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عال عوض

رئيس الجهاز

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

الجوانب ،وأخذ جانب التوثيق المهني للنشاطات التي يقوم بها حي از كبي ار فـي إجـراءات العمـل .فعلـى سـبيل المثـال تـم إعـداد
واعتماد دليل المباديء التوجيهية الدراة وتنفيذ مسح احصائي في الجهاز ،ودليل النشر ،ودليل تأهيـل البيانـات الخـام ،ودليـل
التخط ــيط الس ــنوي ،ودلي ــل المصشـ ـرات ارحص ــائية ،وةي ــر ذلـ ـ م ــن ا دل ــة .وكان ــت عملي ــة توثي ــق المف ــاهيم والمص ــطلحات
والمختصرات المستخدمة في الجهاز ضمن النشاطات التي قام الجهـاز بتخصـيج جـزء مـن جهـوده عليهـا منـذ عـام ،4111

حيــت تــم فــي ذلـ العــام إعــداد مســودة أولــى مــن دليــل المصــطلحات المســتخدمة فــي الجهــاز ليــتم اســتخدامها داخليــا مــن قبــل
الــدوائر ارحصــائية .ولكــن ومــع مــرور الوقــت وت ـراكم الخب ـرة لــدى الجهــاز أصــبح ال بــد مــن إعــداد معجــم معيــاري بالمفــاهيم
والمصطلحات المسـتخدمة فـي العمـل ارحصـائي الرسـمي الفلسـطيني ليـتم تعميمـه وطنيـا السـتخدامه مـن قبـل جميـع العـاملين
في مجـال ارحصـاءات الرسـمية ،سـواء فـي الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني أو العـاملين فـي الوحـدات ارحصـائية فـي
الو ازرات والمصسسات الحكومية ا خرى.
يحتــوي معجــم المصــطلحات ارحصــائية المســتخدمة فــي الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني علــى قائمــة كاملــة بجميــع
المصطلحات ارحصـائية التـي يـتم اسـتخدامها فـي الجهـاز فـي جميـع المجـاالت ارحصـائية ،ومـا يـرتبط بهـا مـن مصـطلحات
خاصــة بالعينــات والمعــايير والجــودة والخــرائط والتقســيمات ارداريــة .ومــن أجــل أن يك ــون الجهــد متك ــامال فقــد تــم تضــمين
المصطلحات المستخدمة باللغتين العربية وارنجليزية.

تأتي أهمية إعداد هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بـين
دفت ــي ك ارس ــة واح ــدة ،مم ــا يجع ــل م ــن الس ــهل التعام ــل م ــع ه ــذه المص ــطلحات ورقي ــا أو إلكتروني ــا ،ويض ــمن توحي ــد جمي ــع

المصــطلحات أينمــا وردت فــي نش ـرات الجهــاز ،إضــافة إلــى تعميمــه علــى الوحــدات ارحصــائية فــي الــو ازرات والمصسســات

الحكومية ا خرى الستخدام نفس المصطلحات حيثما تطلب ذل .
تم تصميم المعجم بأسلوب سهل االسـتخدام ،وتـم وضـع دليـل تعريفـي لكيفيـة اسـتخدامه تحـت عنـوان "آليـة التعامـل مـع معجـم
المصطلحات" .وضـمن سياسـة العمـل المتبعـة فـي الجهـاز لمواكبـة أحـدت التطـورات التكنولوجيـة ،فقـد تـم نشـر المعجـم علـى
الصفحة ارلكترونية للجهاز " ."http://www.pcbs.gov.ps

إننا نأمل من خالل إصدار هذا المعجم وتحديثه بشكل مسـتمر المسـاهمة بإضـافة خطـوة جديـدة نحـو النهـوض بارحصـاءات
الرسمية الفلسطينية وفقا حدت المعايير الدولية والمنسجمة مع أخالقيات الممارسات ارحصائية الجديدة.
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الفصل األول
مقدمة
نتيجـة لت ازيـد دور وأهميـة ارحصــاء فـي كافـة المجـاالت ونظـ ار للهميـة الكبيـرة التـي تحتلهــا الد ارسـات ارحصـائية ،فقـد ارتــأى
الجهـاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني العمـل علــى إعـداد معجـم يشــمل كافـة المصـطلحات والمفــاهيم ارحصـائية المســتخدمة

في نشاطاته ارحصائية المختلفة .بحيت يمكن الوصول إلى هذه المصطلحات والمفاهيم من قبل جميع العـاملين فـي مجـال
العمل ارحصائي والباحثين وةيرهم من المهتمين بسهولة ويسر.
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
م ــن ه ــذه المعلوم ــات والت ــي يطل ــق عليه ــا تس ــمية البيان ــات الوص ــفية ( ،)metadataل ــذل ف ــإن توحي ــدها أس ــوة بالتص ــنيفات
والمنهجيــات المتبعــة فــي تنفيــذ المســوت والد ارســات يعتبــر شــرط مســبق لتوحيــد معــايير إنتــاج الــرقم ارحصــائي ورفــع مســتوى
مصداقيته.
وتتضح أهمية هذا المعجم إذا علمنـا أن المقارنـات العلميـة حـول مصشـرات الظـواهر المختلفـة باتـت ضـرورية لرسـم السياسـات
من قبل متخذي القرار وعلى كافة ا صعدة في عصـرنا الحـالي ،سـواء كانـت هـذه المقارنـات عبـر الـزمن علـى شـكل سالسـل
زمنيــة ( ،)Time Seriesأو مقارنــات بــين المنــاطق داخليــا والــدول المختلفــة عالميــا .ويصــعب إج ـراء المقارنــات العلميــة
بنوعيهــا المــذكورين إذا ل ـم يــتم توحيــد المفــاهيم المســتخدمة خــالل عمليــات إج ـراء المســوت والد ارســات ارحصــائية ،وفــي نفــس
الوقت فإن توحيد هذه المصطلحات ضمن النظام ارحصـائي الـوطني يضـمن انسـياب البيانـات بـين مكونـات النظـام بسالسـة
وبطرق علمية ،وبذل تصـبح بيانـات السـجالت ارداريـة المجمعـة مـن المصسسـات ا خـرى ضـمن النظـام ارحصـائي الـوطني
متسقة وقابلة لالستخدام ا مثل في عملية إنتاج المصشرات ارحصائية.
ويــأتي هــذا المعجــم ليــوفر هــذه ارمكانيــة رج ـراء المقارنــات علــى صــعيد داخلــي أوال ،وذل ـ بتوحيــد المصــطلحات والمفــاهيم
ارحصائية محليا عن طريق اعتماده رسميا وتعميمه علـى كافـة الوحـدات ارحصـائية فـي الـو ازرات والجهـات المعنيـة المنتجـة
للرقم ارحصائي في فلسطين ،وعلى صعيد خارجي ثانيا ،حيت أن كافة المصطلحات والمفاهيم الواردة فيـه قـد تـم التأكـد مـن
انســجامها وتوافقهــا مــع المصــادر الدوليــة المعتمــدة مــن الجهــات ذات االختصــاج ،وبهــذا فــإن المعجــم سيســاهم بفعاليــة فــي

إتاحة المجال للدراسات المقارنة ويعطي الرقم ارحصائي الفلسطيني مصداقية أكبر عالميا.
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الفصل الثاني
تطور المعجم
تم إعداد أول نسخة مـن هـذا المعجـم (كـان يحمـل اسـم دليـل المصـطلحات والمفـاهيم ارحصـائية المسـتخدمة فـي الجهـاز) فـي
شهر شباط  /فبراير في العام  ،4111وقد تم تجميع كافة المصـطلحات بمسـاعدة ارحصـائيين الـذين يقومـون بإعـداد التقـارير
ارحصائية ،وتم اعتماد التعريفـات بنـاء علـى أسـس علميـة وحسـب مصـدر التعريـف .وبسـبب دخـول الكثيـر مـن المصـطلحات

وتعــديل بعضــها منــذ ذلـ الوقــت أصــبح ال بــد مــن تحــديت المعجــم ليواكــب مــا يســتجد ،وكــذل تطــوير بعــض التعريفــات حتــى
تنسجم مع تل المستخدمة دوليـا كلمـا أمكـن ذلـ  .وفـي عـام  1001تـم إصـدار الطبعـة الثانيـة مـن المعجـم ،حيـت تـم مراجعـة
وتجميــع كافــة المصــطلحات والمفــاهيم التــي تــم اســتخدامها فــي الجهــاز فــي الفتـرة الممتــدة بــين ارصــدارين وقــد شــار فــي هــذا
العمل فريق مكون من مختلف اردارات العامة في الجهاز.

صدرت الطبعة الثالثة من هذا المعجم عام  1001بعـد د ارسـة مستفيضـة للمحتـوى والعـودة للمرجعيـات والمعـايير الدوليـة ،وقـد
أضـيفت بعــض المصـطلحات التــي دخلـت لالســتخدام بعــد صـدور الطبعــة الثانيـة عــام  ،1001وفـي عــام  1040أدخلــت ول
م ـرة للمعجــم مواضــيع مثــل الجــودة والمنهجيــات والمعــايير .وفــي الطبعــة الخامســة لعــام  1044أضــيفت مواضــيع جديــدة مثــل
موضــو الطفــل ،وموضــو الحكــم والديمقراطيــة .حيــت أضــيفت المصــطلحات التــي تســتخدم فــي هــذه المجــاالت لتســهل علــى
المستخدم فهم السياقات وا بعاد المحددة للرقم ارحصائي الرسمي والبيانات الوصفية الخاصة بها.

خــالل الســنوات التاليــة تــم العمــل علــى تطــوير المعجــم مــن حيــت تســكين المصــطلحات فــي موضــوعات محــددة والتعامــل مــع
المصطلحات المكـررة تحـت عـدة مواضـيع والتأكـد مـن اتسـاقها بـاللغتين وصـحة تعريفهـا ،وفـي طبعـة عـام  1043تـم توضـيح

مصــدر تعريــف المصــطلح مــن حيــت كونــه مــن مصــدر دولــي بتفاصــيله ،أو مــن مصــدر دولــي بتصــرف الجهــاز المركــزي
لالحصاء الفلسطيني ،أو مصطلحات مصدرها الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بتوضيح سنة بدء استخدام المصطلح.
وتصــدر هــذه الطبعــة الحاليــة لعــام  1041انســجاما مــع سياســة الجهــاز الملتزمــة بتحــديت ا دلــة ارحصــائية بشــكل مســتمر
لضمان اتساقها بالمعايير الدولية ،واحتوت هذه الطبعة على تحديثات بسـيطة علـى المصـطلحات مـن حيـت اضـافة او حـذف
او تعديل على المصطلح واضافة عنوان رئيسي تحت مسمى ا سرى والشهداء.
توحيد المفاهيم

وتمشيا مع التطور المستمر في حقل المعرفة ارحصائية ومواكبة للتوسع ا فقي والرأسي في هذا المجال قام الجهاز المركزي

لإلحصــاء الفلســطيني ضــمن النســخة السادســة مــن المعجــم عــام  1041بمراجعــة كافــة مصــطلحات المعجــم وتــم التأكــد مــن
اتساقها مع المعايير الدولية.
ضمن تقرير وتوصيات االجتما

الثالت لفريق عمل توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات المستخدمة في التعدادات

والمسوت ا سرية والسجالت السكانية المنعقد في مقر ا مانة العامة بجامعة الدول العربية
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خالل الفترة من  2007/10/25-23أوصى المجتمعون بضرورة توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات ارحصائية داخليا
على نطاق الدولة نفسها وكذل توحيدها على صعيد عربي على طريق الوصول لالنسجام مع المعايير الدولية إحصائيا.
كما أوصت بعثة التقييم التابعة لمجموعة التمويل الرئيسـية للجهـاز ( )CFGبعـد زيارتهـا للمصسسـات العاملـة فـي مجـال إنتـاج
الرقم ارحصائي في فلسطين بضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات ارحصائية في ا راضي الفلسطينية ،بهدف
إنتــاج الــرقم ارحصــائي بجــودة ومصــداقية عاليــة والمرتكــز علــى معــايير موحــدة والــذي يعتبــر أســاس ي خطــط تنمويــة قائمــة

على مقاربات علمية.

وفــي االجتمــا الثــامن للمجلــس االستشــاري والــذي عقــد بتــاري  1000/40/30فــي مبنــى الجهــاز برئاســة دولــة رئــيس الــوزراء
الدكتور سالم فياض ،وكخطوة أخرى عززت التوجه لتوحيـد المفـاهيم والمصـطلحات فـي ا ارضـي الفلسـطينية أوصـى سـيادته
بضـرورة توحيــد المفـاهيم والمعــايير المتبعـة فــي الجهــاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني وتعميمهــا علـى الجهــات المختلفــة ذات
العالقة بإنتاج واستخدام الرقم ارحصائي في دولة فلسطين.

وقـد توجـت هـذه المسـاعي والجهـود بصـدور قـرار عـن مجلـس الـوزراء بتـاري

 1001/02/44بضـرورة تعمـيم وتوحيـد ا دلـة

والتصــنيفات ارحصــائية فــي ا ارضــي الفلســطينية حيــت صــادق المجل ـس علــى توحيــد المصــطلحات والمفــاهيم والتصــنيفات
ارحصائية فـي المصسسـات المنتجـة للـرقم ارحصـائي فـي ا ارضـي الفلسـطينية والمقدمـة مـن قبـل الجهـاز المركـزي لإلحصـاء

الفلسطيني ،والتي تشمل التصنيف المهني ،تصنيف النشاط االقتصادي ،تصنيف التجارة الخارجية (النظـام المنسـق) ،معجـم
المصطلحات ارحصائية المستخدمة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،وقد تم تعديل هذا القرار بعد ذل خالل عام
 1043لي ــتم التأكيـ ــد مجـ ــددا علـــى ض ــرورة التـ ـزام ال ــو ازرات والمصسس ــات الوطني ــة ذات العالق ــة باس ــتخدام و/أو إنتـــاج ال ـ ـرقم
ارحصائي بمحتويات المعجم وتحديثاته
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قائمة االختصارات
ورد في المعجم بعض االختصارات لمصادر المصطلحات وهي:

االختصار
OECD
UNESCO

اسم المصدر بالعربية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
منظمة ا مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

UN

ا مم المتحدة

ITU

االتحاد الدولي لالتصاالت

SNA

نظام الحسابات القومية

PCBS

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

UNSD

شعبة ارحصاء التابعة للمم المتحدة

WHO

منظمة الصحة العالمية

ECE

نظام تصنيف اللجنة االقتصادية وروبا

ILO

منظمة العمل الدولية

UN/WTO
IMF

االمم المتحدة /منظمة السياحة العالمية
صندوق النقد الدولي
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الفصل الثالث
آلية التعامل مع المعجم
يتــوفر معجــم المصــطلحات ورقيــا اوالكترونيــا ،وتــم توزيــع المصــطلحات حســب المجــال والموضــو  .والجــدول التــالي يســاعد
في كيفية التعامل مع المعجم.
المجال
مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة

رمز المجال
20

مصطلحات اقتصادية

23

مصطلحات جغرافية وبيئية

10

مصطلحات سكانية واجتماعية

13
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اسم الموضوع

رمز الموضوع

المعاينة

4040

المعايير

4045

الجودة

4010

الحسابات القومية

4540

ميزان المدفوعات

4545

التجارة الخارجية

4510

ا سعار وا رقام القياسية

4515

المنشآت

4530

النقل

4535

االتصاالت

4510

السياحة

1040

المسكن وظروف السكن

1045

البيئة

1010

المياه

1015

الطاقة

1030

استعماالت ا راضي

1035

الزراعة

1010

السكان

1540

العمل

1545

العلم والتكنولوجيا

1510

معايير المعيشة

1515

التعليم والثقافة

1530

الصحة

1535

ا من والعدالة

1510

المرأة والرجل

1515

الطفل

1550

الحكم والديمقراطية

1555

المجال
مصطلحات التقسيمات اإلدارية والخرائط

رمز المجال
50

مصطلحات التعداد والسجالت المركزية

53

مصطلحات األسرى والشهداء

40

اسم الموضوع

رمز الموضوع

الخرائط

3040

تقسيمات إدارية

3045

السجالت المركزية

3540

التعداد

3545

ا سرى والشهداء

1040

يتكون رمـز المصـطلح مـن  7خانـات ،تمثـل الخـانتين ا ولـى والثانيـة المجـال والخـانتين الثالثـة والرابعـة مخصصـتان للموضـو
داخــل المجــال ،والخانــات الــثالت ا خيـرة تشــير الــى الـرقم المتسلســل للمصــطلح ،وقــد تــم إعــداد المعجــم بصــورة تســمح بإضــافة
مواضيع جديدة داخل المجال أو مصطلحات جديدة داخل نفس الموضو .
مثال:

الرمز ( )4040400يشير من اليسار لليمين إلى مجال المعاينة والمعايير والجـودة الـذي رمـزه ( )40وموضـو المعاينـة حامـل
الرمــز ( )4040حيــت يتكــون مــن رمــز مجــال المعاينــة والمعــايير والجــودة ( )40ورمــز موضــو المعاينــة داخــل المجــال وهــو

( ،)40والخانات الثالثة من اليمين تشير الى الرقم المتسلسـل للمصـطلح حيـت تبـدأ بـالرقم ( )400لإلشـارة إلـى المصـطلح رقـم
( )4فــي الموضــو وهــو مصــطلح (أثــر التصــميم) .وبالتــالي فــإن مجــرد معرفــة رمــز المصــطلح يعطــي معلومــات عــن مجــال
وموضــو المصــطلح وترتيــب المصــطلح داخــل الموضــو وبالتــالي داخــل المعجــم .وأيضــا تــم ترتيــب المصــطلحات داخــل كــل
موضو أبجديا.
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المراجع
 .4ا مم المتحدة .4101 ،دليل عن المؤشرات االجتماعية نيويورك.

 .1ا مم المتحـدة .4100،تـدريب المسـتخدمين والمنتجـين علـى جمـع اإلحصـاءات والمؤشـرات المتعلقـة بـدور المـرةة فـي
التنمية.

 .3ا مم المتحدة .4110 ،دليل قواعد البيانات اإلحصائية الوطنية المتعلقة بالمرةة والتنمية .نيويورك.
 .1ا مم المتحدة .4110 ،دليل نظم وطرق اإلحصاءات الحيوية.

 .5ا مم المتحدة ،الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لغرب آسيا (األسكوا).

 .6المعهد العربي للتدريب والبحوت ارحصائية (بغداد) ،ةساليب المعاينة في ميدان التطبيق.1004 ،
 .1دائ ـرة ارحصــاء المركزيــة الفلســطينية ،شــباط  ،4111سلســلة نش ـرات دائ ـرة المنهجيــات والمعــايير نش ـرة رقــم ( ،)4دليــل
المؤشرات اإلحصائية الفلسطينية.

 .0دائ ـرة ارحصــاء المركزيــة الفلســطينية ،شــباط  ،4111سلســلة نش ـرات دائ ـرة المنهجيــات والمعــايير نش ـرة رقــم ( ،)1كتيــب
المصطلحات اإلحصائية والمختصرات المستخدمة في دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية.

 .1صندوق النقد الدولي ،دليل ميزان المدفوعات .الطبعة الخامسة .واشنطن .4113
40. Cochran , W.G ., Sampling Techniques, 3rd ed . Wiley, New York , 1977 .
11. ISO 9000/2005: Quality Management and Quality Assurance Vocabulary
42. Kish, Leisle, Survey Sampling, Wiley, New York, 1965.
13. OECD, GLOSSARY OF STATISTICAL TERMS, 2007.
14. Metadata Common Vocabulary, 2009.
15. TERMINOLOGY ON STATISTICAL METADATA, United Nations, Geneva, 2000.
16. UNESCO Gender Mainstreaming Implementation Framework-2003.
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10

رمز المجال

الموضوع

الفصل الرابع

Chapter Four

معجم المصطلحات اإلحصائية

Glossary of Statistical Terms

 2.4مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة

1.4 Sampling, Standards and Quality Terms

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات المعاينة
40

المعاينة

40

المعاينة

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

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.
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.

موسوعة طرق البحت المسحي

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

موسوعة طرق البحت المسحي

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

رمز الموضوع2020 :
4040400

أثر التصميم
)(DEFF

Design Effect

أخطاء الشمول

Coverage Error

Sampling Terms

قيمـة محســوبة مــن عينــة المسـح وهــي حاصــل قســمة
التبــاين للمتغيــر قيــد االهتمــام ضــمن تصــميم العينــة

الحـ ــالي علـ ــى التبـ ــاين فـ ــي حالـ ــه العينـ ــة العش ـ ـوائية
البسيطة لنفس حجم العينة .

4040401

المصدر باللغة اإلنجليزية

هــو تحيــز فــي القــيم االحصــائية الــذي يحــدت عنــدما
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

وينــتب بســبب نقــج الشــمول وزيــادة الشــمول حيــت

نقــج الشــمول يحــدت عنــدما يكــون هنــا عناصــر
في مجتمـع الهـدف تـم اسـتثناصها بينمـا زيـادة الشـمول
عن ــدما يك ــون هن ــا وح ــدات ت ــم اض ــافتها للمجتم ــع

بشكل خاطئ
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اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

المعاينة

4040402

إطار المعاينة

40

المعاينة

4040403

اعادة المقابلة

Re Interview

40

المعاينة

4040404

البيانات الوصفية

Paradata

40

المعاينة

4040405

التحيز

40

المعاينة

4040402

تصميم العينة

Sample Design

40

المعاينة

4040401

التباين

Variance

40

المعاينة

4040400

التوزيع ا مثل

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Sampling Frame

االطــار يتضــمن قائمــة بكــل الوحــدات المعروفــة فــي

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.

موسوعة طرق البحت المسحي

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

تــتم اعــادة المقابلــة عنــدما يــتم االتصــال بالمســتجيب

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.
Paradata, contains information
about the primary data collection
process (e.g., survey duration
,number of call backs).

موسوعة طرق البحت المسحي

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

موسوعة طرق البحت المسحي

Estimation Bias

تقدير التحيز او تحيز المعاينة هو الفرق بين القيمة

تصميم العينة هو االطار للعمـل او خارطـة الطريـق

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.
A sample design is the framework,
or road map, that serves as the
basis for the selection of a survey
sample

التب ــاين ه ــو عب ــارة ع ــن التش ــتت ب ــين مجموع ــة م ــن

Variance refers to the degree of
variability (dispersion) among a
collection of observations.

موسوعة طرق البحت المسحي

 Optimum Allocationمصـ ــطلح يش ـ ــير إل ـ ــى توزيـ ــع العين ـ ــة عل ـ ــى طبق ـ ــات

It refers to the distribution of the
sample across strata by strata size,
variance and cost.

كتاب أساليب المعاينة -

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Sampling
 TechniquesCochran, 1977

المجتمع في حالة المسح بالعينة يمثل االطار قائمـة

بكل مجتمع الهدف والذي سيتم سحب عينة منه .

اول مـ ـرة وي ــتم ذلـ ـ م ــن خ ــالل ش ــخج اخ ــر ةي ــر
الشخج الذي زار المستجيب في المرة االولـى ويـتم

استيفاء نفس االستمارة او جزء منها .

لعملية جمع

الباراداتــا تحتــوي علــى معلومــات حــول عمليــة جمــع
البيان ــات االساس ــية مث ــل (فتـ ـرة المس ــح ،ع ــدد مـ ـرات
الرجو لوحدة المعاينة .)...........،

البيانات(الباراداتا )

المتوقعة للتقدير والقيمة الحقيقية للمجتمع .

والتي يقوم عليها اساس اختيار عينة المسح.

المشاهدات.

التصميم حسب حجم الطبقة والتكلفة وتباينها.

11

– بول الفراكاس8002 ،

– بول الفراكاس8002 ،

– بول الفراكاس8002 ،

موسوعة طرق البحت المسحي
– بول الفراكاس8002 ،

موسوعة طرق البحت المسحي
– بول الفراكاس8002 ،

– بول الفراكاس8002 ،

كوكران7711 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

المعاينة

4040401

التوزيع المتساوي

40

المعاينة

4040440

التوزيع المتناسب مع

Proportional
Allocation

40

المعاينة

4040444

الخطأ المعياري

Standard Error

40

المعاينة

4040441

الخطأ النسبي

Relative Error

40

المعاينة

4040443

الخطأ الهامشي

Margin of Error

هو الخطأ المسموت به أثناء تقدير المصشر.

40

المعاينة

4040441

زيادة الشمول

Over-Coverage

خطأ ناتب عن تضمين العينة بعض العناصر ةير

40

المعاينة

4040445

الشمول (التغطية)

Coverage

بالعربية

الحجم

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Equal Allocation

مصـ ــطلح يش ـ ــير إل ـ ــى توزيـ ــع العين ـ ــة عل ـ ــى طبق ـ ــات

It refers to the distribution of the
sample across strata equality.

كتاب أساليب المعاينة -

مصـ ــطلح يش ـ ــير إل ـ ــى توزيـ ــع العين ـ ــة عل ـ ــى طبق ـ ــات
هو الجذر التربيعـي لتبـاين تقـدير المصشـر ،ويسـتخدم

It refers to the distribution of the
sample across strata by percentage
of strata size in population.
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.
It refers to the ratio between the
standard error and the estimate
value from the data.
It refers to the margin of error
when estimating the indicator.

كتاب أساليب المعاينة -

Sampling
 TechniquesCochran, 1977
Sampling
 TechniquesCochran, 1977
Sampling
 TechniquesCochran, 1977

كتاب أساليب المعاينة -

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.

Sampling
 TechniquesCochran, 1977
Sampling
 TechniquesCochran, 1977
UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

التصميم بالتساوي.

التصميم حسب نسبة الطبقة في المجتمع الكلي.

كمقيــاس الخــتالف التقــديرات مــن خــالل العينــة عــن

قيمة التقدير.

هو النسـبة بـين قيمـة الخطـأ المعيـاري وقيمـة التقـدير

نفسه.

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.

يشـ ــير مصـ ــطلح التغطيـ ــة أو الشـ ــمول إلـ ــى وصـ ــف
ا بعاد الرئيسية لعملية ترسيم ارحصاءات المنتجة،

مثل القطا الجغرافي ،والمصسساتي ،قطا ارنتاج،
القطـا االقتصــادي ،الصــناعي ،المهــن ،المعــامالت

وةيرهــا ،كمــا يشــير لإلســتثناءات وارســتبعادات ذات
الص ــلة ،مص ــطلح الش ــمول يص ــف مج ــال البيان ــات
المجمعة وليس خصائج المسح ارحصائي.
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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.

كوكران7711 ،
كوكران7711 ،

كتاب أساليب المعاينة -
كوكران7711 ،

كوكران7711 ،

كتاب أساليب المعاينة -
كوكران7711 ،
ا مم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية الشائعة،
8007

ا مم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية الشائعة،
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية

UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

المصدر باللغة اإلنجليزية
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

موسوعة طرق البحت المسحي

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.

هــو الدرجــة التــي يلمــس منهــا المســتجيب الصــعوبة

Respondent Burden

Sample

8002 ،– بول الفراكاس

مـ ــن مشـ ــاركته فـ ــي المشـ ــرو (المسـ ــح) او اضـ ــاعة

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

عبء االستجابة

4040442

المعاينة

40

العينة

4040441

المعاينة

40

العينة باحتمال

4040440

المعاينة

40

بالعربية

الوقــت او الشــعور بالضــغط وهــو مــا يعــرف بعــبء

. على المستجيب

.
Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاب أساليب المعاينة

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاب أساليب المعاينة

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاب أساليب المعاينة

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاب أساليب المعاينة

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاب أساليب المعاينة

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Sampling
Techniques Cochran, 1977

7711 ،كوكران
7711 ،كوكران

7711 ،كوكران

7711 ،كوكران

7711 ،كوكران

موسوعة طرق البحت المسحي
8002 ،– بول الفراكاس

- كتاب أساليب المعاينة
7711 ،كوكران

It is a subset from the statistical
population to be selected by
certain criteria.

هــي مجموع ــة جزئي ــة م ــن المجتم ــع ارحص ــائي ي ــتم

It is
the sample that has
probability of selection for each
unit proportional to the size of the
unit.
Divide the frame into groups,
where each group is homogenous,
the group called stratum.

هي العينة التي يكون احتمال ظهور كل وحدة

Sampling with
probability
proportional to size

عينة تصمم باختيار وحدات من المجتمع بعد

Stratified Sample

العينة الطبقية

4040441

المعاينة

40

It is a method of selecting n units
from the population units N and
each unit has equal chance of
being drawn.
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 .
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 .

هي طريقة الختيار وحدات من المجتمع بحيت

Simple Random
Sample

العينة العشوائية

4040410

المعاينة

40

مصطلح يشير إلى اختيار مجموعات جزئية من

Cluster Sample

العينة العنقودية

4040414

المعاينة

40

هي العينة التي يتم استخدام وحداتها او المستجيبين

Panel Sample

العينة المثبتة

4040412

المعاينة

40

هي العينة التي تحتوي على اكثر من نو من أنوا

Complex Sample

العينة المركبة

4040413

المعاينة

40

It refers to the sample which is
selected using two or more types
of samples.

.اختيارها حسب معايير معينة
.معاينة في العينة يتناسب مع حجم الوحدة

متناسب مع الحجم

تقسيمه إلى مجموعات بحيت تكون كل مجموعة
.متجانسة وتسمى طبقة

.تكون فرصة االختيار للوحدات متساوية

المجتمع يحتوي كل منها على عدد من المفردات

البسيطة

 ومفردات،تكون فيها مجموعة المفردات عنقودا

.العنقود قد ال تكون متجانسة داخل الطبقة

.) فيها لمرتان او اكثر (تسمى كل دورة موجة

.العينات

11

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

المعاينة

4040414

العينة المساحية

40

المعاينة

4040415

العينة المنتظمة

40

المعاينة

4040416

العينة الموزونة ذاتيا

Self-Weighting
Sample

40

المعاينة

1010127

العينة ةير االحتمالية

Non-Probability
Sample

40

المعاينة

4040418

معامل االرتباط

 Interclass Correlationهو قيـاس مـدى تجـانس وحـدات مجتمـع الد ارسـة فـي
Coefficient
العناقيد.

40

المعاينة

4040419

نقج الشمول

Under-Coverage

فشل في شمول الوحدات الالزمة في ارطار  ،مما

40

المعاينة

4040430

وحدة المعاينة

Sampling Unit

هــي الوحــدة التــي تخضــع لعمليــة اختيــار مــن كاف ــة

40

المعاينة

4040431

الوزن

Weight

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Area Probability
Sample

العينة االحتمالية المساحية هي التي يتم فيها سحب

An area probability sample is one
in which geographic areas are
sampled with known probability.

موسوعة طرق البحت المسحي

 Systematic Samplingالعينة المنتظمة هي طريقة عشوائية الختيار عينة

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

عينة مناطق جغرافية معروفة االحتماالت.

وذل

من خالل ايجاد فترة ثابتة الختيار عينة من

وحدات اطار المعاينة .
هـي العينـة الموزونــة علـى الطبقــات بطريقـة متناســبة
مع حجم الطبقة بحيت يـتم سـحب العينـة ضـمن كـل

طبقة بطريقة عشوائية بسيطة أو منتظمة.
ه ــي العين ــة الت ــي يك ــون اختي ــار وح ــداتها ق ــائم عل ــى

عام ــل آخ ــر ةي ــر الفرص ــة العشـ ـوائية ،مث ــل اختي ــار
الوح ــدات المناس ــبة أو المتاح ــة ،اختي ــار ق ــائم عل ــى

خبرات سابقة أو على حكم الباحت.

الداخلي

يصدي لعدم توفر المعلومات حول هذه الوحدات.

وحدات المجتمع.
هو مقلوب احتمال اختيار العنصر في العينة.

15

– بول الفراكاس8002 ،

– بول الفراكاس8002 ،

كتاب أساليب المعاينة -

المصدر باللغة اإلنجليزية
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Sampling
 TechniquesCochran, 1977

The
sample
allocation
is
proportional allocation on strata
كوكران7711 ،
and the selection of sample is
simple or systematic random
sample in each stratum.
Eurostat,
A sample in which the selection of
يوروستات ،تقييم الجودة في
"Assessment of
units is based on factors other than
 random chance, e.g. convenience,مجال ارحصاء :المصطلحاتQuality in Statistics: ،
Glossary", Working
prior experience or the judgment
مجموعة عمل ،لوكسمبورغ
Group,
of a researcher.
8002
Luxembourg,
October 2003
Sampling
It refers to the measure of
كتاب أساليب المعاينة -
 Techniqueshomogeneity of study population
كوكران7711 ،
Cochran, 1977
units within clusters.
Sampling
Failure to include required units in
كتاب أساليب المعاينة -
 Techniquesthe frame, which results in .The
كوكران7711 ،
Cochran, 1977
absence of information for those
units.
Sampling
It is the units making up the
كتاب أساليب المعاينة -
 Techniquessampling frame for the first stage
كوكران7711 ،
Cochran, 1977
of a multistage sample.
Sampling
It refers to the reciprocal of the
كتاب أساليب المعاينة -
 Techniquesprobability of selection.
كوكران7711 ،
Cochran, 1977

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 معجم المصطلحات،OECD

An observation data collected on
an individual object - statistical
unit.
Data and other documentation that
describes objects in a formalized
way.
Metadata describing statistical
data.

-بيانات إحصائية يتم جمعها حول وحدة مفردة

An observation data gained by a
purposeful
aggregation
of
statistical microdata conforming to
statistical methodology.

بيانات إحصائية يتم الحصول عليها عن طريق

UN Glossary of
Refers to the transformation of a
 معجم،ا مم المتحدة
Classification Terms,
textual information about an
8000 ، مصطلحات التصنيفاتobservation into a code which
2000
identifies the correct category
(value) for that observation
UN Metadata
A systematic naming of things or a
 مصطلحات،ا مم المتحدة
Common
system of names or terms for
،البيانات الوصفية الشائعة
Vocabulary, 2009
things.In classification,
8007
nomenclature involves a systemic
naming of categories or items.
OECD,Glossary of
 معجم المصطلحات،OECD It is a classification used to
Statistical Terms,
identify the objectives of both
2007 ،ارحصائية
2007
individual
consumption
expenditure and actual individual
consumption.
OECD,Glossary of
is
the
United
Nations
 معجم المصطلحات،OECD It
Statistical Terms,
International Standard Industrial
2007 ،ارحصائية
2007
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.

عملية تحويـل المعلومـات النصـية الخاصـة بمشـاهدة

اسم المصطلح
بالعربية

2023 :رمز الموضوع

Standards Terms
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007
OECD,Glossary of
Statistical Terms ,
2007
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

اسم المصطلح باإلنجليزية

2007 ،ارحصائية

 معجم المصطلحات،OECD
2007 ،ارحصائية

 معجم المصطلحات،OECD
2007 ،ارحصائية

 معجم المصطلحات،OECD
2007 ،ارحصائية

.وحدة إحصائية

البيان ــات وةيره ــا م ــن الوث ــائق الت ــي تص ــف ا ش ــياء

التجميع الهادف للبيانات ارحصائية الجزئية باتبا

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات المعايير

Statistical Microdata بيانات احصائية جزئية

4045400

المعايير

40

Metadata

البيانات الوصفية

4045404

المعايير

40

Statistical Metadata

البيانات الوصفية

4045401

المعايير

40

4045403

المعايير

40

.بطريقة رسمية

.هي بيانات وصفية تصف البيانات ارحصائية

رمز المصطلح

ارحصائية

Statistical Macrodata بيانات احصائية كلية

.منهجية إحصائية محددة
Coding

الترميز

4045401

المعايير

40

Nomenclature

التسميات

4045405

المعايير

40

4045402

المعايير

10

4045401

المعايير

40

م ــا إل ــى رم ــز يح ــدد الفئ ــة الص ــحيحة (القيم ــة) له ــذه
المشاهدة
تس ـ ـ ـ ــمية منتظم ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ــياء أو نظ ـ ـ ـ ــام أس ـ ـ ـ ــماء أو
 فـ ـ ــي التصـ ـ ــنيف التسـ ـ ــميات،مصـ ـ ــطلحات للشـ ـ ــياء
.تتعامل مع تسميات منتظمة للفئات أو العناصر

هـ ـ ــو تصـ ـ ــنيف يسـ ـ ــتخدم لتعريـ ـ ــف كـ ـ ــال االسـ ـ ــتهال
وارنفاق الفردي من جهة واالستهال الفردي الفعلي

.من جهة أخرى

هذا التصنيف هو المعيار الدولي لتصنيف ا نشطة

 والغـ ــرض الرئيسـ ــي منـ ــه هـ ــو.االقتصـ ــادية المنتجـ ــة
تـ ــوفير مجموعـ ــة قياسـ ــية مـ ــن ا نشـ ــطة االقتصـ ــادية
حتــى يمكــن تصــنيف المنشــآت وفقــا للنشــاطات التــي

.تقوم بها

12

classification of
individual
consumption by
purpose
)COICOP(
International Standard
Industrial
Classification
(ISIC)

تصنيف االستهال
الفردي حسب الغرض

التصنيف الصناعي

المعياري الدولي لكافة
ا نشطة االقتصادية

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

المعايير

4045400

اسم المصطلح
بالعربية
التصنيف المعياري
الدولي للمهن

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 International Standardيصــنف ا شــخاج وفقــا لعالقــتهم الفعليــة والمحتملــة
Classification of
) Occupations (ISCOم ــع الوظـ ــائف ،تصـ ــنف الوظ ــائف حسـ ــب ا عمـ ــال
المنجـ ـزة أو الت ــي س ــيتم إنجازه ــا ،المعي ــار ا ساس ــي
لتصـ ــنيف النظـ ــام لمجموعـ ــات رئيسـ ــية وفرعيـ ــة هـ ــو
مسـ ـ ــتوى المهـ ـ ــارات والتخصـ ـ ــج المطلـ ـ ــوب لتنفيـ ـ ــذ

ا عمـ ـ ــال والمهـ ـ ــام المتعلقـ ـ ــة بالمهنـ ـ ــة ،مـ ـ ــع وجـ ـ ــود

مجموع ـ ـ ــات رئيسـ ـ ـ ــية منفصـ ـ ـ ــلة لكبـ ـ ـ ــار المشـ ـ ـ ــرعون

والمسصولون والمدراء وللقوات المسلحة.

40

المعايير

4045401

التصنيف المعياري

Classification of
)Education (ISCED

يس ــتخدم ه ــذا التص ــنيف لتعري ــف مس ــتويات وحق ــول

40

المعايير

4045440

التصنيفات

Classifications

مجموعة من المشاهدات المنفصلة ،الشـاملة تسـتبعد

40

المعايير

4045444

التعداد

Census

40

المعايير

4045441

السجالت اردارية

Administrative
Records

40

المعايير

4045443

السالسل الزمنية

Time Series

العالمي للتعليم

التعليم.

كل منها المشـاهدات ا خـرى والتـي قـد تـرتبط بواحـد
أو أكث ـ ــر م ـ ــن المتغيـ ـ ـرات لتق ـ ــاس ف ـ ــي ترتي ـ ــب و/أو

عرض البيانات.

دراسة استقصائية تنفذ على كافة المشاهدات التابعة
لمجموعة سكانية معينة أو مجال محدد.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

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
The
International
Standard
Classification
of
Education
(ISCED-97) is used to define the
levels and fields of education.
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.
A survey conducted on the full set
of observation objects belonging
to a given population or universe.

 ،OECDمعجم المصطلحات

البيانات المجمعة من خالل مصدر خارجي عن

The data collected by sources
external to statistical offices.

السلسـلة الزمنيــة مجموعــة مـن المشــاهدات المنتظمــة

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.

المصسسات ارحصائية.

حســب فتـرات زمنيــة متعاقبــة لخصــائج كميــة حــول
ظــاهرة مفــردة أو مجموعــة ظ ـواهر ،ةالبــا مــا تكــون

هذه الفترات الزمنية متباعدة بشكل متساوي.
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المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

 ،OECDمعجم المصطلحات

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

ا مم المتحدة ،مصطلحات

UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

ارحصائية2007 ،

البيانات الوصفية الشائعة،
8007

االمم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية ارحصائي،
جنيف8000 ،

االمم المتحدة ،مصطلحات

البيانات الوصفية ارحصائي،
جنيف8000 ،

 ،OECDمعجم المصطلحات
ارحصائية2007 ،

UN, Terminology
on Statistical
Metadata
Geneva, 2000
UN, Terminology
on Statistical
Metadata
Geneva, 2000
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

المعايير

4045444

المصشر ارحصائي

40

المعايير

4045445

المسح ارحصائي

Survey

40

المعايير

4045442

مصطلح

Term

40

المعايير

4045441

المعايير ارحصائية

40

المعايير

4045440

المعيار الخاج لنشر

40

المعايير

4045441

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Statistical Indicator

هــو عنصــر مــن البيانــات ارحصــائية يمثــل بيانــات

A data element that represents
statistical data for a specified time,
place, and other characteristics.

التحقق حول خصائج مجموعة مشاهدات معينة

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.
A word or phrase used to
designate a concept.

مجموعــة شــاملة مــن المبــاده التوجيهيــة ارحصــائية

The
comprehensive
set
of
international statistical guidelines
and recommendations that have
been developed by international
organizations working
with
national agencies.
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.
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.

إحصـ ـ ـ ــائية فـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت وزمـ ـ ـ ــان محـ ـ ـ ــددين إضـ ـ ـ ــافة
لخصائج أخرى.
عن طريق جمع البيانات من عينة من مجتمع هذه

المشاهدات وذل

بتقدير خصائصها من خالل

االستخدام المنهجي للمنهجيات ارحصائية.

كلمة أو عبارة تستخدم لتسمية محددة لمفهوم.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
 ،OECDمعجم المصطلحات

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

 ،OECDمعجم المصطلحات

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

ارحصائية2007 ،

ارحصائية2007 ،

االمم المتحدة ،مصطلحات

البيانات الوصفية ارحصائي،
جنيف8000 ،

الدولية

International
Statistical Standard

العالميـ ـ ــة والتوصـ ـ ــيات فـ ـ ــي حقـ ـ ــل ارحصـ ـ ــاء التـ ـ ــي

وضــعت مــن قبــل المنظمــات الدوليــة التــي تعمــل مــع
المصسسات الوطنية.

البيانات

Special Data
Dissemination
Standard, SDDS

معيــار لنشــر البيانــات ت ــم إنشــاصه مــن قبــل ص ــندوق
النقد الدولي ررشـاد ا عضـاء التـي لـديها  ،أو التـي

قد تسعى  ،للوصـول إلـى أسـواق رأس المـال الدوليـة

ف ــي كيفي ــة ت ــوفير البيان ــات ارحص ــائية االقتص ــادية
والماليـ ــة للجمه ـ ــور .وافتـ ــتح التس ـ ــجيل فـ ــي المعي ـ ــار
الخاج في أبريل .4112
المعيار العام لنشر
البيانات

General Data
Dissemination
System, GDDS

عملية منظمة تقوم من خاللها البلدان ا عضاء فـي
صـندوق النقـد الـدولي بـااللتزام طوعـا لتحسـين نوعيـة
البيان ــات الت ــي تنتجه ــا وتنش ــرها نظمه ــا ارحص ــائية

عل ـ ـ ــى الم ـ ـ ــدى الطوي ـ ـ ــل لتلبي ـ ـ ــة احتياج ـ ـ ــات تحلي ـ ـ ــل

االقتصاد الكلي.
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المصدر باللغة اإلنجليزية

ا مم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية الشائعة،
8007

ا مم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية الشائعة،
8007

ا مم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية الشائعة،
8007

UN, Terminology
on Statistical
Metadata
Geneva, 2000
UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

المعايير

4045410

المفهوم

40

المعايير

4045414

المنهجية

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Concept

يعتبــر المفه ــوم وحــدة م ــن المعرف ــة تنشــأ م ــن خ ــالل

Methodology

ه ــي طريق ــة منظم ــة لح ــل مش ــكلة .إحص ــائيا تعتب ــر

A concept is a unit of knowledge
created by a unique combination
of characteristics.
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.

 ،OECDمعجم المصطلحات

مجموعة فريدة من الخصائج.

مجموعــة مــن طــرق البحــت والتقنيــات المطبقــة علــى

مجال معين من الدراسة.
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ارحصائية2007 ،

 ،OECDمعجم المصطلحات
ارحصائية2007 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD,Glossary of
Statistical Terms ,
2007
OECD,Glossary of
Statistical Terms ,
2007

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات الجودة

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

تـ ــالصم ارحصـ ــاءات المتجمعـ ــة بمنهجيـ ــات مختلفـ ــة

Adequacy of statistics to be
combined in different ways and
for various uses.

ا مم المتحدة ،مصطلحات

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

ا نظمــة وأط ــر العم ــل المس ــتخدمة داخ ــل المصسس ــة

Systems and frameworks in place
within an organization to manage
the quality of statistical products
and processes.

ا مم المتحدة ،مصطلحات

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

يوروستات،

Eurostat,
Assessment of
Quality in Statistics:
Glossary.
Luxembourg 2003

رمز الموضوع2010 :

40

الجودة

4010400

ارتساق (للبيانات)

40

الجودة

4010404

إدارة الجودة

10

الجودة

4010401

اركتمال

Completeness

40

الجودة

4010403

إمكانية الوصول

Accessibility and
Clarity

40

الجودة

4010401

أهداف الجودة

Quality Objective

Coherence

Quality Terms

و ةراض متعددة فيما بينها.
Quality Management

ردارة جودة المنتجات ارحصائية والعمليات فيها.
مدى توفر جميع ارحصاءات الالزمة.

The extent to which all statistics
that are needed are available.

البيانات الوصفية الشائعة،
8007
البيانات الوصفية الشائعة،
8007
تقييم الجودة في مجال

ارحصاء :المصطلحات.
لوكسمبورغ8002 .
والوضوت

المصدر باللغة اإلنجليزية

إمكانية الوصول :السهولة والظروف التي يتم
الحصول على المعلومات ارحصائية وفقا لها.
الوضوت :بيئة المعلومات المتعلقة بالبيانات ،من
حيت إرفاقها ببيانات وصفية مناسبة ،وشروحات

مثل ا شكال البيانية والخرائط  ،وكذل من حيت

توفر المعلومات حول جودة هذه البيانات.

شيء مبتغى أو نهدف لتحقيقه ذو عالقة بالجودة.

30

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.

 ا مم المتحدة ،مصطلحاتالبيانات الوصفية الشائعة،
8007

- UN, Metadata
Common
Vocabulary. 2009.

- Eurostat,.
 يوروستات ،تقييم الجودة فيAssessment of
Quality in Statistics:
مجال ارحصاء :وثائق
Methodological
المنهجية  -تعريف الجودة في
– Documents
مجال ارحصاء .لوكسمبورغDefinition of Quality .
in Statistics.
8002
Luxembourg. 2003

 Something sought or aimed forآيزو  .8002نظام إدارة الجودة ISO , 2005. Quality
management
related to quality.
أساسيات ومفردات :آيزو
systemsFundamentals and
 .8002/7000سويس ار.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

الجودة

4010405

التثبت من البيانات

40

الجودة

4010402

تحسين الجودة

40

الجودة

4010401

تخطيط الجودة

Quality Planning

40

الجودة

4010400

تقييم الجودة

Quality Assessment

40

الجودة

4010401

توثيق الجودة

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Verification

ا سـ ــاليب الرئيس ـ ــية المتبعـ ــة الس ـ ــتعراض ومراجع ـ ــة

Principal methods to review, audit,
or verify the accuracy of the
disseminated data.

ا مم المتحدة ،مصطلحات

البيانــات ارحصــائية  ،أو التحقــق مــن دقــة البيانــات
المنشورة.
Quality Improvement

جزء من إدارة الجودة يركز على زيادة القدرة على

Part of quality management focused
on increasing the ability to fulfill
quality requirements.

عبارة عن جزء من إدارة الجودة يركز على وضع

Part of quality management focused
on setting quality objectives and
specifying necessary operational
processes and related resources to
fulfill the quality objectives.

تحقيق متطلبات الجودة.

أهداف الجودة وتحديد العمليات التنفيذية الضرورية

والموارد ذات العالقة وذل لتحقيق أهداف الجودة.

مصــطلح يشــير إلــى التقيــيم الشــامل لجــودة البيانــات

ارحصـ ـ ـ ــائية والمعتمـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــى مرجعيـ ـ ـ ــات الجـ ـ ـ ــودة
المعياريــة .وهــذا قــد يشــمل تقيــيم عمليــة الجــودة عــن
طريــق إعطــاء النقــاط أو الــدرجات ،وعمليــة إعطــاء

النقـ ــاط للجـ ــودة يمكـ ــن أن تكـ ــون بمقيـ ــاس نـ ــوعي أو

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.

البيانات الوصفية الشائعة،
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

آيزو  .8002نظام إدارة الجودة ISO , 2005. Quality
management
أساسيات ومفردات :آيزو
systemsFundamentals and
 .8002/7000سويس ار.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
آيزو  .8002نظام إدارة الجودة ISO , 2005. Quality
management
أساسيات ومفردات :آيزو
systemsFundamentals and
 .8002/7000سويس ار.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
UN, Metadata
ا مم المتحدة ،مصطلحات
Common
البيانات الوصفية الشائعة،
Vocabulary, 2009
8007

كمي.
Quality
Documentation

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

للجــودة مثــل :ا هميــة (الصــلة بالمواضــيع) ،الدقــة،
الموثوقي ـ ــة ،وحس ـ ــن التوقي ـ ــت ،وااللتـ ـ ـزام بالمواعي ـ ــد،

وسـ ـ ـ ــهولة الوصـ ـ ـ ــول والوضـ ـ ـ ــوت وقابليـ ـ ـ ــة المقارنـ ـ ـ ــة،
االتساق ،واالكتمال.
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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.

ا مم المتحدة ،مصطلحات
البيانات الوصفية الشائعة،
8007

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

توكيد الجودة

Quality Assurance

مصـ ـ ــطلح يشـ ـ ــير إلـ ـ ــى جميـ ـ ــع ا نشـ ـ ــطة المنتظمـ ـ ــة

40

الجودة

4010440

الجودة

Quality

درجـ ــة اسـ ــتيفاء مجموعـ ــة مـ ــن الخ ـ ـواج المتالزمـ ــة

40

الجودة

جودة البيانات

Data Quality

تقاس بمجموعة من ا بعاد (العناصر) هـي :الصـلة

10

الجودة

4010441

Accuracy

40

الجودة

4010443

الدقة

Quality Policy

40

الجودة

4010441

سياسة الجودة

بالعربية

والمخطــط لهــا المطبقــة والتــي يمكــن تنفيــذها لتــوفير
الثق ـ ــة بـ ـ ــأن العمليـ ـ ــة سـ ـ ــتلبي متطلبـ ـ ــات المخرجـ ـ ــات
ارحصـائية ،وهـذا يشــمل تصـميم بـرامب إدارة الجــودة

ووصـ ــف عمليـ ــة التخطـ ــيط وجدولـ ــة العمـ ــل وتك ـ ـرار
التح ــديثات عل ــى الخط ــط وب ــاقي الترتيب ــات ارداري ــة

لدعم وصيانة فعالية التخطيط.

4010444

لمتطلبات محددة.

بالمواقع ،الدقة ،الوقتيـة واالنتظـام ،إمكانيـة الوصـول
والوضوت ،القابلية للمقارنة ،االتساق ،واالكتمال.

م ــدى ق ــرب (مطابق ــة) الحس ــابات أو التق ــديرات م ــن
القيم الفعلية التي قصدت ارحصاءات قياسها.
عبارة عن نية عامة واتجاه معين لمصسسة مـا يتعلـق
بالجودة ويتم تقديمه رسميا من قبل اردارة العليا.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،مصطلحات

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

A concept refers to all the planned
and
systematic
activities
البيانات الوصفية الشائعة،
implemented
that
can
be
8007
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.
 Degree to which a set of inherentآيزو  .8002نظام إدارة الجودة ISO , 2005. Quality
management
characteristics
fulfils
أساسيات ومفردات :آيزو
systemsrequirements.
Fundamentals and
 .8002/7000سويس ار.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
Eurostat,.
Measured by a set of dimensions
يوروستات ،تقييم الجودة في
Assessment of
(elements): relevance, accuracy,
مجال ارحصاء :وثائق
Quality in Statistics:
timeliness and punctuality,
Methodological
 accessibility and clarity,المنهجية  -تعريف الجودة في
– Documents
comparability, coherence, and
مجال ارحصاء .لوكسمبورغ.
Definition of Quality
completeness.
8002
in Statistics.
Luxembourg. 2003
UN, Metadata
Closeness of computations or
ا مم المتحدة ،مصطلحات
Common
estimates to the exact or true
البيانات الوصفية الشائعة،
Vocabulary, 2009
values that the statistics were
8007
intended to measure.
 Overall intentions and direction of anآيزو  .8002نظام إدارة الجودة ISO , 2005. Quality
management
organization related to quality as
أساسيات ومفردات :آيزو
systemsformally expressed by top
 .8002/7000سويس ارFundamentals and .
management.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

الجودة

4010445

الصلة بالواقع

40

الجودة

4010442

القابلية للمقارنة

Comparability

40

الجودة

1020117

مصشر الجودة

Quality Index

40

الجودة

4010440

مراقبة الجودة

Quality Control

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Relevance

مـ ـ ــدى تلبيـ ـ ــة ارحصـ ـ ــاءات لحاجـ ـ ــات المسـ ـ ــتخدمين

The extent to which statistics meet
current and potential users' needs.

ا مم المتحدة ،مصطلحات

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

م ـ ــدى إمكاني ـ ــة تفس ـ ــير الف ـ ــروق ب ـ ــين ارحص ـ ــاءات

The extent to which differences
between statistics can be attributed
to differences between the true
values
of
the
statistical
characteristics.
A
one-dimension
compound
information on quality, possibly
calculated as a weighted mean of
all available quality indicators.

ا مم المتحدة ،مصطلحات

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

يوروستات،

Eurostat,
Assessment of
Quality in Statistics:
Glossary.
Luxembourg 2003

الحالية والمحتملة مستقبال

بالفروق بين القيم الحقيقية للخصائج ارحصائية.

معلومـ ــة مركبـ ــة عـ ــن الجـ ــودة ذات بعـ ــد واحـ ــد ،مـ ــن

الممكـ ـ ــن احتسـ ـ ــابها عـ ـ ــن طريـ ـ ــق الوسـ ـ ــط المـ ـ ــوزون
(المرجح) لكافة مصشرات الجودة المتوفرة.
جزء من إدارة الجودة يركز على تحقيق متطلبات

الجودة.

Part of quality management focused
on fulfilling quality requirements.

40

الجودة

4010441

الموثوقية

Reliability

مدى قرب (مطابقة) القيم ا ولية المتوقعـة مـن القـيم

40

الجودة

4010410

نزاهة المصسسة

Integrity

مجموعة القيم والممارسات ذات الصلة والتي تحافظ

Values and related practices that
maintain confidence in the eyes of
users in the agency producing
statistics and ultimately in the
statistical product.

ارحصائية

عل ـ ــى الثق ـ ــة ل ـ ــدى المس ـ ــتخدمين ف ـ ــي ارحص ـ ــاءات
المنتجـة مــن المصسســات ارحصــائية وبشــكل أساســي

في المنتب ارحصائي.
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البيانات الوصفية الشائعة،
8007

تقييم الجودة في مجال
ارحصاء :المصطلحات.
لوكسمبورغ8002 .

Closeness of the initial estimated
value to the subsequent estimated
value.

المتوقعة الالحقة.

البيانات الوصفية الشائعة،
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية

آيزو  .8002نظام إدارة الجودة ISO , 2005. Quality
management
أساسيات ومفردات :آيزو
systems .8002/7000سويس ارFundamentals and .
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
UN Metadata
ا مم المتحدة ،مصطلحات
Common
البيانات الوصفية الشائعة،
Vocabulary, 2009
8007
UN, Metadata
ا مم المتحدة ،مصطلحات
Common
البيانات الوصفية الشائعة،
Vocabulary, 2009
8007

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

40

الجودة

1020121

اسم المصطلح
بالعربية
الوقتية واالنتظام

اسم المصطلح باإلنجليزية
Timeliness and
Punctuality

التعريف بالعربية
الوقتية :طول الوقت بين تاري

التعريف باإلنجليزية
إتاحة البيانات

للمستخدم ووقو الحدت أو الظاهرة التي تصفها

هذه البيانات.

Timeliness: Length of time
between data availability and the
event or phenomenon they
describe.

Punctuality: The time lag between
االنتظام :الفترة الفاصلة بين التاري الفعلي في the release date of data and the target
date when it should have been
إصدار البيانات والتاري المحدد مسبقا الذي يجب
delivered.
فيه تسليم البيانات.
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المصدر باللغة العربية
 ا مم المتحدة ،مصطلحاتالبيانات الوصفية الشائعة،
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية
- UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

- Eurostat,.
Assessment of
 يوروستات ،تقييم الجودة فيQuality in Statistics:
Methodological
مجال ارحصاء :وثائق
– Documents
المنهجية  -تعريف الجودة في
Definition of Quality
مجال ارحصاء .لوكسمبورغ.
in Statistics.
Luxembourg. 2003
8002

 مصطلحات اقتصادية1..

1.4 Economics Terms
المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

،OECD

نظام الحسابات
2000 الصحية

،OECD
نظام الحسابات

2000 الصحية

،OECD

نظام الحسابات

2000 الصحية

،OECD

نظام الحسابات

2000 الصحية
،OECD

نظام الحسابات

2000 الصحية

اسم المصطلح
بالعربية

2320 :رمز الموضوع

National Accounts Terms
OECD, A System
of Health Accounts
2000

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.
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.
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.
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
Health administration and private health
insurance comprise health administration
of social health insurance as well as
private health insurance.

مجموعة متنوعة من ا نشطة الحكومية واردارة الصحية التـي ال يمكـن

 وتشـمل أنشـطة مثـل صـياةة،تصنيفها ضمن خدمات الرعاية العالجيـة
اوادارة وتنس ــيق ومراقب ــة الص ــحة العام ــة والسياس ــات والخط ــط والب ـ ـرامب
.والموازنات

ويضـ ــم هـ ــذا البنـ ــد اردارة الحكوميـ ــة بشـ ــكل رئيسـ ــي (باسـ ــتثناء التـ ــأمين
االجتم ــاعي) والت ــي تعم ــل عل ــى إدارة وترتي ــب ارجـ ـراءات والعم ــل ف ــي
 ووضــع وتنفيــذ معــايير المشــاريع بارضــافة إلــى تنظــيم،مجــال الصــحة

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

مصطلحات الحسابات القومية
General government
administration of
health

Government
administration of
health

اردارة الحكومية

4540400

الحسابات القومية

45

اردارة الحكومية

4540404

الحسابات القومية

45

4540401

الحسابات القومية

45

1540403

الحسابات القومية

45

1540401

الحسابات القومية

45

العامة للصحة

للنشطة الصحية

،عمـ ــل المـ ــوظفين والمسـ ــاعدين الطبيـ ــين والمستشـ ــفيات والمستوصـ ــفات
وةي ــر ذلـ ـ بم ــا ف ــي ذلـ ـ تنظ ــيم وت ــرخيج مق ــدمي الخ ــدمات الص ــحية

.الحكومية

 وت ــوفير،ويض ــم ه ــذا البن ــد اردارة الص ــحية وتق ــديم الخ ــدمات الجماعي ــة
ارعانــات النقديــة المتعلقــة بهــا عــن طريــق ب ـرامب الحمايــة االجتماعيــة

.على شكل التحويالت المقدمة للفراد وا سر المعيشية

Administration and
provision of healthrelated cash-benefits

إدارة الخدمات

الصحية والمتعلقة
بالمنافع النقدية

 أنش ــطة اردارة الص ــحية والت ــأمين الصـ ــحي المقدم ــة م ــن قب ــل شـ ــركاتHealth administration اردارة الصحية
and health insurance
 والضــمان،التــأمين الخاصــة بارضــافة إلــى الحكومــة المركزيــة والمحليــة
والتأمين الصحي
 وتسـديد، وجمع ا مـوال، وتشمل التخطيط واردارة والتنظيم.االجتماعي
.المطالبات المالية مقابل الخدمات الطبية
 بارضافة لبرامب، اردارة الصحية للتأمينات الصحية االجتماعية العامةHealth administration
and private health
.التأمين الصحي الخاصة
insurance

35

اردارة الصحية

والتأمين الصحي
الخاج

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

45

الحسابات القومية

1540405

45

الحسابات القومية

1510106

اسم المصطلح
بالعربية
اردارة العامة

للصحة والتأمين

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

General health
administration and
insurance

تتمثـ ـ ــل بالمصسس ـ ـ ــات العامل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مج ـ ـ ــال تنظ ـ ـ ــيم أنش ـ ـ ــطة الوك ـ ـ ــاالت

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.

وهـ ــي أن ـ ـوا الخـ ــدمات االجتماعيـ ــة (الخـ ــدمات ةيـ ــر الطبيـ ــة) المقدمـ ــة

This item comprises in-kind (nonmedical) 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.

والمصسس ـ ــات الت ـ ــي تق ـ ــدم الرعاي ـ ــة الص ـ ــحية ،واردارة العام ـ ــة للسياس ـ ــة

الصحية ،والتأمين الصحي.

Administration and
إدارة وتوفير
provision of in-kind
 social services to assistللشخاج الذين يعانون مـن مشـاكل صـحية وظيفيـة أو العاهـات حيـت
الخدمات
persons
living
with
الهدف ا ساسي هو إعادة التأهيل االجتماعي والمهني أو االندماج.
االجتماعية والعينية
disease and
لمساعدة الذين
impairment
يعانون من

المصدر باللغة
العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

ا مراض

وارعاقات
45

الحسابات القومية

1540407

االدخار

saving

45

الحسابات القومية

1540408

أساس االستحقاق

Accrual basis

45

الحسابات القومية

1540409

االستهال النهائي

Final Consumption

45

الحسابات القومية

 1540410االستهال النهائي

Households’ final
consumption

يمثل جـزء الـدخل المتـات (معـدال تبعـا للتغيـر فـي اسـتحقاقات المعاشـات

التقاعديـ ــة) الـ ــذي ال ي ـ ــتم انفاقـ ــه علـ ــى الس ـ ــلع والخـ ــدمات االس ـ ــتهالكية
النهائية.

ه ــو ال ــذي يع ــرف بتحمي ــل ك ــل فتـ ـرة مالي ــة بجمي ــع المص ــروفات الت ــي

تخصــها سـواء دفعــت أم لــم تــدفع ،وكــذل حصــر جميــع اريـرادات التــي
اكتسبت واعتبرت لنفس الفترة سواء قبضت أم لم تقبض.

هــو قيمــة االنفــاق علــى الســلع والخــدمات االســتهالكية .مــن قبــل ا ســر

والحكوم ــة اض ــافة ال ــى المصسس ــات ةي ــر الهادف ــة للـ ـربح وتخ ــدم ا س ــر
المعيشية.

للسر المعيشية

 Represents that part of disposable incomeاالمم المتحدة ،نظام
(adjusted for the change in pension
 entitlements) that is not spent on finalالحسابات القومية
8002
consumption goods and services.
،OECD

The accrual accounting records flows at
the time economic value is created,
 transformed, exchanged, transferred orنظام الحسابات
 extinguished. This means that the flowsالصحية 2000
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.
 It is the amount of expenditure onاالمم المتحدة ،نظام
consumption of goods and services. by
 households, government and non-profitالحسابات القومية
8002
institutions serving households (NPISHs).

يتكون مما تنفقه االسر المقيمة ،بما في ذل النفقات التي يجب تقدير  Consists of the expenditure, includingاالمم المتحدة ،نظام
expenditure whose value must be estimated
قيمتها بشكل ةير مباشر على السلع والخدمات االستهالكية الفردية بما  indirectly, incurred by resident households onالحسابات القومية
8002
فيها السلع والخدمات التي تبا باسعار ليست ذات داللة اقتصادية individual consumption goods and services,
including those sold at prices that are not
والسلع والخدمات االستهالكية المكتسبة بالخارج.
economically significant and including
consumption goods and services acquired
abroad.

32

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

45

الحسابات القومية

1540441

االستهال النهائي

Government final
consumption

of
expenditure,
يتكـون ممــا تنفقـه الحكومــة العامــة ،بمـا فــي ذلـ النفقـات التــي يجــب ان including
 Consistsاالمم المتحدة ،نظام
expenditure whose value must be estimated
ي ــتم تق ــديرها بطريق ــة ةي ــر مباشـ ـرة عل ــى الس ــلع والخ ــدمات االس ــتهالكية  indirectly, incurred by general government onالحسابات القومية
8002
both individual consumption goods and
الفردية والجماعية.
services and collective consumption services..

45

االحسابات القومية

1540412

االستهال النهائي

Final consumption
expenditure of nonprofit institution
serving households

يتكــون ممــا تنفقــه المصسســات المقيمــة ةيــر الهادفــة الــى ال ـربح وتخــدم  Consists of the expenditure, includingاالمم المتحدة ،نظام
expenditure whose value must be estimated
االســر المعيشــية وتتضــمن النفقــات التــي ال بــد مــن تقــدير قيمتهــا بشــكل  indirectly, incurred by resident NPISHs onالحسابات القومية
8002
ةيــر مباشــر ،بمــا ف ــي ذل ـ االنفــاق المحتس ــب علــى الخــدمات والس ــلع individual consumption goods and services
and possibly on collective consumption
االستهالكية الفردية وقد يكون على الخدمات االستهالكية الجماعية.
services.

45

الحسابات القومية

1540413

االستهال الوسيط

45

الحسابات القومية

1510114

استهال أرس

45

الحسابات القومية

1510115

أسعار ذات داللة

45

الحسابات القومية

1510116

45

الحسابات القومية

1510117

للحكومة

للمصسسات التي ال
تهدف الى الربح
وتخدم االسر
المعيشية

يتك ــون م ــن قيم ــة الس ــلع والخ ــدمات الت ــي تس ــتهل كم ــدخالت لعملي ــة

 Consists of the value of the goods andاالمم المتحدة ،نظام
services consumed as inputs by a process
 of production, excluding fixed assetsالحسابات القومية
8002
whose consumption is recorded as
consumption of fixed capital.

 Consumption of Fixedه ــو االنخف ــاض اثن ــاء الفتـ ـرة المحاس ــبية ،ف ــي القيم ــة الحالي ــة لمخ ــزون
Capital
االصــول الثابت ــة المملوك ــة والمس ــتخدمة م ــن قب ــل من ــتب نتيج ــة للت ــدهور

 It is the decline, during the course of theاالمم المتحدة ،نظام
accounting period, in the current value of
 the stock of fixed assets owned and usedالحسابات القومية
8002
by a producer as a result of physical
deterioration, normal obsolescence or
normal accidental damage

Intermediate
Consumption

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

المال الثابت

المادي ،والتلف الطبيعي او االضرار الطبيعية نتيجة القدم.

اقتصادية

ا صول

(ا صول

Economically
significant prices

Assets
)(Fixed assets

الثابتة)

ارعانات

Subsidies

أســعار لهــا تــأثير كبيــر علــى كميــات الســلع أو الخــدمات التــي يســتطيع  Prices that have a significant effect on theاالمم المتحدة ،نظام
amounts that producers are willing to supply
 and on the amounts purchasers wish to buy. .الحسابات القومية
المنتجون انتاجها ويرةب المشترون في شرائها.
8002
 Fixed assets are produced assets that areاالمم المتحدة ،نظام
هــي أصــول منتجــة تســتعمل هــي نفســها بصــورة متكــررة أو مســتمرة فــي
used repeatedly or continuously in
 production processes for more than oneالحسابات القومية
عمليات انتاجية لمدة تزيد على عام.
8002
year.
م ـ ــدفوعات جاري ـ ــة ب ـ ــدون مقاب ـ ــل تق ـ ــدمها الحكوم ـ ــة ،بم ـ ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ـ

الحكومات ةير المقيمة ،الى المشاريع علـى اسـاس مسـتوى نشـاطها

االنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجي أو علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
أســاس كميــة أو قيمــة الســلع أو الخــدمات التــي تنتجهــا أو تبيعهــا أو

تستوردها
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 Subsidies are current unrequited paymentsاالمم المتحدة ،نظام
that government units, including non-resident
 government units, make to enterprises on theالحسابات القومية
8002
basis of the levels of their production
activities or the quantities or values of the
goods or services that they produce, sell or
import.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

الحسابات القومية

1510110

أعمال قيد االنجاز

Work in Progress

45

الحسابات القومية

1510119

أنشطة التأمين

)Other (private
insurance

45

الحسابات القومية

1510120

ارنفاق

Spending

الخاج

التعريف بالعربية
هــي المنتجــات التــي تســتغرق وقتــا طــويال رنتاجهــا ،والتــي لــم ي ــتم
االنتهاء منها بعد ليتمكن توفيرها الى وحدات مصسسية اخرى.

ويتألف هذا البند من خدمات إدارة التأمين الصحي في شـركات التـأمين
( مــن ةيــر طريــق صــناديق الضــمان االجتمــاعي وةيرهــا مــن التأمينــات
االجتماعيـ ـ ــة) .وتشـ ـ ــمل (أنشـ ـ ــطة وكـ ـ ــالء التـ ـ ــأمين وتقـ ـ ــدير الخسـ ـ ــائر،

االكتواريين ،اوانقاذ اردارة).

قيمة المبالغ التي يدفعها المشتري ،أو يوافق على دفعها للبـائعين مقابـل
الحصـ ــول علـ ــى السـ ــلع والخـ ــدمات التـ ــي تقـ ــدم لهـ ــم مـ ــن قبـ ــل مـ ــزودي

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

بشكل مباشـر .وفـي المحاسـبة الصـحية ،ارنفـاق علـى السـلع والخـدمات
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

تق ــاس م ــن حي ــت تكلف ــة الس ــلع والخ ــدمات المس ــتخدمة رنت ــاج الرعاي ــة
الصحية أو النشاط ذات الصلة.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

 Consists of output produced by an enterpriseاالمم المتحدة ،نظام
that is not yet sufficiently processed to be in a
 state in which it is normally supplied to otherالحسابات القومية
8002
institutional units.
This item comprises insurance of health other
،OECD
than by social security funds and other social
 insurance (as part of ISIC). This includesنظام الحسابات
 establishments primarily engaged in activitiesالصحية 2000
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).
are defined as the values of the amounts that
،OECD
buyers pay, or agree to pay, to sellers in
 exchange for goods and services that sellersنظام الحسابات
 provide to them or to other institutional unitsالصحية 2000
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.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
إنفاق ا سر

45

الحسابات القومية

1510121

45

الحسابات القومية

1510121

ارهتال

45

الحسابات القومية

1510123

باقي العالم

45

الحسابات القومية

1510124

المعيشية على
السلع والخدمات

اسم المصطلح باإلنجليزية
Private household
out-of-pocket
expenditure

الصحية

التعريف بالعربية
النفقــات المباش ـرة للســر المعيشــية ،بمــا فــي ذل ـ المكافــآت والمــدفوعات

العينيـ ــة ،التـ ــي تـ ــدفع لمـ ــزودي الخـ ــدمات الصـ ــحية أو مـ ــزودي ا دويـ ــة
وا جهزة العالجية ،وةيرها من السلع والخدمات ا ساسية .بهدف تعزيز
الوضع الصحي للفراد أو المجموعات السكانية ويشمل ما تدفعه ا سر

المعيش ـ ــية عل ـ ــى الخ ـ ــدمات الص ـ ــحية المقدم ـ ــة م ـ ــن الحكوم ـ ــة العام ـ ــة،
والمصسسات ةير الهادفة للربح أو المنظمات ةير الحكومية .يستبعد مـا

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

Depreciation

هــو االنخفــاض اثنــاء الفت ـرة المحاســبية ،فــي القيمــة التاريخيــة لمخــزون

االصــول الثابت ــة المملوك ــة والمس ــتخدمة م ــن قب ــل من ــتب نتيج ــة للت ــدهور
المادي ،والتلف الطبيعي او االضـرار الطبيعيـة نتيجـة للتـدهور المـادي،

والتل ـ ــف الطبيع ـ ــي او االضـ ـ ـرار الطبيعي ـ ــة أو التل ـ ــف نتيج ـ ــة الحـ ـ ـوادت
الطبيعية.

Rest of the world

ويضــم هــذا البنــد الوحــدات المصسســية المقيمــة خــارج الحــدود الجغرافيــة
للدولــة وتتمثــل ب ـ( المنظمــات الدوليــة والعربيــة الداعمــة ،الــدول ا جنبيــة

التعريف باإلنجليزية

البحت والتطوير
في مجال الصحة

Research and
Development in
health

وتحسين الصحة البشرية ،بما يشمل البحت والتطـوير والصـحة الغذائيـة

والتغذي ــة ،وأيضـ ــا البح ــت والتطـ ــوير ع ــن ارشـ ــعا للةـ ـراض الطبيـ ــة،
والكيمي ـ ــاء الحيوي ـ ــة والهندس ـ ــة ،والمعلوم ـ ــات الطبي ـ ــة ،وترش ـ ــيد الع ـ ــالج

والص ــيدلة (بم ــا ف ــي ذلـ ـ اختب ــار ا دوي ــة وتربي ــة الحيوان ــات المختبري ــة
ةـراض علميــة) ،فضــال عــن البحــوت المتصــلة بعلــم ا وبئــة ،والوقايــة

من ا مراض ،وحاالت اردمان.
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العربية
،OECD

The direct outlays of households,
including gratuities and payments in kind,
 made to health practitioners and suppliersنظام الحسابات
pharmaceuticals,
therapeutic
 ofالصحية 2000
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.
 It is the decline, during the course of theاالمم المتحدة ،نظام
accounting period, in the historical value
 of the stock of fixed assets owned andالحسابات القومية
8002
used by a producer as a result of physical
deterioration, normal obsolescence or
normal accidental damage..
This item comprises of institutional units
that are resident abroad.

والعربية...،وةيرها).

البحت والتطوير في مجال الصحة يشـمل البـرامب الموجهـة نحـو حمايـة

المصدر باللغة

،OECD
نظام الحسابات

الصحية 2000
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

الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

،OECD

This item comprises establishments whose
primary activity is the retail sale of
 نظام الحساباتmedical goods to the general public for
2000  الصحيةpersonal 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, A System
A contract between the insured and the
،OECD
of Health Accounts
insurer to the effect that in the event of
 نظام الحساباتspecified events occurring (determined in
2000
2000  الصحيةthe 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
UN, SNA 2008
 نظام، االمم المتحدةIt is a transaction in which one
institutional units provides a good, service
 الحسابات القوميةor asset to another unit without receiving
8002
from the latter any good, service or asset
in return as a direct counterpart.
OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

،OECD

This item comprises government and
private provision of education and training
 نظام الحساباتof
health
personnel,
including
2000  الصحيةadministration, 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.
 نظام، االمم المتحدةThey are measured by the value of the
entries into inventories less the value of
 الحسابات القوميةwithdrawals and less the value of any
8002
recurrent losses of goods held in
inventories during the accounting period.

التعريف بالعربية
نشــاط تجــارة التجزئــة وبيــع الســلع والمـواد الطبيــة لعامــة النــاس ةـراض

 وتشـ ـ ـ ــمل أيضـ ـ ـ ــا.شخصـ ـ ـ ــية أو االسـ ـ ـ ــتهال المنزلـ ـ ـ ــي أو االسـ ـ ـ ــتخدام

المصسسات التي تعمل فـي نشـاط تصـنيع السـلع الطبيـة لبيعهـا للجمهـور

العــام مباش ـرة لالســتعمال الشخصــي أو المنزلــي بارضــافة إلــى تكــاليف

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

Retail sale and other
بيع بالتجزئة
providers of medical
وةيرها من مزودي
goods
السلع الطبية

1510125

الحسابات القومية

45

التأمين الصحي

1510126

الحسابات القومية

45

التحويالت

1510127

الحسابات القومية

45

تعليم وتدريب

1510128

الحسابات القومية

45

1510129

الحسابات القومية

45

.تصنيع وتصليح ا دوات الطبية

هو تعويض عن خسارة مادية تـرتبط بتغطيـة التكـاليف المتعلقـة بمشـكلة

Health insurance

هــو عقــد مــا بــين المــصمن و المــصمن عليــه يتعلــق.صــحية مــا وعالجهــا
.بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها

معاملة بموجبها تقدم فيها وحدة مصسسية سلعة أو خدمـة أو أصـل إلـى

Transfers

.وحدة مصسسية أخرى دون أن تتلقى من االخيرة أي مقابل

،) أو الخــاج،التعلــيم والتــدريب للعــاملين فــي مجــال الصــحة (الحكــومي
بمـ ــا فـ ــي ذل ـ ـ إدارة التفتـ ــيت أو دعـ ــم المصسسـ ــات التـ ــي تـ ــوفر التعلـ ــيم

 ويقابــل ذل ـ فــي مرحلــة مــا بعــد التعلــيم.والتــدريب للعــاملين الصــحيين

Education and
training of health
personnel

الثـ ــانوي والعـ ــالي فـ ــي مجـ ــال الصـ ــحة مـ ــن جانـ ــب الحكومـ ــة المركزيـ ــة

العاملين في مجال
الصحة

 والمصسسـ ــات الخاصـ ــة مثـ ــل مـ ــدارس التم ـ ـريض،والحكومـ ــات المحليـ ــة
.والمستشفيات الخاصة التي تديرها

تقــاس التغي ـرات فــي المخزونــات بقيمــة مــا يــدخل المخزونــات مخصــوما
منه قيمة المسحوبات باالضافة اللى قيمـة أيـة خسـائر جاريـة فـي السـلع

.المحتفظ بها في المخزون خالل الفترة المحاسبية

10

Change in the
Inventories

التغير في المخزون

رمز

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

45

الحسابات القومية

1510130

يعنــي اردارة الحكومي ــة اوادارة الم اركــز الخاص ــة بارضــافة إل ــى ال ــدوائر

Provision and
تقديم اوادارة برامب
Administration of
الصحة العامة  public health programsالحكومية 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.

يبــين حي ــازة االص ــول المنتج ــة مخص ــوما منه ــا قيم ــة االص ــول الت ــي ت ــم

It shows the acquisition less disposal of
produced assets for purposes of fixed
capital formation, inventories or valuables

يتكـ ــون مـ ــن قيمـ ــة اسـ ــتحواذات المنتجـ ــين لمنتجـ ــات جديـ ــدة وقائمـ ــة مـ ــن

 Gross fixed capital formation consists ofاالمم المتحدة ،نظام
the value of producers’ acquisitions of
 new and existing products of producedالحسابات القومية
8002
assets less the value of their disposals of
fixed assets of the same type.
This item comprises gross capital
،OECD
formation of domestic health care
 provider for institutions excluding thoseنظام الحسابات
 listed under HP.4 Retail sale and otherالصحية 2000
providers of medical goods.
This item comprises establishments
،OECD
primarily engaged in providing residential
 care combined with either nursing,نظام الحسابات
 supervisory or other types of care asالصحية 2000
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.
A tool to provide a systematic
،OECD
compilation of health expenditure. It can
 trace how much is being spent, where it isنظام الحسابات
 being spent, what is being spent on andالصحية 2000
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.

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

المصدر باللغة

45

الحسابات القومية

1510131

التكوين الرأسمالي

Gross Capital
Formation

45

الحسابات القومية

1510132

التكوين الرأسمالي

Gross fixed capital
formation

45

الحسابات القومية

1510133

التكوين الرأسمالي

Capital formation of
health care providers
للمصسســات باســتثناء تلـ المدرجــة تحــت البيــع بالتجزئــة للمـواد وا دوات
for institutions
الطبية وةيرها من مقدمي الخدمات الطبية والسلع.

45

الحسابات القومية

1510134

التمريض ومرافق

المصسسات العاملة في مجال تـوفير ارشـراف والرعايـة السـكنية المقترنـة

45

الحسابات القومية

1540435

ارجمالي

الثابت ارجمالي

لمزودي الخدمات
الصحية

الرعاية مع مبيت

التصـرف بهـا وذلـ مـن أجـل تكـوين رأس المـال الثابـت والمخزونـات أو

السلع القيمة.

ا صول المنتجة ناقج قيمة تصرفهم في االصول الثابتة لنفس النو .

وهــو إجمــالي تكــوين رأس المــال المحلــي الــالزم لتــوفير الرعايــة الصــحية

Nursing and
residential care
facilities

ب ــالتمريض ،وفقـ ــا لمـ ــا تقض ــي بـ ــه الحالـ ــة الص ــحية للمرضـ ــى والن ـ ـزالء.

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.

الحسابات الصحية

Health Accounts

هـي أداة لوصـف تـدفق المصـروفات مـن القطـاعين العـام وا هلـي ،التـي

تصب في قطا الرعاية الصحية لمدة زمنية محددة .وهي تصـف أيضـا

المص ـ ــادر واالس ـ ــتخدامات والقنـ ـ ـوات لك ـ ــل م ـ ــورد م ـ ــن المـ ـ ـوارد المالي ـ ــة
المخصصــة لقطــا الصــحة ،وآليــات تــدفق هــذه ا مـوال والمصــادر فــي

نظام الرعاية الصحية على مستوى الوظيفة
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العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000
االمم المتحدة ،نظام

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000
UN, SNA 2008

الحسابات القومية
8002

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
خدمات التأمين

45

الحسابات القومية

1540432

45

الحسابات القومية

 1540431خدمات التمريض
طويلة المدى
للمرضى المدخلين

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Insurance Services

ارنتـ ــاج المتـ ــأتي مـ ــن أنشـ ــطة التـ ــأمين والمقـ ــيم بتكلفـ ــة الخدمـ ــة الفعليـ ــة

والمحتسبة .وفي حالة التأمين على ةير الحياة (التأمين ضد الحوادت
مثــل تــأمين المركبــات والحريــق والتــأمين البحــري وةيرهــا) تكــون تكلفــة

الخدمـ ـ ــة المحتسـ ـ ــبة تسـ ـ ــاوي :أقسـ ـ ــاط التـ ـ ــأمين المسـ ـ ــتحقة بمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق

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

ارســناد .وبالنســبة إلــى التــأمين علــى الحيــاة فــان ارنتــاج يقــاس بــنفس
ا سلوب فهو يتـألف مـن المكونـات الـثالت المـذكورة أعـاله إضـافة إلـى

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

على بوالج التأمين المشمولة في هذه البرامب

 In-Patient long-termالرعاية الصحية طويلـة ا مـد تضـم تقـديم الخـدمات التمريضـية والرعايـة
nursing care
الص ــحية ولئـ ـ ال ــذين يحت ــاجون إل ــى المس ــاعدة عل ــى أس ــاس مس ــتمر
بســبب وجــود عجــز ،وعــدم إمكانيــة القيــام بأنشــطة الحيــاة اليوميــة بشــكل
مس ــتقل .بارض ــافة إل ــى المرض ــى المقيم ــين ف ــي المصسس ــات والم ارف ــق
المجتمعية على ال مدى الطويل ،حيت يتم تقديم الرعاية الطويلة ا جـل

وع ــادة م ــا تك ــون خ ــدمات طبي ــة (بم ــا ف ــي ذلـ ـ الخ ــدمات التمريضـ ـية)
والخدمات االجتماعية.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

 This is the output of insurance activitiesاالمم المتحدة ،نظام
measured by the value of the actual and
 calculated cost of the service provided. Inالحسابات القومية
2008
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
OECD, A System
Long-term health care comprises ongoing
،OECD
of Health Accounts
health and nursing care given to those
 who need assistance on a continuing basisنظام الحسابات
2000
 due to chronic impairments and a reducedالصحية 2000
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.
UN, SNA 2008

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية
،OECD

نظام الحسابات
2000 الصحية

،OECD

نظام الحسابات
2000 الصحية

،OECD
نظام الحسابات
2000 الصحية

اسم المصطلح

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.
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.
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.

وهي الخدمات الطبية والخدمات الطبيـة المسـاندة المقدمـة للمرضـى مـن

Services of
rehabilitative care

خدمات الرعاية

1540430

الحسابات القومية

45

Ancillary services to
health care

خدمات الرعاية

1510131

الحسابات القومية

45

خدمات الرعاية

4540410

الحسابات القومية

45

 وتهـ ــدف لتحسـ ــين القـ ــدرات الوظيفيـ ــة.خـ ــالل مرحلـ ــة الرعايـ ــة التأهيليـ ــة

بالعربية

رمز المصطلح

التأهيلية

الموضوع

رمز

التعريف باإلنجليزية

المجال

للشـ ــخاج الـ ــذين يواجه ـ ـوا قصـ ــو ار وظيفـ ــي نتيجـ ــة لحالـ ــة المـ ــرض أو

.ارصابة

 التـي يقـوم،هذا البند يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية التقنيـة

 مثـل،بها في المقام ا ول أفراد مع أو بـدون ارشـراف المباشـر للطبيـب

الصحية المساندة

: وتشمل، ونقل المرضى،المختبرات والتشخيج والتصوير
.مختبر طبي

.نقل المرضى وارنقاذ في حاالت الطواره

.خرى

جميع الخدمات المساعدة المتنوعة ا





خـ ــدمات الرعايـ ــة الطبيـ ــة (العالجيـ ــة) والخـ ــدمات المسـ ــاندة التـ ــي تضـ ــم
 والقصـد مـن ذلـ.الخدمات المقدمة خالل حلقـة مـن الرعايـة العالجيـة

 والحد من شدة المرض، هو التخفيف من أعراض المرض أو ارصابة

أو ارصــابات/أو تعقيــدات مــرض و/أو ارصــابة أو للوقايــة مــن تفــاقم و
 شـفاء، خـدمات التوليـد: وتشمل.التي يمكن أن تهدد في الحياة العادية
 أداء الج ارحــة إضــافة،مــن المــرض أو تقــديم العــالج النهــائي لإلصــابة

إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات التشخيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية أو العالجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.)(باستثناء العالجات المسكنة
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Services of curative
care

العالجية

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

الخدمات العالجية In-patient curative
care
المقدمة للمرضى

72

الحسابات القومية

4540414

72

الحسابات القومية

1540411

الخدمات العالجية Out-patient curative
care
المقدمة لمرضى

45

الحسابات القومية

1540413

الخدمات المالية

45

الحسابات القومية

1540411

المدخلين

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الرعاية الطبية بما فيها مـن خـدمات مسـاندة المقدمـة للمرضـى ممـن هـم

In-patient curative care: It comprises
medical and paramedical services
delivered to in-patients during an episode
of curative care for an admitted patient.

الرعاي ــة الطبي ــة والخ ــدمات الطبي ــة المس ــاندة المقدم ــة م ــن خ ــالل م ارك ــز

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 outpatient wards, and in community or other
integrated care facilities.
 This is the output of financial services thatاالمم المتحدة ،نظام
can be measured by the total cost of actual
 and calculated service. This is necessaryالحسابات القومية
8002
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.
 Its the difference between the rate paid toاالمم المتحدة ،نظام
banks by borrowers and the reference rate
 plus the difference between the referenceالحسابات القومية
8002
rate and the rate actually paid to
depositors represent charges.

بحاج ــة لمبي ــت ،وتق ــديم جمي ــع الخ ــدمات الت ــي يحتاجه ــا المـ ـريض م ــن
الناحية الطبية خالل إقامته.

العيادات الخارجية

الرعايـ ــة ا وليـ ــة والعيـ ــادات الخارجيـ ــة والتـ ــي تقـ ــدم خـ ــارج المستشـ ــفيات

للمرضــى ممــن ليسـ ـوا بحاجــة للخــدمات الطبي ــة الخاصــة بالمبيــت .وق ــد

تك ــون ج ــزء م ــن خ ــدمات المستش ــفيات ،عل ــى س ــبيل المث ــال ق ــد تحت ــوي
المستشفى على عيادات خارجية متخصصة.

Financial Services

المصدر باللغة

إنتــاج الخــدمات المالي ــة المتحصــل م ــن مجمــو تكلف ــة الخدمــة الفعلي ــة

والمحتسبة .ويعتبر ذل ضروريا الن المصسسات المالية في كثيـر مـن

الحـ ــاالت تحقـ ــق إيراداتهـ ــا عـ ــن طريـ ــق قيمـ ــة الفـ ــرق بـ ــين الفوائـ ــد علـ ــى
القــروض والفوائــد علــى الودائــع .يــتم احتســاب تكــاليف الخدمــة الفعليــة

بأســلوب مباشــر بينمــا يــتم احتســاب تكلفــة الخدمــة المحتســبة (خــدمات

الوســاطة المالي ــة المقاس ــة بص ــورة ةيــر مباشـ ـرة) بص ــورة أكث ــر تعقي ــدا.

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

هـو الفـرق بــين السـعر المـدفو إلــى البنـو مـن قبــل المقترضـين وســعر

Financial
خدمات الوساطة
Intermediation Services
 Indirectly Measuredالفائدة المرجعي باالضافة إلى الفرق بين سعر الفائدة المرجعي والسعر
المالية المقاسة
)(FISIM
المدفو فعليا إلى المودعين.
بصورة ةير مباشرة
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العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000
،OECD
نظام الحسابات
الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000
OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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 crossfunctional 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
noncommunicable disease.

Occupational health care.

All other miscellaneous public
health services.
 نظام، االمم المتحدةIt is measured by the value of the goods and
services provided by employers to their
 الحسابات القوميةemployees in remuneration for work done.
8002

 وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع الصحي للسكان وتختلف عنPrevention and public
health services
 وقـد.الخدمات العالجية والصحية التي تعنى بإصالت الخلـل الـوظيفي

 نظام، االمم المتحدةIt is the aggregate value of the gross balances
of primary incomes for all sectorsis. defined
 الحسابات القوميةas GDP plus compensation of employees
8002
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.

. هــو القيمــة االجماليــة الجمــالي ارصــدة الــدخل االولــي لكافــة القطاعــاتGross National Income

،OECD
نظام الحسابات
2000 الصحية

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

الخدمات الوقائية

4540415

الحسابات القومية

45

الدخل العيني

1540412

الحسابات القومية

45

الدخل القومي

1540411

الحسابات القومية

45

والصحة العامة

 وهـي بالتـالي قـد.تكون بالعادة خدمات وبـرامب توعيـة وحمـالت التلقـيح
: وتنقسم إلى،ال تشمل جميع ميادين الصحة العامة بأوسع معانيها
.صحة ا م والطفل وتنظيم ا سرة وتقديم المشورة



.الوقاية من ا مراض المعدية



.الوقاية من ا مراض ةير المعدية



.الرعاية الصحية المهنية



.جميع خدمات الصحة العامة ا خرى



بع ــض ه ــذه الخ ــدمات يخ ــرج ع ــن إط ــار الخ ــدمات الص ــحية الت ــي ي ــتم
 مثــل خطــط الطـواره وحمايــة.شــمولها كجــزء مــن ارنفــاق علــى الصــحة

.البيئة

يقاس بقيمة السلع والخدمات التي يقدمها أرباب العمل إلـى مسـتخدميهم

Income in kind

.تعويضا عما أنجزوه من عمل

ويقـاس علــى انــه النـاتب المحلــي االجمــالي ازئـد تعويضــات العــاملين مــن
 ازئـد الضـرائب نـاقج االعانـات، زائد دخل الملكيـة مـن الخـارج،الخارج

 ن ــاقج، نــاقج تعويض ــات العــاملين للخ ــارج،مــن االنت ــاج مــن الخ ــارج

 نــاقج الض ـرائب ازئــد االعانــات او الــدعم علــى،دخــل الملكيــة للخــارج

.المنتجات للخارج
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ارجمالي

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Gross National
disposable income

يشتق من الدخل القومي االجمـالي او الصـافي وذلـ بـان تضـاف اليـه

45

الحسابات القومية

1540410

الدخل القومي

45

الحسابات القومية

1540411

دخل الملكية

Property Income

45

الحسابات القومية

1540450

الرعاية الصحية

Health Care

45

الحسابات القومية

1540454

الرعاية الصحية

45

الحسابات القومية

1540451

المتات ارجمالي

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

النقدية او العينية التي قدمتها الوحدات المصسسية المقيمة الـى الوحـدات

ةير المقيمة.

ه ــو مجم ــو ال ــدخل المت ــأتي م ــن االس ــتثمار (ال ــدخل م ــن حي ــازة أص ــل
مالي) والريع (الدخل من حيازة مصدر طبيعي كا رض)

هــي معالجــة وتشــخيج المــرض ،والمحافظــة علــى الصــحة مــن خــالل
الخ ـ ـ ـ ـ ــدمات الت ـ ـ ـ ـ ــي تق ـ ـ ـ ـ ــدمها العالج ـ ـ ـ ـ ــات الطبي ـ ـ ـ ـ ــة ،ط ـ ـ ـ ـ ــب ا س ـ ـ ـ ـ ــنان،
الخــدمات التكميليــة والبديلــة ،والمستحض ـرات الدوائيــة ،والعلــوم الس ـريرية

(التشـ ــخيج فـ ــي المختبـ ــر) ،والتمـ ـ ـريض ،والمهـ ــن الصـ ــحية .وتش ـ ــمل
الرعايــة الصــحية جميــع الســلع والخــدمات المقدمــة لتعزيــز الصــحة ،بمــا

في ذل " التدخالت الوقائية والعالجية والمسـكنة ،سـواء الموجهـة للفـراد
أو للسكان".

 Tertiary Health Careهــي الرعايــة االستشــارية المتخصصــة التــي عــادة مــا تحــول مــن الرعايــة

الثالثية

الرعاية الصحية
الثانوية

الصــحية ا وليــة أو مــن الرعاي ـة الطبيــة الثانويــة وتقــدم فــي مركــز لديــه
مرافق للفحوصات والعالج المتخصج.

Secondary care
institutions

هي العالج من قبل اختصاصي في المستشفى المقدم للمريض المحول
من الرعاية الصحية ا ولية أو في حالة طواره.

12

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

 Gross or net national disposable incomeاالمم المتحدة ،نظام
may be derived from gross or net national
 income by adding all current transfers inالحسابات القومية
8002
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.
 It is the sum of investment incomeاالمم المتحدة ،نظام
(income receivable by the owner of a
 financial asset) and the rent (incomeالحسابات القومية
8002
receivable by the owner of a natural
resource (Land)).
Comprises the sum of activities performed
،OECD
either by institutions or individuals
 pursuing, through the application ofنظام الحسابات
 medical, paramedical and nursingالصحية 2000
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.
Specialized consultative care, usually on
،OECD
referral from primary health or secondary
 medical care personnel, by specialistsنظام الحسابات
 working in a center that has personnel andالصحية 2000
facilities for special examination and
treatment.
Treatment by specialists at the hospital to
،OECD
whom a patient has been referred by
 primary care providers or in emergencyنظام الحسابات
 case.الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

45

الحسابات القومية

1540453

45

الحسابات القومية

1540451

45

الحسابات القومية

1540455

اسم المصطلح
بالعربية
الرعاية العالجية
ا خرى في

اسم المصطلح باإلنجليزية
All other out-patient
curative care

العيادات الخارجية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

يضــم هــذا البنــد جميــع الخــدمات الطبيــة والخــدمات المســاندة والخــدمات

This
item
comprises
all
other
miscellaneous medical and paramedical
services provided to out-patients by
physicians or paramedical practitioners.
Included are services provided to outpatients by paramedical professionals
such as chiropractors, occupational
therapists, and audiologists; in addition to
paramedical mental health, substance
abuse therapy and speech therapy.
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.

ويضــم هــذا البنــد الخــدمات الطبيــة لعــالج ا ســنان (بمــا فــي ذل ـ طــب

This item comprises dental medical
،OECD
)services (including dental prosthesis
 provided to out-patients by physicians. Itنظام الحسابات
 includes the whole range of servicesالصحية 2000
performed usually by medical specialists
of dental care in an out-patient setting
such as tooth extraction, fitting of dental
prosthesis and dental implants.
 It is the amount receivable by theاالمم المتحدة ،نظام
producer from the purchaser for a unit of a
 good or service produced as output minusالحسابات القومية
8002
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.
 It is the amount paid by the purchaser,االمم المتحدة ،نظام
excluding any VAT or similar tax
 deductible by the purchaser, in order toالحسابات القومية
8002
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.

المقدمـ ــة للمرضـ ــى بالعيـ ــادات الخارجيـ ــة أو شـ ــبه الطبيـ ــة التـ ــي يقـ ــدمها

ا طبـاء الممارســين .وتشــمل الخـدمات المقدمــة للمرضــى مـن قبــل فنــي
المه ـ ــن الطبي ـ ــة المس ـ ــاندة مث ـ ــل الع ـ ــالج الطبيع ـ ــي وال ـ ــوظيفي ،وع ـ ــالج

السـ ـ ــمعيات .وتشـ ـ ــمل خـ ـ ــدمات الصـ ـ ــحة النفسـ ـ ــية ،وعـ ـ ــالج اردمـ ـ ــان،
بارضافة إلى عالج النطق.
الرعاية العالجية
المتخصصة في

All other specialized
health care

العيادات

يضم هذا البند الخـدمات الطبيـة بجميـع التخصصـات المقدمـة للمرضـى
ف ـ ـ ــي العي ـ ـ ــادات الخارجي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل ا طب ـ ـ ــاء المتخصص ـ ـ ــين وةي ـ ـ ــر

متخصصـ ــين (أطبـ ــاء عـ ــامين) ،وتشـ ــمل خـ ــدمات التشـ ــخيج والعناي ـ ــة

با سـ ــنان .وتشـ ــمل الصـ ــحة النفسـ ــية ومعالجـ ــة تعـ ــاطي م ـ ـواد اردمـ ــان
والعالج والجراحة خارج المستشفيات.

الرعاية العالجية
في عيادات طب

Out-patient dental
care

ا سنان

ا ســنان االصــطناعية) التــي تقــدم للمرضــى فــي العيــادات الخارجيــة مــن

قب ــل ا طب ــاء .وه ــي تض ــم مجموع ــة الخ ــدمات الت ــي ع ــادة م ــا يق ــدمها
ا طباء المختصين في طب ا سنان كاملة.

45

الحسابات القومية

1540456

السعر ا ساسي

Basic Price

45

الحسابات القومية

1540457

سعر المشتري

Purchaser price

المصدر باللغة

السعر الذي يتلقاه المنتب من المشتري لقاء وحدة من سلعة او خدمة ما
منتجة بوصفها مخرجا مخصوما منه اية ضرائب مدفوعـة ومضـافا اليـه

ايـ ــة اعانـ ــات تلقاهـ ــا المنـ ــتب نتيجـ ــة النتاجهـ ــا او بيعهـ ــا .وال يشـ ــمل ايـ ــة

تكاليف نقل يقيدها المنتب منفصلة على الفاتورة.

هـو السـعر الـذي يدفعــه المشـتري ليتسـلم سـلعة او خدمــة مـا فـي الوقــت

والمك ــان ال ــذي يح ــددهما ،وه ــو ال يش ــمل اي ــة ضـ ـريبة قيم ــة مض ــافة او
ضـرائب اخــرى مقتطعــة وســعر المشــتري يشــمل ايــة تكــاليف نقــل يــدفعها
المشتري على حدة ليتسلم السلعة في المكان والزمان اللذين يحددهما.
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العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000

،OECD
نظام الحسابات

الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
السلع الطبية

45

الحسابات القومية

1540458

45

الحسابات القومية

1540459

شركات التأمين

45

الحسابات القومية

1540420

شركات القطا

المقدمة لمرضى
العيادات الخارجية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Medical goods
dispensed to outpatients

ويضم هذا البند تقديم سلة من الخدمات والسلع الطبية والتي تعرف على

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 nondurables.
Therapeutic appliances and other medical
durables.
This sector comprises all private insurance
funds other than social security funds.

يشمل هذا القطا جميع الشركات وأشباه الشركات ةير الماليـة المقيمـة،

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.
This item comprises a variety of activities
of monitoring the environment and of
environmental control with a specific
focus on a public health concern.

صــناديق الضــمان االجتمــاعي عبــارة عــن ب ـرامب تــأمين اجتماعيــة تغطــي

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

وهي الصناعات ةير المصنفة والتي تقدم الرعاية الصحية كمنتجين

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.

أنهـا توزيــع وتركيــب ا دويــة والمـواد الطبيـة ،بارضــافة إلــى الســلع الطبيــة

من خالل تجارة التجزئة للمرضى ةير المقيمين .وتشـمل تجـارة التجزئـة،

وتركيب وصيانة وتـأجير السـلع وا جهـزة الطبيـة .بارضـافة إلـى خـدمات

فحـ ـ ــج البصـ ـ ــر ،وةي ـ ـ ـره مـ ـ ــن تجـ ـ ــار التجزئـ ـ ــة المتخصصـ ـ ــين أو ةيـ ـ ــر
المتخصص ـ ـ ــين ف ـ ـ ــي مج ـ ـ ــال الس ـ ـ ــلع والمـ ـ ـ ـواد الطبي ـ ـ ــة ،والمستحضـ ـ ـ ـرات
الصـ ــيدالنية والطبيـ ــة وةيرهـ ــا مـ ــن السـ ــلع الطبيـ ــة ةيـ ــر المعم ـ ـرة وا الت

وا جهزة الطبية وةيرها من السلع المعمرة.

الخاصة

الخاج(ةير

Private insurance
Enterprises

Corporations (other
)than health insurance

شركات التأمين)

وه ــي الش ــركات وأش ــباه الش ــركات المقيم ــة الت ــي يك ــون نش ــاطها الرئيس ــي
التأمين.

كـ ــذل يشـ ــمل المنشـ ــآت التـ ــي تعمـ ــل فـ ــي إنتـ ــاج السـ ــلع السـ ــوقية وتتبـ ــع
لخدماتها تمكنها من استرداد تكاليف إنتاجهـا الجاريـة عنـد تقـديم خـدماتها

لبعض فئات المجتمع.
45

الحسابات القومية

1540424

الصحة البيئية

45

الحسابات القومية

1540421

صناديق الضمان

Social security
funds

45

الحسابات القومية

 1540423الصناعات الصحية

Other industries
(rest of the
)economy

وهــي أنشــطة رصــد البيئــة ومراقبــة البيئــة مــع التركيــز بوجــه خــاج علــى
الصحة العامة.

االجتماعي

ا خرى

العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000

،OECD

نظام الحسابات

الصحية 2000

لمصسس ــات ةي ــر هادف ــة للـ ـربح ك ــبعض المستش ــفيات الت ــي تتقاض ــى ثمن ــا

Environmental health

المصدر باللغة

المجتمـ ــع أو أج ـ ـزاء كبي ـ ـرة منـ ــه ،يـ ــتم تطبيقـ ــه والمتابعـ ــة عليـ ــه مـ ــن قبـ ــل
الوحدات الحكومية المتخصصة بخدمة ا سر

ثانويين أو سواهم من المنتجين .وتشمل منتجي الرعاية الصحية
المهنية ،والرعاية المنزلية المقدمة من خالل ا سر المعيشية الخاصة.
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،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000

،OECD
نظام الحسابات

الصحية 2000
،OECD
نظام الحسابات

الصحية 2000
،OECD
نظام الحسابات

الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
45

الحسابات القومية

1540421

الصناعة

Industry

تتكون من مجموعة من المنشات التي تشتغل بنو واحد او بمجموعة

An industry consists of a group of
establishments engaged in the same, or
similar, kinds of economic activity

45

الحسابات القومية

1540425

الضرائب على

Taxes on Production

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

متشابهة من االنشطة االقتصادية.

ارنتاج

هي مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون
إلى الحكومة العامة .وتتألف من ضرائب على المنتجات تدفع

على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها ،ومن

ضرائب أخرى على ارنتاج يدفعها المنتب المقيم نتيجة ممارسته
لعملية ارنتاج.
45

الحسابات القومية

1540466

ضرائب ورسوم

Taxes and Duties on
Imports

45

الحسابات القومية

1540467

ضريبة القيمة

Value added tax

45

الحسابات القومية

1540428

على الواردات

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

المضافة

عيادات األطباء

تشمل الضرائب على السلع والخدمات المستحقة الدفع في اللحظة التي

ضريبة على المنتجات من السلع والخدمات يتم جبايتها على
مراحل بواسطة الشركات ولكن يتم تحميلها كليا في النهاية على
المشترين النهائيين.

Offices of physicians

المنش ــآت الص ــحية الت ــي يعم ــل به ــا أو يمتلكه ــا يحم ــل درج ــة طبي ــب أو

بم ــصهالت من ــاظرة ،وبص ــورة رئيس ــية مس ــتقلة تعم ــل ف ــي مج ــال ممارس ــة
الطــب العــام أو المتخصصــة (بمــا فــي ذلـ الطــب النفســي ،علــم الــنفس،

وتجبيــر العظــام) أو الج ارحــة .وتشــمل القطــا الخــاج أو مجموعــة مــن
الممارسين لمهنـة الطـب مـن خـالل مجموعـة عيـادات ضـمن مركـز واحـد

(المراكز والعيادات) ،مثل المستشفيات أو المراكز الطبية.
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المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة ،نظام

الحسابات القومية
8002
 Those are taxes that are compulsory cashاالمم المتحدة ،نظام
or in kind payments payable by producers
 to the general government. it consist ofالحسابات القومية
8002
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.
 Consist of taxes on goods and servicesاالمم المتحدة ،نظام
that become payable at the moment when
 those goods cross the national or customsالحسابات القومية
8002
frontiers of the economic territory or
when those services are delivered by nonresident producers to resident institutional
units
 A value added type tax (VAT) is a tax onاالمم المتحدة ،نظام
products from goods and services
 collected in stages by enterprises but thatالحسابات القومية
8002
is ultimately charged in full to the final
purchasers.
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

الصحية 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

45

الحسابات القومية

1540429

عيادات طب

45

الحسابات القومية

1540410

الغذاء والنظافة

45

الحسابات القومية

1540414

45

الحسابات القومية

1540411

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Offices of dentists

المنشآت الصحية التي يديرها ويعمل بها طبيـب أسـنان ،وبصـورة رئيسـية
مستقلة تعمل في مجال ممارسة طب ا سنان المتخصصة أو العامـة أو

ا سنان

جراحة ا سنان .وتكون ضمن القطـا الخـاج أو مجموعـة عيـادات أو
فــي الم ارفــق ا خــرى ،مثــل المستشــفيات والم اركــز الطبيــة .ويمكــن أن

تقـ ـ ــدم إمـ ـ ــا وقائيـ ـ ــة شـ ـ ــاملة ،أو تجميليـ ـ ــة ،أو فـ ـ ــي خـ ـ ــدمات الط ـ ـ ـواره أو
كمتخصصين في حقل محدد من طب ا سنان

والسيطرة على مياه

Food, hygiene and
drinking water control

الشرب

قطا ا سر

هـذا البنـد يضــم مجموعـة متنوعــة مـن أنشــطة الصـحة العامــة التـي تشــكل

ج ــزءا م ــن ا نش ــطة العام ــة ا خ ــرى ،مث ــل التفت ــيت وتنظ ــيم الص ــناعات

المختلفة بما يشمل إمدادات المياه.
Household Sector

المعيشية

هو مجموعة صغيرة من ا فـراد الـذين يشـتركون فـي السـكن ويجمعـون
بعــض أو كــل دخلهــم وثــروتهم ويســتهلكون أنواعــا معينــة مــن الســلع
والخ ـ ــدمات بص ـ ــورة جماعي ـ ــة ،تت ـ ــألف بش ـ ــكل أساس ـ ــي م ـ ــن ارس ـ ــكان

والغذاء .ويمكن للسر المعيشية أن تكون ضمن المنتجـين بارضـافة
لكــونهم المســتهلكين الرئيســيين ،إذ أن كــل ا نشــطة االقتصــادية التــي
تقع ضمن حدود ارنتاج وتمارس من قبل جهـات ال تحـتفظ بمجموعـة

متكاملة من الحسابات تعتبر ضمن قطا ا سر المعيشية.

القطا الحكومي

Government Sector

يتــألف مــن وح ــدات الحكومــة المركزيــة والحكوم ــات المحليــة إلــى جان ــب

صناديق الضمان االجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تل الوحـدات
وتشمل كذل المصسسات ةير الهادفة للربح التي تنتب إنتاجا ةير سوقي

وتســيطر عليهــا وتمولهــا بصــورة رئيســة الوحــدات الحكوميــة أو صــناديق

الضمان االجتماعي.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية
،OECD

This item comprises establishments of
health practitioners holding the degree of
 doctor of dental medicine or aنظام الحسابات
 qualification at a corresponding level,الصحية 2000
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.
This item comprises a variety of activities
،OECD
of a public health concern that are part of
 other public activities such as inspectionنظام الحسابات
 and regulation of various industries,الصحية 2000
including water supply.
 A household is defined as a group ofاالمم المتحدة ،نظام
persons who share the same living
 accommodation, who pool some, or all, ofالحسابات القومية
8002
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.
The general government sector consists
،OECD
mainly of central, state and local
 government units together with socialنظام الحسابات
 security funds imposed and controlled byالصحية 2000
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.

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

الحسابات القومية

4540413

45

الحسابات القومية

4540411

القطا الخاج

45

الحسابات القومية

4540415

قطا الشركات Financial Corporation
Sector
رئيس ــية بت ــوفير الخ ــدمات المالي ــة بم ــا فيه ــا خ ــدمات الت ــامين وتموي ــل
المالية

45

الحسابات القومية

4540412

45

الحسابات القومية

4540411

Non-profit
قطا المصسسات
Institutions Serving
بح
ةير الهادفة للر
Households
التي تخدم ا سر

45

الحسابات القومية

4540410

القطا المصسسي

التعريف باإلنجليزية

القطا الحكومي  Non Classified Publicوهو بند يوضح أن من قام بتزويد الخدمة الصحية هـو أحـد المصسسـات
Providers
أو ال ــو ازرات الحكومي ــة دون تحدي ــد ن ــو م ــزود الخدم ــة لع ــدم ت ــوفره م ــن
دون تحديد نو

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.

يشــمل جمي ــع الوحــدات المصسس ــية المقيمــة والت ــي ال تنــدرج تح ــت قط ــا

This sector comprises all resident
institutional units which do not belong to
the government sector.

مصدر البيانات.

مزود الخدمة
Private Sector

الحكومة.

قط ــا يتكـ ــون مـ ــن جميـ ــع الش ــركات المقيمـ ــة التـ ــي تشـ ــتغل بصـ ــورة

المعاشات التقاعدية الى وحدات مصسسية اخرى.
قطا الشركات
ةير المالية

Non-financial
corporations

قطا يشمل كل الشركات وأشباه الشركات التـي يتركـز نشـاطه الرئيسـي
في انتاج السلع او الخدمات السوقية(عدا الخدمات المالية).

تتالف من المصسسات ةير الهادفة للربح والتي توفر سلع وخدمات ةير

السوقية للسر المعيشية التي ال تسيطر عليها الحكومة.

المصدر باللغة
العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000
،OECD

نظام الحسابات

الصحية 2000

 Consist of all resident corporations thatاالمم المتحدة ،نظام
are principally engaged in providing
 financial services, including insurance andالحسابات القومية
8002
pension funding services, to other
institutional units.
 Consist of corporations whose principalاالمم المتحدة ،نظام
activity is the production of market goods
 or non-financial services.الحسابات القومية
8002
 Consist of non-market NPIs that are notاالمم المتحدة ،نظام
controlled by government..
الحسابات القومية
8002

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

المعيشية

Institutional Sector

هــو مجموعــة م ــن الوحــدات المصسســية المش ــتركة فــي مهامهــا االساس ــية

وســلوكياتها واهــدافها .مصــنفة إلــى القطاعــات التاليــة باالســتناد إلــى نظــام
الحسابات القومية :قطا الشركات ةير المالية ،قطا الشركات المالية،

القطا الحكومي العام ،قطا المصسسات ةيـر الهادفـة للـربح التـي تخـدم
ا ســر المعيشــية ،وقط ــا ا ســر المعيشــية إض ــافة لحســاب بقيــة الع ــالم

والذي ينفرد له حساب مستقل.
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 The institutional units are groupedاالمم المتحدة ،نظام
together to form institutional sectors, on
 the basis of their principal functions,الحسابات القومية
8002
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 nonfinancial corporations, In addition to the
Rest of world sector that has separate
account.

UN, SNA 2008

رمز

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

45

الحسابات القومية

4540411

القيمة المضافة

Value Added

مفهـوم يتعلــق بارنتــاج ويشــير إلــى القيمـة المتولــدة يــة وحــدة تمــارس أي

45

الحسابات القومية

4540400

الكيان القانوني

Legal Entity

 Value added is a central concept ofاالمم المتحدة ،نظام
production and refers to the generated
 value of any unit that carries out anyالحسابات القومية
8002
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.
 . A legal or social entity is one whoseاالمم المتحدة ،نظام
existence is recognized by law or society
 independently of the persons, or otherالحسابات القومية
8002
entities, that may own or control it.

45

الحسابات القومية

 1510104مثبط الناتب المحلي

رقم قياسي يستخدم لتحويل البيانات والمتغيرات الخاصة بالناتب المحلي

 An Index used to convert data andاالمم المتحدة ،نظام
variables of GDP at current prices to
 constant prices, depending on anالحسابات القومية
8002
appropriate base year, to isolate the
impact of prices on the data.

45

الحسابات القومية

1510101

وهي المصسسات العاملة في مجال توفير خدمات التشخيج أو التحليل،

45

الحسابات القومية

4540403

المخرجات

45

الحسابات القومية

4540401

مخرجات ارنتاج

This item comprises establishments
،OECD
primarily engaged in providing analytic or
 diagnostic services, including body fluidنظام الحسابات
 analysis and diagnostic imaging, generallyالصحية 2000
to the medical profession or the patient on
referral from a health practitioner.
 It is defined as the goods and servicesاالمم المتحدة ،نظام
produced by an establishment, excluding
 the value of any goods and services usedالحسابات القومية
8002
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.
 Consists of products retained by theاالمم المتحدة ،نظام
producer for his own use as final
 consumption or capital formation.الحسابات القومية
8002

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

نشـ ـ ــاط إنتـ ـ ــاجي .ويعـ ـ ــرف إجمـ ـ ــالي القيمـ ـ ــة المضـ ـ ــافة بحاصـ ـ ــل طـ ـ ــرت
االستهال الوسيط من إجمالي ارنتاج .أما صافي القيمة المضافة فيتم
الحصــول عليهــا بطــرت اســتهال رأس المــال الثابــت مــن إجمــالي القيمــة

المضافة.

الكي ــان الق ــانوني او االجتم ــاعي ه ــو كي ــان يعت ــرف بوج ــوده م ــن قب ــل
القــانون او مــن قبــل المجتمــع بصــورة مســتقلة عــن االشــخاج او عــن
الكيانات االخرى التي قد تكون مالكة له او مسيطرة عليه.

GDP Deflator

ارجمــالي مــن االســعار الجاريــة الــى االســعار الثابتــة ،باالعتمــاد علــى

االجمالي

سـ ــنة أسـ ــاس مناسـ ــبة ،بهـ ــدف العمـ ــل علـ ــى عـ ــزل أثـ ــر ا سـ ــعار علـ ــى
البيانات.

المختبرات الطبية
ومراكز التشخيج

Medical and
diagnostic
laboratories

Output

بمــا فيهــا الس ـوائل فــي الجســم والتحليــل والتشــخيج والتصــوير ،تقــدم هــذه

المح ــال م ــن طبي ــب
الخــدمات بش ــكل ع ــام لطبي ــب مخ ــتج أو للمـ ـريض ُ
الصحة.
تعرف علـى أنهـا السـلع والخـدمات المنتجـة مـن قبـل المنشـاة ،باسـتثناء
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
المســتخدمة لتكــوين راس الم ــال (راس المــال الثاب ــت او التغي ـرات ف ــي

قوائم الجرد) او لالستهال النهائي الذاتي.

لالستعمال النهائي
الخاج

 Output for own finalه ــي الس ــلع والخ ــدمات الت ــي يح ــتفظ به ــا م ــالكو المش ــاريع الت ــي أنتجته ــا
use
الستعمالهم النهائي الخاج كاستهال نهائي أو تكوين رأس مال.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

الحسابات القومية

4540405

المخرجات السوقية

Market Outputs

45

الحسابات القومية

4540402

المخرجات ةير

Other Non-Market
Outputs

45

الحسابات القومية

4540401

مرافق المهن

45

الحسابات القومية

4540400

مراكز التأهيل

Rehabilitation
Center

45

الحسابات القومية

4540401

مراكز الرعاية

Out-patient care
centers

التعريف بالعربية
تش ــمل الس ــلع والخ ــدمات الت ــي تب ــا بأس ــعار ذات دالل ــة اقتص ــادية ،أو
يج ــري التصـ ــرف بهـ ــا بطريق ــة أخـ ــرى فـ ــي الس ــوق أو يعتـ ــزم بيعهـ ــا أو

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

السوقية ا خرى

تتك ــون م ــن س ــلع وخ ــدمات فردي ــة او جماعي ــة تنتجه ــا الحكوم ــة او
المصسسات التي ال تهـدف الـى الـربح وتخـدم االسـر المعيشـية والتـي

تـ ــوفر السـ ــلع او الخـ ــدمات بشـ ــكل مجـ ــاني او باسـ ــعار ليسـ ــت ذات

اهمية اقتصادية لالسر المعيشية او للمجتمع ككل.

الصحية المساندة

Offices of other
health practitioners

المنشـ ــآت الصـ ــحية والممارسـ ــين (ةيـ ــر ا طبـ ــاء وأطبـ ــاء ا سـ ــنان)

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

وتكـ ــون ضـ ــمن القطـ ــا الخـ ــاج أو مجموعـ ــة مـ ــن الم اركـ ــز ،مثـ ــل

المستشفيات والمراكز الطبية.

هـ ــي الم ارفـ ــق التـ ــي تقـ ــدم العـ ــالج والتـ ــدريب بهـ ــدف التأهيـ ــل .وهـ ــي
الم اركـ ــز التـ ــي تقـ ــدم العـ ــالج الـ ــوظيفي ،العـ ــالج الحركـ ــي ،العـ ــالج

المهني ،وتدريبات خاصة كعالج النطق لالستشفاء من ارصابة أو

المرض إلى الحد الطبيعي الممكن.

ا ولية

تض ــم المصسس ــات العامل ــة ف ــي مج ــال ت ــوفير مجموع ــة واس ــعة م ــن
الخدمات للمرضى مـن قبـل فريـق مـن ا طبـاء والعـاملين فـي مجـال
الطب ،وموظفي الدعم في كثير من ا حيان ،وعـادة مـا يجمـع بـين

تخصصات عدة ،لتقـديم وظـائف محـددة فـي خدمـة الرعايـة ا وليـة.

هـ ــذه المصسسـ ــات بصـ ــورة عامـ ــة تقـ ــدم العـ ــالج للمرضـ ــى الـ ــذين ال

يحتاجوا لمبيت.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

 It includes goods and services sold atاالمم المتحدة ،نظام
market prices or otherwise disposed of on
 market, or intender for sale or disposal onالحسابات القومية
8002
the market such as most of the goods and
services sold at warehouses and retail sail
stores
 Consists of goods and individual orاالمم المتحدة ،نظام
collective services produced by non-profit
) institutions serving households (NPISHsالحسابات القومية
8002
or government that are supplied free, or at
prices that are not economically
significant, to other institutional units or
the community as a whole.
This item comprises establishments of
،OECD
independent health practitioners (other
 than physicians, and dentists) such asنظام الحسابات
 chiropractors, optometrists, mental healthالصحية 2000
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.
A facility providing therapy and training
،OECD
for rehabilitation. The center may offer
 occupational therapy, physical therapy,نظام الحسابات
 vocational training, and special trainingالصحية 2000
such as speech therapy for recovery from
injury or illness to the normal possible
extent.
This item comprises establishments
،OECD
engaged in providing a wide range of out patient services by a team of medical,نظام الحسابات
 paramedical, and often support staff,الصحية 2000
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.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

الحسابات القومية

4540410

المزايا االجتماعية

Social benefits

45

الحسابات القومية

4540414

المستشفيات

Hospitals

45

الحسابات القومية

4540411

مستشفيات الصحة

Mental health and
substance abuse
hospital

التعريف بالعربية
تح ــويالت جاري ــة تتلقاه ــا االس ــر المعيش ــية لس ــد احتياج ــات تنش ــأ ف ــي

ظـ ــروف خاصـ ــة مثـ ــل المـ ــرض او التعلـ ــيم او البطالـ ــة او التقاعـ ــد او
االسكان او ظروف عائلية.
يض ــم ه ــذا البن ــد المصسس ــات الم ــرخج له ــا والعامل ــة بش ــكل أساس ــي ف ــي

توفير العالج الطبي والتشـخيج وتقـديم الخـدمات التـي تشـمل :ا طبـاء،
والتمـريض ،وةيرهــا مــن الخــدمات الصــحية للمرضــى المقيمــين بارضــافة

إلى خدمات ارقامـة المتخصصـة التـي يتطلبهـا المرضـى .ويمكـن أيضـا
أن تقدم المستشفيات خدمة العيادات الخارجية كنشاط ثانوي .وكثير من
ه ـ ـ ــذه الخ ـ ـ ــدمات ال يمك ـ ـ ــن توفيره ـ ـ ــا إال باس ـ ـ ــتخدام الم ارف ـ ـ ــق والمع ـ ـ ــدات
المتخصصــة التــي تشــكل عامــل هــام ال يتج ـ أز مــن عمليــة ارنتــاج .فــي
بعــض البلــدان ،الم ارفــق الصــحية تحتــاج إلــى الحــد ا دنــى مــن المعــدات

(مثل عدد ا سرة) لتسجل باعتبارها المستشفى.

النفسية والعالج من
اردمان

يض ــم ه ــذا البن ــد المصسس ــات المرخص ــة والت ــي تق ــوم أساس ــا عل ــى ت ــوفير
التشخيج والعـالج الطبـي ،وتقـديم الخـدمات للمرضـى الـذين يعـانون مـن

مرض عقلي أو إساءة استعمال المواد المخدرة واالضـطرابات ،وةالبـا مـا
تتطل ــب معالج ــة مطول ــة تتمث ــل ف ــي بق ــاء المـ ـريض بم ــا يش ــمل خ ــدمات

االستض ـ ــافة والم ارف ـ ــق الغذائي ـ ــة ،والم ارف ـ ــق الخاص ـ ــة بالمعالج ـ ــة النفس ـ ــية

والسيكولوجية واالجتماعية .وعادة ما تقـدم هـذه المستشـفيات وةيرهـا مـن
الخـ ــدمات ،مثـ ــل رعايـ ــة المرضـ ــى بهـ ــا ،والتجـ ــارب المختبريـ ــة الس ـ ـريرية

والتشخيصية وا شعة السينية ،والتخطيط الكهربائي للدماغ.
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المصدر باللغة
العربية

 They are current transfers received byاالمم المتحدة ،نظام
households intended to provide for the
 needs that arise from certain events orالحسابات القومية
8002
circumstances, for example, sickness,
unemployment,
retirement,
housing,
education or family circumstances.
This item comprises of licensed
،OECD
establishments primarily engaged in
 providing medical, diagnostic, andنظام الحسابات
 treatment services that include physician,الصحية 2000
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.
This
item
comprises
licensed
،OECD
establishments that are primarily engaged
 in providing diagnostic and medicalنظام الحسابات
 treatment, and monitoring services to inالصحية 2000patients who suffer from mental illness or
substance abuse disorders. The treatment
often requires an extended stay in an inpatient 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.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

45

الحسابات القومية

45

الحسابات القومية

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

 4540413المستشفيات العامة

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

General hospital

المصسســات المرخصــة والعاملــة بشــكل أساســي فــي تــوفير العــالج الطبــي

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.

المصسسات المرخج لها للعمـل علـى تـوفير خـدمات تشـخيج ا مـراض

This
item
comprises
licensed
establishments primarily engaged in
 providing diagnostic and medicalنظام الحسابات
 treatment to in-patients with a specificالصحية 2000
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.
 All surveys for which the reference periodاالمم المتحدة ،نظام
is three months.
الحسابات القومية
8002

تـ ــدفق اقتصـ ــادي ،أي تعامـ ــل بـ ــين وحـ ــدتين مصسسـ ــيتين وفقـ ــا التفـ ــاق

 A transaction is an economic flow that isاالمم المتحدة ،نظام
an interaction between institutional units
 by mutual agreement or an action within anالحسابات القومية
8002
institutional unit that it is analytically
useful to treat like a transaction, often
because the unit is operating in two
different capacities.

(سواء جراحي أو ةير جراحي) للمرضى الذين بحاجة إلـى مبيـت بحيـت
ي ـ ــتم تق ـ ــديم الخ ـ ــدمات الطبي ـ ــة المتنوع ـ ــة .إض ـ ــافة إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ف ـ ــإن ه ـ ــذه
المصسسات يمكن أن توفر خدمات أخرى ةير خـدمات العـالج بهـا ،مثـل

الخـ ــدمات التشخيصـ ــية وا شـ ــعة السـ ــينية والخـ ــدمات الس ـ ـريرية وخـ ــدمات
المختبرات ،وةرفة العمليات والخدمات لمجموعـة متنوعـة مـن ارجـراءات

والخدمات الصيدالنية.

4540411

المستشفيات

المتخصصة

Specialized (other
than mental health
)and substance abuse
hospital

والع ــالج الطب ــي للمرض ــى ال ــذين ل ــديهم ن ــو مح ــدد م ــن م ــرض أو حال ــة

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

مستشــفيات إعــادة التأهيــل ،والخــدمات ذات الصــلة بارعاقــة الجســدية أو

المعــوقين واردة فــي هــذا البنــد أيضــا .هــذه المستشــفيات يجــوز أن تقــدم
خ ــدمات أخ ــرى ،مث ــل تق ــديم الرعاي ــة الطبي ــة خ ــارج المستش ــفى وخ ــدمات

التش ــخيج وا ش ــعة الس ــينية والخ ــدمات السـ ـريرية وخ ــدمات المختبـ ـرات،

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

45

الحسابات القومية

4510195

المسوت الربعية

Quarterly Surveys

45

الحسابات القومية

4510196

المعامالت

Economic
Transactions

هــي كافــة المســوت التــي يــتم إجراصهــا باالعتمــاد علــى إســناد زمنــي يقــدر
بحوالي ثالثة أشهر.

االقتصادية

المصدر باللغة

متبــادل او عمــل ضــمن وحــدة مصسســية مــن المفيــد تحليليــا ان يعامــل

بوصفه معاملة الن الوحدة كثي ار ما تعمل بصفتين مختلفتين.
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العربية
،OECD

نظام الحسابات
الصحية 2000

،OECD

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

45

الحسابات القومية

4510197

مقدمي الرعاية

45

الحسابات القومية

4510198

مقدمي الرعاية

45

الحسابات القومية

4540411

المنشأة

45

الحسابات القومية

4540100

المصسسات التي

45

الحسابات القومية

4540104

الصحية ارسعافية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Providers of
ambulatory health
care

التعريف بالعربية
أي المصسس ـ ــات العامل ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــال تق ـ ــديم خ ـ ــدمات الرعاي ـ ــة الص ـ ــحية
ارسـ ــعافية فـ ــي العيـ ــادات الخارجيـ ــة مباش ـ ـرة .ويشـ ــمل ذل ـ ـ المصسسـ ــات
المتخصصة في تقـديم العـالج بشـكل يـومي بارضـافة إلـى تقـديم خـدمات

الرعاية الصحية في المنازل .وبالتالي فإن هذه المصسسات ال تقدم عـادة

خ ــدمات الع ــالج للمرضـ ـى المقيم ــين .ف ــي الغال ــب ي ــتم تزوي ــد الخ ــدمات
للمرضــى الــذين يــزورون مكتــب الصــحة المهنيــة باســتثناء بعــض حــاالت

طبابة ا طفال وأمراض الشيخوخة.

الصحية ارسعافية
ا خرى

Other providers of
ambulatory health
care

المصسس ــات العامل ــة ف ــي المق ــام ا ول ف ــي مج ــال تق ــديم خ ــدمات الرعاي ــة

الصحية المتنقلة (بخالف عيـادات ا طبـاء وأطبـاء ا سـنان ،وةيرهـا مـن
الممارس ـ ــين الص ـ ــحيين ،م ـ ــن م ارك ـ ــز رعاي ـ ــة المرض ـ ــى ،وتق ـ ــديم الرعاي ـ ــة

الصحية المنزلية).
Establishment

مشرو او جزء من مشرو يقع فـي موقـع واحـد ،ويمـارس نـو واحـد فقـط

من النشاط االنتاجي ،او يعـود فيـه نشـاط االنتـاج الرئيسـي بمعظـم القيمـة

المضافة.

تقدم خدمات

الرعاية الصحية

 Enterprise as providersوهــي المصسس ــات الت ــي تقــدم خ ــدمات الرعاي ــة الصــحية بش ــكل جزئ ــي أو
of occupational health
ثانوي بجانب النشاط االقتصادي الذي تمارسه.
care services

المهنية

المصشرات قصيرة
المدى

Short Term
Indicators

هي مؤشرات ذات دورية أقل من سنة ،والتي قد تكون لمدة شهر أو
ربع سنة.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية
،OECD

المصدر باللغة اإلنجليزية

This item comprises establishments
primarily engaged in providing health care
 services directly to outpatients who do notنظام الحسابات
 require in-patient services. This includesالصحية 2000
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, A System
This item comprises a variety of
،OECD
of Health Accounts
establishments primarily engaged in
 providing ambulatory health care servicesنظام الحسابات
2000
 (other than offices of physicians, dentists,الصحية 2000
and other health practitioners, out-patient
care centers, and home health care
providers).
UN, SNA 2008
 An establishment is an enterprise, or partاالمم المتحدة ،نظام
of an enterprise, that is situated in a single
 location and in which only a singleالحسابات القومية
8002
productive activity is carried out or in
which the principal productive activity
accounts for most of the value added.
This item comprises Enterprise providing
occupational health care as ancillary
production.

،OECD
نظام الحسابات

الصحية 2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

 All indicators that have a periodicity forدليل اعداد الحسابات Manual of quarterly
Ntional Accounts
less than a year, usually month or quarter.
القومية الربعية
2001
8007

رمز
45

الحسابات القومية

4540101

الناتب المحلي

Gross Domestic
Product or GDP

مصشــر يقــيس إجمــالي القيمــة المضــافة لكافــة ا نشــطة االقتصــادية مــن

45

الحسابات القومية

4540103

النشاط االقتصادي

Economic Activity

45

الحسابات القومية

4510101

الوحدة المصسسية

Institutional UnitEnterprise

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

بالعربية
ارجمالي

خالل المخرجات مـن السـلع والخـدمات لالسـتعمال النهـائي التـي ينتجهـا
اقتص ــاد م ــا بواس ــطة المقيم ــين وةي ــر المقيم ــين م ــن س ــكانه ( ،عوام ــل

االنتـ ــاج المحليـ ــة ) وبغـ ــض النظـ ــر عـ ــن توزيـ ــع هـ ــذا ارنتـ ــاج محليـ ــا أو

خارجيــا .خــالل فت ـرة زمنيــة محــددة وال يشــمل الحســومات علــى خفــض
قيمـ ـ ــة اسـ ـ ــتهال رأس المـ ـ ــال الثابـ ـ ــت أو اسـ ـ ــتنزاف الم ـ ـ ـوارد الطبيعيـ ـ ــة

وتدهورها.

مصطلح يشير إلى عملية تدمب مجموعة من ارجـراءات وا نشـطة التـي

تنفــذ مــن قبــل وحــدة معينــة والتــي تســتخدم العمــل ورأس المــال والبضــائع

والخ ــدمات لتن ــتب منتج ــات مح ــددة (س ــلع وخ ــدمات) .كم ــا يش ــير النش ــاط
االقتصــادي الرئيســي الــى طبيعــة العمــل الــذي تمارســه المصسســة والــذي

قامــت مــن أجلــه حســب التصــنيف الــدولي الموحــد للنشــطة االقتصــادية
(التنقــيح ال اربــع) ويســهم بــأكبر قــدر مــن القيمــة المضــافة فــي حالــة تعــدد
ا نشطة داخل المصسسة الواحدة.

كي ـ ــان اقتص ـ ــادي ق ـ ــادر ف ـ ــي ذات ـ ــه عل ـ ــى ام ـ ــتال االص ـ ــول وتحم ـ ــل
االلت ازمــات وممارســة االنشــطة االقتصــادية والــدخول فــي معــامالت مــع

كيانات أخرى.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة ،نظام

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

Indicator measures the total value added
of all economic activities, which consists
 output of goods and services for final useالحسابات القومية
8002
produced by both residents and nonresidents, (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
UN, International
 Referring to a process consisting ofالتوصيات الدولية
Recommendations
actions and activities carried out by a
لإلحصاءات
for Industrial
certain entity that uses labour, capital,
Statistics
 goods and services to produce specificالصناعية 1000
2008
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.
UN, SNA 2008
 It is an economic entity that is capable, inاالمم المتحدة ،نظام
its own right, of owning assets, incurring
 liabilities and engaging in economicالحسابات القومية
8002
activities and in transactions with other
entities.

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات ميزان المدفوعات
45

ميزان المدفوعات

4515100

45

ميزان المدفوعات

4515101

45

ميزان المدفوعات

4515102

45

ميزان المدفوعات

4515103

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز الموضوع2323 :
االستثمار
ا جنبي

Foreign direct
investment

المباشر

تشــمل هــذه الفئــة االســتثمار الــذي يمتل ـ صــاحبه بموجبــه ســيطرة أو قــوة

 This category includes investment overصندوق النقد الدولي،
which the owner exercises control. In
دليل ميزان
practice, the distinguishing criterion for
 inclusion in this category is that the ownerالمدفوعات الطبعة
should hold at least 10 per cent of the
الخامسة 7772
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.

تشـمل هــذه الفئـة المعــامالت فــي سـندات الملكيــة وسـندات الــدين ،وتنقســم

 Portfolio investment is a residual categoryصندوق النقد الدولي،
for transactions in shares, bonds, bills,
دليل ميزان
notes, money market instruments and
It is residual
 financial derivatives.المدفوعات الطبعة
because these instruments are also
الخامسة 7772
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.
 Under other investment are included allصندوق النقد الدولي،
transactions in financial assets and
دليل ميزان
liabilities, which are not classified under
 any of the three other broad categories.المدفوعات الطبعة
The most important of these are currency,
الخامسة 7772
deposits and loans (including trade
credits).
 The stocks and flows of funds that hadالجهاز المركزي
been invested by an individual or family
 outside of Palestine during the period ofلإلحصاء الفلسطيني،
8072
time reference in various investments
(shares, bonds, currency and deposits,
)non-contributing institutions.

تص ــويتية ف ــي المصسس ــة .وم ــن الناحي ــة العملي ــة يتمث ــل معي ــار التميي ــز
من ا سهم في الشركة .ويشمل االستثمار المباشر كافة المعامالت بين
المس ــتثمرين المباشـ ـرين ومصسس ــات االس ــتثمار المباش ــر وال يقتص ــر فق ــط

عل ى المعاملة المبدئية بـين الطـرفين ،وتقسـم المعـامالت فيـه إلـى أرسـمال
حقــوق الملكي ــة ،العائ ــدات المع ــاد اس ــتثمارها وأنـ ـوا رأس الم ــال ا خ ــرى

(المعــامالت بــين الش ــركات) .ويــدرج ض ــمن هــذه الفئ ــة أيضــا حي ــازة أو
التخلج من ا راضي من قبل ةير المقيمـين (ماعـدا السـفارات ا جنبيـة

والتي تدرج ضمن الحساب الرأسمالي).
استثمار
الحافظة

ا جنبي

االستثمارات
ا جنبية

ســندات الــدين إلــى ســندات وأذونــات ،وأدوات الســوق النقــدي ،والمشــتقات

الماليـ ــة .ويـ ــتم اسـ ــتبعاد المعـ ــامالت التـ ــي تشـ ــملها كـ ــل مـ ــن االسـ ــتثمار
المباشر وا صول االحتياطية.

Foreign Other
investment

ا خرى

يصنف تحت بند االستثمارات ا خرى كافة معامالت ا صول والخصوم

الماليـ ــة ةيـ ــر المدرجـ ــة تحـ ــت أي مـ ــن الفئـ ــات الثالثـ ــة ا خـ ــرى وأبرزهـ ــا

االئتمان ــات التجاريـ ــة ،القـ ــروض ،العملـ ــة والودائـ ــع ،والحسـ ــابات ا خـ ــرى
مستحقة الدفع أو التحصيل.

استثمارات
ا سرة في
الخارج

Family investments
abroad

العربية

Balance of Payments Terms

لــإلدراج ضــمن هــذا البنــد بــامتال المســتثمر لح ـوالي  %70علــى ا قــل

Foreign indirect
investment
)(Portfolio

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

وهــي ارصــدة وتــدفقات المبــالغ التــي قــد يســتثمرها الفــرد او ا س ـرة خــارج

فلسـ ــطين خ ـ ــالل فتـ ـ ـرة االسـ ــناد الزمن ـ ــي ف ـ ــي اوجـ ــه االس ـ ــتثمار المختلف ـ ــة

( االسهم ،السندات ،العملة والودائع ،المصسسات ةير المساهمة).
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IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

PCBS, 2014

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ميزان المدفوعات

4515104

إصالت السلع

45

ميزان المدفوعات

4545405

ا صول

45

ميزان المدفوعات

4545402

ا صول

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Repairs on Goods

ـزودة أو
هي عمليات ارصالت التي تجري على الممتلكات المتحركـة الم د
المســتلمة مــن ةيــر مقيمــين (علــى ســبيل المثــال ،الســفن والطــائرات) دون

 Refers to repair activity on goodsصندوق النقد الدولي،
provided to or received from nonresidents
دليل ميزان
on ships, aircraft, etc.
المدفوعات الطبعة

Reserve Assets

هي ا صول التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية ،ويكـون بإمكـان

 Are assets that must be controllable by theصندوق النقد الدولي،
Monetary Authority, they must be
دليل ميزان
accessible to the Monetary Authority at
 relatively short notice for balance ofالمدفوعات الطبعة
payments purposes, and they must be
الخامسة 7772
denominated in a convertible currency.
 The stocks invested abroad by residents inصندوق النقد الدولي،
Palestine (individuals or enterprises).
دليل ميزان

أن يجري أي تحويل مادي لشكل البضاعة.

السلطة النقدية الوصول إليهـا بسـهولة ةـراض ميـزان المـدفوعات خـالل

االحتياطية

إشعار قصير ،ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل.
External Assets

هــي عبــارة عــن ا رصــدة التــي اســتثمرها المقيمــون فــي الدولــة (أف ـراد أو

45

ميزان المدفوعات

4545401

ارقامة

Residence

تعــرف ارقامــة هنــا مــن منظــور اقتصــادي ال قــانوني ،والمعيــار ا ساســي

45

ميزان المدفوعات

4545400

البضائع العامة

Goods

هي عبارة عن السلع المنقولة التـي تتغيـر ملكيتهـا (علـى أسـاس فعلـي أو

45

ميزان المدفوعات

4545401

التحويالت

Current Transfers

هـي التـدفقات النقديـة أو العينيـة مـن جهـة إلـى أخـرى ،ويتوجـب أن تكـون

مصسسات) في الخارج.

الخارجية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية
IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامسة 7772

المدفوعات الطبعة

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامسة 7772
لتحديـد ارقامـة لكيـان مـا ،هـو مركـز المصـلحة االقتصـادية والـذي يعــرف

بأنــه وجــود محــل ســكني أو موقــع إنتــاجي أو مواقــع أخــرى داخــل ارقلــيم
االقتص ـ ــادي لبل ـ ــد م ـ ــا تق ـ ــوم في ـ ــه أو من ـ ــه بمباشـ ـ ـرة أنش ـ ــطة ومع ـ ــامالت
اقتصادية على نطاق واسـع بقصـد االسـتمرار فيهـا جـل ةيـر مسـمى أو

لمدة محددة أو ةير محددة ،ولكنها عادة ما تكون طويلة.

الجارية

محتسب) ،بين طرف مقيم وآخر ةير مقيم.

ذات طبيعـ ــة جاريـ ــة أي تـ ــصثر علـ ــى مسـ ــتوى االسـ ــتهال لكلتـ ــا الجهتـ ــين

المانحة والمتلقية للمنح.
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 It is defined in economic, and not legalصندوق النقد الدولي،
terms. The main criterion to determine
دليل ميزان
residence of an entity is centre of
 economic interest. Persons are consideredالمدفوعات الطبعة
residents of the country where they live
الخامسة 7772
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.
 It is Refers to movable goods for whichصندوق النقد الدولي،
)change of ownership (actual or imputed
دليل ميزان
occur between residents and nonresidents.
المدفوعات الطبعة
الخامسة 7772
 It is Refers to cash and in-kind flowsصندوق النقد الدولي،
between two sides, Under current
دليل ميزان
transfers are recorded flows of a current
 nature, i.e. they should affect the level ofالمدفوعات الطبعة
consumption of both the donor and the
الخامسة 7772
recipient.

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ميزان المدفوعات

4545440

تحويالت

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Migrants' Transfers

هي عبارة عن قيود مقابلة لتدفقات سلعية وتغيرات فـي بنـود ماليـة بسـبب

 It is Refers to contra-entries to flows ofصندوق النقد الدولي،
goods and changes in financial items that
دليل ميزان
arise from the migration (change of
 residence for at least a year) of individualsالمدفوعات الطبعة
from one economy to another.
الخامسة 7772

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

45

ميزان المدفوعات

4515114

تعويضات

Compensation of
Employees

ه ــي عب ــارة ع ــن التعويض ــات المتحقق ــة للمقيم ــين ف ــي االقتص ــاد المحل ــي

 It is Refers to earnings by residentsصندوق النقد الدولي،
working abroad as well as payments to
دليل ميزان
non-residents working in inside.
المدفوعات الطبعة

IMF, Balance of
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45

ميزان المدفوعات

4515111

تقييم

Transactions
Valuation

45

ميزان المدفوعات

4515113

الحساب

45

ميزان المدفوعات

4515111

الحساب المالي

المهاجرين

العاملين

هجرة ا فراد (تغيير إقامتهم لمدة سنة على ا قل) من اقتصاد إلى آخر.

الــذين يعملــون فــي الخــارج ،وتلـ المدفوعــة لغيــر المقيمــين الــذين يعملــون

في الداخل.

الخامسة 7772
المعامالت

هو أسـاس أو طريقـة لتقيـيم كـل مـن المعـامالت وا رصـدة ،ولـذل يجـري

 It is a method to evaluate transactions andصندوق النقد الدولي،
balances
so transactions has been
دليل ميزان
evaluated in market price as the primary
 concepts of valuation for transactionالمدفوعات الطبعة
accounts and balance sheet accounts.
الخامسة 7772
 Is divided into capital transfers andصندوق النقد الدولي،
acquisitions/disposals of non-produced
دليل ميزان
non-financial assets.
Recorded under
 capital transfers are investment grantsالمدفوعات الطبعة
(including cash transfers for purchases of
الخامسة 7772
investment goods), debt forgiveness and
migrants’ transfers. Non-produced, nonfinancial assets are mainly licenses,
franchises and patents. Also included
acquisitions/disposals
of
land
by
representative
offices
of
foreign
governments, for example foreign
embassies.

تســجل فــي الحســاب المــالي المعــامالت فــي ا صــول والخصــوم الماليــة.

 Transactions in financial assets andصندوق النقد الدولي،
liabilities are recorded in the financial
دليل ميزان
account. Financial stocks can be divided
 into four broad categories: directالمدفوعات الطبعة
investment; portfolio investment; other
الخامسة 7772
investment (mainly currency, deposits and
loans); and reserve assets.

تقيــيم المعــامالت فــي العــادة علــى أســاس الســعر الفعلــي الــذي اتفــق عليــه
الطرفــان .أمــا أرصــدة ا صــول والخصــوم فتقــيم بأســعار الســوق الجاريــة
كما في تاري بيان الميزانية العمومية.

Capital account

الرأسمالي

يقسم الحساب الرأسمالي إلـى بنـدين رئيسـين وهمـا :التحـويالت ال أرسـمالية
وحيــازة ا صــول ةيــر الماليــة ةيــر المنتجــة أو الــتخلج منهــا .وتنــدرج
تحت بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغيي ار فـي ملكيـة
أصول ثابتة أو تحويالت ا مـوال المرتبطـة أو المشـروطة بحيـازة أصـول

ثابتــة أو التصــرف فيهــا أو التحــويالت الناتجــة عــن قيــام الــدائن بإســقاط
خصـ ــوم المـ ــدين دون تلقـ ــي أي مقابـ ــل لهـ ــا .أمـ ــا حيـ ــازة ا صـ ــول ةيـ ــر
المنتجـة ةيــر الماليــة أو التصــرف فيهــا ،فتشــمل ا صــول ةيــر الملموســة
مثــل الب ـراءات المرخصــة وعقــود التــأجير وةيــر ذل ـ مــن العقــود القابلــة

للتحويــل للغيــر ،والشــهرة التجاريــة ومــا شــابه ذل ـ  .يشــمل ش ـراء أو بيــع
ا راضي من جانب السفارات ا جنبية.

Financial account

ويمكـن تقسـيم الحســاب المـالي إلــى أربـع فئـات ،هــي :االسـتثمار المباشــر
واستثمار الحافظة واالستثمارات ا خرى وا صول االحتياطية.
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ميزان المدفوعات

4515115

حقوق السحب

45

ميزان المدفوعات

4545442

الخدمات

Services

45

ميزان المدفوعات

4545441

خدمات

Communications
Services

45

ميزان المدفوعات

4545440

خدمات

45

ميزان المدفوعات

4545441

45

ميزان المدفوعات

4515120

المجال

بالعربية
الخاصة

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Special Drawing
)Rights (SDRS

وهــي عبــارة عــن أصــول احتياطيــة دوليــة أوجــدها صــندوق النقــد الــدولي.

وفــي فت ـرات معينــة يــتم توزيــع هــذه ا صــول علــى الــدول ا عضــاء لــدعم
االحتياط ــات الموج ــودة .وال يترت ــب بموج ــب ذلـ ـ أي ــة خص ــوم بالمقاب ــل

عل ــى صـ ــندوق النقـ ــد الـ ــدولي .تج ــري المعـ ــامالت التجاريـ ــة فـ ــي حقـ ــوق
السحب الخاصة فقط بين سلطتي نقد أو بين سلطة نقدية وصندوق النقد

الدولي.

يشـمل هـذا البنـد مـا يـتم تصـديره واسـتيراده مـن الخـدمات حسـب تصـنيفها
التـي تـتم مـع ةيـر مقيمـين ،وتشـمل خـدمات السـفر ،خـدمات االتصـاالت

والخدمات الحكومية وخدمات النقل ،خدمات الحاسب ا لي والمعلومـات،
خـدمات التـأمين ،الخـدمات الماليـة ،رسـوم االمتيـاز والتـراخيج ،أنـوا
أخرى من خدمات ا عمال ،الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية.

االتصاالت

الحاسب
ا لي

والمعلومات
الخدمات

Government Services

الحكومية

العربية

 Special Drawing Rights (SDRS) areصندوق النقد الدولي،
international reserve assets created by the
دليل ميزان
international monetary fund to supplement
 other reserve asset that periodically haveالمدفوعات الطبعة
been allocated to IMF members in
الخامسة 7772
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.
 It covers all transactions classified in theصندوق النقد الدولي،
fifth edition of (IMF) manual for Balance
دليل ميزان
of Payments under this category. But for
 government and travel services, relatedالمدفوعات الطبعة
goods or services are recorded under these
الخامسة 7772
items.

هي الخدمات التي تضم جميع أنـوا االتصـاالت مثـل الخـدمات البريديـة

 It is Refers to services which include allصندوق النقد الدولي،
communications types like services
دليل ميزان
comprise
postal,
courier
and
 telecommunication services, which coverالمدفوعات الطبعة
communications transactions between
الخامسة 7772
residents and nonresidents.
 It is Refers to Services related to hardwareصندوق النقد الدولي،
consultancy, software implementation,
دليل ميزان
information services (data processing,
 data base, news agency), and maintenanceالمدفوعات الطبعة
and repair of computers and related
الخامسة 7772
equipment.
 It is Refers to services associated withصندوق النقد الدولي،
government sectors or international and
دليل ميزان
regional
organizations
such
as
 expenditures of embassies and consulates.المدفوعات الطبعة

هي عبارة عن الخدمات المقدمة لنقل السلع والركاب بجميع وسائل النقل

 It is Refer to services to freight andصندوق النقد الدولي،
passenger transportation by all modes of
دليل ميزان
transportation and other distributive and
 auxiliary services, including rentals ofالمدفوعات الطبعة
transportation equipment with crew.
الخامسة 7772

ونق ـ ــل وتوزي ـ ــع الم ارس ـ ــالت ،واالتص ـ ــاالت الس ـ ــلكية والالس ـ ــلكية وتش ـ ــمل
المعامالت في االتصاالت بين المقيمين وةير المقيمين.

Computer and
Information
Services

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

هــي عبــارة عــن الخــدمات المتعلقــة باالستشــارات حــول أج ـزاء ومعــدات
الحاس ــب ،وتنفي ــذ البـ ـرامب الج ــاهزة ،وص ــيانة اواص ــالت أجهـ ـزة الحاس ــب،

والمعدات ذات الصلة.

هي الخدمات المرتبطـة بقطاعـات حكوميـة أو منظمـات دوليـة أو إقليميـة
مثل مصروفات السفارات والقنصليات.

المصدر باللغة اإلنجليزية
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Payments Manual
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الخامسة 7772

خدمات النقل

Transportation
Services

بارضـ ــافة إلـ ــى الخـ ــدمات التوزيعي ـ ـة والمسـ ــاعدة مثـ ــل التخ ـ ـزين والشـ ــحن
والتعبئ ــة والقط ــر (الج ــر) بم ــا ف ــي ذلـ ـ ت ــأجير مع ــدات النق ــل م ــع أطق ــم
التشغيل.
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ميزان المدفوعات

4545414

الخصوم

45

ميزان المدفوعات

4545411

الدخل

Income

45

ميزان المدفوعات

4545413

دخل

Investment Income

45

ميزان المدفوعات

4545411

45

ميزان المدفوعات

4545415

45

ميزان المدفوعات

4545412

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Foreign Liabilities

هــي عبــارة عــن ا رصــدة التــي قــام ةيــر المقيمــين (أف ـراد أو مصسســات)

 The stocks of non-residents(individuals orصندوق النقد الدولي،
enterprises) invested in enterprises located
دليل ميزان
in Palestine.
المدفوعات الطبعة

يغطي بند الدخل التدفقات مستحقة القبض والدفع التـي تـتم بـين المقيمـين

 Income covers international transactionsصندوق النقد الدولي،
associated with income on factors of
دليل ميزان
production, i.e. labour and capital. In the
 balance of payments, income on capital isالمدفوعات الطبعة
referred to as income on financial assets.
الخامسة 7772
 Investment income receivable due toصندوق النقد الدولي،
ownership of external financial assets or
دليل ميزان
payable due to external liabilities.
المدفوعات الطبعة

باالستثمار بها في المصسسات المقيمة في الدولة.

ا جنبية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية
IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامسة 7772

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

االستثمار

وهو الدخل المتحقق من ملكية ا صول المالية ا جنبية (في الخارج) أو
ما يستحق دفعه بسبب تكبد خصوم مالية تجاه ةير المقيمين.
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الخامسة 7772

الذهب ةير
النقدي

Non Monetary
Gold

هــو ك ــل ال ــذهب ةي ــر ذلـ ـ ال ــذي تح ــتفظ ب ــه الس ــلطات النقدي ــة كأص ــول
احتياطية.

 It is Refers to all gold not held as reserveصندوق النقد الدولي،
assets (monetary gold) by the authorities.
دليل ميزان
المدفوعات الطبعة

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامسة 7772

سلع للتجهيز Goods for Processing

هي عبارة عن السـلع التـي يـتم اسـتيرادها بنيـة إعـادة تصـديرها مـرة أخـرى

 It is Refers to imported Goods for reصندوق النقد الدولي،export it again after transfer, or merge it to
دليل ميزان
be new good.
المدفوعات الطبعة

هـ ـي عب ــارة ع ــن مجموعـ ـة م ــن االس ــتثمارات الت ــي تق ــوم به ــا المصسس ــات

 It is a set of investments made byاالمم المتحدة ،نظام
financial institutions, insurance companies
 and divided into two types: financialالحسابات القومية
7772
investments (stocks, bonds, Treasury Bills
and other securities), and investments in
real assets (real estate, land, precious
metals, etc.).

بعد أن يتم تحويلها أو دمجها لتصبح سلعا جديدة.

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامسة 7772

المحفظة

االستثمارية

Portfolio
Investment

الماليــة وشــركات الت ــأمين وتقســم إلــى ن ــوعين :اســتثمارات ماليــة (أس ــهم،
ســندات ،أذون ـات خزينــة وســندات ماليــة أخ ـرى) ،واس ـتثماارت فــي أصــول

أرضي ،معادن نفيسة وةيرها).
حقيقية (عقارات ،ا
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ميزان المدفوعات

4545411

مكاسب

45

ميزان المدفوعات

4545410

مصسسات

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Holding Gains

تع ــرف مكاس ــب االقتن ــاء كتغي ــر ف ــي القيم ــة النقدي ــة للص ــول والخص ــوم

 Holding gains are a change in cash valueصندوق النقد الدولي،
of assets and liabilities in recording
دليل ميزان
period. There are two basic sources of
 changes in value: exchange rates changes,المدفوعات الطبعة
and hangers because of re-evaluation of
الخامسة 7772
assets and liabilities such as the increasing
or decreasing in the market value of
securities.
 An incorporated or unincorporatedصندوق النقد الدولي،
enterprise in which a foreign investor
دليل ميزان
owns 10 percent or more of the ordinary
 shares or voting power for an incorporatedالمدفوعات الطبعة
enterprise, or the equivalent for an
الخامسة 7772
unincorporated enterprise.

التغير في ا صول االحتياطية للسلطة النقدية

 The change in reserve assets of theالدولي ،النقد صندوق
Monetary Authority
ميزان دليل

خ ــالل فت ـ ـرة التسـ ــجيل.وتنبثـ ــق هـ ــذه التغيـ ـرات فـ ــي القيمـ ــة مـ ــن مصـ ــدرين

االقتناء

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

ا صول والخصوم مثل زيادة أو انخفاض قيم ا سهم.

االستثمار

Direct Investment
Enterprises

المباشر

تع ـ ــرف مصسس ـ ــة االس ـ ــتثمار المباش ـ ــر بأنه ـ ــا مصسس ـ ــة مس ـ ــاهمة أو ةي ـ ــر
مس ــاهمة يملـ ـ فيه ــا المس ــتثمر المباش ــر المق ــيم ف ــي اقتص ــاد آخ ــر نس ــبة

 %70أو أكث ـ ــر م ـ ــن ا س ـ ــهم العادي ـ ــة أو الق ـ ــوة التص ـ ــويتية (ف ـ ــي حال ـ ــة
المصسس ــات المس ــاهمة) أو م ــا يع ــادل ذلـ ـ (ف ــي حال ــة المصسس ــات ةي ــر

المساهمة).
45

ميزان المدفوعات

4545411

الميزان الكلي

Overall Balance

45

ميزان المدفوعات

4545430

وقت التسجيل

Time of Recording

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

الطبعة المدفوعات

المصدر باللغة اإلنجليزية
IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

 7772الخامسة
هو عبارة عن المبـدأ أو ا سـاس الـذي يـتم تسـجيل المعـامالت بنـاء عليـه
في ميزان المدفوعات من حيت وقت تسجيل هذه المعامالت.

 It is Refers to the principle or the baseصندوق النقد الدولي،
under which transactions are recorded in
دليل ميزان
the balance of payments accounts,
 according to transactions recording time.المدفوعات الطبعة
الخامسة 7772
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات التجارة الخارجية
45

التجارة الخارجية

4510400

45

التجارة الخارجية

4510404

45

التجارة الخارجية

4510401

45

التجارة الخارجية

4510403

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز الموضوع2310 :
CIF
قيمة السلعة

CIF – Cost,
Insurance and Freight

وأجور النقل

FOB
قيمة السلعة

ه ــي قيم ــة الـ ـواردات الس ــلعية عل ــى أس ــاس ( س ــيف  ) CIFوتعن ــي ثم ــن

 It refers to the cost of imported goods plusاالمم المتحدة ،نظام
loading and transportation costs within the
 exporting country, plus the cost ofالحسابات القومية
7772
transport from the border or port of the
exporting country to the border or port of
the importing country.

وهــي قيم ــة الصــادرات الس ــلعية علــى أس ــاس ( فــوب  )FOBأي بس ــعر

 It refers to the total cost of exported goodsاالمم المتحدة ،نظام
plus transportation costs within the country
 of dispatch, including possible loadingالحسابات القومية
7772
costs in the port of dispatch.

هــو ارج ـراء الجمركــي الــذي بموجبــة يمكــن إحضــار بضــائع معينــة إلــى

 The customs procedures under whichارحصاءات الدولية
certain goods can be brought into a
للتجارة بالسلع،
customs territory conditionally relieved
from payment of import duties and taxes.
دليل التجميع
Such goods must be imported for a specific
8002
purpose and must be intended for reexportation within a specified period and
without having undergone any change
except normal depreciation due to the use
made of the goods.

هــو البلــد ال ــذي أرســلت من ــه الســلع إلــى بل ــد االســتيراد ،دون ح ــدوت أي

 It refers to the country from which goodsاالمم المتحدة ،نظام
were dispatched to the importing country,
 without any commercial transaction orالحسابات القومية
7772
other operations which change the legal
status of the goods as imports from the
country of purchase.

البضاعة بكامل تكلفتها في بلد المنشأ على ظهر الوسيلة الناقلة ،مضافا

(المقصد النهائي).
FOB – Free on Board

المصدر.
تكلفتها محملة على ظهر وسيلة النقل في حدود البلد
َ

محملة على

العربية

Foreign Trade Terms

إليهــا رســوم التــأمين وأجــور الشــحن حتــى تصــل الم اركــز الجمركيــة للبلــد

والتامين

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

ظهر وسيلة

UN, SNA 93

UN, SNA 93

النقل

اردخال

Temporary
Admission
Of Goods

المصدر
البلد
د

Country of
consignments/
destination

المصقت
للسلع

ارقليم الجمركي بإعفاء مشروط كليا أو جزئيا من دفع الرسوم والضرائب
الجمركيـة ،ويجـب أن تكـون هـذه البضـائع مسـتوردة لغـرض خـاج محـدد
أن يكـون مقــر ار إعــادة تصــديرها خـالل فتـرة معينــة ودون أن تــدخل عليهــا

أي تغيرات فيما عدا ارهال المعتاد الناتب عن االستعمال.

(الجهة

الشاحنة)

معــامالت تجاريــة أو عمليــات أخــرى مــن شــأنها تغييــر المركــز القــانوني

للسلع في أي بلد وسيط.
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IMTS compilers
Manual 2004

UN, SNA 93

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

التجارة الخارجية

4510401

45

التجارة الخارجية

4520105

45

التجارة الخارجية

4510406

شهادة المنشأ

45

التجارة الخارجية

4510407

الصادرات

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

البيان الجمركي Custom Declaration

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات

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.
.
Includes actual data received from official
sources.

الفلســطينية المباش ـرة مــن دول العــالم عبــر المطــارات والم ـوانئ والمعــابر
ارس ـرائيلية ومعبــري داميــة والك ارمــة (اللنبــي) ويصــل و ازرة الماليــة نســخة

فقـ ــط مـ ــن هـ ــذا البيـ ــان بـ ــدون مرفقـ ــات ،وقـ ــد تـ ــم البـ ــدء باسـ ــتخدام البيـ ــان
الجمركــي الفلســطيني فــي برنــامب أســيكودا ،حيــت يــتم إصــدار نســخة مــن
هذا البيان بناء على البيان الجمركي الخاج بالواردات من باقي العالم.

السلع

والخدمات

Registered Goods
and services

المرصودة
Certificate
of Origin

تشــمل البيانــات الفعليــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المصــادر الرســمية

فقط.

العربية
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

هي وثيقة صادرة عن الغرف التجاريـة فـي المحافظـات ومعتمـدة مـن قبـل
و ازرة االقتص ــاد ال ــوطني وتعك ــس البيان ــات الخاص ــة بالص ــادرات وطني ــة
المنشأ والمعاد تصـديرها إلـى ا ردن والـدول العربيـة ودول العـالم ا خـرى

باستثناء إسرائيل ،بارضافة إلى شهادة المنشأ التفاقية الشـراكة ا وروبيـة
الت ــي تصـ ــدرها اردارة العام ــة للجمـ ــار وتعك ــس الصـ ــادرات الفلسـ ــطينية

وطنية المنشأ لدول أوروبا.

Exports

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

هو إجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها أو إعادة تصـديرها خـارج
الــبالد ،ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر مــن العــالم ،أو إلــى المنــاطق
الجمركيـة الحـرة ،وتشــمل الصــادرات وطنيـة المنشــأ والمعــاد تصــديرها مــن

الس ـ ــلع والخ ـ ــدمات وتعتم ـ ــد ك ـ ــل خص ـ ــم م ـ ــن االقتص ـ ــاد ال ـ ــوطني نتيج ـ ــة
للتعامالت مع االقتصاديات ا خرى أو االقتصاد ةير المقيم.
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الجهاز المركزي

It is a document from the Chambers of
Commerce in the governorates and
لإلحصاء
certified by the Ministry of National
Economy. It reflects data on exports of
الفلسطيني،
national origin and re-exported goods to
7771
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.
 It refers to whole commodities (goods andاالمم المتحدة ،نظام
services) that are exported or re-exported
 outside the country, conditioned withالحسابات القومية
7772
ownership transcription to another
economy or to free customs regions as a
discount from the notional economy,
which results from transaction with a nonresident economy.

PCBS, 1996

UN, SNA 93

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

45

التجارة الخارجية

1510408

المجال

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

فاتورة المقاصة Clearance Voucher
for Value Added Tax
لضريبة القيمة
المضافة

التعريف بالعربية
وهــي فــاتورة موحــدة للجــانبين الفلســطيني وارس ـرائيلي ،ويظهــر فيهــا اســم

هــي جــزء مــن الدولــة تعــرض فيــه البضــائع بــدون فــرض أي ض ـرائب او

 It refers to a part of a country were goodsاالمم المتحدة ،نظام
introduce generally without duty or taxes,
 keeping in mind that every country keepالحسابات القومية
7772
its own customs tariff on imported goods
from abroad.

هــو إجمــالي الســلع والخدمــات المســتوردة للبلــد عــن طريــق المـوانئ البريــة

 It refers to whole commodities (goods andاالمم المتحدة ،نظام
services) entering the country by air, land
 and sea that are used in consumption, forالحسابات القومية
7772
conversion in the manufacturing sector and
for re-exportation.

ورقــم هويــة المشــتغل المــرخج للجــانبين ،ورقمــه الض ـريبي ،والســلعة أو

وتعكس حركة التبادل التجاري بين فلسطين اواسرائيل فقط.

45

التجارة الخارجية

1510401

المعاد تصديره

Re-exports

هو قيمة جميع السلع التي تم استيرادها سابقا وتم تصديرها إلى بلد آخـر

45

التجارة الخارجية

1510440

منشأ البضاعة

Origin of Goods

هي البلد الذي تمت فيه مرحلة الصنع ا خيرة ،أما الحاصـالت الزراعيـة

45

التجارة الخارجية

1510444

المنطقة

Free Trade Zone

45

التجارة الخارجية

1510441

الواردات

دون إجراء أي تغيير على شكلها أو قيمتها

والحيوانيــة فه ــو البل ــد الــذي أنتج ــت في ــه تل ـ الحاص ــالت ،وفيم ــا يخ ــج

المواد الخام فهي الدولة التي استخرجت من مناجمها تل المواد.

رســوم جمركيــة مــع احتفــاظ كــل دولــة بتعرفتهــا الجمركيــة علــى البضــائع
التي من خارج المنطقة.

Imports

العربية

This is a unified invoice for both Israeli
and Palestinian parties. It includes the
لإلحصاء
authorized name of both parties, the
taxation number, the goods exchanged
الفلسطيني،
with the type and value, the invoice
7771
number and the value added tax. This
shows the movement of trade exchange
between the Palestine and Israel only.
 It refers to whole commodities exportedاالمم المتحدة ،نظام
outside the country in the same state as
 they were imported.الحسابات القومية
7772
 It refers to the country of the last industrialاالمم المتحدة ،نظام
stage. In case of animal and agricultural
 crops, it is the country of production.الحسابات القومية
7772
Regarding raw commodities, it is the one
which derives commodities from its mines.

الخدمة المتبادلة ،وتـاري التبـادل ورقـم الفـاتورة وقيمـة الضـريبة المضـافة.

التجارية الحرة

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

والبحري ــة والجوي ــة ،الت ــي ت ــم نق ــل ملكيته ــا لتغطي ــة االحتياج ــات المحلي ــة
لالستهال النهائي والوسيط اواعادة التصدير.
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الجهاز المركزي

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

UN, SNA 93

UN, SNA 93

UN, SNA 93

UN, SNA 93

رمز
المجال
45

الموضوع
التجارة الخارجية

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

 1520113وحدات القياس

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Measurement Units

 .7الغرام :هي وحدة وزن للذهب والفضة والمجوهرات وا حجار الكريمة

والساعات الثمينة.

 .8الكيلو ةرام :هي وحدة وزن للغالبية العظمى من التدفقات السلعية
من الدولة اواليها.

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

 .2الكيلوواط /ساعة :هي وحدة طاقة ،الكيلوواط.ساعة ( .و.س) =
 2100 x 7000ت =  1 70x2.1واط/ثانية..

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

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

البرميل ( 0.722طن متري تقريبا).

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

 .2القدم المكعب :هي وحدة قياس الغاز الطبيعي أو المسال سواء كان

عاب ار با نابيب أو الصهاريب أو ا سطوانات.

21

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

 1. Gram: Measurement of unit weight forاالمم المتحدة ،نظام
gold, jewelry, diamonds, watches and
الحسابات القومية
precious stones.
7772
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.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات األسعار واألرقام القياسية
45

ا سعار وا رقام

45

ا سعار وا رقام

4515400

أسعار التجزئة

4515404

أسعار فترة

القياسية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع1013 :

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Price Indices Terms

Retail Prices

هي أسعار إعـادة البيـع (البيـع دون تحويـل) للسـلع الجديـدة أو المسـتعملة

Base prices

ه ــي أس ــعار الس ــلع والخ ــدمات ف ــي فتـ ـرة م ــا والت ــي ي ــتم مقارن ــة ا س ــعار

إلى الجمهور ةراض االستهال أو االستعمال الشخصي أو المنزلي.

It is Refers to the resale (sale without
منظمة العمل
transformation) of new and used goods to
 consumer for individual or householdالدولية ،دليل مصشر
 uses.أسعار المستهل :

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

النظرية والتطبيق،
8002

القياسية

الجارية بها.

ا ساس

منظمة العمل

It is Refers to the prices of goods and
services in a period to which current prices
 are being compared.الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

النظرية والتطبيق،
8002

45

ا سعار وا رقام

4515401

أوزان الترجيح

Relative Weights

القياسية

45

ا سعار وا رقام

ه ــي ا هميـ ــة النس ــبية للسـ ــلع والخ ــدمات داخـ ــل س ــلة المسـ ــتهل أو بـ ــين
مكونات الرقم القياسي ،وتستخدم في العمليات الحسابية للرقم القياسي.

4515403

التضخم

Inflation

هو االرتفا المستمر والملموس في المستوى العام للسعار في دولة ما.

القياسية

منظمة العمل

The percent which reflects the relative
significance of the commodities and
 services within the consumer basket or anyالدولية ،دليل مصشر
 component of the index which used in theأسعار المستهل :
mathematical calculations for the index.
النظرية والتطبيق،
8002
The overall general upward price
منظمة العمل
movement of goods and services in the
 economy.الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

النظرية والتطبيق،
8002

45

ا سعار وا رقام

4515401

القياسية

45

ا سعار وا رقام
القياسية

الرقم القياسي
سعار

Consumer Price
Index

المستهل

4515405

الرقم القياسي
للسعار

هـ ــو عبـ ــارة عـ ــن وسـ ــيلة إحصـ ــائية لقيـ ــاس التغي ـ ـرات فـ ــي أسـ ــعار السـ ــلع
والخ ــدمات ض ــمن س ــلة المس ــتهل ب ــين فتـ ـرة زمني ــة تس ــمي فتـ ـرة المقارن ــة

وأخرى تسمى فترة ا ساس.

Price Index

هـ ــو وسـ ــيلة إحصـ ــائية لقيـ ــاس التغي ـ ـرات الحاصـ ــلة علـ ــى أسـ ــعار السـ ــلع
والخدمات بين فترتين زمنيتين.

منظمة العمل

It is a statistical tool that is used to
measure the average changes in the prices
 of goods and services that householdsالدولية ،دليل مصشر
 consume between two different periodsأسعار المستهل :
one is called the base period and the other
النظرية والتطبيق،
is the comperison period.
8002
It is statistical tool used for measuring
منظمة العمل
changes in prices of purchased goods and
 servicesالدولية ،دليل مصشر
during
different
temporal
 intervals.أسعار المستهل :
النظرية والتطبيق،
8002
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ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ا سعار وا رقام

4515402

سعر الجملة

45

ا سعار وا رقام

4515401

سعر المستهل

45

ا سعار وا رقام

4515400

سعر المنتب

45

ا سعار وا رقام

4515401

سلة المستهل

45

ا سعار وا رقام

4515440

فترة ا ساس

المجال

القياسية

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Wholesale Price

هــو ســعر إعــادة البيــع (البيــع دون تحويــل) للســلع الجديــدة أو المســتعملة

إلـ ــى تجـ ــار التجزئـ ــة أو إلـ ــى المسـ ــتعملين فـ ــي المجـ ــاالت الصـ ــناعية أو

التجاري ــة أو المصسس ــية أو المهني ــة لغي ــرهم م ــن تج ــار الجمل ــة ،أو القي ــام

بدور الـوكالء أو السماسـرة فـي شـراء البضـائع لحسـاب هـصالء ا شـخاج
أو الشركات أو بيعها لهم ،ويشـمل سـعر الجملـة ضـريبة القيمـة المضـافة

وأجور النقل.
القياسية

Consumer Price

هو السـعر الـذي يدفعـه المسـتهل ا سـري مقابـل حصـوله علـى سـلعة أو

Producer Price

تعـ ــرف أسـ ــعار المنـ ــتب كمـ ــا وردت فـ ــي توصـ ــيات ا مـ ــم المتحـ ــدة بشـ ــأن

خدمة لالحتياجات ا سرية.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية
منظمة العمل

The resale (sale without transformation) of
new and used goods to retailers, to
 industrial, commercial, institutional andالدولية ،دليل مصشر
 professional users, to other wholesalers, orأسعار المستهل :
to those acting as agents or brokers in
النظرية والتطبيق،
buying merchandise for, or selling
8002
merchandise to such persons or companies.
The wholesale price includes VAT and any
transport charges .
A price paid by household to gain a
منظمة العمل
commodity or service.
الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

النظرية والتطبيق،
8002
القياسية

الحسـابات القوميـة “’’SNA 93بــأنها ا سـعار التـي يتلقاهـا المنـتب مـن

المشــتري لقــاء وحــدة مــن ســلعة أو خدمــة ،مخصــوما منهــا ضـريبة القيمــة

المضــافة ،أو أيــة ض ـرائب مقتطعــة أخــرى توضــع علــى فــاتورة المشــتري،

وةير شاملة أية تكاليف نقل.

القياسية

Consumer Basket

 The producer’s price, as defined inاالمم المتحدة ،نظام
SNA93, is the amount receivable by the
 producer from the purchaser for a unit of aالحسابات القومية
7772
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.

هــي المجموعــة الحقيقيــة للســلع والخــدمات التــي يقــوم المســتهل بارنفــاق

The categories of classified goods and
services used by the consumer.

هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.

It is Refers to the period to which current
period is being compared.

عليها للةراض المعيشية.

منظمة العمل

الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :

UN, SNA 93

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

النظرية والتطبيق،
8002
القياسية

Base Time

منظمة العمل

الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :

النظرية والتطبيق،
8002

21

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

ا سعار وا رقام

4515444

القوة الشرائية

45

ا سعار وا رقام

4515442

معادلة السبير

Laspeyre’s
Equation

45

ا سعار وا رقام

4515443

معامل التحويل

Chaining
Coefficient

المجال

القياسية

بالعربية
للنقود

اسم المصطلح باإلنجليزية
Purchasing power
of money

التعريف بالعربية
هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية
منظمة العمل

The value of money as measured by the
quantity and quality of goods and services
 it can buy.الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

النظرية والتطبيق،
8002

القياسية

هــي معادلــة رياضــية وضــعها عــالم ارحصــاء الســبير الحتســاب ا رقــام
القياســية للســعار وذلـ ـ بقســمة أس ــعار فت ـرة المقارنــة عل ــى أســعار فتـ ـرة
ا ساس ،وبالترجيح بكميات سنة ا ساس.

القياسية

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

منظمة العمل

An equation used for calculating price
indices, which measurers comparative
 period prices in relation to base periodالدولية ،دليل مصشر
 prices multiplied by proportional weight ofأسعار المستهل :
commodity or goods groups throughout the
النظرية والتطبيق،
base year.
8002
It is a term used to adjust indices with
منظمة العمل
different base periods to the same base
 period so that they can be compared.الدولية ،دليل مصشر
أسعار المستهل :
النظرية والتطبيق،
8002

10

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات المنشآت

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع2350 :

45

المنشآت

4530400

إضافات قائمة

Existing extension

إذا حــدت أثن ــاء إنش ــاء المبن ــى بع ــض ارض ــافات ال ازئ ــدة ع ــن الت ــرخيج

45

المنشآت

4530404

إضافة مقترحة

Addition to an
already existing
licensed building

هي تل ارضافات التي تتم على مبنى قائم سـواء كانـت تلـ ارضـافات

It is any additions on existing building and
it could be vertically or horizontal.

45

المنشآت

4530401

إضافة مقترحة

Addition to
non-licensed

45

المنشآت

4530403

45

المنشآت

4530401

جمعية تعاونية

45

المنشآت

4530405

حالة العمل

45

المنشآت

4530402

ومرخج

وجزء قائم

ا صلي وتم إصدار رخصة لهذه ارضافات.

مطلوب

عموديـ ــة أو أفقيـ ــة وتعمـ ــل علـ ــى إضـ ــافة مسـ ــاحة إلـ ــى إجمـ ــالي مسـ ــاحة

المبنى.
إذا كانت الرخصة ستشتمل على ترخيج أجزاء قائمة (مبنية سابقا ويراد
ترخيصها حاليا) اواضافة مقترحة حاليا.

Existing building (or part of building) that
needs licensing.

االقتصادي

بالمنشأة
حكومة أجنبية

هو الشكل التنظيمي للمنشأة يكـون مفـردة ،مركـز رئيسـي يشـمل حسـابات

وهي جمعيـات تسـجل فـي و ازرة العمـل كجمعيـات أةـراض محـددة ويمكـن

It's an associations registered in the
Ministry of Labour as associations for
specific purposes and can be targeted profit
or non-profit.

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

It is Refers to the operational status of the
establishment. It could be in operation,
closed, under preparation, or auxiliary
activity unit.

 Foreign governmentه ــي المنشـ ـآت الت ــي تتب ــع مباشـ ـرة لحكوم ــة دول ــة أجنبي ــة مث ــل السـ ـفا ارت

Its an establishments that belongs directly
to the foreign Government, such as
embassies and diplomatic missions,
consulates and diplomatic missions.

Cooperative
Company

Establishment
Status

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

أن تكون ذات أهداف ربحية أو ةير ربحية.

تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند.

والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.

14

لإلحصاء

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

ترخيصه
التنظيم

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني7771 ،

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.

Economic
Organization

العربية

Establishment’s Terms
It is any extension on existing building and
that needs licensing.

لمبنى قائم

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772
االمم المتحدة،

نظام الحسابات
القومية 7772

UN, SNA 93

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530401

حكومة مركزية

45

المنشآت

4530400

خاج أجنبي

Private foreign

المجال

بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

 Central governmentكاف ــة المنشـ ــآت (الـ ــو ازرات وال ــدوائر والهيئـ ــات) التـ ــي تتب ــع للدولـ ــة وتقـ ــدم

45

المنشآت

4530401

خاج وطني

Private national

المنشآت المملوكة بنسـبة  %27فـأكثر مـن أرسـمالها فـراد أو مصسسـات

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.
It's an establishment owned by 51% or
more from its capital to individuals or nonresident enterprises in the state, including
branches of foreign companies that does
not include diplomatic and official
missions to these governments.
Owned enterprises by 51% or more of their
capital to individuals or private institutions
residing in state.

45

المنشآت

4530440

سلطة محلية

Local authority

هـ ــي البلـ ــديات والمجـ ــالس القرويـ ــة ومـ ــا يتبـ ــع لهـ ــا مـ ــن منشـ ــآت خدمي ـ ـه

Municipalities and village councils and its
belonging facilities, public parks, public
libraries and electricity generators that
belongs to the village council and the like.

45

المنشآت

4530444

السور

The Boundary Wall

لقــد اعتبــرت ا س ـوار كحالــة خاصــة ،وذل ـ عنــدما يــتم تــرخيج الســور

45

المنشآت

4530441

شركة حكومة

 Foreign governmentالشـ ــركات التـ ــي تمـ ــارس أنشـ ــطة اقتصـ ــادية ذات طبيعـ ــة سـ ــوقية ربحيـ ــة
company
المملوكة للحكومات ا جنبية بنسبة  %27فأكثر من رأسمالها.

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.
Companies that engage in an economic
activities in profitable market owned by
foreign governments by 51% or more from
its capital.

45

المنشآت

4530443

شركة حكومة

 National governmentالمنشآت التـي تمـارس أنشـطة اقتصـادية ذات طبيعـة سـوقية ربحيـة ولكـن
company
تسيطر عليها الحكومة إما من خالل امتال  %27فأكثر من رأسمالها

45

المنشآت

4530444

شركة عادية

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.
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.

خ ـ ــدمات اردارة العام ـ ــة .ويش ـ ــمل ذلـ ـ ـ المصسس ـ ــات الت ـ ــي تتب ـ ــع لهـ ـ ــذه
المصسسـ ـ ــات وتقـ ـ ــدم خـ ـ ــدمات تعليميـ ـ ــة وصـ ـ ــحية واجتماعيـ ـ ــة كالمـ ـ ــدارس

والمستشفيات الحكومية والمساجد.

هي المنشأة المملوكة بنسبة  %27فأكثر من رأسمالها فـراد أو منشـآت

ةير مقيمة في الدولة ويشمل ذل فرو الشركات ا جنبية علـى أن ذلـ
ال يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه الحكومات.

القطا الخاج المقيمة في الدولة.

كالمتنزه ـات والحــدائق العامــة والمكتب ـات العام ـة ومول ـدات الكهربــاء التــي

تتبع المجلس القروي وما شابه.

بش ــكل منفص ــل ،نظـ ـ ار الخ ــتالف خص ــائج الس ــور (فه ــو ي ــرخج م ــثال
ب ــالمتر الط ــولي ول ــيس ب ــالمتر المرب ــع) .أم ــا إذا ك ــان الس ــور الم ــرخج

مصاحبا لترخيج المبنى فال يذكر في هذه الحالة.
أجنبية

وطنية

أو من خالل تشريعات أو مرسوم حكومي.

عامة

 General Partnershipويقص ــد به ــا الش ــركة الت ــي يك ــون جمي ــع الش ــركاء فيه ــا مس ــصولين بص ــفة
Company
شخصـ ـ ــية وبالتضـ ـ ــامن والتكافـ ـ ــل عـ ـ ــن ديـ ـ ــون الشـ ـ ــركة وجميـ ـ ــع عقودهـ ـ ــا
والتزاماتها.
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المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،
نظام الحسابات
القومية 7772

UN, SNA 93

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530445

45

المنشآت

4530446

شركة مساهمة  Shareholding Limitedوتعــرف بأنهــا الشــركة التــي تتــألف مــن عــدد مــن ا شــخاج ال يقــل عــن
Partnership Company
( )8وال يزيــد عــن خمســين وتكــون مســصولية كــل ش ـري فيهــا عــن ديونهــا
خصوصية

45

المنشآت

4530447

وهـ ــي الشـ ــركة التـ ــي يتـ ــألف أرسـ ــمالها مـ ــن أسـ ــهم قابلـ ــة للتـ ــداول وتطـ ــرت

45

المنشآت

4530448

45

المنشآت

4530449

الصيانة

45

المنشآت

4530420

عدد الطوابق

45

المنشآت

4530421

عدد المشتغلين

المجال

بالعربية
شركة عادية
محدودة

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 Limited Partnershipوتعرف بأنها الشركة التي تشمل نوعين مـن الشـركاء .ا ول شـري عـام
Company
أو أكثر ،وهم مسصولون بصفة شخصـية وبالتكافـل والتضـامن عـن ديـون

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.
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.
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.

هــي شــركة عــادة مــا تكــون بــين اثنــين أو ثالثــة أو ورثــة صــاحب محــل ال

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.
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.

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

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.
This includes unpaid owners and family
members, and paid employees both
permanent and temporary.

الشركة والتزاماتها ،والثـاني شـري أو أكثـر محـدودي المسـصولية  ،وكـل
منهم مسصول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة.

وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال.

شركة مساهمة Public Shareholding
Company
عامة المحدودة

شركة واقع

De-facto Company

(محاصة)

الجارية للمبنى

في المبنى

التعريف باإلنجليزية

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

توجـد بيـنهم عقـود سـوى العـرف والتقاليـد وال تتمتـع بـأي شخصـية قانونيــة.

وهذا النو لم يرد في القانونين المذكورين أعاله.
Current Maintenance
for the Building

هــي تل ـ الصــيانة التــي تحــافظ علــى أداء ا صــل وال تــصدي إلــى إطالــة

عم ـره أو تغييــر نــو إنتاجــه ،وعــادة مــا تســتهل الصــيانة الجاريــة خــالل

سنة واحدة.

كانــت مســاحتها  %20فــأكثر مــن مســاحة الســطح ،وطوابــق المبنــى قــد
تكون متصلة بدرج داخلي كما في حالة الفيالت أو درج خارجي كما هو
الحال بالنسبة للعمارات أو الدور في بعض الحاالت.

No. of persons
engaged

يشـ ــمل ع ـ ــدد المش ـ ــتغلين أصـ ــحاب العمـ ـ ـل وأف ـ ــراد أس ـ ـرهم الع ـ ــاملين ف ـ ــي
المصسسة بدون أجر ،والعاملين بأجر من العاملين الدائمين والمصقتين.
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المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772
االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772
االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

ا مم المتحدةUN, Principles and ،
Recommendations
مباده وتوصيات for Population and
لتعدادات السكان Housing Censuses,
No. 67/Rev.1, 1998
والمساكن ،العدد

/11التنقيح االول،
7772
االمم المتحدة،

نظام الحسابات
القومية 7772

UN, SNA 93

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530422

عمارة

45

المنشآت

4530423

فر شركة

Foreign Company
Branch

45

المنشآت

4530424

فر ال يمس

Branch with out
Book Keeping

45

المنشآت

4530425

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Building

مبنــى مكــون مــن طــابقين أو أكثــر بم ــا فيهــا الطــابق ا رضــي الــذي ق ــد

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
A subsidiary of a foreign company such as
branches for insurance companies, banks
or airlines.

هو المنشأة الفر الذي ال يمس أية قيود محاسبية.

Branch which does not have any book
keeping.

يكــون مخــازن أو دكــاكين أو شــقق أو ك ارجــات ويحتــوي كــل طــابق علــى
أكثر من شـقة ،أعـدت كـل شـقة لسـكن أسـرة واحـدة ،وال يجمـع بـين الشـقة

وا خرى إال الدرج والممر المصدي إلى الطريق العام.
أجنبية

حسابات

منشـ ــأة تابعـ ــة لشـ ــركة أجنبيـ ــة مثـ ــل أفـ ــر شـ ــركات التـ ــامين أو البنـ ــو أو

شركات الطيران.

مستقلة عن

حسابات

العربية
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

المركز

فر يمس

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

Branch with Book
Keeping

مستقلة عن

هو الفر الذي يمسـ قيـود محاسـبية مسـتقلة عـن المركـز الرئيسـي تمكـن

من إعداد حساب أربات وخسائر خاصة به.

Branch with book keeping separated from
the head office.

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

المركز
45

المنشآت

4530426

قطا أهلي

Non-governmental
organization sector

45

المنشآت

4530427

قيمة أجور

Workmanship

45

المنشآت

4530428

قيمة أجور

المنشـ ــآت ةيـ ــر الهادفـ ــة لل ـ ـربح وتشـ ــمل ا ح ـ ـزاب واالتحـ ــادات والنقابـ ــات

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.

ويشمل ذل مستحقات العاملين فـي تنفيـذ المبنـى سـواء كـانوا مـن العمـال

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.

والجمعي ــات وكاف ــة المنظم ــات والمصسس ــات النس ــوية والش ــبابية والطالبي ــة

والكنائس وا ديرة والمصسسات التابعة لها.

المهرة أو العمال العاديين ،سواء كان العمل مقابل أجر شـهري أو يـومي

مصنعية

أو بصــفة تعاقديــة مقابــل كميــة العمــل المنجــز كمــا هــي العــادة مــثال فــي

التعاقــد مــع العمــال المه ـرة علــى تنفيــذ أعمــال مصنعي ــة مثــل القصــارة أو

تركيــب الــبالط مقابــل أجـرة محــددة للمتــر المربــع ،وتشــمل أجــور العــاملين

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

أية مزايا عينية أو نقدية إضافية تقدم لهم.
مصنعية +
مواد بناء

Workmanshop +
Materials

إذا تم تنفيذ أية أعمال من قبل مقاولين أو عمال مهرة (باسـتثناء شـركات
المقــاوالت) بحيــت شــمل العقــد معهــم تقــديمهم للم ـواد الالزمــة للعمــل ،وال

يشمل ذل مستحقات المنشآت الصناعية .
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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

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530429

المجال

اسم المصطلح
بالعربية
قيمة ارنفاق
على إنشاء
المبنى

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

المنشآت

4530430

قيمة الحفريات

Excavations by
Machinary

45

المنشآت

4530431

قيمة تكاليف

Costs Engineering

45

المنشآت

4530432

45

المنشآت

4530433

45

المنشآت

4530434

45

المنشآت

4530435

با ليات

الترخيج

والمخالفات
قيمة رسوم
توصيل

الخدمات
قيمة مستحقات
شركات

مشتراة من قبل
المال

س ـواء تمــت أعمــال الحفــر بالمقاولــة حســب الكميــة المنج ـزة أو اســتئجار

مس ــتحقات المكات ــب الهندس ــية لتص ــميم مخطط ــات المبن ــى أو ارشـ ـراف
عليه.

Include expenditure on the construction of
buildings in which construction activity
was established during the reference
period.
on excavation, which
special mechanisms,
out by quantity or
for a daily or hourly
design

to

Include expenditure
is done by using
whether it carried
leasing mechanisms
wage.

Dues engineering offices
building or supervision.

Constracting
Companies

إذا تم التعاقد مع شركة مقـاوالت مسـجلة علـى تنفيـذ كامـل المبنـى أو أيـة

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).

يشمل قيمة كافة مواد البناء المستخدمة في أنشطة التشـييد للمبنـى خـالل

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

أجـزاء منــه أو أعمــال متخصصــة فيــه (مثــل أعمــال الهيكــل أو التمديــدات
الصحية أو الكهربائية)

Construction
Materials

العربية
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

 Fees and Licensingوهـي الرســوم المدفوعـة للجهــات المانحــة للـرخج بمــا فــي ذلـ أيــة رســوم The fees paid for the donors of licenses,
including any fees and violations on the
Penalities
ومخالفات نتيجة للتجاوزات على ا نظمة وشروط الترخيج .وال يشـمل regulations and license conditions. This
does not include insurance, which
ذل التأمينات التي تسترد بعد االنتهاء من تنفيذ المبنى.
recovered after the completion of the
building.
 Connection Utilitiesيشمل ذل رسوم توصيل المياه والكهرباء و الهاتف او االتصال بالشبكة This includes fees deliver water, electricity,
telephone and communication to the public
Fees
العامة حسب نو الشبكة.
network.

المقاوالت
قيمة مواد بناء

وتشـمل تكــاليف أعمـال الحفــر التـي تــتم باسـتخدام ا ليــات الخاصـة بــذل
ا ليات مقابل اجر يومي أو بالساعة.

هندسية

قيمة رسوم

التعريف بالعربية

 Value of expenditureتشمل التكاليف المنفقة على إنشاء المباني التي حدت فيها نشاط إنشائي
on building
خالل فترة ارسناد.
construction

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

سـنة ارسـناد والمشــتراة مباشـرة مـن قبــل المالـ  ،وسـواء كانــت هـذه المـواد

مس ــتخدمة ف ــي أعم ــال الهيك ــل أو أعم ــال التش ــطيب .ويش ــمل ه ــذا البن ــد
المـدفوعات للمنشـآت الصــناعية عمـال تركيبيـة فــي المبنـى مثـل شــبابي

ا لمني ــوم وحدي ــد الحماي ــة وا بـ ـواب وأعم ــال النج ــارة للبـ ـواب والمط ــاب
وتركيب المصاعد وما شابه.
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الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي
لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

PCBS, 1996

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530436

الكيان القانوني

45

المنشآت

4530437

مبنى تحت

45

المنشآت

4530438

45

المنشآت

4530431

المجال

بالعربية

التشطيب

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Legal Status

ويقصــد بــه الوضــع القــانوني للمصسســة مــن حيــت ملكيــة رأس المــال كمــا

It reflects the enterprise legal status and
capital ownership according to the law of
Trade and Industry.

Building Under
Preparation

المبنــى الــذي أنجــز هيكلــه الخــارجي بالكامــل ،أي تــم االنتهــاء مــن بنــاء

A building where construction work is
complete, But still the internal finishing
process under development and is not
ready for use.

حدده قانون التجارة والصناعة

كافــة الطوابــق ولكــن ما ازلــت عمليــات التشــطيب الــداخلي مثــل القصــارة،

التبلـ ـ ــيط ،وتمديـ ـ ــد الكهربـ ـ ــاء والمـ ـ ــاء ،قيـ ـ ــد ارنجـ ـ ــاز وهـ ـ ــو ةيـ ـ ــر جـ ـ ــاهز
لالستعمال ،ولم يكن بارمكان تحديد نو المبنى.

مبنى تحت
التشييد

Under Construction
Building

إذا كــان العمــل ال زال جاريــا بإنشــاء المبنــى علــى أن يكــون قــد تــم إنهــاء
كافة الجدران أو الصب لسقف طابق واحد على ا قل.

مبنى تعاوني  Cooperative Buildingإذا كان مال البناء جمعية تعاونية بغض النظر عن هدفها.

It is that building where construction work
is not complete, provided the wall and
ceiling of at least one storey are completed.

If the owner is a cooperative organization,
despite of its aims.

المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

القومية 7772
الجهاز المركزي
الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

لإلحصاء

45

المنشآت

4530410

مبنى جديد

New Building

45

المنشآت

4530414

مبنى حكومي

Governmental
Building

هو ذل المبنى الذي تعود ملكيته لدولة فلسطين (باستثناء الوقف).

If owned by state of Palestine (excluding
Waqf properties, e.g.,mosques, buildings
)dedicated to charitable work, etc.

لإلحصاء

45

المنشآت

4530411

مبنى خاج

Private Building

هــو ذل ـ المبنــى الــذي تعــود ملكيتــه إلــى فــرد أو مجموعــة مــن ا ف ـراد أو

It is the building that is owned by
individual or group of individuals or by
private sector.

لإلحصاء

45

المنشآت

4530413

مبنى خالي

Vacant Building

إذا كــان المبنــى صــالحا للســكن أو العمــل ولكــن ال يقــيم بــه أحــد أو ةيــر

It means that the building is not being
utilized. Normally, such a building is for
rent or for sale.

مستغل طوال فترة الحصر.

12

PCBS, 1996

لإلحصاء

هو ذل المبنـى الـذي يـتم إنشـاءه علـى ارض خاليـة مـن أيـة أبنيـة قائمـة،

إلى إحدى المصسسات التي يملكها القطا الخاج.

UN, SNA 93

نظام الحسابات

It is a building that is suggested to be
established on a vacant site.

بغض النظر عن شكل المبنى أو المساحة.

المصدر باللغة اإلنجليزية

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي
لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

PCBS, 1996

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

المنشآت

4530444

مبنى خيري

charity Building

45

المنشآت

4530445

مبنى سكني

Residential

45

المنشآت

4530446

مبنى سلطة

Local Authority
Building

التعريف بالعربية
إذا كان المبنى مملوكا لجمعية أو مصسسة خيرية.

ويعتبر المبنى سكنيا بالتعريف إذا كانـت اكثـر مـن نصـف مسـاحته معـدة
ةـ ـراض الس ــكن .ويش ــمل المبن ــى الس ــكني الح ــاالت التالي ــة :أن يك ــون

وحــدات ســكنية كاملــة .إضــافة ةــرف لوحــدات ســكنية .إضــافة منــافع أو
مب ـ ــاني فرعي ـ ــة لمب ـ ــان س ـ ــكنية (مث ـ ــل المط ـ ــاب أو الحمام ـ ــات أو الحف ـ ــر

االمتصاصية أو الكراجات).

التعريف باإلنجليزية
If the owner is Charitable Society.

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.

إذا كان المال بلدية أو مجلسا قرويا.

45

المنشآت

4530411

مبنى ةير

إذا لــم يكــن المبنــى ســكنيا أو أكثــر مــن نصــف مســاحته ليســت للســكن،

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.

45

المنشآت

4530410

مبنى ةير  Uncompleted buildingإذا كــان العمــل ال زال جاريــا بإنشــاء المبنــى علــى أن يكــون قــد تــم إنهــاء

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).

45

المنشآت

4530411

مبنى قائم

Existing building

إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله (مبني سابقا ويراد ترخيصه حاليا).

If the license to the entire existing building
(built previously and to be licensed now).

45

المنشآت

4530450

مبنى للسكن

Residential Only

اذا كان المبنى مستخدما للسكن فقط مثل المباني السكنية العادية ،مع

It means that the building was solely used
for residential purposes only, i.e., normal
building.

Non-Residential

يحــدد اســتخدامه بدقــة حيــت يمكــن أن يكــون صــناعيا ،تجاريــا ،تعليميــا،

سكني

صحيا ،أو ةير ذل .

كافة الجدران أو الصب لسقف طابق واحد على ا قل ،أي إما أن يكـون

مكتمل

المبنى تحت التشييد أو تحت التشطيب.

فقط

مالحظة أن المبنى المستخدم جزئيا للسكن وباقي اجزاصه ةير مستخدمة

يعتبر للسكن فقط.
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العربية
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

If the owned by a municipality or a rural
council.

محلية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

الفلسطيني،
7771
ا مم المتحدة،

UN, Principles and
Recommendations
مباده وتوصيات for Population and
لتعدادات السكان Housing Censuses,
No. 67/Rev.1,
والمساكن ،العدد
1998
/11التنقيح االول،
7772
الجهاز المركزي
PCBS, 1996
لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530454

مبنى للسكن

45

المنشآت

4530451

مبنى للعمل

45

المنشآت

4530453

مبنى مستغل

45

المنشآت

4530451

مبنى مغلق

45

المنشآت

4530455

مبنى مكتمل

45

المنشآت

4530452

مبنى منشأة

المجال

بالعربية
والعمل

اسم المصطلح باإلنجليزية
Residential and
Work Building

المصدر باللغة

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

إذا كانــت بعــض الوحــدات الســكنية بــالمبنى مســتخدمة للســكن والــبعض

It means that some of the units in the
building are used for habitation purposes
whereas other units are used for work.

ا مم المتحدةUN, Principles and ،
Recommendations
مباده وتوصيات for Population and
لتعدادات السكان Housing Censuses,
No. 67/Rev.1, 1998
والمساكن ،العدد

هــو المبنــى المســتخدم بشــكل كامــل للعمــل فقــط وال توجــد بــه أســر مقيمــة

It means that the building was used for
work only, i.e., not occupied by any
household.

ا مم المتحدةUN, Principles and ،
Recommendations
مباده وتوصيات for Population and
لتعدادات السكان Housing Censuses,
No. 67/Rev.1, 1998
والمساكن ،العدد

وهــو المبنــى الــذي يــتم اســتغالله إال انــه ةيــر مكتمــل إنشــائيا مثــل بعــض

It is the building that is occupied by
individuals although it is not structurally
completed.

إذا كــان المبنــى مشــغوال بأس ـرة أو أكثــر أو مســتخدما للعمــل ولكنــه وجــد

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.

ا خر مستخدمة للعمل.

العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

/11التنقيح االول،
7772
Work Building

بصــفة معتــادة ،مــع مالحظــة أن المبن ــى المســتخدم جزئيــا للعمــل وب ــاقي
أجزاصه ةير مستخدمة يعتبر للعمل.

وةير مكتمل

Building Used but
not Completed

Closed Building

ا بنية التي تكون مسكونة على الرةم من أنها ةير مشطبة.

مغلقا طوال فترة الحصر.

 Completed Buildingهــو المبنــى الــذي تــم إنجــاز هيكلــه وتشــطيباته بشــكل كامــل بمــا فــي ذل ـ
المبنى الخالي أو المهجور الصالح لالستخدام.

establishment

مبنى معد اصال الستخدامه للعمل فقط مثل المسجد والمدرسة

والمستشفى والمصنع والفندق او عدة دكاكين ،او المباني متعددة
الطوابق المعدة اصال بكاملها للعمل فقط مثل مباني المكاتب أو

االسواق التجارية.
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The building that structurally completed
including the vacant building that's good
for use.

It is building usually constructed for nonresidential 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.

/11التنقيح االول،
7772
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي
لإلحصاء

الفلسطيني،
7771

PCBS, 1996

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530451

مبنى مهجور

45

المنشآت

4530450

مبنى مهجور

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Deserted Building

هــو المبنــى ةيــر المســتغل لفتـرات طويلــة بســبب عــدم الصــالحية ويحتــاج

Vacant building

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.
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.

إلــى إجـراء بعــض التصــليحات والترميمــات الضــرورية وا ساســية ليصــبح

ص ــالحا للس ــكن .وك ــذل المب ــاني الت ــي ال يس ــتطيع مالكوه ــا اس ــتخدامها
بسبب ارجراءات ارسرائيلية.

(ةير صالح

هو المبنى ةير المستغل بسبب عدم الصالحية أو الذي صـدر فيـه قـرار
هدم أو إزالة.

لالستخدام)

45

المنشآت

4530451

مبنى وقف

Waqf Building

45

المنشآت

4530420

مبنى وكالة

United Nations
Relief and Works
)Agency (UNRWA
Building

45

المنشآت

4530424

مركز رئيسي Head Office with out
Book Keeping
ال يشمل

45

المنشآت

4530421

مركز رئيسي

المباني الموقوفة مثل المساجد والمباني الموقوفة ا خرى.

to

المبنـ ـ ــى ال ـ ـ ــذي تعـ ـ ــود ملكيت ـ ـ ــه لوكالـ ـ ــة الغ ـ ـ ــوت مثـ ـ ــل مب ـ ـ ــاني الم ـ ـ ــدارس

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.

وهـ ــي الم ارك ـ ــز الرئيس ـ ــية التـ ــي ال تش ـ ــمل حس ـ ــابات الفـ ــرو التابع ـ ــة له ـ ــا

Head office with book keeping which does
not includes the records of the branches.

It refers to buildings dedicated
charitable work, e.g., mosques, etc

المصدر باللغة
العربية
الجهاز المركزي

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
الغوت

حسابات الفرو

يشمل حسابات

Head Office with
Book Keeping

والمستشـفيات.....الـ التابعــة لوكالـة الغــوت ،وليســت مسـتأجرة مــن جهــة
أخرى.

(الفرو ةير مدمجة مع المركز الرئيسي).

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

الم اركــز الرئيســية للمنشــآت التــي لهــا فــرو التــي تشــمل حســابات الفــرو

Head office with book keeping which
includes the records of the branches.

تمثل القطا أو الجهة التي يتبعها مال المبنى وليس الجهة التي تشغل

Represent the building owner sector and
not whom occupies the building.

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

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,

التابعة لها (حسابات الفرو مدمجة مع المركز الرئيسي).

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

الفرو

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

45

المنشآت

4530423

ملكية المبنى

Building Ownership

45

المنشآت

4530421

ملكية المنشأة

Ownership of the
enterprise

المبنى

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

11

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني،
7771
االمم المتحدة،

نظام الحسابات
القومية 7772

UN, SNA 93

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

المنشآت

4530425

المنشأة العاملة

45

المنشآت

4530422

المنشاة

45

المنشآت

4530421

المجال

بالعربية

المتوقفة

اسم المصطلح باإلنجليزية
In Operation
Establishment

Closed
Establishment

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هي المنشأة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات.

An establishment which is in operation
during
the
implementation
of
establishment census.

هو المنشأة المتوقفة عن العمل بشكل مصقت خالل فترة جمع البيانات.

A temporary closed establishment during
the census.

هي المنشأة التي ليس لها فرو وليست فرعا لمركز رئيسي.

With out branch and not a head office for
branches.

وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة نشاط اقتصادي.

An establishment
which is
under
preparation and has not yet started
production.

وهـ ــي عـ ــادة المصسسـ ــات التـ ــي تقـ ــدم خـ ــدمات للمجتمـ ــع يمكـ ــن أن تكـ ــون

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
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 ...).

هو النشاط الذي تستخدم مخرجاته في نفس المصسسة وال تقدم للغير.

Its productions
used
within
the
establishment it self and not provided to
others.

المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

المنشأة المفردة Single Establishment

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

45

المنشآت

4530420

منشأة تحت

Under Preparation
Establishment

45

المنشآت

4530421

هيئة أو جمعية

Association or
Charities

45

المنشآت

4530410

هيئة دولية

International
organization

45

المنشآت

4530414

وحدة نشاط

Auxiliary Activity
Unit

التجهيز

خيرية

مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة مـن المنشـات التـي تهـدف إلـى الـربح

ولك ــن دون مقاب ــل أو بس ــعر رم ــزي أو قري ــب م ــن التكلف ــة .ومث ــال ذلـ ـ

الجمعيـ ــات الخيريـ ــة ،والجمعيـ ــات التـ ــي تصسـ ــس لتقـ ــديم خـ ــدمات صـ ــحية

واجتماعي ــة وتعليمي ــة وا ندي ــة الرياض ــية والنقاب ــات وا حـ ـزاب واتح ــادات
الطالب والعمال.
ومثـال عليهــا منظمـات ا مــم المتحـدة المختلفــة (عـدا وكالــة الغـوت) مثــل
اليونسـ ـ ـ ــكو UNDP ،ومـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــابه ،والمصسسـ ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ــة المماثلـ ـ ـ ــة

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

مساند

00

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

UN, SNA 93

نظام الحسابات
القومية 7772

االمم المتحدة،

نظام الحسابات
القومية 7772

UN, SNA 93

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات النقل

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع2353 :

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Transportation Terms
االمم المتحدة،

45

النقل

4535400

الباج

Bus

هو مركبة آلية مصممة لنقل اكثر من  7ركاب (بما في ذل السائق).

A motor vehicle designed to carry more
than 9 passengers (including the driver).

45

النقل

4535101

الجرار

Road Tractor

هــو مركبــة آلي ــة مصــممة لســحب مركب ــة ةيــر آليــة ،ويس ــتثنى مــن ذلـ ـ

A motor vehicle designed exclusively or
primarily to haul other vehicles, which are
not power-driven. Agricultural tractors are
excluded.

45

النقل

1535102

حادت الطرق

Road Traffic
Accident

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

45

النقل

1535103

الدراجة النارية

Motorcycle

هي مركبة آلية ذات عجلتـين ،بمـا فـي ذلـ تلـ التـي تحتـوي علـى عربـة

An accident, which occurred as a result of
the vehicle being in a state of motion and in
 which people were injured.لالحصاء الفلسطيني،
8000
Two wheeled motor vehicles with or
االمم المتحدة،
without sidecar. This category includes
 scooter, three-wheeledمعجم مصطلحات
vehicles
not
 exceeding 400 kg. Motorcycles areاحصاءات النقل،
classified according to the engine capacity
الطبعة الثالثة
as: less than 50 cm3, 50-100 cm3, 100-250
8002
cm3, and greater than 250 cm3.

45

النقل

1535104

الرحالت

Regular Flights

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطبعة الثالثة
8002

الج اررات الزراعية.

االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطبعة الثالثة
8002

(سير)

وقد نتب عن هذا الحادت إصابات.

جانبي ـ ــة .يتض ـ ــمن ذلـ ـ ـ ال ـ ــدراجات البخاري ـ ــة ،والمركب ـ ــات ذات ال ـ ــثالت

عجــالت والتــي ال يزيــد وزنهــا عــن  200كغــم ،وتصــنف الــدراجات ا ليــة
حســب ســعة اســطوانة المحــر علــى النحــو التــالي :اقــل مــن  20س ـم2

(د ارج ــات ناري ــة ص ــغيرة) 700-20 ،س ــم 820-700 ،3س ــم ،2اكب ــر

الجهاز المركزي

PCBS, 1000

UN,Glossary for
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rd
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من  820سم.2
الجوية

المنتظمة

ه ــي سلس ــلة م ــن ال ــرحالت الت ــي ي ــتم ارع ــداد له ــا ض ــمن مجموع ــة م ــن
الظـ ــروف متضـ ــمنة الحـ ــد ا دنـ ــى ممـ ــا يلـ ــي :تنجـ ــز بطـ ــائرة مسـ ــافرين

وتذاكرها متاحة لالستخدام العام ،تخطط وتضبط حسب احتياجات حركة
المرور ،يـتم التنقـل خاللهـا بموجـب اتفاقيـة جويـة موجـودة ،وجـود رخصـة

تشغيل وجدول مواعيد محدد متات لالستخدام العام.

04

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
rd
statistics, 3
Edition 2003

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

النقل

1535105

45

النقل

1535106

سيارة أجرة

المجال

بالعربية
الرحالت

اسم المصطلح باإلنجليزية
Irregular Flights

الجوية ةير

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هـ ــي جميـ ــع الـ ــرحالت الجويـ ــة مدفوعـ ــة ا جـ ــر ،عـ ــدا الـ ــرحالت الجويـ ــة All the flights for remuneration other than
those reported under regular flights.
المنتظمة.

المنتظمة

المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،

المصدر باللغة اإلنجليزية
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Taxi

هي كل مركبة آلية تستعمل لنقل الركاب (مقابـل أجـر) وال تزيـد حمولتهـا A motor vehicle intended for the carriage of
passengers (in return for payment), and
عن  7ركاب (بما في ذل السائق) ،وموصوفة في رخصتها "كتاكسي"designed to seat no more than 9 persons .
(including the driver), and described in its
license as a taxi.

45

النقل

4535107

السيارة التجارية

Commercial Car

هــي مركبــة آليــة مصــممة ة ـراض ةيــر نقــل الركــاب ويزيــد وزنهــا عــن A motor vehicle designed for another
purpose than passenger transport, weights
 8800كغــم ،ويزيــد ارتفاعهــا عــن  712ســم ويقــل عــن أو يســاوي more than 2200 kg, its height is more than 820
175 cm and less than or equal to 250 cm,
سم ،وموصوفة في رخصتها كسيارة تجارية.
and described in its license as a commercial
vehicle.

45

النقل

4535108

السيارة الخاصة

Private Car

هـي كـل مركبـة آليـة تســتعمل لنقـل الركـاب (دون اجـر) وال تزيــد حمولتهــا A motor vehicle, other than motorcycle
intended for the carriage of passengers and
عــن  7ركــاب (بمــا فــي ذل ـ الســائق) ،وموصــوفة فــي رخصــتها كمركبــة designed to seat no more than 9 persons
(including the driver).
خاصة ،وال يشمل هذا النو الدراجات النارية.

45

النقل

4535109

الشاحنة

Truck

هي مركبة آليـة مصـممة ةـراض ةيـر نقـل الركـاب ويزيـد ارتفاعهـا عـن A motor vehicle designed for another
purpose than passenger transport, its height
 820سم ،وموصوفة في رخصتها كشاحنة.
is more than 250 cm, and described in its
license as a truck.

45

النقل

4535110

الطريق

Regional Road

"التاكسي"

االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطبعة الثالثة
8002

االمم المتحدة،
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ارقليمي

هــو الطري ــق ال ــذي يتف ــر م ــن طـ ـريقين رئيس ــيين ،أو ي ــصدي إل ــى طـ ـريقين
رئيسيين ،ويشمل امتداد الطريق داخل التجمع.

01

Branching off from, or lining, main roads.

الجهاز المركزي

لالحصاء الفلسطيني،
8000

PCBS, 1000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

45

النقل

4535111

الطريق

45

النقل

4535112

الطريق

المجال

بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

Bypass Road

الجهاز المركزي

Main Road

الجهاز المركزي

االلتفافي

الرئيسي
45

النقل

4535113

الطريق المحلي

Local Road

45

النقل

4535114

المركبة

Vehicle

45

النقل

4535115

مركبة أخرى

Other Vehicle

45

النقل

4535116

المركبة ا لية

Motor Vehicle

45

النقل

4535117

المقطورة

Trailer

هــو طريــق منشــأ مــن قبــل االحــتالل ارس ـرائيلي بهــدف ربــط المســتعمرات It is a road Constructed by Israeli
Occupation to link the Settlements with
 each other and with Israel.لالحصاء الفلسطيني،
ارسـرائيلية الموجــودة فــي ا ارضــي الفلســطينية مــع بعضــها الــبعض ومــع
8000
إسرائيل.
هو الطريق الذي يمتد على مسـتوى القطـر ،أو مـن محافظـة إلـى أخـرىServes for national or inter district traffic ،
and including road extension within a
 locality.لالحصاء الفلسطيني،
ويشمل امتداد الطريق داخل التجمع
8000
 Serves the internal traffics within a locality.الجهاز المركزي
هو الطريق الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع.

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1000

PCBS, 1000

PCBS, 1000

لالحصاء الفلسطيني،
8000

هي كل مركبة ذات عجالت مصممة للسير على الطرق.

A vehicle running on wheels and intended
for use on roads.

هي كل مركبة مصممة لغير أةـراض نقـل الركـاب أو البضـائع .يتضـمن

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.
A vehicle fitted with auto propulsive engine,
it is normally used for carrying persons or
goods, and drawing vehicles.

االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،

هــذا النــو  :مركبــات ارســعاف ،الرافعــات المتنقلــة ،المــداحل ،الج ارفــات
ذات العجــالت المعدنيــة ،مركب ــات تصــوير ا ف ــالم ،المركبــات ارذاعي ــة

والتلفزيونيـ ــة المتنقلـ ــة ،المركبـ ــات المسـ ــتخدمة كمكتبـ ــة متنقلـ ــة ،مركبـ ــات

الصيانة المتنقلة.

هــي كــل مركبــة مــزودة بمحــر بحي ــت يمتل ـ هــذا المحــر وســيلة دف ــع
ذاتي ـ ـ ــة ،وتس ـ ـ ــتعمل ع ـ ـ ــادة لحم ـ ـ ــل ا ش ـ ـ ــخاج أو البض ـ ـ ــائع أو لس ـ ـ ــحب
المركبات.

هي مركبة ةير آلية لنقل البضائع مصـممة لتسـحب بواسـطة مركبـة آليـة Goods road vehicles designed to be hauled
ُ
by a road motor vehicle.
Excluding
".
افانات
ويستثنى من ذل المقطورات الزراعية و"الكار
agricultural trailers and caravans.

الطبعة الثالثة
8002
االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،
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االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،
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رمز
المجال
45

الموضوع

رمز المصطلح

النقل

4535118

اسم المصطلح
بالعربية
نصف

المقطورة

اسم المصطلح باإلنجليزية
Semi-Trailer

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هي مركبة ةير آلية بدون محور أمامي مصـممة بحيـت يرتكـز جـزء مـن Goods road vehicle with no front axle
designed in such a way as to be hauled by
المركبة وقسم أساسي من حمولتها على جرار.
road tractor.

المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،
الطبعة الثالثة
8002
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المصدر باللغة اإلنجليزية
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات االتصاالت

التعريف بالعربية

رمز الموضوع2340 :

المصدر باللغة

التعريف باإلنجليزية

العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Telecommunications Terms

45

االتصاالت

1510400

البرقية

Telegram

هــي كــل رســالة محــدودة الكلمــات ترســل بواســطة الــتلكس أو الفــاكس أو

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.

45

االتصاالت

1510404

حركة المهاتفة

National trunk
telephone traffic
)(minutes

تتــألف حركــة المهاتفــات الوطنيــة الثابتــة مــن المقاســم مــن حركــة هاتفيــة

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.

45

االتصاالت

1510401

يغطــي ذل ـ الحركــة الفعليــة (المســتكملة) فــي أي بلــد إلــى جهــات خــارج

)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.

بواسطة الهاتف ،تدفع أجورها على الكلمة الواحدة.

االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
احصاءات النقل،
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الوطنية

(الثابتة) من
المقاسم

(بالدقائق)

وطني ــة ثابت ــة متبادل ــة م ــع محط ــة كائن ــة خ ــارج منطق ــة الرس ــوم المحلي ــة

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

االتحاد الدولي

لالتصاالت ،دليل
قياس نفاذ االسر
واالفراد الى
تكنولوجيا

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use
by Households
and
Individuals,2009

المعلومات
واالتصاالت

واستعمالها،طبعة
8007
International
الحركة الهاتفية
outgoing telephone
الثابتة الدولية )traffic (minutes
الخارجة

ذل البلد .وينبغي التبليغ عن هذا المصشر بعدد دقائق الحركة.

(بالدقائق)

االتحاد الدولي

لالتصاالت ،دليل
قياس نفاذ االسر
واالفراد الى
تكنولوجيا

المعلومات

واالتصاالت

واستعمالها،طبعة
8007
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ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use
by Households
and
Individuals,2009

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

45

االتصاالت

1510403

المجال

اسم المصطلح
بالعربية
الحركة الهاتفية
الثابتة المحلية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Local telephone
)traffic (minutes

(بالدقائق)

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

تتــألف الحركــة الهاتفيــة الثابتــة المحليــة مــن حركــة خطــوط الهــاتف الثابتــة

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

هي مادة بريديـة لهـا صـفة ارهـداء كـالمالبس والمـأكوالت ومـواد التجميـل

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.
A letter intended to be delivered quickly
(24 hours) from the moment of reception
by the post center. Normally extra fees are
applied.

هــي مــادة بريديــة لهــا صــفة الت ارســل أي تحمــل فــي طياتهــا خب ـ ار معينــا،

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.

الفعلية (المستكملة) المتبادلة داخل منطقة الرسوم المحلية التي تقـع فيهـا
محط ــة الن ــداء .وه ــذه ه ــي المنطق ــة الت ــي يس ــتطيع فيه ــا أح ــد المش ــتركين

مكالم ــة ش ــخج آخ ــر ب ــدفع رس ــم مكالم ــة محلي ــة (إن وج ــدت) .وينبغ ــي
التبليغ عن هذا المصشر في شكل عدد دقائق.

45

االتصاالت

1510401

الرزم البريدية

Post Packet

45

االتصاالت

4510405

رسائل البريد

Express Mail

45

االتصاالت

4510402

الرسالة

والعطـور والعينـات التجاريـة ومـا شـابه .ويشـترط أن ال يقـل الحـد ا دنــى
لطول الرزمة البريدية عـن  720ملـم ،وان ال يقـل عرضـها عـن  70ملـم

(مع تسامح مقداره  8ملم) ،وأن ال يزيد مجمو الطول والعرض والسـم

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

السريع

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

البريدي.

Letter

المصدر باللغة
العربية
االتحاد الدولي

لالتصاالت ،دليل
قياس نفاذ االسر
واالفراد الى
تكنولوجيا

المصدر باللغة اإلنجليزية
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use
by Households
and
Individuals,2009

المعلومات

واالتصاالت
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سـ ـ ـواء أكان ـ ــت مع ـ ــدة بخ ـ ــط الي ـ ــد أم باس ـ ــتخدام ا ل ـ ــة الطابع ـ ــة أو بكلت ـ ــا
الطريقتين ،ويشمل ذل العينات التجاريـة المحتـواة داخـل مغلـف مسـطح.

ويشــترط أن ال يقــل الحــد ا دنــى لطــول الرســالة عــن  720ملــم ،وأن ال

يق ــل عرض ــها ع ــن  70مل ــم (مـ ــع تس ــامح مق ــداره  8مل ــم) ،وأن ال يزيـ ــد
مجمو الطول والعرض والسم عن  700ملم ،علـى أن ال تزيـد أطـوال
أي بعـد عـن  100ملـم .كـذل يشـترط أن ال يقـل وزن الرسـالة عـن 80

ةم وال يزيد عن  8000ةم.
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

45

االتصاالت

4510401

الرسالة العادية

Regular Letter

45

االتصاالت

4510400

الرسالة

Registered Letter

45

االتصاالت

4510401

الطرد

Parcel

45

االتصاالت

4510440

المطبوعة

Printed Matter

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هي الرسائل التي يستوفى عليها الرسوم البريدية العادية فقط.

A letter that is sent by normal post with
regular fees.

هي الرسالة التي يسـتوفى عليهـا  -إضـافة إلـى الرسـوم البريديـة العاديـة-

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.

هـو مــادة بريديـة علــى شــكل رزمـة مغلفــة بغــالف لـين أو صــلب ،بــداخلها

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.
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.

المصدر باللغة
العربية
االمم المتحدة،

معجم مصطلحات
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رســوم تســجيل ويتلقــى مرســلها إيصــاال بريــديا وتســلم إلــى المرســل إليــه أو

المسجلة

مــن ينــوب عنــه ،بعــد التثبــت مــن هويتــه وبعــد اخــذ توقيعــه علــى إيصــال

بريدي.

أوراق ،كتــب ،مــأكوالت ،مالبــس ،أو أيــة م ـواد مشــابهة .وي ــشترط أن ال

يزيد مجمو الطول وضعفا العرض وضعفا االرتفـا عــن  2م ،علـى أن

ال يزيــد طــول أي بعــد عــن  7.2م .كــذل يشــترط أن ال يزيــد وزن الطــرد

عن  80كغم في حالة الطرود الداخليـة ،أمـا فـي حالـة الطـرود الخارجيـة
فـ ــإن الحـ ــد ا علـ ــى يت ـ ـراوت بـ ــين  80-2كغـ ــم ،وذل ـ ـ بحسـ ــب ا نظمـ ــة
المعمول بها في الدولة المستقبلة.

هي مادة بريدية مطبوعة في دار طباعة أو بـأي طـرق أخـرى كالتصـوير
والكتب والكتيبات ،لها الصفة العلمية والثقافيـة ولـيس لهـا صـفة الت ارسـل.

ويشترط أن ال يقل الحد ا دنـى لطـول المطبوعـة عـن  720ملـم ،وان ال
يقـ ــل عرض ــها ع ــن  70مل ــم (م ــع تس ــامح مق ــداره  8مل ــم) ،وأن ال يزي ــد
مجمـو الطـول والعـرض والسـم عـن  700ملـم ،علـى أن ال يزيـد طــول

أي بعد عـن  100ملم .كذل يشترط أن ال يزيد وزن المطبوعة العاديـة

عن  8كغـم ،ويمكـن أن يصـل الحـد ا علـى للـوزن إلـى  2كغـم فـي حالـة
الكتب.
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 5..مصطلحات جغرافية وبيئية
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

مصطلحات السياحة
10

السياحة

10

السياحة

اسم المصطلح باإلنجليزية

5.4 Geographical and Environment Terms
التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع1020 :

 1010100استهال

السياحة

هو االستهال السياحي للزائر ةير المقيم داخل

السياحي  Tourism consumptionينطبق نفس التعريف الرسمي لإلنفاق السـياحي

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.

الوافدة
 1040404االستهال

Tourism Terms
Tourism consumption by a nonresident visitor within the economy
of reference.

Inbound Tourism
consumption

االقتصاد المرجعي
علـى االسـتهال السـياحي .ومـع ذلـ

فـإن

ـتخدم فــي
مفهــوم االســتهال الســياحي المسـ َ
الحســاب الفرعــي للســياحة يتجــاوز ارنفــاق

السـياحي .فبارضـافة إلـى المبلـغ المـدفو لحيـازة
السـلع والخـدمات االسـتهالكية وكـذل

المصدر باللغة اإلنجليزية

لحيـازة

ا شياء الثمينة لالستخدام الخـاج أو لإلهـداء،
ةـراض الـرحالت السـياحية وأثناصهـا ،والـذي

ينـاظر المعـامالت النقديـة )وهـي نقطـة تركيـز

ارنفاق السياحي) ويشمل االستهال السياحي

أيضـا فـي الواقـع الخـدمات المرتبطـة بارقامـة
أثنــاء ارجــازات علــى حســاب الشــخج

العينية وةيرهـا
والتحويالت االجتماعية السياحية
د
المحتســب ا خــر.
مــن أشــكال االســتهال
ويتعين تقدير هذه الصفقات باستعمال مصادر
تختلـف عـن المعلومـات المجموعـة مباشـرة مـن

الزوار ،مثل تقارير المبادالت المحلية وتقديرات
د
اريجـارات الخاصـة ببيـوت ارجـازات وحسـابات

خـدمات الوسـاطة الماليـة المحتسـبة علـى نحـو

ةير مباشر ،ال .
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الحساب الفرعي للسياحة ارطار
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Recommended Methodological
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الحساب الفرعي للسياحة ارطار

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

المنهجي الموصى به 8002
المنهجي الموصى به 8002

رمز

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

السياحي

Internal Tourism
consumption

ـزوار المقيمـين
هـو اسـتهال السـياحي لكـال ال د
وةيـر المقيمـين داخـل االقتصـاد المرجعـي وهـو

10

السياحة

 1010103االستهال

السياحي

Domestic Tourism
consumption

هـو االسـتهال

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.
Tourism consumption by a resident
visitor within the economy of
reference

10

السياحة

 1010104االستهال

السياحي

National Tourism
consumption

ـزوار المقيمـين داخـل
االسـتهال السـياحي لل د
وخـارج االقتصـادي المرجعـي .وهـو حاصـل

Tourism consumption by resident
visitors within and outside the
economy of reference. It is the sum
of domestic tourism consumption
and outbound tourism consumption.

10

السياحة

 2010105استهال السياحة

السـياحي لل ازئـر المقـيم خـارج

Tourism consumption by a resident
visitor outside the economy of
reference

الموضوع
10
السياحة

بالعربية

المصطلح
 1040401االستهال

الداخلي

حاصــل جمــع اســتهال

واستهال السياحة الوافدة
المحلي

الوطني

الســياحة المحليــة

السـياحي لل ازئـر المقـيم داخـل

االقتصاد المرجعي

جمـع اســتهال

السـياحة المحليــة واسـتهال

السياحة الخارجة
الخارجية

Outbound Tourism
consumption

10

السياحة

2010106

سرة الفندقية
ا د

Hotel Beds

10

السياحة

2010107

ا ماكن ا ثرية

Archeological and
Historical Sites

10

السياحة

 2010108بلد ارقامة المعتاد

10

السياحة

هـو االسـتهال

االقتصاد المرجعي
هـ ـ ـ ــي ا سـ ـ ـ ــردة المفـ ـ ـ ــردة فـ ـ ـ ــي الفنـ ـ ـ ــدق والمعـ ـ ـ ــدة
لالستخدام من قبل النـزالء باسـتثناء ا سـردة التـي

تضـاف إلـى الفنـدق عنــد الطلـب ويعتبـر السـرير
المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين.

Country of Resident

المنهجي الموصى به 8002

الحساب الفرعي للسياحة ارطار

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

الحساب الفرعي للسياحة ارطار

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

المنهجي الموصى به 8002
المنهجي الموصى به 8002

الحساب الفرعي للسياحة ارطار
المنهجي الموصى به 8002
ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

ه ــي المواق ــع الت ــي يوج ــد به ــا آث ــار تش ــهد عل ــى

 Sites that have ancient monumentsو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
from ancient civilizations.
المركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،

هو البلد الذي يقـيم بـه عـادة الشـخج المبحـوت

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

وجود حضارات قديمة.

تكـون جنسـيته المسـجلة فـي جـواز سـفره منسـوبة
إلى هذا البلد ،وقد تكون مختلفة عنه.

2010109

الحساب الفرعي للسياحة ارطار

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

أو ين ــوي ارقام ــة في ــه لم ــدة ع ــام أو أكث ــر ،وق ــد

البلد المزار

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.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

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.

 Country destinationوهو البلد الذي يقصده السائح أو الزائر في The main destination of a tourism trip
is defined as the place visited that is
رحلته بشكل أساسي.
central to the decision to take the trip
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International Recommendations for
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المصدر باللغة اإلنجليزية
Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

المصدر باللغة العربية
الحساب الفرعي للسياحة ارطار
8002 المنهجي الموصى به

، منظمة السياحة العالمية،ا مم المتحدة
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

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.
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.

 ويتم تعريفه،لكل أسرة معيشية مسكن رئيسي

10

اسم المصطلح باإلنجليزية

Housing Services
Provided by Vacation
 ويحدد، عادة بارشارة إلى الوقت الذي تقضيه فيهhouse on Own account
مكان هذا المسكن بلد ارقامة ومكان ارقامة

اسم المصطلح

رمز

الموضوع

رمز

بالعربية

المصطلح

بيوت االجازات

2010110

السياحة

10

2010111

السياحة

10

(المساكن

الموضوع

)الثانوية

.سرة المعيشية ولكل أفرادها
ُ المعتادة لهذه ا

وتُعتبر جميع المساكن ا خرى )التي تملكها أو
تستأجرها ا ُسرة المعيشية للجل المتوسط أو
 وتستبعد من،ا جل الطويل) مساكن ثانوية

البيئة المعتادة المساكن الثانوية المستعملة كبيوت

لإلجازات (أي التي تكون زيارتها أساسا ةراض
 بغض النظر عن قربها من مكان،(الترفيه

 وعدد مرات الزيارات ومدة،ارقامة المعتادة
تحول هذه المدة هذا المسكن
ِّ ارقامة (بشرط أالد

 وقد،)الثانوي إلى مسكن رئيسي للُسرة المعيشية
يقع بيت ارجازات إما في نفس ارقليم الوطني

الذي توجد فيه ارقامة المعتادة للُسرة المعيشية

.اواما في بلد أو في إقليم آخر

البيئة المعتادة هـي مجموعـة ا مـاكن التـي يقـوم
الشـ ــخج بـ ــالتردد عليهـ ــا ضـ ــمن روتـ ــين حياتـ ــه

العادي ــة (باس ــتثناء أم ــاكن ي ــتم زيارته ــا لممارس ــة

 وتتكـون مـن المنطقـة،)ا نشطة الترفيهيـة فقـط
المجاورة لبيته ومكـان العمـل أو الد ارسـة وةيرهـا

.من ا ماكن التي يتردد عليها بشكل روتيني

Usual Environment

البيئة المعتادة

رمز

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

تصنيف الزوار

Classification of
Visitors

يمكـن لـبعض البلـدان أن ترةـب فـي زيـادة

10

السياحة

2010113

الدليل السياحي

Tourism Guide

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.
A person who guides the tourists to
the tourism sites and regions, and
has an ability to speak many
languages.

10

السياحة

2010114

الرحلة السياحية

Tourism Trip

الموضوع
10
السياحة

المصطلح
2010111

بالعربية

التفصـيل والتبويـب

سـواقها حســب سـمات

إضافية للزوار ورحالتهم.

وينظـر فـي فئتـين اثنتـين بصـفة خاصـة حسـب
التوصيات المتعلقة بارحصاءات السياحية:


الـزوار الـدوليون ،الـذين يكـون بلـد

إقـامتهم مختلفـا عـن البلـد الـذي
يزورونــه ويشــمل هـصالء الــزوار

الدوليون كذل الرعايا الذين يقيمون

بصـفة دائمـة فـي الخـارج ،والـذين
يمكـن أن يمثلـوا شـريحة هامـة مـن
السوق ولها سمات خاصة



الـزوار المحليـون ،الـذين يكـون بلـد

إقـامتهم هـو البلـد الـذي يزورونـه
ويمكـن أن يكونـوا مـن رعايـا ذلـ
البلد أو من ا جانب

المرشـ ــد/الـ ــدليل السـ ــياحي هـ ــو الشـ ــخج الـ ــذي

يحم ـ ــل رخص ـ ــة دلي ـ ــل س ـ ــياحي ولدي ـ ــه المعرف ـ ــة
الكافي ــة بالمنطق ــة والمواق ــع الس ــياحية الموج ــودة

المصدر باللغة العربية
الحساب الفرعي للسياحة ارطار
المنهجي الموصى به 8002

و ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية

+الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
8008

المصدر باللغة اإلنجليزية
Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

فيه ــا ويس ــتطيع تق ــديم خدم ــة اررش ــاد الس ــياحي

والترجمة إلى الزوار مقابل أجر.

أي سفر تقوم به ا سرة أو فردا منها إلى مكـان
خ ـ ــارج البيئ ـ ــة المعت ـ ــادة له ـ ــا ،بحي ـ ــت ال يك ـ ــون

الغرض ا ساسي من السفر ممارسة نشاط يدر

دخال في المكان الـذي تـتم زيارتـه ولمـدة ال تزيـد
عن اثني عشر شه ار متتاليا.

Traveling to and staying in places
outside their 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.
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ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

رمز
10

السياحة

 2010115السياحة الخارجية

Outbound Tourism

ه ــي حرك ــة تنق ــل ا فـ ـراد المقيم ــين م ــن أم ــاكن

Outbound tourism comprises the
activities of persons traveling to and
staying in places outside their usual
permanent places of residence 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.

10

السياحة

1040442

السياحة المحلية

Domestic Tourism

10

السياحة

1040441

السياحة الوافدة

Inbound Tourism

10

السياحة

1040440

الشخج الزائر

)Visitors (Travelers

10

السياحة

 1040449العاملون في الفنادق

الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصطلح

بالعربية

بيئتهم المعتادة إلى خارج البالد لمـدة ال تتجـاوز
اثنـ ــي عشـ ــر شـ ــه ار متتاليـ ــا ،لممارسـ ــة أنشـ ــطة
مختلفــة ،بحيــت ال يكــون الغــرض ا ساســي مــن

الرحل ــة ممارس ــة نش ــاط ي ــدر دخ ــال ف ــي المك ــان
الذي تتم زيارته.

ه ــي حرك ــة تنقـ ــل ا فـ ـراد المقيمـ ــين ف ــي أمـ ــاكن

بيئتهم المعتادة إلى أخرى داخل الـبالد لممارسـة
أنش ـ ـ ــطة مختلف ـ ـ ــة ،بحي ـ ـ ــت ال يك ـ ـ ــون الغ ـ ـ ــرض

ا ساســي مــن الرحلــة ممارســة نشــاط يــدر دخــال
في المكان الذي تتم زيارته.

الس ـ ـ ــياحة الواف ـ ـ ــدة تش ـ ـ ــمل أنش ـ ـ ــطة ا ش ـ ـ ــخاج
المس ـ ــافرين والبق ـ ــاء ف ـ ــي أم ـ ــاكن خ ـ ــارج بيئ ـ ــتهم

المعتــادة ،لمــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة متتالي ــة،

به ــدف االس ــتجمام وال ارح ــة ،أو القي ــام بمهم ــات
رسمية وأعمال أخرى.
(المسافر)

هــو كــل شــخج يســافر إلــى مكــان مختلــف عــن
بيئته المعتادة لمدة ال تزيد عن اثني عشر شه ار
متتالي ـاَ وال يكــون الغ ــرض ا ساســي مــن رحلت ــه

هـ ــو ممارسـ ــة نشـ ــاط يـ ــدر لـ ــه دخ ـ ـالَ فـ ــي البلـ ــد
المزار.

Hotel worker

يش ــمل ذلـ ـ كاف ــة المش ــتغلين ف ــي الفن ــدق سـ ـواء
ك ـ ــانوا م ـ ــن أص ـ ــحاب الفن ـ ــدق أو أفـ ـ ـراد أس ـ ــرهم
الع ــاملين سـ ـواء ك ــان ذلـ ـ ب ــأجر أو دون أج ــر،

This is defined as comprising the
activities of residents of a given
area traveling only within that area,
but outside their 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.
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.

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

Any person traveling to a place
other than that of his/her usual
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
environment for less than 12
8002
months and whose main purpose of
trip is the other than the exercise of
an activity remunerated from within
the place visited.
 It refers to all persons working inو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
the hotel on full or part time bases
 including owners and paid orالمركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
unpaid household members.

بدوام كلي أو جزئي.

11

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

رمز

الموضوع

الموضوع
10
السياحة

رمز

المصطلح
2010120

اسم المصطلح
بالعربية

العمل والمهمات
الرسمية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Work and Official
Missions

وهـ ــو العمـ ــل الـ ــذي يمارسـ ــه الشـ ــخج المسـ ــافر

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).

وهــو الغــرض الــذي يخــرج مــن أجلــه الســائح أو

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.

تشــمل مــا هــو قابــل لإلشــغال مــن ةــرف وأســردة

It refers to beds and rooms, which
are ready for use during the
reference period. Closed rooms for
maintenance
or
repairs
are
excluded.
It refers to the furnished rooms for
the use of guests. Such rooms
might be single, double, triple, or
quadruple.

بحيــت ال يــدر عليــه دخــال فــي المكــان الم ـزار،
مثل ا عمال الرسمية التـي يكلـف بهـا الشـخج

من مصسسته أو حكومته ويستثنى منها ا عمال
ذات الطابع التجاري أو الربحي( .أنشطة رجال

ا عمال).
10

السياحة

 2010121الغرض من الزيارة The Purpose of the
Visit

ال ازئـ ــر مـ ــن مكـ ــان إقامتـ ــه المعتـ ــاد ،حيـ ــت مـ ــن

الممكـ ـ ــن أن يكـ ـ ــون هـ ـ ــذا الغـ ـ ــرض ترفيه ـ ـ ــي أو
هــداف دينيــة أو زيــارة ا قــارب وا صــدقاء أو

طبي ـ ـ ــة أو تعليميـ ـ ـ ـة أو مهم ـ ـ ــات رس ـ ـ ــمية أو أي
أةراض أخرى.

10

السياحة

2010122

الغرف وا سردة

10

السياحة

1040423

الغرفة الفندقية

Hotel Room

10

السياحة

2010124

الفنادق العاملة

Operating Hotels

المتاحة

Available Beds and
Rooms

خ ـ ــالل فتـ ـ ـرة المس ـ ــح باس ـ ــتثناء م ـ ــا ه ـ ــو مغل ـ ــق
للصيانة أو ي سبب كان.
هي ةرفة في فندق معدة لالسـتخدام مـن النـزالء
للمبيـ ــت .وتكـ ــون الغـ ــرف مفـ ــردة أو ثنائيـ ــة أو

ثالثية أو رباعية.

ه ــي الفن ــادق الت ــي ت ــدخل ض ــمن اط ــار العين ــة

والنتائب ويستثنى مـن ذلـ الفنـادق المتوقفـة عـن
العم ـ ـ ــل الجـ ـ ـ ـراء عملي ـ ـ ــات الت ـ ـ ــرميم والص ـ ـ ــيانة

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.
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المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

رمز

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الفندق

The Hotel

ه ـ ــو منشـ ـ ــأة تصـ ـ ــنف ضـ ـ ــمن منشـ ـ ــآت ارقامـ ـ ــة

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.

10

السياحة

2010126

محل بيع التحف

Souvenir Shops

10

السياحة

1040411

مدة الرحلة

الموضوع
10
السياحة

المصطلح
2010125

بالعربية

الســياحية الجماعيــة التــي تــوفر المبيــت لل ازئــر.

ويشـ ــترط فـ ــي الفنـ ــدق أن يكـ ــون عـ ــدد ا مـ ــاكن
المتــوفرة فيــه تســتوعب مجموعــة أشــخاج يزيــد

عن معدل عـدد أفـراد عائلـة واحـدة وتكـون تحـت
إدارة موح ــدة وتق ــدم خ ــدمات وتس ــهيالت تش ــمل
خدمـ ــة الغـ ــرف اواعـ ــداد ا س ـ ـرة يوميـ ــا وتنظيـ ــف

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

الم ارفـق الصـحية ،وتصـنف الفنـادق فـي درجــات
وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمها.

السياحية

مصسسـ ــة تجاريـ ــة يكـ ــون نشـ ــاطها الرئيسـ ــي بيـ ــع

 It defined as a commercialو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
enterprise whose principal activity
 is selling antiques, gifts and touristالمركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
souvenirs from the concerns of
tourism products.

يصـدنف ال ازئـر )المحلـي أو الوافـد أو الخـارج)

 A visitor (domestic, inbound orالحساب الفرعي للسياحة ارطار المنهجي
outbound) is classified as a tourist
الموصى به 8002
(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 sameday 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.

التحـ ـ ــف والهـ ـ ــدايا والتـ ـ ــذكارات السـ ـ ــياحية ،مـ ـ ــن
منتجــات المشــاةل الســياحية ،س ـواء المحليــة أو

المستوردة.
Duration of a Trip

باعتبـاره سـائحا (أو ازئـر المبيـت) إذا شـملت
الرحلة إقامة مبيت ليلة ،أو يصدنف خالف ذل

باعتبـاره ازئـ ار ليـوم واحـد (أو مسـاف ار للنزهـة).
زوار محليـون،
زوار اليـوم الواحـد هـم د
ومعظـم د
الزوار الدوليين
ولكن هنا أيضا بعض حاالت د
ليـوم واحـد ،وخاصـة فـي البلـدان الصـغيرة أو إذا
كـان عبـور الحـدود سـهال بصـورة خاصـة .وفـي

ـزوار ليـوم
بعـض البلـدان قـد يشـ دكل اسـتهال ال د
واحـد عنصـ ار هامـا فـي االسـتهال السـياحي.
ويمكـن وصـف خصـائج السـياحة ال بعـدد

الـرحالت فقـط ولكـن أيضـا بعـدد ليـالي المبيـت.

ومدة الرحلة تمثدل متغي ار هاما فـي تقيـيم مسـتوى
الطلـب علـى الخـدمات السـياحية ،مثـل خـدمات

إقامة المبيت ،وكذل فـي تقيـيم مجمـو النفقـات
المرتبطة بالرحلة.
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Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Handicrafts and
Traditional Goods
Factories

مصسســة صــناعية حرفيــة تقــوم بإنتــاج ســلع ذات

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.

المصطلح

بالعربية

10

السياحة

1040410

مصنع (مشغل)

10

السياحة

1040411

المطعم

Restaurant

10

السياحة

1040430

مكتب اررشاد

Tour Guide Office

10

السياحة

1040434

الموقع السياحي

Tourist Site

10

السياحة

1040431

النزالء

Guests

التحف السياحية

طبيعـة تراثيـة (فلكلوريـة) وتذكاريـة ،لتلبيـة حاجـة

الطلـ ــب السـ ــياحي خصوصـ ــا السـ ــياحة الوافـ ــدة،
مثـ ــل المنحوتـ ــات الخشـ ــبية ،المنتجـ ــات الخزفيـ ــة

والص ــدفية ،المط ــرزات ،الكتاب ــة عل ــى الزج ــاج،

المصدر باللغة العربية
و ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

وما شابه.

السياحي

منشأة تقدم خدمات الطعام والشراب.
هــو مكتــب مهمتــه قيــادة وتنظــيم اوادارة الــرحالت
السـ ـ ــياحية ،وتنفيـ ـ ــذ الب ـ ـ ـرامب السـ ـ ــياحية للسـ ـ ــيات

ومـ ـ ـ ـ ـرافقتهم ورع ـ ـ ـ ــايتهم من ـ ـ ـ ــذ وص ـ ـ ـ ــولهم حت ـ ـ ـ ــى
مغـ ـ ــادرتهم ،وتنظـ ـ ــيم وترتيـ ـ ــب وتسـ ـ ــهيل تـ ـ ــنقلهم

اواق ـ ــامتهم ومس ـ ــاعدتهم عل ـ ــى ممارس ـ ــة ا نم ـ ــاط
وا نشـ ـ ــطة السـ ـ ــياحية المحـ ـ ــددة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـرامجهم،

 Establishment which provide foodو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
and drink services.
المركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
 It is an office responsible forو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
Leadership,
organization
and
 management of tourist trips, andالمركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
implementation
of
tourism
programs for tourists and escorting
them and care since their arrival
until their departure.

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002
Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

وتوفير المعلومات التوضيحية الالزمة لهم
وهــو مكــان محــدد تتــوفر فيــه ســمات وخصــائج

 A physical or cultural feature of aو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
particular place that individual
 travellers or tourists perceive asالمركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
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.

هـ ـ ــم ا شـ ـ ــخاج الـ ـ ــذين يبيتـ ـ ــون فـ ـ ــي الفنـ ـ ــدق،

ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

ماديــة أو معنويــة ،بحيــت يــرى فيــه ال ازئــر القــدرة

علــى تلبيــة حاجــة أو أكثــر لديــه .هــذه الســمات
قـ ــد تكـ ــون البيئـ ــة المحيطـ ــة فـ ــي الطبيعـ ــة (مثـ ــل
المنــاو والثقافــة ،والغطــاء النبــاتي أو المنــاظر)،

أو أنها قد تكون محددة فـي مكـان ،مثـل عـرض

مسرحي ،أو أماكن مقدسة.

ويســتخدمون مرافقــه وخدماتــه ،ويعتبــر كــل مــن
يتــر الفنــدق ولــو لليلــة واحــدة ثــم يعــود للفنــدق

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.
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التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
8002

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية
هــو الشــخج الــذي يبقــى أو لديــه نيــة أن يبقــى

المصطلح

بالعربية

10

السياحة

1040433

النزيل المقيم

Resident Guests

10

السياحة

1040431

النزيل الوافد

Inbound Guests

10

السياحة

 1040435الوحدة ارحصائية

10

السياحة

فـي بلـد مـا لمـدة تزيــد عـن سـنة واحـدة ،ويســتثنى
مــن هــذه القاعــدة الطــالب والمرضــى والعــاملين

لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمـات
الدوليـة مـن ةيـر مـواطني الدولـة التـي تقـيم فيهــا

هذه الهيئات.

هــو أي شــخج يســافر إلــى مكــان خــارج بيئتــه
االعتيادي ـة قــل مــن  78شــه ار متتاليــة ،ويكــون

ةرض ــه ا ساس ــي م ــن الزي ــارة ه ــو ممارس ــة أي
نشاط ،علـى أن ال يـدر هـذا النشـاط عليـه دخـال

في المكان الذي يقوم بزيارته.

في ا نشطة

Statistical Unit in
tourism Activities

السياحية

الوحدة ارحصائية فـي مسـح ا نشـطة السـياحية

ه ــي المصسس ــة ،وتع ــرف بأنه ــا كي ــان اقتص ــادي
قـ ــادر بحكـ ــم مـ ــا لـ ــه مـ ــن حقـ ــوق علـ ــى امـ ــتال

ا ص ــول وتحقي ــق الخص ــوم واالرتب ــاط بأنش ــطة

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،

Any person that intends to engage,
in
economic
activities
or
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
transactions on a significant scale
8002
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.
 Any person traveling to a placeا مم المتحدة ،منظمة السياحة العالمية،
outside the usual environment for
التوصيات الدولية الحصاءات السياحة
less than 12 consecutive months,
8002
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 .
 It is an economic entity that isو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
capable, in its own right, of owning
 assets, incurring liabilities andالمركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
engaging in economic activities and
in transactions with otherentities.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.
1040432

وكالة السياحة
والسفر

Tourism and travel
Agency

وهـ ــي المنشـ ــأة التـ ــي تقـ ــدم خـ ــدمات ومعلومـ ــات
استشارية وفنية وعمـل الترتيبـات الالزمـة لعمليـة

السـ ــفر ابتـ ــداء مـ ــن حجـ ــز وسـ ــائل النقـ ــل مـ ــرو ار
بمنشآت ارقامة والحجوزات ا خرى وةيرها من

 Establishment engaged in doingو ازرة السياحة وا ثار الفلسطينية +الجهاز
business for tourist travel services
 and related activities and sell themالمركزي لإلحصاء الفلسطيني8008 ،
through travel agencies or directly
to final consumers.

الخدمات والمعلومات التي تهم المسافر.
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Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

1023 :رمز الموضوع

Housing and housing conditions Terms
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

 مباده وتوصيات،االمم المتحدة
 العدد،لتعدادات السكان والمساكن
8007 ،التنقيح الثاني/11

 مباده وتوصيات،االمم المتحدة
 العدد،لتعدادات السكان والمساكن
8007 ،التنقيح الثاني/11

 مباده وتوصيات،االمم المتحدة

 العدد،لتعدادات السكان والمساكن
8007 ،التنقيح الثاني/11

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

رمز

المصطلح

الموضوع

رمز

الموضوع

مصطلحات المساكن وظروف السكن

This section refers to the types of
housing unit’s connection to Public
Network: as Electricity Network,
Water Network, Sewage Network.

 اتصال المسكن بالشبكات العامة سواء شبكةConnection to Public  االتصال بالشبكات2015100 المساكن
Network
المياه أو شبكة الكهرباء أو شبكة الصرف
العامة
وظروف

10

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.

اتصال المسكن بالمياه وقد صنفت على النحو

10

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.

11

.الصحي
:التالي

 إذا كان المسكن متصال: شبكة عامة.4

السكن

Connection to
Public Network
(Connection to
water resources)

 التابعة لشركة المياه أو،بالشبكة العامة للمياه

 االتصال بالشبكات2015104 المساكن
العامة (االتصال

وظروف

)بشبكة مياه

السكن

.البلديات أو المجالس القروية

 إذا كان المسكن متصال: تمديدات خاصة.1

بتمديدات خاصة للمياه من مصدر خاج
 أو مشتر بين مجموعة من،بالمسكن فقط

.ا فراد

 في حالة عدم اتصال المسكن: ال يوجد.3
.بالمياه

اتصال المسكن بالصرف الصحي وقد

:صنفت على النحو التالي

 إذا كان المسكن متصال: شبكة عامة.4

Connection to
Public Network
(Connection to
Sewage System)

االتصال

بالشبكات
العامة

بالشبكة العامة للصرف الصحي التابعة

(االتصال

 في حالة وجود حفرة: حفرة امتصاصية.1

)الصحي

.لمجالس المدن أو القرى أو أي هيئة أخرى

.امتصاصية للصرف الصحي في المسكن

 في حالة عدم توفر الوسائل: ال يوجد.3
.السابقة الذكر للصرف الصحي

بالصرف

1045401

المساكن

وظروف
السكن

10

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

المصدر باللغة العربية
 مباده وتوصيات،االمم المتحدة

 العدد،لتعدادات السكان والمساكن
8007 ،التنقيح الثاني/11

 مباده وتوصيات،االمم المتحدة

 العدد،لتعدادات السكان والمساكن
8007 ،التنقيح الثاني/11

 مباده وتوصيات،االمم المتحدة

 العدد،لتعدادات السكان والمساكن
8007 ،التنقيح الثاني/11

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

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.
The amount paid periodically
(weekly, monthly, etc.) for the
space occupied by the household.

اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على

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.

10

اسم المصطلح باإلنجليزية

:النحو التالي

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

Connection to
Public Network
(Connection to
electricity)

بالشبكة

اسم المصطلح

رمز

بالعربية

المصطلح

االتصال

بالشبكات
العامة

الموضوع

1045403 المساكن

رمز
الموضوع
10

وظروف
السكن

(االتصال

.الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي

)بالكهرباء

 إذا كان مصدر الكهرباء مولدا: مولد خاج.1
خاصا يملكه صاحب المسكن أو مجموعة من
.ا فراد

 في حالة عدم اتصال المسكن: ال يوجد.3
.بالكهرباء

) الـ... شهريا،مبلغ يدفع بشكل دوري (أسبوعيا

Housing Rent

.مقابل مكان تقيم فيه ا سرة

 تتكـون مـن ةرفـة واحـدة أو،هي مبنى قـائم بذاتـه
اكثـ ــر وتكـ ــون المـ ــادة الغالبـ ــة للجـ ــدران الخارجيـ ــة

والس ـ ـ ــطح م ـ ـ ــن الزنـ ـ ـ ـ (الص ـ ـ ــاج) أو التنـ ـ ـ ـ أو
.االسبست وال يتم حصرها إال إذا كانت مشغولة

أجرة المسكن

1045401 المساكن

10

وظروف
السكن

Marginal

براكية

2015105 المساكن

وظروف
السكن

10

رمز

الموضوع
10

الموضوع

رمز

المصطلح

المساكن 1045402

وظروف

اسم المصطلح
بالعربية
حمام

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Bathroom

ةرف ــة مخصص ــة لالس ــتحمام ،وله ــا ب ــاب يمك ــن

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.

إةالقه ويصنف إلى:

 .4حمـام متصـل بالميـاه :وذلـ فـي حالـة وجـود

السكن

حنفية للمياه داخل الحمام.

 .1حمــام ةيــر متصــل بالميــاه :وذل ـ فــي حالــة

عدم وجود حنفية للمياه داخل الحمام.

 .3ال يوجــد :وذل ـ فــي حالــة عــدم وجــود حم ــام
مستقل في المسكن.

10

المساكن 2015101

خيمة

Tent

وظروف

وعادة ما تستخدم في التجمعات البدوية.

السكن

10

المساكن 2015100

وظروف
السكن

ه ــي مص ــنوعة م ــن القم ــات أو ال ــوبر أو الش ــعر

دار

House

مبنــى معــد أصــال لســكن أس ـرة واحــدة أو أكثــر،

وق ــد تتكـ ــون الـ ــدار م ــن طـ ــابق واحـ ــد أو طـ ــابقين
تستغلهما أسرة واحدة ،أما إذا كانت الدار مقسمة

إلـ ــى وحـ ــدات سـ ــكنية منفصـ ــلة كـ ــل منهـ ــا تشـ ــمل
الم ارف ـ ــق الخاص ـ ــة به ـ ــا ويق ـ ــيم بك ـ ــل منه ـ ــا أسـ ـ ـرة

مستقلة ،فيعتبر كل مسكن شقة.

المصدر باللغة العربية
االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

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.
It is made of textile, wool, or hair.
It is typically used in the Bedouin
Localities.
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.
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االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

UN, Principles and Recommendations
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رمز

الموضوع
10

الموضوع

رمز

المصطلح

المساكن 2015101

وظروف

اسم المصطلح
بالعربية

السلع المعمرة

اسم المصطلح باإلنجليزية
Availability of
Durable Goods

السكن

التعريف بالعربية
هي السلع التي تدوم طويال لدى ا سرة مثل :

سـ ــيارة خصوصـ ــية وهـ ــي السـ ــيارات المخصصـ ــة
لالس ــتخدام الخ ــاج للسـ ـرة ،وثالج ــة كهربائي ــة،

وســخان شمســي ،وتدفئــة مركزيــة ،ومكتبــة منزليــة
(تـ ـ ــوفر  70كتـ ـ ــب ةيـ ـ ــر مدرسـ ـ ــية علـ ـ ــى ا قـ ـ ــل
تس ـ ـ ــتخدم لتنمي ـ ـ ــة الجوان ـ ـ ــب الثقافي ـ ـ ــة أو الديني ـ ـ ــة

…ال ـ ـ ـ ـ ) ،وطبـ ـ ـ ــاو ةـ ـ ـ ــاز ،وةسـ ـ ـ ــالة مالبـ ـ ـ ــس،

التعريف باإلنجليزية
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.

المصدر باللغة العربية
االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

وتلفزي ـ ــون ،وفي ـ ــديو ،وكمبي ـ ــوتر ،وص ـ ــحن الق ـ ــط
(ستاليت).

10

المساكن 2015110

وظروف

الشقة

Apartment

هـي جــزء مـن دار أو عمــارة تتكـون مــن ةرفــة أو
أكثــر مــع الم ارفــق مــن مطــب وحمــام ومرحــاض،

ويقف ــل عليه ــا جميع ــا ب ــاب خ ــارجي ،وه ــي مع ــدة

السكن

لســكن أس ـرة واحــدة ،ويمك ــن الوصــول إليهــا ع ــن

طريق درج أو ممر يصدي إلى الطريق العام.
10

المساكن 2015114
وظروف
السكن

الغرفة

Room

ه ــي أيـ ــة مسـ ــاحة تسـ ــاوي أو تزيـ ــد عـ ــن ( )2م8
(أربعـ ــة أمتـ ــار مربع ـ ــة فـ ــأكثر) محاطـ ــة بج ـ ــدران

وس ـ ـ ــقف يس ـ ـ ــهل ع ـ ـ ــزل المس ـ ـ ــتخدمين له ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن
ا خـ ـرين ،وتعتب ــر الشـ ـرفات (الفرن ــدات) المق ــززة

ةرف ــة إذا كان ــت مس ــاحتها مس ــاوية أو تزي ــد ع ــن
أربعــة أمتــار مربعــة ومســتخدمة ي ةــرض مــن

ا ة ـراض المعيشــية ،وتعتبــر الصــالة ةرفــة ،وال
يعتبر من ضمن الغرف كل من المطب والحمام

والمرحاض والممرات .كما ال يعتبر مـن الغـرف
تلـ ـ ـ المخصص ـ ــة للحيوان ـ ــات وال ـ ــدواجن وك ـ ــذل
الغرف المستخدمة للعمل فقط.

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
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.
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رمز

الموضوع
10

الموضوع

رمز

المصطلح

المساكن 1045441

وظروف

اسم المصطلح
بالعربية

ةرفة النوم

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Bedroom

هـ ــي أي مسـ ــاحة تسـ ــاوي أو تزيـ ــد عـ ــن ( )2م8

)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.

(أربعـ ــة أمتـ ــار مربعـ ــة فـ ــأكثر) ،محاطـ ــة بجـ ــدران
وسـ ـ ــقف ويسـ ـ ــهل عـ ـ ــزل المسـ ـ ــتخدمين لهـ ـ ــا عـ ـ ــن

السكن

ا خ ـرين ،مســتخدمة لنــوم شــخج واحــد أو أكثــر

م ــن أفـ ـراد ا سـ ـرة .وتعتب ــر الشـ ـرفات (الفرن ــدات)

المقززة ةرف نوم إذا كانـت مسـاحتها مسـاوية أو

تزيد عن أربعة أمتار مربعـة ،ومسـتخدمة لغـرض

المصدر باللغة العربية
االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

النوم.
10

المساكن 2015113

وظروف

ةرفة مستقلة

Independent Room

ه ـ ـي ةرفـ ــة قائمـ ــة بـ ــذاتها لـ ــيس بهـ ــا م ارفـ ــق بـ ــل
تشــتر عــادة مــع ةيرهــا مــن الغــرف فــي الم ارفــق

(مطــب – حمــام – مرحــاض) وهــي معــدة أصــال

السكن

للس ـ ــكن وتوج ـ ــد ع ـ ــادة عل ـ ــى أس ـ ــطح المب ـ ــاني أو

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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UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

بالفن ــاء ،وتك ــون ج ــزءا م ــن دار أو ف ــوق أسـ ــطح
العمارات.

10

المساكن 2015111

وظروف
السكن

فيال

Villa

هــي مبنــى قــائم بذاتــه مشــيد مــن الحجــر النظيــف
عـ ــادة ،ومعـ ــد أصـ ــال لسـ ــكن أس ـ ـرة واحـ ــدة عـ ــادة،

ويتكون من طابق واحد بجنـاحين أو مـن طـابقين
أو أكثــر ،يصــل بينهمــا درج داخلــي ،ويخصــج

أحد ا جنحة في حالة الطابق الواحـد أو الطـابق
الثاني للنوم ،والجنات ا خر أو الطابق ا رضـي
لالســتقبال والمطــب والخــدمات بمختلــف أنواعهــا،

كمــا يتــوفر فــي الغالــب للفــيال حديقــة تحــيط بهــا
بغــض النظــر عــن مســاحتها بارضــافة إلــى ســور

يحيط بها من الخارج ،وكراج للسيارة كمـا يغطـى
السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على ا ةلب،

ويمكن أن يوجد ضـمن حـدود الفـيال أحـد المبـاني
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.
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اسم المصطلح

رمز
رمز
الموضوع
المصطلح
الموضوع
10
المساكن  2015145مادة البناء للجدران
بالعربية

وظروف
السكن

الخارجية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Construction
Material
of External Walls

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هي مادة البناء ا ساسية والغالبة فـي بنـاء هيكـل

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.

كـ ــل مشـ ــيد قـ ــائم بذاتـ ــه ومثبـ ــت علـ ــى ا رض أو

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.
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.

الجـ ــدران الخارجيـ ــة والمقصـ ــود بهـ ــا أحـ ــد الم ـ ـواد

ا تيــة( :حجــر نظيــف ،حجــر اواســمنت ،إســمنت
مســلح ،طــوب إســمنتي ،لــبن طينــي ،حجــر قــديم،

أخرى).
10

المساكن 1045442

المبنى

Building

على الماء بصفة دائمة أو مصقتة ،ويكون المبنى

وظروف
السكن

10

المساكن 2015141

وظروف
السكن

محاطــا بــأربع جــدران أو علــى ا قــل جــدار واحــد

مكتمل.
المرحاض

Toilet

مكــان مخصــج لقضــاء الحاجــة ولــه بــاب يمكــن

إةالقه ويكون إحدى الحاالت التالية:

 .4مرح ــاض متص ــل بالمي ــاه :وذلـ ـ ف ــي حال ــة

وجــود مرحــاض متصــل بالميــاه ،أو وجــود حنفيــة
للمياه داخل المرحاض.

 .1مرحاض ةير متصل بالمياه :وذل في حالة

وجود مرحاض ،إال أنه ةير متصل بالمياه.

 .3ال يوجد :وذل في حالة عدم وجود مرحـاض
مستقل في المسكن.
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رمز

الموضوع
10

الموضوع

رمز

المصطلح

المساكن 1045418

وظروف

اسم المصطلح
بالعربية

المسكن العام

اسم المصطلح باإلنجليزية
Collective
Households

السكن

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هو مكان مخصج رقامة مجموعة من ا فراد

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, psychotherapy 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).
If the housing unit is used without
any payments

يتواجدون به لالنتفا

العام أو

بخدمة يقدمها المسكن

سباب أخرى.

وقد يشغل المسكن

العام مبنى أو أكثر أو وحدة سكنية أو أكثر

داخل مبنى ،ويدخل ضمن المساكن العامة

الفنادق والبنسيونات ،دور العجزة وا يتام،

ومصحات ا مراض النفسية ،ومساكن الطلبة

الجماعية ،سجون الدولة ،أماكن إقامة الراهبات

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

10

المساكن  2015141مسكن دون مقابل

وظروف

Without Payment
housing

السكن
10

المساكن 1045410

وظروف

يكون المال أب أو أم أو أحد أقارب رب ا سرة
أو أح ـ ــد أفراده ـ ــا ال ـ ــذين ال يقيم ـ ــون بالمس ـ ــكن أو

مسكن مستأجر

Rented Housing

إذا كان المسكن مسـتأج ار مقابـل إيجـار يـتم دفعـه

بشكل دوري شهريا أو كل مدة معينة .وقـد يكـون
المسـكن مســتأجر مفــروت (مـع أثــات) أو مســكن

ةير مفروت (بدون أثات).

المساكن  1045414مسكن مقابل عمل

For Work Housing

وظروف

إذا كان المسكن مقدما للسرة نتيجة عالقة عمل

تـ ـربط أح ــد أفـ ـراد ا سـ ـرة بجه ــة العم ــل دون دف ــع
إيجــار .وسـواء أكانــت هــذه الجهــة تملـ المســكن

السكن

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
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مقدما من جهة أخرى دون مقابل.

السكن
10

في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كـأن

المصدر باللغة العربية

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.
If the housing unit is offered to the
household as a result of working
relation with one member of the
family or more.
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أو تقوم هي بدفع اريجار للمال ا صلي.
10

المساكن 1045411

وظروف
السكن

مسكن مل

Owned Housing

إذا ك ــان المس ــكن ملك ــا للسـ ـرة أو ح ــد أفراده ــا
الذين يقيمون بالمسكن عادة.

This category applies when the
household or one of the household
members (usually live therein) owns
the Housing unit.
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رمز
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المصطلح
الموضوع
المساكن 1045413
10

اسم المصطلح
بالعربية

المصدر الرئيسي

وظروف

للمياه

المساكن 2015111

مطب

السكن

اسم المصطلح باإلنجليزية
Main Source of
Water

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

وهــو المصــدر ا كثــر اســتخداما مــن قبــل ا س ـرة

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.

للةـ ـ ـراض المختلف ـ ــة ،وتك ـ ــون إح ـ ــدى الح ـ ــاالت

ا تية:

 .7شــبكة ميــاه عامــة :هــي شــبكة مــن ا نابيــب
الرئيس ــية والفرعي ــة تنتش ــر ف ــي التجم ــع الس ــكاني

لغــرض توزيــع وتوصــيل الميــاه الصــالحة للشــرب
إلى التجمع.

 .8آبــار جمــع ميــاه ا مطــار :هــي ا بــار التــي
يتم حفرهـا وتبطينهـا بغـرض تجميـع وتخـزين ميـاه

ا مطار فيها.

 .2ينـ ــابيع :الينبـ ــو هـ ــو مـ ــاء متـ ــدفق مـ ــن أحـ ــد

مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملـة

للم ــاء م ــع س ــطح ا رض ،وهن ــا ين ــابيع دائم ــة
التــدفق يســتمر تــدفقها علــى مــدار الســنة ،وأخــرى

المصدر باللغة العربية
االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن ،العدد
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المصدر باللغة اإلنجليزية
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موسمية حيت تنفجر في فصل الشتاء فقط.

 .2ص ـ ــهاريب (تنك ـ ــات) :اس ـ ــتخدام المي ـ ــاه م ـ ــن
خالل سيارات نقل المياه.

 .2أخرى :إذا كان المصدر الرئيسي للمياه ةير
ما ذكر أعاله

10

وظروف
السكن

Kitchen

ةرف ـ ــة مخصص ـ ــة رع ـ ــداد الطع ـ ــام وله ـ ــا أربع ـ ــة

جدران وسقف ويصنف إلى:

 .4مطب متصل بالمياه :وذل فـي حالـة وجـود

حنفية للمياه داخل المطب .

 .1مطـب ةيـر متصـل بالميــاه :وذلـ فـي حالــة

عدم وجود حنفية للمياه داخل المطب .

 .3ال يوجــد :وذل ـ فــي حالــة عــدم وجــود مطــب
مستقل في المسكن.

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.
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رمز
رمز
الموضوع
المصطلح
الموضوع
المساكن 1045415
10

اسم المصطلح
بالعربية

نو المسكن

وظروف

اسم المصطلح باإلنجليزية
Type of Housing
Unit

السكن

10

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن ،والذي قـد

This term describes one of the
following: Villa, house, apartment
and other as (marginal, or tent...etc).

يكــون فــيال ،أو دا ار ،أو شــقة ،أو ةرفــة مســتقلة،
أو أي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل (براكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو
خيمة…ال ).

المساكن 2015112

وظروف

الوحدة السكنية
(المسكن)

Housing Unit
)(Dwelling

السكن

هــي مبنــى أو جــزء مــن مبنــى معــد أصــال لســكن

أسرة واحـدة ،ولـه بـاب أو مـدخل مسـتقل أو أكثـر

م ــن م ــدخل ي ــصدي إل ــى الطري ــق أو المم ــر الع ــام
دون المــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرى ،وقــد تكــون

الوحدة السكنية ةيـر معـدة أصـال للسـكن إال أنهـا

وجــدت مســكونة وقــت المســح ،وقــد تكــون الوحــدة
الســكنية مســتخدمة للســكن أو العمــل أو لكليهمــا

أو مغلقة أو خالية.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

رمز الموضوع1010 :

مصطلحات البيئة

Environment Terms

10

البيئة

 1010400إحصاءات مناخية

Climatological
Statistics

10

البيئة

 1010404إدارة المياه العادمة

Wastewater
Management

نشاطات مختلفة تشمل (أ) معالجة المياه

10

البيئة

1010401

إدارة النفايات

Solid Waste
Management

نشاطات مختلفة تشمل (أ) جمع ونقل ومعالجة

10

البيئة

1010403

ارشعا الشمسي

Solar Radiation

الصلبة

إحصـ ــاءات تتنـ ــاول أح ـ ـوال الطقـ ــس والظـ ــروف

Statistics dealing with long – term
weather conditions.

It includes the collection and
treatment of wastewater including
monitoring and regulation
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.

الجوية على المدى الطويل.

المستعملة (ب) نقل ومعالجة المياه المستعملة.

النفايات والتخلج منها( ،ب) مراقبة ورصد

وتنظيم نشوء وجمع ونقل ومعالجة النفايات

والتخلج منها( ،ج) منع نشوء النفايات من
خالل تعديالت داخل العمليات ارنتاجية اواعادة

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

معجم مصطلحات إحصاءات البيئة
معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67
Glossary of Environment Statistics

Glossary of Environment Statistics

االستخدام والتنوير.

(سطو الشمس)

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

هــي عــدد ســاعات ســطو الشــمس خــالل النهــار
ساعة  /يوم

اسم المصطلح باإلنجليزية

 Number of sunshine hours duringو ازرة النقل والمواصالت الفلسطينية ،دائرة
the daytime hours / day
ا رصاد الجوية ،النشرة المناخية
8077

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة العربية

Palestinian Ministry of Transport,
Meteorological Office , Climate
Bulletin 2011

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

البيئة

 2020104أكاسيد النيتروجين

Nitrogen Oxides
)(NOx

مجموعة من الغازات شديدة التفاعل التي

تحتوي على النيتروجين وا وكسجين بكميات
مختلفة .العديد من أكاسيد النيتروجين عديمة

اللون والرائحة .الملوت ا كثر شيوعا وهو ثاني
أكسيد النيتروجين ( )NO2يمكن في كثير من

ا حيان أن يشاهد جنبا إلى جنب مع جزيئات
في الهواء كطبقة بنية حمراء فوق كثير من

المناطق الحضرية .تتكون أكاسيد النيتروجين

عند تفاعل ا وكسجين والنيتروجين في الهواء
خالل

عملية

االحتراق.

تتشكل

أكاسيد

النيتروجين بسبب ارتفا درجات الح اررة ووجود

أكسجين زائد (أكثر من الالزم لحرق الوقود).
المصادر الرئيسية

كاسيد النيتروجين هي

المركبات والمرافق الكهربائية ،وةيرها من

المصادر الصناعية ،والتجارية ،والسكنية التي

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية

A group of highly reactive gases
that contain nitrogen and oxygen in
 varying amounts. Many of theوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
 nitrogen oxides are colorless andدراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
odorless. The common pollutant
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
nitrogen dioxide (NO2) can often
 be seen combined with particles inالبيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
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.

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

تحرق الوقود.
10

البيئة

2020105

أكسيد

10

البيئة

2020106

أكسيد النيتروز
)(N2O

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

)Nitric Oxide (NO

النتري ))NO

ةــاز يتكــون نتيجــة االحتـراق تحــت ضــغط عــال

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.

أكســيد نيتروجينــي خامــل نســبيا ينــتب عــن فع ــل

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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ودرجة ح اررة عالية في محر داخلي االحتراق،

وه ــو يتح ــول إل ــى ث ــاني أكس ــيد النيت ــروجين ف ــي
الهـ ـواء المحـ ــيط ويسـ ــاهم ف ــي إحـ ــدات الضـ ــباب

الدخاني الكيميائي الضوئي.
Nitrous Oxide
)(N2O

الج ـ ـراثيم فـ ــي التربـ ــة ،واسـ ــتخدام ا سـ ــمدة التـ ــي

تحت ـ ــوي عل ـ ــى النيت ـ ــروجين .وح ـ ــرق ا خش ـ ــاب

وسـواها .وقــد يســاهم هــذا المركــب النيتروجينــي
في آثار الدفيئة واستنزاف ا وزون.

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية
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انبعات

10

البيئة

2020107

10

البيئة

 2020108االنفاق على البيئة

10

البيئة

2020109

10

البيئة

 2020110أول أكسيد الكربون Carbon Monoxide
)(CO
))CO

Emission

تص ـريف ملوثــات فــي الجــو مــن مصــادر ثابتــة
مثــل المــداخن ومنافــذ أخــرى ،ومنــاطق ســطحية

لمرافق تجارية أو صناعية ومصادر متنقلة مثل
السيارات والقطارات والطائرات.

Environmental
Expenditures

النفقات البيئية التي تقلل او تزيد الضغط على

البيئة والتي تهدف الى استخدام أكثر كفاءة
للموارد الطبيعية.

ا وزون ()O3

)Ozone (O3

ة ــاز كري ــه الرائح ــة ال ل ــون ل ــه وه ــو ة ــاز س ــام

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.

ةــاز ال لــون لــه وال رائحــة ولكنــه ســام ينــتب عــن

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.

إجمالي الظروف الخارجية والتي تصثر في حيـاة

The totality of all the external
conditions affecting the life,
development and survival of an
organism.

هـو ا ثــر المباشــر للنشــاطات االجتماعيــة

The Direct effect of social,
economical and natural events on
the environment.

يحت ــوي عل ــى ث ــالت ذرات م ــن ا وكس ــجين ف ــي

كـ ــل جـ ــزه .وينشـ ــأ طبيعيـ ــا بتركيـ ــز يبلـ ــغ نحـ ــو

 0.07ج ــزء ف ــي الملي ــون م ــن الهـ ـواء .وتعتب ــر
مستويات  0.7جزء في المليون سامة.

االحتـراق ةيـر الكامــل للوقـود ا حفـوري ،ويتحــد

أول أكسيد الكربون بالهيموجلوبين في دم البشر

ويخف ـ ــض م ـ ــن قدرت ـ ــه عل ـ ــى حم ـ ــل ا كس ـ ــيجين
محدثا آثا ار ضارة جدا.
10

البيئة

2020111

البيئة

10

البيئة

2020112

تأثير بيئي

10

البيئة

2020113

التبخر

Environment

الكائن الحي ونموه وبقائه.
Environmental
effect

االقتصـادية وا حـدات الطبيعيـة علـى مقومـات

البيئة.
Evaporation

تح ــول الم ــاء م ــن س ــائل إل ــى ة ــاز ةي ــر مرئ ــي

Transformation of liquid water to
invisible gas is known as water
vapor by the effect of heat and the
process is called evaporation.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

يع ــرف ببخ ــار الم ــاء .وتس ــمى عملي ــة التح ــول

بالتبخر.
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.
The Expenditures those which
reduce or eliminate pressures on
the environment and which aim at
making more efficient use of
natural recourses
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10

البيئة

2020114

التخلج من

10

البيئة

2020115

الترميد

Incineration (Dry
Thermal Disinfection

10

البيئة

2020116

التطهير

Disinfection

10

البيئة

2020117

تلوت

Pollution

10

البيئة

2020118

تلوت الهواء

Air pollution

10

البيئة

 2020119ثاني أكسيد الكبريت Sulphur Dioxide
)(SO2
))SO2

10

البيئة

 2020120ثاني أكسيد الكربون
)(CO2

النفايات الصلبة

 Solid Waste Disposalالـ ــتخلج أو ارلقـ ــاء النهـ ــائي للقمامـ ــة التـ ــي ال

Ultimate deposition or placement
of refuse that is not salvaged or
recycled.

حرق منظم لمواد النفايات الصلبة أو السائلة أو

Controlled burning of solid, liquid
or gaseous waste materials at high
temperatures.

قتـ ـ ــل فع ـ ـ ــال ،ع ـ ـ ــن طريـ ـ ــق عملي ـ ـ ــات كيميائي ـ ـ ــة

Effective killing by chemical and
physical processes of all organisms
capable of causing infectious
diseases.

وج ـ ــود مـ ـ ـواد وحـ ـ ـ اررة ف ـ ــي وس ـ ــط (هـ ـ ـواء ،م ـ ــاء،

Presence of substances and heat in
environmental media (air, water,
land) whose nature, location, or
quantity produces undesirable
environmental effects.
The presence of contaminants or
pollutant substances in the air that
do not disperse properly and that
interfere with human health or
welfare.
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.
Colourless, odourless and nonpoisonous 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.

تستخلج أو ال يعاد تدويرها.

الغازية تحت درجة ح اررة مرتفعة.

طبيعي ـ ــة ،لك ـ ــل الكائن ـ ــات الحي ـ ــة الق ـ ــادرة عل ـ ــى

التسبب في ا مراض المعدية.

وأرض) تسبب طبيعتها وموقعها أو كميتها آثا ار
بيئية ةير مرةوبة.

وجــود ملــوت أو مـواد ملوثــة فــي الهـواء ال تتبــدد
بصـ ــورة سـ ــليمة وتـ ــصثر علـ ــى صـ ــحة البشـ ــر أو

رفاهيتهم أو تحدت آثا ار بيئية ضارة أخرى.

ةـ ــاز ثقيـ ــل ،كريـ ــه الرائحـ ــة ،ال لـ ــون لـ ــه يطلـ ــق
بص ـ ــورة رئيس ـ ــية نتيج ـ ــة احتـ ـ ـراق أنـ ـ ـوا الوق ـ ــود
ا حفــوري وهــو ضــار للبشــر والنباتــات ويســاهم
في حمضية التهطال.

Carbon Dioxide
)(CO2

ةاز ال لـون لـه وال رائحـة وةيـر سـام ،ينـتب عـن
احت ـراق وقــود أحفــوري ويشــكل عــادة جــزءا م ــن
اله ـ ـ ـواء المحـ ـ ــيط وينـ ـ ــتب أيضـ ـ ــا خـ ـ ــالل تـ ـ ــنفس
الكائن ــات الحي ــة (النبات ــات والحيوان ــات) ويعتب ــر

ة ــاز الدفيئ ــة الرئيس ــي ال ــذي يس ــاهم ف ــي تغيـ ــر
المناو.

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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10

البيئة

 2020121ثاني أكسيد الكربون
المكافئ

Equivalent CO2
)(carbon dioxide

تركيز ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب نفس

القدر من التأثير ارشعاعي كخليط معين من

ثاني أكسيد الكربون وةازات الدفيئة ا خرى

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية

The concentration of carbon
dioxide that would cause the same
 amount of radiative forcing as aوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
 given mixture of carbon dioxideدراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
and other greenhouse gases.
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
البيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،

10

البيئة

2020122

جزئيات عالقة

10

البيئة

2020123

جسيمات

Particulate

10

البيئة

2020124

جمع النفايات

Waste Collection

10

البيئة

2020125

حرق في الهواء

Open Burning

((SPM

 Suspended Particularمواد صلبة أو مفتتة تفتيتا دقيقا أو سوائل يمكن
)Matter (SPM
انتش ــارها ف ــي اله ــواء نتيج ــة عملي ــات االحتـ ـراق
والنشاطات الصناعية أو من مصادر طبيعية.
جســيمات ســائلة أو صــلبة دقيقــة مثــل الغبــار أو
الـ ـ ــدخان أو الضـ ـ ــباب أو ا بخ ـ ـ ـرة أو الضـ ـ ــباب

الـ ـ ـ ــدخاني التـ ـ ـ ــي توج ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي اله ـ ـ ـ ـواء أو ف ـ ـ ـ ــي

Finely divided solids or liquids that
may be dispersed through the air
from
combustion
processes,
industrial activities or natural
sources.
Fine liquid or solid particles, such
as dust, smoke, mist, fumes, or
smog, found in air or emissions.
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السلسلة واو ،العدد 11
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Department for economic and social
information and policy analysis,
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new york, 1997
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االنبعاثات.
جمـ ــع ونقـ ــل النفايـ ــات إلـ ــى مكـ ــان معالجتهـ ــا أو
الـ ـ ــتخلج منهـ ـ ــا مـ ـ ــن جانـ ـ ــب اردارات البلديـ ـ ــة

والمصسس ــات المماثل ــة ،أو ع ــن طري ــق ش ــركات
عام ـ ــة أو خاص ـ ــة ،أو منش ـ ــآت متخصص ـ ــة أو
الحكومـ ــة .وقـ ــد يكـ ــون جمـ ــع نفايـ ــات البلـ ــديات

انتقائيــا أي نقلهــا لنــو محــدد مــن المنتجــات ،أو

دون تفرقـ ـ ــة ،بمعنـ ـ ــى آخـ ـ ــر يشـ ـ ــمل كـ ـ ــل أن ـ ـ ـوا
النفايات في نفس الوقت.
الطلق

ه ــو ح ــرق ف ــي الخ ــالء لنفاي ــات مث ــل الخش ــب،
والسيارات الخردة ،والمنسوجات ،ونشارة الخشب

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.
Outdoor burning of wastes such as
lumber, used textile and others.

وسواها.

10

البيئة

2020126

حفرة امتصاصية

Porous Cesspit

بئ ـ ــر أو حفـ ـ ـرة يخ ـ ــزن به ـ ــا الغ ـ ــائط البش ـ ــري أو

10

البيئة

2020127

حفرة صماء

Tight Cesspit

بئ ـ ــر أو حفـ ـ ـرة يخ ـ ــزن به ـ ــا الغ ـ ــائط البش ـ ــري أو

A well or a pit in which night soil
and other refuse is stored,
constructed with tight walls.

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

قاذورات أخرى ،وتبنى من جدران محكمة.
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A well or a pit in which night soil
and other refuse is stored,
constructed with porous walls.

قاذورات أخرى ،وتبنى من جدران مسامية.
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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.
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
Particles suspended in air after
incomplete
combustion
of
materials.

أي نشاط يستهدف الحفاظ على نوعية ا وساط
البيئية أو تجديدها عن طريق منع انبعات

Environmental
Protection

حماية البيئة

2020128

البيئة

10

 حماية التربة والمياه2020129

البيئة

10

الملوثات أو تخفيض وجود المواد الملوثة في
وتشمل (أ) تغيرات في

.ا وساط البيئية

(ج) تغييرات في أساليب

. طابع االستهال

 (ب) تغييرات في.خصائج السلع والخدمات
(د) معالجة المتخلفات أو التخلج
)(ه

.االنتاج

.منها في مرافق مستقلة لحماية البيئة

(و) منع تدهور المناظر

.إعادة االستخدام

.الطبيعية وا نظمة اريكولوجية

نشاط لحماية البيئة يشمل بناء وصيانة وتشغيل
 وتنظيف،إنشاءات رزالة تلوت التربات الملوثة

Protection of Soil
and Groundwater

. والحماية من تغلغل الملوثات،المياه الجوفية

الجوفية

جزيئـ ــات عالقـ ــة فـ ــي اله ـ ـواء بعـ ــد احت ـ ـراق ةيـ ــر

Smoke

دخان

2020130

البيئة

10

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.

تعرف على أنهـا درجـة بـرودة أو سـخونة الجسـم

Temperature

درجة الح اررة

2020131

البيئة

10

Heavy metal whose compounds are
highly poisonous to health. Its use
in gasoline, paints and plumbing
leaded compounds has been
generally reduced.
The vertical movement of air
between two places with different
atmospheric pressures.

معـ ـ ـ ــدن ذو مركبـ ـ ـ ــات بالغـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــمية بالنسـ ـ ـ ــبة

Lead

رصاج

2020132

البيئة

10

الحركة العمودية للهواء ما بين مكانين مختلفـين

Wind

الريات

2020133

البيئة

10

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح

رمز

بالعربية

المصطلح
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.كامل للمواد

أو البيئـ ــة المحيط ـ ــة ب ـ ــه ويسـ ــمى جه ـ ــاز قي ـ ــاس

الح ـ ـ اررة بـ ــالمحرار وتقـ ــاس بالدرجـ ــة المئويـ ــة أو

.بالدرجة الفهرنهايتية

 وقد خفض استخدامه بصفة عامـة فـي،للصحة

.البنزين والطالء ومركبات السباكة

.في الضغط الجوي

الموضوع

رمز
الموضوع

10

البيئة

 2020134شبكة صرف صحي

10

البيئة

 2020135شبكة مياه عادمة

Sewage Network

نظ ـ ــام مـ ـ ــن أجهـ ـ ـزة الجمـ ـ ــع وخط ـ ــوط ا نابيـ ـ ــب
والموصالت والمضخات يستخدم رخـالء الميـاه

المس ـ ــتعملة (مي ـ ــاه ا مط ـ ــار ،المي ـ ــاه المنزلي ـ ــة،

وةيرهـا مـن الميـاه المسـتعملة) ونقلهـا مـن مواقـع
إنتاجهـ ــا إمـ ــا إلـ ــى محطـ ــة بلديـ ــة لمعالجـ ــة ميـ ــاه

المجاري أو إلى موقع حيت يـتم تصـريف الميـاه

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.
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المستعملة إلى مياه سطحية.
مفتوحة

10

البيئة

2020136

ضجيب

10

البيئة

2020131

الضغط الجوي

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

Open Channel
Network

هـ ــي عبـ ــارة عـ ــن قن ـ ـوات مكشـ ــوفة علـ ــى جوانـ ــب

الطـرق وةالبــا مـا تكــون داخـل المخيمــات وتعتبــر

Open channel beside roads, mainly
found in the camps

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

PCBS, 1998

وسيلة ةير صحية للتخلج من المياه العادمة.

Noise

صوت مسمو من حركة المرور والبناء وسواها
يمك ـ ــن أن يح ـ ــدت أث ـ ــا ار مزعج ـ ــة وض ـ ــارة (فق ـ ــد

السمع) ،ويقاس بالديسيبل.
 Atmospheric Pressureيعرف الضغط الجوي فـي نقطـة مـا علـى سـطح
ا رض علــى أنــه وزن عمــود الهـواء علــى وحــدة

المســاحة (ســم )8ويقــاس بوحــدة دايــن/س ـم 8أو

ني ــوتن/م 8والش ــائع ف ــي ا رص ــاد الجوي ــة وح ــدة
الميليبـ ـ ــار (بـ ـ ــار يسـ ـ ــاوي ضـ ـ ــغط مليـ ـ ــون دايـ ـ ــن

/س ـ ــم )8ويق ـ ــاس الض ـ ــغط الج ـ ــوي بالب ـ ــاروميتر
الزئبقي ،والبـاروةراف المعـدني .ويبلـغ الضـغط

Audible sound from traffic,
construction, and so on that may
generate unpleasant and harmful
effects (hearingloss).
It is
measured in decibels.
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

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
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الجــوي علــى مســتوى ســطح البحــر ح ـوالي 11

سم زئبق أو ما يعادل  7072.82ميليبار.

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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التغيـ ـرات اليومي ــة ب ــل "الفوري ــة أحيان ــا" حـ ـوال

10

البيئة

2020130

الطقس

Weather

10

البيئة

2020139

عامل انبعات

Emission Factor

10

البيئة

2020140

ةازات الدفيئة

Greenhouse Gases

10

البيئة

2020141

ةبار

Dust

جسـ ــيمات مـ ــن الخفـ ــة بحيـ ــت تبقـ ــى معلقـ ــة فـ ــي

10

البيئة

2020142

فحم نباتي

Charcoal

مادة صلبة متخلفة تتكون من الكربون بصفة

10

البيئة

2020143

فصل النفايات

الجــو فــوق مكــان أو منطقــة مــا ،وعلــى النقــيض
مــن ذل ـ  ،يشــمل المنــاو ارجمــالي ارحص ــائي
أحوال الطقس خـالل فتـرة طويلـة فـوق مكـان مـا

أو منطق ـ ــة معينـ ـ ــة .وتقـ ـ ــاس ا ح ـ ـ ـوال الجويـ ـ ــة

بمعـ ــالم ا رصـ ــاد الجويـ ــة وهـ ــي درجـ ــة الح ـ ـ اررة

والض ـ ـ ــغط الج ـ ـ ــوي وس ـ ـ ــرعة الري ـ ـ ــات والرطوب ـ ـ ــة
والسحب والتهطال.

نســبة كميــة التلــوت الناجمــة وكميــة المـواد الخــام
التــي تســتخدم فــي ارنتــاج وقــد يشــير المصــطلح

أيضـا إلـى النسـبة بـين االنبعاثـات المولـدة ونــاتب

عمليات ارنتاج.

ثـاني أكسـيد الكربـون ،أكسـيد النيتـروز ،الميثــان،
ا وزون ،والكلوروفلوروكربـ ـ ـ ــون ،التـ ـ ـ ــي تظهـ ـ ـ ــر

طبيعي ـ ـ ــا ونتيج ـ ـ ــة لنش ـ ـ ــاطات بشـ ـ ـ ـرية (ارنت ـ ـ ــاج
واالستهال ) وتساهم في ظاهرة الدفيئة.

الهواء.

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.
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.
Carbon dioxide, nitrous oxide,
methane, ozone and chlorofluorocarbons occurring naturally
and
resulting
from
human
)(production and consumption
activities, and contributing to the
greenhouse
effect
(global
warming).
Particles light enough to be
suspended in the air.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

رئيسية تنتب عن التقطير المخرب للخشب في

ةياب الهواء.

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية

Solid residue consisting mainly of
carbon obtained by the destructive
 distillation of wood in the absenceوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
 of air.دراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات

البيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
الصلبة
رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

Separation of solid
waste

اسم المصطلح باإلنجليزية

النظ ـ ـام المسـ ــصول عـ ــن عمليـ ــة فصـ ــل النفاي ـ ـات

The system separation of solid
waste into designated categories.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الصلبة إلى فئات محددة.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

443

المصدر باللغة العربية

UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67

UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67

UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67

UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67
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
UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67
المصدر باللغة اإلنجليزية

10

البيئة

2020144

مجاري مكشوفة

10

البيئة

2020145

مركبات عضوية

10

البيئة

2020146

مركبات عضوية

10

البيئة

2020147

مصادر تلوت

10

البيئة

 2020148مصدر عام للكهرباء

10

البيئة

بدون شبكة

 Exposed waste waterه ــي عب ــارة ع ــن مي ــاه عادم ــة تس ــير ف ــي التجم ــع
without network
بدون قنوات وتعتبر وسيلة ةير صـحية للـتخلج

Wastewater flows in the locality
without network .
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من المياه العادمة.
 Organic Compoundsمركبـ ـ ـ ــات تحتـ ـ ـ ــوي علـ ـ ـ ــى الكربـ ـ ـ ــون (باسـ ـ ـ ــتثناء
الكربونـ ـ ــات وثنائيـ ـ ــة الكربونـ ـ ــات وثـ ـ ــاني أكسـ ـ ــيد

الكرب ــون وأول أكس ــيد الكرب ــون) وتش ــكل أساس ــا
للمادة الحية ،وفي مياه المجـاري المنزليـة تعتبـر

الكائنات الحية بصفة رئيسية نفايات أيضية فـي

الغـ ـ ـ ــائط أو البـ ـ ـ ــول بارض ـ ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـ ــحوم

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
االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
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والمنظفات وسواها.
طيارة

Volatile Organic
)Compounds (VOCs

مركب ــات عض ــوية تتبخ ــر بس ــهولة وتس ــاهم ف ــي

تل ـ ــوت الهـ ـ ـواء بصـ ـ ــفة رئيس ـ ــية بإنت ـ ــاج أكاسـ ـ ــيد
كيميائية ضوئية.

الهواء

 Air Pollution Sourcesنشاطات تصدي إلى تلوت الهواء وتشمل

نشاطات زراعية وعمليات احتراق وعمليات
منتجة للغبار ونشاطات صناعية تحويلية

ونشاطات ترتبط بالطاقة النووية ورت الطالء
والطباعة والتنظيف الجاف للمالبس وسواها.

Electricity Local
Source

هـو عبــارة عـن مولــدات محليـة تابعــة للمجلــس أو

Local generators owned by
community council or local
electricity corporation inside the
local community.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

ميــاه تن ــتب ع ــن تكث ــف بخــار الم ــاء ف ــي الغ ــالف

Water falling from the atmosphere
and deposited on land or water
surfaces.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

البلدية أو جمعيـة داخـل التجمـع السـكاني ،وهـي

أكبر من المولدات الخاصة.
2020149

المطر

Rain

الج ـ ــوي وتسـ ـ ــقط علـ ـ ــى اليابسـ ـ ــة أو المسـ ـ ــطحات

المائية.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Organic compounds that evaporate
االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
readily and contribute to air
 pollution mainly through theاالحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
production
of
photochemical
السلسلة واو ،العدد 11
oxidants.
 Activities that result in air pollutionادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية
including agricultural activities,
 combustionوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
processes,
dust
processes,
 producingدراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
manufacturing activities, nuclear
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
energy-related activities, spray painting, printing, dry-cleaning andالبيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
so on.
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المصدر باللغة اإلنجليزية

 2020150المعالجة البيولوجية  Biological Treatmentمعالجة المياه المستعملة باسـتخدام كائنـات حيـة

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.
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.
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.
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.
Crush, break, cut or otherwise
damage of sharps prior to
treatment.

10

البيئة

10

البيئة

10

البيئة

2020152

10

البيئة

Mechanical
 2020153المعالجة الميكانيكية
Treatment for (waste
الفضـ ـ ـ ــالت السـ ـ ـ ــائلة المصـ ـ ـ ــفاة عـ ـ ـ ــن الحمـ ـ ـ ــأة،
( للمياه العادمة)
)water
وتستخدم العمليات الميكانيكية أيضا إلـى جانـب

10

البيئة

العمليــات التــي تحــدت تحســينا للنفايــات الطبيــة

بطريــق م ــا ،قبــل أن تنق ــل إلــى مك ــان ال ــتخلج

Processes that modify the waste in
some way before it is taken to its
final resting place.

10

البيئة

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

دقيقـ ـ ــة هوائيـ ـ ــة وال هوائيـ ـ ــة ينـ ـ ــتب عنهـ ـ ــا س ـ ـ ـوائل
مصـ ـ ــفاة وحمـ ـ ــأة منفصـ ـ ــلة تحتـ ـ ــوي علـ ـ ــى كتلـ ـ ــة
ميكروبي ــة مختلط ــة بملوث ــات ،وتس ــتخدم عملي ــة

المعالجــة أيض ــا فــي وق ــت واحــد م ــع أو مقترن ــة
بعمليات ميكانيكية أو عمليات الوحدة المتقدمة.
 2020151المعالجة الكيميائية

 Chemical Treatmentطــرق معالجــة تســتخدم حــدات التحلــل الكامــل
للمواد الخطـرة وتحويلهـا إلـى ةـازات ةيـر سـامة

أو – فــي معظــم ا حيــان -لتعــديل الخصــائج
الكيميائيــة للنفايــات ،مــثال عــن طريــق تخفــيض

قابليـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــذوبان فـ ـ ـ ـ ــي الميـ ـ ـ ـ ــاه ،أو معادل ـ ـ ـ ـ ــة
الحموضة ،أو القلوية.

معالجة المياه
العادمة

Wastewater
Treatment

عمليــة تجعــل الميــاه المســتعملة صــالحة للوفــاء
بالمعـ ــايير البيئيـ ــة أو معـ ــايير الجـ ــودة ا خـ ــرى.

ويمكــن التمييــز بــين ثالثــة أن ـوا مــن المعالجــة:
ا لية ،والبيولوجية ،والمتقدمة.

معالج ـ ــة للمي ـ ــاه المس ـ ــتعملة ت ـ ــصدي إل ـ ــى فص ـ ــل

العمليات البيولوجية وعمليات الوحدات المتقدمة

وتش ـ ــمل المعالجـ ـ ــة الميكانيكيـ ـ ــة عمليـ ـ ــات مثـ ـ ــل
الترسيب والتعويم.
Mechanical
 2020154المعالجة الميكانيكية
Treatment (of
(للنفايات الطبية) )Health Care waste
2020155

معالجة النفايات

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

الطبية

Treatment of the
Health Care Waste

تكس ــير ،وتحط ــيم أو تقطي ــع ا جـ ـزاء الح ــادة
للنفايات الحادة قبل معالجتها.

النهائي
رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية
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االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
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االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
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االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
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10

البيئة

 2020156معايير درجة جودة  Air Quality Standardsمستويات ملوثـات الهـواء المنصـوج عليهـا فـي

Levels of air pollutants prescribed
by regulations that may not be
exceeded during a specified time in
a defined area.

الكميــة القصــوى المســموت بهــا قانونيــا لتص ـريف

Levels of air pollutants prescribed
by regulations that may not be
exceeded during a specified time in
a defined area.

10

البيئة

2020157

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،

المبنــى الــذي يشــكل عنـوان الهيئــة المحليــة وبهــا

The building where the local
authority is established and from
where it acts.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

10

البيئة

 2020158مقر الهيئة المحلية

موقع يستخدم للتخلج من النفايات الصلبة

Site used to dispose solid waste
without environmental control.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

ا نظمـ ــة والتـ ــي ال يجـ ــوز تخطيهـ ــا خـ ــالل فت ـ ـرة

الهواء

محدودة في منطقة محددة.
معيار االنبعات

Emissions

ملوت من مصدر واحد متحر أو ثابت
Local Authority
Headquarters

10

البيئة

2020159

مكب نفايات

Dump

10

البيئة

2020160

ملم" مطر"

" mm "Rain

10

البيئة

2020161

ملوثات الهواء

Air Pollutants

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

تتواجد إدارة الهيئة المحلية.

دون رقابة بيئية.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
السلسلة واو ،العدد 11

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

عبارة عن كمية  7لتر من المطر السـاقط علـى

1 liter of water falling on 1 m2
area.

مواد في الجو يمكن إذا وجدت بتراكيز عالية أن

Substances in air that could, at high
enough
concentrations,
harm
 human beings, animals, vegetationوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
 or material. Air pollutants mayدراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
thus of being airborne. They may
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
consist of solid particles, liquid
 droplets or gases, or combinationsالبيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
of these forms

مساحة 7م .
8

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

تضر البشر أو الحيوانات أو النباتات أو المواد

الصلبة (الجمادات).

ولهذا يمكن أن تشمل

الملوثات الهوائية أشكاال من المادة من أي

تكوين طبيعي أو اصطناعي تقريبا يمكن أن
ينتقل في الهواء وقد تتألف من جسيمات صلبة

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية
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أو قطرات صغيرة سائلة أو ةازات أو مزيب من

هذه ا شكال.

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

البيئة

2020162

المناو

Climate

ظ ــروف الج ــو ف ــي موق ــع مع ــين "من ــاو منطق ــة

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.
Used water, typically discharged
into the sewage system. It contains
matter and bacteria in solution or
suspension.

10

البيئة

2020163

المياه العادمة

Wastewater

مركب هيدروكربوني ةازي ال لون له وةير سام

 A hydrocarbon that is a greenhouseادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية
gas produced through anaerobic
 (without oxygen) decomposition ofوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
 waste in landfills, animal digestion,دراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
decomposition of animal wastes,
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
production and distribution of
 natural gas and oil, coal production,البيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
and
incomplete fossil-fuel
combustion. Methane is one of the
six greenhouse gases to be
mitigated under the Kyoto Protocol

10

البيئة

2020164

الميثان

)Methane (CH4

10

البيئة

 System of integratedنظام تابع لنظام الحسابات القومية اقترحته ا مم
 2020165نظام المحاسبة
environmental and
البيئية واالقتصادية  economic accountingالمتحدة ( 7772أ) ردخال االعتبارات البيئية
)(SEEA
في الحسابات القومية.
المتكاملة

صــغيرة" علــى مــدى فت ـرة زمنيــة طويلــة .أو أنــه
المحصلة الطويلة المـدى للعناصـر الجويـة مثـل
الح ـ اررة ،ارشــعا الشمســي ،الرطوبــة ،الضــغط

الجــوي ،نــو الهطــول المطــري "ت ـواتره وكميتــه"،
والريات "سرعتها واتجاهها.

مي ــاه مس ــتعملة تص ــرف ع ــادة ف ــي ش ــبكة لمي ــاه
المج ـ ــاري .وتحت ـ ــوي عل ـ ــى م ـ ــادة وبكتيري ـ ــا ف ـ ــي
محلول أو عالقة.

وةير قابل لالشتعال ،ينشأ عن التحلل
الالهوائي للمركبات العضوية.

يعتبر ةاز

الميثان من ةازات الدفيئة وهو أحد المكونات
الكربونية الهيدرولوجية التي تشكل أحد ةازات

الدفيئة التي تتكون من خالل تحلل المخلفات

في الحفر ا رضية بمعزل عن ا كسجين

والهضم الحيواني وتحلل المخلفات الحيوانية

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
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اوانتاج وتوزيع الغاز الطبيعي والنفط اوانتاج
الفحم واالحتراق ةير الكامل للوقود االحفوري.

والميثان أحد ةازات الدفيئة الستة التي من
المقرر الحد منها بموجب بروتوكول كيوتو.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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).

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

المصدر باللغة العربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

10

البيئة

2020166

النفايات الحادة

Sharps Waste

المواد التي قد تسـبب قطـع أو ثقـب ( خصوصـا

Any item that could cause a cut or
puncture (especially needles and
blades).

10

البيئة

2020167

النفايات الخطرة

Hazardous waste

تتضمن النفايات الخطرة نفايات الزيت ونفايات

Waste oil, waste solvents, ash,
cinder and other wastes with
 hazardousوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
nature,
such
as
explosiveness,
 flammability,دراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
causticity, and toxicity, are
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
included in hazardous waste.
 Hazardous wastes are generallyالبيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
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.

10

البيئة

2020168

النفايات الصلبة

Solid Waste

10

البيئة

2020169

النفايات الصلبة

الحقن أو الشفرات ).

المذيبات والرماد والنفايات ا خرى ذات الطبيعة

الخطرة ،على سبيل المثال النفايات التي تتسم

بالقدرة على االشتعال واالنفجار واالحت ارق

والسمية .عادة ما يتم تجميع النفايات الخطرة
ومعالجتها والتخلج منها بشكل منفصل من

النفايات الصلبة المحلية ةير الخطرة وتيارات
النفايات الصناعية يمكن ترميد بعض النفايات
الخطرة ويمكن أن تساهم في انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون.

مــادة عديم ــة النف ــع وخط ـرة أحيان ــا ذات محت ــوى
منخفض من السوائل .وتشمل النفايات البلدية،

والنفايــات الصــناعية والتجاريــة ،ونفايــات ناتجــة
عـ ـ ــن العمليـ ـ ــات الزراعيـ ـ ــة وتربيـ ـ ــة الحيوانـ ـ ــات،

والنشاطات ا خرى المرتبطة بها ونفايات الهـدم
ومخلفات التعدين.

البلدية

 Municipal Solid Wasteعموما يتم تعريف النفايات المحلية على أنها
)(MSW
نفايات يتم تجميعها بواسطة البلديات أو
السلطات المحلية ا خرى .ومع ذل  ،فهذا

التعريف يختلف من بلد خر .نموذجيا ،تشتمل

النفايات الصلبة المحلية على النفايات المنزلية،

ونفايات المنتزه و(الفناء) ،والنفايات التجارية
/نفايات المصسسات.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

Useless and sometimes hazardous
material with low liquid content,
 solid wastes include municipalاالحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
garbage, industrial and commercial
السلسلة واو ،العدد 11
waste, sewage sludge, wastes
resulting from agricultural and
animal husbandry operations and
other
connected
activities,
demolition wastes and mining
residues.
 Municipal waste is generallyادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية
defined as waste collected by
 municipalities or other localوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
However,
this
 authorities.دراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
definition varies by country.
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
Typically,
MSW
includes:
 household waste; garden (yard) andالبيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
park
;waste
and
commercial/institutional waste.

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

 2020170النفايات الصيدالنية

10

البيئة

10

البيئة

2020171

10

البيئة

 2020172النفايات الكيميائية

Chemical Waste

10

البيئة

 2020173نفايات المستشفيات

Hospital Waste

10

البيئة

Pharmaceutical
Waste

تش ـ ــمل النـ ـ ـواتب الص ـ ــيدالنية والعق ـ ــاقير والمـ ـ ـواد

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.

النفايـ ــات الناتجـ ــة عـ ــن م اركـ ــز الرعايـ ــة الطبيـ ــة

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.

المـ ـ ـواد الخطـ ـ ـرة – الس ـ ــامة ،والمس ـ ــببة للتآ َك ـ ــل،

May be hazardous – toxic,
corrosive, flammable, reactive or
genotoxic (capable of altering
genetic
material),
or
nonhazardous.

الكيميائية التي تم إعادتها من ا قسـام والتـي قـد

تكون أريقت أو لوثت أو منتهية مـدة الصـالحية

أو المبعدة ية أسباب.
النفايات الطبية

Clinical Waste
)(Health Care Waste

والمقدمــة فــي المستشــفيات وفــي منشــآت الرعايــة

الطبيـ ــة ا خـ ــرى ( يسـ ــتثنى مـ ــن هـ ــذا التعريـ ــف
النفايـ ــات الصـ ــلبة الناتجـ ــة عـ ــن م اركـ ــز الرعايـ ــة

الصـ ـ ــحية الناتجـ ـ ــة عـ ـ ــن الرعايـ ـ ــة الطبيـ ـ ــة فـ ـ ــي
المنازل).
والقابل ــة لالش ــتعال ،والفعال ــة كيميائي ــا أو الق ــادرة

على التأثير على مواد الجينات ،وقد تكون ةير

خطرة.

هــي النفايــات الناتجــة عــن المستشــفيات ،والتــي

Waste coming out of hospitals.
–Such waste is around 85 % non
hazardous, around 10 % are
infectious, around 5% noninfectious but hazardous.

جميع أنوا النفايات والتي من الممكن أن تنقـل

All kinds of waste, which may
transmit viral, bacterial or parasitic
diseases to human beings.
It
includes infectious animal waste
from
laboratories,
slaughterhouses, veterinary practices and so
on.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

تتوز حسـب خطورتهـا إلـى  %22نفايـات ةيـر

خطـ ـرة و  %70نفاي ــات معدي ــة و  %2نفاي ــات

ةير معدية ولكن خطرة.
2020174

النفايات المعدية

رمز

اسم المصطلح

Infectious Waste

ا م ـ ـراض الفيروسـ ــية أو البكتيريـ ــة أو الطفيليـ ــة

إل ـ ــى ارنس ـ ــان وتش ـ ــتمل ك ـ ــذل عل ـ ــى النفاي ـ ــات
الحيوانيـ ــة المعديـ ــة مـ ــن المختب ـ ـرات ،والمسـ ــال ،

وأعمال البيطرة وةيرها.

رمز

الموضوع

الموضوع

المصطلح

بالعربية
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WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
_/topics/medical
waste/en/

WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
_/topics/medical
waste/en/

WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
_/topics/medical
waste/en/

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

البيئة

2020175

نفايات زراعية

Agriculture Waste

10

البيئة

2020176

نفايات مشعة

Radioactive Waste

10

البيئة

2020177

نفايات منزلية

Household Waste

10

البيئة

2020178

الهيدروكربونات

Hydrocarbons

10

البيئة

2020179

الهيئة المحلية

Local authority

النفايات التي تنتب عن مختلف العمليات

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.

مــادة تحتــوي علــى نويــدات مشــعة أو ملوث ــة

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.
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.

مركبات من الهيدروجين والكربون بنسب امتزاج

Compounds of hydrogen and
carbon in various combinations that
 are present in petroleum productsوتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،
natural
gas.
Some
 andدراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
hydrocarbons are major air
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات
pollutants,
some
may
be
 carcinogenic and others contributeالبيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
to photochemical smog.

الزراعية.

وتشمل الزبل ،ونفايات أخرى من

المزار  ،وحظائر الدواجن ،والمسال  ،ونفايات

المحاصيل ،والجريان السطحي للسمدة من

الحقول ،ومبيدات ا فات التي تنطلق إلى
المياه ،أو الجو ،أو التربة ،وا مالت ،والطمي

المنصرف من الحقول

بتركيـ ـزات أعل ــى م ــن تلـ ـ "المس ــتثناة" التـ ــي

تح ـ ـ ــددها الس ـ ـ ــلطات المختص ـ ـ ــة .ولتجن ـ ـ ــب
ا ثــار الضــارة الدائمــة يلــزم التخ ـزين للمــدى
الطويـل الــذي يسـتخدم فيــه مـا يســمى "مــدافن

النظائر" أو المحاجر المهجورة.

م ـ ـواد نفايـ ــات تتولـ ــد بصـ ــفة عامـ ــة فـ ــي بيئـ ــة
س ــكنية .وق ــد تتول ــد نفاي ــات ذات خص ــائج
مماثلة في نشاطات اقتصادية أخرى ومن ثم

يمكـ ــن أن تعـ ــالب وي ـ ــتم الـ ــتخلج منهـ ــا م ـ ــع
النفايات المنزلية.
متنوعة توجد في المنتجات البترولية والغاز

الطبيعي ويعتبر بعض الهيدروكربونات ملوثات
رئيسية للهواء وربما يسبب البعض السرطان

ويساهم البعض ا خر في إحدات الضباب
الدخاني الكيميائي الضوئي.

هـ ـ ــي الهيئـ ـ ــة التـ ـ ــي تمتل ـ ـ ـ صـ ـ ــالحيات تقـ ـ ــديم

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

التجمع ومعترف بها من و ازرة الحكم المحلي.

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

وتحليل السياسات ،الشعبة ارحصائية

دراسات في ا ساليب السلسلة واو ،العدد
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات

البيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،

الموقع االلكتروني لمنظمة

الصحة العالمية ،المواضيع الصحية،
النفايات الطبية
http://www.who.int
_/topics/medical
waste/en/

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات
االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية

The authority that serve the
infrastructure services to the
locality and is approved by the
Ministry of local Government.

الخدمات العامة اوادارة شصون جميع السكان فـي

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

المصدر باللغة العربية

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

WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
_/topics/medical
waste/en/

UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67

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

PCBS, 1998

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

البيئة

2020180

وقود أحفوري

Fossil fuel

عبارة عن الفحم والبترول والغاز الطبيعي .وهو

Cool, oil and natural gas. They are
derived from the remains of ancient
plant and animal life

10

البيئة

2020181

اليوم الماطر

Rain day

اليــوم الــذي تبلــغ فيــه كميــة المطــر  0.07إنــت

The day in which the quantity of
rain is 0.01 inch or more.

رمز

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ينشأ من بقايا أحياء نباتية وحيوانية قديمة.

ادارة المعلومات االقتصادية واالجتماعية
وتحليل السياسات ،الشعبة االحصائية،

دراسات في االساليب ،السلسلة واو ،العدد
 ،11معجم مصطلحات االحصاءات

البيئية /االمم المتحدة ،نيويور 7771 ،
أو ما يعادله أو اكثر.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

رمز

الموضوع

الموضوع

المصطلح

بالعربية
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المصدر باللغة العربية

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
UN, Glossary of environment
statistics, new york, 1997
series F, NO. 67

المصدر باللغة اإلنجليزية

رمز الموضوع1013 :

مصطلحات المياه
10

المياه

1015400

استخدام المياه

10

المياه

 1015404استخراج المياه من Water Abstraction
from groundwater
ا حواض الجوفية

10

المياه

1015401

10

المياه

1015403

ا مالت الذائبة

10

المياه

1015401

التزود المائي

Water Supply

10

المياه

1015405

تلوت المياه

Water Pollution

10

المياه

1015402

الجريان السطحي

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

Water Terms

مصطلح يشير إلى استخدام المياه في الزراعة،

Use of water by agriculture,
industry, energy production and
households

الف ــرق ب ــين كمي ــة المي ــاه الكلي ــة المس ــحوبة م ــن

ا كسجين الذائب

Dissolved Oxygen
)(DO

مصــطلح يشــير إل ــى تعبيــر كيمي ــائي يقصــد ب ــه

The difference between the total
amount of water withdrawn from
aquifers and the total amount
charged artificially or injected into
aquifers.
It refers to chemical concept means
the concentration of dissolved
oxygen in the water.

Total Dissolved
)Solids (TDS

مصـ ــطلح يشـ ــير إلـ ــى مجمـ ــو تراكيـ ــز ا مـ ــالت

 It refers to the concentration of theا مم المتحدة ،نسخة اولية من التوصيات
total dissolved salts in the water
) measured in (mg/Lالدولية الخاصة بإحصاءات المياه،
 ،8007بتصرف الجهاز المركزي

Water Use

الصناعة ،انتاج الطاقة ولالستخدام المنزلي.

ا ح ـواض الجوفيــة وكميــة الميــاه المغذيــة له ــذه
ا حواض.

()DO

الكلية ))TDS

مقدار تركيز ا كسجين في الماء.

الذائبة في الماء وتقاس بوحدة ملغم /لتر.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11
االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
UN, draft of International
Reccomendation of Water Statistics
(IRWS), 2009, Adapted from PCBS

لالحصاء الفلسطيني

نشاطات تشمل المصاريف الرأسمالية الستخراج

المياه (مثل استخراج المياه ،محطات الض ،
محطات معالجة مياه الشرب) كما تشمل

المصاريف التشغيلية مثل النفقات التشغيلية

رنتاج مرافق المياه.

وجــود م ـواد ملوثــة فــي الميــاه مصــدرها الصــرف

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.
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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الصـ ـ ـ ــحي ،والملوثـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــناعية ،والجريـ ـ ـ ــان
الس ـ ــطحي م ـ ــن مي ـ ــاه االمط ـ ــار بتراكي ـ ــز عالي ـ ــة

تجعلها ةير صالحة لالستعمال.
Run - off

مصــطلح يشــير إلــى قــدر مــن ميــاه ا مطــار أو
الثل ــوج الذائب ــة أو مي ــاه ال ــري الت ــي تت ــدفق عل ــى

سـ ــطح ا رض وتصـ ــب فـ ــي المجـ ــاري المائيـ ــة
كا نهار وا ودية أو في المحيطات والقيعان.
رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

Capital
outlays
for
water
abstraction
(protection
of
abstraction perimeters, pumping
station),operating expenses such as
operating cost of production
facilities.
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معجم مصطلحات إحصاءات البيئة

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

المصدر باللغة العربية

Glossary of Environment Statistics

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
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10

المياه

1015401

الحوض المائي

10

المياه

1015400

شبكة مياه عامة

10

المياه

1015401

10

المياه

 1015440الموصلية الكهربائية

Aquifer

مصـ ــطلح يشـ ــير إلـ ــى تكـ ــوين أو مجموعـ ــة مـ ــن
التكوين ـ ــات الجيولوجيـ ـ ــة تح ـ ــت ا رض تحتـ ـ ــوي

على مياه جوفية يمكن أن تـزود ا بـار والينـابيع

It refers to underground geologic
formation, or group of formations,
containing groundwater that can
supply wells and springs.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

بالمياه.
Public Water
Network

هي شبكة من ا نابيب الرئيسية والفرعية تنتشر

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.
Preservation,
control
and
development of water resources,
both surface and groundwater, and
prevention of pollution.

مصطلح يشير إلـى قيـاس ا يونـات التـي تسـهل

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.
)It refers to water (fresh or brackish
beneath earth surface (usually in
aquifers) supplying wells and
springs.

ف ــي التجم ــع الس ــكاني لغ ــرض توزي ــع وتوص ــيل

المياه الصالحة للشرب إلى التجمع.
المحافظة على Water Conservation
المياه

))EC

Electrical
Conductivity

حفظ وتطوير مصادر المياه السطحية والجوفيـة

وحمايتها من التلوت.

تــدفق ارلكترونــات خ ــالل الميــاه وتقــاس بوح ــدة
سيمنز/سم.

10

المياه

1015441

المياه الجوفية

10

المياه

1015442

المياه العذبة

Fresh Water

10

المياه

1015443

المياه المالحة

Brackish Water

Groundwater

مصـ ـ ــطلح يشـ ـ ــير إلـ ـ ــى ميـ ـ ــاه (عذبـ ـ ــة أو قليلـ ـ ــة
الملوحــة) متواجــدة تحــت ســطح ا رض ( عــادة

فـ ــي مسـ ــتودعات الميـ ــاه الجوفيـ ــة) تـ ــزود ا بـ ــار

والينابيع بالمياه.

الميــاه الطبيعيــة التــي تحتــوي علــى تركيــز قليــل

Naturally occurring water having a
low concentration of salts. Its
generally accepted as suitable for
abstraction and treatment to
produce potable water.
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

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

مــن ا مــالت ،ممــا يجعلهــا صــالحة لالســتخراج
والمعالجة للحصول على مياه الشرب.

المياه التـي تحتـوي علـى امـالت بتركيـز اقـل مـن
تركيـز االمــالت فــي ميــاه البحــر ،عــادة مــا يكــون
تركي ــز مجم ــو االم ــالت الذائب ــة ف ــي المي ــاه م ــن

( )70000-7000ملغم/لتر

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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10

المياه

1015444

المياه المزودة

Supplied Water

10

المياه

1015445

المياه المستهلكة

Consumed Water

10

المياه

 1015446المياه المضخوخة

10

المياه

1015447

النوعية الكيميائية

مص ـ ــطلح يش ـ ــير إل ـ ــى كمي ـ ــة المي ـ ــاه الت ـ ــي ي ـ ــتم
توزيعهـ ــا مـ ــن مصـ ــادرها المختلفـ ــة بعـ ــد جمعهـ ــا

ومعالجتها إلى المستهلكين (المنشـآت التجاريـة
والصناعية ،ومرافق الري والمصسسات العامة).
مصـطلح يشـير إلـى الميـاه المسـحوبة مـن الميـاه
الجوفية أو المحولة من مصدر للمياه السـطحية

لغ ـ ــرض االس ـ ــتهال المنزل ـ ــي أو الص ـ ــناعي أو
الـ ــري أو لشـ ــرب الماشـ ــية أو يـ ــة اسـ ــتخدامات

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).
It refers to water withdrawn from
groundwater or a source of surface
water for industrial, domestic and
irrigation purposes or for any other
use.

ا مم المتحدة ،نظام المحاسبة البيئية
واالقتصادية للمياه،

 +8078بتصرف الجهاز المركزي

UN, System of Environmental-Economic
Accounting for Water (SEEA-Water),
2012+ Adapted by PCBS
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أخرى.
Pumped Water

مصطلح يشير إلى كمية الميـاه التـي تضـ مـن

It refers to quantity of water that
pumped from groundwater wells.

Chemical Quality

مصـ ــطلح يشـ ــير إلـ ــى مقـ ــدار تركيـ ــز العناصـ ــر

It refers to the concentration of the
different chemical elements of
dissolved salts in water.
It is
measured by mg/L.

آبار المياه الجوفية.

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،
السلسلة واو ،العدد 11

الكيميائية أو ا مالت الذائبة المختلفة في المياه

للمياه

وه ــي تق ــاس بوح ــدة ملغ ــم /لت ــر والت ــي كثيـ ـ ار م ــا
يعبر عنها بجزء من المليون.

10

المياه

1015448

نوعية المياه

Water Quality

10

المياه

1015449

الينابيع

Springs

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

حيت اعتبرت المياه عديمة اللون ،والطعم،

والرائحة ،والرسوبات على أنها مياه جيدة،
واعتبرت المياه التي تمتاز بلون ،أو طعم ،أو
رائحة ،أو رسوبات بشكل يراه المستخدم سيئ

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.

مصــطلح يشــير إلــى الميــاه المتدفقــة مــن تحــت
سطح ا رض والناتجة عن نقطة التقاء منسوب

الميـ ــاه الجـ ــوفي مـ ــع سـ ــطح ا رض ،قـ ــد تكـ ــون
دائمة أو موسمية.
رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.
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.
التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة العربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

رمز الموضوع1050 :

مصطلحات الطاقة
10

الطاقة

1030400

استهال الطاقة

Household Energy
Consumption

10

الطاقة

1030404

البنزين

Gasoline

10

الطاقة

1030401

الحطب

Wood

10

الطاقة

2030103

زيوت االنزالق

Lubricants

10

الطاقة

2030104

السعر الحراري

Calorie Unit

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

المنزلي

Energy Terms

ه ـ ـ ــي الطاق ـ ـ ــة المس ـ ـ ــتهلكة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل الس ـ ـ ــكان

It refers to consumption by
households in the different activities
within
households
(Heating,
Cooking, Lighting, Water Heating
and other activities).

هــو وقــود هيــدروكربوني يســتعمل بشــكل رئيســي

 Gasoline is a hydrocarbon fuel usedا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
mainly in internal- combustion
السنوي 8001
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.
 It is Refers to all wood used for fuelا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
purposes.
السنوي 8001

مــادة لزجــة ،تحتــوي علــى هيــدروكربونات ســائلة

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة

للةـراض المنزليــة فقــط (تســخين ميــاه ،وتدفئــة،

وتدفئة وخبيز ،اوانارة ،وطهي).

في محركات االحتراق الداخلي وتصنف ا نوا

المختلفة من البنزين حسب رقم أالوكتـان ويمثـل
هذا الرقم مقاومة االحتراق ا ولي لكـل نـو مـن

البن ـ ـزين ع ـ ــن طري ـ ــق المقارنـ ــة م ـ ــع خل ـ ــيط م ـ ــن

 C8H18و( C7H16مث ـ ــال :كف ـ ــاءة بنـ ـ ـزين

 72تعـ ــادل كفـ ــاءة خلـ ــيط يحتـ ــوي عل ـ ـى 72%
من  C8H18و 2%من .)C7H16.

جمي ـ ــع أنـ ـ ـوا الحط ـ ــب المس ـ ــتخدمة والمس ـ ــتغلة
كوقود.
ةنيــة بشــمع البـ ـرافين ،ويتقطــر مــا ب ــين -220

 200درجــة مئويــة .ويــتم الحصــول علــى هــذه
الزي ـ ــوت ع ـ ــن طري ـ ــق التقطي ـ ــر الف ارة ـ ــي لبقاي ـ ــا

الزي ــوت م ــن التقطي ــر الج ــوي .درج ــة اش ــتعاله

أعل ــى م ــن  782درج ــة مئوي ــة ،محت ــوى الرم ــاد

أقــل مــن أو يســاوي  %0.2ومحتــوى الميــاه أقــل

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%.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7777

PCBS, 1999
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من أو يساوي .%0.8
هـ ــي وحـ ــدة طاقـ ــة ،وتعـ ــرف علـ ــى أنهـ ــا الطاقـ ــة

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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الالزمة لرفع درجة ح اررة  7ةم من الماء درجة

مئوي ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة .الس ـ ـ ــعر الحـ ـ ـ ـراري=2.7212

جول.
رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

415

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الطاقة

1030405

سوائل الغاز

10

الطاقة

1030402

السوالر (الديزل)

Diesel

10

الطاقة

1030401

شبكة الكهرباء

Electricity network

10

الطاقة

2030108

الطاقة الشمسية

Solar Energy

10

الطاقة

1030401

الطاقة الكهربائية

Electric Energy

10

الطاقة

 1030440عداد مسبق الدفع

الطبيعية

 Natural Gas Liquidsهـي هيـدروكربونات ســائلة أو مسـالة مستخلصــة
)(NGL
م ـ ــن الغ ـ ــاز الطبيع ـ ــي ف ـ ــي وس ـ ــائل الفص ـ ــل أو
محطـ ــات تكريـ ــر الغـ ــاز .تشـ ــمل س ـ ـوائل الغـ ــاز

الطبيعيــة وال تنحص ــر عل ــى اريث ــان ،البروب ــان،

البنتــان ،البنـزين الطبيعــي والغــاز المســيل النــاتب

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.

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
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من تكاثف النبات.
هـ ــو وقـ ــود هيـ ــدروكربوني سـ ــائل يـ ــتم الحصـ ــول

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.

عبـارة عـن التمديـدات والتوصـيالت الكهربائيـة

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),

عليـه مــن خــالل تقطيــر الــنفط الخــام ،وهــو زيــت

ثقيـل يتقطـر مــا بـين  220-800درجـة مئويــة.

درجــة االشــتعال لــه دائمــا أعلــى مــن  20درجــة
مئوية ،والوزن النوعي أعلى من .0.28
والتي تنتشـر فـي التجمعـات السـكانية وتغطـي كـل
أو ةالبيـة مسـاكن التجمـع وهـي خاصـة بشـركات
الكهربـاء أو الســلطات المحليـة (البلديــة أو

القروية(.

الطاقــة الناتجــة مــن ا شــعة الشمســية والمســتغلة

The energy from the sunrays that
are used for heating, electricity
generation, drying and other forms.

مصـ ــطلح يشـ ــير إلـ ــى الشـ ــغل المبـ ــذول لتحري ـ ـ

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).

ف ــي تس ــخين المي ــاه ،تولي ــد الكهرب ــاء ،التجفي ــف
وأشكال أخرى.

شـ ــحنة كهربائيـ ــة فـ ــي موصـ ــل .ووحـ ــدة قيـ ــاس
الطاقـ ـ ــة الكهربائيـ ـ ــة المسـ ـ ــتنفذة هـ ـ ــي الكيلـ ـ ــوواط

ساعة.

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة

UN, Energy Statistical year book 2007
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية

PCBS, Palestinian Energy and Natural
Resources Authority

الفلسطينية

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
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ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
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الطاقة الكهربائية المستهلكة = القدرة (كيلـوواط)

× الزمن (ساعة).
Prepaid Electricity
Meter

ه ــو الجه ــاز ال ــذي يك ــون موج ــود داخ ــل بي ــوت

It refers to device which is located
inside the houses, calculates
electricity
consumption,
and
recharge in advance by packing
cards.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المش ـ ـ ـ ـ ــتركين ،وظيفت ـ ـ ـ ـ ــه حس ـ ـ ـ ـ ــاب االس ـ ـ ـ ـ ــتهال

الكهربـ ـ ــائي ،ويـ ـ ــتم شـ ـ ــحنه مسـ ـ ــبقا عـ ـ ــن طريـ ـ ــق

بطاقات الشحن.
رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية

PCBS, 2009

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الطاقة

 1030444ةاز البترول المسيل Liquefied Petroleum
ُ ٌ
)Gas (LPG

ويتكــون مــن م ـزيب مــن الغــازات ويــتم الحصــول
عليــه مــن الغــاز الطبيعــي أو مــن تجزئــة الــنفط

الخــام ،ويتكــون با ســاس مــن البروبــان والبوتــان
أو خلـ ــيط منهمـ ــا ،ويسـ ــتعمل كوقـ ــود للتسـ ــخين

والطـ ـ ـ ـ ــب المنزلـ ـ ـ ـ ــي ،ووقـ ـ ـ ـ ــود لـ ـ ـ ـ ــبعض أن ـ ـ ـ ـ ـوا

المحركـ ـ ـ ــات ،وكمـ ـ ـ ــادة خـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ــناعات

الكيميائي ـ ــة .وي ـ ــتم تس ـ ــويقه ع ـ ــادة عل ـ ــى ش ـ ــكل

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.

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
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عبوات أسطوانية معدنية.
10

الطاقة

1030441

الفحم الصلب

Hard Coal

10

الطاقة

1030443

الفحم النباتي

Charcoal

10

الطاقة

1030441

الفحم النفطي

Petroleum Coke

10

الطاقة

 1030445الفضالت الحيوانية

Animal Wastes

10

الطاقة

1030442

الفضالت النباتية

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

هـ ــو فحـ ــم بدرجـ ــة عاليـ ــة مـ ــن الـ ــتفحم ،ذو قيمـ ــة

ح ارري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 828212

كيلوج ـ ـ ـ ـ ـ ــول/كغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( 28100كيل ـ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ـ ــعر
حـ ـراري/كغ ــم) ،عل ــى أس ــس رطب ــة وخالي ــة م ــن
الرمـاد وبمعامـل انعكـاس يصـل إلـى  0.2درجـة

فأكثر .ويـتم إدراج منتجـات الفحـم ذات المنزلـة
المنخفضة والمتوسطة ،والتي ال يمكن تصـنيفها

وفق ــا لن ــو الفح ــم الت ــي ت ــم إدراجه ــا من ــه ،تح ــت

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.

ا مم المتحدة ،كتاب إحصاءات الطاقة
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الفحم الصلب.
هـ ــو نـ ــاتب صـ ــلب يحتـ ــوي بشـ ــكل رئيسـ ــي علـ ــى

It is a solid residue, consisting
mainly of carbon, obtained by the
destructive distillation of wood in
the absence of air.

هـي مخلفـات صـلبة سـوداء يـتم الحصـول عليهــا

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.

هـ ــي مخلفـ ــات الحيوانـ ــات ،ارنسـ ــان وشـ ــبيهاتها

It is the excreta of cattle, horses,
)pigs, poultry etc., and (in principle
excreta of humans, used as a fuel.

Vegetal Wastes

هي بقايا الحبوب ومخلفات إعداد الطعام والتـي

It is the mainly crop residues and
food processing wastes used for
fuel. Bagasse is excluded

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الكربـون ويـتم الحصــول عليـه عــن طريـق عمليــة

التقطير ارتالفي للحطب في ةياب الهواء.

بواســطة التكســير والكربنــة فــي ا ف ـران ،وتتكــون

بش ـ ـ ــكل أساس ـ ـ ــي م ـ ـ ــن الكرب ـ ـ ــون ()%72-70
وتحترق بدون تر أي رماد.
والتي تستخدم كوقود.

رمز
الموضوع

الموضوع

تستخدم كوقود مع استثناء بقايا قصب السكر.
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

القار

10

الطاقة

1030441

10

الطاقة

 1030440الكيروسين (الكاز)

10

الطاقة

1030441

مكافئ طن متري

Equivalent Metric
Ton of Petroleum

10

الطاقة

1030410

مولدات كهرباء

Private Generator

10

الطاقة

1030414

10

الطاقة

Bitumen

هـ ــي مـ ــادة هيدروكربونيـ ــة صـ ــلبة أو لزج ـ ـة مـ ــع

It is a solid or viscous hydrocarbon
with, brown or black in color, It is
used mainly in road construction.

هــو زيــت متوســط يتقطــر مــا بــين 200-720

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.

هيك ــل صـ ــمغي  ،بني ـ ـة أو سـ ــوداء اللـ ــون .وهـ ــو
يستخدم أساسا في تعبيد الطرق.
Kerosene

درجــة مئويــة .يبلــغ الــوزن النــوعي لهــذا الزيــت
 0.2تقريبـ ــا ودرجـ ــة االشـ ــتعال أعلـ ــى مـ ــن 22

درجة مئوية .ال يستخدم في قطا الطيران.
من النفط

هـ ــي وحـ ــدة طاقـ ــة ،وتعـ ــرف علـ ــى أنهـ ــا الطاقـ ــة
الناتجة عن احتراق طن متري واحـد مـن الـنفط،

وبسـ ــبب وجـ ــود أن ـ ـوا مختلفـ ــة مـ ــن الـ ــنفط ،تـ ــم
اعتمــاد القــيم التاليــة لهــذا المكــافئ :طــن متــري

مــن الــنفط =  27.7جيجــا جــول =  7.22طــن
مت ــري مـ ــن الفح ــم =  7800متـ ــر مكع ــب مـ ــن
الغ ـ ـ ــاز الطبيع ـ ـ ــي =  1برمي ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــنفط =

 27.12ميجا وحدة ح اررية بريطانية.
خاصة

مولدات

تابعة

لفرد

أو

لمجموعة

أفراد

يستخدمونها لتزويدهم بالكهرباء ،وعادة ما تنتشر

في المناطق ةير الموصولة بشبكة الكهرباء

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.
A generator owned by a person or a
group of persons for the purpose of
covering electricity needs.
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ا مم المتحدة ،تعريفات ،وحدات القياس
ومعامالت التحويل7721 ،

الجهاز المركزي لالحصاء الفلطسيني،
2013

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

PCBS ,2013

العامة.
ميجاواط.ساعة

Mega Watt-Hour

الواط

Watt Unit

هـ ــي وحـ ــدة طاقـ ــة ،والميجـ ــاواط.سـ ــاعة = 70

1

واط ×  2100ت =  70 × 2.1واط.ثاني ـ ــة،
7

كم ــا تس ــتعمل بادئ ــات أخ ــرى للتعبي ــر ع ــن ه ــذه

الوحـ ـ ـ ــدة ،مثـ ـ ـ ــل :الكيلـ ـ ـ ــو وهـ ـ ـ ــي تسـ ـ ـ ــاوي 70

2

واط.ثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والجيج ـ ـ ـ ـ ـ ــا( )Gigaوه ـ ـ ـ ـ ـ ــي 70

7

واط.ثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ( )Teraوه ـ ـ ـ ـ ـ ــي 70

6

It is an energy unit, a 1 MWh = 10
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 .

ا مم المتحدة ،تعريفات ،وحدات القياس
ومعامالت التحويل7721 ،

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

78

واط.ثانية.
1030412

هــو وحــدة القــدرة الكهربائيــة ،ويعــرف ال ـواط بأنــه

It is a power unit, a Watt is defined
as the average exerted power per
second. 1 Watt = 1 Joule/second.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

معدل الطاقة المبذولة في الثانية الواحـدة والـواط

= جول/ت.
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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ا مم المتحدة ،تعريفات ،وحدات القياس
ومعامالت التحويل7721 ،

المصدر باللغة العربية

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

المصدر باللغة اإلنجليزية

وحدة الجول

10

الطاقة

1030413

10

الطاقة

 1030414وحدة الطن المتري

10

الطاقة

Joule Unit

هـ ــي وحـ ــدة طاقـ ــة ،وتعـ ــرف علـ ــى أنهـ ــا الطاقـ ــة

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.

ومعامالت التحويل7721 ،

هي وحدة كتلة ،والطن =  7000كغم.

= It is a mass unit, a Metric ton
1000 kg.

ا مم المتحدة ،تعريفات ،وحدات القياس

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

ه ــو أي م ــادة تس ــتعمل رنت ــاج طاق ــة ،بواسـ ــطة

It refers to any matter used for
producing energy via thermal,
chemical or nuclear interaction.

ا مم المتحدة ،تعريفات ،وحدات القياس

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الالزمة لتحري جسم وزنه  7نيوتن مسافة متـر

واحد 7 .جول = نيوتن.متر.

1030415

الوقود

Metric Ton Unit

Fuel

تفاعل حراري كيميائي أو نووي.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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ا مم المتحدة ،تعريفات ،وحدات القياس

ومعامالت التحويل7721 ،
ومعامالت التحويل7721 ،

المصدر باللغة العربية

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

المصدر باللغة اإلنجليزية

رمز الموضوع1053 :

مصطلحات استعماالت األراضي
20

استعماالت  1035400ا راضي الزراعية

20

ا راضي المبنية

Agricultural Land

ا راضي

مصـ ـ ـ ــطلح يشـ ـ ـ ــير إلـ ـ ـ ــى ا صـ ـ ـ ــناف الرئيس ـ ـ ـ ــية
الســتعماالت ا ارضــي فــي الحيــازات الزراعيــة،

و ةـ ـ ـ ـراض التص ـ ـ ــنيف ،ي ـ ـ ــتم مس ـ ـ ــح المس ـ ـ ــاحة
ارجماليـ ــة لـ ــلرض ،لتحديـ ــد صـ ــنفها .وتشـ ــمل

ا ارضــي الزراعيــة :ا ارضــي التــي تقــام عليهــا
ا بنية الزراعية المتنـاثرة ،والحظـائر وملحقاتهـا،

وا ارضـ ــي ةيـ ــر المزروعـ ــة بشـ ــكل دائـ ــم ،مثـ ــل
الرق ـ ــع ةيـ ـ ــر المزروع ـ ــة ،والمم ـ ـ ـرات الزراعيـ ـ ــة،

Land Use Terms
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

It refers to the major classes of land
use on agricultural holdings. For
نظام تصنيف استعماالت ا راضي
classification the "gross area" is
for
each
class.
 surveyedالفلسطينية ،تشرين ثاني /نوفمبر1000 ،
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).

PCBS, Palestinian Land Use
Classification System, November, 2000

والقنوات والبروزات وا كتاف.
استعماالت 1035401
ا راضي

Built-up Land

مصـ ــطلح يش ـ ــير إل ـ ــى ا ارضـ ــي المق ـ ــام عليه ـ ــا
بيــوت ،وطــرق ،ومنــاجم ،ومحــاجر ،وةيرهــا مــن

الم ارفـ ـ ــق بمـ ـ ــا فـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ المسـ ـ ــاحات الخاصـ ـ ــة

با نشطة البشرية .ويشمل أيضا أنوا محدودة

مـ ــن ا ارضـ ــي المكشـ ــوفة (ةيـ ــر المقـ ــام عليهـ ــا

أبنيـ ــة) ،والمرتبطـ ــة بشـ ــكل كبيـ ــر مـ ــع ا نشـ ــطة
الســابقة كمكبــات النفايــات ،ا ارضــي المهجــورة

ف ـ ـ ـ ــي المن ـ ـ ـ ــاطق المأهول ـ ـ ـ ــة ،وأم ـ ـ ـ ــاكن الخ ـ ـ ـ ــردة
والمنتزهـات البلديــة والحــدائق وةيرهــا .ويســتثنى

مــن ذلـ ا ارضــي المشــغولة بالمبــاني الزراعيــة

المبعثرة والحظائر وملحقاتها ،ويشمل هـذا النـو

ا راضي التابعة للقرى المغلقة وا ماكن الريفيـة

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

It is the land under houses, roads,
mines and quarries and any other
نظام تصنيف استعماالت ا راضي
facilities, including their auxiliary
 spaces, deliberately installed for theالفلسطينية ،تشرين ثاني /نوفمبر1000 ،
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.

PCBS, Palestinian Land Use
Classification System, November, 2000

المشابهة.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

430

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

20

استعماالت  1035401ا راضي المبنية في

20

أراضي المحاصيل

Land Under
Permanent Crops

20

استعماالت  1035401أراضي المحاصيل

Land Under
Temporary Crops

20

Confiscated and
استعماالت  2035105ا راضي المصادرة
Military Closed Area
ال ي ــتم اس ــتغاللها بس ــبب ص ــدور أم ــر عس ــكري
أو المغلقة عسكريا
ا راضي

المواقع االستعمارية

ا راضي

Built –Up land in
Occupation Sites

ه ـ ــي المس ـ ــاحات الت ـ ــي تش ـ ــمل من ـ ــاطق البن ـ ــاء،

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.

مص ـ ــطلح يشـ ـ ــير إل ـ ــى ا ارضـ ـ ــي المسـ ـ ــتغلة أو

This signifies land used for crops
occupying it for long periods of
نظام تصنيف استعماالت ا راضي
time and which do not have to be
 planted for several years after eachالفلسطينية ،تشرين ثاني /نوفمبر1000 ،
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.

هي كل ا راضي المسـتخدمة لز ارعـة محاصـيل

 It’s includes all land used for cropsالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
of less than one-year growing cycle,
نظام تصنيف استعماالت ا راضي
which must be newly sown or
 planted for further production afterالفلسطينية ،تشرين ثاني /نوفمبر1000 ،
the harvest.

ومرافق الخدمات ،والحدائق العامة ،والمساحات

المكشوفة ،والطرق ،ومناطق التجريف التـي تـتم

عليهــا أعمــال البنــاء فــي المواقــع االســتعمارية ،

وال تعنـ ــي ا ارضـ ــي المخصصـ ــة للبنـ ــاء حسـ ــب
المخطـط الهيكلــي للموقـع المحتــل ،أو ا ارضــي

التي صودرت لضمها للموقع المحتل.
استعماالت 1035403

الدائمة

ا راضي

المزروعــة لفت ـرة زمنيــة طويلــة ،والتــي لــيس مــن

الضــرورة أن تــتم زراعتهــا لعــدة ســنوات بعــد كــل
حصــاد ،ويشــمل هــذا النــو ا رض المزروع ــة

بالش ـ ـ ــجيرات الت ـ ـ ــي تنب ـ ـ ــت ا زه ـ ـ ــار كـ ـ ـ ــالورود،

والياس ــمين ،وك ــذل المش ــاتل (باس ــتثناء أش ــجار
الغاب ـ ــات التـ ـ ــي تص ـ ــنف تحـ ـ ــت بن ـ ــد "الغابـ ـ ــات"

وةيرها من ا شجار التي نستفيد من أخشابها)،
ويستثنى من ذل المروج والمراعي الدائمة.

المصقتة

ا راضي

تقــل دورة نموه ــا عــن س ــنة واحــدة .والت ــي يج ــب
إعــادة بــذرها أو زراعتهــا رنتــاج محصــول آخــر

بعد الحصد.
هي تل ا راضي الخاصة بالفلسطينيين ،والتي

إسرائيلي بمصادرتها ،أو بـارعالن عنهـا منطقـة

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1000

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

Land that belongs to Palestinians
and could not be cultivated because
it was confiscated or closed by
military law.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1001

PCBS, 2000

PCBS, Palestinian Land Use
Classification System, November, 2000

PCBS, Palestinian Land Use
Classification System, November, 2000

PCBS, 2002

عسكرية مغلقة على الفلسطينيين.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

434

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

20

استعماالت  1035402االنتشار الجغرافي

20

استعماالت  1035401البصرة االستعمارية

للضفة الغربية

ا راضي

Geographical
Dispersion of the
West Bank

تقسم الضفة الغربية بموجب هـذا التصـنيف إلـى

أرب ـ ـ ــع من ـ ـ ــاطق :القط ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـرقي ،والقط ـ ـ ــا

الجبلي ،وقطا التالل الغربية والقدس الكبرى.

ولكـ ـ ــل منطقـ ـ ــة خ ـ ـ ـواج متشـ ـ ــابهة مـ ـ ــن حيـ ـ ــت
الطوبوةرافي ـ ــا ،ومـ ـ ــدى القـ ـ ــرب مـ ـ ــن التجمعـ ـ ــات
الفلس ــطينية ،والط ــرق الرئيس ــية ،والبني ــة التحتي ــة

االقتصـ ــادية ،والتركيبـ ـ ـة الس ـ ــكانية ،والبع ـ ــد ع ـ ــن
الخط ا خضر ،وخواج أخرى متشابهة.

Outpost

ا راضي

هــو بنــاء مــدني أو شــبه عســكري ،لــم يــتم إق ـرار
إنشائه من قبل السـلطات ارسـرائيلية ،وةالبـا مـا

يـ ــتم ارق ـ ـرار فيمـ ــا بعـ ــد ،وذل ـ ـ باختيـ ــار توقيـ ــت
سياسي مناسب .ومـن هـذا التعريـف يتضـح أن
البــصرة االســتعمارية قــد تتحــول إلــى مســتعمرة أو

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.
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.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1001

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1001

PCBS, 2002

PCBS, 2002

معسكر.
20

استعماالت 1035400

الطريق الزراعي

20

استعماالت 1035409

الطريق المدخل

20

استعماالت 1035440

قطا التالل

ا راضي

ا راضي

الغربية للضفة
الغربية

استعماالت 1035444
ا راضي

رمز

الموضوع

الموضوع

ويسـ ـ ـ ــتخدم ة ـ ـ ـ ـراض زراعيـ ـ ـ ــة ،مثـ ـ ـ ــل تسـ ـ ـ ــهيل
عمليات استصالت ا راضي وربطها مع القرى.

ا راضي

20

Agricultural Road

ه ـ ــو الطري ـ ــق ال ـ ــذي يك ـ ــون ترابي ـ ــا ف ـ ــي الع ـ ــادة،

رمز

المصطلح

القطا الجبلي
للضفة الغربية

اسم المصطلح
بالعربية

Access Road

هو الطريـق الـذي يوصـل مـا بـين طريـق رئيسـي

(أو طريق إقليمي) ونقطة معينة داخل التجمع.
The Western Hills
Strip of the West
Bank

The Mountain Strip
of the West Bank

يتضـ ـ ــمن المنحـ ـ ــدرات الغربيـ ـ ــة لجبـ ـ ــال الضـ ـ ــفة
الغربية ،ويمتد ةربا حتى الخط ا خضر.

It is a road leading from a main or
regional road to a certain point
within a locality.
Includes the western slopes of the
mountain range, and extends to the
Green Line to the west.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1001

يتضمن المنطقة الواقعة على قمـة جبـال الضـفة

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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الغربيــة أو حولهــا ،وتعــرف هــذه المنطقــة بخــط

توزيع المياه أو منطقة قمم الجبال.

اسم المصطلح باإلنجليزية

It is usually unpaved road, and used
for agricultural purposes, e.g.
facilitating land reclamation and
connecting villages with each other.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1000
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PCBS, 2000

PCBS,2004

"بيتسيلم" قضم ا راضي ،سياسة اسرائيل

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

"بيتسيلم" قضم ا راضي ،سياسة اسرائيل

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

االستيطانية في الضفة الغربية ،القدس،
آيار 8008

االستيطانية في الضفة الغربية ،القدس،
آيار 8008

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

20

استعماالت 1035441

20

استعماالت  1035443قطا القدس الكبرى Greater Jerusalem
Strip
ا راضي

20

استعماالت 1035441

كيبوتس

20

استعماالت 1035445

المجلس ارقليمي

20

استعماالت 1035442

مجلس يشع

ا راضي

القطا الشرقي
للضفة الغربية

The Eastern Strip of
the West Bank

يتضـ ــمن منطقـ ــة وادي ا ردن وش ـ ـواطئ البحـ ــر
المي ــت (خ ــارج الخـ ــط ا خض ــر) ،إض ــافة إلـ ــى
المنحــدرات الش ـرقية لجبــال الضــفة الغربيــة التــي

تشطرها طوليا من الشمال إلى الجنوب.

تمتـ ــد هـ ــذه المنطقـ ــة ضـ ــمن مـ ــدى واسـ ــع حـ ــول
القــدس الغربيــة ،وب ــالرةم مــن وق ــو معظــم ه ــذا

القط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
– بــالمعنى الجغ ارفــي البحــت  -ضــمن القطــا

الجبلــي ،إال انــه يمتل ـ خصــائج فريــدة تحتــاج

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.
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.

"بيتسيلم" قضم ا راضي ،سياسة اسرائيل
االستيطانية في الضفة الغربية ،القدس،
آيار 8008
"بيتسيلم" قضم ا راضي ،سياسة اسرائيل
االستيطانية في الضفة الغربية ،القدس،
آيار 8008

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

إلى معالجة مستقلة.
ا راضي

Kibbutz

ه ـ ـ ــي مس ـ ـ ــتعمرة ريفي ـ ـ ــة يك ـ ـ ــون فيه ـ ـ ــا ارنت ـ ـ ــاج،

It’s collective rural settlement with
cooperative production, marketing,
and consumption.

هو سلطة إدارية تشمل عدة مستعمرات.

Its an administrative authority
representing
a
number
of
settlements.

هو مجلس يمثل المستعمرين في الضفة الغربية

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.
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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

والتسويق ،واالستهال مشتر (تعاوني).

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان

والمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
 2القدس.

ا راضي

Regional Council

Yesha Council

باسـتثناء ذلـ الجــزء مـن محافظــة القـدس والــذي

ا راضي

ض ـ ــمته إسـ ـ ـرائيل عن ـ ــوة بعي ـ ــد احتالله ـ ــا للض ـ ــفة
الغربية في عام  .7711يتبع مجلس يشـع عـدة
سلطات تسمى مجالس إقليمية.

20

استعماالت  1035441المحميات الطبيعية

Natural Reserves

ا راضي

هــي مســاحة مــن ا رض أو الميــاه الســاحلية أو
الداخلي ــة تتمي ــز بوج ــود كائن ــات حي ــة نباتي ــة أو

حيوانيــة بريــة أو بحريــة أو ظ ـواهر طبيعيــة ذات
قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ،يتم
حصــرها وعزلهــا لغــرض حمايتهــا مــن التــأثيرات

والعوامل الخارجية وخاصة ارنسان.
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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"بيتسيلم" قضم ا راضي ،سياسة اسرائيل
االستيطانية في الضفة الغربية ،القدس،
آيار 8008
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1001

االمم المتحدة ،معجم مصطلحات

االحصاءات البيئية ،نيويور ،7771 ،

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem
(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002
PCBS, 2002

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997 series F, NO. 67

السلسلة واو ،العدد 11

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

20

Land Under
استعماالت  1035448المراعي والمروج
Permanent Pastures
الدائمة (بور دائم)
ا راضي
and Meadows

20

المستعمرة

يقصــد بهــا ا ارضــي المســتغلة بشــكل دائ ــم (أي

لم ـ ـ ــدة  2س ـ ـ ــنوات ف ـ ـ ــأكثر) لز ارع ـ ـ ــة محاص ـ ـ ــيل
ا ع ــالف العشـ ــبية .وينبغـ ــي تصـ ــنيف المـ ــروج
الدائم ـ ـ ــة والم ارع ـ ـ ــي الت ـ ـ ــي تنم ـ ـ ــو به ـ ـ ــا أش ـ ـ ــجار
وشجيرات تحت هـذا البنـد فقـط إذا كانـت ز ارعـة

أعشـ ــاب ا عـ ــالف تشـ ــكل أه ـ ـم االسـ ــتخدامات.

ومـ ــن الممكـ ــن اتخـ ــاذ إج ـ ـراءات لزيـ ــادة إنتاجيـ ــة

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

This means land used permanently
(i.e., for five years or more) for
نظام تصنيف استعماالت ا راضي
herbaceous
forage
crops.
 Permanent meadows and pasturesالفلسطينية ،تشرين ثاني /نوفمبر1000 ،
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.

PCBS, Palestinian Land Use
Classification System, November, 2000

وخصوبة ا رض (من خالل استخدام ا سمدة،
وقج العشب أو الرعي المنظم).
استعماالت 1035449

A Settlement

ا راضي

ه ـ ــي مس ـ ــتعمرة معت ـ ــرف به ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل س ـ ــلطة
االحـ ـ ــتالل ارس ـ ـ ـرائيلي ،بحيـ ـ ــت تنطبـ ـ ــق عليهـ ـ ــا

ش ـ ــروط "التجم ـ ــع" ،ويع ـ ــرف مكت ـ ــب ارحص ـ ــاء
المركـ ـ ـ ــزي ارس ـ ـ ـ ـرائيلي التجمـ ـ ـ ــع عل ـ ـ ـ ـى النحـ ـ ـ ــو

التالي:مكان مأهول بشكل دائم ،ضمن المعايير
التالية .7:ةالبا ما يسكنه  80شخج أو أكثـر

 .8لـ ـ ــه إدارة ذاتيـ ـ ــة

 .2لـ ـ ــيس مشـ ـ ــموال مـ ـ ــع

الح ـ ــدود الرس ـ ــمية لتجم ـ ــع آخ ـ ــر .2 .ت ـ ــم إقـ ـ ـرار

تأسيســه رســميا .يضــاف إلــى ذل ـ المســتعمرات
وا حيـاء اليهوديــة الموجـودة فــي القـدس (منطقــة

.)J1
20

استعماالت 1035420
ا راضي

مستعمرة إقامة
منتظمة

Institutional
Settlement

هــي مصسســة لهــا صــفات التجمــع الســكاني ،وال
تق ــع ض ــمن الح ــدود ارداري ــة المنتظم ــة لتجم ــع

آخر.

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،

A settlement, which is considered
by the Israeli occupation as legal
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
settlement and meets locality
 conditions. The Israeli Centralوالمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
Bureau of Statistics defines a
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
locality as follows: An inhabited
 2القدس.
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).
مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،

It’s an institution, which has the
characteristics of a settlement but is
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
not within the administrative
 boundaries of another settlement.والمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
 2القدس.

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة العربية

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

المصدر باللغة اإلنجليزية

20

استعماالت  1035421المستعمرة الحضرية

Urban Settlement

ا راضي

هــي مســتعمرة يبلــغ عــدد ســكانها  8000نســمة
أو أكث ـ ــر ،أو أي مس ـ ــتعمرة تق ـ ــع داخ ـ ــل ح ـ ــدود

منطق ــة الق ــدس ( )J1بغ ــض النظ ــر ع ــن ع ــدد

السكان فيها.
20

استعماالت 1035422

المستعمرة الريفية

20

استعماالت 1035423

مستعمرة جماعية

ا راضي

Rural Settlement

ه ـ ــي مس ـ ــتعمرة يق ـ ــل ع ـ ــدد الس ـ ــكان فيه ـ ــا ع ـ ــن

 8000نسـ ـ ـ ــمة ،ويشـ ـ ـ ــمل ذل ـ ـ ـ ـ المسـ ـ ـ ــتعمرات
الزراعيــة .ويســتثنى مــن ذل ـ المســتعمرات التــي

يقــل عــدد ســكانها عــن  8000نســمة والتــي تقــع
داخـ ـ ــل حـ ـ ــدود منطقـ ـ ــة القـ ـ ــدس ( )J1حيـ ـ ــت

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،

It’s a settlement has 2000 or more
inhabitants, beside those settlements
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
located inside Jerusalem area (J1),
classified
as
urban
 whichوالمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
settlements regardless the number
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
of population.
 2القدس.
مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،

It’s a settlement has less than 2,000
inhabitants,
also
includes
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
agricultural localities. excluding
 settlements located inside Jerusalemوالمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
area (J1), which classified as urban
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
settlements regardless the number
 2القدس.
of population.

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem
Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

تصنف على أنها مستعمرات حضرية.
ا راضي

Communal
Settlement

هــي مســتعمرة يــتم إدارتهــا بصــفة هيئــة تعاونيــة،
وال يملـ ـ س ــكانها الح ــق ف ــي ز ارع ــة ا ارض ــي،

ويـتم تحديــد مـدى النشــاطات التعاونيـة (ارنتــاج،
واالس ــتهال  ،والنش ــاطات البلدي ــة واالجتماعي ــة)
من قبل السكان.

20

استعماالت  1035424مستعمرة ريفية أخرى

Other Rural
Settlement

استعماالت  1035425معدل االرتفا عن

Average altitude
)(Meters

ا راضي

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،

It’s a settlement organized as a
cooperative association, which has
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
no right to farmland and its
 members determine the extents ofوالمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
its cooperative activities concerning
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
production,
consumption,
 2القدس.
municipal, and social activities.

هي المستعمرة التـي يقـل عـدد السـكان فيهـا عـن

It’s a settlement has less than 2,000
inhabitants and not found in any
type of the settlements above.

ه ــو مع ــدل االرتف ــا ع ــن س ــطح البح ــر ،مقاس ــا

It’s the average height of land above
the level of the sea in relation to
main population center.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

 8000نسـمة ،وةيـر مـذكورة فـي أي مـن أنـوا
المستعمرات أعاله.

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان

والمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
 2القدس.

20

سطح البحر

ا راضي

(با متار)

نسبة إلى موقع التمركز الرئيسي للسكان.

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان

والمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
 2القدس.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem
Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem
Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

المصدر باللغة اإلنجليزية

20

استعماالت 1035426

موشاف

20

استعماالت 1035427

موشاف جماعي

ا راضي

هـ ــي مسـ ــتعمرة ريفيـ ــة يـ ــتم إدارتهـ ــا بصـ ــفة هيئـ ــة

Moshav

تعاونيـ ـ ــة ،ويمل ـ ـ ـ سـ ـ ــكانها الحـ ـ ــق فـ ـ ــي ز ارعـ ـ ــة
ا ارضـ ـ ـ ـ ــي المصـ ـ ـ ـ ــنفة مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل إدارة أرض
إس ـرائيل ،عل ــى أنه ــا أ ارضــي زراعي ــة .ويتك ــون
هــذا النــو مــن المســتعمرات مــن مجموعــة أســر،

كــل منهــا تمثــل وحــدة مســتقلة اقتصــاديا .ويــدار

جزء من ارنتاج مـن قبـل الهيئـة التعاونيـة ،ويـتم

تحديد هذا الجزء من قبل السكان.
Collective Moshav

ا راضي

هي مستعمرة ريفية يكون فيها ارنتـاج والتسـويق
مشتر (تعاوني) ،واالستهال خاج.

مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،

It’s a rural settlement organized as a
cooperative association, which has
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
the right to agricultural farmland (as
 defined by the Israel Landsوالمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
Administration). These settlements
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
consist of family units, each of
 2القدس.
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.
It’s a collective rural settlement
مكتب ارحصاء المركزي ارسرائيلي،
where production and marketing are
 .7772سلسلة تقارير تعداد السكان
cooperative and consumption is
 private.والمساكن :قائمة التجمعات – الخصائج
الجغرافية والسكان  ،7772-7722نشرة
 2القدس.

20

استعماالت  1035428الموقع االستعماري

Occupation Site

ا راضي

ه ـ ـ ـ ـ ــو موق ـ ـ ـ ـ ــع يش ـ ـ ـ ـ ــمل المس ـ ـ ـ ـ ــتعمرات والب ـ ـ ـ ـ ــصر

It’s a site include Settlements,
outposts, military settlements, semimilitary settlements, agricultural
settlements, and industrial areas.
However, the concept does not
include Israeli army bases.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

االس ـ ـ ــتعمارية والمس ـ ـ ــتعمرات العس ـ ـ ــكرية وش ـ ـ ــبه
العسـ ـ ــكرية والمسـ ـ ــتعمرات الزراعيـ ـ ــة والمنـ ـ ــاطق

الصـ ـ ـ ـ ــناعية ،وال يشـ ـ ـ ـ ــمل معسـ ـ ـ ـ ــكرات الجـ ـ ـ ـ ــيت

ارسرائيلي.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

مصطلحات الزراعة

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز الموضوع1040 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
1001

المصدر باللغة العربية

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem
PCBS, 2002
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Agriculture Terms
432

10

الزراعة

1010400

ا بار االرتوازية

10

الزراعة

1010404

آبار جمع مياه

10

الزراعة

 1010401أجرة عصر الزيتون

10

الزراعة

Artesian Wells

هــي تل ـ ا بــار التــي يــتم حفرهــا للوصــول إلــى

المي ــاه الجوفيـ ــة ،مـ ــن أجـ ــل ضـ ــخها واسـ ــتغاللها
كمصدر من مصادر الميـاه للةـراض المتعـددة

dug to reach
pumped and
of water for
drinking or

من ري أو شرب.
ا مطار

Rain Water
Harvesting Cisterns

Pressing Fees

(الرد)

Those wells are being
the ground water, for
exploited as a source
multiple purposes of
irrigation.

ه ــي ا ب ــار الت ــي ي ــتم حفره ــا وتبطينه ــا بغ ــرض

Wells are being dug and lined the
purpose of collecting and storing
rainwater them.

ه ــي مق ــدار م ــا تحص ــل علي ــه المعصـ ـرة نظي ــر

The payment paid by clients for
pressing the olives. It is either in
cash or in kind as a fixed proportion
of extracted oils.

تجميع وتخزين مياه ا مطار فيها.

عمليـ ــة الـ ــدرس للزيتـ ــون ،أو هـ ــي النسـ ــبة التـ ــي

تحصـ ــل عليهـ ــا مـ ــن ارنتـ ــاج الكلـ ــي مـ ــن زيـ ــت

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378
منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378
PCBS, 1995

الزيتون سواء كان مقد ار بالزيت أو النقد.

 1010403ا راضي المزروعة  Cultivated Woodlandوه ــي عب ــارة ع ــن ا ارض ــي المس ــتخدمة بش ــكل
دائ ـ ــم (لم ـ ــدة خم ـ ــس س ـ ــنوات ف ـ ــأكثر) للش ـ ــجار

با شجار الحرجية

الحرجيــة .وتعتبــر الم ارعــي الدائمــة والتــي ينمــو

فيهــا أشــجار أو شــجيرات ،ضــمن هــذا الصــنف

فقط إذا ما كانت أشجار الغابات الموجـودة هـي
االس ـ ـ ــتعمال ا ه ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي المنطق ـ ـ ــة .وتس ـ ـ ــتخدم
ة ـراض بيئيــة ولمنــع انج ـراف التربــة وتحســين

خواصـ ــها أو كمص ـ ــدات ريـ ــات .وم ـ ــن ا مثل ـ ــة

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

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

عل ــى ا ش ــجار الص ــنوبر ،والسـ ـريس ،والكيني ــا،

والبلوط ،والسرو ،والخروب.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

 1010401ا راضي المزروعة
تحت الغطاء

الحمائي (زراعة

Cropped Land
Under Protective
Cover

محمية)

هـ ــي الز ارعـ ــات تحـ ــت ارنشـ ــاءات الدائمـ ــة مـ ــع

سـ ــقف مـ ــن الزجـ ــاج ،البالسـ ــتي أو ةيرهـ ــا مـ ــن
المواد التي تستخدم ةراض حماية المحاصـيل

ضـ ـ ــد ا ح ـ ـ ـوال الجويـ ـ ــة وا فـ ـ ــات وا مـ ـ ـ ـراض،

ويمكن أن تستخدم مثـل هـذه ارنشـاءات لز ارعـة

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.

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
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محاصـ ـ ــيل مصقتـ ـ ــة أو دائمـ ـ ــة .وهـ ـ ــذه المنشـ ـ ــات
معروفــة باســم البيــوت الزجاجيــة .أمــا الحماي ــة

قص ــيرة ا جـ ــل ،مث ــل البالسـ ــتي للحماي ــة ضـ ــد
الص ـ ــقيع ،والش ـ ــبا للوقاي ـ ــة م ـ ــن الحش ـ ـ ـرات أو
الحيوانات ا خرى ،والمشاتل ال ينبغي أن تـدرج

ضمن الزراعة المحمية.
10

الزراعة

1010405

أرض مزروعة

10

الزراعة

1010402

ارض الزراعة

بالمحاصيل الدائمة

Area under
Permanent Crops

وه ــي مس ــاحة م ــن ا رض مزروع ــة بمحاص ــيل

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 (intercropped).

كل ا راضي المستخدمة لز ارعـة محاصـيل تقـل

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.

دائمــة ال تحتــاج رعــادة زراعتهــا بعــد كــل موســم

قطــاف مثــل ا شــجار المثمـرة والتــي تعمــر لعــدة
ســنوات .ومثـال ذل ـ أشــجار الزيتــون ،وأشــجار
اللوزيات…ال .

المصقتة المكشوفة

Land Under
Temporary Crops

والمحمية

دورة نموها عن سنة واحـدة .والتـي يجـب إعـادة

ب ــذرها أو زراعته ــا رنت ــاج محص ــول آخ ــر بعـ ــد
الحصاد ويمكـن أن تكـون هـذه الز ارعـة مكشـوفة

نظام تصنيف اللجنة االقتصادية

ا وروبية ،8002 ،بتصرف الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

نظام تصنيف اللجنة االقتصادية

ا وروبية ،8002 ،بتصرف الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

Economic Commission classification
System for Europe (ECE), 2005,
Adapted from PCBS

Economic Commission classification
System for Europe (ECE), 2005,
Adapted from PCBS

أو مغط ـ ـ ـ ــاة بغط ـ ـ ـ ــاء واق ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن الزج ـ ـ ـ ــاج أو
البالسـ ـ ــتي أو أي مـ ـ ــادة أخـ ـ ــرى وذل ـ ـ ـ بهـ ـ ــدف
حمايــة النباتــات مــن العوامــل الخارجيــة .ومثــال

ذل ـ ـ ـ ـ ـ ز ارعـ ـ ـ ـ ــة الخض ـ ـ ـ ـ ـ اروات تحـ ـ ـ ـ ــت البيـ ـ ـ ـ ــوت
البالسـ ـ ــتيكية أو ا نفـ ـ ــاق ،وز ارعـ ـ ــة المحاصـ ـ ــيل
الحقلية.
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 2040101أرض المحاصيل

10

الزراعة

10

الزراعة

2040108

10

الزراعة

 1010409أسلوب إدارة الحيازة  Management Methodوهــي ا س ــلوب الــذي ي ــتم مــن خالل ــه ارشـ ـراف
of the Agricultural
اليومي على الحيازة الزراعية بمـا يشـمل العمـال
Holding
والــري والتســميد ،وةيرهــا مــن ا مــور وقــد يكــون

10

الزراعة

المحمية

Area of Protected
Crops

وهــي ا رض المغطــاة بغطــاء واقــي مــن الزجــاج

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.
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
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.

ه ــي ام ــا مـ ـواد معدني ــة او عض ــوية طبيعيـ ــة او

االقـل مــن مـزيب مــن المغـذيات الرئيســية الــثالت
)(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

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

أو البالســتي أو أي ــة م ــادة أخــرى وذلـ ـ به ــدف

زي ــادة إنتاجي ــة النبات ــات وحمايته ــا م ــن العوام ــل
الخارجية وتقلباتها.

إزالة القرون

Dehorn

عملية يتم فيها إزالة القـرون بهـدف تقليـل الحيـز
لكــل حي ـوان س ـواء فــي الحظــائر أو أثنــاء النقــل،

وتقلي ــل ح ــدوت الحـ ـوادت ب ــين الحيوان ــات وب ــين

الحيوانــات وارنس ــان .وت ــتم ا ازلــة الق ــرون بع ــد
الوالدة بعدة أيام حتى ال تنمو

بواســطة الحــائز نفســه ،أو مــدير بــاجر ،أو أحــد
أفراد ا سرة

1010440

ا سمدة

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

Fertilizer

مصــنعة وتســتخدم علــى كــل مــن التربــة ،و ميــاه
الري او وسيط الزراعة المائيـة ،المـداد النباتـات

ب ـ ـ ــالمواد الغذائي ـ ـ ــة او لتعزي ـ ـ ــز نم ـ ـ ــو النبات ـ ـ ــات.

ومص ــطلح اس ــمدة ينطب ــق ع ــادة عل ــى مص ــادر
المغذيات النباتية والتـي تحتـوي علـى  %2علـى

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010441

أسمدة عضوية

Organic Fertilizers

هي االسمدة التي تم تجهيزها من المواد النباتيـة

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.

10

الزراعة

1010442

أسمدة كيماوية

 Chemical Fertilizerالمـ ـ ـواد الت ـ ــي ي ـ ــتم تحض ـ ــيرها م ـ ــن المـ ـ ـواد ةي ـ ــر

10

الزراعة

1010443

أشجار دون سن

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.
Non-bearing means not yet bearing
(young plants) but also not anymore
bearing (old and damaged plants).

10

الزراعة

1010444

ا صول النباتية

او الحيوانيـ ـ ـ ـ ــة المعالجـ ـ ـ ـ ــة و/أو الم ـ ـ ـ ـ ـواد ةيـ ـ ـ ـ ــر

المعالجــة (مثــل الجبــر ،الصــخر او الفوســفات)

وتحت ـ ــوي عل ـ ــى أق ـ ــل م ـ ــن  %2م ـ ــن المغ ـ ــذيات
النباتيــة مجتمعــة.

وتشــمل االســمدة العضــوية

ذات االصـ ــل الحي ـ ـواني مثـ ــل مسـ ــحوق العظـ ــام

والسم والجلود والدم.
العضـ ـ ــوية وي ـ ـ ــتم انتاجهـ ـ ــا م ـ ـ ــن خـ ـ ــالل عملي ـ ـ ــة
التصنيع وهذا يشمل التخصيب االلـي والسـحق
البس ــيط او التحوي ــل الكيمي ــائي لوح ــدة او اكث ــر

من المواد الخام .وتحتوي علـى عناصـر ةذائيـة
أساسية لنمو النبات ،وتشمل ا سـمدة ا زوتيـة،

وا س ـ ـ ـ ــمدة الفوس ـ ـ ـ ــفاتية ،وا س ـ ـ ـ ــمدة البوتاس ـ ـ ـ ــية
وا سمدة الممزوجة والمركبة.
ارنتاج (ةير مثمرة)

Unbearing trees
horticulture

ـار
محاصـ ـ ــيل شـ ـ ــجرية مسـ ـ ــتديمة ال تحمـ ـ ــل ثمـ ـ ـ ا
بالفعل أو ةير منتجة بصورة أخرى بسبب عـدم

بلوةها عمر ارنتاج.
Improved Asset

المحسنة

ه ــي أص ــول النبات ــات الت ــي ج ــرى له ــا عملي ــات

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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

تحسـ ــين و ارثـ ــي عـ ــن طريـ ــق التهجـ ــين أو ةي ـ ـره
رنتــاج أصــول لهــا صــفات وراثيــة مرةوبــة كــان

تكـ ــون مقاومـ ــة للم ـ ـراض أو مبك ـ ـرة ارنتـ ــاج أو
ةزيرة ارنتاج للمحاصيل الحقليـة والخضـ اروات،

وتشـ ــمل ا صـ ــول البـ ــذور وا شـ ــتال وا بصـ ــال
والدرنات.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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10

الزراعة

1010445

ا الت والمعدات

Machinery and
Equipment

10

الزراعة

1010446

ا مراض الوبائية

Epidemiological
Diseases

10

الزراعة

1010447

أمهات الدجاج

10

الزراعة

 1010418إنات الحبت الالحم

الزراعية

تغط ـ ـ ـ ـ ــي جمي ـ ـ ـ ـ ــع ا الت والمعـ ـ ـ ـ ـ ــدات وا دوات

المسـ ــتخدمة كمـ ــدخالت فـ ــي ارنتـ ــاج الز ارعـ ــي،

وه ـ ــذا يش ـ ــمل ك ـ ــل ش ـ ــيء م ـ ــن ا دوات اليدوي ـ ــة
البســيطة مثــل الفــأس إلــى ا الت المعقــدة مثــل
الحصادات.

وهــي تعنــي الزيــادة الفجائيــة ةيــر المتوقعــه لعــدد
الح ـ ـ ـ ــاالت المص ـ ـ ـ ــابة بم ـ ـ ـ ــرض مع ـ ـ ـ ــين ،وه ـ ـ ـ ــذه
ا مـ ـ ـراض ت ـ ــم إدراجه ـ ــا ل ـ ــدى منظم ـ ــة ا وبئ ـ ــة
العالمية على أنها أمراض وبائية ومنها :الحمى
المالطيــة ،والحمــى القالعيــة ،والحمــى الفحميــة،

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.
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, footand-mouth disease, anthrax, bird
flu, newcastle, pox, etc.
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وأنفلون از الطيور ،والنيوكسل ،والجدري وةيرها.
Mothers of Broilers

هــو الــدجاج الــذي يربــى رنتــاج بــيض مخصــب

It is Refers to the chicks kept to
produce fertilized eggs for hatching
and producing broiler chicks.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

Turkey Females

وهــي إنــات الحــبت الالحــم والتــي تربــى رنتــاج

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.
Value of goods and services
produced by the olive presses in a
certain period of time including
own-account goods and services.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

لتفريخه في المفرخات رنتاج الصوج الالحم

الالحم

اللحـ ــوم البيضـ ــاء فـ ــي مـ ــدة تت ـ ـراوت مـ ــن -770

 772يوم وعدد الدورات في السنة دورتين فقط.
10

الزراعة

1010419

إنتاج وعمل

10

الزراعة

1010410

ا نفاق الفرنسية

Gross Outputs

المعصرة

عبــارة عــن قيمــة الســلع والخــدمات التــي تنتجهــا
المعص ـرة خــالل فت ـرة زمنيــة معينــة ويشــمل ذل ـ

السلع والخدمات المنتجة لالستخدام الذاتي.
French Tunnels

(العالية)

هــي عبــارة عــن أق ـواس مــن المواســير الحديديــة
قطرها  2-7انت ومرفو عليها بالستي علوي

والمسافة بين ا قواس  2م تقريبـا طوليـا ،تشـكل

نفق ـ ـ ـ ــا عرضـ ـ ـ ـ ــة  70-1م وطولـ ـ ـ ـ ــه  20-20م

وارتفـ ـ ـ ـ ــا النفـ ـ ـ ـ ــق ح ـ ـ ـ ـ ـوالي  8-7.2م ويمكـ ـ ـ ـ ــن
استخدام المنخل لحماية ا شتال من الحشـرات.

وي ـ ــزر في ـ ــه ع ـ ــادة الباذنج ـ ــان والفلف ـ ــل والخي ـ ــار

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 610 meters in width, 30-50 meters in
length, and 1.5-2 meters in height.
These tunnels are mainly cultivated
with eggplant, pepper, cucumber,
tomato, and kidney beans.

و ازرة الزراعة8070 ،

و ازرة الزراعة8070 ،
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والبندورة والفاصولياء.
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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التعريف بالعربية
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10

الزراعة

 1010424ا نفاق المنخفضة

10

الزراعة

 1010421بور مصقت (ا رض

10

الزراعة

1010413

10

الزراعة

 1010411البيوت البالستيكية

Surface Tunnels

(ا رضية)

ه ــي عب ــارة ع ــن أنف ــاق مكون ــة م ــن بالس ــتي أو

شات علوي موضـو علـى أقـواس مـن ا سـال

الحديدية ،عرضها 7.2-7م وارتفاعها 8-7.2
ســم تقريبــا وةيــر محــددة الطــول ،وتســتخدم فــي
أشهر الشتاء الباردة لتغطية الخضـار المكشـوفة

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+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

المرويـ ــة لرفـ ــع درجـ ــات الح ـ ـ اررة قلـ ــيال والحمايـ ــة
الجزئي ـ ــة م ـ ــن الص ـ ــقيع وتس ـ ــتخدم قب ـ ــل مرحل ـ ــة

ارثمار.
المراحة)

Unused and
Undeveloped
Potentially
Productive Land

ه ـ ــي مس ـ ــاحة ا رض المتروك ـ ــة لل ارح ـ ــة مصقت ـ ــا

خـ ــالل السـ ــنة الزراعيـ ــة ضـ ــمن دورة زراعيـ ــة أو

نتيجـ ــة ظـ ــروف جويـ ــة ةيـ ــر مالئمـ ــة مثـ ــل قلـ ــة
ا مط ـ ــار …الـ ـ ـ  .اواذا جمع ـ ــت البيان ـ ــات قب ـ ــل

االنتهــاء مــن البــذر أو الز ارعــة ،ينبغــي تصــنيف
المس ـ ــاحات المتروك ـ ــة لل ارح ـ ــة ،والت ـ ــي س ـ ــيجري

اســتغاللها رنتــاج المحاصــيل بعــد ذل ـ مباش ـرة،

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.
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وفقــا للمحاصــيل التــي يجـري بــذرها أو زراعتهــا،
وال تصنف كأرض متروكة للراحة.

بئر نزاز

Nazaz Hotbeds

هــي ا بــار التــي تحفــر عمــاق قليلــة وتتجمــع

فيهــا الميــاه بكميــات قليلــة وبشــكل طبيعــي عــن
طريـ ـ ــق الترشـ ـ ــيح مـ ـ ــن طبقـ ـ ــات التربـ ـ ــة القريبـ ـ ــة

Is dig wells to depths of a few pools
of water and small quantities
naturally through nomination from
soil layers that bearing of water.

الحاملة للمياه.
Greenhouses

ه ـ ــي عب ـ ــارة ع ـ ــن هياك ـ ــل حديدي ـ ــة مغط ـ ــاة م ـ ــن

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

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

السـ ــقف والجوانـ ــب بالبالسـ ــتي وتغطـ ــى أحيانـ ــا
بالشات من الجوانب الـذي يسـمح بتهويـة البيـت

عن ـ ــد رف ـ ــع البالس ـ ــتي الج ـ ــانبي وميـ ـ ـزة البي ـ ــوت
البالســتيكية أنهــا تســتخدم لز ارعــة الخضــار فــي

ةير مواسمها مثل البندورة والفاصـولياء والخيـار
للصـ ـ ــناف المحسـ ـ ــنة والمتسـ ـ ــلقة ذات ارنتـ ـ ــاج

العــالي ،وةيره ــا مــن الخضـ ـ اروات ،إضــافة إل ــى
الفراولة والعنب وأزهار القطف ونباتات الزينة.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010415

الترقيم

10

الزراعة

1010412

تصريف ارنتاج

10

الزراعة

1010411

تصويم الدواجن

10

الزراعة

1010410

التعداد الزراعي

تغطيس ا ةنام

Marking

هي عملية وضع وتثبيت عالمة أو إشارة معينة

علـ ــى الحي ـ ـوان وذل ـ ـ حتـ ــى يـ ــتم التعـ ــرف عليـ ــه
وتميي ـزه عــن بــاقي أف ـراد القطيــع ومعرفــة النســب

وتسلسـ ـ ــل الصـ ـ ــفات الوراثيـ ـ ــة ومتابعـ ـ ــة القطيـ ـ ــع

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 followup and monitor the herd

دليل تربية ا ةنام
8001
م.عبد الرحيم برهوت

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

ومراقبته.

 Product Distributionويقص ـ ــد ب ـ ــه توزي ـ ــع ارنت ـ ــاج حس ـ ــب الجه ـ ــة أو
Pattern
الطريق ـ ــة الت ـ ــي ص ـ ــرف له ـ ــا ،فق ـ ــد يك ـ ــون للبي ـ ــع
المحل ــي أو التص ــدير أو االس ــتهال ال ــذاتي أو

The ways in which the olive product
are distributed for, such as sale,
export, self consumption …etc.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

PCBS, 1998

الهدايا.

هو عملية فسيولوجية موسـمية تتمثـل بسـقوط ثـم

10

الزراعة

1010411

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.
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.
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

10

الزراعة

1010430
 Production of Swarmتقسيم خلية النحل الى اكثر من طائفـه (خليـة).
تقسيم الخاليا
Bees
حيــت يســتغل النحــالين قــدرة النحــل علــى انتــاج
( التطريد الصناعي)

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

Molting

إعــادة نمــو ال ـريت للــدواجن بعــد فت ـرة مــن انتــاج

(القلت)

البـ ــيض .وت ـ ــتم ب ـ ــالتوقف ع ـ ــن إعط ـ ــاء العل ـ ــف
للدواجن اواعادتـه تـدريجيا وفـق بـرامب مخصصـة

ل ــذل عنـ ــد انخف ــاض إنتـ ــاج الب ــيض فـ ــي نهايـ ــة

الســنة ا ولــى ،وذل ـ بهــدف زيــادة ارنتــاج مــن
البيض
 Agricultural Censusه ــو العمليـ ــة الكلي ــة لجمـ ــع وتص ــنيف ومعالجـ ــة
وتحليـ ـ ـ ـ ــل وتقيـ ـ ـ ـ ــيم ونشـ ـ ـ ـ ــر وتـ ـ ـ ـ ــوفير البيانـ ـ ـ ـ ــات
ارحصائية عن الحيـازات الزراعيـة وخصائصـها

والتطبيقــات الزراعيــة فــي فت ـرة مرجعيــة محــددة،
ولجميع الحيازات داخل حدود الدولة.
Dipping sheep and
goats

عب ــارة ع ــن تغط ــيس االةن ــام بمـ ـواد معقم ــة م ــن
أجــل الــتخلج مــن الطفيليــات وةســل الصــوف

قبـ ــل عمليـ ــة الجـ ــز ،امـ ــا التغطـ ــيس بعـ ــد الجـ ــز
فيكون لتنظيف ا ةنام وزيادة حيويتها.

ملكـ ــات جديـ ــدة لزيـ ــادة اعـ ــداد النحـ ــل وبالتـ ــالي

اجراء تقسيم طوائف النحل.
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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http://en.wikipedia.org/wiki
/Beekeeping#
Formation_of_new_colonies

المصدر باللغة اإلنجليزية

تقليم الحوافر

10

الزراعة

1010434

10

الزراعة

 1010431التلقيح االصطناعي  Artificial inseminationعملية آلية حيت يصخذ السائل المنوي من الذكر

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.

هــي عمليــة قــج الصــوف وهــي مــن العمليــات

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.

وهــو المخلفــات الصــلبة مــن ثمــار الزيتــون بعــد

The olive cake (Jeft) is the olive
solid remainder after the olive
pressing. It is considered as a
byproduct.

Trimming hooves

(االظالف)

وهـو إ ازلـة النمـوات ال ازئـدة فـي الظلـف و ذلـ

للحفـاظ علـى الحيوانـات ووقايتهـا مـن تعفـن

والتهاب ا ظالف والتهاب المفاصل والمحافظة

على حركة وسير الحيوان الطبيعيـة ويـتم التقلـيم
دوريا مرتين في السنة.

ثم يدفع مخففا أو ةير مخفف رحم ا نثى أثنـاء

فت ـ ـ ـرة الشـ ـ ــيا فـ ـ ــتلقح البويضـ ـ ــة أو البويضـ ـ ــات

ويحدت ارخصاب.
10

الزراعة

1010433

جز الصوف

Shearing wool

10

الزراعة

1010431

الجفت

Olive Cake

10

الزراعة

1010435

الحائز الزراعي

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

الموس ـ ــمية الت ـ ــي تح ـ ــدت مـ ـ ـرة ك ـ ــل ع ـ ــام وفـ ـ ــي

فلس ــطين تح ــدت قب ــل موس ــم التناس ــل الطبيع ــي

وقبل إشتداد الح اررة.

عصـ ـره ،ول ــه فوائ ــد عدي ــدة فق ــد يس ــتعمل لتولي ــد
الطاقــة كاســتخدامه فــي صــناعة الخبــز بواســطة

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
م.عبد الرحيم برهوت

دليل تربية ا ةنام
8001
م.عبد الرحيم برهوت

دليل تربية ا ةنام
8001
م.عبد الرحيم برهوت

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

PCBS, 1995

الطـ ـ ــابون وقـ ـ ــد يسـ ـ ــتخدم كسـ ـ ــماد للشـ ـ ــجار أو

كأعالف للحيوانات.

 Agricultural Holderهو شخج مدني أو شخصية اعتبارية (شـركة،

جمعيــة ،حكوميــة) يم ــارس ســيطرة إداريــة عل ــى
تشــغيل الحيــازة الزراعيــة ويتخــذ ق ـ اررات رئيســية

فيم ــا يتعل ــق باس ــتخدام المـ ـوارد المتاح ــة .وتق ــع
علــى عــاتق الحــائز مســصوليات فنيــة واقتصــادية
خاصــة بالحيــازة وقــد يتــولى جميــع المســصوليات
مباشـرة أو يوكــل مســصوليات اردارة اليوميــة إلــى

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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مدير بأجر.

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

411

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010432

حبوب اللقات

Pollen

10

الزراعة

1010431

الحظيرة

Barn

10

الزراعة

1010430

حق االنتفا

Land Tenure

10

الزراعة

1010431

حيازة البستنة

Tree Horticulture
Holding

رمز

اسم المصطلح

ه ـ ـ ــو لق ـ ـ ــات ا زه ـ ـ ــار( الب ـ ـ ــودرة الموج ـ ـ ــودة ف ـ ـ ــي
الزهور) ،هذه البودرة تعلق في الشعر الـذي فـي
جس ــم النحل ــة ويوج ــد ف ــي أرج ــل النحل ــة الخلفي ــة

جيـ ــوب تسـ ــمى سـ ــلة اللقـ ــات .تقـ ــوم النحلـ ــة فـ ــي
تجميع ما علق في جسـمها مـن هـذه البـودرة فـي

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

تل الجيوب وتأتي بها إلى الخليـة ،كمـا أن فـي

الخلية مصايد خاصة بحبوب اللقات يتجمـع بهـا
هذا ا خير ثم يستخرج من الخلية.

هـي بنــاء ز ارعـي تســتخدم للتخـزين ومكــان عمــل

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

هــي الترتيبــات أو الحقــوق التــي يســتغل الحــائز

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

مغطـى .وقــد تسـتخدم فــي بعـض ا حيــان لتربيــة
الماشـ ـ ـ ـ ــية أو لتخ ـ ـ ـ ـ ـزين المركبـ ـ ـ ـ ــات والمعـ ـ ـ ـ ــدات

الزراعيــة .وتوجــد الحظــائر ةالبــا فــي المـزار أو
في المزار القديمة المهجورة.

بمقتضاها أرض الحيازة أو يستخدمها وال تعتبـر
ا رض المـ ــصجرة إلـ ــى شـ ــخج آخـ ــر جـ ــزء مـ ــن

الحيازة وقد تكون مملوكة أو في حكم المملوكة،

أو مســتأجرة (مقابــل مبلــغ مــن المــال أو حصــة

http://en.wikipedia.org/
wiki/Barn
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مــن أمــال أو حصــة مــن ارنتــاج) أو حكوميــة

أو مستغلة وفقـا حكـام قبليـة وعشـائرية ،أو أي

شكل آخر.
الشجرية

يقصد بحيازة البستنة الشجرية وجود مساحة من
ا ارضـ ـ ــي المزروعـ ـ ــة بأشـ ـ ــجار البسـ ـ ــتنة تحـ ـ ــت

تصــرف الحــائز ،علــى أن ال تقــل تلـ المســاحة

The presence of cultivated or arable
land area for Horticultural trees
crops controlled by the holder, and
must not be less than one dunum.

عن ( )7دونم.

رمز

الموضوع

الموضوع

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

 Agricultural Holdingه ـ ــي وح ـ ــدة اقتص ـ ــادية فني ـ ــة لإلنت ـ ــاج الز ارع ـ ــي

10

الزراعة

1010410

الحيازة الزراعية

10

الزراعة

1010414

حيازة حيوانية

Animal Holding

10

الزراعة

1010411

حيازة مختلطة

Mixed Holding

رمز

اسم المصطلح

تخضــع ردارة واحــدة ،وتشــمل جميــع الحيوانــات
الموجودة وكل ا راضي المستغلة كليا أو جزئيا
ةـ ـراض ارنت ــاج الز ارع ــي بغ ــض النظ ــر ع ــن

الملكيـ ــة أو الشـ ــكل القـ ــانوني .وقـ ــد تك ـ ــون إدارة
الحيــازة الواحــدة بيــد شــخج واحــد أو أسـرة ،وقــد

يشتر فيها شخصان أو أسـرتان أو أكثـر ،أوقـد

تتوالهـ ــا عشـ ــيرة أو قبيلـ ــة أو قـ ــد تـ ــدار مـ ــن قبـ ــل
شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعيـة تعاونيـة

أو وكالــة حكوميــة .وقــد تتكــون أرض الحيــازة
من جزء واحد أو أكثر ،تقع في تجمع واحدة أو

أكثـ ــر مـ ــن التجمعـ ــات المنفصـ ــلة فـ ــي محافظـ ــة

واحدة بشرط أن تشتر أجزاء الحيازة في واحـدة
أو أكثر من وسائل ارنتاج مثل العمل والمبـاني

وا الت وحيوانات الجر  ...ال .
يقص ــد بالحي ــازة الحيواني ــة وج ــود حيوان ــات ل ــدى
الحائز ويعتبر الفرد حائ از إذا توفر لديه أي مـن

الحاالت ا تية :أي عدد من ا بقار أو اربل،

عدد ( )2رصوس فأكثر من ا ةنـام (الضـأن و/

أو الماعز) أو الخنازير ،عدد ( )20فـأكثر مـن
الــدواجن (الالحــم والبيــاض) ،عــدد ( )20فــأكثر

مــن ا ارنــب أو الطيــور ا خــرى مثــل الحــبت،

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.

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

 The presence of animals controlledمنظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
by the holder. The holder should
 have any number of cattle orسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
camels, at least five heads of sheep,
العالمي للتعداد الزراعي 8070
goats or pigs, at least 50 poultry
 + ISSN 1014-3378بتصرف
birds (layers and broilers), or 50
 rabbits or other poultry like turkeys,الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
ducks, fer, etc, or a mixture of them,
or at least three beehives
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والبط ،والفر ،والسمن وةيرها أو خليط منها ،أو
أن يدير الحائز ( )2خاليا نحل فأكثر.

تعتبـ ــر الحيـ ــازة مختلطـ ــة إذا كـ ــان لـ ــدى الحـ ــائز
حيازة نباتية وحيوانية معا حسب تعريـف الحيـازة

النباتية والحيوانيـة ،بشـرط أن يـتم اسـتخدام نفـس
العمال ـ ـ ـ ــة أو نف ـ ـ ـ ــس ا الت أو نف ـ ـ ـ ــس المب ـ ـ ـ ــاني
للنشاطين النباتي والحيواني.
رمز

الموضوع

الموضوع

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 Where the holder has plant andمنظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
animal holdings, according to the
 definition of plant and animalسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
holdings, providing both animal and
العالمي للتعداد الزراعي 8070
plant activities and sharing the same
 + ISSN 1014-3378بتصرف
means of production such as labour,
 farm buildings, machinery, orالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
draught animals.
التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

حيازة نباتية

10

الزراعة

1010413

10

الزراعة

 1010444الحيوانات الحلوب

Milking Animal

10

الزراعة

 1010445حيوانات المزرعة/

Livestock

10

الزراعة

 1010416الحيوانات المكتسبة

Plant Holding

يقصـ ـ ــد بالحيـ ـ ــازة النباتيـ ـ ــة وجـ ـ ــود مسـ ـ ــاحة مـ ـ ــن
ا ارضـ ـ ــي المزروعـ ـ ــة أو القابلـ ـ ــة للز ارعـ ـ ــة ي

محصــول ز ارعــي تحــت تصــرف الحــائز ،علــى

أن ال تقـ ـ ـ ــل تل ـ ـ ـ ـ المسـ ـ ـ ــاحة عـ ـ ـ ــن ( )7دون ـ ـ ـ ــم

للز ارع ــات المكش ــوفة ،و( )0.2دون ــم للز ارع ــات

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

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378
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المحمية.
جميع االنات في سـن االنجـاب والمربـاه بغـرض
انتاج الحليب والتي كانت منتجة للحليـب خـالل

العام

الماشية

تش ــمل جمي ــع الحيوان ــات المح ــتفظ به ــا والمرب ــاة

بشــكل رئيســي ةـراض زراعيــة وتشــمل ا بقــار
وا ةنـ ــام (الضـ ــأن والمـ ــاعز) والخيـ ــول والبغـ ــال
والحمي ــر والجم ــال والخن ــازير ،وطي ــور المزرع ــة
كال ـ ـ ــدجاج اللح ـ ـ ــم والبي ـ ـ ــاض ،والح ـ ـ ــبت ،والف ـ ـ ــر

 All females of reproductive age andاحصاءات منظمة ا ةذية والزراعة للمم
including only dairy females bred
 especially for milk production thatالمتحدة-كانون ثاني  8077احصاءات
 were actually milked during theالثروة الحيوانية ،المفاهيم والمصطلحات
year.
والتتصنيفات
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

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378
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...ال  ،والنحل.
Animals Acquired

الماش ـ ــية التـ ـ ــي ت ـ ــم ش ـ ـ ـرائها أو الت ـ ــي اكتسـ ـ ــبتها
الحي ـ ــازة خـ ـ ــالل العـ ـ ــام الز ارعـ ـ ــي ويشـ ـ ــمل ذل ـ ـ ـ

الحيوان ـ ــات الت ـ ــي وردت كه ـ ــدايا أو م ـ ــن خ ـ ــالل
الدفع مقابل العمل بارضافة إلى المواليد.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

Other
livestock
acquisitions
purchased by the holding during the
 enumeration day. This includesسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
animals received as gifts or as
العالمي للتعداد الزراعي 8070
payment for work, in addition to
ISSN 1014-3378
animals born

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010411

الخصي

castration

10

الزراعة

1010410

الخض اروات

Vegetables

10

الزراعة

 1010411خاليا النحل التقليدية

Local Beehives

10

الزراعة

 1010450خاليا النحل الحديثة

Modern Beehives

إزالة الخصيتين مـن الجسـم أو إبطـال مفعولهمـا

مما يصدي إلى انعدام تأثيرهما ،أو انخفـاض فـي
مستوى الهرمونات

الجنســية الذكريــة فــي الــدم ،وزيــادة نســبة

الهرمونات ا نثوية وبالتالي تزيـد مقـدرة الحيـوان

على ترسيب الدهن في

الجسـم ،بارضـافة إلـى هـدوء الحيـوان وزيـادة

اسـتهالكه مـن المـواد العلفيـة وتحسـين صـفات

الذبيحة ،الن الخصي يصثر

علـى طبيعـة النمـو ولـيس علـى سـرعة النمـو،

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
م.عبد الرحيم برهوت

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

بحيت تزداد نسبة التصافي في الذبيحة.

هـ ــي مجموعـ ــة مـ ــن المحاصـ ــيل المصقتـ ــة والتـ ــي

تس ـ ــتخدم بش ـ ــكل رئيس ـ ــي لالس ـ ــتهال الط ـ ــازج،
وتشـ ـ ـ ــمل الخضـ ـ ـ ــار الثمريـ ـ ـ ــة مثـ ـ ـ ــل القرعيـ ـ ـ ــات
والباذنجانيات والبامية والذرة السـكرية والبقوليـات
الخضراء ،وكذل الخضار الجذرية مثـل الجـزر

والفجـ ـ ــل ،وا بصـ ـ ــال والخضـ ـ ــار الورقيـ ـ ــة مثـ ـ ــل
الخـس والسـبان بارضـافة إلـى الفراولـة والبطــي

والشــمام ،ويمكــن أن تــزر الخضـ اروات مكشــوفة

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+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

أو محمية.

وه ــي الخالي ــا الت ــي تص ــنع محلي ــا وتك ــون ةي ــر
محـددة القياسـات وا حجــام وا شـكال وقـد تكــون

مصـ ــنوعة مـ ــن الطـ ــين أو الفخـ ــار وأحيانـ ــا مـ ــن
الخشـ ــب وتكـ ــون ةيـ ــر قابلـ ــة لزيـ ــادة طبقـ ــات أو

A locally-made beehive with nonspecific 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+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

إضافة براويز.

عب ـ ـ ــارة ع ـ ـ ــن ص ـ ـ ــندوق خش ـ ـ ــبي بإبع ـ ـ ــاد معين ـ ـ ــه

A wooden box with specific
dimensions consisting of a base,
raising box and cover. Other layers
and frames may be added or
removed.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

متعارف عليها تتكون من قاعدة وصندوق تربية

وةط ــاء ويمك ــن إض ــافة طبق ــات أخ ــرى ،كـ ــذل
يمكن إضافة أو إزالة البراويز.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010454

الدجاج البياض

Layers

الــدجاج الــذي يربــى رنتــاج بــيض المائــدة وعــادة

10

الزراعة

1010451

الدجاج الالحم

Broilers

هــو الــدجاج الــذي يربــى رنتــاج اللحــوم البيضــاء

10

الزراعة

1010453

درس الزيتون

Olive Pressing

وهــي عمليــة اســتخراج الزيــت مــن ثمــار الزيتــون

It is Refers to the chicks kept to
produce table eggs, not usually for
more than 30 months.
It is the chicks which be kept to
produce white meat with 50 days as
maximum period.
A process of extraction oil from
olive.

10

الزراعة

1010451

الدواجن

Poultry

مجموعــة مــن الطيــور مخصصــة لغــرض إنتــاج

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.

10

الزراعة

1010455

الدواجن المنزلية

Household Poultry

هــي الــدواجن التــي تــتم تربيتهــا بأعــداد قليلــة فــي

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

10

الزراعة

 1010452دورة الدجاج البياض

Layers Cycles

10

الزراعة

 1010451دورة الدجاج الالحم

Broiler Cycles

10

الزراعة

 1010450ذكور الحبت الالحم

Turkey Males

ما يربى لمدة ال تزيد عن  20شه ار

في مدة ال تتعدى دورتها  20يوما.
(عصر الزيتون).

معين كـان يكـون دجـاج الحـم أو رنتـاج البـيض
أو رنتـ ــاج لحـ ــم الحـ ــبت أو الحمـ ــام أو أي نـ ــو

آخر من الطيور ،كما تشمل الدواجن ا رانب.

مكــان مخصــج لتربيتهــا بجانــب المنــزل ويكــون
الهدف الرئيسـي مـن تربيتهـا االسـتهال المنزلـي

مث ـ ــل ال ـ ــدجاج البي ـ ــاض والحم ـ ــام واروز وال ـ ــبط

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

PCBS, 1995

و ازرة الزراعة8070 ،
و ازرة الزراعة8070 ،
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
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وا رانب والحبت وةيرها من الطيور.

هي الفترة التي تمتـد مـن بدايـة تربيـة الصيصـان

Is the period which extends from
beginning of raising chicks until the
end of eggs production its 2 year in
average.

هي الفترة التـي تمتـد مـن بدايـة تربيـة الصيصـان

 The period that extends from theمنظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
)raising of chicks (aged one day
 until the final marketing of theسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
poultry.
العالمي للتعداد الزراعي 8070

حتــى نهايــة إنتاجهــا مــن البــيض وهــي بالمعــدل

سنتان.

(عمــر يــوم واحــد) حتــى نهايــة تســويق الــدواجن
المنتجة.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010
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الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
وهــي ذكــور الحــبت الالحــم والتــي تربــى رنتــاج
اللح ــوم البيض ــاء ف ــي دورة

تتـ ـراوت م ــدتها م ــن

 720-720ي ـ ــوم وع ـ ــدد ال ـ ــدورات ف ـ ــي السـ ـ ــنة

دورتين فقط.

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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10

الزراعة

1010451

الري

Irrigation

10

الزراعة

1010420

الري السطحي

Surface Irrigation

10

الزراعة

1010424

الري بالتنقيط

Drip Irrigation

10

الزراعة

1010421

الري بالرشاشات

10

الزراعة

1010423

الزراعة المبعثرة

ه ــو تزوي ــد ا رض ع ــن قص ــد بمي ــاه ةي ــر مي ــاه
ا مطـ ــار ،بغـ ــرض تحسـ ــين الم ارعـ ــي أو إنتـ ــاج

المحاصيل.

 It refers to land purposely providingمنظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
land with water, other than rain, for
 improvingسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
pasture
or
crop
production.
العالمي للتعداد الزراعي 8070

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS

 + ISSN 1014-3378بتصرف

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
يشـير إلــى نظــام لتغطيــة ا رض جزئيــا أو كليــا

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.

نظام يتم فيه توزيع المياه تحت ضغط مـنخفض

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.
It is Refers to pipe networks
through which water moves under
pressure before being delivered to
the crop via sprinkler nozzles.

 Scattered plantationتشــمل النباتــات وا شــجار المبعث ـرة أو المنعزلــة

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.

بالمياه ةراض الري ،وهنا أنوا مختلفـة بمـا
فيهـا الغمــر بـا حواض أو الــدواليب أو القنـوات
المفتوح ــة أو بوض ــع بـ ـربيب بجان ــب المحص ــول

بغض النظر عن مصدر المياه.

مـ ــن خ ـ ــالل شـ ــبكة ا نابي ـ ــب فـ ــي نم ـ ــط مس ـ ــبق
التحديد يتم فيـه إطـالق كميـة صـغيرة لكـل نبـات
حيت تنبعت المياه ببطء على سطح التربة.

 Sprinkler Irrigationيشير إلى شبكات ا نابيب التـي تتحـر خاللهـا
المياه تحت ضغط قبل وصولها المحصول عن

طريق الرشاشات.

بدرجـ ـ ــة تحـ ـ ــول دون تحديـ ـ ــد مجمـ ـ ــو المسـ ـ ــاحة
المشــغولة ،وعنــد تحديــد المســاحة التــي تغطيهــا

ا ش ــجار المبعثـ ـرة ،ي ــتم تحوي ــل مجم ــو أع ــداد
ا شــجار إلــى مســاحات عــن طريــق تخصــيج

مساحة معيارية لكل شجرة (سواء من نـو واحـد
أو أكثر) المزروعـة فـي الحقـل بشـكل مبعثـر أو
مزروعــة علــى جوانــب الحقــل والمم ـرات وتشــكل

ســياج أو مصــدات ريــات أو أشــجار متنــاثرة فــي
حديقة المنزل داخل الحيازة الزراعية.
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010421

الزراعة المتنقلة

 Shifting Cultivationه ــي طريق ــة الس ــتخدام ا رض ،فت ــزر مس ــاحة

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.

 Compact plantationتشمل النباتـات وا شـجار المزروعـة والشـجيرات

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.
)The olive liquid remainder (waste
after the olive pressing.

10

الزراعة

1010465

الزراعة المكثفة

10

الزراعة

1010422

الزيبار

وهو اسـم أطلـق علـى أشـجار الزيتـون التـي يزيـد

A surname for olive trees that its
age is more than fifty years.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

10

الزراعة

1010427

الزيتون الرومي

Romi olive

هــو صــنف مــن أصــناف الزيتــون يشــبه النبــالي

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%).

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

10

الزراعة

1010428

الزيتون الصوري

Surri olive

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

معينة من ا رض لبضع سنوات ثم تهجـر لفتـرة

تكفي الستعادة خصبها بالنمو النباتي الطبيعي،
ث ـ ــم تع ـ ــاد زراعته ـ ــا .والس ـ ــمة المميـ ـ ـزة للز ارع ـ ــة
المتنقلة هي عدم استخدام ا سمدة العضـوية أو
السماد الطبيعي للمحافظة علـى خصـب التربـة،

وبالتالي تقـل إنتاجيـة ا رض المزروعـة تـدريجيا

إل ـ ـ ــى أن يص ـ ـ ــبح م ـ ـ ــن ا فض ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الناحي ـ ـ ــة

االقتصـ ــادية االنتقـ ــال إلـ ــى مسـ ــاحة جديـ ــدة مـ ــن
ا رض والتخلــي عــن ا ولــى .وتحتــاج ا رض

المهج ـ ــورة عـ ـ ــادة إل ـ ــى وقـ ـ ــت طوي ـ ــل السـ ـ ــتعادة
خصوبتها طبيعيا.

بصـ ــورة منتظمـ ــة ومنهجيـ ــة كمـ ــا فـ ــي البسـ ــتان،
أيضا النباتات وا شجار التي تكـون شـكال ةيـر

منتظم ولكن تكون كثيفة بدرجة تكفـي العتبارهـا

بستان تعتبر مزرعة شجرية مكثفة.
Disposal Liquid
)(Zebar

وهــو المخلفــات الس ــائلة مــن ثم ــار الزيتــون بع ــد
عصره.

عمرها عن خمسين سنة.
البلدي إال أن شكل الثمرة يميل لالستطالة أكثر

ذات حجــم متوســط حـ ـوالي ( 72x88ملــم).

وتبـلغ نسـبة الزيـت فيـه (.(%22-21

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية
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PCBS, 1995

PCBS, 1998

PCBS, 1998

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010421

الزيتون النبالي

10

الزراعة

1010470

الزيتون النبالي

Improved Napali
olive

10

الزراعة

1010471

السعة ارنتاجية

Maximum Capacity
for Production

Napali olive

هــو الص ــنف الش ــائع مــن الزيت ــون ف ــي فلس ــطين

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%.

هـ ـ ــو صـ ـ ــنف مـ ـ ــن أصـ ـ ــناف الزيتـ ـ ــون معـ ـ ــد أوال

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%).

وهو صنف محلي نسبة إلى بيرنباال ،ومعد هـذا

الص ــنف للزي ــت أوال والكب ــيس ثانيـ ـا ،يبل ــغ حج ــم
الثمرة ( )81 X80مم ،وتبلغ نسبة الزيـت فيـه

بحدود .%22.2
المحسن

للكب ــيس وللزي ــت ثاني ــة وتبل ــغ نس ــبة الزي ــت في ــه

( %) 80-72عنــد النضــوج ويبلــغ معــدل وزن
الثم ـ ـرة  2-1ةـ ــم .يتميـ ــز هـ ــذا الصـ ــنف بأنـ ــه

ينض ـ ــب مت ـ ــأخ ار بالمقارن ـ ــة با ص ـ ــناف المحلي ـ ــة

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

PCBS, 1998

PCBS, 1998

ا خرى.
القصوى
10

الزراعة

1010412

ساللة الحيوان

Strain

10

الزراعة

1010413

السلع الزراعية

Intermediate
Agricultural Products

10

الزراعة

1010414

الشدة

Press

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

أقص ــى ع ــدد ممك ــن م ــن الطي ــور والت ــي يمك ــن
تربيتها في المزرعة.
ه ــي مجموع ــة م ــن الص ــفات الوراثي ــة الخارجي ــة
وارنتاجيــة لمجموعــة مــن الحيوانــات ذات النــو

الواح ــد مث ــل س ــاللة ا بق ــار الهولندي ــة والض ــأن

It is Refers to the maximum number
of chicks that can be kept on the
farm.
A collection of genetic traits and
productivity of one type of animal,
such as a Friesian cow, or Assaf
sheep.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

و ازرة الزراعة8070 ،
و ازرة الزراعة8070 ،

العساف.
الوسيطة

الس ــلع الزراعي ــة المنتج ــة م ــن القط ــا الز ارع ــي
الت ــي يع ــاد اس ــتخدامها ف ــي الز ارع ــة مـ ـرة أخ ــرى

مثل ا عالف الزراعيـة ةيـر المصـنعة والتقـاوي

والسماد البلدي والتبن.

هــي الكبســة الواحــدة أو الفتـ ـرة التــي تكــبس به ــا
كميــة الزيتــون المجروشــة والمعــدة للكــبس بهــدف

الحصـ ــول علـ ــى الزي ـ ــت وتختلـ ــف الكميـ ــة تبع ـ ــا
لحجــم المكــبس ،وعــادة يســتخدم هــذا المصــطلح

للمعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القديمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ا وتوماتي ـ  .ويمكــن أن تقــدر كميــات الزيتــون
المدروس بعدد الشدات.

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

 ،OECD Agricultural products reused in theمعجم المصطلحات ارحصائية،
agriculture production of another
+2007
product within the agricultural
Intermediate
products
 sector.بتصرف :الجهاز المركزي لإلحصاء
include forages, straw, animal
الفلسطيني
manure used as fertilizer, cereals for
feed etc.
 One press is the period of pressingالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
specific quantity of grind olive to
7772
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.
التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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10

الزراعة

1010415

شمع العسل

Beeswax

10

الزراعة

1010412

الضامن

Lessee

10

الزراعة

 1010411الطعوم واللقاحات

يــتم الحصــول علــى الشــمع االصــفر مــن ذوبــان

أقـ ـ ـراج العس ـ ــل بالم ـ ــاء المغل ـ ــي .ام ـ ــا الشـ ـ ــمع

ا ب ـ ـ ــيض ه ـ ـ ــو عب ـ ـ ــارة ع ـ ـ ــن الش ـ ـ ــمع ا ص ـ ـ ــفر

المبـ ـ ــيض .ويسـ ـ ــتخدم ش ـ ـ ــمع العسـ ـ ــل للش ـ ـ ــمو ،

ومستحض ـ ـ ـرات التجميـ ـ ــل واالسـ ـ ــتخدامات ةيـ ـ ــر

 Obtained by melting honeycombsاحصاءات منظمة ا ةذية والزراعة للمم
with boiling water (yellow wax).
 White wax is yellow wax bleached.المتحدة-كانون ثاني  8077احصاءات
 Beeswax is used for candles,الثروة الحيوانية ،المفاهيم والمصطلحات
cosmetics and other non-food use
والتتصنيفات

FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

الغذائية ا خرى.
وهــو شــخج لــه الحــق باســتغالل ثمــار الزيتــون

The lessee is a person who manages
property for olive trees according to
agreement between him and the
olive land-owner.

هـ ــي عب ـ ــارة ع ـ ــن كائنـ ــات مجهريـ ـ ـة (كالبكتيري ـ ــا

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.

هــو الفت ـرة الزمنيــة الممتــدة مــا بــين بدايــة شــهر

The period covering the first of
October to the end of September of
the following year.

و ازرة الزراعة الفلسطينية8070 ،

هــو العامــل الــذي يــصدي خدماتــه بشــكل منــتظم

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 -

ه ــو العام ــل الـ ــذي ي ــصدي خدماتـ ــه بش ــكل ةيـ ــر

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

بموجب اتفـاق مـع حـائز الزيتـون مقابـل أجـر أو

نسبة من الزيت أو الزيتون.
Vaccine

والفيروسات والفطريات..،ال ) ضعيفة أو ميتة،

البيطرية

أو هي عبارة عن مضادات البروتينـات المشـتقة

منهـ ــا  ،أو التركيبـ ــات االصـ ــطناعية ،وتسـ ــتخدم
لمنع ،أو تحصـين ،أو عـالج ا مـراض المعديـة

وا مراض ا خرى.
10

الزراعة

1010410

العام الزراعي

10

الزراعة

1010411

العامل الزراعي

Permanent
Agricultural Workers

10

الزراعة

1010480

العامل الزراعي

Occasional
Agricultural Workers

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

Agricultural Year

تشـرين أول مــن العــام ولغايــة نهايــة شــهر أيلــول
من العام التالي.

الدائم

ومسـ ــتمر فـ ــي الحيـ ــازة خـ ــالل السـ ــنة الزراعيـ ــة،

وم ــدة العم ــل تزي ــد ع ــن ثلث ــي العم ــل م ــن الع ــام
الزراعي (ثمانية أشهر فأكثر).

المصقت

منــتظم وةيــر مســتمر فــي الحيــازة خــالل الســنة

الزراعيـ ــة وةالبـ ــا مـ ــا نسـ ــتخدم العمالـ ــة المصقتـ ــة
(العرض ــية) لفتـ ـرات قص ــيرة ج ــدا رنج ــاز مه ــام

محـ ــدودة بحيـ ــت تنتهـ ــي بانتهـ ــاء المهمـ ــة ،ومـ ــدة
العمــل تقــل عــن ثلثــي العمــل مــن العــام الز ارعــي

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772

www. who.int/topics
/vaccines/en/

إعالن بشأن المباده والحقوق ا ساسية
في العمل8002 ،

PCBS, 1998

www. who.int/topics /vaccines/en/

Palestinian Ministry of Agriculture, 2010

ILO Terminology - Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work, 2008+
Adpted from PCBS

 +بتصرف الجهاز المركزي لالحصاء
الفلسطيني
مصطلحات منظمة العمل الدولية -

إعالن بشأن المباده والحقوق ا ساسية
في العمل8002 ،

ILO Terminology - Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work, 2008+
Adpted from PCBS

 +بتصرف الجهاز المركزي لالحصاء
الفلسطيني

(أقل من ثمانية اشهر).
رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

453

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010481

عدد الدورات في

 Number of Cycles inعدد الدورات ارنتاجية التي قام المزار بتربيتهـا
the Barns
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.

10

الزراعة

1010482

العروة الزراعية

 Planting Session forهـ ـ ــي الفت ـ ـ ـرة التـ ـ ــي يـ ـ ــتم خاللهـ ـ ــا ز ارعـ ـ ــة ونمـ ـ ــو
Vegetables
المحاصيل المصقتة.

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

10

الزراعة

1010403

العنابر

للخض اروات



العــروة الشــتوية  :وتبــدأ مــن بدايــة شــهر

تش ـرين الثــاني وحتــى بدايــة شــهر كــانون
ا ول


الع ـ ــروة الربيعي ـ ــة :وتب ـ ــدأ م ـ ــن منتص ـ ــف



العروة الصيفية :وتبدأ من منتصف أيار



العروة الخريفية :وتبـدأ مـن منتصـف آب

شهر شباط وحتى منتصف آذار

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+
و ازرة الزراعة8070 ،

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

وحتى منتصف حزيران
وحتى منتصف أيلول.
العروة الزراعية
للمحاصيل الحقلية

 Planting Session forهــي الفت ـرة التــي يــتم خاللهــا ز ارعــة المحاصــيل
Field Crops
المصقتة.


الع ــروة الص ــيفية :ه ــي الفتـ ـرة الت ــي يـ ــتم
خاللهـا ز ارعـة ونمــو المحاصـيل المصقتــة

والتي تقع ما بين .02/72 – 08/72


The period during which field crops
are cultivated.
- Summer session: from midFebruary to mid-April
- Winter session: from the
beginning of October to midDecember.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

العـ ــروة الشـ ــتوية :هـ ــي الفت ـ ـرة التـ ــي يـ ــتم
خاللهـا ز ارعـة ونمــو المحاصـيل المصقتــة

والتي تقع ما بين .78/72 – 70/07

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

451

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010401

العسل

Honey

10

الزراعة

1010405

عضو أسرة ةير

Unpaid Family
Member

هــو ســائل حلــو ولــزج مــن الرحيــق فــي االزهــار

وال ــذي يـ ـتم جمع ــه اواع ــداده للغ ــذاء ع ــن طري ــق
حشرات معينة ،وخصوصا نحل العسل .ويعتمد
طعـم ولــون العســل إلــى حــد كبيــر علــى النباتــات

التـ ــي يـ ــتم جم ـ ــع الرحيـ ــق منه ـ ــا .ويقـ ــوم النح ـ ــل
بتخ ـ ـزين العسـ ــل فـ ــي أق ـ ـراج العسـ ــل التـ ــي يـ ــتم

إعدادها من قـبلهم ،والتـي هـي عبـارة عـن خاليـا

 A sweet viscous fluid from theاحصاءات منظمة ا ةذية والزراعة للمم
nectar of flowers collected and used
 as food by certain insects, especiallyالمتحدة-كانون ثاني  8077احصاءات
 the honey-bee. The flavour andالثروة الحيوانية ،المفاهيم والمصطلحات
colour of honey depend largely on
والتتصنيفات
the plants from which the nectar is
gathered.
Bees store honey in
honeycombs prepared by them,
consisting of hexagonal wax cells

FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

شمع سداسية

هــو الفــرد مــن ا س ـرة والــذي يعمــل فــي الحيــازة

A person who works without pay in
an economic enterprise operated by
a related person living in the same
household

10

الزراعة

1010402

عمر الحائز

بالسنوات الكاملة

 Age of the Holder inهــو الفتـرة مــا بــين تــاري المــيالد وتــاري ارســناد
Completed Years
معب ار عنه بالسنوات الكاملة.

10

الزراعة

1010401

العنابر (حظائر)

هــو المكــان المخصــج لتربيــة الطيــور الداجنــة

The completed age in years of the
person enumerated, which is the
difference between the date of birth
and the survey reference period.
It is Refers to the place where
poultry is kept. It can be a special
house or other building.

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

مدفو ا جر

لحس ــاب ا سـ ـرة وال يتقاض ــى مقاب ــل عمل ــه ف ــي
الحيازة أي أجر وليس له نصيب في ا ربات.

Barns

فيــه ،وقــد تكــون علــى شــكل بركســات مخصصــة

أو مباني أخرى.

رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

455

مصطلحات منظمة العمل الدولية -
إعالن بشأن المباده والحقوق ا ساسية
في العمل8002 ،

ILO Terminology - Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work,2008

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني+

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

و ازرة الزراعة8070 ،

و ازرة الزراعة8070 ،

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

 1010400ةذاء ملكات النحل

10

الزراعة

10

الزراعة

1010401

10

الزراعة

1010410

10

الزراعة

1010414

الفقاسات

10

الزراعة

1010411

القطعة (الجزء)

هو إفـراز عسـل النحـل الـذي يسـتخدم فـي تغذيـة

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.

وهو تحديد الغـرض أو الهـدف مـن ارنتـاج وهـو

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.

يش ـ ـ ــير إل ـ ـ ــى الس ـ ـ ــبب الرئيس ـ ـ ــي لإلبق ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى

It is Refers to the main reason for
the animals to be kept. Normally,
milk and meat are the main purpose

Hatchery

هي آلة مخصصة لتفري بيض الدواجن.

Special machines for the hatching
of poultry eggs.

A parcel

هــي أي قطعــة مــن ا رض لنــو واحــد مــن حــق

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.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Royal jelly

اليرقــات ،وكــذل الملكــات الناضــجة .يــتم اف ـراز
مـادة عليـه مــن الغـدد فـي البلعــوم السـفلي رنــات

النحــل ،ويــتم تغذيــة جميــع اليرقــات فــي الخليــة،

بغــض النظــر عــن الجــنس أو الطائفــة .وعنــدما
تقــرر الشــغاالت اختيــار ملكــة جديــدة ،إمــا ن
الملكة ضعفت أو قتلت ،فيتم اختيار العديد من
اليرق ــات الص ــغيرة واطعامهـ ـا كمي ــات وفيـ ـرة م ــن

ةـذاء ملكـات النحــل والـذي تــم اعـداده خصيصــا
لهذا الغرض .هذا النو مـن التغذيـة يتسـبب فـي

تش ـ ــكل الملك ـ ــة ،بم ـ ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ـ النم ـ ــو الكام ـ ــل
للمبيضين والالزم لوضع البيض
ةرض ارنتاج
الرئيسي

Main Purpose of
Production of the
Holding

إمــا للبيــع أساســا أو لالســتهال ا ســري أساســا

وتعني كلمة أساسا أي اكثر من نصـف ارنتـاج
الزراعي للحيازة خالل السنة الزراعية.

الغرض الرئيسي
لتربية حيوانات

Main Purpose for
raising Animal

الماشية

الحيوانات كان يكون للحصول علـى الحليـب أو

اللحوم.

االنتفــا  ،محاطــة كليــا بأ ارضــي أخــرى ،ومــاء،

وطريــق ،أو مالمــح أخــرى ال تشــكل جــزءا م ــن
الحيــازة أو تشــكل جــزءا مــن الحيــازة ضــمن نمــط

مختل ــف م ــن ح ــق االنتف ــا

ويمك ــن أن يتك ــون

الجــزء مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــول أو الرقــع

الزراعية المجاورة لبعضها البعض.
رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

452
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010413

الكيان القانوني

Legal Status of
Agricultural Holder

10

الزراعة

1010494

لحظة ارسناد

Reference Date

10

الزراعة

1010415

للحائز

يشير إلى الجوانب التشريعية التي تعمل من

خاللها الحيازة الزراعية ،كما يشير إلى جوانب

أخرى عن أنوا الحيازات .فمن وجهة النظر

القانونية ،يمكن تشغيل الحيازة بشخج واحد أو

المشاركة من عدة أفراد ،بعقد أو بدون عقد،

ينتمون لنفس ا سر أو سر مختلفة ،أو

بواسطة شخصية اعتبارية :مصسسة ،جمعية

تعاونية ،مصسسة حكومية...ال

الزمني

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد،
وعادة ما تكون منتصف ليلة معينة ،بحيت تسند
معظم نتائب التعداد إلى تل

مبيدات زراعية

Pesticides

الليلة.

هـ ــي م ـ ـواد تهـ ــدف الـ ــى منـ ــع وتـ ــدمير ومكافحـ ــة

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

وآفاته ـ ــا بم ـ ــا فيه ـ ــا ن ـ ــاقالت ا مـ ـ ـراض البشـ ـ ـرية
والحيوانيــة وا صــناف مــن النباتــات أو للســيطرة

علــى ســلو او فســيولوجيا ا فــات والمحاصــيل
أثنــاء ارنتــاج والتخ ـزين وتشــمل علــى المبيــدات
الحشـ ـ ـ ـرية ،ومبي ـ ـ ــدات ا عش ـ ـ ــاب  ،والمبي ـ ـ ــدات
الفطريـ ــة  ،مبيـ ــدات العناكـ ــب والنحـ ــل ا بـ ــيض

والقوارض وةيرها من المواد.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

It is Refers to the juridical aspects
under which the agricultural holding
 is operated. It also refers to otherسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
aspects about the type of holding.
العالمي للتعداد الزراعي 8070
From the juridical point of view, a
ISSN 1014-3378
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.
 This refers to the moment on whichمنظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
the census data are based.
 Normally, it refers to midnight ofسلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
the day preceding the reference
العالمي للتعداد الزراعي 8070
period. Thus, the findings of the
 + ISSN 1014-3378بتصرف
census relate to that night
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
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.

ا ف ـ ــات ف ـ ــي النبات ـ ــات أو ا مـ ـ ـراض الحيواني ـ ــة

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

 1010416المحاصيل الحقلية

Field Crops

10

الزراعة

 1010411المحاصيل الدائمة

Permanent Crops
(related to age
)production - fruit

ه ــي مجموع ــة م ــن المحاص ــيل المصقت ــة وتش ــمل

محاصيل الحبوب كـالقمح والشـعير والمحاصـيل
البقوليــة كــالحمج والفــول اليــابس ،والمحاصــيل

الزيتيـ ــة مث ـ ــل عب ـ ــاد الشـ ــمس والسمس ـ ــم وفس ـ ــتق
العبيـ ـ ــد ،والمحاصـ ـ ــيل الدرنيـ ـ ــة مثـ ـ ــل البطاطـ ـ ــا،
وا بص ــال ،والمحاص ــيل الطبي ــة مث ــل اليانس ــون

والميرميـ ـ ــة والنعنـ ـ ــا ومحاصـ ـ ــيل التوابـ ـ ــل مثـ ـ ــل
الكمـ ـ ــون والقزحـ ـ ــة ،والمحاصـ ـ ــيل العلفيـ ـ ــة مثـ ـ ــل

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+
و ازرة الزراعة8070 ،

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture

البرسيم والفصة والبيقيا.
التي بلغت عمر
ارنتاج (مثمرة)

هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثمـا ار بالفعـل

أو المنتجــة ،وتصــبح معظــم محاصــيل ا شــجار

منتجـ ـ ـ ــة بعـ ـ ـ ــدما تبلـ ـ ـ ــغ عم ـ ـ ـ ـ ار معينـ ـ ـ ــا ،وتـ ـ ـ ــدخل

المحاصـ ــيل التـ ــي بلغـ ــت هـ ــذه المرحلـ ــة ضـ ــمن

المحاص ــيل فـ ـي عم ــر ارنت ــاج وان ل ــم تك ــن ق ــد
أثمـ ــرت أو أنتج ـ ــت ةلـ ــة ف ـ ــي السـ ــنة المرجعي ـ ــة
بسبب الظروف المناخية أو ي أسباب أخرى،

وال ت ـ ـ ــدخل ا ش ـ ـ ــجار الهرم ـ ـ ــة أو ةيره ـ ـ ــا م ـ ـ ــن
ا شجار التي بلغت عمر ارنتاج ولكنها لم تعد

منتج ـ ـ ـ ــة إذا أمكـ ـ ـ ـ ــن التعـ ـ ـ ـ ــرف عليهـ ـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ـ ــمن

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.

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
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المحاصيل في عمر ارنتاج.

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

450

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

 1010410المحاصيل العلفية

Forage Crops

10

الزراعة

 1010411المحاصيل المختلطة

Mixed Crops

10

الزراعة

10

الزراعة

هي المحاصيل المصقتة التي تزر بشكل مكثف
مــع امكاني ــة زراعتهــا اكث ــر مــن مـ ـرة فــي الس ــنة
وتش ــمل ث ــالت مجموع ــات رئيس ــية م ــن العل ــف:

ا عشــاب ،بمــا فــي ذل ـ الحبــوب التــي تحصــد

خض ـراء البقوليــات ،بمــا فــي ذل ـ البقــول التــي
تحص ـ ــد خضـ ـ ـراء ،والمحاص ـ ــيل الجذري ـ ــة الت ـ ــي

تـ ـ ــزر كعلـ ـ ــف .ويـ ـ ــتم تغذيـ ـ ــة الحيوانـ ـ ــات بهـ ـ ــذه
االنـ ـوا  ،إم ــا كعل ــف أخض ــر ،كم ــا الق ــت ،أي
المحاصــيل المحصــودة الجاف ـة أو المجففــة بعــد
الحصـاد ،أو كمنتجـات الســيالج .السـيالج وهــي
ا عالف الخضراء المحفوظة دون تجفيـف عـن

طريــق التخميــر لتــاخير فســادها .وتــدخل بعــض

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

المحاصيل العلفية كمكونات للعالف المركبة.
عبـ ــارة عـ ــن محصـ ــولين أو أكثـ ــر مختلفـ ــة فيمـ ــا

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.

Associated Crops

المحص ــول المصق ــت ال ــذي ي ــزر داخ ــل مزرع ــة

A temporary crop grown in a
compact plantation of permanent
crops.

Permanent Crops
(including trees
)horticulture

هي المحاصيل التي تزداد دورة نموهـا عـن سـنة

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.

بينها ،وهي إمـا مصقتـة أو دائمـة ،وتنمـو متزامنـة

(المحملة)

في نفس الحقل أو الرقعة ،دون أن تكون مصقتة

ودائمة معا.
 1010100المحاصيل المقترنة

 1010104محاصيل
(تشمل

دائمة

اشجار

البستنة الشجرية)

شجرية كثيفة بها محاصيل مستديمة.

واحدة ،والتي ال تحتاج رعـادة زراعتهـا بعـد كـل
موسم قطاف ،وتعمر لعدة سنوات .ومثال ذل

أشــجار الزيتــون ،وأشــجار الحمضــيات ،وأشــجار

اللوزي ـ ـ ـات .ومـ ـ ــن الممكـ ـ ــن ز ارعـ ـ ــة المحاصـ ـ ــيل
الدائم ـ ــة بطريق ـ ــة الز ارع ـ ــة المكثف ـ ــة أو الز ارع ـ ــة

المبعثرة ،والمساحة تشمل المحاصيل المزروعـة

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
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بالطريقتين.
رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

451

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

 1010102المحصول المنفرد

The Single Crop

يشــير هــذا المصــطلح إلــى محصــول واحــد يــزر

وحده في حقل ،ويمكن أن يكون هذا المحصول
من المحاصيل المصقتة أو الدائمة.

10

الزراعة

1010103

المدير بأجر

10

الزراعة

1010104

المساحة البعلية

10

الزراعة

 1010105المساحة الصالحة

Hired manager

ش ـ ــخج م ـ ــدني أو اعتب ـ ــاري يت ـ ــولى المس ـ ــصولية

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.
It is Refers to agricultural land that
relies mainly on rain for irrigation

هــي جــزء مــن المســاحة الكليــة للحيــازة ،وتشــمل

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.

الفنيــة وارداريــة ردارة الحيــازة نيابــة عــن الحــائز
وتنحصر مسـصولياته فـي اتخـاذ القـ اررات اليوميـة
الالزم ـ ــة لتش ـ ــغيل الحي ـ ــازة بم ـ ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ـ إدارة
العم ــال ا فـ ـراد ومـ ـراقبتهم ،وي ــدفع ا ج ــر بوج ــه

عام نقدا أو عينا أو كليهما معا .وفي الحاالت

الت ـ ـ ـ ـ ــي يتقاس ـ ـ ـ ـ ــم فيه ـ ـ ـ ـ ــا الم ـ ـ ـ ـ ــدير المس ـ ـ ـ ـ ــصوليات
االقتصادية والمالية بارضافة إلى إدارتـه لحيـازة

فانه يعتبر حائ از أو حائ از شريكا

Rainfed Agricultural
Land

Arable land

للزراعة

This term refers to one crop grown
alone in the field. This crop may be
temporary or permanent.

هي المساحة التي تعتمد في ريها بشكل رئيسـي
على مياه ا مطار.

جميع مساحات ا رض التي تستخدم في معظم

الس ـ ــنوات لز ارعـ ـ ــة المحاصـ ـ ــيل المصقتـ ـ ــة ،وهـ ـ ــي
تشــمل ا ارضــي المســتخدمة لز ارعــة المحاصــيل
المصقتة في فترة اثني عشـر شـه ار كفتـرة مرجعيـة

وك ـ ــذل ا ارض ـ ــي الت ـ ــي تس ـ ــتخدم ع ـ ــادة ل ـ ــنفس

الغرض ولكنها لظروف ةيـر متوقعـة تتـر بـو ار

وال ت ـ ـ ـ ــزر  .وال تش ـ ـ ـ ــمل ا ارض ـ ـ ـ ــي الص ـ ـ ـ ــالحة
للز ارع ـ ـ ـ ــة ،ا ارض ـ ـ ـ ــي المزروع ـ ـ ـ ــة بمحاص ـ ـ ـ ــيل

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة
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مس ـ ـ ــتديمة او ا ارض ـ ـ ــي الت ـ ـ ــي ل ـ ـ ــديها إمكاني ـ ـ ــة
االستز ار ولكنها ليست منتظمة الزراعة .

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

420

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010106

ه ــي بن ــد مش ــتق ي ــتم الحص ــول علي ــه م ــن جم ــع

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.

المساحة الكلية

10

الزراعة

 1010101مساحة المحاصيل  Permanent Crop Areaهــي مســاحة المحصــول الــدائم فــي وقــت زمنــي
(covering an area of
) trees horticultureمح ــدد ،وه ــو ع ــادة يـ ــوم الع ــد .والمس ــاحة هنـ ــا
الدائمة (تشمل
تش ـ ــمل المحاص ـ ــيل الدائم ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــم زراعته ـ ــا
مساحة أشجار

10

الزراعة

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
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.

10

الزراعة

هــي المســاحة التــي تــزود عــن قصــد بميــاه ةيــر

An area of land that is normally
provided with water other than rain
for the purpose of improving
production.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Holding Area

المس ــاحات تح ــت ك ــل فئ ــة م ــن فئ ــات اس ــتخدام

للحيازة

ا ارضـ ــي ،وه ـ ــي مس ـ ــاحة جمي ـ ــع القط ـ ــع الت ـ ــي
تتألف منها الحيازة الزراعية ،ويشمل ذل جميع
ا ارضـي التـي يـتم تشـغيلها للحيـازة دون اعتبـار

للصــفة أو الكيــان القــانوني ،وال تعتبــر ا ارضــي
التــي يمتلكهــا الحــائز ولكــن يصجرهــا للغيــر جــزء

من مساحة الحيازة.

بهــدف إنتــاج الثمــار ،بحيــت ال تشــمل المشــاتل،

البستنة)

حيـت يـتم إنتــاج مـواد التكــاثر للمحاصـيل بهــدف
البيع أو االستعمال في الحيازة.

 1010100المساحة المحصودة

Area Arvested

المساحة ارجمالية التي تجمـع المحاصـيل منهـا
ويس ـ ــتثنى منه ـ ــا المس ـ ــاحة الت ـ ــي دم ـ ــرت بفع ـ ــل
الجف ـ ــاف أو الفيض ـ ــانات أو ارص ـ ــابة با ف ـ ــات

وتغط ــى فق ــط المحاص ــيل النامي ــة حت ــى مرحل ــة
النض ـ ـ ــب ولكنه ـ ـ ــا ال تش ـ ـ ــمل المش ـ ـ ــاتل وتش ـ ـ ــمل
المسـ ـ ــاحة المحصـ ـ ــودة كـ ـ ــل المحصـ ـ ــول الـ ـ ــذي

يحصــد بصــرف النظــر عــن االســتخدام النهــائي
للمحصـ ــول س ـ ـواء كـ ــان لالسـ ــتخدام البشـ ــري أو
لتغذية الحيوانات أو لسبب آخر.

1010101

المساحة المروية

Irrigated Area

مياه ا مطار وتعتمـد بشـكل رئيسـي علـى الميـاه
التي يتم تزويدها بها لتحسين ارنتاج.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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 1010140المساحة المزروعة

10

الزراعة

10

الزراعة

1010144

10

الزراعة

 1010141مستلزمات ارنتاج

Cultivated Area

هي المساحة التي أعدت وزرعت بنـو أو اكثـر
مـ ـ ــن المحاصـ ـ ــيل والتـ ـ ــي تكـ ـ ــون عـ ـ ــادة صـ ـ ــافية
للمحاصيل المصقتة واجماليـة للمحاصـيل الدائمـة

Area which was prepared and
planted by one crop or more, either
permanent or temporary crops.

.
مساحة المشاتل

Nurseries

هــو مس ــاحة ت ــتم فيه ــا عملي ــة إكث ــار النبات ــات و

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.
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.
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.

يش ــير إلـ ــى الترتيبـ ــات او الحقـ ــوق التـ ــي يعطـ ــى

It is Refers to the means by which
the holder obtained the right to use
the specific item.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ا شجار او االعناب بغـرض إعـادة زراعتهـا وال
تحصد نباتات المشاتل لذا ال يجب إدراجهـا فـي
المسـ ــاحة التـ ــي تحصـ ــد للمحاصـ ــيل المصقتـ ــة أو
المساحة الحالية للمحاصيل الدائمـة ،ويمكـن أن

يتواجـ ــد المشـ ــتل فـ ــي أمـ ــاكن مفتوحـ ــة أو تحـ ــت
ةطــاء للحمايــة ويمكــن أن يســتخدم فــي الحيــازة

أو للبيـ ـ ــع وال تشـ ـ ــمل لمشـ ـ ــاتل حقـ ـ ــول التقـ ـ ــاوي.
ويستثنى من ذل مشاتل ا شجار الحرجية.

الزراعي (االستهال
الوسيط)

10

الزراعة

1010143

مصدر اررشاد

10

الزراعة

1010141

مصدر ا لة

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

الزراعي الرئيسي

Agricultural
Intermediate
Consumption

ك ــل م ــا يش ــتريه المـ ـزار به ــدف اس ــتخدامه ف ــي
العمليـ ـ ـ ــة ارنتاجيـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــنفس العـ ـ ـ ــام كا سـ ـ ـ ــمدة

الكيماويــة والمبيــدات والتقــاوي وا عــالف والميــاه

وةير ذل .
Source of
Agricultural
Extension

ه ـ ـ ــو المص ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــذي يق ـ ـ ــوم بتق ـ ـ ــديم المش ـ ـ ــورة
والمعلومـ ـ ـ ــات الزراعيـ ـ ـ ــة لمنتجـ ـ ـ ــي المحاصـ ـ ـ ــيل

الزراعيـ ـ ـ ــة والماشـ ـ ـ ــية .وقـ ـ ـ ــد تقـ ـ ـ ــدم الخـ ـ ـ ــدمات
اررش ـ ــادية م ـ ــن جان ـ ــب المصسس ـ ــات الحكومي ـ ــة

(و ازرة الز ارع ـ ــة) والمنظم ـ ــات ةي ـ ــر الحكومي ـ ــة،
ومنظمـ ــات الم ـ ـزارعين ،والمصسسـ ــات التعليميـ ــة،
والمنظمات الشعبية ةير الرسمية وةيرها.

رمز
الموضوع

الموضوع

Source of the
Machinery/
Equipment

اسم المصطلح باإلنجليزية

بموجبهــا الحــائز الحــق فــي اســتخدام نــو معــين

من ا الت الزراعية.

421

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378
منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

االمم المتحدة ،نظام الحسابات القومية،
7772

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

المصدر باللغة العربية

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

UN, SNA 93

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378
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10

الزراعة

1010145

مصدر الري

10

الزراعة

1010142

المعصرة

10

الزراعة

 1010141المكافحة البيولوجية

Main Source of
Water

وهـ ــو المصـ ــدر ا كثـ ــر اسـ ــتخداما فـ ــي الحيـ ــازة

الزراعيـ ــة للة ـ ـراض المختلفـ ــة ،وتكـ ــون إحـ ــدى

الحاالت ا تية:

شـ ــبكة ميـ ــاه عامـ ــة :هـ ــي شـ ــبكة مـ ــن ا نابيـ ــب
الرئيســية والفرعي ــة تنتشــر ف ــي التجمــع الس ــكاني

لغـرض توزيــع وتوصــيل الميـاه الصــالحة للشــرب
إلى التجمع ،وتشرف عليها سلطة محلية.

آبــار جمــع ميــاه ا مطــار :هــي ا بــار التــي يــتم
حفره ــا وتبطينه ــا بغ ــرض تجمي ــع وتخـ ـزين مي ــاه

ا مطار فيها.

ينابيع :الينبو هو مـاء متـدفق مـن أحـد مسـارب
الميـاه الجوفيـة عنــد التقـاء الطبقــة الحاملـة للمــاء

مــع ســطح ا رض ،وهنــا ينــابيع دائمــة التــدفق
يستمر تدفقها على مدار السنة ،وأخرى موسمية
حيت تنفجر في فصل الشتاء فقط.

صــهاريب (تنكــات) :اســتخدام الميــاه مــن خــالل
سيارات نقل المياه.

ا ب ــار االرتوازي ــة :ه ــي تلـ ـ ا ب ــار الت ــي ي ــتم
حفرهــا للوصــول إلــى الميــاه الجوفيــة ،مــن أجــل

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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ضـخها واســتغاللها كمصـدر مــن مصـادر الميــاه
للةراض المتعددة من ري أو شرب.

Olive Press

هــي مصسســة أو جــزء منهــا تنــتب بشــكل أساســي

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).

ه ـ ــو أن ي ـ ــتم اس ـ ــتخدام ع ـ ــدو طبيع ـ ــي لمكافح ـ ــة

Use of natural enemy to control the
causal agent of the plant disease in
the agricultural holding.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

مجموعــة واحــدة مــن الســلع (زيــت الزيتــون ،مــع

احتمالية ارنتاج من أنشطة ثانوية) حيت يحقق
هذا النشاط الرئيسي ةالبية القيمة المضافة.

Biological Control

المسبب المرضي في الحيازة الزراعية.

رمز

الموضوع

الموضوع

رمز

المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
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10

الزراعة

 1010140المكافحة المتكاملة

Integrated Pest
Management

هــي نظــام مكافحــة يســتخدم فيــه مــدى واســع مــن

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

هي الحرفة أو نو العمل الـذي يباشـره الفـرد إذا

إلـ ـى المعصـ ـرة به ــدف عصـ ـره وق ــد يك ــون ح ــائ از

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 nonagricultural.
The person who provided olive to
the olive presses, could be
agricultural holder or lessee …etc.

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

أسـ ــاليب وطـ ــرق المكافحـ ــة الفيزيائيـ ــة (الحـ ــرق،

والتعقـ ـ ــيم الشمسـ ـ ــي) والبيولوجيـ ـ ــة (المـ ـ ــتطفالت
والمفترس ــات) والكيماوي ــة (المبي ــدات الكيماوي ــة)

والميكانيكيـ ـ ـ ـ ـ ـة (الح ارث ـ ـ ـ ـ ــة والعزي ـ ـ ـ ـ ــق وجم ـ ـ ـ ـ ــع
الحشرات) يتم توظيفها بشكل متوازي ضد ا فة
م ـ ــع المحافظ ـ ــة عل ـ ــى ص ـ ــحة ارنس ـ ــان والبيئ ـ ــة

وس ــالمة المن ــتب الز ارع ــي ،وض ــمان بق ــاء ا ف ــة

دون الح ـ ــد االقتص ـ ــادي الح ـ ــرج ودون ارخ ـ ــالل
بالتوازن الطبيعي بين ا فات وأعـدائها الحيويـة،

والـ ـ ـ ــذي يك ـ ـ ـ ــون اس ـ ـ ـ ــتخدام أس ـ ـ ـ ــلوب المكافح ـ ـ ـ ــة

الكيميائية فيه هو الخيار ا خير ،ويكون مكمال
ســاليب المكافحــة ا خــرى ،بارضــافة إلــى أن

اس ـ ـ ــتخدام المبي ـ ـ ــدات الكيماوي ـ ـ ــة يك ـ ـ ــون ض ـ ـ ــمن

وش ـ ــروط أس ـ ــس مهم ـ ــة تض ـ ــمن الحف ـ ــاظ عل ـ ــى
الصــحة العامــة والبيئــة وجــودة المنــتب الز ارعــي

وخلوه من متبقيات المبيدات.
10

الزراعة

1010141

المهنة الرئيسية

Main
Occupation

10

الزراعة

1010110

المورد

Supplier

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

للحائز

ك ـ ــان مش ـ ــتغال أو ال ـ ــذي باشـ ـ ـره س ـ ــابقا إذا ك ـ ــان
مـ ــتعطال سـ ــبق لـ ــه العمـ ــل ،والمقصـ ــود بالمهنـ ــة

الرئيسية هي المهنـة التـي يقضـي فيهـا المشـتغل

أكثـر مــن نصـف وقــت العمـل أو ا كثــر تكـ ار ار،

و ة ـ ـراض التعـ ــداد الز ارعـ ــي تـ ــم تقسـ ــيم المهنـ ــة
الرئيسية إلى الزراعة وةير الزراعة.
يقصــد بــه الشــخج الــذي يجلــب ثمــار الزيتــون
زراعيا أو ضامنا أو مشتريا للثمار.
رمز
الموضوع

الموضوع

اسم المصطلح باإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية
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PCBS, 1998

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010111

النوبة

Shift

10

الزراعة

1010112

نو التربية

Type of Livestock
Production System

10

الزراعة

1010113

الوزن الحي

ه ــي إحـ ــدى الفت ـ ـرات الزمنيـ ــة التـ ــي تعمـ ــل فيهـ ــا
مكــائن عصــر الزيتــون فــي اليــوم الواحــد ،وةالبــا

مـ ـ ــا تكـ ـ ــون مرتبطـ ـ ــة بتـ ـ ــوفر الزيتـ ـ ــون أو طاقـ ـ ــة
المكائن أو قدرة العمال على متابعة العمل.

يشـ ـ ــير إلـ ـ ــى الممارسـ ـ ــات والخصـ ـ ــائج العامـ ـ ــة

لتربي ـ ــة المواش ـ ــي بالحي ـ ــازة م ـ ــن حي ـ ــت أس ـ ــلوب
التربية والتغذية وارنتاج.

تربي ــة ش ــبه مكثف ــة :ه ــي اعتم ــاد الحيوان ــات ف ــي
التغذيـ ــة علـ ــى الرعـ ــي والتغذيـ ــة المكملـ ــة بتقـ ــديم
ا عالف في آن واحد.

تربي ــة مكثف ــة :تربي ــة الحيوان ــات ف ــي المـ ـزار وال

تخــرج للرعــي وتعتمــد فــي تغــذيتها بشــكل كامــل

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.
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.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
7772
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PCBS, 1995

FAO statistical development series 11,
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Agriculture 2010,
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عل ـ ــى تقـ ـ ــديم ا عـ ـ ــالف بكاف ـ ــة أنواعهـ ـ ــا داخـ ـ ــل
الحظائر.

للحيوانات المعدة
للذبح

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز

اسم المصطلح

المصطلح

بالعربية

الـ ــوزن الـ ــذي يصخـ ــذ للحي ـ ـوان قبـ ــل الـ ــذبح ،ومـ ــن

Live weight of
animals intended for
المفت ــرض أن ال ي ــتم تق ــديم الطع ــام او الش ـ ـراب
slaughter
لهذه الحيوانات لفترة  78ساعة قبل الذبح.

اسم المصطلح باإلنجليزية

http://faostat3.fao.org/faostat- The weight taken immediately
gateway/go/to/mes/glossary/*/E 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

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
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المصدر باللغة العربية

http://faostat3.fao.org/faostatgateway/go/to/mes/glossary/*/E

المصدر باللغة اإلنجليزية

10

الزراعة

1010114

وزن الذبيحة

Carcass weight

10

الزراعة

1010115

ارنتاج

Production

هو وزن الذبيحة للبقار واربل بعد إزالة الجلد،

ال ـرأس ،االق ــدام االماميــة حت ــى مفصــل الركب ــة،
وا قـ ـ ـ ــدام الخلفيـ ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ــى مفصـ ـ ـ ــل العرقـ ـ ـ ــوب،
وا وعيــة الدمويــة الكبيـ ـرة مــن الــبطن والص ــدر،

وا جهـ ـ ـ ـزة البولي ـ ـ ــة والتناس ـ ـ ــلية (ع ـ ـ ــدا الكل ـ ـ ــى)،
والمخلف ـ ــات الص ـ ــالحة للك ـ ــل وةي ـ ــر الص ـ ــالحة
للكل ،والذيل.

أم ــا للضـ ــأن والم ــاعز وزن الذبيحـ ــة بع ــد إ ازلـ ــة

الجلـ ـ ــد ،والمخلفـ ـ ــات (الصـ ـ ــالحة للكـ ـ ــل وةيـ ـ ــر

الص ــالحة للك ــل) ،وا جهـ ـزة البولي ــة والتناس ــلية

 is the weight of the carcass afterاحصاءات منظمة ا ةذية والزراعة للمم
removal of the: hide or skin, the
 head where it joins the spine theالمتحدة-كانون ثاني  8077احصاءات
 fore feet at the knee joint, and theالثروة الحيوانية ،المفاهيم والمصطلحات
hind feet at the hock joint, the large
والتتصنيفات
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.

FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

(عدا الكلى) ،والقدمين.

يشــير إلــى كميــة المنــتب الفعلــي ،بعــد التجفيــف

والتجهي ـ ــز المعـ ـ ــد للبي ـ ــع أو االسـ ـ ــتهال  ،وبعـ ـ ــد
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 postharvest losses.

422

منظمة ا ةذية والزراعة للمم المتحدة

سلسلة تطور االحصاءات  ،77البرنامب
العالمي للتعداد الزراعي 8070
ISSN 1014-3378

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

 4.4مصطلحات سكانية واجتماعية
رمز

الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات السكان

اسم المصطلح
بالعربية

4.4 Population and Social Terms
التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع1320 :

المصدر باللغة اإلنجليزية

Population Terms

15

السكان

2510100

ا سرة

15

السكان

2540404

ا سرة الفلسطينية

Palestinian Household

15

السكان

2540401

ا سرة المركبة

Composite Family

15

السكان

2540403

ا سرة الممتدة

Extended Family

15

السكان

1540401

أسرة من فرد واحد

–A one–person
household

Household

فـ ــرد أو مجموعـ ــة أف ـ ـراد ت ـ ـربطهم أو ال ت ـ ـربطهم صـ ــلة

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.

هـ ــي ا س ـ ـرة الخاصـ ــة التـ ــي تكـ ــون فيهـ ــا جنسـ ــية رب

It is the private household whose head
holds the Palestinian nationality.

الجهاز المركزي لإلحصاء

هي ا سرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود

It is Refers to family consisting of at
least one nuclear family with other
non-relatives.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

هي ا سرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود

A family of at least one nuclear family
together with other relatives.

UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

UN, Principles and
Recommendations

ق اربـ ــة ،ويقيمـ ــون فـ ــي مسـ ــكن واحـ ــد ،ويشـ ــتركون فـ ــي
المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة.

ا سرة فلسطيني.

فــرد أو أف ـراد يعيشــون معهــا وال ت ـربطهم عالقــة ق ارب ــة

بهذه ا سرة.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

الفلسطيني7771 ،

لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم عالقة قرابة بتلـ
ا سرة.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

وهي ا سرة التي تتكون من شخج واحد فقط.

421

It is the household comprised of one
individual.

UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS,1997

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1540405

أسرة نووية

15

السكان

1540402

التراكم في ا عمار

Age Heaping

15

السكان

1540401

التركيب العمري

Age-Sex Structure

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Nuclear household

وه ــي ا س ــر المعيش ــية الت ــي تتك ــون كلي ــة م ــن نـ ـواة

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.
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.

المصدر باللغة العربية
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

أس ـرية واحــدة ،وتتش ــكل مــن أس ـرة مصلف ــة مــن زوج ــين

فقط أو من زوجين مع ابـن أو ابنـة (بالـدم فقـط ولـيس
ب ــالتبني) أو أكثـ ــر أو أب (رب ا س ـ ـرة) لديـ ــه ابـ ــن أو
ابنة أو أكثر أو أم (رب ا سرة) لـديها ابـن أو ابنـة أو
أكث ـ ــر ،مـ ـ ــع ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي ش ـ ــخج مـ ـ ــن ا قربـ ـ ــاء
ا خرين أو من ةير ا قارب.
هـ ــو الميـ ــل مـ ــن قبـ ــل المسـ ــتجوبين أو البـ ــاحثين نحـ ــو
تفض ـ ــيل أعم ـ ــار معين ـ ــة دون ةيره ـ ــا ،وأيض ـ ــا تع ـ ــرف
كعمر (تفضيل أحاد معينـة) وينتشـر تفضـيل ا عمـار
المنتهية بصفر أو خمسة.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

والنوعي

هـ ــو تركيـ ــب السـ ــكان حس ـ ــب عـ ــدد أو نسـ ــبة ال ـ ــذكور
وارن ـ ــات ض ـ ــمن ك ـ ــل فئ ـ ــة عمري ـ ــة .ويع ـ ــد التركي ـ ــب
العم ـ ـ ـ ـ ــري والن ـ ـ ـ ـ ــوعي للس ـ ـ ـ ـ ــكان النتيج ـ ـ ـ ـ ــة التراكمي ـ ـ ـ ـ ــة

لالتجاهــات الســابقة فــي معــدالت الخصــوبة والوفيــات
والهجـ ـرة .ويعتب ــر ت ــوفر المعلوم ــات ح ــول التركي ــب
العمري والنوعي شرطا أساسيا مسـبقا لوصـف وتحليـل

العديد من أنوا البيانات الديمغرافية.

420

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.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

المصدر باللغة اإلنجليزية
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1510108

توقع البقاء على قيد

15

السكان

1540409

جدول الحياة

15

السكان

2510110

الجنسية

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Life Expectancy

هو معدل السنوات ارضافية التي قد يعيشها الفرد إذا

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.

اس ـ ــتمرت اتجاه ـ ــات الوفي ـ ــات الحالي ـ ــة عل ـ ــى حاله ـ ــا.

الحياة

ويعــرف هــذا المصــطلح أيضــا بتوقــع البقــاء علــى قيــد
الحياة عند الوالدة أو عند أعمار أخرى.

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

Life Table

ه ــو ج ــدول إحص ــائي يص ــف احتم ــال الوف ــاة م ــا ب ــين

A statistical table that describes the
risk of dying between birth and life’s
end by exact age intervals.

الجنس ــية ه ــي التبعي ــة السياس ــية للف ــرد كم ــا ي ــدلى به ــا

It refers to the political identity of the
individual as Palestinian, Jordanian,
Egyptian, Brazilian, French, etc.

الوالدة وانتهاء الحياة لفترات عمرية محددة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

( الجنسية
ا صلية)

Nationality of Origin

الفرد ،وقد تكون فلسـطيني ،أردنـي ،مصـري ،ب ارزيلـي،

فرنسي ... ،ال .

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

2510111

الحالة الزواجية

15

السكان

2510112

أعزب (لم يتزوج

Single
)(Never married

15

السكان

1510113

عقد قران ول مرة

legally engaged

15

السكان

2510114

متزوج

Married

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Marital Status

هــي حالــة الفــرد الشخصــية الحاليــة التــي يكــون عليهــا

The status of those 12 years old and
over in terms of marriage traditions
and laws in the country.

ذل الفرد الذي يبلـغ مـن العمـر  78سـنة فـاكثر وقـت

فت ـ ـ ـرة ارسـ ـ ــناد ،والمتعلقـ ـ ــة بق ـ ـ ـوانين وعـ ـ ــادات الـ ـ ــزواج
المعمول بها في البلد.

المصدر باللغة العربية
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

أبدا)

وه ــو الف ــرد ال ــذي يبل ــغ عمـ ـره  78س ــنة ف ــأكثر ،ول ــم

يت ــزوج زواج ــا فعلي ــا وفق ــا للع ــرف الس ــائد (أي ل ــم ي ــتم
الــدخول بعــد) ولــم يعقــد ق ارنــه ولــم يكــن قــد تــزوج فــي

It applies if the person aged 12 years
has not been married or. Legally
engaged (according to customs and
traditions applicable in the country).

السابق.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
هــو الفــرد الــذي يبلــغ عم ـره  78ســنة فــأكثر ،وقــد تــم

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.

هــو الفــرد الــذي يبلــغ عم ـره  78ســنة فــأكثر والمتــزوج

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.

تسجيل عقد زواج رسمي له من قبـل المحكمـة ولكنـه
لم يتزوج فعليا وفقا للعرف السـائد (أي لـم يـتم الـدخول

بع ـ ــد) ول ـ ــيس مطلق ـ ــا أو أرم ـ ــال م ـ ــن زواج س ـ ــابق ،وال
يشــمل الــذكر المتــزوج حاليــا وعقــد ق ارنــه للم ـرة الثانيــة
حيت يعتبر متزوجا.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

زواجــا فعليــا وفقــا للعــرف الســائد س ـواء كــان الزوجــان
مقيمـ ــان معـ ــا وقـ ــت ارسـ ــناد الزمنـ ــي أم ال .وبغـ ــض

النظ ــر ع ــن حالت ــه الس ــابقة ،ويعتب ــر الرج ــل المت ــزوج

أكثـ ــر مـ ــن زوجـ ــة ويوجـ ــد حاليـ ــا واحـ ــدة أو أكثـ ــر فـ ــي
عصمته متزوجا.
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الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

2510115

مطلق

15

السكان

2510116

أرمل

Widowed

15

السكان

1510117

منفصل

Separated

15

السكان

1510118

حالة اللجوء

Refugee Status

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Divorced

هــو الفــرد الــذي يبلــغ عمـره  78ســنة فــاكثر وســبق لــه

The person aged 12 years who
previously married and legally
divorced but was not married again.

هو الفرد الـذي يبلـغ  78سـنة فـاكثر وسـبق لـه الـزواج

The married person aged 12 years
whose marriage was split by the death
of the spouse and was not married
again.

هــو الفــرد الــذي يبلــغ عمـره  78ســنة فــاكثر وســبق لــه

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.

وهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجـروا مـن ا ارضـي

This status relates to the Palestinians
who were forced to leave their land in
the Palestinian Territory occupied by
Israel in 1948. It applies to their male
sons and grandchildren.

الـ ــزواج فعـ ــال وانفصـ ــم (انحـ ــل) آخـ ــر زواج بـ ــالطالق
المسجل شرعا ولم يتزوج مرة أخرى.

المصدر باللغة العربية
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

فع ـ ــال ،ولك ـ ــن انفص ـ ــم (انح ـ ــل) آخ ـ ــر زواج ل ـ ــه بوف ـ ــاة
الطرف ا خر ،ولم يتزوج مرة أخرى.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

الزواج فعال وانفصل آخـر زواج لـه بسـبب مـا ،وبـدون

أي إثبـ ــات مسـ ــجل رسـ ــميا وقانونيـ ــا ،ولـ ــم يتـ ــزوج م ـ ـرة
أخرى.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
الفلسطينية التي احتلتهـا إسـرائيل عـام  7722وتشـمل

ا بناء الذكور منهم وأحفادهم.

وكالة االمم المتحدة الةاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

في الشرق االدنى (االونروا ) +
بتصرف من الجهاز المركزي

لالحصاء الفلسطيني7771 ،
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المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1510119

الجئ ةير مسجل

15

السكان

2510120

الجئ مسجل

Registered Refugees

15

السكان

2510121

ليس الجئا

Non-Refugee

هــو كــل فلســطيني لــيس الجئــا مســجل أو الجئــا ةيــر

15

السكان

2510122

الخصوبة

Fertility

هـ ـ ــي ا داء التكـ ـ ــاثري (التناسـ ـ ــلي) الفعلـ ـ ــي للفـ ـ ــرد أو

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).

15

السكان

2510123

الخصوبة التفصيلية

 Age- Specific Fertilityهم المواليد الذين تنجبهم النساء من فئة عمرية معينـة

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.

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Non-Registered
Refugees

إذا كــان الفــرد الجئــا إال أنــه ةيــر مســجل فــي بطاقــة

It applies to unregistered refugees who
do not hold refugee registration cards
issued by UNRWA.

إذا ك ــان الف ــرد الجئ ــا ول ــه اس ــم ف ــي بطاق ــة التس ــجيل

It applies to registered refugees
holding refugee registration cards
issued by UNRWA.

It applies to any Palestinian not
categorized under any of the two
aforementioned statuses.

وكالة الغوت (المصن) ي سبب كان.

المصدر باللغة العربية
وكالة االمم المتحدة الةاثة

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق االدنى (االونروا ) +
بتصرف من الجهاز المركزي

لالحصاء الفلسطيني7771 ،

(المصن) الصادرة عن وكالة الغوت.

وكالة االمم المتحدة الةاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

في الشرق االدنى (االونروا ) +
بتصرف من الجهاز المركزي

لالحصاء الفلسطيني7771 ،

مسجل.

وكالة االمم المتحدة الةاثة

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

في الشرق االدنى (االونروا ) +
بتصرف من الجهاز المركزي

لالحصاء الفلسطيني7771 ،

الـ ــزوجين أو المجموعـ ــة أو السـ ــكان( ،العـ ــدد الفعلـ ــي

الــذي أنجبتــه الم ـرأة مــن المواليــد ط ـوال فت ـرة حياتهــا

ارنجابية) أو المجتمع.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

حسب العمر

ويعتبر معدل الخصـوبة التفصـيلية حسـب العمـر عـدد

هصالء المواليد لكل  78000امرأة في تل الفئة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997
UN,Department of
Economic and Socia
l Affairs, Population
Division, World
Population
Prospects, the 2010
Revision, Standard
variants (Updated:
)28 June 2011
UN,Department of
Economic and Socia
l Affairs, Population
Division, World
Population
Prospects, the 2010
Revision, Standard
variants (Updated:
)28 June 2011

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

2510124

الديانة

15

السكان

2510125

رب ا سرة

Head of Household

15

السكان

1540426

السكان المقيمون

De jure Population

15

السكان

1540427

العمر بالسنوات

Age in completed
years

15

السكان

1540428

الموضوع

بالعربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Religion

هــي العقيــدة الروحيــة التــي يــصمن بهــا الفــرد أو ينتمــي

هــو الشــخج المقــيم إقامــة معتــادة مــع ا س ـرة ،الــذي

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.

السكان الذين تم حصرهم حسب مكان ارقامة المعتاد

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.

هــو الفت ـرة الزمنيــة بــين تــاري المــيالد وتــاري ارســناد

The completed age in years of the
person enumerated, which is the
difference between the date of birth
and the survey reference period.

هـ ــو عمـ ــر الفـ ــرد بالسـ ــنوات الكاملـ ــة فـ ــي وقـ ــت إتمـ ــام

The age of the individual in years at
the time of his/her actual marriage.

It is the spiritual belief of the person.

إليها.

المصدر باللغة العربية
االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

الجهاز المركزي لإلحصاء

PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

عـ ـ ــرف بأنــه يحم ـ ــل هــذه الصــفة مــن قبــل بــاقي أف ـراد
ا سـ ـ ـرة ،وع ـ ــادة م ـ ــا يك ـ ــون ه ـ ــذا الش ـ ــخج ص ـ ــاحب

السلط ـ ـ ــة والمس ــصول ع ــن ت ــدبير الش ــصون االقتص ــادية
للسرة وقد يشاركه ا خرون فـي ذل .
باســتثناء الــزوار المــصقتين ،ويعتبــر الســكان المقيمــين
في الخارج لفترة تقل عن سنة على انهم مقيمين.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
الكاملة

معب ار عنه بالسنوات الكاملة.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

العمر عند الزواج

Age at Marriage

الزواج الفعلي.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
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المصدر باللغة اإلنجليزية

UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1540419

الفرد في ا سرة

15

السكان

1510130

الفوج

15

السكان

1540431

مدة ارقامة في مكان Duration of Residence

15

السكان

1540432

مدة الحياة الزواجية

الموضوع

بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 Household Membershipهو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه
فــرد فــي ا س ـرة أو عضــو فيهــا إذا كانــت هــذه الوحــدة
السكنية هي مكان ارقامة المعتاد له أو مكان ارقامة

التعريف باإلنجليزية
Persons staying in the dwelling unit
are considered members of the
household if the dwelling unit is their
usual or only place of residence.

الوحيد له.

المصدر باللغة العربية
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

Cohort

هــو مجموعــة ا ف ـراد المتعرضــين لــنفس ا حــدات فــي

A group of individuals who
experienced the same set of events at
the same time.

وه ــي م ــدة إقام ــة الف ــرد المتواص ــلة ف ــي مك ــان إقامت ــه

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.

هي الفترة ما بين تاري الزواج الفعلي وتـاري ارسـناد

The duration between the date of the
actual marriage and the survey
reference date, calculated in years.

نفس الوقت.

ارقامة المعتادة الحالي

ت ــاري التع ــداد بالس ــنوات الكامل ــة م ــع إهم ــال الش ــهور

وا يام.
Marriage Duration

أو تاري انتهاء الزواج السابق  ،معب ار عنها بالسنوات

الكاملة.

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات

الجهاز المركزي لإلحصاء

PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
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PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

/11التنقيح الثاني8007 ،

المعتادة حاليا .وهو المكـان الـذي أقـام فيـه الفـرد حتـى

المصدر باللغة اإلنجليزية

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1510133

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

مكان إقامة ا م وقت  Mother's usual place ofه ــو مك ــان إقام ــة وال ــدة الف ــرد المعت ــاد ف ــي وق ــت والدة
residence (place of
الفرد.
والدة الفرد
)birth

التعريف باإلنجليزية
The mother's usual place of residence
at the time of her child's birth.

المصدر باللغة العربية
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

15

السكان

1510134

مكان ارقامة

Place of Residence

15

السكان

1540435

مكان ارقامة المعتادة

Current Usual Place
of Residence

15

السكان

1540436

هو المكان الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السنة

( ستة اشهر أو اكثر) بغض النظر عما إذا كان

المكان نفسه الذي تواجد فيه الفرد وقت العد أو
المكان الذي يمارس فيه فعليا عمله أو نشاطه أو

المكان الذي تقيم فيه أسرته ا صلية.

الحالي

هو المكان الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السنة (ستة
اشــهر فــاكثر) وذل ـ بغــض النظــر عمــا إذا كــان هــو
المك ــان نفسـ ــه الـ ــذي تواجـ ــد في ــه الفـ ــرد وقـ ــت العـ ــد أو

المك ــان ال ــذي يم ــارس في ــه عمل ــه ونش ــاطه أو المك ــان
الذي تقيم فيه أسرته ا صلية .

مكان ارقامة المعتادة  Previous Usual Place ofهو المكان ( إن وجد ) الذي أقام فيه الفرد فعليا لفترة
Residence
متصــلة بلغــت ســتة اشــهر فــاكثر وذل ـ قبــل االنتقــال
السابق
مباشرة لإلقامة في مكان ارقامة الحالي.

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.
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.
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.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077
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المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1510137

المواليد الخام

15

السكان

2510138

المولود الباقي على

15

السكان

2510139

المولود الحي

Live Birth

15

السكان

2510140

الهجرة

Migration

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Crude Birth

هـم المواليــد الجــدد مــن السـكان ،ويمثــل معــدل المواليــد

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).

Living Children

هــو المولــود حيــا وال ي ـزال علــى قيــد الحيــاة مهمــا كــان

Infants born alive and are sill living
regardless of age.

هو أي مولود ولد حيا وصـرو أو بكـى عنـد الـوالدة أو

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.

هـ ــي انتقـ ــال الشـ ــخج أو ا س ـ ـرة كاملـ ــة مـ ــن تجمـ ــع

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.

الخـ ــام عـ ــدد ه ـ ـصالء المواليـ ــد خـ ــالل سـ ــنة معينـ ــة لكـ ــل

 7000من السكان (ال يعبر عن معدل النمو).

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

عمره.

قيد الحياة

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

ظهــرت عليــه أي عالمــة أخــرى مــن عالمــات الحيــاة

عند الوالدة حتى اوان مات بعدها بلحظات.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
+

االمم المتحدة ،مباده وتوصيات
لتعدادات السكان والمساكن،

التنقيح  ،8السلسة ميم ،العدد
/11التنقيح الثاني8007 ،
سكاني إلى آخر ،أو من دولة إلى أخرى ،أي بشرط
أن يجتاز الفرد حدود هذا التجمع أو الدولة ،وأقام أو

ينــوي ارقامــة فــي مكــان الوصــول ســنة أو اكثــر حتــى
لو تخللها فترات زيارة بسيطة إلى مكان آخر.
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ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

1510141

الوفيات

15

السكان

2540412

وفيات ا مومة

Maternal Mortality

15

السكان

2510143

الوفيات الخام

Crude death

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Mortality

هــي حــاالت الوفــاة التــي تشــكل أحــد عناصــر التغيــر

Deaths as a component of population
change.

هـ ــو ع ـ ــدد الوفيـ ــات ب ـ ــين النسـ ــاء نتيج ـ ــة لمض ـ ــاعفات

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.

هــي الوفيــات مــن الســكان خــالل فت ـرة زمنيــة محــددة،

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.

السكاني.

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

الحمــل وال ـوالدة ،ويعتبــر مع ــدل وفيــات ا مومــة ع ــدد

هذه الوفيات لكل  7008000مولود حي.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

ويمثل معدل الوفيات الخام عدد هذه الوفيات مـن كـل
 1,000من السكان خالل سنة معينة .

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

السكان

2510144

وفيات الذين أعمارهم

15

السكان

2510145

وفيات الرضع

Infant Mortality

15

السكان

2510146

وفيات المواليد المتأخرة

Post Neonatal
Death

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Under-5 Mortality

هــي احتمــال وفــاة ا طفــال بــين والدتهــم وقبــل بلــوةهم

The probability of dying between birth
and the fifth birthday (per 1.000 live
births).

مص ـ ــطلح يش ـ ــير إل ـ ــى وفي ـ ــات الرض ـ ــع (ال ـ ــذين تق ـ ــل

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.

ه ــي الوفي ــات م ــن الموالي ــد الرض ــع ف ــي العم ــر (-7

)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.

عمر الخمسة سنوات.

تقل عن  2سنوات

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

أعمارهم عن سـنة) ويعتبـر معـدل وفيـات الرضـع عـدد

هذه الوفيات لكل  78000من المواليد ا حيـاء خـالل

سنة معينة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

 )77ش ــه ار ،ويعتب ــر مع ــدل وفي ــات الموالي ــد المت ــأخرة
عـ ــدد هـ ــذه الوفيـ ــات فـ ــي سـ ــنة معينـ ــة لكـ ــل 78000
مولود حي خالل نفس السنة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

رمز
الموضوع
15

الموضوع

رمز المصطلح

السكان

2510147

اسم المصطلح
بالعربية
وفيات حديثي الوالدة

اسم المصطلح باإلنجليزية
Neonatal Death Rate

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هي الوفيات من ا طفال الرضع خالل الشهر ا ول

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.

أو ا سابيع ا ربعة ا ولى من الوالدة ،ويحتسب
معدل وفيات حديثي الوالدة كعدد هذه الوفيات في

سنة معينة لكل 78000مولود حي خالل نفس

السنة.

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

االقتصادية واالجتماعية ،شعبة
السكان ،التوقعات السكانية في
العالم ،تنقيح عام ،8070

المتغيرات القياسية (تحديت:
 82يونيو )8077

411

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات العمل

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع2515 :

Work Terms

15

العمل

2515100

ا جر النقدي

15

العمل

2515101

أساليب البحت عن

15

العمل

1515102

االستعداد للعمل

15

العمل

1515103

ا فراد خارج القوى

Persons Outside
Labour Force

15

العمل

1515104

أيام العمل الشهرية

Monthly Work Days

العمل

Wage

هو ا جر النقدي الصافي المدفو للمستخدمين بـأجر

Cash net wage paid to the wage
employee from the employer.

التسجيل فـي مكاتـب االسـتخدام ،التسـجيل فـي نقابـات

Registered at employment office,
Registered at labour Union , asked
friends/ relatives, Application to
employers Declared\ Read newspaper
Others, all what mentioned above

ه ــو الف ــرد ال ــذي يب ــدي رةب ــة أو اس ــتعدادا للعم ــل إذا

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.
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.

هــي عــدد ا يــام التــي عملهــا الشــخج خــالل الشــهر،

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.

من قبل أصحاب العمل.

Methods of Seeking
Work

العمال ،مراجعة أصدقاء أو أقارب ،مراجعـة شخصـية
فرصة عمل ،أساليب أخرى ،كل ما ذكر سابقا معا.

Available for work

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

المــاكن العمــل ،ق ـراءة الجريــدة بهــدف الحصــول علــى

عــرض عليــه ولــيس هنــا أي ســبب يمنعــه مــن قبــول

هذا العمل ،ولكنه لم يفعل شيئا للحصول عليه.

العاملة

المصدر باللغة اإلنجليزية

تشـ ــمل هـ ــذه الفئـ ــة مـ ــن السـ ــكان جميـ ــع ا ف ـ ـراد الـ ــذين
ينتمــون لســن العمــل (ضــمن القــوة البشـرية) ولكــنهم ال

يعملـ ــون وال يبحثـ ــون عـ ــن عمـ ــل وال حتـ ــى مسـ ــتعدين
للعمـ ـ ــل س ـ ـ ـواء بسـ ـ ــبب عـ ـ ــدم رةبـ ـ ــتهم فـ ـ ــي العمـ ـ ــل أو
الستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل أو سباب

أخرى.
باس ــتثناء أي ــام العط ــل ،ونهاي ــة ا س ــبو  ،والمغ ــادرات

المرضــية وةيره ــا المدفوع ــة وةيــر المدفوع ــة .وتعتب ــر

ساعة عمل واحدة خالل اليوم كيوم عمل.
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منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،
التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

1515105

الباحت عن العمل

15

العمل

1515106

البطالة (حسب

15

العمل

2515107

15

العمل

2515108

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Job seeker

هـ ــو الفـ ــرد الـ ــذي يرةـ ــب فـ ــي الحصـ ــول علـ ــى فرصـ ــة

Seeking work is defined as having
taken specific steps in the reference
week to find paid employment or selfemployment.
Job
seekers
are
classified into:

عمل ،ويقسم الباحثون عن عمل إلى فئتين:

مستعد للعمل :هو الفرد الـذي يبـدي رةبـة أو اسـتعداد
للعمــل إذا عــرض عليــه ولــيس هنــا أي ســبب يمنعــه

مـ ــن قبـ ــول هـ ــذا العم ـ ــل ،ولكنـ ــه لـ ــم يفعـ ــل أي ش ـ ــيء
للحصول عليه.

باح ــت نش ــيط ع ــن عم ــل :ه ــو الف ــرد المس ــتعد للعم ــل
والـذي قـام بـإجراء خطـوات معينـة فـي سـبيل الحصــول

علـ ــى فرصـ ــة عمـ ــل مثـ ــل ق ـ ـراءة الصـ ــحف ،أو س ـ ـصال
ا ص ـ ــدقاء أو التس ـ ــجيل ف ـ ــي مكات ـ ــب االس ـ ــتخدام ،أو
مراجعة أصحاب العمل ،أو بأي طريقة أخرى.

مقاييس ومعايير
منظمة العمل الدولية)

Unemployed
(According to the ILO
)Standards

تش ــمل ه ــذه الفئ ــة جمي ــع ا فـ ـراد ال ــذين ينتم ــون لس ــن
العمــل ( 72ســنة فــأكثر) ولــم يعملـوا أبــدا خــالل فتـرة

ارســناد فــي أي نــو مــن ا عمــال ،وكــانوا خــالل هــذه
الفتـ ـرة مس ــتعدين للعم ــل وق ــاموا بالبح ــت عن ــه بإح ــدى
الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف ،التســجيل فــي مكاتــب

االس ــتخدام ،سـ ـصال ا ص ــدقاء وا ق ــارب أو ةي ــر ذلـ ـ
من الطرق.

الزاهد في العمل

Abstinent from work

هـو الفــرد الــذي ينتمــي لسـن العمــل ولكنــه ةيــر مـرتبط

(ضمن ا فراد خارج

بأي نو من العمل خالل فتـرة ارسـناد وال يبحـت عـن

القوى العاملة)

عم ــل وحت ــى ةي ــر مس ــتعد للعم ــل وةي ــر من ــتظم ف ــي

ساعات العمل

دراسة منتظمة بهدف الحصول على مصهل علمي.
Worked Hours

تعبر ساعات العمـل عـن الوقـت الـذي يصـرفه العامـل
في مهنته.

المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

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.
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.
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.
Time spent by employed person in
his/her main occupation.

 ILO Terminologyمصطلحات منظمة العمل
Declaration on
الدولية  -إعالن بشأن المباده Fundamental Principles
and Rights at
والحقوق ا ساسية في العمل،
Work,2008
8002

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،
التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

404

المصدر باللغة اإلنجليزية

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

2515109

ساعات العمل

15

العمل

2515110

ساعات العمل الفعلية

15

العمل

2515111

صاحب عمل

Employer

15

العمل

2515112

العاجز /كبير السن

Old, Illness

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Normal hours work

هـ ــي عـ ــدد سـ ــاعات العمـ ــل فـ ــي الوظيفـ ــة الجزئيـ ــة أو

Total number of hours in the
permanent or temporarily job which
worked by employed usually .

Actually worked
hours

هي عدد ساعات العمل الفعلية التي يـزاول فيهـا الفـرد

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.
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.

هــو الفــرد الــذي ال يمكنــه ممارســة أي نــو مــن العمــل

The individual who can not practice
any kind of work because of chronic
illness or disability or because of old
age.

الوظيفة الكاملة والتي يمارسها الفرد عادة.

االعتيادية

عملـ ــه ويسـ ــتثنى مـ ــن ذل ـ ـ العمـ ــل ارضـ ــافي وأوقـ ــات
الوجبــات واالســتراحات ويــتم تســجيلها للعمــل الرئيســي

والثانوي كال على حده.

وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل جزءا

منها (شري ) ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم
واحد علـى ا قـل بـأجر .ويشـمل ذلـ أصـحاب العمـل
ال ــذين يـ ــديرون مشـ ــاريع أو مق ــاوالت خـ ــارج المنشـ ــآت

بشــرط أن يعمــل تحــت إش ـرافهم أو لحســابهم مســتخدم
واحــد علــى ا قــل بــأجر وال يعتبــر حملــة ا ســهم فــي

الشــركات المســاهمة أصــحاب عمــل حتــى ولــو عمل ـوا

فيها.
( ضمن ا فراد خارج

بس ـ ــبب إص ـ ــابته بم ـ ــرض م ـ ــزمن أو إعاق ـ ــة معين ـ ــة أو

القوى العاملة)

بســبب تقدمــه فــي الســن ويشــار هنــا إلــى انــه ال يوجــد

حد أعلى لسن الذين يستطيعون العمل.
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المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

1545443

15

العمل

1515114

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية
العامل

اسم المصطلح باإلنجليزية
Employed

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ه ــو الف ــرد ال ــذي عمـ ـره  72س ــنة ف ــأكثر وال ــذي باش ــر

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 114 hours.
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.

عمــال معينــا ولــو لســاعة واحــدة خــالل الفتـرة المرجعيــة
سـواء كــان لحســابه أو لحســاب الغيــر ،بــاجر أو بــدون
اجر أو في مصلحة العائلة أو كـان ةائـب عـن عملـه

بشــكل مصقــت (بســبب المــرض ،عطلــة ،توقــف مصقــت
أو أي س ــبب آخ ــر) ،ويص ــنف الع ــاملون حس ــب ع ــدد

س ـ ــاعات العم ـ ــل ا س ـ ــبوعية إل ـ ــى ع ـ ــاملين ()72-7

س ـ ــاعة ،ع ـ ــاملين  72س ـ ــاعة ف ـ ــأكثر وك ـ ــذل ا فـ ـ ـراد
الغ ـ ــائبون ع ـ ــن أعم ـ ــالهم بس ـ ــبب الم ـ ــرض ،أو إج ـ ــازة

مدفوع ـ ــة ا ج ـ ــر ،أو إة ـ ــالق أو إضـ ـ ـراب أو توقي ـ ــف
مصق ــت وم ــا ش ــابه ذلـ ـ  ،يعتب ــر ع ــاملين م ــن 72-7

ساعة.

العمالة

Employment

تشمل هذه الفئة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم العمالـة،
أي جمي ــع ا فـ ـراد ال ــذين ينتم ــون لس ــن العم ــل (الق ــوة

البشـ ـ ـرية) ويعمل ـ ــون ،ويض ـ ــم ذلـ ـ ـ أص ـ ــحاب العم ـ ــل،
المسـ ـ ـ ــتخدمين بـ ـ ـ ــأجر ،العـ ـ ـ ــاملين لحسـ ـ ـ ــابهم أو فـ ـ ـ ــي
مصــالحهم الخاصــة ،بارضــافة عضــاء ا سـرة ةيــر

مدفوعي ا جر.
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المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،
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الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
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رمز
الموضوع
15

الموضوع

رمز المصطلح

العمل

1515115

اسم المصطلح
بالعربية
العمالة المحدودة

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Underemployment

تضم هذه المجموعة جميع ا فراد الذين ينطبق عليهم

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.

مفهــوم العمالــة ويعملــون بصــورة ةيــر اعتياديــة ،سـواء
كانوا يعملون عدد ساعات أقل من المعتاد لسـبب مـن

ا ســباب والــذين يرةبــون فــي ذات الوقــت بزيــادة عــدد
ساعات عملهم إلى العدد الطبيعي ( 22سـاعة فـأكثر

أسـبوعيا) ،ويحـاولون زيـادة هـذا العـدد بإحـدى الطــرق،
كالبحت عـن عمـل إضـافي أو يحـاولون تأسـيس عمـل
خاج أو مصلحة خاصة وهذا النو سمي في النشرة

بالعمالـ ــة المح ـ ــدودة الظ ـ ــاهرة .وين ـ ــدرج ك ـ ــذل ض ـ ــمن
العمالــة المحــدودة أولئـ الــذين يرةبــون بتغييــر عملهــم

ســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة ال ارتــب أو بســبب

ظ ــروف العم ــل الس ــيئة وه ــذا الن ــو س ــمي ف ــي النشـ ـرة

بالعمالة المحدودة ةير الظاهرة.
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المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية

،التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

2515116

15

العمل

2515117

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

العمالة ةير المنظمة Informal Employment

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

جميــع الوظــائف فــي القطــا ةيــر المــنظم ،وتتضــمن

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:

العـ ـ ــاملون لحسـ ـ ــابهم الخـ ـ ــاج الـ ـ ــذين هـ ـ ــم المنتجـ ـ ــون

Own-account workers who are
producers for own final use only
;)(these are entirely of informal nature

أيضا كل وظيفة ذات طابع ةير منظم في القطاعات
ا خرى من االقتصاد.

الشروط ا تية يجب أن تنطبق عليهم:

لالستخدام النهائي الخاج بهم.
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii

العــاملون لحســابهم الخــاج الــذين هــم المنتجــون للبيــع

أو المقايضة الذين يعملون في القطا ةير المنظم.
أصحاب العمل في القطا ةير المنظم.

جمي ــع الع ــاملين فـ ــي مشـ ـاريع أس ـ ـرية كأعض ــاء أس ـ ـرة
بدون أجر.

المستخدمون العاملون في القطا ةير المنظم.

المس ـ ــتخدمون بأعم ـ ــال ةي ـ ــر منظم ـ ــة ف ـ ــي مصسس ـ ــات
القطا الرسمي.

العمل

Work

هـو الجهـد المبـذول فــي جميـع ا نشـطة التـي يمارســها
ا فـ ـراد به ــدف الـ ـربح أو الحص ــول عل ــى أجـ ـرة معين ــة

سواء كانت على شكل ارتـب شـهري أو أجـرة أسـبوعية

أو بالمياومة أو على القطعـة أو نسـبة مـن ا ربـات أو
سمسرة أو ةير ذلـ مـن الط ارئـق .كـذل فـإن العمـل

بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشـرو أو مزرعـة
للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل.
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المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

Own-account workers who are
producers for sale or barter working in
;informal sector
informal

in

working

Employers
;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.
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

الحصاءات العمل8000 ،

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

2515118

العمل الرئيسي

15

العمل

1515119

الغائبون عن أعمالهم

Absent from
Usual Work

15

العمل

1515120

القطا ةير المنظم

Informal Sector

15

العمل

1515121

القوة البشرية

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Main Job

هو العمل الذي يمارسه الفرد عـادة ،أي العمـل الـذي

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.
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.

يمارس الفرد فيه نصف وقته فـأكثر ،أو ا كثـر تكـ ار ار

فــي ا شــهر ا خيـرة .أمــا إذا كــان العامــل يعمــل فــي

عملــين نصــف وقتــه بالضــبط ،فــي هــذه الحالــة يعتبــر
العمل ا قدم هو العمل الرئيسي.

االعتيادية

يشــمل ذل ـ جميــع ا ف ـراد العــاملين والــذين لــم يزاول ـوا
أعمـ ـ ــالهم خ ـ ـ ــالل فت ـ ـ ـرة ارس ـ ـ ــناد بسـ ـ ــبب الم ـ ـ ــرض أو

ارجـ ـ ـ ــازة ،ارض ـ ـ ـ ـراب ،منـ ـ ـ ــع التجـ ـ ـ ــول ،ارةـ ـ ـ ــالق أو
المتوقفين بصورة مصقتة أو ةير ذل من ا سباب.
يشمل المشاريع التالية:


المشــاريع ا سـرية ةيــر التضــامنية :يتــألف مــن جميــع
المشاريع ا سرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى

ا قل للسوق وةير مسجلة في الضريبة.



المشـ ــاريع ا سـ ـ ـرية (ل ـ ــيس منش ـ ــأة أو مصسس ـ ــة) :ه ـ ــو

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.

العاملون المستخدمون بأجر فـي منشـأة /مشـرو ةيـر

Household
Project
(Nonestablishement
enterprise):
An
enterprise owned by a resident of
Palestinian Territory and do not
qualify as an ‘establishment’ is
defined as a ‘household project’.
All persons aged 15 years and over.

مش ـ ــرو ممل ـ ــو م ـ ــن أح ـ ــد أفـ ـ ـراد ا سـ ـ ـرة مق ـ ــيم ف ـ ــي

ا ارضــي الفلســطينية وال يحمــل أي صــفة مــن صــفات



المنشأة أو المصسسة.

مسجل في الضريبة.

Population of
Working Age15
years and over
) ( man power

Comprise the following: HUEM: For
the present survey, informal sector in
Palestine was defined as all HUEMs
without registration in the tax
registration.

هم جميع ا فراد الذين أتموا  72سنة فأكثر.

المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،
التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،
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المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

1515122

المتعطل عن العمل

15

العمل

1545413

المتفرغ عمال المنزل

15

العمل

1515124

15

العمل

1515125

15

العمل

1515126

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Unemployed

هو الفرد الذي لم يعمل مطلقا خالل فترة ارسناد ،ولم

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.

Housekeeping

يكـ ــن مرتبطـ ــا بعمـ ــل معـ ــين وهـ ــو قـ ــادر علـ ــى العمـ ــل
ويرةب في الحصول على عمل وقـد قـام بالبحـت عـن

فرصة عمل في هذه الفترة ،كـذل فـان الفـرد المتوقـف
عــن العمــل ،يعتبــر ةائبــا عــن العمــل حتــى ولــو كــان

يتوقـ ـ ــع العـ ـ ــودة أو كـ ـ ــان مسـ ـ ــتعدا للعـ ـ ــودة فـ ـ ــي حـ ـ ــال
اســتدعائه للعمــل .ويقســم المتعطلــون عــن العمــل إلــى

المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

مجمـ ـ ــوعتين :المتعطلـ ـ ــين الـ ـ ــذين سـ ـ ــبق لهـ ـ ــم العمـ ـ ــل،
والمتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل.
هو الفرد(ذكر او أنثى) ةير مشتغل وةير منتظم فـي

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.

 Household Project (Nonهــو مش ــرو ممل ــو م ــن أحــد أفـ ـراد ا سـ ـرة مق ــيم ف ــي)establishment enterprise
الدولـ ــة وال يحمـ ــل أي صـ ــفة مـ ــن صـ ــفات المنشـ ــأة أو

Household
Project
(Nonestablishement
enterprise):
An
enterprise owned by a resident of
Palestinian Territory and do not
qualify as an ‘establishment’ is
defined as a ‘household project’.
HUEM: For the present survey,
informal sector in Palestine was
defined as all HUEMs without
registration in the tax registration.

هـي الحرفــة أو نـو العمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان

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.

د ارسـ ــة معينـ ــة ويقـ ــوم بأعمـ ــال المنـ ــزل بهـ ــدف خدمـ ــة

(ضمن ا فراد خارج

ا سـرة وال يشــمل ذلـ خدمــة بيــوت الغيــر مقابــل اجــر

القوى العاملة)

نقــدي ،أو عينــي ،إذ أن هــذا النــو مــن الخدمــة يعتبــر
ضمن العمل.

المشاريع ا سرية
(ليس منشأة أو
مصسسة(

المصسسة.

المشاريع ةير

Un cooperated
Household projects

المهنة

Occupation

التضامنية

المشــاريع ا سـرية ةيــر التضــامنية :يتــألف مــن جميــع
المشاريع ا سرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى

ا قل للسوق وةير مسجلة في الضريبة.

ع ــامال ،أو الـ ــذي باشـ ـره سـ ــابقا إذا ك ــان عـ ــاطال عـ ــن
العمــل ،بغــض النظــر عــن طبيعــة عمــل المنشــأة التــي

يعم ـ ــل به ـ ــا وبغ ـ ــض النظ ـ ــر ع ـ ــن مج ـ ــال الد ارس ـ ــة أو
التدريب الذي تلقاه الفرد.
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منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،
التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

1515127

المهنة الرئيسية

15

العمل

2515128

النزيل

15

العمل

2515129

النشيطون اقتصاديا

15

العمل

2545430

وجود ايراد /التقاعد

15

العمل

2515131

15

العمل

2515132

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Main Occupation

هـي الحرفــة أو نـو العمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان

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.

Guest

هو الفرد الذي يعيت في مصسسة معينة مثل السـجون

The
individual who live in a
particular institution such as prisons,
clinics, nursing homes and such as.

Economically active
population
)(Labour Force

ه ـ ـ ــم جمي ـ ـ ــع ا فـ ـ ـ ـراد ال ـ ـ ــذين ينتم ـ ـ ــون لس ـ ـ ــن العم ـ ـ ــل

All persons aged 15 years and over
who are either employed or
unemployed.

Retired

هــو الفــرد الــذي ال يريــد ممارســة أي نــو مــن العم ــل

The individual who does not practice
any kind of work because of
availability of a revenue or receiving
a pension.

هــي تل ـ الوظيفــة التــي يباشــر الفــرد فيهــا العمــل أقــل

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.

مشتغال أو الذي باشره سابقا إذا كان متعطـال سبق له
العمــل ،والمقصــود بالمهنــة الرئيســية هــي المهنــة التــي

يقضي فيها المشتغل أكثر من نصـف وقـت العمـل أو
ا كث ــر تكـ ـ ار ار خ ــالل ا ش ــهر الثالث ــة الس ــابقة للفتـ ـرة

المرجعية.
والمصحات ودور العجزة وما شابه.

( ضمن ا فراد خارج
القوى العاملة)

(القوى العاملة)

(ضمن ا فراد خارج

البطالة.

بسبب وجود ايراد أو حصوله على معات تقاعد.

القوى العاملة)

وظيفة جزئية

( 72س ــنة ف ــاكثر) وينطب ــق عل ــيهم مفه ــوم العمال ــة أو

Part Time Job

م ــن  22س ــاعة خ ــالل أس ــبو اعتي ــادي ،إال إذا ك ــان

(ةير متفرغ)

عــدد ســاعات العمــل االعتيادي ــة أقــل مــن ذل ـ  ،وف ــي
هذه الحالة تكون الوظيفة جزئية إذا كان عدد ساعات

عمـ ــل الفـ ــرد أقـ ــل مـ ــن عـ ــدد السـ ــاعات الـ ــذي يباشـ ــر

المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

 ILO Terminologyمصطلحات منظمة العمل
Declaration on
الدولية  -إعالن بشأن المباده Fundamental Principles
and Rights at
والحقوق ا ساسية في العمل،
Work,2008
8002
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،
منظمة العمل الدولية،
التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

العاملون فيها العمل في هذه المهنة عادة.

وظيفة كاملة
(متفرغ)

Full time Job

هــي تل ـ الوظيفــة التــي يباشــر الفــرد فيهــا العمــل 22

س ــاعة ف ــأكثر خ ــالل أس ــبو اعتي ــادي ،إال أن بعـ ــض
المهــن يكــون عــدد ســاعات العمــل فيهــا أقــل مــن 22

س ــاعة ،ف ــي ه ــذه الحال ــة يعتب ــر ع ــدد س ــاعات المهن ــة
االعتيادية هو المعيار لكون الوظيفة كاملة.

400

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

الحصاءات العمل8000 ،

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العمل

2515133

يعمل بأجر

15

العمل

2515134

يعمل لحسابه

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Paid-employed
)(wage employee

هــو الفــرد الــذي يعمــل لحســاب فــرد آخــر أو لحســاب

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.

Self-employed

وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل جزءا

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.

منشــأة أو جهــة معينــة وتحــت إشـرافها ويحصــل مقابــل
عملــه علــى أجــر محــدد س ـواء كــان بــأجر علــى شــكل

ارتــب شــهري أو أج ـرة أســبوعية أو بالمياومــة أو علـ ــى

القطعة أو أي طريقة دفـع أخـرى .وينـدرج تحـت ذلـ

الع ـ ــاملون ب ـ ــالو ازرات والهيئ ـ ــات الحكومي ـ ــة والع ـ ــاملون
بالشـ ــركات بارضـ ــافة إلـ ــى الـ ــذين يعملـ ــون بـ ــأجر فـ ــي
مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى الغير.

منها (شري ) وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمل بـأجر
ويشـ ــمل ا شـ ــخاج الـ ــذين يعملـ ــون لحسـ ــابهم خـ ــارج

المنشآت.
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المصدر باللغة العربية
منظمة العمل الدولية،

التوصيات الدولية الحالية
الحصاءات العمل8000 ،

منظمة العمل الدولية،
التوصيات الدولية الحالية

الحصاءات العمل8000 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات العلم والتكنولوجيا
15

العلم

1510400

والتكنولوجيا

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع1310 :
االتصال الهاتفي
بارنترنت

Dial-up Internet
Access

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Science and Technology Terms
وسيلة اتصال بارنترنت عن طريق مغير الترددات
(مودوم) وخط هاتفي ،والذي يتطلب أن يقوم مغير
الترددات بطلب رقم هاتف عند الحاجة إلى النفاذ

لإلنترنت .وتقتصر سرعة مغير الترددات لالتصال
بارنترنت عموما على سرعة تتراوت ما بين -10

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

 52كيلوا بايت.
15

العلم

15

العلم

15

العلم

1510404

استخدام ارنترنت

1510401

استخدام الحاسوب

1510403

اسم النطاق

والتكنولوجيا

Internet Use

عرف استخدام ارنترنت بأنه القيام باالستخدامات

ا ساسية مثل :الدخول إلى المواقع ،قراءة الصحف،
تنزيل الملفات أو البرامب من الشبكة .وقد حددت

فترة االستخدام (خالل  41شهر الماضية من تاري
ارسناد في المسح).

والتكنولوجيا

Computer Use

عرف استخدام الحاسوب بأنه القيام باالستخدامات

ا ساسية مثل :تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات

معينة ،ونقل وحفظ الملفات اوانشائها ،وقد حددت

فترة االستخدام (خالل  41شهر الماضية من تاري
ارسناد في المسح).

والتكنولوجيا

Domain Name

االسم الذي تختاره المنشأة لتقوم بعمل استضافة
عليه ،وذل

بدال من ارشارة إلى موقع المنشأة

ارلكتروني بمجموعة من ا رقام ،يشار إليها باسم

مباشر ومثال ذل (.)pcbs.gov.ps
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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.

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.

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

االتحاد الدولي لالتصاالت،

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت واستعمالها،طبعة
8007

االتحاد الدولي لالتصاالت،

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت واستعمالها،طبعة
8007
االنوكتاد ،دليل النتاج
احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العلم

2510401

االكسترانت

15

العلم

1510405

ارنترانت

الموضوع

والتكنولوجيا

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Extranet

شــبكة خاص ــة تســتخدم بروتوكـ ـوالت ارنترنــت ،وش ــبكة

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.
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.

الش ــبكة العالمي ــة الت ــي تـ ـربط ع ــدة آالف م ــن الش ــبكات

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.
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.

وســيلة تســمح لمســتعملي الشــبكة محليــا وعالميــا لتبــادل

It is a mean for exchange messages,
texts and attached files among internet
or intranet users.

الـ ـ ـ ـربط ،كم ـ ـ ــا يمك ـ ـ ــن أن تـ ـ ـ ـربط م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــبكة اله ـ ـ ــاتف
العمومية ،وذل من اجل شراكة في المعلومات ما بين

المنشـأة مـع المــوردين والبـائعين ،والشـركاء والعمــالء أو

ةيره ــا م ــن ا عم ــال .يمك ــن النظ ــر إل ــى االكس ــترانت
باعتبارها جـزءا مـن الشـبكة الداخليـة للشـركة التـي تمتـد
إلى خارج مستخدمي الشركة.

Intranet

والتكنولوجيا

شـ ــبكة موجـ ــودة داخـ ــل مصسسـ ــة ق ـ ـد تتكـ ــون مـ ــن عـ ــدة
ش ــبكات محليـ ــة متص ــلة مـ ــع بعض ــها الـ ــبعض وكـ ــذل

شــبكات أخــرى خارجيــة وربمــا متصــلة بشــبكة ارنترنــت

والغ ـ ــرض الرئيس ـ ــي م ـ ــن وج ـ ــود ارنت ارنـ ـ ـت ه ـ ــو تب ـ ــادل
المعلومـات الخاصـة بالمصسســة وكـذل المـوارد ا خــرى

بين الموظفين.
15

العلم

15

العلم

1510402

ارنترنت

1510401

البحت والتنمية

والتكنولوجيا

Internet

وماليــين أجه ـزة الحاســوب المختلفــة ا ن ـوا

وا حجــام

ف ــي الع ــالم ،وه ــي وس ــيلة للتواص ــل وتب ــادل المعلوم ــات
بـين مختلــف ا فـراد والمصسســات .ويمكــن النفــاذ لخدمــة
ارنترنــت بعــدة طــرق منهــا االتصــال الهــاتفي ،والنطــاق
العريض والخط الرقمي والبريد ارلكتروني.

التجريبية

والتكنولوجيا

& Research
experimental
)development (R&D

هو العمل الخالق والذي يتم على أساس منتظم بهدف
زيــادة رصــيد المعرفــة وتطبيقــات جديــدة .ويشــمل تعبيــر

التنمي ـ ـ ــة التجريبي ـ ـ ــة ثالث ـ ـ ــة أنش ـ ـ ــطة رئيس ـ ـ ــية :البح ـ ـ ــت
ا ساسي ،والبحت التطبيقي ،والتنمية التجريبية.

15

العلم

والتكنولوجيا

1510400

البريد ارلكتروني

E-mail

الرسائل ،يضمن ذل النج والملحقات.
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المصدر باللغة العربية
االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد
المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

االنوكتاد ،دليل النتاج
احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

معهد اليونسكو لالحصاء ،دليل
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االنوكتاد ،دليل النتاج

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
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تعليمات من اجل انجاز

االستبيان المتعلق باحصاءات
العلوم والتكنولوجيا،

مونتلاير،مايو /ايار 8001
احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العلم

2510401

التجارة ارلكترونية

15

العلم

2510440

تكنولوجيا المعلومات

Information and
communication
technology

15

العلم

2510444

الحكومة ارلكترونية

E- Government

15

العلم

2510441

الخط الرقمي

15

العلم

1510443

الخط الالتماثلي

الموضوع

والتكنولوجيا

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

E- commerce

إج ـ ـراء صـ ــفقة إلكترونيـ ــة مـ ــن البيـ ــع أَو ش ـ ـراء سـ ــلع أَو

It is the conducting of business
communication and transactions over
computer networks and through
individual computers linked to the
Word Wide Web. Strictly defined, ecommerce is the buying and selling of
goods and services, and the transfer of
funds,
through
digital
communications.
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.

االستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات

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.
A
form
of
DSL,
a
data
communications technology tool, that
enables data transmission over copper
telephone lines faster than a
conventional modem.

خدمات ،سواء بين ا عمـال التجاريـة ،ا سـر ،ا فـراد،
الحكوم ـ ـ ــات ،و منظم ـ ـ ــات عام ـ ـ ــة أو خاص ـ ـ ــة و تنف ـ ـ ــذ

بواســطة ارنترنــت ،حيــت تنفــذ عمليــة طلــب الش ـراء أو
البيـ ــع عبـ ــر ارنترنـ ــت بغـ ــض النظـ ــر عـ ــن آليـ ــة الـ ــدفع

وطريقته.
واالتصاالت

والتكنولوجيا

وص ـ ـ ـ ــف أدوات وط ـ ـ ـ ــرق النف ـ ـ ـ ــاذ لوس ـ ـ ـ ــائل تكنولوجي ـ ـ ـ ــا
المعلوم ـ ـ ــات ،والقي ـ ـ ــام بعملي ـ ـ ــات اس ـ ـ ــترجا البيان ـ ـ ــات،

وتخزينه ـ ــا ،وتنظيمه ـ ــا ،وأس ـ ــاليب معالجته ـ ــا اوانتاجه ـ ــا.

كــذل وصــف وســائل عــرض المعلومــات وتبادلهــا مــن

خالل الطرق ارلكترونية واليدوية.

والتكنولوجيا

واالتصاالت بهدف تسهيل العمليات اردارية اليومية
للقطاعات الحكومية التي تتم فيما بين مصسسة

حكومية وأخرى وما بين المواطنين والمصسسة

الحكومية بارضافة إلى العمليات اردارية التي تتم

ما بين القطا الخاج والمصسسات الحكومية.
والتكنولوجيا

Asymmetric Digital
Subscriber Line
)(ADSL

إحدى وسائل االتصال بارنترنت عن طريق

الهاتف ،ولكنه أسر منه عشرة أضعاف ،ويحتاج
إلى خط هاتف خاج ومستقل ،تكلفته تعتمد على

شركة الهاتف ،وهو نظام اتصال رقمي ررسال

المصدر باللغة العربية
االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد
المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد
المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

واستقبال البيانات والصوت.
والتكنولوجيا

Digital Subscriber
))Line DSL

إحدى وسائل االتصال بارنترنت ،وهو نظام منبثق

عن الخط الرقمي.

يستخدم في نقل البيانات

والملفات والصور ،و ةراض محددة في المصسسات

الصغيرة والمنازل ،سرعته تفوق  2ميجابايت .وهو
جهاز يتم ربطه في الحاسوب ويقدم من قبل شركة

االتصاالت المزودة للخدمة.

411

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

المصدر باللغة اإلنجليزية
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العلم

1510441

خطوط الهواتف

15

العلم

1510415

الذاكرة المحمولة

15

العلم

1510416

الرسائل االقتحامية

الموضوع

والتكنولوجيا

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Main Telephone Lines

الرئيسية

التعريف بالعربية
خط هاتفي يصل المعدات الطرفية للمشتر بالشبكة

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.

نو من أنوا الذاكرة يحتفظ بالمعلومات حتى بعد

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.
It is unsolicited electronic messaging,
regardless of its content.

العمومية التبديلية وله منفذ مخصج في معدات
البدالة الهاتفية.

والتكنولوجيا

Flash Memory

(الوامضة)

انقطا

التيار الكهربائي .وتستخدم الذاكرة النشطة

عادة لتخزين البرامب في أجهزة الحاسوب المحمولة.

والتكنولوجيا

15

العلم

15

والتكنولوجيا

الرسائل المرسلة تلقائيا للعناوين ارلكترونية ،بغض
النظر عن محتواها ،وعادة ما تهدف إلى تسويق

لبضاعة ما أو ارعالن عنها.

1510441

شبكة الحاسبات  Virtual Private Networkشبكة اتصاالت تنشأ من خالل شبكة أخرى،
)(VPN
ومحددة الستخدامات خاصة ،وأهم ما يميزها
االفتراضية الخاصة

1510418

شبكة حاسوب تغطي منطقة جغرافية واسعة (أي

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

االتصال ا كثر أمان عبر ارنترنت.

شبكة الحاسبات
العريضة

Wide Area Network
)(WAN

تصل شبكة االتصاالت التي تمتد عبر العاصمة
ارقليمية أو الحدود الوطنية) .وتستخدم فيها شبكة
االتصاالت العامة على النقيض من شبكات

المناطق المحلية أو شبكات المناطق الحضريه

( )mansالتي تقتصر عادة على إحدى قاعات
مبنى معين ضمن حدود منطقة العاصمة ،وأكثر
ا مثلة المعروفة للشبكات العريضة هي ارنترنت.

413

االتحاد الدولي لالتصاالت،

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت واستعمالها،طبعة
8007
االتحاد الدولي لالتصاالت،

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت واستعمالها،طبعة
8007
االنوكتاد ،دليل النتاج
احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007
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.

والتكنولوجيا

العلم

Self Propelled
Automatic Mail
)(SPAM

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

االنوكتاد ،دليل النتاج
احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007
االنوكتاد ،دليل النتاج

احصاءات حول اقتصاد

المعلومات ،نسخة منقحة،
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

المصدر باللغة العربية
 دليل النتاج،االنوكتاد

احصاءات حول اقتصاد
، نسخة منقحة،المعلومات
8007

 دليل النتاج،االنوكتاد
احصاءات حول اقتصاد

، نسخة منقحة،المعلومات
8007

 دليل النتاج،االنوكتاد

احصاءات حول اقتصاد
، نسخة منقحة،المعلومات
8007

التعريف باإلنجليزية
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.
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.
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

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

شبكة تربط جهازي حاسوب أو أكثر في مناطق

Wireless Network

جغرافية متباعدة ومتصلة معا السلكيا باستخدام
ا قمار

عبر

باالتصال

الراديوية

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

شبكة الحاسبات

1510419

العلم

15

شبكة الحاسبات

1510420

العلم

15

بالعربية
الالسلكية

الموضوع

والتكنولوجيا

ارشارات

.الصناعية

شبكة حاسوب لغرض تبادل المعلومات تغطي
 أو، مثل المنازل والمكاتب،منطقة جغرافية صغيرة
خالفا للشبكات الواسعة

اسم المصطلح

.مجموعة من المباني

Local Area Network
(LAN)

المحلية

والتكنولوجيا

 وتشمل على أعلى معدالت نقل، )(العريضة

 وعدم، وتمتاز بصغر النطاق الجغرافي،البيانات

وجود حاجة لتأجير خطوط االتصاالت السلكية

.والالسلكية

إحدى وسائل االتصال بارنترنت عن طريق كرت
منه خمس

Integrated Services الشبكة الرقمية متكاملة
Digital Network (ISDN
 ولكنه أسر،يشبه كرت الفاكس
الخدمة

، يحتاج إلى خط هاتف خاج ومستقل،أضعاف

 وهو نظام اتصال،تكلفته تعتمد على شركة الهاتف

.رقمي ررسال واستقبال البيانات والصوت

411

1510421

العلم

والتكنولوجيا

15

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

العلم

1510422

القرصنة

15

العلم

1510423

الكامي ار الرقمية

15

العلم

1510424

الالسلكي

15

العلم

1510425

الالقط الفضائي

الموضوع

والتكنولوجيا

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Hacking

التعريف بالعربية
وجود شخج أو مجموعة من ا شخاج يحاولون
اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين في
الطرف ا خر ،بغض النظر عن المكان الذي يبعد

بين الطرفين ،وذل

بمساعدة برامب خاصة لديها

القدرة على التسلل بكل سهولة وسالسة ،إلى أجهزة

التعريف باإلنجليزية
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.

المصدر باللغة العربية
االتحاد الدولي لالتصاالت،

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت واستعمالها،طبعة
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

الحاسوب الخاصة بالطرف ا خر ،بحيت يتمكن

القراصنة من عرض جميع البيانات والمعلومات

المخزنة وجميع البرامب التي يعمل عليها الطرف
ا خر ،بما يمكنهم من نقل الملفات أو إدخال

فيروسات لتحديد قطع الحاسوب ،أو التحكم بالفأرة

أو إطفاء الحاسوب.
والتكنولوجيا

Digital Camera

كامي ار عادية ولكن ال يوجد في داخلها شريط

(فيلم) ،وانما تلتقط الصور ثم تخزن على شكل
ملفات رقمية في ذاكرتها ،ويمكن نقل الصور إلى

A camera that takes video or still
photographs, or both, digitally by
recording images on a light-sensitive
sensor.

جهاز الحاسوب عبر كابل (موصل).

والتكنولوجيا

Wireless

إحدى وسائل االتصال بارنترنت بدون أسال وذل

عن طريق تركيب جهاز استقبال يتم من خالله
استقبال خدمة ارنترنت من الجهة المزودة ،وسرعته

والتكنولوجيا

Satellite

من السواتل ،كذل

هو إحدى وسائل االتصال

بارنترنت من خالل بطاقة خاصة به.

415

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت واستعمالها،طبعة
8007
wireless, mobile
satellite Internet

Includes fixed
wireless, and
connections.

عالية في تحميل الملفات.

جهاز يستخدم الستقبال ارذاعة التلفزيونية مباشرة

االتحاد الدولي لالتصاالت،

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 groundbased 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
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
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

المصدر باللغة اإلنجليزية
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

EU CommissionEnvironment
Department

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

المصدر باللغة العربية
،االتحاد الدولي لالتصاالت

دليل قياس نفاذ االسر واالفراد
الى تكنولوجيا المعلومات

طبعة،واالتصاالت واستعمالها
8007
 دليل النتاج،االنوكتاد
احصاءات حول اقتصاد

، نسخة منقحة،المعلومات
8007

االتحاد االوروبي – قسم البيئة

 دليل النتاج،االنوكتاد
احصاءات حول اقتصاد

التعريف باإلنجليزية
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.
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.
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.

The mobile phone that belongs to any
telecommunications company.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

 هو جهاز للربط مع ارنترنت من خالل الهاتفModulator\Demodulator )مغير الترددات (مودم
(MODEM)
.الثابت

1510426

العلم

15

مجموعة من الصفحات والصور الرقمية وأشرطة

1510427

العلم

15

Website

بالعربية

الموقع ارلكتروني

الموضوع

والتكنولوجيا

 وعادة ما يمكن،الفيديو أو ةيرها من الوثائق

والتكنولوجيا

 والتي تكاد تكون دائما،الوصول إليها عبر ارنترنت
.http متاحة من خالل

 تعن ــي ك ــل مـ ــا يتخل ــف ع ــن إنتـ ــاج واس ــتخدام ا جه ـ ـزةWaste Electronic and
Electric Equipment
الكهربائيـ ــة وااللكترونيـ ــة وأجزائهـ ــا ومسـ ــتلزماتها لكاف ـ ــة
(WEEE)
لمج ـ ــاالت وتتض ـ ــمن أجهـ ـ ـزة االتص ـ ــاالت والمعلوم ـ ــات

النفايات الكهربائية

1510428

وارلكترونية

العلم

15

والتكنولوجيا

 ماكين ـ ـ ــات، مجس ـ ـ ــمات الص ـ ـ ــوت،(أجهـ ـ ـ ـزة الحاس ـ ـ ــوب
) أجهـ ـ ـزة التلفزيون ـ ــات والتلفون ـ ــات،الف ـ ــاكس والتص ـ ــوير

وأجه ـ ـزة القيـ ــاس وال ـ ــتحكم وأجه ـ ـزة ارضـ ــاءة وا جهـ ـ ـزة
.الطبية وأجهزة االستقبال والتسجيل

يقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع ي شركة
.تقدم هذه الخدمة

، نسخة منقحة،المعلومات
8007

412

Mobile Phone

)هاتف نقال (محمول

1510421

العلم
والتكنولوجيا

15

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات معايير المعيشة
15

معايير

15

معايير

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز الموضوع1313:

2525100

إحصاءات الفقر

2525101

استهال ا سرة

المعيشة

التعريف بالعربية

Living Standards Terms

Poverty Statistics

تســتند إحصــاءات الفقــر فــي ا ارضــي الفلس ــطينية
إلــى التعريــف الرســمي للفقــر الــذي تــم وضــعه فــي

العــام  .7771والــذي يضــم مالمــح مطلقــة ونســبية
ويس ــتند إل ــى موازن ــة االحتياج ــات ا ساس ــية سـ ـرة

تتــألف مــن ســتة أف ـراد (  8بــالغين وأربعــة أطفــال).

والذي بني وفقا نماط االستهال الحقيقية للسر.

وفـي عــام  8007اختلفــت تركيبـة االسـرة المرجعيــة
لتصـ ــبح  2أف ـ ـراد ( 8ب ـ ــالغين و 2أف ـ ـراد) .وقـ ــد ت ـ ــم
اش ــتقاق خط ــي فق ــر بنـ ــاءا عل ــى اس ــتهال االس ـ ـرة

الفلسطينية

 Household Consumptionهو النقد الذي يصرف على شراء السـلع والخـدمات
المسـ ـ ــتخدمة ة ـ ـ ـراض معيشـ ـ ــية ،و قيمـ ـ ــة السـ ـ ــلع

المعيشة

والخــدمات التــي يتلقاهــا أف ـراد ا س ـرة العــاملين مــن

رب العمــل وتخصــج الســتهال ا س ـرة ،و الســلع
التــي يــتم اســتهالكها أثنــاء فتـرة التســجيل مــن إنتــاج

ا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاتي،
و القيمة التقديرية جرة المسكن المل .

15

معايير

المعيشة

2515401

التعريف باإلنجليزية

إنفاق ا سرة

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Household
Expenditure

هـ ـ ــو النق ـ ـ ــد ال ـ ـ ــذي يص ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـراء الس ـ ـ ــلع

والخــدمات المســتخدمة ةـراض معيشــية .و قيمــة

السلع والخدمات التي يتلقاهـا أفـراد ا سـرة العـاملين
من رب العمل وتخصج الستهال ا سرة .والنقـد

الـ ــذي يـ ــتم إنفاقـ ــه علـ ــى الرسـ ــوم والض ـ ـرائب (ةيـ ــر
االستثمارية) ،الزكاة ،التأمينات ،الهدايا ،التبرعات،

الفوائـ ــد علـ ــى الـ ــديون وا مـ ــور ةيـ ــر االس ـ ــتهالكية
ا خرى.

411

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.
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.
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 nonconsumption items.

الفريق الوطني لمكافحة الفقر.
فلسطين.7772 ،

The National
Commission for
Poverty Alleviation.
Palestine, 1998.

UN Puplications
ا مم المتحدة /دليل مسح
Sales No. A.83.XVIJ.13
ا سرة(طبعة منقحة) السلسة ST/ESA/STAT/SER.F
/31
( ف عدد ،)27
Household Survey
7721
Guide
1987

UN Puplications
ا مم المتحدة /دليل مسح
Sales No. A.83.XVIJ.13
السلسة
ا سرة(طبعة منقحة)
ST/ESA/STAT/SER.F
/31
( ف عدد ،)27
Household Survey
7721
Guide
1987

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

معايير

1525103

خط الفقر

15

معايير

1525104

خط الفقر المدقع

الموضوع

المعيشة

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Poverty line

التعريف بالعربية
ت ـ ـ ــم إع ـ ـ ــداده بطريق ـ ـ ــة تعك ـ ـ ــس ميزاني ـ ـ ــة الحاج ـ ـ ــات

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).

وهو يغطي ميزانية الحاجـات ا ساسـية مـن المأكـل

It refers to covers household basic
)needs (shelters, clothes, and food

هـ ــو العائـ ــد النقـ ــدي أو العينـ ــي المتحقـ ــق للف ـ ــرد أو

Cash or in kind revenues for
individual or household within a
period of time; could be a week or a
month or a year.

خ ــدمات مالي ــة وقانوني ــة ،تك ــاليف نش ــر إعالن ــات،

Financial
and
legal
services,
advertisement fees, copy services,
translation and printing, writing and
drawing equipment, tickets for
traveling abroad, jewelry, watches,
precious stones, etc.

ا ساس ــية جنب ــا إلـ ــى جن ــب مـ ــع احتياج ــات أخـ ــرى

كالرعاي ـ ــة الص ـ ــحية والتعل ـ ــيم والنق ـ ــل والمواص ـ ــالت

والرعاية الشخصـية وا نيـة والمفروشـات وةيـر ذلـ

مـن مسـتلزمات المنـزل .وقــد تـم تعـديل خطـي الفقــر

بشـ ــكل يعكـ ــس مختلـ ــف االحتياجـ ــات االسـ ــتهالكية
للس ــر اس ــتنادا إل ــى تركيب ــة ا سـ ـرة (حج ــم ا سـ ـرة

وعدد ا طفال).
Deep Poverty line

المعيشة

15

معايير

والملبس والمسكن.

1515405

الدخل

Income

المعيشة

15

معايير

ا سـ ـ ـرة خ ـ ــالل فتـ ـ ـرة زمني ـ ــة مح ـ ــدودة كا س ـ ــبو أو

الشهر أو السنة.

1525106

المعيشة

سلع وخدمات أخرى

Other non-food
consumption
expenditures

شدة الفقر

Poverty Severity

ةير الطعام

التعريف باإلنجليزية

خـ ـ ـ ــدمات تصـ ـ ـ ــوير مسـ ـ ـ ــتندات ،خـ ـ ـ ــدمات طباعـ ـ ـ ــة

وترجمـ ـ ـ ــة ،أدوات الكتابـ ـ ـ ــة والرسـ ـ ـ ــم لالسـ ـ ـ ــتخدامات
الشخص ـ ـ ـ ــية ،ت ـ ـ ـ ــذاكر وتك ـ ـ ـ ــاليف س ـ ـ ـ ــفر للخ ـ ـ ـ ــارج،
مج ـ ـ ـ ــوهرات ،خـ ـ ـ ـ ـواتم ،أحج ـ ـ ـ ــار كريم ـ ـ ـ ــة ،تص ـ ـ ـ ــليح

المصدر باللغة العربية
الفريق الوطني لمكافحة الفقر.
فلسطين.7772 ،

الفريق الوطني لمكافحة الفقر.
فلسطين.7772 ،

المصدر باللغة اإلنجليزية
The National
Commission for
Poverty Alleviation.
Palestine, 1998.

The National
Commission for
Poverty Alleviation.
Palestine, 1998.

UN Puplications
ا مم المتحدة /دليل مسح
Sales No. A.83.XVIJ.13
ا سرة(طبعة منقحة) السلسة ST/ESA/STAT/SER.F/
31
( ف عدد ،)27
Household Survey
7721
Guide
1987
UN Puplications
ا مم المتحدة /دليل مسح
Sales No. A.83.XVIJ.13
ة
ل
السلس
ا سرة (طبعة منقحة)
ST/ESA/STAT/SER.F/
31
(ف عدد 7721 ،)27
Household Survey
Guide
1987

مجوهرات ،ساعات وتصليح ساعات.
15

معايير

المعيشة

2525107

يعكــس مــدى التفــاوت الموجــود بــين الفق ـراء ( ،هــذا
المصشــر يســاوي الوســط الحســابي لمجمــو مربعــات

فجوات جميع الفقراء).
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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
الفقر7772 ،

National Commission For
Poverty Alleviation, 1998

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

معايير

2525108

فتـرة التسجيـل

15

معايير

2525109

فجوة الفقر

الموضوع

المعيشة

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Recording Period

التعريف بالعربية
ويقصد بها الفترة الزمنية التي نستوفي عنها بيانات

إنفاق واستهال ا سرة .وتبلغ فترة التسـجيل شـه ار

واحــدا فيمــا يتعلــق بــدفتر مصــروفات ا س ـرة و78

شه ار بالنسبة للزيـارة ا خيـرة التـي يكـون موضـوعها

حــول الســلع المعمـرة وأقســاط التعلــيم ،أمــا الســيارات
ففترة التسجيل لها  21شهر.
حجـ ــم الفجـ ــوة ارجماليـ ــة الموجـ ــودة بـ ــين اسـ ــتهال

Poverty Gap

الفقراء و(خط الفقر) ،أي إجمالي المبالغ المطلوبـة

المعيشة

لرفــع مس ــتويات اســتهال الفقـ ـراء الــى خ ــط الفق ــر،

ويفضـ ــل حسـ ــاب هـ ــذا المصشـ ــر كنسـ ــبة مئويـ ــة مـ ــن
القيمة الكلية الستهال كافة السـكان ،عنـدما يكـون

مستوى استهال كل منهم مساوي لخط الفقر.

15

معايير

1525110

مستوى المعيشة

وهــي تســاوي حاصــل قســمة اســتهال ا س ـرة مــن

Level of Living

الطعــام عل ــى اس ــتهال ا سـ ـرة الكل ــي .وه ــو مبن ــي

المعيشة

علـى فرضـية تقــول :يتحـدد مســتوى المعيشـة (موقــع
ا سرة من الفقـر) علـى نسـبة اسـتهال الطعـام مـن
االســتهال الكلــي للس ـرة( ،قــانون انجلــز) ،بمعنــى
إذا زادت حصــة الطعــام فإنهــا تكــون علــى حســاب

الحصــج ا خ ــرى المخصصــة للمس ــكن ،التعل ــيم،
الصحة وةيرها من الخدمات االجتماعيـة والثقافيـة.

ويــتم تقســيمه إلــى فئــات:المســتوى ا فضــل :حصــة
اس ــتهال الطع ــام م ــن االس ــتهال الكل ــي أق ــل م ــن

.%20

-

المس ــتوى المتوس ــط :حص ــة اس ــتهال الطع ــام م ــن

-

المس ـ ــتوى ا سـ ـ ـوأ :حص ـ ــة اس ـ ــتهال الطع ـ ــام مـ ـ ـن

االستهال الكلي .%22-20

االستهال الكلي .%700-22
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التعريف باإلنجليزية
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.
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.
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 3044%”3.
Worse-off:
“Food
Consumption to Total Consumption
between 45-100%”.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

National Commission
الفريق الوطني لمكافحة الفقر،
For Poverty Alleviation,
7772
1998

ا مم المتحدة /دليل مسح
ا سرة (طبعة منقحة)

السلسلة (ف عدد )27
7721

UN Puplications
Sales No. A.83.XVIJ.13
ST/ESA/STAT/SER.F/31
Household Survey Guide
1987

UN Puplications
ا مم المتحدة /دليل مسح ا سرة
Sales No.
(طبعة منقحة) السلسلة
A.83.XVIJ.13
(ف عدد ST/ESA/STAT/SER.F 7721 ،)27
/31
Household Survey
Guide
1987

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

معايير

1515444

المصدر الرئيسي

15

معايير

1515441

منحنى لورنز

15

معايير

1525113

نفقات ةير استهالكية

الموضوع

المعيشة

بالعربية
للدخل

اسم المصطلح باإلنجليزية
Main Source of
Income

التعريف بالعربية
وهو مصدر الدخل ا كثر ثباتا واستم اررية للسـرة،

ومصادر الدخل هي:

 الروات ــب وا جـ ــور النقدي ــة مـ ــن العم ــل الرئيسـ ــيوالعمـ ــل الثـ ــانوي بمـ ــا فـ ــي ذل ـ ـ المكافـ ــآت والعمـ ــل
ارضـافي وقيمــة الم ازيــا العينيــة ومســاهمات التقاعــد
الحكومية والتأمينات االجتماعية وتندرج هذه البنـود

ضمن بند االستخدام.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

UN Puplications
 The more Consistency and regularityا مم المتحدة /دليل مسح ا سرة
income. The sources of income are:
Sales No. A.83.XVIJ.13
(طبعة منقحة) السلسلة
ST/ESA/STAT/SER.F/
31
(ف عدد 7721 ،)27
- Wages and Salaries.
Household Survey
Guide
- Net Income for employers or self
1987
employed.
- Net property Income.

 صافي الدخل رباب العمـل والعـاملين لحسـابهممن المشاريع الخاصة والمهن الحرة.

- Net current Transfers.

 -صافي الدخل من دخول الملكية.

 صافي الدخل من التحويالت الجارية.المعيشة

Lorenz Curve

يســتخدم منحنــى لــورنز لغــرض تمثيــل التفــاوت فــي

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.

الفوائــد علــى القــروض ،رســوم وة ارمــات ومــدفوعات

Interests on loans, fees and taxes,
)remittances (zakat, insurance

توزيــع الــدخل أو ارنفــاق أو متغيـرات أخــرى بشــكل

بياني .ويرسم هذا المنحنى عادة ضمن مربع طـول
ضـ ـ ــلعه يمثـ ـ ــل  .%700وبالنسـ ـ ــبة للـ ـ ــدخل يرسـ ـ ــم
المنحنـ ــى باعتبـ ــار أن ارحـ ــداثي ا فقـ ــي لـ ــه يمثـ ــل

المتجمــع الصــاعد للنســب المئويــة لعــدد ا ف ـراد اوان
ارحـ ــداثي العم ـ ــودي لـ ــه يمث ـ ــل المتجمـ ــع الص ـ ــاعد
للنسـ ـ ــب المئويـ ـ ــة لالسـ ـ ــتهال  .ويرسـ ـ ــم عـ ـ ــادة مـ ـ ــع
المنحنــى المــذكور مــا يســمى بخــط المســاواة .وخــط

المساواة هو خط القطـر الواصـل بـين الزاويـة اسـفل
المرب ـ ــع م ـ ــن اليس ـ ــار والزاوي ـ ــة أعل ـ ــى المرب ـ ــع م ـ ــن

اليمين.
المعيشة

Other-non
consumption
expenditure

تحويلية (زكاة ،تأمينات).

100

 ،OECDمعجم

المصطلحات ارحصائية،
 ،2007بتصرف الجهاز،

OECD,Glossary of
Statistical Terms, 2007,
Adapted from PCBS

المركزي لإلحصاء الفلسطيني

UN Puplications
ا مم المتحدة /دليل مسح ا سرة
Sales No. A.83.XVIJ.13
(طبعة منقحة) السلسة
ST/ESA/STAT/SER.F/31
Household Survey Guide
(ف عدد ،)27
1987
7721

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات التعليم والثقافة

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع1350 :

15

التعليم والثقافة

1530400

االستما للراديو

15

التعليم والثقافة

1530404

االلتحاق بالتعليم

15

التعليم والثقافة

1530401

أنشطة التعلم

Radio Listening

Education and Culture Terms
هــو أن يكــون لــدى الفــرد عــادة االســتما إلــى جهــاز
الراديـو ومتابعـة مــا يـتم بثـه مــن خاللـه ،بغـض النظــر

عن مكان االستما والمدة التي يقضيها ونو البرامب

Whether the person is accustomed to
listening to radio and follows up
broadcasted programs regardless of
place and time of listening.

التي يستمع إليها.

النظامي

 Educational Attendanceيقصــد بااللتحــاق ،تســجيل الفــرد بأحــد م ارحــل التعلــيم
النظامي ــة ،سـ ـواء أك ــان منتظم ــا أو منتس ــبا .وم ارح ــل
التعل ـ ـ ـ ــيم النظامي ـ ـ ـ ــة تش ـ ـ ـ ــمل المرحل ـ ـ ـ ــة االبتدائي ـ ـ ـ ــة أو

ارعداديـ ـ ـ ـ ــة( ا ساسـ ـ ـ ـ ــية) أو الثانويـ ـ ـ ـ ــة أو الكليـ ـ ـ ـ ــات
والمعاهـد ا كاديميــة أو المهنيـة التــي تعطـي شــهادات

دبلوم متوسط أو المرحلة الجامعية.
Education Services

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

وه ــي تش ــمل القي ــام با نش ــطة المتعلق ــة ب ــالتعلم ،مث ــل
االلتح ــاق بالمدرس ــة أو الجامع ــة وحض ــور الحص ــج

والمحاضـ ـ ـ ـرات ،واالس ـ ـ ــتراحات ف ـ ـ ــي مك ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــتعلم،
المش ـ ــاركة ف ـ ــي النش ـ ــاطات الثقافي ـ ــة والسياس ـ ــية وأداء
الواجب ـ ــات البيتيـ ـ ــة ،كم ـ ــا تشـ ـ ــمل الد ارس ـ ــة ارضـ ـ ــافية

والــدورات خــالل أوقــات الفـراغ خــارج نطــاق االلتحــاق
بـالتعليم الرسـمي ،والتــدرب والـتعلم المـرتبط بالحصــول

على فرصة للعمل إضافة إلى التنقل المرتبط بالتعلم،

وةير ذل من ا نشطة المشابهة.
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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.

United Nations,
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
Department of
الدولية االقتصادية واالجتماعية.
International
Economoic and Social
المكتب ارحصائي.4101 ،
Affairs.Statistical
+
دراسات في الطرق .السلسة ف
office, 1987. Studies in
Methods. Series F.
بتصرف من الجهاز المركزي
+Adpated from PCBS
لالحصاء الفلسطيني
معهد اليونسكو للحصاء-
مصشرات التربية:

توجيهات فنية/تقنية+8007 ،
بتصرف من الجهاز المركزي

UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
adapted from PCBS

لالحصاء الفلسطيني

 It refers to a wide range of pertinentا مم المتحدة ،التصنيف الدولي
activities such as enrollment in school
 or university; attending classes andنشطة مسح الوقت.7772 ،
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.

UN, international
classification of
– activities for Time
use statistic 1998.

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

1530403

ا نشطة الثقافية

15

التعليم والثقافة

1530401

البرنامب ارذاعي

Broadcast Program

15

التعليم والثقافة

1530105

التخصج

Specialization

15

التعليم والثقافة

1530106

التخطيط لمشاريع

الموضوع

بالعربية
واالجتماعية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Cultural and Social
Activities

وتشمل القيـام با نشـطة المختلفـة ،مثـل المشـاركة فـي
المناس ــبات االجتماعي ــة ك ــا عراس ،والم ــآتم ،وأعي ــاد

الم ــيالد .والمش ــاركة ف ــي أنشـ ــطة ديني ــة سـ ـواء داخـ ــل
المنــزل أو خارجــه كالمشــاركة فــي االحتفــاالت الدينيــة
والحلقــات الدينيــة والصــالة فــي المســجد أو الكنيســة.

والتواصل االجتماعي داخل المنزل وخارجه كالحديت

والزيــارات واللقــاءات فــي ا مــاكن العامــة مــع أعضــاء
ا سرة وا صدقاء والمعارف .والمشاركة في ا نشطة

الرياضـ ــية الداخليـ ــة والخارجيـ ــة وا لعـ ــاب مثـ ــل لعـ ــب
الـ ــورق ،وحـ ــل الكلمـ ــات المتقاطعـ ــة .وأنشـ ــطة أخـ ــرى

لقضـ ــاء ا وقـ ــات .وتشـ ــمل أيضـ ــا ممارسـ ــة الهوايـ ــات

المختلف ـ ـ ــة ك ـ ـ ــا دب والموس ـ ـ ــيقى ،وزي ـ ـ ــارة المت ـ ـ ــاحف

والمعــارض والســينما والحفــالت والمســرت .كمــا تشــمل
التنق ـ ــل الم ـ ـ ـرتبط بهـ ـ ــذه ا نش ـ ــطة ،وةيـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ مـ ـ ــن
ا نشطة المشابهة.

هـو مـادة إعالميـة قائمــة بـذاتها يشـار إليهـا بعنـوان أو
بطريقــة أخــرى وتبــت مــن خــالل التلفزيــون أو ارذاعــة
في فترة يعلن عنها سابقا.

 It is Refers to a wide range ofا مم المتحدة ،التصنيف الدولي
pertinent activities such as attending
 social occasions (e.g. weddings,نشطة مسح الوقت .7772
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.
Special information of certain topic
اليونسكو
presented
and
broadcasted
in
 Television and radio sessions thatالتوصيات بخصوج التصنيف
announced previously.
الدولي الحصاءات الراديو
والتلفزيون7711 ،

ه ــو اس ــم الموض ــو والتخص ــج ال ــدقيق ال ــذي أنه ــاه

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.

 Planning for Productiveالتدريب على إعداد وثيقة المشرو وتقـديمها للجهـات
Projects
المانحة بهدف الحصول على تمويل لهذه المشاريع.

Training on preparing project
documents to be submitted to donors
for fundraising.

الفـ ـ ــرد بنج ـ ـ ــات ،وقـ ـ ــد رم ـ ـ ــزت المسـ ـ ــتويات التعليمي ـ ـ ــة

والتخصصـ ـ ـ ــات حسـ ـ ـ ــب دليـ ـ ـ ــل المسـ ـ ـ ــتوى التعليمـ ـ ـ ــي
والتخصج المعتمد في الجهاز.

إنتاجية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
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معهد اليونسكو للحصاء-
مصشرات التربية:

توجيهات فنية/تقنية+8007 ،
بتصرف من الجهاز المركزي

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, international
classification of
– activities for Time
use statistic 1998.

UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
adapted from PCBS

لالحصاء الفلسطيني

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني7772 ،

PCBS, 1998

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

1530401

15

التعليم والثقافة

1530400

التعليم الثانوي المهني Vocational Secondary
Education

15

التعليم والثقافة

1530109

التعليم ةير النظامي

15

التعليم والثقافة

1530110

جنس المدرسة

الموضوع

بالعربية
التعليم الثانوي
ا كاديمي

اسم المصطلح باإلنجليزية
Academic Secondary
Education

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

هـ ــو التعلـ ــيم بفرعيـ ــه العلمـ ــي وا دبـ ــي ويشـ ــتمل علـ ــى

An educational program of both
literary and scientific tracks. It is
consisting of the first and the second
secondary grades.
Vocational
secondary
education
includes commercial, industrial and
agricultural tracks. It consists of the
first and second secondary grades.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

الم اركــز الثقافيــة المرخصــة مــن و ازرة التربيــة والتعلــيم،

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 Nonformal education includes other types
of education on which no information
was collected for the purpose of this
Education yearbook).

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

تصــنف المدرســة حســب جــنس الطلبــة الــذين يدرســون

The student body can be boy, girl or
co-educational.

صفين ا ول والثاني الثانويين.

ه ـ ــو التعل ـ ــيم التج ـ ــاري أو الص ـ ــناعي أو الز ارع ـ ــي أو
التمريضـ ـ ــي ،ويشـ ـ ــتمل علـ ـ ــى صـ ـ ــفين ا ول والثـ ـ ــاني

الثانويين.
Non-Formal
Education

والت ــي تقـ ــدم دورات فـ ــي أي نـ ــو مـ ــن أن ـ ـوا المعرفـ ــة
والمه ــارات (ه ــذا التعري ــف ت ــم اس ــتخدامه ف ــي تق ــارير
الكتـ ـ ــاب ارحصـ ـ ــائي التربـ ـ ــوي السـ ـ ــنوي ن تعريـ ـ ــف

التعل ــيم ةي ــر النظ ــامي بمفهوم ــه الع ــام يش ــمل أنـ ـوا

أخـ ــرى م ـ ــن التعلـ ــيم والت ـ ــي لـ ــم ي ـ ــتم جمـ ــع معلوم ـ ــات

حولها).
School Gender

فيهـ ــا ،فإمـ ــا أن تكـ ــون للـ ــذكور أو لإلنـ ــات أو مدرسـ ــة

مختلطة للذكور وارنات معا.
15

التعليم والثقافة

1530444

الجهة المشرفة

Supervising Authority

ه ــي الجه ــة المس ــصولة ع ــن المدرس ــة قانوني ــا اواداري ــا.

15

التعليم والثقافة

1530112

الحالة التعليمية

Educational
Attainment

هــو أعلــى مصهــل علمــي أتمــه الفــرد بنجــات  ،ويكــون

15

التعليم والثقافة

1530443

دورة

Course

إما أن تكون حكومية أو وكالة الغوت أو خاصة.

المستوى التعليمي للفراد الـذين أعمـارهم  70سـنوات

فأكثر.

The body legally and administratively
responsible for running the school. It
can be governmental, UNRWA, or
private.
It refers to the highest successfully
completed educational attainment
level. The educational level for
persons aged 10 years and over.

الفلسطينية
7772

و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية
7772
الفلسطينية
7772

و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية
7772

المصدر باللغة اإلنجليزية

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

Palestinian Ministry of
و ازرة التربية والتعليم العالي
Education & Higher
الفلسطينية
Education
7772
1995
UNESCO insttute for
معهد اليونسكو للحصاء-مصشرات
statisics-Education
التربية:
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
توجيهات فنية/تقنية+8007 ،
adapted by PCBS
بتصرف من الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني

ويعن ــي سلس ــلة مخطط ــة م ــن التج ــارب التعلدمي ــة ف ــي

مادة معينة ،أو مجموعـة مـن المهـارات ،تقـدمها عـادة
مصسســة تربويــة أو تدريبيــة أو برنــامب مــا لتلميــذ واحــد

أو اكثر.
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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-
مصشرات التربية:
توجيهات

تقنية/فنية8007 ،

UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

1530441

الراسب

15

التعليم والثقافة

2530115

رياض ا طفال

15

التعليم والثقافة

2530116

سنوات الدراسة التي

15

التعليم والثقافة

2530441

الشعبة

Class

15

التعليم والثقافة

2530440

الصحف

Newspapers

15

التعليم والثقافة

2530441

الطالب

Student/Pupil

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Repeater

هو الطالب الذي لم ينجح في أحد المباحـت أو أكثـر

A student who fails one or more
subjects and therefore is not promoted
to the following grade.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

Kindergarten

هي كل مصسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة

Any educational institution licensed
by MOE offering education to four or
five year olds. Kindergarten Consists
of the first and second grades.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

المخصصة للصف الذي يشغله ،وال يحق له االنتقال

للصف الذي يليه.
التعليم ا ساسي بسنتين علـى ا كثـر ،وتحصـل علـى

تـ ــرخيج مزاولـ ــة المهنـ ــة مـ ــن و ازرة التربيـ ــة والتعلـ ــيم.

الفلسطينية
7772
الفلسطينية
7772

المصدر باللغة اإلنجليزية

وتقسم إلـى مـرحلتين :مرحلـة البسـتان يكـون ا طفـال

فيهــا عــادة فــي ســن الرابعــة ومرحلــة التمهيــدي ويكــون

ا طفال فيها عادة في سن الخامسة.
أتمها الفرد بنجات

Years of Schooling
Completed

بالنسبة للفرد الملتحق حاليا أو الـذي التحـق وتـر أو

الــذي التحــق وتخــرج ،تكــون ســنوات الد ارســة النظاميــة
التــي أتمهــا بنجــات هــي الســنوات الكاملــة ،وال تشــمل

ســنوات االنقطــا وســنوات الرســوب  ،كمــا ال تشــمل
الســنة الحاليــة التــي لــم تنتــه للملتحــق حاليــا وال تعتبــر
الدورات التدريبية ضمن سنوات الدراسة النظامية.
هي مجموعة من الطلبة يضمهم صف واحد أو أكثر
ويش ــتركون فـ ــي ةرف ــة صـ ــفية واح ــدة فـ ــي أي مرحلـ ــة

دراسية معينة.

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.
A group of students (pupils) at any
educational stage who make up one
grade or more and share one
classroom.

هــي مطبوعــات دوريــة تســتهدف الجمهــور العــام وهــي

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.

هو كل من يتعلم في أي مصسسة تعليمية.

Any one attending an educational
institution.

معــدة الن تكــون مصــد ار أوليــا للمعلومــات المطبوعــة

ع ـ ــن ا ح ـ ــدات الجاري ـ ــة المرتبط ـ ــة بالش ـ ــصون العام ـ ــة

والمسائل الدولية والسياسية ...،ال .

معهد اليونسكو للحصاء-
مصشرات التربية:

توجيهات فنية/تقنية+8007 ،
بتصرف من الجهاز المركزي

UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
adapted from PCBS

لالحصاء الفلسطيني

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

اليونسكو

UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976 +
Adpated from PCBS

الفلسطينية
7772

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو

والتلفزيون،
+7711
بتصرف من الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني
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و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية،
7772

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

2530410

طالب متفرغ للدراسة

15

التعليم والثقافة

2530414

عادة مشاهدة التلفزيون

15

التعليم والثقافة

2530411

الغرف الصفية

Class Rooms

15

التعليم والثقافة

2530413

الغرف ةير الصفية

Non-Classroom

هي الغرف ةير المخصصة للتدريس.

15

التعليم والثقافة

2530124

الفترة الصباحية

Morning Period

تمتد هذه الفترة من بعد منتصف الليـل وحتـى السـاعة

15

التعليم والثقافة

2530125

الفترة المسائية

Evening Period

تمتد هذه الفترة من السـاعة الثانيـة عشـر ظهـ ار وحتـى

15

التعليم والثقافة

2530412

قراءة الصحف

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Student

هـ ــو الفـ ــرد الـ ــذي عم ـ ـره ( 70سـ ــنوات فـ ــأكثر) والـ ــذي
يواظــب علــى د ارســة منتظمــة بهــدف الحصــول علــى

مصهــل علم ــي وةي ــر مـ ـرتبط بعمــل مع ــين خ ــالل فتـ ـرة
ارسناد ،وتجدر ارشارة هنا إلى أن ا عمال المنزليـة

والهوايات ال تدخل ضمن العمل.
Television Viewing

هـ ـ ــي أن الفـ ـ ــرد لديـ ـ ــه عـ ـ ــادة الجلـ ـ ــوس أمـ ـ ــام جهـ ـ ــاز

التلفزيــون مــن أجــل مشــاهدة الب ـرامب التــي يبثهــا هــذا
الجهاز وبغض النظر عن نو البرامب التي يشـاهدها

التعريف باإلنجليزية

معهد اليونسكو للحصاء-

It refers to the person (aged 10 years
and above) who is currently
مصشرات التربية:
continuing his \ her studies in order to
obtain certain qualifications, and was
توجيهات
not engaged in any work during the
تقنية/فنية8007 ،
reference period. It is worthy to note
that housework and hobbies are not
included in work definition.
Whether the person is accustomed to
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
watching T.V programs regardless of
 type or place and time of watching.الدولية االقتصادية واالجتماعية.
المكتب ارحصائي.4101 ،

النظ ــر ع ــن ع ــدد الص ــفوف فيه ــا ،وال تش ــمل الغ ــرف

المخصصة لنشاطات ةير تدريسية.

Rooms used for teaching regardless of
the number of grades using these
rooms, they do not include rooms used
for non- teaching activities.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

Room used for non-teaching purpose.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
PCBS, 1998

الفلسطينية،
7772
الفلسطينية،
7772

From 12:01 am up to 11:59 am.

الجهاز المركزي لإلحصاء

From 12:00 pm up to 12:00 am.

الجهاز المركزي لإلحصاء

الثانية عشرة ظه ار.

الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.
Newspaper Reading

ه ــي أن يق ــوم الف ــرد بقـ ـراءة ص ــحيفة واح ــدة أو أكث ــر،

بغ ــض النظ ــر عـ ـن الم ــدة الزمني ــة الت ــي يقض ــيها ف ــي
القراءة أو االطال على الصحف.

الفلسطيني7772 ،

PCBS, 1998

الفلسطيني7772 ،
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

Whether the person is accustomed to
reading a newspaper regardless of
 time of reading.الدولية االقتصادية واالجتماعية.
المكتب ارحصائي.4101 ،

دراسات في الطرق .السلسة ف
بتصرف من الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني
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UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

United Nations,
Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
دراسات في الطرق .السلسة ف+
office, 1987. Studies in
Methods. Series F.+
بتصرف من الجهاز المركزي
Adpated by PCBS
لالحصاء الفلسطيني

والمدة الزمنية التي يقضيها في المشاهدة والمكان.

ه ــي الغ ــرف المدرس ــية المخصص ــة للت ــدريس بغ ــض

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

United Nations,
Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, 1987. Studies in
Methods. Series F.+
Adpated by PCBS

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

2530411

قراءة الكتب

15

التعليم والثقافة

2530128

كليات المجتمع

15

التعليم والثقافة

2530411

المتحف

Museum

15

التعليم والثقافة

2530430

المترفع

Promoted Student

15

التعليم والثقافة

2530434

المتسرب

Drop-out Student

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Reading Books

هـي أن يقــوم الفــرد بعمليــة قـراءة الكتــب بشــكل منــتظم

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.

الجهاز المركزي لإلحصاء

ه ــي ك ــل مصسس ــة اش ــتملت عل ــى تعل ــيم أي ن ــو م ــن

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.

هو مصسسة دائمة ،ال تبغـي ربحـا تجاريـا ،وتكـون فـي

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.

من أجل زيادة المعرفة وارطال  ،وبغض النظر عـن

نــو المــادة التــي يقرصهــا والفت ـرة الزمنيــة التــي يقضــيها

في عملية القراءة.
المتوسطة

Intermediate
Community College

أنوا المواد التعليمية والمهارات بعـد المرحلـة الثانويـة

بحيت تقل مدة الدراسة فيها عن أربعة سنوات.

خدم ــة المجتم ــع وتنميت ــه ومفتوح ــة للجمه ــور ،وتق ــوم

بــاحتواء م ـواد تــدل عل ــى ارنســان وبيئتــه ،وتحفظه ــا،
وتجـ ـ ــري بحوثـ ـ ــا بشـ ـ ــأنها ،وتخبـ ـ ــر عنهـ ـ ــا ،وتعرضـ ـ ــها
ةراض الدراسة والتعليم واالستمتا .

و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية،
7772

المجلس الدولي للمتاحف

( ،)ICOMالمادة  ،2النظام
ا ساسي.8001 ،

ه ـ ـ ــو الطال ـ ـ ــب ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــنجح ف ـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع المباح ـ ـ ــت

هــو الطالــب الــذي تــر المدرســة نهائيــا خــالل العــام

A student who left school during the
last scholastic year and who did not
transfer to another school.

15

التعليم والثقافة

2530431

المدارس الحكومية

Government School

هي أي مصسسة تعليمية تـديرها و ازرة التربيـة والتعلـيم،

Any educational institution run by
MOE or any other ministry or
governmental instrument.

و ازرة التربية والتعليم العالي

15

التعليم والثقافة

2530433

المدارس الخاصة

Private School

هـ ـ ــي أي مصسسـ ـ ــة تعليميـ ـ ــة أهليـ ـ ــة أو أجنبيـ ـ ــة ةيـ ـ ــر

Any licensed local or foreign nongovernmental educational institution.

و ازرة التربية والتعليم العالي

يليه.
الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى.

أو أي و ازرة أو سلطة حكومية.

حكوميـ ــة مرخصـ ــة يصسسـ ــها أو ي أرسـ ــها أو يـ ــديرها أو

ينفـ ــق عليهـ ــا فـ ــردا أو أف ـ ـرادا أو جمعيـ ــات أو هيئـ ــات
فلسطينية أو أجنبية.
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PCBS, 2009

الفلسطيني8007 ،

A student who has successfully
completed all subjects and is
promoted to the following grade.

المخصصة للصف الذي يشغله وينتقـل للصـف الـذي

المصدر باللغة اإلنجليزية

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

International Council of
Museums (ICOM),
Article 3, Statutes,
2007.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

الفلسطينية،
7772

الفلسطينية،
7772
الفلسطينية،
7772
الفلسطينية،
7772

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

2530431

مدارس وكالة الغوت

15

التعليم والثقافة

1530135

المدرسة

15

التعليم والثقافة

1530132

مدرسة بلدية القدس

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

UNRWA School

هـ ــي أي مصسسـ ــة تعليميـ ــة ةيـ ــر حكوميـ ــة أو خاصـ ــة

Any school run or supervised by
UNRWA.

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

ت ـ ـ ــديرها أو تش ـ ـ ــرف عليه ـ ـ ــا وكال ـ ـ ــة الغ ـ ـ ــوت لتش ـ ـ ــغيل

الدولية

الالجئين الفلسطينيين.
School

هي أي مصسسـة تعليميـة ةيـر ريـاض ا طفـال بغـض
النظــر عــن عــدد طلبتهــا وتركيبهــا الصــفي ،حيــت أن

أدن ــى ص ــف فيه ــا ال يق ــل ع ــن الص ــف ا ول وأعل ــى

Any educational institution excluding
’kindergartens, regardless of students
number and grade structure.

الفلسطينية،
7772

الفلسطينية،
7772

المصدر باللغة اإلنجليزية

صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر.
كـ ــل مصسسـ ــة تعليميـ ــة تـ ــديرها سـ ــلطة التعلـ ــيم التابعـ ــة

Any school run or supervised by the
Jerusalem municipality and the Israeli
Ministry of Education

و ازرة التربية والتعليم العالي

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

15

التعليم والثقافة

1530131

المرحلة ا ساسية

Basic Stage

هــي قاعــدة التعلــيم وا ســاس الــذي تقــوم عليــه م ارحــل

The first ten scholastic years of
schooling on which other stages of
education depend.

و ازرة التربية والتعليم العالي

15

التعليم والثقافة

1530130

المرحلة الثانوية

Secondary stage

هـ ــي المرحلـ ــة التـ ــي تلـ ــي المرحلـ ــة ا ساسـ ــية ومـ ــدتها

The stage consisting of two scholastic
years following the basic stage. That
is, years 11 and 12 of schooling.

و ازرة التربية والتعليم العالي

15

التعليم والثقافة

1530131

مشاريع إنتاجية

Productive Projects

توفر مشـاريع إنتاجيـة فـي الم اركـز الثقافيـة تسـاهم فـي

Availability of productive projects in
the Cultural Center to contribute in
the center budget generation.

الجهاز المركزي لإلحصاء

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
PCBS, 1998

15

التعليم والثقافة

1530110

معرفة القراءة والكتابة

Literacy

هم ا شخاج الذين يمكـنهم قـراءة بيـان مـوجز بسـيط

It is Refers to the persons who can
read and write with understanding a
short simple statement on his/her
everyday life.

15

التعليم والثقافة

1530114

هــو كــل مــن يتــولى التعلــيم فــي أي مصسســة تعليمي ــة

A
person
with
specialized
qualification that is responsible for
teaching students at an educational
institution.

والمعارف

jerusalem
Municipality and the
Israeli Ministry of
Education School

لو ازرة المعارف والبلدية ارسرائيليتين.

التعليم ا خرى ،ومدتها عشر سنوات.

سنتان.

تغطي ــة نفق ــات المرك ــز وتك ــون مص ــدر م ــن مص ــادر

الميزانية.

عن حياتهم اليومية وكتابته مع فهمه.

للفراد

الفلسطينية،
7772
الفلسطينية،
7772
الفلسطينية،
7772

الفلسطيني7772 ،

معهد اليونسكو للحصاء-
مصشرات التربية:
توجيهات

UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

تقنية/فنية8007 ،
معلم

Teacher

بإجـ ـ ــازة تمنحـ ـ ــه إياهـ ـ ــا و ازرة التربيـ ـ ــة والتعلـ ـ ــيم أو أي
مصسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه ارجازة.
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و ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية،
7772

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

التعليم والثقافة

1530411

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Place of study
مكان الحصول على
Attaining the Highest
أعلى مصهل علمي
Educational
Attainment

15

التعليم والثقافة

1530413

مكتبات عامة

Public Libraries

15

التعليم والثقافة

1530144

المكتبة

Library

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

للف ـراد (ابتــدائي فــأعلى) يكــون المكــان الــذي حصــل

For persons who completed the
elementary stage and above, the place
of attaining the highest educational
attainment (level).

الجهاز المركزي لإلحصاء

هـ ــي المكتبـ ــات التـ ــي تخـ ــدم البلـ ــد بكاملـ ــه أو منطقـ ــة

 A Libraries serving the country or aمعهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس
specific area. The beneficiaries could
من المنظمة الدولية للتوحيد
be members of the whole society or of
 a certain area in return of a fee or not.القياسي (،1101 ISO ،)ISO
It could be general or specialized in a
المعلومات والوثائق  -مكتبة
certain area of knowledge, e.g.
 medicine, engineering, millet.ارحصاءات الدولية8001 ،

منـ ــه الفـ ــرد علـ ــى هـ ــذا المصهـ ــل (المسـ ــتوى التعليمـ ــي)
بغض النظر عن المكان الملتحق به حاليا.

جغرافيــة محــددة منــه ،ويمكــن لجميــع أف ـراد المجتمــع
أو لمجموع ـ ــات معين ـ ــة م ـ ــنهم االس ـ ــتفادة م ـ ــن المـ ـ ـواد
المتــوفرة فيهــا سـواء بــدون مقابــل مــادي أو بــدل مقابــل

مــادي .ويمكــن أن تكــون المـواد المتــوفرة فيهــا تشــمل
جميـع المواضـيع أو أن تكـون خاصـة بفئـة معينـة مـن
المتخصص ـ ــين مث ـ ــل ا طب ـ ــاء والمهندس ـ ــين والق ـ ـ ـوات

المسلحة.

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1997

الفلسطيني7771 ،

UIS adapted from
Internationa+ Adpated
from PCBS

اليونسكو ،توصية بشأن التوحيد
الدولي رحصاءات المكتبة،
+ 7710

بتصرف الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني

هي مجموعة منظمة من الكتب المطبوعـة والـدوريات

ورس ـ ــومات ومـ ـ ـواد مرئي ـ ــة ومس ـ ــموعة تق ـ ــدم خ ـ ــدمات

وتســهيالت للشــخاج الــذين يســتخدمون هــذه الم ـواد

عند طلبهم.

 Any organized collection of printedمعهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس
books and periodicals or of any other
من المنظمة الدولية للتوحيد
graphic or audio-visual materials, and
 the services of the staff to provide andالقياسي (،1101 ISO ،)ISO
facilitate the use of such materials as
المعلومات والوثائق  -مكتبة
are required to meet the informational,
 research, educational.ارحصاءات الدولية1002 ،
اليونسكو ،توصية بشأن التوحيد
الدولي رحصاءات المكتبة،
+ 4110

بتصرف الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني

100

UIS adapted from
Internationa+ Adpated
from PCBS

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

15

التعليم والثقافة

1530415

المكتبة البيتية

Home Library

هــي مجموعــة مــن الكتــب مرتبــة بشــكل يســهل الرجــو

15

التعليم والثقافة

1530412

ممارسة عادة القراءة

Reading Habit

هــي أن الفــرد يقــوم بعمليــة الق ـراءة بشــكل منــتظم مــن

15

التعليم والثقافة

1530147

15

التعليم والثقافة

1530410

مصسسة إذاعية

15

التعليم والثقافة

1530411

مصسسة إذاعية محلية

إليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة ويسر.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 A collection of books classified inمعهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس
away that facilitate using and finding
من المنظمة الدولية للتوحيد
needed material with speed and ease.
القياسي (،1101 ISO ،)ISO

المصدر باللغة اإلنجليزية
UIS adapted from
International+ Adpated
from PCBS

المعلومات والوثائق  -مكتبة

ارحصاءات الدولية1002 ،

اليونسكو ،توصية بشأن التوحيد
الدولي رحصاءات المكتبة،
+ 4110

بتصرف الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني

أجل زيادة المعرفة وارطال  ،سواء كانت هذه القراءة

بهـ ـ ــدف التحضـ ـ ــير للمدرسـ ـ ــة أو ي ةـ ـ ــرض آخـ ـ ــر،
وبغ ــض النظ ــر ع ــن ن ــو الم ــادة الت ــي يق أره ــا والفتـ ـرة
الزمنية التي يقضيها في عملية القراءة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

The person reads regularly for the
sake of increasing knowledge or
 promoting culture. Whether reading toالدولية االقتصادية واالجتماعية.
 prepare for school or for any otherالمكتب ارحصائي.4101 ،
purpose. Type and time reference of
 reading are not of special interest here.دراسات في الطرق .السلسة ف

Commercial
مصسسة إذاعية تجارية
Broadcasting Institution

ه ــي ك ــل مصسس ــة إذاعي ــة مملوك ــة لش ــركة أو فـ ـراد

A broadcasting institution corporately
or privately owned and operating for
financial profit.

Government
Broadcasting Institution

هي كـل مصسسـة إذاعيـة تتـولى تشـغيلها الحكومـة مـن

A broadcasting institution operated by
a government in all respects either
directly or through a separate
institution created by it.

هي كل مصسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محلية.

A broadcasting institution which
provides a local broadcasting service.

وتتجه أساسا إلى تحقيق الربح.

اليونسكو

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو
والتلفزيون7711 ،

حكومية

جمي ــع النـ ـواحي أم ــا مباشـ ـرة أو ع ــن طري ــق مصسس ــة
مستقلة تنشئها.

Local Broadcasting
Institution

اليونسكو

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو
والتلفزيون7711 ،
اليونسكو

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو
والتلفزيون7711 ،
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United Nations,
Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, 1987. Studies in
Methods. Series F.
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
United Nations,
Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, 1987. Studies in
Methods. Series F.
United Nations,
Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, 1987. Studies in
Methods. Series F.
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976

اليونسكو

A broadcasting institution, which
provides a broadcasting service,
intended to cover the country as a
whole.

هي كل مصسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية تهدف إلى

Organizations legally authorized to
provide broadcasting service primarily
. الدولية االقتصادية واالجتماعيةintended for general audience within
.7721 ، المكتب ارحصائيthe country in which they operate.

هي منظومـة مـرخج لهـا قانونـا بتقـديم خدمـة إذاعيـة

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو

اسم المصطلح باإلنجليزية

.تغطية القطر بأكمله

اسم المصطلح
بالعربية

National Broadcasting مصسسة إذاعية وطنية
Institution

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

1530450

التعليم والثقافة

15

الموضوع

7711 ،والتلفزيون

 إدارة الشصون،ا مم المتحدة

موجهة في المقام ا ول للجمهور بشكل عام في البلد

An institution including goods (tools
and equipment) using in art, crafts and
. الدولية االقتصادية واالجتماعيةsport activity. These goods facilitate
.7721 ، المكتب ارحصائيperformance at cultural activities.
 السلسة ف.دراسات في الطرق
اليونسكو

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو

)ه ـ ــي مصسس ـ ــة تتض ـ ــمن الس ـ ــلع (ا دوات والمع ـ ــدات

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو

1530454

التعليم والثقافة

15

Cultural Institution

المصسسة الثقافية

1530451

التعليم والثقافة

15

موظفو اررسال

1530453

التعليم والثقافة

15

1530451

التعليم والثقافة

15

1530455

التعليم والثقافة

15

المســتخدمة فــي أنشــطة الفنــون والحــرف وفــي أنشــطة

 والتي تسـهل القيـام بأنشـطة الثقافـة.اللعب والرياضة

.بالمعنى الواسع

Personnel employed in the operation
and maintenance of transmitters and
links between production centers and
transmitters.

 هم الموظفون المستخدمون في تشغيل وصيانة أجهزةTechnical Transmission
Staff
اررسـ ـ ــال واالتصـ ـ ــال بـ ـ ــين م اركـ ـ ــز ارنتـ ـ ــاج وأجه ـ ـ ـزة

Personnel employed in the operation
and maintenance of the technical
equipment necessary for program
production.

ه ـ ــم الموظف ـ ــون المس ـ ــتخدمون ف ـ ــي تش ـ ــغيل وص ـ ــيانة

Planning,
creative-writing
and
program
production
personnel.
Excludes Jornalists

هم الموظفون الذين يتولون التخطيط والتـأليف اوانتـاج

.اررسال

7711 ،والتلفزيون
اليونسكو

المصسسة ارذاعية

.الذي تعمل به

 السلسة ف.دراسات في الطرق
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة

Broadcasting
Institutions

.المعدات الفنية الالزمة رنتاج البرامب

الفنيين

Technical Production موظفو ارنتاج الفنيين
Staff

7711 ،والتلفزيون
اليونسكو

التوصيات بخصوج التصنيف
الدولي الحصاءات الراديو

. باستثناء الصحفيين،البرامب

7711 ،والتلفزيون
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Program Staff

موظفو البرامب

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

هـم الموظفــون المســتخدمون فـي إدارة مصسســة إذاعيــة

Personnel
employed
in
the
management or organization of a
broadcasting institution and providing
central services such as research,
training, etc.

ه ـ ـ ـ ـ ــم الموظف ـ ـ ـ ـ ــون المش ـ ـ ـ ـ ــتغلون بإع ـ ـ ـ ـ ــداد النشـ ـ ـ ـ ـ ـرات

Personnel engaged in the preparation
of news bulletin and similar programs
such as news magazines, sport news,
etc.

 Other Technical Staffهـ ــم الموظف ـ ــون المس ـ ــتخدمون ف ـ ــي تص ـ ــميم وتركي ـ ــب

Personnel employed in the design and
installation of technical equipment or
;buildings
study
and
research
personnel, etc.

ويش ـ ـ ــمل القـ ـ ـ ـراءة ،كقـ ـ ـ ـراءة الص ـ ـ ــحف أو الكت ـ ـ ــب أو

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.

مجموعــة مــن ا عضــاء تقــوم علــى إدارة المركــز وقــد

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

15

التعليم والثقافة

1530452

الموظفون ارداريون

Administrative Staff

15

التعليم والثقافة

1530451

الموظفون الصحفيون

Journalistic Staff

15

التعليم والثقافة

1530450

موظفون فنيون آخرون

15

التعليم والثقافة

1530451

نشاط استخدام وسائل

15

التعليم والثقافة

1530420

هيئة إدارية

أو تنظيمه ـ ــا وال ـ ــذين يق ـ ــدمون خ ـ ــدمات مركزي ـ ــة مث ـ ــل

البحت والتدريب.

ا خبارية،ال .

المع ـ ـ ــدات الفني ـ ـ ــة أو المب ـ ـ ــاني ،وموظف ـ ـ ــو الد ارس ـ ـ ــات

والبحوت ،ال .

ارعالم

Mass Media
Use Activity

المجــالت ،ومشــاهدة التلفزيــون أو الفيــديو ،واالســتما

للراديـ ـ ـ ــو ،واسـ ـ ـ ــتخدام الكمبيـ ـ ـ ــوتر ،والتنقـ ـ ـ ــل الم ـ ـ ـ ـرتبط

باســتخدام وســائل ارعــالم ،وةيــر ذل ـ مــن ا نشــطة
المشابهة.
Administration Board

تك ــون عل ــى ش ــكل مجل ــس أو هيئ ــة إداري ــة او جس ــم
أدارى آخــر مشــابه وتفــرز أمــا باالنتخــاب أو التعيــين

أو االتفاق بين الفعاليات وا طر المجتمعية.
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

UNESCO,
اليونسكو
Recommedation
التوصيات بخصوج التصنيف
concering the
International
الدولي الحصاءات الراديو
Standardization of
والتلفزيون7711 ،
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
اليونسكو
Recommedation
التوصيات بخصوج التصنيف
concering the
International
الدولي الحصاءات الراديو
Standardization of
والتلفزيون7711 ،
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
اليونسكو
Recommedation
التصنيف
بخصوج
التوصيات
concering the
International
الدولي الحصاءات الراديو
Standardization of
والتلفزيون7711 ،
Statistics on Radio and
Television, 1976
UN, international
ا مم المتحدة ،التصنيف الدولي
classification of
نشطة مسح الوقت .7772
– activities for Time
use statistic 1998.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني7772 ،

PCBS, 1998

رمز
الموضوع
15

الموضوع

رمز المصطلح

التعليم والثقافة

1530424

اسم المصطلح
بالعربية
الوقت المستخدم في
ا نشطة المختلفة

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 Time Spent in Variousهــو الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد (بالســاعات والــدقائق)
Activities
سواء كان ذك ار أو أنثى في القيام با عمال وا نشطة
المختلفــة ،سـواء كانــت تتعلــق بالعمــل الرســمي مــدفو

ا جر أو العمـل ةيـر مـدفو ا جـر ،أو الوقـت الـذي
يقضيه الفـرد فـي إدارة المنـزل أو العنايـة با طفـال أو

الكبار ،وةير ذل من ا نشطة وا عمال.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 Time in hours and minutes spent byا مم المتحدة ،التصنيف الدولي
all persons in carrying out different
 paid or unpaid work and activitiesنشطة مسح الوقت .7772
divided by total sample size. This
concept also refers to time spent in
housekeeping, child or elderly care,
and other work and activities.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, international
classification of
– activities for Time
use statistic 1998.

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات الصحة

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع1353 :

Health Terms

15

الصحة

1535400

إخراجات المرضى

Discharges

15

الصحة

2535404

إدخاالت المرضى

Admissions

15

الصحة

2535401

ارسهال

Diarrhea

15

الصحة

2535403

ا طفال الذين تعرضوا Experience minor
physical punishment
لعقاب جسدي خفيف

15

الصحة

2535401

ا طفال الذين تعرضوا

15

الصحة

2535405

ا طفال الذين لم

هـي خـروج الفـرد مـن المستشـفى بعـد إجـراء الفحــوج
لتشـ ــخيج مـ ــرض أو قـ ــدمت لـ ــه الرعايـ ــة والمعالجـ ــة

الالزمـ ــة بغـ ــض النظـ ــر عـ ــن حالـ ــة ارخ ـ ـراج (شـ ــفاء،

Discharged patient from a hospital
after having the diagnostic and
curative health care regardless of the
discharged case (cured or dead).

وفاة).
هــي دخــول شــخج إلــى مستشــفى أو مصسســة طبيــة

Admitted patients to hospital for
treatment or diagnosis and their stay at
hospital for one night or more.

فقدان الجسم للسوائل وا مالت من خالل إخـراج

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.

ا طف ـ ـ ــال  72 -7س ـ ـ ــنة ال ـ ـ ــذين تعرضـ ـ ـ ـوا للض ـ ـ ــرب

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.

براز رخو أو سائل بوتيرة تفوق الوتيرة العادية.

الخفيــف باليــد مــن ا هــل ،أو الــذين تعرض ـوا لضــرب

بـأداة مثـل العصـي ،الحـزام أو أي جسـم صـلب آخـر،
أو الـ ــذين تعرض ـ ـوا لصـ ــدمه مـ ــن قبـ ــل أهلهـ ــم نتيجـ ــة

ممارستهم لسلو خاطئ.

ا طفـ ــال  72 – 7سـ ــنة الـ ــذين تعرض ـ ـوا لص ـ ـراو أو

نعتـوا مــن قبــل أهلهــم بوصــف ةيــر الئــق مثــل ةبــي،
كســول أو أي صــفة شــبيهة نتيجــة ممارســتهم لســلو

Children aged 7 – 14 years who
exposed shouted yelled at or screamed
at, or called dumb, lazy, or another
name like that.

خاطئ.
يتعرضوا ي عقاب

Experience only nonviolent aggression

 :1001إحصاءات ومصشرات

عن  30بلدا ،االتحاد ا وروبي،
باريس ،1001 ،ومصادر

للفح ــج أو الع ــالج شـ ـريطة أن يمك ــت ليل ــة أو يوم ــا

Experience
psychological
aggression as
punishment

 ، OECDالبيانات الصحية

البيانات والتعاريف وا ساليب

واحدا على ا قل.

لعقاب نفسي

المصدر باللغة اإلنجليزية

ا طفـ ــال  72 – 7سـ ــنة الـ ــذين أعط ـ ـوا امتيـ ــازات أو
حرمـوا مــن أشــياء يحبونهــا أو تــم التوضــيح لهــم لمــاذا
كــان ســلوكهم خــاطئ أو أعط ـوا شــيء آخــر ليفعلونــه

نتيجة ممارستهم لسلو خاطئ.
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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.

OECD Health Data
2007: Statistics and
Indicators for 30
Countries, OECD,
Paris, 2007, Data
sources, definitions
and methods

قاموس هيل كونسايد للطب

McGraw-Hill
Concise Dictionary of
© Modern Medicine.
2002 by The
McGraw-Hill
Companies, Inc

اليونيسف  /منظمة الصحة

UNICEF/WHO,
Diarrhoea: Why
children are still
dying and what can
be done, 2009

الحديت 1001

العالمية ،ارسهال :لماذا ال يزال
ا طفال يموتون وما الذي يمكن
القيام به1001 ،
اليونسيف

التطور من أجل ا طفال
www.unicef.org/progre
ssforchildren/2007n6/in
dex_41849.htm
اليونسيف

التطور من أجل ا طفال
www.unicef.org/progre
ssforchildren/2007n6/in
dex_41849.htm
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

UNICEF
www.unicef.org/prog
ressforchildren/2007n
6/index_41849.htm

UNICEF
www.unicef.org/prog
ressforchildren/2007n
6/index_41849.htm

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

http://en.wikipedia.
org/wiki/Iron_suppl
ement

http://en.wikipedia.org/
wiki/Iron_supplement

http://definitions.usl
egal.com/h/hospitaldays/

http://definitions.uslegal
.com/h/hospital-days/

http://definitions.usl
egal.com/a/aids/

http://definitions.uslegal
.com/a/aids/

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Medication containing an iron
supplement given in the form of a
tablet or syrup to prevent or treat irondeficiency anemia.

هــي مركبــات دوائيــة تعطــى للســيدة الحامــل أثنــاء فتـرة

Iron Tablets

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.
Acquired
Immuno–Deficiency
Syndrome, a serious, often fatal
disease of the immune system
transmitted through blood products,
especially by sexual contact or
contaminated needles.

هــي مجمــو ا يــام التــي يشــغل فيهــا المرضــى ا سـرة

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

أقراج الحديد

1535406

الصحة

15

ا يام التمريضية

1535407

الصحة

15

AIDS

اريدز

1535408

الصحة

15

Health Insurance

التأمين الصحي

1535409

الصحة

15

Tetanus Toxoid
Vaccination

تطعيم الكزاز

2535440

الصحة

15

التعقيم ا نثوي

1535441

الصحة

15

التغذية المدعمة

2535442

الصحة

15

الحمـل بهـدف العـالج أو الوقايــة مـن فقـر الـدم النــاجم

بالعربية

الموضوع

.عن نقج الحديد وتعطى بوصفة طبيب
Hospitalization Days

خــالل ســنة أو جــزء مــن الســنة وتتضــمن أيــام ارقامــة
.للمرضى الذين لم يغادروا المستشفى

 وكلمة ايدز هي مختصـر،هو من ا مراض الخطيرة
لكلم ـ ـ ــة إنجليزي ـ ـ ــة معناه ـ ـ ــا نق ـ ـ ــج الع ـ ـ ــوز المن ـ ـ ــاعي

 ويـصديHIV المكتسب عنـد ارنسـان ويسـببه فيـروس
،إلــى نقــج المناعــة المكتســبة ممــا يــصدي إلــى الوفــاة

وينتق ـ ــل ع ـ ــن طري ـ ــق نق ـ ــل ال ـ ــدم واالتص ـ ــال الجنس ـ ــي
.والمعدات الطبية الملوثة خاصة اربر

http://definitions.usl
egal.com/h/healthinsuranceunderwriting/
http://en.wikipedia.
org/wiki/Tetanus_v
accine

http://definitions.uslegal
.com/h/healthinsurance-underwriting/

Indemnity coverage against financial
losses associated with occurrence or
treatment of health problems.

هـ ـ ــو تعـ ـ ــويض عـ ـ ــن خسـ ـ ــارة ماديـ ـ ــة ت ـ ـ ـرتبط بتغطيـ ـ ــة

http://en.wikipedia.org/
wiki/Tetanus_vaccine

Tetanus toxic injections are given
during pregnancy for the prevention of
neonatal tetanus.

هـو مطعــوم يعطـى للســيدة الحامــل خـالل فتـرة الحمــل

http://en.wikipedia.
org/wiki/Diaphragm
_(contraceptive)

http://en.wikipedia.org/
wiki/Diaphragm_(contra
ceptive)

 ه ــي وس ــيلة م ــن وس ــائل تنظ ــيم ا سـ ـرة وت ــتم بطريق ــةDiaphragm, Foam, Jelly

http://www.bcbabyf
riendly.ca/ABMSU
PPLEMENT.pdf

http://www.bcbabyfrien
dly.ca/ABMSUPPLEM
ENT.pdf

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.
Any liquid (including milk) or solid
given while the child is still receiving
breast milk.

.التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها

وذلـ ـ لحمايـ ــة الطفـ ــل مـ ــن ارصـ ــابة بمـ ــرض الك ـ ـزاز

.الوليدي

 وتهــدف إل ــى وقــف الحمــل كلي ــا وذل ـ ع ــن،جراحيــة

)(التيتانوس

.طريق ربط ا نابيب أو تسكير المواسير
هــي أيــة س ـوائل ( بمــا فيهــا الحليــب) أو أةذيــة صــلبة
.تعطى للطفل وهو ال يزال يرضع
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Supplementary
Feeding

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

الصحة

2535413

التغذية المكملة

15

الصحة

2535414

تنظيم ا سرة

15

الصحة

2535415

التهاب الجهاز

15

الصحة

2535416

الجفاف

Dehydration

15

الصحة

2535417

الحالة الغذائية

Nutritional Status

الموضوع

بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

 Complementary Feedingهـ ــي تلقـ ــي الطفـ ــل كـ ــال مـ ــن حليـ ــب الثـ ــدي وا ةذيـ ــة

The child has received both breast
milk and solid or semi-solid food, i.e.
juice, formula, etc.

هــي المباعــدة بــين حمــل وآخــر عــن طريــق اســتخدام

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.

ا طفــال دون الخامســة الــذين عــانوا مــن ســعال ،كــان

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.

الص ـ ـ ـ ــلبة أو ش ـ ـ ـ ــبه الص ـ ـ ـ ــلبة كالحلي ـ ـ ـ ــب الص ـ ـ ـ ــناعي

والعصير.

Family Planning

ه ــو إنج ــاب الع ــدد المرةـ ــوب في ــه م ــن ا طف ــال فـ ــي

الوقت المناسب ،وهو اختياري من اجل الحفاظ علـى

صـ ــحة ا م والطفـ ــل وعـ ــدم تعريضـ ــهما ي مخـ ــاطر

يمكن تجنبها.

التنفسي

منظمة الصحة العالمية ،التغذية
التكميلية للطفال الصغار في
البلدان النامية :استعراض

المعرفة العلمية الحالية .جنيف:
4110

وسيلة أو أكثر من وسائل تنظيم ا سرة والهدف منها

Suspected pneumonia

المصدر باللغة العربية

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/topi
cs/family_planning/en/

المصدر باللغة اإلنجليزية
WHO
, complementary
feeding of young
children in developing
countries: a review of
current scientific
knowledge. Geneva:
1998
WHO
http://www.who.int/topi
cs/family_planning/en/

http://www.childinfo.or
g/pneumonia.html

http://www.childinf
o.org/pneumonia.ht
ml

ه ـ ــو نق ـ ــج ف ـ ــي سـ ـ ـوائل الجس ـ ــم ،الطف ـ ــل المص ـ ــاب

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

هــي التــي تســمح لنــا بقيــاس ووصــف الوضــع التغــذوي

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

مصحوبا بأنفاس سريعة وقصيرة وذلـ بسـبب مشـكلة

فــي الص ــدر أو مشــكلة ف ــي الص ــدر مــع احتق ــان ف ــي
ا نف.
بارس ــهال يفق ــد وبش ــكل سـ ـريع الم ــاء م ــع البـ ـراز مم ــا

يصدي إلى الجفاف .

للفرد  ،وهي مـن المصشـرات التـي تقـيس مـدى التطـور

فـ ــي الدولـ ــة .ت ـ ـرتبط الحالـ ــة الغذائيـ ــة بتـ ــوفر الطعـ ــام
(الغ ـ ــذاء) ،وأنمـ ـ ــاط التغذيـ ـ ــة والممارسـ ـ ــات التغذويـ ـ ــة،

ويــصثر فــي ذلـ الوضــع االقتصــادي فــي تل ـ الدولــة.

يـ ــتم تقيـ ــيم الحالـ ــة الغذائيـ ــة مـ ــن خـ ــالل قيـ ــاس الـ ــوزن
والطــول ،ونوعيــة بعــض ا طعمــة التــي يتناولهــا الفــرد
والتي هي مهمة للنمو.
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الصحة العالمية ،والبن الدولي.

 UNICEFWHOوالبن الدولي
المشتر سوء التغذية لدى ا طفال

التقديرات ،UNICEF( .نيويور

جنيف ،والبن الدولي ،واشنطن،
)1041 ،DC

UNChildren’s Fund,
WHO
, The World Bank.
UNICEFWHO- World
Bank Joint Child
Malnutrition Estimates.
(UNICEF, New York;,
Geneva; The World
;Bank, Washington, DC
)2012

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Folic Acid tablets

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

2535418

الصحة

15

الحبوب

2535419

الصحة

15

الحقن باربر

2535410

الصحة

15

Pregnancy

الحمل

2535411

الصحة

15

Breast feeding

بالعربية

http://xpil.medicine
s.org.uk/ViewPil.as
px?DocID=18084

http://xpil.medicines.org
.uk/ViewPil.aspx?DocI
D=18084

Medication containing folic acid in the
form of a tablet to prevent or treat
folic-acid
deficiency,
especially
during pregnancy.

هــو مركــب دوائــي يعطــى للســيدة الحامــل خــالل فت ـرة

http://kidshealth.org
/teen/sexual_health/
contraception/contra
ception_birth.html
http://www.netdoct
or.co.uk/sex_relatio
nships/facts/contrac
eptiveinjection.htm
http://en.wikipedia.
org/wiki/Pregnancy

http://kidshealth.org/tee
n/sexual_health/contrac
eption/contraception_bir
th.html
http://www.netdoctor.co
.uk/sex_relationships/fa
cts/contraceptiveinjectio
n.htm
http://en.wikipedia.org/
wiki/Pregnancy

One of the methods used by women
for delaying or avoiding the coming
pregnancy by taking a tablet

،وه ــي حبـ ــة تصخـ ــذ يوميـ ــا وبانتظـ ــام عـ ــن طريـ ــق الفـ ــم

A shot that is normally given every
three or six months and is also known
as Depo-Provera or Notriterat.

 هـي حقنـة خاصــة تعطـى بالعضـل علــى فتـرات زمنيــةContraceptive Injection

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.

هو مرحلة اخصاب وتطور بويضة او اكثـر فـي رحـم

ه ـ ـي تلقـ ــي الطفـ ــل لحليـ ــب الثـ ــدي بشـ ــكل مباشـ ــر أو

الرضاعة الطبيعية

2535412

الصحة

15

 أش ــهر ال ــذين ال ازلـ ـوا يرض ــعون م ــن2-0  ا طف ــالExclusive breastfeeding الرضاعة الطبيعية

2535423

الصحة

15

2535424

الصحة

15

WHO
http://www.who.int/
topics/breastfeeding
/en/

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/
topics/breastfeeding/
en/

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.

WHO
http://www.who.int/
elena/titles/exclusiv
e_breastfeeding/en/

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/
elena/titles/exclusiv
e_breastfeeding/en/

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/
topics/primary_healt
h_care/en/

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.

WHO
http://www.who.int/
topics/primary_heal
th_care/en/

الحمل بهـدف العـالج أو الوقايـة مـن نقصـان حـامض

حامض الفولي

الموضوع

.الفولي في الدم
Pills

وتستعمل لتجنب أو تأخير الحمل

.لتأخير أو تجنب الحمل

 عـ ـ ـ ــادة.االم تس ـ ـ ــمى البويض ـ ـ ــة المخص ـ ـ ــبة باالجن ـ ـ ــة

 يومــا ويمكـن التأكــد مــن820  أســبوعا أو20 يسـتمر

حـ ــدوت الحمـ ــل بعمـ ــل فحـ ــج تأكيـ ــدي للحمـ ــل عـ ــن

.طريق فحج البول
.الشفط

أمهــاتهم والــذين لــم يتلق ـوا حليــب صــناعي أو أي نــو

المطلقة

 ويسـ ــتثنى مـ ــن ذل ـ ـ،مـ ــن أن ـ ـوا الطعـ ــام أو الش ـ ـراب
.ا طفال الذين يتلقون الفيتامينات أو ا دوية

هـ ـ ــي الفحـ ـ ــج ا ولـ ـ ــي والرعايـ ـ ــة الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة
المتواص ـ ــلة بمـ ـ ــا فيهـ ـ ــا التشـ ـ ــخيج والعـ ـ ــالج ا ولـ ـ ــي

وارشـراف الصــحي اوادارة الخــدمات الصــحية الوقائيــة
 وال يتطلب توفير الرعايـة الصـحية،والحاالت المزمنة

ا وليـ ـ ـ ـ ــة معـ ـ ـ ـ ــدات وأجه ـ ـ ـ ـ ـزة متطـ ـ ـ ـ ــورة أو مصـ ـ ـ ـ ــادر
.متخصصة
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Primary Health
Care

الرعاية الصحية
ا ولية

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

الصحة

2535425

السرير

15

الصحة

2535426

سوء التغذية

Malnutrition

15

الصحة

2535427

الصحة

Health

15

الصحة

2535428

الصحة ارنجابية

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Bed

هـو السـرير المتواجـد فــي ةرفـة أو ردهـات المستشــفى
والـ ــذي يشـ ــغل مـ ــن قبـ ــل المرضـ ــى لمـ ــدة  82سـ ــاعة
متواصلة على ا قل لتقديم الرعاية الطبية.
مصــطلح ســوء التغذيــة يســتخدم ليشــمل االضــطرابات
الناجم ــة ع ــن أسـ ــباب متع ــددة بـ ــدءا ب ــنقج عناصـ ــر

ةذائيــة دقيقــة ومحــددة مثــل الفيتامينــات والمعــادن أو
البروتينــات ونقــج أو زيــادة الســعرات الح ارريــة والتــي
من الممكن أن تسبب المجاعة أو السمنة أو أمراض

أخرى.

هــي حالــة رفــاه كامــل مــن الناحيــة الجســدية والنفســية

واالجتماعيـ ـ ــة ولـ ـ ــيس فقـ ـ ــط الخلـ ـ ــو مـ ـ ــن المـ ـ ــرض أو
ارعاقة.
Reproductive Health

هــي حالــة رفــاه كامــل مــن الناحيــة الجســدية والعقليــة
واالجتماعية وليست السالمة مـن المـرض أو ارعاقـة

في جميع ا مور المتعلقة بالجهاز التناسلي لكـل مـن

الـ ـ ــذكر وا نثـ ـ ــى ووظائفـ ـ ــه .وفقـ ـ ــا لتعريـ ـ ــف منظمـ ـ ــة
الصحة العالمية فان الصحة ارنجابية تتضمن مقـدرة
الفـ ـ ــرد علـ ـ ــى اتخـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـرار المناسـ ـ ــب فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق

بارنجاب في الوقت والطريقة التي يريدها ،وله الحـق
سـواء كــان ذكـ ار أم أنثــى فــي الحصــول علــى الوســائل
المناسـ ــبة والمقبولـ ــة مـ ــن وسـ ــائل تنظـ ــيم ا س ـ ـرة وفقـ ــا

الختيـارهم ،وحــق المـرأة فــي الحصـول علــى الخــدمات
الصــحية المناســبة والتــي تمكنهــا مــن الحصــول علــى

الرعاية الصحية ا منة خالل فترة الحمل والوالدة.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 ،OECD Available beds in room and hospitalمعجم المصطلحات
halls, which are occupied by patients
ارحصائية2007 ،
for at least 24 continuous hours for
receiving medical care.
”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”.
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”.
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.

ا مم المتحدة للطفولة ومنظمة

الصحة العالمية ،والبن الدولي.
منظمة الصحة العالمية،
اليونيسف والبن الدولي

المشتر سوء التغذية لدى

ا طفال التقديرات( .اليونيسف،
نيويور

منظمة الصحة

العالمية ،جنيف ،والبن الدولي،

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD,Glossary of
Statistical Terms , 2007

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).

واشنطن.)1041 ،DC ،

http://en.wikipedia.org/
wiki/Health

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/
_topics/reproductive
health/en/

http://en.wikipedia.
org/wiki/Health

WHO
http://www.who.int/
_topics/reproductive
health/en/
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المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

مجموعة واشنطن رحصاءات

Inability to exchange information and
ideas with others and engage with
، ارعاقة دليل التعليمات المنقحthem through the use of speech, or use
1002
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
1002

مجموعة واشنطن رحصاءات
،ارعاقة دليل التعليمات المنقح
1002

Includes difficulties in the following:
memory, concentration, decisionmaking,
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.
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.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

عدم قدرة الشخج على تبادل المعلومات وا فكار مع

Communication
disability/difficulty

 أو،ا خرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

 إعاقة/ صعوبة
التواصل

2535429

الصحة

15

 إعاقة الفهم/صعوبة

2535430

الصحة

15

2535431

الصحة

15

بالعربية

الموضوع

ارشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرةبون

 وقد يكون ذل ناتجا عن عجز،بتبادلها مع ا خرين

 أو عدم القدرة الذهنية بتفسير،في السمع أو الكالم
ما يقوله ا خرين من إشارات وكلمات

اواد ار

.وحركات

 اتخاذ، التذكر والتركيز:يشمل الصعوبة في التالية
 التعرف، قراءة شيء مكتوب، فهم الكالم،الق اررات

 االستدالل على المناطق واستخدام،على ا شخاج

Cognition Disability
(Remembering and
concentrating)

 مثل، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير،الخريطة

وارد ار (التذكر
)والتركيز

ا شخاج الذين يجدون صعوبة في الفهم وارد ار

 مثال أن يجد صعوبة في،للقيام با نشطة اليومية
 ال،االستدالل على المنزل وا ماكن في المحيط

 أو ينسى أين هو أو تذكر،يستطيع التركيز فيما يعمل
، عدم فهم ما قاله شخج ما،الشهر أو الذي قبله

 عدم فهم،نسيان تناول ا دوية أو عدم تناول الطعام

 كما تشمل عدم قدرة الشخج.ومعرفة ما يدور حوله

 ويشمل،على فهم ا شياء أو التعامل مع ا خرين
 واالشخاج الذين يعانون،نسيان فعل االشياء المهمة

من ضعف الذاكرة مثل نسيان وجود مكان االشياء في
صعوبة في التركيز على فعل االشياء

 وكذل،البيت

 دقائق70 لمدة
ا شخاج الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية
الحواجز

طويلة ا جل وكذل

أو ذهنية أو حسية

 التي تحول دون،والمواقف والبيئات المختلفة
مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم

.المساواة مع ا خرين
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Disability/difficulty

 ارعاقة/الصعوبة

المصدر باللغة اإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية
مجموعة واشنطن رحصاءات

،ارعاقة دليل التعليمات المنقح
1002

مجموعة واشنطن رحصاءات
،ارعاقة دليل التعليمات المنقح
1002

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.
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.

عدم قدرة الشخج على فهم ا شياء أو التعامل مع

Learning
disability/difficulty

Mobility
disability/difficulty

ا فراد الذين يعانون من

 ويشمل ذل.ا خرين

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

إعاقة التعلم/صعوبة

2535432

الصحة

15

إعاقة الحركة/صعوبة
واستخدام األيدي

2535433

الصحة

15

إعاقة السمع/صعوبة

2535431

الصحة

15

بالعربية

الموضوع

صعوبات في الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف
 وكذل ا فراد الذين،إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما

 وا فراد الذين يجدون،يعانون من مرض التوحد
صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة

.والكتابة واستخدام أدوات بسيطة

ا شخاج الذين لديهم بعض ارشكاليات الصعبة في
التنقل والتجول على ا قدام والتي قد تحد أو ال تحد

 فمثال قد يجد صعوبة في،من أدائهم للنشطة اليومية

 أو مشكلة في الصعود والهبوط،مشي مسافة قصيرة

 وال يستطيع،على الساللم والدرج والمناطق الوعرة
 أو ال،مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف

يستطيع المشي دون االعتماد على عصا أو عكاز أو
 أو ال يستطيع الوقوف على القدمين،أجهزة المشي
كثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من
ارعاقة ا فراد/وتشمل هذه الصعوبة

.خر

مكان

الذين لديهم صعوبات في التحر داخل المنزل أو
 دقيقة72 المشي لفترات تزيد عن
ا دوات أو

 وكذل،خارجه

استخدام ا يدي وا صابع لمس

وكذل

 لتر ماء على مستوى النظر8  ورفع،الكتابة وةيرها

.مستخدما ا يدي

Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

مجموعة واشنطن رحصاءات

،ارعاقة دليل التعليمات المنقح
1002

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.

ا شخاج الذين لديهم بعض ارشـكاليات الصـعبة فـي

السمع والتي تساهم في الحد مـن قـدرتهم علـى أداء أي

 مثــل صــعوبة ســما،جــزء وجانــب فــي أدائهــم اليــومي

 أو ال،شــخج ي ــتكلم ف ــي مكــان م ــزدحم وفي ــه ض ــجيب
يستطيع أن يسـمع شـخج يـتكلم معـه مباشـرة وبصـوت

 وتحديــد مــن، ) أو صــوت مرتفــع،عــادي (دون ص ـراو

.ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما
141

Hearing
disability/difficulty

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

الصحة

2535435

صعوبة/إعاقة النظر

15

الصحة

1535436

الصعوبة/ارعاقة

Mental
disability/difficulty

15

الصحة

1535437

الصيدلي

Pharmacist

15

الصحة

2535438

الطبيب

Physicians

15

الصحة

2535439

طبيب أسنان

Dentist

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Seeing
disability/difficulty

ا شخاج الذين لديهم بعض ارشـكاليات الصـعبة فـي

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.

الرصي ـ ــا والت ـ ــي تح ـ ــد م ـ ــن ق ـ ــدرتهم عل ـ ــى أداء واجب ـ ــاتهم
اليومية ،على سبيل المثال قد ال يسـتطيع القـراءة ،مثـل

قـراءة ارشــارات علــى الالفتــات فـي الشـوار أثنــاء قيــادة
السيارة ،وقد ال يستطيع الرصيا بعين واحدة بشكل جيـد،
أو قــد ال يســتطيع الرصيــا إال مــا هــو أمامــه ولــيس علــى
الجوانــب ،بمعنــى أن أي مشــكلة فــي الرصيــا يعتبرونهــا

صـعبة يجـب تحديـدها وحصـرها .يسـأل لجميـع ا فـراد
سـواء كــان الفــرد يلــبس نظــارة أم ال ،ويجــب تــذكير مــن

المصدر باللغة العربية
مجموعة واشنطن رحصاءات

ارعاقة دليل التعليمات المنقح،
1002

المصدر باللغة اإلنجليزية
Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

يلـ ــبس نظـ ــارة أو عدسـ ــات طبيـ ــة إذا كـ ــان يعـ ــاني مـ ــن

صعوبات في الرصيا.
النفسية

ا شخاج الذين

والعصبية الزائدة،
نشاطاتهم اليومية

وتناول المشروبات

Individuals who suffer from stress,
يعانون من التوتر والقلق والش
anxiety, uncertainty, and depression,
وكذل لديهم صعوبات في أداء as well as those with difficulties
بسبب تعاطي المخدرات واردمان performing daily activities because of
drug or alcohol abuse and addiction.
الروحية.

مجموعة واشنطن رحصاءات

ارعاقة دليل التعليمات المنقح،
1002

هـ ـ ــو الفـ ـ ــرد الحاصـ ـ ــل علـ ـ ــى الدرجـ ـ ــة العلميـ ـ ــة فـ ـ ــي

Persons with scientific degree in
pharmacology.

هو الفرد الحاصل على الدرجة العلمية في أحد فـرو

Persons with scientific degree in
medicine.

http://www.medilexicon.
com/medicaldictionary.p
hp
http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/Physicians

ه ــو الف ــرد الحاص ــل عل ــى الدرج ــة العلمي ــة ف ــي ط ــب

Persons with scientific degree in
dentistry.

http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/Dentist

الصيدلة.
الطب البشري.

ا سنان.

110
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http://medicaldictionary.thefreedi
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التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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).

ه ــو المسـ ــافة بـ ــين قمـ ــة الـ ـرأس وحتـ ــى عقبـ ــي الطفـ ــل

Height

عنـ ــدما يـ ــتم قيـ ــاس الطفـ ــل مسـ ــتلقيا (للطفـ ــال الـ ــذين

الموضوع

الطول

2535440

الصحة

15

العاملون بالمهن

2535411

الصحة

15

القذف/العزل

2535412

الصحة

15

العقم التام ا ولي

2535143

الصحة

15

العقم الثانوي

2535144

الصحة

15

العيادات المتنقلة

2535415

الصحة

15

بالعربية

الموضوع

.الذين تزيد أعمارهم عن سنتين وهم وقوف

http://www.thefreedicti
onary.com/Paramedical
+Personnel

This
includes
lab
technicians
assistance
pharmacist
x-ray
technicians.

هـ ــم القـ ــوى البش ـ ـرية الفنيـ ــة العاملـ ــة إلـ ــى جانـ ــب ذوي

WHO
http://www.who.int/
mediacentre/factshe
ets/fs351/en/

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/m
ediacentre/factsheets/f
s351/en/

A traditional method used by couples
by ejaculating out side the vagina.

وهــو منــع وصــول الســائل المنــوي للرجــل إلــى داخــل

WHO
http://www.who.int/
reproductivehealth/t
opics/infertility/defi
nitions/en/

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/re
productivehealth/topic
s/infertility/definitions/
en/

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.

WHO
http://www.who.int/
reproductivehealth/t
opics/infertility/defi
nitions/en/

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/re
productivehealth/topic
s/infertility/definitions/
en/

WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004

معجم،منظمة الصحة العالمية

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.
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.

مصطلحات العناية الصحية

رمز

رمز المصطلح

أعمــارهم اقــل مــن ســنتين) ويــتم قيــاس طــول ا طفــال

http://www.thefreed
ictionary.com/Para
medical+Personnel

المجتمعية والخدمية لكبار السن
1001

اسم المصطلح

Paramedical Personal

.المهن الطبية لمساعدتهم في أعمالهم

الطبية المساعدة
Withdraw

 وهو اقدم وسيلة من وسائل، الرحم خالل فترة الجما

الخارجي

.تنظيم ا سرة

 س ــنة27-72 النس ــاء المتزوج ــات حالي ــا ف ــي العم ــر

Primary Infertility

ولــم يســبق لهــن الحمــل ولــم يســبق لهــن ارنجــاب وال
يس ـ ـ ــتخدمن وس ـ ـ ــائل تنظ ـ ـ ــيم ا سـ ـ ـ ـرة ومض ـ ـ ــى عل ـ ـ ــى
.محاولتهن الحمل سنة فأكثر

 س ــنة27-72 النس ــاء المتزوج ــات حالي ــا ف ــي العم ــر

Secondary Infertility

واللـ ـواتي س ــبق له ــن ارنج ــاب ومض ــى عل ــى إنج ــاب
آخــر مولــود لهــن ســنتين فــأكثر وال يســتخدمن وســائل

.تنظيم أسرة ويحاولن الحمل

ه ــي مركب ــة متنقل ــة أو وس ــيلة نق ــل مجهـ ـزة بالمع ــدات
الالزم ــة لتق ــديم خ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية الدائم ــة أو
الدورية في منطقة يتم اختيارها لتأمين حصـول تجمـع

 وقـ ــد تكـ ــون،سـ ــكاني معـ ــين علـ ــى الخـ ــدمات الطبيـ ــة
مركبــة نقــل تقــدم خــدمات الرعايــة الصــحية للمرضــى

.خالل عملية نقلهم

114

Mobile Clinic

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

الصحة

2535416

العيادة الصحية

15

الصحة

2535117

فترة ا مان

Safe Period

15

الصحة

2535418

الفطام

Weaning

15

الصحة

2535149

فقر الدم الخفيف

Mild anemia

15

الصحة

2535150

فقر الدم الشديد

Severe anemia

15

الصحة

2535151

فقر الدم المتوسط

Moderate anemia

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Clinic

ه ــي مرف ــق ص ــحي يق ــدم خدم ــة الع ــالج والتش ــخيج

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.

تعتمـ ــد هـ ــذه الطريقـ ــة علـ ــى احتسـ ــاب أيـ ــام الخصـ ــوبة

http://safeperiodcalculato A traditional family planning method.
r.com/
This method rely on the duration and
time of menstrual cycle.

للمرضــى وتحتــوي وحــدات للشــعة ومختبــر ا ســنان

بارضافة إلـى وجـود أطبـاء متخصصـون وتتواجـد فـي
المناطق الشعبية.

للمرأة ،أو االمتنا عن الجمـا فـي هـذه الفتـرة ،وهـي
الفترة قبل منتصـف الـدورة الشـهرية بيـومين إلـى ثالثـة

المصدر باللغة العربية
منظمة الصحة العالمية،معجم
مصطلحات العناية الصحية

المجتمعية والخدمية لكبار السن
1001

المصدر باللغة اإلنجليزية
WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004
http://safeperiodcalc
ulator.com/

أيام والتي تكون فيها المرأة اكثر عرضة للحمل.
هو توقف ا م عن إرضا الطفل من الثدي سـباب
تتعل ـ ـ ــق ب ـ ـ ــا م ،منه ـ ـ ــا م ـ ـ ــرض ا م ،أو ع ـ ـ ــدم كفاي ـ ـ ــة

الحليب ،أو حمل ا م ،وأسـباب أخـرى تتعلـق بالطفـل

http://kidshealth.org/pare The process whereby the child
nt/growth/feeding/weani becomes accustomed to taking liquids
ng.html
or solids other than breast milk.

http://kidshealth.org
/parent/growth/feedi
ng/weaning.html

http://www.livestrong.co
m/article/109220-mildanemia/

http://www.livestro
ng.com/article/1092
20-mild-anemia/

كبلوةه سن الفطام أو رفضه لثدي أمه.

أن تكون نسبة الهيموجلـوبين فـي الـدم 70.7-70.0

ة ـ ــم/ديس ـ ــليتر ب ـ ــين ا طف ـ ــال  27-1ش ـ ــه ار والنس ـ ــاء
الحوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  27-72س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة .و77.7-70.0

ةم/ديسليتر بين النساء  27-72سنة ةير الحوامل.
أن تكــون نســبة الهيموجلــوبين فــي الــدم أقــل مــن 1.0

ة ـ ــم/ديس ـ ــليتر ب ـ ــين ا طف ـ ــال  27-1ش ـ ــه ار والنس ـ ــاء
الحوامل وةير الحوامل  27-72سنة.

أن تكـ ــون نسـ ــبة الهيموجلـ ــوبين فـ ــي الـ ــدم 7.7-1.0

ة ـ ــم/ديس ـ ــليتر ب ـ ــين ا طف ـ ــال  27-1ش ـ ــه ار والنس ـ ــاء
الحوامل وةير الحوامل  27-72سنة.
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Hemoglobin level between 10.0-10.9
g\dl among pregnant women 15-49
years and children 6-51 months, and
10.0-11.9 g\dl among non pregnant
women according to WHO.
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.
Hemoglobin level between 7.0- 9.9
g\dl among pregnant women 15-49
years and children 6-51 months, and
non pregnant women 15-49 years
according to WHO.

منظمة الصحة العالمية ،دليل

WHO, Guide health
care for children in
humanitarian
emergencies, 2008

منظمة الصحة العالمية ،دليل

WHO, Guide health
care for children in
humanitarian
emergencies, 2008

الرعاية الصحية للطفال في
حاالت الطواره ارنسانية،
1000

الرعاية الصحية للطفال في
حاالت الطواره ارنسانية،
1000

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
الموضوع

Children aged 6-59 months with
hemoglobin level less than 11.0 g\dl
according to WHO.

 شــه ار والــذين يبلــغ نســبة27-1  ا طفــال فــي العمــرAnemia among children فقر الدم بين ا طفال

2535152

الصحة

15

http://www.anemiai
nwomen.com/html/
home.htm

http://www.anemiainwo Women aged 15-49 years with
men.com/html/home.htm hemoglobin level less than 11.0 g\dl
for pregnant women and less than 12.0
g/dl for non pregnant women

 ســنة والل ـواتي يبلــغ نســبة27-72  النســاء فــي العمــرAnemia among women فقر الدم بين النساء

2535153

الصحة

15

http://www.1001her
bs.com/vitamin_ad/

http://www.1001herbs.co Vitamin A and D drops, given to
m/vitamin_ad/
children from birth until 1 year of.

 تعطـ ــى للطفـ ــال مـ ــنA+D هـ ــي عبـ ــارة عـ ــن نقـ ــط

WHO
http://www.who.int/
nutgrowthdb/about/i
ntroduction/en/inde
x2.html
http://www.udeworl
d.com/anthropometr
ics.html

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/nu
tgrowthdb/about/introd
uction/en/index2.html

Low height for age.

http://www.udeworld.co
m/anthropometrics.html

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..
Doctors, nurses, trained midwives.

 الـوزن ونسـب،الطريقة التي تتعامل مع قيـاس الحجـم

A sheet or covering made of thin latex
منظمة الصحة العالمية
rubber to fit over a man’s erect penis
http://www.who.int/topic
or inserted into a woman’s vagina.
s/condoms/en/

هو عبارة عن كيس من المطاط يستعمله الرجل لمرة

WHO, Guide health
care for children in
humanitarian
emergencies, 2008

WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004
WHO
http://www.who.int/
topics/condoms/en/

 دليل،منظمة الصحة العالمية

التعريف باإلنجليزية

الرعاية الصحية للطفال في
،حاالت الطواره ارنسانية
1000

معجم،منظمة الصحة العالمية
مصطلحات العناية الصحية

.ديسليتر/ ةم77.0 الهيموجلوبين لديهم اقل من

ديسـ ــليتر/ ةـ ــم77.0 الهيموجلـ ــوبين لـ ــديهن اقـ ــل مـ ــن

.ديسليتر لغير الحوامل/ ةم78.0 للحوامل وأقل من
Vitamin A/D

د/فيتامين أ

1535454

الصحة

15

Stunting

قصر القامة

1535455

الصحة

15

Anthropometrics

قياسات الجسم

1535456

الصحة

15

Skilled Health
Personnel

الكادر الطبي المصهل

2535457

الصحة

15

Condom

الكندوم

1535458

الصحة

15

.الوالدة وحتى عمر سنة
.نقج الطول بالمقارنة مع العمر

حجم ارنسـان وقياسـات الجسـم هـي قياسـات االرتفـا

فــي حالــة الوقــوف والطــول فــي حالــة االنبطــات علــى

.الظهر

.يشمل ا طباء والممرضين والقابالت المدربات

المجتمعية والخدمية لكبار السن
1001

لمنع وصول السائل المنوي إلى

واحدة أثناء الجما

 ويستعمل لتأخير أو تجنب الحمل،مهبل السيدة

.وكذل للوقاية من ارصابة با مراض المنقولة جنسيا
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

World Health
Organization,
UNPopulation Fund,
UNAIDS and Family
Health International
2011.

،منظمة الصحة العالمية

،صندوق ا مم المتحدة للسكان
برنامب ا مم المتحدة المشتر

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.

هو جهاز بالستيكي يوضع داخل الرحم بواسطة

IUD

.1044 وصحة ا سرة الدولية

http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/smoking

Ministry Of Health

Giving birth requires the most
و ازرة الصحة الفلسطينية
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.
http://encyclopedia.thefre A disorder or impairment of the
edictionary.com/chronic+ normal state of well-being which need
diseases
continuous treatment, diagnosed by a
specialist.

هــي الوحــدات الصــحية التــي تقــدم الخــدمات الوقائيــة

معجم،منظمة الصحة العالمية
مصطلحات العناية الصحية

المجتمعية والخدمية لكبار السن
1001

اللولب

1535459

الصحة

15

Oral Dehydration
Therapy (ORT)

محلول معالجة

1535460

الصحة

15

Smoker

المدخن

1535421

الصحة

15

Maternity Care/
Antenatal Care

مراكز ا مومة

1535422

الصحة

15

Chronic diseases

المرض المزمن

3035423

الصحة

15

Out patient Clinics

مرضى العيادات

2535424

الصحة

15

بالعربية

الموضوع

.ويزال عند الرةبة في الحمل

http://medicaldictionary.thefreedicti
onary.com/smoking

WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004

الموضوع

، ويستعمل لتأخير أو تجنب الحمل،على النحاس

هــو عبــارة عــن محلــول يتكــون مــن مــاء وســكر وملــح

http://encyclopedia.t
hefreedictionary.com
/chronic+diseases

منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/elena
/titles/bbc/zinc_diarrhoea
/en/

رمز

رمز المصطلح

 وةالبا ما يحتوي،طبيب أو ممرضة مصهلة ومدربة

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.
The individual (10 years old and over)
who smokes one cigarette or more a
day, including pipe and narghile
smokers.

WHO
http://www.who.int/
elena/titles/bbc/zinc
_diarrhoea/en/

اسم المصطلح

Persons who access to out patient
clinic in hospitals to receive health
care.

وكربونــات الصــودا وعصــير ليمــون أو برتقــال بنســب

معينــة وذل ـ بهــدف الوقايــة مــن الجفــاف النــاتب عــن

الجفاف

.ارسهال

 سنوات فأكثر) الذي يدخن بمعـدل70( هو الشخج
سيجارة باليوم أو أكثـر ويضـاف إلـى ذلـ ا شـخاج

.الذين يدخنون الغليون وا رجيلة

والعالجيــة لــلم والطفــل منــذ بدايــة الحمــل وحتــى بلــوغ

والطفولة

 حي ــت تتض ــمن ه ــذه.الطف ــل س ــن الثالث ــة م ــن العم ــر
 التقيــيم والمراقبــة والعــالج والتعلــيم،الخــدمات الفحــج

للمرأة الحامل

المـرض الــذي يصــاحب الفـرد بصــفة مزمنــة وال يمكــن
 ويكـون مشـخج مـن قبـل طبيـب مخـتج،شفاصه منـه

.ويتناول له عالج بشكل مستمر

ه ــم ا فـ ـراد ال ــذين يس ــتفيدون م ــن الخ ــدمات الص ــحية
التـ ــي تقـ ــدمها المستشـ ــفيات للتشـ ــخيج والعـ ــالج دون

.سرة
إشغال ا د
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الخارجية

المصدر باللغة اإلنجليزية
http://encyclopedia.t
hefreedictionary.com
/Hospital

المصدر باللغة العربية
http://encyclopedia.thefr
eedictionary.com/Hospit
al

http://encyclopedia.the http://encyclopedia.thefr
freedictionary.com/Im eedictionary.com/Immu
munization
nization

http://encyclopedia.th
efreedictionary.com/
MMR+vaccine

http://medicaldictionary.thefreedicti
onary.com/DPT+Vac
cination

http://encyclopedia.thefr
eedictionary.com/MMR
+vaccine

http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/DPT+Vaccinati
on

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

An institution whose primary function
is to provide services (diagnostic and
therapeutic) for a variety of medical
conditions, both surgical and nonsurgical. Most hospitals also provide
some outpatient services, particularly
emergency care.

هـ ــي مصسسـ ــة طبيـ ــة يتمثـ ــل هـ ــدفها ا ول فـ ــي تـ ــوفير

Hospital

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.

هـو عبــارة عــن مــادة محضـرة تحتــوي علــى ميكروبــات

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).

مطع ـ ــوم يعط ـ ــى للطف ـ ــل عل ـ ــى ش ـ ــكل حق ـ ــن بمع ـ ــدل

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.

وهــو عبــارة عــن مطعــوم مشــتر لثالثــة أم ـراض هــي

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

المستشفى

2535425

الصحة

15

Immunization

المطعوم

2535426

الصحة

15

MMR

MMR مطعوم

2535167

الصحة

15

DPT Vaccination

المطعوم الثالثي
(DPT)

2535428

الصحة

15

BCG Vaccination

مطعوم السل
(BCG)

2535421

الصحة

15

خـ ـ ــدمات تشخيصـ ـ ــية وعالجيـ ـ ــة لمختلـ ـ ــف الظـ ـ ــروف

بالعربية

الموضوع

 وتقــدم معظــم،الطبيــة جراحيــة كانــت أم ةيــر جراحيــة
المستشـ ـ ـ ــفيات أيضـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــدمات لمرضـ ـ ـ ــى العيـ ـ ـ ــادات

.الخارجية وخاصة خدمات الطواره

 تعطى للطفال إما عن،مضعفة أو ميتة أو مصنعة

 وذلـ بهــدف الوقايــة مــن، أو حقــن،طريــق نقــط بــالفم
 والتـ ــي اسـ ــتطا،ارصـ ــابة بـ ــأمراض معديـ ــة وخطي ـ ـرة
.ارنسان إيجاد مطعوم للوقاية منها
 الجرعة االولى عند عمر:جرعتين على النحو التالي

 شهر بهدف72  شهر والجرعة الثانية عند عمر78
) والحـصبةMumps( الوقاية من ارص ـابة بالنكاف

. )Rubella( ) والحصبة ا لمانيةMeasles(
الـدفتيريا والسـعال الـديكي والكـزاز وتعطـى علـى شــكل

 الجرعــة: جرعــات علــى النحــو التــالي2 حقــن بمعــدل
،ا ولى عنـد عمـر شـهرين ضـمن المطعـوم الخماسـي

 شــهور ضــمن المطعــوم2 الجرعــة الثانيــة عنــد عمــر
 شـهور ضـمن1  الجرعة الثالثـة عنـد عمـر،الخماسي
) والجرع ـ ــة الرابع ـ ــة (المنش ـ ــطة،المطع ـ ــوم الخماس ـ ــي

شهر72 فتعطى لوحدها عند عمر
WHO
http://www.who.int/bi
ologicals/areas/vaccin
es/bcg/en/

Vaccination through injection given to
منظمة الصحة العالمية
infants in the first month of life to
http://www.who.int/biolo
protect against tuberculosis, an
gicals/areas/vaccines/bcg/
infection caused by the bacterium
en/
Mycobacterium tuberculosis, affecting
primarily the respiratory system and
spread by coughing and sneezing.

ه ــو مطع ــوم يعط ــى خ ــالل الش ــهر ا ول م ــن الـ ـوالدة
)وذلـ ـ ـ للوقاي ـ ــة م ـ ــن م ـ ــرض الس ـ ــل الرئ ـ ــوي (الت ـ ــدرن

.ويعطى على شكل حقنة تحت الجلد
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

http://children.webmd. http://children.webmd.co Vaccination by oral drops against an
com/vaccines/poliom/vaccines/polioacute infection that can cause
vaccine-ipv
vaccine-ipv
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.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

هو مطعوم يعطى للوقايـة مـن شـلل ا طفـال إمـا عـن

Polio Vaccination

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

مطعوم الشلل

2535470

الصحة

15

الملح المصيدن

2535411

الصحة

15

Nurse

الممرض

2535412

الصحة

15

Safe Drinking Water

مياه الشرب ا منة

2535413

الصحة

15

) ويعطـى علـىOPV) (Sabin( طريـق نقـط بـالفم

بالعربية

الموضوع

 الجرعة ا ولـى:شكل نقط في الفم على النحو التالي
2  الجرعـ ــة الثانيـ ــة عنـ ــد عم ـ ــر،عنـ ــد عمـ ــر شـ ــهرين

 والجرعـة، شـهور1  الجرعة الثالثـة عنـد عمـر،شهور

 شــهر أو78 الرابعــة (المنشــطة) فتعطــى عنــد عمــر

 كـ ــذل يعطـ ــى. شـ ــهور مـ ــن الجرعـ ــة الثالثـ ــة1 بعـ ــد
) وتعطـىSalk) (IPV( المطعـوم علـى شـكل حقـن

.الحقن عند عمر شهر وعمر شهرين
UNICEF
Food salt fortified with an adequate
اليونسيف
http://www.unicef.org/
amount of iodine (15 ppm and above)
http://www.unicef.org/vid
videoaudio/PDFs/iodi
to prevent iodine-deficiency disorder,
eoaudio/PDFs/iodine2000.
ne2000.pdf
including goiter, in adults and children
pdf
and mental handicap in children.

هـو ملــح الطعــام الـذي يحتــوي علــى كميـة محــددة مــن

http://en.wikipedia.
org/wiki/Nursing

هو الفرد الحاصل على الدرجة العلمية فـي التمـريض

http://en.wikipedia.org/w The person with scientific degree in
iki/Nursing
nursing and register in nursing union.

Adequate Iodized Salt

 وذلـ للوقايـة، جزء من المليون فأكثر72 مادة اليود

من ارصابة بأمراض الغدة الدرقية وارعاقات العقلية

.خاصة عند ا طفال

ويتض ـ ــمن المم ـ ــرض المس ـ ــجل ف ـ ــي النقاب ـ ــة والقابلـ ـ ــة
.المسجلة

Group of the
UNDevelopment
indicators for
monitoring the
Millennium
Development Goals,
the UN / New York.
2003
WHO
http://www.who.int/nu
tgrowthdb/about/intro
duction/en/index5.htm
l
WHO
http://www.who.int/nu
tgrowthdb/about/intro
duction/en/index5.htm
l

، مجموعة االمم المتحدة للتنميةWater piped into the dwelling or yard,
a public tap, a tube, a well or borehole
 مصشرات لرصد أهداف التنميةwith pump, a protected well or spring
.  نيويور/ االمم المتحدة، ا لفيةor rainwater.
1003

تشـ ـ ــمل ميـ ـ ــاه الشـ ـ ــبكة الموصـ ـ ــولة بـ ـ ــالمنزل أو ةيـ ـ ــر
 مي ـ ـ ــاه ا ب ـ ـ ــار والحف ـ ـ ــر، ش ـ ـ ــبكة عام ـ ـ ــة،الموص ـ ـ ــولة

 وميــاه، ا بــار والينــابيع المحميــة،الموصــولة بمضــخة
.ا مطار

Low weight for age.
منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/nutgr
owthdb/about/introductio
n/en/index5.html

.نقج الوزن بالمقارنة مع العمر

Under weight

نقج الوزن

2535414

الصحة

15

Low weight for height.
منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/nutgr
owthdb/about/introductio
n/en/index5.html

.نقج الوزن بالمقارنة مع الطول

Wasting

الهزال

2535415

الصحة

15
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Blood Unit

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

وحدات الدم المسحوبة

2535416

الصحة

15

Weight

الوزن

2535417

الصحة

15

Low Birth Weight

الوزن اقل من الطبيعي

2535418

الصحة

15

الوزن اكثر من

2535419

الصحة

15

الوزن الطبيعي للمولود

2535480

الصحة

15

Family Planning
Methods

وسائل تنظيم ا سرة

2535401

الصحة

15

Safe delivery

الوالدة ا منة

2535402

الصحة

15

WHO
http://medicaldictionary.thefreedicti
onary.com/unit+of+bl
ood

منظمة الصحة العالمية
http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/unit+of+blood

Estimated quantity of blood (500cc)
drawn from a healthy person capable
of donating blood to be transfused to a
person in need for blood.

) تســحب مــن شــخجcc200( هــي كميــة مــن الــدم

WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/
WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/

Measurement of a child’s total body
منظمة الصحة العالمية
mass undressed.
http://www.who.int/child
growth/standards/en/

.هو قياس الكتلة الكلية لجسم الطفل بدون مالبسه

Weight of a newborn of less than 2.5
منظمة الصحة العالمية
kg.
http://www.who.int/child
growth/standards/en/

 كغ ـ ــم عن ـ ــد8.2 ه ـ ــو وزن المول ـ ــود ال ـ ــذي يق ـ ــل ع ـ ــن

WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/
WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/
WHO
http://www.who.int/m
ediacentre/factsheets/f
s351/en/

Weight of a newborn of more than 4
منظمة الصحة العالمية
kg.
http://www.who.int/child
growth/standards/en/

 كغ ـ ــم عن ـ ــد2.0 ه ـ ــو وزن المول ـ ــود ال ـ ــذي يزي ـ ــد ع ـ ــن

Weight of the newborn between
منظمة الصحة العالمية
2.5-4.0 kg.
http://www.who.int/childg
rowth/standards/en/

 ه ـ ــو وزن الطف ـ ــل مباشـ ـ ـرة بع ـ ــد الـ ـ ـوالدة ويتـ ـ ـراوت ب ـ ــينNormal Birth Weight

Methods used by couples one or both
منظمة الصحة العالمية
without coercion to delay or stop
http://www.who.int/medi
pregnancy.
acentre/factsheets/fs351/
en/
WHO
A birth that occur by a qualified
منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/pa
person.
http://www.who.int/patie
tientsafety/news_event
ntsafety/news_events/ne
s/news/childbirth_che
ws/childbirth_checklist/e
cklist/en
n

اسم المصطلح

ســليم قــادر علــى التبــر بالــدم لتنقــل إلــى شــخج مــا

بالعربية

الموضوع

.بحاجة لها

.والدته

للمولود
High Birth Weight

.والدته

الطبيعي للمولود

. كغم2.0 -8.2

ه ـ ــي الوس ـ ــائل الت ـ ــي يمك ـ ــن أن يس ـ ــتخدمها الزوج ـ ــان
أحــدهما أو كالهمــا دون إك ـراه أي منهمــا وبواســطتها

.يمكن تجنب أو تأخير الحمل

ه ــي الـ ـوالدة الت ــي ت ــتم عل ــى ي ــد أو حض ــور ش ــخج
 وذل ـ،مصهــل طبيــا ومــدرب وفــي مكــان نظيــف وآمــن

.لتالفي أي مخاطر محتملة للم والطفل
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رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات األمن والعدالة

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع1340 :

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Security and Justice Terms
ه ـ ــو الحص ـ ــول عل ـ ــى ممتلك ـ ــات الغي ـ ــر ع ـ ــن طري ـ ــق

The acquisition of the property of
another by deception.

15

ا من والعدالة

1510400

االحتيال

Fraud

Illegal utilization of the property of
others, when such property is under
the scope of embezzler work.

15

ا من والعدالة

1510404

االختالس

Embezzlement

هــو االســتيالء ةيــر القــانوني علــى ممتلكــات الغيــر،

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).

15

ا من والعدالة

1510401

إصابة بسيطة

Slightly Injured

وه ــي ارص ــابة الت ــي ينـ ــتب عنه ــا ج ــرت ش ــخج فـ ــي

الخدا .

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير
إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

وهذه الممتلكات تدخل ضمن عمل هذا الشخج.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب
ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

حادت طرق ،ولكن الشخج لم يدخل المستشفى ،أو

دخل مدة تقل عن  82ساعة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.
دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510403

إصابة خطيرة

15

ا من والعدالة

1510401

إصابة قاتلة

Killed Injured

15

ا من والعدالة

1510105

ا ضرار البشرية

Physical Harm

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Seriously Injured

وهـ ـ ــي ارصـ ـ ــابة التـ ـ ــي ينـ ـ ــتب عنهـ ـ ــا دخـ ـ ــول شـ ـ ــخج

A person who was hospitalized as a
result of the accident for a period of
24 hours or more.

وهــي ارصــابة التــي تــصدي إلــى مــوت شــخج ج ـراء

A person who died as a result of the
accident, or died of his injuries within
30 days of the accident.

وهي كافة االيذاءات التي قد يتعرض لهـا شـخج مـا

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.

للمستشــفى نتيجــة حــادت ســير ،وبقــي فيــه  82ســاعة

أو اكثر.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987

الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.
دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

حــادت ط ــرق أو الم ــوت خ ــالل  20يوم ــا م ــن ت ــاري

وقو حادت السير.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير
إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

هر الماض ـ ـية
أثن ــاء جريمـ ــة ح ــدثت خ ـ ـالل ال ـ ـ  78ش ـ ـ ا

وتكون نتيجتها جروحا ،قتال ،أو تشوها أو إعاقة.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب
ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510402

االعتداء

15

ا من والعدالة

1510401

االةتصاب

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Assault

ويقصد به التهجم البدني على شـخج آخـر ،بمـا فـي

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.

Rape

ه ــو اعت ــداء ف ــاحت ،مواقع ــة هاتك ــة أو قهري ــة ،وه ــو

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.

ذلـ ـ ـ الض ـ ــرب ،ويمي ـ ــز هن ـ ــا ب ـ ــين االعت ـ ــداء الش ـ ــديد

واالعتـ ـ ـ ــداء البسـ ـ ـ ــيط ،أمـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ــديد فهـ ـ ـ ــو االعتـ ـ ـ ــداء
المصحوب بنية ارتكاب جريمة أخرى ،بارضافة إلـى

مجــرد االعتــداء فــي ظــروف خط ـرة أو وحشــية ،كــأن
يستعمل سالحا قـاتال أو يـتهجم علـى أطفـال أو نسـاء
أو ينشأ عن فضيحة أو يقصد به ارتكـاب فعـل فـاجر

بالمعتــدى علي ــه .وأم ــا االعتــداء البس ــيط وه ــو م ــا ال

يتع ــدى مج ــرد اعت ــداء وال يتج ــاوزه إل ــى قص ــد جن ــائي
آخـ ــر ،ومنـ ــه رفـ ــع اليـ ــد تهديـ ــدا بالضـ ــرب ،أو وقـ ــوف
الضــرب عنــد حــد المحاولــة كــأن يهــوي شــخج علــى

آخر ليضربه فال يصيبه.
ك ـ ــذل مواقعـ ـ ـة أنث ـ ــى تج ـ ــاوزت س ـ ــن العاشـ ـ ـرة ب ـ ــالقوة

واررةــام ،وكــذل مواقعــة أيــة طفلــة دون ســن العاشـرة

سـواء أكــان الفعــل علــى إرةامهــا أو برضــى منهــا .و

ال يعتبر الرضى والسكوت حجة ،إذا قام علـى خـدا

المعتــدي أو احتيالــه أو تخويفــه للمعتــدى عليهــا ،كمــا

أنــه ال يعتبــر الفعــل "اةتصــابا" إذا وقــع بقبــول المـرأة،
وك ــان القب ــول منطوي ــا عل ــى التمن ــع وك ــان الحص ــول
علي ــه مص ــحوبا بش ــيء م ــن اس ــتعمال الق ــوة ،وال يع ــد

كذل إذا وقعت مقاومة الفعل عنـد حـد الكـالم وحـده،
وال يجوز إسـناد هـذا الجـرم للـزوج بالنسـبة إلـى زوجتـه
إال إذا ساعد الغير على مواقعتها ،كمـا ال يـتم إسـناده

إلى طفل قل سنه عن الرابعة عشرة.
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 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

 دليل تطوير.ارحصائي

.إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

 دليل تطوير.ارحصائي
.إحصاءات القضاء الجنائي

دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية
 دليل تطوير.ارحصائي

.إحصاءات القضاء الجنائي

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

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.

 او هــو كــل مــا مــن شــأنه،هــو االسـتفازز لشــخج مــا

Harassment

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.

 وهــي كــل فعــل،هـي إخــالل بالشــرف وانحطــاط خلقــي

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.

ه ــي ا عم ــال المقص ــودة الت ــي تش ــمل ز ارع ــة اوانت ــاج

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

التحرت

1510400

ا من والعدالة

15

Immoral Offenses

الجرائم ا خالقية

1510409

ا من والعدالة

15

Drug-related Crimes

جرائم المخدرات

1510440

ا من والعدالة

15

ان يلهب مشاعر شخج آخر اواثـارة أعصـابه ودفعـه
 االســتفزاز: وهنــا نوعــان مـن االســتفزاز،إلــى العنــف

بالعربية

الموضوع

،المدبر وهو الـذي يعطـي صـفة العمـد لهـذا التصـرف

.واالستفازز ةير المدبر وهو الذي يفقده سمة العمد

ينط ــوي عل ــى س ــقوط أخالق ــي أو انحـ ـراف جنس ــي أو

إخــالل دنــيء بواجــب يترتــب نحــو الغيــر أو المجتمــع

 وك ـ ــذل الس ـ ــلو المغ ـ ــاير لمقتض ـ ــيات،بوج ـ ــه ع ـ ــام

 وهــي أيض ــا كــل فع ــل،العدالــة أو ا مان ــة أو ا داب
ينــافي الــذوق الســليم وا داب مــن بطــالن أو جــور أو

.ةلط

وصـ ــناعة واسـ ــتخراج اواعـ ــداد وعـ ــرض للبيـ ــع وتوزيـ ــع
وشـراء وبيــع وسمسـرة وشــحن ونقــل وتوصــيل واســتيراد
.وتصدير المخدرات أو المواد المخدرة

دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510444

الجريمة

15

ا من والعدالة

1510441

حادت بسيط

Slight Accident

15

ا من والعدالة

1510443

حادت خطير

Serious Accident

ه ــو الح ــادت ال ــذي ين ــتب عن ــه إص ــابة ش ــخج واح ــد

15

ا من والعدالة

1510441

حادت قاتل

Fatal Accident

هــو الحــادت الــذي ينــتب عنــه قتــل شــخج واحــد علــى

An accident in which at least one
person was killed.

15

ا من والعدالة

1510445

الحدت

ه ــو الصـ ــغير من ــذ والدتـ ــه وحت ــى بلوةـ ــه الس ــن التـ ــي

15

ا من والعدالة

1510442

سبب الحادت

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.
The basic factor that brought about the
accident (driving mistakes, high speed
…etc).

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Crime

وهـ ــي كـ ــل فعـ ــل يخـ ــالف أحكـ ــام قـ ــانون العقوبـ ــات أو

Any act involving a violation of the
law or public rights and duties
towards the state or society in general.

هو الحادت الذي نتب عنه إصابة شخج واحد علـى

A road traffic accident in which at
least one person was injured, which
was neither a fatal nor a serious
accident.
An accident in which at least one
person was seriously injured.

يعتبــر تعــديا علــى الحقــوق العامــة أو خرقــا للواجبــات
المترتبة للدولة أو المجتمع بوجه عام.
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ا قل بجروت ،وهذه الجروت ليست قاتلة أو خطيرة.

على ا قل بجروت خطيرة.
ا قل.

Delinquent /Juvenile

حــددها القــانون للرشــد ،وهــي حســب القــانون المعمــول

ب ـ ــه ،وقب ـ ــل إتمامه ـ ــا يع ـ ــد ارنس ـ ــان ح ـ ــدثا ،وتختل ـ ــف

مســئوليته علــى هــذا ا ســاس عــن المســصولية الكاملــة

لإلنس ـ ــان ال ارش ـ ــد ،والهـ ـ ــدف م ـ ــن المعامل ـ ــة الجزائيـ ـ ــة
للحدت تكمن في إصالحه وتقويمه اواعادته للمجتمع،
وبس ــبب خصوص ــية ا ح ــدات ف ــإنهم يح ــاكمون أم ــام
محـاكم خاصــة تنظـر فــي جميــع الجـرائم التــي يرتكبهــا
ا حدات ويتم إبداعهم في مصسسات خاصة.

Accident Cause

وهــو العامــل الرئيس ــي الــذي أدى إل ــى وقــو الح ــادت
مثل (أخطاء القيادة ،السرعة الزائدة  ...ال ).
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510441

السجون

15

ا من والعدالة

1510440

السرقة

Theft

15

ا من والعدالة

1510441

السطو

Robbery

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Prisons

ه ـ ـ ـ ـ ــي مصسس ـ ـ ـ ـ ــات ذات تموي ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــام أو خ ـ ـ ـ ـ ــاج

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.

والمس ـ ــجونون فيه ـ ــا محروم ـ ــون م ـ ــن حـ ـ ـريتهم ،وه ـ ــذه
المصسس ــات قـ ــد تتض ــمن مكانـ ــا للعق ــاب ،أو إصـ ــالت

ا حدات المنحرفين وتشمل تسهيالت نفسية أو عقلية

لهصالء ا حدات.
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ويقصـ ــد بهـ ــا أخـ ــذ المـ ــال أو الممتلكـ ــات دون موافقـ ــة

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.

هو دخول منازل أو ممتلكات ا سرة بالقوة بدون حق

Illegally breaking into the property of
somebody with the intention to
commit a crime.

المال ـ  ،وتشــمل س ـرقة المنــازل واقتحامهــا كمــا تشــمل
سرقة السيارات ،أما نشل الحوانيت وسائر المخالفـات

الصغرى ،مثل السرقات البسـيطة والطفيفـة فـيمكن أن
تصنف أو ال تصنف ضمن السرقات.
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وبقص ـ ــد السـ ـ ـرقة ،سـ ـ ـواء تحق ـ ــق ه ـ ــذا القص ـ ــد أو لـ ـ ـم

يتحق ــق ،وتعرفه ــا ا م ــم المتح ــدة عل ــى أنه ــا ال ــدخول
ةيــر الق ــانوني لممتلك ــات الغي ــر بقص ــد ارتك ــاب فعـ ـل
إج ارمي.
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 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Illegally breaking into the property of
somebody with the intention to
commit a crime.

هـ ــو س ـ ـرقة ممتلكـ ــات شـ ــخج عـ ــن طريـ ــق القـ ــوة أو

Burglary

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.

وه ــو الش ــخج ال ــذي تع ــرض العت ــداء أو ض ــرر أو

The death of a victim resulting from
an intentional act committed by
another person, including killing of
parents.

ه ــو الوف ــاة الناش ــئة ع ــن فع ــل متعم ــد ارتكب ــه ش ــخج

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

السلب

1510410

ا من والعدالة

15

Victim

الضحية

1510414

ا من والعدالة

15

Intentional Murder

القتل العمد

1510411

ا من والعدالة

15

.التهديد بالقوة

بالعربية

الموضوع

 دليل تطوير.ارحصائي

.إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

 دليل تطوير.ارحصائي
.إحصاءات القضاء الجنائي

 أو وقـ ــع فريسـ ــة لكارث ــة أو فعـ ــل إج ارمـ ــي أو،إص ــابة

، وال ـ ــذي لحق ـ ــه أذى اث ـ ــر ح ـ ــادت أو اعت ـ ــداء،تهدي ـ ــد
.وأتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئيا أو كليا/أو

دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

. بما في ذل قتل الوالدين،ضد آخر

 دليل تطوير.ارحصائي

.إحصاءات القضاء الجنائي

دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
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رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510413

15

ا من والعدالة

1510411

15

ا من والعدالة

1510415

الموضوع

اسم المصطلح

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هـ ــو الوفـ ــاة الناشـ ــئة عـ ــن فعـ ــل ةيـ ــر متعمـ ــد ارتكبـ ــه

The death of a victim resulting from
an unintentional act committed by
another person. This category
excludes death cases resulting from
traffic accidents.

القضاة وهيئات الحكام  Judges and Magistratesيعـ ــود معناهـ ــا إلـ ــى هيئـ ــات أو سـ ــلطات رسـ ــمية ذات

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.

هي قضايا تنظر فيها المحـاكم المختلفـة عنـدما تكـون

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.

بالعربية
القتل ةير العمد

اسم المصطلح باإلنجليزية
Unintentional Murder

ش ــخج ض ــد آخ ــر ،ويتض ــمن القت ــل الخط ــأ ،ولكن ــه

يستثني حوادت السير التي تنجم عنها وفاة.

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير
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دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

عمل كلي أو جزئي لالستما إلى الدعاوى والجـرائم،

وقض ــايا أخ ــرى تتض ــمن الجلس ــات المس ــتأنفة اواقام ــة
النظام في الجلسات القانونية.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير
إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721
قضايا ا حدات

Juvenile Court
Matters

هــذه القضــايا متعلقــة بحــدت ،ففــي هــذه الحالــة تنعقــد

ه ــذه المح ــاكم بص ــفتها مح ــاكم أح ــدات ،وتتب ــع له ــذه
الغاي ــة أصـ ـوال خاص ــة أثن ــاء النظ ــر بالقض ــية وحت ــى

ص ــدور القـ ـرار به ــا .ويح ــدد الق ــانون ح ــدودا قص ــوى

للعقوب ـ ـ ــات وط ـ ـ ــرق عق ـ ـ ــاب وأم ـ ـ ــاكن حج ـ ـ ــز وح ـ ـ ــبس

للح ــدات تختلـ ــف عـ ــن ةيـ ــرهم مـ ــن البـ ــالغين ،وذل ـ ـ

بسبب عدم وجود محاكم خاصة با حدات.
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رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510412

15

ا من والعدالة

1510411

15

ا من والعدالة

1510410

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية
قضايا المحاكم

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Court Matters

وهي بيانات وقائع أو حقـائق بتقـارير مكتوبـة بالوقـائع

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.

وهـ ــي جميـ ــع الـ ــدعاوى الحقوقيـ ــة والـ ــدعاوى المتعلقـ ــة

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.

 District / Central Courtوهـ ــي القضـ ــايا الجزائيـ ــة التـ ــي ال تـ ــدخل فـ ــي قضـ ــايا
Matters
الجنايـ ــات وهـ ــذا يعنـ ــي أنهـ ــا تخـ ــتج بالقضـ ــايا التـ ــي

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.

المنطوي ــة عل ــى مس ــألة متن ــاز عليه ــا ،ي ــتم تنظيمه ــا

حسـ ـ ــب ا صـ ـ ــول القانونيـ ـ ــة ،وترفـ ـ ــع إلـ ـ ــى القاضـ ـ ــي
المختج ليفصل فيها ،وتشمل كافة القضايا المدنية،

والطــالق واررت ومــا إلــى ذل ـ  ،كمــا تشــمل القضــايا
الجنائية والجنحية والمعنونة بالقضايا الجرمية.

قضايا المحاكم البدائية First Instance Court
Matters

ب ـ ــا موال ةي ـ ــر المنقول ـ ــة وجمي ـ ــع ال ـ ــدعاوى الجزائي ـ ــة

وا حك ــام المس ــتأنفة ف ــي ا حـ ـوال الت ــي ي ــنج عليه ــا

قانون محاكم الصلح على أنهـا تسـتأنف إلـى المحـاكم
البدائيــة وفــي أي حكــم يــرى أي قــانون آخــر اســتئنافه

إل ــى المح ــاكم البدائي ــة حيـ ــت يس ــتأنف حك ــم محكمـ ــة

الصلح في القضايا الجزائية إلى المحكمة البدائيـة إذا
كانــت عقوبــة المحكــوم بهــا ة ارمــة ال تتجــاوز خمســة

دنــانير وفيمــا عــدا ذل ـ يســتأنف حكمهــا إلــى محكمــة
االسـ ــتئناف وفـ ــي القضـ ــايا الحقوقيـ ــة إذا كانـ ــت قيمـ ــة
المـدعى بــه ال تتجــاوز عشـرة دنــانير أو كــان موضــو
الدعوى ماال ةير منقول.

قضايا المحاكم
المركزية

تـدخل فـي اختصـاج محـاكم الصـلح وةيرهـا .والقيــد

الوحيد هو تل القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات

وه ــي تلـ ـ الت ــي عقوبته ــا ارع ــدام بمقتض ــى القـ ـوانين
الخاصة من محاكم الصلح والمحاكم البلدية وةيرها.

132

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.
دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721
و ازرة العدل
الفلسطينية
7771

و ازرة العدل
الفلسطينية
7771

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
Palestinian Ministry of
Justice 1997

Palestinian Ministry of
Justice 1997

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510411

القضايا المسجلة في

15

ا من والعدالة

1510430

قضايا محاكم

15

ا من والعدالة

1510434

قضايا محاكم الصلح

15

ا من والعدالة

1510431

قضايا محكمة

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Crimes Reported

وه ــي كاف ــة المخالفـ ــات الت ــي تصـ ــنف كجـ ـرائم أو مـ ــا

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.

ه ــي القضـ ــايا الجزائي ــة والحقوقيـ ــة المس ــتأنفة وتتـ ــألف

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.
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.
Court matters involving criminal
offenses of death penalty and other
specified cases defined by law, such
as treason, unintentional murder…etc

يرادفه ـ ــا ،و يس ـ ــتثنى م ـ ــن ذلـ ـ ـ مخالف ـ ــات الس ـ ــير أو

ملفات الشرطة

الج ـ ـرائم الصـ ــغيرة التـ ــي تصـ ــل إلـ ــى الشـ ــرطة ،أو أي
جهــاز مــن أجه ـزة تطبيــق القــانون وتكــون مســجلة فــي

أحد هذه ا جهزة.

المصدر باللغة العربية
ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.
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واو  -العدد  .22نيويور ،
7721
Appeal Court Matters

هيئتها من ثالثة قضـاة علـى ا قـل وتقـوم بـالنظر فـي

االستئناف

القضايا الصادرة عن أية محكمة من المحاكم البدائية

أو الص ــلح .وتنظ ــر فـ ــي القض ــايا المعروض ــة عليهـ ــا
بصفتها محكمـة عـدل عليـا وبهـذه الصـفة فإنهـا تتمتـع

بمجموعة من الصالحيات.

Magistrate’s Court
Matters

وهـي دعــاوى الحقــوق والتجــارة المتعلقــة بــدين أو عــين
منقول أو ةير منقول بشرط أال تتجاوز قيمة المدعي

ب ــه م ــائتين وخمس ــين دين ــارا ،وك ــذل دع ــاوى العط ــل
والضرر ،دعاوى حق المرور وحق الشرب الذي منع
أصحابه من استعماله ،دعاوى إعادة وضع اليد على

العقـ ــار الـ ــذي نـ ــز بـ ــأي وجـ ــه مـ ــن صـ ــاحبه ،إخـ ــالء
المـ ــأجور ،حجـ ــز ا م ـ ـوال المنقولـ ــة وةيـ ــر المنقولـ ــة،

تقسـيم ا مـوال المنقولـة وةيــر المنقولـة ،وفــي القضــايا
الجزائية مثل الجنح والمخالفات.

الجنايات

 Criminal Court Mattersوه ــي القض ــايا الت ــي تخ ــتج اختصاص ــا مطلق ــا ف ــي
قضــايا الج ـرائم التــي تكــون عقوبتهــا ارعــدام والج ـرائم

ا خــرى المعينــة بالقــانون مثــل جنايــة الخيانــة ،والقتــل

ةير العمد.
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

ا من والعدالة

1510433

المتهمون

15

ا من والعدالة

1510431

المجرم

Criminal

15

ا من والعدالة

1510435

المحاكم البلدية

Municipal Courts

15

ا من والعدالة

1510432

المحكمة العليا

Supreme Court

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
)Indictees (Accused

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

هم ا شخاج المدعى عليهم أو الموجهة إليهم تهمة

Defendants facing official charges by
the prosecutor or any judiciary agency
responsible
for
taking
legal
proceedings against the offenders.

وه ــو الش ــخج ال ــذي يق ــوم بارتك ــاب مخالف ــة للق ــانون

The person violating the effective law
by undertaking criminal events against
other persons or their properties.

وهي المحاكم التي تقوم بمعالجة القضـايا التـي تعتبـر

Courts handling cases violating
municipal code / system in terms of
municipal organization, public health
and cleanliness within the boundaries
of the municipality.
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.

رسـ ــمية مـ ــن قبـ ــل المـ ــدعي العـ ــام أو وكالـ ــة قضـ ــائية

تنفيذية مسصولة عن المقاضاة أو إقامة الدعوات.
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المعم ـ ــول ب ـ ــه ف ـ ــي البل ـ ــد ض ـ ــد أش ـ ــخاج آخـ ـ ـرين أو

ممتلكاتهم.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير
إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

مخالفة نظمة البلديات ولوائحهـا مـن حيـت ،التنظـيم

البلدي والصحة والنظافة العامة داخل حدود البلدية.

وهي المحكمة التي تنظر في جميع القضـايا الجنائيـة
والجزائيـ ــة بصـ ــفتها االسـ ــتئنافية ،تل ـ ـ القضـ ــايا التـ ــي
كان ــت ق ــد فص ــلت فيه ــا المحكم ــة المركزي ــة بص ــفتها

االبتدائية وعن محكمة الجنايات.
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 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Persons found guilty by any legal
body duly authorized to do so under
national law, whether the conviction
was later upheld or not.

ه ــم ا ش ــخاج ال ــذين وج ــدوا م ــذنبين بواس ــطة هيئ ــة

Convicted Persons

A government official whose duty is
to initiate criminal proceeding on
behalf of the state against persons
accused of committing a criminal
offense.

هـو موظــف حكــومي يقــوم بــإيراد الــدالئل والحجــب فــي

Prosecutor

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.

)وهـي كافــة ا شـياء التــي بحــوزة ا فـراد (أفـراد ا سـرة

. قانونية لها السلطة الكاملة لفعل ذل

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

المدانون

1510431

ا من والعدالة

15

المدعي أو النائب

1510430

ا من والعدالة

15

1510431

ا من والعدالة

15

بالعربية

الموضوع

 دليل تطوير.ارحصائي

.إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية

 دليل تطوير.ارحصائي

دعــاوى مقدمــة للمحكمــة دفاعــا عــن الحــق العــام ضــد

العام

.أشخاج متهمين أو مدعى عليهم بارتكاب جرائم

.إحصاءات القضاء الجنائي

دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721
 إدارة الشصون،ا مم المتحدة
الدولية االقتصادية

 المكتب.واالجتماعية
 دليل تطوير.ارحصائي

.إحصاءات القضاء الجنائي

دراسات في الطرق السلسلة

،  نيويور.22  العدد- واو
7721

سـواء داخــل المســكن أو خارجــه مــن ا مـوال المنقولــة

 والملكيـة بالنسـبة للفـرد صـاحب الحـق،وةير المنقولة
في التمتع والتصرف في هذا المل إطالقـا وعلـى أي

 مرئيـا،وجه قانوني سواء أكان المل ماديـا أو معنويـا

أو ةي ــر مرئ ــي والملـ ـ ك ــذل ه ــو ك ــل م ــا ل ــه قيم ــة

.سوقية
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Properties

الممتلكات

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

15

ا من والعدالة

1510410

موقع الجريمة

Crime Location

15

ا من والعدالة

1510414

الموقوفون

Persons in Custody

15

ا من والعدالة

1510411

نو الحادت

Accident Type

التعريف بالعربية
يقصد به المكان المحدد الذي تم به وقو الحادت.

التعريف باإلنجليزية
The place where the crime took place

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون

UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
PCBS, 4112

الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير

إحصاءات القضاء الجنائي.
دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721
هم ا شخاج الذين تقيد حريتهم بإحالتهم إلى معتقل

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.

هو التصنيف الذي يبـوب الحـوادت حسـب النـو وهـو

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.

أو س ــجن ،ويصخ ــذ به ــذا ارجـ ـراء أحيان ــا ض ــد بع ــض
ا شخاج على سبيل الوقاية والتحفظ ،إذا توافر مـن

ا سباب ما يبرر االعتقاد بأن بقاءهم أحرار قـد يهـدد
سالمة البالد وا فراد.

ا مم المتحدة ،إدارة الشصون
الدولية االقتصادية

واالجتماعية .المكتب

ارحصائي .دليل تطوير
إحصاءات القضاء الجنائي.

دراسات في الطرق السلسلة

واو  -العدد  .22نيويور ،
7721

النقطة التي يبدأ بها الحادت وينتهي ،وبناء عليـه يـتم

وصـ ـ ــف الحـ ـ ــادت مثـ ـ ــل ( ان ـ ـ ـزالق مركبـ ـ ــة وانتهائهـ ـ ــا
بــاالنقالب) فتصــنف كــانقالب مركبــة وكــذل الحــادت
الـ ــذي يبـ ــدأ بتص ـ ــادم ويـ ــنجم عن ـ ــه إصـ ــابات يص ـ ــنف
كحادت تصادم.
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الجهاز المركزي لالحصاء
الفلسطيني7771 ،

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات المرةة والرجل

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Measures of Israeli
Occupation

تشمل الممارسات التي يقوم بهـا ارحـتالل ارسـرائيلي

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.
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.
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

رمز الموضوع1343 :

Gender Terms

15

المرأة والرجل

1515400

اجراءات االحتالل

15

المرأة والرجل

1515404

ارساءة االقتصادية  Economic Abuse of theهو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار
elderly
الســن ( 12س ــنة ف ــأكثر) م ــن قب ــل أح ــد أفـ ـراد ا سـ ـرة
للمسنين

15

المرأة والرجل

1515401

بحق أفراد المجتمع الفلسطيني والتي تشـمل االنتظـار

والوقوف على الحواجز الثابتة او المتحركة (العمـل،

الدراسة ،عالج اخـرى) ،التوقيـف واالعتقـال مـن قبـل
جـ ـ ــيت االحـ ـ ــتالل ،وسـ ـ ــلو طـ ـ ــرق التفافيـ ـ ــة لتجنـ ـ ــب
ممارسـ ــات واعتـ ــداءات المسـ ــتوطنين بشـ ــكل مباشـ ــر،

وأخرى

المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي

البيت ويأخذ عدة أشكال منها :أخـذ أشـياء خاصـة بـه
مث ــال (أمـ ـوال ،ممتلك ــات ،وم ــا ش ــابه) دون موافقت ــه،

وتحطيم أشياء خاصة به.
ارساءة الجسدية
للمسنين

Physical Abuse of the
elderly

المصدر باللغة اإلنجليزية

هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار

الســن ( 12س ــنة ف ــأكثر) م ــن قب ــل أح ــد أفـ ـراد ا سـ ـرة
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي

البيت ويأخذ عدة أشكال منها :إلحاق ا ذى والضرر
الجسدي ،لوي الذ ار أو الشـد بقـوة ،حصـول أالم فـي

المفاص ـ ــل أو رض ـ ــوض أو خ ـ ــدوت وج ـ ــروت بس ـ ــيطة
نتيج ــة ال ــتهجم علي ــه ،ارةم ــاء نتيج ــة الض ــرب عل ــى
ال ـرأس ،الضــرب بح ـزام أو عصــا وكســر أحــد العظــام

نتيجة االعتداء عليه.
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الفلسطيني1005 ،

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني1005 ،

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني1005 ،

Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2005

Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2005

Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2005

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

15

المرأة والرجل

1515403

ارساءة العاطفية

Emotional Abuse of
the elderly

15

المرأة والرجل

1515401

االشت ار في ا لعاب

Indoor and Outdoor
Sports Participation
and Related Courses

15

المرأة والرجل

1515405

للمسنين

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار

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.
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.

الجهاز المركزي لإلحصاء

الســن ( 12س ــنة ف ــأكثر) م ــن قب ــل أح ــد أفـ ـراد ا سـ ـرة
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي

البيــت ويأخــذ عــدة أشــكال منهــا:الشــعور بعــدم الثقــة،
الشــعور بأنــه ال أحــد يرةــب بــه فــي البيــت ،الشــعور

بالخوف ،قيام ا فراد الذين ال يعيشون في هذا البيـت
بشــتمه أو إهانتــه أو تحقيـره ،ارجبــار علــى البقــاء فــي
الف ـ ـرات علـ ــى انـ ــه م ـ ـريض مـ ــع انـ ــه لـ ــيس م ـ ـريض،
ارجبار على القيام بأشياء لم يكـن راةبـا بهـا ،إشـعاره

من قبل الغير بأنه ةير مرةوب به ،عزله عن الناس

ومنعه من االختالط.

الرياضية الداخلية

والخارجية والبرامب
ذات الصلة

تشـ ـ ــمل االشـ ـ ــت ار الفعلـ ـ ــي فـ ـ ــي ا لعـ ـ ــاب الرياضـ ـ ــية

الداخلي ـ ــة والخارجي ـ ــة (لـ ـ ــيس كوظيف ـ ــة) القي ـ ــام بـ ـ ــدور

الم ـ ــدرِّب ،والت ـ ــدريب ،البح ـ ــت ع ـ ــن قاع ـ ــة رياض ـ ــية،
وبرنـ ــامب تم ـ ـرين ،ومـ ــدرِّب ،تجميـ ــع وتجهيـ ــز معـ ــدات

ا لعاب الرياضية في مركز ا لعاب الرياضية ،أخذ

الفلسطيني1005 ،

التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2005

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

دورات دراسية فيما يتعلق با لعاب الرياضية
ا نشطة التربوية أو
أنشطة التعلم

Education or learning
activities

تشــمل الوقــت المقضــي فــي الصــفوف الد ارســية علــى
أساس التفرغ وعلى أساس عدم التفـرغ ،والمحاضـرات

الخاصة ،والمختبرات ،واالمتحانات ،والواجب البيتي،
وصـ ــفوف وقـ ــت الف ـ ـراغ وصـ ــفوف الميـ ــول الخاصـ ــة،
وارنتق ـ ــاالت ذات الص ـ ــلة ب ـ ــالتعليم وجمي ـ ــع ا ش ـ ــكال
ا خــرى للد ارســة النشــطة .وتعتبــر ا نشــطة التربويــة،

وأنشـ ــطة اكتسـ ــاب المهـ ــارات وا نشـ ــطة ذات الصـ ــلة

أنشــطة شخصــية :مــن منظــور الطالــب/التلميــذ ،تمثــل
الد ارسـ ــة نشـ ــاطا اسـ ــتهالكيا نـ ــه ال يمكـ ــن تفويضـ ــها

لشخج آخر.

111

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

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

15

المرأة والرجل

1515402

ا نشطة السياسية

Political Activities

15

المرأة والرجل

1515401

التآنس والمشاركة في

Socializing and
Community
Participation

15

المرأة والرجل

1515400

15

المرأة والرجل

1515401

15

المرأة والرجل

1515440

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

تش ــمل المش ــاركة ف ــي مس ــيرات واحتجاج ــات وتش ــمل

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.
Includes socializing, communicating
and participating in community
events, conversing, social activities,
reading and writing mail and
participating
in
community
celebrations
of
cultural/historic
events.

الجهاز المركزي لإلحصاء

مسـ ـ ــيرات ضـ ـ ــد ارحـ ـ ــتالل وضـ ـ ــد االنتهاكـ ـ ــات التـ ـ ــي

يتع ـ ــرض له ـ ــا المـ ـ ـواطنين وا س ـ ــرى .المش ـ ــاركة ف ـ ــي
مســيرات واحتجاجــات وتشــمل مســيرات بســبب الغــالء

وارتف ــا ا س ــعار والمطالبـ ــة برف ــع ا ج ــور وتحسـ ــين
الوضع المعيشي للمواطنين.
المجتمع المحلي

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل التحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ،والثرث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ذات الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع
الشخص ــي/االجتم ــاعي بوج ــه ع ــام أو ةي ــر المح ــددة
المض ــمون ،كم ــا تش ــمل أداء ا نش ــطة/ال ــذهاب إل ــى
ا مــاكن أو ا حــدات معــا ،الزيــارة واســتقبال الــزوار،

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة ،وكتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذي الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع

الفلسطيني1041 ،

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2012

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

الشخصـ ـ ــي/االجتم ـ ـ ــاعي ،المش ـ ـ ــاركة ف ـ ـ ــي ا ح ـ ـ ــدات

التنقل

الثقافية/االجتماعية للمجتمع المحلي.
) Transportation (Travelيقصــد بــه انتقــال الفــرد س ـواء كــان ذك ـ ار أو أنثــى مــن
مكــان إلــى آخــر بهــدف تنفيــذ أنشــطة مختلفــة ،وذل ـ

باستخدام وسائل التنقل المتعددة.
Providing Unpaid
توفير الخدمات
Domestic Services for
المنزلية ةير المدفوعة Own Final Use within
Household
ا جر لالستخدام

المنزل ــي ةي ــر مدفوع ــة ا ج ــر مث ــال اع ــداد وتجهي ــز

الطعـ ـ ــام ،التنظيـ ـ ــف ،والكـ ـ ــنس إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ـره للمسـ ـ ــكن

النهائي الخاج داخل

والمنا طق المحيطة ،العناية بـالمالبس ،جميـع جوانـب

توفير خدمات المجتمع Providing Community
Services and Help to
المحلي ومساعدته
Other Households
للسر المعيشية

تشــمل الخــدمات الطوعيــة وارلزاميــة علــى حــد س ـواء

ا سرة المعيشية

ا خرى

ونقصد بها جميـع ا نشـطة المرتبطـة بخـدمات العمـل

التدبير المنزلي ،والتسوق.

لمنفعــة أف ـراد المجتمــع المحلــي فضــال عــن المســاعدة

ةي ـ ــر المدفوع ـ ــة ا ج ـ ــر المقدم ـ ــة للس ـ ــر المعيشـ ـ ــية

ا خــرى (مثــل ا ســر المعيشــية للقــارب ،وا صــدقاء
والجيران).

113

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.
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.

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

التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515441

15

المرأة والرجل

1515442

15

المرأة والرجل

1515443

15

المرأة والرجل

1515444

15

المرأة والرجل

1515445

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Providing unpaid
توفير خدمات منح
caregiving Services to
المدفوعة
الرعاية ةير
Household Members
ا جر فراد ا سرة

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

جمي ــع ا نش ــطة المتعلق ــة بالخ ــدمات ةي ــر المدفوع ــة

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.

ا جــر لرعايــة ا طفــال والكبــار فــي ا س ـرة المعيشــية

للفـ ــرد بمـ ــا فـ ــي ذل ـ ـ الرعايـ ــة المـ ــوفرة ف ـ ـراد ا س ـ ـرة

المعيشية
Attending/Visiting
تش ـ ـ ـ ـ ــمل زي ـ ـ ـ ـ ــارة ا ح ـ ـ ـ ـ ــدات أو ا م ـ ـ ـ ـ ــاكن الثقافي ـ ـ ـ ـ ــة،
حضور/زيارة
Cultural, Entertainment
والمعــارض ،مشــاهدة العــروض المســرحية ،وا فــالم،
ا حدات/ا ماكن
and Sports
Events/Venues
زيارة المنتزهـات العامـة ،والحـدائق ،وحـدائق الحيـوان،
الثقافية ،والترفيهية
والرياضية

المعيشية المرضى أو المعوقين.

زيــارة المالهــي ،والمعــارض ،والمهرجانــات ،والســير ،
مشاهدة أحدات ا لعاب الرياضية

الرعاية والعناية

Personal Care and
Maintenance

سجل الوقت

Record Time

Includes visiting cultural events or
venues, exhibitions, watching shows,
movies, visiting parks, gardens, zoos,
visiting amusement centers, fairs,
festivals, circus, watching sports
events.

تشمل ا نشطة الالزمة للفرد فيما يتعلق باالحتياجات

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.

التسـ ــجيل الحصـ ــري والمرتـ ــب زمنيـ ــا لجميـ ــع أنشـ ــطة

An exclusive and scheduled registry
covering all activities of respondents
over a period of 24 hours

العمل لحساب ا سرة  Work for Household inا نش ــطة ارنتاجي ــة الت ــي ت ــتم خ ــارج نط ــاق المنش ــآت
Primary Production
كالعمل فـي الز ارعـة لسـد الحاجـة وا نشـطة المرتبطـة
المعيشية في أنشطة
Activities
بتربي ـ ـ ــة الحيوان ـ ـ ــات وال ـ ـ ــدواجن وا س ـ ـ ــما  ،وأنش ـ ـ ــطة
ارنتاج ا ولي

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.

الشخصيتان

البيولوجيــة :النــوم ،وا كــل ،والخلــود إلــى ال ارحــة إلــى
آخـ ـره ،القي ــام بالرعاي ــة الشخص ــية والص ــحية والعناي ــة
الخاص ــة أو تلق ــي ه ــذا الن ــو م ــن الرعاي ــة ،ا نش ــطة

المتعلقــة بالرعايــة الروحيــة/الدينيــة ،عــدم فعــل شــيء،
والخلــود إلــى ال ارحــة ،واالســترخاء ،التأمــل ،والتفكيــر،

والتخطيط.

المستجيب على مدى  82ساعة.

الصــيد ،وجمــع المنتجــات البريــة مــن الغابــات والحفــر

وأعمـ ـ ــال التحجيـ ـ ــر والنحـ ـ ــت وجمـ ـ ــع المـ ـ ــاء ،وش ـ ـ ـراء
البضــائع وبيــع الفــائض النــاتب عنهــا ،بارضــافة إلــى
التنقـل لتأديـة هـذه ا نشـطة ،وةيـر ذلـ مـن ا نشــطة

المش ــابهة .وق ــد يكـ ــون ن ــاتب أنشـ ــطة ارنت ــاج ا ولـ ــي
لالس ــتهال ولس ــد حاج ــة ا سـ ـرة وق ــد يك ــون للبي ــع أو

المقايضة.
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المصدر باللغة العربية
التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001
التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001
التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515442

15

المرأة والرجل

1515441

15

المرأة والرجل

1515448

العمل لحساب ا سرة Work for Household
Providing Services for
المعيشية في توفير
Income
الخدمات للحصول

15

المرأة والرجل

1515449

Work for
العمل لحساب
Corporations/Quasi
أشباه
الشركات/
Corporations, Nonالشركات ،والمصسسات profit Institutions and
Government (formal
ةير الهادفة للربح
)sector work
والحكومة (العمل في

الموضوع

بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

العمل لحساب ا سرة  Work for Household inتشــمل أنشــطة رنتــاج البضــائع وتقــديم الخــدمات التــي
Non-primary
المعيشية في أنشطة  Production Activitiesتـ ــتم خـ ــارج نطـ ــاق المنشـ ــآت بهـ ــدف الحصـ ــول علـ ــى
ال ــدخل ،كأنش ــطة تجهي ــز وحف ــظ ا طعم ــة والحب ــوب
ارنتاج ةير ا ولي

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.

العمل لحساب ا سرة  Work for Household inجميــع ا نشــطة التــي تصديهــا المشــاريع العائليــة فيمــا
Construction Activities
يتعلق بأنشطة التشييد سواء للحصول على الدخل أو
المعيشية في أنشطة

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.

واللح ـ ـ ــوم ،وتحض ـ ـ ــير وبي ـ ـ ــع ا طعم ـ ـ ــة والمش ـ ـ ــروبات
والخبز ،وعمل وبيـع المنسـوجات والمنتجـات الجلديـة،

والحرف المرتبطة بذل .

التشييد

لتكـ ــوين رأس المـ ــال الخـ ــاج ،كمـ ــا تشـ ــمل ا نشـ ــطة

التاليـ ــة رج الطـ ــوب ،والجبصـ ــين ،وتركيـ ــب ا ل ـ ـوات
الزجاجي ــة ،وتغطي ــة ا س ــطح ب ــالمواد النباتي ــة ،وقط ــع

الزج ــاج ،والس ــباكة ،وال ــدهان ،وتركي ــب ورق الح ــائط،

المصدر باللغة العربية
التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

والنج ــارة ،والتبل ــيط ،وتوزي ــع التوصـ ـيالت الكهربائي ــة،
وصنفرة ا رضيات ،وتركيب السجاد.

على الدخل

القطا النظامي)

جميــع ا نشــطة التــي تصديهــا المشــاريع العائليــة فيمــا

يتعلق بإنتـاج الخـدمات للحصـول علـى الـدخل ،والتـي
تشـ ــمل بيـ ــع ا ةذيـ ــة واالتجـ ــار بهـ ــا ،تـ ــوفير خـ ــدمات
ارصالت ،التركيب والصيانة.

جميــع ا نشــطة التــي تــصدى فيمــا يتعلــق بالعمــل فــي
الشــركات/أشــباه الشــركات ،والمصسســات ةيــر الهادفــة
لل ـربح ،والحكومــة ،كمــا يشــمل العمــل المــدفو ا جــر
وةيــر المــدفو ا جــر علــى حــد س ـواء بصــرف النظــر

ع ــن القط ــا الص ــناعي للنش ــاط والوض ــع ف ــي العم ــل
الــذي ي ــصدى ف ــي إط ــار بـ ـرامب ال ــتمهن ،ك ــذل بـ ـرامب
التــدريب الــداخلي والتــدريب فــي مكــان العمــل وانشــطة

اخرى.
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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.
All activities performed in relation to
employment in corporations/quasicorporations, 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

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515420

العنف ا سري

15

المرأة والرجل

1515421

العنف الجسدي

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Domestic violence

Physical Violence

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

أي تصــرف يتص ـرفه أحــد أف ـراد ا س ـرة ضــد أي فــرد

 Any act or intended act of aا مم المتحدة ،اللجنة ارحصائية،
household member against another
الدورة ا ربعون1001 ،
member for the purpose of causing
psychological or physical harm or
any other types of pain and abuse

UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

ه ــو سـ ــلو موج ــه ضـ ــد الجس ــد .يمـ ــارس باسـ ــتخدام

 A behavior directed against the body.ا مم المتحدة ،اللجنة ارحصائية،
Physical violence is practiced through
الدورة ا ربعون1001 ،
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.

UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

مــن أفرادهــا بهــدف إلحــاق ا لــم أو ا ذى النفســي أو

الجس ـ ـ ــدي أو أي ش ـ ـ ــكل آخ ـ ـ ــر م ـ ـ ــن أش ـ ـ ــكال ا ل ـ ـ ــم

وارساءة.

وســائل مختلفــة مثــل الــدفع بقــوة ،رمــي أشــياء باتجــاه
الشـخج يمكـن أن تـصذي ،لكمـات باليـد ،شـد الشــعر،

ل ــوي الي ــد ،الص ــفع ،الخن ــق ،الح ــرق ،ارمس ــا بق ــوة،

ال ـ ــتهجم باس ـ ــتخدام أدوات ح ـ ــادة أو ب ـ ــدون أدوات ،أو

ةي ـ ــر ذل ـ ـ ـ بهـ ـ ــدف الضـ ـ ــبط أو التعبيـ ـ ــر عـ ـ ــن القـ ـ ــوة
الجس ـ ــدية أو إلح ـ ــاق ا ذى ،وق ـ ــد يت ـ ــر أو ال يت ـ ــر

العنف الجسدي آثا ار على الجسم ،وآثاره تسبب ا الم

وأيضــا تعــرض حيــاة ارنســان للخطــر أو إلــى فقــدان

عضـ ــو مـ ــا بالجسـ ــم أو تحـ ــدت كسـ ــو ار أو جروحـ ــا أو
تسبب تشـوها مـا .ويمكـن تمييـز العنـف الجسـدي عـن
طريـق العالمـات التـي تتـر أثـ ار علـى الجسـم ،إال أن
هنـا الكثيــر مــن التهجمــات التــي ال تتــر أثــار علــى

الجسم بعد االعتداء ولكننا ما زلنا نعتبرها أشكاال من
ارساءة الجسدية.
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515422

15

المرأة والرجل

1515423

العنف السياسي ضد Political Violence
against human beings
ارنسان

15

المرأة والرجل

1515424

العنف السياسي ضد

الموضوع

بالعربية
العنف الجنسي

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Sexual Violence

أي تصــرف يهــدف إلــى االســتغالل الجنســي المباشــر

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.
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.
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.

أو ةي ـ ــر المباش ـ ــر اوالح ـ ــاق ا ذى م ـ ــن قب ـ ــل ال ـ ــزوج.

يمارس العنف الجنسي مع الزوجة عن طريق :رفض
ال ــزوج أن يس ــتعمل وس ــائل من ــع الحم ــل أثن ــاء إقام ــة

عالقـ ـ ــة زوجيـ ـ ــة ،اسـ ـ ــتعمال القـ ـ ــوة الجسـ ـ ــدية رجبـ ـ ــار
الزوجــة علــى إقامــة عالقــة زوجيــة واســتعمال أشــكال
أخــرى م ــن الق ــوة به ــدف إجب ــار الزوج ــة عل ــى إقام ــة

أشـ ــكال مختلفـ ــة مـ ــن العالقـ ــة الزوجي ـ ـة ةيـ ــر ارضـ ــية
عنها ،لجوء الزوج للتهديد بهـدف إجبـار الزوجـة علـى

ممارس ـ ــة أش ـ ــكال مختلف ـ ــة م ـ ــن العالق ـ ــة الزوجي ـ ـ ـة ال

ترضى عنها.

هو شكل من أشـكال العنـف الـذي تتعـرض لـه ا سـرة
أو أحد أفرادها سواء كانت الزوجة أو الزوج ،ا والد،

البن ــات ،الج ــد/ة ،الع ــم/ة ،الخ ــال/ة م ــن قب ــل القـ ـوات
ارسرائيلية أو قطعان المستوطنين ويأخذ أشـكال عـدة

منه ـ ـ ـ ــا :الض ـ ـ ـ ــرب ،ارهان ـ ـ ـ ــة ،الش ـ ـ ـ ــتيمة ،ارص ـ ـ ـ ــابة،
االستشـ ــهاد ،المداهمـ ــة واالعتقـ ــال لفت ـ ـرة مـ ــن الـ ــزمن،
المالحق ــة والمط ــاردة ،الس ــجن عل ــى خلفي ــة سياس ــية،

وةير ذل من الممارسات المشابهة.
المجتمع

Political Violence
Against the Society

هــو شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه
ا سرة إال انه مفروض علـى المجتمـع عامـة مـن قبـل

الق ـ ـوات ارس ـ ـرائيلية ويأخـ ــذ شـ ــكل واحـ ــد فـ ــي اسـ ــتمارة
مسح العنف ا سري يتمثل بفـرض منـع التجـول علـى
المكان الذي تقيم به ا سرة.
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2005

Palestinian Central
Bureau of Statistics,
2005

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515425

العنف السياسي ضد

15

المرأة والرجل

1515426

العنف النفسي

الموضوع

بالعربية
الممتلكات واالقتصاد

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Political Violence
against property and
economy

ه ـ ــو أح ـ ــد أش ـ ــكال العن ـ ــف المتب ـ ــع م ـ ــن قب ـ ــل القـ ـ ـوات

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.

ه ــو ش ــكل م ــن أش ــكال العن ــف ،وه ــو يتمث ــل بس ــلو

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 selfconfidence, causes body harm, loss of
self-confidence.

ارسرائيلية نتب عنها إجراءات انعكست علـى اقتصـاد

ا س ـرة أو أحــد أفرادهــا وتمثلــت فــي عــدة أمــور منهــا

فق ـ ــدان ال ـ ــزوج للعم ـ ــل ،تض ـ ــرر الوض ـ ــع االقتص ـ ــادي
للسـ ـرة ،ه ــدم البي ــت أو ج ــزء م ــن البي ــت ،ومص ــادرة

ا راضي أو جزء منها.
Psychological
Violence

نفسـ ـ ـ ــي أو كالمـ ـ ـ ــي أو المعاملـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــيئة لإلنسـ ـ ـ ــان

واالسـ ــتهتار واالزدراء بـ ــه .ويمـ ــارس باسـ ــتخدام الشـ ــتم

وارهانـ ــة مـ ــن قبـ ــل الشـ ــخج الـ ــذي يمـ ــارس العنـ ــف،

تحطـ ـ ــيم أشـ ـ ــياء تخـ ـ ــج الشـ ـ ــخج المعتـ ـ ــدى عليـ ـ ــه،
الص ـ ــيات والصـ ـ ـراو علي ـ ــه والتلقي ـ ــب بأس ـ ــماء وألق ـ ــاب

تحقيــر أو أوصــاف ةيــر مريحــة ،الطــرد مــن البيــت،
أوالح ــبس داخ ــل البي ــت ،والترهي ــب ،والتهدي ــد ال ــدائم،

وارك ـراه .يســتخدم العنــف النفســي بهــدف إثــارة القلــق

والخـ ـ ــوف ف ـ ـ ــي الشـ ـ ــخج المعت ـ ـ ــدى عليـ ـ ــه ،والم ـ ـ ــس
بــا خرين نفســيا والحــط مــن قيمــة الشــخج المعتــدى

عليــه اواشــعاره بأنــه ســلبي ،اواضــعاف قدرتــه الجســدية
أو العقلي ـ ـ ــة ،وارس ـ ـ ــاءة لآلخـ ـ ـ ـرين وتحط ـ ـ ــيم ق ـ ـ ــدراتهم

المعنوي ـ ــة والذاتي ـ ــة ،وخلخل ـ ــة الثق ـ ــة ب ـ ــالنفس وتقـ ـ ــدير
ال ــذات.

م ــن ا ث ــار الت ــي يح ــدثها العن ــف النفس ــي:

تحطــيم نظـرة الشــخج (المعتــدى عليــه) لذاتــه ،إيقــا

ا ذى النفسـ ـ ــي ،ارسـ ـ ــاءة المعنوي ـ ـ ــة ،زعزعـ ـ ــة الثقـ ـ ـ ـة

بالـ ــذات ممـ ــا ي ـ ـنعكس علـ ــى تقـ ــدير الشـ ــخج لذاتـ ــه،

الخ ـ ـ ــوف ،الكآب ـ ـ ــة ،القل ـ ـ ــق ،ح ـ ـ ــب االنتق ـ ـ ــام ،الوح ـ ـ ــدة

واالنزواء ،العدائية ،العدوانية وةير ذل من ا ثار.
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رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515427

الموضوع

اسم المصطلح

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

معدل الوقت المستخدم  Average Time Used inالوقـ ــت الـ ــذي يقضـ ــيه ا ف ـ ـراد الـ ــذين مارس ـ ـوا النشـ ــاط
Implementing an
(بالســاعات والــدقائق) س ـواء كــان الفــرد ذك ـ ار أو أنثــى
في تنفيذ النشاط لمن
Activity
للقيام با عمال وا نشطة المختلفة سواء كانت تتعلق
قاموا به

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

ويقص ـ ــد ب ـ ــه المك ـ ــان ال ـ ــذي ت ـ ــم في ـ ــه تنفي ـ ــذ ا نش ـ ــطة

It refers to the place in which any of
the various types of activities are
performed by the individual (male or
female).

المقصود بها الملكية الفردية ،وهي أحد أنـوا الحيـازة

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.

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

بالعمــل الرســمي مــدفو ا جــر أو العمــل ةيــر مــدفو

ا جــر أو الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد فــي إدارة المنــزل

أو العنايـ ـ ــة با طفـ ـ ــال أو الكبـ ـ ــار ،وةيـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ مـ ـ ــن

ا نشطة وا عمال ،وذل خالل فترة المسح.
15

المرأة والرجل

1515428

مكان ممارسة النشاط

Place of Activity

15

المرأة والرجل

1515429

الملكية الفردية

Individual property

المختلفة من قبل الفرد سواء كان ذك ار أو أنثى،

التي تتـيح للفـرد السـيطرة الكاملـة علـى مـا يمتلكـه مـن

مال أو عقار أو مبان أو مشاريع اقتصادية.
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515430

النو االجتماعي

15

المرأة والرجل

1515431

الهوايات ،وا لعاب

Hobbies, Games and
Other Pastime
Activities

15

المرأة والرجل

1515432

وسائط ارعالم

Mass Media

الموضوع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Gender

يشـ ــير النـ ــو االجتمـ ــاعي إلـ ــى ا دوار والمسـ ــصوليات
التي يتوالها الرجال والنساء والتي نشأت فـي عائالتنـا

ومجتمعاتن ـ ـ ــا وثقافاتن ـ ـ ــا .ي ـ ـ ــتم اكتس ـ ـ ــاب ه ـ ـ ــذه ا دوار

والتطلعــات بواســطة الــتعلم ،وهــي عرضــة للتغيــر مــع
الوقـت كمــا أنهــا تختلــف مــن ثقافــة إلــى أخــرى وداخــل

الثقاف ــة الواح ــدة .وتع ـ دـدل أنظم ــة التم ــايز االجتم ــاعي
كـ ـ ـ ــالمركز السياس ـ ـ ـ ــي واالنتمـ ـ ـ ــاء الطبق ـ ـ ـ ــي والعرق ـ ـ ـ ــي

وارعاق ـ ــات الجس ـ ــدية والعقلي ـ ــة والس ـ ــن وةيره ـ ــا مـ ـ ــن
العوامـ ــل مـ ــن أدوار كـ ــل جـ ــنس .لكـ ــن مفهـ ــوم النـ ــو

االجتمــاعي يبقــى حيويــا نــه ،فــي حــال تطبيقــه علــى

التحليـل االجتمــاعي ،فإنــه يكشـف ا ســلوب الــذي يــتم

بموجبه تأسيس تبعية النسـاء (أو سـيطرة الرجـال) فـي
المجتمـ ــع .وبالتـ ــالي تكـ ــون هـ ــذه التبعيـ ــة بحـ ــد ذاتهـ ــا

عرضة للتغيير أو ارلغاء .فهي ليست محتمة قضـاء

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 Gender refers to the roles andاليونسكو –ارطار ردماج النو
responsibilities of men and women
االجتماعي1003 -
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.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNESCO Gender
Mainstreaming
Implementation
Framework-2003

وقد ار وال مثبتة إلى ا بد.
وأنشطة التسلية
ا خرى

تش ـ ــمل االش ـ ــت ار الفعل ـ ــي ف ـ ــي الفن ـ ــون ،والموس ـ ــيقى،
والمسـرت ،والـرقج (لــيس كوظيفــة) ،ممارســة هوايــات
تقنيـ ـ ــة مـ ـ ــن قبيـ ـ ــل جمـ ـ ــع طوابـ ـ ــع البريـ ـ ــد ،والعمـ ـ ــالت
المعدني ـ ـ ــة ،وبطاق ـ ـ ــات ص ـ ـ ــور المش ـ ـ ــاهير واس ـ ـ ــتخدام
الحاســوب والبرمجيــات ،والبرمجــة والحــرف ،التســلي

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

با لعاب،أخذ برامب دراسية فيما يتعلق بالهوايات.

الجماهيري

تشــمل ا نشــطة القـراءة (ال تتعلــق علــى وجــه التحديــد

بالعم ــل ،وال ــتعلم) ،مش ــاهدة/االس ــتما إل ــى التلفزي ــون
والفيـ ــديو ،االسـ ــتما إلـ ــى الراديـ ــو وا جه ـ ـزة السـ ــمعية
ا خرى ،استخدام تكنولوجيا الحاسوب (ليس بالتحديد
ةـ ـ ـ ـ ـراض العم ـ ـ ـ ــل ،وال ـ ـ ـ ــتعلم ،والت ـ ـ ـ ــدبير المنزل ـ ـ ـ ــي،

والتس ـ ــوق) ،ال ـ ــذهاب إلـ ـ ــى المكتب ـ ــة (ل ـ ــيس بالتحديـ ـ ــد
ةراض العمل ،والتعلم).
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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

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

15

المرأة والرجل

1515433

15

المرأة والرجل

1515434

الموضوع

اسم المصطلح
بالعربية
وسيلة التنقل

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Means of
Transportation

أيـ ــة وسـ ــيلة يسـ ــتخدمها الفـ ــرد للقيـ ــام بنشـ ــاط التنقـ ــل.

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.
Time spent on different activities
during 24 hours divided by all
persons, including those who have not
participated in the activity.

وتشـ ــمل :السـ ــير مشـ ــيا علـ ــى ا قـ ــدام ،وسـ ــائل النقـ ــل
الخاصــة كالســيارة الخاصــة والد ارجــة الهوائيــة .وســائل
النقل العامة كالباصات وسيارات ا جرة .وأية وسيلة

نقل أخرى ةير الوسائل سابقة الذكر.

الوقت المستخدم في  Time spent on Variousه ــو الوق ــت ال ــذي ت ــم قض ــاصه ف ــي ا نش ــطة المختلف ــة
activities
خ ــالل  82س ــاعة مقس ــوما عل ــى جمي ــع ا فـ ـراد ،بم ــا
تنفيذ النشاط
فيهم ا فراد الذين لم يمارسوا النشاط.
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المصدر باللغة العربية
التصنيف الدولي التجريبي

نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

التصنيف الدولي التجريبي
نشطة مسح استخدام الوقت،
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات الطفل
15

الطفل

1550400

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع1330 :
الطفل

Child

المصدر باللغة اإلنجليزية

Child Terms

كــل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عش ـرة مــن عم ـره مــا لــم  Every human being below the age ofاليونسكو ،اتفاقية حقوق الطفل،
eighteen years unless under the law
4101
يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذل ـ  ،بموجــب القــانون المنطبــق applicable to the child, majority is
attained earlier.
عليه.
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UNESCO, Convention
on the Rights of the
Child, 1989

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات الحكم والديمقراطية
25

الحكم

والديمقراطية

1555400

المسصولية االجتماعية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع1333 :
Social responsibility

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Governance and Democracy Terms

إلت ـ ـزام أصـ ــحاب النشـ ــاطات التجاريـ ــة بالمسـ ــاهمة فـ ــي
التنميـ ــة المسـ ــتدامة مـ ــن خـ ــالل العمـ ــل مـ ــع مـ ــوظفيهم

وعــائالتهم والمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككــل لتحســين
مس ــتوى معيش ــة الن ــاس بأس ــلوب يخ ــدم التج ــارة ويخ ــدم

التنمية في آن واحد.
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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
في أوروبا ووسط آسيا :شواهد
من بلغاريا وكرواتيا ورومانيا.
ورقة عمل ،آذار 8002

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

 3..مصطلحات تقسيمات إدارية وخرائط
رمز الموضوع

الموضوع

رمز
المصطلح

اسم المصطلح بالعربية

مصطلحات الخرائط

3.4 Administrative Portion and Maps Terms
التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع5020 :
حوسبة الخرائط

30

الخرائط

3040400

30

الخرائط

 3040404نظم المعلومات الجغرافية

Computerizing Map

المصدر باللغة
اإلنجليزية

Maps Terms

هي عبارة عن تحويل جميع أنـوا الخـرائط مـن الشـكل الـورقي
إلــى شــكل رقمــي محوســب علــى الكمبيــوتر ويــتم إدخالهــا علــى

شـكلين إمـا  Rasterوهـي تحويـل الخريطـة إلـى صـورة واحــدة

 ،وتتكون مـن مربعـات صـغيرة ويـتم إجراصهـا باسـتخدام الماسـح

الضـ ــوئي  Scannerأو علـ ــى شـ ــكل  vectorوتـ ــتم أيضـ ــا

بطـ ـريقتين بواس ــطة جه ــاز  Digitizerوتحوي ــل الص ــورة م ــن

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

PCBS,2004

لالحصاء

الفلسطيني،
8002

 Rasterإلــى  vectorحيــت أن هن ــا اكثــر مــن برن ــامب

يقوم بهذه العملية .
Geographic
Information System
)(GIS

هو نظام يقـوم بـإدارة وتحليـل البيانـات ويعتمـد علـى مجمـع مـن

البيانــات الخاصــة .ويمكــن أن يك ــون هــذا المجمــع عبــارة ع ــن
خريطة يرتبط بها معلومات نوعية وصفية لمنـاطق تـم تخزينهـا

علــى هيئــة خطــوط أو نقــط أو مســاحات وذل ـ علــى ا ســاس
ارتجــاهي ،أو أن يكــون المجمــع صــورة أو مرئيــة حيــت تكــون

البيانـ ــات كميـ ــة وصـ ــفية ت ـ ـرتبط بشـ ــبكة مربعـ ــات وذل ـ ـ علـ ــى
ا ساس المساحي .وتعرف أيضا باسـم القاعـدة الجيوةرافيـة أو

نظـ ــام المعلومـ ــات ذو الترميـ ــز وتعـ ــرف أيضـ ــا عمليـ ــة الترميـ ــز
الجغرافي باسم التمييز المكاني.
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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

رمز الموضوع

الموضوع

رمز
المصطلح

اسم المصطلح بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات التقسيمات اإلدارية
30

تقسيمات

30

تقسيمات

30

تقسيمات

30

تقسيمات

رمز الموضوع5023:

3045400

التجمع السكاني

3045404

جدار الضم والتوسع

The Expansion and
Annexation Wall
(in UN definition used
)”“barrier

3045401

جنوب الضفة الغربية

South of the West
Bank

3045403

خارج الجدار

إدارية

التعريف بالعربية

Locality

هو مساحة (مكان) مـن سـطح ا رض مأهولـة بالسـكان بشـكل

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.

ه ــو عب ــارة ع ــن سلس ــلة معق ــدة م ــن ج ــدران إس ــمنتية ،أس ــال

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.

دائ ــم وله ــا س ــلطة إداري ــة رس ــمية ،أو أي مس ــاحة (مك ــان) م ــن

ع ــن أي تجم ــع مج ــاور له ــا ومعت ــرف به ــا عرفي ــا ول ــيس له ــا
سلطة إدارية مستقلة.

شائكة ،أبراج مراقبة ،خنـادق ،طـرق التفافيـة وأسـيجة إلكترونيـة
تســتخدم ريقــاف وضــبط حركــة وتنقــل الفلســطينيين ومركبــاتهم

في الضفة الغربية والقدس الشرقية

ادارية

التعريف باإلنجليزية

اإلنجليزية

Administrative Divisions Terms

ســطح ا رض مأهولــة بالســكان بشــكل دائــم ومنفصــلة جغرافيــا

إدارية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة

تشمل محافظتي بيت لحم ،والخليل.

Bethlehem and Hebron governorates.

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،

الجهاز المركزي

PCBS,2002

لإلحصاء

الفلسطيني،
8008
الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،
Outside the Wall

ادارية

هــو جميــع التجمعــات التــي لــم يــتم فصــلها تمامــا عــن فلســطين
التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،أي تل ـ التجمعــات التــي

Includes all the localities located outside the
wall.

بقي ـ ــت خ ـ ــارج الج ـ ــدار وان ت ـ ــم فص ـ ــلها ع ـ ــن تجمع ـ ــات أخ ـ ــرى

30

تقسيمات

3045401

داخل الجدار

Inside the Wall

ادارية

30

تقسيمات
ادارية

محصورة بين الجدار من جهة وبـين الخـط ا خضـر مـن جهـة

Includes all the localities located between the
green line and the wall.

أخرى.
3045405

شمال الضفة الغربية

North of the West
Bank

تشـمل محافظـات جنـين ،وطـولكرم ،ونـابلس ،وقلقيليـة ،وسـلفيت،

وطوباس.

لإلحصاء

الفلسطيني،
8008

مجاورة ،أو صودرت أراضيها.

ه ـ ــو جمي ـ ــع التجمع ـ ــات الت ـ ــي أص ـ ــبحت نتيج ـ ــة بن ـ ــاء الج ـ ــدار

الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

PCBS,2002

لإلحصاء

الفلسطيني،
8008
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, and
Tubas governorates.

الجهاز المركزي
لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،
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PCBS,2002

PCBS, 1996

رمز الموضوع

الموضوع

30

تقسيمات

30

تقسيمات

رمز

اسم المصطلح بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

3045402

القدس J1

Jerusalem J1

3045401

القدس J2

المصطلح

ادارية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
تشــمل ذل ـ الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضــمته إس ـرائيل
عنــوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام  .7711وتضــم

منطقــة  J1تجمعــات (بيــت حنينــا ،مخــيم شــعفاط ،شــعفاط،
العيسـوية ،القــدس "بيــت المقـدس" وتشــمل (الشــي جـرات ،وادي
الج ـ ـ ــوز ،ب ـ ـ ــاب الس ـ ـ ــاهرة ،الصـ ـ ـ ـوانة ،الط ـ ـ ــور ،الش ـ ـ ــيات ،راس

العامود) ،سلوان ،الثوري ،جبل المكبر ،السواحرة الغربية ،بيت

صفافا ،شرفات ،صور باهر ،أم طوبا ،كفرعقب).
Jerusalem J2

ادارية

باقي محافظة القدس ،وتضم منطقة J2

تجمعات (رافات،

مخماس ،مخيم قلنديا ،التجمع البدوي جبع ،قلنديا ،بيت دقو،

جبع ،الجديرة ،الرام وضاحية البريد ،بيت عنان ،الجيب ،بير

نباال ،بيت إجزا ،القبيبة ،خرائب أم اللحم ،بدو ،النبي صموئيل،
حزما ،بيت حنينا البلد ،قطنة ،بيت سوري  ،بيت اكسا ،عناتا،

الكعابنة تجمع بدوي  ،الزعيم ،العيزرية ،أبو ديس ،عرب
الجهالين  ،السواحرة الشرقية ،الشي سعد).

30

تقسيمات

30

تقسيمات

30

تقسيمات

3045400

قطا ةزة

3045401

المحافظة

3045440

المنطقة

ادارية

إدارية

Gaza Strip

يشــمل محافظــات ة ـزة ،وشــمال ة ـزة ،وديــر الــبلح ،وخــانيونس،

ورفح.
Governorate

هي منطقة إداريـة ،وتشـمل ا ارضـي الفلسـطينية  71محافظـة
وتضم كل محافظة عدة تجمعات.

إدارية

North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan
Yunis and Rafah governorates.

الجهاز المركزي

اإلنجليزية
PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،

حســب التقســيمات ارداريــة المعتمــدة فــي نهايــة عــام .7771

Region

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, AsSawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat,
Sur Baher, and Um Tuba, Kufr A’qab).
Includes the Remaining parts of Jerusalem
governorate, namely: Rafat, Mikhmas,
Qalandya Camp, the Bedouin CommunityJaba’(Tajammu' Badawi), Qalandya, Beit
Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, AlRam, 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 AlSharqiya, Ash-Sheikh Sa’d, Arab al Jahalin.
Al-Eizariya, Abu Dis.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة

حسب التقسيمات اردارية هي تقسيم ا راضي الفلسطينية إلـى

منطقت ــين جغـ ـرافيتين هم ــا الض ــفة الغربي ــة وقط ــا ةـ ـزة وتض ــم
الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة  77محافظ ـ ـ ــة أم ـ ـ ــا قط ـ ـ ــا ةـ ـ ـ ـزة فيض ـ ـ ــم 2

محافظات.
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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.
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.

الجهاز المركزي

PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،
الجهاز المركزي
لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،

PCBS, 1996

رمز الموضوع

الموضوع

30

تقسيمات

30

تقسيمات

رمز
المصطلح

اسم المصطلح بالعربية

3045441

منطقة العد

3045442

وسط الضفة الغربية

إدارية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 The enumeration areaهـ ــي المنطقـ ــة الجغرافيـ ــة المحـ ــددة علـ ــى الخ ـ ـرائط ،والتـ ــي تـ ــم
تحديـ ــدها علـ ــى الطبيعـ ــة ،ويجـ ــب أن تكـ ــون حـ ــدودها واضـ ــحة
المعــالم مث ــل (ش ـوار  ،ط ــرق ،ممـ ـرات رجليــه ،أسـ ـوار ،منطق ــة

طبيعي ــة ،ح ــدود إداري ــة) وق ــد تك ــون ج ــزءا م ــن تجم ــع س ــكاني
كبيــر ،وقــد تكــون قريــة صــغيرة بأكملهــا ( تجمــع صــغير مهمــا

كـان عــدد الوحــدات الســكنية بـه) .و ةـراض التعــداد تــم تقســيم
كـل تجمــع سـكاني إلــى عـدة منــاطق عـد ،وتــم توقيـع حــدود كــل

منطقة عد على الخرائط مع مراعاة ا تي:
.4

.1
.3

شمول منطقة العد على حوالي  450وحدة سكنية.

إحاطة كل منطقة بفواصل طبيعية طريق – جبل –
فضاء لتسهيل التعرف الميداني.

إعداد مناطق العد داخل كل تجمع سكني على حدة ،مع
مالحظة الحدود اردارية لها ،بمعنى أنه لو كانت هنا
تجمعات أو أجزاء من تجمعات يقل عدد الوحدات

السكنية فيها عن  450وحدة سكنية فتحدد كمنطقة عد
.1

مستقلة .

أعطيت مناطق عد كل تجمع أرقام متسلسلة مستقلة تبدأ
من رقم (.)004

ادارية

Middle of the West
Bank

تشمل محافظات رام اهلل والبيرة ،وأريحا وا ةوار ،والقدس.

التعريف باإلنجليزية
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
Ramallah and Al-Bireh, Jericho and AlAghwar, and Jerusalem governorates

المصدر باللغة العربية
الجهاز المركزي

اإلنجليزية
PCBS, 1996

لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،

الجهاز المركزي
لإلحصاء

الفلسطيني7771 ،
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المصدر باللغة

PCBS, 1996

 4..مصطلحات التعداد والسجالت المركزية
رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات السجالت المركزية
35

السجالت

35

السجالت

3540400

التسجيل المدني

3540404

تسجيل مصجل

Delayed
Registration

المركزية

التعريف بالعربية

عندما تكون كـل واقعـة حيويـة حـدثت لكـل فـرد مـن السـكان فـي بلـد

معــين (أو منطقــة معينــة) خــالل فت ـرة زمنيــة محــددة قــد ســجلت فــي
حيوي ــة .وب ــذل يك ــون النظ ــام ق ــد حق ــق التغطي ــة بنس ــبة  400ف ــي
المائة .واي انحراف عن التغطية الكاملة يقيسه " خطأ التغطية".

تسجيل واقعة حيوية بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في القوانين
أو القواعــد او الل ـوائح الســارية (بمــا فــي ذل ـ فت ـرة ســمات ،اذا كــان

منصوج عليها) .والتسجيل المتأخر هو تسجيل واقعة حيويـة بعـد
انقضــاء الفتـرة الزمنيــة المحــددة ولكــن خــالل فتـرة ســمات منصــوج

عليهــا .وبــالنظر الــى أن فت ـرة الســمات تعتبــر عــادة ســنة واحــدة بعــد
حــدوت الواقعــة الحيويــة فــان التســجيل المصجــل يعتبــر عــادة تســجيل

واقعة حيوية بعد سنة ،او اكثر ،من حدوت الواقعة الحيوية.
35

السجالت

35

السجالت

المركزية

المركزية

 3540402تسجيل مدني متأخر

Late Civil
Registration

هــو تســجيل واقعــة حيويــة بعــد الفت ـرة الزمنيــة المحــددة قانونــا ولكــن

خــالل فت ـرة ســمات محــددة .وفت ـرة الســمات تعتبــر عــادة ســنة واحــدة

بعد حدوت الواقعة الحيوية.

3540403

سجل السكان

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Central Registers Terms

نظ ــام التس ــجيل الم ــدني ،أي أن تك ــون له ــا ص ــحيفة تس ــجيل لواق ــع

المركزية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع5301 :
Complete Civil
Registration

الكامل

6.4 Census and Central Registers Terms

 Population Registerهو آلية التسجيل المستمر لمعلومات منتقاة تتعلـق بكـل فـرد مـن
السكان المقيمين لبلد ما او منطقة ما معينة ،وهو ما يجعل مـن

الممكـ ـ ـ ــن تحدي ـ ـ ـ ــد معلوم ـ ـ ـ ــات مسـ ـ ـ ــتكملة ع ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدد الس ـ ـ ـ ــكان

وخصائصهم في اي وقت معين.

150

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”.
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.
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.

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.

UN
االمم المتحدة :مباده
Principles and
وتوصيات من اجل Recommendations for a
Vital Statistics System,
انشاء نظام
Revision 2.
االحصاءات الحيوية،
2001
التنقيح .8
8007
UN
االمم المتحدة :مباده
Principles and
وتوصيات من اجل Recommendations for a
Vital Statistics System,
انشاء نظام
Revision 2.
االحصاءات الحيوية،
2001
التنقيح .8
8007

UN
االمم المتحدة :مباده
Principles and
وتوصيات من اجل Recommendations for a
Vital Statistics System,
انشاء نظام
Revision 2.
االحصاءات الحيوية،
2001
التنقيح .8
8007
UN
االمم المتحدة :مباده
Principles and
وتوصيات من اجل Recommendations for a
Vital Ststistics System
انشاء نظام
Revision 2
االحصاءات الحيوية،
2001
التنقيح .8
8007

رمز

الموضوع

رمز المصطلح

35

السجالت

3540401

35

السجالت

الموضوع

المركزية

اسم المصطلح
بالعربية
السجل المدني

اسم المصطلح باإلنجليزية
Civil Register

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

مل ــف لص ــفائح منفص ــلة أو دفت ــر أو مل ــف الكترون ــي أو أي مل ــف

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.).
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.

هــي الوحــدة ارحصــائية المعتمــدة فــي رخــج ا بنيــة هــي رخصــة

The license issued by any authorized
authority. The issuing authorities are the
 reporting units for this administrativeلإلحصاء الفلسطيني،
1000
records statistics.

رسمي اخر مخصج ،وفقا الجراءات محددة ،للتسجيل الدائم لكل
ن ــو م ــن الواقع ــات الحيوي ــة للبيان ــات المرتبط ــة به ــا والت ــي تح ــدت

لسكان منطقة محددة تحديدا دقيقا (إقلـيم ،مقاطعـة ،بلديـة ،ابرشـية،
الى اخره).

3540405

نظام التسجيل المدني

Civil Registration
System

الوحدة ارحصائية

Statistical Unit In
Buildings Licenses

المركزية

35

السجالت
المركزية

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.

3540406

في رخج ا بنية

البناء الصادرة مـن الجهـات الرسـمية المانحـة لهـا ،وتعتبـر الجهـات
التي تصدر رخج ا بنية هي مصادر البيانـات الرسـمية التـي يـتم

الحصول منها على البيانات المطلوبة.
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المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

UN
االمم المتحدة :مباده
Principles and
وتوصيات من اجل Recommendations for a
Vital Statistics System,
انشاء نظام
Revision 2.
االحصاءات الحيوية،
2001
التنقيح .8
8007
UN
االمم المتحدة :مباده
Principles and
وتوصيات من اجل Recommendations for a
Vital Statistics System,
انشاء نظام
Revision 2.
االحصاءات الحيوية،
2001
التنقيح .8
8007
PCBS,2000
الجهاز المركزي

رمز
الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات التعداد

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع3515 :

35

التعداد

3545400

تعداد السكان

35

التعداد

3515101

العد النظري

De-jure

35

التعداد

3515102

العد الواقعي

De-facto

Population Census

المصدر باللغة اإلنجليزية

Census Terms

هو العملية الكلية لجمـع ومعالجـة وتقيـيم وتحليـل ونشـر ،وتـوفير

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.

هـو عـد ا فـراد حسـب مكــان ارقامـة المعتـادة بغــض النظـر عــن

The enumeration of individuals according
to their usual place of residence, regardless
of their existence at the census reference
date.

هــو عــد جميــع ا شــخاج المتواجــدين فعليــا فــي مكــان العــد فــي

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.

البيانات ارحصـائية حسـب الخصـائج الديمغرافيـة واالقتصـادية

واالجتماعيــة ذات العالقــة فــي وقــت محــدد ،ولجميــع ا شــخاج
داخل الدولة أو داخل حدود واضحة لجزء منها.

UN
ا مم المتحدة -مباده
The Principles and
وتوصيات لتعدادات
Recommendations for
السكان والمساكنPopulation and Housing -
Censuses, Revision 2
تنقيح8
2009
2009
+
Adpted from PCBS
+
بتصرف الجهاز

المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

مكان التواجد في لحظة ارسناد الزمني.

UN
ا مم المتحدة -مباده
The Principles and
وتوصيات لتعدادات
Recommendations for
السكان والمساكنPopulation and Housing -
Censuses, Revision 2
تنقيح8
2009
2009
+
Adpted from PCBS
+
بتصرف الجهاز

المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

لحظة ارسناد الزمني بغض النظر عن مكـامن ارقامـة المعتـادة

ويكون ا ساس هو عد ا فراد حسـب مكـان تواجـدهم فـي لحظـة

ارسناد الزمني.

UN
ا مم المتحدة -مباده
The Principles and
وتوصيات لتعدادات
Recommendations for
السكان والمساكنPopulation and Housing -
Censuses, Revision 2
تنقيح8
2009
2009
+
+
Adpted from PCBS
بتصرف الجهاز

المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

UN
 مباده- ا مم المتحدةIt refers to the span of time in between the
The Principles and
commencement of the fieldwork and the
 وتوصيات لتعداداتcompletion of all questionnaires.
Recommendations for
Population and Housing -السكان والمساكن
Censuses, Revision 2
8تنقيح
2009
2009
+
Adpted from PCBS
+

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح

رمز

رمز المصطلح

الموضوع

فترة العد

3545403

التعداد

35

Reference Date

لحظة ارسناد الزمني

3545404

التعداد

35

Urban

الحضر

3545405

التعداد

35

Rural

الريف

3545406

التعداد

35

 واس ـ ــتكمال جمي ـ ــع، الفتـ ـ ـرة الزمني ـ ــة ب ـ ــين ب ـ ــدء العم ـ ــل المي ـ ــدانيEnumeration period
.االستبيانات

بالعربية

الموضوع

بتصرف الجهاز

المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
UN
 مباده-ا مم المتحدة
The Principles and
وتوصيات لتعدادات
Recommendations for
Population and Housing -السكان والمساكن
Censuses, Revision 2
8تنقيح
2009
2009
+
Adpted from PCBS
+

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

 وعادة ما تكون،هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد

 اللجنة الوطنية برئاسةAny locality whose population amounts to
10,000 persons or more. This applies to all
الجهاز المركزي
governorates/districts centers regardless of
، لالحصاء الفلسطينيtheir size. Besides, it refers to all localities
whose populations vary from 4,000 to
7771
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 برئاسةAny locality whose population is less than
4,000 persons or whose population varies
الجهاز المركزي
from 4,000 to 9,999 persons but lacking
، لالحصاء الفلسطينيfour of the aforementioned elements.

 وجميع، نسمة أو أكثر400000 هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه

 بحيت تسند معظم نتائب التعداد إلى تل،منتصف ليلة معينة

.الليلة

بتصرف الجهاز

المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

National Committee,
headed by the
Palestinian Central
Bureau of Statistics,
1996

National Committee,
headed by the
Palestinian Central
Bureau of Statistics,
1996

 وجميـع التجمعـات،مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها

 نسمة شريطة10111 – 10000 التي يبلغ عدد سكانها ما بين
:أن يتـوفر فيهــا أربعــة عناصــر مـن العناصــر التاليــة علــى ا قــل

( شــبكة كهربــاء عامــة وشــبكة ميــاه عامــة ومكتــب بريــد ومركــز
صــحي بــدوام كامــل لطبيــب طيلــة أيــام ا ســبو ومدرســة ثانويــة

.)تمنح شهادة الثانوية العامة
 وكـل تجمـع، نسـمة10000 وهو كل تجمع يقل عدد سـكانه عـن

 نسـ ــمة دون أن10111 -10000 يبلـ ــغ عـ ــدد سـ ــكانه مـ ــا بـ ــين
.تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعاله

7771

124

رمز
الموضوع
35

الموضوع

رمز المصطلح

التعداد

3515107

اسم المصطلح
بالعربية
المخيم

اسم المصطلح باإلنجليزية
Camp

التعريف بالعربية
وهــو كافــة التجمعــات التــي يطلــق عليهــا اســم مخــيم ،ويــدار مــن

قبل وكالة الغوت الدولية.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 It refers to any locality referred to as aاللجنة الوطنية برئاسة
refugee camp and administered by the
الجهاز المركزي
United Nations Refugees and Work
 Agency in the Near East (U.N.R.W.A.).لالحصاء الفلسطيني،
7771
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المصدر باللغة اإلنجليزية
National Committee,
headed by the
Palestinian Central
Bureau of Statistics,
1996

 1.4مصطلحات األسرى والشهداء
رمز

الموضوع

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات األسرى والشهداء
10

ا سرى

10

ا سرى

1040400

ا سرى

1040404

الشهداء

والشهداء

1.4 Martyrs and Detainees Terms
التعريف بالعربية

رمز الموضوع1101 :
Detainees

Martyrs and Detainees Terms

ه ـ ــم ا ش ـ ــخاج ال ـ ــذين ألق ـ ــي به ـ ــم ف ـ ــي الس ـ ــجون والمع ـ ــتقالت
ارسـ ـرائيلية لفتـ ـرات زمني ــة مختلف ــة بس ــبب دف ــاعهم ع ــن وط ــنهم

وكـ ـ ـرامتهم ارنس ـ ــانية ،ويك ـ ــون بط ـ ــرق مختلف ـ ــة ،مث ـ ــل االعتق ـ ــال
البيتي ،أو االعتقال بوضع الحـواجز العسـكرية علـى الطـرق ،أو
أثناء دخولهم أو مغادرتهم الوطن عبر المعـابر المختلفـة وةيرهـا

من الطرق.

والشهداء

Martyrs

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

هــم ا شــخاج الــذين قض ـوا فــي ســبيل الــدين والــوطن والشــرف
علــى أيــدي االحــتالل وأحالفــه ،سـ ـواء كــان عــن طريــق إط ــالق
النـ ـ ــار أو نتيجـ ـ ــة الخنـ ـ ــق أو التعـ ـ ــذيب أو الـ ـ ــدهس المتعمـ ـ ــد أو

استخدام ا الت الحادة ،وةيرها من الطرق.
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الجهاز المركزي

The persons detained in Israeli prisons and
detention centers for different temporal
 periods as a result of defending theirلإلحصاء الفلسطيني،
8072
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.
The persons killed for the sake of religion,
الجهاز المركزي
homeland and honor by the Israeli
 occupation forces and their allies, whetherلإلحصاء الفلسطيني،
8072
by fire shooting, strangulation and
choking, or running over by vehicles; use
of sharp tools, etc.
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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

June, 4102
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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.
This current edition in 2014 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, deleting or modifying the term, and adding main topic
with the name “Prisoners and Martyrs”.
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 .
00

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
Organization for Economic Co- operation and Development
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations
The International Telecommunication Union
System of National Accounts
Palestinian Central Bureau of Statistics
United Nations Statistics Division
World Health Organization
Economic Commission classification System for Europe
International Labour Organization
United Nations/ World Tourism Organization
International Monetary Fund
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Abbreviation
OECD
UNESCO
UN
ITU
SNA
PCBS
UNSD
WHO
ECE
ILO
UN/WTO
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

Sampling, Standards and Quality
Terms

01

Economics Terms

01

Geographical and environmental
Terms

41

Sampling
Standards
Quality
National Accounts
Balance of Payments
Foreign Trade
Price indices
Establishments
Transportation
Telecommunications
Tourism
Housing and housing
conditions
Environment
Water
Energy
Land use
Agriculture
Population
Work
Science and
Technology
Living Standards
Education and Culture
Health
Security and justice
Gender
Child
Governance and
democracy
Maps
Administrative
divisions
Central Registers

Population and Social Terms

41

Administrative Portion and Maps
Terms

01

Census and Central Registers Terms

01
07

Subject
Code
0909
0901
0929
0109
0101
0129
0121
0109
0101
0119
2909
2901
2929
2921
2909
2901
2919
2109
2101
2129
2121
2109
2101
2119
2111
2119
2111
0909
0901
0109

Area
Martyrs and Detainees Terms

Area code

Subject Name

21

Census
Martyrs and Detainees

Subject
Code
0101
1909

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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