

annually, or an area used for 

horticulture i.e., scattered and in 

association with other crops (inter-

cropped). 

 

اللجنة االقتصادية  تصنيف نظام
الجهاز  بتصرف  ،8002، ا وروبية

  .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

Economic Commission classification 

System for Europe (ECE), 2005, 

Adapted from PCBS 

 

الزراعة  ارض 5111416 الزراعة 51
المصقتة المكشوفة 

 والمحمية

Land Under 

Temporary Crops 
كل ا راضي المستخدمة لزراعـة محاصـيل تقـل 

 إعـادةوالتـي يجـب   .دورة نموها عن سنة واحدة
خــــر بعــــد آبــــذرها أو زراعتهــــا رنتــــاج محصــــول 

الحصاد ويمكن أن تكـون هـذه الزراعـة مكشـوفة 
أو مغطــــــــــاة بغطــــــــــاء واقــــــــــي مــــــــــن الزجــــــــــاج أو 
ــــــ  بهــــــدف  البالســــــتي  أو أي مــــــادة أخــــــرى وذل

ومثــال .  النباتــات مــن العوامــل الخارجيــةحمايــة 
ــــــــــوت  ذلــــــــــ  زراعــــــــــة الخضــــــــــراوات تحــــــــــت البي

، وزراعــــــة المحاصــــــيل البالســــــتيكية أو ا نفــــــاق
 .الحقلية

This includes all land used for crops 

of less than one-year growing cycle, 

which must be newly sown or 

planted for further production after 

the harvest. 

اللجنة االقتصادية  تصنيف نظام
الجهاز  بتصرف  ،8002، ا وروبية

  .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

Economic Commission classification 

System for Europe (ECE), 2005, 

Adapted from PCBS 
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 المحاصيل أرض 2140102 الزراعة 51

 المحمية 
Area of Protected 

Crops 
وهـي ا رض المغطــاة بغطــاء واقـي مــن الزجــاج 
 أو البالســـتي  أو أيـــة مـــادة أخـــرى وذلـــ  بهـــدف

مــــن العوامــــل  تهـــاحمايو  زيـــادة إنتاجيــــة النباتــــات
 .الخارجية وتقلباتها

Is the use of various plastic covers 

(houses or tunnels) or glass houses 

to increase the productivity of 

plants and to avoid drop in 

temperatures and fluctuations of 

day and night temperatures and 

hence the risks associated with that. 

Plastic-culture is used in many 

instances for off-season production, 

i.e. production of certain crops 

earlier than normal. 
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 ونإزالة القر  2140108 الزراعة 51

 
Dehorn 

 
تقليـل الحيـز  بهـدف إزالة القرون يتم فيها عملية

، لكــل حيــوان ســواء فــي الحظــائر أو أثنــاء النقــل
 تقليـــل حــــدوت الحـــوادت بــــين الحيوانـــات وبــــينو 

وتـــتم ازالـــة القـــرون بعـــد   .وارنســـان الحيوانـــات 
 الوالدة بعدة أيام حتى ال تنمو

Removal of horns to reduce the 

space required per animal, whether 

in barns or during transport, and 

reduce the incidence of accidents 

between animals themselves and 

between them and humans. The 

horns are removed a few days after 

birth to prevent growth 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 

 Management Method أسلوب إدارة الحيازة 5111409 الزراعة 51

of the Agricultural 

Holding 

وهـــي ا ســـلوب الـــذي يـــتم مـــن خاللـــه ارشـــراف 
اليومي على الحيازة الزراعية بمـا يشـمل العمـال 
والــري والتســميد، وةيرهــا مــن ا مــور وقــد يكــون 
بواســطة الحــائز نفســه، أو مــدير بــاجر، أو أحــد 

 أفراد ا سرة

A method which is used for daily 

supervision of agricultural holdings, 

including workers, irrigation, 

fertilization, etc, which are holder 

himself, paid manager or member 

of the holders family. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هــــي امــــا مــــواد معدنيــــة او عضــــوية طبيعيــــة او  Fertilizer ا سمدة 5111440 الزراعة 51
مصــنعة وتســتخدم علــى كــل مــن التربــة، و ميــاه 
الري او وسيط الزراعة المائية، المـداد النباتـات 
.  بـــــــالمواد الغذائيــــــــة او لتعزيـــــــز نمــــــــو النباتــــــــات

ومصـــطلح اســـمدة ينطبـــق عـــادة علـــى مصــــادر 
علـى % 2المغذيات النباتية والتي تحتـوي علـى 

المغـذيات الرئيسـية الــثالت   االقـل مـن مـزيب مـن
(N2P2, O5 and K2O) 

Are mineral or organic substances, 

natural or manufactured, which are 

applicd to soil, irrigation water or 

ahydroponic medium, to supply 

plants with nutrients or to enhance 

plant growth. The term “tertilizer” 

normally applies to sources of plant 

nutrients which contain at least 5% 

of acombination of tha three 

primary nutrients (N2P2, O5 and 

K2O) 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

         



 

416 

 

رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هي االسمدة التي تم تجهيزها من المواد النباتية  Organic Fertilizers عضويةأسمدة  5111441 الزراعة 51
أو المـــــــــــواد ةيـــــــــــر /او الحيوانيــــــــــة المعالجـــــــــــة و

( مثــل الجبــر، الصــخر او الفوســفات)المعالجــة 
ـــــى أقـــــل مـــــن  ـــــوي عل مـــــن المغـــــذيات % 2وتحت

وتشــمل االســمدة العضــوية   .النباتيــة مجتمعــة
ام ذات االصــــل الحيــــواني مثــــل مســــحوق العظــــ

 .والسم  والجلود والدم

Fertilizers prepared from processed 

plant or animal material and/or 

unprocessed mineral materials (such 

as lime, rock or phosphate ) 

containing at least 5% of combined 

plant nutrients. Organic fertilizers 

include some organic material of 

animal origin, such as bone meal, 

fish meal, leather meal and blood. 
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المـــــواد التـــــي يـــــتم تحضـــــيرها مـــــن المـــــواد ةيـــــر  Chemical Fertilizer أسمدة كيماوية 5111442 الزراعة 51
العضـــــــوية ويـــــــتم انتاجهـــــــا مـــــــن خـــــــالل عمليـــــــة 
التصنيع  وهذا يشمل التخصيب االلي والسـحق 
البســـيط او التحويــــل الكيميــــائي لوحــــدة او اكثــــر 

وتحتوي على عناصـر ةذائيـة . المواد الخاممن 
أساسية لنمو النبات، وتشمل ا سـمدة ا زوتيـة، 
وا ســـــــــمدة الفوســـــــــفاتية، وا ســـــــــمدة البوتاســـــــــية 

 .وا سمدة الممزوجة والمركبة

Fertilizer prepared from inorganic 

materials manufactured through an 

industrial process. Manufacturing 

entaits mechanical enrichment, 

simple crushing, or more elaborate 

chemical transformation of one or 

more raw materials, and contains 

elements essential nutrients for 

plant growth, The nitrogenous 

fertilizer and phosphate fertilizers, 

and potassium fertilizers, mixed 

fertilizers and the vehicle. 
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أشجار دون سن  5111443 الزراعة 51
 (ةير مثمرة)ارنتاج 

Unbearing trees 

horticulture 

 

مســــــتديمة ال تحمــــــل ثمــــــار ا شــــــجرية محاصــــــيل 
بالفعل أو ةير منتجة بصورة أخرى بسبب عدم 

 .ارنتاجبلوةها عمر 

Non-bearing means not yet bearing 

(young plants) but also not anymore 

bearing (old and damaged plants). 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 ا صول النباتية 5111444 الزراعة 51
 المحسنة

Improved Asset أصـــول النباتـــات التـــي جـــرى لهـــا عمليـــات  هـــي
عـــــن طريـــــق التهجـــــين أو ةيـــــره  وراثـــــيتحســـــين 

رنتــاج أصــول لهــا صــفات وراثيــة مرةوبــة كــان 
للمــــراض أو مبكــــرة ارنتــــاج أو  مقاومــــةتكــــون 

ةزيرة ارنتاج للمحاصيل الحقلية والخضـراوات، 
شــــتال وا بصـــــال ا صــــول البــــذور وا  وتشــــمل
 .والدرنات

Are the origins of plants that have 

been of genetic improvement 

through hybridization or other 

assets to produce a desirable genetic 

qualities and used to be resistant to 

disease or early production or 

highly productive for crops and 

vegetables, and assets include 

seedlings, seeds and bulbs and 

tubers. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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ا الت والمعدات  5111445 الزراعة 51
 الزراعية

Machinery and 

Equipment 
 وا دواتوالمعــــــــــــدات  ا التجميــــــــــــع  تغطــــــــــــي

الزراعــــي،  ارنتــــاجكمــــدخالت فــــي  المســــتخدمة
اليدويـــــة  ا دواتوهـــــذا يشـــــمل كـــــل شـــــيء مـــــن 

المعقـــدة مثـــل  ا الت إلــى الفـــأسمثـــل  البســيطة
 .الحصادات

Covering all machinery, equipment 

and implements used as inputs to 

agricultural production, this 

includes every thing from simple 

hand tools, such as a hoe, to 

complex machinery such as 

acombined harvester.  
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 Epidemiological الوبائية ا مراض 5111446 الزراعة 51

Diseases 
متوقعــه لعــدد الةيـر الفجائيــة  وهـي تعنــي الزيـادة

، وهـــــــــذه الحـــــــــاالت المصـــــــــابة بمـــــــــرض معـــــــــين
ا وبئـــــة ا مـــــراض تـــــم  إدراجهـــــا لـــــدى منظمـــــة 
الحمى : العالمية على أنها أمراض وبائية ومنها

المالطيــة، والحمــى القالعيــة، والحمــى الفحميــة، 
 .وأنفلونزا الطيور، والنيوكسل، والجدري وةيرها

The sudden and unexpected 

increase in the number of cases of 

infections of diseases included in 

the World Organization for Animal 

Diseases, such as brucellosis, foot-

and-mouth disease, anthrax, bird 

flu, newcastle, pox, etc. 

 

www .fao.org/ Wairdocs 

/ILRI/x5436E /x5436e04.htm 

 

www .fao.org/ Wairdocs 

/ILRI/x5436E /x5436e04.htm 

 

أمهات الدجاج  5011447 الزراعة 51
 الالحم

 

Mothers of Broilers 

 
هــو الــدجاج الــذي يربــى رنتــاج بــيض مخصــب 
 لتفريخه في المفرخات رنتاج الصوج الالحم

It is Refers to the chicks kept to 

produce fertilized eggs for hatching 

and producing broiler chicks. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 رنتـــاجالحـــبش الالحـــم والتـــي تربـــى  إنـــاتوهـــي  Turkey Females الحبش الالحم إنات 5011418 الزراعة 51
-770اللحــــوم البيضــــاء فــــي مــــدة تتــــراوت مــــن 

ورات فـــي الســـنة دورتـــين ديـــوم وعـــدد الـــ 772
 .فقط

It is Refers to the female turkey 

kept to produce white meat, the 

period that extends from 110 to 115 

days not usually for more than two 

cycles per year. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

وعمل  إنتاج 5011419 الزراعة 51
 المعصرة

Gross Outputs قيمــة الســلع والخــدمات التــي تنتجهــا  عــن عبــارة
المعصــرة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة ويشــمل ذلــ  

 .  والخدمات المنتجة لالستخدام الذاتي السلع

Value of goods and services 

produced by the olive presses in a 

certain period of time including 

own-account goods and services. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

الفرنسية ا نفاق  5111450 الزراعة 51
 (العالية)

French Tunnels عـــن أقـــواس مـــن المواســـير الحديديـــة  عبـــارة هـــي
ــــــش ومرفــــــو  عليهــــــا بالســــــتي  ا 2-7قطرهــــــا  ن
م تقريبـا طوليـا،  2بين ا قـواس  والمسافةعلوي 

 20-20م وطولــه  70-1تشــكل نفقــا عرضــة 
م ويمكـــــــن  8-7.2حــــــوالي  النفــــــقوارتفــــــا    م

. من الحشـرات ا شتالاستخدام المنخل لحماية 
ـــــار  ويـــــزر  فيـــــه عـــــادة الباذنجـــــان والفلفـــــل والخي
 .والفاصولياء والبندورة

A tunnel consisting of a group of 

iron arches (1-3 inches in diameter) 

with plastic fixed on it. The distance 

between the curves is around three 

meters, which makes a tunnel of 6-

10 meters in width, 31-50 meters in 

length, and 1.5-2 meters in height. 

These tunnels are mainly cultivated 

with eggplant, pepper, cucumber, 

tomato, and kidney beans. 

 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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ا نفاق المنخفضة  5111424 الزراعة 51
 (ا رضية)

 

Surface Tunnels  هـــي عبـــارة عـــن أنفـــاق مكونـــة مـــن بالســـتي  أو
شاش علوي موضـو  علـى أقـواس مـن ا سـال  

-7.2م وارتفاعهـــا 7.2-7الحديديـــة، عرضـــها 
وتستخدم فـي سم تقريبا وةير محددة الطول،  8

أشهر الشتاء الباردة لتغطية الخضار المكشـوفة 
المرويــــة لرفــــع درجــــات الحــــرارة قلــــيال والحمايــــة 
الجزئيــــــة مــــــن الصــــــقيع وتســــــتخدم قبــــــل مرحلــــــة 

 .ارثمار

A tunnel consisting of plastic fixed 

on iron wires 1.0-1.8 meters in 

width and 1.5-2 meters high.  These 

tunnels are mainly used in winter to 

protect open irrigated vegetables 

from cold weather and to raise the 

temperature before the fruiting 

stage 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

ا رض )بور مصقت  5111425 الزراعة 51
 (المراحة

Unused and 

Undeveloped 

Potentially 

Productive Land 

ـــــا المتروكـــــة للراحـــــة ا رض مســـــاحة هـــــي  مصقت
خــــالل الســــنة الزراعيــــة ضــــمن دورة زراعيــــة أو 

ظــــروف جويـــــة ةيــــر مالئمـــــة مثــــل قلـــــة  نتيجــــة
ذا جمعـــــت البيانــــــات قبــــــل . الــــــ …ا مطـــــار  واا
بغــي تصــنيف مــن البــذر أو الزراعــة، ين االنتهــاء

 ســـــيجريالمســـــاحات المتروكـــــة للراحـــــة، والتـــــي 
نتــاج المحاصــيل بعــد ذلــ  مباشــرة، راســتغاللها 

أو زراعتهــا،   بــذرهاوفقــا  للمحاصــيل التــي يجــري 
 .للراحة متروكةتصنف كأرض  وال

This includes land uncultivated 

during the agricultural year. This 

may be part of the holding crops 

rotation system or because of lack 

of water, or other reasons. If data 

were collected before cultivation 

was completed, this land should 

classified according to the crops 

grown on the land. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

هـــي ا بـــار التـــي تحفـــر  عمـــاق قليلـــة وتتجمـــع  Nazaz Hotbeds بئر نزاز 5111453 الزراعة 51
الميـــاه بكميـــات قليلـــة وبشـــكل طبيعـــي عـــن فيهـــا 

ــــــة  ــــــة القريب ــــــات الترب ــــــق الترشــــــيح مــــــن طبق طري
 .الحاملة للمياه

Is dig wells to depths of a few pools 

of water and small quantities 

naturally through nomination from 

soil layers that bearing of water. 

المتحدة منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

هـــــي عبـــــارة عـــــن هياكـــــل حديديـــــة مغطـــــاة مـــــن  Greenhouses البيوت البالستيكية 5111451 الزراعة 51
الســــقف والجوانـــــب بالبالســـــتي  وتغطـــــى أحيانـــــا 
بالشاش من الجوانب الذي يسـمح بتهويـة البيـت 
ـــــد رفـــــع البالســـــتي  الجـــــانبي وميـــــزة البيـــــوت  عن
البالســتيكية أنهــا تســـتخدم لزراعــة الخضــار فـــي 
ةير مواسمها مثل البندورة والفاصولياء والخيـار 

 ارنتـــــــاجالمتســـــــلقة ذات للصــــــناف المحســـــــنة و 
العـــالي، وةيرهـــا مـــن الخضـــراوات، إضـــافة إلـــى 
 .الفراولة والعنب وأزهار القطف ونباتات الزينة

Is a permanent structure with a roof 

and sides of glass, plastic or other 

material, sometimes sides of gauze 

that allows aeration of the house 

when remove sides of plastic. Green 

houses is used for growing 

temporary crops in the off-season 

such as tomatoes, beans, improved 

varieties of cucumbers, and other 

vegetables, in addition to 

strawberries, grapes, cut flowers 

and ornamental plants 

+ إلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي ل
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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ـــــة وضـــــع وتثبيـــــت عالمـــــة أو إشـــــارة  Marking الترقيم 5111452 الزراعة 51 هـــــي عملي
معينـــة علـــى الحيـــوان وذلـــ  حتـــى يـــتم التعـــرف 
عليـــه وتمييـــزه عـــن بـــاقي أفـــراد القطيـــع ومعرفـــة 
النســــــب وتسلســــــل الصــــــفات الوراثيــــــة ومتابعــــــة 

 .القطيع ومراقبته

A particular mark put on an animal 

to identify and distinguish it from 

the rest of the herd, to mark its 

breed, genetic traits, and to follow-

up and monitor the herd 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 Product Distribution ارنتاج تصريف 5011456 الزراعة 51

Pattern 
توزيـــــع ارنتـــــاج حســـــب الجهــــــة أو  بـــــه ويقصـــــد

الطريقـــــة التـــــي صـــــرف لهـــــا، فقـــــد يكـــــون للبيـــــع 
أو االســــتهال  الــــذاتي أو  التصــــديرالمحلــــي أو 

 .الهدايا

The ways in which the olive 

product are distributed for, such as 

sale, export, self consumption 

…etc. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

تصويم الدواجن  5011452 الزراعة 51
 (القلش)

Molting 

 
هو عملية فسيولوجية موسمية تتمثـل بسـقوط ثـم 
إعــادة نمــو الــريش للــدواجن بعــد فتــرة مــن انتــاج 

وتـــــتم بـــــالتوقف عـــــن إعطـــــاء العلـــــف .  البـــــيض
عادته تـدريجيا وفـق بـرامب مخصصـة  للدواجن واا

فــــي نهايــــة لــــذل  عنــــد انخفــــاض إنتــــاج البــــيض 
وذلـــ  بهـــدف زيـــادة ارنتـــاج مـــن  ،الســنة ا ولـــى

 البيض

A seasonal physiological process of 

the fall and then re-growth of 

poultry feathers after a period of 

egg production.  When poultry drop 

in egg production at the end of the 

first year, poultry feed Is 

discontinued, and re feed poultry 

gradually according to custom 

program in order to re increase the 

production of eggs. 

 قطعان ارنتاج التجاري للبيض
7722 

محمد جمال الدين قمر.د  
محمد سعيد محمد سامي.د  

Commercial Herds Production of Eggs, 

1984 

Dr. Mohamed Gamal El Din Qamar 

Dr. Mohammed Saeed Mohammad Sami 

 

هــــو العمليــــة الكليــــة لجمــــع وتصــــنيف ومعالجــــة  Agricultural Census التعداد الزراعي 5011450 الزراعة 51
وتحليـــــــــــل وتقيـــــــــــيم ونشـــــــــــر وتـــــــــــوفير البيانـــــــــــات 

وخصائصـها  الحيازات الزراعيـةارحصائية عن 
فــي فتــرة مرجعيــة محــددة، والتطبيقــات الزراعيــة 

 .الدولةداخل حدود  الحيازاتولجميع 

The complete process of collecting, 

compiling, processing, analyzing, 

evaluating, and disseminating to 

provide statistical data on 

agricultural holdings, characteristics 

and agricultural applications in a 

specific reference period for all 

holdings within the country. 

ة والزراعة للمم المتحدة منظمة ا ةذي
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 Dipping sheep and ا ةنامتغطيس  5111451 الزراعة 51

goats 
عبـــارة عـــن تغطـــيس االةنـــام بمـــواد معقمـــة مـــن 
أجـــل الـــتخلج مـــن الطفيليـــات وةســـل الصـــوف 
قبــــل عمليـــــة الجــــز، امـــــا التغطــــيس بعـــــد الجـــــز 

 .فيكون لتنظيف ا ةنام وزيادة حيويتها

Dipping sheep in a sterile material 

to get rid of parasites and wash the 

wool before the shearing process. 

Dipping after shearing sheep to 

clean and increase vitality 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 

       الخالياتقسيم  5111431 الزراعة 51
 (التطريد الصناعي) 

Production of Swarm 

Bees  
(. خليـة)خلية النحل الى اكثر من طائفـه تقسيم 
يســـتغل النحــالين قـــدرة النحــل علـــى انتـــاج  حيــت

ــــالي  ــــادة اعــــداد النحــــل  وبالت ملكــــات جديــــدة لزي
 .اجراء تقسيم طوائف النحل

The division of the hive into two 

colonies by swarming.  Beekeepers 

use the ability of the bees to 

produce new queens to increase 

their colonies in a procedure called 

splitting a colony 

http://en.wikipedia.org/wiki 

/Beekeeping# 

Formation_of_new_colonies 
http://en.wikipedia.org/wiki 

/Beekeeping# 

Formation_of_new_colonies 

http://en.wikipedia.org/wiki
http://en.wikipedia.org/wiki
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 تقليم الحوافر 5111434 الزراعة 51
 (االظالف)

Trimming hooves 

 
 ذلـ  الظلـف و فـي الزائـدة النمـوات وهـو إزالـة

 تعفـن مـن ووقايتهـا الحيوانـات علـى للحفـاظ

 والمحافظة المفاصل والتهاب والتهاب ا ظالف

التقلـيم  ويـتم الطبيعية  الحيوان وسير حركة على
 .مرتين في السنة دوريا

Removal of excess shoots in hoofed 

animals to preserve the animals and 

prevent hooves from rot or 

inflammation of the joints, and 

maintain the natural movement and 

gait of the animal. Trimming is 

done periodically twice a year. 

 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

عمليــــة آليــــة حيــــت يصخـــــذ الســــائل المنــــوي مـــــن  Artificial insemination التلقيح االصطناعي 5111435 الزراعة 51
الــــذكر ثــــم يــــدفع مخففــــا  أو ةيــــر مخفــــف رحــــم 
ا نثــــى أثنـــــاء فتــــرة الشـــــيا  فــــتلقح البويضـــــة أو 

 .البويضات ويحدت ارخصاب

The deliberate introduction of 

diluted or undiluted semen into a 

female's vagina or oviduct during 

the ovulation period for the purpose 

of achieving a pregnancy through 

the fertilization of eggs. 

 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 Shearing wool جز الصوف 5011433 الزراعة 51
 

هــي عمليـــة قـــج الصـــوف وهـــي مـــن العمليـــات 
الموســــــمية التــــــي تحــــــدت مــــــرة كــــــل عــــــام وفــــــي 
فلســــطين تحــــدت قبــــل موســــم التناســــل الطبيعــــي 

 .وقبل إشتداد الحرارة

A process of shearing the wool off 

sheep. It is a seasonal process once 

a year in Palestine before the 

natural breeding season and before 

the intensification of the heat. 
 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

الصـــلبة مـــن ثمـــار الزيتـــون بعـــد  المخلفـــات وهـــو Olive Cake الجفت 5011431 الزراعة 51
عصـــره، ولــــه فوائـــد عديــــدة فقـــد يســــتعمل لتوليــــد 

كاســتخدامه فــي صــناعة الخبــز بواســطة  الطاقــة
الطـــــــابون وقـــــــد يســـــــتخدم كســـــــماد للشـــــــجار أو 

 .للحيوانات كأعالف

The olive cake (Jeft) is the olive 

solid remainder after the olive 

pressing.  It is considered as a 

byproduct. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

، شركة)هو شخج مدني أو شخصية اعتبارية  Agricultural Holder الزراعي الحائز 5011432 الزراعة 51
يمـــارس ســـيطرة إداريـــة علـــى ( حكوميـــة، جمعيـــة

تشـــغيل الحيـــازة الزراعيـــة ويتخـــذ قـــرارات رئيســـية 
وتقـــع .  د المتاحـــةر باســـتخدام المـــوافيمـــا يتعلـــق 

علــى عــاتق الحــائز مســصوليات فنيــة واقتصــادية 
خاصـــة بالحيـــازة وقـــد يتـــولى جميـــع المســـصوليات 
مباشــرة أو يوكــل مســصوليات اردارة اليوميــة إلــى 

   .رمدير بأج

The holder is a civil or juridical 

person who exercises management 

control over the agricultural holding 

operation, and takes major decisions 

regarding the holding and may 

undertake all responsibilities 

directly, or delegate responsibilities 

related to day-to-day work 

management to a hired manager. 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ـــــــات ا زهـــــــار Pollen حبوب اللقات 5011436 الزراعة 51 ـــــــودرة الموجـــــــودة فـــــــي ) هـــــــو لق الب
، هذه البودرة تعلق في الشعر الـذي فـي (الزهور

جســـم النحلـــة ويوجـــد فـــي أرجـــل النحلـــة الخلفيـــة 
تقــــوم النحلــــة فــــي . جيــــوب تســــمى ســــلة اللقــــات

تجميع ما علق في جسمها مـن هـذه البـودرة فـي 
تل  الجيوب وتأتي بها إلى الخليـة، كمـا أن فـي 

ة بحبوب اللقات يتجمع بهـا الخلية مصايد خاص
 .الخليةهذا ا خير ثم يستخرج من 

A powder found in flowers (floral 

pollen) that attaches to the hair of a 

bee; bees have pockets in their rear 

legs called basket pollen. Bees carry 

this powder to the hive and put it in 

a special cell prepared to store 

pollen for extraction later. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki http://ar.wikipedia.org/wiki 

 المنزلية الحديقة 5011432 الزراعة 51
 

Garden مســـاحة صـــغيرة مـــن ا راضـــي  هـــي عبـــارة عـــن
دونـــم مكشـــوف  7المســـاحة اقـــل مـــن )الزراعيـــة 

تحـــــيط بـــــالمنزل ويمكـــــن ( دونـــــم محمـــــي 0.2أو
أو /اســـتغاللها رنتــــاج محاصـــيل الخضــــراوات و

أو المحاصـــــــيل الحقليـــــــة، /البســـــــتنة الشـــــــجرية و
لتربيــة الحيوانــات بغــض النظــر عــن نوعهــا أو /و

أو الــــــدواجن، /أو المــــــاعز، و/ا ةنــــــام و)مثــــــل 
، وبحيـــت تكـــون ا عـــداد (الـــ ...أو ا رانـــب،/و

ــــــــالي ــــــــل مــــــــن : كالت رصوس مــــــــن ا ةنــــــــام  2أق
طيــر مــن الــدجاج  20أو أقــل مــن /والمــاعز، و

أو أقل /أو أية طيور أخرى كالحمام والحبش، و
خاليـــا  2أو أقـــل مـــن /مـــن ا رانـــب، و 20مـــن 

نحـــل، بهـــدف االســـتهال  ا ســـري، أو ارهـــداء 
ن تبــــا  علــــى نطــــاق ، أو أ(للقــــارب والجيــــران)

 .ضيق جدا بغرض زيادة دخل ا سرة

It is a small area of agricultural land 

(be less than one dunum for an open 

cultivated area or less half a dunum 

for a protected cultivated area) 

surrounded the housing unit and can 

be used for cultivated crops, and /or 

raising animal regardless of type.  

The numbers  as follows: less than 

five heads of sheep and / or goats, 

and / or less than 50 birds or any 

type  poultry like pigeons, turkeys, 

and / or less than 50 rabbits and / or 

less than three beehives. The main 

purpose of production is household 

consumption, gifting, or to be sold 

to increase family income. 

. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8001 

PCBS, 5116 

هـي بنـاء زراعـي تسـتخدم للتخـزين ومكـان عمــل  Barn الحظيرة 5011430 الزراعة 51
ا حيـان لتربيــة وقـد تسـتخدم فـي بعـض . مغطـى

الماشــــــــــية أو لتخــــــــــزين المركبــــــــــات والمعــــــــــدات 
وتوجــد الحظـائر ةالبــا فـي المــزار  أو . الزراعيـة

 .في المزار  القديمة المهجورة
 

An agricultural building primarily 

located on farms and used for many 

purposes, notably for the housing of 

livestock and storage of crops.  In 

addition, barns may be used for 

equipment storage or as a covered 

workplace, such as threshing 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Barn 
http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Barn 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هــي الترتيبـــات أو الحقــوق التـــي يســتغل الحـــائز  Land Tenure االنتفا حق  5011431 الزراعة 51
أرض الحيازة أو يستخدمها وال تعتبر بمقتضاها 

ــــى شــــخج آخــــر جــــزء مــــن  ا رض المــــصجرة إل
ــــــــد تكــــــــون مملوكــــــــة ــــــــي حكــــــــم  الحيــــــــازة وق أو ف

مقابــل مبلــغ مــن المــال ) مســتأجرة أو المملوكــة،
 أو (أو حصة مـن أمـال  أو حصـة مـن ارنتـاج

أو مســــــــــتغلة وفقــــــــــا  حكــــــــــام قبليــــــــــة  حكوميــــــــــة
 .وعشائرية، أو أي شكل آخر

The arrangements or rights under 

which the holder operates the land 

making up the holding. Land rented 

to another person is not considered 

part of the tenure may be owned or 

rented or government or any other 

form 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
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حيازة البستنة  5011411 الزراعة 51
 الشجرية

Tree Horticulture 

Holding 
وجود مساحة من  البستنة الشجرية بحيازةيقصد 

تحــــــت بأشــــــجار البســــــتنة ا راضــــــي المزروعــــــة 
، علــى أن ال تقــل تلــ  المســاحة تصــرف الحــائز

 .دونم( 7)عن 

The presence of cultivated or arable 

land area for Horticultural trees 

crops controlled by the holder, and 

must not be less than one dunum. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
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ـــــاج الزراعـــــي  Agricultural Holding الزراعية الحيازة 5011414 الزراعة 51 ـــــة لإلنت هـــــي وحـــــدة اقتصـــــادية فني
دارة واحــدة، وتشــمل جميــع الحيوانــات رتخضــع 

الموجودة وكل ا راضي المستغلة كليا أو جزئيا 
الزراعـــي بغـــض النظـــر عـــن  ارنتـــاج  ةـــراض

وقـــــد تكـــــون إدارة  .الملكيـــــة أو الشـــــكل القـــــانوني
احــد أو أســرة، وقــد الحيــازة الواحــدة بيــد شــخج و 

وقـد أ يشتر  فيها شخصان أو أسـرتان أو أكثـر،
تتوالهــــا عشــــيرة أو قبيلــــة أو قــــد تــــدار مــــن قبــــل 
شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونيـة 

وقــد تتكــون أرض  الحيــازة   .أو وكالــة حكوميــة
من جزء واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو 

ظــــة أكثــــر مــــن التجمعــــات المنفصــــلة فــــي محاف
بشرط أن تشتر  أجزاء الحيازة في واحدة  واحدة

أو أكثر من وسائل ارنتاج مثل العمل والمباني 
  .ال ... وا الت وحيوانات الجر 

 
 

An economic unit of agricultural 

production under single 

management comprising all kept 

livestock and all land used totally or 

partially for agricultural production 

purposes regardless of legal form or 

size.  Single management may be 

exercised by an individual or 

household, jointly by two or more 

individuals or households, by a clan 

or tribe, or by a juridical person 

such as a corporation, cooperative, 

or government agency.  The land of 

the holding may consist of one or 

more parcels located in one or more 

separate areas, or in one or more 

territorial or administrative 

divisions, providing the parcels 

share the same means of production 

such as labour, farm buildings, 

machinery, or draught animals. 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الحيوانيـــة وجـــود حيوانـــات لـــدى  بالحيـــازة يقصـــد Animal Holding حيوانية حيازة 5011415 الزراعة 51
من  أيالحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه 

أو اربل،  ا بقارعدد من  أي:  ا تيةالحاالت 
/ والضـأن )رصوس فأكثر من ا ةنام ( 2)عدد 
فـأكثر مـن ( 20)عدد  الخنازير،أو  (الماعزأو 

فــأكثر ( 20) ، عــدد(الالحــم والبيــاض)الــدواجن 
أو الطيـــور ا خـــرى مثـــل الحـــبش،  رانـــبا مـــن 

والــبط، والفـــر، والســـمن وةيرهـــا أو خلـــيط منهـــا، 
 .خاليا نحل فأكثر( 2)أن يدير الحائز  أو

The presence of animals controlled 

by the holder. The holder should 

have any number of cattle or 

camels, at least five heads of sheep, 

goats or pigs, at least 50 poultry 

birds (layers and broilers), or 50 

rabbits or other poultry like turkeys, 

ducks, fer, etc, or a mixture of them, 

or at least three beehives 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
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ــــدى كــــان مختلطــــة إذا الحيــــازة تعتبــــر Mixed Holding مختلطة حيازة 5011413 الزراعة 51 الحــــائز  ل
تعريـف الحيـازة حيازة نباتية وحيوانية معا حسب 

بشـرط أن يـتم اسـتخدام نفـس  ،النباتية والحيوانيـة
ـــــــــاني  وأنفـــــــــس ا الت  وأالعمالـــــــــة  نفـــــــــس المب

 .    للنشاطين النباتي والحيواني
 

Where the holder has plant and 

animal holdings, according to the 

definition of plant and animal 

holdings, providing both animal and 

plant activities and sharing the same 

means of production such as labour, 

farm buildings, machinery, or 

draught animals. 
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ــــــة وجــــــود مســــــاحة مــــــن  بالحيــــــازة يقصــــــد Plant Holding نباتية حيازة 5011444 الزراعة 51 النباتي
ــــــة للزراعــــــة  ي  ا راضــــــي المزروعــــــة أو القابل

تحـــت تصـــرف الحـــائز، علـــى  زراعـــيمحصـــول 
 دونـــــــــم( 7)أن ال تقـــــــــل تلـــــــــ  المســـــــــاحة عـــــــــن 

دونـــم للزراعـــات ( 0.2)للزراعـــات المكشـــوفة، و
 .المحمية

The presence of cultivated or arable 

land for any agricultural crops 

controlled by the holder.  This must 

not be less than one dunum for an 

open cultivated area and half a 

dunum for a protected cultivated 

area 
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 Milking Animal الحيوانات الحلوب 5011445 الزراعة 51

 
جميع االنات في سن االنجـاب والمربـاه بغـرض 
انتاج الحليب والتي كانت منتجة للحليـب خـالل 

 العام

All females of reproductive age and 

including only dairy females bred 

especially for milk production that 

were actually milked during the 

year. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم احصاءات 
احصاءات  8077كانون ثاني -المتحدة

المفاهيم والمصطلحات ، الثروة الحيوانية
فات والتتصني  
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

/ المزرعة حيوانات 5011416 الزراعة 51
 الماشية

Livestock  تشـــمل جميـــع الحيوانـــات المحـــتفظ بهـــا والمربـــاة
زراعيــة وتشــمل ا بقــار   ةــراضبشــكل رئيســي 

ــــام  والخيــــول والبغــــال  (الضــــأن والمــــاعز)وا ةن
الخنـــازير، وطيـــور المزرعـــة والحميـــر والجمـــال و 

كالـــــــدجاج اللحـــــــم والبيـــــــاض، والحـــــــبش، والفـــــــر 
 .والنحلال ، ...

It is Refers to all animals kept or 

reared mainly for agricultural 

purposes. Includes cattle, buffaloes, 

sheep, goats, pigs, horses, mules, 

asses, camels, poultry, rabbits, bees 

and other domesticated animals, as 

well as foxes, minks, etc. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 
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 ISSN 1014-3378 

الماشــــــية التــــــي تــــــم شــــــرائها أو التــــــي اكتســــــبتها  Animals Acquired الحيوانات المكتسبة 5011412 الزراعة 51
الحيــــــازة خــــــالل العــــــام الزراعــــــي ويشــــــمل ذلــــــ  
ـــــي وردت كهـــــدايا أو مـــــن خـــــالل  الحيوانـــــات الت

 .الدفع مقابل العمل بارضافة إلى  المواليد

Other livestock acquisitions 

purchased by the holding during the 

enumeration day. This includes 

animals received as gifts or as 

payment for work, in addition to 

animals born 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

 8070لزراعي العالمي للتعداد ا

ISSN 1014-3378 
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World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 المنزليةحيوانات ال 5011410 الزراعة 51

 
Domestic Animals  تشـــمل جميـــع الحيوانـــات المحـــتفظ بهـــا والمربـــاة

  ،والمــاعز الضــانوتشــمل  فــي الحديقــة المنزليــة
الحـــبش، و طيـــور كالـــدجاج الالحـــم والبيـــاض، وال

ولكـن بشـرط ان تكـون  .ال   والنحل… والحمام
رصوس مـن ا ةنـام  2أقل من : ا عداد كالتالي

طيـــــر مــــــن  20أو أقـــــل مــــــن /المـــــاعز، وأو /و
ـــــــــــة طيـــــــــــور أخـــــــــــرى كالحمـــــــــــام  الـــــــــــدجاج أو اي

من ا رانب  20أو أقل من /ال ، و...والحبش،
 .خاليا نحل 2و أقل من أ/و

Refers to all animals kept or reared 

in gardens; they include sheep, 

goats, and birds such as broiler, 

layer, turkeys, pigeons… etc, and 

beehives.  Provided, (the numbers 

are as follows:  less than five heads 

of sheep and / or goats, and / or less 

than 50 birds or any type of  poultry 

like pigeons, turkeys, and / or less 

than 50 rabbits and / or less than 

three beehives  

. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8001 

PCBS, 5116 

 castration الخصي 5011411 الزراعة 51

 
 مفعولهمـا إبطـال أو الجسـم من الخصيتين إزالة

 فـي انخفاض أو تأثيرهما، انعدام إلى يصدي مما

 الهرمونات مستوى

 نســبة وزيــادة الــدم، فــي الذكريــة الجنســية

 الحيـوان مقـدرة تزيد وبالتالي ا نثوية الهرمونات

 في الدهن ترسيب على

 وزيـادة الحيـوان هـدوء إلـى بارضـافة الجسـم،

 صـفات وتحسـين العلفيـة المـواد مـن اسـتهالكه

 يصثر الخصي الن الذبيحة،

 النمـو، سـرعة علـى ولـيس النمـو طبيعـة علـى

 .الذبيحة في التصافي نسبة تزداد بحيت

Removal of the testicles or 

nullifying their impact, or a 

decrease in the level of the male sex 

hormones in the blood, increasing 

the proportion of female hormones 

and thereby increasing the animal's 

ability to deposit fat in its body. It is 

also used to calm the animal and 

increase the consumption of silo 

and improve carcass traits, since 

castration affects the nature of 

growth, not the speed of growth, 

and increases the dressed carcass 

weight 

 دليل تربية ا ةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هــــي مجموعــــة مــــن المحاصــــيل المصقتــــة والتــــي  Vegetables خضراواتال 5011421 الزراعة 51
تســـــتخدم بشــــــكل رئيســــــي لالســــــتهال  الطــــــازج، 
وتشــــــــمل الخضـــــــــار الثمريـــــــــة مثـــــــــل القرعيـــــــــات 
والباذنجانيات والبامية والذرة السكرية والبقوليـات 
الخضراء، وكذل  الخضار الجذرية مثل الجـزر 
والفجــــــل، وا بصــــــال والخضــــــار الورقيــــــة مثــــــل 

البطـي  و الفراولـة  لـىإ بارضـافةالخس والسـبان  
الشـمام، ويمكــن أن تـزر  الخضــراوات مكشــوفة و 

 .أو محمية

This is a set of temporary crops 

used mainly for fresh consumption, 

including fruit vegetables such as 

pumpkins, eggplants, okra, maize 

and green legume; root vegetables 

such as carrots, radishes, and onion; 

leafy vegetables such as lettuce and 

spinach, plus strawberries, 

watermelon and musk melon.  

Vegetables can be grown open or 

protected. 

 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

ةيـــر التـــي تصـــنع محليـــا وتكـــون  الخاليـــا هـــيو  Local Beehives التقليديةالنحل  خاليا 5111424 الزراعة 51
محددة القياسـات وا حجـام وا شـكال وقـد تكـون 

مــــن الطـــــين أو الفخــــار وأحيانــــا مـــــن مصــــنوعة 
ــــة لزيــــادة طبقــــات أو الخشــــب  وتكــــون ةيــــر قابل

 .إضافة براويز

A locally-made beehive with non-

specific dimensions and shapes, 

made mainly of soil or clay and 

sometimes from wood, to which 

layers and frames cannot be added. 

 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

عبـــــــارة عـــــــن صـــــــندوق خشـــــــبي بإبعـــــــاد معينـــــــه  Modern Beehives النحل الحديثة خاليا 5111425 الزراعة 51
متعـــــارف عليهـــــا تتكـــــون مـــــن قاعـــــدة وصـــــندوق 
تربيــــة وةطــــاء ويمكــــن إضــــافة طبقــــات أخــــرى، 

 .كذل  يمكن إضافة أو إزالة البراويز

A wooden box with specific 

dimensions consisting of a base, 

raising box and cover.  Other layers 

and frames may be added or 

removed. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

بــيض المائــدة وعــادة  نتــاجالــدجاج الــذي يربــى ر Layers البياض الدجاج 5111423 الزراعة 51
 شهرا   20ما يربى لمدة ال تزيد عن 

It is Refers to the chicks kept to 

produce table eggs, not usually for 

more than 30 months. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

نتــاج اللحــوم البيضــاء الــدجاج الــذي يربــى ر هــو Broilers الالحم الدجاج 5111421 الزراعة 51
 .يوما   20مدة ال تتعدى دورتها  في

It is the chicks which be kept to 

produce white meat with 50 days as 

maximum period. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

اســتخراج الزيــت مــن ثمــار الزيتــون  عمليــة وهــي Olive Pressing الزيتون درس 5111422 الزراعة 51
 (.عصر الزيتون)

A process of extraction oil from 

olive. 
، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

7772 

PCBS, 1995 

مــن الطيــور مخصصــة لغــرض إنتــاج  مجموعــة Poultry الدواجن 5011426 الزراعة 51
دجـاج الحـم أو رنتـاج البـيض  يكـونمعين كان 

أو رنتــــاج لحــــم الحــــبش أو الحمــــام أو أي نــــو  
 .كما تشمل الدواجن ا رانب الطيور،آخر من 

It is Referes to all poultry kept to 

different purpose of productions as 

to produce meat from broiler, or 

produce egg from layers, produce 

meat from Turkeys or any type of 

birds and rabbits. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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هــي الــدواجن التــي تــتم تربيتهــا بأعــداد قليلــة فــي  Household Poultry المنزلية الدواجن 5011422 الزراعة 51
مكــان مخصــج لتربيتهــا بجانــب المنــزل ويكــون 
الهدف الرئيسي مـن تربيتهـا االسـتهال  المنزلـي 
مثـــــل الــــــدجاج البيـــــاض والحمــــــام واروز والــــــبط 

 .وا رانب والحبش وةيرها من الطيور

It is Refers to poultry kept in small 

numbers in special places near the 

home with the main purpose of 

household consumption e.g., layers, 

pigeons, geese, ducks, rabbits 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هي الفترة التي تمتد مـن بدايـة تربيـة الصيصـان  Layers Cycles الدجاج البياض دورة 5011420 الزراعة 51
وهــي بالمعـــدل حتــى نهايــة إنتاجهــا مـــن البــيض 

 .سنتان

Is the period which extends from 

beginning of raising chicks until the 

end of eggs production its 2 year in 

average.  

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

تربيـة الصيصـان  بدايـةالفترة التي تمتـد مـن  هي Broiler Cycles دورة الدجاج الالحم 5111421 الزراعة 51
حتـــى نهايــة تســـويق الـــدواجن ( عمــر يـــوم واحــد)

 .المنتجة
 

The period that extends from the 

raising of chicks (aged one day) 

until the final marketing of the 

poultry. 

 

والزراعة للمم المتحدة  منظمة ا ةذية
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

 8070العالمي للتعداد الزراعي 

ISSN 1014-3378 + بتصرف 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS 

 رنتــاجوهــي ذكــور الحــبش الالحــم والتــي تربــى  Turkey Males مالالحذكور الحبش  5111461 الزراعة 51
تتـــراوت مـــدتها مـــن  اللحـــوم البيضـــاء فـــي دورة

يــــــوم وعــــــدد الــــــدورات فــــــي الســــــنة  720-720
 .دورتين فقط

It is Refers to the male turkey kept 

to produce white meat, the period 

that extends from 150 to 180 days 

not usually for more than two 

cycles per year. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 وزارة الزراعة

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

تزويـــد ا رض عـــن قصـــد بميـــاه ةيـــر ميـــاه  هـــو Irrigation الري 5111464 الزراعة 51
ا مطــــار، بغــــرض تحســــين المراعــــي أو إنتــــاج 

 .المحاصيل

It refers to land purposely providing 

land with water, other than rain, for 

improving pasture or crop 

production. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

 8070العالمي للتعداد الزراعي 

ISSN 1014-3378 + بتصرف 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS 

جزئيـا أو كليــا  ا رضنظـام لتغطيــة  إلـى يشـير Surface Irrigation الري السطحي 5111465 الزراعة 51
مختلفـة بمـا  أنوا الري، وهنا    ةراضبالمياه 
الغمـر بـا حواض أو الـدواليب أو القنــوات  فيهـا

المفتوحــــة أو بوضــــع بــــربيب بجانــــب المحصــــول 
 .بغض النظر عن مصدر المياه

It is Refers to a system for partially 

or completely covering land with 

water for the purpose of irrigation. 

There are various types, including 

furrow, border strip, open channels 

and basin irrigation, regardless of 

the water source. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
مب ، البرنا77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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 الري بالتنقيط 5111463 الزراعة 51
 

Drip Irrigation 

 
فيه توزيع المياه تحت ضغط منخفض  يتم نظام

فـــــي نمـــــط مســـــبق  ا نابيـــــبمـــــن خـــــالل شـــــبكة 
كميـة صـغيرة لكـل نبـات  إطـالقفيه  يتمالتحديد 

 .حيت تنبعت المياه ببطء على سطح التربة

A system where water is distributed 

under low pressure through a piped 

network in a pre-determined patter 

and applied as a small discharge to 

each plant, where drip emitters 

apply water slowly to the soil 

surface. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

يشير إلى شبكات ا نابيب التـي تتحـر  خاللهـا  Sprinkler Irrigation الري بالرشاشات 5111461 الزراعة 51
المياه تحت ضغط قبل وصولها المحصول عن 

 .طريق الرشاشات

It is Refers to pipe networks 

through which water moves under 

pressure before being delivered to 

the crop via sprinkler nozzles.  

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
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تشــمل النباتــات وا شــجار المبعثــرة أو المنعزلـــة  Scattered plantation الزراعة المبعثرة 5111465 الزراعة 51
ــــــد مجمــــــو  المســــــاحة  بدرجــــــة تحــــــول دون تحدي
المشــغولة، وعنـــد تحديــد المســـاحة التــي تغطيهـــا 
ا شــــجار المبعثــــرة، يــــتم تحويــــل مجمــــو  أعــــداد 
ا شــجار إلـــى مســاحات عـــن طريــق تخصـــيج 

واء من نو  واحـد س) مساحة معيارية لكل شجرة
المزروعة فـي الحقـل بشـكل مبعثـر أو ( أو أكثر

مزروعــة علــى جوانــب الحقــل والممــرات وتشــكل 
متنــاثرة فــي  ارأشــجســياج أو مصــدات ريــات أو 

 .حديقة المنزل داخل الحيازة الزراعية

Includes plants and trees scattered 

or isolated to different degrees 

without specifying the total area 

occupied. In determining the area 

covered by scattered trees, the total 

was based on the number of trees on 

the allocated area by each standard 

tree (whether of one kind or more) 

planted in the field, scattered or 

planted on the sides of the field and 

corridors, as a fence or windbreak, 

or trees scattered in the garden 

within the agricultural holding. 
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الســـتخدام ا رض، فتـــزر  مســـاحة  طريقـــة هـــي Shifting Cultivation المتنقلة الزراعة 5111466 الزراعة 51
معينة من ا رض لبضع سنوات ثم تهجـر لفتـرة 

الســــــــــتعادة خصــــــــــبها بــــــــــالنمو النبــــــــــاتي  تكفــــــــــي
المميــــزة  والســــمة.  الطبيعــــي، ثــــم تعــــاد زراعتهــــا
ــــة هــــي عــــدم  ا ســــمدة  اســــتخدامللزراعــــة المتنقل

العضـــوية أو الســـماد الطبيعـــي للمحافظـــة علـــى 
إنتاجيــــة ا رض  تقــــلخصــــب التربــــة، وبالتــــالي 

المزروعــة تــدريجيا  إلــى أن يصــبح مــن ا فضــل 
االنتقـــال إلـــى مســـاحة  االقتصـــاديةمـــن الناحيـــة 

.  جديـــــــدة مــــــــن ا رض والتخلــــــــي عــــــــن ا ولــــــــى
ا رض المهجورة عادة إلى وقت طويل  وتحتاج
 .طبيعيا   خصوبتهادة الستعا

 

Shifting cultivation is a land utilized 

method whereby a particular piece 

of land is cultivated for some years 

and then abandoned for a period 

sufficient for it to restore its fertility 

by natural vegetation growth before 

being recultivated.  The 

distinguishing characteristic of 

shifting cultivation is that neither 

organic fertilizers nor manure are 

used to retain soil fertility.  As a 

result cultivated land productivity 

steadily decreases and it becomes 

economically preferable to open up 

a new piece of land and abandon the 

existing one.  Abandoned land 

usually takes a long time to regain 

fertility by natural processes. 
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والشـجيرات وا شـجار المزروعـة  النباتات تشمل Compact plantation الزراعة المكثفة 5111467 الزراعة 51
، منتظمـــــة ومنهجيــــة كمـــــا فــــي البســـــتانبصــــورة 
تكـون شـكال  ةيـر  التيالنباتات وا شجار  أيضا

تكفي العتبارهـا منتظم ولكن تكون كثيفة بدرجة 
 .بستان تعتبر مزرعة شجرية مكثفة

Includes plants, trees and shrubs 

planted in a regular and systematic 

manner, such as in an orchard.  

Plants, trees or shrubs forming an 

irregular pattern but dense enough 

to be considered as an orchard are 

also considered a compact 

plantation. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 
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 Disposal Liquid الزيبار 5111468 الزراعة 51

(Zebar) 
الســـائلة مـــن ثمـــار الزيتـــون بعـــد  المخلفـــات وهـــو

 .عصره

The olive liquid remainder (waste) 

after the olive pressing. 
، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

7772 

PCBS, 1995 

أطلـق علـى أشـجار الزيتـون التـي يزيـد  اسم وهو Romi olive الروميالزيتون  5111461 الزراعة 51
 .عمرها عن خمسين سنة

A surname for olive trees that its 

age is more than fifty years. 
، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

7772 

PCBS, 1998 

مـــن أصـــناف الزيتـــون يشـــبه النبـــالي  صـــنف هـــو Surri olive صوريالزيتون ال 5111470 الزراعة 51
 أكثرالبلدي إال أن شكل الثمرة يميل لالستطالة 

  .(ملــم 88x72)والي ـذات حجــم متوســط حــ

 .)%22-21)ه ـت فيـبة الزيـلغ نسـوتب
 
 
 

An olive variety which is used for 

oil extraction and pickles.  Its fruit 

size is about (15 x 22 )mm, the 

percentage of oil for this variety 

fruit is about (37%-38%). 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 
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الشـــائع مـــن الزيتـــون فـــي فلســـطين  الصـــنف هـــو Napali olive النباليالزيتون  5111471 الزراعة 51
وهو صنف محلي نسبة إلى بيرنباال، ومعد هـذا 

ا، يبلـــغ حجـــم للزيـــت أوال والكبـــيس ثانيـــ الصـــنف
وتبلغ نسبة الزيت فيـه  مم، ( 80X 81)الثمرة 
 .%22.2بحدود 

It is a local widespread variety of 

olive in Palestine, which is used for 

extracting oil first then pickles.  The 

size of its fruit is (20 x 27) mm.  

The percentage of oil extracted 

from this variety fruit is about 

33.3%. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

 لنباليالزيتون ا 5111422 الزراعة 51
 المحسن

Improved Napali 

olive 
مــــــن أصــــــناف الزيتــــــون معــــــد أوال  صــــــنف هــــــو

للكبـــيس وللزيـــت ثانيــــة وتبلـــغ نســــبة الزيـــت فيــــه 
عنــد النضــوج ويبلــغ معـــدل وزن (%  72-80)

هـــــذا الصـــــنف بأنـــــه  يتميـــــز.  ةـــــم 2-1الثمـــــرة 
ـــــة  ـــــأخرا  بالمقارنـــــة با صـــــناف المحلي ينضـــــب مت

 .ا خرى

An olive variety which is used for 

pickles first and extracting oil 

second. Its fruit weigh about (6-8) 

grams, the percentage of oil 

extracted from this variety fruit is 

about (18%-20%). 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  زالجها
7772 

PCBS, 1998 

 ارنتاجية السعة 5111423 الزراعة 51
 القصوى

Maximum Capacity 

for Production 
عــــدد ممكــــن مــــن الطيــــور والتــــي يمكــــن  أقصــــى

 .تربيتها في المزرعة
It is Refers to the maximum number 

of chicks that can be kept on the 

farm. 

+ المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هـــي مجموعـــة مـــن الصـــفات الوراثيـــة الخارجيـــة  Strain ساللة الحيوان 5011424 الزراعة 51
وارنتاجيــة لمجموعــة مــن الحيوانــات ذات النـــو  

 والضــــأن الهولنديـــةالواحـــد مثــــل ســـاللة ا بقــــار 
 .العساف

A collection of genetic traits and 

productivity of one type of animal, 

such as a Friesian cow, or Assaf 

sheep. 

 

 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

الزراعية  السلع 5111422 الزراعة 51
 الوسيطة

Intermediate 

Agricultural Products 
المنتجـــة مـــن القطـــا  الزراعـــي  الزراعيـــة الســـلع

التـــي يعـــاد اســـتخدامها فـــي الزراعـــة مـــرة أخـــرى 
ا عالف الزراعية ةيـر المصـنعة والتقـاوي  مثل

 .والسماد البلدي والتبن

Agricultural products reused in the 

agriculture production of another 

product within the agricultural 

sector. Intermediate products 

include forages, straw, animal 

manure used as fertilizer, cereals for 

feed etc. 

OECD ،معجم المصطلحات ارحصائية ،
2007+ 

الجهاز المركزي لإلحصاء : بتصرف
 الفلسطيني

OECD,Glossary of Statistical Terms ,  

2007+ 

Adapted by PCBS 

الواحـــدة أو الفتـــرة التـــي تكـــبس بهـــا  الكبســـة هـــي Press الشدة 5111426 الزراعة 51
 بهــدفكميـة الزيتــون المجروشـة والمعــدة للكـبس 

الحصـــــول علـــــى الزيـــــت وتختلـــــف الكميـــــة تبعـــــا  
 المصــطلحلحجــم المكــبس، وعــادة يســتخدم هــذا 

للمعاصــــــــــــــر القديمــــــــــــــة والمعاصــــــــــــــر نصــــــــــــــف 
أن تقــدر كميــات الزيتــون  ويمكــن.  ا وتوماتيــ 

 .المدروس بعدد الشدات

One press is the period of pressing 

specific quantity of grind olive to 

extract oil.  This term usually used 

for traditional and half automatic 

olive presses.  The quantity of press 

can differ according to presser size. 

The press can also be used to 

estimate quantity of pressed olive 

by knowing the number of presses. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 
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 Beeswax شمع العسل 5111422 الزراعة 51

 
 الشــمع االصــفر مــن ذوبــان الحصــول علــىيــتم 

الشــــــمع امــــــا . أقــــــراج العســــــل بالمــــــاء المغلــــــي
الشـــــــمع ا صــــــــفر عبـــــــارة عـــــــن ا بـــــــيض هـــــــو 

 ،للشـــــــمو ويســـــــتخدم شـــــــمع العســـــــل . المبـــــــيض
ةيــــــر  اتومستحضــــــرات التجميــــــل واالســــــتخدام

 .الغذائية ا خرى

Obtained by melting honeycombs 

with boiling water (yellow wax).  

White wax is yellow wax bleached.  

Beeswax is used for candles, 

cosmetics and other non-food use 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم احصاءات 
احصاءات  8077كانون ثاني -المتحدة

المفاهيم والمصطلحات ، الثروة الحيوانية
 والتتصنيفات 

FAO Statistics-January 2011 

Livestock statistics 

Concepts, definitions and classifications 

 

لــه الحــق باســتغالل ثمــار الزيتــون  شــخج وهــو Lessee الضامن 5111420 الزراعة 51
بموجب اتفـاق مـع حـائز الزيتـون مقابـل أجـر أو 

 .من الزيت أو الزيتون نسبة

The lessee is a person who manages 

property for olive trees according to 

agreement between him and the 

olive land-owner. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

واللقاحات  الطعوم 5111421 الزراعة 51
 البيطرية

Vaccine كالبكتيريـــــا ) ةعبـــــارة عـــــن كائنـــــات مجهريـــــ هـــــي
، ةضعيفة أو ميت( ال ..والفطريات، والفيروسات

 المشـتقةأو هي عبارة عن مضادات البروتينات 
منهــــا ، أو التركيبــــات االصــــطناعية، وتســــتخدم 

 المعديـةلمنع، أو تحصين، أو عـالج ا مـراض 
 .وا مراض ا خرى

Suspensions of killed or attenuated 

microorganisms (bacteria, viruses, 

fungi, protozoa, or rickettsiae), 

antigenic proteins derived from 

them, or synthetic constructs, 

administered for the prevention, 

amelioration, or treatment of 

infectious and other diseases. 

www. who.int/topics 

/vaccines/en/ 

 

www. who.int/topics /vaccines/en/ 

 

 شـــهر بـــين بدايـــةهـــو الفتـــرة الزمنيـــة الممتـــدة مـــا  Agricultural Year الزراعي العام 5111480 الزراعة 51
تشــرين أول مــن العــام ولغايــة نهايــة شــهر أيلــول 

 .من العام التالي

The period covering the first of 

October to the end of September of 

the following year. 

 

8070، الفلسطينية الزراعة وزارة  Palestinian Ministry of Agriculture, 2010 

الزراعي  العامل 5011481 الزراعة 51
 الدائم

Permanent 

Agricultural Workers 
الـــذي يـــصدي خدماتـــه بشـــكل منـــتظم  العامـــل هـــو

ومســــتمر فــــي الحيــــازة خــــالل الســــنة الزراعيــــة، 
العمـــل تزيـــد عـــن ثلثـــي العمـــل مـــن العـــام  ومـــدة

 (.ثمانية أشهر فأكثر)الزراعي 

A person whose services are 

utilized regularly and continuously 

during the agricultural year for 

agricultural work on the holding.  

Permanent agricultural workers 

work for at least eight months 

during the agricultural year. 

 -مصطلحات منظمة العمل الدولية 
إعالن بشأن المباده والحقوق ا ساسية 

8002في العمل،   

بتصرف الجهاز المركزي لالحصاء + 
 الفلسطيني

ILO Terminology - Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work,  2008+ 

Adpted from PCBS  

الزراعي  العامل 5011482 الزراعة 51
 المصقت

Occasional 

Agricultural Workers 

 

الــــذي يــــصدي خدماتــــه بشــــكل ةيــــر  العامــــل هــــو
منــتظم وةيـــر مســـتمر فـــي الحيـــازة خـــالل الســـنة 

وةالبـــــا مـــــا نســـــتخدم العمالـــــة المصقتـــــة  الزراعيـــــة
 مهــــاملفتــــرات قصــــيرة جـــدا رنجــــاز ( العرضـــية)

محــــدودة بحيــــت تنتهــــي بانتهــــاء المهمــــة، ومــــدة 
 الزراعــيالعمـل تقــل عــن ثلثــي العمـل مــن العــام 

 (.أقل من ثمانية اشهر)

A person working one or more 

times during the agricultural year 

who is not expected to work 

regularly or continuously on the 

holding.  Occasional agricultural 

workers work for less than eight 

months during the agricultural year 

 -مصطلحات منظمة العمل الدولية 
بشأن المباده والحقوق ا ساسية  إعالن

8002في العمل،   

بتصرف الجهاز المركزي لالحصاء + 
 الفلسطيني

ILO Terminology - Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work, 2008+ 

Adpted from PCBS  
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

عدد الدورات في  5011403 الزراعة 51
 العنابر

Number of Cycles in 

the Barns 
عدد الدورات ارنتاجية التي قام المزار  بتربيتهـا 

 خالل السنة الزراعية لجميع العنابر

It is Refers to the number of 

production cycles the farmer makes 

during the agricultural year for all 

poultry houses. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 الزراعية العروة 5011401 الزراعة 51
 للخضراوات

Planting Session for 

Vegetables 
ــــــتم خاللهــــــا زراعــــــة ونمــــــو  ــــــي ي ــــــرة الت هــــــي الفت

 .المحاصيل المصقتة

  شــهر وتبــدأ مــن بدايــة : العــروة الشــتوية
تشــرين الثــاني وحتــى بدايــة شــهر كــانون 

 ا ول

 ـــــة وتبـــــدأ مـــــن منتصـــــف : العـــــروة الربيعي
 شهر شباط وحتى منتصف آذار

 وتبـــــدأ مـــــن منتصـــــف : العـــــروة الصـــــيفية
 أيار وحتى منتصف حزيران

 وتبدأ مـن منتصـف آب : العروة الخريفية
 .وحتى منتصف أيلول

The period during which vegetable 

crops are cultivated:  

- Winter session: from the 

beginning of November to the 

beginning of December  

- Spring session: from mid-

February to mid-March 

- Summer session: from mid-May to 

mid-June  

- Autumn session: from mid-August 

to mid-September 

+ الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 الزراعية العروة 5011402 الزراعة 51
 للمحاصيل الحقلية

Planting Session for 

Field Crops 

 

هــي الفتــرة التــي يـــتم خاللهــا زراعــة المحاصـــيل 
  .المصقتة

 هــــي الفتــــرة التــــي يــــتم : العــــروة الصــــيفية
خاللها زراعـة ونمـو المحاصـيل المصقتـة 

 .72/02 – 72/08 والتي تقع ما بين

 هــــي الفتــــرة التــــي يــــتم : العــــروة الشــــتوية
خاللها زراعـة ونمـو المحاصـيل المصقتـة 

 .72/78 – 07/70 والتي تقع ما بين

The period during which field crops 

are cultivated. 

- Summer session: from mid-

February to mid-April   

- Winter session: from the 

beginning of October to mid-

December. 

 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 االزهـــار فـــيالرحيـــق حلـــو ولـــزج مــن ســـائل هــو  Honey العسل 5111406 الزراعة 51
عــــداده جمعــــهتم يــــ والــــذي عــــن طريــــق  للغــــذاء واا
يعتمد و . نحل العسلمعينة، وخصوصا  حشرات

طعـم ولــون العسـل إلــى حـد كبيــر علـى النباتــات 
النحـــــل ويقـــــوم . جمـــــع الرحيـــــق منهـــــاالتـــــي يـــــتم 

 التــــي يــــتمتخــــزين العســــل فــــي أقــــراج العســــل ب
خاليـا  ، والتـي هـي عبـارة عـنقبلهممن إعدادها 

 سداسية شمع

 

A sweet viscous fluid from the 

nectar of flowers collected and used 

as food by certain insects, 

especially the honey-bee.  The 

flavour and colour of honey depend 

largely on the plants from which the 

nectar is gathered.  Bees store 

honey in honeycombs prepared by 

them, consisting of hexagonal wax 

cells 

للمم منظمة ا ةذية والزراعة احصاءات 
احصاءات  8077كانون ثاني -المتحدة

المفاهيم والمصطلحات ، الثروة الحيوانية
 والتتصنيفات 

FAO Statistics-January 2011 

Livestock statistics 

Concepts, definitions and classifications 

 

عضو أسرة ةير  5111402 الزراعة 51
 مدفو  ا جر

Unpaid Family 

Member 
مـــن ا ســرة والــذي يعمـــل فــي الحيـــازة الفــرد  هــو

لحســـاب ا ســــرة وال يتقاضــــى مقابـــل عملــــه فــــي 
 .الحيازة  أي أجر وليس له نصيب في ا ربات

 

A person who works without pay in 

an economic enterprise operated by 

a related person living in the same 

household 

 -مصطلحات منظمة العمل الدولية 
إعالن بشأن المباده والحقوق ا ساسية 

8002في العمل،   

ILO Terminology - Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work,2008 

 

 عمر الحائز 5011400 الزراعة 51
 بالسنوات الكاملة

Age of the Holder in 

Completed Years 
ارســناد الفتــرة مـا بــين تــاري  المـيالد وتــاري  هـو 

 .الكاملة بالسنواتمعبرا  عنه 
The completed age in years of the 

person enumerated, which is the 

difference between the date of birth 

and the survey reference period. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هــو المكــان المخصــج لتربيــة الطيــور الداجنــة  Barns (حظائر) العنابر 5011401 الزراعة 51
فيــه، وقــد تكــون علــى شــكل بركســات مخصصــة 

 .أخرىمباني  أو

It is Refers to the place where 

poultry is kept. It can be a special 

house or other building. 

+ المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Royal jelly ةذاء ملكات النحل 5111411 الزراعة 51
 

هو إفـراز عسـل النحـل الـذي يسـتخدم فـي تغذيـة 
يــتم افــراز . الناضــجة وكــذل  الملكــات اليرقــات،

رنـات الغـدد فـي البلعـوم السـفلي مـادة عليـه مـن 
، الخليــةتغذيــة جميــع اليرقــات فــي يــتم النحــل، و 

عنــدما و .  الجــنس أو الطائفــةبغــض النظــر عــن 
ملكـــة جديـــدة، إمـــا  ن  اختيـــارتقـــرر الشـــغاالت 
العديد من  فيتم اختيار، تأو قتلالملكة ضعفت 

كميـــات وفيـــرة مـــن  االيرقـــات الصـــغيرة واطعامهـــ
خصيصـا والـذي تـم اعـداده ةـذاء ملكـات النحـل 

هذا النو  من التغذيـة يتسـبب فـي . لهذا الغرض
الكامـــــل لنمـــــو الملكـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــ  ا تشـــــكل

 الالزم لوضع البيضو لمبيضين ل

is a honey bee secretion used in the 

nutrition of larvae and adult queens. 

It is secreted from the glands in the 

hypopharynx of worker bees and 

fed to all larvae in the colony, 

regardless of sex or caste. When 

worker bees decide to make a new 

queen, either because the old one is 

weakening or was killed, they 

choose several small larvae and 

feed them with copious amounts of 

royal jelly in specially constructed 

queen cells.  This type of feeding 

triggers the development of queen 

morphology, including the fully 

developed ovaries needed to lay 

eggs. 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Royal_jelly 
http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Royal_jelly 

 5111414 الزراعة 51

 
ةرض ارنتاج 

 الرئيسي
Main Purpose of  

Production of the 

Holding 

وهو تحديد الغـرض أو الهـدف مـن ارنتـاج وهـو 
إمــا للبيــع أساســا أو لالســتهال  ا ســري أساســا 
وتعني كلمة أساسا أي اكثر من نصـف ارنتـاج 

 .الزراعي للحيازة خالل السنة الزراعية

It is the main purpose of the 

production, which is mainly either 

for sale or for household 

consumption.  Mainly  means half 

or  more of agricultural production 

through the agricultural year. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070راعي العالمي للتعداد الز   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 الرئيسي الغرض 5111415 الزراعة 51
لتربية حيوانات 

 الماشية

Main Purpose for 

raising Animal 
ـــــــى  ـــــــاء عل ـــــــى الســـــــبب الرئيســـــــي لإلبق يشـــــــير إل
الحيوانات كان يكون للحصول على الحليـب أو 

 .اللحوم
 

It is Refers to the main reason for 

the animals to be kept.  Normally, 

milk and meat are the main purpose 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 Special machines for the hatching .آلة مخصصة لتفري  بيض الدواجن هي Hatchery الفقاسات 5111413 الزراعة 51

of poultry eggs. 
+ الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

 2010 , وزارة الزراعة

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture, 2010 

هــي أي قطعــة مــن ا رض لنــو  واحــد مــن حــق  A parcel (الجزء)القطعة  5111494 الزراعة 51
، ومـــاء، االنتفـــا ، محاطـــة كليـــا بأراضـــي أخـــرى

أو مالمـــح أخـــرى ال تشـــكل جـــزءا مـــن ، وطريـــق
الحيــازة أو تشــكل جــزءا مــن الحيــازة ضــمن نمــط 
مختلـــف مـــن حـــق االنتفـــا   ويمكـــن أن يتكــــون 
الجــزء مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــول أو الرقــع 

 .الزراعية المجاورة لبعضها البعض

Any piece of land of one land 

tenure type, entirely surrounded by 

other land, water, road, forest or 

other features not forming part of 

the holding or forming part of the 

holding under a different land 

tenure type.  A parcel may consist 

of one or more fields or plots 

adjacent to each other. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
البرنامب ، 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

         

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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المصطلح   اسم
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الكيان القانوني  5111415 الزراعة 51
 للحائز

 
 
 

Legal Status of 

Agricultural Holder 

 

يشير إلى الجوانب التشريعية التي تعمل من 
خاللها الحيازة الزراعية، كما يشير إلى جوانب 

فمن وجهة النظر .  أنوا  الحيازاتأخرى عن 
القانونية، يمكن تشغيل الحيازة بشخج واحد أو 

المشاركة من عدة أفراد، بعقد أو بدون عقد، 
ينتمون لنفس ا سر أو  سر مختلفة، أو 

مصسسة، جمعية :  بواسطة شخصية اعتبارية
ال ...تعاونية، مصسسة حكومية  

It is Refers to the juridical aspects 

under which the agricultural 

holding is operated. It also refers to 

other aspects about the type of 

holding. From the juridical point of 

view, a holding may be operated by 

a single individual, jointly by 

several individuals with or without 

a contractual agreement and 

belonging to the same or to 

different households, or by a 

juridical person: cooperation, 

cooperative, governmental 

institution. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

لحظة ارسناد  5111416 الزراعة 51
 الزمني
 
 

 

Reference Date 

 
هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد، 
وعادة ما تكون منتصف ليلة معينة، بحيت تسند 

 .نتائب التعداد إلى تل  الليلةمعظم 
 

This refers to the moment on which 

the census data are based. 

Normally, it refers to midnight of 

the day preceding the reference 

period. Thus, the findings of the 

census relate to that night 

دة منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتح
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

 8070العالمي للتعداد الزراعي 

ISSN 1014-3378 + بتصرف 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS 

هــــي مــــواد تهــــدف الــــى منــــع وتــــدمير ومكافحــــة  Pesticides مبيدات زراعية 5111412 الزراعة 51
ا فـــــات فــــــي النباتـــــات أو ا مــــــراض الحيوانيــــــة 
وآفاتهـــــا بمـــــا فيهـــــا نـــــاقالت ا مـــــراض البشـــــرية 
والحيوانيــة وا صــناف مــن النباتــات أو للســيطرة 
علـــى ســـلو  او فســـيولوجيا ا فـــات والمحاصـــيل 

والتخـــزين وتشـــمل علـــى المبيـــدات أثنـــاء ارنتـــاج 
الحشـــــــرية، ومبيــــــــدات ا عشـــــــاب ، والمبيــــــــدات 
الفطريــــة ، مبيــــدات العناكــــب والنحــــل ا بـــــيض 

 .والقوارض وةيرها من المواد

Are substances inteneded to 

prevent, disease or control in plants 

or animals disease and pests, 

including vectors of human and 

animal diseases, unwanted species 

of plant, or to control the behavior 

or physiology of pests or crops 

during production or storage. They 

include insecticides herbicides, 

fungicides, acaricides, termiticides 

and rodenticides and other 

substances. 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هـــي مجموعـــة مـــن المحاصـــيل المصقتـــة وتشـــمل  Field Crops حقليةالمحاصيل ال 5111410 الزراعة 51
كالقمح والشـعير والمحاصـيل  محاصيل الحبوب

البقوليــة كــالحمج والفــول اليــابس، والمحاصــيل 
الزيتيـــــة مثـــــل عبـــــاد الشـــــمس والسمســـــم وفســـــتق 
ــــــة مثــــــل البطاطــــــا،  ــــــد، والمحاصــــــيل الدرني العبي
وا بصـــال، والمحاصـــيل الطبيـــة مثـــل اليانســـون 
ــــــل  والميرميــــــة والنعنــــــا  ومحاصــــــيل التوابــــــل مث

ــــــة  مثــــــل الكمــــــون والقزحــــــة، والمحاصــــــيل العلفي
 .البرسيم والفصة والبيقيا

This is a set of temporary crops 

including cereals such as wheat and 

barley; legume crops such as chick 

peas and broad beans; oil crops 

such as sunflower, sesame, peanuts; 

tuber crops such as potatoes and 

onions; medical crops such as anise, 

sage, and mint; spice crops such as 

cumin, anise and black cumin; and 

fodder crops such as clover, alfalfa 

and sern. 

+ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8070وزارة الزراعة،   

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 

الدائمة  المحاصيل 5111411 الزراعة 51
التي بلغت عمر 

 (مثمرة)ارنتاج 

Permanent Crops 

(related to age 

production - fruit) 

 

هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثمارا  بالفعـل 
أو المنتجـة، وتصــبح معظـم محاصــيل ا شــجار 
منتجــــــــة بعــــــــدما تبلــــــــغ عمــــــــرا  معينــــــــا ، وتــــــــدخل 
المحاصـــــيل التـــــي بلغـــــت هـــــذه المرحلـــــة ضـــــمن 

ـــم تكـــن قـــد المحاصـــيل  فـــي عمـــر ارنتـــاج وان ل
أثمـــــرت أو أنتجـــــت ةلـــــة فـــــي الســـــنة المرجعيـــــة 
 بسبب الظروف المناخية أو  ي أسباب أخرى،
وال تـــــــدخل ا شــــــــجار الهرمـــــــة أو ةيرهــــــــا مــــــــن 
ا شجار التي بلغت عمر ارنتاج ولكنها لم تعد 
منتجــــــــــة إذا أمكــــــــــن التعــــــــــرف عليهــــــــــا ضــــــــــمن 

 .المحاصيل في عمر ارنتاج

Permanent crops already bearing 

fruit and producing. Most tree crops 

become productive after a certain 

length of time. The fall crop, which 

amounted to this stage in the crop 

production and age had not yielded 

or produced yields in the reference 

year because of the climatic 

conditions, or for any other reasons, 

not included aging trees or other 

trees, which amounted age 

production but are no longer 

productive if identified within the 

crop at the age of production. 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

لمحاصيل المصقتة التي تزر  بشكل مكثف هي ا Forage Crops المحاصيل العلفية 5111511 الزراعة 51
فـــي الســـنة  امكانيـــة زراعتهـــا اكثـــر مـــن مـــرةمـــع 

: وتشـــمل ثـــالت مجموعـــات رئيســـية مـــن العلـــف
ا عشــاب، بمـــا فـــي ذلـــ  الحبـــوب التـــي تحصـــد 

  البقوليــات، بمــا فــي ذلــ  البقــول التــي خضــراء
ـــــة التـــــي  تحصـــــد خضـــــراء، والمحاصـــــيل الجذري

ــــــف ــــــزر  كعل ــــــة . ت ــــــات اويــــــتم تغذي بهــــــذه لحيوان
، إمــــا كعلــــف أخضــــر، كمــــا القــــش، أي االنــــوا 

ة أو المجففـــة بعـــد المحاصــيل المحصـــودة الجافــ
وهـي  السـيالج. الحصاد، أو كمنتجـات السـيالج

ا عالف الخضراء المحفوظة دون تجفيـف عـن 
بعــض وتــدخل . لتــاخير فســادهاطريــق التخميــر 

 .لعالف المركبةلمكونات كالمحاصيل العلفية 

Temporary crops that are grown 

intensively with multiple cuttings 

per year and include three major 

groups of fodder: grasses, including 

cereals that are harvested green; 

legumes, including pulses that are 

harvested green; and root crops that 

are cultivated for fodder. All three 

types are fed to animals, either as 

green feed, as hay, i.e. crops 

harvested dry or dried after 

harvesting, or as silage products. 

Silage, or ensilage, refers to green 

fodder preserved without drying by 

fermentation that retards spoiling. 

Some fodder crops are components 

of compound feeds. 

http://www.fao.org/es/ 

faodef/fdef11e.htm 
http://www.fao.org/es/ 

faodef/fdef11e.htm 

المختلطة  المحاصيل 5111514 الزراعة 51
 (المحملة)

Mixed Crops  عبــــارة عــــن محصـــــولين أو أكثــــر مختلفــــة فيمـــــا
دائمـة، وتنمـو متزامنـة بينها، وهي إمـا مصقتـة أو 

فــــــي نفــــــس الحقــــــل أو الرقعــــــة، دون أن تكــــــون 
 .مصقتة ودائمة معا  

two crops or more different 

temporary or permanent crops ( but 

not both temporary and permanent 

crops), and grown simultaneously in 

the same field or area. 
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المحصـــول المصقـــت الـــذي يـــزر  داخـــل مزرعـــة  Associated Crops المحاصيل المقترنة 5111512 الزراعة 51
 .شجرية كثيفة بها محاصيل مستديمة

A temporary crop grown in a 

compact plantation of permanent 

crops. 
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محاصيل دائمة  5111513 الزراعة 51
تشمل اشجار )

(شجريةالبستنة ال  
 

Permanent Crops 

(including trees 

horticulture)  

 

هي المحاصيل التي تزداد دورة نموهـا عـن سـنة 
ال تحتاج رعادة زراعتهـا بعـد كـل واحدة، والتي 
ل ذل  اومث.  تعمر لعدة سنواتو  ،موسم قطاف

أشــجار وأشــجار الحمضــيات، و أشـجار الزيتــون، 
ومــــــن الممكــــــن زراعــــــة المحاصــــــيل . اتاللوزيــــــ

الدائمـــــة بطريقـــــة الزراعـــــة المكثفـــــة أو الزراعـــــة 
ساحة تشمل المحاصيل المزروعـة المبعثرة، والم
 .بالطريقتين

A crop growth cycle of more than 

one year that does not need 

replanting after each season and for 

the previous few years. For 

example, olive trees, citrus trees, 

and nuts. It is possible to grow 

permanent crops in intensive 

agriculture or scattered. The area 

planted with crops include two 

ways. 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

يشـير هــذا المصــطلح إلـى محصــول واحــد يــزر   The Single Crop المحصول المنفرد 5111514 الزراعة 51
وحـــــــــده فـــــــــي حقـــــــــل، ويمكـــــــــن أن يكـــــــــون هـــــــــذا 

 .المحصول من المحاصيل المصقتة أو الدائمة

This term refers to one crop grown 

alone in the field. This crop may be 

temporary or permanent. 
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شـــــخج مـــــدني أو اعتبـــــاري يتـــــولى المســـــصولية  Hired manager المدير بأجر 5111515 الزراعة 51
دارة الحيــازة نيابــة عــن الحــائز رالفنيــة وارداريــة 

وتنحصر مسـصولياته فـي اتخـاذ القـرارات اليوميـة 
الالزمـــــة لتشــــــغيل الحيــــــازة بمــــــا فــــــي ذلــــــ  إدارة 
العمـــال ا فـــراد ومـــراقبتهم، ويـــدفع ا جـــر بوجـــه 

ـــــــا أو كليهمـــــــا معـــــــا ـــــــدا أو عين وفـــــــي   .عـــــــام نق
لتــي يتقاســم فيهــا المــدير المســصوليات الحــاالت ا

االقتصادية والمالية بارضافة إلى إدارتـه لحيـازة 
 فانه يعتبر حائزا أو حائزا شريكا

A civil or juridical person who 

takes technical and administrative 

responsibility for the management 

of a holding on the holder's behalf. 

Responsibilities are limited to 

making day-to-day decisions on the 

operation of the holding, including 

managing and supervising hired 

labour. Wages may be paid in cash 

and/or kind. A hired manager who 

shares economic and financial 

responsibilities, in addition to 

managing the holding, should be 

considered a holder or a joint 

holder. 
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 Rainfed Agricultural  البعلية المساحة 5111516 الزراعة 51

Land 
هي المساحة التي تعتمد في ريها بشكل رئيسـي 

 .ا مطارعلى مياه 
 

It is Refers to agricultural land that 

relies mainly on rain for irrigation 
والزراعة للمم المتحدة  منظمة ا ةذية

، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 
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الصالحة  المساحة 5111512 الزراعة 51
 للزراعة

Arable land مــن المســاحة الكليــة للحيــازة، وتشــمل  جــزء هــي
جميع مساحات ا رض التي تستخدم في معظم 

وهــــــي  ،لزراعــــــة المحاصــــــيل المصقتــــــة الســــــنوات
تشـمل ا راضـي المســتخدمة لزراعـة المحاصــيل 
المصقتة في فترة اثني عشر شـهرا كفتـرة مرجعيـة 
وكـــــذل  ا راضـــــي التـــــي تســـــتخدم عـــــادة لـــــنفس 
الغرض ولكنها لظروف ةيـر متوقعـة تتـر  بـورا 

وال تشـــــــــمل ا راضـــــــــي الصـــــــــالحة . وال تـــــــــزر  
للزراعــــــــــة، ا راضــــــــــي المزروعــــــــــة بمحاصــــــــــيل 

لـــــــديها إمكانيـــــــة مســـــــتديمة او ا راضـــــــي التـــــــي 
 . االستزرا  ولكنها ليست منتظمة الزراعة 

This includes all land used in most 

years for growing temporary crops, 

it includes land used for growing 

temporary crops in a twetve month 

reference period, as well as land 

that would normally be so used but 

is lying fallow or has not been sown 

due to unforeseen circumstances.  

Arable land does not include land 

under permanent crops or land that 

is potentially cultivated but is not 

normally cultivated. 
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رمز 
  المجال

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الكلية  المساحة 5111510 الزراعة 51
 للحيازة

Holding Area  هـــي بنـــد مشـــتق يـــتم الحصـــول عليـــه مـــن جمـــع
المســـاحات تحـــت كـــل فئـــة مـــن فئـــات اســـتخدام 

القطـــــع التـــــي  جميـــــعمســـــاحة ا راضـــــي، وهـــــي 
الزراعية، ويشمل ذل  جميع  تتألف منها الحيازة

ا راضي التـي يـتم تشـغيلها للحيـازة دون اعتبـار 
للصــفة أو الكيــان القــانوني، وال تعتبــر ا راضــي 
التــي يمتلكهــا الحــائز ولكــن يصجرهــا للغيــر جــزء 

 .من مساحة الحيازة

This is a derived item obtained by 

summing the area under each land 

use category.  It is the area of all 

land making up the agricultural 

holding and includes all land 

operated by the holding without 

regard to title or legal form.  Thus, 

land owned by members of a 

household but rented from others 

should not be included in the area of 

the holding. 
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المحاصيل مساحة  5111511 الزراعة 51
تشمل ) الدائمة

مساحة أشجار 
 (البستنة

Permanent Crop Area 

(covering an area of 

trees horticulture) 

هــي مســاحة المحصـــول الــدائم فـــي وقــت زمنـــي 
والمســــاحة هنــــا .  محــــدد، وهــــو عــــادة  يــــوم العــــد

تشـــــمل المحاصـــــيل الدائمـــــة التـــــي تـــــم زراعتهـــــا 
بهــدف إنتــاج الثمــار، بحيــت ال تشــمل المشــاتل، 
حيـت يـتم إنتـاج مـواد التكـاثر للمحاصـيل بهـدف 

 .البيع أو االستعمال في الحيازة

This term refers to the area of the 

crop at the time of the Permanent 

specific timetable, normally 

enumeration day. The area here 

include permanent crops that have 

been cultivated to produce fruits, so 

as not to include nurseries, where is 

the production of crops in order to 

reproduce the sale or use in holding 
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المساحة ارجمالية التي تجمع المحاصـيل منهـا  Area Arvested المحصودة المساحة 5111541 الزراعة 51
التــــــي دمــــــرت بفعــــــل ويســــــتثنى منهــــــا المســــــاحة 

الجفــــــاف أو الفيضــــــانات أو ارصــــــابة با فــــــات 
وتغطـــى فقـــط المحاصـــيل الناميـــة حتـــى مرحلــــة 
النضـــــــب ولكنهـــــــا ال تشـــــــمل المشـــــــاتل وتشـــــــمل 
المســــــاحة المحصـــــــودة كــــــل المحصـــــــول الـــــــذي 
يحصــد بصــرف النظــر عــن االســتخدام النهــائي 
للمحصــــول ســــواء كـــــان لالســــتخدام البشـــــري أو 

 .ب آخرلتغذية الحيوانات أو لسب

It is Refers to the total area from 

which the crop is gathered. Thus, an 

area that is destroyed due to 

drought, flooding, pests or any other 

reason is excluded. The area 

harvested only covers crops grown 

to maturity. It does not include 

nurseries and includes all crops 

harvested regardless of their end 

use, whether for human 

consumption, for animal feed, or for 

any other purpose. 
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 المساحة المروية 5111544 الزراعة 51
 

Irrigated Area  هــي المســاحة التــي تــزود عــن قصــد بميــاه ةيــر
وتعتمـد بشـكل رئيسـي علـى الميـاه  مياه ا مطار

 .التي يتم تزويدها بها لتحسين ارنتاج

An area of land that is normally 

provided with water other than rain 

for the purpose of improving 

production. 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

التي أعدت وزرعت بنو  أو اكثـر  المساحة هي Cultivated Area المزروعة المساحة 5111545 الزراعة 51
ــــــي تكــــــون عــــــادة صــــــافية مــــــن المحاصــــــيل  والت

للمحاصيل المصقتة واجمالية للمحاصـيل الدائمـة 
. 

Area which was prepared and 

planted by one crop or more, either 

permanent or temporary crops. 
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هـــو مســـاحة تـــتم فيهـــا عمليـــة إكثـــار النباتـــات و  Nurseries مساحة المشاتل 5111543 الزراعة 51
او االعناب بغـرض إعـادة زراعتهـا وال  ا شجار

تحصد نباتات المشاتل لذا ال يجب إدراجها فـي 
المســــاحة التــــي تحصــــد للمحاصــــيل المصقتــــة أو 
المساحة الحالية للمحاصيل الدائمة، ويمكـن أن 
يتواجــــد المشــــتل فـــــي أمــــاكن مفتوحــــة أو تحـــــت 
ةطــاء للحمايــة ويمكــن أن يســتخدم فــي الحيـــازة 

. تل حقــــــول التقــــــاويأو للبيــــــع وال تشــــــمل لمشــــــا
 .ويستثنى من ذل  مشاتل ا شجار الحرجية

It is an area where young plants, 

trees or vines are propagated for the 

purpose of transplanting.  Plants in  

a nursery are not harvested and are 

therefore not included in the area 

(temporary crops) or current area 

(permanent crops).  A nursery 

might be in the open or under 

protective cover.  It may be used for 

the development of planting 

materials for the holding itself or 

for sale Nurseries don’t include 

seed fields and. forest tree nurseries. 
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ارنتاج  مستلزمات 5111541 الزراعة 51
االستهال  )الزراعي 

 (الوسيط

Agricultural 

Intermediate 

Consumption 

يشـــتريه المــــزار  بهـــدف اســــتخدامه فــــي  مــــا كـــل
العمليـــــــــة ارنتاجيـــــــــة لـــــــــنفس العـــــــــام كا ســـــــــمدة 

والمبيــدات والتقــاوي وا عــالف والميــاه  الكيماويــة
 .وةير ذل 

Agricultural inputs include all items 

purchased or made available and 

used that year to enable and 

improve agricultural production 

which include chemical fertilizers, 

manure, seed, water, feed, …etc. 

الحسابات القومية،  نظاماالمم المتحدة، 
7772 

UN, SNA 93 

مصدر اررشاد  5111542 الزراعة 51
 الزراعي الرئيسي

Source of 

Agricultural 

Extension 

هــــــــو المصــــــــدر الــــــــذي يقــــــــوم بتقــــــــديم المشــــــــورة 
والمعلومــــــــات الزراعيـــــــــة لمنتجــــــــي المحاصـــــــــيل 

وقـــــــــد تقـــــــــدم الخـــــــــدمات .  الزراعيـــــــــة والماشـــــــــية
اررشـــــادية مــــــن جانــــــب المصسســــــات الحكوميــــــة 

والمنظمـــــات ةيـــــر الحكوميـــــة، ( وزارة الزراعـــــة)
 ، والمصسســــات التعليميــــة،نومنظمــــات المــــزارعي

 .والمنظمات الشعبية ةير الرسمية وةيرها

It is the source that provision of 

agricultural advice and information 

to crop and livestock producers.  

Extension services may be provided 

by government institution (MoA), 

non-government organization, 

farmer organization, educational 

institutions, informal grass roots 

organizations, and others. 
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 Source of the مصدر ا لة 5111546 الزراعة 51

Machinery/ 

Equipment 

يشــــير إلــــى الترتيبــــات او الحقــــوق التــــي يعطــــى 
بموجبهــا الحــائز الحــق فــي اســتخدام نــو  معــين 

 .من ا الت الزراعية

It is Refers to the means by which 

the holder obtained the right to use 

the specific item. 
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 Main Source of مصدر الري 5111542 الزراعة 51

Water 
اســـــتخداما  فـــــي الحيـــــازة وهـــــو المصـــــدر ا كثـــــر 

الزراعيــــة للةـــــراض المختلفـــــة، وتكـــــون إحـــــدى 
 :الحاالت ا تية

مـــــن ا نابيـــــب  شـــــبكة هـــــي: شـــــبكة ميـــــاه عامـــــة
الرئيســـية والفرعيـــة تنتشـــر فـــي التجمـــع الســـكاني 

الصـالحة للشــرب  الميـاهلغـرض توزيـع وتوصـيل 
 .، وتشرف عليها سلطة محليةإلى التجمع

بــار التــي يــتم هــي ا  :آبــار جمــع ميــاه ا مطــار
حفرهـــا وتبطينهـــا بغـــرض تجميـــع وتخـــزين ميــــاه 

 .ا مطار فيها
مسـارب  أحـدالينبو  هو ماء متـدفق مـن  :ينابيع

الميـاه الجوفيـة عنـد التقـاء الطبقـة الحاملـة للمـاء 
، وهنــا  ينــابيع دائمــة التــدفق ا رضمــع ســطح 

 وأخـــــــرىيســـــــتمر تـــــــدفقها علـــــــى مـــــــدار الســـــــنة، 
  .شتاء فقطموسمية حيت تنفجر في فصل ال

اســـتخدام الميـــاه مـــن خـــالل (: تنكـــات)صـــهاريب 
 .سيارات نقل المياه

هـــي تلــــ  ا بـــار التــــي يــــتم :  ا بـــار االرتوازيــــة
حفرهــا للوصــول إلــى الميــاه الجوفيــة، مــن أجــل 
ضـخها واسـتغاللها كمصـدر مـن مصـادر الميـاه 

 .للةراض المتعددة من ري أو شرب

It is the most source used in 

Agricultural holding for different 

purposes as follows:- 

Public Water Network: A network 

of pipes for the purpose of 

providing clean water to 

households. It normally belongs to a 

municipality, the council, or to a 

private company. 

Collection Water Wells: Wells that 

are dug in the ground for the 

purpose of collecting rain water. 

Springs: Water that is discharged 

from the ground at an intersection 

point between the topographic 

surface and the groundwater table.  

It could be permanent or seasonal 

and is considered as one of the 

natural resources for irrigation. 

Water Tanks: Using water from 

vehicles that distribute and transfer 

water. 

Artesian Wells:  Those wells are 

being dug to reach the ground 

water, for pumped and exploited as 

a source of water for multiple 

purposes of drinking or irrigation. 
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أو جــزء منهــا تنــتب بشــكل أساســي  مصسســة هــي Olive Press المعصرة 5111540 الزراعة 51
زيــت الزيتــون، مــع )مجموعــة واحــدة مــن الســلع 

حيت يحقق ( ارنتاج من أنشطة ثانوية احتمالية
 .المضافةهذا النشاط الرئيسي ةالبية القيمة 

An enterprise or part of an 

enterprise in which one group of 

goods and services is produced 

(olive oil, with the possibility of 

having secondary activities). 

الحسابات القومية،  نظاماالمم المتحدة، 
7772 

UN, SNA 93 

طبيعـــــي لمكافحـــــة هـــــو أن يـــــتم اســـــتخدام عـــــدو  Biological Control المكافحة البيولوجية 5111541 الزراعة 51
 .المسبب المرضي في الحيازة الزراعية

Use of natural enemy to control the 

causal agent of the plant disease in 

the agricultural holding. 
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 Integrated Pest المكافحة المتكاملة 5111551 الزراعة 51

Management 
هـي نظــام مكافحــة يســتخدم فيــه مــدى واســع مــن 

الحـــــرق، )الفيزيائيـــــة أســــاليب وطـــــرق المكافحــــة 
المـــــــتطفالت ) والبيولوجيـــــــة( التعقــــــيم الشمســـــــيو 

 (المبيــــدات الكيماويــــة)والكيماويــــة  (والمفترســـات
الحراثــــــــــــة والعزيــــــــــــق وجمــــــــــــع )   ةوالميكانيكيــــــــــــ

يتم توظيفها بشكل متوازي ضد ا فة  (الحشرات
مـــــع المحافظـــــة علـــــى صـــــحة ارنســـــان والبيئـــــة 

ضـــمان بقـــاء ا فـــة و وســـالمة المنـــتب الزراعـــي، 
ودون ارخـــــالل  دون الحـــــد االقتصـــــادي الحـــــرج

وأعدائها الحيويـة،  ا فاتبالتوازن الطبيعي بين 
م أســـــــــلوب المكافحـــــــــة والـــــــــذي يكـــــــــون اســـــــــتخدا

الكيميائيـــــة فيــــــه هــــــو الخيــــــار ا خيــــــر، ويكــــــون 
مكمـــال  ســـاليب المكافحـــة ا خـــرى، بارضـــافة 
إلــــــى أن اســــــتخدام المبيــــــدات الكيماويــــــة يكــــــون 
ضــــمن وشــــروط أســــس مهمــــة تضــــمن الحفــــاظ 
علـــــى الصـــــحة العامـــــة والبيئـــــة وجـــــودة المنـــــتب 

 .الزراعي وخلوه من متبقيات المبيدات

The combat system using a wide 

range of control methods: physical 

(burning and solar disinfection), 

biological (parasites and predators), 

chemical (chemical pesticides), and 

mechanical (tillage, hand hoeing 

and collection of insects).  All of 

these are used in parallel against 

pests with the aim of maintaining 

human health, the environment, and 

the safety of the agricultural 

product. It is also necessary to 

ensure the survival of pests at a 

critical level without breaching the 

normal balance between pests and 

their vital enemies. Chemical 

control is the last option and may be 

integrated with the other methods of 

control, in addition to the use of 

chemical pesticides, within 

regulations which maintain public 

health, the environment, and the 

quality of agricultural products free 

from pesticide residues 
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 المهنة الرئيسية 5111551 الزراعة 51
 للحائز

Main  

Occupation 
هي الحرفة أو نو  العمل الـذي يباشـره الفـرد إذا 
كـــــان مشـــــتغال  أو الـــــذي باشـــــره ســـــابقا  إذا كـــــان 
ــــه العمــــل، والمقصــــود بالمهنــــة  مــــتعطال  ســــبق ل
الرئيسية هي المهنـة التـي يقضـي فيهـا المشـتغل 

تكــرارا ، أكثـر مـن نصـف وقـت العمـل أو ا كثـر 
عــــداد الزراعــــي تــــم تقســــيم المهنــــة تو ةــــراض ال

 .الرئيسية إلى الزراعة وةير الزراعة

The job or type of work performed 

by the employed person, or used to 

be performed by the unemployed. 

The occupation refers to the activity 

in which the employed works more 

than half of work hours or the most 

frequent job during the last three 

months before reference data. For 

the purposes of the agricultural 

census, the main occupation was 

divided into agricultural and non-

agricultural. 
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الشــخج الـــذي يجلــب ثمـــار الزيتـــون  بـــه يقصــد Supplier المورد 5111552 الزراعة 51
المعصـــرة بهـــدف عصـــره وقـــد يكـــون حـــائزا   ىإلـــ

 .ضامنا  أو مشتريا  للثمار أوزراعيا  

The person who provided olive to 

the olive presses, could be 

agricultural holder or lessee …etc. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الفتــــرات الزمنيــــة التــــي تعمــــل فيهــــا  إحــــدى هــــي Shift النوبة 5111553 الزراعة 51
 وةالبــا  مكــائن عصــر الزيتــون فــي اليــوم الواحــد، 

ــــــون أو طاقــــــة  ــــــوفر الزيت مــــــا تكــــــون مرتبطــــــة بت
 .العمل متابعةالمكائن أو قدرة العمال على 

A period of continuous work of 

machine in the day without 

changing of the working team.  It’s 

usually connected to the availability 

of olives or the machine working 

capacity or the ability of the 

employees to continue work. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

 Type of Livestock نو  التربية 5111554 الزراعة 51

Production System 
الممارســــــات والخصــــــائج العامــــــة يشــــــير إلــــــى 

مـــــن حيـــــت أســــــلوب  لتربيـــــة المواشـــــي بالحيــــــازة
 .التربية والتغذية وارنتاج

فـــي الحيوانـــات  هـــي اعتمـــاد: مكثفـــة شـــبه تربيـــة
ــــى الرعــــي والتغذيــــة ال المكملــــة بتقــــديم تغذيــــة عل

 .ا عالف في آن واحد

مـــزار  وال الالحيوانـــات فـــي  يـــةترب: تربيـــة مكثفـــة
بشــكل كامـــل تغــذيتها  عتمــد فـــيتخــرج للرعــي و ت

بكافــــــة أنواعهــــــا داخــــــل  تقــــــديم ا عــــــالفعلــــــى 
 .الحظائر

It is Refers to the general 

characteristics and practices of 

raising livestock on the holding. 

 Semi-intensive farming: the 

adoption of animals feeding 

on grazing plus feed to 

provide supplementary 

nutrition. 

 Intensive farming:  raising 

animals in barns on feed 

without outside grazing. 
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الوزن الحي  5111555 الزراعة 51
للحيوانات المعدة 

 للذبح

Live weight of 

animals intended for 

slaughter 

الــــوزن الــــذي يصخــــذ للحيــــوان قبــــل الــــذبح، ومــــن 
المفتــــرض أن ال يــــتم تقــــديم الطعــــام او الشــــراب 

 .ساعة قبل الذبح 78لفترة لهذه الحيوانات 

The weight taken immediately 

before slaughter, it is assumed that 

animals intended for slaughter are 

kept in the slaughterhouse premises 

for 12 hours and are not fed or 

watered during this time 

http://faostat3.fao.org/faostat-

gateway/go/to/mes/glossary/*/E 

 

http://faostat3.fao.org/faostat-

gateway/go/to/mes/glossary/*/E 
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رمز 
 رمز الموضوع  المجال

 المصطلح
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واربل بعد إزالة الجلد، هو وزن الذبيحة للبقار  Carcass weight وزن الذبيحة 5111556 الزراعة 51
مفصـــل الركبـــة،  حتـــى االقـــدام االماميـــة، الـــرأس

ــــــــدام الخلفيــــــــة مفصــــــــل العرقــــــــوب،  حتــــــــى وا ق
وا وعيـــة الدمويـــة الكبيـــرة مـــن الـــبطن والصـــدر، 

ـــــــة والتناســـــــلية و  ، (عـــــــدا الكلـــــــى)ا جهـــــــزة البولي
 الصـــــالحةمخلفـــــات الصـــــالحة للكـــــل وةيـــــر الو 

 .للكل، والذيل
 ن الذبيحــــة بعــــد إزالــــةوز  أمــــا للضــــأن والمــــاعز 

الصــــــالحة للكــــــل وةيــــــر )مخلفــــــات الالجلــــــد، و 
جهـــزة البوليـــة والتناســـلية ا ، و (للكـــل ةصـــالحال
 .، والقدمين(الكلى عدا)

is the weight of the carcass after 

removal of the: hide or skin, the 

head where it joins the spine the 

fore feet at the knee joint, and the 

hind feet at the hock joint, the large 

blood vessels of the abdomen and 

thorax, the genito-urinary organs 

(other than the kidneys, the offals 

(edible and inedible), the tail for 

cattle and camel.   For sheep and 

goats: The skin, the offals (edible 

and inedible), the genito-urinary 

organs (other than the kidneys), and 

the feet. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم احصاءات 
احصاءات  8077كانون ثاني -المتحدة

المفاهيم والمصطلحات ، الثروة الحيوانية
 والتتصنيفات 

FAO Statistics-January 2011 

Livestock statistics 

Concepts, definitions and classifications 

 

بعـــد التجفيـــف ، يشــير إلـــى كميـــة المنــتب الفعلـــي Production ارنتاج 5111552 الزراعة 51
وبعــــــد ، والتجهيــــــز المعــــــد للبيــــــع أو االســــــتهال 

خصــم الفاقــد قبــل الحصــاد وأثنــاء الحصــاد ومــا 
 .بعد الحصاد

It is Refers to the actual quantity of 

produce, after drying and 

processing ready for sale or 

consumption, and after deducting 

pre-harvest, harvest and post-

harvest losses. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

8070العالمي للتعداد الزراعي   

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 



 

421 

 

 

 

4.4 Population and Social Terms 4.6 مصطلحات سكانية واجتماعية  

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Population Terms مصطلحات السكان                 رمز الموضوع: 5201

فــــرد أو مجموعــــة أفــــراد تــــربطهم أو ال تــــربطهم صــــلة  Household  ا سرة 2510100 السكان 52
قرابـــــة، ويقيمـــــون فـــــي مســـــكن واحـــــد، ويشـــــتركون فـــــي 

 .  المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة

One person or a group of persons with 

or without a household relationship, 

who live in the same housing unit, 

share meals and make joint provision 

of food and other essentials of living. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الفلسطينية ا سرة 2541414 السكان 52  Palestinian Household الخاصــــة التــــي تكــــون فيهــــا جنســــية رب  ا ســــرة هــــي
 .ا سرة فلسطيني

It is the private household whose head 

holds the Palestinian nationality. 
المركزي لإلحصاء  الجهاز

7771، الفلسطيني  

PCBS,1997 

المركبة ا سرة 2541415 السكان 52  Composite Family  المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود  ا سرة هي
عالقـــة قرابـــة  تـــربطهمفـــرد أو أفـــراد يعيشـــون معهـــا وال 

 .ا سرةبهذه 

It is Refers to family consisting of at 

least one nuclear family with other 

non-relatives. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الممتدة ا سرة 2541413 السكان 52  Extended Family  المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود  ا سرة هي
قرابة بتلـ   عالقةيعيشون معهم وتربطهم  آخرينأفراد 
 .ا سرة

A family of at least one nuclear family 

together with other relatives. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

والمساكن، لتعدادات السكان 
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واحد فردمن  أسرة  5241411 السكان 52  A one–person– 

household 
 It is the household comprised of one .فقط واحدا سرة التي تتكون من شخج  وهي

individual. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

 نــــواةا ســــر المعيشــــية التــــي تتكــــون كليــــة مــــن   هــــيو  Nuclear household أسرة نووية  5241412 السكان 52
أســـرية واحـــدة، وتتشـــكل مـــن أســـرة مصلفـــة مـــن زوجـــين 

بالـدم فقـط ولـيس ) ابنـة أوفقط أو من زوجين مع ابـن 
لديــــه ابــــن أو ( رب ا ســــرة) أب أو أكثــــر أو( بــــالتبني
لـديها ابـن أو ابنـة أو ( رب ا سرة) أو أم أكثرابنة أو 

 ا قربــــــاءأكثــــــر، مــــــع عــــــدم وجــــــود أي شــــــخج مــــــن 
 .ا خرين أو من ةير ا قارب

It is the living household comprised of 

a couple only; a couple and a son or a 

daughter (own not adopted son or 

daughter) or more; or a male head of a 

household with a son or a daughter or 

more; or a female head of a household 

with a son or a daughter or more. It is 

worthy to note that no other relatives 

or non – relatives live with this 

household. 

اده وتوصيات االمم المتحدة، مب
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ا عمارفي  التراكم 5241416 السكان 52  Age Heaping   البــــاحثين نحــــو  أوقبــــل المســــتجوبين  مــــن الميــــلهــــو
ـــــة دون ةيرهـــــا،  أعمـــــارتفضـــــيل  تعـــــرف  وأيضـــــامعين
 ا عمـاروينتشـر تفضـيل ( معينـة أحادتفضيل ) كعمر

 .خمسة أوالمنتهية بصفر 

A general tendency to misreport a 

preferred number as one’s age or to 

round one’s age to a number ending 

with the digits 0 or 5. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

العمري  التركيب 5241412 السكان 52
 والنوعي

Age-Sex Structure   حســـــب عـــــدد أو نســـــبة الـــــذكور  الســـــكان تركيـــــبهـــــو
التركيــــــب  ويعـــــد.  ضـــــمن كـــــل فئـــــة عمريـــــة وارنـــــات

  التراكميــــــــــــةالعمــــــــــــري والنــــــــــــوعي للســــــــــــكان النتيجــــــــــــة 
والوفيــات  الخصــوبةالســابقة فــي معــدالت  لالتجاهــات
المعلومـــات حــــول التركيــــب  تــــوفر  ويعتبــــر.  والهجـــرة

مسـبقا لوصـف وتحليـل  أساسيا شرطاالعمري والنوعي 
 .البيانات الديمغرافية أنوا العديد من 

The composition of a population as 

determined by the number or 

proportion of males and females in 

each age category. The age-structure 

of a population is the cumulative 

result of past trends in fertility, 

mortality, and migration rates. 

Information on age-sex composition is 

an essential prerequisite for the 

description and analysis of 

demographic data. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

 

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

البقاء على قيد  توقع 5210108 السكان 52
 الحياة

Life Expectancy   إذاالتي قد يعيشها الفرد  ارضافية السنوات معدلهو 
.  حالهــــــااســــــتمرت اتجاهــــــات الوفيــــــات الحاليــــــة علــــــى 

علــى قيــد  البقــاءبتوقــع  أيضــاهــذا المصــطلح  ويعــرف
 .أخرىالحياة عند الوالدة أو عند أعمار 

The average additional number of 

years a person would live if current 

mortality trends were to continue. Life 

expectancy is commonly measured at 

the time of birth. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: يتتحد)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

 

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الحياة جدول 5241409 السكان 52  Life Table   بـــينيصـــف احتمـــال الوفـــاة مـــا  إحصـــائيل هـــو جـــدو 
 .الوالدة وانتهاء الحياة لفترات عمرية محددة

A statistical table that describes the 

risk of dying between birth and life’s 

end by exact age intervals. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االجتماعية، شعبة االقتصادية و 

السكان، التوقعات السكانية في 
، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

 الجنسية  2510110 السكان 52
الجنسية ) 

 (ا صلية

Nationality of Origin  هـــي التبعيـــة السياســـية للفـــرد كمـــا يـــدلى بهـــاالجنســـية 
وقد تكون فلسـطيني، أردنـي، مصـري، برازيلـي،  الفرد،

  .ال ... فرنسي، 

It refers to the political identity of the 

individual as Palestinian, Jordanian, 

Egyptian, Brazilian, French, etc. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

مساكن، لتعدادات السكان وال
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

      
 
 
 
 

   

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الزواجية الحالة 2510111 السكان 52  Marital Status  الفــرد الشخصــية الحاليــة التــي يكــون عليهــا  حالــة هــي
فـاكثر وقـت  سـنة 78ذل  الفرد الذي يبلـغ مـن العمـر 

ــــــرة  ، والمتعلقــــــة بقــــــوانين وعــــــادات الــــــزواج ارســــــنادفت
 .البلدالمعمول بها في 

The status of those 12 years old and 

over in terms of marriage traditions 

and laws in the country. 

المركزي لإلحصاء  ازالجه
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

لم يتزوج ) أعزب  2510112 السكان 52
 (أبدا

Single                          

(Never married) 
ســــنة فــــأكثر، ولــــم  78الفــــرد الــــذي يبلــــغ عمــــره  وهــــو 

أي لـــم يــــتم )زواجــــا فعليـــا وفقــــا للعـــرف الســــائد  يتـــزوج
قـــد تـــزوج فـــي  يكـــنولـــم يعقـــد قرانـــه ولـــم ( الــدخول بعـــد

 .السابق

It applies if the person aged 12 years 

has not been married or. Legally 

engaged (according to customs and 

traditions applicable in the country). 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007ح الثاني، التنقي/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

قران  ول مرة عقد 5210113 السكان 52  legally engaged ســـنة فـــأكثر، وقـــد تـــم  78الـــذي يبلـــغ عمـــره  الفـــرد هـــو
ولكنـه  المحكمـةتسجيل عقد زواج رسمي له من قبـل  

أي لـم يـتم الـدخول ) السـائدلم يتزوج فعليا وفقا للعرف 
ولـــــيس مطلقـــــا أو أرمـــــال  مـــــن زواج ســـــابق، وال ( بعـــــد

المتـــزوج حاليــا  وعقــد قرانـــه للمــرة الثانيـــة  الــذكريشــمل 
 .حيت يعتبر متزوجا  

It applies if the person-aged 12 years 

has an official marriage document 

(issued by a competent court) but has 

not been actually married yet 

according to customs and traditions 

applicable in the country. The 

divorced, widowed, and married twice 

do not belong to this category. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ســنة فــأكثر والمتــزوج  78الــذي يبلــغ عمــره  الفــرد هــو  Married متزوج 2510114 السكان 52
الزوجـــان  كـــانزواجــا فعليـــا وفقـــا للعـــرف الســـائد ســـواء 

 وبغـــــض.  مقيمــــان معـــــا وقـــــت ارســــناد الزمنـــــي أم ال
النظــــر عــــن حالتــــه الســــابقة، ويعتبــــر الرجــــل المتــــزوج 

ــــا واحــــدة أو أكثــــر فــــي  ويوجــــدأكثــــر مــــن زوجــــة  حالي
 .عصمته متزوجا  

It applies if the person aged 12 years 

is actually and officially married 

(according to customs and traditions 

applicable in the country) irrespective 

of his \ her past marital status as well 

as of whether the couple were together 

during the reference period or not. The 

person married to more than one wife 

is classified married. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007 التنقيح الثاني،/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ســنة فــاكثر وســبق لــه  78الــذي يبلــغ عمــره  الفــرد هــو  Divorced مطلق 2510115 السكان 52
 بـــــالطالقزواج  آخـــــر( انحــــل)الــــزواج فعـــــال وانفصـــــم 

 .أخرىالمسجل شرعا ولم يتزوج مرة 

The person aged 12 years who 

previously married and legally 

divorced but was not married again. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

سـنة فـاكثر وسـبق لـه الـزواج  78الـذي يبلـغ  الفرد هو  Widowed أرمل 2510116 السكان 52
بوفـــــاة  لـــــهزواج  آخـــــر( انحـــــل)فعـــــال، ولكـــــن انفصـــــم 

 .أخرى، ولم يتزوج مرة ا خرالطرف 

The married person aged 12 years 

whose marriage was split by the death 

of the spouse and was not married 

again. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8ح التنقي
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ســنة فــاكثر وســبق لــه  78الــذي يبلــغ عمــره  الفــرد هــو  Separated منفصل 5210117 السكان 52
وبـدون  مـا،زواج لـه بسـبب  آخـرالزواج فعال وانفصل 

ــــا، ولــــم يتــــزوج مــــرة  إثبــــاتأي  مســــجل رســــميا وقانوني
 .أخرى

The individual 12 years old and over 

who was married, but his/her marriage 

was revoked for some reason without 

any legal or official registration, and 

he/she did not marry again.  

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

كان والمساكن، لتعدادات الس
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

اللجوء  حالة 5210118 السكان 52  Refugee Status   فلســطينوهــي خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن 
بنــــاء ا وتشــــمل  7722التــــي احتلتهــــا إســــرائيل عــــام 

 .الذكور منهم وأحفادهم
 

This status relates to the Palestinians 

who were forced to leave their land in 

Palestine which occupied by Israel in 

1948. It applies to their male sons and 

grandchildren. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Non-Registered الجئ ةير مسجل 5210119 السكان 52

Refugees 
إذا كـــان الفـــرد الجئـــا  إال أنـــه ةيـــر مســـجل فـــي بطاقـــة 

 . ي سبب كان( المصن)وكالة الغوت 
 

It applies to unregistered refugees who 

do not hold refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

ـــه اســـم فـــي بطاقـــة  التســـجيل  Registered Refugees الجئ مسجل 2510120 السكان 52 إذا كـــان الفـــرد الجئـــا  ول
 .الصادرة عن وكالة الغوت( المصن)

It applies to registered refugees 

holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

هــو كــل فلســطيني لــيس الجئــا مســجل أو الجئــا ةيــر  Non-Refugee ليس الجئا   2510121 السكان 52
 .مسجل

It applies to any Palestinian not 

categorized under any of the two 

aforementioned statuses. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
الالجئين الفلسطينيين وتشغيل 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

الفعلـــــــي للفـــــــرد أو ( التناســـــــلي) التكـــــــاثري هـــــــي ا داء  Fertility الخصوبة 2510122 السكان 52
العــــدد الفعلــــي )  ،الــــزوجين أو المجموعــــة أو الســــكان

 حياتهــاطــوال فتــرة    المواليــدالمــرأة مــن  أنجبتــهالــذي 
 .المجتمع أو( ارنجابية

The actual reproductive performance 

of an individual, a couple, a group, or 

a population (refers to actual number 

of children that would be born alive to 

the women during her childbearing). 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of 

Economic and Socia

l Affairs, Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 2010 

Revision, Standard 

variants (Updated: 

28 June 2011) 

التفصيلية الخصوبة  2510123 السكان 52
 حسب العمر

Age- Specific Fertility  الذين تنجبهم النساء من فئة عمرية معينـة المواليد هم 
ويعتبر معدل الخصـوبة التفصـيلية حسـب العمـر عـدد 

 .في تل  الفئة امرأة  78000لكل  هصالء المواليد 

The number of births during a time 

period, ( usually a year ) , occurring to 

women of a specified age group 

divided by the number of women in 

the population of the same age group 

expressed as person - years. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)ات القياسية المتغير 

(8077يونيو  82  

UN,Department of 

Economic and Socia

l Affairs, Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 2010 

Revision, Standard 

variants (Updated: 

28 June 2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الروحيــة التــي يــصمن بهــا الفــرد أو ينتمــي  العقيــدة هــي Religion الديانة 2510124 السكان 52
 .إليها

It is the spiritual belief of the person.  االمم المتحدة، مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ا سرة رب 2510125 السكان 52  Head of Household   هــو الشــخج المقــيم إقامــة معتــادة مــع ا ســرة، الـــذي
عــــــرف بأنـــه يحمــــــل هـــذه الصــفة مـــن قبـــل بـــاقي أفـــراد 
ا ســــــرة، وعــــــادة مــــــا يكــــــون هــــــذا الشــــــخج صــــــاحب 
السلطــــــــة والمســــصول عــــن تــــدبير الشــــصون االقتصــــادية 

 .للسرة وقد يشاركه ا خرون فـي ذل 

The person who usually lives with the 

household and is recognized as head 

of household by its other members. 

Often he/she is the main decision 

maker and is responsible for financial 

support and welfare of the household. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

المقيمون السكان 5241426 السكان 52  De jure Population  المعتاد  ارقامة انتم حصرهم حسب مك الذين السكان
المقيمــين  الســكان ويعتبــرالمــصقتين،  الــزوارباســتثناء  

 .عن سنة على انهم مقيمين تقلفي الخارج لفترة 

A population enumerated as the basis 

of usual residence, excluding 

temporary visitors, and all  persons 

who have been temporarily absent for 

up to one year are considered usual 

residents. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

ات السكان والمساكن، لتعداد
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

بالسنوات  العمر 5241427 السكان 52
 الكاملة

Age in completed 

years 
 ارســـناد وتــاري هــو الفتــرة الزمنيــة بــين تــاري  المــيالد 

 .الكاملة بالسنوات  عنهمعبرا 

The completed age in years of the 

person enumerated, which is the 

difference between the date of birth 

and the survey reference period. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
دات السكان والمساكن، لتعدا

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

عند الزواج العمر 5241428 السكان 52  Age at Marriage  ــــة فــــي وقــــت  الفــــردعمــــر  هــــو  إتمــــامبالســــنوات الكامل
 .الزواج الفعلي

The age of the individual in years at 

the time of his/her actual marriage. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ا سرةفي  الفرد 5241459 السكان 52  Household Membership  هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه
فــرد فــي ا ســرة أو عضــو فيهــا إذا كانــت هــذه الوحــدة 

هي مكان ارقامة المعتاد له أو مكان ارقامة  السكنية
 .الوحيد له

Persons staying in the dwelling unit 

are considered members of the 

household if the dwelling unit is their 

usual or only place of residence. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
يات االمم المتحدة، مباده وتوص

لتعدادات السكان والمساكن، 
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

فــي  ا حــداتالمتعرضــين لــنفس  ا فــراد مجموعــةهــو   Cohort الفوج 5210130 السكان 52
 .نفس الوقت

A group of individuals who 

experienced the same set of events at 

the same time. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة في مكان  مدة 5241431 السكان 52
المعتادة الحالي  ارقامة  

Duration of Residence إقامــــة الفــــرد المتواصــــلة فــــي مكــــان إقامتــــه  مــــدة وهــــي
الفـرد حتـى  فيـه أقـاموهو المكـان الـذي . المعتادة حاليا

تـــاري  التعـــداد بالســـنوات الكاملـــة مـــع إهمـــال الشـــهور 
 .وا يام

It is the duration the person’s stay in 

the current place of residence in which 

the person lived until the date of the 

Census, in completed years without 

any attention to the months or days. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الحياة الزواجية مدة 5241432 السكان 52  Marriage Duration  ارسـنادما بين تاري  الزواج الفعلي وتـاري   الفترة هي 
، معبرا عنها بالسنوات  السابقأو تاري  انتهاء الزواج 

 .الكاملة

The duration between the date of the 

actual marriage and the survey 

reference date, calculated in years. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

إقامة ا م وقت  مكان 5210133 السكان 52
 والدة الفرد

Mother's usual place of 

residence (place of 

birth) 

ـــدة الفـــرد المعتـــاد فـــي وقـــت والدة  إقامـــة مكـــان هـــو وال
 .الفرد

The mother's usual place of residence 

at the time of her child's birth. 
المركزي لإلحصاء  الجهاز

 الفلسطيني
+ 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة مكان 5210134 السكان 52  Place of Residence السنة أيامالذي يقيم فيه الفرد معظم  المكان هو      
كان  إذابغض النظر عما ( اكثر أوستة اشهر ) 

 أوالذي تواجد فيه الفرد وقت العد  هالمكان نفس
 أو نشاطه أو هعمل فعلياالمكان الذي يمارس فيه 

 .ا صلية أسرتهالمكان الذي تقيم فيه 

It is the place of residence refers to the 

name of the locality in which the 

person spends most of his time during 

the year (lived there six months and 

above), irrespective of whether it is 

the person’s same place of existence 

during the Census, or the place in 

which he works and performs related 

activates or the place is his original 

place. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة المعتادة  مكان 5241435 السكان 52
 الحالي

Current Usual Place 

 of Residence 
ستة ) الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السنة المكان هو

كـــان هـــو  إذاوذلـــ  بغـــض النظــر عمـــا  (اشــهر فـــاكثر
المكــــان نفســــه الــــذي تواجــــد فيــــه الفــــرد وقــــت العــــد أو 

ونشـــاطه أو المكـــان  عملـــهالمكـــان الـــذي يمـــارس فيـــه 
 .سرته ا صلية الذي تقيم فيه أ

It is the name of the locality in which 

the person spends most of his time 

during the year (lived there six months 

and above), irrespective of whether it 

is the person’s same place of existence 

during the Census, or the place in 

which he works and performs related 

activities or the place in which his 

original household is based or not. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة المعتادة  مكان 5241436 السكان 52
 السابق

Previous Usual Place of 

Residence  
الذي أقام فيه الفرد فعليا لفترة ( إن وجد )  المكان هو

االنتقـــال  قبـــل وذلـــ متصــلة بلغـــت ســـتة اشـــهر فـــاكثر 
 .مباشرة لإلقامة في مكان ارقامة الحالي

It is the place (if existing) where the 

person stayed for a minimum of six 

months before he moved to the current 

usual place of residence. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

         

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

، ويمثــل معــدل المواليــد مــن السـكان الجــدد المواليــدهـم   Crude Birth المواليد الخام  5210137 السكان 52
ــــدالخــــام عــــدد هــــصالء  لكــــل  خــــالل ســــنة معينــــة الموالي

 (.ال يعبر عن معدل النمو)من السكان  7000

It is the new births, the Crude Birth 

Rate refers to the number of these new 

births per 1,000 persons in a given 

year. (Not to be confused with growth 

rate). 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

على  الباقيالمولود  2510138 السكان 52
 قيد الحياة

Living Children  حيــا وال يــزال علــى قيــد الحيــاة مهمــا كــان  المولــود هــو
 .عمره

Infants born alive and are sill living 

regardless of age. 
إدارة الشصون ، المتحدة ا مم

االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الحي المولود 2510139 السكان 52  Live Birth   ولد حيا  وصـرو أو بكـى عنـد الـوالدة أو  مولود أيهو
 الحيـــاةظهـــرت عليـــه أي عالمـــة أخـــرى مـــن عالمـــات 

ن مات بعدها بلحظات  .عند الوالدة حتى واا

It is any live birth who shouted, cried 

or shown any signs of live upon 

delivery, irrespective of whether he 

died after that or not. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

ساكن، لتعدادات السكان والم
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

كاملـــــة مـــــن تجمـــــع  ا ســـــرةأو  الشـــــخج انتقـــــالهـــــي   Migration الهجرة 2510140 السكان 52
، أي بشرط أخرى إلى دولة، أو من  آخر إلىسكاني 

قام أو أو  الدولة،يجتاز الفرد حدود هذا التجمع أو   أن
ســنة أو اكثــر حتــى   الوصــولفــي مكــان  ارقامــةينــوي 

 .مكان آخر إلىزيارة بسيطة  فتراتتخللها  لو

The movement of a person or a 

household from one locality to another 

or from one country to another, 

provided that he/she crosses the 

boundaries of that locality or country 

for the purpose of establishing a new 

residence for one year or more. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 

التوقعات السكانية في السكان، 
، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

عناصـــر التغيـــر  أحـــد تشـــكلالوفـــاة التـــي  حـــاالتهـــي  Mortality الوفيات 5210141 السكان 52
 .السكاني

Deaths as a component of population 

change.  
إدارة الشصون ، المتحدة ا مم

االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
التوقعات السكانية في السكان، 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

النســـــاء نتيجـــــة لمضـــــاعفات  بـــــين الوفيـــــات عـــــددهـــــو   Maternal Mortality وفيات ا مومة 2541412 السكان 52
، ويعتبـــر معـــدل وفيـــات ا مومـــة عـــدد الحمـــل والـــوالدة
 .مولود حي 7008000لكل  هذه الوفيات

It is number deaths between women 

due to pregnancy and birth 

complications, the maternal mortality 

rate refers to the number of dead 

women due to these reasons per 

100,000 live births. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070عام  العالم، تنقيح
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

مـــن الســـكان خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة، الوفيـــات  هـــي   Crude  death  الوفيات الخام 2510143 السكان 52
 ويمثل معدل الوفيات الخام عدد هذه الوفيات مـن كـل 

 .السكان خالل سنة معينة  من  1,000

It is the deaths among population in a 

given period, Crude  death  rate refers 

to the number of these deaths per 

1,000 persons in a given year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 أعمارهمالذين  وفيات 2510144 السكان 52
واتسن 2تقل عن   

Under-5 Mortality   هــي احتمــال وفــاة ا طفــال بــين والدتهــم وقبــل بلــوةهم
 .سنوات عمر الخمسة 

The probability of dying between birth 

and the fifth birthday (per 1.000 live 

births). 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 

وقعات السكانية في السكان، الت
، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الــــــذين تقــــــل )الرضــــــع  وفيــــــات مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى  Infant Mortality وفيات الرضع 2510145 السكان 52
ويعتبـر معـدل وفيـات الرضـع عـدد  (عن سـنة أعمارهم

خـالل  ا حيـاءمن المواليد  78000لكل  هذه الوفيات
 .معينةسنة 

It is Refers to  infant deaths (infants 

who are less than a year old ), the 

infant mortality rate refers to the 

number of infant deaths in a given 

year per 1,000 live births during the 

year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 

في  السكان، التوقعات السكانية
، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

  Post Neonatal وفيات المواليد المتأخرة 2510146 السكان 52

Death  
-7)مـــن المواليـــد الرضـــع فـــي العمـــر  الوفيـــات هـــي 
، ويعتبــــر معـــدل وفيــــات المواليـــد المتــــأخرة شـــهرا( 77

 78000فــــي ســــنة معينــــة لكــــل  عــــدد هــــذه الوفيــــات 
 .خالل نفس السنة حيمولود 

It is the infant (under one year old) 

deaths, and the Post Neonatal 

Death Rate refers to these deaths  per 

1,000 live births in a given year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: تحديت)القياسية  المتغيرات
(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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ا ول  لشهرالرضع خالل ا ا طفالمن  الوفيات هي  Neonatal Death Rate وفيات حديثي الوالدة 2510147 السكان 52
، ويحتسب الوالدةمن  ا ولى ا ربعة ا سابيعأو 

في  معدل وفيات حديثي الوالدة كعدد هذه الوفيات
مولود حي خالل نفس  78000سنة معينة لكل

 .السنة

It is the infant (one month old) deaths, 

the neonatal death rate refers to the 

number of these deaths per 1,000 live 

births in a given year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8070العالم، تنقيح عام 
: ديتتح)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 Work Terms 2515: رمز الموضوع               مصطلحات العمل 

الصافي المدفو  للمستخدمين بـأجر  النقدي ا جرهو   Wage ا جر النقدي  2515100 العمل 52
 .من قبل أصحاب العمل

Cash net wage paid to the wage 

employee from the employer. 
 ،منظمة العمل الدولية

التوصيات الدولية الحالية 
8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عن  البحتأساليب  2515101 العمل 52
 العمل

Methods of Seeking  

Work  
التسـجيل فـي نقابـات ، التسجيل فـي مكاتـب االسـتخدام

مراجعـة شخصـية ، مراجعة أصدقاء أو أقارب، العمال
قــراءة الجريــدة بهــدف الحصــول علــى ، العمــلالمــاكن 

 .كل ما ذكر سابقا معا، أساليب أخرى، فرصة عمل

Registered at employment office, 

Registered at labour Union , asked 

friends/ relatives, Application to 

employers Declared\ Read newspaper 

Others, all what mentioned above  

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

للعمل ادستعداال 5215102 العمل 52  Available for work  أو اســــتعدادا للعمــــل إذا  رةبــــةهــــو الفــــرد الــــذي يبــــدي
عــرض عليــه ولــيس هنــا  أي ســبب يمنعــه مــن قبــول 

 .لم يفعل شيئا للحصول عليه ولكنههذا العمل، 

A person ready to work if he/she is 

offered any job, and there is no reason 

preventing him/her from accepting 

such a job although he/she did nothing 

to obtain one. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

خارج القوى  ا فراد  5215103 العمل 52
 العاملة

Persons Outside 

Labour Force 
الفئــــة مــــن الســــكان جميــــع ا فــــراد الــــذين  هــــذه تشــــمل

ال  ولكــنهم( ضــمن القــوة البشــرية)ينتمــون لســن العمــل 
يعملـــــون وال يبحثـــــون عـــــن عمـــــل وال حتـــــى مســـــتعدين 

فــــــي العمــــــل أو  رةبــــــتهمبســــــبب عــــــدم  ســــــواءللعمــــــل 
الستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل أو  سباب 

 .أخرى

The population not economically 

active comprises all persons 15 years 

and over, who were neither employed 

nor unemployed accordingly to the 

definitions over. Because they don’t 

have any desire to work or because of 

the availability of  another source of 

income. 

، منظمة العمل الدولية
ة الحالية التوصيات الدولي

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

العمل الشهرية أيام 5215104 العمل 52  Monthly Work Days  التــي عملهــا الشــخج خــالل الشــهر،  ا يــام عــددهــي
 والمغــــادراتباســــتثناء أيــــام العطــــل، ونهايــــة ا ســــبو ، 

وتعتبـــر . المرضـــية وةيرهـــا المدفوعـــة وةيـــر المدفوعـــة
 .كيوم عمل اليومساعة عمل واحدة خالل 

Number of days at work during the 

month, excluding week-ends, 

holidays, sick and other paid or unpaid 

leaves. One hour of work in a given 

day is considered as one work-day. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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هــــو الفــــرد الــــذي يرةــــب فــــي الحصــــول علــــى فرصــــة  Job seeker العمل عن الباحت 5215105 العمل 52
 :إلى فئتينعمل، ويقسم الباحثون عن عمل 

هو الفرد الـذي يبـدي رةبـة أو اسـتعداد : مستعد للعمل
للعمــل إذا عــرض عليــه ولــيس هنــا  أي ســبب يمنعــه 
مـــــن قبـــــول هـــــذا العمـــــل، ولكنـــــه لـــــم يفعـــــل أي شـــــيء 

 .للحصول عليه

هـــو الفـــرد المســـتعد للعمـــل : باحـــت نشـــيط عـــن عمـــل
والـذي قـام بـإجراء خطــوات معينـة فـي سـبيل الحصــول 

ــــى فرصــــة عمــــل مثــــل  قــــراءة الصــــحف، أو ســــصال عل
ـــــب االســـــتخدام، أو  ا صـــــدقاء أو التســـــجيل فـــــي مكات

 .مراجعة أصحاب العمل، أو بأي طريقة أخرى

Seeking work is defined as having 

taken specific steps in the reference 

week to find paid employment or self-

employment. Job seekers are 
classified into: 

Available for work: A person ready to 

work if he\she is offered any job,  and 

there is no reason preventing him\her 

from accepting such a job although 
he\she did nothing to get a job. 

Actively seeking work: A person who 

is willing to work and is actively 

seeking work through reading 

newspaper advertisement, asking 

friends, registration at the labour 

exchange offices, or asking 

employers. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

حسب ) البطالة 5215106 العمل 52
 ومعاييرمقاييس 

(منظمة العمل الدولية  

Unemployed 

(According to the ILO 

Standards) 

الفئــــة جميــــع ا فـــراد الــــذين ينتمــــون لســــن  هــــذه تشـــمل
ولــم يعملــوا أبــدا  خــالل فتــرة ( ســنة فــأكثر 72) العمــل 
فــي أي نــو  مــن ا عمــال، وكــانوا خــالل هــذه  ارســناد

عنـــه بإحـــدى  بالبحـــتالفتـــرة مســـتعدين للعمـــل وقـــاموا 
الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف، التســجيل فــي مكاتــب 

وا قـــارب أو ةيـــر ذلـــ   ا صـــدقاءاالســـتخدام، ســـصال 
 .من الطرق

Unemployed persons are those 

individuals aged 15 years and over 

who did not work at all during the 

reference period, who were not absent 

from a job, were available for work 

and actively seeking a job during the 

reference period by one of the 

following methods news paper, 

registered at employment office, ask 

friends or relatives or any other 

method. 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق ا ساسية في العمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 

 

 العمل في الزاهد 2515107 العمل 52
ضمن ا فراد خارج )

 (القوى العاملة

Abstinent from work 

 
هـو الفــرد الــذي ينتمــي لسـن العمــل ولكنــه ةيــر مــرتبط 
بأي نو  من العمل خالل فتـرة ارسـناد وال يبحـت عـن 
عمــــل وحتــــى ةيــــر مســــتعد للعمــــل وةيــــر منــــتظم فــــي 

 .دراسة منتظمة بهدف الحصول على مصهل علمي

Individual who is 15 years and Above 

but not engaged  to any type of work 

during the reference period and do not 

looking for work and so is not 

available to work and not attend t 

regular study in order to obtain a 

scientific qualification. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

العمل ساعات 2515108 العمل 52  Worked Hours العمـل عـن الوقـت الـذي يصـرفه العامـل  ساعات تعبر
 .في مهنته

Time spent by employed person in 

his/her  main occupation. 
، منظمة العمل الدولية

الحالية التوصيات الدولية 
8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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ساعات العمل  2515109 العمل 52
 االعتيادية

Normal hours work  عــــدد ســـــاعات العمــــل فـــــي الوظيفــــة الجزئيـــــة أو هــــي
 .الكاملة والتي يمارسها الفرد عادة الوظيفة

Total number of hours in the 

permanent or temporarily job which 

worked by employed usually . 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

الفعلية العملساعات  2515110 العمل 52  Actually worked 

hours 
عدد ساعات العمل الفعلية التي يـزاول فيهـا الفـرد هي 

ــــه ويســــتثنى مــــن  العمــــل ارضــــافي وأوقــــات  ذلــــ عمل
الوجبــات واالســتراحات ويــتم تســجيلها للعمــل الرئيســي 

 .كال على حده والثانوي

Total number of hours actually 

worked  during the reference period as 

well as overtime and time spent at the 

place of work on activities such as 

preparation of the workplace.  Leaves, 

meal breaks and time spent on travel 

from home to work and vice versa are 

excluded from work hours. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000حصاءات العمل، ال  

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل  جزءا Employer صاحب عمل 2515111 العمل 52
ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم ( شري )منها 

العمـل  أصـحاب ويشـمل ذلـ . واحد علـى ا قـل بـأجر
الــــذين يــــديرون مشــــاريع أو مقــــاوالت خــــارج المنشــــآت 

إشــرافهم أو لحســابهم مســـتخدم  بشــرط أن يعمــل تحــت
 واحـــد علـــى ا قـــل بـــأجر وال يعتبـــر حملـــة ا ســـهم فـــي
الشــركات المســاهمة أصــحاب عمــل حتــى ولــو عملــوا 

 .فيها

A person who work in an 

establishment that is totally or 

partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or 

more waged employees. This includes 

persons operating their projects or 

contracting companies provided they 

employ a minimum of one waged 

employee. Shareholders are not 

considered employers even if they are 

working in it. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

   السن كبير /العاجز 2515112 العمل 52
ضمن ا فراد خارج ) 

 (القوى العاملة

Old, Illness  الفــرد الــذي ال يمكنــه ممارســة أي نــو  مــن العمــل هــو
ـــــة أو  بســـــبب إصـــــابته بمـــــرض مـــــزمن أو إعاقـــــة معين
بســبب تقدمــه فــي الســن ويشــار هنــا إلــى انــه ال يوجــد 

 .حد أعلى لسن الذين يستطيعون العمل

The individual who can not practice 

any kind of work because of chronic 

illness or disability or because of old 

age. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

باشـــر  ســـنة فـــأكثر والـــذي 72عمـــره  الـــذي الفـــرد هـــو Employed العامل 5242443 العمل 52
ولــو لســاعة واحــدة خــالل الفتــرة المرجعيــة معينــا  عمــال  

أو لحســاب الغيــر، بــاجر أو بــدون  لحســابهســواء كــان 
أو كـان ةائـب عـن عملـه  اجر أو في مصلحة العائلة

بســبب المــرض، عطلــة، توقــف مصقــت )بشــكل مصقــت 
عـــدد  حســـب العـــاملون، ويصـــنف (أو أي ســـبب آخـــر

( 72-7) عــــــاملينســــــاعات العمــــــل ا ســــــبوعية إلــــــى 
ا فــــــراد  وكــــــذل  فــــــأكثرســــــاعة  72 عــــــاملينســـــاعة، 

الغــــــائبون عــــــن أعمــــــالهم بســــــبب المــــــرض، أو إجــــــازة 
إضــــــراب أو توقيــــــف  أومدفوعـــــة ا جــــــر، أو إةــــــالق 

 72-7مــــن  عــــاملينمصقــــت ومــــا شــــابه ذلــــ ، يعتبــــر 
 .ساعة

Persons aged 15 years and over who 

were work at  least one hour during 

the reference period, or who were not 

at work during the reference period, 

but held a job or owned business from 

which they were temporarily absent 

(because of illness, vacation, 

temporarily stoppage, or any other 

reason)  he\ she was employer, self 

employed, wage employed, unpaid 

family member or other. The 

employed person is normally 

classified in one of two categories 

according to the number of weekly 

work hours, i.e. 1–14 work hours and 

15 work hours and above. Also the 

absence due to sick leave, vacation, 

temporarily stoppage, or any other 

reason considered employed from 1-

14 hours. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

تشمل هذه الفئة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم العمالـة،  Employment العمالة 5215114 العمل 52
القــــوة )العمــــل أي جميــــع ا فــــراد الــــذين ينتمــــون لســــن 

ويضـــــم ذلـــــ  أصـــــحاب العمـــــل،  ويعملـــــون،( البشـــــرية
المســـــــــتخدمين بـــــــــأجر، العـــــــــاملين لحســـــــــابهم أو فـــــــــي 

ةيــر  مصــالحهم الخاصــة، بارضــافة  عضــاء ا ســرة
 .مدفوعي ا جر

Persons in employment comprise all 

persons above a specified age who 

during a specified brief period, either 

one week or one day, were in the 

following categories: paid 

employment; self employment. 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق ا ساسية في العمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 
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المحدودة العمالة 5215115 العمل 52  Underemployment المجموعة جميع ا فراد الذين ينطبق عليهم  هذه تضم
ســواء  اعتياديــة،مفهــوم العمالــة ويعملــون بصــورة ةيــر 

كانوا يعملون عدد ساعات أقل من المعتاد لسـبب مـن 
عــدد  زيــادةفــي ذات الوقــت ب يرةبــونا ســباب والــذين 

سـاعة فـأكثر  22)ساعات عملهم إلى العدد الطبيعي 
، ويحـاولون زيـادة هـذا العـدد بإحـدى الطــرق، (أسـبوعيا

تأسـيس عمـل  يحـاولونكالبحت عـن عمـل إضـافي أو 
لنو  سمي في النشرة خاج أو مصلحة خاصة وهذا ا

وينـــــدرج كـــــذل  ضـــــمن . الظـــــاهرة المحـــــدودةبالعمالـــــة 
 عملهــمالعمالــة المحــدودة أولئــ  الــذين يرةبــون بتغييــر 

 ســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة الراتــب أو بســبب 
ســـمي فـــي النشـــرة  النـــو ظـــروف العمـــل الســـيئة وهـــذا 
 .بالعمالة المحدودة ةير الظاهرة

Underemployment exists when a 

person’s employment is inadequate in 

relation to alternative employment, 

account being taken of his\her 

occupational skills. The 

underemployed persons are classified 

into two groups:1. Visible 

Underemployment:which refers to 

insufficient volume of employment 

:Persons worked less than 35 hours 

during the reference week or worked 

less than the normal hours of work in 

their occupation were considered as 

visibly underemployed.2. Invisible 

Underemployment: refers to a 

misapplication of labour resources or 

fundamental imbalance as between 

labour and other factors of production, 

such as insufficient income. 

 منظمة العمل الدولية
،التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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جميــع الوظــائف فـــي القطــا  ةيـــر المــنظم، وتتضـــمن  Informal Employment المنظمة ةير العمالة      2515116 العمل 52
أيضا  كل وظيفة ذات طابع ةير منظم في القطاعات 

 . ا خرى من االقتصاد

 : تنطبق عليهمأن يجب ا تية الشروط  
 

ــــــذين هــــــم المنت جــــــون العــــــاملون لحســــــابهم الخــــــاج ال
 .النهائي الخاج بهملالستخدام 

 

i.  العــاملون لحســابهم الخــاج الــذين هــم المنتجــون للبيــع
 .المنظمفي القطا  ةير  ونعملذين يأو المقايضة ال

ii.   

iii. أصحاب العمل في القطا  ةير المنظم.  

iv.  

v. اريع أســــرية كأعضــــاء أســــرة جميــــع العــــاملين فــــي مشــــ
 .بدون أجر

vi. ن في القطا  ةير المنظمو ن العاملو المستخدم. 

vii.   

viii. ـــــر منظمـــــة فـــــي مصسســـــات و المســـــتخدم ن بأعمـــــال ةي
 .القطا  الرسمي

All jobs in informal sector plus all 

jobs of informal nature in other 

sectors of the economy. The distinct 

categories of jobs considered relevant 

for measuring informal employment 
are:  

Own-account workers who are 

producers for own final use only 
(these are entirely of  informal nature); 

Own-account workers who are 

producers for sale or barter working in 
informal sector;  

Employers working in informal 
sector;  

All contributing family workers (these 
are entirely of informal nature);  

Employees working in the informal 

sector (ruling out the possibility of 

formal job contract in informal 
sector); and 

Employees with informal jobs in the 

formal sector enterprises and 

unincorporated private enterprises 

engaged in non-market production. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

فــي جميـع ا نشـطة التـي يمارســها  المبـذول الجهـدهـو  Work   العمل      2515117 العمل 52
 معينـــةا فـــراد بهـــدف الـــربح أو الحصـــول علـــى أجـــرة 

سواء كانت على شكل راتـب شـهري أو أجـرة أسـبوعية 
نسـبة مـن ا ربـات أو  أوأو بالمياومة أو على القطعـة 

فـإن العمـل  كـذل .  الطرائـق مـنسمسرة أو ةير ذلـ  
بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشـرو  أو مزرعـة 

 .يدخل ضمن مفهوم العمل للعائلة

All activities performed by persons in 

order to gain profit or wage either 

monthly wage, weekly, daily, on piece  

for profit or family gain, in cash or in 

kind.  One hour or more of such 

activity constitutes work.  Work also 

includes unpaid activity on a family 

farm or business. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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الرئيسي العمل 2515118 العمل 52  Main Job الـذي  العمـل أيالذي يمارسه الفرد عـادة،   العمل هو
يمارس الفرد فيه نصف وقته فـأكثر، أو ا كثـر تكـرارا 

إذا كــان العامــل يعمــل فــي  أمــا.  ا خيــرةفــي ا شــهر 
نصــف وقتــه بالضــبط، فــي هــذه الحالــة يعتبــر  عملــين

 .العمل ا قدم هو العمل الرئيسي

The job at which the person usually 

works the most hours in his\her main 

job or the most frequently in the 

recent months.  If a person usually 

works the same number of hours at 

two jobs, the “main” job is the job at 

which the person has been employed 

the longest period. 

، منظمة العمل الدولية
الدولية الحالية التوصيات 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عن أعمالهم  الغائبون 5215119 العمل 52
 االعتيادية

Absent from 

 Usual Work 
جميـــع ا فـــراد العــاملين والـــذين لـــم يزاولـــوا  ذلـــ  يشــمل

أو  المـــــــرضأعمـــــــالهم خـــــــالل فتـــــــرة ارســـــــناد بســـــــبب 
أو ارضــــــــراب، منــــــــع التجــــــــول، ارةــــــــالق ارجــــــــازة، 

 .المتوقفين بصورة مصقتة أو ةير ذل  من ا سباب

All those who were absent from their 

usual work during the reference week, 

due to illness, holiday, strike, curfew, 

lock-out,  temporary work stoppage, 

or due to some other reasons. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 :يشمل المشاريع التالية Informal Sector المنظم ةير القطا  5215120 العمل 52
  يتــألف مــن جميــع : ةيــر التضــامنية ا ســريةالمشــاريع

المشاريع ا سرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى 
 .وةير مسجلة في الضريبةسوق لا قل ل

  

  هـــــو (: منشـــــأة أو مصسســـــة لـــــيس) ا ســـــريةالمشـــــاريع
فــــــي مقــــــيم ا ســـــرة حــــــد أفــــــراد أمشـــــرو  مملــــــو  مـــــن 

الفلســطينية وال يحمــل أي صــفة مــن صــفات  ا راضــي
 .المصسسةالمنشأة أو 

  

 مشـرو  ةيـر / العاملون المستخدمون بأجر فـي منشـأة
 .مسجل في الضريبة

Comprise the following: HUEM: For 

the present survey, informal sector in 

Palestine was defined as all HUEMs 

without registration in the tax  
registration. 

Establishment: An enterprise or part 

of an enterprise in which one group of 

goods and services is produced (with 

the possibility of having secondary 

activities), either in side or out side 
building. 

Household Project (Non-

establishement enterprise): An 

enterprise owned by a resident of 

Palestinian Territory and do not 

qualify as an ‘establishment’ is 

defined as a ‘household project’. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

البشرية القوة 5215121 العمل 52  Population of 

Working Age15 

years and over           

( man power ) 

، منظمة العمل الدولية .All persons aged 15 years and over .سنة فأكثر 72الذين أتموا  ا فراد جميعهم 
الدولية الحالية  التوصيات

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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عن العمل المتعطل 5215122 العمل 52  Unemployed الذي لم يعمل مطلقا خالل فترة ارسناد، ولم  الفرد هو
معـــــين وهــــو قــــادر علــــى العمـــــل  بعمــــليكــــن مرتبطــــا 

ويرةب في الحصول على عمل وقـد قـام بالبحـت عـن 
في هذه الفترة، كـذل  فـان الفـرد المتوقـف  عملفرصة 

كـــان  ولــوعــن العمــل، يعتبــر ةائبــا عــن العمــل حتــى 
يتوقــــــع العــــــودة أو كــــــان مســــــتعدا للعــــــودة فــــــي حــــــال 

عــن العمــل إلــى  المتعطلــونويقســم . اســتدعائه للعمــل
تعطلــــــين الــــــذين ســــــبق لهــــــم العمــــــل، الم: مجمــــــوعتين
 .لم يسبق لهم العمل الذينوالمتعطلين 

It refers to all persons who did not 

work at all during the reference 

period, )not engaged in a certain 

work) although they are able to work, 

were available for work and actively 

seeking work during the reference 

period. The unemployed persons are 

normally divided into two categories: 

Unemployed ever worked and 

unemployed never worked. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

  المنزل  عمال المتفرغ 5242453 العمل 52
ضمن ا فراد خارج )

 (القوى العاملة

Housekeeping ةير مشتغل وةير منتظم فـي ( ذكر او أنثى)هو الفرد
دراســـــة معينـــــة ويقـــــوم بأعمـــــال المنـــــزل بهـــــدف خدمـــــة 
ا سـرة وال يشــمل ذلــ  خدمــة بيــوت الغيــر مقابــل اجــر 

عينــي، إذ أن هــذا النــو  مــن الخدمــة يعتبــر نقــدي، أو 
 .ضمن العمل

The individual (male or female) who 

are not worked and not regulated in a 

regular study and worked at home in 

order to serve the household and does 

not include the paid housekeeping 

service for others, as this type of 

service is within the work definition. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

    ا سرية المشاريع 5215124 العمل 52
 أو منشأة ليس)

 )مصسسة

Household Project (Non-

establishment enterprise) 
فـــي ا ســـرة مقـــيم حـــد أفـــراد أهـــو مشـــرو  مملـــو  مـــن 

المنشــــأة أو وال يحمــــل أي صــــفة مــــن صــــفات  الدولــــة
 .المصسسة

Household Project (Non-

establishement enterprise): An 

enterprise owned by a resident of 

Palestinian Territory and do not 

qualify as an ‘establishment’ is 

defined as a ‘household project’. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

المشاريع ةير  5215125 العمل 52
 التضامنية

Un cooperated 

Household projects 
يتــألف مــن جميــع : ةيــر التضــامنية ا ســريةالمشــاريع 

المشاريع ا سرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى 
 .وةير مسجلة في الضريبةسوق لا قل ل

HUEM: For the present survey, 

informal sector in Palestine was 

defined as all HUEMs without 

registration in the tax  registration. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

أو نـو  العمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان  الحرفــة هـي Occupation المهنة 5215126 العمل 52
عــــاطال عــــن  كــــانعــــامال، أو الــــذي باشــــره ســــابقا إذا 

العمــل، بغــض النظــر عــن طبيعــة عمــل المنشــأة التــي 
مجـــــال الدراســـــة أو  عـــــنيعمـــــل بهـــــا وبغـــــض النظـــــر 

 .التدريب الذي تلقاه الفرد

Occupation refers to the kind of work 

done during the reference period by 

the employed person, or the kind of 

work done previously if unemployed, 

irrespective of the Economic Activity 

or the employment status of the 

person.  Occupations are grouped 

together mainly on the basis of the 

similarity of skills required to fulfill 

the tasks and duties of the job. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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أو نـو  العمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان  الحرفــة هـي Main Occupation الرئيسية المهنة 5215127 العمل 52
له  متعطـال  سبق كانمشتغال أو الذي باشره سابقا إذا 

العمــل، والمقصــود بالمهنــة الرئيســية هــي المهنــة التــي 
أكثر من نصـف وقـت العمـل أو  المشتغليقضي فيها 

للفتــــرة ا كثــــر تكــــرارا خــــالل ا شــــهر الثالثــــة الســــابقة 
 .المرجعية

The job or type of work performed by 

the employed person or used to be 

performed by the unemployed ever 

worked. The occupation refers to the 

activity in which the employed works 

more than half of work hours or the 

most frequent job during the last three 

months before reference data. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 النزيل 2515128 العمل 52
ضمن ا فراد خارج ) 

 (القوى العاملة

Guest  السـجون هو الفرد الذي يعيش في مصسسة معينة مثل
 .والمصحات ودور العجزة وما شابه

The  individual who live in a 

particular institution such as prisons, 

clinics, nursing homes and such as.  

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

اقتصاديا النشيطون 2515129 العمل 52  
( القوى العاملة)  

Economically active 

population     

 (Labour Force) 

ـــــــذين ينتمـــــــون لســـــــن العمـــــــل هـــــــم  ـــــــع ا فـــــــراد ال                جمي
 أووينطبـــق علـــيهم مفهـــوم العمالـــة  (ســـنة فـــاكثر 72)

 .البطالة

All persons aged 15 years and over 

who are either employed or 

unemployed. 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق ا ساسية في العمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 

 

     التقاعد /ايراد وجود 2542431 العمل 52
ضمن ا فراد خارج )

 (القوى العاملة

Retired   هـــو الفـــرد الـــذي ال يريـــد ممارســـة أي نـــو  مـــن العمـــل
 .ايراد أو حصوله على معاش تقاعد بسبب وجود

The individual who does not practice 

any kind of work because of 

availability  of a revenue or receiving 

a pension. 

، لعمل الدوليةمنظمة ا
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

   جزئية وظيفة 2515131 العمل 52
(ةير متفرغ)  

Part Time Job  التــي يباشــر الفــرد فيهــا العمــل أقــل  الوظيفــة تلــ هــي
كـــان  إذاســـاعة خـــالل أســـبو  اعتيـــادي، إال  22مـــن 

عـــدد ســـاعات العمـــل االعتياديـــة أقـــل مـــن ذلـــ ، وفـــي 
إذا كان عدد ساعات  جزئيةهذه الحالة تكون الوظيفة 

عمـــــل الفـــــرد أقـــــل مـــــن عـــــدد الســـــاعات الـــــذي يباشـــــر 
 .في هذه المهنة عادة العملالعاملون فيها 

A job in which a person works less 

than 35 hours during the usual week 

unless the number of usual work hours 

is less than 35.  In addition, a job is a 

part time job if the hours worked by a 

person were less than usual work 

hours in such  job. 

، منظمة العمل الدولية
لتوصيات الدولية الحالية ا

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

كاملة وظيفة 2515132 العمل 52  
(متفرغ)  

Full time Job 22تلــ  الوظيفــة التــي يباشــر الفــرد فيهــا العمــل  هــي 
اعتيــــادي، إال أن بعــــض  أســــبو ســــاعة فــــأكثر خــــالل 

 22المهــن يكــون عــدد ســاعات العمــل فيهــا أقــل مـــن 
ـــة يعتبـــر عـــدد ســـاعات المهنـــة  هـــذهســـاعة، فـــي  الحال
 .هو المعيار لكون الوظيفة كاملة االعتيادية

Any job that is usually performed for 

35 hours or more per normal week.  In 

some occupations, usual weekly 

schedules of less than 35 hours per 

week are considered to be full-time.  

For these cases, the option “normal 

hours are full time” is provided. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 



 

416 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Paid-employed يعمل بأجر 2515133 العمل 52

(wage employee) 
هـــو الفـــرد الـــذي يعمـــل لحســـاب فـــرد آخـــر أو لحســـاب 

جهــة معينــة وتحــت إشــرافها ويحصــل مقابــل  منشــأة أو
 عملــه علــى أجــر محــدد ســواء كــان بــأجر علــى شــكل
ـــى  راتــب شــهري أو أجــرة أســبوعية أو بالمياومــة أو علـ

وينـدرج تحـت ذلـ    .أخـرى القطعة أو أي طريقة دفـع
ـــــة والعـــــاملون  العـــــاملون ـــــالوزارات والهيئـــــات الحكومي ب

فــــي  بالشــــركات بارضــــافة إلــــى الــــذين يعملــــون بــــأجر
 .مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى الغير

A person who works for a public or 

private employer or under it's 

supervision and receives remuneration 

in wage, salary, commission, tips, 

piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in 

governmental, non – governmental 

and private institutions along with 

those employed in a household 

enterprise in return for a specific 

remuneration. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

لحسابه يعمل 2515134 العمل 52  Self-employed  وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل  جزءا
بالمنشأة أي مستخدم يعمل بـأجر  وليس( شري )منها 

ويشـــــمل ا شـــــخاج الـــــذين يعملـــــون لحســـــابهم خـــــارج 
 .المنشآت

A person who work in an 

establishment that is totally or 

partially belonging to him/her 

(partner) and do not hires any wage 

employees. This includes self 

employed who worked to own selves  

outside establishments. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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 Science and Technology Terms 5152: رمز الموضوع                     مصطلحات العلم والتكنولوجيا

العلم  52
 والتكنولوجيا

االتصال الهاتفي  5251411
 بارنترنت

Dial-up Internet 

Access 
عن طريق مغير الترددات  توسيلة اتصال بارنترن

وخط هاتفي، والذي يتطلب أن يقوم مغير ( مودوم)
النفاذ  ىالترددات بطلب رقم هاتف عند الحاجة إل

وتقتصر سرعة مغير الترددات لالتصال .  لإلنترنت
 -50بارنترنت عموما على سرعة تتراوت ما بين 

 .كيلوا بايت 26

A form of Internet access via a 

telephone line. The client uses a 

modem connected to a computer and a 

telephone line to dial into an Internet 

service provider's (ISP) node to 

establish a modem-to-modem link, 
which is then routed to the Internet. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

بأنه القيام باالستخدامات عرف استخدام ارنترنت  Internet Use استخدام ارنترنت 5251414
الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، : ا ساسية مثل

وقد حددت . تنزيل الملفات أو البرامب من الشبكة
شهر الماضية من تاري   45خالل )فترة االستخدام 

 (.ارسناد في المسح

For the purposes of this survey, 

defined as the basic uses of the 

Internet (during the last twelve 

months), such as access to certain 

sites, reading newsletters, and 

downloading files or programs from 
the Web. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 

لوجيا المعلومات الى تكنو 
واالتصاالت واستعمالها،طبعة 

8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

عرف استخدام الحاسوب بأنه القيام باالستخدامات  Computer Use استخدام الحاسوب 5251415
الجهاز والدخول إلى ملفات تشغيل : ا ساسية مثل

نشائها، وقد حددت  معينة، ونقل وحفظ الملفات واا
شهر الماضية من تاري   45خالل )فترة االستخدام 

 (.ارسناد في المسح

For the purposes of this survey, 

defined as the basic use of the 

computer (during the last twelve 

months), such as opening the 

computer and files, creating, copying, 
pasting, and saving files.   

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

االسم الذي تختاره المنشأة لتقوم بعمل استضافة  Domain Name اسم النطاق 5251413
عليه، وذل  بدال من ارشارة إلى موقع المنشأة 

يشار إليها باسم ارلكتروني بمجموعة من ا رقام، 
 (.pcbs.gov.ps)مباشر ومثال ذل  

It is the unique name by which a 

network-attached device. It is used to 

identify a particular host in various 

forms of electronic communication 

such as the World Wide Web, e-mail 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

         

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Router
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
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العلم  52
 والتكنولوجيا

 

، وشـــبكة ارنترنـــتخاصـــة تســـتخدم بروتوكـــوالت  ةشـــبك Extranet االكسترانت 2551411
كمـــــــا يمكـــــــن أن تـــــــربط مـــــــن شـــــــبكة الهـــــــاتف الـــــــربط، 

العمومية، وذل  من اجل شراكة في المعلومات ما بين 
 أووالشـركاء والعمــالء  والبـائعين،مـع المــوردين المنشـأة 

إلــــى االكســــترانت يمكــــن النظــــر . ا عمــــالةيرهــــا مــــن 
تمتـد  التـيالداخليـة للشـركة  ةباعتبارها جـزءا مـن الشـبك

 .  شركةالخارج مستخدمي  إلى

It is a private network that uses 

Internet protocols, network 

connectivity, and possibly the public 

telecommunication system to securely 

share part of an organization's 

information or operations with 

suppliers, vendors, partners, 

customers or other businesses. An 

extranet can be viewed as part of a 

company's Intranet that is extended to 

users outside the company. 
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تارنتران 5251412  Intranet تتكـــــون مـــــن عـــــدة  دشـــــبكة موجـــــودة داخـــــل مصسســـــة قـــــ
شــــبكات محليــــة متصــــلة مــــع بعضــــها الــــبعض وكــــذل  
شــبكات أخــرى خارجيــة وربمــا متصــلة بشــبكة ارنترنــت 

ـــــادل  توالغـــــرض الرئيســـــي مـــــن وجـــــود ارنترانـــــ هـــــو تب
المعلومـات الخاصـة بالمصسســة وكـذل  المـوارد ا خــرى 

 .بين الموظفين

It is a private computer network that 

uses Internet protocols and network 

connectivity to securely share part of 

an organization's information or 

operations with its employees. 

Sometimes the term refers only to the 

most visible service, the internal 

website. 
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الشـــبكة العالميـــة التـــي تـــربط عـــدة آالف مـــن الشـــبكات  Internet ارنترنت 5251416
وماليــين أجهــزة الحاســوب المختلفــة ا نــوا   وا حجــام 
فـــي العـــالم، وهـــي وســـيلة للتواصـــل وتبـــادل المعلومـــات 

ويمكــن النفــاذ لخدمــة . بـين مختلــف ا فــراد والمصسســات
االتصــال الهــاتفي، والنطــاق ارنترنــت بعــدة طــرق منهــا 

 .يالعريض والخط الرقمي والبريد ارلكترون

A worldwide public computer 

network. Organizations and persons 

can connect their computers to this 

network and exchange information 

across a country and/or across the 

world. The Internet provides access to 

a number of communication services 

including the World Wide Web and 

carries email, news, entertainment and 

data files. 
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البحت والتنمية  5251412
 التجريبية

Research & 

experimental 

development (R&D) 

هو العمل الخالق والذي يتم على أساس منتظم بهدف 
ويشــمل تعبيــر . زيــادة رصــيد المعرفــة وتطبيقــات جديــدة

البحــــــــت : التنميـــــــة التجريبيـــــــة ثالثـــــــة أنشـــــــطة رئيســـــــية
 .ا ساسي، والبحت التطبيقي، والتنمية التجريبية

Comprise creative work undertaken 

on aSystematic basis to increase the 

stock of knowledge.  The term R&D 

covers three activities: basic research, 

applied research and experimental 

development. 

معهد اليونسكو لالحصاء، دليل 
تعليمات من اجل انجاز 

االستبيان المتعلق باحصاءات 
العلوم والتكنولوجيا، 

8001ايار / مونتلاير،مايو  

UNESCO,instuction 

manual for completing 

the questionnare on 

statistics of  science 

and 

technology,montreal, 

May 2006 

العلم  52
 والتكنولوجيا

 وعالميــا لتبــادللمســتعملي الشــبكة محليــا   تســمحوســيلة  E-mail يالبريد ارلكترون 5251410
 .النج والملحقاتضمن ذل  ي، الرسائل

It is a mean for exchange messages, 

texts and attached files among internet 

or intranet users. 

دليل النتاج االنوكتاد، 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_networking
http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_networking
http://en.wikipedia.org/wiki/Website


 

411 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

العلم  52
 والتكنولوجيا

ةالتجارة ارلكتروني 2551411  E- commerce ســــلع َأو  البيــــع َأو شــــراء مــــن صــــفقة إلكترونيــــة إجــــراء
ا سـر، ا فـراد،  التجاريـة، خدمات، سواء بين ا عمـال

ـــــــذ  الحكومـــــــات، و منظمـــــــات عامـــــــة أو خاصـــــــة و تنف
بواســطة ارنترنــت، حيــت تنفــذ عمليــة طلــب الشــراء أو 
البيــــع عبــــر ارنترنــــت بغــــض النظــــر عــــن آليــــة الــــدفع 

 .وطريقته

It is the conducting of business 

communication and transactions over 

computer networks and through 

individual computers linked to the 

Word Wide Web. Strictly defined, e-

commerce is the buying and selling of 

goods and services, and the transfer of 

funds, through digital 

communications. 
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المعلومات  تكنولوجيا 2551441
 واالتصاالت

Information and 

communication 

technology 

وصـــــــــف أدوات وطـــــــــرق النفـــــــــاذ لوســـــــــائل تكنولوجيـــــــــا 
، والقيـــــــام بعمليـــــــات اســـــــترجا  البيانــــــــات، تالمعلومـــــــا

نتاجهـــــا . وتخزينهـــــا، وتنظيمهـــــا، وأســـــاليب معالجتهـــــا واا
كــذل  وصــف وســـائل عــرض المعلومـــات وتبادلهــا مـــن 

 .واليدوية ةخالل الطرق ارلكتروني

It is used to describe the tools and the 

process to access, retrieve, store, 

organize manipulate, produce present 

and exchange information by 

electronic and other manual automated 
means. 
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المعلومات االستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات  E- Government الحكومة ارلكترونية 2551444
التصاالت بهدف تسهيل العمليات اردارية اليومية وا

مصسسة  فيما بين التي تتم للقطاعات الحكومية
والمصسسة المواطنين حكومية وأخرى وما بين 

الحكومية بارضافة إلى العمليات اردارية التي تتم 
 .القطا  الخاج والمصسسات الحكومية ما بين 

It is government’s use of (ICT) to 

exchange information and services 

with citizens, businesses, and other 

arms of government. E-Government 

may be applied by legislature, 

judiciary, or administration, to 

improve internal efficiency, the 

delivery of public services, or 

processes of democratic governance. 
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 Digital Subscriber Line الخط الرقمي 2551445

DSL)) 

عن طريق  تإحدى وسائل االتصال بارنترن
الهاتف، ولكنه أسر  منه عشرة أضعاف، ويحتاج 
إلى خط هاتف خاج ومستقل، تكلفته تعتمد على 
شركة الهاتف، وهو نظام اتصال رقمي ررسال 

 .   واستقبال البيانات والصوت

A form of DSL, a data 

communications technology tool, that 

enables data transmission over copper 

telephone lines faster than a 

conventional modem.  
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 Asymmetric Digital الخط الالتماثلي 5251443

Subscriber Line 

(ADSL) 

إحدى وسائل االتصال بارنترنت، وهو نظام منبثق 
يستخدم في نقل البيانات .  عن الخط الرقمي

والملفات والصور، و ةراض محددة في المصسسات 
وهو .  ميجابايت 6الصغيرة والمنازل، سرعته تفوق 

جهاز يتم ربطه في الحاسوب ويقدم من قبل شركة 
 . االتصاالت المزودة للخدمة

An Internet connection via modem 

and dial-up software utilizing the 

Public Switch Telecommunications 

Network (PSTN). 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  
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خطوط الهواتف  5251441
 الرئيسية

Main Telephone Lines  خط هاتفي يصل المعدات الطرفية للمشتر  بالشبكة
العمومية التبديلية وله منفذ مخصج في معدات 

 .البدالة الهاتفية

It is a telephone line connecting the 

subscriber’s terminal equipment to the 

public switched network and which 

has dedicated port in the telephone 

exchange equipment. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 
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الذاكرة المحمولة  5251415
(الوامضة)  

Flash Memory  نو  من أنوا  الذاكرة يحتفظ بالمعلومات حتى بعد
وتستخدم الذاكرة النشطة . انقطا  التيار الكهربائي
 .في أجهزة الحاسوب المحمولةعادة لتخزين البرامب 

 

A non-volatile computer memory that 

can be electrically erased and 

reprogrammed. It is a technology that 

is primarily used in memory cards and 

USB flash drives for general storage 

and transfer of data between 

computers and other digital products. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  
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 Self Propelled الرسائل االقتحامية 5251416

Automatic Mail 

(SPAM) 

، بغض ةالرسائل المرسلة تلقائيا للعناوين ارلكتروني
النظر عن محتواها، وعادة ما تهدف إلى تسويق 

 .لبضاعة ما أو ارعالن عنها

It is unsolicited electronic messaging, 

regardless of its content. 
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شبكة الحاسبات  5251442
 االفتراضية الخاصة

Virtual Private Network 

(VPN) 
شبكة اتصاالت تنشأ من خالل شبكة أخرى، 
ومحددة الستخدامات خاصة، وأهم ما يميزها 

 .االتصال ا كثر أمان عبر ارنترنت

A computer network in which some of 

the links between nodes are carried by 

open connections or virtual circuits in 

some larger network (e.g., the 
Internet) instead of by physical wires.  
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شبكة الحاسبات  5251418
 العريضة

Wide Area Network 

(WAN) 
 أي)واسعة جغرافية شبكة حاسوب تغطي منطقة 

عبر العاصمة  تمتد شبكة االتصاالت التي تصل
شبكة فيها ستخدم وت(. أو الحدود الوطنية ارقليمية

االتصاالت العامة على النقيض من شبكات 
شبكات المناطق الحضريه  أوالمناطق المحلية 

(mans ) قاعات  إحدىالتي تقتصر عادة على
وأكثر  ،منطقة العاصمة ضمن حدود معينمبنى 
 .ارنترنتهي  للشبكات العريضةالمعروفة  ا مثلة

A computer network that covers a 

broad area (i.e., any network whose 

communications links cross 

metropolitan, regional, or national 

boundaries. The largest and most 

well-known example of a WAN is the 
Internet 
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شبكة الحاسبات  5251419
 الالسلكية

Wireless Network  شبكة تربط جهازي حاسوب أو أكثر في مناطق
جغرافية متباعدة ومتصلة معا  السلكيا  باستخدام 
ارشارات الراديوية باالتصال عبر ا قمار 

 . الصناعية

Type of computer network that is 

wireless, and is commonly associated 

with a telecommunications network 

whose interconnections between 

nodes is implemented without the use 

of wires, such as a computer network 

(a type of communications network). 

Wireless telecommunications 

networks are generally implemented 

with some type of remote information 

transmission system that uses 

electromagnetic waves, such as radio 

waves, for the carrier and this 

implementation usually takes place at 

the physical level or "layer" of the 

network.  
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شبكة الحاسبات  5251420
 المحلية

Local Area Network 

(LAN) 
تغطي  لغرض تبادل المعلومات شبكة حاسوب

 أوصغيرة، مثل المنازل والمكاتب،  جغرافيةمنطقة 
 الواسعةخالفا للشبكات .  مجموعة من المباني

، وتشمل على أعلى معدالت نقل ( العريضة)
النطاق الجغرافي، وعدم  بصغروتمتاز البيانات، 

 السلكيةوجود حاجة لتأجير خطوط االتصاالت 
   .والالسلكية

It is a computer network covering a 

small geographic area, like a home, 

office or group of buildings, e.g., a 

school. The defining characteristics of 

LANs, in contrast to wide-area 

networks (WANs), include their much 

higher data-transfer rates, smaller 

geographic range, and lack of a need 

for leased telecommunication lines. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

الشبكة الرقمية متكاملة  5251421
 الخدمة

Integrated Services 

Digital Network (ISDN 
عن طريق كرت  تإحدى وسائل االتصال بارنترن

يشبه كرت الفاكس، ولكنه أسر  منه خمس 
أضعاف، يحتاج إلى خط هاتف خاج ومستقل، 
تكلفته تعتمد على شركة الهاتف، وهو نظام اتصال 

 .     رقمي ررسال واستقبال البيانات والصوت
 

A digital access technique for both 

voice and data. This is a digital 

alternative to an analog public 

switched telephone service and carries 

data or voltages consisting of discrete 

steps or levels, as opposed to 

continuously variable analog data. 

ISDN enables digital transmission 

over the PSTN 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

         

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Node_%28telecommunications%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_waves
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_waves
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_waves
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide-area_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide-area_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Leased_line
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العلم  52
 والتكنولوجيا

وجود شخج أو مجموعة من ا شخاج يحاولون  Hacking القرصنة 5251422
الحاسوب الخاصة بالمستخدمين في اختراق أجهزة 

الطرف ا خر، بغض النظر عن المكان الذي يبعد 
بين الطرفين، وذل  بمساعدة برامب خاصة لديها 
القدرة على التسلل بكل سهولة وسالسة، إلى أجهزة 
الحاسوب الخاصة بالطرف ا خر، بحيت يتمكن 
القراصنة من عرض جميع البيانات والمعلومات 

البرامب التي يعمل عليها الطرف  المخزنة وجميع
ا خر، بما يمكنهم من نقل الملفات أو إدخال 
فيروسات لتحديد قطع الحاسوب، أو التحكم بالفأرة 

 .أو إطفاء الحاسوب

Involvement in computer security/ 

insecurity, to discover of exploits in 

systems (for exploitation or 

prevention), or in obtaining or 

preventing unauthorized access to 

systems through skills. 

ولي لالتصاالت، االتحاد الد
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

عادية ولكن ال يوجد في داخلها شريط كاميرا  Digital Camera الكاميرا الرقمية 5251423
، وانما تلتقط الصور ثم تخزن على شكل (فيلم)

ملفات رقمية في ذاكرتها، ويمكن نقل الصور إلى 
 (.موصل)جهاز الحاسوب عبر كابل 

A camera that takes video or still 

photographs, or both, digitally by 

recording images on a light-sensitive 
sensor. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

بدون أسال  وذل   تإحدى وسائل االتصال بارنترن Wireless الالسلكي 5251424
يتم من خالله  عن طريق تركيب جهاز استقبال

استقبال خدمة ارنترنت من الجهة المزودة، وسرعته 
 .عالية في تحميل الملفات

Includes fixed wireless, mobile 

wireless, and satellite Internet 
connections. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

جهاز يستخدم الستقبال ارذاعة التلفزيونية مباشرة  Satellite الالقط الفضائي 5251425
من السواتل، كذل  هو إحدى وسائل االتصال 

 .بارنترنت من خالل بطاقة خاصة به
 

A satellite stationed in 

geosynchronous orbit that acts as a 

microwave relay station, receiving 

signals sent from a ground-based 

station, amplifying them, and 

retransmitting them on            a 

different frequency to another ground-

based station. Satellites can be used 

for high-speed transmission of 

computer data. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_insecurity
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_insecurity
http://en.wikipedia.org/wiki/Camera
http://en.wikipedia.org/wiki/Video
http://en.wikipedia.org/wiki/Photograph
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_image


 

513 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

العلم  52
 والتكنولوجيا

(مودم)مغير الترددات  5251426  Modulator\Demodulator 

(MODEM) 
هو جهاز للربط مع ارنترنت من خالل الهاتف 

 .الثابت
 

A hardware device that enables a 

computer to transmit and receive 

information over telephone lines. The 

modem is responsible for converting 

the digital data used by the computer 

into an analog signal used on phone 

lines and then converting it back once 

received at the other end. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

 ةشرطأو  الرقميةصفحات والصور المجموعة من  Website يالموقع ارلكترون 5251427
، وعادة ما يمكن الوثائقةيرها من  أوالفيديو 
  والتي تكاد تكون دائما ارنترنت، عبر  إليهاالوصول 

 .httpمتاحة من خالل 

Location on the World Wide Web 

identified by a Web address. 

Collection of Web files on a particular 

subject that includes a beginning file 

called a home page. Information is 

encoded with specific languages 

(Hypertext mark-up language 

(HTML), XML, Java) readable with a 

Web browser, like Netscape's 

Navigator or Microsoft's Internet 

Explorer. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

العلم  52
 والتكنولوجيا

النفايات الكهربائية  5251428
 وارلكترونية

 

Waste Electronic and 

Electric Equipment 

(WEEE) 

تعنــــي كــــل مــــا يتخلــــف عــــن إنتــــاج واســــتخدام ا جهــــزة  
الكهربائيـــــة وااللكترونيـــــة وأجزائهـــــا ومســـــتلزماتها لكافـــــة 

االتصـــــاالت والمعلومـــــات لمجـــــاالت وتتضـــــمن أجهـــــزة 
أجهـــــــزة الحاســـــــوب، مجســـــــمات الصـــــــوت، ماكينـــــــات )

( الفـــــاكس والتصـــــوير، أجهـــــزة التلفزيونـــــات والتلفونــــــات
وأجهـــــزة القيـــــاس والـــــتحكم وأجهـــــزة ارضـــــاءة وا جهـــــزة 

 .الطبية وأجهزة االستقبال والتسجيل
 

means whatever is behind the 

production and use of electrical 

appliances and electronic parts and 

accessories for all of the areas include 

communication devices and 

information (computers, figurative 

voice, fax machines and imaging 

equipment, televisions, telephones), 

and measuring and control devices 

and lighting, medical devices and 
receivers and registration. 

 

قسم البيئة –االتحاد االوروبي   EU Commission- 

Environment 

Department 

العلم  52
 والتكنولوجيا

(محمول)هاتف نقال  5251421  Mobile Phone  يقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع  ي شركة
 .تقدم هذه الخدمة

The mobile phone that belongs to any 

telecommunications company. 
االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

http://www.computerhope.com/jargon/h/hardware.htm
http://www.computerhope.com/jargon/d/device.htm
http://www.computerhope.com/jargon/c/computer.htm
http://www.computerhope.com/jargon/t/transmit.htm
http://www.computerhope.com/jargon/i/informat.htm
http://www.computerhope.com/jargon/t/telphone.htm
http://www.computerhope.com/jargon/l/line.htm
http://www.computerhope.com/comp/digital.htm
http://www.computerhope.com/jargon/d/data.htm
http://www.computerhope.com/jargon/a/analog.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/signal.htm
http://www.computerhope.com/jargon/b/browser.htm
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 Living Standards Terms 5252:رمز الموضوع          مصطلحات معايير المعيشة

 معايير 52
 المعيشة

الفقر إحصاءات 2522100  Poverty Statistics  الفقـــر فـــي ا راضـــي الفلســـطينية  إحصـــاءات تســـتند
إلـــى التعريـــف الرســـمي للفقـــر الـــذي تـــم وضـــعه فـــي 

والــذي يضــم مالمــح مطلقــة ونســبية . 7771 العــام
 ســــرة  ا ساســــيةويســـتند إلــــى موازنــــة االحتياجـــات 

(.  بــالغين وأربعــة أطفــال 8 )تتــألف مــن ســتة أفــراد 
 .للسرالحقيقية  االستهال بني وفقا   نماط  والذي

اختلفــت تركيبـة االســرة المرجعيــة  8007وفـي عــام 
وقـــــد تـــــم (. أفـــــراد 2بـــــالغين و 8)أفـــــراد  2لتصـــــبح 

اشــــتقاق خطــــي فقــــر بنــــاءا علــــى اســــتهال  االســــرة 
 الفلسطينية

It refers to specific criteria were 

developed to measure the patterns and 

trends of the economic welfare of 

Palestinian families and individuals in 

the Palestinian Territory (West Bank 

and Gaza Strip). Poverty statistics are 

based on an official definition of 

poverty developed in 1997. The 

definition combines absolute and 

relative features and is based on a 

budget of basic needs for a family of 6 

persons (2 adults and 4 children). In 

2009, reference household changed 

and became 5 persons (2 adults and 3 

children. Two poverty lines have been 

developed according to actual 

consumption patterns of Palestinian 

families. 

. الفقرلوطني لمكافحة ا الفريق
.7772فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 معايير 52
 المعيشة

ا سرة استهال  2525101  Household Consumption الذي يصرف على شراء السـلع والخـدمات  النقد هو
قيمـــــــة الســـــــلع  ، والمســـــــتخدمة  ةـــــــراض معيشـــــــية

والخــدمات التـــي يتلقاهــا أفـــراد ا ســرة العـــاملين مـــن 
الســلع  ، وا ســرة الســتهال رب العمــل وتخصــج 

التــي يــتم اســتهالكها أثنــاء فتــرة التســجيل مــن إنتــاج 
  ،ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتي

 .لمسكن المل ا  جرة القيمة التقديرية و

It refers to the amount of Cash spent 

on purchase of goods and services for 

living purposes, and The value of 

goods and service payments or part of 

payments received from the employer, 

and own-produced goods and food, 

including consumed quantities during 

the recording period, and Imputed rent 

for owned houses. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
    السلسة( طبعة منقحة)ا سرة
،(27ف عدد )   

7721 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F 

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 معايير 52
 المعيشة

ا سرة إنفاق 2555415  Household 

Expenditure 
الـــــــذي يصـــــــرف علـــــــى شـــــــراء الســـــــلع  النقـــــــد  هـــــــو

 قيمــة و  . ةــراض معيشــية المســتخدمةوالخــدمات 
ا سـرة العـاملين  أفـرادالسلع والخدمات التي يتلقاهـا 

 النقـدو  .من رب العمل وتخصج الستهال  ا سرة
ــــى الرســــوم  ــــذي يــــتم إنفاقــــه عل ةيــــر ) والضــــرائبال

، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، (االستثمارية
وا مـــــور ةيـــــر االســـــتهالكية  الـــــديونفوائـــــد علـــــى ال

 .ا خرى

It refers to the amount of Cash spent 

on purchase of goods and services for 

living purposes,  and  the value of 

goods and services payments or part 

of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure 

spent as taxes (non-commercial or 

non-industrial), gifts, contributions, 

interests on debts and other non-

consumption items. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
    السلسة( طبعة منقحة)ا سرة
،(27ف عدد )   

7721 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F 

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 
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 معايير 52
 المعيشة

الفقر خط 5222103  Poverty line بطريقـــــــة تعكـــــــس ميزانيـــــــة الحاجــــــــات  إعـــــــداده تـــــــم
ا ساســــية جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع احتياجــــات أخــــرى 

ـــــة ـــــيم والنقـــــل والمواصـــــالت  كالرعاي الصـــــحية والتعل
وةيـر ذلـ   والمفروشـاتوالرعاية الشخصـية وا نيـة 

وقــد تـم تعـديل خطـي الفقــر . مـن مسـتلزمات المنـزل
االحتياجـــــات االســـــتهالكية  مختلــــفبشــــكل يعكـــــس 

حجـــم ا ســــرة )للســـر اســـتنادا  إلــــى تركيبـــة ا ســــرة 
 (.ا طفال وعدد

It refers to the estimation of poverty 

line that cover  the  household basic 

needs (shelter, clothes, and food), in 

addition to other needs including 

health care, education, transportation, 

personal care, and housekeeping 

supplies. The poverty lines has been 

adjusted to reflect the different 

consumption  of families based on 

their composition ( household size and 

the number of children).   

. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق
.7772فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 معايير 52
 المعيشة

المدقعالفقر  خط 5222104  Deep Poverty line  الحاجـات ا ساسـية مـن المأكـل  ميزانية يغطيوهو
 .والملبس والمسكن

It refers to covers household basic 

needs (shelters, clothes, and food) 
. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق

.7772فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 معايير 52
 المعيشة

هـــــو العائـــــد النقـــــدي أو العينـــــي المتحقـــــق للفـــــرد أو  Income الدخل 5252412
ا ســـــرة خـــــالل فتـــــرة زمنيـــــة محـــــدودة كا ســـــبو  أو 

 .الشهر أو السنة

Cash or in kind revenues for 

individual or household within a 

period of time; could be a week or a 

month or a year. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
    السلسة( طبعة منقحة)ا سرة
،(27ف عدد )   
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 معايير 52
 المعيشة

سلع وخدمات أخرى  5222106
 ةير الطعام

Other non-food 

consumption 

expenditures 

وقانونيــــة، تكــــاليف نشــــر إعالنــــات، خــــدمات ماليــــة 
خــــــــدمات تصــــــــوير مســــــــتندات، خــــــــدمات طباعــــــــة 
وترجمــــــــة، أدوات الكتابــــــــة والرســــــــم لالســــــــتخدامات 
الشخصــــــــــية، تــــــــــذاكر وتكــــــــــاليف ســــــــــفر للخــــــــــارج، 
مجـــــــــوهرات، خـــــــــواتم، أحجـــــــــار كريمـــــــــة، تصـــــــــليح 

 .مجوهرات، ساعات وتصليح ساعات

Financial and legal services, 

advertisement fees, copy services, 

translation and printing, writing and 

drawing equipment, tickets for 

traveling abroad, jewelry, watches, 

precious stones, etc. 

دليل مسح /ةالمتحد ا مم  
ةلالسلس( طبعة منقحة) ا سرة   

7721 ،(27ف عدد )     

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/

31 
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1987 

 معايير 52
 المعيشة

هــذا ) يعكــس مــدى التفــاوت الموجــود بــين الفقــراء،   Poverty Severity شدة الفقر 2522107
المصشــر يســاوي الوســط الحســابي لمجمــو  مربعــات 

 (.فجوات جميع الفقراء

Depicts the variation and differentials 

among the poor. (This indicator equals 

the mean of the total relative squares 

of poverty gaps for all the poor). 

الفريق الوطني لمكافحة 
7772الفقر،   

National Commission For 

Poverty Alleviation, 1998 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 معايير 52
 المعيشة

التسجيـل فتـرة 2522108  Recording Period الفترة الزمنية التي نستوفي عنها بيانات  بها ويقصد
فترة التسـجيل شـهرا  وتبلغ.  إنفاق واستهال  ا سرة
 78ا ســـرة و مصـــروفات بـــدفترواحـــدا فيمـــا يتعلـــق 

شهرا بالنسبة للزيـارة ا خيـرة التـي يكـون موضـوعها 
وأقســاط التعلــيم، أمــا الســيارات  المعمــرةحــول الســلع 

 .شهر 21ففترة التسجيل لها 

It refers to the temporal point during 

which data on household expenditure 

and consumption are recorded.  It 

includes one month for record 

keeping, and twelve months for the 

last visit interview on durable goods, 

and for education tuition, but for cars 

its 36 months. 

الفريق الوطني لمكافحة الفقر، 
7772 

National Commission 

For Poverty Alleviation, 

1998 

 معايير 52
 المعيشة

حجــــم الفجـــــوة ارجماليــــة الموجـــــودة بــــين اســـــتهال   Poverty  Gap فجوة الفقر 2522109
، أي إجمالي المبالغ المطلوبـة (خط الفقر)الفقراء و

الفقـــراء الـــى خـــط الفقـــر، لرفـــع مســـتويات اســـتهال  
ويفضــــل حســــاب هــــذا المصشــــر كنســــبة مئويــــة مــــن 
القيمة الكلية الستهال  كافة السـكان، عنـدما يكـون 

 .مستوى استهال  كل منهم مساوي لخط الفقر

The volume of the total gap existing 

between the income of the poor and 

poverty line (the total amount needed 

to promote the consumption levels of 

the poor to reach poverty line). It is 

recommended to calculate this 

indicator as a percentage of the total 

consumption value for the whole 

population when the consumption 

level for each of them is equal to the 

poverty line. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
( طبعة منقحة) ا سرة
  (27ف عدد )   ةلالسلس

7721 

UN Puplications 
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 معايير 52
 المعيشة

المعيشة مستوى 5222110  Level of Living  حاصــل قســمة اســتهال  ا ســرة مــن  تســاوي وهــي
مبنـــي  وهـــو. اســـتهال  ا ســـرة الكلـــي علـــىالطعـــام 

موقــع )يتحـدد مســتوى المعيشـة : علـى فرضـية تقــول
علـى نسـبة اسـتهال  الطعـام مـن ( ا سرة من الفقـر

، بمعنــى (قــانون انجلــز)االســتهال  الكلــي للســرة، 
إذا زادت حصـــة الطعـــام فإنهـــا تكـــون علـــى حســـاب 

لمخصصـــة للمســـكن، التعلـــيم، الحصـــج ا خـــرى ا
. وةيرها من الخدمات االجتماعيـة والثقافيـة الصحة

حصــة : المســتوى ا فضــل:ويــتم تقســيمه إلــى فئــات
اســـتهال  الطعـــام مـــن االســـتهال  الكلـــي أقـــل مـــن 

20.% 
حصـــة اســـتهال  الطعـــام مــــن : المســـتوى المتوســـط -

 %.22-20االستهال  الكلي 
ن حصـــــة اســـــتهال  الطعـــــام مـــــ: المســـــتوى ا ســـــوأ -

 %.700-22االستهال  الكلي 

It refers to food consumption divided 

by Total Consumption. Is based on the 

following assumption: the Level of 

Living is identified by the proportion 

of consumption on food out of the 

total consumption (Angles Law of 

Poverty), as if the food share is 

increased the other shares of health, 

education, and housing is decreased. It 

is distributed to three categories:1. 

Better-off: “Food Consumption to 

Total Consumption less than 30%”2. 

Middle category: “Food Consumption 

to Total Consumption  between 30-

44%”3. Worse-off: “Food 

Consumption to Total Consumption 

between 45-100%”. 

 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
ةلالسلس( طبعة منقحة)  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 معايير 52
 المعيشة

المصدر الرئيسي  5252444
 للدخل

Main Source of 

Income 
وهو مصدر الدخل ا كثر ثباتا واستمرارية للسـرة، 

 :ومصادر الدخل هي
الرواتــــب وا جــــور النقديــــة مــــن العمــــل الرئيســــي  -

والعمــــل الثــــانوي بمــــا فـــــي ذلــــ  المكافــــآت والعمـــــل 
التقاعــد ارضـافي وقيمــة المزايــا العينيــة ومســاهمات 

الحكومية والتأمينات االجتماعية وتندرج هذه البنـود 
 .ضمن بند االستخدام

صافي الدخل  رباب العمـل والعـاملين لحسـابهم  -
 .من المشاريع الخاصة والمهن الحرة

 .صافي الدخل من دخول الملكية -
 .صافي الدخل من التحويالت الجارية -

The more Consistency and regularity 
income.  The sources of income are: 

- Wages and Salaries. 

- Net Income for employers or self  
employed. 

- Net property Income. 

- Net current Transfers. 

 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
ةلالسلس( طبعة منقحة)  
7721 ،(27ف عدد )  
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 معايير 52
 المعيشة

يســتخدم منحنــى لــورنز لغــرض تمثيــل التفــاوت فــي  Lorenz Curve منحنى لورنز 5252445
توزيــع الــدخل أو ارنفــاق أو متغيــرات أخــرى بشــكل 

ويرسم هذا المنحنى عادة ضمن مربع طـول . بياني
وبالنســـــــبة للـــــــدخل يرســـــــم %. 700ضـــــــلعه يمثـــــــل 

لــــه يمثـــــل  المنحنــــى باعتبــــار أن ارحــــداثي ا فقــــي
ن اا لعــدد ا فــراد و  ئويــةالمتجمــع الصــاعد للنســب الم

لـــــه يمثـــــل المتجمـــــع الصـــــاعد  عمـــــوديالارحـــــداثي 
ــــــة ئللنســــــب الم ويرســــــم عــــــادة مــــــع . لالســــــتهال وي

وخــط . المنحنــى المــذكور مــا يســمى بخــط المســاواة
الواصـل بـين الزاويـة اسـفل  المساواة هو خط القطـر

المربـــــع مـــــن اليســـــار والزاويــــــة أعلـــــى المربـــــع مــــــن 
 .اليمين

It is usually used to measure 

inequalities in the distribution of 

wealth or income.  To plot the curve , 

the units are first either arrayed 

individually or grouped in class 

intervals according to the appropriate 

independent variant. Then the 

cumulative percentage of the number 

of areas (Y) is plotted against the 

cumulative percentage of population 

(X). For comparison a diagonal line is 

drawn at 45 degree to show the 

condition of equal distribution . The 

Gini concentration ratio measures the 

proportion of the total area under the 

diagonal that lies in the area between 

the diagonal and the Lorenz Curve. 

OECD معجم ،
المصطلحات ارحصائية، 

، بتصرف الجهاز، 2007
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  2007, 

Adapted from PCBS 

 معايير 52
 المعيشة

 Other-non استهالكية ةير نفقات 5225113

consumption 

expenditure 

الفوائــد علــى القــروض، رســوم وةرامــات ومــدفوعات 
 (.زكاة، تأمينات)تحويلية 

Interests on loans, fees and taxes, 

remittances (zakat, insurance)  
 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
السلسة( طبعة منقحة)  

،(27ف عدد )  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Education and Culture Terms 5251: رمز الموضوع          والثقافةمصطلحات التعليم 

والثقافة التعليم 52  ياتاحك)أساطير 5231411 
(خرافية  

 

Myths   ،هـــي قصـــة خرافيـــة مبـــالغ فيهـــا ومســـتحيلة الحصـــول
ويـــتم الحـــديت فيهـــا عـــادة للتســـلية أو لشـــحن العزيمـــة 

 .والحماس لدى المستمعين

Is the story of fabulous exaggerated 

and impossible to obtain, and are 

usually the talk of the entertainment or 

for the shipment of determination and 

enthusiasm among the audience. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 4116 

والثقافة التعليم 52 للراديو االستما  5231414   Radio Listening يكــون لـــدى الفــرد عــادة االســـتما  إلــى جهـــاز  أن هــو
النظــر  بغـضالراديـو ومتابعـة مــا يـتم بثـه مــن خاللـه، 

عن مكان االستما  والمدة التي يقضيها ونو  البرامب 
 .إليهاالتي يستمع 

Whether the person is accustomed to 

listening to radio and follows up 

broadcasted programs regardless of 

place and time of listening. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  4102المكتب ارحصائي، 
 + السلسة ف. دراسات في الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series 

F,1987.+ Adpated by 

PCBS 

والثقافة التعليم 52 بالتعليم  االلتحاق 5230415 
 النظامي 

Educational Attendance  تســجيل الفــرد بأحــد مراحــل التعلــيم  بااللتحــاق، يقصــد
ومراحــــل . منتســــبا  النظاميــــة، ســــواء أكــــان منتظمــــا  أو 

ـــــــــة أو  ـــــــــة االبتدائي ـــــــــة تشـــــــــمل المرحل التعلـــــــــيم النظامي
أو الثانويـــــــــــة أو الكليـــــــــــات ( ا ساســـــــــــية) ارعداديـــــــــــة

 شــهاداتوالمعاهـد ا كاديميــة أو المهنيـة التــي تعطـي 
 .دبلوم متوسط أو المرحلة الجامعية

Attendance means registering the 

person in any formal education stage 

irrespective of whether it took the 

form of continuous attendance or 

distant learning. Formal education 

stages include the elementary stage, 

preparatory stage, (both of which are 

referred to as the basic stage), 

secondary stage, and higher education 

stage. 

-معهد اليونسكو للحصاء
 :مصشرات التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التعليم 52 (أحاجي)ألغاز  5231413   

 
Puzzles and Riddles  سـرعة  إلىهي عبارة عن أسئلة تحتاج ارجابة عليها

بديهــــة وقــــدرة علــــى تحليــــل الكلمــــات ومعانيهــــا، وهــــي 
 .تستعمل عادة للتسلية في أوقات الفراغ

Is includes questions that require 

quick answers and ability to analyze 

words and their meanings; they are 

usually a good passtime 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 4116 

والثقافة التعليم 52  أمي 5231411 
 

Illiterate 

 
اذا كــان الفــرد ال يســتطيع القــراءة والكتابــة معــا  بــأي 

مـــن التعلـــيم  لغـــة كانـــت ولـــم يحصـــل علـــى أي شـــهادة
 .النظامي

It applies to persons unable to read or 

write in any language and who were 

never awarded a certificate from any 

formal education system. 

مصشرات -معهد اليونسكو لإلحصاء
فنية، /توجيهات تقنية: التربية

8007 

UNESCO institute for 

statistics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التعليم 52 التعلم أنشطة 5231105   Education Services  با نشـــطة المتعلقـــة بـــالتعلم، مثـــل  القيـــام تشـــملهـــي و
 الحصـــجااللتحـــاق بالمدرســـة أو الجامعـــة وحضـــور 

والمحاضــــــــرات، واالســــــــتراحات فــــــــي مكــــــــان الــــــــتعلم، 
ـــــة  وأداء  والسياســـــيةالمشـــــاركة فـــــي النشـــــاطات الثقافي

الواجبــــــات البيتيــــــة، كمــــــا تشــــــمل الدراســــــة ارضــــــافية 
الفــراغ خــارج نطــاق االلتحــاق  أوقــاتوالــدورات خــالل 

 بالحصــولبـالتعليم الرسـمي، والتــدرب والـتعلم المـرتبط 
على فرصة للعمل إضافة إلى التنقل المرتبط بالتعلم، 

 .المشابهةوةير ذل  من ا نشطة 

It refers to a wide range of pertinent 

activities such as enrollment in school 

or university; attending classes and 

lectures; having breaks in educational 

facilities; taking part in cultural and 

political activities; doing home-works; 

ancillary – complementary 

educational activities (additional 

courses during free time outside the 

official education hours); work related 

orientations (training courses); and 

movement from one place to another 

for purposes related to carrying out 

such activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772 ، نشطة مسح الوقت

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التعليم 52 الثقافية  ا نشطة 5231106 
 واالجتماعية

Cultural and Social 

Activities 
با نشـطة المختلفـة، مثـل المشـاركة فـي  القيـام وتشمل

وأعيــــاد  والمــــآتم،المناســــبات االجتماعيــــة كــــا عراس، 
والمشــــاركة فــــي أنشــــطة دينيــــة ســــواء داخــــل . المــــيالد

فــي االحتفــاالت الدينيــة  كالمشــاركةالمنــزل أو خارجــه 
. الكنيســـةوالصـــالة فـــي المســـجد أو  والحلقـــات الدينيـــة

والتواصل االجتماعي داخل المنزل وخارجه كالحديت 
العامــة مــع أعضــاء  ا مــاكنوالزيــارات واللقــاءات فــي 

والمشاركة في ا نشطة . ا سرة وا صدقاء والمعارف
الداخليــــة والخارجيــــة وا لعــــاب مثــــل لعــــب  الرياضــــية

 رىأخـــــ وأنشــــطة. الــــورق، وحــــل الكلمـــــات المتقاطعــــة
وتشــــمل أيضــــا  ممارســــة الهوايــــات . لقضــــاء ا وقــــات

المتــــــــاحف  وزيــــــــارةالمختلفــــــــة كــــــــا دب والموســــــــيقى، 
كمــا تشــمل . والمعــارض والســينما والحفــالت والمســرت

ا نشــــــطة، وةيــــــر ذلــــــ  مــــــن  بهــــــذهالتنقــــــل المــــــرتبط 
 .ا نشطة المشابهة

It is Refers to a wide range of 

pertinent activities such as attending 

social occasions (e.g. weddings, 

birthdays …etc), participation in 

religious occasions and activities 

inside and outside the house (e.g. 

participation in religious occasions 

and prayers in the mosque or the 

church) …etc. This concept also 

applies to socializing and meetings 

inside or outside the house such as 

discussions, visits, and meetings in 

public places with household 

members, friends …etc. Other 

activities under this category include 

indoor or outdoor sports activities, 

playing cards, doing crosswords and 

puzzles, and other free time activities. 

Finally, this category involves 

practicing hobbies (arts, music …etc), 

visiting museums, exhibitions, 

cinema, parties, theatre; and traveling 

for purposes related to carrying out 

such activities. 

المتحدة، التصنيف الدولي ا مم 
 .7772 نشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التعليم 52  أوبعنــوان  إليهـاقائمــة بـذاتها يشـار  إعالميـة مـادة هـو Broadcast Program  ارذاعي البرنامب 5231412 
 ارذاعــة أووتبــت مــن خــالل التلفزيــون  أخــرىبطريقــة 

 .في فترة يعلن عنها سابقا

Special information of certain topic 

presented and broadcasted in 

Television and radio sessions that 

announced previously. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711لفزيون، والت  

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 الموضـــو  والتخصـــج الـــدقيق الـــذي أنهـــاه  اســـم هـــو Specialization  التخصج 5231410 
 التعليميـــــــةالفـــــــرد بنجـــــــات، وقـــــــد رمـــــــزت المســـــــتويات 

ــــــــل المســــــــتوى التعليمــــــــي  والتخصصــــــــات حســــــــب دلي
 .والتخصج المعتمد في الجهاز

It refers to the name of the subject the 

person successfully completed. 

Educational attainment and majors 

were classified according to the 

majors and educational levels manual 

adopted by the PCBS. 

-معهد اليونسكو للحصاء
 :مصشرات التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التعليم 52  لمشاريع التخطيط 5231109 

 إنتاجية
Planning for Productive 

Projects  

 

التدريب على إعداد وثيقة المشرو  وتقـديمها للجهـات 
 .المانحة بهدف الحصول على تمويل لهذه المشاريع

Training on preparing project 

documents to be  submitted to donors 

for fundraising. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772طيني، الفلس  

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 52 الثانوي  التعليم 5231110 
 ا كاديمي

Academic Secondary 

Education  
ــــى  بفرعيــــه التعلــــيمهــــو  العلمــــي وا دبــــي ويشــــتمل عل

 .صفين ا ول والثاني الثانويين

An educational program of both 

literary and scientific tracks.  It is 

consisting of the first and the second 

secondary grades. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 الثانوي المهني التعليم 5231444   Vocational Secondary 

Education 
ـــــيمهـــــو  أو الصـــــناعي أو الزراعـــــي أو  التجـــــاري التعل

التمريضــــــي، ويشــــــتمل علــــــى صــــــفين ا ول والثــــــاني 
 .الثانويين

Vocational secondary education 

includes commercial, industrial and 

agricultural tracks. It consists of the 

first and second secondary grades. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 ةير النظامي التعليم  5230112   Non-Formal 

Education 
المرخصــة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم،  الثقافيــة المراكــز

المعرفــــة  أنــــوا والتــــي تقــــدم دورات فــــي أي نــــو  مــــن 
فـــي تقــــارير هـــذا التعريــــف تـــم اســــتخدامه )والمهـــارات 

 ن تعريــــــف  الكتــــــاب ارحصــــــائي التربــــــوي الســــــنوي
ةيــــر النظــــامي بمفهومــــه العــــام يشــــمل أنــــوا   التعلــــيم

 معلومـــــاتأخـــــرى مـــــن التعلـــــيم والتـــــي لـــــم يـــــتم جمـــــع 
 (.حولها

Cultural center licensed by MOE to 

offer courses on the different fields of 

education or knowledge (this 

definition was only adopted in the 

Education  yearbook because Non-

formal education includes other types 

of education on which no information 

was collected for the purpose of this 

Education yearbook). 

 تعليم العاليالتربية وال وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 المدرسة جنس 5230443   School Gender حســب جــنس الطلبــة الــذين يدرســون  المدرســة تصــنف
 مدرســــةفيهــــا، فإمــــا أن تكــــون للــــذكور أو لإلنــــات أو 

 .مختلطة للذكور وارنات معا  

The student body can be boy, girl or       

co-educational. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التعليم 52 المشرفة الجهة 5230441   Supervising Authority  داريـــااا عـــن المدرســـة قانونيـــا و  المســـصولة الجهـــةهـــي  .
 .أن تكون حكومية أو وكالة الغوت أو خاصة إما

The body legally and administratively 

responsible for running the school.  It 

can be governmental, UNRWA, or 

private. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 لحالة التعليميةا 2530115   Educational 

Attainment 
مصهـــل علمـــي أتمـــه الفـــرد بنجـــات ، ويكـــون  أعلـــى هــو

سـنوات  70 أعمـارهمالمستوى التعليمي للفراد الـذين 
 .فأكثر

It refers to the highest successfully 

completed educational attainment 

level. The educational level for 

persons aged 10 years and over. 

 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
 :التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted by PCBS 

والثقافة التعليم 52  حكايات واقعية 2530116 
 

Stories  هــي عبــارة عــن قصــة إمــا أن تكــون قــد حصــلت فعــال
الحــدوت وعــادة يــتم روايتهــا أو خياليــة ولكنهــا ممكنــة 

 .شفويا

A story is a narrative of real or 

imaginary events with occurrence 

probability; a story is usually oral. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 4116 

ويعنـــي سلســـلة مخططــــة مـــن التجــــارب التعلدميـــة فــــي  Course دورة 2531442 والثقافة التعليم 52
مـن المهـارات، تقـدمها عـادة  مادة معينة، أو مجموعـة

أو برنــامب مــا لتلميــذ واحــد مصسســة تربويــة أو تدريبيــة 
 .اكثر أو

Is a planned series of learning 

experiences in a particular subject 

matter or set of skills, usually offered 

by an educational or training 

institution or programme for one or 

more pupils. 

-معهد اليونسكو للحصاء
:التربيةمصشرات   

توجيهات   

8007، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 

والثقافة التعليم 52 لم ينجح في أحد المباحـت أو أكثـر  الذي الطالبهو  Repeater الراسب 2531440 
 االنتقالالمخصصة للصف الذي يشغله، وال يحق له 

 .للصف الذي يليه

A student who fails one or more 

subjects and therefore is not promoted 

to the following grade. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 ا طفال رياض 2531441   Kindergarten  تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة  مصسسة كلهي
علـى  وتحصـلالتعليم ا ساسي بسنتين علـى ا كثـر، 

ــــة المهنــــة مــــن وزارة التربيــــة والتعلــــيم .  تــــرخيج مزاول
 ا طفـالمرحلـة البسـتان  يكـون : إلـى مـرحلتين وتقسم

فيهــا عــادة فــي ســن الرابعــة ومرحلــة التمهيــدي ويكــون 
 .الخامسةا طفال فيها عادة في سن 

Any educational institution licensed 

by MOE offering education to four or 

five year olds. Kindergarten Consists 

of the first and second grades. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
فلسطينيةال  

7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التعليم 52 سنوات الدراسة التي  2531451 
الفرد بنجات أتمها  

Years of Schooling 

Completed  
الملتحق حاليا  أو الـذي التحـق وتـر  أو  للفرد بالنسبة

النظاميــة  الدراســةالــذي التحــق وتخــرج، تكــون ســنوات 
التـــي أتمهـــا بنجـــات هـــي الســـنوات الكاملـــة، وال تشـــمل 

الرســـوب ، كمـــا ال تشـــمل  وســـنواتســـنوات االنقطـــا  
 تعتبــرالســنة الحاليــة التــي لــم تنتــه  للملتحــق حاليــا وال 
 .الدورات التدريبية ضمن سنوات الدراسة النظامية

For persons currently attending, 

attended and left, or successfully 

graduated, reference shall be made to 

the successfully completed formal 

educational years (completed years.) It 

neither includes drop out years, failure 

years nor on – going educational year. 

Educational training courses are not 

included among the years of regular 

study. 

-معهد اليونسكو للحصاء
 :مصشرات التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التعليم 52 الطلبة يضمهم صف واحد أو أكثر  من مجموعةهي  Class الشعبة 2530454 
ويشــــتركون فــــي ةرفــــة صــــفية واحــــدة فــــي أي مرحلــــة 

 .معينة دراسية

A group of students (pupils) at any 

educational stage who make up one 

grade or more and share one 

classroom. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
نيةالفلسطي  

7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 دوريــة تســتهدف الجمهــور العــام وهــي  مطبوعــات هــي Newspapers الصحف 2530455 
 المطبوعـــةمعـــدة الن تكـــون مصـــدرا  أوليـــا  للمعلومـــات 

ـــــة المرتبطـــــة بالشـــــصون العامـــــة  عـــــن ا حـــــدات الجاري
 .ال ... ،والسياسيةوالمسائل الدولية 

Periodic publications intended for the 

general public and mainly designed to 

be a primary source of written 

information on current events 

connected with public affairs, 

international questions, politics..., etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

 والتلفزيون، 
+7711 

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 + 

Adpated from  PCBS 

والثقافة التعليم 52  Any one attending an educational .من يتعلم في أي مصسسة تعليمية كلهو  Student/Pupil الطالب 2530453 

institution. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 متفرغ للدراسة طالب 2530124   Student ــــذي ( ســــنوات فــــأكثر 70)الــــذي عمــــره  الفــــرد هــــو وال
يواظـــب علـــى دراســـة منتظمـــة بهـــدف الحصـــول علـــى 

علمـــي وةيـــر مـــرتبط بعمـــل معـــين خـــالل فتـــرة  مصهـــل
المنزليـة  ا عمالارسناد، وتجدر ارشارة هنا إلى أن 

 .والهوايات ال تدخل ضمن العمل

It refers to the person (aged 10 years 

and above) who is currently 

continuing his \ her studies in order to 

obtain certain qualifications, and was 

not engaged in any work during the 

reference period. It is worthy to note 

that housework and hobbies are not 

included in work definition. 

-معهد اليونسكو للحصاء
:مصشرات التربية  

توجيهات   

8007، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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والثقافة التعليم 52 التلفزيون  مشاهدة عادة 2530125   Television Viewing ــــــوس أمــــــام   أن هــــــي ــــــه عــــــادة الجل ــــــرد لدي  جهــــــازالف
مـــن أجـــل مشـــاهدة البـــرامب التـــي يبثهـــا هـــذا  التلفزيـــون

التي يشـاهدها  البرامبالجهاز وبغض النظر عن نو  
 .والمدة الزمنية التي يقضيها في المشاهدة والمكان

Whether the person is accustomed to 

watching T.V programs regardless of 

type or place and time of watching. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  4102المكتب ارحصائي، 
 +السلسة ف. راسات في الطرقد

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series 

F,1987.+ Adpated by 

PCBS 

والثقافة التعليم 52 الصفية الغرف 2531456   Class Rooms  المخصصــــة للتــــدريس بغــــض  المدرســــية الغــــرفهــــي
النظـــر عـــن عـــدد الصـــفوف فيهـــا، وال تشـــمل الغـــرف 

 .ةير تدريسية لنشاطاتالمخصصة 

Rooms used for teaching regardless of 

the number of grades using these 

rooms, they do not include rooms used 

for non- teaching activities. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 ةير الصفية  الغرف 2531452   Non-Classroom  ةير المخصصة للتدريس الغرفهي. Room used for non-teaching purpose. التربية والتعليم العالي وزارة 
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 تمتد هذه الفترة من بعد منتصف الليـل وحتـى السـاعة  Morning Period الصباحية الفترة 2530128 
 . الثانية عشرة ظهرا

From 12:01 am up to 11:59 am. 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 52   Evening Period المسائية الفترة 2530451 

 
تمتد هذه الفترة من السـاعة الثانيـة عشـر ظهـرا  وحتـى 

 .الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل
From 12:00 pm up to 12:00 am. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 52  فكاهات تراثية 2530431 
 

Comedy  Stories  والتســـلية بـــين النـــاس  للفكاهـــةعبـــارات يـــتم صـــياةتها
 .وتكون مرتبطة بترات وعادات وتقاليد الشعب

 

Phrases formulated for fun and 

entertainment, which people share 

cross-generationally since they are 

usually linked to the legacy and 

traditions of the people. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 4116 

والثقافة التعليم 52 الصحف قراءة 2530434   Newspaper Reading يقـــوم الفـــرد بقـــراءة صـــحيفة واحـــدة أو أكثـــر،  أن هـــي
فـــي  يقضـــيهاالمـــدة الزمنيـــة التـــي  نالنظـــر عـــبغـــض 

 .القراءة أو االطال  على الصحف

Whether the person is accustomed to 

reading a newspaper regardless of 

time of reading. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  4102المكتب ارحصائي، 
 السلسة ف. دراسات في الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series 

F,1987.+ Adpated by 

PCBS 

والثقافة التعليم 52 الكتب قراءة 2530435   Reading Books يقــوم الفــرد بعمليــة قــراءة الكتــب بشــكل منــتظم  أن هـي
النظر عـن  وبغضمن أجل زيادة المعرفة وارطال ، 

نــو  المــادة التــي يقرصهــا والفتــرة الزمنيــة التــي يقضــيها 
 .القراءةفي عملية 

The person reads books regularly for 

the sake of increasing knowledge or 

promoting culture.  Type and time 

reference of reading are not of special 

interest here.   

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
8007، الفلسطيني  

PCBS, 2009 
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والثقافة التعليم 52 قصج وروايات  2530433 
 متوارثة

 

Folktales 

 
هــي قصــة طويلــة تصــف ا حــدات بالتفصــيل، وتــدور 

واقعيـة عادة حول موضو  معـين، وهـي إمـا أن تكـون 
 أو خيالية

Is a long story describing the events in 

detail, and usually revolve around a 

particular factual or fictional topic. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 4116 

والثقافة التعليم 52 المجتمع  كليات 2531431 
 المتوسطة

Intermediate 

Community College 
اشـــتملت علـــى تعلـــيم أي نـــو  مـــن  مصسســـة كـــلهـــي 

 الثانويـةأنوا  المواد التعليمية والمهارات بعـد المرحلـة 
 .بحيت تقل مدة الدراسة فيها عن أربعة سنوات

Any Institution offering any type of 

education and training for those who 

passed the secondary stage provided 

that the study period is less than 4 

years. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 ال تبغـي ربحـا  تجاريـا ، وتكـون فـي  دائمة، مصسسةهو  Museum المتحف 5230132 
 وتقــــومخدمــــة المجتمــــع وتنميتــــه ومفتوحــــة للجمهــــور، 

بـــاحتواء مـــواد تـــدل علـــى ارنســـان وبيئتـــه، وتحفظهـــا، 
ــــــا  بشــــــأنها،  ــــــروتجــــــري بحوث عنهــــــا، وتعرضــــــها  وتخب

 . ةراض الدراسة والتعليم واالستمتا 

Anon-profit-making, permanent 

institution in the service of society and 

of its development, and open to the 

public, who acquires, conserves, 

conducts, researches, communicates, 

and exhibits, for purposes of study, 

education and entertainment topics 

about people and the environment. 

المجلس الدولي للمتاحف 
(ICOM)،  النظام 2المادة ،

 .8001ا ساسي، 

International Council of 

Museums (ICOM), 

Article 3, Statutes, 

2007. 

والثقافة التعليم 52 ـــــــبهـــــــو  Promoted Student المترفع 5230136  ـــــــع المباحـــــــت  الـــــــذي الطال ـــــــنجح فـــــــي جمي ي
المخصصة للصف الذي يشغله وينتقـل للصـف الـذي 

 .يليه

A student who has successfully 

completed all subjects and is 

promoted to the following grade. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 تـــر  المدرســـة نهائيـــا  خـــالل العـــام  الـــذي الطالـــبهـــو  Drop-out Student المتسرب 5230132 
 .الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى

A student who left school during the 

last scholastic year and who did not 

transfer to another school. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 الحكومية المدارس 5230130   Government School  تعليمية تـديرها وزارة التربيـة والتعلـيم،  مصسسة أيهي
 .أو أي وزارة أو سلطة حكومية

Any educational institution run by 

MOE or any other ministry or 

governmental instrument. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 الخاصة المدارس 5230131   Private School  تعليميــــــة أهليــــــة أو أجنبيــــــة ةيــــــر  مصسســــــة أيهــــــي
حكوميــــة مرخصــــة يصسســــها أو يرأســــها أو يــــديرها أو 

عليهــــا فـــــردا أو أفــــرادا أو جمعيــــات أو هيئـــــات  ينفــــق
 .فلسطينية أو أجنبية

Any licensed local or foreign non-

governmental educational institution. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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والثقافة التعليم 52 وكالة الغوت  مدارس 5230111 
 الدولية

UNRWA School  تعليميــــة ةيــــر حكوميــــة أو خاصــــة  مصسســــة أيهــــي
تـــــــديرها أو تشـــــــرف عليهـــــــا وكالـــــــة الغـــــــوت لتشـــــــغيل 

 .الفلسطينيين الالجئين

Any school run or supervised by 

UNRWA. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 تعليميـة ةيـر ريـاض ا طفـال بغـض  مصسسـة أيهي       School المدرسة 5230114 
النظــر عــن عــدد طلبتهــا وتركيبهــا الصــفي، حيــت أن 

صـــف فيهـــا ال يقـــل عـــن الصـــف ا ول وأعلـــى  أدنـــى
 .صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر

Any educational institution excluding 

kindergartens, regardless of students’ 

number and grade structure. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 مدرسة بلدية القدس  5230415 
 والمعارف

jerusalem 

Municipality and the 

Israeli Ministry of 

Education School 

كــــل مصسســــة تعليميــــة تــــديرها ســــلطة التعلــــيم التابعــــة 
 .لوزارة المعارف والبلدية ارسرائيليتين

 

Any school run or supervised by the 

Jerusalem municipality and the Israeli 

Ministry of Education 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 ا ساسية المرحلة 5230413   Basic Stage  وا ســاس الــذي تقــوم عليــه مراحــل  التعلــيم قاعــدةهــي
 .التعليم ا خرى، ومدتها عشر سنوات

The first ten scholastic years of 

schooling on which other stages of 

education depend. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 الثانوية المرحلة 5231144   Secondary stage  ــــي  المرحلــــةهــــي ا ساســــية ومــــدتها  المرحلــــةالتــــي تل
 .سنتان

The stage consisting of two scholastic 

years following the basic stage.  That 

is, years 11 and 12 of schooling. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52  المسلسالت المدبلجة 5231412 
 

Dubbed Series 

 
هـــو  يقصــد بالمسلســالت المدبلجــة إلـــى اللغــة العربيــة

وجود أصوات للممثلين ويتحـدثون باللغـة العربيـة بـدل 
 .من صوت الممثل ا صلي

Soap operas dubbed into Arabic are 

foreign productions with an over-

voice of Arabic actors to replace the 

original language. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8007الفلسطيني، 

PCBS, 5111 

والثقافة التعليم 52 توفر مشـاريع إنتاجيـة فـي المراكـز الثقافيـة تسـاهم فـي  Productive Projects إنتاجية مشاريع 5231416 
تغطيـــة نفقـــات المركـــز وتكـــون مصـــدر مـــن مصـــادر 

 .الميزانية

Availability of  productive projects in 

the Cultural Center  to contribute in 

the center budget generation. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 52  والكتابةمعرفة القراءة  5231147 
 للفراد

Literacy  الذين يمكـنهم قـراءة بيـان مـوجز بسـيط  ا شخاج هم
 .حياتهم اليومية وكتابته مع فهمه عن

It is Refers to the persons who can 

read and write with understanding a 

short simple statement on his/her 

everyday life. 

-معهد اليونسكو للحصاء
:مصشرات التربية  

توجيهات   

8007، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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والثقافة التعليم 52 يتـــولى التعلـــيم فـــي أي مصسســـة تعليميـــة  مـــن كـــلهـــو  Teacher معلم 5230410 
أو أي  والتعلـــــــيمبإجـــــــازة تمنحـــــــه إياهـــــــا وزارة التربيـــــــة 

 .مصسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه ارجازة

A person with specialized 

qualification that is responsible for 

teaching students at an educational 

institution. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 52 الحصول على  مكان 5230411 
 أعلى مصهل علمي 

Place of study 

Attaining the Highest 

Educational 

Attainment        

يكــون المكـــان الــذي حصـــل ( ابتــدائي فـــأعلى) للفــراد
ــــى هــــذا المصهــــل  ( التعليمــــيالمســــتوى )منــــه الفــــرد عل

 .بغض النظر عن المكان الملتحق به حاليا

For persons who completed the 

elementary stage and above, the place 

of attaining the highest educational 

attainment (level). 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1997 

 

والثقافة التعليم 52 عامة مكتبات 5230421   Public Libraries التــــي تخــــدم البلــــد بكاملــــه أو منطقــــة  المكتبــــات هــــي
أفــراد المجتمــع  لجميــعجغرافيــة محــددة منــه، ويمكــن  
مـــــن المـــــواد  االســـــتفادةأو لمجموعـــــات معينـــــة مـــــنهم 

المتــوفرة فيهــا ســواء بــدون مقابــل مــادي أو بــدل مقابــل 
أن تكــون المــواد المتــوفرة فيهــا تشــمل  ويمكــن.  مــادي
ة مـن المواضـيع أو أن تكـون خاصـة بفئـة معينـ جميـع

 والقــــــواتالمتخصصــــــين مثــــــل ا طبــــــاء والمهندســــــين 
 .المسلحة

A Libraries serving the country or a 

specific area. The beneficiaries could 

be members of the whole society or of 

a certain area in return of a fee or not.  

It could be general or specialized in a 

certain area of knowledge, e.g. 

medicine, engineering, millet. 

مقتبس  معهد اليونسكو لإلحصاء
المنظمة الدولية للتوحيد  من

، ISO 5201، (ISO)القياسي 
 مكتبة -المعلومات والوثائق 
   8001، ارحصاءات الدولية

التوحيد  توصية بشأن، اليونسكو
، المكتبة الدولي رحصاءات

7710 + 
المركزي  الجهازبتصرف  

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

Internationa+ Adpated 

from PCBS 

والثقافة التعليم 52 منظمة من الكتب المطبوعـة والـدوريات  مجموعة هي Library المكتبة 5231424 
 خــــــدماتورســــــومات ومــــــواد مرئيــــــة ومســــــموعة تقــــــدم 

وتســهيالت للشــخاج الــذين يســتخدمون هــذه المــواد 
 .عند طلبهم

Any organized collection of printed 

books and periodicals or of any other 

graphic or audio-visual materials, and 

the services of the staff to provide and 

facilitate the use of such materials as 

are required to meet the informational, 

research, educational. 

معهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس 
من المنظمة الدولية للتوحيد 

، ISO 5201، (ISO)القياسي 
مكتبة  -المعلومات والوثائق 
   5116ارحصاءات الدولية، 

اليونسكو، توصية بشأن التوحيد 
الدولي رحصاءات المكتبة، 

4121 + 
المركزي  الجهاز بتصرف 

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

Internationa+ Adpated 

from PCBS 
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والثقافة التعليم 52 البيتية المكتبة 5231425   Home Library  الكتــب مرتبــة بشــكل يســهل الرجــو   مــن مجموعــةهــي
 .ويسرإليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة 

A collection of books classified in 

away that facilitate using and finding 

needed material with speed and ease. 

معهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس 
من المنظمة الدولية للتوحيد 

، ISO 5201، (ISO)القياسي 
مكتبة  -المعلومات والوثائق 
   5116ارحصاءات الدولية، 

د اليونسكو، توصية بشأن التوحي
الدولي رحصاءات المكتبة، 

4121 + 
المركزي  الجهازبتصرف 

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

International+ Adpated 

from PCBS 

والثقافة التعليم 52  ملم 5231423 
 

Can Read and Write  اذا كان الفـرد يسـتطيع القـراءة والكتابـة دون انهـاء أي
النظامي بحيت يمكنه قراءة مرحلة من مراحل التعليم 

 .وكتابة جملة بسيطة

It applies to persons who are able to 

read and write without completing 

any of the educational stages. Such 

persons are generally able to read and 

write simple sentences. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772. الفلسطيني  

PCBS, 1992 

والثقافة التعليم 52 عادة القراءة  ممارسة 5231421   Reading Habit الفــرد يقــوم بعمليــة القــراءة بشــكل منــتظم مــن  أن هــي
هذه القراءة  كانتأجل زيادة المعرفة وارطال ، سواء 

بهــــــدف التحضــــــير للمدرســــــة أو  ي ةــــــرض آخــــــر، 
التــــي يقرأهـــا والفتــــرة  المـــادةوبغـــض النظــــر عـــن نــــو  

 .الزمنية التي يقضيها في عملية القراءة

The person reads regularly for the 

sake of increasing knowledge or 

promoting culture. Whether reading to 

prepare for school or for any other 

purpose.  Type and time reference of 

reading are not of special interest here.   

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  4102المكتب ارحصائي، 
 السلسة ف. دراسات في الطرق

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series F,1987. 

والثقافة التعليم 52 إذاعية تجارية مصسسة 5231422   Commercial  

Broadcasting Institution 
مصسســــة إذاعيــــة مملوكــــة لشــــركة أو  فــــراد  كــــل هــــي

 .تحقيق الربح إلىوتتجه أساسا 

A broadcasting institution corporately 

or privately owned and operating for 

financial profit. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 إذاعية  مصسسة 5231426 
 حكومية

Government 

Broadcasting Institution 
مصسسـة إذاعيـة تتـولى تشـغيلها الحكومـة مـن  كـل هي

 مصسســــةمباشــــرة أو عــــن طريــــق  أمــــاجميــــع النــــواحي 
 .مستقلة تنشئها

A broadcasting institution operated by 

a government in all respects either 

directly or through a separate 

institution created by it.  

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 
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والثقافة التعليم 52 إذاعية محلية  مصسسة 5231422   Local Broadcasting 

Institution 
 A broadcasting institution which .إذاعية محلية خدمةكل مصسسة إذاعية تقدم  هي

provides a local broadcasting service. 
 اليونسكو 

التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 إذاعية وطنية  مصسسة 5231420   National Broadcasting 

Institution 
 إلىمصسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية تهدف  كل هي

 .تغطية القطر بأكمله

A broadcasting institution, which 

provides a broadcasting service, 

intended to cover the country as a 

whole. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 ارذاعية المصسسة 5231421   Broadcasting 

Institutions 
مـرخج لهـا قانونـا بتقـديم خدمـة إذاعيـة  منظومـة هي

في البلد  عامموجهة في المقام ا ول للجمهور بشكل 
 .الذي تعمل به

Organizations legally authorized to 

provide broadcasting service primarily 

intended for general audience within 

the country in which they operate. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  7721المكتب ارحصائي، 
السلسة ف . دراسات في الطرق  

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series F,1987. 

والثقافة التعليم 52 الثقافية المصسسة 5231461   Cultural Institution ( ا دوات والمعـــــدات)تتضـــــمن الســـــلع  مصسســـــة هـــــي
 أنشــطةالمســتخدمة فــي أنشــطة الفنــون والحــرف وفــي 

بأنشـطة الثقافـة  القيـامتسـهل  والتي.  اللعب والرياضة
 .بالمعنى الواسع

An institution including goods (tools 

and equipment) using in art, crafts and 

sport activity. These goods facilitate 

performance at cultural activities. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  7721المكتب ارحصائي، 
السلسة ف . دراسات في الطرق  

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series F,1987. 

والثقافة التعليم 52 اررسال  موظفو 5231464 
  الفنيين

Technical Transmission 

Staff 
المستخدمون في تشغيل وصيانة أجهزة  الموظفون هم

 وأجهـــــــزةاررســـــــال واالتصـــــــال بـــــــين مراكـــــــز ارنتـــــــاج 
 .اررسال

Personnel employed in the operation 

and maintenance of transmitters and 

links between production centers and 

transmitters. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 

الراديو  الدولي الحصاءات
7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52  Technical Production  الفنيينارنتاج  موظفو 5231465 

Staff 
المســـــتخدمون فـــــي تشـــــغيل وصـــــيانة  الموظفـــــون هـــــم

 .المعدات الفنية الالزمة رنتاج البرامب

Personnel employed in the operation 

and maintenance of the technical 

equipment necessary for program 

production. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 
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والثقافة التعليم 52 البرامب موظفو 5231463   Program Staff            نتـاج اا الذين يتولون التخطيط والتـأليف و  الموظفون هم
 .البرامب، باستثناء الصحفيين

Planning, creative-writing and 

program production personnel. 

Excludes Jornalists  

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 ارداريون الموظفون 5231461   Administrative Staff مصسســة إذاعيــة  إدارةالمســتخدمون فـي  الموظفــون هـم
مثـــــل  مركزيـــــةأو تنظيمهـــــا والـــــذين يقـــــدمون خـــــدمات 

 .البحت والتدريب

Personnel employed in the 

management or organization of a 

broadcasting institution and providing 

central services such as research, 

training, etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 الصحفيون  الموظفون 5231462   Journalistic Staff بإعــــــــــــداد النشــــــــــــرات  المشــــــــــــتغلونالموظفــــــــــــون  هــــــــــــم
 .ا خبارية،ال 

Personnel engaged in the preparation 

of news bulletin and similar programs 

such as news magazines, sport news, 

etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 فنيون آخرون  موظفون 5231466   Other Technical  Staff المســـــتخدمون فـــــي تصـــــميم وتركيـــــب  الموظفـــــون هـــــم
ـــــــو  ـــــــة أو المبـــــــاني، وموظف  الدراســـــــاتالمعـــــــدات الفني

 .والبحوت، ال 

Personnel employed in the design and 

installation of technical equipment or 

buildings; study and research 

personnel, etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 

حصاءات الراديو الدولي ال
7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 52 استخدام وسائل  نشاط 5231462 
 ارعالم

Mass Media 

 Use Activity 
كقــــــــراءة الصــــــــحف أو الكتــــــــب أو  القــــــــراءة، ويشــــــــمل

 واالســتما المجــالت، ومشــاهدة التلفزيــون أو الفيــديو، 
ــــــــل المــــــــرتبط  ــــــــوتر، والتنق ــــــــو، واســــــــتخدام الكمبي للرادي

وةيــر ذلـــ  مـــن ا نشـــطة  ارعـــالم،باســتخدام وســـائل 
 .المشابهة

This concept involves reading 

newspapers, books, magazines, 

watching television or video films, 

listening to radio, computer use, and 

traveling for purposes related to 

carrying out such activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772 نشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التعليم 52 مجموعــة مــن ا عضــاء تقــوم علــى إدارة المركــز وقــد  Administration Board إدارية هيئة 5231460 
تكــــون علــــى شــــكل مجلــــس أو هيئــــة إداريــــة او جســــم 
أدارى آخــر مشــابه وتفـــرز أمــا باالنتخــاب أو التعيـــين 

 .أو االتفاق بين الفعاليات وا طر المجتمعية

Group of institution members who 

administer the institution, it can be a 

council or administration board or any 

other administration body, selected by 

election, appointment or division by 

fractions/parties 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 
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والثقافة التعليم 52 المستخدم في  الوقت 5231461 
المختلفةا نشطة   

Time Spent in Various 

Activities 
( بالســاعات والــدقائق)الــذي يقضــيه الفــرد  الوقــت هــو

وا نشطة  با عمالسواء كان ذكرا  أو أنثى في القيام 
المختلفــة، ســواء كانــت تتعلــق بالعمــل الرســمي مــدفو  

وقـت الـذي ةيـر مـدفو  ا جـر، أو ال العمـلا جر أو 
أو  با طفـاليقضيه الفـرد فـي إدارة المنـزل أو العنايـة 
 .الكبار، وةير ذل  من ا نشطة وا عمال

 

Time in hours and minutes spent by 

all persons in carrying out different 

paid or unpaid work and activities 

divided by total sample size. This 

concept also refers to time spent in 

housekeeping, child or elderly care, 

and other work and activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772 نشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 
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 Health Terms مصطلحات الصحة               رمز الموضوع: 5252

المرضى خراجاتإ 5232411 الصحة 52  Discharges  الفحــوج  إجـراءمـن المستشـفى بعـد  الفـرد خـروجهـي
قــــدمت لـــــه الرعايــــة والمعالجـــــة  أولتشــــخيج مـــــرض 

ــــة  الالزمــــة شــــفاء، ) ارخــــراجبغــــض النظــــر عــــن حال
 (.وفاة

Discharged patient from a hospital 

after having the diagnostic and 

curative health care regardless of the 

discharged case (cured or dead). 

OECD ،  البيانات الصحية
إحصاءات ومصشرات : 5112
، االتحاد ا وروبيبلدا،  31عن 

، ومصادر 5112باريس، 
 البيانات والتعاريف وا ساليب

OECD Health Data 

2007: Statistics and 

Indicators for 30 

Countries, OECD, 

Paris, 2007, Data 

sources, definitions 

and methods 

المرضى إدخاالت 2532414 الصحة 52  Admissions  مصسســـة طبيـــة  أومستشـــفى  إلـــى شـــخج دخـــولهـــي
يومـــا  أويمكـــت ليلـــة  أنالعـــالج شـــريطة  أوللفحـــج 
 .ا قل علىواحدا 

Admitted patients to hospital for 

treatment or diagnosis and their stay at 

hospital for one night or more. 

قاموس هيل كونسايد للطب 
 5115الحديت 

McGraw-Hill 

Concise Dictionary of 

Modern Medicine. © 

2002 by The 

McGraw-Hill 

Companies, Inc 

 

إخـراج جسم للسوائل وا مالت من خالل الفقدان  Diarrhea ارسهال 2532415 الصحة 52
 . بوتيرة تفوق الوتيرة العاديةبراز رخو أو سائل 

The passage of loose or liquid stools 

more frequently than is normal for the 

individual. Diarrhea may be defined as 

it is understood by respondents or 

mothers.  

منظمة الصحة /  اليونيسف
لماذا ال يزال : ، ارسهالالعالمية

ا طفال يموتون وما الذي يمكن 
 5111القيام به، 

UNICEF/WHO, 

Diarrhoea: Why 

children are still 

dying and what can 

be done, 2009 

ا طفال الذين تعرضوا  2532413 الصحة 52
 لعقاب جسدي خفيف

Experience minor 

physical punishment 
ســـــــنة الـــــــذين تعرضـــــــوا للضـــــــرب  72 -7ا طفـــــــال 

الخفيــف باليــد مــن ا هــل، أو الــذين تعرضــوا لضــرب 
بـأداة مثـل العصـي، الحـزام أو أي جسـم صـلب آخـر، 
أو الـــــذين تعرضـــــوا لصـــــدمه مـــــن قبـــــل أهلهـــــم نتيجـــــة 

 .ممارستهم لسلو  خاطئ

Children aged 4 – 14 years who were 

hit on the bottom or elsewhere on the 

body with something like a  belt, 

hairbrush , or lightly by hands. 

 اليونسيف
 التطور من أجل ا طفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

ا طفال الذين تعرضوا  2532411 الصحة 52
 لعقاب نفسي

Experience 

psychological 

aggression as 

punishment 

ســــنة الــــذين تعرضــــوا لصــــراو أو  72 – 7ا طفــــال 
نعتــوا مــن قبــل أهلهــم بوصــف ةيــر الئــق مثــل ةبــي، 
كســول أو أي صـــفة شـــبيهة نتيجـــة ممارســـتهم لســـلو  

 .خاطئ

Children aged 7 – 14 years who 

exposed shouted yelled at or screamed 

at, or called dumb, lazy, or another 

name like that. 

 اليونسيف  
 التطور من أجل ا طفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

 

ا طفال الذين لم  2532412 الصحة 52
 يتعرضوا  ي عقاب

Experience only non-

violent aggression 
ســــنة الــــذين أعطــــوا امتيـــــازات أو  72 – 7ا طفــــال 

حرمــوا مــن أشــياء يحبونهــا أو تــم التوضــيح لهــم لمــاذا 
كــان ســلوكهم خــاطئ أو أعطــوا شــيء آخــر ليفعلونــه 

 .نتيجة ممارستهم لسلو  خاطئ

Children age 7 – 14 years who were 

deprived of privileges or something 

they liked or were not allowed to 

leave the house.  Who were given 

clear explanations why that behavior 

was wrong. 

 اليونسيف  
 التطور من أجل ا طفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
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الحديد أقراج 5232406 الصحة 52  Iron Tablets  تعطــى للســيدة الحامــل أثنــاء فتــرة  دوائيــة مركبــاتهــي
 النــاجمالحمـل بهـدف العـالج أو الوقايــة مـن فقـر الـدم 

 .عن نقج الحديد وتعطى بوصفة طبيب

Medication containing an iron 

supplement given in the form of a 

tablet or syrup to prevent or treat iron-

deficiency anemia. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Iron_supplement 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Iron_suppl

ement 

التمريضية ا يام 5232407 الصحة 52  Hospitalization Days  ا ســرةالتــي يشــغل فيهــا المرضــى  ا يــام مجمــو هــي 
 ارقامــةوتتضــمن أيــام  أو جــزء مــن الســنة خــالل ســنة

 .يغادروا المستشفى لمللمرضى الذين 

Total days for which beds are 

occupied by patients, including days 

of stay for patients who are not 

discharged, for a year or part of the 

year. 

http://definitions.uslegal

.com/h/hospital-days/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/h/hospital-

days/ 

 

الخطيرة، وكلمة ايدز هي مختصـر  ا مراض منهو  AIDS اريدز 5232408 الصحة 52
لكلمــــــــة إنجليزيــــــــة معناهــــــــا نقــــــــج العــــــــوز المنــــــــاعي 

ويـصدي  HIVعنـد ارنسـان ويسـببه فيـروس  المكتسب
الوفــاة،  إلــىإلــى نقــج المناعــة المكتســبة ممــا يــصدي 

ـــــدم واالتصـــــال الجنســـــي  ـــــق نقـــــل ال وينتقـــــل عـــــن طري
 .اربر خاصةوالمعدات الطبية الملوثة 

Acquired Immuno–Deficiency 

Syndrome, a serious, often fatal 

disease of the immune system 

transmitted through blood products, 

especially by sexual contact or 

contaminated needles. 

http://definitions.uslegal

.com/a/aids/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/a/aids/  

 

الصحي التأمين 5235409 الصحة 52  Health Insurance عــــــن خســــــارة ماديــــــة تــــــرتبط بتغطيــــــة  تعــــــويض هــــــو
 .التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها

Indemnity coverage against financial 

losses associated with occurrence or 

treatment of health problems. 

http://definitions.uslegal

.com/h/health-

insurance-underwriting/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/h/health-

insurance-

underwriting/ 

الكزاز  تطعيم 2535440 الصحة 52
(التيتانوس)  

Tetanus Toxoid 

Vaccination  
يعطـى للســيدة الحامــل خـالل فتــرة الحمــل  مطعــوم هـو

 الكــــزازوذلــــ  لحمايــــة الطفــــل مــــن ارصــــابة بمــــرض 
 .الوليدي

Tetanus toxic injections are given 

during pregnancy for the prevention of 

neonatal tetanus.  

http://en.wikipedia.org/

wiki/Tetanus_vaccine 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Tetanus_v

accine 

 بطريقــــةهـــي وســـيلة مـــن وســـائل تنظـــيم ا ســـرة وتـــتم  Diaphragm, Foam, Jelly التعقيم ا نثوي 5232441 الصحة 52
جراحيـــة، وتهـــدف إلـــى وقـــف الحمـــل كليـــا وذلـــ  عـــن 

 .المواسيرطريق ربط ا نابيب أو تسكير 

In this case we have grouped together 

a large number of female 

contraceptive methods that are used in 

the vagina, including diaphragm, 

sperm foam, jelly, foaming tablets, 

etc. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Diaphragm_(contra

ceptive) 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Diaphragm

_(contraceptive) 

المدعمة التغذية 2532442 الصحة 52  Supplementary 

Feeding 
أو أةذيــة صــلبة ( بمــا فيهــا الحليــب)  ســوائل أيــةهــي 

 .تعطى للطفل وهو ال يزال يرضع

Any liquid (including milk) or solid 

given while the child is still receiving 

breast milk. 

http://www.bcbabyfrien

dly.ca/ABMSUPPLEM

ENT.pdf 

http://www.bcbabyf

riendly.ca/ABMSU

PPLEMENT.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
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المكملة التغذية 2532413 الصحة 52  Complementary Feeding  كــــال مــــن حليــــب الثــــدي وا ةذيــــة  الطفــــل تلقــــيهــــي
الصــــــــــلبة أو شــــــــــبه الصــــــــــلبة كالحليــــــــــب الصــــــــــناعي 

 .والعصير

The child has received both breast 

milk and solid or semi-solid food, i.e. 

juice, formula, etc. 

منظمة الصحة العالمية، التغذية 
غار في التكميلية للطفال الص

استعراض : البلدان النامية
: جنيف. المعرفة العلمية الحالية

4110 

 

WHO 

, complementary 

feeding of young 

children in developing 

countries: a review of 

current scientific 

knowledge. Geneva: 

1998 

ا سرة تنظيم 2532414 الصحة 52  Family Planning   عـــن طريـــق اســـتخدام حمـــل وآخـــر هـــي المباعـــدة بـــين
من وسائل تنظيم ا سرة والهدف منها  أكثروسيلة أو 

هــــو إنجــــاب العــــدد المرةــــوب فيــــه مــــن ا طفــــال فــــي 
وهو اختياري من اجل الحفاظ علـى  ،الوقت المناسب

صــــحة ا م والطفــــل وعــــدم تعريضــــهما  ي مخــــاطر 
 .يمكن تجنبها

Family planning allows individuals 

and couples to anticipate and attain 

their desired number of children and 

the spacing and timing of their births. 

It is achieved through use of 

contraceptive methods and the 

treatment of involuntary infertility. A 

woman’s ability to space and limit her 

pregnancies has a direct impact on her 

health and well-being as well as on the 

outcome of each pregnancy. 

 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/topi

cs/family_planning/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/topi

cs/family_planning/en/ 

 

التهاب الجهاز  2532415 الصحة 52
 التنفسي

Suspected pneumonia  ا طفــال دون الخامســة الــذين عــانوا مــن ســعال، كــان
مصحوبا بأنفاس سريعة وقصيرة وذلـ  بسـبب مشـكلة 

الصـــدر أو مشـــكلة فـــي الصـــدر مـــع احتقـــان فـــي فـــي 
 .ا نف

Children under five years who suffer 

from cough with quick breath or have 

difficulty breathing due to problem in 

chest or both problem in chest and 

blocked nose. 

http://www.childinfo.or

g/pneumonia.html 

 

http://www.childinf

o.org/pneumonia.ht

ml 

 

، الطفــــــل المصــــــاب الجســــــم ســــــوائلفــــــي  نقــــــج هــــــو Dehydration الجفاف 2532416 الصحة 52
ممـــا بارســـهال يفقـــد وبشـــكل ســـريع المـــاء مـــع البـــراز 

 .  يصدي إلى الجفاف

Lack or shortage of body fluids, A 

child who has diarrhea soon loses a lot 

of fluids in stools, thus become 

dehydration..  

http://www.childinfo.or

g/files/ENAcute_Diarrh

oea_reprint.pdf 

  

http://www.childinf

o.org/files/ENAcute

_Diarrhoea_reprint.

pdf 

الغذائية الحالة 2532417 الصحة 52  Nutritional Status تســمح لنــا بقيــاس ووصــف الوضــع التغــذوي  التــي هــي
 التطـورللفرد ، وهي مـن المصشـرات التـي تقـيس مـدى 

ــــة بتــــوفر الطعــــام  الغذائيــــةالحالــــة  تــــرتبط.  فــــي الدول
، وأنمــــــاط التغذيــــــة والممارســــــات التغذويــــــة، (الغــــــذاء)

.  الوضــع االقتصــادي فــي تلــ  الدولــة ذلــ ويــصثر فــي 
ــــيم الحالــــة الغذائيــــة مــــن خــــالل قيــــاس يــــتم ــــوزن  تقي ال

التــي يتناولهــا الفــرد  ا طعمــةوالطــول، ونوعيــة بعــض 
 .والتي هي مهمة للنمو

It measures and allows us to describe 

the current status of the child, both in 

terms of immediate acute factors such 

as inadequate current intake of food, 

childhood diseases and diarrhea 

leading to wasting, as well as 

accumulated impact of chronic 

deprivation leading to stunting. 

ا مم المتحدة للطفولة ومنظمة 
. الصحة العالمية، والبن  الدولي

UNICEFWHO  والبن  الدولي
المشتر  سوء التغذية لدى ا طفال 

، نيويور   UNICEF. )التقديرات
  الدولي، واشنطن، جنيف، والبن

DC ،5145) 

UNChildren’s Fund, 

WHO 

, The World Bank. 

UNICEFWHO- World 

Bank Joint Child 

Malnutrition Estimates. 

(UNICEF, New York;, 

Geneva; The World 

Bank, Washington, DC; 

2012) 

http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
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الفولي  حامض 2532418 الصحة 52  Folic Acid tablets يعطــى للســيدة الحامــل خــالل فتــرة  دوائــي مركــب هــو
مـن نقصـان حـامض  الوقايـةالحمل بهـدف العـالج أو 

 .  في الدم الفولي 

Medication containing folic acid in the 

form of a tablet to prevent or treat 

folic-acid deficiency, especially 

during pregnancy. 

http://xpil.medicines.org

.uk/ViewPil.aspx?DocI

D=18084 

http://xpil.medicine

s.org.uk/ViewPil.as

px?DocID=18084 

طريــــق الفــــم،  عــــنوهــــي حبــــة تصخــــذ يوميــــا وبانتظــــام  Pills الحبوب 2535419 الصحة 52
 وتستعمل لتجنب أو تأخير الحمل

One of the methods used by women 

for delaying or avoiding the coming 

pregnancy by taking a tablet  

http://kidshealth.org/tee

n/sexual_health/contrac

eption/contraception_bir

th.html 

http://kidshealth.org

/teen/sexual_health/

contraception/contra

ception_birth.html 

باربر الحقن 2535450 الصحة 52  Contraceptive Injection  هـي حقنـة خاصــة تعطـى بالعضـل علــى فتـرات زمنيــة
 .تجنب الحمل أولتأخير 

A shot that is normally given every 

three or six months and is also known 

as Depo-Provera or Notriterat.  

http://www.netdoctor.co

.uk/sex_relationships/fa

cts/contraceptiveinjectio

n.htm 

http://www.netdoct

or.co.uk/sex_relatio

nships/facts/contrac

eptiveinjection.htm 

مرحلة اخصاب وتطور بويضة او اكثـر فـي رحـم  هو Pregnancy الحمل 2535451 الصحة 52
 عــــــــادة . االم تســــــــمى البويضــــــــة المخصــــــــبة باالجنــــــــة

يومــا  ويمكـن التأكــد مــن  820أســبوعا  أو  20يسـتمر 
عـــــن  للحمــــلحــــدوت الحمــــل بعمـــــل فحــــج تأكيـــــدي 

 .طريق فحج البول

the fertilization and development of 

one or more offspring, known as an 

embryo or fetus, in a woman's uterus., 

it last for 40 weeks or 280 days. And 

can be confirmed by a pregnancy do 

confirmatory test for pregnancy by 

testing urine. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Pregnancy 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Pregnancy 

 

الطبيعية الرضاعة 2535452 الصحة 52  Breast feeding مباشـــــر أو  بشـــــكلالطفــــل لحليـــــب الثــــدي  تلقـــــي يهــــ
 .الشفط

It is Refers to the method of feeding 

infants and children, and is defined as 

a child having been fed breast milk 

directly from the breast or expressed. 

 الصحة العالميةمنظمة 
http://www.who.int/

topics/breastfeeding/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

topics/breastfeeding

/en/ 

الطبيعية  الرضاعة 2535423 الصحة 52
 المطلقة

Exclusive breastfeeding أشــــهر الــــذين ال زالــــوا يرضــــعون مــــن  2-0 ا طفــــال
 نــو أمهــاتهم والــذين لــم يتلقــوا حليــب صــناعي أو أي 

أو الشــــراب، ويســــتثنى مــــن ذلــــ   عــــاممــــن أنــــوا  الط
 .أو ا دوية الفيتاميناتا طفال الذين يتلقون 

Children aged 0-5 months who are 

being breastfed and have not received 

any other food or drink, except for 

vitamins and medications. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

elena/titles/exclusiv

e_breastfeeding/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

elena/titles/exclusiv

e_breastfeeding/en/ 

الصحية  الرعاية 2535424 الصحة 52
 ا ولية

Primary Health 

Care 
ــــــة الصــــــحية الشــــــاملة  ا ولــــــي الفحــــــجهــــــي  والرعاي

المتواصــــــلة بمــــــا فيهــــــا التشــــــخيج والعــــــالج ا ولــــــي 
دارة الخــدمات الصــحية الوقائيــة اا الصــحي و  وارشــراف

الرعايـة الصـحية  توفيروالحاالت المزمنة، وال يتطلب 
ا وليـــــــــــة معـــــــــــدات وأجهـــــــــــزة متطـــــــــــورة أو مصـــــــــــادر 

 .متخصصة

First contact and continuing 

comprehensive health care, including 

basic or initial diagnosis and 

treatment, health, supervision, 

management of chronic conditions 

and preventive health services. The 

provision of primary care does not 

necessarily require highly 

sophisticated equipment or specialized 

resources. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

topics/primary_healt

h_care/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/

topics/primary_heal

th_care/en/ 

 

http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
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ردهـات المستشــفى  أوالمتواجـد فــي ةرفـة  السـرير هـو Bed السرير 2535425 الصحة 52
 ســـــاعة 82والـــــذي يشـــــغل مـــــن قبـــــل المرضـــــى لمـــــدة 

 .لتقديم الرعاية الطبية ا قلمتواصلة على 

Available beds in room and hospital 

halls, which are occupied by patients 

for at least 24 continuous hours for 

receiving medical care. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  2007 

التغذية سوء 2535426 الصحة 52  Malnutrition التغذيــة يســتخدم ليشــمل االضــطرابات  ســوء مصــطلح
الناجمــــة عــــن أســــباب متعــــددة بــــدءا  بــــنقج عناصــــر 

دقيقـــة ومحـــددة مثـــل الفيتامينـــات والمعـــادن أو  ةذائيـــة
الحراريــة والتــي  الســعراتت ونقــج أو زيــادة البروتينــا

من الممكن أن تسبب المجاعة أو السمنة أو أمراض 
 .أخرى

Malnutrition means “badly nourished” 

but it is more than a measure of what 

we eat or fail to eat. Clinically, 

malnutrition is characterized by an 

inadequate intake of protein, energy 

and micronutrients and by frequent 

infections or disease. Nutritional 

status is the result of the complex 

interaction between the food we eat, 

our overall state of health and the 

environment in which we live – in 

short, food, health and caring, the 

three “pillars of well-being”. 

ا مم المتحدة للطفولة ومنظمة 
. الصحة العالمية، والبن  الدولي
منظمة الصحة العالمية، 

والبن  الدولي  يونيسفال
المشتر  سوء التغذية لدى 

، اليونيسف. )ا طفال التقديرات
نيويور   منظمة الصحة 

العالمية، جنيف، والبن  الدولي، 
 (.DC ،5145واشنطن، 

UNChildren’s Fund, 

WHO 

, The World Bank. 

UNICEFWHO- World 

Bank Joint Child 

Malnutrition Estimates. 

(UNICEF, New York; 

WHO, Geneva; The 

World Bank, 

Washington, DC; 

2012). 

رفــاه كامــل مــن الناحيــة الجســدية والنفســية  حالــة هــي Health الصحة 2535427 الصحة 52
أو  المـــــــرضواالجتماعيــــــة ولــــــيس فقــــــط الخلــــــو مــــــن 

 .ارعاقة

Many definitions exist. As defined by 

the World Health Organization: “A 

state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Health 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Health 

 

ارنجابية الصحة 2535428 الصحة 52  Reproductive Health  كامـــل مـــن الناحيـــة الجســـدية والعقليـــة  رفـــاه حالـــةهـــي
 ارعاقـةواالجتماعية وليست السالمة مـن المـرض أو 

في جميع ا مور المتعلقة بالجهاز التناسلي لكـل مـن 
ــــــذكر وا نثــــــى  ــــــهال ــــــف منظمــــــة  وفقــــــا.  ووظائف لتعري

فان الصحة ارنجابية تتضمن مقـدرة  العالميةالصحة 
 يتعلـــــــقالفـــــــرد علـــــــى اتخـــــــاذ القـــــــرار المناســـــــب فيمـــــــا 

بارنجاب في الوقت والطريقة التي يريدها، وله الحـق 
الحصــول علــى الوســائل  فــيســواء كــان ذكــرا  أم أنثــى 

ــــة مــــن وســــائل تنظــــيم ا ســــرة وفقــــا  المناســــبة والمقبول
ق المـرأة فــي الحصـول علــى الخــدمات وحــ الختيـارهم،

علـــى  الحصــولالصــحية المناســبة والتــي تمكنهــا مــن 
 .خالل فترة الحمل والوالدة ا منةالرعاية الصحية 

A state of physical, mental and social 

well-being in all matters relating to 

the reproductive system at all stages 

of life. The term implies that people 

are able to have the capability to 

reproduce and the freedom to decide 

if, when and how often to do so. 

Implicit in this are the rights of men 

and women to be informed and to 

have access to safe, effective, 

affordable and acceptable methods of 

the family planning method of their 

choice and the right to appropriate 

health-care services that enable 

women to safely go through 

pregnancy and childbirth. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

topics/reproductive_

health/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/

topics/reproductive_

health/en/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
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إعاقة / صعوبة  2535429 الصحة 52

 التواصل

Communication 

disability/difficulty 
الشخج على تبادل المعلومات وا فكار مع عدم قدرة 

ا خرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق، أو 
ارشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرةبون 
بتبادلها مع ا خرين، وقد يكون ذل  ناتجا عن عجز 
في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير 

درا  ما يقوله ا خرين من إشارات وكلمات  واا
 .وحركات

Inability to exchange information and 

ideas with others and engage with 

them through the use of speech, or use 

signs, or write the information they 

want to share with others. This may be 

due to the result of a deficiency in 

hearing or speech, or lack of 

intellectual capacity to interpret and 

understand others.  

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group 

for Disability 

Statistics. Revised 

Instructions, 2006 

إعاقة الفهم / صعوبة 2532430 الصحة 52
التذكر )واردرا  

(والتركيز  

Cognition Disability 

(Remembering and 

concentrating) 

التذكر والتركيز، اتخاذ : يشمل الصعوبة في التالية
القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف 
على ا شخاج، االستدالل على المناطق واستخدام 

والتفكير، مثل الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة 
ا شخاج الذين يجدون صعوبة في الفهم واردرا  

با نشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في  مللقيا
االستدالل على المنزل وا ماكن في المحيط، ال 
يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر 
الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخج ما، 

دوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم نسيان تناول ا 
كما تشمل عدم قدرة الشخج . ومعرفة ما يدور حوله
و التعامل مع ا خرين، ويشمل على فهم ا شياء أ

نسيان فعل االشياء المهمة، واالشخاج الذين يعانون 
من ضعف الذاكرة مثل نسيان وجود مكان االشياء في 

االشياء البيت، وكذل  صعوبة في التركيز على فعل 
 دقائق 70لمدة 

 

Includes difficulties in the following: 

memory, concentration, decision-

making, understanding speech, 

reading, identifying individuals, 

directions and using a map, 

calculations, reading and thinking, 

such as individuals who have 

difficulty in understanding and 

performing daily activities. For 

example, finds it difficult to find 

locations, cannot focus on work, or 

forgets where they are or forgets 

which month it is, forgets to take 

medication or to eat, lacks 

understanding and knowledge of what 

is going on around him. It also 

includes the person's inability to 

understand things or deal with others.  

It includes forgetting to do something 

important, people who suffer from 

lack of memory like where things 

have been put in the house, as well as 

difficulty in concentration on doing 

things for more than 10 minutes. 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

ارعاقة/ الصعوبة  2532431 الصحة 52  Disability/difficulty  ا شخاج الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية
أو ذهنية أو حسية  طويلة ا جل وكذل  الحواجز 
والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون 
مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم 

 .المساواة مع ا خرين

Individuals with disabilities include 

those who have long-term physical, 

mental, intellectual, or sensory 

impairments which, in interaction with 

various barriers, may hinder their full 

and effective participation in society 

on an equal basis with others. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
مات المنقح، ارعاقة دليل التعلي
5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

إعاقة التعلم/صعوبة 2532432 الصحة 52  Learning 

disability/difficulty 
عدم قدرة الشخج على فهم ا شياء أو التعامل مع 

ويشمل ذل  ا فراد الذين يعانون من . ا خرين
الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف صعوبات في 

إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما، وكذل  ا فراد الذين 
يعانون من مرض التوحد، وا فراد الذين يجدون 
صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة 

 .والكتابة واستخدام أدوات بسيطة

Inability to understand things or deal 

with others. It includes difficulty with 

intellectual functions due to a 

condition such as an acquired brain 

injury, Downs Syndrome, brain 

damage at birth, difficulty with 

interpersonal skills due to any 

condition such as autistic spectrum 

disorders, or difficulty in learning 

everyday skills such as reading, 

writing, and using simple equipment. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

إعاقة الحركة /صعوبة 2532433 الصحة 52

األيديواستخدام   
Mobility 

disability/difficulty 
ا شخاج الذين لديهم بعض ارشكاليات الصعبة في 
التنقل والتجول على ا قدام والتي قد تحد أو ال تحد 
من أدائهم للنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في 
مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط 

الوعرة، وال يستطيع على الساللم والدرج والمناطق 
مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال 
يستطيع المشي دون االعتماد على عصا أو عكاز أو 
أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين 
 كثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من 

ارعاقة ا فراد /وتشمل هذه الصعوبة.  مكان  خر
ت في التحر  داخل المنزل أو الذين لديهم صعوبا

دقيقة  72خارجه، وكذل  المشي لفترات تزيد عن 
وكذل  استخدام ا يدي وا صابع لمس  ا دوات أو 

لتر ماء على مستوى النظر  8الكتابة وةيرها، ورفع 
 .مستخدما  ا يدي

Individuals who have difficulties to 

navigate and walk on foot, which may 

limit or not the performance of daily 

activities. For example, may find it 

difficult to walk a short distance, or a 

problem going up and down stairs or 

uneven terrain, or cannot walk any 

distance without a break or stop, or 

cannot walk without relying on a 

stick, or crutch, or walking device, or 

cannot stand on their feet for more 

than a minute and need a wheelchair 

for movement from one place to 

another. It covers disabilities or 

difficulties that people with disability 

face inside or outside homes. It also 

covers difficulties that people face 

during walking for more than 15 

minutes, and raise 2 leter of water at 

level of seeing with handing.  

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

إعاقة السمع/صعوبة 2532431 الصحة 52  Hearing 

disability/difficulty 
ا شخاج الذين لديهم بعض ارشـكاليات الصـعبة فـي 
السمع والتي تساهم في الحد مـن قـدرتهم علـى أداء أي 
جــزء وجانــب فــي أدائهــم اليــومي، مثــل صــعوبة ســـما  
شـــخج يـــتكلم فـــي مكـــان مـــزدحم وفيـــه ضـــجيب، أو ال 
يستطيع أن يسـمع شـخج يـتكلم معـه مباشـرة وبصـوت 

، وتحديــد مــن ( دون صــراو، أو صــوت مرتفــع)عــادي 
 .ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما

The question determines individuals 

who have some hearing difficulties 

that contribute to the reduction of their 

ability to perform any part and aspect 

of their day, such as difficulty hearing 

someone talking in a busy place or 

with noise, or cannot hear someone 

speak directly and at normal volume 

(without shouting or higher volume), 

and determine whether they are unable 

to hear with one ear or both. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

رإعاقة النظ/صعوبة 2532432 الصحة 52  
Seeing 

disability/difficulty 
ا شخاج الذين لديهم بعض ارشـكاليات الصـعبة فـي 
ـــــاتهم  ـــــى أداء واجب ـــــي تحـــــد مـــــن قـــــدرتهم عل الرصيـــــا والت
اليومية، على سبيل المثال قد ال يسـتطيع القـراءة، مثـل 
قـراءة ارشــارات علــى الالفتــات فـي الشــوار  أثنــاء قيــادة 
السيارة، وقد ال يستطيع الرصيا بعين واحدة بشكل جيـد، 
أو قــد ال يســتطيع الرصيــا إال مــا هــو أمامــه ولــيس علــى 

معنـــى أن أي مشـــكلة فـــي الرصيـــا يعتبرونهـــا الجوانـــب، ب
يسـأل لجميـع ا فــراد .  صـعبة يجـب تحديـدها وحصـرها

ســواء كــان الفــرد يلــبس نظــارة أم ال، ويجــب تــذكير مــن 
يلــــبس نظـــــارة أو عدســـــات طبيــــة إذا كـــــان يعـــــاني مـــــن 

 .صعوبات في الرصيا

Individuals who have some 

difficulties in vision that limits their 

ability to perform their daily duties, 

for example, may not be able to read, 

or see road signs while driving a car, 

may not be able to see well with one 

eye, or tunnel vision, or problem with 

vision that they perceive to be a 

problem. All individuals are asked 

whether they wear glasses or not, and 

must be reminded to wear glasses or 

contact lenses. 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

 

ارعاقة /الصعوبة 5232436 الصحة 52
 النفسية

Mental 

disability/difficulty 
ا شخاج الذين يعانون من التوتر والقلق والش  
والعصبية الزائدة، وكذل  لديهم صعوبات في أداء 
نشاطاتهم اليومية بسبب تعاطي المخدرات واردمان 

 .وتناول المشروبات الروحية

Individuals who suffer from stress, 

anxiety, uncertainty, and depression, 

as well as those with difficulties 

performing daily activities because of 
drug or alcohol abuse and addiction. 
 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

5116 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

 

العلميـــــــة فـــــــي  الدرجـــــــةالحاصـــــــل علـــــــى   الفـــــــردهــــــو  Pharmacist الصيدلي 5232437 الصحة 52
 .الصيدلة

Persons with scientific degree in 

pharmacology. 

http://www.medilexicon.

com/medicaldictionary.p

hp 

http://www.medilex

icon.com/medicaldi

ctionary.php 

على الدرجة العلمية في أحد فـرو   الحاصل الفردهو  Physicians الطبيب 2532438 الصحة 52
 .الطب البشري

Persons with scientific degree in 

medicine. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/Physicians 

http://medical-

dictionary.thefreedi

ctionary.com/Physic

ians 

العلميـــة فـــي طـــب  الدرجـــةالحاصـــل علـــى  الفـــردهـــو  Dentist طبيب أسنان 2535439 الصحة 52
 .ا سنان

Persons with scientific degree in 

dentistry. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/Dentist 

http://medical-

dictionary.thefreedi

ctionary.com/Dentis

t 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

قمــــة الــــرأس وحتــــى عقبــــي الطفــــل  بــــين المســــافة هــــو Height الطول 2532440 الصحة 52
للطفــــال الـــــذين )عنــــدما يــــتم قيـــــاس الطفــــل مســـــتلقيا 

ويــتم قيــاس طــول ا طفــال  (اقــل مــن ســنتين أعمــارهم
 .الذين تزيد أعمارهم عن سنتين وهم وقوف

Height of the child measured in 

entimeters as:  1.  Recumbent Length: 

distance from the crown of the head to 

the sole while the child is measured 

lying supine (for children less than 2 

years of age).2.   Standing Height: 

distance from the crown of the head to 

the sole while the child is measured 

standing (children more than 2 years 

of age). 

http://www.medilexicon.

com/medicaldictionary.p

hp 

 

http://www.medilex

icon.com/medicaldi

ctionary.php 

 

بالمهن  العاملون 2532411 الصحة 52
 الطبية المساعدة

Paramedical Personal   ــــة  البشــــرية القــــوىهــــم ــــىالفنيــــة العامل جانــــب ذوي  إل
 .المهن الطبية لمساعدتهم في أعمالهم

This includes lab technicians 

assistance pharmacist x-ray 

technicians. 

http://www.thefreedicti

onary.com/Paramedical

+Personnel 

http://www.thefreed

ictionary.com/Para

medical+Personnel 

القذف  /العزل 2532412 الصحة 52
 الخارجي

Withdraw  المنــوي للرجــل إلــى داخــل  الســائل  وصــولوهــو منــع
خالل فترة الجما ، وهو اقدم وسيلة من وسائل  الرحم

 .تنظيم ا سرة

A traditional method used by couples 

by ejaculating out side the vagina. 

 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/m

ediacentre/factsheets/f

s351/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

mediacentre/factshe

ets/fs351/en/ 

ســـنة  27-72النســـاء المتزوجـــات حاليـــا فـــي العمـــر  Primary Infertility ا وليالعقم التام  2532143 الصحة 52
ولــم يســـبق لهـــن الحمـــل ولــم يســـبق لهـــن ارنجـــاب وال 

ســـــــرة ومضـــــــى علــــــــى ا يســـــــتخدمن وســـــــائل تنظــــــــيم 
 .محاولتهن الحمل سنة فأكثر

Currently married women aged 15-49 

years who had no children, not using 

contraceptive methods and try to get 

pregnant for one year and over. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/re

productivehealth/topic

s/infertility/definitions/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

reproductivehealth/t

opics/infertility/defi

nitions/en/ 

ســـنة  27-72النســـاء المتزوجـــات حاليـــا فـــي العمـــر  Secondary Infertility العقم الثانوي 2532144 الصحة 52
إنجــــاب واللــــواتي ســــبق لهــــن ارنجــــاب ومضــــى علــــى 

آخــر مولــود لهــن ســنتين فــأكثر وال يســتخدمن وســـائل 
 .تنظيم أسرة ويحاولن الحمل

Currently married women aged 15-49 

years who had at least one child 

during the past two years preceding 

the survey, not using contraceptive 

methods and try to get pregnant 

during that period. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/re

productivehealth/topic

s/infertility/definitions/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

reproductivehealth/t

opics/infertility/defi

nitions/en/ 

المتنقلة العيادات 2532415 الصحة 52  Mobile Clinic  أو وســـيلة نقـــل مجهـــزة بالمعـــدات  متنقلـــة مركبـــةهـــي
أو  الدائمـــةالالزمـــة لتقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية 

الدورية في منطقة يتم اختيارها لتأمين حصـول تجمـع 
الطبيـــــة، وقـــــد تكـــــون  الخـــــدماتســـــكاني معـــــين علـــــى 

مركبــة نقـــل تقــدم خـــدمات الرعايــة الصـــحية للمرضـــى 
 .نقلهم عمليةخالل 

A clinic that is provided with 

equipments necessary for primary 

health care to reach usually remote 

areas where there are no health’s 

centers. The mobile clinic has a 

medical team that usually comprises a 

Physician, a nurse and a health 

worker. It is common that mobile 

clinics provide vaccinations to 

children. 

منظمة الصحة العالمية،معجم 
 مصطلحات العناية الصحية

المجتمعية والخدمية لكبار السن 
5111 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الصحية العيادة 2535416 الصحة 52   Clinic  يقــــدم خدمـــة العـــالج والتشــــخيج  صـــحي مرفـــقهـــي
للمرضــى وتحتـــوي وحـــدات للشــعة ومختبـــر ا ســـنان 

وجـود أطبـاء متخصصـون وتتواجـد فـي  ىإلـ بارضافة
 .المناطق الشعبية

Medical unit in the hospital that offers 

medical services (preventive, curative) 

while the patient does not stay at 

hospital. in addition to the presence of 
doctors specialize. 

 

منظمة الصحة العالمية،معجم 
مصطلحات العناية الصحية 

المجتمعية والخدمية لكبار السن 
5111 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

ا مان فترة 2535117 الصحة 52  Safe Period  تعتمــــد هــــذه الطريقــــة علــــى احتســــاب أيــــام الخصــــوبة
فـي هـذه الفتـرة، وهـي  الجمـا للمرأة، أو االمتنا  عن 

الفترة قبل منتصـف الـدورة الشـهرية بيـومين إلـى ثالثـة 
 .والتي تكون فيها المرأة اكثر عرضة للحمل أيام

A traditional family planning method. 

This method rely on the duration and 

time of menstrual cycle. 

http://safeperiodcalculato

r.com/ 

http://safeperiodcalc

ulator.com/ 

ا م عن إرضا  الطفل من الثدي  سـباب  توقف هو  Weaning الفطام 2535418 الصحة 52
ـــــــةتتعلـــــــق بـــــــا م، منهـــــــا مـــــــرض ا م، أو عـــــــدم   كفاي

الحليب، أو حمل ا م، وأسـباب أخـرى تتعلـق بالطفـل 
 .أمه لثديكبلوةه سن الفطام أو رفضه 

The process whereby the child 

becomes accustomed to taking liquids 

or solids other than breast milk. 

http://kidshealth.org/pare

nt/growth/feeding/weani

ng.html 

http://kidshealth.org

/parent/growth/feedi

ng/weaning.html 

 70.7-70.0أن تكون نسبة الهيموجلـوبين فـي الـدم  Mild anemia فقر الدم الخفيف 2535149 الصحة 52
ـــــين ا طفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  27-1ديســـــليتر ب

 77.7-70.0و. ســــــــــــــــــــــــــــنة 27-72الحوامــــــــــــــــــــــــــــل 
 .سنة ةير الحوامل 27-72ديسليتر بين النساء /ةم

Hemoglobin level between 10.0-10.9 

g\dl among pregnant women 15-49 

years and children 6-21 months, and 

10.0-11.9 g\dl among non pregnant 

women according to WHO.  

http://www.livestrong.co

m/article/109220-mild-

anemia/ 

 

http://www.livestro

ng.com/article/1092

20-mild-anemia/ 

 1.0أن تكــون نســبة الهيموجلــوبين فــي الــدم أقــل مــن  Severe anemia فقر الدم الشديد  2535150 الصحة 52
ـــــين ا طفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  27-1ديســـــليتر ب

 .سنة 27-72الحوامل الحوامل وةير 

Hemoglobin level less than 7.0g\dl 

among pregnant women 15-49 years 

and children 6-51 months, and non 

pregnant women 15-49 years 

according to WHO. 

دليل  ،منظمة الصحة العالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
5110 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

 7.7-1.0أن تكــــون نســــبة الهيموجلـــــوبين فــــي الـــــدم  Moderate anemia فقر الدم المتوسط 2535151 الصحة 52
ـــــين ا طفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  27-1ديســـــليتر ب

 .سنة 27-72الحوامل وةير الحوامل 

Hemoglobin level between 7.0- 9.9 

g\dl among pregnant women 15-49 

years and children 6-21 months, and 

non pregnant women 15-49 years 

according to WHO.  

دليل  ،منظمة الصحة العالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
5110 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 
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شــهرا  والـــذين يبلــغ نســـبة  27-1ا طفــال فــي العمـــر  Anemia among children فقر الدم بين ا طفال  2535152 الصحة 52
 .ديسليتر/ةم 77.0الهيموجلوبين لديهم اقل من 

Children aged 6-59 months with 

hemoglobin level less than 11.0 g\dl 

according to WHO. 

دليل  ،منظمة الصحة العالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
5110 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

ســنة واللــواتي يبلــغ نســبة  27-72النســاء فــي العمــر  Anemia among women فقر الدم بين النساء  2535153 الصحة 52
ــــديهن اقــــل مــــن  ــــوبين ل ديســــليتر /ةــــم 77.0الهيموجل

 .ديسليتر لغير الحوامل/ةم 78.0للحوامل وأقل من 

Women aged 15-49 years with 

hemoglobin level less than 11.0 g\dl 

for pregnant women and less than 12.0 

g/dl for non pregnant women 

http://www.anemiainwo

men.com/html/home.htm 
 

http://www.anemiai

nwomen.com/html/

home.htm 

د/أ فيتامين 5235424 الصحة 52  Vitamin A/D عـــــن نقـــــط  عبـــــارة هـــــيA+D  تعطـــــى للطفـــــال مـــــن
 .الوالدة وحتى عمر سنة

Vitamin A and D drops, given to 

children from birth until 1 year of.  

http://www.1001herbs.co

m/vitamin_ad/ 

http://www.1001her

bs.com/vitamin_ad/ 

القامة قصر 5235425 الصحة 52  Stunting  العمرنقج الطول بالمقارنة مع. Low height for age. منظمة الصحة العالمية 
http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/introd

uction/en/index2.html 

WHO 

http://www.who.int/

nutgrowthdb/about/i

ntroduction/en/inde

x2.html 

الجسم قياسات 5235426 الصحة 52  Anthropometrics تتعامل مع قيـاس الحجـم، الـوزن ونسـب  التي الطريقة
 االرتفـا حجم ارنسـان وقياسـات الجسـم هـي قياسـات 

فــي حالـــة الوقــوف والطـــول فـــي حالــة االنبطـــات علـــى 
 .الظهر

The technique that deals with the 

measurement of size, weights and 

proportions of the human body.  The 

anthropometrics measurements 

described here are standing height, 

recumbent length and weight, in 

relation to the age and sex of the child 

and in accordance with the guidelines 

developed by the CDC and 

recommended by the WHO.. 

http://www.udeworld.co

m/anthropometrics.html 

 

 

 

http://www.udeworl

d.com/anthropometr

ics.html 

 

 

 

الطبي المصهل الكادر 2535427 الصحة 52  Skilled Health 

Personnel 
منظمة الصحة العالمية،معجم  .Doctors, nurses, trained midwives .المدربات ا طباء والممرضين والقابالت يشمل
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كيس من المطاط يستعمله الرجل لمرة  عنعبارة هو  Condom الكندوم 5235428 الصحة 52
 إلىواحدة أثناء الجما  لمنع وصول السائل المنوي 

مهبل السيدة، ويستعمل لتأخير أو تجنب الحمل 
 .المنقولة جنسيا با مراضوكذل  للوقاية من ارصابة 

A sheet or covering made of thin latex 

rubber to fit over a man’s erect penis 

or inserted into a woman’s vagina. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/topic

s/condoms/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

topics/condoms/en/ 
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http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
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http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.who.int/topics/condoms/en/
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http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
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بواسطة  الرحمهو جهاز بالستيكي يوضع داخل  IUD اللولب 5235429 الصحة 52
طبيب أو ممرضة مصهلة ومدربة، وةالبا ما يحتوي 

أو تجنب الحمل،  لتأخير، ويستعمل النحاسعلى 
 .ويزال عند الرةبة في الحمل

A flexible, plastic intrauterine device. 

It often has copper wire or sleeves on 

it.  It is inserted into the women’s 

uterus through her vagina. 

منظمة الصحة العالمية، 
صندوق ا مم المتحدة للسكان، 
برنامب ا مم المتحدة المشتر  

 .5144وصحة ا سرة الدولية 

World Health 

Organization, 

UNPopulation Fund, 

UNAIDS and Family 

Health International 

2011. 

 

معالجة  محلول 5235460 الصحة 52
 الجفاف

Oral Dehydration 

Therapy (ORT) 
محلــول يتكــون مــن مــاء وســكر وملــح  عــن عبــارة هــو

وكربونــات الصــودا وعصـــير ليمــون أو برتقــال بنســـب 
وذلـــ  بهـــدف الوقايـــة مـــن الجفـــاف النـــاتب عـــن  معينــة

 .ارسهال

ORT is given to prevent and treat 

dehydration during episodes of 

diarrhea by giving a child fluids by 

mouth. ORT is a threefold strategy 

that combines administration of a 

simple solution of sugar and salt with 

continued feeding through a diarrhea 

episode and referral when appropriate. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/elena

/titles/bbc/zinc_diarrhoea

/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

elena/titles/bbc/zinc

_diarrhoea/en/ 

الذي يدخن بمعـدل ( سنوات فأكثر 70) الشخج هو Smoker المدخن 5235461 الصحة 52
 ا شـخاجسيجارة باليوم أو أكثـر ويضـاف إلـى ذلـ  

 .رجيلةالذين يدخنون الغليون وا 

The individual (10 years old and over) 

who smokes one cigarette or more a 

day, including pipe and narghile 

smokers. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/smoking 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/smoking 

ا مومة  مراكز 5232462 الصحة 52
 والطفولة

Maternity Care/ 

Antenatal Care 
التـــي تقــدم الخــدمات الوقائيـــة  الصــحية الوحــداتهــي 

 بلــوغوالعالجيــة لــلم والطفــل منــذ بدايــة الحمــل وحتــى 
حيـــت تتضـــمن هـــذه  .الطفـــل ســـن الثالثـــة مـــن العمـــر

الخــدمات الفحــج، التقيــيم والمراقبــة والعــالج والتعلــيم 
 لللمرأة الحام

Giving birth requires the most 

sustained medical attention that 

should be provided through a 

comprehensive program of maternity 

care. Such a program should include 

examination, evaluation, observation, 

treatment and education of the 

pregnant woman and should be 

directed toward making pregnancy, 

labor and delivery as normal and safe 

as possible for mothers and their 

infants. 

 Ministry Of Health الصحة الفلسطينية وزارة

المزمن المرض 3132463 الصحة 52  Chronic diseases لمـرض الــذي يصــاحب الفـرد بصــفة مزمنــة وال يمكــن ا
شفاصه منـه، ويكـون مشـخج مـن قبـل طبيـب مخـتج 

 .ويتناول له عالج بشكل مستمر

A disorder or impairment of the 

normal state of well-being which need 

continuous treatment, diagnosed by a 

specialist. 

http://encyclopedia.thefre

edictionary.com/chronic+

diseases 

http://encyclopedia.t

hefreedictionary.com

/chronic+diseases 

العيادات  مرضى 2535464 الصحة 52
 الخارجية

Out patient Clinics ـــذين يســـتفيدون مـــن الخـــدمات الصـــحية  ا فـــراد هـــم ال
دون  والعــــالجالتــــي تقــــدمها المستشــــفيات للتشــــخيج 

 .ا سردة إشغال

Persons who access to out patient 

clinic in hospitals to receive health 

care. 

منظمة الصحة العالمية،معجم 
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يتمثــــل هــــدفها ا ول فــــي تــــوفير  طبيــــة مصسســــةهــــي  Hospital المستشفى 2535465 الصحة 52
خـــــــدمات تشخيصـــــــية وعالجيـــــــة لمختلـــــــف الظـــــــروف 

كانــت أم ةيــر جراحيــة، وتقــدم معظــم  جراحيــةالطبيــة 
ــــــــادات  المستشــــــــفيات أيضــــــــا خــــــــدمات لمرضــــــــى العي

 .وخاصة خدمات الطواره الخارجية

An institution whose primary function 

is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical 

conditions, both surgical and non-

surgical. Most hospitals also provide 

some outpatient services, particularly 

emergency care. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/Hospit

al 

http://encyclopedia.t

hefreedictionary.com

/Hospital 

مــادة محضــرة تحتــوي علــى ميكروبــات  عــن عبــارة هـو Immunization المطعوم 2532466 الصحة 52
مضعفة أو ميتة أو مصنعة، تعطى للطفال إما عن 

نقــط بــالفم، أو حقــن، وذلــ  بهــدف الوقايــة مــن  طريــق
اســــتطا   والتــــيارصــــابة بــــأمراض معديــــة وخطيــــرة، 
 . ارنسان إيجاد مطعوم للوقاية منها

Immunization is one of the sharpest 

tools for cutting into the vicious 

infections cycle and reducing the 

severity and frequency of setbacks to 

the normal development of the child 

in its formative years. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/Immu

nization 

 

http://encyclopedia.the

freedictionary.com/Im

munization 

 

بمعــــــدل  علــــــى شــــــكل حقــــــن مطعــــــوم يعطــــــى للطفــــــل MMR MMRمطعوم  2532167 الصحة 52
الجرعة االولى عند عمر : جرعتين على النحو التالي

بهدف شهر  72شهر والجرعة الثانية عند عمر  78
صبة ـوالح( Mumps) بالنكافابة ــالوقاية من ارص

(Measles ) والحصبة ا لمانية(Rubella. ) 

Vaccine is given to children in the 

form of injection at a rate of two doses 

as follows: first dose at age 12 months 

and a second dose at the age of 18 

months with the aim of preventing 

infection mumps, measles and 

German measles (Rubella). 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/MMR

+vaccine 

http://encyclopedia.th

efreedictionary.com/

MMR+vaccine 

الثالثي  المطعوم 2535468 الصحة 52
(DPT) 

DPT Vaccination عــن مطعــوم مشــتر  لثالثــة أمــراض هــي  عبــارة وهــو
شــكل  علـىالـدفتيريا والسـعال الـديكي والكــزاز وتعطـى 

الجرعــة : جرعــات علــى النحــو التــالي 2حقــن بمعــدل 
، ضـمن المطعـوم الخماسـي ا ولى عنـد عمـر شـهرين

ضــمن المطعــوم  شــهور 2الثانيــة عنــد عمــر  الجرعــة
ضـمن  شـهور 1، الجرعة الثالثـة عنـد عمـر الخماسي

( المنشــــــطة)، والجرعــــــة الرابعــــــة المطعــــــوم الخماســــــي
 شهر72عند عمر لوحدها فتعطى 

Combination vaccination against 

diphtheria, peruses (whooping cough) 

and tetanus, usually given in a series 

of injections starting at 2 months of 

age followed by 4 months, then 6 

months with a booster at 10 months of 

age. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/DPT+Vaccinati

on 

 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/DPT+Vac

cination 

السل مطعوم 2535461 الصحة 52  
 (BCG) 

BCG Vaccination خـــالل الشـــهر ا ول مـــن الـــوالدة  يعطـــى مطعـــوم هـــو
ـــــدرن)وذلـــــ  للوقايـــــة مـــــن مـــــرض الســـــل الرئـــــوي  ( الت

 .على شكل حقنة تحت الجلد ويعطى

Vaccination through injection given to 

infants in the first month of life to 

protect against tuberculosis, an 

infection caused by the bacterium 

Mycobacterium tuberculosis, affecting 

primarily the respiratory system and 

spread by coughing and sneezing. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/biolo

gicals/areas/vaccines/bcg/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/bi

ologicals/areas/vaccin

es/bcg/en/ 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
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الشلل مطعوم 2535470 الصحة 52  Polio Vaccination للوقايـة مـن شـلل ا طفـال إمـا عـن  يعطى مطعوم هو
ويعطـى علـى ( Sabin) (OPV)طريـق نقـط بـالفم 

الجرعة ا ولـى : في الفم على النحو التالي نقطشكل 
 2 عمـــــرعنـــــد عمـــــر شـــــهرين، الجرعـــــة الثانيـــــة عنـــــد 

شـهور، والجرعـة  1شهور، الجرعة الثالثـة عنـد عمـر 
شـــهر أو  78عمـــر  عنـــدفتعطـــى ( المنشـــطة)الرابعـــة 

يعطــــى  كــــذل .  شــــهور مــــن الجرعــــة الثالثــــة 1عــــد ب
وتعطـى ( IPV) (Salk)المطعـوم علـى شـكل حقـن 

 .وعمر شهرين شهرالحقن عند عمر 

Vaccination by oral drops against an 

acute infection that can cause 

paralysis in children. It has the same 

schedule as DPT in children under 5 

years of age with an addition of two 

injectable doses given at 1 and 2 

months of age. 

http://children.webmd.co

m/vaccines/polio-

vaccine-ipv 

http://children.webmd.

com/vaccines/polio-

vaccine-ipv 

المصيدن الملح 2535421 الصحة 52  Adequate Iodized Salt  الـذي يحتــوي علــى كميـة محــددة مــن  الطعــام ملــحهـو
 للوقايـةجزء من المليون فأكثر، وذلـ   72مادة اليود 

من ارصابة بأمراض الغدة الدرقية وارعاقات العقلية 
 .خاصة عند ا طفال

Food salt fortified with an adequate 

amount of iodine (15 ppm and above) 

to prevent iodine-deficiency disorder, 

including goiter, in adults and children 

and mental handicap in children. 

 ليونسيفا
http://www.unicef.org/vid

eoaudio/PDFs/iodine2000.

pdf 

UNICEF 

http://www.unicef.org/

videoaudio/PDFs/iodi

ne2000.pdf 

الحاصل على الدرجة العلمية فـي التمـريض  الفرد هو Nurse الممرض 2535422 الصحة 52
 والقابلــــــةويتضــــــمن الممــــــرض المســــــجل فــــــي النقابــــــة 

 .المسجلة

The person with scientific degree in 

nursing and register in nursing union. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Nursing 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Nursing 

ا منةالشرب  مياه 2535423 الصحة 52  Safe Drinking Water ــــــاه تشــــــمل ــــــالمنزل أو ةيــــــر  مي الشــــــبكة الموصــــــولة ب
الموصــــــــولة، شــــــــبكة عامــــــــة، ميــــــــاه ا بــــــــار والحفــــــــر 

بمضــخة، ا بــار والينــابيع المحميــة، وميــاه  الموصــولة
 . ا مطار

Water piped into the dwelling or yard, 

a public tap, a tube, a well or borehole 

with pump, a protected well or spring 

or rainwater. 

مجموعة االمم المتحدة للتنمية، 
مصشرات لرصد أهداف التنمية 

. نيويور / ا لفية، االمم المتحدة
5113 

Group of the 

UNDevelopment 

indicators for 

monitoring the 

Millennium 

Development Goals, 

the UN / New York. 

2003 

الوزن نقج 2535424 الصحة 52  Under weight  الوزن بالمقارنة مع العمرنقج. Low weight for age. منظمة الصحة العالمية 
http://www.who.int/nutgr

owthdb/about/introductio

n/en/index5.html 

WHO 

http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/intro

duction/en/index5.htm

l 

 منظمة الصحة العالمية .Low weight for height .مقارنة مع الطولبالنقج الوزن  Wasting الهزال 2535425 الصحة 52
http://www.who.int/nutgr

owthdb/about/introductio

n/en/index5.html 

WHO 

http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/intro

duction/en/index5.htm

l 

http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
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الدم المسحوبة وحدات 2535426 الصحة 52  Blood Unit مــن الــدم  كميــة هــي(200cc ) تســحب مــن شــخج
شـــخج مـــا  إلــىســليم قـــادر علــى التبـــر  بالــدم لتنقـــل 

 .لها بحاجة

Estimated quantity of blood (500cc) 

drawn from a healthy person capable 

of donating blood to be transfused to a 

person in need for blood. 

 منظمة الصحة العالمية
http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/unit+of+blood 

  

WHO 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/unit+of+bl

ood 

 Measurement of a child’s total body .بدون مالبسه الطفلالكتلة الكلية لجسم  قياس هو Weight الوزن 2535427 الصحة 52

mass undressed. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

 اقل من الطبيعي الوزن 2535428 الصحة 52
 للمولود

Low Birth Weight ـــــود الـــــذي  هـــــو كغـــــم عنـــــد  8.2عـــــن  يقـــــلوزن المول
 .والدته

Weight of a newborn of less than 2.5 

kg. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

  

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

اكثر من  الوزن 2535429 الصحة 52
للمولود الطبيعي  

High Birth Weight ـــــد  2.0عـــــن  يزيـــــدوزن المولـــــود الـــــذي  هـــــو كغـــــم عن
 .والدته

Weight of a newborn of more than 4 

kg. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

الطبيعي للمولود الوزن 2535480 الصحة 52  Normal Birth Weight  ـــــوالدةهـــــو ـــــين      وزن الطفـــــل مباشـــــرة بعـــــد ال ـــــراوت ب ويت
 .كغم  2.0 -8.2

Weight of the newborn between       

2.5-4.0 kg. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/childg

rowth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

تنظيم ا سرة وسائل 2535401 الصحة 52  Family Planning 

 Methods 
التـــــي يمكـــــن أن يســـــتخدمها الزوجـــــان  الوســـــائل هـــــي

 وبواســـطتهاأحـــدهما أو كالهمـــا دون إكـــراه أي منهمـــا 
 .يمكن تجنب أو تأخير الحمل

Methods used by couples one or both 

without coercion to delay or stop 

pregnancy. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/medi

acentre/factsheets/fs351/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/m

ediacentre/factsheets/f

s351/en/ 

ا منة الوالدة 2535402 الصحة 52  Safe delivery التــــي تــــتم علــــى يــــد أو حضــــور شــــخج  الــــوالدة هــــي
مصهــل طبيــا ومــدرب وفــي مكــان نظيــف وآمــن، وذلــ  

 .أي مخاطر محتملة للم والطفل لتالفي

A birth that occur by a qualified 

person. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/patie

ntsafety/news_events/ne

ws/childbirth_checklist/e

n 

WHO 

http://www.who.int/pa

tientsafety/news_event

s/news/childbirth_che

cklist/en 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

   

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en


 

536 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Security and Justice Terms مصطلحات األمن والعدالة        رمز الموضوع: 5261

والعدالة ا من 52  طريــــــقعلـــــى ممتلكـــــات الغيـــــر عـــــن  الحصـــــول هـــــو Fraud االحتيال 5211411 
 .الخدا 

The acquisition of the property of 

another by deception. 
ا مم المتحدة، إدارة الشصون 

ة الدولية االقتصادي
المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 ةيـــر القـــانوني علـــى ممتلكـــات الغيـــر،  االســـتيالء هـــو Embezzlement االختالس 5211414 
 .الشخجوهذه الممتلكات تدخل ضمن عمل هذا 

Illegal utilization of the property of 

others, when such property is under 

the scope of embezzler work. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 بسيطة  إصابة 5211415   Slightly Injured التــــي ينــــتب عنهــــا جــــرت شــــخج فــــي  ارصــــابة وهــــي
حادت طرق، ولكن الشخج لم يدخل المستشفى، أو 

 .ساعة 82مدة تقل عن  دخل

A person who was injured as a result 

of a road traffic accident and was not 

hospitalized, or was hospitalized for a 

short period (up to 24 hours). 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

 ،نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 خطيرة إصابة 5211413   Seriously Injured التــــــي ينــــــتب عنهــــــا دخــــــول شــــــخج  ارصــــــابة وهــــــي
ســاعة  82للمستشــفى نتيجــة حــادت ســير، وبقــي فيــه 

 .اكثرأو 

A person who was hospitalized as a 

result of the accident for a period of 

24 hours or more. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .تماعيةواالج
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 قاتلة إصابة 5211411   Killed Injured التـــي تـــصدي إلـــى مـــوت شـــخج جـــراء  ارصـــابة وهـــي
يومـــا  مـــن تـــاري   20حـــادت طـــرق أو المـــوت خـــالل 

 .حادت السير وقو 

A person who died as a result of the 

accident, or died of his injuries within 

30 days of the accident. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 لهـا شـخج مـا  تعرضالتي قد ي اتااليذاءي كافة وه Physical Harm البشرية ا ضرار 5211105 
ة يماضــــالا هر شــــ 78ـ الــــل الء جريمــــة حــــدثت خــــنــــاأث
 .قةإعا ا أوجروحا، قتال، أو تشوه اهيجتتن كونتو 

All losses a person may suffer during 

the crime that took place in the last 12 

months, which resulted in wounds, 

murder, malformation or disability. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 التهجم البدني على شـخج آخـر، بمـا فـي  به ويقصد Assault االعتداء 5211416 
ذلـــــ  الضـــــرب، ويميــــــز هنـــــا بــــــين االعتـــــداء الشــــــديد 

ــــــــداء  واالعتــــــــداء البســــــــيط، أمــــــــا الشــــــــديد فهــــــــو االعت
إلـى  بارضافةالمصحوب بنية ارتكاب جريمة أخرى، 

مجـــرد االعتـــداء فـــي ظـــروف خطـــرة أو وحشـــية، كـــأن 
علـى أطفـال أو نسـاء  يـتهجميستعمل سالحا  قـاتال  أو 

نشأ عن فضيحة أو يقصد به ارتكـاب فعـل فـاجر أو ي
االعتـــداء البســـيط وهـــو مـــا ال  وأمـــا.  عليـــهبالمعتـــدى 

مجـــرد اعتـــداء وال يتجـــاوزه إلـــى قصـــد جنـــائي  يتعـــدى
ــــدا   أو وقــــوف  بالضــــرب،آخــــر، ومنــــه رفــــع اليــــد تهدي

الضــرب عنــد حــد المحاولــة كــأن يهــوي شــخج علــى 
 .آخر ليضربه فال يصيبه

It is Refers to physical attack against 

another person, including beating. 

Some criminal or penal codes 

distinguish between aggravated and 

simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For 

instance, aggravated assault involves 

attack with intentions to commit other 

crimes; attack under serious and 

inhuman conditions; the use of 

destructive weapons; attack on 

children; and any other dissolute 

attack. Simple assault involves attack 

not associated with criminal 

intentions, i.e. raising of a hand as a 

threat or unsuccessful attempt to beat. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 فــــاحش، مواقعــــة هاتكــــة أو قهريــــة، وهــــو  اعتــــداء هــــو Rape  االةتصاب 5211412 
 بـــــالقوةأنثـــــى تجـــــاوزت ســـــن العاشـــــرة  ةكـــــذل  مواقعـــــ

واررةــام، وكــذل  مواقعــة أيــة طفلــة دون ســن العاشــرة 
 و.  أو برضــى منهــا إرةامهــاســواء أكــان الفعــل علــى 

والسكوت حجة، إذا قام علـى خـدا   الرضىال يعتبر 
كمــا  عليهــا،المعتــدي أو احتيالــه أو تخويفــه للمعتــدى 

بــول المــرأة، وقــع بق إذا" اةتصــابا  "أنــه ال يعتبــر الفعــل 
منطويــــا علــــى التمنــــع وكــــان الحصــــول  القبــــولوكــــان 

 يعـــدعليـــه مصـــحوبا بشـــيء مـــن اســـتعمال القـــوة، وال 
كذل  إذا وقعت مقاومة الفعل عنـد حـد الكـالم وحـده، 

بالنسـبة إلـى زوجتـه  للـزوجوال يجوز إسـناد هـذا الجـرم 
إال إذا ساعد الغير على مواقعتها، كمـا ال يـتم إسـناده 

 .نه عن الرابعة عشرةقل س طفل إلى

A dissolute act involving compulsory 

sexual intercourse with a female aged 

ten years or more. Rape applies also to 

a dissolute act involving compulsory 

or voluntarily sexual intercourse with 

a female aged less than ten years. 

Silence or acceptance of the victim, 

coupled with deceit and fraud from the 

offender’s side, or threatening of the 

raped shall not be considered a pretext 

for the rape. Such act shall not be 

considered rape if associated with 

acceptance of the woman or when 

here acceptance involves some 

hesitation undermined by minor use of 

force. It is not considered rape if the 

woman’s refusal is verbal only. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
الطرق السلسلة  دراسات في 

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 
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statistics. Studies in 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 نه مــا، او هــو كــل مــا مــن شــأج ز لشــخاز فتســالا هــو Harassment التحرش 5211410 
ثـارة أعصـابه ودفعـه  بان يله مشاعر شخج آخر واا

االســتفزاز : االســتفزاز نمــوعــان ن  إلــى العنــف، وهنــا
لتصـرف، اعمـد لهـذا لصـفة ا يطـالمدبر وهو الـذي يع

 .لعمدا الذي يفقده سمةوهو المدبر  رية زاز فتسالاو 
 

Is a provocation to a person, or is all 

that inflame the feelings of another 

person and raise his temper and 

pushed him to violence, and there are 

two types of provocation, 

aprovocation mastermind who gives 

the recipe for recipe for this 

premeditated act, and provocation is a 

mastermind who lose prescription 

manslaughter. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 ا خالقية الجرائم 5211409   Immoral Offenses بالشــرف وانحطــاط خلقــي، وهــي كــل فعــل  إخــالل هـي
ينطـــوي علـــى ســـقوط أخالقـــي أو انحـــراف جنســـي أو 

دنــيء بواجــب يترتــب نحــو الغيــر أو المجتمــع  إخــالل
 لمقتضـــــيات  المغـــــايربوجـــــه عـــــام، وكـــــذل  الســـــلو  

ا داب، وهـــي أيضـــا كـــل فعـــل  أوالعدالـــة أو ا مانـــة 
أو جــور أو  ينــافي الــذوق الســليم وا داب مــن بطــالن

 .ةلط

Violation of honor and ethical 

deterioration, including any ethical 

abuse, sexual abnormality or violation 

of a duty against another or the society 

in general. Moreover, moral offenses 

involve behavior contrary to justice, 

honesty or manner as well as any act 

violating proper conduct, e.g. unjust / 

unfair practices and misuse. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 المخدرات جرائم 5211441   Drug-related Crimes                                                                                                                           نتـــاج  ا عمـــال هـــي المقصـــودة التـــي تشـــمل زراعـــة واا
عـــــداد وعـــــرض للبيـــــع   وتوزيـــــعوصــــناعة واســـــتخراج واا

وصــيل واســتيراد وشـراء وبيــع وسمســرة وشــحن ونقــل وت
 .المخدرةوتصدير المخدرات أو المواد 

Intentional acts that involve the 

cultivation, production, manufacture, 

extraction, preparation, sale, 

distribution, purchase, delivery on any 

terms whatsoever, brokerage, dispatch 

in transit, transport, import and export 

of drugs and psychotropic substances. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 فعــــل يخــــالف أحكــــام قــــانون العقوبــــات أو  كــــل وهــــي Crime  الجريمة 5211444 
 للواجبــاتيعتبــر تعــديا  علــى الحقــوق العامــة أو خرقــا  

 .لدولة أو المجتمع بوجه عامل المترتبة

Any act involving a violation of the 

law or public rights and duties 

towards the state or society in general. 

ون ا مم المتحدة، إدارة الشص 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 بسيط حادت 5211445   Slight Accident الذي نتب عنه إصابة شخج واحد علـى  الحادت هو
 .خطيرةا قل بجروت، وهذه الجروت ليست قاتلة أو 

A road traffic accident in which at 

least one person was injured, which 

was neither a fatal nor a serious 

accident. 

الجهاز المركزي لالحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 4116 

والعدالة ا من 52 خطير حادت 5211443   Serious Accident عنـــه إصـــابة شـــخج واحـــد  ينـــتبالـــذي  الحـــادت هـــو
 .على ا قل بجروت خطيرة

An accident in which at least one 

person was seriously injured. 
الجهاز المركزي لالحصاء 

7771الفلسطيني،   
PCBS, 4116 

والعدالة ا من 52 قاتل حادت 5211441   Fatal Accident قتــل شــخج واحــد علــى  عنــهالحــادت الــذي ينــتب  هــو
 .ا قل

An accident in which at least one 

person was killed. 
الجهاز المركزي لالحصاء 

7771الفلسطيني،   
PCBS, 4116 

والعدالة ا من 52 منــــذ والدتــــه وحتــــى بلوةــــه الســــن التــــي  الصــــغير هــــو  Delinquent /Juvenile الحدت 5211442 
 المعمــولحــددها القــانون للرشــد، وهــي حســب القــانون 

حــــــدثا ، وتختلــــــف  ارنســــــانوقبــــــل إتمامهــــــا يعــــــد  ،بــــــه
مســئوليته علــى هــذا ا ســاس عــن المســصولية الكاملــة 

والهــــــدف مــــــن المعاملــــــة الجزائيــــــة  الراشــــــد،لإلنســــــان 
عادته   للمجتمع،للحدت تكمن في إصالحه وتقويمه واا

وبســــبب خصوصــــية ا حــــدات فــــإنهم يحــــاكمون أمــــام 
بهــا التــي يرتك الجـرائممحـاكم خاصــة تنظـر فــي جميــع 

 .ا حدات ويتم إبداعهم في مصسسات خاصة

It is Refers to the young child until he 

/she reaches the age of maturity 

determined by state law. If the 

offender is below this age, he is 

considered a delinquent, and his 

responsibility and judgment differ 

from those of mature persons.  One 

must note that the basic objective for 

penalties imposed against delinquent / 

juvenile offenders are rehabilitation, 

correction and the return back into 

society. Due to the peculiarities 

associated with the juvenile / 

delinquent status, they undergo 

necessary legal proceedings before a 

specialized  court. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 الحادت سبب 5211446   Accident Cause الرئيســـي الـــذي أدى إلـــى وقـــو  الحـــادت  العامـــل وهـــو
 .(ال ... أخطاء القيادة، السرعة الزائدة )مثل 

The basic factor that brought about the 

accident (driving mistakes, high speed 

…etc). 

الجهاز المركزي لالحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 4116 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 ذات تمويــــــــــــل عــــــــــــام أو خــــــــــــاج  مصسســــــــــــات هــــــــــــي Prisons السجون 5211442 
والمســـــجونون فيهــــــا محرومــــــون مـــــن حــــــريتهم، وهــــــذه 

تتضــــمن مكانــــا  للعقــــاب، أو إصــــالت  قــــدالمصسســــات 
 عقليةا حدات المنحرفين وتشمل تسهيالت نفسية أو 

 .لهصالء ا حدات

All publicly-financed institutions 

where persons are deprived of their 

liberty. These institutions could 

include but are not limited to penal, 

correctional, or psychiatric facilities. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
ة دراسات في الطرق السلسل 

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 أخــــذ المــــال أو الممتلكــــات دون موافقــــة  بهــــا ويقصــــد Theft  السرقة 5211440 
تشــمل  كمــاالمالــ ، وتشــمل ســرقة المنــازل واقتحامهــا 

سرقة السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفـات 
والطفيفـة فـيمكن أن  البسـيطةالصغرى، مثل السرقات 

 .تصنف أو ال تصنف ضمن السرقات

The removal of property without the 

property owner’s consent. Theft 

includes burglary and house breaking; 

it includes the theft of motor vehicles, 

shoplifting and other minor offenses, 

e.g. pilfering and petty theft may or 

may not be considered as thefts. 

إدارة الشصون ا مم المتحدة، 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 ممتلكات ا سرة بالقوة بدون حق و و دخول منازل أه Robbery السطو 5211441 
 ملــــــوبقصــــــد الســــــرقة، ســــــواء تحقــــــق هــــــذا القصــــــد أو 

 مــــم المتحــــدة علــــى أنهــــا الــــدخول اوتعرفهــــا  ،يتحقـــق
ل فعـــب كـــارتت الغيـــر بقصـــد اكـــاالقـــانوني لممتلةيـــر 
 .ميراإج

Illegally breaking into the property of 

somebody with the intention to    

commit a crime. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
طوير دليل ت  .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 عـــــن طريـــــق القـــــوة أو  شـــــخجســـــرقة ممتلكـــــات  هـــــو Burglary  السلب 5211451 
 .التهديد بالقوة

Illegally breaking into the property of 

somebody with the intention to 

commit a crime. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 الــــذي تعــــرض العتــــداء أو ضــــرر أو  الشــــخج وهــــو Victim الضحية 5211454 
  أوإصــــابة، أو وقــــع فريســــة لكارثــــة أو فعــــل إجرامــــي 

اعتــــــداء،  أوحــــــادت اثـــــر الــــــذي لحقــــــه أذى و  تهديـــــد،
 .أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئيا  أو كليا  و /أو

The person affected by an offense or 

loss or is prey to catastrophic, criminal 

or brutal events. Any person subject to 

an offense or whose properties were 

partially or totally affected by a 

criminal act or incident is classified as 

victim. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 العمد القتل 5211455   Intentional Murder الناشـــئة عـــن فعـــل متعمـــد ارتكبـــه شـــخج  الوفـــاة هـــو
 .ضد آخر، بما في ذل  قتل الوالدين

The death of a victim resulting from 

an intentional act committed by 

another person, including killing of 

parents. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .يارحصائ

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 ةير العمد القتل 5211453   Unintentional Murder الناشـــــئة عـــــن فعـــــل ةيـــــر متعمـــــد ارتكبـــــه  الوفـــــاة هـــــو
شــــخج ضــــد آخــــر، ويتضــــمن القتــــل الخطــــأ، ولكنــــه 

 .حوادت السير التي تنجم عنها وفاة يستثني

The death of a victim resulting from 

an unintentional act committed by 

another person. This category 

excludes death cases resulting from 

traffic accidents. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 وهيئات الحكام القضاة 5211451   Judges and Magistrates إلــــى هيئــــات أو ســــلطات رســــمية ذات  معناهــــا يعــــود
 والجـرائم،عمل كلي أو جزئي لالستما  إلى الدعاوى 

قامــــة اا وقضــــايا أخــــرى تتضــــمن الجلســــات المســــتأنفة و 
 .القانونيةالنظام في الجلسات 

Both full and part-time officials 

authorized to hear civil, criminal and 

other cases, including appeal courts, 

and making dispositions in a court of 

law. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
راسات في الطرق السلسلة د 

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 ا حدات قضايا 5211452   Juvenile Court 

Matters 
هي قضايا تنظر فيها المحـاكم المختلفـة عنـدما تكـون 
هــذه القضــايا متعلقــة بحــدت، ففــي هــذه الحالــة تنعقــد 

وتتبــــع لهــــذه هــــذه المحــــاكم بصــــفتها محــــاكم أحــــدات، 
النظــــر بالقضــــية وحتــــى  أثنــــاءالغايــــة أصــــوال خاصــــة 

القـــانون حـــدودا  قصـــوى  ويحـــدد.  صـــدور القـــرار بهـــا
ـــــــاب وأمـــــــاكن حجـــــــز وحـــــــبس  ـــــــات وطـــــــرق عق للعقوب

، وذلــــ  عــــن ةيــــرهم مــــن البــــالغين تختلــــفللحــــدات 
 . محاكم خاصة با حداتبسبب عدم وجود 

It is cases which courts may handle if 

these cases were a juvenile court 

matters, i.e. when the lawsuit involves 

a delinquent, the court commences as 

if it were a special court. Throughout 

the various stages of the proceedings, 

the court follows special procedures 

until it reaches a final settlement. It is 

worthy to note that the legislator 

determines clear limits for penalties, 

ways of implementing the penalty, 

and detention places that are different 

from those designated for adult 

offenders.  This is due to the absence 

of juvenile courts. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 المحاكم قضايا 5211456   Court Matters وقائع أو حقـائق بتقـارير مكتوبـة بالوقـائع  بيانات وهي
يــــتم تنظيمهــــا  عليهــــا،المنطويــــة علــــى مســــألة متنــــاز  

حســـــــب ا صـــــــول القانونيـــــــة، وترفـــــــع إلـــــــى القاضـــــــي 
كافة القضايا المدنية،  وتشملالمختج ليفصل فيها، 

والطــالق واررت ومــا إلــى ذلــ ، كمــا تشــمل القضــايا 
 .والجنحية والمعنونة بالقضايا الجرمية الجنائية

Written proceedings involving all 

aspects of a disputed issue filed 

according to the law and submitted to 

the judge for settlement. Court matters 

involve civil cases, divorce, heritage 

…etc. Also, they include criminal and 

petty offenses referred to as such by 

penal codes. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
الطرق السلسلة  دراسات في 

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 المحاكم البدائية قضايا 5211452   First Instance Court 

Matters 
الـــــدعاوى الحقوقيــــة والـــــدعاوى المتعلقـــــة  جميـــــع وهــــي

ـــــدعاوى  ـــــع ال ـــــة وجمي ـــــر المنقول ـــــةبـــــا موال ةي  الجزائي
وا حكـــام المســـتأنفة فـــي ا حـــوال التـــي يـــنج عليهـــا 

تسـتأنف إلـى المحـاكم  أنهـاقانون محاكم الصلح على 
البدائيــة وفــي أي حكــم يــرى أي قــانون آخــر اســتئنافه 

البدائيــــة حيــــت يســــتأنف حكــــم محكمــــة  المحــــاكمإلــــى 
إذا  البدائيـةفي القضايا الجزائية إلى المحكمة  لصلحا

كانــت عقوبــة المحكــوم بهــا ةرامــة ال تتجــاوز خمســـة 
حكمهــا إلــى محكمــة  يســتأنفدنــانير وفيمــا عــدا ذلــ  

االســــتئناف وفــــي القضــــايا الحقوقيــــة إذا كانــــت قيمــــة 
تتجــاوز عشـرة دنــانير أو كــان موضــو   الالمـدعى بــه 

 .الدعوى ماال ةير منقول

They refer to all legal court matters, 

distribution of fixed and movable 

financial assets, penal code cases, 

…etc. Also, court matters handled by 

such a court involve appealed cases, in 

the cases stipulated by the law of 

magistrate courts. The magistrate 

court cases are appealed against in this 

court if the value of the fine exceeds 

five Jordanian Dinars. Higher fines are 

appealed against in the court of 

appeal. Nevertheless, court matters 

handled by courts of first instance 

may include legal cases in which the 

disputed amount does not exceed ten 

Jordanian Dinars. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 52 المحاكم  قضايا 5211450 
 المركزية

District / Central Court 

Matters 
الجزائيـــــة التــــي ال تـــــدخل فـــــي قضـــــايا  القضـــــايا وهــــي

 التــــيالجنايــــات وهــــذا يعنــــي أنهــــا تخــــتج بالقضــــايا 
 والقيــد.  تـدخل فـي اختصـاج محـاكم الصـلح وةيرهـا

الوحيد هو تل  القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات 
ارعـــدام بمقتضـــى القـــوانين  عقوبتهـــاوهـــي تلـــ  التـــي 

 .وةيرهاالخاصة من محاكم الصلح والمحاكم البلدية 

Court matters that do not fall under 

penal cases, including cases under the 

jurisdiction of magistrate courts. The 

only exception is those cases 

examined by criminal courts, 

including cases of death penalty 

according to the laws of magistrate 

and municipal courts. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 المسجلة في  القضايا 5211451 
 ملفات الشرطة 

Crimes Reported كافــــة المخالفــــات التــــي تصــــنف كجــــرائم أو مــــا  وهــــي
و يســــــتثنى مــــــن ذلــــــ  مخالفــــــات الســــــير أو  يرادفهــــــا،

أو أي  الشــــرطة،الجــــرائم الصــــغيرة التــــي تصــــل إلــــى 
جهــاز مــن أجهــزة تطبيــق القــانون وتكــون مســجلة فــي 

 .أحد هذه ا جهزة

Crimes recorded by the police refer to 

the number of penal code offenses or 

their equivalent, i.e. various special 

law offenses, but excluding minor 

road traffic and other petty offenses, 

brought to the attention of the police 

or other law enforcement agencies and 

recorded by one of those agencies. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 محاكم  قضايا 5211431 
 االستئناف

Appeal Court Matters الجزائيــــة والحقوقيــــة المســــتأنفة وتتــــألف  القضــــايا هــــي
بـالنظر فـي  وتقـومهيئتها من ثالثة قضـاة علـى ا قـل 

القضايا الصادرة عن أية محكمة من المحاكم البدائية 
فــــي القضــــايا المعروضــــة عليهــــا  وتنظــــر. أو الصــــلح

بصفتها محكمـة عـدل عليـا وبهـذه الصـفة فإنهـا تتمتـع 
 .من الصالحيات بمجموعة

They refer to all penal and legal 

matters (cases) appealed against to 

this court. The jury of this court 

involves a minimum of three judges. 

This type of court is entitled to 

examine court matters handled by 

courts of first instance and magistrate 

courts. In handling the various court 

matters, the jurisdiction of the court of 

appeals resembles the jurisdiction of 

the Supreme Court. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 52 محاكم الصلح قضايا 5211434   Magistrate’s Court 

Matters 
الحقــوق والتجــارة المتعلقــة بــدين أو عــين  دعــاوى وهـي

المدعي  قيمةمنقول أو ةير منقول بشرط أال تتجاوز 
بــــه مــــائتين وخمســــين دينــــارا، وكــــذل  دعــــاوى العطــــل 

وحق الشرب الذي منع  المروروالضرر، دعاوى حق 
أصحابه من استعماله، دعاوى إعادة وضع اليد على 

ه، إخــــالء نــــز  بــــأي وجــــه مــــن صــــاحب الــــذيالعقــــار 
المــــأجور، حجــــز ا مــــوال المنقولــــة وةيــــر المنقولــــة، 

ا مــوال المنقولـة وةيــر المنقولـة، وفــي القضــايا  تقسـيم
 .والمخالفاتالجزائية مثل الجنح 

Court matters pertinent to rights, 

trade, and fixed / movable debts, 

provided the value of the debt does 

not exceed 250 Jordanian Dinars. 

Such court matters normally include 

damage cases, free passage and entry 

cases, rights to drinking water, 

restoration of an asset or real estate, 

rent evacuation, seizure of fixed and 

movable assets, distribution of fixed 

and movable financial assets, …etc. In 

addition, court matters handled by 

such a court involve penal code cases. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 52 محكمة  قضايا 5211435 
 الجنايات

Criminal Court Matters التــــي تخــــتج اختصاصــــا مطلقــــا فــــي  القضــــايا وهــــي
 والجــرائمقضــايا الجــرائم التــي تكــون عقوبتهــا ارعــدام 

ا خــرى المعينــة بالقــانون مثــل جنايــة الخيانــة، والقتــل 
 .ةير العمد

Court matters involving criminal 

offenses of death penalty and other 

specified cases defined by law, such 

as treason, unintentional murder…etc 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 المدعى عليهم أو الموجهة إليهم تهمة  ا شخاج هم Indictees (Accused) المتهمون 5211433 
 قضـــــائيةرســـــمية مـــــن قبـــــل المـــــدعي العـــــام أو وكالـــــة 

 .  تنفيذية مسصولة عن المقاضاة أو إقامة الدعوات

Defendants facing official charges by 

the prosecutor or any judiciary agency 

responsible for taking legal 

proceedings against the offenders. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

 المكتب  .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 الـــذي يقـــوم بارتكـــاب مخالفـــة للقـــانون  الشـــخج وهـــو Criminal  المجرم 5211431 
المعمـــــول بـــــه فــــــي البلـــــد ضــــــد أشـــــخاج آخــــــرين أو 

 .ممتلكاتهم

The person violating the effective law 

by undertaking criminal events against 

other persons or their properties.  

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  - واو
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 البلدية المحاكم 5211432   Municipal Courts التي تقوم بمعالجة القضـايا التـي تعتبـر  المحاكم وهي
حيـت، التنظـيم   مـنمخالفة  نظمة البلديات ولوائحهـا 

 .العامة داخل حدود البلدية والنظافةوالصحة  البلدي

Courts handling cases violating 

municipal code / system in terms of 

municipal organization, public health 

and cleanliness within the boundaries 

of the municipality. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 52 العليا المحكمة 5211436   Supreme Court التي تنظر في جميع القضـايا الجنائيـة  المحكمة وهي
التـــــي  القضـــــاياوالجزائيـــــة بصـــــفتها االســـــتئنافية، تلـــــ  

كانــــت قــــد فصــــلت فيهــــا المحكمــــة المركزيــــة بصــــفتها 
 .الجناياتاالبتدائية وعن محكمة 

The most supreme court in the 

country, which is exceptionally 

entitled to examine all criminal and 

penal court matters, among those 

handled earlier by first instance courts 

and criminal courts. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 الــــذين وجــــدوا مــــذنبين بواســــطة هيئــــة  ا شــــخاج هــــم Convicted Persons المدانون 5211432 
 .قانونية لها السلطة الكاملة لفعل ذل 

Persons found guilty by any legal 

body duly authorized to do so under 

national law, whether the conviction 

was later upheld or not. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .عيةواالجتما
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 أو النائب  المدعي 5211430 
 العام

Prosecutor حكــومي يقــوم بــإيراد الــدالئل والحجــب فــي  موظــف هـو
ضــد  العــامدعــاوى مقدمــة للمحكمــة دفاعــا عــن الحــق 

 .أشخاج متهمين أو مدعى عليهم بارتكاب جرائم

A government official whose duty is 

to initiate criminal proceeding on 

behalf of the state against persons 

accused of committing a criminal 

offense. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. ائيإحصاءات القضاء الجن
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 ( ا ســرةأفــراد )كافــة ا شـياء التــي بحــوزة ا فـراد  وهـي Properties الممتلكات 5211431 
ســواء داخــل المســكن أو خارجــه مــن ا مــوال المنقولــة 

للفـرد صـاحب الحـق  بالنسـبةوةير المنقولة، والملكيـة 
في التمتع والتصرف في هذا المل  إطالقـا وعلـى أي 

سواء أكان المل  ماديـا  أو معنويـا ، مرئيـا   قانونيوجه 
مــــا لــــه قيمــــة  كــــلأو ةيــــر مرئــــي والملــــ  كــــذل  هــــو 

 .سوقية

All movable and fixed assets 

belonging to the individuals 

(household members) regardless of 

whether they were inside or outside 

the house. Normally, the owner of a 

property is entitled to use it the way 

he\she deems appropriate, provided in 

accordance with the provisions of the 

effective law. A property applies to 

physical, nonphysical, tangible and 

intangible assets as well as any item 

that has a market value. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والعدالة ا من 52 ا مم المتحدة، إدارة الشصون  The place where the crime took place .تم به وقو  الحادت محدد الذيلاكان مالقصد به ي Crime Location الجريمة موقع 5211411 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 الذين تقيد حريتهم بإحالتهم إلى معتقل  ا شخاج هم Persons in Custody الموقوفون 5211414 
ضــــد بعــــض  أحيانــــاأو ســــجن، ويصخــــذ بهــــذا ارجــــراء 

ا شخاج على سبيل الوقاية والتحفظ، إذا توافر مـن 
بأن بقاءهم أحرار قـد يهـدد  االعتقادا سباب ما يبرر 

 .سالمة البالد وا فراد

Persons deprived of freedom through 

transference to detention or a prison. 

Such a measure is sometimes taken 

against somebody as a preventive 

measure, if sufficient evidence 

indicate that their free movement is a 

threat to public or individual safety. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22العدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 52 الحادت  نو  5211415   Accident Type        وهـوهو التصنيف الذي يبـوب الحـوادت حسـب النـو 
التي يبدأ بها الحادت وينتهي، وبناء عليـه يـتم  النقطة

وانتهائهـــــــا  مركبـــــــةانـــــــزالق ) وصـــــــف الحـــــــادت مثـــــــل 
فتصــنف كــانقالب مركبــة وكــذل  الحــادت ( بــاالنقالب

عنـــــه إصـــــابات يصـــــنف  ويـــــنجمالـــــذي يبـــــدأ بتصـــــادم 
 .كحادت تصادم

A classification to classify accident by 

kind the starting and ending point of 

an accident according to which the 

accident is classified (e.g. vehicle 

slipping and over turning). For 

instance, an accident that starts with a 

collision and results in one or more 

casualties is classified as a collision 

accident. 

الجهاز المركزي لالحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 4116 

         



 

511 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Gender Terms 6252: رمز الموضوع  طلحات المرةة والرجل      مص

والرجل المرأة 52  Measures of Israeli اجراءات االحتالل 5212410 

Occupation 

 

تشمل الممارسات التي يقوم بهـا ارحـتالل ارسـرائيلي 
بحق أفراد المجتمع الفلسطيني والتي تشـمل االنتظـار 

العمـل، )والوقوف على الحواجز الثابتة او المتحركة  
،  التوقيـف واالعتقـال مـن قبـل (الدراسة، عالج اخـرى

ــــــة لتجنــــــب  جــــــيش االحــــــتالل، وســــــلو  طــــــرق التفافي
ممارســــات واعتـــــداءات المســــتوطنين بشـــــكل مباشـــــر، 

 وأخرى

These include practices carried out by 

the Israeli military occupation against 

members of Palestinian society: 

waiting and standing at fixed or 

mobile military barriers (work, study, 

treatment and others), arrest and 

detention by Israeli occupation troops 

and commuting via bypass roads to 

avoid such practices and direct settler 

attacks, etc.  

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 52 ارساءة االقتصادية  5212414 
 للمسنين

Economic Abuse of the 

elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد ا ســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي 

أخـذ أشـياء خاصـة بـه : منهاالبيت ويأخذ عدة أشكال 
دون موافقتــــه، ( أمــــوال، ممتلكــــات، ومــــا شــــابه)مثــــال 

 .وتحطيم أشياء خاصة به

This is a type of abuse that elderly 

people (65 and over) are exposed to 

by a household member who may 

reside or do not reside with. It takes 

different forms including taking things 

belonging to the elderly such as 

(money, property, and the like) 

without the elderly person's consist; 

also, breaking things that belong to 

elderly people. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 52 ارساءة الجسدية  5212415 
 للمسنين

Physical Abuse of the 

elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد ا ســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي 

إلحاق ا ذى والضرر : البيت ويأخذ عدة أشكال منها
الشـد بقـوة، حصـول أالم فـي  الجسدي، لوي الذرا  أو

المفاصـــــل أو رضـــــوض أو خـــــدوش وجـــــروت بســـــيطة 
ـــتهجم عليـــه، ارةمـــاء نتيجـــة الضـــرب علـــى  نتيجـــة ال
الــرأس، الضــرب بحــزام أو عصــا وكســر أحــد العظــام 

 .نتيجة االعتداء عليه

This is a type of abuse that elderly 

people (65 and over)  are exposed to 

by a household member whom may 

reside or do not reside with. It takes 

different forms including causing 

bodily harm, arm twisting or pulling, 

causing joints pain or bruises or 

scratches and little wounds caused by 

attacks, loss of consciousness 

resulting from head-beating, beating 

with a belt or stick and breaking a 

bone as a result of an attack. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 ارساءة العاطفية  5212413 
 للمسنين

Emotional Abuse of 

the elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد ا ســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي 

الشـــعور بعــدم الثقـــة، :البيــت ويأخــذ عـــدة أشــكال منهــا
الشـــعور بأنـــه ال أحـــد يرةـــب بـــه فـــي البيـــت، الشـــعور 
بالخوف، قيام ا فراد الذين ال يعيشون في هذا البيـت  

ارجبــار علــى البقــاء فــي  بشــتمه أو إهانتــه أو تحقيــره،
الفـــــراش علـــــى انـــــه مـــــريض مـــــع انـــــه لـــــيس مـــــريض، 
ارجبار على القيام بأشياء لم يكـن راةبـا بهـا، إشـعاره 
من قبل الغير بأنه ةير مرةوب به، عزله عن الناس 

 .ومنعه من االختالط

This is a type of abuse that elderly 

people (65 and over) are exposed to 

by a household member whom they 

reside or do not reside with. It takes 

different forms including making an 

elderly person feel unconfident, 

unwanted at home, and fearful. Also, 

being exposed to cursing or insulting 

or demeaning by individuals who do 

not live at the house [where elderly 

people live], forcing the elderly to stay 

in bed and pretend to be sick, being 

forced to do things the elderly person 

is not happy with, made them feel 

unwanted, isolating the elderly from 

people, and preventing the elderly 

from mixing with people. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 52 االشترا  في ا لعاب  5212411 
الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامب 

 ذات الصلة

Indoor and Outdoor 

Sports Participation 

and Related Courses 

 

الرياضـــــــية تشــــــمل االشـــــــترا  الفعلـــــــي فــــــي ا لعـــــــاب 
القيــــــام بــــــدور ( لــــــيس كوظيفــــــة)الداخليــــــة والخارجيــــــة 

المــــــدرِّب، والتــــــدريب، البحــــــت عــــــن قاعــــــة رياضــــــية، 
وبرنــــامب تمــــرين، ومــــدرِّب، تجميــــع وتجهيــــز معــــدات 
ا لعاب الرياضية في مركز ا لعاب الرياضية،  أخذ 

 دورات دراسية فيما يتعلق با لعاب الرياضية

Includes active participation in indoor 

and outdoor sports (not as a job), 

coaching, training, looking for a gym, 

exercise program, trainer, assembling 

and readying sports equipment at the 

sports centre and taking courses in 

relation to sports.  

التصنيف الدولي التجريبي 
خدام الوقت،  نشطة مسح است
8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 ا نشطة التربوية أو  5212412 
 أنشطة التعلم

Education or learning 

activities  
تشــمل الوقــت المقضــي فــي الصــفوف الدراســية علـــى 

التفـرغ، والمحاضـرات  أساس التفرغ وعلى أساس عدم
الخاصة، والمختبرات، واالمتحانات، والواجب البيتي، 
وصــــفوف وقــــت الفــــراغ وصــــفوف الميــــول الخاصــــة، 
ـــــع ا شـــــكال  ـــــالتعليم وجمي وارنتقـــــاالت ذات الصـــــلة ب

وتعتبــر ا نشــطة التربويــة، . ا خــرى للدراســة النشــطة
وأنشــــطة اكتســـــاب المهــــارات وا نشـــــطة ذات الصـــــلة 

التلميــذ، تمثــل /ن منظــور الطالــبمــ: أنشــطة شخصــية
الدراســــة نشــــاطا اســــتهالكيا  نــــه ال يمكــــن تفويضــــها 

 .لشخج آخر

Includes time spent in full-time and 

part-time classes, special lectures, 

laboratories, examinations, 

homework, leisure and special interest 

classes, travel related to education and 

all other forms of active study. 

Education, skills acquisition and 

related activities are considered 

personal activities: from the 

perspective of the student/pupil, 

studying is a consumption activity 

because it is not possible to delegate 

to someone else.  

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 تشــــمل المشــــاركة فــــي مســــيرات واحتجاجــــات وتشــــمل  Political Activities ا نشطة السياسية 5212416 
ــــــي  مســــــيرات ضــــــد ارحــــــتالل وضــــــد االنتهاكــــــات الت

المشــــــاركة فــــــي . يتعــــــرض لهــــــا المــــــواطنين وا ســــــرى
مســيرات واحتجاجــات وتشــمل مســيرات بســبب الغــالء 
وارتفــــا  ا ســــعار والمطالبــــة برفــــع ا جــــور وتحســــين 

 .الوضع المعيشي للمواطنين

These activities include participation 

in marches and protests, including 

marches against the Israeli occupation 

and against the abuse of citizens and 

prisoners. Participating in marches 

and protests may include marches 

against high prices, to demand higher 

wages and improved living conditions 

for citizens.  

إلحصاء الجهاز المركزي ل
5145الفلسطيني،   

PCBS, 2012 
 

والرجل المرأة 52  ا نشطة المتزامنة 5212412 
 

Concurrent activities  نشـــاطان متوازيـــان أو أكثـــر يقـــوم بهمـــا شـــخج علـــى
 .مدى فترة من الزمن

 

Two parallel activities undertaken by 

one or more people over a period of 

time.  

 

االحصاءات المتعلقة  دليل انتاج
قياس العمل : باستخدام الوقت

المدفو  االجر وةير المدفو  
8001االجر،   

Guide to producing 

statistics on Time use: 

measuring paid and 

unpaid work, 2006 

والرجل المرأة 52 التآنس والمشاركة في  5212410 
 المجتمع المحلي

Socializing and 

Community 

Participation 

 

ــــــــــــــــــــرة ذات الطــــــــــــــــــــابع  تشــــــــــــــــــــمل التحــــــــــــــــــــدت، والثرث
االجتمـــاعي بوجــــه عـــام أو ةيـــر المحــــددة /الشخصـــي

الــــذهاب إلــــى /المضــــمون، كمــــا تشــــمل أداء ا نشــــطة
ا مـــاكن أو ا حـــدات معـــا، الزيـــارة واســـتقبال الـــزوار، 
قــــــــــــــــــــــــــراءة، وكتابــــــــــــــــــــــــــة البريــــــــــــــــــــــــــد ذي الطــــــــــــــــــــــــــابع 

االجتمـــــــاعي، المشـــــــاركة فـــــــي ا حـــــــدات /الشخصـــــــي
 .االجتماعية للمجتمع المحلي/الثقافية

Includes socializing, communicating 

and participating in community 

events, conversing, social activities, 

reading and writing mail and 

participating in community 

celebrations of cultural/historic 

events. 

لتجريبي التصنيف الدولي ا
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52  Transportation (Travel) التنقل 5212411 

 
يقصــد بــه انتقــال الفــرد ســـواء كــان ذكــرا  أو أنثــى مـــن 

مختلفــة، وذلـــ  مكــان إلــى آخـــر بهــدف تنفيــذ أنشـــطة 
 .باستخدام وسائل التنقل المتعددة

This concept refers to the movements 

of the individual (male or female) 

from one place to another for purposes 

related to carrying out different 

activities and using various means of 

transportation. 

لي التجريبي التصنيف الدو 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 توفير الخدمات  5212441 
المنزلية ةير المدفوعة 
ا جر لالستخدام 

النهائي الخاج داخل 
 ا سرة المعيشية

Providing Unpaid 

Domestic Services for 

Own Final Use within 

Household 

 

جميـع ا نشـطة المرتبطـة بخـدمات العمـل ونقصد بها 
المنزلــــي ةيــــر مدفوعــــة ا جــــر مثــــال اعــــداد وتجهيــــز 

التنظيـــــــف، والكـــــــنس إلـــــــى آخـــــــره للمســـــــكن الطعـــــــام، 
والمناطق المحيطة، العناية بـالمالبس، جميـع جوانـب 

 .التدبير المنزلي، والتسوق

All activities performed in relation to 

unpaid domestic services such as 

preparing and serving food, cleaning, 

sweeping etc of dwelling and 

surroundings, clothes care, all aspects 

of household management, shopping. 

 

التصنيف الدولي التجريبي 
م الوقت،  نشطة مسح استخدا

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 توفير خدمات المجتمع  5215441 
المحلي ومساعدته 
للسر المعيشية 

 ا خرى

Providing Community 

Services and Help to 

Other Households 

 

الطوعيـــة وارلزاميـــة علـــى حـــد ســـواء تشـــمل الخـــدمات 
لمنفعــة أفــراد المجتمــع المحلــي فضــال عــن المســاعدة 
ةيــــــر المدفوعــــــة ا جــــــر المقدمــــــة للســــــر المعيشــــــية 

مثــل ا ســر المعيشــية للقــارب، وا صــدقاء )ا خــرى 
  .(والجيران

All activities both voluntary and 

obligatory services for the benefit of 

members of the community as well as 

unpaid help extended to other 

households (such as households of 

relatives, friends and neighbors). 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 توفير خدمات منح  5215442 
الرعاية ةير المدفوعة 
ا جر  فراد ا سرة 

 المعيشية

Providing unpaid 

caregiving Services to 

Household Members 

 

جميــــع ا نشــــطة المتعلقــــة بالخــــدمات ةيــــر المدفوعــــة 
ا جــر لرعايــة ا طفــال والكبــار فــي ا ســرة المعيشــية 

بمــــا فــــي ذلــــ  الرعايــــة المــــوفرة  فــــراد ا ســـــرة للفــــرد 
 .المعيشية المرضى أو المعوقين

All activities in relation to unpaid 

services for the care of children and 

adults of one’s household, including 

care provided to members of the 

household who are sick or disabled. 

ف الدولي التجريبي التصني
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 زيارة /حضور 5215443 
ا ماكن /ا حدات

الثقافية، والترفيهية 
 والرياضية

Attending/Visiting 

Cultural, Entertainment 

and Sports 

Events/Venues 

 

ـــــــــــة،  ـــــــــــارة ا حـــــــــــدات أو ا مـــــــــــاكن الثقافي تشـــــــــــمل زي
والمعـــارض، مشـــاهدة العـــروض المســـرحية، وا فـــالم، 
زيارة المنتزهـات العامـة، والحـدائق، وحـدائق الحيـوان، 
زيــارة المالهــي، والمعــارض، والمهرجانــات، والســير ، 

 مشاهدة أحدات ا لعاب الرياضية

Includes visiting cultural events or 

venues, exhibitions, watching shows, 

movies, visiting parks, gardens, zoos, 

visiting amusement centers, fairs, 

festivals, circus, watching sports 

events. 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 الرعاية والعناية  5215444 
 الشخصيتان

Personal Care and 

Maintenance 

 

تشمل ا نشطة الالزمة للفرد فيما يتعلق باالحتياجات 
النــوم، وا كـــل، والخلــود إلـــى الراحــة إلـــى : البيولوجيــة

الشخصـــية والصـــحية والعنايــــة  آخـــره، القيـــام بالرعايـــة
الخاصـــة أو تلقـــي هـــذا النـــو  مـــن الرعايـــة، ا نشـــطة 

الدينيــة، عــدم فعــل شــيء، /المتعلقــة بالرعايــة الروحيــة
والخلــود إلــى الراحــة، واالســترخاء، التأمــل، والتفكيــر، 

 .والتخطيط

Includes activities required by the 

individual in relation to biological 

needs: sleeping, eating, resting, 

performing own personal and health 

care and maintenance or receiving this 

type of care, activities in relation to 

spiritual/religious care, doing nothing, 

resting, relaxing and meditating, 

thinking, planning.  

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 الحصـــــري والمرتـــــب زمنيـــــا لجميـــــع أنشـــــطة التســـــجيل  Record Time سجل الوقت 5215445 
 .ساعة 82المستجيب على مدى 

An exclusive and scheduled registry 

covering all activities of respondents 

over a period of 24 hours 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 



 

523 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 العمل لحساب ا سرة  5215446 
المعيشية في أنشطة 

 ارنتاج ا ولي

Work for Household in 

Primary Production 

Activities 

 

ا نشـــطة ارنتاجيـــة التـــي تـــتم خـــارج نطـــاق المنشـــآت 
المرتبطـة كالعمل فـي الزراعـة لسـد الحاجـة وا نشـطة 

ـــــــة الحيوانـــــــات والـــــــدواجن وا ســـــــما ، وأنشـــــــطة  بتربي
الصــيد، وجمــع المنتجــات البريــة مــن الغابــات والحفــر 
وأعمــــــال التحجيــــــر والنحــــــت وجمــــــع المــــــاء، وشــــــراء 
البضـــائع وبيـــع الفـــائض النـــاتب عنهـــا، بارضـــافة إلـــى 
التنقـل لتأديـة هـذه ا نشـطة، وةيـر ذلـ  مـن ا نشــطة 

نشــــطة ارنتــــاج ا ولــــي وقــــد يكــــون نــــاتب أ. المشــــابهة
لالســـتهال  ولســـد حاجـــة ا ســـرة وقـــد يكـــون للبيـــع أو 

 .المقايضة

All activities performed in relation to 

the primary production of goods by 

households whether for market or for 

own final use. A person’s activity is 

classified as primary production of 

goods if it is performed in relation to 

the economic activities of agriculture, 

hunting, forestry, fishing, mining or 

quarrying.  

 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 العمل لحساب ا سرة  5215442 
المعيشية في أنشطة 
 ارنتاج ةير ا ولي

Work for Household in 

Non-primary 

Production Activities 

 

تشــمل أنشــطة رنتــاج البضــائع وتقــديم الخــدمات التــي 
ــــتم خــــارج نطــــاق المنشــــآت بهــــدف الحصــــول علــــى  ت

تجهيــــز وحفــــظ ا طعمــــة والحبــــوب الــــدخل، كأنشــــطة 
واللحـــــــوم، وتحضـــــــير وبيـــــــع ا طعمـــــــة والمشـــــــروبات 
والخبز، وعمل وبيـع المنسـوجات والمنتجـات الجلديـة، 

 .والحرف المرتبطة بذل 

All activities performed in relation to 

production of non-primary goods by 

household enterprises whether for 

market or for own final use such as 

processing of food products, making 

of other food products and beverages, 

making textiles, wearing apparel, 

leather and associated products, or 

craft-making using all types of 

materials. 

التصنيف الدولي التجريبي 
لوقت،  نشطة مسح استخدام ا

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 العمل لحساب ا سرة  5215448 
المعيشية في أنشطة 

 التشييد

Work for Household in 

Construction Activities 

 

 جميـــع ا نشـــطة التـــي تصديهـــا المشـــاريع العائليـــة فيمـــا
يتعلق بأنشطة التشييد سواء للحصول على الدخل أو 
لتكــــوين رأس المــــال الخــــاج، كمــــا تشــــمل ا نشــــطة 
ــــوات  التاليــــة رج الطــــوب، والجبصــــين، وتركيــــب ا ل
الزجاجيـــة، وتغطيـــة ا ســـطح بـــالمواد النباتيـــة، وقطـــع 
الزجـــاج، والســـباكة، والـــدهان، وتركيـــب ورق الحـــائط، 

يالت الكهربائيــــة، والنجــــارة، والتبلــــيط، وتوزيــــع التوصــــ
 .وصنفرة ا رضيات، وتركيب السجاد

All activities performed in relation to 

construction activities by household 

enterprises either  for income or for 

own capital formation such as 

bricklaying, plastering, glazing, 

thatching, cutting glass, plumbing, 

painting, wallpapering, carpentry, 
tiling, electric wiring, floor sanding. 

 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 العمل لحساب ا سرة  5215449 
المعيشية في توفير 
الخدمات للحصول 

 على الدخل

Work for Household 

Providing Services for 

Income 

 

جميـــع ا نشـــطة التـــي تصديهـــا المشـــاريع العائليـــة فيمـــا 
يتعلق بإنتـاج الخـدمات للحصـول علـى الـدخل، والتـي 

تــــوفير خــــدمات تشــــمل بيــــع ا ةذيــــة واالتجــــار بهــــا، 
 .التركيب والصيانة ارصالت،

All activities performed in relation to 

production of services by household 

enterprises for income, such as 

working time in providing services for 

income, petty trading, door-to-door 

vending, street vending, hawking, 

providing repair, installation and 

maintenance services. 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 العمل لحساب  5215420 
أشباه /الشركات

الشركات، والمصسسات 
للربح ةير الهادفة 

العمل في )والحكومة 
(القطا  النظامي  

Work for 

Corporations/Quasi 

Corporations, Non-

profit Institutions and 

Government (formal 

sector work) 

جميـــع ا نشـــطة التـــي تـــصدى فيمـــا يتعلـــق بالعمـــل فـــي 
أشــباه الشــركات، والمصسســات ةيــر الهادفــة /الشــركات

ل العمــل المــدفو  ا جــر للــربح، والحكومــة، كمــا يشــم
وةيــر المــدفو  ا جــر علــى حــد ســواء بصــرف النظــر 
عـــن القطـــا  الصـــناعي للنشـــاط والوضـــع فـــي العمـــل 
الـــذي يـــصدى فـــي إطـــار بـــرامب الـــتمهن، كـــذل  بـــرامب 
التــدريب الــداخلي والتــدريب فــي مكــان العمــل وانشــطة 

 .اخرى

All activities performed in relation to 

employment in corporations/quasi-

corporations, nonprofit institutions 

and government, and including both 

paid and unpaid employment 

irrespective of the industrial sector of 

the activity and status in employment, 

work performed under apprenticeship, 

internship and on-the-job training 

programmers and other activity. 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 أفـــراد ا ســـرة ضـــد أي فـــرد تصـــرفه أحـــد أي تصـــرف ي Domestic violence العنف ا سري 5215421 
مــن أفرادهــا بهــدف إلحــاق ا لــم أو ا ذى النفســي أو 
ـــــــم  الجســـــــدي أو أي شـــــــكل آخـــــــر مـــــــن  أشـــــــكال ا ل

 .وارساءة

Any act or intended act of a 

household member against another 

member for the purpose of causing 

psychological or physical harm or 

any other types of pain and abuse 

 ا مم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 5111 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

522 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 جسديال عنفال 5215422   Physical Violence باســــتخدام  يمــــارس  .الجســــد ضــــد موجــــه ســــلو  هــــو
وســـائل مختلفـــة مثـــل الـــدفع بقـــوة، رمـــي أشـــياء باتجـــاه 

الشــعر،  شـد باليـد، لكمـاتالشـخج يمكـن أن تـصذي، 
 ارمســـا  بقـــوة، الخنـــق، الحـــرق، ،الصـــفع ،لـــوي اليـــد

ـــــتهجم باســـــتخدام أدوات حـــــادة أو بـــــدون أدوات أو  ،ال
 القــــــوةعــــــن  لتعبيــــــرا الضــــــبط أو بهــــــدف ةيــــــر ذلــــــ 
يتـــــر   أو ال يتـــــر وقـــــد  ،أو إلحـــــاق ا ذى الجســـــدية

 ا الم تسبب آثارهو  ،على الجسم آثارا  العنف الجسدي 
 فقـــدان إلـــىارنســـان للخطـــر أو  حيـــاةتعـــرض  وأيضـــا
 أو جروحــــا   أو كســــورا   تحــــدتبالجســــم أو  مــــا عضــــو
 عـنالجسـدي  العنـف تمييـز ويمكـن. مـا تشـوها  تسبب 
، إال أن الجسـمعلـى أثـرا  تتـر   التـي العالمـات طريـق

التــي ال تتــر  أثــار علــى  هنـا  الكثيــر مــن التهجمــات
الجسم بعد االعتداء ولكننا ما زلنا نعتبرها أشكاال  من 

 .ارساءة الجسدية

A behavior directed against the body. 

Physical violence is practiced through 

punching, hair-pulling, arm-twisting, 

pinching, slapping, kicking, 

strangling, scorching, pulling, 

dragging, killing, and beating. It is 

used to express physical power. The 

victim of physical violence is usually 

the weaker person. 

 ا مم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 5111 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

والرجل المرأة 52 الجنسي عنفال 5215423   Sexual Violence  أي تصــرف يهــدف إلــى االســتغالل الجنســي المباشــر
لحـــــاق ا ذى مـــــن قبـــــل الـــــزوج ـــــر المباشـــــر واا   .أو ةي

رفض : عن طريق مع الزوجة الجنسيالعنف  يمارس
الــــزوج أن يســــتعمل وســــائل منــــع الحمــــل أثنــــاء إقامــــة 

ــــــوة الجســــــدية ــــــة، اســــــتعمال الق ــــــار  عالقــــــة زوجي رجب
الزوجــة علـــى إقامـــة عالقـــة زوجيـــة واســـتعمال أشـــكال 
أخـــرى مـــن القـــوة  بهـــدف إجبـــار الزوجـــة علـــى إقامـــة 

ــــ ةيــــر راضــــية  ةأشــــكال مختلفــــة مــــن العالقــــة الزوجي
عنها، لجوء الزوج للتهديد بهـدف إجبـار الزوجـة علـى 

ال  ةممارســــــة أشــــــكال مختلفــــــة مــــــن العالقــــــة الزوجيــــــ
 .ترضى عنها

An act of using various aggressive 

Actions for the purpose of sexual 

abuse and causing harm. Sexual 

violence is done through sexual 

harassment, rape, husband's refusal to 

use contraceptives during sexual 

intercourse with his wife, using 

physical force to compel the wife to 

have sexual intercourse, threatening to 

use sharp tools and beating to force 

her to have sexual intercourse, and 

using violent and harmful means. The 

purpose of this type of violence is to 

abuse the victim and use force to 

control the victim who is usually the 

woman; it occurs because there aren't 

any strict rules taken against the 

perpetrators. 

ا مم المتحدة، اللجنة 
 ارحصائية،
 5111 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 العنف السياسي ضد  5215424 
 ارنسان

Political Violence 

against human beings 
الـذي تتعـرض لـه ا سـرة  من أشـكال العنـف شكل هو

أو أحد أفرادها سواء كانت الزوجة أو الزوج، ا والد، 
ة مــــن قبــــل القــــوات /ة، الخــــال/ة، العــــم/البنــــات، الجــــد

ارسرائيلية أو قطعان المستوطنين ويأخذ أشـكال عـدة 
ة، الضـــــــــرب، ارهانـــــــــة، الشـــــــــتيمة، ارصـــــــــاب: منهـــــــــا

االستشــــهاد، المداهمــــة واالعتقــــال لفتــــرة مــــن الــــزمن، 
المالحقـــة والمطــــاردة، الســــجن علــــى خلفيــــة سياســــية، 

 .وةير ذل  من الممارسات المشابهة

Is a type of violent action against a 

household or a household member 

whether the wife or the husband, boys, 

girls, grandfather, grandmother, uncle, 

or aunt,   used by the Israeli forces or 

settlers. It takes different forms 

including beating, insulting, cursing, 

wounding, killing, breaking into 

[places] and arresting for a period, 

pursuing and chasing, imprisoning for 

political reasons, and other similar 

practices. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 52 العنف السياسي ضد  5215425 
 المجتمع

Political Violence 

Against the Society 
الــذي تتعــرض لــه  مــن أشــكال العنــفآخــر  شــكل هــو

ا سرة إال انه مفروض علـى المجتمـع عامـة مـن قبـل 
واحــــد فــــي اســــتمارة القــــوات ارســــرائيلية ويأخــــذ شــــكل 

يتمثل بفـرض منـع التجـول علـى  مسح العنف ا سري
 .المكان الذي تقيم به ا سرة

This is another type of violence a 

household may be exposed to; 

however, such violence is imposed on 

the society in general by Israeli forces. 

It takes one form in the domestic 

violence questionnaire represented in 

imposing curfews at the place where a 

household resides. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112 الفلسطيني،  

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 52 العنف السياسي ضد  5215426 
 الممتلكات واالقتصاد

Political Violence 

against property and 

economy 

ـــــل القـــــوات  ـــــف المتبـــــع مـــــن قب هـــــو أحـــــد أشـــــكال العن
ارسرائيلية نتب عنها إجراءات انعكست علـى اقتصـاد 
ا ســرة أو أحـــد أفرادهــا وتمثلـــت فـــي عــدة أمـــور منهـــا 

تضـــــرر الوضـــــع االقتصـــــادي فقـــــدان الـــــزوج للعمـــــل، 
للســـرة، هــــدم البيــــت أو جــــزء مــــن البيــــت، ومصــــادرة 

 .ا راضي أو جزء منها

This is a type of violence of the Israeli 

forces resulting in procedures 

affecting the economy of a household 

or a household member. Such 

violence is represented in a number of 

issues including husband's loss of job, 

damage of the economic situation of 

the household, complete or partial 

house demolition, and complete or 

partial land confiscation. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
5112الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52  Psychological العنف النفسي 5215427 

Violence 
 ســــلو يتمثــــل ب وهــــومــــن أشــــكال العنــــف،  شــــكل هــــو

 لإلنســــــــان الســــــــيئة المعاملــــــــة أو أو كالمــــــــي نفســــــــي
الشــــتم باســــتخدام  ويمــــارس. بــــه واالزدراء واالســــتهتار

 ،وارهانــــة مــــن قبــــل الشــــخج الــــذي يمــــارس العنــــف
ــــــدى عليــــــه،  تحطــــــيم أشــــــياء تخــــــج الشــــــخج المعت

ـــــه  ـــــبالصـــــيات والصـــــراو علي بأســـــماء وألقـــــاب  والتلقي
مـــن البيـــت،  الطـــرد ،أو أوصـــاف ةيـــر مريحـــة تحقيــر

 الــــدائم، والتهديــــد والترهيــــب، ،البيــــت داخــــل أوالحــــبس
 القلـــق إثـــارةالعنـــف النفســـي بهـــدف  يســـتخدم. واركـــراه

 والمـــــــس ،عليـــــــه ىالشـــــــخج المعتـــــــدوالخـــــــوف فـــــــي 
المعتـــدى مـــن قيمــة الشــخج  والحــطنفســيا  خرينبــا 
شــعاره عليــه ضــعافو  ســلبي، بأنــه واا الجســدية  قدرتــه اا

لآلخـــــــرين وتحطـــــــيم قـــــــدراتهم  وارســـــــاءة ،أو العقليـــــــة
بــــــالنفس وتقــــــدير  الثقــــــة وخلخلــــــة والذاتيــــــة،المعنويــــــة 

: يحـــدثها العنـــف النفســـي التـــي ا ثـــار مـــن .الـــذات
إيقــا   ،لذاتــه( المعتــدى عليــه) الشــخج نظــرةتحطــيم 
 ةالثقـــــــ زعزعـــــــةارســـــــاءة المعنويـــــــة،  النفســـــــي، ا ذى
، لذاتـــــه الشــــخجعلـــــى تقــــدير  نعكسيــــ ممــــا بالــــذات

ـــــــام، الوحـــــــدة  ـــــــق، حـــــــب االنتق ـــــــة، القل الخـــــــوف، الكآب
 .واالنزواء، العدائية، العدوانية وةير ذل  من ا ثار

It is a type of violence reflected in a 

psychological behavior or bad 

treatment, disdain, and despise of 

people. It is done through the use of 

cursing and insults by the person who 

practiced violence., breaking things 

that belong to the person, shouting and 

yelling at, name-calling, mocking 

using demeaning names, forcing to do 

specific acts, throwing out of the 

house, locking up in the house, 

terrorization, continuous threatening, 

and forcing. Psychological violence is 

used to cause anxiety fear, 

psychological damage, degrading, 

making one feel negative, weaken 

physical and mental capacities, 

harming other people and destroy 

capabilities, shaking self-confidence, 

undermining self-respect,. 

Psychological violence destroys self-

confidence, causes body harm, loss of 

self-confidence. 

ا مم المتحدة، اللجنة 
 ارحصائية،
 5111 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

والرجل المرأة 52 معدل الوقت المستخدم  5215428 
في تنفيذ النشاط لمن 

 قاموا به

Average Time Used in 

Implementing an 

Activity 

الوقــــت الــــذي يقضــــيه ا فــــراد الــــذين مارســــوا النشــــاط 
ذكــرا  أو أنثــى  ســواء كــان الفــرد( بالســاعات والــدقائق)

للقيام با عمال وا نشطة المختلفة سواء كانت تتعلق 
بالعمــل الرســمي مــدفو  ا جــر أو العمــل ةيــر مــدفو  
ا جــر أو الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد فــي إدارة المنــزل 
ــــــ  مــــــن  ــــــر ذل ــــــار، وةي ــــــال أو الكب ــــــة با طف أو العناي

 .ا نشطة وا عمال، وذل  خالل فترة المسح

Time spent by an individual who 

practiced an activity (in hours and 

minutes), whether the individual is 

male or female, to do various 

activities, whether related to official 

paid work or unpaid work, or time 

spent by an individual managing the 

home or caring for children or adults, 

and other activities during the survey 

period. 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

5116  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 ممارسة النشاط مكان 5215429   Place of Activity ـــــه ويقصـــــد ـــــذ ا نشـــــطة  ب ـــــه تنفي ـــــذي تـــــم في المكـــــان ال
 أنثى،المختلفة من قبل الفرد سواء كان ذكرا  أو 

It refers to the place in which any of 

the various types of activities are 

performed by the individual (male or 

female). 

التصنيف الدولي التجريبي 
 ،استخدام الوقت نشطة مسح 

7772  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 

والرجل المرأة 52 الفردية الملكية 5212430   Individual property الملكية الفردية، وهي أحد أنـوا  الحيـازة  بها المقصود
مـا يمتلكـه مـن  علـىالتي تتـيح للفـرد السـيطرة الكاملـة 

 .مال أو عقار أو مبان أو مشاريع اقتصادية

This term refers to individual 

ownership or possessions, which is 

one of the tenure types that enable the 

person to completely control what 

he/she owns in terms of money, real 

estate, buildings, or economic 

projects. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
4111الفلسطيني،   

PCBS, 1999 
 

والرجل المرأة 52 السلو  البشري من ناحية ما يجري القيام به ومتى،  Activity النشاط 5212431 
 .خالل فترة زمنية محددة

Human behavior in terms of what is 

being done and when during a specific 

time period 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 يشـــــير النـــــو  االجتمـــــاعي إلـــــى ا دوار والمســـــصوليات  Gender النو  االجتماعي 5212432 
والنساء والتي نشأت فـي عائالتنـا  التي يتوالها الرجال

ـــــــا ـــــــا وثقافاتن  يـــــــتم اكتســـــــاب هـــــــذه ا دوار. ومجتمعاتن
والتطلعــات بواســطة الــتعلم، وهــي عرضــة للتغيــر مــع 

أخــرى وداخــل  الوقـت كمــا أنهــا تختلــف مــن ثقافــة إلــى
وتعــــددل أنظمــــة التمــــايز االجتمــــاعي . الثقافــــة الواحــــدة

واالنتمـــــــــاء الطبقـــــــــي والعرقـــــــــي  كـــــــــالمركز السياســـــــــي
رعاقــــــات الجســــــدية والعقليــــــة والســــــن وةيرهــــــا مــــــن وا

لكـــــن مفهـــــوم النـــــو  . أدوار كـــــل جـــــنس العوامـــــل مـــــن
 االجتمــاعي يبقــى حيويــا  نــه، فــي حــال تطبيقــه علــى
التحليـل االجتمــاعي، فإنــه يكشـف ا ســلوب الــذي يــتم 

فـي ( سـيطرة الرجـال أو)بموجبه تأسيس تبعية النسـاء 
حـــــد ذاتهـــــا وبالتـــــالي تكـــــون هـــــذه التبعيـــــة ب. المجتمـــــع

فهي ليست محتمة قضـاء  . ارلغاء عرضة للتغيير أو
 .وقدرا  وال مثبتة إلى ا بد

Gender refers to the roles and 

responsibilities of men and women 

that are created in our families, our 

societies and our cultures. Gender 

roles and expectations are learned. 

They can change over time and they 

vary within and between cultures. 

Systems of social differentiation such 

as political status, class, ethnicity, 

physical and mental disability, age 

and more, modify gender roles. The 

concept of gender is vital because, 

applied to social analysis, it reveals 

how women's subordination (or men's 

domination) is socially constructed. 

As such, the subordination can be 

changed or ended. It is not 

biologically predetermined nor is it 

fixed for ever. 

ارطار ردماج النو  –اليونسكو 
5113 -االجتماعي  

UNESCO Gender 

Mainstreaming 

Implementation 

Framework-2003 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 52 الهوايات، وا لعاب  5212433 
وأنشطة التسلية 

 ا خرى

Hobbies, Games and 

Other Pastime 

Activities 

 

ـــــون، والموســـــيقى،  ـــــي فـــــي الفن تشـــــمل االشـــــترا  الفعل
، ممارســة هوايــات (لــيس كوظيفــة)والمسـرت، والــرقج 

ــــــد، والعمــــــالت  ــــــة مــــــن قبيــــــل جمــــــع طوابــــــع البري تقني
ـــــــة، وبطاقـــــــات صـــــــور المشـــــــاهير واســـــــتخدام  المعدني
الحاســوب والبرمجيـــات، والبرمجـــة  والحـــرف، التســـلي 

 .با لعاب،أخذ برامب دراسية فيما يتعلق بالهوايات

Includes active participation in arts, 

music, theatre, dance (not as a job), 

engaging in technical hobbies such as 

collecting stamps, coins, trading cards, 

computing, programming, crafts, 

playing games, taking courses in 
relation to hobbies.  

 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 وسائط ارعالم  5212434 
 الجماهيري

Mass Media 

 
ال تتعلــق علــى وجــه التحديــد )تشــمل ا نشــطة القــراءة 

ـــتعلم االســـتما  إلـــى التلفزيـــون /، مشـــاهدة(بالعمـــل، وال
وا جهــــزة الســــمعية  والفيــــديو، االســــتما  إلــــى الراديــــو

ليس بالتحديد )ا خرى، استخدام تكنولوجيا الحاسوب 
 ةــــــــــراض العمــــــــــل، والــــــــــتعلم، والتــــــــــدبير المنزلــــــــــي، 

لــــــيس بالتحديــــــد )، الــــــذهاب إلــــــى المكتبــــــة (والتســــــوق
 (. ةراض العمل، والتعلم

Includes reading (not strictly in 

relation to work, learning), 

watching/listening to television and 

video, listening to radio and other 

audio devices, use of computer 

technology (not strictly for work, 

learning, household management, 

shopping), going to the library (not 

strictly for work, learning). 

التصنيف الدولي التجريبي 
تخدام الوقت،  نشطة مسح اس

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52  Means of وسيلة التنقل 5212432 

Transportation 

 

. أيـــــة وســـــيلة يســـــتخدمها الفـــــرد للقيـــــام بنشـــــاط التنقـــــل
ــــى ا قــــدام، وســــائل النقــــل : وتشــــمل الســــير مشــــيا  عل

وســائل . الخاصــة كالســيارة الخاصــة والدراجــة الهوائيــة
وأية وسيلة .  النقل العامة كالباصات وسيارات ا جرة
 .نقل أخرى ةير الوسائل سابقة الذكر

The means of transportation used by 

the individual in moving from place to 

another. These means include 

walking, private vehicles such as cars 

and bicycles, public means of 

transportation such buses and taxis, 

and any other unmentioned means of 

transportation. 

التصنيف الدولي التجريبي 
 نشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 52 الوقت المستخدم في  5212436 
 تنفيذ النشاط

Time spent on Various 

activities 

 

هــو الوقــت الـــذي تــم قضــاصها فـــي ا تشــطة المختلفـــة 
ســـاعة مقســـوما  علـــى جميـــع ا فـــراد، بمـــا  82خـــالل 

 .فيهم ا فراد الذين لم يمارسوا النشاط
 

Time spent on different activities 

during 24 hours divided by all 

persons, including those who have not 

participated in the activity. 

 

دليل انتاج االحصاءات المتعلقة 
قياس العمل : باستخدام الوقت

المدفو  االجر وةير المدفو  
8001االجر،   

Guide to producing 

statistics on Time use: 

measuring paid and 

unpaid work, 2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Child Terms رمز الموضوع: 5221 مصطلحات الطفل

كــل إنســان لــم يتجــاوز الثامنـــة عشــرة مــن عمــره مــا لـــم  Child الطفل 5221411 الطفل 52
بموجـــب القـــانون المنطبـــق  ،يبلـــغ ســـن الرشـــد قبـــل ذلـــ 

 .عليه

Every human being below the age of 

eighteen years unless under the law 

applicable to the child, majority is 

attained earlier. 

اتفاقية حقوق الطفل، اليونسكو، 
4101 

UNESCO, Convention 

on the Rights of the 

Child, 1989 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Governance and Democracy Terms رمز الموضوع: 5222 مصطلحات الحكم والديمقراطية

الحكم  25
 والديمقراطية

إلتـــــزام أصـــــحاب النشـــــاطات التجاريـــــة بالمســـــاهمة فـــــي  Social responsibility االجتماعية المسصولية 5252411
التنميـــــة المســـــتدامة مـــــن خـــــالل العمـــــل مـــــع مـــــوظفيهم 
وعـــائالتهم والمجتمـــع المحلـــي والمجتمـــع ككـــل لتحســـين 

النـــاس بأســـلوب يخـــدم التجـــارة ويخـــدم مســـتوى معيشـــة 
 .التنمية في آن واحد

Corporate social responsibility is the 

commitment of business to contribute 

to sustainable economic development, 

working with employees, their 

families, the local community and 

society at large to improve their 

quality of life, in ways that are both 

good for business and good for 

development.” 

البن  الدولي، فرج وخيارات 
أمام الحكومات لتعزيز 

المسصولية االجتماعية للشركات 
شواهد : في أوروبا ووسط آسيا

. من بلغاريا وكرواتيا ورومانيا
8002ورقة عمل، آذار   

World Bank, 

Opportunities and 

options for governments 

to promote corporate 

social responsibility in 

Europe and Central 

Asia: Evidence from 

Bulgaria, Croatia and 

Romania. Working 

Paper, March 2005 
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 Administrative Portion and Maps Terms 2.6 مصطلحات تقسيمات إدارية وخرائط ..2

 

 الموضوع  رمز المجال
 رمز

بالعربيةالمصطلح   اسم المصطلح باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية

 Maps Terms 0115: رمز الموضوع                                      مصطلحات الخرائط

الخرائط حوسبة 3141411 الخرائط 31  Computerizing Map الخـرائط مـن الشـكل الـورقي  أنـوا عبارة عن تحويل جميع  هي
علــى  إدخالهــاالكمبيــوتر ويــتم  علــى محوســبقمــي ر شــكل  إلــى

 صـورة واحــدة إلـىوهـي تحويـل الخريطـة  Raster إمـاشـكلين 
باسـتخدام الماسـح  إجراصهـاعـات صـغيرة ويـتم ب، وتتكون مـن مر 

ــــى أو Scannerالضــــوئي  ــــتم   vectorشــــكل  عل  أيضــــاوت
 وتحويـــل الصـــورة مـــن  Digitizerجهـــاز  واســـطةببطـــريقتين 
Raster  إلـــى vector   هنـــا  اكثـــر مـــن برنـــامب  أنحيـــت
 .العملية  يقوم بهذه

It is a process of converting all kind of Maps 

from paper form to digital form.  There are 

two ways to do so; the first one is to convert 

map into a raster which is an image consists 

of pixels produced by scanning, the second is 

a vector which is done either by using a 

Digitizer, or by using certain software such as 

AutoCAD. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء 
،الفلسطيني  

 8002 

PCBS,2004 

المعلومات الجغرافية نظم 3141414 الخرائط 31  Geographic 

Information System 

(GIS) 

هو نظام يقـوم بـإدارة وتحليـل البيانـات ويعتمـد علـى مجمـع مـن 
ويمكـــن أن يكـــون هـــذا المجمـــع عبـــارة عـــن . البيانـــات الخاصـــة

يرتبط بها معلومات نوعية وصفية لمنـاطق تـم تخزينهـا خريطة 
علــى هيئــة خطــوط أو نقـــط أو مســاحات وذلــ  علــى ا ســـاس 
ارتجــاهي، أو أن يكــون المجمــع صــورة أو مرئيــة حيــت تكــون 
البيانـــــات كميـــــة وصـــــفية تـــــرتبط بشـــــبكة مربعـــــات وذلـــــ  علـــــى 

وتعرف أيضا  باسـم القاعـدة الجيوةرافيـة أو . ا ساس المساحي
أيضــــا  عمليــــة الترميــــز  فلمعلومــــات ذو الترميــــز وتعــــر نظــــام ا

 .الجغرافي باسم التمييز المكاني

A data handing and analysis system based on 

sets of data distributed spatially in two 

dimensions. The data sets may  be map 

oriented, when they comprise qualitative 

attributes of an area recorded as lines, points, 

and areas often in vector format, or image 

oriented, when the data are quantitative 

attributes referring to cells in a rectangular 

grid usually in raster tracts, and political and 

administrative districts Geocodes are also 

referred to as “location identifiers”. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء 
،الفلسطيني  

 8002 

PCBS,2004 
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 رمز الموضوع  رمز المجال
 المصطلح

بالعربيةالمصطلح   اسم باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية

 Administrative Divisions Terms مصطلحات التقسيمات اإلدارية                                 رمز الموضوع:5102

 تقسيمات 31
 إدارية

السكاني التجمع 3142411  Locality   مـن سـطح ا رض مأهولـة بالسـكان بشـكل ( مكان) مساحةهو
مـــن ( مكـــان) مســـاحةدائـــم ولهـــا ســـلطة إداريـــة رســـمية، أو أي 

ســطح ا رض مأهولــة بالســكان بشــكل دائــم ومنفصــلة جغرافيــا 
لهــــا  ولــــيسلهـــا ومعتــــرف بهــــا عرفيـــا   مجــــاورعـــن أي تجمــــع 

 .إدارية مستقلة سلطة

A permanently inhabited place, which has an 

independent municipal administration or a 

permanently inhabited, separated place not 

included within the formal boundaries of 

another locality and not have an independent 

administrative authority. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 إدارية

 The Expansion and جدار الضم والتوسع 3142414

Annexation Wall      

(in UN definition used 

“barrier”) 

هــــو عبــــارة عــــن سلســــلة معقــــدة مــــن جــــدران إســــمنتية، أســــال  
شائكة، أبراج مراقبة، خنـادق، طـرق التفافيـة وأسـيجة إلكترونيـة 

حركـــة وتنقــل الفلســطينيين ومركبـــاتهم تســتخدم ريقــاف وضــبط 
 في الضفة الغربية والقدس الشرقية

A complex series of concrete walls, 

electronic fences, observations towers, 

trenches, patrol roads, and razor wire used to 

block or control the movement of Palestinian 

pedestrians and vehicles in the West Bank 

and East Jerusalem. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 
،الفلسطيني  
8008 

PCBS,2002 

 تقسيمات 31
 ادارية

 South of the West جنوب الضفة الغربية 3142415

Bank 
 .والخليل ،تشمل محافظتي بيت لحم

 
Bethlehem and Hebron governorates. 

 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 ادارية

هــو جميــع التجمعــات التــي لــم يــتم فصــلها تمامــا عــن فلســطين  Outside the Wall خارج الجدار 3142413
التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أي تلــ  التجمعــات التــي 
ـــــم فصـــــلها عـــــن تجمعـــــات أخـــــرى  بقيـــــت خـــــارج الجـــــدار وان ت

 .مجاورة، أو صودرت أراضيها

Includes all the localities located outside the 

wall. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
،الفلسطيني  

8008 

PCBS,2002 

 تقسيمات 31
 ادارية

ـــــاء الجـــــدار  Inside the Wall داخل الجدار 3142411 هـــــو جميـــــع التجمعـــــات التـــــي أصـــــبحت نتيجـــــة بن
وبـين الخـط ا خضـر مـن جهـة محصورة بين الجدار من جهة 

 .أخرى

Includes all the localities located between the 

green line and the wall. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
،الفلسطيني  
8008 

PCBS,2002 

 تقسيمات 31
 ادارية

 North of the West شمال الضفة الغربية 3142412

Bank 
، وسـلفيت، وقلقيليـة تشـمل محافظـات جنـين، وطـولكرم، ونـابلس،

 .طوباسو 
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, and 

Tubas governorates. 

 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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 رمز الموضوع  رمز المجال
 المصطلح

بالعربيةالمصطلح   اسم باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية
 تقسيمات 31

 ادارية
الــذي ضــمته إســـرائيل  القــدس تشــمل ذلــ  الجــزء مــن محافظـــة J1   Jerusalem J1القدس  3142416

 وتضـــم .7711عنــوة بعيـــد احتاللهـــا للضـــفة الغربيـــة فـــي عـــام 
بيــت حنينــا، مخــيم شــعفاط، شــعفاط، )تجمعــات     J1منطقــة

الشــي  جــرات، وادي ) وتشــمل "بيــت المقـدس"العيسـوية، القــدس 
ـــــــاب الســـــــاهرة، الصـــــــوانة، الطـــــــور، الشـــــــيات، راس  الجـــــــوز، ب

السواحرة الغربية، بيت  ، سلوان، الثوري، جبل المكبر،(العامود
 (.كفرعقب، صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا

Includes that part of Jerusalem which was 

annexed forcefully by Israel following its 

occupation of the West Bank in 1967. This 

part includes the following localities: (Beit 

Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’ 

Isawiya, Jerusalem “Al-Quds”(Sheikh Jarrah, 

Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, 

At-Tur, Ash-Shayyah, Ras Al-Amud), 

Silwan, Ath-Thuri, Jabal Al-Mukabbir, As-

Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, 

Sur Baher, and Um Tuba, Kufr A’qab). 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 ادارية

رافات، )تجمعات   J2منطقة  وتضم محافظة القدس،باقي  J2   Jerusalem J2القدس  3142412
مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، 
جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير 

أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، خرائب  نباال، بيت إجزا، القبيبة، 
، قطنة، بيت سوري ، بيت اكسا، عناتا، البلدحزما، بيت حنينا 

عرب ، الزعيم، العيزرية، أبو ديس،  تجمع بدويالكعابنة 
 (.، الشي  سعد، السواحرة الشرقية الجهالين

Includes the Remaining parts of Jerusalem 

governorate, namely: Rafat, Mikhmas, 

Qalandya Camp, the Bedouin Community-

Jaba’(Tajammu' Badawi), Qalandya, Beit 

Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, Al-

Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir 

Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Kharayib Um 

Al-Lahem, Biddu, An-Nabi Samwil, Hizma, 

Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit Surik, 

Beit Iksa, A’nata, Alka'abina (Tajammu' 

Badawi), Az Za'yyem, Al-Sawahira Al- 

Sharqiya, Ash-Sheikh Sa’d, Arab al Jahalin. 

Al-Eizariya, Abu Dis. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 ادارية

 ،ةـــزة، وشـــمال ةـــزة، وديـــر الـــبلح، وخـــانيونس شـــمل محافظـــاتي Gaza Strip قطا  ةزة 3142410
 .ورفح

North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan 

Yunis and Rafah governorates. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 إدارية

محافظـة  71وتشـمل ا راضـي الفلسـطينية  إداريـة، منطقةهي  Governorate المحافظة 3142411
. 7771عـــام  نهايـــةحســـب التقســـيمات ارداريـــة المعتمـــدة فـــي 

 .وتضم كل محافظة عدة تجمعات

Governorates were defined according to the 

official administrative division of the 

Palestinian Territory for the end of 1997. 

There are (16) governorates, and each 

governorate consists of Number of localities. 

لمركزي ا الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 إدارية

 إلـىالفلسطينية  ا راضي هي تقسيم اردارية التقسيمات حسب Region المنطقة 3142441
وقطـــا  ةـــزة وتضـــم  الغربيـــةن همـــا الضـــفة جغـــرافيتيمنطقتـــين 

 2قطـــــــا  ةـــــــزة فيضـــــــم  أمـــــــامحافظـــــــة  77الضـــــــفة الغربيـــــــة 
 .محافظات

According to current administrative divisions, 

the Palestinian Territory were divided into 

two geographic regions (areas): The West 

Bank and Gaza Strip. The West Bank was 

divided into 11 Governorates while Gaza 

Strip was divided into 5 Governorates. 

المركزي  الجهاز
صاء لإلح
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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 رمز الموضوع  رمز المجال
 المصطلح

بالعربيةالمصطلح   اسم باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية
 تقسيمات 31

 إدارية
المنطقـــــة الجغرافيـــــة المحـــــددة علـــــى الخـــــرائط، والتـــــي تـــــم هـــــي  The enumeration area منطقة العد 3142441

ــــى الطبيعــــة ، ويجــــب أن تكــــون حــــدودها واضــــحة تحديــــدها عل
شـــوار ، طـــرق، ممـــرات رجليـــه، أســـوار، منطقـــة )المعـــالم مثـــل 

ســــكاني  وقــــد تكـــون جــــزءا  مــــن تجمــــع( طبيعيـــة، حــــدود إداريــــة
تجمــع صــغير مهمــا ) كبيــر، وقــد تكــون قريــة صــغيرة بأكملهــا 

و ةــراض التعــداد تــم تقســيم (.  كـان عــدد الوحــدات الســكنية بـه
كـل تجمــع سـكاني إلــى عـدة منــاطق عـد، وتــم توقيـع حــدود كــل 

 :منطقة عد على الخرائط مع مراعاة ا تي
 .وحدة سكنية 421شمول منطقة العد على حوالي  .4
 –جبل  –إحاطة كل منطقة بفواصل طبيعية طريق  .5

 .فضاء لتسهيل التعرف الميداني

إعداد مناطق العد داخل كل تجمع سكني على حدة، مع  .3
مالحظة الحدود اردارية لها، بمعنى أنه لو كانت هنا  
تجمعات أو أجزاء من تجمعات يقل عدد الوحدات 

د وحدة سكنية فتحدد كمنطقة ع 421السكنية فيها عن 
  .مستقلة

أعطيت مناطق عد كل تجمع أرقام متسلسلة مستقلة تبدأ  .1
 (.114)من رقم 

Is a specified geographical area  on maps, 

which have been identified on reality with  

clear borders   such as (streets, roads, 

Pedestrians lanes, walls, natural area, 

administrative boundaries) and it may be a 

part of  a large community , or a small whole  

village (small community regardless of  the 

number of housing units). For census 

purposes,  each community had been divided 

into several enumeration areas  and each 

enumeration area region was located  on the 

maps by taking the following into account: 

1. The Coverage of  enumeration area on 

about 150 housing units. 

2. Circling  each area by natural  

separations as of  - a mount -  vacant 

space to facilitate its identification. 

3. Bordering of  each enumeration areas 

within each residential community  as 

an independent area  by noting 

administrative borders, in the sense that 

if there are communities or parts of 

communities with fewer housing units 

for 150 housing units, they  are defined 

as  independent unit as an enumeration 

areas  

4. Providing  each enumeration area  with 

an  independent serial number starting  

with number (001) 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 31
 ادارية

 Middle of the West وسط الضفة الغربية 3142442

Bank 
-Ramallah and Al-Bireh, Jericho and Al .والقدس، وا ةوار وأريحا ،رام اهلل والبيرة اتتشمل محافظ

Aghwar, and Jerusalem governorates 

 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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6.4 Census and Central Registers Terms 4..  التعداد والسجالت المركزيةمصطلحات   

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Central Registers Terms 0153: رمز الموضوع مصطلحات السجالت المركزية

 السجالت 32
 المركزية

التسجيل المدني  3241411
 الكامل

Complete Civil 

Registration 
عندما تكون كـل واقعـة حيويـة حـدثت لكـل فـرد مـن السـكان فـي بلـد 

خــالل فتــرة زمنيــة محــددة قــد ســجلت فــي ( أو منطقــة معينــة)معــين 
نظـــام التســـجيل المـــدني، أي أن تكـــون لهـــا صـــحيفة تســـجيل لواقـــع 

فــــي  411وبــــذل  يكــــون النظـــام قــــد حقــــق التغطيـــة بنســــبة  .حيويـــة
 ".خطأ التغطية" واي انحراف عن التغطية الكاملة يقيسه . المائة

When every vital event that has occurred 

to the members of the population of a 

particular country (or area), within a 

specified period, has been registered in the 

civil registration system, i.e., has a vital 

registration record. Thus the system has 

attained 100 per cent coverage. Any 

deviation from complete coverage is 

measured by “coverage error”. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، ات الحيويةاالحصاء

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 32
 المركزية

 تسجيل مصجل 3241414
 

Delayed 

Registration 
تسجيل واقعة حيوية بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في القوانين 

بمــا فــي ذلــ  فتــرة ســمات، اذا كــان )أو القواعــد او اللــوائح الســارية 
والتسجيل المتأخر هو تسجيل واقعة حيويـة بعـد (. منصوج عليها

انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة ولكــن خــالل فتــرة ســمات منصــوج 
أن فتــرة الســمات تعتبــر عــادة ســنة واحــدة بعــد وبــالنظر الــى . عليهــا

حــدوت الواقعــة الحيويــة فــان التســجيل المصجــل يعتبــر عــادة تســجيل 
 .  واقعة حيوية بعد سنة، او اكثر، من حدوت الواقعة الحيوية

The registration of a vital event after the 

prescribed period denoted in existing laws, 

rules or regulations (including any grace 

period, if one is specified). A late 

registration is the registration of a vital 

event after the prescribed time period but 

within a specified grace period. Since the 

grace period is usually considered to be 

one year following the vital event, delayed 

registration is usually considered the 

registration of a vital event one year or 

more after the vital event has occurred. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 32
 المركزية

 تسجيل مدني متأخر 3241412
 

 Late Civil 

Registration 
هــو تســجيل واقعــة حيويــة بعــد الفتــرة الزمنيــة المحــددة قانونــا ولكــن 

وفتــرة الســمات تعتبــر عــادة ســنة واحــدة .  ةخــالل فتــرة ســمات محــدد
 .الواقعة الحيويةبعد حدوت 

A late civil registration is the registration 

of a vital event after the legally specified 

time period but within a specified grace 

period. The grace period is usually 

considered to be one year following the 

vital event. 

 

 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 32
 المركزية

السكان  سجل 3241413  Population Register بكـل فـرد مـن  هو آلية التسجيل المستمر لمعلومات منتقاة تتعلـق
السكان المقيمين لبلد ما او منطقة ما معينة، وهو ما يجعل مـن 
الممكـــــــــن تحديـــــــــد معلومـــــــــات مســـــــــتكملة عـــــــــن عـــــــــدد الســـــــــكان 

 .وخصائصهم في اي وقت معين

A mechanism for the continuous recording 

of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a 

country or area, making it possible to 

determine up-to-date information about the 

size and characteristics of the population at 

selected points in time. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Ststistics System 

Revision 2 

2001 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 السجالت 32
 المركزية

ملـــف لصـــفائح منفصـــلة أو دفتـــر أو ملـــف الكترونـــي أو أي ملـــف  Civil Register السجل المدني 3241411
رسمي اخر مخصج، وفقا الجراءات محددة، للتسجيل الدائم لكل 
نـــو  مــــن الواقعـــات الحيويــــة للبيانـــات المرتبطــــة بهـــا والتــــي تحــــدت 

إقلـيم، مقاطعـة، بلديـة، ابرشـية، ) لسكان منطقة محددة تحديدا دقيقا  
 (.الى اخره

Loose-leaf file, ledger book, electronic file 

or any other official file set up for the 

permanent recording, in accordance with 

established procedures, of each type of 

vital event and its associated data 

occurring to the population of a well 

defined area (a county, district, 

municipality, parish etc.). 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 
 السجالت 32

 المركزية
التسجيل المدني نظام 3241415  Civil Registration 

System 
الظروف المصسسية والقانونية والتقنية التي تحددها الحكومة الجراء 
التســجيل المــدني بطريقــة تقنيــة وســليمة ومنســقة وموحــدة فــي جميــع 

 .انحاء البلد، مع مراعاة الظروف الثقافية واالجتماعية للبلد
 

The institutional, legal and technical 

settings established by government to 

conduct civil registration in a technical, 

sound, coordinated and standardized 

manner throughout the country, taking into 

account cultural and social circumstances 

particular to the country. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 
 السجالت 32

 المركزية
نظام االحصاءات  3241416

 الحيوية
Vital Statistical 

System 
التســـجيل العمليــة الكاملــة التــي تشــمل جمــع معلومــات عــن طريــق 

المدني أو العد، بشأن تكرار حدوت واقعات حيوية معينـة ومعرفـة، 
وبشــــــأن الخصــــــائج ذات الصــــــلة للواقعــــــات نفســــــها و للشــــــخج 
المعنــي، او االشــخاج المعنيــين، وتجميــع هــذه البيانــات وتجهيزهــا 

   .وتحليلها وتقييمها وعرضها ونشرها في شكل احصائي

The total process of collecting information 

by civil registration or enumeration on the 

frequency of occurrence of specified and 

defined vital events as well as relevant 

characteristics of the events themselves 

and of the person or persons concerned, 

and of compiling, processing, analysing, 

evaluating, presenting and disseminating 

these data in statistical form.  

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 32
 المركزية

ارحصائية  الوحدة 3241412
 في رخج ا بنية

Statistical Unit In 

Buildings Licenses 
المعتمــدة فـــي رخـــج ا بنيــة هـــي رخصـــة  ارحصـــائية الوحـــدةهــي 

لهـا، وتعتبـر الجهـات  المانحـةالبناء الصادرة مـن الجهـات الرسـمية 
يـتم  التـيالتي تصدر رخج ا بنية هي مصادر البيانـات الرسـمية 

 .الحصول منها على البيانات المطلوبة

The license issued by any authorized 

authority. The issuing authorities are the 

reporting units for this administrative 

records statistics. 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني،

5111 

PCBS,2000 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Census Terms 5351: رمز الموضوع مصطلحات التعداد

هو العملية الكلية لجمـع ومعالجـة وتقيـيم وتحليـل ونشـر، وتـوفير  Population Census تعداد السكان 3245410 التعداد 35
البيانات ارحصـائية حسـب الخصـائج الديمغرافيـة واالقتصـادية 
واالجتماعيــة ذات العالقــة فــي وقــت محــدد، ولجميــع ا شــخاج 

 .داخل الدولة أو داخل حدود واضحة لجزء منها

The total process of collecting, compiling, 

evaluating, analysing and publishing or 

otherwise disseminating demographic, 

economic  and social data pertaining at a 

specific time, to all persons in a country or 

in a well delimited part of a country. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from  PCBS 

النظري العد 3215101 التعداد 35  De-jure ا فــراد حسـب مكــان ارقامـة المعتـادة بغــض النظـر عــن  عـد هـو
 .الزمني ارسنادمكان التواجد في لحظة 

The enumeration of individuals according 

to their usual place of residence, regardless 

of their existence at the census reference 

date. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 

الواقعي العد 3215102 التعداد 35  De-facto جميــع ا شــخاج المتواجــدين فعليــا فــي مكــان العــد فــي  عــد هــو
عن مكـامن ارقامـة المعتـادة  النظرلحظة ارسناد الزمني بغض 

لحظـة  فـيويكون ا ساس هو عد ا فراد حسـب مكـان تواجـدهم 
 .ارسناد الزمني

Based on the enumeration of individuals 

according to their existence in the area of 

enumeration at census reference date, 

regardless of their usual place of residence. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الفتـــــرة الزمنيــــــة بـــــين بــــــدء العمــــــل الميـــــداني، واســــــتكمال جميــــــع  Enumeration period فترة العد 3245413 التعداد 35
 .االستبيانات

It refers to the span of time in between the 

commencement of the fieldwork and the 

completion of all questionnaires. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد، وعادة ما تكون  Reference Date لحظة ارسناد الزمني 3245414 التعداد 35
منتصف ليلة معينة، بحيت تسند معظم نتائب التعداد إلى تل  

 .الليلة
 

This refers to the moment on which the 

census data are based. Normally, it refers 

to midnight of the day preceding the 

reference period. Thus, the findings of the 

census relate to that night 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 

نسمة أو أكثر، وجميع  410111هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه  Urban الحضر 3245415 التعداد 35
مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميـع التجمعـات 

نسمة شريطة  10111 –  10111التي يبلغ عدد سكانها ما بين 
    :أن يتـوفر فيهــا أربعــة عناصــر مـن العناصــر التاليــة علــى ا قــل

شــبكة كهربـــاء عامـــة وشــبكة ميـــاه عامـــة ومكتــب بريـــد ومركـــز ) 
صــحي بــدوام كامــل لطبيــب طيلــة أيــام ا ســبو  ومدرســة ثانويــة 

 .(تمنح شهادة الثانوية العامة

Any locality whose population amounts to 

10,000 persons or more. This applies to all 

governorates/districts centers regardless of 

their size. Besides, it refers to all localities 

whose populations vary from 4,000 to 

9,999 persons provided they have, at least, 

four of the following elements: public 

electricity network, public water network, 

post office, health center with a full – time 

physician and a school offering a general 

secondary education certificate. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
7771 

National Committee, 

headed by the PCBS, 

1996 

 

نسـمة، وكـل تجمـع  10111وهو كل تجمع يقل عدد سـكانه عـن  Rural الريف 3245416 التعداد 35
ــــغ عــــدد ســــكانه مــــا بــــين  نســــمة  دون أن   10111 -10111يبل

 .تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعاله

Any locality whose population is less than 

4,000 persons or whose population varies 

from 4,000 to 9,999 persons but lacking 

four of the aforementioned elements. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
7771 

National Committee, 

headed by the PCBS, 

1996 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

وهــو كافــة التجمعــات التــي يطلــق عليهــا اســم مخــيم، ويــدار مــن  Camp المخيم 3215107 التعداد 35
 .قبل وكالة الغوت الدولية

It refers to any locality referred to as a 

refugee camp and administered by the 

United Nations Refugees and Work 

Agency in the Near East (U.N.R.W.A.).  

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
7771 

National Committee, 

headed by the PCBS, 

1996 

 

 



 

 

 

1.6 Martyrs and Detainees Terms 1.6  األسرى والشهداءمصطلحات   

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Martyrs and Detainees Terms 1110: رمز الموضوع مصطلحات األسرى والشهداء

ا سرى  11
 والشهداء

هــــــم ا شــــــخاج الــــــذين ألقــــــي بهــــــم فــــــي الســــــجون والمعــــــتقالت  Detainees  ا سرى 1141411
ارســــرائيلية لفتــــرات زمنيــــة مختلفــــة بســــبب دفــــاعهم عــــن وطــــنهم 

ـــــل االعتقـــــال  ،ويكـــــون بطـــــرق مختلفـــــة ،وكـــــرامتهم ارنســـــانية مث
أو االعتقال بوضع الحـواجز العسـكرية علـى الطـرق، أو  ،البيتي

أثناء دخولهم أو مغادرتهم الوطن عبر المعـابر المختلفـة وةيرهـا 
 .من الطرق

The persons detained in Israeli prisons and 

detention centers for different temporal 

periods as a result of defending their 

homeland and human dignity. Detention 

takes different forms including house 

arrest (compulsory stay at home); area 

closure by military checkpoints on the 

roads; or arresting people while entering or 

leaving their homeland at different 

crossing points, passages, etc. 

الجهاز المركزي 
، لإلحصاء الفلسطيني

8072 

PCBS, 2013 

ا سرى  11
 والشهداء

هـــم ا شـــخاج الـــذين قضـــوا فـــي ســـبيل الـــدين والـــوطن والشـــرف  Martyrs الشهداء 1141414
أيـــدي االحـــتالل وأحالفـــه، ســـواء كـــان عـــن طريـــق إطـــالق  علـــى

النـــــــار أو نتيجـــــــة الخنـــــــق أو التعـــــــذيب أو الـــــــدهس المتعمـــــــد أو 
 .استخدام ا الت الحادة، وةيرها من الطرق

The persons killed for the sake of religion, 

homeland and honor by the Israeli 

occupation forces and their allies, whether 

by fire shooting, strangulation and 

choking, or running over by vehicles; use 

of sharp tools, etc. 

الجهاز المركزي 
، لإلحصاء الفلسطيني

8072 

PCBS, 2013 
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Preface 
 
Since its establishment on 1993, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) used to 

document all its activities and outputs in an organized manner.  For example, the PCBS 

prepared manuals and guidelines for the project cycle, dissemination, prepared data for public 

use, annual planning, statistical indicators manual, and many other manuals. The work on this 

glossary started since 1999, where at that time a first draft of the glossary was prepared to be 

used internally in PCBS.  In 2005, the PCBS decided to prepare a new version of the Glossary 

to be distributed widely at all statistical units in the ministries and governmental institutions to 

insure a unified use of the statistical glossaries by all producers of statistics.  

 

The Glossary is bilingual (Arabic/ English), and is available in both hard and soft copies, the 

soft copy enables users to use the Glossary dynamically, since we are providing it on the 

PCBS web site (http://www.pcbs.gov.ps). 

 

By using this glossary, we ensure using the same terms and concepts in the PCBS 

publications regardless of the department produced the publication.  Furthermore, by 

distributing the glossary at the statistical units in the governmental institutions and using it 

properly from these units we guarantee  unified definitions and Terms at the national level.  
 
Finally, this Glossary is a further step towards institutionalizing the Palestinian National 

Statistical System on the way of implementing professional ethics of the official statistical 

work in Palestine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ola Awad  

President                                                                April, 2015 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table of Contents 
 

 

Chapter Number                               Subject                              Page 

 Preface  
Chapter One: Introduction                                                                                        [11] 

Chapter Two: Evolution of Glossary [13] 

 Unifying concepts [13] 

 Abbreviations [15] 

Chapter Three: How to use this Glossary [17] 

 References [19] 

Chapter Four: Glossary of Statistical Terms [21] 

 4.1 Sampling,  Standards and Quality terms [21] 

 - Sampling Terms [21] 

 - Standards Terms [26] 

 - Quality Terms [30] 

 4.2 Economics Terms [35] 
             - National Accounts Terms [35] 

             - Balance of Payments Terms [51] 
             - Foreign Trade Terms  [62] 
             - Price Indices Terms [61] 

             - Establishment and construction’s Terms [75] 

             - Transportation Terms [85] 
             - Telecommunications Terms [86] 
 4.3 Geographical and Environment Terms [81] 

             - Tourism Terms [81] 
             - Housing and Housing Conditions Terms [90] 
             - Environment  Terms [102] 
             - Water Terms [123] 
             - Energy Terms [122] 
             - Land use Terms  [135] 
             - Agriculture Terms [143] 
 4.4 Population and Social  Terms [176] 

 - Population Terms [171] 
 - Work Terms [182] 
 - Science and Technology terms [192] 
 - Living Standards Terms [201] 
 - Education and Culture Terms [200] 
 - Health Terms [254] 
 - Security and Justice Terms [236] 
 - Gender Terms [241] 
 - Child Terms [261] 
 - Governance and Democracy Terms [264] 
 4.5 Administrative Portion and Maps Terms [245] 

 - Maps Terms [265] 
 - Administrative Divisions Terms         [263] 



 

 

 

Chapter Number                               Subject                              Page 

 4.6 Census and Central Registers Terms [264] 
 -  Central Registers Terms [266] 
 -  Census Terms [260] 
 4.7 Martyrs and Detainees Terms [224] 

 - Martyrs and Detainees Terms                         [224] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

524 

 

Chapter One 

 

Introduction 
 

As a result of the increasing role of statistics in all areas and in view of the great importance occupied 

by statistical research, it was felt that the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), has to work 

on a manual includes all the statistical terms and concepts used in the various statistical activities.  So 

that access to these terms and concepts of all workers in the field of statistical field, researchers and 

others interested in, must be easily. 

 

The production of reliable statistics locally and globally requires a wide range of basic information 

about the produced statistics, as well as adequate data on the subjects described by these statistics, the 

standardized glossary is an essential component of this information which named "Metadata", so the 

standardization of these concepts as the case with the methodologies and classifications used in 

implementation of surveys and studies is a prerequisite for the standardization of the statistical 

production and raise the level of it’s reliability. 

 

The importance of this Glossary that the comparisons on indicators of scientific phenomena are 

necessary for policy formulation by decision makers at all levels in our life, whether these comparisons 

over time as in time series, or comparisons between the different regions locally and nations globally.  

It is difficult to make these scientific  comparisons if there is no standardization of the concepts used 

during the conduction of surveys and statistical studies. 

 

The “Glossary of Statistical Terms Used in PCBS” provides this possibility for comparisons in-house 

first, by standardizing locally all statistical terms through formal adoption and distribution to all 

statistical units in ministries and agencies concerned with producing statistical figure in Palestine.  

Secondly, at the external level, where all the terms and terms contained therein has been to ensure 

consistency and compatibility with international sources approved by the competent bodies, so the 

glossary will contribute effectively to allow for comparative studies and gives the statistical Palestinian 

figure more credibility worldwide. 
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Chapter Two 

 

Evolution of Glossary 
 

The preparation of the first version of this Glossary (it was named Guide of terms and statistical 

concepts used at PCBS) was in the month of February of the year 1999 . All the terms in it has been 

compiled with the help of statisticians who prepare statistical reports , and they have adopted 

definitions based on scientific grounds and by source definition. Because of  adding a lot of terms and 

modifying some of them, it was necessary for the terms to be updated, as well as to develop some 

definitions to be consistent with those used internationally whenever possible. In 2007, the second 

edition of the dictionary , which has been reviewed and all the terms and concepts compiled  that were 

used at PCBS in the period between the two versions.  This work was done by a work team composed 

of various directorates at PCBS.  

The third edition of this dictionary in 2009 after in-depth study of the content and returning to the 

terms of reference and international standards. some terms have been added that have entered for use 

after the release of the second edition in 2007. In 2010 entered the Glossary for the first time, some 

topics such as quality , methodologies and standards. In the fifth edition in 2011 new topics have been 

added include the subject of the child , governance and democracy. These terms in these areas were 

added to make it easier for the user to understand the contexts and dimensions of official statistical 

data and the related metadata.  
After the year of 2011 there were working on the development of the Glossary in setting the terms in 

specific topics, in dealing with the repeated terms in several topics and to ensure validity and 

consistency of definition in both languages. In the edition of 2013 there were clarification of the source 

of the definition of the term as international source in its details or international source adapted by the 

Central Bureau of Statistics, or a term its source from Palestinian Central Bureau of Statistics by 

clarifying the start year of use at PCBS. In the edition of 2014 there were working on routine updates 

on the terms of where to add, delete or  modify and adding main topic with the name “Martyrs and 

Detainees” Terms 

 

This current edition in 2015 is issued in line with the policy of PCBS as commitment to update the 

statistical manuals on continuous basis to ensure consistency with international standards . This edition 

contained simple updates on terms as adding, and modifying the term. 

 

Unifying concepts 

In line with the continuous development in the area of statistical knowledge and to keep up with the 

horizontal and vertical expansion in this area, the Palestinian Central Bureau of Statistics reviewed all 

of the glossary terms to make sure they are consistent with international standards before the sixth 

edition of the Glossary was issued in 2012.  

Within The report and recommendations of the third meeting of the working group on unifying 

methodologies , concepts and classifications used in censuses and household surveys and population 

records that was held at the headquarters of the General Secretariat of the Arab League during the 

period of 23-25/10/2007, the participants recommended the need to unify the methodologies, concepts 

and statistical classifications internally on the scope of the state itself, as well as standardization at the 

level of Arab world on the access road to be consistent with international standards statistically . 

  

It was also recommended by the assessment mission, a subsidiary of the main funding for PCBS 

(CFG) after the visit to the institutions involved in the statistics production in Palestine, the 

recommendation was the necessity to unify the concepts, terms and statistical classifications in the 

Palestinian territories in order to produce the number of statistical quality and high credibility and 

based on uniform standards, which is the basis for any development plans based on scientific 

approaches . 
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In the eighth meeting of the Consultative Council which was held on 30/10/2008 at PCBS and headed 

by Prime Minister Dr. Salam Fayyad, there  was another step that promoted the orientation to 

standardize concepts and terms in the Palestinian territories, and the  recommendation was also the 

necessity to unify the concepts and standards used at PCBS and to be generalized to the various parties 

related to the production and use of statistical figure in the state of Palestine . 

 

The endeavours and efforts were culminated by a resolution from the Council of Ministers on 

11/06/2009 in which was the necessity to generalise and to unify the statistical manuals and statistical 

classifications in the Palestinian territories. The Council endorsed the standardization of terms, 

concepts and statistical classifications in institutions that produce statistical figures in the Palestinian 

territories which are provided by the Palestinian Central Bureau of Statistics.  The Classification 

Manuals include occupational classification, classification of economic activity, classification of 

Foreign Trade (HS) , a glossary of statistical terms used at Palestinian Central Bureau of Statistics. The 

decision was modified after that through 2013 to be renewed to emphasis on the need for the 

commitment of the ministries and national institutions that are related to the use and / or production of 

statistical figures on using the contents of the Glossary and its updates. 
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Abbreviations 
 

Institute Name Abbreviation 

Organization for Economic Co- operation and Development OECD 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO 

United Nations   UN 

The International Telecommunication Union  ITU 

System of National Accounts  SNA  

Palestinian Central Bureau of Statistics PCBS 

United Nations Statistics Division UNSD 

World Health Organization    WHO 

Economic Commission classification System for Europe  ECE 

International Labour Organization ILO 

United Nations/ World Tourism Organization UN/WTO 

International Monetary Fund IMF 
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Chapter Three 

 

How to Use this Glossary 

 
The Glossary is available as hardcopy and softcopy, the terms were distributed according to subject 

and area. The following table will help in how to deal with the Glossary. 

 

  Area Area code Subject Name 
Subject 

Code 

Sampling, Standards and Quality 

Terms  

01 Sampling 4141 

Standards  4142 
Quality  4151 

Economics Terms  

 

02 National Accounts  4241 

Balance of Payments  4242 

Foreign Trade  4251 

Price indices  4252 

Establishments and 

constructions 
4231 

Transportation  4232 
Telecommunications 4211 

Geographical and environmental 

Terms 

 

51 Tourism  5141 

Housing and housing 

conditions  
5142 

Environment  5151 

Water  5152 

Energy  5131 

Land use  5132 
Agriculture  5111 

Population and Social Terms  52 Population  5241 

Work  5242 

Science and 

Technology  
5251 

Living Standards 5252 

Education and Culture  5231 

Health  5232 

Security and justice  5211 

Gender 5212 
Child  5221 
Governance and 

democracy  
5222 

Administrative Portion and Maps 

Terms 

51 Maps  3141 

Administrative 

divisions  
3142 

Census and Central Registers Terms 52 Central Registers 3241 
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  Area Area code Subject Name 
Subject 

Code 

Census 3242 
Martyrs and Detainees Terms 61 Martyrs and Detainees 1141 
 

The term Code consists of 7 digits , representing the area with the first and the second digits, while 

third and fourth digits represent the topic within the area, and the last three digits indicate the serial 

number of the term. The Glossary has been  prepared to allow the addition of new topics within the 

area or new terms within the same subject. 

 

Example : 

The code (1010100) from left to right indicates to the area of Sampling ,standards and quality with the 

symbol (10) and the subject of the Sampling Code (1010), and the three digits from the right refers to 

the serial number of the term that start from (100) to refer to the term (1) in the subject which is the 

term (design effect) . Thus, the knowledge of the term code only gives information about the area and 

the subject of the order of the term and the term within the subject and thus within the Glossary . The 

terms also have been arranged alphabetically within each subject. 
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