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 تقديم
 

دأب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه على اعتماد سياسة التوثيق للممارسات الفضلى في عملـه فـي جميـع 
فعلـى سـبيل المثـال تـم إعـداد .  الجوانب، وأخذ جانب التوثيق المهني للنشاطات التي يقوم بها حيزا كبيرا فـي إجـراءات العمـل

في الجهاز، ودليل النشر، ودليل تأهيـل البيانـات الخـام، ودليـل  ة وتنفيذ مسح احصائيدليل المباديء التوجيهية الدراواعتماد 
ـــة ـــر ذلـــ  مـــن ا دل ـــل المصشـــرات ارحصـــائية، وةي ـــاهيم والمصـــطلحات .  التخطـــيط الســـنوي، ودلي ـــق المف ـــة توثي وكانـــت عملي

، 4111ده عليهـا منـذ عـام والمختصرات المستخدمة في الجهاز ضمن النشاطات التي قام الجهـاز بتخصـيج جـزء مـن جهـو 
حيــت تــم فــي ذلــ  العــام إعــداد مســودة أولــى مــن دليــل المصــطلحات المســتخدمة فــي الجهــاز ليــتم اســتخدامها داخليــا  مــن قبــل 

ولكــن ومــع مــرور الوقــت وتــراكم الخبــرة لــدى الجهــاز أصــبح ال بــد مــن إعــداد معجــم معيــاري بالمفــاهيم .  الــدوائر ارحصــائية
فـي العمـل ارحصـائي الرسـمي الفلسـطيني ليـتم تعميمـه وطنيـا  السـتخدامه مـن قبـل جميـع العـاملين والمصطلحات المسـتخدمة 

في مجـال ارحصـاءات الرسـمية، سـواء فـي الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني أو العـاملين فـي الوحـدات ارحصـائية فـي 
 .الوزارات والمصسسات الحكومية ا خرى

 
المســـتخدمة فـــي الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني علـــى قائمـــة كاملـــة بجميـــع  ارحصـــائية يحتـــوي معجـــم المصـــطلحات

تم اسـتخدامها فـي الجهـاز فـي جميـع المجـاالت ارحصـائية، ومـا يـرتبط بهـا مـن مصـطلحات يـالمصطلحات ارحصـائية التـي 
متكـــامال فقـــد تـــم تضـــمين ومـــن أجـــل أن يكـــون الجهـــد .  والخـــرائط والتقســـيمات ارداريـــة والمعـــايير والجـــودة خاصـــة بالعينـــات

 .المصطلحات المستخدمة باللغتين العربية وارنجليزية
 

تأتي أهمية إعداد هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بـين 
يــــا ، ويضــــمن توحيــــد جميــــع دفتــــي كراســــة واحــــدة، ممــــا يجعــــل مــــن الســــهل التعامــــل مــــع هــــذه المصــــطلحات ورقيــــا  أو إلكترون

المصـــطلحات أينمـــا وردت فـــي نشـــرات الجهـــاز،  إضـــافة إلـــى تعميمـــه علـــى الوحـــدات ارحصـــائية فـــي الـــوزارات والمصسســـات 
 . الحكومية ا خرى الستخدام نفس المصطلحات حيثما تطلب ذل 

 
آليـة التعامـل مـع معجـم "عنـوان  تم تصميم المعجم بأسلوب سهل االسـتخدام، وتـم وضـع دليـل تعريفـي لكيفيـة اسـتخدامه تحـت

وضـمن سياسـة العمـل المتبعـة فـي الجهـاز لمواكبـة أحـدت التطـورات التكنولوجيـة، فقـد تـم نشـر المعجـم علـى ".  المصطلحات
 ". http://www.pcbs.gov.ps "الصفحة ارلكترونية للجهاز 

المسـاهمة بإضـافة خطـوة جديـدة نحـو النهـوض بارحصـاءات بشكل مسـتمر إننا نأمل من خالل إصدار هذا المعجم وتحديثه 
 .الرسمية الفلسطينية وفقا  حدت المعايير الدولية والمنسجمة مع أخالقيات الممارسات ارحصائية الجديدة

 

 
 
 

 عال عوض 3102، حزيران
 رئيس الجهاز 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 الفصل األول
 

 مقدمة
 

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

لحات والمفاهيم من قبل جميع العـاملين فـي مجـال بحيت يمكن الوصول إلى هذه المصط.  في نشاطاته ارحصائية المختلفة
 .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، 

حصـاءات، ويعتبـر معجـم المصـطلحات الموحـد عنصـر هـام وأساسـي وكذل  بيانات وافية عن المواضيع التي تصفها هذه ار
ـــق عليهـــا تســـمية  ـــي يطل ـــات مـــن هـــذه المعلومـــات والت ـــإن توحيـــدها أســـوة بالتصـــنيفات (metadata) الوصـــفيةالبيان ـــذل  ف ، ل

ســتوى والمنهجيــات المتبعــة فــي تنفيــذ المســوت والدراســات يعتبــر شــرط مســبق لتوحيــد معــايير إنتــاج الــرقم ارحصــائي ورفــع م
 .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 

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

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

 .متسقة وقابلة لالستخدام ا مثل في عملية إنتاج المصشرات ارحصائية
 

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

قـد تـم التأكـد مـن  للرقم ارحصائي في فلسطين، وعلى صعيد خارجي ثانيا ، حيت أن كافة المصطلحات والمفاهيم الواردة فيـه
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
 
 المعجمتطور 

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

، وقـد تـم تجميـع كافـة المصـطلحات بمسـاعدة ارحصـائيين الـذين يقومـون بإعـداد التقـارير 4111فبراير في العـام /شهر شباط 
وبسـبب دخـول الكثيـر مـن المصـطلحات . فـات بنـاء علـى أسـس علميـة وحسـب مصـدر التعريـفارحصائية، وتم اعتماد التعري

بعد ذل  التاريخ توجب تحـديت المعجـم ليواكـب مـا اسـتجد، وكـذل  تطـوير بعـض التعريفـات حتـى تنسـجم مـع تلـ  المسـتخدمة 
جعـة وتجميـع كافـة المصـطلحات تـم إصـدار الطبعـة الثانيـة مـن المعجـم، حيـت تـم مرا 1003وفـي عـام . دوليا كلما أمكن ذل 

والمفاهيم التي تم استخدامها في الجهاز في الفترة الممتدة بين ارصدارين وقد شار  فـي هـذا العمـل فريـق مكـون مـن مختلـف 
 .الجهازاردارات العامة في 

 

بعـد دراسـة مستفيضـة للمحتـوى والعـودة للمرجعيـات والمعـايير الدوليـة، وقـد  1001صدرت الطبعة الثالثة من هذا المعجم عام 
 1040وفـي عـام ، 1003أضيفت بعض المصطلحات التـي تـم اسـتخدامها فـي الفتـرة ا خيـرة بعـد صـدور الطبعـة الثانيـة عـام 

 مواضـيع جديـدة مثـل تأضـيف 1044لعـام  وفي الطبعة الخامسـة. والمعاييردخلت  ول مرة مواضيع مثل الجودة والمنهجيات 
حيــت أضــيفت المصــطلحات التــي تســتخدم فــي هــذه المجــاالت لتســهل علــى  .الحكــم والديمقراطيــةموضــو  و  ،الطفــل موضــو 

 .المستخدم فهم السياقات وا بعاد المحددة للرقم ارحصائي الرسمي والمعلومات الوصفية الخاصة به
 

تــــم العمــــل علــــى تطــــوير المعجــــم مــــن حيــــت تســــكين المصــــطلحات فــــي موضــــوعات والتعامــــل مــــع  التاليــــة خــــالل الســــنوات
تـم توضـيح  1043وفـي طبعـة عـام  والتأكـد مـن اتسـاقها بـاللغتين وصـحة تعريفهـا،  المصطلحات المكـررة تحـت عـدة مواضـيع
ـــةمصـــادر مصـــدر تعريـــف المصـــطلح مـــن حيـــت  ليـــة بتصـــرف الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء ، أو مصـــادر دو بتفاصـــيلها دولي

 .سنة استخدام المصطلح بتوضيحالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  مصدرهاالفلسطيني، أو مصطلحات 

 
 توحيد المفاهيم

وتمشيا مع التطور المستمر في حقل المعرفة ارحصائية ومواكبة للتوسع ا فقي والرأسي في هذا المجال قام الجهاز المركزي 
حيــت تمــت مراجعــة كافــة مصــطلحات المعجــم وتــم  1041مــن المعجــم عــام  سادســةالصــاء الفلســطيني بإصــدار النســخة لإلح
 .المعايير الدوليةمع كد من اتساقها التأ
 

تقريــر وتوصــيات االجتمــا  الثالــت لفريــق عمــل توحيــد المنهجيــات والمفــاهيم والتصــنيفات المســتخدمة فــي التعــدادات  نضــم
-2007/10/25نالعربيـة خـالل الفتـرة مـ الـدول بجامعـةلسجالت السكانية المنعقد فـي مقـر ا مانـة العامـة والمسوت ا سرية وا

أوصى المجتمعون بضرورة توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات ارحصائية داخليا علـى نطـاق الدولـة نفسـها وكـذل    23
 .المعايير الدولية إحصائياصعيد عربي على طريق الوصول لالنسجام مع  علىتوحيدها 

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

الرقم ارحصائي في فلسطين بضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات ارحصائية في ا راضي الفلسطينية، بهدف 
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م ارحصــائي بجــودة ومصــداقية عاليــة والمرتكــز علــى معــايير موحــدة والــذي يعتبــر أســاس  ي خطــط تنمويــة قائمــة إنتــاج الــرق
 . على مقاربات علمية

 
فــي مبنــى الجهــاز برئاســة دولــة رئــيس الــوزراء  30/40/1000وفــي االجتمــا  الثــامن للمجلــس االستشــاري والــذي عقــد بتــاريخ 

ت التوجه لتوحيـد المفـاهيم والمصـطلحات فـي ا راضـي الفلسـطينية أوصـى سـيادته الدكتور سالم فياض، وكخطوة أخرى عزز 
بضـرورة توحيــد المفـاهيم والمعــايير المتبعـة فــي الجهــاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني وتعميمهــا علـى الجهــات المختلفــة ذات 

 .العالقة بإنتاج واستخدام الرقم ارحصائي في دولة فلسطين
 

بضـرورة تعمـيم وتوحيـد ا دلـة  44/02/1001  والجهـود بصـدور قـرار عـن مجلـس الـوزراء بتـاريختوجـت هـذه المسـاعي  وقـد
علــى توحيــد المصــطلحات والمفــاهيم والتصــنيفات س المجلــوالتصــنيفات ارحصــائية فــي ا راضــي الفلســطينية حيــت صــادق 

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

   .لإلحصاء الفلسطيني المركزيالمصطلحات ارحصائية المستخدمة في الجهاز 
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 االختصاراتقائمة 
 

 :المعجم بعض االختصارات لمصادر المصطلحات وهيورد في 

 اسم المصدر بالعربية اسم المصدر باالنجليزية االختصار

OECD 
Organisation for Economic Co- operation and 

Development 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

منظمة ا مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 (اليونسكو)

UN United Nations   المتحدة ا مم 

ITU The International Telecommunication Union  االتحاد الدولي لالتصاالت 

SNA 93 System of National Accounts 1993  3991 القومية  الحسابات نظام 

PCBS Palestinian Central Bureau of Statistics لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجهاز 

UNSD United Nations Statistics Division شعبة ارحصاء التابعة للمم المتحدة 

WHO World Health Organization    الصحة العالمية منظمة 

ECE 
Economic Commission classification System for 

Europe  
  وروبا االقتصاديةتصنيف اللجنة  نظام

ILO International Labour Organization العمل الدولية منظمة 

UN/WTO United Nations/ World Tourism Organization منظمة السياحة العالمية/ االمم المتحدة 

IMF International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 
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 الفصل الثالث
 

 آلية التعامل مع المعجم
 

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

 

 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال

 4040 المعاينة 01   مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة

 4041 المعايير 
 4010 الجودة

 مصطلحات اقتصادية
 

 4140 الحسابات القومية 03

 4141 ميزان المدفوعات

 4110 التجارة الخارجية

 4111 القياسيةا سعار وا رقام 

 4130 المنشآت

 4131 النقل
 4110 االتصاالت

 مصطلحات جغرافية وبيئية
 

 1040 السياحة 31

 1041 المسكن وظروف السكن

 1010 البيئة

 1011 المياه

 1030 الطاقة

 1031 استعماالت ا راضي
 1010 الزراعة

 مصطلحات سكانية واجتماعية
 

 1140 السكان 33

 1141 العمل

 1110 العلم والتكنولوجيا
 1111 معايير المعيشة

 1130 التعليم والثقافة

 1131 الصحة

 1110 ا من والعدالة

 1111 المرأة والرجل
 1110 الطفل

 1111 الحكم والديمقراطية
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 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال

 مصطلحات التقسيمات اإلدارية والخرائط
 

 3040 الخرائط 21

 3041 إدارية تقسيمات

 التعداد والسجالت المركزية  مصطلحات
 

 3140 السجالت المركزية 23

 3141 التعداد
 

خانـات، تمثـل الخـانتين ا ولـى والثانيـة المجـال والخـانتين الثالثـة والرابعـة مخصصـتان للموضـو   7يتكون رمـز المصـطلح مـن 
، وقــد تــم إعــداد المعجــم بصــورة تســمح بإضــافة للمصــطلحالــرقم المتسلســل  الــى داخــل المجــال، والخانــات الــثالت ا خيــرة تشــير

 .مواضيع جديدة داخل المجال أو مصطلحات جديدة داخل نفس الموضو 
 

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

لإلشـارة إلـى المصـطلح رقـم ( 400)المتسلسـل للمصـطلح حيـت تبـدأ بـالرقم  الرقموالخانات الثالثة من اليمين تشير الى ، (40)
وبالتــالي فــإن مجــرد معرفــة رمــز المصــطلح يعطــي معلومــات عــن مجــال (. أثــر التصــميم)وهــو مصــطلح  فــي الموضــو ( 4)

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

 Glossary of Statistical Terms معجم المصطلحات اإلحصائية
  

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

المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

 Sampling Terms  0101: مز الموضوعر  مصطلحات المعاينة

 أثر التصميم 4040400 المعاينة 40

(DEFF) 

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

 .البسيطة لنفس حجم العينة 

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. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey 

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 

هــو تحيــز فــي القــيم االحصــائية الــذي يحــدت عنــدما  Coverage Error أخطاء الشمول  4040401 المعاينة 40
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

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

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

 بشكل خاطئ 

Coverage error is a bias in a 

statistic that occurs when the 

target population does not 

coincide with the population 

actually sampled. The source of 

the coverage error may be an 

inadequate sampling frame or 

flaws in the implementation of the 

data collection. Coverage error 

results because of undercoverage 

and overcoverage. 

Undercoverage occurs when 

members of the target population 

are excluded. Overcoverage occurs 

when units are included 

erroneously. The net coverage 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey 

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

االطــار يتضــمن قائمــة بكــل الوحــدات المعروفــة فــي  Sampling Frame المعاينة إطار 4040402 المعاينة 40
المجتمع في حالة المسح بالعينة يمثل االطار قائمـة 

 .بكل مجتمع الهدف والذي سيتم سحب عينة منه 

The frame consists of a list of all 

the known units in the 

universe,.For a sample survey, the 

frame represents a list of the target 

population from which the sample 

is selected. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 

 اعادة المقابلة 4040403 المعاينة 40
 

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

 .استيفاء نفس االستمارة او جزء منها 

A reinterview occurs when an 

original respondent is recontacted 

by someone from a survey 

organization usually not the 

original interviewer and some or 

all of the original questions are 

asked again. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 
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Methods- 

Paul J. Lavrakas, 
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البيانات الوصفية  4040404 المعاينة 40
لعملية جمع 

 (الباراداتا )البيانات

Paradata  الباراداتــا تحتــوي علـــى معلومــات حـــول عمليــة جمـــع
عـــدد مـــرات ،فتـــرة المســـح )البيانـــات االساســـية مثـــل 
 ...........(.،الرجو  لوحدة المعاينة 

Paradata, contains information 

about the primary data collection 

process (e.g., survey duration 

,number of call backs). 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 
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Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

تقدير التحيز او تحيز المعاينة هو الفرق بين القيمة  Estimation Bias التحيز 4040405 المعاينة 40
 .المتوقعة للتقدير والقيمة الحقيقية للمجتمع 

Estimation bias, or sampling bias, 

is the difference between the 

expected value, or mean of the 

sampling distribution, of an 

estimator and the true value of the 

population parameter.   

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

تصميم العينة هو االطار للعمـل او خارطـة الطريـق  Sample Design العينة تصميم 4040402 المعاينة 40
 . والتي يقوم عليها اساس اختيار عينة المسح

A sample design is the framework, 

or road map, that serves as the 

basis for the selection of a survey 

sample 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –
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التبـــاين هـــو عبـــارة عـــن التشـــتت بـــين مجموعـــة مـــن  Variance Estimation تقدير التباين 4040403 المعاينة 40
 .المشاهدات

Variance refers to the degree of 

variability (dispersion) among a 

collection of observations.  
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Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

توزيـــــع العينـــــة علـــــى طبقـــــات مصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Optimum Allocation ا مثل التوزيع 4040400 المعاينة 40
  .وتباينها والتكلفةالتصميم حسب حجم الطبقة  

 It refers to the distribution of the 

sample across strata by strata size,  

variance and cost. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

العينـــــة علـــــى طبقـــــات  توزيـــــعمصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Equal Allocation المتساوي التوزيع 4040401 المعاينة 40
 .التصميم بالتساوي

It refers to the distribution of  the 

sample across strata equality. 
 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

المتناسب مع  التوزيع 4040440 المعاينة 40
 الحجم

Proportional 

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

It refers to the distribution of the 

sample across strata by percentage 

of strata size in population. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

، ويسـتخدم تقـدير المصشـر لتبـاينالجذر التربيعـي  هو Standard Error المعياري الخطأ 4040444 المعاينة 40
كمقيــاس الخــتالف التقــديرات مــن خــالل العينــة عــن 

 .قيمة التقدير

It refers to a measure of the extent 

to which estimates from various 

samples differ from the expected 

value, and it is computed as the 

square root of the variance. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

بين قيمـة الخطـأ المعيـاري وقيمـة التقـدير  النسبةي ه Relative Error النسبي الخطأ 4040441 المعاينة 40
 .هنفس

It refers to the ratio between the 

standard error and the estimate 

value from the data. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 It refers to the margin of error .تقدير المصشر أثناءالمسموت به  لخطأهو ا Margin of  Error الهامشي الخطأ 4040443 المعاينة 40

when estimating the indicator. 
 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

العينة بعض العناصر ةير خطأ ناتب عن تضمين  Over-Coverage زيادة الشمول 4040441 المعاينة 40
الموجودة على أرض الواقع، وتنشأ حالة زيادة 
الشمول من وجود عناصر ال تنتمي للمجتمع 
الهدف ضمن ارطار ومن وحدات تنتمي لهذا 

 .المجتمع ولكنها تظهر أكثر من مرة في ارطار

Error due to the inclusion in the 

sample of elements that do not 

belong there, Over-coverage arises 

from the presence in the frame of 

units not belonging to the target 

population and of units belonging 

to the target population that appear 

in the frame more than once. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

يشــــير مصــــطلح التغطيـــــة أو الشــــمول إلــــى وصـــــف  Coverage (التغطية)الشمول  4040441 المعاينة 40
ا بعاد الرئيسية لعملية ترسيم ارحصاءات المنتجة، 
مثل القطا  الجغرافي، والمصسساتي، قطا  ارنتاج، 
القطـا  االقتصــادي، الصــناعي، المهــن، المعــامالت 
وةيرهــا، كمــا يشــير لإلســتثناءات وارســتبعادات ذات 
الصــــلة، مصــــطلح الشــــمول يصــــف مجــــال البيانــــات 

 .المجمعة وليس خصائج المسح ارحصائي

The term "coverage" encompasses 

the descriptions of key dimensions 

delimiting the statistics produced, 

e.g. geographical, institutional, 

product, economic sector, 

industry, occupation, transaction, 

etc., as well as relevant exceptions 

and exclusions. The term 

Coverage describes the scope of 

the data compiled, rather than the 

characteristics of the survey. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، صفيةالبيانات الو 

8009 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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 عبء االستجابة 4040442 المعاينة 40
 

Respondent Burden  

 
التـــي يلمـــس منهـــا المســـتجيب الصـــعوبة  هـــو الدرجـــة

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

 .على المستجيب 

The degree to which a survey 

respondent perceives from  

participation in a survey research 

project as difficult, time 

consuming, or emotionally 

stressful is known as respondent 

burden. 

. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

يـــتم  ارحصـــائيمـــن المجتمـــع  جزئيـــة مجموعـــةهـــي  Sample العينة 4040443 المعاينة 40
 .اختيارها حسب معايير معينة

It is a subset from the statistical 

population to be selected by 

certain criteria. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

باحتمال   العينة 4040440 المعاينة 40
 متناسب مع الحجم

Sampling with 

probability 

proportional to size 

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

It is  the sample that has  

probability of selection for each 

unit  proportional to the size of the 

unit. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

عينة تصمم باختيار وحدات من المجتمع بعد  Stratified Sample العينة الطبقية 4040441 المعاينة 40
مجموعات بحيت تكون كل مجموعة تقسيمه إلى 

 .متجانسة وتسمى طبقة

Divide the frame into groups, 

where each group is homogenous,  

the group called stratum.  

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

العينة العشوائية  4040410 المعاينة 40
 البسيطة

Simple Random 

Sample 
هي طريقة الختيار وحدات من المجتمع بحيت 

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

from the population units  N  and 

each unit has equal chance of 

being drawn. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

مصطلح يشير إلى اختيار مجاميع من المجتمع  Cluster Sample العينة العنقودية 4040414 المعاينة 40
يحتوي كل منها على عدد من المفردات تكون فيها 
مجموعة المفردات عنقودا، ومفردات العنقود قد ال 

 .تكون متجانسة داخل الطبقة

It is a concept refers to the 

selection of subgroup from the 

total population, so that each of 

them contains a number of units 

and give a cluster, the units of the 

cluster not homogenous inside the 

strata . 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 العينة المثبتة  4040412 المعاينة 40
 

Panel Sample  العينة الثابتة للمسح هي العينة التي يتم استخدام
تسمى )وحداتها او المستجيبين فيها لمرتان او اكثر 

 (.كل دورة موجة 

A panel refers to a survey sample 

in which the same units or 

respondents are surveyed or 

interviewed on two or more 

occasions (waves). Panels can give 

information about trends . 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 

 أنوا تحتوي على اكثر من نو  من  التي العينةهي  Complex Sample المركبة العينة 4040413 المعاينة 40
 .العينات

It refers to the sample which is 

selected using two or more types 

of samples. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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 Area Probability العينة المساحية 4040414 المعاينة 40

Sample  
العينة االحتمالية المساحية هي التي يتم فيها سحب 

 . عينة مناطق جغرافية معروفة االحتماالت

An area probability sample is one 

in which geographic areas are 

sampled with known probability. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 العينة المنتظمة 4040415 المعاينة 40
 

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

 .وحدات اطار المعاينة 

Systematic sampling is a random 

method of sampling that applies a 

constant interval to choosing a 

sample of elements from the 

sampling frame. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 Self-Weighting العينة الموزونة ذاتيا 4040416 المعاينة 40

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

 .طبقة بطريقة عشوائية بسيطة أو منتظمة

The sample allocation is 

proportional allocation on strata 

and the selection of sample is 

simple or systematic random 

sample in each stratum. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 Non-Probability العينة ةير االحتمالية 1010127 المعاينة 40

Sample 
هـــي العينـــة التـــي يكـــون اختيـــار وحـــداتها قـــائم علـــى 

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

 .خبرات سابقة أو على حكم الباحت

A sample in which the selection of 

units is based on factors other than 

random chance, e.g. convenience, 

prior experience or the judgment 

of a researcher. 

وستات، تقييم الجودة في يور 
المصطلحات، : مجال ارحصاء

مجموعة عمل، لوكسمبورغ 
8001 

Eurostat, 

"Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary", Working 

Group, 

Luxembourg, 

October 2003 

االرتباط  معامل 4040418 المعاينة 40
 الداخلي

Interclass Correlation 

Coefficient 
     وحـدات مجتمـع الدراسـة فـي تجـانسمـدى  قيـاسهو 

 .العناقيد
It refers to the measure of 

homogeneity of study population 

units within clusters. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

فشــــل ارطــــار فــــي شــــمول الوحــــدات الالزمــــة، ممــــا  Under-Coverage نقج الشمول 4040419 المعاينة 40
 .يصدي لعدم توفر المعلومات حول هذه الوحدات

Failure to include required units in 

the frame, which results in .The 

absence of information for those 

units. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

التـــي تخضـــع لعمليـــة اختيـــار مـــن كافـــة  الوحـــدة هـــي Sampling Unit المعاينة وحدة 4040430 المعاينة 40
 .وحدات المجتمع

It is the units making up the 

sampling frame for the first stage 

of a multistage sample. 

 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 It refers to the reciprocal of the .العنصر في العينة اختياراحتمال  مقلوبهو  Weight الوزن 4040431 المعاينة 40

probability of selection. 
 -المعاينة  أساليب كتاب
 3911ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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  Standards Terms 0103: رمز الموضوع المعاييرمصطلحات 

 -بيانات إحصائية يتم جمعها حول وحدة مفردة Statistical Microdata البيانات الجزئية 4041400 المعايير 40
 .وحدة إحصائية

An observation data collected on 

an individual object - statistical 

unit. 

OECD ، معجم المصطلحات
 2007، ارحصائية

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

البيانـــات وةيرهـــا مـــن الوثـــائق التـــي تصـــف ا شـــياء  Metadata البيانات الوصفية 4041404 المعايير 40
 .بطريقة رسمية

Data and other documentation that 

describes objects in a formalized 

way. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

البيانات الوصفية  4041401 المعايير 40
 ارحصائية

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

data. 
OECD معجم المصطلحات ،

 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

بيانات إحصائية يتم الحصول عليها عن طريق  Statistical Macrodata بيانات كلية 4041403 المعايير 40
التجميع الهادف للبيانات ارحصائية الجزئية باتبا  

 .منهجية إحصائية محددة

An observation data gained by a 

purposeful aggregation of 

statistical microdata conforming to 

statistical methodology. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

عملية تحويـل المعلومـات النصـية الخاصـة بمشـاهدة  Coding الترميز 4041401 المعايير 40
لهـــذه ( القيمـــة)الصـــحيحة  مـــا إلـــى رمـــز يحـــدد الفئـــة

 المشاهدة

Refers to the transformation of a 

textual information about an 

observation into a code which 

identifies the correct category 

(value) for that observation 

معجم ا مم المتحدة، 
 8000، مصطلحات التصنيفات

UN Glossary of 

Classification Terms, 

2000 

 

تســــــــــمية منتظمــــــــــة للشــــــــــياء أو نظــــــــــام أســــــــــماء أو  Nomenclature التسميات 4041401 المعايير 40
مصــــــطلحات للشــــــياء، فــــــي التصــــــنيف التســــــميات 

 .تتعامل مع تسميات منتظمة للفئات أو العناصر

A systematic naming of things or a 

system of names or terms for 

things.In classification, 

nomenclature involves a systemic 

naming of categories or items. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

تصنيف االستهال   4041402 المعايير 10
 الفردي حسب الغرض

classification of 

individual 

consumption by 

purpose  
)COICOP( 

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

 .من جهة أخرى

It is a classification used to 

identify the objectives of both 

individual consumption 

expenditure and actual individual 

consumption. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

التصنيف الصناعي  4041403 المعايير 40
المعياري الدولي لكافة 
 ا نشطة االقتصادية

International Standard 

Industrial 

Classification 

(ISIC) 

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

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

 .اقوم بهت

Is the United Nations International 

Standard Industrial Classification of 

All Economic Activities. This 

classification is the international 

standard for the classification of 

productive economic activities. The 

main purpose is to provide a 

standard set of economic activities 

so that entities can be classified 

according to the activity they carry 

out. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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التصنيف المعياري  4041400 المعايير 40
 الدولي للمهن

International Standard 

Classification of 

Occupations (ISCO) 

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

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

ون مجموعــــــــات رئيســــــــية منفصــــــــلة لكبــــــــار المشــــــــرع
 .والمسصولون والمدراء وللقوات المسلحة

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”   

OECDالمصطلحات  ، معجم
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

التصنيف المعياري  4041401 المعايير 40
 العالمي للتعليم

Classification of 

Education (ISCED) 
يســـتخدم هــــذا التصــــنيف لتعريــــف مســــتويات وحقــــول 

 .التعليم
The International Standard 

Classification of Education 

(ISCED-97) is used to define the 

levels and fields of education. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

مجموعة من المشاهدات المنفصلة، الشـاملة تسـتبعد  Classifications التصنيفات 4041440 المعايير 40
المشـاهدات ا خـرى والتـي قـد تـرتبط بواحـد كل منها 

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

A set of discrete, exhaustive and 

mutually exclusive observations, 

which can be assigned to one or 

more variables to be measured in 

the collation and/or presentation of 

data. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

التابعة  المشاهدات كافةعلى  تنفذدراسة استقصائية  Census التعداد 4041444 المعايير 40
 .مجال محددلمجموعة سكانية معينة أو 

A survey conducted on the full set 

of observation objects belonging 

to a given population or universe. 

مصطلحات االمم المتحدة،  
البيانات الوصفية ارحصائي، 

 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

 Administrative السجالت اردارية 4041441 المعايير 40

Records 
المجمعة من خالل مصدر خارجي عن البيانات 

 .المصسسات ارحصائية

The data collected  by sources 

external to statistical offices. 
مصطلحات االمم المتحدة،  

البيانات الوصفية ارحصائي، 
 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

السلسـلة الزمنيــة مجموعــة مـن المشــاهدات المنتظمــة  Time Series السالسل الزمنية 4041443 المعايير 40
حســب فتــرات زمنيــة متعاقبــة لخصــائج كميــة حــول 
ظـــاهرة مفـــردة أو مجموعـــة ظـــواهر، ةالبـــا مـــا تكـــون 

 .هذه الفترات الزمنية متباعدة بشكل متساوي

A time series is a set of regular 

time-ordered observations of a 

quantitative characteristic of an 

individual or collective 

phenomenon taken at successive, 

in most cases equidistant, periods / 

points of time. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

هـــو عنصـــر مـــن البيانـــات ارحصـــائية يمثـــل بيانـــات  Statistical Indicator ارحصائي المصشر 4041444 المعايير 40
إحصــــــــائية فــــــــي وقــــــــت وزمــــــــان محــــــــددين إضــــــــافة 

 .لخصائج أخرى

A data element that represents 

statistical data for a specified time, 

place, and other characteristics. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

معينة  مشاهداتحول خصائج مجموعة  قالتحق Survey المسح ارحصائي  4041441 المعايير 40
هذه  مجتمع عن طريق جمع البيانات من عينة من

تقدير خصائصها من خالل بوذل   المشاهدات
 .حصائيةار اتمنهجيلل المنهجيستخدام اال

An investigation about the 

characteristics of a given 

observations by means of 

collecting data from a sample of 

that society of observations and 

estimating their characteristics 

through the systematic use of 

statistical methodology. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

 A word or phrase used to .مفهومل محددة كلمة أو عبارة تستخدم لتسمية Term مصطلح 4041442 المعايير 40

designate a concept. 
مصطلحات االمم المتحدة،  

البيانات الوصفية ارحصائي، 
 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

المعايير ارحصائية  4041443 المعايير 40
 الدولية

International 

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

التــي تعمــل مــع وضــعت مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
 .المصسسات الوطنية

The comprehensive set of 

international statistical guidelines 

and recommendations that have 

been developed by international 

organizations working with 

national agencies. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

المعيار الخاج لنشر  4041440 المعايير 40
 البيانات

Special Data 

Dissemination 

Standard, SDDS 

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

االقتصــــادية  ارحصــــائية تــــوفير البيانــــات كيفيــــة فــــي
وافتـــــتح التســـــجيل فـــــي المعيـــــار . والماليـــــة للجمهـــــور
 .4112 لالخاج في أبري

Standard for data dissemination 

established by the International 

Monetary Fund to guide members 

that have, or that might seek, 

access to international capital 

markets in the provision of their 

economic and financial data to the 

public. Subscription to the SDDS 

was opened in April 1996. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

المعيار العام لنشر  4041441 المعايير 40
 البيانات

General Data 

Dissemination 

System, GDDS 

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

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

 .االقتصاد الكلي

A structured process through 

which member countries of the 

International Monetary Fund 

commit voluntarily to improving 

the quality of the data produced 

and disseminated by their 

statistical systems over the long 

run to meet the needs of 

macroeconomic analysis. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

يعتبـــر المفهـــوم وحـــدة مـــن المعرفـــة تنشـــأ مـــن خـــالل  Concept المفهوم 4041410 المعايير 40
 .مجموعة فريدة من الخصائج

A concept is a unit of knowledge 

created by a unique combination 

of characteristics. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

إحصـــائيا تعتبـــر . هـــي طريقـــة منظمـــة لحـــل مشـــكلة Methodology المنهجية 4041414 المعايير  40
 مجموعــة مــن طــرق البحــت والتقنيــات المطبقــة علــى

 .مجال معين من الدراسة

It is a structured approach to solve 

a problem. Statistically: It is a set 

of research methods and 

techniques applied to a particular 

field of study. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

  Quality Terms 0131: رمز الموضوع مصطلحات الجودة

تـــــالصم ارحصـــــاءات المتجمعـــــة بمنهجيـــــات مختلفـــــة  Coherence (للبيانات)ارتساق  4010400 الجودة 40
 .و ةراض متعددة فيما بينها

Adequacy of statistics to be 

combined in different ways and 

for various uses. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

ا نظمـــة وأطـــر العمـــل المســـتخدمة داخـــل المصسســـة  Quality Management إدارة الجودة 4010404 الجودة 40
 .ردارة جودة المنتجات ارحصائية والعمليات فيها

Systems and frameworks in place 

within an organization to manage 

the quality of statistical products 

and processes. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

.مدى توفر جميع ارحصاءات الالزمة Completeness كتمالار 4010401 الجودة 10  The extent to which all statistics 

that are needed are available. 
 يوروستات، 

مجال  في تقييم الجودة 
. المصطلحات: ارحصاء

 8001 .لوكسمبورغ

Eurostat,  

Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary.  

Luxembourg 2003 

إمكانية الوصول  4010403 الجودة 40
 والوضوت

Accessibility and 

Clarity 

 

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

 
بيئة المعلومات المتعلقة بالبيانات، من : الوضوت

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

.ت حول جودة هذه البياناتتوفر المعلوما  
 
 
 

Accessibility: The ease and 

conditions under which statistical 

information can be obtained. 

 

Clarity: The data’s information 

environment whether data are 

accompanied with appropriate 

metadata, illustrations such as 

graphs and maps, whether 

information on their quality also 

available. 

مصطلحات ا مم المتحدة،  -
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 
 

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

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8001 

- UN, Metadata 

Common 

Vocabulary. 2009.   

 
- Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

 Something sought or aimed for .ةبالجود عالقةشيء مبتغى أو نهدف لتحقيقه ذو  Quality Objective أهداف الجودة 4010401 الجودة 40

related to quality. 
م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 

آيزو  :مفرداتو أساسيات 
 .سويسرا. 9000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

الســـــتعراض ومراجعـــــة  المتبعـــــة ا ســـــاليب الرئيســـــية Verification التثبت من البيانات  4010401 الجودة 40
، أو التحقــق مــن دقــة البيانــات  لبيانــات ارحصــائيةا

 .المنشورة

Principal methods to review, audit, 

or verify the accuracy of the 

disseminated data. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، الوصفيةالبيانات 

8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

ركز على زيادة القدرة على يجزء من إدارة الجودة  Quality Improvement تحسين الجودة 4010402 الجودة 40
.متطلبات الجودة تحقيق  

Part of quality management focused 

on increasing the ability to fulfill 

quality requirements. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 9000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

 Quality Planning تخطيط الجودة 4010403 الجودة 40

 
إدارة الجودة يركز على وضع عبارة عن جزء من 

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

Part of quality management focused 

on setting quality objectives and 

specifying necessary operational 

processes and related resources to 

fulfill the quality objectives. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 9000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

مصــطلح يشــير إلــى التقيــيم الشــامل لجــودة البيانــات  Quality Assessment تقييم الجودة 4010400 الجودة 40
ارحصــــــــائية والمعتمـــــــــد علــــــــى مرجعيـــــــــات الجـــــــــودة 

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

 .كمي

A concept refers to the overall 

assessment of data quality, based 

on standard quality criteria. This 

may include the result of a scoring 

or grading process for quality. 

Scoring may be quantitative or 

qualitative. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

 Quality توثيق الجودة 4010401 الجودة 40

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

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

 .االتساق، واالكتمال

A concept refers to documentation 

on methods and standards for 

assessing data quality, based on 

standard quality criteria such as 

relevance, accuracy and reliability, 

timeliness and punctuality, 

accessibility and clarity, 

comparability, coherence, and 

completeness. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

ــــــع ا نشــــــطة المنتظمــــــة  Quality Assurance توكيد الجودة 4010440 الجودة 40 مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى جمي
لهــا المطبقـــة والتــي يمكـــن تنفيــذها لتـــوفير والمخطــط 

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

 .لدعم وصيانة فعالية التخطيط

A concept refers to all the planned 

and systematic activities 

implemented that can be 

demonstrated to provide 

confidence that the processes will 

fulfill the requirements for the 

statistical output. This includes the 

design of programmes for quality 

management, the description of 

planning process, scheduling of 

work, frequency of plan updates, 

and other organizational 

arrangements to support and 

maintain planning function. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

درجـــــة اســـــتيفاء مجموعـــــة مـــــن الخـــــواج المتالزمـــــة  Quality الجودة 4010444 الجودة 40
 .لمتطلبات محددة

Degree to which a set of inherent 

characteristics fulfils 

requirements. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 9000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

الصـلة : هـي( العناصر)تقاس بمجموعة من ا بعاد  Data Quality جودة البيانات 4010441 الجودة 10
إمكانيـة الوصـول ، الوقتيـة واالنتظـام، الدقة، بالمواقع
 .واالكتمال، االتساق، القابلية للمقارنة، والوضوت

Measured by a set of dimensions 

(elements): relevance, accuracy, 

timeliness and punctuality, 

accessibility and clarity, 

comparability, coherence, and 

completeness. 

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

 .بورغلوكسم .مجال ارحصاء
8001 

Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

الحســـابات أو التقــــديرات مــــن ( مطابقــــة)مـــدى قــــرب  Accuracy الدقة 4010443 الجودة 40
 .قياسهاالقيم الفعلية التي قصدت ارحصاءات 

Closeness of computations or 

estimates to the exact or true 

values that the statistics were 

intended to measure. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

واتجاه معين لمصسسة مـا يتعلـق  ة عن نية عامةعبار  Quality Policy سياسة الجودة 4010441 الجودة 40
  .بالجودة ويتم تقديمه رسميا من قبل اردارة العليا

Overall intentions and direction of an 

organization related to quality as 

formally expressed by top 

management. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

.سويسرا. 9000/8002  

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

مــــــدى تلبيــــــة ارحصــــــاءات لحاجــــــات المســــــتخدمين  Relevance الصلة بالواقع 4010441 الجودة 40
 الحالية والمحتملة مستقبال

The extent to which statistics meet 

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

 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

مــــــدى إمكانيــــــة تفســــــير الفــــــروق بــــــين ارحصــــــاءات  Comparability القابلية للمقارنة 4010442 الجودة 40
 .الحقيقية للخصائج ارحصائيةبالفروق بين القيم 

The extent to which differences 

between statistics can be attributed 

to differences between the true 

values of the statistical 

characteristics. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

معلومــــة مركبــــة عــــن الجــــودة ذات بعــــد واحــــد، مــــن  Quality Index مصشر الجودة 1020117 الجودة 40
الممكــــــن احتســــــابها عــــــن طريــــــق الوســــــط المــــــوزون 

 .لكافة مصشرات الجودة المتوفرة( المرجح)

A one-dimension compound 

information on quality, possibly 

calculated as a weighted mean of 

all available quality indicators. 

 يوروستات، 
مجال  في تقييم الجودة 

. المصطلحات: ارحصاء
 8001 .لوكسمبورغ

Eurostat,  

Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary.  

Luxembourg 2003 

الجودة يركز على تحقيق متطلبات  جزء من إدارة Quality Control مراقبة الجودة 4010440 الجودة 40
.الجودة   

Part of quality management  focused 

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

آيزو  :مفرداتو أساسيات 
.سويسرا. 9000/8002  

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

القيم ا ولية المتوقعـة مـن القـيم ( مطابقة)مدى قرب  Reliability الموثوقية 4010441 الجودة 40
 .المتوقعة الالحقة

Closeness of the initial estimated 

value to the subsequent estimated 

value. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

نزاهة المصسسة  4010410 الجودة 40
 ارحصائية

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

 .في المنتب ارحصائي

Values and related practices that 

maintain confidence in the eyes of 

users in the agency producing 

statistics and ultimately in the 

statistical product. 

مصطلحات ا مم المتحدة، 
 الشائعة، البيانات الوصفية
8009 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

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

 Timeliness and الوقتية واالنتظام 1020121 الجودة 40

Punctuality 
طول الوقت بين تاريخ إتاحة البيانات : الوقتية

للمستخدم ووقو  الحدت أو الظاهرة التي تصفها 
 .هذه البيانات

 
الفترة الفاصلة بين تاريخ إصدار البيانات : االنتظام
 .البيانات تسليمفيه يجب  الفعلي الذيوالتاريخ 

Timeliness: Length of time 

between data availability and the 

event or phenomenon they 

describe. 

 

Punctuality:  The time lag between 

the release date of data and the target 

date when it should have been 

delivered. 

مصطلحات ا مم المتحدة،  -
 الشائعة، ت الوصفيةالبيانا

8009 
 

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

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8001 

- UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

 

- Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 
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3.6 Economics Terms 3.. مصطلحات اقتصادية 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

  National Accounts Terms 0301: رمز الموضوع                                  مصطلحات الحسابات القومية

القومية الحسابات 41  الحكومية اردارة 4140400 

 للصحة العامة
General government 

administration of 

health 

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

دارة وتنســــيق ومراقبــــة الصــــحة العامــــة والسياســــات والخطــــط والبــــرامب  واا
 .والموازنات

The General government administration 

of health  comprises a variety of activities 

of government health administration that 

cannot be assigned to health care services: 

Activities include  formulation, 

administration, coordination and 

monitoring of overall health policies, 

plans, programs and budgets. 

OECD  ، 
حسابات نظام ال
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 اردارة الحكومية  4140404 
 للنشطة الصحية

 

Government 

administration of 

health 

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

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

 .الحكومية

This item comprises government 

administration (excluding social security) 

primarily engaged in the formulation and 

administration of government policy in 

health and in the setting and enforcement 

of standards for medical and paramedical 

personnel, hospitals, clinics, etc. including 

the regulation and licensing of providers 

of health services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الخدمات إدارة 4140401 

 والمتعلقة الصحية

 النقدية بالمنافع

Administration and 

provision of health-

related cash-benefits 

اردارة الصـــحية وتقـــديم الخـــدمات الجماعيـــة، وتـــوفير ارعانـــات النقديـــة 
المتعلقــة بهــا بــرامب الحمايــة االجتماعيــة فــي شــكل التحــويالت المقدمــة 

 .للفراد وا سر المعيشية

This item comprises the administration 

and provision of health-related cash 

benefits by social protection programs in 

the form of transfers provided to 

individuals and households. Included are 

collective services such as the 

administration and regulation of these 

programs. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الصحية اردارة 1540403 

 الصحي والتأمين
Health administration 

and health insurance 
 شــــركات المقدمــــة مــــن قبــــل اردارة الصــــحية والتــــأمين الصــــحيأنشــــطة 

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

 .المطالبات المالية مقابل الخدمات الطبية

Health administration and health 

insurance are activities of private insurers 

as well as central and local government. 

Included are the planning, management, 

regulation, and collection of funds and 

handling of claims of the delivery 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الصحية اردارة 1540401 

 الصحي والتأمين

 الخاج

Health administration 

and private health 

insurance 
العامة، بارضافة لبرامب  االجتماعيةاردارة الصحية للتأمينات الصحية 

 .التأمين الصحي الخاصة
Health administration and private health 

insurance comprise health administration 

of social health insurance as well as 

private health insurance. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 41  العامة اردارة 1540401 

 والتأمين للصحة
General health 

administration and 

insurance 

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

 .الصحية، والتأمين الصحي

This item comprises establishments 

primarily engaged in the regulation of 

activities of agencies that provide health 

care, overall administration of health 

policy, and health insurance. 

OECD  ، 
لحسابات نظام ا

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  وتوفير إدارة 1510106 

 الخدمات

 والعينية االجتماعية

 الذين لمساعدة

 من يعانون

 ا مراض

 وارعاقات

Administration and 

provision of in-kind 

social services to assist 

persons living with 

disease and 

impairment 

المقدمــــة ( الخــــدمات ةيــــر الطبيــــة) أنــــوا  الخــــدمات االجتماعيــــة وهــــي
للشخاج الذين يعانون مـن مشـاكل صـحية وظيفيـة أو العاهـات حيـت 

 .الهدف ا ساسي هو إعادة التأهيل االجتماعي والمهني أو االندماج

This item comprises in-kind (non-

medical) social services provided to 

persons with health problems and 

functional limitations or impairments 

where the primary goal is the social and 

vocational rehabilitation or integration. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 هــــــو الـــــــذي يعـــــــرف  بتحميــــــل كـــــــل فتـــــــرة ماليــــــة بجميـــــــع المصـــــــروفات  Accrual basis االستحقاق أساس 1540403 
والمصـــروفات التـــي تخصـــها ســـواء دفعـــت أم لـــم تـــدفع، وكـــذل  حصـــر 
جميع اريرادات التي اكتسبت واعتبرت لنفس الفترة سواء قبضت أم  لم 

 .تقبض

The accrual accounting records flows at 

the time economic value is created, 

transformed, exchanged, transferred or 

extinguished.  This means that the flows 

which imply a change of ownership are 

entered when ownership passes, services 

are recorded when provided, output at the 

time products are created and intermediate 

consumption when materials and supplies 

are being used. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 النهائي االستهال  1540400   Final Consumption ـــــذي  االســـــتهال و هـــــ ـــــل  ال والحكومـــــة،  المعيشـــــية، ا ســـــريـــــتم مـــــن قب
المعنــــى ال يعتبــــر اســــتهال   وبهــــذا.  والمصسســــات ةيــــر الهادفــــة للــــربح

المنتجـات التـي تسـتخدم فـي العمليـة  تعتبرالمنشآت استهالكا  نهائيا ، إذ 
 .ارنتاجية بمثابة استهال  وسيط

It is the consumption of households, 

government, and non-profit institutions. 

Therefore, the establishments’ 

consumption is not considered final 

consumption since products used in the 

production process are considered as 

intermediate consumption. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  النهائي االستهال  1540401 
 المعيشية للسر

Households’ final 

consumption  االســتهالكية الفرديـة التـي تحصــل السـلع والخـدمات  يقـاس بقيمـة جميــع
المســـاكن الـــذي  إنشـــاءباســـتثناء ارنفـــاق علـــى  عليهـــا االســـر المعيشـــية،

 أمــــا.  لحســـاب المـــالكين إجمــــالييعتبـــر بمثابـــة تكــــوين رأســـمالي ثابـــت 
 .  المعيشية ا سرالمساكن فيصنف كاستهال  نهائي منفق من  إيجار

It is the expenditure on all goods and 

services excluding expenditure on 

building and construction, which are 

considered gross fixed capital formation 

for the property owners. Renting 

accommodation is classified as final 

consumption spent by households. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41  النهائي االستهال  1540440 

 للحكومة

 ال التي والمصسسات
 للربح تهدف

Government and non-

profit institutions 

consumption 
:  فئتــــين إلــــىلهــــذين القطــــاعين  علــــى االســــتهال  ارنفــــاقيمكــــن تقســــيم 

الـذي يفيـد  ارنفـاقمـن ذلـ   ا ولويتـألف .  فردي وآخـر جمـاعي إنفاق
الجمـاعي فلـه صـبغة  ارنفـاق ، أماالخدمات الطبية:  ، مثال ذل ا فراد

العام الذي يعتبر  وا منالحكومة على الدفا   إنفاق:  عامة، مثال ذل 
 . ضمن هذه الفئة

Expenditure of the two sectors can be 

divided into two types: individual and 

collective. The first includes spending that 

benefits individuals on medical services, 

for instance. Collective expenditure has a 

public nature such as the government’s 

spending on defense and security. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 الوسيط االستهال  1540444   Intermediate 

Consumption 
 العمليةالمستهلكة أو المتلفة أو المحولة في  أوالمستخدمة   المدخالت 

. محــددة بشــكل مشــابه لإلنتــاج زمنيــةيقــاس خــالل فتــرة  وهــو.  ارنتاجيــة
قيمــة إجمــالي  وتكــونويــتم تقيــيم االســتهال  الوســيط بأســعار المشــترين، 

ســـواء  نفســـهامســـتوى االقتصـــاد الكلـــي هـــي  علـــى  الوســـيطاالســـتهال  
علــــى المســــتوى  أمــــا.  حســــبت بأســــعار المشــــترين أو أســــعار المنتجــــين

 .التقييمينفرق بين التفصيلي فهنا  

It is the  goods and services consumed as 

inputs, used up or transformed during the 

production process. It is measured during 

a specific period in time in a way similar 

to measuring production. Intermediate 

consumption is estimated by purchase 

price, The value of the gross intermediate 

consumption on the level of the total 

economy is the same whether calculated 

by purchase or producers’ price. However, 

on the detailed level, the two evaluations 

vary. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 السوق أسعار 1510112   Market Prices السوق سعر المنتب مضافا  إليه ضريبة القيمة المضافة سعر يمثل . Market prices represent the producers’ 

price plus VAT. 
 نظاماالمم المتحدة،  

 القومية الحسابات
3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  ا صول 1510113 
ا صول )

 (الثابتة

Assets  

(Fixed assets) 
كا عمـــــال الفنيـــــة والبـــــرامب )ملموســـــة أو ةيـــــر ملموســـــة  أصـــــول هـــــي

لعمليــــات إنتاجيــــة، وهــــي تســــتعمل  كمخرجــــاتوالتــــي جــــاءت ( الجــــاهزة
لفتــرات تزيــد عــن  أخــرىبصــورة متكــررة أو مســتمرة فــي عمليــات إنتاجيــة 

 .عام واحد

It is tangible or intangible (computer 

software ,artistic original) that comes as 

an output of the production process .It is 

used frequently or continuously in other 

production process for more than one year 

period. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 على  ارعانات 1510114 
 ارنتاج

Subsidies on 

Production 
ـــــــل للمنتجـــــــين أو  هـــــــي ـــــــدمها الحكومـــــــة دون مقاب ـــــــة تق مـــــــدفوعات جاري

علـى المنتجـات التـي  ارعانـاتتتـألف مـن  وهـي.  المحليين المستوردين
 ارعانـــاتتــدفع علـــى كــل وحـــدة مــن الســـلعة أو الخدمــة المنتجـــة، ومــن 

ا خرى على ارنتـاج التـي يمكـن أن يتلقاهـا المنـتب المقـيم مـن الحكومـة 
 .لممارسته العملية ارنتاجية كنتيجة

 

Subsidies on product are current 

unrequited payments that government 

units make to local producers or 

importers. They consist of subsidies on 

products made to each unit of produced 

goods or services and other subsidies on 

product made by the government to 

resident producers as a result of carrying 

out the production process. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41 أنشطة التأمين  1510115 
 الخاج

Other (private) 

insurance 
ويتألف هذا البند من العاملين على تقديم خدمات إدارة التأمين الصـحي 

مـــن ةيـــر طريـــق صـــناديق الضـــمان االجتمـــاعي )فـــي شـــركات التـــأمين 
أنشــــطة وكــــالء التــــأمين )وتشــــمل (. وةيرهــــا مــــن التأمينــــات االجتماعيــــة

نقاذ اردارةوتقدير الخسائر،   (.االكتواريين، واا
 

This item comprises insurance of health 

other than by social security funds and 

other social insurance (as part of ISIC). 

This includes establishments primarily 

engaged in activities involved in or 

closely related to the management of 

insurance (activities of insurance agents, 

average and loss adjusters, actuaries, and 

salvage administration, as part of ISIC 

class). 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 مقابـل  دفعها للبـائعينقيمة المبالغ التي يدفعها المشتري، أو يوافق على  Spending ارنفاق 1510116 
الحصـــــول علـــــى الســـــلع والخـــــدمات التـــــي تقـــــدم لهـــــم مـــــن قبـــــل مـــــزودي 

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

وفـي المحاسـبة الصـحية، ارنفـاق علـى السـلع والخـدمات . بشكل مباشـر
قبل مزودي الخدمات الصحية فـي السـوق يقـاس مـن حيـت المقدمة من 

المبالغ التي يتلقونها عن مبيعـاتهم  أمـا عـن النفقـات فـي جـزء الخـدمات 
والســلع التــي تقــدم بشــكل خــدمات وســلع ةيــر الســوقية للنظــام الصــحي 
تقــــاس مــــن حيــــت تكلفــــة الســــلع والخــــدمات المســــتخدمة رنتــــاج الرعايــــة 

 .الصحية أو النشاط ذات الصلة

are defined as the values of the amounts 

that buyers pay, or agree to pay, to sellers 

in exchange for goods and services that 

sellers provide to them or to other 

institutional units designated by the 

buyers. The buyer incurring the liability to 

pay need not be the same unit that takes 

possession of the good or service. In 

health accounting, expenditure for goods 

and services provided by market 

producers is measured in terms of the 

payments they receive for their sales; 

expenditures in the non-market part of the 

health system are measured in terms of the 

goods and services used to produce the 

health care or related activity. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  ا سر إنفاق 1510117 

المعيشية على 
والخدمات السلع 

 الصحية

Private household 

out-of-pocket 

expenditure 

النفقــات المباشــرة للســر المعيشــية، بمــا فــي ذلــ  المكافــآت والمــدفوعات 
العينيــــة، التــــي تــــدفع لمــــزودي الخــــدمات الصــــحية أو مــــزودي ا دويــــة 

بهــــدف . وا جهــــزة العالجيــــة، وةيرهــــا مــــن الســــلع والخــــدمات ا ساســــية
حي للفــــراد أو المجموعــــات الســــكانية ويشــــمل مــــا تعزيــــز الوضــــع الصــــ

تدفعــه ا ســر المعيشــية علــى الخــدمات الصــحية المقدمــة مــن الحكومــة 
. العامــة، والمصسســات ةيــر الهادفــة للــربح أو المنظمــات ةيــر الحكوميــة

يســتبعد مــا يــتم دفعــه مــن قبــل المصسســات  التــي تــوفر الخــدمات والســلع 
 .قانون أم ال، لموظفيهاالطبية بحيت تكون مكلفة من قبل ال

The direct outlays of households, 

including gratuities and payments in kind, 

made to health practitioners and suppliers 

of pharmaceuticals, therapeutic 

appliances, and other goods and services 

whose primary intent is to contribute to 

the restoration or to the enhancement of 

the health status of individuals or 

population groups. This includes 

payments of household to public health 

services, non-profit institutions or 

nongovernmental organizations. However, 

it excludes payments made by enterprises, 

which deliver medical and paramedical 

benefits, mandated by law or not, to their 

employees. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41 هتالكهــا خــالل إا صــول التــي يمكــن إعــادة إنتاجهــا والتــي تــم  قيمــة هــو Depreciation ارهتال  1510118 
 . الجارية االستبداليةالقيمة  أساسالعام محسوبة على 

It is the value of the assets which can be 

reproduced and depreciated during the 

year, depreciation is calculated on the 

current substitutive value. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  الخدمات إيرادات 1510119 

 للغير المقدمة
Revenues of 

Services Rendered 

to Others 
 شــطةنأة كميــخد ةطشــمارســة أناجم عــن مهــذه اريــرادات الــدخل النــ تمثــل
يــرادات  ا إيجــار لثــســة للجهــات ا خــرى مسص ملل ابــق نمــيــة ثانو  بنيــة واا

يراد  .لية وةيرها من الخدماتارات المااالستش تاالخدمات المصرفية واا

This income represents the income from 

the exercise of service activities as 

activities by the institution secondary to 

other bodies, such as rental buildings, 

revenues and income from banking 

services, financial advisory and other 

services 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  Receivables and إيرادات وتحويالت 1510120 

Transfers 
االسـتثمار، أي إيرادات تحويليـة تسـتحق للمنشـأة خـالل العـام مثـل عائـد 

الخ، سواء كانت هذه اريرادات مسـتحقة مـن داخـل ...أربات مشروعات 
 .البلد أو من خارجه

Includes any transferable revenues 

received locally or from other foreigners 

by the enterprise during the year such as 

interest, profits, etc. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 ويضــم هـــذا البنــد الوحـــدات المصسســية المقيمـــة خــارج الحـــدود الجغرافيـــة  Rest of the world باقي العالم 1510121 
المنظمـــات الدوليــــة والعربيــــة الداعمــــة، ) للســـلطة الفلســــطينية وتتمثــــل بـــــ

 (.وةيرها...الدول ا جنبية والعربية،
 

This item comprises of institutional units 

that are resident abroad. 

 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  والتطوير البحت 1510122 

 الصحة مجال في
Research and 

Development in 

health 
مجال الصحة يشـمل البـرامب الموجهـة نحـو حمايـة البحت والتطوير في 

وتحسين الصحة البشـرية، بمـا يشـمل البحـت والتطـوير والنظافـة والغـذاء 
والتغذيــــة، وأيضــــا البحــــت والتطــــوير عــــن ارشــــعا  للةــــراض الطبيــــة، 
والكيميـــــاء الحيويــــــة والهندســــــة، والمعلومـــــات الطبيــــــة، وترشــــــيد العــــــالج 

ويـــة وتربيـــة الحيوانـــات المختبريـــة بمـــا فـــي ذلـــ  اختبـــار ا د)والصـــيدلة 
، فضــال عــن البحــوت المتصــلة بعلــم ا وبئــة، والوقايــة ( ةــراض علميــة

 .من ا مراض، وحاالت اردمان

This item comprises R& D programs 

directed towards the protection and 

improvement of human health. It includes 

R&D on food hygiene, nutrition, radiation 

used for medical purposes, biochemical 

engineering, medical information, 

rationalization of treatment and 

pharmacology (including testing 

medicines and breeding of laboratory 

animals for scientific purposes) as well as 

research related to epidemiology, 

prevention of industrial diseases and drug 

addiction. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  بالتجزئة بيع 1510123 

 مزودي من وةيرها

 الطبية السلع

Retail sale and other 

providers of medical 

goods 

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

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

 .يح ا دوات الطبيةتصنيع وتصل

This item comprises establishments whose 

primary activity is the retail sale of 

medical goods to the general public for 

personal or household consumption or 

utilization. Establishments whose primary 

activity is the manufacture of medical 

goods for sale to the general public for 

personal or household use are also 

included as well as fitting and repair done 

in combination with sale. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 عن خسارة مادية تـرتبط بتغطيـة التكـاليف المتعلقـة بمشـكلة  تعويض هو Health insurance التأمين الصحي 1510124 
 هـــو عقـــد مـــا بـــين المـــصمن و المـــصمن عليـــه يتعلـــق.صـــحية مـــا وعالجهـــا

  .بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها
 

A contract between the insured and the 

insurer to the effect that in the event of 

specified events occurring (determined in 

the insurance contract), the insurer will 

pay compensation either to the insured 

person or to the health service provider. 

Health insurance includes: Governmental, 

private, military, UNRWA and Israeli 

insurance 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 علــى عــزل أثــر ا ســعار علــى البيانــات وذلــ  باشــتقاق أرقــام  العمــل هــو Deflating التثبيط 1510125 
البيانـات الخاصــة بالنــاتب المحلـي ارجمــالي مــن  لتحويــلقياسـية مناســبة 

باالعتمــــاد علــــى ســــنة أســــاس  الثابتــــة،ا ســــعار الجاريــــة إلــــى ا ســــعار 
 .مناسبة

It is the process of changing all data at 

current prices to constant prices by 

choosing the suitable indices by which the 

effect of prices on the data will be 

isolated, and this could be done by 

choosing suitable base year. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  وتدريب تعليم 1510126 

 مجال في العاملين

 الصحة

Education and 

training of health 

personnel 

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

ويقابــل ذلــ  فــي مرحلــة مــا بعــد التعلــيم .  والتــدريب للعــاملين الصــحيين
الثـــــانوي والعـــــالي فـــــي مجـــــال الصـــــحة مـــــن جانـــــب الحكومـــــة المركزيـــــة 

ات الخاصـــــة مثـــــل مـــــدارس التمـــــريض والحكومـــــات المحليـــــة، والمصسســـــ
 .والمستشفيات الخاصة التي تديرها

This item comprises government and 

private provision of education and training 

of health personnel, including 

administration, inspection or support of 

institutions providing education and 

training of health personnel. This 

corresponds to post-secondary and tertiary 

education in the field of health (according 

to ISCED-97 code) by central and local 

government, and private institutions such 

as nursing schools run by private 

hospitals. 

OECD  ، 
سابات نظام الح
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 41  Change in the التغير في المخزون 1510127 

Inventory 
المخــزون مطروحــا  منهــا قيمــة الســلع الخارجــة  إلــىقيمــة الســلع الداخلــة 

لحظــــة  بأســــعارالجاريــــة، أي  با ســــعارتقــــيم الســــلع  أنويجــــب .  منــــه
مـــــن المخـــــزون، بحيـــــت يـــــتم التثبـــــت مـــــن تجنـــــب  إخراجهـــــا أو إدخالهـــــا

ويشــمل التغيــر فــي المخــزون .  احتســاب مكاســب االقتنــاء ةيــر الفعليــة
 ."المنتجات تحت التشغيل"

The value of the goods entering the 

inventory less the value of the goods 

leaving the inventory. Goods must be 

valued at current prices, i.e., their prices at 

the time they enter or leave the inventory 

in order to avoid calculating unreal 

earnings of ownership. Change in the 

inventory also includes “under operating 

products”. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 دارة تقديم 1510128   برامب واا

 العامة الصحة
Provision and 

Administration of 

public health programs 

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

 .تعزيز الصحة وبرامب الحماية

This item comprises both government and 

private administration and provision of 

public health programs such as health 

promotion and protection programs. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 الرأسمالي  التكوين 1510129 
 ارجمالي

Gross Capital 

Formation 
التكــوين الرأســمالي الثابــت :  ثالثــة مركبــات إلــىيمكــن تقســيم هــذا البنــد 

الحيـــازات )، والتغيـــر فـــي المخـــزون، وصـــافي حيـــازة النفـــائس ارجمـــالي
( االســــتثمار أو) ارجمــــالي، حيــــت يعــــريف التكــــوين الرأســــمالي (الثمينــــة

 بأســــــعارويـــــتم قيــــــاس االســـــتثمار .  كمجمـــــو  لهــــــذه المركبـــــات الثالثــــــة
 المشترين

Gross capital formation can be divided 

into three components: gross fixed capital 

formation, change in inventory, and net 

acquisitions of valuables. Henceforth, 

gross capital formation (or investment) 

can be defined as the total value of the 

three aforementioned components. It is 

measured at purchase price. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 التكوين الرأسمالي  1510130 
 ارجماليالثابت 

 

Gross fixed capital 

formation 
مجمــو  قــيم مــا يحتــازه منــتب مــا مــن أصــول ثابتــة مخصــوما منهــا قيمــة 
ا صــول التــي يــتم الــتخلج منهــا أثنــاء الفتــرة المحاســبية بارضــافة إلــى 
إضـافات معينـة إلـى قيمـة ا صـول ةيـر المنتجـة التـي تتـأتي مـن خـالل 

صـــول ملموســـة أو نشـــاط إنتـــاجي لوحـــدات مصسســـية وا صـــول الثابتـــة أ
كمخرجات مـن  عمليـات إنتـاج وتسـتعمل هـي نفسـها  بةير ملموسة تنت

 .بصورة متكررة أو مستمرة في العملية ارنتاجية

Is the total value of producers acquisitions 

less disposals of fixed asset during the 

accounting period plus certain addition to 

the value of non-produced assets released 

by the productive activity of institutional 

units, fixed assets are tangible or 

intangible assets produced as from process 

of production that are themselves used 

repeatedly or continuously in other 

process of of production for more than 

one year. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  الرأسمالي التكوين 1510131 

 الخدمات لمزودي

 الصحية

Capital formation of 

health care providers 

for institutions 

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

 .الطبية وةيرها من مقدمي الخدمات الطبية والسلع

This item comprises gross capital 

formation of domestic health care 

provider for institutions excluding those 

listed under HP.4 Retail sale and other 

providers of medical goods. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 41  ومرافق التمريض 1510132 

 مبيت مع الرعاية
Nursing and 

residential care 

facilities 

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

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

 .الصحية التمريضية فيها إلى حد كبير

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing residential 

care combined with either nursing, 

supervisory or other types of care as 

required by the residents. In these 

establishments, a significant part of the 

production process and the care provided 

is a mix of health and social services with 

the health services being largely at the 

level of nursing services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 هي أداة لوصف تدفق المصـروفات مـن القطـاعين العـام وا هلـي، التـي  Health Accounts الصحية الحسابات 1510133 
وهي تصف أيضا  . تصب في قطا  الرعاية الصحية لمدة زمنية محددة

والقنــــــوات لكــــــل مـــــورد مــــــن المــــــوارد الماليــــــة  واالســــــتخداماتالمصـــــادر 
المخصصة لقطـا  الصـحة،  وآليـات تـدفق هـذه ا مـوال والمصـادر فـي 

 نظام الرعاية الصحية على مستوى الوظيفة

A tool to provide a systematic compilation 

of health expenditure.  It can trace how 

much is being spent, where it is being 

spent, what is being spent on and for 

whom, how that has changed over time 

and how that compares to spending in 

countries facing similar conditions.  It is 

an essential part of assessing the success 

of the health care system and of 

identifying opportunities for 

improvement.   

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 41 ــــأتي مــــن أنشــــطة Insurance Services خدمات التأمين 1540431   الفعليــــةتكلفــــة الخدمــــة ب والمقــــيمالتــــأمين  ارنتــــاج المت
التأمين ضد الحـوادت )ةير الحياة  علىحالة التأمين  وفي.  والمحتسبة

تكـــون تكلفـــة ( وةيرهـــامثـــل تـــأمين المركبـــات والحريـــق والتـــأمين البحـــري 
 بالمخاطرأقساط التأمين المستحقة بما يتعلق : الخدمة المحتسبة تساوي

 الدخل المتحقق من استثمار االحتياطـات+ المترتبة خالل فترة ارسناد 
. المطالبـــات المســـتحقة الـــدفع عـــن فتـــرة ارســـناد -لفتـــرة ارســـناد  الفنيـــة

يقاس بنفس ا سلوب فهو  ارنتاجفان  الحياةعلى  التأمين إلىوبالنسبة 
قيمـة التنـاقج  إلـى إضـافة أعـاله المـذكورةيتألف من المكونـات الـثالت 

ــــــوم شــــــركات  ــــــة، حيــــــت تق ــــــأمينفــــــي االحتياطــــــات الفني ببنــــــاء هــــــذه  الت
 علىاطات الستخدامها في دفع المستحق من المطالبات المترتبة االحتي

 بوالج التأمين المشمولة في هذه البرامب

This is the output of insurance activities 

measured by the value of the actual and 

calculated cost of the service provided. In 

cases other than life insurance (insurance 

against accidents such as car insurance, 

fire, and maritime insurance), the cost of 

the calculated service equals the 

insurance premium with respect to future 

claims arising from the occurrence of the 

events specified in the insurance policies 

during the reference period, in addition to 

the income generated from investing the 

technical reserves in the reference period, 

minus claims payable for the reference 

period. The output of life insurance is 

measured in the same way as it consists of 

the three aforementioned components in 

addition to the value of reduction of 

technical reserves, which are built by the 

insurance enterprises to pay the claims of 

an insurance policy included in the 

insurance program 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 خدمات التمريض  1540431 

طويلة المدى 

 للمرضى المدخلين

In-Patient long-term 

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

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

المجتمعية على المدى الطويل، حيت يتم  تقديم الرعاية الطويلة ا جـل 
( يةالتمريضــــ الخــــدمات بمـــا فــــي ذلــــ )وعـــادة مــــا تكــــون خــــدمات طبيــــة 

 .والخدمات االجتماعية

Long-term health care comprises ongoing 

health and nursing care given to those 

who need assistance on a continuing basis 

due to chronic impairments and a reduced 

degree of independence and activities of 

daily living. Inpatient long-term care is 

provided in institutions or community 

facilities. Long-term care is typically a 

mix of medical (including nursing care) 

and social services. Only the former is 

recorded in the SHA under health 

expenditure. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 41  الرعاية خدمات 1540432 

 التأهيلية
Services of 

rehabilitative care 
المقدمـة للمرضـى مـن  والخدمات الطبيـة المسـاندةالخدمات الطبية وهي 

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

 .ارصابة

This item comprises medical and 

paramedical services delivered to patients 

during an episode of rehabilitative care. 

Rehabilitative care comprises services 

where the emphasis lies on improving the 

functional levels of the persons served and 

where the functional limitations are either 

due to a recent event of illness or injury or 

of a recurrent nature (regression or 

progression). Included are services 

delivered to persons where the onset of 

disease or impairment to be treated 

occurred further in the past or has not 

been subject to prior rehabilitation 

services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الرعاية خدمات 1540433 

 المساندة الصحية
Ancillary services to 

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

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

  المتنوعة ا خرىجميع الخدمات المساعدة. 

This item comprises a variety of services, 

mainly performed by paramedical or 

medical technical personnel with or 

without the direct supervision of a 

medical doctor, such as laboratory, 

diagnosis imaging and patient transport. 

 Clinical laboratory. 

 Patient transport and emergency 

rescue. 

    All other miscellaneous 

ancillary services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الرعاية خدمات 1510138 

 العالجية
Services of curative 

care 
تضــــم والخــــدمات المســــاندة التــــي ( العالجيــــة)الرعايــــة الطبيــــة خــــدمات 

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

أو ارصــابات /أو تعقيــدات مــرض و/و ارصــابة أو للوقايــة مــن تفــاقم وأ
خـدمات التوليـد، شـفاء : وتشمل.  دد في الحياة العاديةالتي يمكن أن ته

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

 (.العالجات المسكنةباستثناء )
 

Curative care comprises medical and 

paramedical services delivered during an 

episode of curative care. An episode of 

curative care is one in which the principal 

medical intent is to relieve symptoms of 

illness or injury, to reduce the severity of 

an illness or injury or to protect against 

exacerbation and/or complication of an 

illness and/or injury which could threaten 

life or normal function. 

Includes: obstetric services; cure of illness 

or provision of definitive treatment of 

injury; the performance of surgery; 

diagnostic or therapeutic procedures. 

Excludes: palliative care. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  العالجية الخدمات 1540431 

 للمرضى المقدمة

 المدخلين

In-patient curative 

care 
للمرضـى ممـن هـم  بما فيها مـن خـدمات مسـاندة المقدمـة الرعاية الطبية

بحاجــــة لمبيــــت، وتقــــديم جميــــع الخــــدمات التــــي يحتاجهــــا المــــريض مــــن 
 .خالل إقامته الناحية الطبية

In-patient curative care: It comprises 

medical and paramedical services 

delivered to in-patients during an episode 

of curative care for an admitted patient. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  العالجية الخدمات 1040410 

 لمرضى المقدمة

 الخارجية العيادات

Out-patient curative 

care 
المقدمـــة مـــن خـــالل مراكـــز  والخـــدمات الطبيـــة المســـاندةالرعايـــة الطبيـــة 

الرعايــــة ا وليــــة والعيــــادات الخارجيــــة والتــــي تقــــدم خــــارج المستشــــفيات 
وقـــد . للمرضـــى ممـــن ليســـوا بحاجـــة للخـــدمات الطبيـــة الخاصـــة بالمبيـــت

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

 

Out-patient curative care: It comprises 

medical and paramedical services 

delivered to out-patients during an episode 

of curative care. Out–patient health care 

comprises mainly services delivered to 

out-patients by physicians in 

establishments of the ambulatory health 

care industry. Out-patients may also be 

treated in establishments of the hospital 

industry, for example, in specialized out-

patient wards, and in community or other 

integrated care facilities. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 الخدمـــة الفعليـــة  تكلفـــةمجمـــو   المتحصـــل مـــنإنتـــاج الخـــدمات الماليـــة  Financial Services الخدمات المالية 1540414 
ذل  ضروريا  الن المصسسات الماليـة فـي كثيـر مـن  ويعتبر.  والمحتسبة

عــــن طريــــق قيمــــة الفــــرق بــــين الفوائــــد علــــى  إيراداتهــــاالحــــاالت تحقــــق 
 الفعليــةاحتســاب تكــاليف الخدمــة  يــتم.  الودائــعالقــروض والفوائــد علــى 
خـــدمات ) م احتســـاب تكلفـــة الخدمـــة المحتســـبةبأســـلوب مباشـــر بينمـــا يـــت

 تعقيدا أكثربصورة ( المقاسة بصورة ةير مباشرة الماليةالوساطة 

This is the output of financial services 

that can be measured by the total cost of 

actual and calculated service. This is 

necessary because financial institutions 

gain earnings by the difference between 

interests on loans and deposits.  As the 

calculation of the cost of the actual 

service is carried out directly, the 

calculation of the service (services of 

financial intermediation measured 

indirectly FISIM) is more complicated 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  الوساطة خدمات 1540411 
المالية المقاسة 
 بصورة ةير مباشرة

Financial 

Intermediation Services 

Indirectly Measured 

(FISIM) 

مطروحــا  منــه  الماليــةمجمــو  دخــل الملكيــة المســتحق للمصسســات  هــي 
 ذلـ إجمالي قيمة الفوائد المستحقة على هـذه المصسسـات، ويسـتثنى مـن 

 .الخاصة بالمصسسات نفسهادخل الملكية المتحقق من استثمار ا موال 

It equals the total of property income 

payable to financial institutions less gross 

value of payable interests on these 

institutions excluding property income 

receivable by investment of money of the 

same institution. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41  الوقائية الخدمات 1540413 

 العامة والصحة
Prevention and 

public health 

services 
وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع الصحي للسكان وتختلف عن 

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

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

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

 .البيئة

Prevention and public health services 

comprise services designed to enhance the 

health status of the population as distinct 

from the curative services, which repair 

health dysfunction. Typical services are 

vaccination campaigns and programs.  

 

Note: Prevention and public health 

functions do not cover all fields of public 

health in the broadest sense of a cross-

functional common concern for health 

matters and public actions. Some of these 

broadly defined public health functions, 

such as emergency plans and 

environmental protection, are not part of 

expenditure on health (but instead are 

classified as health related functions): 

 Maternal and child health, 

family planning and counseling. 

 Prevention of communicable 

disease. 

 Prevention of non-

communicable disease. 

 Occupational health care. 

 All other miscellaneous public 

health services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 الدخل القومي  1540411 
 ارجمالي

Gross National Income  ا ولـيويعـرف الـدخل .  المتحقـق للمقيمـين ا ولـيالقيمـة الكليـة للـدخل 
 أصــولنتيجــة ملكيــة  أو إنتــاجيالــدخل النــاجم عــن ممارســة نشــاط  بأنــه

 . الجوفية وا صول ا راضيملكية  أومالية 
 

the gross value of the initial earned 

income of residents. It is the income 

incurred by carrying out production 

activities or by owning financial assets or 

land or subsoil assets. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  القومي الدخل 1540411 
 ارجماليالمتات 

Gross National 

disposable income 
علــــــى الســــــلع والخــــــدمات  لإلنفــــــاقالــــــدخل المتــــــوفر للمقيمــــــين والقابــــــل 

ـــــــا  )االســـــــتهالكية   أو( المســـــــتوردة أوالســـــــلع والخـــــــدمات المنتجـــــــة محلي
 .  لالدخار

The available income of residents, which 

can be spent on consumption of goods and 

services (locally produced or imported 

goods and services) or for savings.  

 نظامالمتحدة، االمم  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 الملكية دخل 1540412   Property Income يتلقــاه مالــ  اصــل مــالي أو اصــل ملمــوس ةيــر منــتب  الــذيالــدخل  هــو
أو وضــع ا صــل الملمــوس ةيــر  إلــى،، مقابــل تقــديم أمــوال (كــا رض)

 .المنتب تحت تصرف وحدة مصسسية أخرى

Property income is the income receivable 

by the owner of a financial asset or a 

tangible non-produced asset (such as land) 

in return for providing funds to, or putting 

the tangible non-produced asset at the 

disposal of another institutional unit. 

 نظاممتحدة، االمم ال 
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41 ا راضي )ضمن الحسابات الصحية نقصد بها ا صول المادية  Capital رأس المال 1540413 
التي يملكها أو المتاحة للمنشأة التي تقدم الخدمات ( والمباني والمعدات

المصسسات الصحية وبالرةم من قلة احتمالية ملكية . الصحية
لموجودات المالية إال أنها في حال وجودها تعتبر ضمن رأس مال 

من حيت التكلفة ")ويمكن قياس رأس المال بالقيمة الدفترية . المنشأة
التكلفة الحالية )، أو في قيمة االستبدال به (في وقت إنشائها

و أ( قيمتها ا صلية)ويمكن قياسه بارجمالي (.  لالستعاضة عن ذل 
 (.أي مع ا خذ في االعتبار قيمة اهتال  رأس المال)بقيمة  الصافي 

In health accounting, capital usually refers 

to the physical assets (land, buildings and 

equipment) owned by or available to the 

entity in question. Less frequently in 

health accounting, it can also refer to the 

financial assets available to the entity, but 

in such cases that is made specific.  

Capital can be measured at its “book 

value” (it cost at the time of its creation) 

or at its replacement value (the current 

cost of replacing it). It can also be 

measured either gross (its original value) 

or net (taking into account the wear and 

tear on it and its obsolescence). 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  الجمركية الرسوم 1540410 
المفروضة على 

 الواردات

Custom Duties on 

Imports 
الجمركيـة المفروضـة علـى الـواردات مـن الرسـوم المفروضـة  الرسوم هي

تصــبح مســتحقة لحظــة عبــور هــذه الســلع  والتــيعلــى الســلع والخــدمات 
الرسـوم الجمركيـة  الـوارداتوتشـمل رسـوم . الحدود الوطنية أو الجمركيـة

عبورهـا  عنـد وةيرها مـن الرسـوم المسـتحقة علـى أنـوا  معينـة مـن السـلع
عـــدا )وتشـــمل ضـــرائب الـــواردات ا خـــرى . لحـــدود المنطقـــة االقتصـــادية

) ضـــريبة المبيعـــات العامـــة ورســـوم المكـــوس ( المضـــافة القيمـــةضـــريبة 
والضــرائب ا خــرى التــي ( والوقــود كــالتبغالتــي تفــرض علــى ســلع معينــة 
 .إلى ذل  وما.... يمكن أن تفرض على الخدمات

Those are taxes on goods and services that 

become payable at the moment when the 

goods cross the national or customs 

frontiers of the economic territory.  Other 

imports taxes (excluding VAT) include 

sales tax, Excise (imposed on certain 

goods like tobacco and fuel) and other 

taxes that can be imposed on 

services…etc. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 وتشــخيج المــرض، والمحافظــة علــى الصــحة مــن خــالل  هــي معالجــة Health Care الرعاية الصحية 1540411 
العالجـــــــــــات الطبيـــــــــــة، طـــــــــــب ا ســـــــــــنان،  الخـــــــــــدمات التـــــــــــي تقـــــــــــدمها

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

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

Comprises the sum of activities performed 

either by institutions or individuals 

pursuing, through the application of 

medical, paramedical and nursing 

knowledge and technology, dental, 

complementary and alternative services 

pharmaceutical, and clinical sciences (in 

vitro diagnostics), nursing, health 

professions. Include all health care goods 

and services to promote health. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  الصحية الرعاية 1540410 

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

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

Specialized consultative care, usually on 

referral from primary  health or secondary 

medical care personnel, by specialists 

working in a center that has personnel and 

facilities for special examination and 

treatment. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الصحية الرعاية 1540414 

 الثانوية
Secondary care 

institutions 
هي العالج من قبل اختصاصي في المستشفى المقدم للمريض المحول 

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

whom a patient has been referred by 

primary care providers or in emergency 

case. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  العالجية الرعاية 1540411 

 في ا خرى

 الخارجية العيادات

All other out-patient 

curative care 
والخــدمات  والخــدمات المســاندةيضــم هــذا البنــد جميــع الخــدمات الطبيــة 

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

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

 .ج النطقعالبارضافة إلى 

This item comprises all other 

miscellaneous medical and paramedical 

services provided to out-patients by 

physicians or paramedical practitioners. 

Included are services provided to out-

patients by paramedical professionals 

such as chiropractors, occupational 

therapists, and audiologists; in addition to   

paramedical mental health, substance 

abuse therapy and speech therapy.  

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  العالجية الرعاية 1540413 

 في المتخصصة

 العيادات

All other specialized 

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

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

 .والعالج والجراحة خارج المستشفيات

This item comprises all specialized 

medical services provided to out- patients 

by physicians other than basic medical 

and diagnostic services and dental care. 

Included are mental health and substance 

abuse therapy and out-patient surgery. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  العالجية الرعاية 1540411 

 طب عيادات في

 ا سنان

Out-patient dental 

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

التــي تقــدم للمرضــى فــي العيــادات الخارجيــة مــن ( االصــطناعيةا ســنان 
بهــا  قــدمهاوهــي تضــم مجموعــة الخــدمات التــي عــادة مــا ي. قبــل ا طبــاء

 .كاملة ا طباء المختصين في طب ا سنان

This item comprises dental medical 

services (including dental prosthesis) 

provided to out-patients by physicians. It 

includes the whole range of services 

performed usually by medical specialists 

of dental care in an out-patient setting 

such as tooth extraction, fitting of dental 

prosthesis and dental implants. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

         

http://en.wikipedia.org/wiki/Referral_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
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القومية الحسابات 41 ا ساسي السعر 1540411   Basic Price تري لقــاء وحــدة مــن ســلعة أو خدمــة السـعر الــذي يتلقــاه المنــتب مــن المشــ
منتجــة بوصــفها مخرجــا مخصــوما منــه أي ضــريبة تــدفع ومضــاف إليــه 

النتاجها أو بيعها وال يشـمل  أي إعانة يتم تلقيها على تل  الوحدة نتيجة
 .ذل  تكاليف النقل التي يقيدها المنتب على الفاتورة

It is the amount receivable by the 

producer from the purchaser for a unit of a 

good or service produced as output less 

any tax payable, and plus any subsidy 

receivable, on that unit as a consequence 

of its production or sale, it excludes any 

transport charge invoiced separately by 

the producer. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المشــتري وهــو ةيــر شــامل  يــة ضــريبة قيمــة هــو الســعر الــذي يدفعــه   Purchaser price سعر المشتري 1540412 
مضــافة أو أي ضــرائب مقتطعــة مماثلــة، ليتســلم ســلعة أو خدمــة مــا فــي 
ـــــدفعها  الوقـــــت والمكـــــان الـــــذين يحـــــددهما المشـــــتري، ويشـــــمل تكـــــاليف ي

 .المشتري على حده لتسلم السلعة في المكان والزمان الذين يريدهما

It the amount paid by the purchaser 

excluding any deductable VAT or similar 

deductible tax in order to take delivery of 

unit of good or service at the time and 

place required by purchaser, it include 

transport charges paid separated by the 

purchaser to take delivery at the required 

time and place. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الطبية السلع 1540413 

 لمرضى المقدمة

 الخارجية العيادات

Medical goods 

dispensed to out-

patients 

تقديم سلة من الخدمات والسلع الطبية والتي تعرف على ويضم هذا البند 
 توزيــع وتركيــب ا دويــة والمــواد الطبيـة، بارضــافة إلــى الســلع الطبيــةأنهـا 

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

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

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

This item comprises medical goods 

dispensed to outpatients and the services 

connected with dispensing, such as retail 

trade, fitting, maintaining, and renting of 

medical goods and appliances. Included 

are services of public pharmacies, 

opticians, sanitary shops, and other 

specialized or non-specialized retail 

traders including mail ordering and 

teleshopping. 

Pharmaceuticals and other medical non-

durables. 

Therapeutic appliances and other medical 

durables. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  التأمين شركات 1540410 

 الخاصة
Private insurance 

Enterprises 
 الرئيســـي نشـــاطها يكـــون التـــي المقيمـــة الشـــركات وأشـــباه الشـــركاتوهـــي 
 .التأمين

This sector comprises all private insurance 

funds other than social security funds. 
OECD ، 

نظام الحسابات 
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  القطا  شركات 1540411 

 ةير)الخاج

 (التأمين شركات

Corporations (other 

than health insurance) 
يشمل هذا القطا  جميع الشركات وأشباه الشركات ةير الماليـة المقيمـة، 

الســـــوقية وتتبـــــع كـــــذل  يشـــــمل المنشـــــآت التـــــي تعمـــــل فـــــي إنتـــــاج الســـــلع 
لمصسســـات ةيـــر هادفـــة للـــربح كـــبعض المستشـــفيات التـــي تتقاضـــى ثمنـــا 
لخدماتها تمكنها من استرداد تكاليف إنتاجهـا الجاريـة عنـد تقـديم خـدماتها 

 .لبعض فئات المجتمع

This sector comprises all corporations or 

quasi corporations whose principal 

activity is the production of market goods 

or services (other than health insurance). 

This category includes all resident 

nonprofit institutions that are market 

producers of goods or non financial 

services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  الصادرات 1540420 
والواردات من السلع 

 والخدمات

Exports and Imports 

of Goods and 

Services 

تشمل المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وةير المقيمين، بما في 
 .ذل  البيع والمقايضة والهدايا

They include trading goods and services 

among residents and non-residents and 

selling, barter, and gifts. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 أنشــطة رصــد البيئــة ومراقبــة البيئــة مــع التركيــز بوجــه خــاج علــى وهــي  Environmental health البيئية الصحة 1540424 
 .الصحة العامة

This item comprises a variety of activities 

of monitoring the environment and of 

environmental control with a specific 

focus on a public health concern. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الضمان صناديق 1540421 

 االجتماعي
Social security 

funds 
صــناديق الضــمان االجتمــاعي عبــارة عــن بــرامب تــأمين اجتماعيــة تغطــي 
المجتمــــع أو أجــــزاء كبيـــــرة منــــه، يـــــتم تطبيقــــه والمتابعــــة عليـــــه مــــن قبـــــل 

 الوحدات الحكومية المتخصصة بخدمة ا سر
 

Social security funds are social insurance 

schemes covering the community as a 

whole or large sections of the community 

and are imposed and controlled by 

government units serving household 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الصحية الصناعات 1540423 

 ا خرى
Other industries 

(rest of the 

economy) 

الصناعات ةير المصنفة والتي تقدم الرعاية الصحية الثانوية أو  هيو 
وتشمل منتجي الرعاية الصحية المهنية، والرعاية . ةيرها من المنتجين

 .المنزلية المقدمة من خالل ا سر المعيشية بشكل خاج

This item comprises industries not 

elsewhere classified which provide health 

care as secondary producers or other 

producers. Included are producers of 

occupational health care and home care 

provided by private households. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 .  االقتصاديمن المنشآت التي تمارس نفس النشاط  مجموعة يه Industry الصناعة 1540421 
 الصناعي المعياري الدوليهذا التعريف مع تعريف التصنيف  ويتفق

الصناعات  تنقسمحيت ( .4ISIC Rev)لكافة ا نشطة االقتصادية 
إلى عدة مستويات، ويسمى أعلى مستوى تجميعي طائفة التبويب، أما 

المتنوعة تبعا   المجموعاتتحديد  ويتم.  من ذل  فيسمى قسم ا دنى
 . لطبيعة ارنتاج واستخدامه وهيكلية المدخالت

It is defined as a group of establishments 

engaged in the same, or similar, kinds of 

activity. This definition is in agreement 

with the International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities 

(ISIC Rev.1). The highest level of 

aggregation is called the classification 

group, and the lowest level is called 

division. The various groups are 

determined in accordance with the nature 

of production, its use, and its structure of 

inputs. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 على  الضرائب 1540421 
 ارنتاج

Taxes on Product نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى  مدفوعات هي
على السلع  تدفعمن ضرائب على المنتجات  وتتألف.  العامةالحكومة 

والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى على 
 .يدفعها المنتب المقيم نتيجة ممارسته لعملية ارنتاج ارنتاج

Those are taxes that are compulsory cash 

or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consist of 

taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange 

and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying 

out the production process. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41 العاملون في  1540422 
 اردارات والخدمات

Administration and 

Services Employee 
ا فراد الذين يعتمدون في أعمالهم أساسا  على المجهود الذهني وال 
يتصل عملهم بشكل مباشر بعملية الدرس، ويشمل ذل  المديرون 

ين والصيانة فظو مالية وشصون الملوارداريون والعاملون في المحاسبة وا
 .والحراسة والسائقون

Are those employees who depend mainly 

on their mental ability rather than physical 

ability such as accountants, 

administrators, managers, etc. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المنشـــآت الصـــحية التـــي يعمـــل بهـــا أو يمتلكهـــا درجـــة طبيـــب، وبصـــورة  Offices of physicians األطباء عيادات 1540423 
بما )المتخصصة رئيسية مستقلة تعمل في مجال ممارسة الطب العام أو 

وتشــمل .  أو الجراحــة( فــي الطــب النفســي، علــم الــنفس، وتجبيــر العظــام
القطـــا  الخـــاج أو مجموعـــة مـــن الممارســـين لمهنـــة الطـــب مـــن خـــالل 

ــــــادات)مجموعــــــة عيــــــادات ضــــــمن مركــــــز واحــــــد  ، مثــــــل (المراكــــــز والعي
 .المستشفيات أو المراكز الطبية

This item comprises establishments of 

health practitioners holding the degree of 

a doctor of medicine or a qualification at a 

corresponding level, primarily engaged in 

the independent practice of general or 

specialized medicine (including 

psychiatry, psychoanalysis, osteopathy, 

homeopathy) or surgery. These 

practitioners operate independently or part 

of group practices in their own offices 

(centers, clinics) or in the facilities of 

others, such as hospitals or health centers. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  طب عيادات 1540420 

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

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

يمكـــن أن و .   فـــي المرافـــق ا خـــرى، مثـــل المستشـــفيات والمراكـــز الطبيـــة
 .خدمات الطواره، أو في أو تجميليةتقدم إما وقائية شاملة، 

This item comprises establishments of 

health practitioners holding the degree of 

doctor of dental medicine or a 

qualification at a corresponding level, 

primarily engaged in the independent 

practice of general or specialized dentistry 

or dental surgery. These practitioners 

operate independently or part of group 

practices in their own offices or in the 

facilities of others, such as hospitals or 

HMO medical centers. They can provide 

either comprehensive preventive, 

cosmetic, or emergency care, or specialize 

in a single field of dentistry. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  والنظافة الغذاء 1540421 

 مياه على والسيطرة

 الشرب

Food, hygiene and 

drinking water control 
العامــة التـي تشــكل هـذا البنـد يضــم مجموعـة متنوعــة مـن أنشــطة الصـحة 

جـــزءا مـــن ا نشـــطة العامـــة ا خـــرى، مثـــل التفتـــيت وتنظـــيم الصـــناعات 
 .المختلفة بارضافة إلى إمدادات المياه

This item comprises a variety of activities 

of a public health concern that are part of 

other public activities such as inspection 

and regulation of various industries, 

including water supply. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41 ا سر  قطا  1540430 
 المعيشية

Household Sector مجموعــة صــغيرة مــن ا فــراد الــذين يشــتركون فــي الســكن ويجمعــون  هــو
معينــــة مــــن الســــلع  أنواعــــاكــــل دخلهــــم وثــــروتهم ويســــتهلكون  أو  بعــــض

.  والغــذاءوالخــدمات بصــورة جماعيــة، تتــألف بشــكل أساســي مــن ارســكان 
المنتجــــين بارضــــافة لكــــونهم  ضــــمنتكــــون  أنللســــر المعيشــــية  ويمكــــن

التــي تقــع ضــمن  االقتصــاديةكــل ا نشــطة  أن المســتهلكين الرئيســيين، إذ
مــن  متكاملـةحـدود ارنتـاج وتمـارس مــن قبـل جهـات ال تحــتفظ بمجموعـة 

 .الحسابات تعتبر ضمن قطا  ا سر المعيشية

A household is defined as a group of 

persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of 

their income and wealth and who 

consume certain types of goods and 

services collectively, mainly housing and 

food.  Households are mainly consumers, 

but they may also be producers.  All 

economic activity taking place within the 

production boundary and not performed 

by an entity maintaining a complete set of 

accounts is considered to be undertaken in 

the household sector. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المركزيـــة والحكومـــات المحليـــة إلـــى جانـــب يتـــألف مـــن وحـــدات الحكومـــة  Government Sector الحكومي  قطا  1540434 
صناديق الضمان االجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تل  الوحـدات 
وتشمل كذل  المصسسات ةير الهادفة للربح التي تنتب إنتاجا ةير سوقي 
وتســـيطر عليهـــا وتمولهـــا بصـــورة رئيســـة الوحـــدات الحكوميـــة أو صـــناديق 

 .الضمان االجتماعي

The general government sector consists 

mainly of central, state and local 

government units together with social 

security funds imposed and controlled by 

those units. In addition, it includes NPIs 

engaged in non-market production that are 

controlled and mainly financed by 

government units or social security funds. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الحكومي القطا  4140431 
 نو  تحديد دون

 الخدمة مزود

Non Classified Public 

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

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

This item comprises the government 

institutions or ministries as providers for 

health service, without specifying the type 

of service provider because it is not 

available from the data source. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 يشـــمل جميـــع الوحـــدات المصسســـية المقيمـــة والتـــي ال تنـــدرج تحـــت قطـــا   Private Sector الخاج القطا  4140433 
 .الحكومة

This sector comprises all resident 

institutional units which do not belong to 

the government sector. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 الشركات  قطا  4140431 
 المالية

Financial Corporation 

Sector 
الشــركات المقيمــة التــي يكــون نشــاطها الرئيســي  جميــع يشــملهــو قطــا  

ةير هادفة للربح تنـتب إنتاجـا  مصسسةالوساطة المالية، ويشمل كذل  أية 
فـــي ذلـــ  المصسســـات  بمــامين والبنـــو  مـــثال أســوقيا  ذا طبيعـــة ماليـــة كالتــ

 الماليـــةالتــي تمـــول باشــتراكات مـــن مشــاريع ماليـــة، ومصسســات ا نشـــطة 
الت الــــذين يحتفظــــون بســــجالت محاســــبية العمــــ صــــرافيالمســــاعدة مثــــل 
 .أنشطتهممتكاملة عن 

This sector consists of all resident 

corporations or quasi-corporations 

principally engaged in financial 

intermediations or in auxiliary financial 

activities which closely related to 

financial intermediations such as banks 

and exchangers whom have separate 

financial records for their activities. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41  الشركات قطا  4140431 

 المالية ةير
Non-financial 

corporations 
التــي تنــتب الســلع والخــدمات  الشــركات وأشــباه الشــركاتقطــا  يشــمل كــل 

ويتميز المنتجون في هذا القطا  .  المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي لها
عــنهم فــي القطــا  العــائلي باحتفــاظهم بمجموعــة متكاملــة مــن الحســابات، 

 .لهذا القطا  ا نشطةويعود جزء هام من القيمة المضافة في باقي 

This sector includes all other institutional 

units, which are principally engaged in the 

production of market goods and services. 

Producers of this sector are distinguished 

from the family sector by keeping a 

complete set of accounts. A large portion 

of the value added in the rest of the 

activities is contributed by this sector. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المصسسات  قطا  4140432 
ةير الهادفة للربح 
التي تخدم ا سر 

 المعيشية

Non-profit 

Institutions Serving 

Households 

 بحيــــت.  ال تولــــد دخـــال أو ربحـــا للوحــــدات التـــي تملكهـــا مصسســـات هـــي
 للـــربحيتـــألف هـــذا القطـــا  مـــن جميـــع المصسســـات المقيمـــة ةيـــر الهادفـــة 

والتــــي تـــــوفر ســــلعا وخـــــدمات ةيـــــر ســــوقية للســـــر المعيشــــية عـــــدا تلـــــ  
 ويمكـن.  عليها الحكومـة وتمولهـا بصـورة رئيسـة تسيطرالمصسسات التي 

مثـــل )وعـــة تخـــدم قطـــا  ا عمـــال مجم: ثـــالت مجموعـــات إلـــىتقســـيمها 
ومجموعـــة تشـــكل جـــزءا مـــن قطـــا  الحكومـــة ( والصـــناعة التجـــارةةـــرف 

ومجموعــــة المصسســــات التــــي تخــــدم ( للحكومــــةكالمستشــــفيات المملوكــــة )
 والجمعيــــاتوالكنـــائس   والمهنيـــةا ســـر المعيشـــية كاالتحـــادات العماليــــة 

 .المملوكة من القطا  الخاج ارةاثة ومنظماتالخيرية 

It defined as non-profit resident 

institutions which do not generate income 

nor profit for those entities that own them. 

They may be divided into three groups: 

those serving businesses (e.g. a chamber 

of commerce which is grouped in the non-

financial corporation sector); those which 

form part of the government sector (e.g. a 

government-owned hospital) and non-

profit institutions serving households. The 

latter consists mainly of trade unions, 

professional unions, churches, charities 

and privately financed aid organizations. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المصسسي القطا  4140433   Institutional Sector مــــن الوحــــدات المصسســــية المقيمــــة التــــي تشــــتر  بســــماتها  مجموعــــة هــــو
إلــى  مصــنفة،  االقتصــادمنهــا مجمــو   ويتــألفالقانونيــة وطبيعــة النشــاط 

قطـا  الشـركات : باالستناد إلى نظام الحسابات القوميـة التالية القطاعات
العـــام، قطـــا   الحكـــوميةيـــر الماليـــة، قطـــا  الشـــركات الماليـــة، القطـــا  

ا سر  وقطا المصسسات ةير الهادفة للربح التي تخدم ا سر المعيشية، 
 .لالمعيشية إضافة لحساب بقية العالم والذي ينفرد له حساب مستق

The institutional sector is a group of 

resident institutional units have similar 

legal entity and type of activity and 

constitute the economy, there are five 

institutional sectors in the system of 

national accounts: government; non-profit 

institutions serving households; financial 

corporation's; households; and non-

financial corporations, In addition to the 

Rest of world sector that has separate 

account. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المضافة القيمة 4140430   Value Added  وحــدة تمــارس أي   يــةالقيمـة المتولــدة  إلــىويشــير  بارنتــاجمفهـوم يتعلــق
ويعــــــرف إجمـــــــالي القيمــــــة المضـــــــافة بحاصــــــل طـــــــرت .  إنتـــــــاجينشــــــاط 

أما صافي القيمة المضافة فيتم .  االستهال  الوسيط من إجمالي ارنتاج
 الحصــول عليهــا بطــرت اســتهال  رأس المــال الثابــت مــن إجمــالي القيمــة

 .المضافة

Value added is a central concept of 

production and refers to the generated 

value of any unit that carries out any 

productive activity. Gross value added is 

defined as the value of gross output less 

the value of intermediate consumption. 

The net value added is defined as the 

gross value less the value of fixed capital 

consumption.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41 القانوني الكيان 4140431   Legal Entity القــانوني للمصسســة مــن حيــت ملكيــة رأس المــال كمــا  الوضــعبــه  ويقصــد
 .والصناعةحدده قانون التجارة 

It reflects the enterprise legal status and 

capital ownership according to the law of 

Trade and Industry. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  التي المصسسات 4140400 

 خدمات تقدم

 الصحية الرعاية

 المهنية

Establishments as 

providers of 

occupational health 

care services 

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

This item comprises establishments 

providing occupational health care as 

ancillary production. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 قصيرة  المصشرات 4140404 
 المدى

Short Term 

Indicators 

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

 .ربع سنة

All indicators that have a periodicity for 

less than a year, usually month or quarter. 
  الحسابات نظام

3991 القومية  

SNA 93 

القومية الحسابات 41  الطبية المختبرات 4140401 

 التشخيج ومراكز
Medical and 

diagnostic 

laboratories 

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

 .حةمن طبيب الص الُمحاللمريض ل

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing analytic or 

diagnostic services, including body fluid 

analysis and diagnostic imaging, generally 

to the medical profession or the patient on 

referral from a health practitioner. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 المخرجات  4140403 
 (ارنتاج)

Output 

(Production) 
قيمة المنتجـات النهائيـة مـن السـلع والخـدمات المنتجـة مـن قبـل منشـأة مـا 

 أوستهال  ذاتيا  والتي يتم استخدامها من قبل وحدات أخرى  ةراض اال
ويشـــمل ارنتــــاج .  الـــذاتي ارجمـــاليلغايـــات التكـــوين الرأســـمالي الثابــــت 

، وا خيـرة "بالمنتجـات تحـت التشـغيل"السلع النهائية، ومـا يسـمى :  فئتين
، مثــل القطعــان التــي رنتاجهــاتعنــي المنتجــات التــي تســتغرق وقتــا  طــويال  

وتقــدر قيمــة معظــم الســلع فــي اللحظــة .  تربــى للــذبح وا عمــال ارنشــائية
ةير أن عملية إنتاج بعض السـلع قـد التي تكتمل فيها العملية ارنتاجية، 
كمــــا هــــو الحــــال فــــي المنتجــــات تحــــت )تمتــــد لتتجــــاوز الفتــــرة المحاســــبية 

، وهنــا يــتم تقــدير قيمــة هــذه المنتجــات وتســجيلها فــي تلــ  الفتــرة (التشــغيل
 .والمحاصيل الزراعية الشتوية ارنشاءات أعمالالمحاسبية، مثال ذل  

 

The value of the final products of goods 

and services produced by a certain 

establishment capable of being provided 

to other units though they can be self-

consumed or for the purposes of self gross 

fixed capital formation. Production 

includes two categories: Final products 

and the so-calledunder-operating 

products, which means products that take 

a long time to produce such as livestock 

and establishment works. The value of the 

majority of goods can be estimated at the 

moment the production process is 

completed. However, the production of 

some goods may exceed the accounting 

period (such as the case of under-

operating products). The value of such 

products is estimated and registered 

during that accounting period as, for 

example, the case of establishment works 

and winter crops.  

 نظامدة، االمم المتح 
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41  ارنتاج مخرجات 4140404 
 للحساب الخاج

Outputs of Private 

Account 
التـــي يحـــتفظ بهـــا مـــالكو المشـــاريع التـــي أنتجتهـــا  والخـــدمات الســـلع هـــي

المسـتهلكة فــي نفـس الوحـدة ارنتاجيـة، مثــل  السـتعمالهم النهـائي الخـاج
 .وتستهل  في نفس المزرعة تنتبالمنتجات الزراعية التي 

It consist goods and services that are 

retained fot their own final use by the 

owner of enterprises such as agricultural 

products, which are produced and 

consumed at the same farm. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 السوقية المخرجات 4140405   Market Outputs أو يجــــري  والخـــدمات التـــي تبـــا  بأســـعار مجديـــة اقتصـــاديا ، الســـلع هـــي
التصرف بها بطريقة أخرى فـي السـوق أو  يعتـزم بيعهـا أو التصـرف بهـا 

والخدمات التـي تبـا  فـي  السلعكما هو الحال بالنسبة لمعظم  في السوق
 .المخازن ومحالت البيع بالتجزئة

It includes goods and services sold at 

market prices or otherwise disposed of on 

market, or intender for sale or disposal on 

the market such as most of the goods and 

services sold at warehouses and retail sail 

stores 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 ةير  المخرجات 4140406 
ا خرى سوقيةال  

Other Non-Market 

Outputs 
المنتجــة مــن قبــل الحكومــة أو المصسســات التــي ال  والخــدماتالســلع  هــي

 أو مقابــل أســعار ةيــر مجديــة اقتصــاديا   مجانــا  تهــدف للــربح، والتــي تقــدم 
ذلــ  خــدمات  مثــال لوحــدات مصسســية أخــرى إمــا بشــكل فــردي أو جمــاعي

 .التعليم التي تقدمها الحكومة

These are the goods and services 

produced by the government or non-profit 

institutions that are given free of charge 

or for minimal prices for other 

institutional unit or a community as 

whole, including educational services 

provided by the government. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المدفوعات  4140407 
 والتحويالت 

Payments and 

Transfers 
ل هــــذه الفئــــة المــــدفوعات التحويليــــة المتعلقــــة بالملكيــــة والتحــــويالت مشــــت

 .ا خرى والتي ال تندرج ضمن االستهال  الوسيط للنشاط ارنتاجي
It includes all transfers that belong to 

ownership and other transfers, which does 

not fit into intermediate consumption for 

production activity. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  المهن مرافق 4140400 

 المساندة الصحية
Offices of other 

health practitioners 
( ةيــــــــر ا طبــــــــاء وأطبــــــــاء ا ســــــــنان)المنشــــــــآت الصــــــــحية والممارســــــــين 

تصــــحيح فــــي المتخصصــــين مثــــل أخصــــائيو النظــــارات، والمتخصصــــين 
. النطــــق، والمصسســــات التــــي تــــوفر الرعايــــة لمرضــــى العيــــادات الخارجيــــة

وتكون ضمن القطا  الخاج أو مجموعة من المراكز، مثل المستشفيات 
 .والمراكز الطبية

This item comprises establishments of 

independent health practitioners (other 

than physicians, and dentists) such as 

chiropractors, optometrists, mental health 

specialists, physical, occupational, and 

speech therapists as well as audiologists 

establishments primarily engaged in 

providing care to outpatients. These 

practitioners operate independently or 

part of group practices in their own 

offices or in the facilities of others, such 

as hospitals or medical centers. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  Rehabilitation التأهيل مراكز 4140401 

Center 
وهــي المراكــز . هــي المرافــق التــي تقــدم العــالج والتــدريب بهــدف التأهيــل

التـي تقـدم العــالج الـوظيفي، العـالج الحركــي، العـالج المهنـي، وتــدريبات 
ارصـــابة أو المـــرض إلـــى الحـــد  خاصـــة كعـــالج النطـــق لالستشـــفاء مـــن

  .الطبيعي الممكن

A facility providing therapy and training 

for rehabilitation. The center may offer 

occupational therapy, physical therapy, 

vocational training, and special training 

such as speech therapy for recovery from 

injury or illness to the  normal  possible 

extent.  

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  الرعاية مراكز 4140410 

 ا ولية
Out-patient care 

centers 
تضم المصسسات العاملة فـي مجـال تـوفير مجموعـة واسـعة مـن الخـدمات 
للمرضــــى مـــــن قبـــــل فريـــــق مـــــن ا طبـــــاء والعـــــاملين فـــــي مجـــــال الطـــــب، 
وموظفي الدعم في كثيـر مـن ا حيـان، وعـادة مـا يجمـع بـين تخصصـات 

هــذه المصسســات . عــدة، لتقــديم وظــائف محــددة فــي خدمــة الرعايــة ا وليــة
 .بصورة عامة تقدم العالج للمرضى الذين ال يحتاجوا لمبيت

This item comprises establishments 

engaged in providing a wide range of out-

patient services by a team of medical, 

paramedical, and often support staff, 

usually bringing together several 

specialties and /or serving specific 

functions of primary care. These 

establishments generally treat patients 

who do not require in-patient treatment. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  االجتماعيــــةيتمثــــل ذلــــ  فــــي مســــاهمة المصسســــة فــــي أقســــاط التأمينــــات  Social  benefits المزايا االجتماعية 4140414 
وبرامب التقاعد واالدخار ومخصصات تر  الخدمة في صناديق خاصة، 
وأقســاط التــأمين علــى الحيــاة أو ضــد الحــوادت للعــاملين وأقســاط التــأمين 

 .الطبي لدى شركات التأمين

Include social and health insurance 

installments and end of service 

appropriation. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 هــي قيمــة مــا تتحملــه المصسســة مــن ســلع وخــدمات تقــدم مجانــا  أو مقابــل  Payments in kind المزايا العينية 4140411 
حيت يعتبر الفرق بين الكلفة الكليـة والرمزيـة المحصـلة هـو )تكلفة رمزية 

 .(ةز قيمة المي

Include food, accommodation, 

transportation, and recreational and social 

services provided by the establishment to 

its employees. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  المستشفيات 4140413 
 

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

والتمــريض، وةيرهــا مــن الخــدمات الصــحية للمرضــى المقيمــين بارضــافة 
.  إلــــى خــــدمات الســــكن والخــــدمات المتخصصــــة التــــي يتطلبهــــا المرضــــى

نشــــاط ويمكــــن أيضــــا أن تقــــدم المستشــــفيات خدمــــة العيــــادات الخارجيــــة ك
وكثير مـن هـذه الخـدمات ال يمكـن توفيرهـا إال باسـتخدام المرافـق .  ثانوي

والمعــــدات المتخصصــــة التــــي تشــــكل عامــــل هــــام ال يتجــــزأ مــــن عمليـــــة 
فــي بعــض البلــدان، المرافــق الصــحية تحتــاج إلــى الحــد ا دنــى .  ارنتــاج

 .لتسجل باعتبارها المستشفى( مثل عدد ا سرة)من المعدات 
 

This item comprises of licensed 

establishments primarily engaged in 

providing medical, diagnostic, and 

treatment services that include physician, 

nursing, and other health services to 

inpatients including  specialized 

accommodation services. Hospitals may 

also provide out-patient services as a 

secondary activity. Hospitals provide 

inpatient health services, many of which 

can only be provided using the specialized 

facilities and equipment that form a 

significant and integral part of the 

production process. In some countries, 

health facilities need to meet minimal 

requirements (such as number of beds) in 

order to be registered as a hospital. 

 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  الصحة مستشفيات 4140411 

 من والعالج النفسية

 اردمان

Mental health and 

substance abuse 

hospital 

يضـــم هـــذا البنـــد المصسســـات المرخصــــة والتـــي تقـــوم أساســـا علـــى تــــوفير 
التشخيج والعـالج الطبـي، وتقـديم الخـدمات للمرضـى الـذين يعـانون مـن 
مرض عقلي أو إساءة استعمال المواد المخدرة واالضـطرابات، وةالبـا مـا 

معالجـــة مطولـــة تتمثـــل  فـــي بقــاء المـــريض بمـــا يشـــمل الخـــدمات تتطلــب 
الفندقيـة والمبيــت والمرافــق الغذائيــة، والمرافـق الخاصــة بالمعالجــة النفســية 

وعادة ما تقـدم هـذه المستشـفيات وةيرهـا مـن .  والسيكولوجية واالجتماعية
الخـــــدمات، مثـــــل رعايـــــة المرضـــــى بهـــــا، والتجـــــارب المختبريـــــة الســـــريرية 

 .ة وا شعة السينية، والمخوالتشخيصي

This item comprises licensed 

establishments that are primarily engaged 

in providing diagnostic and medical 

treatment, and monitoring services to in- 

patients who suffer from mental illness or 

substance abuse disorders. The treatment 

often requires an extended stay in an in-

patient setting including hostelling and 

nutritional facilities. Psychiatric, 

psychological, and social work services 

are available at these facilities. These 

hospitals usually provide other services, 

such as out-patient care, clinical 

laboratory tests, diagnostic x-rays, and 

electro-encephalography services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 والعاملــة بشــكل أساســي فــي تــوفير العــالج الطبــي المصسســات المرخصــة  General hospital العامة المستشفيات 4110191 
للمرضى الذين بحاجة إلـى مبيـت بحيـت ( سواء جراحي أو ةير جراحي)

ـــــ  فـــــإن هـــــذه .  يـــــتم تقـــــديم الخـــــدمات الطبيـــــة المتنوعـــــة إضـــــافة إلـــــى ذل
المصسسات يمكن أن توفر خدمات أخرى ةير خـدمات العـالج بهـا، مثـل 

دمات الســــريرية وخــــدمات الخــــدمات التشخيصــــية وا شــــعة الســــينية والخــــ
المختبرات، وةرفة العمليات والخدمات لمجموعـة متنوعـة مـن ارجـراءات 

 .والخدمات الصيدالنية

This item comprises licensed 

establishments primarily engaged in 

providing diagnostic and medical 

treatment (both surgical and non-surgical ) 

to in- patients with a wide variety of 

medical conditions. These establishments 

may provide other services, such as 

outpatient services, anatomical pathology 

services, diagnostic x-ray services, 

clinical laboratory services, operating 

room services for a variety of procedures 

and pharmacy services. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 41  المستشفيات 4110196 

 المتخصصة
Specialized (other 

than mental health 

and substance abuse) 

hospital 

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

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

عــــادة التأهيــــل، والخــــدمات ذات الصــــلة بارعاقــــة وتزويــــد المستشــــفي ات واا
هـــذه المستشـــفيات يجـــوز أن .  الجســـدية أو معـــوقين واردة فـــي هـــذا البنـــد

تقدم خدمات أخرى، مثل تقديم الرعاية الطبية خـارج المستشـفى وخـدمات 
التشـــخيج وا شـــعة الســـينية والخـــدمات الســـريرية وخـــدمات المختبـــرات، 

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

This item comprises licensed 

establishments primarily engaged in 

providing diagnostic and medical 

treatment to in-patients with a specific 

type of disease or medical condition 

(other than mental health or substance 

abuse). Hospitals providing long-term 

care for the chronically ill and hospitals 

providing rehabilitation, and related 

services to physically challenged or 

disabled people are included in this item. 

These hospitals may provide other 

services, such as out-patient services, 

diagnostic x-ray services, clinical 

laboratory services, operating room 

services, physical therapy services, 

educational and vocational services, and 

psychological and social work services. 

OECD  ، 
حسابات نظام ال
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41 الربعية المسوت 4110197   Quarterly Surveys التـــي يـــتم إجراصهـــا باالعتمـــاد علـــى إســـناد زمنـــي يقـــدر  المســـوتكافـــة  هـــي
 .بحوالي ثالثة أشهر

All surveys for which the reference period 

is three months. 
 نظاماالمم المتحدة،  

 القومية الحسابات
3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41  المعامالت 4110198 
 االقتصادية

Economic 

Transactions 
يــدل علــى خلــق قيمــة اقتصــادية أو تحويــل صــورتها  اقتصــاديتــدفق  هــي

أو إفنائها، وينطوي على تغيرات فـي  تحويلهاأو طبيعتها، أو مبادلتها أو 
أو تقــديم خــدمات، أو إمــداد  كليهمــا،ملكيــة الســلع أو ا صــول الماليــة أو 

القوميــة عبــارة عــن  الحســاباتفالمعــامالت فــي نظــام .بالعمــل ورأس المــال
ــــادل بموجبهــــا طرفــــان   ا صــــول( أو يحــــول أحــــدهما ل خــــر)أنشــــطة يتب

صــول ةيــر الماليــة ةيــر المنتجــة الماليــة أو الخــدمات أو البضــائع أو ا 
أن تعـــــرف  ويمكـــــن(.  كا راضـــــي وبـــــراءات االختـــــرا  وحقـــــوق الطبـــــع)

المعـــامالت كحركـــات تنشـــأ أو تلغـــى بموجبهـــا أصـــول أو خصـــوم ماليــــة 
هيئتــــين منفصــــلتين  الطرفــــانمــــن الضــــروري أن يكــــون  ولــــيس.  جديــــدة
 .قانونيا  

The Economic transactions are an 

economic flows which are recorded when 

an economic value is created, 

transformed, exchanged, transferred, or 

extinguished. Claims and liabilities arise 

when there is a change of ownership for 

goods or financial assets, providing 

services, labour and capital.  transactions 

in SNA93 are considered as activities that 

two sides exchange or transform them 

between others, or a turnovers of new 

financial assets/ liabilities which are 

created or canceled, but no necessity for 

those sides to be legalism separated, 

where it's possible for exchanging to be 

between two parties in the same entity. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41  الرعاية مقدمي 4140411 

 ارسعافية الصحية
Providers of 

ambulatory health 

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

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

ـــذين يـــزورون مكتـــب الصـــحة المهنيـــة باســـتثناء بعـــض طـــب  للمرضـــى ال
 .ا طفال وأمراض الشيخوخة

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing health care 

services directly to outpatients who do not 

require in-patient services. This includes 

establishments specialized in the 

treatment of day-cases and in the delivery 

of home care services. Consequently, 

these establishments do not usually 

provide in-patient services. Health 

practitioners in ambulatory health care 

primarily provide services to patients 

visiting the health professional’s office 

except for some pediatric and geriatric 

conditions. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  الرعاية مقدمي 4140100 

ارسعافية  الصحية
 ا خرى

Other providers of 

ambulatory health 

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

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

 (.الصحية المنزلية

This item comprises a variety of 

establishments primarily engaged in 

providing ambulatory health care services 

(other than offices of physicians, dentists, 

and other health practitioners, out-patient 

care centers, and home health care 

providers). 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 41  تحت تاالمنتج 4140104 
 التشغيل

Under Operating 

Products 
نتاجهــا، مثــل القطعــان التــي طــويال  ر وقتــا  المنتجــات التــي تســتغرق  وهــي

 .ارنشائيةتربى للذبح وا عمال 

It means products that take long time to 

produce such as livestock and 

establishment works. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 بشـكل  تخصـجتو  تقع في مكـان واحـد مصسسة أو جزء منهاالمنشأة هي  Establishment المنشأة 4140101 
يحقـــق هـــذا  حيـــت( ةيـــر مســـاعد)بنشـــاط إنتـــاجي رئيســـي واحـــد أساســـي 

 .النشاط الرئيسي ةالبية القيمة المضافة

An establishment is an enterprise, or part 

of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single (non-

ancillary) productive activity is carried out 

or in which the principal productive 

activity accounts for most of the value 

added. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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القومية الحسابات 41 الناتب المحلي  4140103 
 ارجمالي

Gross Domestic 

Product or GDP 
الـذي يـتم خـالل  لإلنتـاجمقياسـا  تجميعيـا   ارجمـالييعتبر الناتب المحلي 
 أنوالقيمــة المضــافة يمكــن  لإلنتــاجوبشــكل مشــابه .  فتــرة زمنيــة محــددة

وفقــا  لمــا يصخــذ فــي االعتبــار مــن  ارجمــالييختلــف تقيــيم النــاتب المحلــي 
عاناتضرائب  وق السـ بأسـعار ارجماليويقدر عادة الناتب المحلي   .واا

ولتقـــــدير النـــــاتب المحلـــــي  .ا ساســـــية ا ســـــعار أوالمنتجـــــين  أســـــعار أو
وطريقــة  ارنفــاقوطريقــة  ارنتــاجطريقــة : ، هنــا  ثالثــة طــرقارجمــالي
 . الدخل

 

Gross Domestic Product or GDP is 

intended to be a measure of the value 

created by the productive activity of 

resident institutional units during a certain 

period in time. Estimate of GDP, like the 

output and the value added, can vary 

according to taxes and subsidies taken 

into consideration. GDP is usually 

estimated at market prices, producers’ 

prices, or basic prices.  

There are three approaches to estimate the 

GDP: Output or Production approach, 

Expenditure approach, and Income 

approach.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 االقتصادي النشاط 4110101   Economic Activity  عملية تـدمب مجموعـة مـن ارجـراءات وا نشـطة تنفـذ مصطلح يشير إلى
مـــــن قبـــــل وحـــــدة معينـــــة والتـــــي تســـــتخدم العمـــــل ورأس المـــــال والبضـــــائع 

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

 حــد للنشـــطة االقتصـــاديةالـــدولي المو  التصـــنيفجلـــه حســب أقامــت مـــن 
تعــدد  حالــةويســهم بــأكبر قــدر مــن القيمــة المضــافة فــي  (الرابــعالتنقــيح )

  .ا نشطة داخل المصسسة الواحدة

Referring to a process consisting of 

actions and activities carried out by a 

certain entity that uses labour, capital, 

goods and services to produce specific 

products (goods and services). In addition 

to that, the main economic activity refers 

to the main work of the enterprise based 

on the  (ISIC, rev1) and that contribute by 

the large proportion of the value added, 

whenever more than one activity exist in 

the enterprise. 

التوصيات الدولية 
لإلحصاءات 

1000 الصناعية  

UN, International 

Recommendations 

for Industrial 

Statistics 

2008 

القومية الحسابات 41 وا جـــور وهـــذا يشـــمل الرواتـــب  .مـــا يـــتم إنفاقـــه بشـــكل يـــومي ومتكـــرر Current Expenditure النفقات الجارية 4110101 
بارضافة إلى المـواد االسـتهالكية اليوميـة والتـي تسـتخدم لتقـديم خـدمات 

 .أو إنتاج السلع الصحية

Day to day spending, i.e. spending on 

recurring items. This includes salaries and 

wages that keep recurring, and spending 

on consumables and everyday items that 

get used up as the good or service is 

provided. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 

القومية الحسابات 41 المصسسة الوحدة 4110102   Institutional Unit-

Enterprise 
على امتال  ا صول  حقوقكيان اقتصادي قادر بحكم ما له من هي  

مـــع  بصـــفقاتوتحقيــق الخصـــوم واالرتبـــاط بأنشـــطة اقتصـــادية والتعامـــل 
 .أطراف أخرى

It is an economic entity that is capable, in 

its own right, of owning assets, incurring 

liabilities and engaging in economic 

activities and in transactions with other 

entities. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

3991 

 UN, SNA 93 
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 Balance of Payments Terms رمز الموضوع: 0303 مصطلحات ميزان المدفوعات

المدفوعات ميزان 41  االستثمار 4115100 

 ا جنبي

 المباشر

Foreign direct 

investment 
قــوة  أوهــذه الفئــة االســتثمار الــذي يمتلــ  صــاحبه بموجبــه ســيطرة  تشــمل

يتمثــــل معيــــار التمييــــز  العمليــــةالناحيــــة  ومــــن.  تصــــويتية فــــي المصسســــة
ا قــل  علــى% 30لــإلدراج ضــمن هــذا البنــد بــامتال  المســتثمر لحــوالي 

ويشمل االستثمار المباشر كافة المعامالت بين   .من ا سهم في الشركة
المســـتثمرين المباشـــرين ومصسســـات االســـتثمار المباشـــر وال يقتصـــر فقـــط 
على المعاملة المبدئية بـين الطـرفين، وتقسـم المعـامالت فيـه إلـى رأسـمال 
حقـــوق الملكيـــة، العائـــدات المعـــاد اســـتثمارها وأنـــوا  رأس المـــال ا خـــرى 

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

 (.الحساب الرأسماليوالتي تدرج ضمن 

This category includes investment over 

which the owner exercises control.  In 

practice, the distinguishing criterion for 

inclusion in this category is that the owner 

should hold at least 10 per cent of the 

ordinary shares in the company.   

However, this criterion should be applied 

somewhat flexibly to ensure that assets 

over which the owner exercises control 

are classified as direct investment.  

Acquisitions and disposals of land – other 

than when foreign embassies are involved 

– are also included. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 41  استثمار 4115101 

 الحافظة

 ا جنبي

Foreign indirect 

investment 

(Portfolio) 

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

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

Portfolio investment is a residual category 

for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and 

financial derivatives.  It is residual 

because these instruments are also 

included under direct investment and 

reserve assets.   Portfolio investment is 

divided into two main categories: equity 

and debt. Shares are equity investment 

and the remaining instruments are debt 

investment. 

صندوق النقد الدولي، 
يزان دليل م

المدفوعات الطبعة 
3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 41  االستثمارات 4115102 

 ا جنبية

 ا خرى

Foreign Other 

investment 
 والخصومتحت بند االستثمارات ا خرى كافة معامالت ا صول  يصنف

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

 .مستحقة الدفع أو التحصيل

Under other investment are included all 

transactions in financial assets and 

liabilities, which are not classified under 

any of the three other broad categories.  

The most important of these are currency, 

deposits and loans (including trade 

credits).  

ق النقد الدولي، صندو 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 41 السلع إصالت 4115103   Repairs on Goods علـــى )ارصـــالت التـــي تجـــري علـــى الممتلكـــات المتحركـــة  عمليـــات هـــي
أن يجـري أي تحويـل مـادي لشــكل دون ( والطـائراتسـبيل المثـال، السـفن 

 .البضاعة

Refers to repair activity on goods 

provided to or received from nonresidents 

on ships, aircraft, etc. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
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المدفوعات ميزان 41  ا صول 4115104 
 االحتياطية

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

Are assets that must be controllable by the  

Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at 

relatively short notice for balance of 

payments purposes, and they must be 

denominated in a convertible currency. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 
عة المدفوعات الطب

3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 41 تعــرف ارقامــة هنــا مــن منظــور اقتصــادي ال قــانوني، والمعيــار ا ساســي  Residence ارقامة 4141401 
لتحديـد ارقامـة لكيـان مـا، هـو مركـز المصـلحة االقتصـادية والـذي يعــرف 

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

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

Is defined in economic, and not legal 

terms.  The main criterion to determine 

residence of an entity is centre of 

economic interest.  Persons are considered 

residents of the country where they live 

for at least one year.  Exceptions to this 

rule are embassy staff (but for locally 

employed people who are residents of the 

country where they live), patients who are 

treated abroad and students who live 

abroad even when their stay exceeds one 

year. 
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المدفوعات ميزان 41 العامة البضائع 4141402   Goods أوفعلـي  أسـاسعلـى ) ملكيتهـاعبارة عن السلع المنقولة التـي تتغيـر  هي 
 .بين طرف مقيم وآخر ةير مقيم ،(محتسب

Refers to movable goods for which 

change of ownership (actual or imputed) 

occur between residents and nonresidents. 
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المدفوعات ميزان 41  التحويالت 4141403 
 الجارية

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

 .والمتلقية للمنح المانحة

Refers to cash and in-kind flows between 

two sides, Under current transfers are 

recorded flows of a current nature, i.e. 

they should affect the level of 

consumption of both the donor and the 

recipient. 
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المدفوعات ميزان 41  تحويالت 4141400 
 المهاجرين

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

Refers to contra-entries to flows of goods 

and changes in financial items that arise 

from the migration (change of residence 

for at least a year) of individuals from one 

economy to another. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 41  تعويضات 4141401 
 العاملين

Compensation of 

Employees 
عـــن التعويضـــات المتحققـــة للمقيمـــين فـــي االقتصـــاد المحلـــي  عبـــارة هـــي

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

Refers to earnings by  residents working 

abroad as well as payments to non-

residents working in inside. 
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المدفوعات ميزان 41  تقييم 4141440 
 المعامالت

Transactions 

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

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

 .كما في تاريخ بيان الميزانية العمومية

It is a method to evaluate transactions and 

balances  so transactions has been 

evaluated in market price as the primary 

concepts of valuation for transaction 

accounts and balance sheet accounts. 
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المدفوعات ميزان 41  الحساب 4141444 

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

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

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

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

 .ا راضي من جانب السفارات ا جنبية

Is divided into capital transfers and 

acquisitions/disposals of non-produced 

non-financial assets.  Recorded under 

capital transfers are investment grants 

(including cash transfers for purchases of 

investment goods), debt forgiveness and 

migrants’ transfers. Non-produced, non-

financial assets are mainly licenses, 

franchises and patents.  Also included 

acquisitions/disposals of land by 

representative offices of foreign 

governments, for example foreign 

embassies. 
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المدفوعات ميزان 41 .  الماليــة والخصــومفــي الحســاب المــالي المعــامالت فــي ا صــول  تســجل  Financial account المالي الحساب 4141441 
المباشــر  االسـتثمار: الحســاب المـالي إلــى أربـع فئـات، هــي تقسـيم ويمكـن

 .واستثمار الحافظة واالستثمارات ا خرى وا صول االحتياطية

Transactions in financial assets and 

liabilities are recorded in the financial 

account. Financial stocks can be divided 

into four broad categories: direct 

investment; portfolio investment; other 

investment (mainly currency, deposits and 

loans); and reserve assets.  
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المدفوعات ميزان 41 السحب  حقوق 4115113 
 الخاصة

Special Drawing 

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

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

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

Special Drawing Rights (SDRS) are 

international reserve assets created by the 

international monetary fund to supplement 

other reserve asset that periodically have 

been allocated to IMF members in 

probations to their respective quotas. 

SDRs are not considered liabilities of the 

fund and IMF members to whom SDRs 

are allocated do not incur actual 

(unconditional) liabilities to repay SDR 

allocations. 
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المدفوعات ميزان 41  تصـنيفها حسـب الخـدمات مـن واسـتيراده تصـديره يـتم مـا البنـد هـذا يشـمل Services الخدمات 4115111 

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

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

 .والترويحية والثقافية الشخصية ا عمال، الخدمات خدمات من أخرى

It covers all transactions classified in the 

fifth edition of (IMF) manual for Balance 

of Payments under this category.  But for 

government and travel services, related 

goods or services are recorded under these 

items. 
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المدفوعات ميزان 41  خدمات 4115115 
 االتصاالت

Communications 

Services 
الخـدمات البريديـة  مثـلاالتصـاالت  أنـوا الخدمات التي تضم جميع  هي

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

Refers to services which include all 

communications types like services 

comprise postal, courier and 

telecommunication services, which cover 

communications transactions between 

residents and nonresidents. 
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المدفوعات ميزان 41  خدمات 4115116 
 الحاسب

ا لي  
 والمعلومات

Computer and 

Information 

Services 

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

 .ذات الصلة والمعدات

Refers to Services related to hardware 

consultancy, software implementation, 

information services (data processing, 

data base, news agency), and maintenance 

and repair of computers and related 

equipment. 
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المدفوعات ميزان 41  الخدمات 4115117 
 الحكومية

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

 Refers to services associated with 

government sectors or international and 

regional organizations such as 

expenditures of embassies and consulates. 
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المدفوعات ميزان 41 النقل خدمات 4141440   Transportation 

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

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

 .التشغيل

Refer to services to freight and passenger 

transportation by all modes of 

transportation and other distributive and 

auxiliary services, including rentals of 

transportation equipment with crew. 
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المدفوعات ميزان 41  المقيمـين بـين تـتم والدفع التـي القبض مستحقة التدفقات الدخل بند يغطي Income الدخل 4141441 

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

Income covers international transactions 

associated with income on factors of 

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

balance of payments, income on capital is 

referred to as income on financial assets.   
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المدفوعات ميزان 41  دخل 4141410 
 االستثمار

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

Investment income receivable due to 

ownership of external financial assets or 

payable due to external liabilities. 
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المدفوعات ميزان 41 ةير  الذهب 4141414 
 النقدي

Non Monetary 

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

 .احتياطية

Refers to all gold not held as reserve 

assets (monetary gold) by the authorities. 
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المدفوعات ميزان 41 للتجهيز سلع 4115121   Goods for Processing عن السـلع التـي يـتم اسـتيرادها بنيـة إعـادة تصـديرها مـرة أخـرى  عبارة هي
 .أو دمجها لتصبح سلعا  جديدة تحويلهابعد أن يتم 

Refers to imported Goods  for re-export it 

again after transfer, or merge it to be new 

good. 
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المدفوعات ميزان 41  المحفظة 4141413 

 االستثمارية
Portfolio 

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

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

Is a set of investments made by financial 

institutions, insurance companies and 

divided into two types: financial 

investments (stocks, bonds, Treasury Bills 

and other securities), and investments in 

real assets (real estate, land, precious 

metals, etc.). 

 نظاماالمم المتحدة، 
 القوميةالحسابات  

3991 

UN, SNA 93 

المدفوعات ميزان 41  مكاسب 4141411 
 االقتناء

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

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

 .ا سهمانخفاض قيم  أووالخصوم مثل زيادة  ا صول

Holding gains are  a change in cash value 

of assets and liabilities in recording 

period. There are two basic sources of 

changes in value: exchange rates changes, 

and hangers because of re-evaluation of 

assets and liabilities such as the increasing 

or decreasing in the market value of 

securities. 
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المدفوعات ميزان 41 التسجيل وقت 4141411   Time of Recording عليـهبنـاء   المعـامالتالـذي يـتم تسـجيل  ا سـاسأو المبـدأ  عنعبارة  هو 
 .في ميزان المدفوعات من حيت وقت تسجيل هذه المعامالت

Refers to the principle or the base under 

which transactions are recorded in the 

balance of payments accounts, according 

to transactions recording time. 

قد الدولي، صندوق الن
دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة 
3991الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Foreign Trade Terms رمز الموضوع: 0331                                                                   مصطلحات التجارة الخارجية

الخارجية التجارة 41  4110400 CIF 
قيمة السلعة 
وأجور النقل 
 والتامين 

CIF – Cost, 

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

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

 .(المقصد النهائي)

It refers to the cost of imported goods plus 

loading and transportation costs within the 

exporting country, plus the cost of 

transport from the border or port of the 

exporting country to the border or port of 

the importing country. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 41  4110404 FOB 
قيمة السلعة 
محملة على 
ظهر وسيلة 

 النقل

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

It refers to the total cost of exported goods 

plus transportation costs within the country 

of dispatch, including possible loading 

costs in the port of dispatch. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 41  اردخال 4110401 
 المصقت
 للسلع

Temporary 

 Admission 

Of Goods 

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

 . يما عدا ارهال  المعتاد الناتب عن االستعمالأي تغيرات ف

The customs procedures under which 

certain goods can be brought into a 

customs territory conditionally relieved 

from payment of import duties and taxes. 

Such goods must be imported for a specific 

purpose and must be intended for re-

exportation within a specified period and 

without having undergone any change 

except normal depreciation due to the use 

made of the goods.   

 

ارحصاءات الدولية 
للتجارة بالسلع، 
دليل التجميع 

8004 

IMTS compilers 

Manual 2004 

الخارجية التجارة 41 المصدير البلد 4110403   
الجهة )

(الشاحنة  

Country of 

consignments/ 

destination 

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

 .للسلع في أي بلد وسيط

It refers to the country from which goods 

were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or 

other operations which change the legal 

status of the goods as imports from the 

country of purchase. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 41 الجمركي البيان 4110401   Custom Declaration و وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات ه
شـــرة مـــن دول العـــالم عبـــر المطـــارات والمـــوانئ والمعـــابر االفلســـطينية المب

الماليــة نســخة  رةوزايصــل و ( اللنبــي)ارســرائيلية ومعبــري داميــة والكرامــة 
ــــم البــــدء باســــتخدام البيــــان  فقــــط مــــن هــــذا البيــــان بــــدون مرفقــــات، وقــــد ت
الجمركــي الفلســطيني فــي برنــامب أســيكودا، حيــت يــتم إصــدار نســخة مــن 
 .هذا البيان بناء على البيان الجمركي الخاج بالواردات من باقي العالم

An Israeli document contains all the data 

related to direct Palestinian imports from 

other countries via Israeli entry points and 

ports and, additionally, Damyah Bridge, 

Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of 

the statement arrives to the Ministry of 

Finance without any enclosures. 

Palestinian customs started to issue 

Palestinian custom declarations through 

the ASYCUDA program since a copy of 

this declaration is issued on imports from 

abroad. 

. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 41 السلع   4120105 
والخدمات 
 المرصودة

 Registered Goods 

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

 .فقط
Includes actual data received from official 

sources. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 41 المنشأ شهادة 4110406   Certificate  

of Origin 

 

 

  

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

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

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

 

It is a document from the Chambers of 

Commerce in the governorates and 

certified by the Ministry of National 

Economy. It reflects data on exports of 

national origin and re-exported goods to 

Jordan, Arab states and other countries of 

the world, except Israel, in addition to the 

certificate of origin for the European 

Union issued by the Directorate General of 

Customs for Palestinian exports of national 

origin to European countries. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 41 خـارج أو إعادة تصـديرها والخدمات التي يتم تصديرها  السلع هو إجمالي Exports الصادرات 4110407 
العــالم، أو إلــى المنــاطق  مــنالــبالد، ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر 

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

 .االقتصاد ةير المقيم أو ا خرىت االقتصادياللتعامالت مع 

It refers to whole commodities (goods and 

services) that are exported or re-exported 

outside the country, conditioned with 

ownership transcription to another 

economy or to free customs regions as a 

discount from the notional economy, 

which results from transaction with a non-

resident economy.  

 

 منظااالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 41 المقاصة  فاتورة 1510408 
لضريبة القيمة 

 المضافة

Clearance Voucher 

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

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

سرائيل فقط وتعكس  .حركة التبادل التجاري بين ا راضي الفلسطينية واا

This is a unified invoice for both Israeli 

and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the 

taxation number, the goods exchanged 

with the type and value, the invoice 

number and the value added tax. This 

shows the movement of trade exchange 

between the Palestinian Territory and 

Israel only. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 41 تصديره المعاد 1510401   Re-exports  السلع التي تم استيرادها سابقا  وتم تصديرها إلى بلد آخـر  جميع قيمةهو
 قيمتها  أوعلى شكلها  تغييردون إجراء أي 

It refers to whole commodities exported 

outside the country in the same state as 

they were imported. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 41 البضاعة منشأ 1510440   Origin of Goods الزراعيـةالبلد الذي تمت فيه مرحلة الصنع ا خيرة، أما الحاصـالت  هي 
والحيوانيـــة فهـــو البلـــد الـــذي أنتجـــت فيـــه تلـــ  الحاصـــالت، وفيمـــا يخـــج 

 .فهي الدولة التي استخرجت من مناجمها تل  المواد الخامالمواد 

It refers to the country of the last industrial 

stage. In case of animal and agricultural 

crops, it is the country of production. 

Regarding raw commodities, it is the one 

which derives commodities from its mines. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 41  المنطقة 1510444 
 التجارية الحرة

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

 .التي من خارج المنطقة

It refers to a part of a country were goods 

introduce generally without duty or taxes, 

keeping in mind that every country keep 

its own customs tariff on imported goods 

from abroad.    

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 41 والخدمـــات المســتوردة للبلــد عــن طريــق المــوانئ البريــة  الســلع إجمـــاليهــو  Imports الواردات 1510441 
نقــــل ملكيتهـــا لتغطيـــة االحتياجـــات المحليــــة  تـــموالبحريـــة والجويـــة، التـــي 

عادة   .التصديرلالستهال  النهائي والوسيط واا

It refers to whole commodities (goods and 

services) entering the country by air, land 

and sea that are used in consumption, for 

conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 41 هي وحدة وزن للذهب والفضة والمجوهرات وا حجار الكريمة : الغرام. Measurement Units 3 القياس وحدات 1520113 
 .والساعات الثمينة

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

 3000هي وحدة وزن لحمولة السفن والطائرات ويساوي : الطن. 1
 .كيلو ةرام

( = س.و. )ساعة .الكيلوواط، هي وحدة طاقة: ساعة/ الكيلوواط. 4
3000 x 1100  1.1= تx30 1 ثانية/واط.. 

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

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

 (.طن متري تقريبا   0.341)البرميل 

برميل  1.1وي هي وحدة وزن للبترول ومشتقاته ويسا: الطن المتري. 1
 .تقريبا وهو عبارة عن وزن متر مكعب من البترول ومشتقاته

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

 

1. Gram: Measurement of unit weight for 

gold, jewelry, diamonds, watches and 

precious stones. 

2. Kilogram: Measurement of unit weight 

for most transactions to and from the 

Palestinian Territory. 
 

3. Ton: Unit weight for aircrafts and ships 

and equal to 1000 kilograms. 
 

4. Kilowatt/hour: Unit number for energy, 

kilowatt/ hour calculated by = 1000 watt * 

3600 second. 
 

5. Cubic Meter: Measurement unit for 

water by pipes and mixed concrete.  
 

6. American Barrel: Measurement weight 

for crude oil and its derivatives, whether 

transient in pipelines or in loaded tanks.  

The barrel equals about 0.143 metric tons. 

7. Metric Ton:  Measurement unit of weight 

for oil and its derivatives, equal to 

approximately 7.3 barrels, a weight of 

cubic meters of oil and its derivatives. 
 

8. Cubic Foot: Measurement unit for liquid 

gas either passing through pipes, tankers or 

gas cylinders. 

      

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Price Indices Terms 3133: مز الموضوعر  مصطلحات األسعار واألرقام القياسية

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

التجزئة أسعار 4111400  Retail Prices للسـلع الجديـدة أو المسـتعملة ( البيـع دون تحويـل)أسعار إعـادة البيـع  هي
 .الشخصي أو المنزلي االستعمالإلى الجمهور  ةراض االستهال  أو 

Refers to the resale (sale without 

transformation) of new and used goods to 

consumer for individual or household 

uses. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

 فترة أسعار 4111404
 ا ساس

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

Refers to the prices of goods and services 

in a period in which current prices are 

compared with. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

داخــــل ســــلة المســــتهل  أو بــــين  هــــي ا هميــــة النســــبية للســــلع والخــــدمات Relative Weight أوزان الترجيح 4111401
 .مكونات الرقم القياسي، وتستخدم في العمليات الحسابية للرقم القياسي

The percent which reflects the relative 

significant of economic commodities and 

services within the consumer basket or any 

component of index number and use in 

mathematical calculation for index 

number. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

 The overall general upward price .المستمر والملموس في المستوى العام للسعار في دولة ما االرتفا  هو Inflation التضخم 4111403

movement of goods and services in an 

economy. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

الرقم القياسي   4111401
 سعار 
 المستهل 

Consumer Price 

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

 .وأخرى تسمى فترة ا ساس

It is a statistical tool that is used to 

measure the average changes in the prices 

of goods and services that households 

consume between two different periods 

one is called the base period and the other 

is the comperison period. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

4111401 

 
 القياسي الرقم

 للسعار
Price Index  الســــلع  أســــعار علــــىلقيــــاس التغيــــرات الحاصــــلة   إحصــــائيةهــــو وســــيلة

 .زمنيتين فترتين بين والخدمات

It is statistical tool used for measuring 

changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal 

intervals. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

الجملة سعر 4111402  Wholesale Price  أو المســتعملة  الجديــدةللســلع ( البيــع دون تحويــل)ســعر إعــادة البيــع  هــو
 أوإلـــــى تجـــــار التجزئـــــة أو إلـــــى المســـــتعملين فـــــي المجـــــاالت الصـــــناعية 

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

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

The resale (sale without transformation) of 

new and used goods to retailers, industrial, 

commercial, institutional or professional 

users, to other wholesalers, or to those 

acting as agents or brokers in buying 

merchandise for, or selling merchandise to 

such persons or companies.  The wholesale 

price includes VAT and any transport 

charges . 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

المستهل  سعر 4111403  Consumer Price ا سـري مقابـل حصـوله علـى سـلعة أو  المسـتهل السـعر الـذي يدفعـه  هو
 .خدمة لالحتياجات ا سرية

A price paid by household to gain a 

commodity or service. 
منظمة العمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسعار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

المنتب سعر 4111400  Producer Price  تعــــرف أســــعار المنــــتب كمــــا وردت فــــي توصــــيات ا مــــم المتحــــدة بشــــأن
ا سـعار التـي يتلقاهـا المنـتب مـن بــأنها ’’SNA 93“الحسـابات القوميـة 

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

 .وةير شاملة أية تكاليف نقل

The producer’s price, as defined in 

SNA93, is the amount receivable by the 

producer from the purchaser for a unit of a 

good or service produced as output minus 

any VAT, or similar deductible tax, 

invoiced to the purchaser.  The producer 

prices exclude any transport charges 

invoiced separately by the producer. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

3991 

UN, SNA 93 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

المستهل  سلة 4111401  Consumer Basket والخــدمات التــي يقــوم المســتهل  بارنفــاق  للســلعالمجموعــة الحقيقيــة  هــي
 .عليها للةراض المعيشية

The categories of classified goods and 

services used by the consumer. 
منظمة العمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسعار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

ا ساس فترة 4111440  Base Time مقارنة الفترة الجارية بها يتمالفترة الزمنية التي  هي. Refers to the period in which current 

period is compared with 
منظمة العمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسعار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

القوة الشرائية  4111444
 للنقود

Purchasing power 

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

 

The value of money as measured by the 

quantity and quality of goods and services 

it can buy. 

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

السبير معادلة 4111442  Laspeyre’s 

Equation 
ارحصــاء الســبير الحتســاب ا رقــام  عــالممعادلــة رياضــية وضــعها  هــي

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

An equation used for calculating price 

indices, which measurers comparative 

period prices in relation to base period 

prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the 

base year. 

العمل  منظمة
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 وا رقام ا سعار 41
 القياسية

 Chaining معامل التحويل 4111443

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

It is a term used to adjust indices with 

different base periods to the same base 

period so that they can be compared.  

منظمة العمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسعار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8004 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

  Establishment’s Terms 1032: رمز الموضوع مصطلحات المنشآت

إضافة مقترحة  4130400 المنشآت 41
لمبنى قائم 
 ومرخج

Addition to an 

already existing 

licensed building 

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

 .المبنى

It is any additions on existing building and 

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

3991 

PCBS, 1996 

إضافة مقترحة  4130404 المنشآت 41
وجزء قائم 
مطلوب 
 ترخيصه

Addition to 

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

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

needs licensing. 
المركزي الجهاز 

لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 التنظيم 4130401 المنشآت 41
 االقتصادي

Economic 

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

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

 

Economic organization could be either 

single establishment, main office with 

book keeping for branches, main office 

with no book keeping for branches , branch 

with separate book keeping from main 

office and branch with no separate book 

keeping from main office. 

االمم المتحدة،  
  لحساباتا نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 

العمل  حالة 4130403 المنشآت 41
 بالمنشأة

Establishment 

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

 .تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند

Refers to the operational status of the 

establishment. It could be in operation, 

closed, under preparation, or auxiliary 

activity unit. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 

لقـــد اعتبـــرت ا ســـوار كحالـــة خاصـــة، وذلـــ  عنـــدما يـــتم تـــرخيج الســـور  The Boundary Wall السور 4130401 المنشآت 41
فهـــو يـــرخج مـــثال )الخـــتالف خصـــائج الســـور  نظـــرا  بشـــكل منفصـــل، 

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

This is when boundary wall undergoes 

separate licensing. Due to the different 

characteristics of the wall (it is a licensed, 

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

the building license includes the wall, then 

it is not included herein. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 الصيانة 4130401 المنشآت 41
 للمبنى الجارية

Current Maintenance 

for the Building 
هــي تلـــ  الصــيانة التـــي تحـــافظ علــى أداء ا صـــل وال تــصدي إلـــى إطالـــة 
عمــره أو تغييــر نـــو  إنتاجــه، وعـــادة مــا تســتهل  الصـــيانة الجاريــة خـــالل 

 .سنة واحدة

It is keep to  the performance of the source, 

and it doesn't lead to increase in its life  

age or change its production quality, and it 

is consumed through one year. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

عدد الطوابق  4130402 المنشآت 41
 في المبنى

Number of Stories in 

the Building 
الطوابــق التــي يتكــون منهــا المبنــى مــع ا خــذ باالعتبــار أن الطــابق هــي 

ا رضي يعتبر طابقا ، وفي حال وجود ةرف فـوق السـطح تعـد طابقـا  إذا 
فـــأكثر مـــن مســـاحة الســـطح، وطوابـــق المبنـــى قـــد % 20كانــت مســـاحتها 

تكون متصلة بدرج داخلي كما في حالة الفيالت أو درج خارجي كما هو 
 .لعمارات أو الدور في بعض الحاالتالحال بالنسبة ل

It refers to the number of stories or floors 

of the building, taking into account that the 

ground story is deemed one of the stories if 

its height is 1.5 meters or more. Likewise, 

the terrace is considered a story if its area 

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

roof. The different stories could be 

connected through inner stairs (such as 

those available in villas) or outer stairs 

(outside the houses) or lifts. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 

لعدد والمساكن، ا
، االولالتنقيح /11

3992 
 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

 No. of persons  المشتغلين عدد 4130403 المنشآت 41

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

 .ين الدائمين والمصقتينلماوالعاملين بأجر من العالمصسسة بدون أجر، 
This includes unpaid owners and family 

members, and paid employees both 

permanent and temporary. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 

أكثـــر بمـــا فيهـــا الطـــابق ا رضـــي الـــذي قـــد  مبنـــى مكـــون مـــن طـــابقين أو Building عمارة 4130400 المنشآت 41
يكــون مخــازن أو دكــاكين أو شــقق أو كراجــات 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

A building comprised of two or more 

floors, including the ground floor that 

usually involves stores, groceries, garages 

or apartments. Each floor consists of more 

than one apartment, usually constructed for 

housing purposes 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

ر  ال يمس  ف 4130401 المنشآت 41
حسابات 
مستقلة عن 
 المركز

Branch with out 

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

keeping. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
3991 القومية  

UN, SNA 93 

ر  يمس  ف 4130440 المنشآت 41
حسابات 
مستقلة عن 
 المركز

Branch with Book 

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

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

the head office. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
3991 القومية  

UN, SNA 93 

أجور قيمة  4130444 المنشآت 41
 مصنعية

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

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

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

This includes the entitlements of 

employees in the implementation of the 

building, whether they are skilled workers 

or ordinary workers, whether working for 

pay monthly or daily or as a contract for 

the amount of work done.the wages of 

employee include all other benefits.  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 
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أجور قيمة  4130441 المنشآت 41
+ مصنعية 
 مواد بناء

Workmanshop + 

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

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

If the execution is done by contractors or 

skilled workers (except contractors) so that 

the material included in the contract,  it 

does not include the industrial plants  

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

قيمة ارنفاق  4130443 المنشآت 41
إنشاء  على

 المبنى

Value of expenditure 

on building 

construction 

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

Include expenditure on the construction of 

buildings in which  construction activity 

was established during the reference 

period. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

الحفريات قيمة  4130444 المنشآت 41
 با ليات

Excavations by 
Machinary 

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

 .ا ليات مقابل اجر يومي أو بالساعة

Include expenditure on excavation, which 

is done by  using special mechanisms, 

whether it carried out by quantity or 

leasing mechanisms for a daily or hourly 

wage. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

قيمة تكاليف  4130445 المنشآت 41
 هندسية

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

Dues engineering offices to design 

building or supervision. 

 

 الجهاز المركزي
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

رسوم قيمة  4130446 المنشآت 41
الترخيج 
 والمخالفات

Licensing Fees and 

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

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

The fees paid for the donors of  licenses, 

including any fees and violations on the 

regulations and license conditions. This 

does not include insurance, which 

recovered after the completion of the 

building. 

لمركزي الجهاز ا
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

رسوم قيمة  4130447 المنشآت 41
توصيل 
 الخدمات

Utilities Connection 

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

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

The fees paid for the donors of  licenses, 

including any fees and violations on the 

regulations and license conditions. This 

does not include insurance, which 

recovered after the completion of the 

building. 

ي الجهاز المركز 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

مستحقات قيمة  4130448 المنشآت 41
شركات 
 المقاوالت

Constracting 
Companies 

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

 ( الصحية أو الكهربائية

If the owner contract with a contracting 

company on the implementation of the 

entire building or any parts of it or of the 

specialized (such as structure or plumbing 

or electrical).  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

مواد بناء قيمة  4130449 المنشآت 41
قبل مشتراة من 
 المال 

Construction 

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

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

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

 .وتركيب المصاعد وما شابه

Includes the cost of all building materials 

used in construction activities of the 

building during the reference year and 

purchased directly by the owner, and 

whether these materials are used in the 

work of the structure or finish work. This 

item includes payments of industrial plants 

for synthetic work in the building  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

مبنى تحت  4130420 المنشآت 41
 التشطيب

Building Under 

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

 . لالستعمال، ولم يكن بارمكان تحديد نو  المبنى
 

A building where construction work is 

complete, But still the internal finishing 

process under development and is not 

ready for use. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 تحتمبنى  4130421 المنشآت 41
 التشييد

Under Construction 

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

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

not complete, provided the wall and ceiling 

of at least one storey are completed. 

الجهاز المركزي 
حصاء لإل

الفلسطيني، 
3991 

PCBS, 1996 

 ,If the owner is a cooperative organization .مال  البناء جمعية تعاونية بغض النظر عن هدفها كانإذا  Cooperative Building تعاونيمبنى  4130422 المنشآت 41

despite of its aims. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

هو ذل  المبنـى الـذي يـتم إنشـاءه علـى ارض خاليـة مـن أيـة أبنيـة قائمـة،  New Building مبنى جديد  4130423 المنشآت 41
 .بغض النظر عن شكل المبنى أو المساحة

It is a building that is suggested to be 

established on a vacant site. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 Governmental حكوميمبنى  4130424 المنشآت 41

Building 
 If owned by Palestinian authority .إذا كان المال  من مصسسات السلطة الوطنية

institution. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

المبنــى الــذي تعــود ملكيتــه إلــى فــرد أو مجموعــة مــن ا فــراد أو هــو ذلــ   Private Building مبنى خاج 4130425 المنشآت 41
 .إلى إحدى المصسسات التي يملكها القطا  الخاج

It is the building that is owned by  

individual or group of individuals or by 

private sector. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 
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 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

خاليمبنى  4130426 المنشآت 41  Vacant Building ال يقــيم بــه أحــد أو ةيــر  للســكن أو العمــل ولكــن صــالحا   إذا كــان المبنــى
 .طوال فترة الحصر مستغل

 

It means that the building is not being 

utilized. Normally, such a building is for 

rent or for sale. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

الجهاز المركزي  .If the owner is Charitable Society .إذا كان المبنى مملوكا  لجمعية أو مصسسة خيرية charity Building خيريمبنى  4130427 المنشآت 41
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

المبنى سكنيا  بالتعريف إذا كانـت اكثـر مـن نصـف مسـاحته معـدة  ويعتبر Residential سكني مبنى 4130428 المنشآت 41
يكـــون  أن: التاليـــةالمبنـــى الســـكني الحـــاالت  ويشـــمل.  الســـكن ةـــراض 
منــافع أو  إضــافة .ةــرف لوحــدات ســكنية إضــافة. كاملــة ســكنيةوحــدات 

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

The building is considered residential if 

more than half of its total area is prepared 

for residential purposes. The building 

could consist of:    Complete dwellings.   

Rooms added to the dwellings.Extension 

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

cesspool, garage. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 
والمساكن، العدد 

، االولالتنقيح /11
3992 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 

1998 
 

سلطة مبنى  4130429 المنشآت 41
 محلية

Local Authority 

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

council. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 ةيرمبنى  4130430 المنشآت 41
 سكني

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

 .صحيا ، أو ةير ذل 

When the building is not  prepared for 

residential purposes or more than half of 

its area was for residential purpose then it 

must be  classified  as industrial, 

commercial, educational,...est. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

مبنى ةير  4130431 المنشآت 41
 مكتمل

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

 .المبنى تحت التشييد أو تحت التشطيب

A building where construction work is not 

complete, provided the wall and ceiling of 

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

building may be under construction or 

under preparation). 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 If the license to the entire existing building (.حاليا   ترخيصهمبني سابقا  ويراد )إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله  Existing building مبنى قائم 4130432 المنشآت 41

(built previously and to be licensed now). 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 
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 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

للسكن مبنى  4130433 المنشآت 41
 والعمل

Residential and 

Work Building 
مســتخدمة للســكن والــبعض  ىالوحــدات الســكنية بــالمبنإذا كانــت بعــض  

 .ا خر مستخدمة للعمل
 

It means that some of the units in the 

building are used for habitation purposes 

whereas other units are used for work. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 
والمساكن، العدد 

، االولالتنقيح /11
3992 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

للعمل مبنى  4130434 المنشآت 41  Work Building  هــو المبنــى المســتخدم بشــكل كامــل للعمــل فقــط وال توجــد بــه أســر مقيمــة
، مـــع مالحظـــة أن المبنـــى المســـتخدم جزئيـــا  للعمـــل وبـــاقي بصـــفة معتـــادة

   .أجزاصه ةير مستخدمة يعتبر للعمل
 

It means that the building was used for 

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

household. 

المتحدة،  ا مم
مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان 
والمساكن، العدد 

، االولالتنقيح /11
3992 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

مستغل  مبنى 4130435 المنشآت 41
 وةير مكتمل

Building Used but 

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

 .من أنها ةير مشطبة الرةما بنية التي تكون مسكونة على 

It is the building that is occupied by 

individuals although it is not  structurally 

completed. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

مغلقمبنى  4130436 المنشآت 41  Closed Building   إذا كــان المبنـــى مشـــغوال  بأســـرة أو أكثـــر أو مســـتخدما للعمـــل ولكنـــه وجـــد
 .مغلقا  طوال فترة الحصر

 

It means that one household or more 

occupied the building but it was closed 

during the listing period. This applies as 

well to buildings used for work purposes 

but found closed during the listing period. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

هــو المبنــى الــذي تــم إنجــاز هيكلــه وتشــطيباته بشــكل كامــل بمــا فــي ذلــ   Completed Building مكتملمبنى  4130437 المنشآت 41
 .الخالي أو المهجور الصالح لالستخدام المبنى

The building that structurally completed 

including the vacant building that's good 

for use. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

لفتــرات طويلــة بســبب عــدم الصــالحية ويحتــاج ةيــر المســتغل  المبنــىهــو   Deserted Building مبنى مهجور 4130438 المنشآت 41
إلــى إجــراء بعــض التصــليحات والترميمــات الضــرورية وا ساســية ليصــبح 

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

A building that has not been used for a 

long period of time due to being unsuitable 

and requiring renovation and maintenance 

to be suitable for living. Deserted buildings 

also include those that cannot be used by 

the owners as a result of Israeli measures. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 
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 رمهجو مبنى  4130431 المنشآت 41
ةير صالح )

 (لالستخدام

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

The building that is not occupied by any 

one, because it's not suitable for residence, 

or that building was taken  decision to 

demolish it. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 It refers to buildings dedicated to .والمباني الموقوفة ا خرى الموقوفة مثل المساجد المباني Waqf Building مبنى وقف 4130410 المنشآت 41

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

3991 

PCBS, 1996 

مبنى وكالة  4130414 المنشآت 41
 الغوت

United Nations 

Relief and Works 

Agency (UNRWA) 

Building  

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

 .أخرى

This term refers to the buildings owned by 

the UNRWA, including schools and 

hospitals, that belong to UNRWA and not 

being rented from other parties. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

مركز رئيسي  4130411 المنشآت 41
يشمل   ال

الفرو  حسابات  

Head Office with out 

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

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

not includes the records of the branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
3991 القومية  

UN, SNA 93 

مركز رئيسي  4130413 المنشآت 41
 يشمل حسابات

 الفرو 

Head Office with 

Book Keeping 
  التـــي تشـــمل حســـابات الفـــرو  التابعـــة لهـــا للمنشـــأة المركـــز الرئيســـي ووهـــ
 (.حسابات الفرو  مدمجة مع المركز الرئيسي)

Head office with book keeping which 

includes the records of the branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
3991 القومية  

UN, SNA 93 

تمثل القطا  أو الجهة التي يتبعها مال  المبنى وليس الجهة التي تشغل  Building Ownership ملكية المبنى 4130444 المنشآت 41
 المبنى

Represent the building owner sector  and 

not whom occupies the building. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

3991 

PCBS, 1996 

 Ownership  of the المنشأة ملكية 4130445 المنشآت 41

enterprise 
حيـت ( فـأكثر% 23أي )ويقصد بذل  ملكية أةلبيـة رأس مـال المصسسـة 

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

This refers to the ownership of the 

majority of the capital of the institution 

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

or foreign private sector or my family or 

company a national government or a 

company foreign government, 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 

 In Operation المنشأة العاملة 4130446 المنشآت 41

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

during the implementation of 

establishment census. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 
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المنشاة  4130413 المنشآت 41
 المتوقفة

Closed 

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

the census. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
3991 القومية  

UN, SNA 93 

مفردةالمنشأة ال 4130410 المنشآت 41  Single Establishment  ليس لها فرو  وليست فرعا  لمركز رئيسيهي المنشأة التي. With out branch and not a head office for 

branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
3991 القومية  

UN, SNA 93 

منشأة تحت  4130411 المنشآت 41
 التجهيز

Under Preparation 

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

preparation and has not yet started 

production. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 

وحدة نشاط  4130410 المنشآت 41
 مساند

Auxiliary Activity 

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

establishment it self and not provided to 

others. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

3991 القومية  

UN, SNA 93 
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 Transportation Terms 3032: رمز الموضوع مصطلحات النقل

 A motor vehicle designed to carry more (.بما في ذل  السائق)ركاب  9مصممة لنقل اكثر من  آليةمركبة  هو Bus الباج 4131400 النقل 41

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

معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مصـــممة لســـحب مركبـــة ةيـــر آليـــة، ويســـتثنى مـــن ذلـــ   آليـــةمركبـــة  هـــو Road Tractor الجرار 4135101 النقل 41
 .الجرارات الزراعية

A motor vehicle designed exclusively or 

primarily to haul other vehicles, which are 

not power-driven. Agricultural tractors are 

excluded. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 

ة الطبعة الثالث
8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

الطرق  حادت 1535102 النقل 41
(سير)  

Road Traffic 

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

 .إصابات الحادتوقد نتب عن هذا 

An accident, which occurred as a result of 

the vehicle being in a state of motion and in 

which people were injured. 

 ارحصاء مكتب
ي، ارسرائيل المركزي

الكتاب االحصائي 
8003السنوي   

Israel Central 

Bureau of 

Statistics, 

Statistical Year 

Book 2001 

النارية الدراجة 1535103 النقل 41  Motorcycle ذات عجلتـين، بمـا فـي ذلـ  تلـ  التـي تحتـوي علـى عربـة  آليةمركبة  هي
ـــــة ـــــات ذات  يتضـــــمن.  جانبي ـــــة، والمركب ـــــدراجات البخاري ـــــ  ال ـــــثالتذل  ال

كغــم، وتصــنف الــدراجات ا ليــة  400عجــالت والتــي ال يزيــد وزنهــا عــن 
 1مســـ 20اقـــل مـــن : النحـــو التـــالي علـــىالمحـــر   اســـطوانةحســـب ســـعة 

، اكبـــر 1ســـم 820-300، 3ســـم 300-20، (دراجـــات ناريـــة صـــغيرة)
 .1سم 820من 

Two wheeled motor vehicles with or 

without sidecar. This category includes 

scooter, three-wheeled vehicles not 

exceeding 400 kg. Motorcycles are 

classified according to the engine capacity 

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

cm3, and greater than 250 cm3. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الرحالت 1535104 النقل 41
الجوية 
 المنتظمة

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

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

 .لعاماتشغيل وجدول مواعيد محدد متات لالستخدام 

A series of flights fulfilling at least the 

following conditions: they are performed by 

a passenger aircraft, their tickets are open 

for free sale to the general public; they are 

planned and adjusted according to the needs 

of traffic, carried out according to existing 

aviation agreements, The operating license 

and the fixed timetables are also available to 

the general public. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 الرحالت 1535105 النقل 41
الجوية ةير 
 المنتظمة

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

All the flights for remuneration other than 

those reported under regular flights. 

 

 

 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 

النقل، احصاءات 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 أجرة سيارة 1535106 النقل 41
"التاكسي"  

Taxi وال تزيـد حمولتهـا ( مقابـل أجـر)آلية تستعمل لنقل الركاب  مركبةكل  هي
 ".كتاكسي"، وموصوفة في رخصتها (السائق ذل بما في )ركاب  9عن 

A motor vehicle intended for the carriage of 

passengers (in return for payment), and 

designed to seat no more than 9 persons 

(including the driver), and described in its 

license as a taxi. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

التجارية السيارة 4135107 النقل 41  Commercial Car مصـــممة  ةــراض ةيــر نقــل الركـــاب ويزيــد وزنهــا عـــن  آليــةمركبــة  هــي
 820يســاوي  أوســم ويقــل عــن  312كغــم، ويزيــد ارتفاعهــا عــن  8800

 .سم، وموصوفة في رخصتها كسيارة تجارية

A motor vehicle designed for another 

purpose than passenger transport, weights 

more than 2200 kg, its height is more than 

175 cm and less than or equal to 250 cm, 

and described in its license as a commercial 

vehicle. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
، احصاءات النقل
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

الخاصة السيارة 4135108 النقل 41  Private Car وال تزيــد حمولتهــا ( دون اجـر)آليـة تســتعمل لنقـل الركـاب  مركبـةكـل  هـي
، وموصــوفة فــي رخصــتها كمركبــة (الســائق ذلــ بمــا فــي )ركــاب  9عــن 

 .الناريةخاصة، وال يشمل هذا النو  الدراجات 

A motor vehicle, other than motorcycle 

intended for the carriage of passengers and 

designed to seat no more than 9 persons 

(including the driver). 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 

اءات النقل، احص
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مصـممة  ةـراض ةيـر نقـل الركـاب ويزيـد ارتفاعهـا عـن  آليـةمركبة  هي Truck الشاحنة 4135109 النقل 41
 .كشاحنةسم، وموصوفة في رخصتها  820

A motor vehicle designed for another 

purpose than passenger transport, its height 

is more than 250 cm, and described in its 

license as a truck. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الطريق 4135110 النقل 41
 ارقليمي

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

Branching off from, or lining, main roads. ارحصاء مكتب 
ي، ارسرائيل المركزي

الكتاب االحصائي 
8003السنوي   

Israel Central 

Bureau of 

Statistics, 

Statistical Year 

Book 2001 
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 الطريق 4135111 النقل 41
 االلتفافي

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

 .إسرائيل

It is a road Constructed by Israeli 

Occupation to link the Settlements with 

each other and with Israel. 

 المركزي الجهاز
لإلحصاء 

3922،الفلسطيني  

PCBS, 1988 

 الطريق 4135112 النقل 41
 الرئيسي

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

Serves for national or inter district traffic 

and including road extension within a 

locality. 

 ارحصاء مكتب
ي، ارسرائيل المركزي

الكتاب االحصائي 
8003السنوي   

Israel Central 

Bureau of 

Statistics, 

Statistical Year 

Book 2001 

المحلي الطريق 4135113 النقل 41  Local Road الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع الطريق هو. Serves the internal traffics within a locality. ارحصاء مكتب 
ي، ارسرائيل المركزي

الكتاب االحصائي 
8003السنوي   

Israel Central 

Bureau of 

Statistics, 

Statistical Year 

Book 2001 

 A vehicle running on wheels and intended .ذات عجالت مصممة للسير على الطرق مركبةكل  هي Vehicle المركبة 4135114 النقل 41

for use on roads. 
االمم المتحدة، 

معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 

الثالثة الطبعة 
8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

أخرى مركبة 4135115 النقل 41  Other Vehicle يتضـمن . مركبة مصممة لغير أةـراض نقـل الركـاب أو البضـائع كل هي
الجرافــات  المــداحل،ارســعاف، الرافعــات المتنقلــة،  مركبــات:  هــذا النــو 

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

 . المتنقلة الصيانة

A vehicle designed for purposes other than 

the carriage of passengers or goods. This 

category includes: ambulances, mobile 

cranes, self-propelled rollers, bulldozers 

with metallic wheels or tracks, vehicles for 

recording film, radio, and TV programs, 

mobile library vehicles, towing vehicles for 

vehicles in need of repair. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 

ات النقل، احصاء
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

ا لية المركبة 4135116 النقل 41  Motor Vehicle مـــزودة بمحـــر  بحيـــت يمتلـــ  هـــذا المحـــر  وســـيلة دفـــع  مركبـــةكـــل  هـــي
ـــــــة، وتســـــــتعمل عـــــــادة لحمـــــــل  أو البضـــــــائع أو لســـــــحب  ا شـــــــخاجذاتي

 .المركبات

A vehicle fitted with auto propulsive engine, 

it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

آلية لنقل البضائع مصـممة لُتسـحب بواسـطة مركبـة آليـة  ةيرمركبة  هي Trailer المقطورة 4135117 النقل 41
 ".الكارافانات"و الزراعيةويستثنى من ذل  المقطورات 

Goods road vehicles designed to be hauled 

by a road motor vehicle.  Excluding 

agricultural trailers and caravans. 

المتحدة،  االمم
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 نصف 4135118 النقل 41
 المقطورة

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

Goods road vehicle with no front axle 

designed in such a way as to be hauled by 

road tractor. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Telecommunications Terms 1603: رمز الموضوع مصطلحات االتصاالت

ترســل بواســطة الــتلكس أو الفـــاكس أو  الكلمــاتكــل رســالة محــدودة  هــي Telegram البرقية 1510400 االتصاالت 41
 .الواحدةبواسطة الهاتف، تدفع أجورها على الكلمة 

Letter with a limited amount of words, sent 

inland or abroad by telex, fax, or 

telephone.  Fees are paid according to the 

number of words. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

حركة المهاتفة  1510404 االتصاالت 41
الوطنية 

من ( الثابتة)
المقاسم 

(بالدقائق)  

National trunk 

telephone traffic 

(minutes) 

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

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

National trunk (toll) traffic consists of 

effective (completed) fixed national 

telephone traffic exchanged with a station 

outside the local charging area of the 

calling station. The indicator should be 

reported as the number of minutes of 

traffic. 

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

واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  

 

الحركة الهاتفية  1510401 االتصاالت 41
الدولية  الثابتة

الخارجة 
(بالدقائق)  

International 

outgoing telephone 

traffic (minutes) 

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

This covers the effective (completed) 

traffic originating in a given country to 

destinations outside that country. The 

indicator should be reported in number of 

minutes of traffic. 

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

واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الحركة الهاتفية  1510403 االتصاالت 41
الثابتة المحلية 

(بالدقائق)  

Local telephone 

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

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

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

Local telephone traffic consists of effective 

(completed) fixed telephone line traffic 

exchanged within the local charging area 

in which the calling station is situated. This 

is the area within which one subscriber can 

call another on payment of the local charge 

(if applicable). This indicator should be 

reported in the number of minutes. If the 

indicator is reported in calls or meter units 

(pulses), then an appropriate conversion 

figure to minutes of traffic should be 

supplied 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 

اد الى واالفر 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت 

واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  

 

البريدية الرزم 1510401 االتصاالت 41  Post Packet لهـا صـفة ارهـداء كـالمالبس والمـأكوالت ومـواد التجميـل  بريديـةمادة  هي
ا دنــى  الحـدأن ال يقـل  ويشـترط.  ومـا شـابه التجاريـةوالعطـور والعينـات 

ملـم  90ملـم، وان ال يقـل عرضـها عـن  340لطول الرزمة البريدية عـن 
، وأن ال يزيد مجمو  الطول والعرض والسـم  (ملم 8مقداره  تسامحمع )

 كــذل .  ملـم 100تزيـد أطــوال أي بعـد عــن  الأن ملـم، علــى  900عـن 
 .كغم 8أن ال يزيد وزن الرزمة عن  يشترط

Material posted as presents, such as food, 

clothes, beauty-care materials, perfumes, 

and commercial samples. The lowest limit 

of post packet length and width is 140, 90 

mm ± 2 mm respectively.  The highest 

limit for the sum of length, width, and 

thickness is 900 mm.  The highest limit of 

the length of any dimension is 600 mm.  

The highest weight of the post packet is 2 

kg. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 

ة الطبعة الثالث
8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

البريد  رسائل 4110401 االتصاالت 41
 السريع

Express Mail التي يسـتوفى عليهـا رسـوم بريـد إضـافية مقابـل وصـولها إلـى  الرسائل هي
ساعة بدءا  مـن لحظـة اسـتالمها مـن قبـل المركـز  84المرسل إليه خالل 

 .البريدي

A letter intended to be delivered quickly 

(24 hours) from the moment of reception 

by the post center.  Normally extra fees are 

applied. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

لهـــا صـــفة التراســـل أي تحمـــل فـــي طياتهـــا خبـــرا  معينـــا ،  بريديـــةمـــادة  هــي Letter الرسالة 4110402 االتصاالت 41
أم باســــــتخدام ا لـــــة الطابعـــــة أو بكلتــــــا  اليـــــدســـــواء أكانـــــت معــــــدة بخـــــط 

. داخـل مغلـف مسـطح المحتـواةالطريقتين، ويشمل ذل  العينات التجاريـة 
وأن ال  ملـــم، 340ويشــترط أن ال يقــل الحــد ا دنــى لطــول الرســالة عــن 

، وأن ال يزيــــد (ملــــم 8مــــع تســــامح مقــــداره )ملــــم  90يقــــل عرضــــها عــــن 
ملم، علـى أن ال تزيـد أطـوال  900والعرض والسم  عن  الطولمجمو  

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

A post matter that has the property of 

communication.  It could be written, typed 

or both.  This includes commercial 

samples, which are contained in an 

envelope. The lowest limit of the shortest 

length is 140 mm, while the lowest limit of 

the shortest width is 90 mm ± 2 mm. The 

sum of length, width, and thickness should 

not be greater than 900 mm.  The highest 

limit of the length of any dimension is 600 

mm.  The weight of the letter should be 

between 20-2000 g. 

االمم المتحدة، 
ات معجم مصطلح

احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

العادية الرسالة 4110403 االتصاالت 41  Regular Letter التي يستوفى عليها الرسوم البريدية العادية فقط الرسائل هي. A letter that is sent by normal post with 

regular fees. 
االمم المتحدة، 

معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الرسالة 4110400 االتصاالت 41
 المسجلة

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

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

A letter to which extra fees is applied and 

for which the sender gets a receipt.  It is 

normally delivered to the addressee or 

other person acting as such after checking 

his identity and taking his signature on a 

receipt. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

علــى شــكل رزمـة مغلفــة بغــالف لـين أو صــلب، بــداخلها  بريديـةمــادة  هـو Parcel الطرد 4110401 االتصاالت 41
 الأن  ويـــشترط.  أو أيــة مــواد مشــابهة مالبــس،أوراق، كتــب، مــأكوالت، 

م، علـى أن  1يزيد مجمو  الطول وضعفا العرض وضعفا االرتفـا  عــن 
كــذل  يشــترط أن ال يزيــد وزن الطــرد . م 3.2عــن  بعــدال يزيــد طــول أي 

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

Material posted as closed flexible or rigid 

packet, containing papers, books, food, 

clothes, etc.  The highest limit for the sum 

of the parcel lengths, twice the width, and 

twice the thickness is 3 m.  The highest 

limit of the length of any dimension is 1.5 

m.  The highest weight of internal parcel is 

20 kg, while in case of parcels sent abroad 

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

the rules of the receiving country. 

االمم المتحدة، 
معجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مطبوعة في دار طباعة أو بـأي طـرق أخـرى كالتصـوير  بريديةمادة  هي Printed Matter المطبوعة 4110440 االتصاالت 41
.  العلمية والثقافيـة ولـيس لهـا صـفة التراسـل الصفةوالكتب والكتيبات، لها 

ملـم، وان ال  340أن ال يقل الحد ا دنـى لطـول المطبوعـة عـن  ويشترط
، وأن ال يزيــــد (لــــمم 8مــــع تســــامح مقــــداره )ملــــم  90عرضــــها عــــن  يقـــــل

ملـم، علـى أن ال يزيـد طــول  900عـن  والسـم مجمـو  الطـول والعـرض 
يشترط أن ال يزيد وزن المطبوعة العاديـة  كذل .  ملم 100أي بعد عـن 

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

A post matter, which is printed by a 

printing shop, or by any other method such 

as copying, books, and booklets. It has a 

cultural and scientific property, and not 

communication property.  The lowest limit 

of the printed material length and width is 

140, 90 mm ± 2 mm respectively.  The 

highest limit of the sum of length, width, 

and thickness is 900 mm.  The highest 

limit of the length of any dimension is 600 

mm.  The highest weight of the printed 

material is 2 kg, it is also allowable to 

reach 5 kg when the printed material is 

book. 

 

االمم المتحدة، 
مصطلحات معجم 

احصاءات النقل، 
الطبعة الثالثة 

8001 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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2.4 Geographical and Environment Terms 2..  مصطلحات جغرافية وبيئية 
 

 رمز
 الموضوع الموضوع

 رمز
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Tourism Terms 1310: رمز الموضوع مصطلحات السياحة

ــر ة المفــردة فـي الفنــدق والمعــدة لالســتخدام هـي  Hotel Beds ا سرية الفندقية 1010100 السياحة 10 ا س 
ــر ة التــي تضــاف إلــى  مــن قبــل النــزالء باســتثناء ا س 

الفنـدق عنــد الطلــب ويعتبـر الســرير المــزدوج داخــل 
 .الفندق سريرين مفردين

Is the total number of single beds in 

the hotel and prepared for use by 

guests with the exception of the 

beds, which added to the hotel upon 

request. A double bed is counted as 

two beds inside the hotel room. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

 Archeological and ا ثرية ا ماكن 1040404 السياحة 10

Historical Sites 
المواقع التي يوجـد بهـا آثـار تشـهد علـى وجـود هي 

 .حضارات قديمة
Sites that have ancient monuments 

from ancient civilizations. 
 زارة السياحة وا ثار الفلسطينيةو 

الجهاز المركزي لإلحصاء +
8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

مــا ينفــق مــن أجــل مســتلزمات هــو عبــارة عــن كــل  Tourism Consumption السياحيارنفاق  1010102 السياحة 10
ــــة الســــياحية مــــن مواصــــالت، طعــــام، شــــراء  الرحل

ســــواء  كانــــت عمليــــة ارنفـــــاق  شــــابه،الهــــدايا ومــــا 
 .خالل الرحلة أو وقت التحضير لها

It consists of all the trip needs to 

buy, including the transportation, 

food, gifts and else. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

بلد ارقامة  1010103 السياحة 10
 المعتاد

Country of Resident  المبحـوت أو الذي يقيم به عادة الشـخج  البلدهو
كـــون توقـــد  ينـــوي ارقامـــة فيـــه لمـــدة عـــام أو أكثـــر،

هـذا جنسيته المسجلة فـي جـواز سـفره منسـوبة إلـى 
 .عنه ةكون مختلفتوقد  البلد،

Country of residence is usually the 

person queried or intends to reside 

for a year or more, and may be 

registered in his passport attributed 

to the country, it might be different. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 
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التـــي يقـــوم مـــاكن مجموعـــة ا هـــي  البيئـــة المعتـــادة Usual Environment البيئة المعتادة 1010104 السياحة 10
روتين حياته العادية  الشخج بالتردد عليها ضمن

 نشــــطة ا تهــــا لممارســــةزيار يــــتم باســــتثناء أمــــاكن )
تكـــون مـــن المنطقـــة المجـــاورة ، وت(الترفيهيـــة  فقـــط

لبيته ومكان العمل أو الدراسة وةيرها من ا ماكن 
 .عليها بشكل روتينيالتي يتردد 

Usual environment is the place or 

places a person occupies within their 

regular routine of life (excepting 

places visited for leisure or 

recreational activities only). Usual 

environment of a person consists of 

the direct vicinity of his/her home 

and place of work or study and other 

places frequently visited. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 
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هـو الشـخج الـذي يحمـل  السـياحيالـدليل /المرشد Tourism Guide السياحي الدليل 2010105 السياحة 10
رخصـــــــة دليـــــــل ســـــــياحي ولديـــــــه المعرفـــــــة الكافيـــــــة 

الســــــــياحية الموجــــــــودة فيهـــــــــا  والمواقــــــــعبالمنطقــــــــة 
ويســتطيع تقــديم خدمــة اررشــاد الســياحي والترجمــة 

 .الزوار مقابل أجر إلى

A person who guides the tourists to 

the tourism sites and regions, and 

has an ability to speak many 

languages. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

تقــوم بــه ا ســرة أو فــردا  منهــا إلــى مكــان  ســفر أي Tourism Trip السياحية الرحلة 2010106 السياحة 10
الغـرض  يكـونخارج البيئة المعتـادة لهـا، بحيـت ال 

ا ساسي من السـفر ممارسـة نشـاط يـدر دخـال  فـي 
ولمــدة ال تزيـــد عــن اثنـــي المكــان الـــذي تــتم زيارتـــه 

 .عشر شهرا 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. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 
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 السياحة 2010107 السياحة 10
 الخارجية

Outbound Tourism بيئـتهم  أمـاكن مـنالمقيمـين حركة تنقل ا فراد  هي
لمـــدة ال تتجـــاوز اثنـــي  الـــبالدخـــارج إلـــى المعتـــادة 

لممارســــة أنشــــطة مختلفــــة، عشــــر شــــهرا  متتاليــــا ،  
ال يكـــــون الغـــــرض ا ساســـــي مـــــن الرحلـــــة  بحيـــــت

ممارســـة نشـــاط يـــدر دخـــال  فـــي المكـــان الـــذي تـــتم 
 .زيارته

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.   

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

بيئـتهم  المقيمـين فـي أمـاكنحركة تنقل ا فـراد  هي Domestic Tourism المحلية السياحة 2010108 السياحة 10
داخــل الــبالد لممارســة أنشــطة إلــى أخــرى المعتــادة 
ال يكــــون الغــــرض ا ساســــي مــــن  بحيــــتمختلفــــة، 

الرحلة ممارسـة نشـاط يـدر دخـال  فـي المكـان الـذي 
 .زيارتهتتم 

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

تشـــــــــمل أنشـــــــــطة ا شـــــــــخاج  وافـــــــــدةالســـــــــياحة ال Inbound Tourism وافدةال السياحة 2010109 السياحة 10
المســـافرين إلـــى ا راضـــي الفلســـطينية والبقـــاء فـــي 

لمـدة ال تتجـاوز سـنة ة، المعتـادبيئتهم أماكن خارج 
القيام  وبهدف االستجمام والراحة، أ متتالية،واحدة 

 .أعمال أخرىبمهمات رسمية و 

Inbound tourism comprises the 

activities of persons traveling to 

Palestinian Territory and staying in 

places outside their usual permanent 

places of residence for not more than 

one consecutive year for leisure, 

business and other purposes.   

منظمة السياحة  ،المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 
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 الزائر الشخج 2010110 السياحة 10
 (المسافر)

Visitors (Travelers)  مكـــان مختلـــف عـــن  إلـــىيســـافر  شـــخج كـــلهـــو
بيئتــه المعتــادة لمــدة ال تزيــد عــن اثنــي عشــر شــهرا  

وال يكــون الغــرض ا ساســي مــن رحلتــه هــو  متتاليــاَ 
 .المزارممارسة نشاط يدر له دخاَل في البلد 

Any person traveling to a place other 

than that of his/her usual 

environment for less than 12 months 

and whose main purpose of trip is 

the other than the exercise of an 

activity remunerated from within the 

place visited. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

 في العاملون 2010111 السياحة 10

 الفنادق
Hotel worker  يشمل ذل  كافة المشـتغلين فـي الفنـدق سـواء كـانوا

من أصحاب الفندق أو أفراد أسرهم العاملين سواء 
كــــــان ذلــــــ  بــــــأجر أو دون أجــــــر، بــــــدوام كلــــــي أو 

 .  جزئي

It refers to all persons working in the 

hotel on full or part time bases 

including owners and paid or unpaid 

household members. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

العمل والمهمات  2010112 السياحة 10
 الرسمية

Work and Official 

Missions 
وهو العمل الذي يمارسه الشخج المسـافر بحيـت 
ال يــــــدر عليــــــه دخــــــال  فــــــي المكــــــان المــــــزار، مثــــــل 
ا عمـــال الرســـمية التـــي يكلـــف بهـــا الشـــخج مـــن 
مصسســته أو حكومتــه ويســتثنى منهــا ا عمــال ذات 

أنشــــــــطة رجــــــــال . )الطــــــــابع التجــــــــاري أو الربحــــــــي
 (.ا عمال

The work carried out by any traveler, 

so it does not generate income, such 

as official business that may be 

assigned to the person from his or 

his government, with the exception 

of the work of a commercial nature 

or profit. (activities of business). 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
صيات الدولية التو ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

غرض من ال 2010113 السياحة 10
 الزيارة

The Purpose of the 

Visit 
ــــذي يخــــرج مــــن أجلــــه الســــائح أو  غــــرضوهــــو ال ال

الزائر من مكان إقامته المعتاد، حيـت مـن الممكـن 
ترفيهي أو  هداف دينية أو  غرضأن يكون هذا ال

أو  ةأو تعليميـــأو طبيـــة  زيـــارة ا قـــارب وا صـــدقاء
 .أخرى ةراضأي أأو  مهمات رسمية

The purpose to which it out of the 

tourists or visiting a place of habitual 

residence, where this might be the 

purpose of the goals of 

entertainment, religious or visit 

relatives and friends, medical, 

educational or official business or 

other purposes. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002السياحة الحصاءات   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

ر ة  2010114 السياحة 10 الغرف وا س 
 المتاحة

Available Beds and 

Rooms  
ر ة خالل  تشمل ما هو قابل لإلشغال من ةرف وأس 

باستثناء ما هو مغلق للصيانة أو  ي  المسحفترة 
 .سبب كان

It refers to beds and rooms, which 

are ready for use during the 

reference period. Closed rooms for 

maintenance or repairs are excluded. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 
مــن النــزالء  لالســتخداممعــدة فــي فنــدق  ةةرفــهــي  Hotel Room الغرفة الفندقية 2010115 السياحة 10

 ثالثيةمفردة أو ثنائية أو  الغرف  وتكون.  للمبيت
 .أو رباعية

It refers to the furnished rooms for 

the use of guests.  Such rooms might 

be single, double, triple, or 

quadruple. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 
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ـــــدخل ضـــــمن اطـــــار Operating Hotels الفنادق العاملة 1040442 السياحة 10 العينـــــة  هـــــي الفنـــــادق التـــــي ت
والنتـــائب ويســـتثنى مـــن ذلـــ  الفنـــادق المتوقفـــة عـــن 
العمل  الجراء عمليـات التـرميم والصـيانة والفنـادق 

 .التي ترفض استيفاء البيانات

It is defined as the hotels that 

included in the sample frame and 

results, exluding the non operating 

hotels that are carrying out repairs or 

maintenance, and the hotels which 

didn’t respond to the survey. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

السـياحية  ارقامةضمن منشآت  صنفهو منشأة ت The Hotel الفندق 1040443 السياحة 10
فــي  ويشـترط.  الجماعيـة التـي تـوفر المبيــت للزائـر

فيـــــــه  المتـــــــوفرةيكـــــــون عـــــــدد ا مـــــــاكن  أنالفنـــــــدق 
تســتوعب مجموعــة أشــخاج يزيــد عــن معــدل عــدد 

موحـدة وتقـدم  إدارةعائلة واحـدة وتكـون تحـت  أفراد
عـــداد اا خـــدمات وتســـهيالت تشـــمل خدمـــة الغـــرف و 

الصــحية، وتصــنف  المرافــقيوميــا وتنظيــف  ســرةا 
الفنــــــادق فـــــــي درجــــــات وفئـــــــات وفقــــــا للتســـــــهيالت 

 .تقدمهاوالخدمات التي 

It is defined as an accommodation 

establishment providing overnight 

lodging for the visitors in a room or 

unit. It should hold a number of 

persons exceeding that of an average 

single family. The establishment 

must be under one management, and 

provides different facilities and 

services to visitors. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

 التحف بيع محل 1040440 السياحة 10

 السياحية
Souvenir Shops  مصسسة تجارية يكون نشاطها الرئيسي بيع التحـف

والهــــــــدايا والتــــــــذكارات الســــــــياحية، مــــــــن منتجــــــــات 
 .المشاةل السياحية، سواء المحلية أو المستوردة

It defined as a commercial enterprise 

whose principal activity is selling 

antiques, gifts and tourist souvenirs 

from the concerns of tourism 

products. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

 (مشغل) مصنع 1040449 السياحة 10
 السياحية التحف

Handicrafts and 

Traditional Goods 

Factories 
مصسســــة صــــناعية حرفيــــة تقــــوم بإنتــــاج ســــلع ذات 

وتذكاريـــة، لتلبيـــة حاجـــة ( فلكلوريـــة)طبيعـــة تراثيـــة 
الطلــب الســياحي خصوصــا  الســياحة الوافــدة، مثــل 
المنحوتات الخشبية، المنتجات الخزفية والصدفية، 

 .المطرزات، الكتابة على الزجاج، وما شابه

It defined as an industrial enterprise 

that produces goods related to 

country heritage, to meet the needs 

of tourists demand, especially, such 

as wood carvings, ceramic products 

and psoriasis, embroidery, writing 

on the glass. 

 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

 Establishment which provide food .والشراب الطعامتقدم خدمات  منشأة Restaurant  المطعم 2010120 السياحة 10

and drink services. 
وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 

الجهاز المركزي لإلحصاء +
8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 
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 مكتب اررشاد 2010121 السياحة 10

 السياحي
Tour Guide Office دارة الــــرحالت مكتــــب مهمتــــه  هــــو قيــــادة وتنظــــيم واا

 للســـــــــيات الســـــــــياحيةالســــــــياحية، وتنفيـــــــــذ البــــــــرامب 
ومــرافقتهم ورعــايتهم منــذ وصــولهم حتــى مغــادرتهم، 

قـــــــــــامتهم و وترتيـــــــــــب وتســـــــــــهيل تـــــــــــنقلهم  وتنظـــــــــــيم اا
ومســــــاعدتهم علــــــى ممارســــــة ا نمــــــاط وا نشــــــطة 

المحددة في برامجهم، وتوفير المعلومات  السياحية
 لهمالتوضيحية الالزمة 

It is an office responsible for 

Leadership, organization and 

management of tourist trips, and 

implementation of tourism programs 

for tourists and escorting them and 

care since their arrival until their 

departure. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
مركزي لإلحصاء الجهاز ال+

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

وخصـــائج  ســـماتوهـــو مكـــان محـــدد تتـــوفر فيـــه  Tourist Site السياحيالموقع  2010122 السياحة 10
ماديـــة أو معنويـــة، بحيــــت يـــرى فيــــه الزائـــر القــــدرة 

هـذه السـمات قــد   .علـى تلبيـة حاجـة أو أكثــر لديـه
مثـــل المنـــا  )تكـــون البيئـــة المحيطـــة فـــي الطبيعـــة 

، أو أنهـا قـد (نـاظروالثقافة، والغطاء النباتي أو الم
 وأمكـان، مثـل عـرض مسـرحي،  فـيتكون محـددة 
 .أماكن مقدسة

 

A physical or cultural feature of a 

particular place that individual 

travellers or tourists perceive as 

capable of meeting one or more of 

their specific leisure-related needs. 

Such features may be ambient in 

nature (eg. climate, culture, 

vegetation or scenery), or they may 

be specific to a location, such as a 

theatre performance, a museum or 

places of worship. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

، الفنـــــــــدقبيتــــــــون فـــــــــي الـــــــــذين ي ا شـــــــــخاج هــــــــم Guests النزالء 1040423 السياحة 10
، ويعتبــــر كــــل مــــن مرافقــــه وخدماتــــه ويســــتخدمون 

يعـود للفنـدق ثانيـة  ثـميتر  الفندق ولو لليلة واحـدة 
 .بمثابة نزيل جديد

It refers to visitors staying in the 

hotels and using their facilities. 

Records of new guests are based on 

the number of visits regardless 

whether it’s the same person or 

different. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

هو الشـخج الـذي يبقـى أو لديـه نيـة أن يبقـى فـي  Resident Guests النزيل المقيم 2010124 السياحة 10
تزيـــد عـــن ســـنة واحـــدة، ويســـتثنى مـــن بلـــد مـــا لمـــدة 

هــــذه القاعــــدة الطــــالب والمرضــــى والعــــاملين لــــدى 
الدبلوماسية والمنظمـات الدوليـة  تالسفارات والبعثا

مــــن ةيـــــر مـــــواطني الدولـــــة التــــي تقـــــيم فيهـــــا هـــــذه 
 .الهيئات

 

Any person that intends to engage, in 

economic activities or transactions 

on a significant scale either 

indefinitely or over a long period of 

time, usually interpreted as one year. 

The rule excludes students, sick 

people, and foreign diplomats and 

international organizations other 

than country’s residents where such 

institutions exist. 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 
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 رمز
 الموضوع

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 بيئتــــهمكــــان خــــارج  إلــــىأي شــــخج يســــافر  هــــو Inbound Guests النزيل الوافد 2010125 السياحة 10
ويكــــون  شــــهرا  متتاليــــة، 38 قــــل مــــن  ةاالعتياديــــ

ـــــارة هـــــو ممارســـــة أي  مـــــنةرضـــــه ا ساســـــي  الزي
عليه دخال في هذا النشاط  يدرنشاط، على أن ال 

 .الذي يقوم بزيارته لمكانا
 

Any person traveling to a place 

outside the usual environment for 

less than 12 consecutive months, and 

the basic purpose of the visit was to 

engage in any activity that does not 

generate income for this activity in 

the place visited, and are classified 

as if visiting a tourist spent one night 

or more away from usual 

environment . 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 

 الوحدة 2010126 السياحة 10

ارحصائية في 
ا نشطة 
 السياحية 

Statistical Unit in 

tourism Activities 
الوحـــدة ارحصـــائية فـــي مســـح ا نشـــطة الســـياحية 

بأنهـا كيـان اقتصـادي قـادر  تعـرفهي المصسسة، و 
علــــى امــــتال  ا صــــول  حقــــوقبحكــــم مــــا لــــه مــــن 

ـــــاط بأنشـــــطة اقتصـــــادية  وتحقيـــــق الخصـــــوم واالرتب
 .مع أطراف أخرى بصفقاتوالتعامل 

It is an economic entity that is 

capable, in its own right, of owning 

assets, incurring liabilities and 

engaging in economic activities and 

in transactions with otherentities. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

السياحة  وكالة 1040413 السياحة 10
 والسفر

Tourism and travel 

Agency 
التـــــــي تقــــــدم خــــــدمات ومعلومـــــــات  المنشــــــأة وهــــــي

استشـــارية وفنيـــة وعمـــل الترتيبـــات الالزمـــة لعمليـــة 
ابتــــــداء  مــــــن حجــــــز وســــــائل النقــــــل مــــــرورا   الســــــفر

بمنشــآت ارقامــة والحجــوزات ا خــرى وةيرهــا مــن 
 .التي تهم المسافر والمعلوماتالخدمات 

Establishment engaged in doing 

business for tourist travel services 

and related activities and sell them 

through travel agencies or directly to 

final consumers. 

وزارة السياحة وا ثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of 

Tourism and Antiquities 

+PCBS,2002 

 Country destination البلد المزار 1040418 السياحة 10

 
وهو البلد الذي يقصده السائح أو الزائر في رحلته 

 . بشكل أساسي
The main destination of a tourism trip 

is defined as the place visited that is 

central to the decision to take the trip 

منظمة السياحة ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية ، العالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International 

Recommendations for Tourism 

Statistics 2008 
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 رمز
 الموضوع

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Housing and housing conditions Terms 3103: رمز الموضوع  مصطلحات المساكن وظروف السكن 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

االتصال  2015100
 بالشبكات العامة  

Connection to Public 

Network 
بالشبكات العامة  يوضح مدى اتصال المسكن

سواء شبكة المياه أو شبكة الكهرباء أو شبكة 
  .الصرف الصحي

This section refers to the types of 

housing unit’s connection to Public 

Network: as Electricity Network, 

Water Network, Sewage Network. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 
 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

االتصال  2015104
بالشبكات العامة  

االتصال بشبكة )
 (مياه

 

Connection to Public 

Network 

(Connection to water 

resources) 

صنفت  وقدمدى اتصال المسكن بالمياه  يوضح
 :على النحو التالي

إذا كان المسكن متصال  بالشبكة : عامة شبكة. 4
لشركة المياه أو البلديات أو  التابعةالعامة للمياه، 

 .المجالس القروية
إذا كان المسكن متصال  : خاصة تمديدات. 1

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

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

 .بالمياه

Connection to water resources This 

section refers to the types of housing 

unit’s connection to water resources: 

1. Public Network: This category 

applies to Housing units connected 

to public water networks belonging 

to the water company, 

municipalities, or municipal 

councils. 

2. Private System: This category 

applies to Housing units connected 

to a private water resource providing 

the household with water. Usually, 

this type is owned by a group of 

persons. 

3. No piped Water: This category 

applies to housing units not 

connected to public water networks 

nor to private system. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

 

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

االتصال  1041401
بالشبكات 
العامة 

االتصال )
بالصرف 
 (الصحي

Connection to Public 

Network 

(Connection to 

Sewage System) 

الصحي  بالصرفمدى اتصال المسكن  يوضح
 :وقد صنفت على النحو التالي

إذا كان المسكن متصال  بالشبكة : شبكة عامة. 4
للصرف الصحي التابعة لمجالس المدن أو  العامة

 .القرى أو أي هيئة أخرى
 حفرةفي حالة وجود : امتصاصية حفرة .1

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

 .الذكر للصرف الصحي

This section refers to the types of 

housing unit connection to sewage 

network: 

1. Public Sewage System: This 

category applies to housing units 

connected to public sewage system 

belonging to the municipalities, 

municipal councils, or a special entity. 

2. Cesspit: This category applies when 

there is a cesspit.  

3. No Sewage System: This category 

applies to cases other than the 

aforementioned. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 
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 رمز
 الموضوع

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

االتصال  1041403
بالشبكات 
العامة 

االتصال )
 (بالكهرباء

Connection to Public 

Network 

(Connection to 

electricity) 

وقد  بالكهرباءمدى اتصال المسكن  يوضح
 :صنفت على النحو التالي

 إذا كان المسكن متصال  بالشبكة: شبكة عامة. 4

للكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء أو  العامة  
 .للمجلس البلدي أو القروي

 إذا كان مصدر الكهرباء مولدا  : مولد خاج. 1
صاحب المسكن أو مجموعة من  يملكهخاصا  
 .ا فراد

المسكن  في حالة عدم اتصال: ال يوجد. 3
 .بالكهرباء

 

This section refers to the types of 

housing unit’s connection to water 

resources: 

1. Public Network: This category 

applies to housing units connected 

to public electricity networks 

belonging to the electricity 

company, municipalities, or 

municipal councils. 

2. Private Generator: This category 

applies when electricity is provided 

to the housing unit through a private 

generator usually owned by the 

head of household or a group of 

persons. 

3. No Electricity: This category 

applies to housing units having no 

access to public network or private 

generator. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

( الـــخ...أســـبوعيا، شـــهريا)بشـــكل دوري  يـــدفع مبلـــغ Housing Rent المسكن أجرة   1041401
 .مقابل مكان تقيم فيه ا سرة

The amount paid periodically 

(weekly, monthly, etc.) for the space 

occupied by the household. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

 أوقـــائم بذاتـــه، تتكـــون مـــن ةرفـــة واحـــدة  مبنـــى هـــي Marginal براكية 2015101
 الخارجيــــــةاكثــــــر وتكــــــون المــــــادة الغالبــــــة للجــــــدران 

االسبسـت  أوالتن   أو( الصاج) والسطح من الزن 
 . مشغولة كانت إذا إالوال يتم حصرها 

It is a separate unit, usually 

comprised of one or more rooms.  

The main construction material of 

the ceiling and the external walls is 

made of zinc, tibplate….etc, but it 

does not under go listing if  is not 

occupied. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 
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 رمز
 الموضوع

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

ةرفــــــة مخصصــــــة لالســــــتحمام، ولهــــــا بــــــاب يمكــــــن  Bathroom حمام 1041402
 :ويصنف إلى إةالقه

وذلـــ  فـــي حالـــة وجـــود : متصـــل بالميـــاه حمـــام . 4
 .حمامالداخل  للمياهحنفية 

 عدموذل  في حالة : ةير متصل بالمياه حمام . 1
 .حمامالوجود حنفية للمياه داخل 

 حمـــــاموذلــــ  فـــــي حالــــة عـــــدم وجــــود : يوجــــد ال. 3
 .في المسكن مستقل

The bathroom is defined as the room 

used for taking a shower or a bath. It 

has a door that could be closed 

during the shower.  Bathroom are 

classified as follows: 

1. Bathroom with Piped Water: This 

category applies to cases involving 

a water tap in the Bathroom. 

2. Bathroom without Piped 

Water: This category applies to 

cases not involving a water tap 

in the Bathroom. 
3. No Bathroom: This category 

applies when there is no separate 

Bathroom in the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

الشـــــعر  أوالـــــوبر  أومـــــن القمـــــات  مصـــــنوعة هـــــي Tent خيمة 2015103
 .وعادة ما تستخدم في التجمعات البدوية

It is made of textile, wool, or hair.  It 

is typically used in the Bedouin 

Localities. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
السكان والمساكن، العدد لتعدادات 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

معد أصال  لسكن أسرة واحدة أو أكثـر،  وقـد  مبنى  House دار 2015100
الــدار مــن طــابق واحــد أو طــابقين تســتغلهما  تتكــون

إلى وحدات  مقسمةأسرة واحدة، أما إذا كانت الدار 
ســـكنية منفصـــلة كـــل منهـــا تشـــمل المرافـــق الخاصـــة 

مستقلة، فيعتبر كل مسكن  أسرةبها ويقيم بكل منها 
 .شقة

A building usually established for 

the residence of one household or 

more. The house may be comprised 

of single story or more that is 

utilized by a single household. 

Nevertheless, if the house is divided 

into housing units each of which has 

its own utilities and occupied by a 

different household, each housing 

unit would be classified as an 

apartment. 

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

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

 Availability of السلع المعمرة  2015101

Durable Goods 
 : مثلالسلع التي تدوم طويال  لدى ا سرة  هي

ســـــــيارة خصوصـــــــية وهـــــــي الســـــــيارات المخصصـــــــة 
 ،وثالجــــــة كهربائيــــــة ،لالســــــتخدام الخــــــاج للســــــرة

ومكتبــــة منزليــــة  ،وتدفئــــة مركزيــــة ،وســــخان شمســــي
كتــب ةيــر مدرســية علــى ا قــل تســتخدم  30تــوفر )

وطبـا   ،(الـخ…الدينيـة  لتنمية الجوانـب الثقافيـة أو
 ،وفيــــــــــديو ،وتلفزيــــــــــون ،وةســــــــــالة مالبــــــــــس ،ةــــــــــاز

 .(ستاليت)، وصحن القط وكمبيوتر

The durable goods owned by the 

household: Private car, refrigerator, 

solar boiler, central heating, home 

library (availability of a minimum of 

10 non –scholastic books used for 

developing the cultural, religious 

aspects of knowledge …etc.), 

cooking stove, washing machine, 

television, video, computer, dish, 

ect. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

مـــن دار أو عمـــارة تتكـــون مـــن ةرفـــة أو  جـــزء هـــي Apartment الشقة 2015110
أكثــــر مــــع المرافــــق مــــن مطــــبخ وحمــــام ومرحــــاض، 

عليها جميعا  باب خارجي، وهي معدة لسـكن  ويقفل
درج  طريـقأسرة واحدة، ويمكـن الوصـول إليهـا عـن 

 .أو ممر يصدي إلى الطريق العام

It is a part of a building or a house, 

consisting of one room or more and 

annexed with kitchen, bathroom and 

toilet, which are all, closed by 

external door, leading to the road 

through a stair way and/or path way.  

It is prepared usually for one 

household 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

أربعة ) 8م( 4)مساحة تساوي أو تزيد عن  أية هي Room الغرفة 2015114
 يســهلمحاطـة بجـدران وسـقف ( أمتـار مربعـة فـأكثر

عــــــزل المســــــتخدمين لهــــــا عــــــن ا خــــــرين، وتعتبــــــر 
كانــــــــت  إذاالمقــــــــززة ةرفــــــــة ( الفرنــــــــدات)الشـــــــرفات 

مســاحتها مســاوية أو تزيــد عــن أربعــة أمتــار مربعــة 
المعيشـــية،  ا ةـــراضومســـتخدمة  ي ةـــرض مـــن 

وتعتبر الصـالة ةرفـة، وال يعتبـر مـن ضـمن الغـرف 
.  والمرحــــاض والممــــرات والحمــــامكــــل مــــن المطــــبخ 

مــــــــن الغــــــــرف تلــــــــ  المخصصــــــــة  يعتبــــــــرال  كمــــــــا
للحيوانـــــات والـــــدواجن وكـــــذل  الغـــــرف المســـــتخدمة 

 .فقطللعمل 

The housing unit or part of the 

housing unit surrounded with walls 

and has a ceiling, provided that its 

area is not less than 4m2. If the area 

of the glassy balcony equals or 

surpasses more than 4m2 and is used 

for living purposes, it is considered a 

room. Likewise, the salon or living 

room is considered a room. The 

kitchen, bathroom, paths and toilet 

are not considered rooms. Areas 

allocated for animals and poultry 

along with those used for work 

purposes only, are not considered 

rooms. 

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

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

أربعة ) 8م( 4)هي أي مساحة تساوي أو تزيد عن  Bedroom ةرفة النوم 1041441
، محاطــــــة بجــــــدران وســــــقف (أمتــــــار مربعــــــة فــــــأكثر

ويســــــهل عــــــزل المســــــتخدمين لهــــــا عــــــن ا خــــــرين، 
مســــتخدمة لنــــوم شــــخج واحــــد أو أكثــــر مــــن أفــــراد 

المقــززة ةــرف  (رنــداتفال)الشــرفات وتعتبــر . ا سـرة
نــوم إذا كانــت مســاحتها مســاوية أو تزيــد عــن أربعــة 

 .  بعة، ومستخدمة لغرض النومأمتار مر 

Any area equal to or greater than (4) 

m 2 (four square meters and over), 

surrounded by walls, ceiling and 

easy to isolate users from the others, 

used to sleep one person or more 

members of the household. The 

balconies (Frendat) repelling if the 

bedroom area equal to or more than 

four square meters, and used for the 

purpose of sleep. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

قائمــة بــذاتها لــيس بهــا مرافــق بــل تشــتر   ةرفــة يهـ Independent Room مستقلة ةرفة 2015113
 –مطــبخ )عـادة مــع ةيرهـا مــن الغــرف فـي المرافــق 

وهـي معـدة أصـال للسـكن وتوجـد ( مرحاض –حمام 
وتكــون جــزءا   بالفنـاء،عـادة علــى أسـطح المبــاني أو 

 .من دار أو فوق أسطح العمارات

It is a separate room with no kitchen, 

bathroom nor toilet, but sharing with 

other households these basic 

services, and it is prepared for living. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

قـــائم بذاتـــه مشـــيد مـــن الحجـــر النظيـــف  مبنـــى هـــي Villa فيال 2015111
 ويتكونعادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، 

مـن طــابق واحــد بجنـاحين أو مــن طــابقين أو أكثــر، 
ا جنحـة  أحـديصل بينهما درج داخلـي، ويخصـج 

فـــي حالـــة الطـــابق الواحـــد أو الطـــابق الثـــاني للنـــوم، 
ا رضــــــي لالســــــتقبال  الطــــــابقوالجنــــــات ا خــــــر أو 

والمطـــبخ والخـــدمات بمختلـــف أنواعهـــا، كمـــا يتـــوفر 
حديقـــة تحـــيط بهـــا بغـــض النظـــر  للفـــيالفـــي الغالـــب 

عـــن مســـاحتها بارضـــافة إلـــى ســـور يحـــيط بهـــا مـــن 
وكــراج للســيارة كمــا يغطــى الســطح العلــوي  الخــارج،

أن يوجـد  ويمكـنللفيال بمادة القرميد علـى ا ةلـب، 
ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكـون 

 .من مكوناتها

A separately established building 

that is usually constructed from 

clean stone. It is constructed for the 

living of one household and consists 

of a 2 - suite – single or double or 

multiple stories connected through 

internal stairs. One of the suites is 

constructed as bedrooms whereas the 

second suite is constructed for 

reception and involves the kitchen 

and other related services. In 

general, the villa is surrounded by a 

garden, regardless of the area of this 

garden, which is  surrounded by 

boarding wall or fence. Villas 

normally have roofed parking area 

(garage). Villas also may include 

separate small building or extension  

as part of them. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 10
 وظروف
 السكن

 البناء مادة 2015141
 للجدران الخارجية

Construction Material  

of External Walls 
ا ساســية والغالبــة فــي بنــاء هيكــل  البنــاءمــادة  هــي

: ا تيـة المـوادالجدران الخارجية والمقصود بها أحـد 
ســــمنت، إســــمنت مســــلح، ) حجــــر نظيــــف، حجــــر واا

 (.أخرى قديم،طوب إسمنتي، لبن طيني، حجر 

The main material used in the 

construction of external sides of 

walls and it could comprise cleaned 

stone, stone and concrete,  concrete, 

cement blocks, adobe clay, old stone 

or other. 

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

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

كــل مشــيد قــائم بذاتــه ومثبــت علــى ا رض أو علــى  Building المبنى 1041442
ويكون المبنـى محاطـا  مصقتة،الماء بصفة دائمة أو 

 .بأربع جدران أو على ا قل جدار واحد مكتمل

The building is defined as any fixed 

construction that is temporarily or 

permanently erected on the surface 

of the earth or water. The building is 

surrounded by four walls or with at 

least one completed. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

مكـــان مخصـــج لقضـــاء الحاجـــة ولـــه بـــاب يمكــــن  Toilet المرحاض 2015143
 :إحدى الحاالت التالية ويكونإةالقه 

وذل  في حالـة وجـود : مرحاض متصل بالمياه . 4
ــــاه،مرحــــاض متصــــل  ــــاه  بالمي أو وجــــود حنفيــــة للمي
 .داخل المرحاض

وذلــ  فــي حالــة : مرحــاض ةيــر متصــل بالميــاه. 1
 .أنه ةير متصل بالمياه إالوجود مرحاض، 

وذلــ  فــي حالــة عــدم وجــود مرحــاض : يوجــد ال. 3
 .في المسكن مستقل
 

A toilet (WC) Toilet with Piped 

Water It has a door that could be 

closed. A toilet (WC) may be 

classified as follows: 

1. Toilet with Piped Water: This 

category applies when there is a 

toilet connected to water resources 

or when there is a water tap in the 

toilet. 

2. Toilet without Piped Water: This 

category applies when there is a 

toilet that is not connected to water 

resources. 

3. No Toilet: This category applies 

when there is no separate toilet in 

the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

 Collective المسكن العام  1041418

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

وقد يشغل المسكن العام مبنى   .و  سباب أخرىأ
 و أكثر داخل مبنى،أو وحدة سكنية أو أكثر أ

ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق 
والبنسيونات، دور العجزة وا يتام، ومصحات 
ا مراض النفسية، ومساكن الطلبة الجماعية، 
سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات والرهبان في 

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

 

It refers to the place constructed for 

the residence of a group of 

individuals, who live therein and 

benefit from the services it provides. 

The collective household; it may be 

comprised of one building or more 

or one housing unit or more. 

Examples of collective households 

include hotels, hostels, elderly and 

orphans homes, psycho-therapy 

clinics and hospitals, collective 

households for university students, 

collective living quarters (camps) at 

the passages, and housing units of 

priests and nuns in the monasteries 

and churches (who do not have other 

households).  

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

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

 دونمسكن  2015141
 مقابل

Without Payment 

housing 
فــي حالــة حيــازة المســكن بــدون دفــع أي مبــالغ كــأن 

أو أحـــد أقـــارب رب ا ســـرة  أميكـــون المالـــ  أب أو 
أو أحد أفرادهـا الـذين ال يقيمـون بالمسـكن أو مقـدما 

 .أخرى دون مقابل جهةمن 

If the housing unit is used without 

any payments 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

ادات السكان والمساكن، العدد لتعد
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

 مقابـــل إيجـــار يـــتم دفعـــه مســـتأجرا المســـكنإذا كـــان  Rented Housing مسكن مستأجر 1041410
وقــد يكـــون  .شــهريا  أو كــل مــدة معينــة بشــكل دوري

أو مســــكن ( مـــع أثـــات)المســـكن مســـتأجر مفــــروت 
 (.بدون أثات) ةير مفروت

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. 

مم المتحدة، مباده وتوصيات اال
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 
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UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

 مقابلمسكن  1041414
 عمل

For Work Housing  إذا كــان المســكن مقــدما  للســرة نتيجــة عالقــة عمــل
العمـــــل دون دفـــــع  بجهـــــةتـــــربط أحـــــد أفـــــراد ا ســـــرة 

وسـواء أكانـت هـذه الجهـة تملـ  المسـكن أو . إيجار
 .للمال  ا صلي اريجارتقوم هي بدفع 

If the housing unit is offered to the 

household as a result of working 

relation with one member of the 

family or more. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

إذا كان المسكن ملكا  للسرة أو  حد أفرادها الـذين  Owned Housing مل مسكن  1041411
 .يقيمون بالمسكن عادة

This category applies when the 

household or one of the household 

members (usually live therein) owns 

the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
دد لتعدادات السكان والمساكن، الع

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

المصدر الرئيسي  1041413
 للمياه

Main Source of 

Water 
وهــــو المصــــدر ا كثــــر اســــتخداما  مــــن قبــــل ا ســــرة 

 :وتكون إحدى الحاالت ا تيةللةراض المختلفة، 
مــــن ا نابيــــب  شــــبكة هــــي: شــــبكة ميــــاه عامــــة.  3

الرئيســــــية والفرعيــــــة تنتشــــــر فــــــي التجمــــــع الســــــكاني 
الصـالحة للشـرب إلـى  المياهلغرض توزيع وتوصيل 

  .التجمع
هـي ا بـار التـي يـتم  :آبار جمع مياه ا مطـار.  8

ــــــع وتخــــــزين ميــــــاه  حفرهــــــا وتبطينهــــــا بغــــــرض تجمي
 .اا مطار فيه

مسـارب  أحـدالينبو  هو ماء متدفق مـن  :ينابيع. 1
المياه الجوفية عنـد التقـاء الطبقـة الحاملـة للمـاء مـع 

، وهنــا  ينــابيع دائمــة التــدفق يســتمر ا رضســطح 
موســــمية حيــــت  وأخـــرىتـــدفقها علــــى مـــدار الســــنة، 
  .تنفجر في فصل الشتاء فقط

اســتخدام الميــاه مــن خــالل (: تنكــات)صــهاريب .  4
 .نقل المياه سيارات

إذا كــان المصـــدر الرئيســي للميــاه ةيـــر : أخــرى. 2
 ما ذكر أعاله

1. Public Water Network: A network 

of pipes for the purpose of providing 

clean water to households. 

2. Collection Water Wells: Wells 

that are dug in the ground for the 

purpose of collecting rain water. 

3. Springs: Water that is discharged 

from the ground at an intersection 

point between the topographic 

surface and the groundwater table; it 

could be permanent or seasonal, and 

it is considered as one of the natural 

resources for irrigation. 

4. Water Tanks: Using water from 

vehicles that distribute and transfer 

water. 

5. Others: If the source of water was 

not mentioned above. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

ةرفــة مخصصــة رعــداد الطعــام ولهــا أربعــة جــدران  Kitchen مطبخ 2015111
 :ويصنف إلى وسقف

وذلـــ  فــي حالـــة وجـــود : مطــبخ متصـــل بالميــاه . 4
 .داخل المطبخ للمياهحنفية 

وذلـــ  فـــي حالـــة : ةيـــر متصـــل بالميـــاه مطـــبخ . 1
 .وجود حنفية للمياه داخل المطبخ عدم

وذلــــ  فــــي حالــــة عــــدم وجــــود مطــــبخ : يوجــــد ال. 3
 .في المسكن مستقل

The kitchen is normally defined as a 

four – wall – room with a ceiling 

typically used for preparing food. 

Kitchens are classified as follows: 

1. Kitchen with Piped Water: This 

category applies to cases involving a 

water tap in the kitchen. 

2. Kitchen without Piped Water: 

This category applies to cases not 

involving a water tap in the kitchen. 

3. No Kitchen: This category applies 

when there is no separate kitchen in 

the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 
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 المساكن 10
وظروف 
 السكن

الهندســـي أو المعمـــاري للمســـكن، والـــذي قـــد  الشـــكل Type of Housing Unit المسكن نو  1041411
مســتقلة، أو  ةرفــةيكــون فــيال، أو دارا ، أو شــقة، أو 

 (.الخ…براكية أو خيمة) مثل.  أي شكل آخر

This term describes one of the 

following: Villa, house, apartment 

and other as (marginal, or tent...etc). 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 10
وظروف 
 السكن

السكنية  الوحدة 2015112
 (المسكن)

Housing Unit 

(Dwelling) 
أو جزء من مبنى معد أصال  لسـكن أسـرة  مبنى هي

 مــــنواحــــدة، ولــــه بــــاب أو مــــدخل مســــتقل أو أكثــــر 
مـــــدخل يـــــصدي إلـــــى الطريـــــق أو الممـــــر العـــــام دون 

الوحــدة  تكــونالمــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرى، وقــد 
الســـكنية ةيـــر معـــدة أصـــال للســـكن إال أنهـــا وجـــدت 

الوحـــدة الســـكنية  تكـــونوقـــت المســـح، وقـــد  مســـكونة
أو  ةمستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهمـا أو مغلقـ

تكــون الوحـــدة الســكنية مشــغولة بأســـرة  وقــد.  خاليــة
 .اكثر وقت المسح أوواحدة 

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. Also, it might be 

closed, vacant or occupied by one or 

more households during the survey. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، العدد 

 8009التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses,  No. 67/Rev.2, 2009 
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   Environment Terms 3113: رمز الموضوع                                مصطلحات البيئة

 إحصاءات 1010400 البيئة 10
 مناخية

Climatological 

Statistics 
أحوال الطقس والظروف الجوية  تتناول إحصاءات

 .على المدى الطويل

Statistics dealing with long – term 

weather conditions. 
معجم مصطلحات  ،االمم المتحدة 

، نيويور ، االحصاءات البيئية
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 ارشعا  1010404 البيئة 10
سطو  ) الشمسي

 (الشمس

Solar Radiation  هـــي عـــدد ســـاعات ســـطو  الشـــمس خـــالل النهـــار
 يوم/ ساعة 

Number of sunshine hours during 

the daytime hours / day  
 المواصالتالنقل و  وزارة
، ا رصاد الجوية دائرة الفلسطينية،

 النشرة المناخية 
8033 

Palestinian Ministry of 

Transport, Meteorological 

Office , Climate Bulletin 2011 

 أكسيد 1010401 البيئة 10
 ((NO النتري 

Nitric Oxide (NO) نتيجــــة االحتـــراق تحــــت ضــــغط عــــال  يتكــــون ةـــاز
ودرجــة حــرارة عاليــة فــي محــر  داخلــي االحتــراق، 

يتحول إلى ثاني أكسيد النيتروجين في الهـواء  وهو
 الــــدخانيالمحــــيط ويســــاهم فــــي إحــــدات الضــــباب 

 .الكيميائي الضوئي

Gas formed by combustion under 

high pressure and high temperature 

in an internal combustion engine.  If 

changes into nitrogen dioxide in the 

ambient air and contributes to 

photochemical smog. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

النيتروز  أكسيد 1010403 البيئة 10
(N2O) 

Nitrous Oxide 

(N2O) 
خامـــــل نســــبيا ينـــــتب عــــن فعـــــل  نيتروجينــــي أكســــيد

 تحتـويالجراثيم في التربة، واستخدام ا سمدة التي 
 وقـد.  وسـواهاا خشـاب  وحـرق.  على النيتروجين

فــي آثــار الدفيئــة  النيتروجينــييســاهم هــذا المركــب 
 .واستنزاف ا وزون

Relatively inert oxide of nitrogen 

produced as a result of microbial 

action in the soil, use of fertilizer 

containing nitrogen, burning of 

timber, and so forth.  This nitrogen 

compound may contribute to 

greenhouse and ozone – depleting 

effects. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، العدد ، السلسلة واو3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

فـي الجـو مـن مصـادر ثابتـة مثـل  ملوثات تصريف Emission انبعات 2020104 البيئة 10
المــداخن ومنافــذ أخــرى، ومنــاطق ســطحية لمرافــق 

أو صناعية ومصادر متنقلة مثل السـيارات  تجارية
 .والقطارات والطائرات

Discharge of pollutants into the 

atmosphere from stationary sources 

such as smoke stacks, other vents 

surface areas of commercial or 

industrial facilities, and mobile 

sources, for example, motor 

vehicles, locomotives and aircraft. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الرائحة ال لون له وهو ةاز سام يحتوي  كريه ةاز Ozone (O3) (O3) ا وزون 2020105 البيئة 10
.  جــزهعلــى ثــالت ذرات مــن ا وكســجين فــي كــل 

جـــزء فـــي  0.03طبيعيـــا بتركيـــز يبلـــغ نحـــو  وينشـــأ
جــزء  0.3 مســتويات وتعتبــر.  المليــون مــن الهــواء
 .في المليون سامة

Pungent, colorless, toxic gas that 

contain three atoms of oxygen an 

each molecule.  It occurs naturally at 

a concentration of about 0.01 parts 

per million (p.p.m) of air.  Levels of 

0.1 p.p.m.  are considered to be 

toxic. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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أكسيد  أول 2020106 البيئة 10
 ((COالكربون 

Carbon Monoxide 

(CO) 
لـــون لـــه وال رائحـــة ولكنـــه ســـام ينـــتب عـــن  ال ةـــاز

 ويتحـــدحفـــوري، االحتـــراق ةيـــر الكامـــل للوقـــود ا 
أول أكســـيد الكربـــون بـــالهيموجلوبين فـــي دم البشـــر 

محــدثا   ا كســيجينويخفــض مــن قدرتــه علــى حمــل 
 .آثارا ضارة جدا  

Colorless, odorless and poisonous 

gas produced by incomplete fossil 

fuel combustion.  Carbon monoxide 

combines with the hemoglobin of 

human beings, reducing its oxygen 

carrying capacity, with effects 

harmful to human beings. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الخارجيــة والتــي تــصثر فــي حيــاة  الظــروف إجمــالي Environment البيئة 2020107 البيئة 10
 .الكائن الحي ونموه وبقائه

The totality of all the external 

conditions affecting the life, 

development and survival of an 

organism. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11واو، العدد ، السلسلة 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Environmental بيئي تأثير 2020108 البيئة 10

effect 
 االجتماعيــة للنشــاطات المباشــر ا ثــر هــو

 مقومـات علـى الطبيعيـة وا حـدات االقتصـادية

 .البيئة

The Direct effect of social, 

economical and natural events on the 

environment. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الماء من سائل إلى ةـاز ةيـر مرئـي يعـرف تحول  Evaporation التبخر 2020109 البيئة 10
 .وتسمى عملية التحول بالتبخر.  ببخار الماء

Transformation of liquid water to 

invisible gas is known as water 

vapor by the effect of heat and the 

process is called evaporation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
ة، نيويور ، االحصاءات البيئي

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

من  التخلج 2020110 البيئة 10
 النفايات الصلبة

Solid Waste Disposal ـــــــي ال  أو الـــــــتخلج ارلقـــــــاء النهـــــــائي للقمامـــــــة الت
 .تستخلج أو ال يعاد تدويرها

Ultimate deposition or placement of 

refuse that is not salvaged or 

recycled. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Incineration (Dry الترميد 2020111 البيئة 10

Thermal Disinfection 
لمــواد النفايــات الصــلبة أو الســائلة أو  مــنظم حــرق

 . الغازية تحت درجة حرارة مرتفعة

Controlled burning of solid, liquid or 

gaseous waste materials at high 

temperatures. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
نيويور ،  االحصاءات البيئية،

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

عــن طريــق عمليــات كيميائيــة طبيعيــة،  فعــال، قتــل Disinfection التطهير 2020112 البيئة 10
 فـــــيلكـــــل الكائنـــــات الحيـــــة القـــــادرة علـــــى التســـــبب 

 .ا مراض المعدية

Effective killing by chemical and 

physical processes of all organisms 

capable of causing infectious 

diseases.  

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

( هـواء، مـاء، وأرض)وحـرارة فـي وسـط  مـواد وجود Pollution تلوت 2020113 البيئة 10
ةيـر  بيئيةتسبب طبيعتها وموقعها أو كميتها آثارا  

 .مرةوبة

Presence of substances and heat in 

environmental media (air, water, 

land) whose nature, location, or 

quantity produces undesirable 

environmental effects. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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أو مـــواد ملوثـــة فـــي الهـــواء ال تتبــــدد  ملـــوت وجـــود Air pollution الهواء تلوت 2020114 البيئة 10
بصــــــورة ســـــــليمة وتـــــــصثر علــــــى صـــــــحة البشـــــــر أو 

 .أو تحدت آثارا بيئية ضارة أخرى رفاهيتهم

The presence of contaminants or 

pollutant substances in the air that do 

not disperse properly and that 

interfere with human health or 

welfare. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

أكسيد  ثاني 2020115 البيئة 10
الكبريت 
SO2)) 

Sulphur Dioxide 

(SO2) 
كريه الرائحة، ال لـون لـه يطلـق بصـورة  ثقيل، ةاز

وهـو  حفـوريا رئيسية نتيجـة احتـراق أنـوا  الوقـود 
ــــــات ويســــــاهم فــــــي حمضــــــية  ضــــــار للبشــــــر والنبات

 .التهطال

Heavy, pungent, colorless gas 

formed primarily by the combustion 

of fossil fuels.  It is harmful to 

human beings and vegetation, and 

contributes to the acidity in 

precipitation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

أكسيد  ثاني 2020116 البيئة 10
الكربون 
(CO2) 

Carbon Dioxide 

(CO2) 
لـــون لـــه وال رائحـــة وةيـــر ســـام، ينـــتب عـــن  ال ةـــاز

احتــــراق وقــــود أحفـــــوري ويشــــكل عـــــادة جــــزءا  مـــــن 
المحــيط وينـتب أيضــا  خـالل تــنفس الكائنــات  الهـواء
ةــاز الدفيئــة  ويعتبــر( النباتــات والحيوانــات)الحيــة 

 .الرئيسي الذي يساهم في تغير المنا 

Colourless, odourless and non-

poisonous gas that results from fossil 

fuel combustion and is normally 

apart of ambient air.  It is also 

produced in the respiration living 

organisms (plants and animals), and 

considered to be the main 

greenhouse gas, contributing to 

climate changes. 

المم المتحدة، معجم مصطلحات ا 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 ةعالق جزئيات 2020117 البيئة 10
((SPM 

Suspended Particular 

Matter (SPM) 
أو مفتتــة تفتيتــا  دقيقــا  أو ســوائل يمكــن  صــلبة مــواد

 االحتــــــراقء نتيجــــــة عمليــــــات اانتشـــــارها فــــــي الهــــــو 
 .والنشاطات الصناعية أو من مصادر طبيعية

Finely divided solids or liquids that 

may be dispersed through the air 

from combustion processes, 

industrial activities or natural 

sources. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

أو صــــلبة دقيقــــة مثــــل الغبــــار أو  ســــائلة جســــيمات Particulate جسيمات 2020118 البيئة 10
الـــــــــدخان أو الضـــــــــباب أو ا بخـــــــــرة أو الضـــــــــباب 

 .التي توجد في الهواء أو في االنبعاثات الدخاني

Fine liquid or solid particles, such as 

dust, smoke, mist, fumes, or smog, 

found in air or emissions.   

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
البيئية، نيويور ، االحصاءات 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

ــــــى مكــــــان معالجتهــــــا أو  ونقــــــل جمــــــع Waste Collection النفايات جمع 2020119 البيئة 10 ــــــات إل النفاي
الـــــــــتخلج منهـــــــــا مـــــــــن جانـــــــــب اردارات البلديـــــــــة 

المماثلة، أو عن طريق شركات عامة  والمصسسات
.  الحكومــــةأو خاصــــة، أو منشــــآت متخصصــــة أو 

أي نقلهــا  انتقائيــايكــون جمــع نفايــات البلــديات  وقــد
لنــو  محــدد مــن المنتجــات، أو دون تفرقــة، بمعنــى 

 .النفايات في نفس الوقت أنوا آخر يشمل كل 

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. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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في الهواء  حرق 2020120 البيئة 10
 الطلق

Open Burning  ،ـــــات مثـــــل الخشـــــب هـــــو حـــــرق فـــــي الخـــــالء لنفاي
نشــارة الخشـــب و المنســـوجات، و الســيارات الخــردة، و 

 .وسواها

Outdoor burning of wastes such as 

lumber, used textile and others. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

حفرة يخزن بها الغـائط البشـري أو قـاذورات  أو بئر Porous Cesspit امتصاصية حفرة 2020121 البيئة 10
 .مساميةأخرى، وتبنى من جدران 

A well or a pit in which night soil 

and other refuse is stored, 

constructed with porous walls. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

حفرة يخزن بها الغـائط البشـري أو قـاذورات  أو بئر Tight Cesspit صماء حفرة 2020122 البيئة 10
  .أخرى، وتبنى من جدران محكمة

A well or a pit in which night soil 

and other refuse is stored, 

constructed with tight walls. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

فــي الهــواء بعــد احتــراق ةيــر كامــل  عالقــة جزيئــات Smoke دخان 2020123 البيئة 10
 .للمواد

Particles suspended in air after 

incomplete combustion of materials. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

أنها درجة برودة أو سـخونة الجسـم أو  على تعرف Temperature الحرارة درجة 2020124 البيئة 10
 الحـــرارةالبيئـــة المحيطـــة بـــه ويســـمى جهـــاز قيـــاس 

ــــــالمحرار وتقــــــاس بالدرجــــــة المئويــــــة أو بالدرجــــــة  ب
 .الفهرنهايتية

Is the degree of hotness or coldness 

of body or an environment. The 

temperature is measured by the 

thermometer; the unit is either 

Celsius or Fahrenheit. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

مركبــات بالغــة الســمية بالنســبة للصــحة،  ذو معــدن Lead رصاج 2020125 البيئة 10
وقـــد خفــــض اســــتخدامه بصــــفة عامــــة فــــي البنــــزين 

 .ومركبات السباكة والطالء

Heavy metal whose compounds are 

highly poisonous to health.  Its use in 

gasoline, paints and plumbing leaded 

compounds has been generally 

reduced. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

للهــواء مــا بــين مكــانين مختلفــين  العموديــة الحركــة Wind الريات 2020126 البيئة 10
 .في الضغط الجوي

The vertical movement of air 

between two places with different 

atmospheric pressures. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

صرف  شبكة 2020127 البيئة 10
 صحي

Sewage Network أجهــــــــزة الجمــــــــع وخطــــــــوط ا نابيــــــــب  مــــــــن نظــــــــام
والموصـــالت والمضـــخات يســـتخدم رخـــالء الميـــاه 

مياه ا مطار، الميـاه المنزليـة، وةيرهـا ) المستعملة
مواقع إنتاجها إما  منونقلها ( من المياه المستعملة

إلــى محطــة بلديـــة لمعالجــة ميـــاه المجــاري أو إلـــى 
المياه المستعملة إلى مياه  تصريفموقع حيت يتم 

 .سطحية

System of collectors, pipelines, 

conduits and pumps to evacuate 

wastewater (rainwater, domestic and 

other wastewater) from any of the 

location paces generation either to 

municipal sewage treatment plant or 

to a location place where wastewater 

is discharged. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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 عادمة مياه شبكة 2020128 البيئة 10

 مفتوحة
Open Channel 

Network 
هي عبارة عن قنـوات مكشـوفة علـى جوانـب الطـرق 

مــــا تكــــون داخــــل المخيمــــات وتعتبــــر وســــيلة  وةالبــــا  
 .ةير صحية للتخلج من المياه العادمة

Open channel beside roads, mainly 

found in the camps 
الجهاز المركزي لإلحصاء 

4110 الفلسطيني،  
PCBS, 1998 

 Public Water مياه عامة شبكة 2020129 البيئة 10

Network 
مــن ا نابيــب الرئيســية والفرعيــة تنتشــر  شــبكة هــي

 الميـاهفي التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصـيل 
 .الصالحة للشرب إلى التجمع

A net of pipes for the purpose of 

providing clean water to households.  

It normally belongs to a 

municipality, the council or to a 

private company. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

مــن حركــة المــرور والبنــاء وســواها  مســمو  صــوت Noise ضجيب 2020130 البيئة 10
، (السمعفقد )يمكن أن يحدت أثارا مزعجة وضارة 

 .ويقاس بالديسيبل

Audible sound from traffic, 

construction, and so on that may 

generate unpleasant and harmful 

effects (hearingloss).  It is measured 

in decibels. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

يعـــرف الضـــغط الجـــوي فـــي نقطـــة مـــا علـــى ســـطح  Atmospheric Pressure الجوي الضغط 2020131 البيئة 10
ا رض علــــى أنــــه وزن عمــــود الهــــواء علــــى وحــــدة 

أو  8مســـــ/ويقـــــاس بوحـــــدة دايـــــن( 8ســـــم)المســـــاحة 
والشـــــائع فـــــي ا رصـــــاد الجويـــــة وحـــــدة  8م/نيـــــوتن

( 8ســم/بــار يســاوي ضــغط مليــون دايــن )الميليبــار 
ويقـــــــاس الضـــــــغط الجـــــــوي بالبـــــــاروميتر الزئبقـــــــي، 

ويبلغ الضغط الجوي على .  والباروةراف المعدني
ســم زئبــق أو مــا  11مســتوى ســطح البحــر حــوالي 

 .ميليبار 3031.82يعادل 

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 ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الجـو   حـوال" أحيانـا الفوريـة"بـل  اليوميـة التغيرات Weather الطقس 2020132 البيئة 10
مـن ذلـ ،  النقيضفوق مكان أو منطقة ما، وعلى 

يشمل المنا  ارجمـالي ارحصـائي أحـوال الطقـس 
.  مـا أو منطقـة معينـة مكـانخالل فترة طويلة فوق 

بمعـــالم ا رصـــاد الجويـــة  الجويـــةا حـــوال  وتقـــاس
وهي درجة الحرارة والضغط الجـوي وسـرعة الريـات 

 .والسحب والتهطال والرطوبة

Day–to- day or sometimes even 

instantaneous changes of 

atmospheric conditions over a given 

place or area. In contrast, climate 

encompasses the statistical ensemble 

of all weather conditions during 

along period of time over that place 

or area. Atmospheric conditions are 

measured by the meteorological 

parameters of air temperature, 

barometric pressure, wind velocity, 

humidity, clouds and precipitation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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التلـــوت الناجمـــة وكميـــة المـــواد الخـــام  كميـــة نســـبة Emission Factor انبعات عامل 2020133 البيئة 10
 المصــــطلحالتـــي تســــتخدم فـــي ارنتــــاج وقـــد يشــــير 

أيضـــا إلـــى النســـبة بـــين االنبعاثـــات المولـــدة ونـــاتب 
 .عمليات ارنتاج

Ratio between the amount of 

pollution generated and the amount 

of a given raw material processed.  

The term may also refer to the ratio 

between the emissions generated and 

the outputs of production processes. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الكربـــون، أكســـيد النيتـــروز، الميثـــان،  أكســـيد ثـــاني Greenhouse Gases الدفيئة ةازات 2020134 البيئة 10
طبيعيـا  تظهـرا وزون، والكلوروفلوروكربون، التي 

( ارنتـــــاج واالســـــتهال )ونتيجــــة لنشـــــاطات بشــــرية 
 .الدفيئةوتساهم في ظاهرة 

Carbon dioxide, nitrous oxide, 

methane, ozone and chloro- 

fluorocarbons occurring naturally 

and resulting from human 

(production and consumption) 

activities, and contributing to the 

greenhouse effect (global warming). 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Particles light enough to be .بحيت تبقى معلقة في الهواء الخفةمن  جسيمات Dust ةبار 2020135 البيئة 10

suspended in the air. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 النفايات فصل 2020136 البيئة 10

 الصلبة

Separation of solid 

waste 
الصلبة  اتالنفايية فصل سصول عن عمللمم ااالنظ

 .إلى فئات محددة
The system separation of solid waste 

into designated categories. 

 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 
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 مكشوفة مجاري 2020133 البيئة 10

 شبكة بدون
Exposed waste water 

without network 
عن ميـاه عادمـة تسـير فـي التجمـع بـدون هي عبارة 
وتعتبــــر وســــيلة ةيــــر صــــحية للــــتخلج مــــن قنــــوات 

 .العادمةمياه ال

Wastewater flows in the locality 

without network . 
الجهاز المركزي لإلحصاء 

3992الفلسطيني،   
PCBS, 1998 

باسـتثناء الكربونـات )على الكربون  تحتوي مركبات Organic Compounds عضوية مركبات 2020130 البيئة 10
 وأولالكربونــــــات وثــــــاني أكســــــيد الكربــــــون  ثنائيـــــةو 

وتشـكل أساسـا  للمـادة الحيـة، وفـي ( أكسيد الكربون
الكائنات الحية بصفة  تعتبرمياه المجاري المنزلية 

رئيســـــــية نفايـــــــات أيضـــــــية فـــــــي الغـــــــائط أو البـــــــول 
 .والمنظفات وسواها الشحومبارضافة إلى 

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 ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

عضوية  مركبات 2020139 البيئة 10
 طيارة

Volatile Organic 

Compounds (VOCs) 
تتبخر بسهولة وتسـاهم فـي تلـوت  عضوية مركبات

الهــــــواء بصــــــفة رئيســــــية بإنتــــــاج أكاســــــيد كيميائيــــــة 
 .ضوئية

Organic compounds that evaporate 

readily and contribute to air 

pollution mainly through the 

production of photochemical 

oxidants. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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تلوت  مصادر 2020140 البيئة 10
 الهواء

Air Pollution Sources إلى تلـوت الهـواء وتشـمل نشـاطات  تصدي نشاطات
زراعيــة وعمليــات احتــراق وعمليــات منتجــة للغبــار 

صــــــناعية تحويليــــــة ونشــــــاطات تــــــرتبط  ونشــــــاطات
 والتنظيــفبالطاقــة النوويــة ورت الطــالء والطباعــة 

 .الجاف للمالبس وسواها

Activities that result in air pollution 

including agricultural activities, 

combustion processes, dust 

producing processes, manufacturing 

activities, nuclear energy-related 

activities, spray-painting, printing, 

dry-cleaning and so on. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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 عام مصدر 2020141 البيئة 10

 للكهرباء
Electricity Local 

Source 
هـــو عبـــارة عـــن مولـــدات محليـــة تابعـــة للمجلـــس أو 
البلديـــة أو جمعيـــة داخـــل التجمـــع الســـكاني،  وهـــي 

 .أكبر من المولدات الخاصة

Local generators owned by 

community council or local 

electricity corporation inside the 

local community. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

ميــــاه تنــــتب عــــن تكثــــف بخــــار المــــاء فــــي الغــــالف  Rain المطر 2020142 البيئة 10
 .الجوي وتسقط على اليابسة أو المسطحات المائية

Water falling from the atmosphere 

and deposited on land or water 

surfaces.   

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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 المعالجة 2020143 البيئة 10
 البيولوجية

Biological Treatment المســـتعملة باســـتخدام كائنـــات حيـــة  الميـــاه معالجـــة
 مصــفاةدقيقــة هوائيــة وال هوائيــة ينــتب عنهــا ســوائل 

وحمــــــأة منفصــــــلة تحتــــــوي علــــــى كتلــــــة ميكروبيــــــة 
أيضـا   المعالجةمختلطة بملوثات، وتستخدم عملية 

فــي وقــت واحــد مــع أو مقترنــة بعمليــات ميكانيكيــة 
 .المتقدمةأو عمليات الوحدة 

Wastewater treatment employing 

aerobic and anaerobic 

microorganisms that result in 

decanted effluents and separate 

sludge containing microbial mass 

together with pollutants. Biological 

treatment processes are also used in 

combination or in conjunction with 

mechanical and advanced unit 

operations. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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 المعالجة 2020144 البيئة 10
 الكيميائية

Chemical Treatment ــــل الكامــــل  معالجــــة طــــرق تســــتخدم  حــــدات التحل
 أوللمواد الخطرة وتحويلها إلى ةـازات ةيـر سـامة 

لتعــــــــديل الخصــــــــائج  -فــــــــي معظــــــــم ا حيــــــــان –
الكيميائيـــــة للنفايـــــات، مـــــثال  عـــــن طريـــــق تخفـــــيض 

 الحموضــة،معادلــة  أوالــذوبان فــي الميــاه،   قابليــة
 .أو القلوية

Treatment methods that are used to 

effect the complete breakdown of 

hazardous waste in to non-toxic 

gases or, more frequently, to modify 

the chemical properties of the waste, 

for example, through reduction of 

water solubility or neutralization of 

acidity or alkalinity. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
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المياه  معالجة 2020145 البيئة 10
 العادمة

Wastewater 

Treatment 
الميـــــاه المســـــتعملة صـــــالحة للوفـــــاء  تجعـــــل عمليـــــة

. بالمعــــــايير البيئيـــــــة أو معــــــايير الجـــــــودة ا خـــــــرى
: التمييــــز بــــين ثالثــــة أنــــوا  مــــن المعالجــــة ويمكــــن

 .  والمتقدمةا لية، والبيولوجية، 

Process to render wastewater fit to 

meet environmental standards or 

other quality norms.  Three broad 

types of treatment may be 

distinguished: mechanical, 

biological, and advanced. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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 المعالجة 2020146 البيئة 10
   الميكانيكية

للمياه )  
 (العادمة

Mechanical 

Treatment for (waste 

water) 

المســـــــتعملة تـــــــصدي إلـــــــى فصـــــــل  للميـــــــاه معالجـــــــة
الفضـالت الســائلة المصــفاة عــن الحمــأة، وتســتخدم 

الميكانيكيـــة أيضـــا  إلـــى جانـــب العمليـــات  العمليـــات
وتشـــــمل  المتقدمــــةالبيولوجيــــة وعمليــــات الوحــــدات 

المعالجـــــــة الميكانيكيـــــــة عمليـــــــات مثـــــــل الترســـــــيب 
 .والتعويم

Wastewater treatment of physical 

and mechanical nature that results in 

decanted effluents and Separate 

Sludge. Mechanical treatment 

processes are also used in 

combination with biological and 

advanced unit operations. 

Mechanical treatment includes 

Processes such as sedimentation and 

flotation. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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 المعالجة 2020147 البيئة 10
الميكانيكية 

 (للنفايات الطبية)

Mechanical 

Treatment (of Health 

Care waste) 

أو تقطيـــــع ا جـــــزاء الحـــــادة  وتحطـــــيم تكســـــير،
 .للنفايات الحادة قبل معالجتها

Crush, break, cut or otherwise 

damage of sharps prior to treatment. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
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النفايات  معالجة 2020148 البيئة 10
 الطبية

Treatment of the 

Health Care Waste 
تحــــدت تحســـــينا  للنفايــــات الطبيـــــة  التـــــي العمليــــات

بطريــــق مـــــا، قبـــــل أن تنقـــــل إلـــــى مكـــــان الـــــتخلج 
 النهائي

Processes that modify the waste in 

some way before it is taken to its 

final resting place. 

االمم المتحدة معجم مصطلحات  
يئية، نيويور ، االحصاءات الب

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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درجة  معايير 2020149 البيئة 10
 جودة الهواء

Air Quality Standards الهـــواء المنصـــوج عليهـــا فـــي  ملوثـــات مســـتويات
ــــــرة  ــــــي ال يجــــــوز تخطيهــــــا خــــــالل فت ا نظمــــــة والت

 .دةمنطقة محد فيمحدودة 

Levels of air pollutants prescribed by 

regulations that may not be exceeded 

during a specified time in a defined 

area. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
ويور ، االحصاءات البيئية، ني

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
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المســــموت بهــــا قانونيــــا  لتصــــريف  القصــــوى الكميــــة Emissions االنبعات معيار 2020150 البيئة 10
 ملوت من مصدر واحد متحر  أو ثابت

Levels of air pollutants prescribed by 

regulations that may not be exceeded 

during a specified time in a defined 

area. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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 الهيئة مقر 2020151 البيئة 10

 المحلية
Local Authority 

Headquarters 
المبنـــى الـــذي يشـــكل عنـــوان الهيئـــة المحليـــة وبهــــا 

 .تتواجد إدارة الهيئة المحلية
The building where the local 

authority is established and from 

where it acts. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

للتخلج من النفايات الصلبة دون  يستخدم موقع Dump نفايات مكب 2020152 البيئة 10
 .رقابة بيئية

Site used to dispose solid waste 

without environmental control. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
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لتــر مــن المطــر الســاقط علــى  3عبــارة عــن كميــة  " mm "Rain "مطر" ملم 2020153 البيئة 10
 .8م3مساحة 

1 liter of water falling on 1 m2 area.    االمم المتحدة، معجم مصطلحات
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  
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منطقـــــة  منـــــا "فـــــي موقـــــع معـــــين  الجـــــو ظـــــروف Climate المنا  2020154 البيئة 10
أنــــه  أو.  مــــدى فتــــرة زمنيــــة طويلــــة علــــى" صــــغيرة

ـــة المـــدى للعناصـــر  مثـــل  الجويـــةالمحصـــلة الطويل
الحـــــرارة، ارشـــــعا  الشمســـــي، الرطوبـــــة، الضـــــغط 

 ،"وكميتــــه تــــواتره"الجــــوي، نــــو  الهطــــول المطــــري 
 .واتجاهها سرعتها"والريات 

Conditions of the atmosphere at a 

particular location (microclimate) or 

region over a long period of time. It 

is the long –term summation of 

atmospheric elements- such as solar 

radiation, temperature, humidity, 

precipitation type (frequency and 

amount), atmospheric pressure, and 

wind (speed and direction), and their 

variation. 

مم المتحدة، معجم مصطلحات اال 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

ـــــاه Wastewater العادمة المياه 2020155 البيئة 10 ـــــاه  مســـــتعملة مي تصـــــرف عـــــادة فـــــي شـــــبكة لمي
وتحتـوي علـى مـادة وبكتيريـا فـي محلــول . المجـاري

 .عالقةأو 

Used water, typically discharged into 

the sewage system. It contains matter 

and bacteria in solution or 

suspension. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11السلسلة واو، العدد  ،3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

خصوصـــا  ) قـــد تســـبب قطـــع أو ثقـــب  التـــي المـــواد Sharps Waste الحادة النفايات 2020156 البيئة 10
 (.الحقن أو الشفرات 

Any item that could cause a cut or 

puncture (especially needles and 

blades). 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

النفـــــع وخطـــــرة أحيانـــــا ذات محتـــــوى  عديمـــــة مـــــادة Solid Waste الصلبة النفايات 2020157 البيئة 10
النفايــات البلديــة،  وتشــمل.  مــنخفض مــن الســوائل
ونفايات ناتجـة عـن  والتجارية،والنفايات الصناعية 

العمليــات الزراعيــة وتربيــة الحيوانــات، والنشــاطات 
المرتبطــــة بهــــا ونفايــــات الهــــدم ومخلفــــات  ا خــــرى
 .التعدين

Useless and sometimes hazardous 

material with low liquid content, 

solid wastes include municipal 

garbage, industrial and commercial 

waste, sewage sludge, wastes 

resulting from agricultural and 

animal husbandry operations and 

other connected activities, 

demolition wastes and mining 

residues. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 النفايات 2020158 البيئة 10
 الصيدالنية

Pharmaceutical   

Waste 
الصــــــــيدالنية والعقــــــــاقير والمــــــــواد  النــــــــواتب تشــــــــمل

قــد  والتــيالكيميائيــة التــي تــم إعادتهــا مــن ا قســام 
تكون أريقت أو لوثت أو منتهية مدة الصالحية أو 

 .    أسبابالمبعدة  ية 

This includes pharmaceutical 

products, drugs and chemicals, 

which have been returned from 

wards, have been spilled or soiled, 

are out of date or contaminated, or 

are to be discarded for any reason. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, 

Medical Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 
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 Clinical Waste الطبية النفايات 2020159 البيئة 10

(Health Care Waste) 
عـــــــن مراكـــــــز الرعايـــــــة الطبيـــــــة  الناتجـــــــة النفايـــــــات

والمقدمــــة فــــي المستشــــفيات وفــــي منشــــآت الرعايــــة 
يســـــــتثنى مــــــن هـــــــذا التعريـــــــف ) ا خـــــــرى  الطبيــــــة

ــــــةالنفايــــــات الصــــــلبة الناتجــــــة عــــــن مراكــــــز   الرعاي
 (.الصحية الناتجة عن الرعاية الطبية في المنازل

Any waste coming out of health Care 

provided in hospitals or other health 

care centers.  However the definition 

does not include health care waste 

resulting from health care at home. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, 

Medical Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

 النفايات 2020160 البيئة 10
 الكيميائية

Chemical Waste السامة، والمسببة للتآَكل، والقابلـة  – الخطرة المواد
علـى التـأثير  القادرةلالشتعال، والفعالة كيميائيا  أو 

 .على مواد الجينات، وقد تكون ةير خطرة

May be hazardous – toxic, corrosive, 

flammable, reactive or genotoxic 

(capable of altering genetic 

material), or non-hazardous. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, 

Medical Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

 نفايات 2020161 البيئة 10
 المستشفيات

Hospital Waste الناتجـــــة عـــــن المستشـــــفيات، والتـــــي  النفايـــــات هــــي
نفايـــات ةيـــر % 22تتـــوز  حســـب خطورتهـــا إلـــى 

نفايات ةير % 2نفايات معدية و % 30و  خطرة
 .معدية ولكن خطرة

Waste coming out of hospitals.  

Such waste is around 85 % non–

hazardous, around 10 % are 

infectious, around 5% non-

infectious but hazardous. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, 

Medical Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

النفايــات والتــي مــن الممكــن أن تنقــل  أنــوا  جميــع Infectious Waste المعدية النفايات 2020162 البيئة 10
إلــى  الطفيليــةا مــراض الفيروســية أو البكتيريــة أو 

ارنســـان وتشــــتمل كــــذل  علـــى النفايــــات الحيوانيــــة 
وأعمال البيطرة  والمسالخ،المعدية من المختبرات، 

 .وةيرها

All kinds of waste, which may 

transmit viral, bacterial or parasitic 

diseases to human beings.  It 

includes infectious animal waste 

from laboratories, slaughter- houses, 

veterinary practices and so on. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, 

Medical Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

علـــــى نويـــــدات مشـــــعة أو ملوثـــــة  تحتـــــوي مـــــادة Radioactive Waste مشعة نفايات 2020163 البيئة 10
 التــــــي" المســــــتثناة"بتركيــــــزات أعلــــــى مــــــن تلــــــ  
 ا ثــار ولتجنــب.  تحــددها الســلطات المختصــة

الضـــارة الدائمــــة يلــــزم التخـــزين للمــــدى الطويــــل 
 أو" النظائر مدافن"الذي يستخدم فيه ما يسمى 

 .المحاجر المهجورة

Material that contains or is 

contaminated with radionuclides at 

concentrations greater than those 

established as “exempt” by the 

competent authorities.  To avoid 

persistent harmful effects, long–term 

storage is necessary, for which 

purpose so–called “isotope 

cemeteries” and abandoned quarries 

are used. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة العالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, 

Medical Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 
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.  تتولد بصفة عامة في بيئة سـكنية نفايات مواد Household Waste منزلية نفايات 2020164 البيئة 10
ـــد نفايـــات ذات خصـــائج مماثلـــة فـــي  وقـــد تتول

 أننشـــاطات اقتصـــادية أخـــرى ومـــن ثـــم يمكـــن 
 .تعالب ويتم التخلج منها مع النفايات المنزلية

Waste material usually generated in 

the residential environment.  Waste 

with similar characteristics may be 

generated in other economic 

activities and can thus be treated and 

disposed together with household 

waste. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
 االحصاءات البيئية، نيويور ،

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

هي الهيئة التـي تمتلـ  صـالحيات تقـديم الخـدمات  Local authority المحلية الهيئة 2020165 البيئة 10
دارة شــــصون جميــــع الســــكان فــــي التجمــــع  العامــــة واا

 .الحكم المحلي ومعترف بها من وزارة

The authority that serve the 

infrastructure services to the locality 

and is approved by the Ministry of 

local Government. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

أو  إنــت 0.03المطــر  ليــوم الــذي تبلــغ فيــه كميــة ا Rain day الماطر اليوم 2020167 البيئة 10
 .أو اكثر ما يعادله

The day in which the quantity of rain 

is 0.01 inch or more. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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 Water Terms 3313: رمز الموضوع                         مصطلحات المياه

 ا كسجين 1011400 المياه 10
       الذائب 

(DO) 

Dissolved Oxygen 

(DO) 
يقصـــــد بـــــه  كيميـــــائي تعبيــــرمصــــطلح يشـــــير إلـــــى 

 .مقدار تركيز ا كسجين في الماء

It refers to chemical concept means 

the concentration of dissolved 

oxygen in the water. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الذائبة  ا مالت 1011404 المياه 10
 ((TDSالكلية 

Total Dissolved 

Solids (TDS) 
ا مالت الذائبـة  تراكيز مجمو مصطلح يشير إلى 

 .لتر/ في الماء وتقاس بوحدة ملغم

It refers to the concentration of the 

total dissolved salts in the water 

measured in (mg/L) 

نسخة اولية من ، المتحدة ا مم
التوصيات الدولية الخاصة 

، 8009، بإحصاءات المياه
بتصرف الجهاز المركزي لالحصاء 

 الفلسطيني

UN, draft of International 

Reccomendation of Water 

Statistics (IRWS), 2009, 

Adapted from PCBS 

 الجريان 1011401 المياه 10
 السطحي

Run - off  ميــــاه ا مطــــار أو  مــــن قــــدرمصــــطلح يشــــير إلــــى
الثلوج الذائبة أو مياه الري التي تتدفق على سـطح 

المجــــاري المائيــــة كا نهــــار  فــــي  وتصــــبا رض 
 .أو في المحيطات والقيعان وا ودية

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. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

مجموعــــــة مــــــن  أو تكــــــوينمصــــــطلح يشــــــير إلــــــى  Aquifer المائي الحوض 1011403 المياه 10
التكوينــات الجيولوجيــة تحــت ا رض تحتــوي علــى 

 . والينابيع بالمياه ا بارمياه جوفية يمكن أن تزود 

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 ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 الموصلية 1011401 المياه 10
الكهربائية 

EC)) 

Electrical 

Conductivity 
التـــي تســـهل  ا يونـــات قيـــاسمصـــطلح يشـــير إلـــى 

تـــــدفق ارلكترونـــــات خـــــالل الميـــــاه وتقـــــاس بوحـــــدة 
 .سم/سيمنز

It refers to the ability of water to 

transmit electric current, where the 

ions of dissolved salts facilitates the 

flow of electrons.  It is the reciprocal 

of electrical resistively and measured 

by s/cm. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

( عذبـة أو قليلـة الملوحـة) ميـاهمصطلح يشير إلـى  Groundwater الجوفية المياه 1011401 المياه 10
عــــــــــادة فــــــــــي ) متواجــــــــــدة تحــــــــــت ســــــــــطح ا رض 

تــزود ا بــار والينــابيع ( الجوفيــةمســتودعات الميــاه 
 .بالمياه

It refers to water (fresh or brackish) 

beneath earth surface (usually in 

aquifers) supplying wells and 

springs. 

دة، معجم مصطلحات االمم المتح 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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التــي يــتم توزيعهــا  الميــاه كميــةمصــطلح يشــير إلــى  Supplied Water المزودة المياه 1011402 المياه 10
مــــن مصــــادرها المختلفــــة بعــــد جمعهــــا ومعالجتهــــا  

 والصـــناعية،المنشـــآت التجاريـــة )المســـتهلكين  إلـــى
 .(ومرافق الري والمصسسات العامة

It refers to quantity of water, which 

has been distributed from its 

different resources after collection 

and treatment for consumers 

(industrial and commercial 

establishment, irrigation utilities and 

public institutions). 

نظام المحاسبة ، المتحدة ا مم
،البيئية واالقتصادية للمياه  

بتصرف الجهاز المركزي + 8038
 لالحصاء الفلسطيني

UN, System of 

Environmental-Economic 

Accounting for Water (SEEA-

Water), 2012+ Adapted by 

PCBS 

مـــن الميـــاه  المســـحوبة الميـــاهمصـــطلح يشـــير إلـــى  Consumed Water المستهلكة المياه 1011403 المياه 10
الجوفيــة أو المحولـــة مـــن مصــدر للميـــاه الســـطحية 

أو الصــناعي أو الــري  المنزلــيلغــرض االســتهال  
 .أو لشرب الماشية أو  ية استخدامات أخرى

It refers to water withdrawn from 

groundwater or a source of surface 

water for industrial, domestic and 

irrigation purposes or for any other 

use.   

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

 المياه 1011400 المياه 10
 المضخوخة

Pumped Water  التــي تضــخ مـــن  الميــاه كميـــةمصــطلح يشــير إلــى
 . آبار المياه الجوفية

It refers to quantity of water that 

pumped from groundwater wells. 
االمم المتحدة، معجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الكيميائية  النوعية 1011401 المياه 10
 للمياه

Chemical Quality  العناصـــــــر  تركيـــــــز مقـــــــدارمصــــــطلح يشـــــــير إلـــــــى
الكيميائيــة أو ا مــالت الذائبــة المختلفــة فــي الميــاه 

لتـر والتـي كثيـرا مـا يعبـر / ملغـموهي تقـاس بوحـدة 
 .عنها بجزء من المليون

It refers to the concentration of the 

different chemical elements of 

dissolved salts in water.  It is 

measured by mg/L. 

حدة، معجم مصطلحات االمم المت 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 

الميــــاه المتدفقــــة مــــن تحـــــت مصــــطلح يشــــير إلــــى  Springs الينابيع 1011440 المياه 10
ســطح ا رض والناتجــة عــن نقطــة التقــاء منســوب 
الميـاه الجــوفي مـع ســطح ا رض، قـد تكــون دائمــة 

 . أو موسمية

It refers to water that discharged 

from the ground at an intersection 

point between the topographic 

surface and the ground water table, it 

could be permanent or seasonal.  

 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 
series F, NO. 67 
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 Energy Terms 2113: رمز الموضوع مصطلحات الطاقة

هيـدروكربوني يسـتعمل بشـكل رئيسـي فـي  وقود هو Gasoline البنزين 1030400 الطاقة 10
ــــــوا   ــــــداخلي وتصــــــنف ا ن محركــــــات االحتــــــراق ال

مــن البنــزين حســب رقــم أالوكتــان ويمثــل  المختلفــة
نــو  مــن  لكــلهــذا الــرقم مقاومــة االحتــراق ا ولــي 

البنـــــــزين عـــــــن طريـــــــق المقارنـــــــة مـــــــع خلـــــــيط مـــــــن 
C8H18 وC7H16 (92بنــزين  كفــاءة:  مثــال 

 مـــــن  92%تعـــــادل كفـــــاءة خلـــــيط يحتـــــوي علـــــى 
C8H18  من  2%وC7H16..) 

Gasoline is a hydrocarbon fuel used 

mainly in internal- combustion 

engines. This fuel is obtained via 

filtration of crude oil. The quality of 

this type of fuel is measured by the 

octane number (from 0 to 100), 

which points to its resistance of early 

burning.  This number is obtained by 

comparing the performance of its 

resistance of early burning with a 

mixture of C7H16 and C8H18.  For 

instance, the performance of 

“Gasoline 95” equals the 

performance of a mixture of 95% 

C8H18 and 5% C7H16. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

 Refers to all wood used for fuel .المستخدمة والمستغلة كوقود الحطبأنوا   جميع Wood الحطب 1030404 الطاقة 10

purposes.  
، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم

8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

مــــادة لزجــــة، تحتــــوي علــــى هيــــدروكربونات ســــائلة  Lubricants االنزالق زيوت 1030401 الطاقة 10
 200-120ةنية بشمع البرافين، ويتقطر ما بـين 

ويـــتم الحصـــول علـــى هـــذه الزيـــوت .  درجـــة مئويـــة
عــــن طريــــق التقطيــــر الفراةــــي لبقايــــا الزيــــوت مــــن 

 382درجــة اشــتعاله أعلــى مــن .  التقطيــر الجــوي
درجـــة مئويـــة، محتـــوى الرمـــاد أقـــل مـــن أو يســـاوي 

ــــــــل مــــــــن أو يســــــــاوي % 0.1 ــــــــاه أق ــــــــوى المي ومحت
0.8.% 

Viscous, liquid hydrocarbons rich in 

paraffin waxes, distilling between 

380°C and 500°C, obtained by 

vacuum distillation of oil residues 

from atmospheric distillation.  Its 

flash point is greater than 125°C, an 

ash content less than or equal to 

0.3% and water content less than or 

equal to 0.2%.    

 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

طاقة، وتعرف على أنها الطاقـة الالزمـة  وحدة هي Calorie Unit الحراري السعر 2030103 الطاقة 10
 مئويـــةةـــم مـــن المـــاء درجـــة  3لرفـــع درجـــة حـــرارة 

 .جول 4.3212=السعر الحراري.  واحدة

It is an energy unit, a calorie is 

defined as the power resulting from 

raising the temperature of 1 gm of 

water by 1 Co.  1 Calorie = 4.1868 

Joules. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 
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الغاز  سوائل 1030401 الطاقة 10
 الطبيعية

Natural Gas Liquids 

(NGL) 
أو مســــالة مستخلصــــة  ســــائلة هيــــدروكربوناتهــــي 

من الغاز الطبيعي في وسائل الفصل أو محطـات 
ســـوائل الغـــاز الطبيعيـــة وال  تشـــمل.  الغـــازتكريـــر 
البنــزين ، البنتــان، البروبــان، علــى اريثــان تنحصــر

 .النبات تكاثفالطبيعي والغاز المسيل الناتب من 

It is a liquid or liquefied 

hydrocarbons recovered from natural 

gas in separation facilities or gas 

processing plants. NGL’s include, 

but are not limited to, ethane, 

propane, pentane, natural gasoline 

and plant condensate. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

ســائل يــتم الحصــول عليــه  هيــدروكربوني وقــودهــو  Diesel (الديزل) السوالر 1030402 الطاقة 10
ـــنفط الخـــام، وهـــو زيـــت ثقيـــل  مـــن خـــالل تقطيـــر ال

 درجــة.  درجــة مئويــة 120-800مــا بــين  يتقطــر
، درجـــة مئويـــة 20لـــه دائمـــا أعلـــى مـــن  االشـــتعال

 .0.28والوزن النوعي أعلى من 

It is a liquid hydrocarbon fuel 

obtained by the distillation of crude 

petroleum.   It is heavy oil distilled 

between 200°C and 380°C.  Its point 

is always above 50°C, and its 

specific gravity is higher than 0.82. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

 والتي الكهربائية والتوصيالت التمديدات عن عبارة  Electricity network الكهرباء شبكة 1030403 الطاقة 10

 ةالبية أو كل وتغطي السكانية التجمعات في تنتشر

 أو الكهربـاء بشـركات خاصـة وهـي التجمـع مسـاكن

 .)القروية أو البلدية) المحلية السلطات

Electrical wiring deployed in 

residential areas and covering all or 

most of the households in the 

locality, particularly through 

electricity companies or local 

authorities (municipal or village), 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، وسلطة الطاقة 
 والموارد الطبيعية الفلسطينية 

PCBS,  Palestinian Energy and 

Natural Resources Authority 

 Solar Energy الشمسية الطاقة 2030108 الطاقة 10

 
الطاقة الناتجة من ا شعة الشمسية والمستغلة فـي 
تســخين الميــاه، توليـــد الكهربــاء، التجفيــف وأشـــكال 

 .أخرى

The energy from the sunrays that are 

used for heating, electricity 

generation, drying and other forms.

  

 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

المبـذول لتحريـ  شـحنة  الشغلمصطلح يشير إلى  Electric Energy الكهربائية الطاقة 1030401 الطاقة 10
ــــــاس  ووحــــــدة.  كهربائيــــــة فــــــي موصــــــل  الطاقــــــةقي

 .الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط ساعة
× ( كيلوواط)القدرة = الكهربائية المستهلكة  الطاقة
 .(ساعة) الزمن

It refers to the work done to move an 

electric charge in a conductor. It is 

measured in kilowatt-hour.                                         

Electric Energy = Power (KW) X 

Time (Hours). 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 
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البترول  ةاز 1030440 الطاقة 10
 الُمسٌيل

Liquefied Petroleum  

Gas (LPG) 
مزيب من الغازات ويتم الحصول عليه  من ويتكون

مـــن الغـــاز الطبيعـــي أو مـــن تجزئـــة الـــنفط الخـــام، 
با ســاس مــن البروبــان والبوتــان أو خلــيط  ويتكــون

ــــــــود للتســــــــخين والطــــــــبخ  ويســــــــتعملمنهمــــــــا،   كوق
وكمــادة  المحركــات،المنزلــي، ووقــود لــبعض أنــوا  
تسويقه عـادة  ويتم.  خام في الصناعات الكيميائية

 .على شكل عبوات أسطوانية معدنية

It is mainly used in heating as well 

as a fuel in some types of engines 

and as a raw material for chemical 

industries.  Usually it is marketed in 

cylinder metallic packages. This gas 

is comprised of a mixture of gases, 

e.g. C3H8 and C4H10.  It is obtained 

from natural gas or by fracture of 

crude petroleum. 

، كتاب إحصاءات تحدةالم ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

ذو قيمـة حراريـة ، عالية من الـتفحم بدرجة فحمهو  Hard Coal الصلب الفحم 1030444 الطاقة 10
كغـــــــــم  /كيلوجـــــــــول 818212عاليـــــــــة أعلـــــــــى مـــــــــن 

علـــى أســـس ، (كغـــم/كيلـــو ســـعر حـــراري 28100)
مــن الرمــاد وبمعامــل انعكــاس يصــل  وخاليــةرطبــة 
إدراج منتجات الفحم  ويتم.  درجة فأكثر 0.2إلى 

والتـــــــي ال ، والمتوســـــــطة المنخفضـــــــةذات المنزلـــــــة 
يمكــن تصــنيفها وفقــا لنــو  الفحــم التــي تــم إدراجهــا 

 .تحت الفحم الصلب، منه

It is a coal with a high degree of 

coalification, with a gross calorific 

value above 23 865 kJ/kg 

(5 700 kcal/kg) on an ash-free but 

moist basis, and with a reflectance 

index of 0.5 and above.  Slurries, 

middling and other low-grade coal 

products, which cannot be classified 

according to the type of coal from 

which they are obtained, are 

included under hard coal. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

صــــــلب يحتــــــوي بشــــــكل رئيســــــي علــــــى  نــــــاتب هــــــو Charcoal النباتي الفحم 1030441 الطاقة 10
الكربـــون ويـــتم الحصـــول عليـــه عـــن طريـــق عمليـــة 

 .للحطب في ةياب الهواء ارتالفيالتقطير 

It is a solid residue, consisting 

mainly of carbon, obtained by the 

destructive distillation of wood in 

the absence of air. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

ســـوداء يـــتم الحصـــول عليهـــا  صـــلبة مخلفـــاتهـــي  Petroleum Coke النفطي الفحم 1030443 الطاقة 10
وتتكــــون ، بواســــطة التكســــير والكربنــــة فــــي ا فــــران

وتحتـرق %( 92-90) من الكربون أساسيبشكل 
 .بدون تر  أي رماد

It is a black solid residue obtained by 

cracking and carbonization in 

furnaces.  It consists mainly of 

carbon (90 to 95%) and burns 

without leaving any ash. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

 الفضالت 1030441 الطاقة 10
 الحيوانية

Animal Wastes  ارنسـان وشـبيهاتها والتـي  ،الحيوانـات مخلفاتهي
 .تستخدم كوقود

It is the excreta of cattle, horses, 

pigs, poultry etc., and (in principle) 

excreta of humans, used as a fuel. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

ومخلفــات إعــداد الطعــام والتــي  الحبــوب بقايــاهــي  Vegetal Wastes النباتية الفضالت 1030441 الطاقة 10
 .تستخدم كوقود مع استثناء بقايا قصب السكر

It is the mainly crop residues and 

food processing wastes used for fuel.  

Bagasse is excluded 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 
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مــع هيكــل  ةلزجـأو  ةصــلبهـي مــادة هيدروكربونيـة  Bitumen القار 1030442 الطاقة 10
وهــــو يســــتخدم . اللــــون ســــوداءأو  ةصــــمغي ، بنيــــ

 .الطرق تعبيدأساسا في 

It is a solid or viscous hydrocarbon 

with, brown or black in color, It is 

used mainly in road construction. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

الكيروسين  1030443 الطاقة 10
 (الكاز)

Kerosene  100-320هــــو زيـــــت متوســــط يتقطـــــر مــــا بـــــين 
 0.2يبلغ الوزن النوعي لهذا الزيـت .  درجة مئوية

درجــــــة  12تقريبـــــا ودرجــــــة االشــــــتعال أعلـــــى مــــــن 
 .قطا  الطيران ال يستخدم في.  مئوية

It is medium oil distilling between 

150°C and 300°C.  Its specific 

gravity is around 0.80 and the flash 

point above 38°C.  It is used in 

sectors other than aircraft transport. 

، كتاب إحصاءات المتحدة ا مم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year 

book 2007 

طن متري  مكافئ 1030440 الطاقة 10
 من النفط

Equivalent Metric  

Ton of Petroleum 
طاقة، وتعرف على أنهـا الطاقـة الناتجـة  وحدة هي

 وبســببعــن احتــراق طــن متــري واحــد مــن الــنفط، 
وجـــود أنـــوا  مختلفـــة مـــن الـــنفط، تـــم اعتمـــاد القـــيم 

= مــــن الــــنفط  متــــريطــــن : المكــــافئالتاليــــة لهــــذا 
طن متري من الفحـم  3.41= جيجا جول  43.9

 1= متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز الطبيعـــي  3800= 
ميجـــا وحـــدة حراريـــة  19.12= مـــن الـــنفط  برميـــل

 .بريطانية

It is an energy  unit, an Equivalent 

Metric Ton of Petroleum is defined 

as the energy resulting from burning 

one ton of petroleum.  Due to having 

many types of petroleum, it was 

fixed on a certain value. A Metric 

Ton of Petroleum =41.9 Giga Joule 

= 1.43 metric ton of coal = 1200 m3 

of natural gas =7 barrels of 

petroleum = 39.68 Mega of British 

Thermal Unit. 

تعريفات، وحدات ، المتحدة ا مم
3921القياس ومعامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of 

Measure and Conversion 

Factors, 1987 

1= ســاعة .طاقــة، والميجــاواط وحــدة هــي Mega Watt-Hour ساعة.ميجاواط 1030441 الطاقة 10
 واط  30

9×  1.1= ت  1100× 
ثانيـــــــــة، كمـــــــــا .واط 30

الوحـــدة،  هــذهتســتعمل بادئــات أخــرى للتعبيــر عــن 
ــــــــل 1الكيلــــــــو وهــــــــي تســــــــاوي : مث

ثانيــــــــة، .واط 30
9وهــــــي ( Giga)والجيجــــــا

ثانيــــــة، والتيــــــرا .واط 30
(Tera ) 38وهي

 .ثانية.واط 30

It is an energy  unit, a 1 MWh = 106 

Watt ´ 3600 Second  = 3.6 ´ 109 

Watt-second Other prefixes are used 

for referring to the multiplications of 

the units, Kilo = 103, Giga = 109 and 

Tera = 1012 . 

، تعريفات، وحدات المتحدة ا مم
3921القياس ومعامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of 

Measure and Conversion 

Factors, 1987 

الكهربائيــــة، ويعــــرف الــــواط بأنــــه  القــــدرة وحــــدةهـــو  Watt Unit الواط 1030410 الطاقة 10
=   والـواطمعدل الطاقة المبذولة في الثانية الواحدة 

 .ت/جول

It is a power  unit, a Watt is defined 

as the average exerted power per 

second. 1 Watt = 1 Joule/second. 

، تعريفات، وحدات المتحدة ا مم
3921امالت التحويل، القياس ومع  

UN, Definitions, Units of 

Measure and Conversion 

Factors, 1987 
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طاقة، وتعرف على أنها الطاقـة الالزمـة  وحدة هي Joule Unit الجول وحدة 1030414 الطاقة 10
 3. واحـدنيـوتن مسـافة متـر  3لتحريـ  جسـم وزنـه 

 .متر.نيوتن=   جول

It is an energy unit, it is defined as 

the energy resulting from the 

movement of a one-Newton body to 

a distance of one meter.                                                           

1 Joule = 1 Newton * m. distances. 

، تعريفات، وحدات المتحدة ا مم
3921ل، القياس ومعامالت التحوي  

UN, Definitions, Units of 

Measure and Conversion 

Factors, 1987 

الطن  وحدة 1030403 الطاقة 10
 المتري

Metric Ton Unit كغم 3000= وحدة كتلة، والطن  هي. It is a mass unit, a Metric ton = 1000 

kg. 
، تعريفات، وحدات المتحدة ا مم

3921القياس ومعامالت التحويل،   
UN, Definitions, Units of 

Measure and Conversion 

Factors, 1987 
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 Land Use Terms 2313: رمز الموضوع                 مصطلحات استعماالت األراضي

 استعماالت 20
 ا راضي

 ا راضي 1031400
 الزراعية

Agricultural Land  ـــــــــــى ا صـــــــــــناف الرئيســـــــــــية  يشـــــــــــيرمصـــــــــــطلح إل
الســـــتعماالت ا راضـــــي فـــــي الحيـــــازات الزراعيـــــة، 

التصنيف، يتم مسح المسـاحة ارجماليـة  و ةراض
ا راضـــــــي  وتشـــــــمل.  لـــــــلرض، لتحديـــــــد صـــــــنفها

التــــــي تقــــــام عليهــــــا ا بنيــــــة  ا راضــــــي:  الزراعيــــــة
والحظائر وملحقاتها، وا راضي  المتناثرة،الزراعية 

ـــــر ةيـــــر المزروعـــــة بشـــــكل دائـــــم ـــــل الرقـــــع ةي ، مث
والممرات الزراعية، والقنوات والبروزات  المزروعة،
 .وا كتاف

It  refers to the major classes of land 

use on agricultural holdings. For 

classification the "gross area" is 

surveyed for each class. Agricultural 

land includes land under scattered 

farm buildings, yards and their 

annexes, permanently uncultivated 

land, such as uncultivated patches, 

banks footpaths, ditches, headlands 

and shoulders (ECE 1986). 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
نظام تصنيف ، الفلسطيني

، استعماالت ا راضي الفلسطينية
 1000، رمبنوف/ تشرين ثاني

PCBS, Palestinian Land Use 

Classification System, 

November, 2000     
 

 استعماالت 20
 ا راضي

إلـى ا راضـي المقـام عليهـا بيـوت،  يشيرمصطلح  Built-up Land المبنية ا راضي 1031401
 المرافـــقوطـــرق، ومنـــاجم، ومحـــاجر، وةيرهـــا مـــن 

بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــ  المســـــــاحات الخاصـــــــة با نشـــــــطة 
أيضـــــــا  أنـــــــوا  محـــــــدودة مـــــــن  ويشـــــــمل.  البشـــــــرية

، (ةيــــر المقــــام عليهــــا أبنيــــة) المكشــــوفةا راضــــي 
والمرتبطــــــة بشــــــكل كبيــــــر مــــــع ا نشــــــطة الســــــابقة 

النفايات، ا راضي المهجورة في المناطق  كمكبات
البلديـــــــة  والمنتزهـــــــاتالمأهولـــــــة، وأمـــــــاكن الخـــــــردة 

مـــن ذلـــ  ا راضـــي  ويســـتثنى.  يرهـــاوالحـــدائق وة
المشــــغولة بالمبــــاني الزراعيـــــة المبعثــــرة والحظـــــائر 

ويشــــمل هــــذا النــــو  ا راضــــي التابعــــة  وملحقاتهــــا،
 .المشابهةللقرى المغلقة وا ماكن الريفية 

It is the land under houses, roads, 

mines and quarries and any other 

facilities, including their auxiliary 

spaces, deliberately installed for the 

pursuit of human activities.  Included 

are also certain types of open land 

(non-built-up land), which are 

closely related to those activities, 

such as waste tips, derelict land in 

built–up area, junkyards, city parks 

and gardens, etc.  Land occupied by 

scattered farm buildings, yards and 

their annexes is excluded.  Land 

under closed villages or similar rural 

localities are included. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
نظام تصنيف ، الفلسطيني

، استعماالت ا راضي الفلسطينية
 1000، مبرنوف/ رين ثانيتش

PCBS, Palestinian Land Use 

Classification System, 

November, 2000     
  

 

 استعماالت 20
 ا راضي

المبنية  ا راضي 1031401
في المواقع 
 االستعمارية

Built –Up land in 

Occupation Sites 
البنـاء، ومرافـق  منـاطق تشملهي المساحات التي 

الخــــــــــــدمات، والحــــــــــــدائق العامــــــــــــة، والمســــــــــــاحات 
التجريـــف التـــي تـــتم  ومنـــاطقالمكشـــوفة، والطـــرق، 

، وال  االســتعماريةعليهــا أعمــال البنــاء فــي المواقــع 
 المخطـطالمخصصة للبناء حسـب  ا راضيتعني 

الهيكلــــــــي للموقــــــــع المحتــــــــل، أو ا راضــــــــي التــــــــي 
 .لضمها للموقع المحتل صودرت

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. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1000، الفلسطيني

PCBS, 2000 
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 استعماالت 20
 ا راضي

 أراضي 1031403
المحاصيل 
 الدائمة

Land Under 

Permanent Crops 
ــــــــى ا راضــــــــي المســــــــتغلة أو  يشــــــــيرمصــــــــطلح  إل

ــــيس مــــن  المزروعــــة لفتــــرة زمنيــــة طويلــــة، والتــــي ل
أن تــــتم زراعتهــــا لعــــدة ســــنوات بعــــد كــــل  الضــــرورة

ـــــو    المزروعـــــة  ا رضحصـــــاد، ويشـــــمل هـــــذا الن
ــــــــــت ا زهــــــــــار  ــــــــــي تنب  كــــــــــالورود،بالشــــــــــجيرات الت

باســــــتثناء أشــــــجار )والياســــــمين، وكــــــذل  المشــــــاتل 
 وةيرهــا" الغابــات"الغابــات التــي تصــنف تحــت بنــد 

، ويسـتثنى (من ا شجار التي نسـتفيد مـن أخشـابها
 .والمراعي الدائمة جالمرو من ذل  

This signifies land used for crops 

occupying it for long periods of time 

and which do not have to be planted 

for several years after each harvest.  

Land under trees and shrubs 

producing flowers, such as roses and 

jasmine is so classified, as are 

nurseries (except those for forest 

trees, which should be classified 

under forest and other wooded land).  

Permanent meadows and pastures 

are excluded. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
نظام تصنيف ، الفلسطيني

، استعماالت ا راضي الفلسطينية
 1000، مبرنوف/ تشرين ثاني

PCBS, Palestinian Land Use 

Classification System, November, 

2000  

 استعماالت 20
 ا راضي

 أراضي 1031401
المحاصيل 
 المصقتة

Land Under 

Temporary Crops 
ا راضـــي المســـتخدمة لزراعـــة محاصـــيل  كـــل هـــي

 إعادةوالتي يجب . تقل دورة نموها عن سنة واحدة
بــــــذرها أو زراعتهــــــا رنتــــــاج محصــــــول آخــــــر بعــــــد 

 .الحصد

It’s includes all land used for crops 

of less than one-year growing cycle, 

which must be newly sown or 

planted for further production after 

the harvest. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
نظام تصنيف ، الفلسطيني
، راضي الفلسطينيةاستعماالت ا 
 1000، مبرنوف/ تشرين ثاني

PCBS, Palestinian Land Use 

Classification System, November, 

2000  

 استعماالت 20
 ا راضي

 ا راضي 2035105

 أو المصادرة

 عسكري ا المغلقة

Confiscated and 

Military Closed Area 

 

هــي تلــ  ا راضــي الخاصــة بالفلســطينيين، والتـــي 
ال يـــــتم اســـــتغاللها بســـــبب صـــــدور أمـــــر عســـــكري 

بمصـــادرتها، أو بـــارعالن عنهـــا منطقـــة  إســـرائيلي
 .مغلقة على الفلسطينيين عسكرية

Land that belongs to Palestinians and 

could not be cultivated because it 

was confiscated or closed by military 

law. 

 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1001، الفلسطيني

PCBS, 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

االنتشار  1031402
الجغرافي للضفة 

 الغربية

Geographical 

Dispersion of the 

West Bank 

تقســم الضـــفة الغربيــة بموجـــب هــذا التصـــنيف إلـــى 
القطــا  الشــرقي، والقطــا  الجبلــي، :  أربــع منــاطق

 .  وقطا  التالل الغربية والقدس الكبرى
ولكـــــــــل منطقـــــــــة خـــــــــواج متشـــــــــابهة مـــــــــن حيـــــــــت 
ــــــــا، ومــــــــدى القــــــــرب مــــــــن التجمعــــــــات  الطوبوةرافي
الفلســـــطينية، والطــــــرق الرئيســـــية، والبنيــــــة التحتيــــــة 

ة الســكانية، والبعـد عـن الخــط االقتصـادية، والتركيبـ
 .ا خضر، وخواج أخرى متشابهة

This classification divides the West 

Bank into four areas (strips): the 

mountain strip, the western hills 

strip, and greater Jerusalem strip.   

 

Each area includes settlements that 

share certain similarities in terms of 

topography, proximity to Palestinian 

communities and main roads, 

economic infrastructure, the 

composition of the population, 

distance from the Green Line, and 

other similarities. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1001، الفلسطيني

PCBS, 2002 
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 رمز
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 استعماالت 20
 ا راضي

 البصرة 1031403
 االستعمارية

Outpost  أو شــــبه عســــكري، لــــم يــــتم إقــــرار  مــــدني بنــــاءهــــو
إنشـــائه مـــن قبـــل الســـلطات ارســـرائيلية، وةالبـــا مـــا 

ارقرار فيما بعد، وذل  باختيار توقيت سياسي  يتم
هـــــذا التعريـــــف يتضـــــح أن البـــــصرة  ومـــــن.  مناســـــب

 .تتحول إلى مستعمرة أو معسكر قداالستعمارية 

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. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1001، الفلسطيني

PCBS, 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

الذي يكون ترابيا  في العـادة، ويسـتخدم  الطريق هو Agricultural Road الزراعي الطريق 1031400
 استصـالت ةراض زراعية، مثل تسـهيل عمليـات 

 .ا راضي وربطها مع القرى

It is usually unpaved road, and used 

for agricultural purposes, e.g. 

facilitating land reclamation and 

connecting villages with each other. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1000، الفلسطيني

PCBS, 2000 

 استعماالت 20
 ا راضي

        الـــذي يوصـــل مـــا بـــين طريـــق رئيســـي الطريـــق هـــو Access Road المدخل الطريق 1031409
 .ونقطة معينة داخل التجمع( أو طريق إقليمي)

It is a road leading from a main or 

regional road to a certain point 

within a locality. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1001، الفلسطيني

PCBS,2004 

 استعماالت 20
 ا راضي

قطا  التالل  1031440
الغربية للضفة 

 الغربية

The Western Hills 

Strip of the West 

Bank 

 

يتضمن المنحدرات الغربية لجبـال الضـفة الغربيـة، 
 .ويمتد ةربا حتى الخط ا خضر

Includes the western slopes of the 

mountain range, and extends to the 

Green Line to the west. 

 

 

قضم ا راضي، سياسة  "بيتسيلم"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-

Israel’s Settlement Policy in the 

West Bank.  Jerusalem, May 

2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

القطا  الجبلي  1031444
 للضفة الغربية

The Mountain Strip 

of the West Bank 
يتضــمن المنطقـــة الواقعــة علـــى قمــة جبـــال الضـــفة 
الغربيـــــة أو حولهـــــا، وتعـــــرف هـــــذه المنطقـــــة بخـــــط 

 .توزيع المياه أو منطقة قمم الجبال

The area on or adjacent to the peaks 

of the mountain range. This area is 

also known as the watershed line or 

the mountain-peak area. 

قضم ا راضي، سياسة  "تسيلمبي"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-

Israel’s Settlement Policy in the 

West Bank.  Jerusalem, May 

2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

القطا  الشرقي  1031441
 للضفة الغربية

The Eastern Strip of 

the West Bank 
ـــــــة وادي ا ردن وشـــــــواطئ البحـــــــر  يتضـــــــمن منطق

، إضــــــافة إلــــــى (خــــــارج الخــــــط ا خضــــــر)الميــــــت 
المنحــــدرات الشــــرقية لجبــــال الضــــفة الغربيــــة التــــي 

 .تشطرها طوليا من الشمال إلى الجنوب

Includes the Jordan Valley area and 

the shores of the Dead Sea (outside 

the Green Line), as well as the 

eastern slopes of the mountain range 

that divides the entire West Bank 

from north to south. 

قضم ا راضي، سياسة  "بيتسيلم"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-

Israel’s Settlement Policy in the 

West Bank.  Jerusalem, May 

2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

قطا  القدس  1031443
 الكبرى

Greater Jerusalem 

Strip  
تمتد هـذه المنطقـة ضـمن مـدى واسـع حـول القـدس 
ــــالرةم مــــن وقــــو  معظــــم هــــذا القطــــا    الغربيــــة، وب

ضـــــمن القطـــــا   -بـــــالمعنى الجغرافـــــي البحـــــت  –
الجبلي، إال انه يمتل  خصائج فريدة تحتـاج إلـى 

 .معالجة مستقلة

This area extends across a wide 

radius around West Jerusalem. 

Although in purely geographical 

terms this area lies mainly in the 

Mountain Strip, it has unique 

characteristics that demand separate 

attention. 

قضم ا راضي، سياسة  "بيتسيلم"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-

Israel’s Settlement Policy in the 

West Bank.  Jerusalem, May 

2002 
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 استعماالت 20
 ا راضي

يكـون فيهـا ارنتـاج، والتسـويق،  ريفية مستعمرةهي  Kibbutz كيبوتس 1031441
 (.تعاوني)واالستهال  مشتر  

It’s collective rural settlement with 

cooperative production, marketing, 

and consumption. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :نتعداد السكان والمساك
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 

3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 Its an administrative authority .مستعمراتإدارية تشمل عدة  سلطةهو  Regional Council ارقليمي المجلس 1031441

representing a number of 

settlements. 

قضم ا راضي، سياسة  "بيتسيلم"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-

Israel’s Settlement Policy in the 

West Bank.  Jerusalem, May 

2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

المســتعمرين فــي الضــفة الغربيــة  يمثــل مجلــسهــو  Yesha Council يشع مجلس 1031442
باســـتثناء ذلـــ  الجـــزء مـــن محافظـــة القـــدس والـــذي 
ضمته إسرائيل عنوة بعيـد احتاللهـا للضـفة الغربيـة 

يتبــع مجلــس يشــع عــدة ســلطات . 3911فــي عــام 
 .تسمى مجالس إقليمية

It refers to the council that represents 

settlers in the West Bank except that 

part of Jerusalem which was 

forcefully Annexed by Israel 

following its occupation of the West 

Bank in 1967. Yesha is also the 

representing body of a number of 

regional councils. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1001، الفلسطيني

PCBS, 2002 

 استعماالت 20
 ا راضي

 المحميات 1031443
 الطبيعية

Natural Reserves  ا رض أو الميــــاه الســــاحلية أو  مــــن مســــاحةهــــي
الداخليــــــة تتميــــــز بوجــــــود كائنــــــات حيــــــة نباتيــــــة أو 

ــــة بريــــة أو بحريــــة أو ظــــواهر طبيعيــــة ذات  حيواني
يــتم  جماليــة،قيمــة ثقافيــة أو علميــة أو ســياحية أو 

حصــــرها وعزلهــــا لغــــرض حمايتهــــا مــــن التــــأثيرات 
 .ارنسانارجية وخاصة والعوامل الخ

It’s the area of land, coastal or 

internal water.  Characterized by the 

presence of wild animals and plants.  

or natural phenomena with cultural, 

scientific, touristic or fineness worth,  

Which is delineated and isolated for 

purposes of protection from effects 

of external factors and threats. 

االمم المتحدة، معجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، العدد 3991  

UN, Glossary  of environment 

statistics,  new york, 1997 series 

F, NO. 67 
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 استعماالت 20
 ا راضي

والمروج المراعي  1031448
بور )الدائمة 
 (دائم
 
 
 

 

Land Under 

Permanent Pastures 

and Meadows 

 

أي )يقصــــد بهــــا ا راضــــي المســــتغلة بشــــكل دائـــــم 
لزراعة محاصـيل ا عـالف ( سنوات فأكثر 2لمدة 

وينبغــــــــي تصــــــــنيف المــــــــروج الدائمــــــــة   .العشــــــــبية
والمراعــي التــي تنمــو بهــا أشــجار وشــجيرات تحــت 
هــذا البنــد فقــط إذا كانــت زراعــة أعشــاب ا عــالف 

ومــــن الممكــــن اتخــــاذ .  تشــــكل أهــــم االســــتخدامات
ــــادة إنتاجيــــة وخصــــوبة ا رض  مــــن )إجــــراءات لزي

خالل اسـتخدام ا سـمدة، وقـج العشـب أو الرعـي 
 (.المنظم

 

This means land used permanently 

(i.e., for five years or more) for 

herbaceous forage crops.  Permanent 

meadows and pastures on which 

trees and shrubs are grown should be 

recorded under this heading only if 

the growing of forage crops is the 

most important use of the area. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
نظام تصنيف ، الفلسطيني

، استعماالت ا راضي الفلسطينية
 1000، مبرنوف/ تشرين ثاني

PCBS, Palestinian Land Use 

Classification System, November, 

2000  

 استعماالت 20
 ا راضي

بها من قبل سلطة االحـتالل  معترف مستعمرةهي  A Settlement  المستعمرة 1031449
 ،"التجمـع"ارسرائيلي، بحيت تنطبـق عليهـا شـروط 

ويعــــــرف مكتــــــب ارحصــــــاء المركــــــزي ارســــــرائيلي 
مكـــان مـــأهول بشـــكل :التـــاليالتجمـــع علـــى النحـــو 

ةالبــا مــا يســكنه . 3:دائــم، ضــمن المعــايير التاليــة
. 1لـــــه إدارة ذاتيــــــة    . 8 أكثـــــرشـــــخج أو  80

. 4. آخـرسمية لتجمع ليس مشموال مع الحدود الر 
ذلــــــ   إلــــــىيضــــــاف  .تــــــم إقــــــرار تأسيســــــه رســــــميا

المســــــتعمرات وا حيــــــاء اليهوديــــــة الموجــــــودة فــــــي 
 (.J1منطقة )القدس 

A settlement, which is considered by 

the Israeli occupation as legal 

settlement and meets locality 

conditions. The Israeli Central 

Bureau of Statistics defines a locality 

as follows: An inhabited place 

according to the following criteria: 1. 

Mainly has 20 or more inhabitants. 

2. Self-ruled. 3. Not included in the 

formal borders of another locality. 4. 

Formally recognized.  In addition to 

the settlements and Jewish 

neighborhoods; located in Jerusalem 

(J1). 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 

3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

إقامة  مستعمرة 1031420
 منتظمة

Institutional 

Settlement 
صـفات التجمـع السـكاني، وال تقـع  لها مصسسةهي 

 .ضمن الحدود اردارية المنتظمة لتجمع آخر

It’s an institution, which has the 

characteristics of a settlement but is 

not within the administrative 

boundaries of another settlement. 

ارحصاء المركزي  مكتب
تقارير سلسلة . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 

3), Jerusalem 
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 استعماالت 20
 ا راضي

 المستعمرة 1031421
 الحضرية

Urban Settlement  نســمة أو  8000هــي مســتعمرة يبلــغ عــدد ســكانها
أكثــــر، أو أي مســــتعمرة تقــــع داخــــل حــــدود منطقــــة 

 .بغض النظر عن عدد السكان فيها( J1)القدس 

It’s a settlement has 2000 or more 

inhabitants, beside those settlements 

located inside Jerusalem  area (J1), 

which classified as urban settlements 

regardless the number of population. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
فية الخصائج الجغرا –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics 

and Population 1948-1995 

(Pub. No. 3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 8000هــي مســتعمرة يقــل عــدد الســكان فيهــا عــن  Rural Settlement الريفية المستعمرة 1031422
. نســــــــمة، ويشــــــــمل ذلــــــــ  المســــــــتعمرات الزراعيــــــــة

ويســــتثنى مــــن ذلــــ  المســــتعمرات التــــي يقــــل عــــدد 
نسـمة والتـي تقـع داخـل حـدود  8000سكانها عـن 

حيـــت تصـــنف علـــى أنهـــا ( J1)منطقـــة القـــدس   
 .مستعمرات حضرية

It’s a settlement has less than 2,000 

inhabitants, also includes agricultural 

localities. excluding settlements 

located inside Jerusalem  area (J1), 

which classified as urban settlements 

regardless the number of population. 

ارحصاء المركزي  مكتب
تقارير سلسلة . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics 

and Population 1948-1995 

(Pub. No. 3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 Communal جماعية مستعمرة 1031423

Settlement 
يـتم إدارتهـا بصـفة هيئـة تعاونيـة، وال  مسـتعمرةهـي 

 ويــــتميملـــ  ســــكانها الحــــق فـــي زراعــــة ا راضــــي، 
ارنتـــــــــاج، )تحديــــــــد مـــــــــدى النشــــــــاطات التعاونيـــــــــة 
ــــــةواالســــــتهال ، والنشــــــاطات البلديــــــة    (واالجتماعي

 .من قبل السكان

It’s a settlement organized as a 

cooperative association, which has 

no right to farmland and its members 

determine the extents of its 

cooperative activities concerning 

production, consumption, municipal, 

and social activities. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics 

and Population 1948-1995 

(Pub. No. 3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

ريفية  مستعمرة 1031424
 أخرى

Other Rural 

Settlement 
يقـــل عـــدد الســـكان فيهـــا عـــن  التـــي المســـتعمرةهـــي 

نســـمة، وةيـــر مـــذكورة فـــي أي مـــن أنـــوا   8000
 .أعالهالمستعمرات 

It’s a settlement has less than 2,000 

inhabitants and not found in any type 

of the settlements above. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics 

and Population 1948-1995 

(Pub. No. 3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

االرتفا   معدل 1031425
عن سطح البحر 

 (با متار)

Average altitude 

(Meters) 
االرتفا  عن سـطح البحـر، مقاسـا نسـبة  معدل هو

 .للسكان الرئيسيإلى موقع التمركز 

It’s the average height of land above 

the level of the sea in relation to 

main population center. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics 

and Population 1948-1995 

(Pub. No. 3), Jerusalem 
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 استعماالت 20
 ا راضي

يــــــتم إدارتهــــــا بصــــــفة هيئــــــة  ريفيــــــة مســــــتعمرةهــــــي  Moshav موشاف 1031426
تعاونية، ويمل  سكانها الحق في زراعـة ا راضـي 

مــن قبــل إدارة أرض إســرائيل، علــى أنهــا  المصــنفة
هـــــــــذا النـــــــــو  مـــــــــن  ويتكـــــــــون.  أراضـــــــــي زراعيـــــــــة

كـــل منهـــا تمثـــل  أســـر،المســـتعمرات مـــن مجموعـــة 
جــزء مــن ارنتــاج  ويــدار.  وحــدة مســتقلة اقتصــاديا

مــن قبــل الهيئــة التعاونيــة، ويــتم تحديــد هــذا الجــزء 
 .السكان قبلمن 

It’s a rural settlement organized as a 

cooperative association, which has 

the right to agricultural farmland (as 

defined by the Israel Lands 

Administration). These settlements 

consist of family units, each of 

which is an independent economic 

entity. Part of the production and 

economic administration of the 

moshav is handled by the 

cooperative association, and the 

residents determine the degree of 

cooperation. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 

3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

يكــون فيهــا ارنتــاج والتســويق  ريفيــة مســتعمرةهــي  Collective Moshav جماعي موشاف 1031427
 .، واالستهال  خاج(تعاوني)مشتر  

It’s a collective rural settlement 

where production and marketing are 

cooperative and consumption is 

private. 

ارحصاء المركزي  مكتب
سلسلة تقارير . 3992، ارسرائيلي

قائمة  :تعداد السكان والمساكن
الخصائج الجغرافية  –التجمعات 
 1، نشرة 3992-3942والسكان 

 .القدس

Israeli Central Bureau of 

Statistics, 1995.Census of 

Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 

3), Jerusalem 

 استعماالت 20
 ا راضي

 الموقع 1031428
 االستعماري

Occupation Site  االســتعمارية هــو موقــع يشــمل المســتعمرات والبــصر
والمســـــــــــــتعمرات العســـــــــــــكرية وشـــــــــــــبه العســـــــــــــكرية 
والمســــتعمرات الزراعيــــة والمنــــاطق الصــــناعية، وال 

 .يشمل معسكرات الجيت ارسرائيلي

It’s a site include Settlements, 

outposts, military settlements, semi-

military settlements, agricultural 

settlements, and industrial areas. 

However, the concept does not 

include Israeli army bases. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 1001، الفلسطيني

PCBS, 2002 
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 Agriculture  Terms 6113: رمز الموضوع                                مصطلحات الزراعة

تلــــ  ا بــــار التــــي يــــتم حفرهــــا للوصــــول إلــــى هــــي  Artesian Wells ا بار االرتوازية 1010400 الزراعة 10
الميــــــاه الجوفيــــــة، مــــــن أجــــــل ضــــــخها واســــــتغاللها 
كمصـــدر مـــن مصـــادر الميـــاه للةـــراض المتعـــددة 

 .من ري أو شرب

Those wells are being dug to reach 

the ground water, for pumped and 

exploited as a source of water for 

multiple purposes of drinking or 

irrigation. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

جمع مياه آبار  1010404 الزراعة 10
 ا مطار

Rain Water 

Harvesting Cisterns 
هـــــي ا بـــــار التـــــي يـــــتم حفرهـــــا وتبطينهـــــا بغـــــرض 

 .تجميع وتخزين مياه ا مطار فيها
Wells are being dug and lined the 

purpose of collecting and storing 

rainwater them. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

عصر  أجرة 1010401 الزراعة 10
 (الرد)الزيتون 

Pressing Fees ما تحصل عليه المعصرة نظيـر عمليـة  مقدار هي
 عليهـاالدرس للزيتون، أو هي النسبة التي تحصل 

مـــن ارنتـــاج الكلـــي مـــن زيـــت الزيتـــون ســـواء كـــان 
 .مقدرا  بالزيت أو النقد

The payment paid by clients for 

pressing the olives. It is either in 

cash or in kind as a fixed proportion 

of extracted oils. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

ا راضي  1010403 الزراعة 10
المزروعة 
 با شجار
 الحرجية

 

Cultivated Woodland عــن ا راضــي المســتخدمة بشــكل دائــم  عبــارة وهــي
.  للشـــجار الحرجيـــة( لمـــدة خمـــس ســـنوات فـــأكثر)

فيها أشجار أو  ينموالمراعي الدائمة والتي  وتعتبر
شــجيرات، ضــمن هـــذا الصــنف فقـــط إذا مــا كانـــت 

الموجـــودة هـــي االســـتعمال ا هـــم  الغابـــاتأشـــجار 
ـــــع  .فـــــي المنطقـــــة ـــــة ولمن وتســـــتخدم  ةـــــراض بيئي

انجــــراف التربــــة وتحســــين خواصــــها أو كمصــــدات 
ــــى ا شــــجار   .ريــــات ــــة عل الصــــنوبر، ومــــن ا مثل
 .روبسرو، والخوالبلوط، والكينيا، والسريس، وال

Includes land used permanently (for 

five years or more) to grow forest.  

Permanent meadows and pastures on 

which trees and shrubs are grown 

should be recorded under this 

heading only if the growing of forest 

trees is the most important use of the 

area and it is used as a source for 

wood or to protect land from 

erosion, such as pine, oak, cypress, 

and carob. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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ا راضي  1010401 الزراعة 10
المزروعة تحت 
الغطاء الحمائي 

 (زراعة محمية)

Cropped Land                               

Under Protective 

Cover 

 

الدائمـة مـع سـقف  ارنشـاءاتالزراعـات تحـت  هي
ةيرهــا مــن المــواد التــي  أوالزجــاج، البالســتي   مــن

 ا حـوالحمايـة المحاصـيل ضـد   ةراضتستخدم 
أن تســــتخدم ، ويمكــــن وا مــــراضالجويــــة وا فــــات 

 أومحاصـــيل مصقتـــة مثـــل هـــذه ارنشـــاءات لزراعـــة 
ــــــوت . دائمــــــة وهــــــذه المنشــــــات معروفــــــة باســــــم البي

أمــــــا الحمايــــــة قصــــــيرة ا جــــــل، مثــــــل .  الزجاجيــــــة
البالســتي  للحمايــة ضــد الصــقيع، والشــبا  للوقايــة 
مــن الحشــرات أو الحيوانــات ا خــرى، والمشــاتل ال 

 . ينبغي أن تدرج ضمن الزراعة المحمية

Land under a permanent structure 

with a roof of glass, plastic or other 

material used for protecting crops 

against the weather, pests, or 

diseases. Such structures may be 

used for growing temporary or 

permanent crops. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030 الزراعي  

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 مزروعةأرض   1010401 الزراعة 10
المحاصيل ب

 الدائمة

Area under 

Permanent Crops 
وهــــــي مســــــاحة مــــــن ا رض مزروعــــــة بمحاصــــــيل 

بعـــد كـــل موســـم دائمـــة ال تحتـــاج رعـــادة زراعتهـــا 
والتـــي تعمـــر لعـــدة  ا شـــجار المثمـــرةمثـــل  قطـــاف
أشــــجار و ذلــــ  أشــــجار الزيتــــون،  لاومثــــ  .ســــنوات
 .الخ…اللوزيات

This is an area devoted to fruit trees 

that does not need to be replanted 

annually, or an area used for 

horticulture i.e., scattered and in 

association with other crops (inter-

cropped). 

 

اللجنة االقتصادية  تصنيف نظام
 بتصرف  ،8002، ا وروبية

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  .الفلسطيني

Economic Commission 

classification System for 

Europe (ECE), 2005, 
Adapted from PCBS 

 

الزراعة  ارض 1010402 الزراعة 10
المصقتة 
المكشوفة 
 والمحمية

Land Under 

Temporary Crops 
كـــل ا راضـــي المســـتخدمة لزراعـــة محاصـــيل تقـــل 

 إعـــادةوالتـــي يجـــب   .دورة نموهـــا عـــن ســـنة واحـــدة
خــــــر بعــــــد آبــــــذرها أو زراعتهــــــا رنتــــــاج محصــــــول 
مكشـوفة أو الحصاد ويمكن أن تكون هذه الزراعـة 

مغطــاة بغطــاء واقــي مــن الزجــاج أو البالســتي  أو 
أي مــادة أخــرى وذلــ  بهــدف حمايــة النباتــات مــن 

ومثال ذل  زراعة الخضراوات .  العوامل الخارجية
، وزراعـــــة تحـــــت البيـــــوت البالســـــتيكية أو ا نفـــــاق

 .المحاصيل الحقلية

This includes all land used for crops 

of less than one-year growing cycle, 

which must be newly sown or 

planted for further production after 

the harvest. 

اللجنة االقتصادية  تصنيف نظام
 بتصرف  ،8002، ا وروبية

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  .الفلسطيني

Economic Commission 

classification System for 

Europe (ECE), 2005, 
Adapted from PCBS 
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 المحاصيل أرض 2040103 الزراعة 10

 المحمية 
Area of Protected 

Crops 
وهي ا رض المغطاة بغطـاء واقـي مـن الزجـاج أو 

زيـــادة  البالســـتي  أو أيـــة مـــادة أخـــرى وذلـــ  بهـــدف
مـــن العوامــل الخارجيـــة  تهــاحمايو  إنتاجيــة النباتـــات

 .وتقلباتها

Is the use of various plastic covers 

(houses or tunnels) or glass houses to 

increase the productivity of plants 

and to avoid drop in temperatures 

and fluctuations of day and night 

temperatures and hence the risks 

associated with that. Plastic-culture 

is used in many instances for off-

season production, i.e. production of 

certain crops earlier than normal. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

أسلوب إدارة  2040108 الزراعة 10
 الحيازة

Management Method 

of the Agricultural 

Holding 

وهــــي ا ســـــلوب الـــــذي يـــــتم مـــــن خاللـــــه ارشـــــراف 
اليـــومي علـــى الحيـــازة الزراعيـــة بمـــا يشـــمل العمـــال 

وةيرهــــا مــــن ا مــــور وقــــد يكــــون والــــري والتســــميد، 
بواســــطة الحــــائز نفســــه، أو مــــدير بــــاجر، أو أحــــد 

 أفراد ا سرة

A method which is used for daily 

supervision of agricultural holdings, 

including workers, irrigation, 

fertilization, etc, which are holder 

himself, paid manager or member of 

the holders family. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هــــــي امــــــا مــــــواد معدنيــــــة او عضــــــوية طبيعيــــــة او  Fertilizer ا سمدة 1010409 الزراعة 10
مصـــنعة وتســــتخدم علــــى كـــل مــــن التربــــة، و ميــــاه 
الـــري او وســـيط الزراعـــة المائيـــة، المـــداد النباتـــات 
.  بــــــــــالمواد الغذائيــــــــــة او لتعزيــــــــــز نمــــــــــو النباتــــــــــات

ومصـــــطلح اســـــمدة ينطبــــــق عـــــادة علـــــى مصــــــادر 
علـــى % 2المغـــذيات النباتيـــة والتـــي تحتـــوي علـــى 

المغـــذيات الرئيســـية الـــثالت   االقـــل مـــن مـــزيب مـــن
(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) 
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هــي االســمدة التــي تــم تجهيزهــا مــن المــواد النباتيــة  Organic Fertilizers أسمدة عضوية 1010440 الزراعة 10
أو المــواد ةيــر المعالجــة /او الحيوانيــة المعالجــة و

وتحتوي علـى ( الجبر، الصخر او الفوسفاتمثل )
  .مــن المغــذيات النباتيــة مجتمعـــة% 2أقــل مــن 

وتشــمل االســمدة العضـــوية ذات االصــل الحيـــواني 
 .مثل مسحوق العظام والسم  والجلود والدم

Fertilizers prepared from processed 

plant or animal material and/or 

unprocessed mineral materials (such 

as lime, rock or phosphate ) 

containing at least 5% of combined 

plant nutrients. Organic fertilizers 

include some organic material of 

animal origin, such as bone meal, 

fish meal, leather meal and blood. 
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المواد ةير العضوية  المواد التي يتم تحضيرها من Chemical Fertilizer أسمدة كيماوية 1010441 الزراعة 10
ويــــتم انتاجهــــا مــــن خــــالل عمليــــة التصــــنيع  وهــــذا 
ـــــــي والســـــــحق البســـــــيط او  يشـــــــمل التخصـــــــيب االل
ـــــل الكيميـــــائي لوحـــــدة او اكثـــــر مـــــن المـــــواد  التحوي

وتحتوي على عناصر ةذائية أساسـية لنمـو . الخام
النبـــــــات، وتشـــــــمل ا ســـــــمدة ا زوتيـــــــة، وا ســـــــمدة 

 سمدة الممزوجة الفوسفاتية، وا سمدة البوتاسية وا
 .والمركبة

Fertilizer prepared from inorganic 

materials manufactured through an 

industrial process. Manufacturing 

entaits mechanical enrichment, 

simple crushing, or more elaborate 

chemical transformation of one or 

more raw materials, and contains 

elements essential nutrients for plant 

growth, The nitrogenous fertilizer 

and phosphate fertilizers, and 

potassium fertilizers, mixed 

fertilizers and the vehicle. 
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أشجار دون سن  1010442 الزراعة 10
ةير )ارنتاج 
 (مثمرة

Unbearing trees 

horticulture 

 

مســتديمة ال تحمــل ثمــار ا بالفعــل شــجرية محاصــيل 
أو ةيــر منتجــة بصــورة أخــرى بســبب عــدم بلوةهــا 

 .ارنتاجعمر 

Non-bearing means not yet bearing 

(young plants) but also not anymore 

bearing (old and damaged plants). 
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 ا صول النباتية 1010443 الزراعة 10
 المحسنة

Improved Asset أصـــــول النباتـــــات التـــــي جـــــرى لهـــــا عمليـــــات  هـــــي
عـن طريـق التهجـين أو ةيـره رنتـاج  وراثيتحسين 

أصـــــول لهـــــا صـــــفات وراثيـــــة مرةوبـــــة كـــــان تكـــــون 
ــــــاج أو ةزيــــــرة  مقاومــــــة للمــــــراض أو مبكــــــرة ارنت

 وتشــملارنتــاج للمحاصــيل الحقليــة والخضــراوات، 
 .شتال وا بصال والدرناتا صول البذور وا 

Are the origins of plants that have 

been of genetic improvement 

through hybridization or other assets 

to produce a desirable genetic 

qualities and used to be resistant to 

disease or early production or highly 

productive for crops and vegetables, 

and assets include seedlings, seeds 

and bulbs and tubers. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  
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Agriculture 2010 

ا الت والمعدات  1010444 الزراعة 10
 الزراعية

Machinery and 

Equipment 
 وا دواتوالمعــــــــــــــــدات  ا التجميــــــــــــــــع  تغطــــــــــــــــي
الزراعــي، وهــذا  ارنتــاجكمــدخالت فــي  المسـتخدمة

مثل  البسيطةاليدوية  ا دواتيشمل كل شيء من 
 .المعقدة مثل الحصادات ا الت إلى الفأس

Covering all machinery, equipment 

and implements used as inputs to 

agricultural production, this includes 

every thing from simple hand tools, 

such as a hoe, to complex machinery 

such as acombined harvester.  
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 Epidemiological الوبائية ا مراض 1010445 الزراعة 10

Diseases 
متوقعـــه لعـــدد الةيـــر الفجائيـــة  وهـــي تعنـــي الزيـــادة

، وهــذه ا مــراض الحــاالت المصــابة بمــرض معــين
تم  إدراجها لدى منظمة ا وبئة العالمية على أنها 

الحمــى المالطيــة، والحمـــى : ومنهــاأمــراض وبائيــة 
القالعيـــــة، والحمـــــى الفحميـــــة، وأنفلـــــونزا الطيــــــور، 

 .والنيوكسل، والجدري وةيرها

The sudden and unexpected increase 

in the number of cases of infections 

of diseases included in the World 

Organization for Animal Diseases, 

such as brucellosis, foot-and-mouth 

disease, anthrax, bird flu, newcastle, 

pox, etc. 

 

www .fao.org/ Wairdocs 

/ILRI/x5436E 

/x5436e04.htm 

 

www .fao.org/ Wairdocs 

/ILRI/x5436E /x5436e04.htm 

 

أمهات الدجاج  1010446 الزراعة 10
 الالحم

 

Mothers of Broilers 

 
رنتــــاج بــــيض مخصــــب هــــو الــــدجاج الــــذي يربــــى 

 لتفريخه في المفرخات رنتاج الصوج الالحم
Refers to the chicks kept to produce 

fertilized eggs for hatching and 

producing broiler chicks. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

الحبت  إنات 1010447 الزراعة 10
 الالحم

Turkey Females  رنتـــــاجالحــــبت الالحــــم والتــــي تربــــى  إنــــاتوهــــي 
 332-330اللحوم البيضاء فـي مـدة تتـراوت مـن 

 .ورات في السنة دورتين فقطديوم وعدد ال

Refers to the female turkey kept to 

produce white meat, the period that 

extends from 110 to 115 days not 

usually for more than two cycles per 

year. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

وعمل  إنتاج 1010418 الزراعة 10
 المعصرة

Gross Outputs قيمــــة الســــلع والخــــدمات التــــي تنتجهــــا  عــــن عبــــارة
المعصــــرة خــــالل فتــــرة زمنيــــة معينــــة ويشــــمل ذلــــ  

 .  والخدمات المنتجة لالستخدام الذاتي السلع

Value of goods and services 

produced by the olive presses in a 

certain period of time including 

own-account goods and services. 

 لإلحصاءزي المرك الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

الفرنسية ا نفاق  1010419 الزراعة 10
 (العالية)

French Tunnels عــــن أقــــواس مــــن المواســــير الحديديــــة  عبــــارة هــــي
نــت ومرفــو  عليهــا بالســتي  علــوي ا 1-3قطرهــا 
م تقريبـــا طوليـــا، تشـــكل  1بـــين ا قـــواس  والمســـافة

  م 20-10م وطولــــــــــــــه  30-1نفقــــــــــــــا عرضــــــــــــــة 
م ويمكــن اســـتخدام  8-3.2حــوالي  النفــقوارتفــا  

فيـه  ويـزر . مـن الحشـرات ا شتالالمنخل لحماية 
ــــــــــار  ــــــــــدورةعــــــــــادة الباذنجــــــــــان والفلفــــــــــل والخي  والبن

 .والفاصولياء

A tunnel consisting of a group of 

iron arches (1-3 inches in diameter) 

with plastic fixed on it. The distance 

between the curves is around three 

meters, which makes a tunnel of 6-

10 meters in width, 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. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
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ا نفاق  1010410 الزراعة 10
المنخفضة 

 (ا رضية)
 

Surface Tunnels  هي عبارة عن أنفاق مكونة من بالستي  أو شـات
ــــــــواس مــــــــن ا ســــــــال   علــــــــوي موضــــــــو  علــــــــى أق

 8-3.2م وارتفاعهــــا 3.2-3الحديديــــة، عرضــــها 
ــــا وةيــــر محــــددة الطــــول، وتســــتخدم فــــي  ســــم تقريب
أشـــهر الشـــتاء البـــاردة لتغطيـــة الخضـــار المكشـــوفة 
ــــــة  المرويــــــة لرفــــــع درجــــــات الحــــــرارة قلــــــيال والحماي

 .وتستخدم قبل مرحلة ارثمارالجزئية من الصقيع 

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 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هي ا بار التـي تحفـر  عمـاق قليلـة وتتجمـع فيهـا  Nazaz Hotbeds بئر نزاز 1010421 الزراعة 10
الميـــاه بكميـــات قليلـــة وبشـــكل طبيعـــي عـــن طريـــق 

 .من طبقات التربة القريبة الحاملة للمياه الترشيح

Is dig wells to depths of a few pools 

of water and small quantities 

naturally through nomination from 

soil layers that bearing of water. 
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بور مصقت  1010422 الزراعة 10
ا رض )

 (المراحة

Unused and 

Undeveloped 

Potentially 

Productive Land 

خــالل  مصقتـا المتروكـة للراحــة ا رض مســاحة هـي
 نتيجـــــــةالســــــنة الزراعيــــــة ضـــــــمن دورة زراعيــــــة أو 

ظــــروف جويــــة ةيــــر مالئمــــة مثــــل قلــــة ا مطـــــار 
ذا جمعــــت البيانــــات قبــــل . الــــخ… مــــن  االنتهــــاءواا

البــــــذر أو الزراعــــــة، ينبغــــــي تصــــــنيف المســــــاحات 
نتــاج راســتغاللها  ســيجريالمتروكـة للراحــة، والتــي 

وفقا  للمحاصـيل التـي المحاصيل بعد ذل  مباشرة، 
تصـــــنف كـــــأرض  والأو زراعتهـــــا،   بـــــذرهايجـــــري 
 .للراحة متروكة

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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البيوت  1010413 الزراعة 10
 البالستيكية

Greenhouses  هـي عبــارة عــن هياكــل حديديــة مغطــاة مــن الســقف
والجوانــب بالبالســتي  وتغطــى أحيانــا بالشــات مــن 
الجوانـــــب الـــــذي يســـــمح بتهويـــــة البيـــــت عنـــــد رفـــــع 
البالســتي  الجــانبي وميــزة البيــوت البالســتيكية أنهــا 
تســتخدم لزراعــة الخضــار فــي ةيــر مواســمها مثــل 
البنــدورة والفاصــولياء والخيــار للصــناف المحســـنة 

العــــــــالي، وةيرهــــــــا مــــــــن  ارنتــــــــاجالمتســــــــلقة ذات و 
الخضــراوات، إضــافة إلــى الفراولــة والعنــب وأزهــار 

 .القطف ونباتات الزينة

Is a permanent structure with a roof 

and sides of glass, plastic or other 

material, sometimes sides of gauze 

that allows aeration of the house 

when remove sides of plastic. Green 

houses is used for growing 

temporary crops in the off-season 

such as tomatoes, beans, improved 

varieties of cucumbers, and other 

vegetables, in addition to 

strawberries, grapes, cut flowers and 

ornamental plants 

إلحصاء الجهاز المركزي ل
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 Product Distribution ارنتاج تصريف 1010411 الزراعة 10

Pattern 
توزيع ارنتـاج حسـب الجهـة أو الطريقـة  به ويقصد

التـــــي صـــــرف لهـــــا، فقـــــد يكـــــون للبيـــــع المحلـــــي أو 
 .أو االستهال  الذاتي أو الهدايا التصدير

The ways in which the olive product 

are distributed for, such as sale, 

export, self consumption …etc. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 

هــــــو العمليــــــة الكليــــــة لجمــــــع وتصــــــنيف ومعالجــــــة  Agricultural Census التعداد الزراعي 1010411 الزراعة 10
وتحليــل وتقيــيم ونشــر وتــوفير البيانــات ارحصــائية 

وخصائصـــها والتطبيقـــات  الحيـــازات الزراعيـــةعـــن 
فـــــــي فتـــــــرة مرجعيـــــــة محـــــــددة، ولجميـــــــع الزراعيـــــــة 
 .الدولةداخل حدود  الحيازات

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. 
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الصــــلبة مــــن ثمــــار الزيتــــون بعــــد  المخلفــــات وهــــو Olive Cake الجفت 1010412 الزراعة 10
 الطاقةعصره، وله فوائد عديدة فقد يستعمل لتوليد 

كاســـتخدامه فـــي صـــناعة الخبـــز بواســـطة الطـــابون 
 كـــــــــأعالفوقـــــــــد يســـــــــتخدم كســـــــــماد للشـــــــــجار أو 

 .للحيوانات

The olive cake (Jeft) is the olive 

solid remainder after the olive 

pressing.  It is considered as a 

byproduct. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

، شـــركة)هــو شـــخج مـــدني أو شخصــية اعتباريـــة  Agricultural Holder الزراعي الحائز 1010413 الزراعة 10
يمـــــارس ســـــيطرة إداريـــــة علـــــى ( حكوميـــــة، جمعيـــــة

تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ قـرارات رئيسـية فيمـا 
وتقـــــع علـــــى .  د المتاحـــــةر باســـــتخدام المـــــوايتعلـــــق 

عـــاتق الحـــائز مســـصوليات فنيـــة واقتصـــادية خاصـــة 
بالحيــازة وقــد يتــولى جميــع المســصوليات مباشــرة أو 

   .ريوكل مسصوليات اردارة اليومية إلى مدير بأج

The holder is a civil or juridical 

person who exercises management 

control over the agricultural holding 

operation, and takes major decisions 

regarding the holding and may 

undertake all responsibilities 

directly, or delegate responsibilities 

related to day-to-day work 

management to a hired manager. 
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يســـــتغل الحـــــائز هــــي الترتيبـــــات أو الحقـــــوق التــــي  Land Tenure االنتفا حق  1010410 الزراعة 10
بمقتضــــاها أرض الحيــــازة أو يســــتخدمها وال تعتبــــر 
ا رض المصجرة إلى شخج آخر جزء من الحيازة 

 أو أو فـــــي حكـــــم المملوكــــــة، وقـــــد تكـــــون مملوكـــــة
مقابـــل مبلـــغ مـــن المـــال أو حصـــة مــــن ) مســـتأجرة

ــــــة أو (أمــــــال  أو حصــــــة مــــــن ارنتــــــاج أو  حكومي
ل مستغلة وفقا  حكـام قبليـة وعشـائرية، أو أي شـك

 .آخر

The arrangements or rights under 

which the holder operates the land 

making up the holding. Land rented 

to another person is not considered 

part of the tenure may be owned or 

rented or government or any other 

form 
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حيازة البستنة  1010411 الزراعة 10
 الشجرية

Tree Horticulture 

Holding 
وجــود مســاحة مــن  البســتنة الشــجرية بحيــازةيقصــد 

تحت تصـرف بأشجار البستنة ا راضي المزروعة 
( 3)، علـــى أن ال تقـــل تلـــ  المســـاحة عـــن الحـــائز
 .دونم

The presence of cultivated or arable 

land area for Horticultural trees 

crops controlled by the holder, and 

must not be less than one dunum. 
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هي وحدة اقتصـادية فنيـة لإلنتـاج الزراعـي تخضـع  Agricultural Holding الزراعية الحيازة 1010430 الزراعة 10
دارة واحـــدة، وتشـــمل جميـــع الحيوانـــات الموجـــودة ر

  ةـــراضوكــل ا راضـــي المســتغلة كليـــا أو جزئيــا 
الزراعــــي بغــــض النظــــر عــــن الملكيـــــة أو  ارنتــــاج

وقـــد تكـــون إدارة الحيـــازة الواحـــدة  .الشـــكل القـــانوني
يـــــد شـــــخج واحـــــد أو أســـــرة، وقـــــد يشـــــتر  فيهـــــا ب

وقـد تتوالهـا عشـيرة أ شخصان أو أسـرتان أو أكثـر،
أو قبيلـــة أو قـــد تـــدار مـــن قبـــل شخصـــية اعتباريـــة 
  .مثــل شــركة أو جمعيــة تعاونيــة أو وكالــة حكوميــة

وقد تتكون أرض  الحيازة من جزء واحـد أو أكثـر، 
تقـــــع فـــــي تجمـــــع واحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن التجمعـــــات 

بشــــرط أن تشــــتر   فــــي محافظــــة واحــــدة المنفصـــلة
أجـــــزاء الحيـــــازة فـــــي واحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن وســـــائل 
ارنتــــاج مثــــل العمــــل والمبــــاني وا الت وحيوانــــات 

  .الخ... الجر 

An economic unit of agricultural 

production under single management 

comprising all kept livestock and all 

land used totally or partially for 

agricultural production purposes 

regardless of legal form or size.  

Single management may be 

exercised by an individual or 

household, jointly by two or more 

individuals or households, by a clan 

or tribe, or by a juridical person such 

as a corporation, cooperative, or 

government agency.  The land of the 

holding may consist of one or more 

parcels located in one or more 

separate areas, or in one or more 

territorial or administrative divisions, 

providing the parcels share the same 

means of production such as labour, 

farm buildings, machinery, or 

draught animals. 
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ـــــات لـــــدى  بالحيـــــازة يقصـــــد Animal Holding حيوانية حيازة 1010434 الزراعة 10 ـــــة وجـــــود حيوان الحيواني
مــن  أيالحــائز ويعتبــر الفــرد حــائزا إذا تــوفر لديــه 

أو اربـــل،  ا بقــارعــدد مــن  أي:  ا تيــةالحــاالت 
/ والضـــأن )رصوس فـــأكثر مـــن ا ةنـــام ( 2)عـــدد 
فـــأكثر مـــن ( 20)عـــدد  الخنـــازير،أو  (المـــاعزأو 

فأكثر مـن ( 20) ، عدد(الالحم والبياض)الدواجن 
أو الطيــور ا خــرى مثــل الحــبت، والــبط،  ا رانــب

أن يـدير  أووالفر، والسمن وةيرها أو خلـيط منهـا، 
 .خاليا نحل فأكثر( 1)الحائز 

The presence of animals controlled 

by the holder. The holder should 

have any number of cattle or camels, 

at least five heads of sheep, goats or 

pigs, at least 50 poultry birds (layers 

and broilers), or 50 rabbits or other 

poultry like turkeys, ducks, fer, etc, 

or a mixture of them, or at least three 

beehives 
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الحـائز حيـازة  لـدى كـان مختلطـة إذا الحيـازة تعتبـر Mixed Holding مختلطة حيازة 1010431 الزراعة 10
تعريـف الحيــازة النباتيــة نباتيـة وحيوانيــة معـا حســب 

 وأبشرط أن يتم استخدام نفـس العمالـة  ،والحيوانية
نفــــس المبــــاني للنشــــاطين النبــــاتي  وأنفــــس ا الت 

 .    والحيواني
 

Where the holder has plant and 

animal holdings, according to the 

definition of plant and animal 

holdings, providing both animal and 

plant activities and sharing the same 

means of production such as labour, 

farm buildings, machinery, or 

draught animals. 
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النباتية وجود مساحة مـن ا راضـي  بالحيازة يقصد Plant Holding نباتية حيازة 1010433 الزراعة 10
 زراعـيالمزروعة أو القابلة للزراعة  ي محصول 

ــــــل تلــــــ   ــــــى أن ال تق تحــــــت تصــــــرف الحــــــائز، عل
للزراعــــــات المكشــــــوفة،  دونــــــم( 3)المســــــاحة عــــــن 

 .دونم للزراعات المحمية( 0.2)و

The presence of cultivated or arable 

land for any agricultural crops 

controlled by the holder.  This must 

not be less than one dunum for an 

open cultivated area and half a 

dunum for a protected cultivated 

area 
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 حيوانات 1010431 الزراعة 10
 الماشية/ المزرعة

Livestock  ـــــاة ـــــات المحـــــتفظ بهـــــا والمرب ـــــع الحيوان تشـــــمل جمي
زراعيــــة وتشــــمل ا بقــــار   ةــــراضبشــــكل رئيســــي 

والخيـــــــول والبغـــــــال  (الضـــــــأن والمـــــــاعز)وا ةنـــــــام 
الخنـــــازير، وطيـــــور المزرعــــــة والحميـــــر والجمـــــال و 

الــخ، ...كالـدجاج اللحـم والبيــاض، والحـبت، والفـر 
 .والنحل

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. 
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 رمز
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 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ــــــة والتــــــي  Vegetables خضراواتال 1010431 الزراعة 10 هــــــي مجموعــــــة مــــــن المحاصــــــيل المصقت
تستخدم بشكل رئيسي لالستهال  الطـازج، وتشـمل 
ـــــل القرعيـــــات والباذنجانيـــــات  الخضـــــار الثمريـــــة مث
والباميــــــة والــــــذرة الســــــكرية والبقوليــــــات الخضــــــراء، 
وكــــذل  الخضــــار الجذريــــة مثــــل الجــــزر والفجــــل، 
وا بصــال والخضــار الورقيــة مثــل الخــس والســبانخ 

الشمام، ويمكن أن و البطيخ و الفراولة  إلى بارضافة
 .تزر  الخضراوات مكشوفة أو محمية

This is a set of temporary crops used 

mainly for fresh consumption, 

including fruit vegetables such as 

pumpkins, eggplants, okra, maize 

and green legume; root vegetables 

such as carrots, radishes, and onion; 

leafy vegetables such as lettuce and 

spinach, plus strawberries, 

watermelon and musk melon.  

Vegetables can be grown open or 

protected. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

النحل  خاليا 1010432 الزراعة 10
 التقليدية

Local Beehives  ةيـــــر التـــــي تصـــــنع محليـــــا وتكـــــون  الخاليـــــا هـــــيو
محـــددة القياســـات وا حجـــام وا شـــكال وقـــد تكـــون 

مـــــــن الطــــــين أو الفخـــــــار وأحيانــــــا مـــــــن مصــــــنوعة 
وتكون ةير قابلة لزيادة طبقات أو إضافة الخشب 
 .براويز

A locally-made beehive with non-

specific dimensions and shapes, 

made mainly of soil or clay and 

sometimes from wood, to which 

layers and frames cannot be added. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

النحل  خاليا 1010433 الزراعة 10
 الحديثة

Modern Beehives  عبــارة عــن صــندوق خشــبي بإبعــاد معينــه متعــارف
عليهـــا تتكـــون مـــن قاعـــدة وصـــندوق تربيـــة وةطـــاء 
ويمكن إضافة طبقـات أخـرى، كـذل  يمكـن إضـافة 

 .أو إزالة البراويز

A wooden box with specific 

dimensions consisting of a base, 

raising box and cover.  Other layers 

and frames may be added or 

removed. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

بـيض المائـدة وعـادة مـا  نتـاجالدجاج الـذي يربـى ر Layers البياض الدجاج 1010430 الزراعة 10
 شهرا   10يربى لمدة ال تزيد عن 

Refers to the chicks kept to produce 

table eggs, not usually for more than 

30 months. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 فـينتاج اللحـوم البيضـاء الدجاج الذي يربى ر هو Broilers الالحم الدجاج 1010431 الزراعة 10
 .يوما   20مدة ال تتعدى دورتها 

It is the chicks which be kept to 

produce white meat with 50 days as 

maximum period. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

اســــتخراج الزيــــت مــــن ثمــــار الزيتــــون  عمليــــة وهــــي Olive Pressing الزيتون درس 1010410 الزراعة 10
 (.عصر الزيتون)

A process of extraction oil from 

olive. 
 لإلحصاءالمركزي  الجهاز

3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

مــــن الطيــــور مخصصــــة لغــــرض إنتــــاج  مجموعــــة Poultry الدواجن 1010414 الزراعة 10
دجاج الحـم أو رنتـاج البـيض أو  يكونمعين كان 

رنتاج لحم الحبت أو الحمام أو أي نو  آخـر مـن 
 .كما تشمل الدواجن ا رانب الطيور،

Referes to all poultry kept to 

different purpose of productions as 

to produce meat from broiler, or 

produce egg from layers, produce 

meat from Turkeys or any type of 

birds and rabbits. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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هـــي الـــدواجن التـــي تـــتم تربيتهـــا بأعـــداد قليلـــة فـــي  Household Poultry المنزلية الدواجن 1010411 الزراعة 10
مكــــان مخصــــج لتربيتهــــا بجانــــب المنــــزل ويكــــون 
الهـــدف الرئيســـي مـــن تربيتهـــا االســـتهال  المنزلـــي 
مثــــــــل الــــــــدجاج البيــــــــاض والحمــــــــام واروز والــــــــبط 

 .وا رانب والحبت وةيرها من الطيور

Refers to poultry kept in small 

numbers in special places near the 

home with the main purpose of 

household consumption e.g., layers, 

pigeons, geese, ducks, rabbits 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

الدجاج  دورة 1010413 الزراعة 10
 البياض

Layers Cycles  هــي الفتـــرة التــي تمتـــد مـــن بدايــة تربيـــة الصيصـــان
حتــــى نهايــــة إنتاجهــــا مــــن البــــيض وهــــي بالمعــــدل 

 .سنتان

Is the period which extends from 

beginning of raising chicks until the 

end of eggs production its 2 year in 

average.  

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030زراعة، وزارة ال+ الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

دورة الدجاج  1010444 الزراعة 10
 الالحم

Broiler Cycles تربيــة الصيصــان  بدايـةالفتــرة التـي تمتــد مــن  هـي
حتــــى نهايــــة تســــويق الــــدواجن ( عمــــر يــــوم واحــــد)

 .المنتجة
 

The period that extends from the 

raising of chicks (aged one day) until 

the final marketing of the poultry. 
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ذكور الحبت  1010445 الزراعة 10
 مالالح

Turkey Males  رنتــــاجوهــــي ذكــــور الحــــبت الالحــــم والتــــي تربــــى 
-320تتـراوت مـدتها مـن  اللحوم البيضاء في دورة

 .فقطيوم وعدد الدورات في السنة دورتين  320

Refers to the male turkey kept to 

produce white meat, the period that 

extends from 150 to 180 days not 

usually for more than two cycles per 

year. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة الزراعة+ الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

تزويـــــد ا رض عـــــن قصـــــد بميـــــاه ةيـــــر ميـــــاه  هـــــو Irrigation الري 1010416 الزراعة 10
ا مطـــــــار، بغـــــــرض تحســـــــين المراعـــــــي أو إنتـــــــاج 

 .المحاصيل

It refers to land purposely providing 

land with water, other than rain, for 

improving pasture or crop 

production. 
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جزئيـــا أو كليـــا  ا رضنظـــام لتغطيـــة  إلـــى يشـــير Surface Irrigation الري السطحي 1010413 الزراعة 10
مختلفــة بمـــا  أنــوا الــري، وهنـــا    ةــراضبالميــاه 
الغمـــر بـــا حواض أو الـــدواليب أو القنـــوات  فيهـــا

ــــــب المحصــــــول  المفتوحــــــة أو بوضــــــع بــــــربيب بجان
 .بغض النظر عن مصدر المياه

Refers to a system for partially or 

completely covering land with water 

for the purpose of irrigation. There 

are various types, including furrow, 

border strip, open channels and basin 

irrigation, regardless of the water 

source. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
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 الري بالتنقيط 1010410 الزراعة 10
 

Drip Irrigation 

 
فيـه توزيــع الميـاه تحــت ضـغط مــنخفض  يـتم نظـام

فـي نمـط مسـبق التحديـد  ا نابيـبمن خالل شـبكة 
كميـــة صـــغيرة لكـــل نبـــات حيـــت  إطـــالقفيـــه  يـــتم

 .تنبعت المياه ببطء على سطح التربة

A system where water is distributed 

under low pressure through a piped 

network in a pre-determined patter 

and applied as a small discharge to 

each plant, where drip emitters apply 

water slowly to the soil surface. 
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يشـــير إلـــى شـــبكات ا نابيـــب التـــي تتحـــر  خاللهـــا  Sprinkler Irrigation الري بالرشاشات 1010411 الزراعة 10
الميــاه تحــت ضــغط قبــل وصــولها المحصــول عــن 

 .طريق الرشاشات

Refers to pipe networks through 

which water moves under pressure 

before being delivered to the crop 

via sprinkler nozzles.  
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تشـــــمل النباتـــــات وا شـــــجار المبعثـــــرة أو المنعزلـــــة  Scattered plantation الزراعة المبعثرة 1010410 الزراعة 10
بدرجــــــــة تحـــــــــول دون تحديــــــــد مجمـــــــــو  المســـــــــاحة 

التـــــي تغطيهـــــا  المشــــغولة، وعنـــــد تحديـــــد المســــاحة
ا شــــــجار المبعثــــــرة، يــــــتم تحويــــــل مجمــــــو  أعــــــداد 
ا شــــجار إلـــــى مســـــاحات عــــن طريـــــق تخصـــــيج 

سواء من نو  واحد أو ) مساحة معيارية لكل شجرة
المزروعــــــة فــــــي الحقــــــل بشــــــكل مبعثــــــر أو ( أكثــــــر

مزروعــــة علــــى جوانــــب الحقــــل والممــــرات وتشــــكل 
ــــاثرة فــــي  ارأشــــجســــياج أو مصــــدات ريــــات أو  متن

 .ل داخل الحيازة الزراعيةحديقة المنز 

Includes plants and trees scattered or 

isolated to different degrees without 

specifying the total area occupied. In 

determining the area covered by 

scattered trees, the total was based 

on the number of trees on the 

allocated area by each standard tree 

(whether of one kind or more) 

planted in the field, scattered or 

planted on the sides of the field and 

corridors, as a fence or windbreak, or 

trees scattered in the garden within 

the agricultural holding. 
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الســــــتخدام ا رض، فتــــــزر  مســــــاحة  طريقــــــة هــــــي Shifting Cultivation المتنقلة الزراعة 1010414 الزراعة 10
معينــة مــن ا رض لبضــع ســـنوات ثــم تهجــر لفتـــرة 

الســتعادة خصــبها بــالنمو النبــاتي الطبيعــي،  تكفــي
المميـزة للزراعـة المتنقلـة  والسمة.  ثم تعاد زراعتها

ا ســـمدة العضـــوية أو الســـماد  اســـتخدامهـــي عـــدم 
الطبيعــي للمحافظــة علــى خصــب التربــة، وبالتــالي 

نتاجيــــة ا رض المزروعــــة تــــدريجيا  إلــــى أن إ تقــــل
 االقتصــــــاديةيصــــــبح مــــــن ا فضــــــل مــــــن الناحيــــــة 

االنتقــال إلـــى مســاحة جديـــدة مــن ا رض والتخلـــي 
ا رض المهجـورة عـادة إلـى  وتحتـاج.  عن ا ولى

 .طبيعيا   خصوبتهاوقت طويل الستعادة 
 

Shifting cultivation is a land utilized 

method whereby a particular piece of 

land is cultivated for some years and 

then abandoned for a period 

sufficient for it to restore its fertility 

by natural vegetation growth before 

being recultivated.  The 

distinguishing characteristic of 

shifting cultivation is that neither 

organic fertilizers nor manure are 

used to retain soil fertility.  As a 

result cultivated land productivity 

steadily decreases and it becomes 

economically preferable to open up a 

new piece of land and abandon the 

existing one.  Abandoned land 

usually takes a long time to regain 

fertility by natural processes. 
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والشــــجيرات وا شــــجار المزروعــــة  النباتــــات تشــــمل Compact plantation الزراعة المكثفة 1010411 الزراعة 10
 أيضــا، منتظمــة ومنهجيــة كمــا فــي البســتانبصــورة 

تكــون شــكال  ةيــر منــتظم  التــيالنباتــات وا شــجار 
تكفــي العتبارهـــا بســـتان ولكــن تكـــون كثيفــة بدرجـــة 

 .مزرعة شجرية مكثفةتعتبر 

Includes plants, trees and shrubs 

planted in a regular and systematic 

manner, such as in an orchard.  

Plants, trees or shrubs forming an 

irregular pattern but dense enough to 

be considered as an orchard are also 

considered a compact plantation. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 Disposal Liquid الزيبار 1010413 الزراعة 10

(Zebar) 
الســـــائلة مــــن ثمـــــار الزيتـــــون بعـــــد  المخلفـــــات وهــــو
 .عصره

The olive liquid remainder (waste) 

after the olive pressing. 
 لإلحصاءالمركزي  الجهاز

3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

أطلـــق علـــى أشـــجار الزيتـــون التـــي يزيـــد  اســـم وهـــو Romi olive الروميالزيتون  1010411 الزراعة 10
 .عمرها عن خمسين سنة

A surname for olive trees that its age 

is more than fifty years. 
 لإلحصاءالمركزي  الجهاز

3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 

مــــن أصــــناف الزيتــــون يشــــبه النبــــالي  صــــنف هــــو Surri olive صوريالزيتون ال 1010411 الزراعة 10
 أكثـــرالبلــدي إال أن شــكل الثمـــرة يميــل لالســتطالة 

لغ ـوتبـ  .(ملم 88x32)والي ـذات حجم متوسط ح
 .)%12-11)ه ـت فيـبة الزيـنس

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%). 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 
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الشـائع مـن الزيتـون فـي فلسـطين وهـو  الصـنف هو Napali olive النباليالزيتون  1010412 الزراعة 10
صـــــنف محلــــــي نســـــبة إلــــــى بيرنبـــــاال، ومعــــــد هــــــذا 

ا، يبلـــــغ حجـــــم للزيـــــت أوال والكبـــــيس ثانيـــــ الصـــــنف
وتبلـــغ نســـبة الزيـــت فيـــه  مـــم، ( 80X 81)الثمـــرة 
 .%11.1بحدود 

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%. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 

 لنباليالزيتون ا 1010413 الزراعة 10
 المحسن

Improved Napali 

olive 
مــن أصــناف الزيتــون معــد أوال للكبــيس  صــنف هــو

 80-32)وللزيــــت ثانيــــة وتبلــــغ نســــبة الزيــــت فيــــه 
 2-1عنـــد النضـــوج ويبلـــغ معـــدل وزن الثمـــرة (% 
هـــــذا الصـــــنف بأنـــــه ينضـــــب متـــــأخرا   يتميـــــز.  ةـــــم

 .بالمقارنة با صناف المحلية ا خرى

An olive variety which is used for 

pickles first and extracting oil 

second. Its fruit weigh about (6-8) 

grams, the percentage of oil 

extracted from this variety fruit is 

about (18%-20%). 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 

 ارنتاجية السعة 1010410 الزراعة 10
 القصوى

Maximum Capacity 

for Production 
عدد ممكن من الطيور والتي يمكن تربيتهـا  أقصى

 .في المزرعة
Refers to the maximum number of 

chicks that can be kept on the farm. 
الجهاز المركزي لإلحصاء 

8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

ـــــة  Strain ساللة الحيوان 1010411 الزراعة 10 ـــــة الخارجي هـــــي مجموعـــــة مـــــن الصـــــفات الوراثي
وارنتاجيـــــة لمجموعـــــة مـــــن الحيوانـــــات ذات النـــــو  

 والضــــــأن الهولنديــــــةالواحـــــد مثــــــل ســــــاللة ا بقـــــار 
 .العساف

A collection of genetic traits and 

productivity of one type of animal, 

such as a Friesian cow, or Assaf 

sheep. 

 

 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

الزراعية  السلع 1010420 الزراعة 10
 الوسيطة

Intermediate 

Agricultural Products 
المنتجـة مـن القطـا  الزراعـي التـي  الزراعية السلع

ـــــليعـــــاد اســـــتخدامها فـــــي الزراعـــــة مـــــرة أخـــــرى   مث
ا عالف الزراعية ةير المصنعة والتقاوي والسماد 

 .البلدي والتبن

Agricultural products reused in the 

agriculture production of another 

product within the agricultural 

sector. Intermediate products include 

forages, straw, animal manure used 

as fertilizer, cereals for feed etc. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

الجهاز المركزي لإلحصاء : بتصرف
 الفلسطيني

OECD,Glossary of Statistical 

Terms ,  2007 
Adapted by PCBS 

الواحدة أو الفترة التي تكبس بهـا كميـة  الكبسة هي Press الشدة 1010424 الزراعة 10
الحصول  بهدفالزيتون المجروشة والمعدة للكبس 

علــى الزيــت وتختلــف الكميــة تبعــا  لحجــم المكــبس، 
للمعاصـــر القديمـــة  المصـــطلحوعـــادة يســـتخدم هـــذا 

أن تقــدر  ويمكــن.  والمعاصــر نصــف ا وتوماتيــ 
 .كميات الزيتون المدروس بعدد الشدات

One press is the period of pressing 

specific quantity of grind olive to 

extract oil.  This term usually used 

for traditional and half automatic 

olive presses.  The quantity of press 

can differ according to presser size. 

The press can also be used to 

estimate quantity of pressed olive by 

knowing the number of presses. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

لــــه الحــــق باســــتغالل ثمــــار الزيتــــون  شــــخج وهــــو Lessee الضامن 1010421 الزراعة 10
بموجـــب اتفـــاق مـــع حـــائز الزيتـــون مقابـــل أجـــر أو 

 .من الزيت أو الزيتون نسبة

The lessee is a person who manages 

property for olive trees according to 

agreement between him and the 

olive land-owner. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 
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 الطعوم 1010423 الزراعة 10
واللقاحات 
 البيطرية

Vaccine كالبكتيريـــــــا ) ةعبـــــــارة عـــــــن كائنـــــــات مجهريـــــــ هـــــــي
، ةضـــعيفة أو ميتـــ( الـــخ..والفطريـــات، والفيروســـات

 المشـــتقةأو هـــي عبـــارة عـــن مضـــادات البروتينـــات 
منهـــــــا ، أو التركيبـــــــات االصـــــــطناعية، وتســـــــتخدم 

 المعديــــةلمنــــع، أو تحصــــين، أو عــــالج ا مــــراض 
 .وا مراض ا خرى

Suspensions of killed or attenuated 

microorganisms (bacteria, viruses, 

fungi, protozoa, or rickettsiae), 

antigenic proteins derived from 

them, or synthetic constructs, 

administered for the prevention, 

amelioration, or treatment of 

infectious and other diseases. 

www. who.int/topics 

/vaccines/en/ 

 

www. who.int/topics 

/vaccines/en/ 

 

 شــــهر هــــو الفتــــرة الزمنيــــة الممتــــدة مــــا بــــين بدايــــة Agricultural Year الزراعي العام 1010421 الزراعة 10
تشرين أول من العام ولغاية نهاية شهر أيلـول مـن 

 .العام التالي

The period covering the first of 

October to the end of September of 

the following year. 

 

8030، الفلسطينية الزراعة وزارة  Palestinian Ministry of 

Agriculture, 2010 

الزراعي  العامل 1010465 الزراعة 10
 الدائم

Permanent 

Agricultural Workers 
الــــذي يــــصدي خدماتــــه بشــــكل منــــتظم  العامــــل هــــو

 ومــدةومســتمر فــي الحيــازة خــالل الســنة الزراعيــة، 
العمـــل تزيـــد عـــن ثلثـــي العمـــل مـــن العـــام الزراعـــي 

 (.ثمانية أشهر فأكثر)

A person whose services are utilized 

regularly and continuously during 

the agricultural year for agricultural 

work on the holding.  Permanent 

agricultural workers work for at least 

eight months during the agricultural 

year. 

مصطلحات منظمة العمل الدولية 
إعالن بشأن المباده والحقوق  -

8002+ا ساسية في العمل،   

بتصرف الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

ILO Terminology - Declaration 

on Fundamental Principles and 

Rights at Work,2008+ 

Adpted from PCBS  

الزراعي  العامل 1010422 الزراعة 10
 المصقت

Occasional 

Agricultural Workers 

 

الذي يصدي خدماتـه بشـكل ةيـر منـتظم  العامل هو
 الزراعيـــةوةيـــر مســـتمر فـــي الحيـــازة خـــالل الســـنة 
( العرضـــــية)وةالبـــــا مـــــا نســـــتخدم العمالـــــة المصقتـــــة 

محـــدودة بحيـــت  مهـــاملفتــرات قصـــيرة جـــدا رنجـــاز 
تنتهي بانتهـاء المهمـة، ومـدة العمـل تقـل عـن ثلثـي 

 (.أقل من ثمانية اشهر) الزراعيالعمل من العام 

A person working one or more times 

during the agricultural year who is 

not expected to work regularly or 

continuously on the holding.  

Occasional agricultural workers 

work for less than eight months 

during the agricultural year 

مصطلحات منظمة العمل الدولية 
إعالن بشأن المباده والحقوق  -

8002+ا ساسية في العمل،   

بتصرف الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

ILO Terminology - Declaration 

on Fundamental Principles and 

Rights at Work,2008+ 

Adpted from PCBS  

عدد الدورات في  1010427 الزراعة 10
 العنابر

Number of Cycles in 

the Barns 
عــدد الــدورات ارنتاجيــة التــي قــام المــزار  بتربيتهــا 

 خالل السنة الزراعية لجميع العنابر

Refers to the number of production 

cycles the farmer makes during the 

agricultural year for all poultry 

houses. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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 الزراعية العروة 1010428 الزراعة 10
 للخضراوات

Planting Session for 

Vegetables 
هي الفترة التي يتم خاللها زراعة ونمو المحاصيل 

 .المصقتة

  وتبــــدأ مــــن بدايــــة شــــهر : العــــروة الشــــتوية
تشــــرين الثــــاني وحتــــى بدايــــة شــــهر كــــانون 

 ا ول

  وتبــدأ مــن منتصــف شــهر : الربيعيــةالعــروة
 شباط وحتى منتصف آذار

 وتبــدأ مــن منتصــف أيــار : العــروة الصــيفية
 وحتى منتصف حزيران

 وتبـــدأ مـــن منتصـــف آب : العـــروة الخريفيـــة
 .وحتى منتصف أيلول

The period during which vegetable 

crops are cultivated:  

- Winter session: from the beginning 

of November to the beginning of 

December  

- Spring session: from mid-February 

to mid-March 

- Summer session: from mid-May to 

mid-June  

- Autumn session: from mid-August 

to mid-September 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة،  +الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 الزراعية العروة 1010469 الزراعة 10
للمحاصيل 
 الحقلية

Planting Session for 

Field Crops 

 

ــــتم خاللهــــا زراعــــة المحاصــــيل  هــــي الفتــــرة التــــي ي
  .المصقتة

 هــــــي الفتــــــرة التــــــي يــــــتم : العــــــروة الصــــــيفية
ونمــــو المحاصــــيل المصقتــــة خاللهــــا زراعــــة 
 .32/04 – 32/08 والتي تقع ما بين

 هي الفترة التي يتم خاللها : العروة الشتوية
زراعة ونمو المحاصـيل المصقتـة والتـي تقـع 

 .32/38 – 03/30 ما بين

The period during which field crops 

are cultivated. 

- Summer session: from mid-

February to mid-April   

- Winter session: from the beginning 

of October to mid-December. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

عضو أسرة ةير  1010470 الزراعة 10
 مدفو  ا جر

Unpaid Family 

Member 
والــــذي يعمــــل فــــي الحيــــازة الفــــرد مــــن ا ســــرة  هــــو

لحســـــاب ا ســــــرة وال يتقاضــــــى مقابــــــل عملــــــه فــــــي 
 .الحيازة  أي أجر وليس له نصيب في ا ربات

 

A person who works without pay in 

an economic enterprise operated by a 

related person living in the same 

household 

مصطلحات منظمة العمل الدولية 
ن المباده والحقوق إعالن بشأ -

8002ا ساسية في العمل،   

ILO Terminology - Declaration 

on Fundamental Principles and 

Rights at Work,2008 

 

 عمر الحائز 1010471 الزراعة 10
 بالسنوات الكاملة

Age of the Holder in 

Completed Years 
ارســـناد الفتـــرة مـــا بـــين تـــاريخ المـــيالد وتـــاريخ هـــو 

 .الكاملة بالسنواتمعبرا  عنه 
The completed age in years of the 

person enumerated, which is the 

difference between the date of birth 

and the survey reference period. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 
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هو المكان المخصج لتربية الطيور الداجنة فيـه،  Barns (حظائر) العنابر 1010432 الزراعة 10
 أووقـــــد تكـــــون علـــــى شـــــكل بركســـــات مخصصـــــة 

 .أخرىمباني 

Refers to the place where poultry is 

kept. It can be a special house or 

other building. 

لإلحصاء الجهاز المركزي 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

ةرض ارنتاج  1010433 الزراعة 10
 الرئيسي

Main Purpose of  

Production of the 

Holding 

وهو تحديد الغرض أو الهدف من ارنتاج وهو إما 
 للبيــع أساســا أو لالســتهال  ا ســري أساســا وتعنــي
كلمة أساسا أي اكثـر مـن نصـف ارنتـاج الزراعـي 

 .للحيازة خالل السنة الزراعية

It is the main purpose of the 

production, which is mainly either 

for sale or for household 

consumption.  Mainly  means half or  

more of agricultural production 

through the agricultural year. 
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 الرئيسي الغرض 1010434 الزراعة 10
لتربية حيوانات 

 الماشية

Main Purpose for 

raising Animal 
يشير إلى السبب الرئيسـي لإلبقـاء علـى الحيوانـات 

 .كان يكون للحصول على الحليب أو اللحوم
 

Refers to the main reason for the 

animals to be kept.  Normally, milk 

and meat are the main purpose 

ا ةذية والزراعة للمم منظمة 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
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 Special machines for the hatching of .آلة مخصصة لتفريخ بيض الدواجن هي Hatchery الفقاسات 1010431 الزراعة 10

poultry eggs. 
 لإلحصاءالمركزي  الجهاز

 ,وزارة الزراعة+ الفلسطيني

2010 

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture, 2010 

واحـــد مـــن حــــق هـــي أي قطعـــة مـــن ا رض لنـــو   A parcel (الجزء)القطعة  1010432 الزراعة 10
، ومـــــاء، االنتفـــــا ، محاطـــــة كليـــــا بأراضـــــي أخـــــرى

أو مالمـــــح أخـــــرى ال تشـــــكل جـــــزءا مـــــن ، وطريـــــق
الحيـــازة أو تشـــكل جـــزءا مـــن الحيـــازة ضـــمن نمـــط 
مختلف من حق االنتفا   ويمكن أن يتكون الجـزء 
مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــول أو الرقــع الزراعيــة 

 .المجاورة لبعضها البعض

Any piece of land of one land tenure 

type, entirely surrounded by other 

land, water, road, forest or other 

features not forming part of the 

holding or forming part of the 

holding under a different land tenure 

type.  A parcel may consist of one or 

more fields or plots adjacent to each 

other. 
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الكيان القانوني  1010433 الزراعة 10
 للحائز

 
 
 

Legal Status of 

Agricultural Holder 

 

يشير إلى الجوانب التشريعية التي تعمل من 
خاللها الحيازة الزراعية، كما يشير إلى جوانب 

فمن وجهة النظر .  أخرى عن أنوا  الحيازات
القانونية، يمكن تشغيل الحيازة بشخج واحد أو 

من عدة أفراد، بعقد أو بدون عقد، المشاركة 
ينتمون لنفس ا سر أو  سر مختلفة، أو بواسطة 

مصسسة، جمعية تعاونية، :  شخصية اعتبارية
الخ...مصسسة حكومية  

Refers to the juridical aspects under 

which the agricultural holding is 

operated. It also refers to other 

aspects about the type of holding. 

From the juridical point of view, a 

holding may be operated by a single 

individual, jointly by several 

individuals with or without a 

contractual agreement and belonging 

to the same or to different 

households, or by a juridical person: 

cooperation, cooperative, 

governmental institution. 
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لحظة ارسناد  1010430 الزراعة 10
 الزمني
 
 

 

Reference Date 

 
هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد، وعادة 
ما تكون منتصف ليلة معينة، بحيت تسند معظم 

 .نتائب التعداد إلى تل  الليلة
 

This refers to the moment on which 

the census data are based. Normally, 

it refers to midnight of the day 

preceding the reference period. Thus, 

the findings of the census relate to 

that night 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
 8030الزراعي 

ISSN 1014-3378 + 
الجهاز المركزي لالحصاء  بتصرف

 الفلسطيني

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted 

from PCBS 

المصهل العلمي  1010431 الزراعة 10
 للحائز

Educational 

Attainment 
ويكون بنجات،  الحائزمصهل علمي أتمه  أعلى هو

 30المســـــتوى التعليمـــــي للفـــــراد الـــــذين أعمـــــارهم 
 . سنوات فأكثر

It refers to the highest successfully 

completed educational attainment 

level. The educational level for 

persons aged 10 years and over. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
اعةوزارة الزر + الفلسطيني  

8030 

PCBS+ Palestinian Ministry 

of Agriculture 2010 

هي مواد تهدف الى منع وتدمير ومكافحـة ا فـات  Pesticides مبيدات زراعية 1010480 الزراعة 10
في النباتات أو ا مراض الحيوانية وآفاتها بما فيها 
نـــاقالت ا مـــراض البشــــرية والحيوانيـــة وا صــــناف 

للسيطرة على سـلو  او فسـيولوجيا من النباتات أو 
ا فات والمحاصيل أثناء ارنتاج والتخـزين وتشـمل 
علــــى المبيــــدات الحشــــرية، ومبيــــدات ا عشـــــاب ، 
ـــــدات العناكـــــب والنحـــــل  ـــــدات الفطريـــــة ، مبي والمبي

 .ا بيض والقوارض وةيرها من المواد

Are substances inteneded to prevent, 

disease or control in plants or 

animals disease and pests, including 

vectors of human and animal 

diseases, unwanted species of plant, 

or to control the behavior or 

physiology of pests or crops during 

production or storage. They include 

insecticides herbicides, fungicides, 

acaricides, termiticides and 

rodenticides and other substances. 
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محاصيل ال 1010481 الزراعة 10
 حقليةال

Field Crops  هـــــي مجموعـــــة مـــــن المحاصـــــيل المصقتـــــة وتشـــــمل
كـــالقمح والشـــعير والمحاصــــيل  محاصـــيل الحبـــوب

البقوليــــة كــــالحمج والفــــول اليــــابس، والمحاصــــيل 
الزيتية مثل عباد الشـمس والسمسـم وفسـتق العبيـد، 
ـــــة مثـــــل البطاطـــــا، وا بصـــــال،  والمحاصـــــيل الدرني
والمحاصـــــــيل الطبيـــــــة مثـــــــل اليانســـــــون والميرميـــــــة 
والنعنـا  ومحاصــيل التوابــل مثـل الكمــون والقزحــة، 

 .مثل البرسيم والفصة والبيقياوالمحاصيل العلفية 

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 
8030وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry 

of Agriculture 

 المحاصيل 1010482 الزراعة 10
الدائمة التي 
بلغت عمر 

 (مثمرة)ارنتاج 

Permanent Crops 

(related to age 

production - fruit) 

 

هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثمارا  بالفعل أو 
المنتجة، وتصبح معظم محاصيل ا شجار منتجة 
بعــدما تبلــغ عمــرا  معينــا ، وتــدخل المحاصــيل التــي 

ي عمـــر بلغـــت هـــذه المرحلـــة ضـــمن المحاصـــيل فـــ
ارنتاج وان لـم تكـن قـد أثمـرت أو أنتجـت ةلـة فـي 
الســنة المرجعيــة بســبب الظــروف المناخيــة أو  ي 

ــــــدخل ا شــــــجار الهرمــــــة أو  أســــــباب أخــــــرى، وال ت
ةيرهــــا مــــن ا شــــجار التــــي بلغــــت عمــــر ارنتــــاج 
ولكنهــــا لــــم تعــــد منتجــــة إذا أمكــــن التعــــرف عليهــــا 

 .ضمن المحاصيل في عمر ارنتاج

Permanent crops already bearing 

fruit and producing. Most tree crops 

become productive after a certain 

length of time. The fall crop, which 

amounted to this stage in the crop 

production and age had not yielded 

or produced yields in the reference 

year because of the climatic 

conditions, or for any other reasons, 

not included aging trees or other 

trees, which amounted age 

production but are no longer 

productive if identified within the 

crop at the age of production. 
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 المحاصيل 1010403 الزراعة 10
المختلطة 

 (المحملة)

Mixed Crops  مختلفـة فيمـا بينهـا، عبارة عـن محصـولين أو أكثـر
وهي إما مصقتة أو دائمة، وتنمـو متزامنـة فـي نفـس 
الحقـــــل أو الرقعـــــة، دون أن تكـــــون مصقتـــــة ودائمـــــة 

 .معا  

two crops or more different 

temporary or permanent crops ( but 

not both temporary and permanent 

crops), and grown simultaneously in 

the same field or area. 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
المتحدة سلسلة تطور االحصاءات 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

المحاصيل  1010401 الزراعة 10
 المقترنة

Associated Crops  المحصـــــول المصقـــــت الـــــذي يـــــزر  داخـــــل مزرعـــــة
 .شجرية كثيفة بها محاصيل مستديمة

A temporary crop grown in a 

compact plantation of permanent 

crops. 
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محاصيل دائمة  1010401 الزراعة 10
تشمل اشجار )
(شجريةالبستنة ال  
 

Permanent Crops 

(including trees 

horticulture)  

 

هـــي المحاصـــيل التـــي تـــزداد دورة نموهـــا عـــن ســـنة 
ال تحتـــاج رعـــادة زراعتهـــا بعـــد كـــل واحـــدة، والتـــي 
ل ذلــ  اومثــ.  تعمــر لعــدة ســنواتو  ،موســم قطــاف

أشــــجار وأشــــجار الحمضــــيات، و أشــــجار الزيتــــون، 
ومـن الممكــن زراعـة المحاصـيل الدائمــة . اتاللوزيـ

بطريقــــــة الزراعــــــة المكثفــــــة أو الزراعــــــة المبعثــــــرة، 
 .والمساحة تشمل المحاصيل المزروعة بالطريقتين

A crop growth cycle of more than 

one year that does not need 

replanting after each season and for 

the previous few years. For example, 

olive trees, citrus trees, and nuts. It is 

possible to grow permanent crops in 

intensive agriculture or scattered. 

The area planted with crops include 

two ways. 
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المحصول  1010402 الزراعة 10
 المنفرد

The Single Crop   يشـــير هـــذا المصـــطلح إلـــى محصـــول واحـــد يـــزر
وحــده فــي حقــل، ويمكــن أن يكــون هــذا المحصــول 

 .من المحاصيل المصقتة أو الدائمة

This term refers to one crop grown 

alone in the field. This crop may be 

temporary or permanent. 
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شــخج مــدني أو اعتبــاري يتــولى المســصولية الفنيــة  Hired manager المدير بأجر 1010403 الزراعة 10
دارة الحيازة نيابة عن الحـائز وتنحصـر رواردارية 

مســـــصولياته فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات اليوميـــــة الالزمـــــة 
لتشــغيل الحيــازة بمــا فــي ذلــ  إدارة العمــال ا فــراد 
ومراقبتهم، ويدفع ا جر بوجه عام نقدا أو عينا أو 

وفــــي الحــــاالت التــــي يتقاســــم فيهــــا   .كليهمــــا معــــا
المـدير المســصوليات االقتصــادية والماليــة بارضــافة 
 إلى إدارته لحيازة فانه يعتبر حائزا أو حائزا شريكا

A civil or juridical person who takes 

technical and administrative 

responsibility for the management of 

a holding on the holder's behalf. 

Responsibilities are limited to 

making day-to-day decisions on the 

operation of the holding, including 

managing and supervising hired 

labour. Wages may be paid in cash 

and/or kind. A hired manager who 

shares economic and financial 

responsibilities, in addition to 

managing the holding, should be 

considered a holder or a joint holder. 
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 Rainfed Agricultural  البعلية المساحة 1010400 الزراعة 10

Land 
هــي المســاحة التــي تعتمــد فــي ريهــا بشــكل رئيســي 

 .ا مطارعلى مياه 
 

Refers to agricultural land that relies 

mainly on rain for irrigation 
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 المساحة 1010401 الزراعة 10
 الصالحة للزراعة

Arable land مــــن المســــاحة الكليــــة للحيــــازة، وتشــــمل  جــــزء هــــي
جميــع مســاحات ا رض التــي تســتخدم فــي معظــم 

وهــي تشــمل  ،لزراعــة المحاصــيل المصقتــة الســنوات
ا راضـــي المســـتخدمة لزراعـــة المحاصـــيل المصقتـــة 
فـــي فتـــرة اثنـــي عشـــر شـــهرا كفتـــرة مرجعيـــة وكـــذل  
ا راضي التي تستخدم عادة لنفس الغـرض ولكنهـا 

وال . لظــــروف ةيــــر متوقعــــة تتــــر  بــــورا وال تــــزر  
تشــــــمل ا راضــــــي الصــــــالحة للزراعــــــة، ا راضــــــي 
المزروعــة بمحاصـــيل مســـتديمة او ا راضـــي التـــي 
لــــديها إمكانيــــة االســــتزرا  ولكنهــــا ليســــت منتظمــــة 

 . الزراعة 

This includes all land used in most 

years for growing temporary crops, it 

includes land used for growing 

temporary crops in a twetve month 

reference period, as well as land that 

would normally be so used but is 

lying fallow or has not been sown 

due to unforeseen circumstances.  

Arable land does not include land 

under permanent crops or land that is 

potentially cultivated but is not 

normally cultivated. 
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الكلية  المساحة 1010410 الزراعة 10
 للحيازة

Holding Area  هــــي بنـــــد مشــــتق يـــــتم الحصــــول عليـــــه مــــن جمـــــع
المســـــاحات تحـــــت كـــــل فئـــــة مـــــن فئـــــات اســـــتخدام 

القطــع التــي تتــألف  جميــعمســاحة ا راضــي، وهــي 
الزراعيـــــــة، ويشـــــــمل ذلـــــــ  جميـــــــع  منهـــــــا الحيـــــــازة

ا راضـــي التـــي يـــتم تشـــغيلها للحيـــازة دون اعتبـــار 
للصــــفة أو الكيــــان القــــانوني، وال تعتبــــر ا راضــــي 

ز ولكـن يصجرهـا للغيـر جـزء مـن التي يمتلكها الحـائ
 .مساحة الحيازة

This is a derived item obtained by 

summing the area under each land 

use category.  It is the area of all 

land making up the agricultural 

holding and includes all land 

operated by the holding without 

regard to title or legal form.  Thus, 

land owned by members of a 

household but rented from others 

should not be included in the area of 

the holding. 
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 1010414 الزراعة 10

 
مساحة 

المحاصيل 
تشمل ) الدائمة

مساحة أشجار 
 (البستنة

Permanent Crop Area 

(covering an area of 

trees horticulture) 

ــــدائم فــــي وقــــت زمنــــي  هــــي مســــاحة المحصــــول ال
والمسـاحة هنـا تشـمل .  محدد، وهو عادة  يـوم العـد

المحاصــيل الدائمــة التــي تــم زراعتهــا بهــدف إنتــاج 
الثمار، بحيـت ال تشـمل المشـاتل، حيـت يـتم إنتـاج 
مواد التكاثر للمحاصيل بهدف البيع أو االستعمال 

 .في الحيازة

This term refers to the area of the 

crop at the time of the Permanent 

specific timetable, normally 

enumeration day. The area here 

include permanent crops that have 

been cultivated to produce fruits, so 

as not to include nurseries, where is 

the production of crops in order to 

reproduce the sale or use in holding 
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 المساحة 1010411 الزراعة 10
 المحصودة

Area Arvested  المســـاحة ارجماليـــة التـــي تجمـــع المحاصـــيل منهـــا
ويستثنى منها المسـاحة التـي دمـرت بفعـل الجفـاف 
أو الفيضـــانات أو ارصـــابة با فـــات وتغطـــى فقـــط 
المحاصــيل الناميــة حتــى مرحلــة النضــب ولكنهــا ال 
تشـــمل المشـــاتل وتشـــمل المســـاحة المحصـــودة كـــل 

النظــــــر عــــــن المحصــــــول الــــــذي يحصــــــد بصــــــرف 
االســــــــــتخدام النهــــــــــائي للمحصــــــــــول ســــــــــواء كــــــــــان 
لالســتخدام البشــري أو لتغذيــة الحيوانــات أو لســبب 

 .آخر

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. 

 

منظمة ا ةذية والزراعة للمم 
سلسلة تطور االحصاءات المتحدة 

، البرنامب العالمي للتعداد 33
8030الزراعي   

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 

series 11, World Programe for 

the Census of Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 المساحة المروية 1010413 الزراعة 10
 

Irrigated Area  تزود عن قصد بميـاه ةيـر ميـاه هي المساحة التي
وتعتمـــد بشـــكل رئيســـي علـــى الميـــاه التـــي  ا مطـــار

 .يتم تزويدها بها لتحسين ارنتاج

An area of land that is normally 

provided with water other than rain 

for the purpose of improving 

production. 
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 المساحة 1010494 الزراعة 10
 المزروعة

Cultivated Area التــي أعــدت وزرعــت بنــو  أو اكثــر  المســاحة هــي
ــــــــي تكــــــــون عــــــــادة صــــــــافية مــــــــن المحاصــــــــيل  والت

 .للمحاصيل المصقتة واجمالية للمحاصيل الدائمة 

Area which was prepared and 

planted by one crop or more, either 

permanent or temporary crops. 
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هـــــو مســـــاحة تـــــتم فيهـــــا عمليـــــة إكثـــــار النباتـــــات و  Nurseries مساحة المشاتل 1010415 الزراعة 10
او االعنــاب بغــرض إعــادة زراعتهــا وال  ا شــجار

تحصــد نباتــات المشــاتل لــذا ال يجــب إدراجهــا فــي 
المســــــاحة التــــــي تحصــــــد للمحاصــــــيل المصقتــــــة أو 
المســـاحة الحاليـــة للمحاصـــيل الدائمـــة، ويمكـــن أن 
يتواجد المشتل فـي أمـاكن مفتوحـة أو تحـت ةطـاء 
للحماية ويمكن أن يستخدم في الحيازة أو للبيع وال 

ويســتثنى مــن ذلــ  . شــمل لمشــاتل حقــول التقــاويت
 .مشاتل ا شجار الحرجية

It is an area where young plants, 

trees or vines are propagated for the 

purpose of transplanting.  Plants in  a 

nursery are not harvested and are 

therefore not included in the area 

(temporary crops) or current area 

(permanent crops).  A nursery might 

be in the open or under protective 

cover.  It may be used for the 

development of planting materials 

for the holding itself or for sale 

Nurseries don’t include seed fields 

and. forest tree nurseries. 
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 مستلزمات 1010416 الزراعة 10
ارنتاج الزراعي 

االستهال  )
 (الوسيط

Agricultural 

Intermediate 

Consumption 

يشـــــتريه المـــــزار  بهـــــدف اســـــتخدامه فـــــي  مـــــا كـــــل
 الكيماويــةالعمليــة ارنتاجيــة لــنفس العــام كا ســمدة 

 .والمبيدات والتقاوي وا عالف والمياه وةير ذل 

Agricultural inputs include all items 

purchased or made available and 

used that year to enable and improve 

agricultural production which 

include chemical fertilizers, manure, 

seed, water, feed, …etc. 

الحسابات  نظاماالمم المتحدة، 
3991القومية،   

UN, SNA 93 

مصدر اررشاد  1010417 الزراعة 10
 الزراعي الرئيسي

Source of 

Agricultural 

Extension 

هو المصدر الذي يقوم بتقديم المشورة والمعلومات 
.  الزراعيـــة لمنتجـــي المحاصـــيل الزراعيـــة والماشـــية

وقـــــــــد تقـــــــــدم الخـــــــــدمات اررشـــــــــادية مـــــــــن جانـــــــــب 
والمنظمــات ( وزارة الزراعــة)المصسســات الحكوميــة 

، والمصسسات نةير الحكومية، ومنظمات المزارعي
والمنظمــــــات الشــــــعبية ةيــــــر الرســــــمية  التعليميــــــة،

 .وةيرها

It is the source that provision of 

agricultural advice and information 

to crop and livestock producers.  

Extension services may be provided 

by government institution (MoA), 

non-government organization, 

farmer organization, educational 

institutions, informal grass roots 

organizations, and others. 
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 Source of the مصدر ا لة 1010498 الزراعة 10

Machinery/ 

Equipment 

يشــــــير إلــــــى الترتيبــــــات او الحقــــــوق التــــــي يعطــــــى 
بموجبها الحائز الحـق فـي اسـتخدام نـو  معـين مـن 

 .ا الت الزراعية

Refers to the means by which the 

holder obtained the right to use the 

specific item. 
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 Main Source of مصدر الري 1010411 الزراعة 10

Water 
وهـــو المصـــدر ا كثـــر اســـتخداما  مـــن قبـــل ا ســـرة 
للةـــــــراض المختلفـــــــة، وتكـــــــون إحـــــــدى الحـــــــاالت 

 :ا تية
 من ا نابيب الرئيسـية  شبكة هي: شبكة مياه عامة

والفرعية تنتشر في التجمع السـكاني لغـرض توزيـع 
، الصــــالحة للشــــرب إلــــى التجمــــع الميــــاهوتوصــــيل 

 .وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية
 هـــي ا بـــار التـــي يـــتم  :آبـــار جمـــع ميـــاه ا مطـــار

حفرهـــــا وتبطينهـــــا بغــــــرض تجميـــــع وتخـــــزين ميــــــاه 
 .ا مطار فيها

 مســـارب  أحـــدالينبـــو  هـــو مـــاء متــدفق مـــن  :ينــابيع
المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للماء مـع 

، وهنـا  ينـابيع دائمـة التـدفق يسـتمر ا رضسطح 
موســـمية حيـــت  وأخـــرىتـــدفقها علـــى مـــدار الســـنة، 
  .تنفجر في فصل الشتاء فقط

  اســـــتخدام الميـــــاه مـــــن خـــــالل (: تنكـــــات)صـــــهاريب
 .سيارات نقل المياه

 هي تل  ا بار التـي يـتم حفرهـا :  ار االرتوازيةا ب
للوصـــول إلــــى الميــــاه الجوفيــــة، مــــن أجــــل ضــــخها 
واستغاللها كمصدر مـن مصـادر الميـاه للةـراض 

 .المتعددة من ري أو شرب
 

1. 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. 

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 

is considered as one of the natural 

resources for irrigation. 

4. Water Tanks: Using water from 

vehicles that distribute and transfer 

water. 

5. Artesian Wells:  Those wells are 

being dug to reach the ground water, 

for pumped and exploited as a source 

of water for multiple purposes of 

drinking or irrigation. 
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أو جــــزء منهــــا تنــــتب بشــــكل أساســــي  مصسســــة هــــي Olive Press المعصرة 1010100 الزراعة 10
زيــــت الزيتــــون، مــــع )مجموعــــة واحــــدة مــــن الســــلع 

حيــت يحقــق ( ارنتــاج مــن أنشــطة ثانويــة احتماليــة
 .المضافةهذا النشاط الرئيسي ةالبية القيمة 

An enterprise or part of an enterprise 

in which one group of goods and 

services is produced (olive oil, with 

the possibility of having secondary 

activities). 

لحسابات ا نظاماالمم المتحدة، 
3991القومية،   

UN, SNA 93 
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 رمز
 الموضوع

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

المكافحة  1010104 الزراعة 10
 البيولوجية

Biological Control  هو أن يتم استخدام عدو طبيعي لمكافحة المسبب
 .المرضي في الحيازة الزراعية

Use of natural enemy to control the 

causal agent of the plant disease in 

the agricultural holding. 
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المكافحة  1010102 الزراعة 10
 المتكاملة

Integrated Pest 

Management 
هـــي نظـــام مكافحـــة يســـتخدم فيـــه مـــدى واســـع مـــن 

الحـــــــرق، )الفيزيائيـــــــة أســـــــاليب وطـــــــرق المكافحـــــــة 
المــــــــــتطفالت ) والبيولوجيــــــــــة( التعقــــــــــيم الشمســــــــــيو 

 (المبيـــــــدات الكيماويـــــــة)والكيماويـــــــة  (والمفترســـــــات
 (الحشــراتالحراثــة والعزيــق وجمــع )   ةوالميكانيكيــ

يـــــــتم توظيفهـــــــا بشـــــــكل متـــــــوازي ضـــــــد ا فـــــــة مـــــــع 
المحافظــــة علــــى صــــحة ارنســــان والبيئــــة وســــالمة 

دون الحــــد ضــــمان بقــــاء ا فــــة و المنــــتب الزراعــــي، 
ــــــــــالتوازن  االقتصــــــــــادي الحــــــــــرج ودون ارخــــــــــالل ب

ــــذي  ا فــــاتالطبيعــــي بــــين  وأعــــدائها الحيويــــة، وال
يكون استخدام أسلوب المكافحة الكيميائية فيه هـو 

خيــار ا خيــر، ويكــون مكمــال  ســاليب المكافحــة ال
ـــــى أن اســـــتخدام المبيـــــدات  ا خـــــرى، بارضـــــافة إل
الكيماويــــــة يكــــــون ضــــــمن وشــــــروط أســــــس مهمــــــة 
تضمن الحفاظ على الصـحة العامـة والبيئـة وجـودة 

 .المنتب الزراعي وخلوه من متبقيات المبيدات

The combat system using a wide 

range of control methods: physical 

(burning and solar disinfection), 

biological (parasites and predators), 

chemical (chemical pesticides), and 

mechanical (tillage, hand hoeing and 

collection of insects).  All of these 

are used in parallel against pests with 

the aim of maintaining human 

health, the environment, and the 

safety of the agricultural product. It 

is also necessary to ensure the 

survival of pests at a critical level 

without breaching the normal 

balance between pests and their vital 

enemies. Chemical control is the last 

option and may be integrated with 

the other methods of control, in 

addition to the use of chemical 

pesticides, within regulations which 

maintain public health, the 

environment, and the quality of 

agricultural products free from 

pesticide residues 
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 المهنة الرئيسية 1010103 الزراعة 10
 للحائز

Main  

Occupation 
هـــي الحرفـــة أو نـــو  العمـــل الـــذي يباشـــره الفـــرد إذا 
كان مشتغال  أو الذي باشره سابقا  إذا كان مـتعطال  
ســبق لــه العمــل، والمقصــود بالمهنــة الرئيســية هــي 
المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصـف 

عـــداد توقـــت العمـــل أو ا كثـــر تكـــرارا ، و ةـــراض ال
م المهنـــة الرئيســـية إلـــى الزراعـــة الزراعـــي تـــم تقســـي

 .وةير الزراعة

The job or type of work performed 

by the employed person, or used to 

be performed by the unemployed. 

The occupation refers to the activity 

in which the employed works more 

than half of work hours or the most 

frequent job during the last three 

months before reference data. For 

the purposes of the agricultural 

census, the main occupation was 

divided into agricultural and non-

agricultural. 
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 رمز
 الموضوع

 رمز الموضوع
 المصطلح

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 ىالشـخج الـذي يجلـب ثمـار الزيتـون إلـ به يقصد Supplier المورد 1010104 الزراعة 10
 أوالمعصرة بهدف عصره وقد يكـون حـائزا  زراعيـا  

 .ضامنا  أو مشتريا  للثمار

The person who provided olive to 

the olive presses, could be 

agricultural holder or lessee …etc. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1998 

الفترات الزمنية التـي تعمـل فيهـا مكـائن  إحدى هي Shift النوبة 1010105 الزراعة 10
مــا تكــون  وةالبــا  عصــر الزيتــون فــي اليــوم الواحــد، 

مرتبطـــة بتـــوفر الزيتـــون أو طاقـــة المكـــائن أو قـــدرة 
 .العمل متابعةالعمال على 

A period of continuous work of 

machine in the day without changing 

of the working team.  It’s usually 

connected to the availability of 

olives or the machine working 

capacity or the ability of the 

employees to continue work. 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3992، الفلسطيني  

PCBS, 1995 

 Type of Livestock نو  التربية 1010106 الزراعة 10

Production System 
الممارســات والخصــائج العامــة لتربيــة يشــير إلــى 

من حيت أسلوب التربية والتغذية  المواشي بالحيازة
 .وارنتاج
فـــــي الحيوانـــــات  هـــــي اعتمـــــاد: مكثفـــــة شـــــبه تربيـــــة

ــــــى الرعــــــي والتغذيــــــة ال ــــــديم تغذيــــــة عل ــــــة بتق المكمل
 .ا عالف في آن واحد

خرج تمزار  وال الالحيوانات في  يةترب: تربية مكثفة
تقـديم علـى بشـكل كامـل تغذيتها  عتمد فيتللرعي و 
 .بكافة أنواعها داخل الحظائر ا عالف

Refers to the general characteristics 

and practices of raising livestock on 

the holding. 

 Semi-intensive farming: the 

adoption of animals feeding on 

grazing plus feed to provide 

supplementary nutrition. 

 Intensive farming:  raising 

animals in barns on feed 

without outside grazing. 
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4.4 Population and Social Terms 4.6 مصطلحات سكانية واجتماعية  

 

 رمز
المصطلح رمز الموضوع الموضوع  

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

 Population Terms مصطلحات السكان                 رمز الموضوع: 3301

فــــرد أو مجموعــــة أفــــراد تــــربطهم أو ال تــــربطهم صــــلة  Household  ا سرة 2510100 السكان 11
قرابـــــة، ويقيمـــــون فـــــي مســـــكن واحـــــد، ويشـــــتركون فـــــي 

 .  المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة

One person or a group of persons with 

or without a household relationship, 

who live in the same housing unit, 

share meals and make joint provision 

of food and other essentials of living. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الفلسطينية ا سرة 2540404 السكان 11  Palestinian Household الخاصــــة التــــي تكــــون فيهــــا جنســــية رب  ا ســــرة هــــي
 .ا سرة فلسطيني

It is the private household whose head 

holds the Palestinian nationality. 
المركزي لإلحصاء  الجهاز

3991، الفلسطيني  

PCBS,1997 

المركبة ا سرة 2540401 السكان 11  Composite Family  المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود  ا سرة هي
عالقـــة قرابـــة  تـــربطهمفـــرد أو أفـــراد يعيشـــون معهـــا وال 

 .ا سرةبهذه 

Refers to family consisting of at least 

one nuclear family with other non-

relatives. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الممتدة ا سرة 2540403 السكان 11  Extended Family  المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود  ا سرة هي
قرابة بتلـ   عالقةيعيشون معهم وتربطهم  آخرينأفراد 
 .ا سرة

A family of at least one nuclear family 

together with other relatives. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

واحد فردمن  أسرة  1140401 السكان 11  A one–person– 

household 
 It is the household comprised of one .فقط واحدا سرة التي تتكون من شخج  وهي

individual. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

 نــــواةا ســــر المعيشــــية التــــي تتكــــون كليــــة مــــن   هــــيو  Nuclear household أسرة نووية  1140401 السكان 11
أســـرية واحـــدة، وتتشـــكل مـــن أســـرة مصلفـــة مـــن زوجـــين 

بالـدم فقـط ولـيس ) ابنـة أوفقط أو من زوجين مع ابـن 
لديــــه ابــــن أو ( رب ا ســــرة) أو أكثــــر أو أب( بــــالتبني
لـديها ابـن أو ابنـة أو ( رب ا سرة) أو أم أكثرابنة أو 

 ا قربــــــاءأكثــــــر، مــــــع عــــــدم وجــــــود أي شــــــخج مــــــن 
 .ا خرين أو من ةير ا قارب

It is the living household comprised of 

a couple only; a couple and a son or a 

daughter (own not adopted son or 

daughter) or more; or a male head of a 

household with a son or a daughter or 

more; or a female head of a household 

with a son or a daughter or more. It is 

worthy to note that no other relatives 

or non – relatives live with this 

household. 

وتوصيات االمم المتحدة، مباده 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ا عمارفي  التراكم 1140402 السكان 11  Age Heaping   البــــاحثين نحــــو  أوقبــــل المســــتجوبين  مــــن الميــــلهــــو
ـــــة دون ةيرهـــــا،  أعمـــــارتفضـــــيل  تعـــــرف  وأيضـــــامعين
 ا عمـاروينتشـر تفضـيل ( معينـة أحادتفضيل ) كعمر

 .خمسة أوالمنتهية بصفر 

A general tendency to misreport a 

preferred number as one’s age or to 

round one’s age to a number ending 

with the digits 0 or 5. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

العمري  التركيب 1140403 السكان 11
 والنوعي

Age-Sex Structure   حســـــب عـــــدد أو نســـــبة الـــــذكور  الســـــكان تركيـــــبهـــــو
التركيــــــب  ويعـــــد.  ضـــــمن كـــــل فئـــــة عمريـــــة وارنـــــات

  التراكميــــــــــــةالعمــــــــــــري والنــــــــــــوعي للســــــــــــكان النتيجــــــــــــة 
والوفيــات  الخصــوبةالســابقة فــي معــدالت  لالتجاهــات
المعلومـــات حــــول التركيــــب  تــــوفر  ويعتبــــر.  والهجـــرة

مسـبقا لوصـف وتحليـل  أساسيا شرطاالعمري والنوعي 
 .البيانات الديمغرافية أنوا العديد من 

The composition of a population as 

determined by the number or 

proportion of males and females in 

each age category. The age-structure 

of a population is the cumulative 

result of past trends in fertility, 

mortality, and migration rates. 

Information on age-sex composition is 

an essential prerequisite for the 

description and analysis of 

demographic data. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

 

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

البقاء على قيد  توقع 1110108 السكان 11
 الحياة

Life Expectancy   إذاالتي قد يعيشها الفرد  ارضافية السنوات معدلهو 
.  حالهــــــااســــــتمرت اتجاهــــــات الوفيــــــات الحاليــــــة علــــــى 

علــى قيــد  البقــاءبتوقــع  أيضــاهــذا المصــطلح  ويعــرف
 .أخرىالحياة عند الوالدة أو عند أعمار 

The average additional number of 

years a person would live if current 

mortality trends were to continue. Life 

expectancy is commonly measured at 

the time of birth. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

 

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الحياة جدول 1140409 السكان 11  Life Table   بـــينيصـــف احتمـــال الوفـــاة مـــا  إحصـــائيل هـــو جـــدو 
 .الوالدة وانتهاء الحياة لفترات عمرية محددة

A statistical table that describes the 

risk of dying between birth and life’s 

end by exact age intervals. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

 الجنسية  2510110 السكان 11
الجنسية ) 

 (ا صلية

Nationality of Origin  هـــي التبعيـــة السياســـية للفـــرد كمـــا يـــدلى بهـــاالجنســـية 
وقد تكون فلسـطيني، أردنـي، مصـري، برازيلـي،  الفرد،

  .الخ... فرنسي، 

It refers to the political identity of the 

individual as Palestinian, Jordanian, 

Egyptian, Brazilian, French, etc. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

والمساكن، لتعدادات السكان 
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

      
 
 
 
 

   

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

الزواجية الحالة 2510111 السكان 11  Marital Status  الفــرد الشخصــية الحاليــة التــي يكــون عليهــا  حالــة هــي
فـاكثر وقـت  سـنة 38ذل  الفرد الذي يبلـغ مـن العمـر 

ــــــرة  ، والمتعلقــــــة بقــــــوانين وعــــــادات الــــــزواج ارســــــنادفت
 .البلدالمعمول بها في 

The status of those 12 years old and 

over in terms of marriage traditions 

and laws in the country. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

لم يتزوج ) أعزب  2510112 السكان 11
 (أبدا

Single                          

(Never married) 
ســــنة فــــأكثر، ولــــم  38الفــــرد الــــذي يبلــــغ عمــــره  وهــــو 

أي لـــم يــــتم )زواجــــا فعليـــا وفقــــا للعـــرف الســــائد  يتـــزوج
قـــد تـــزوج فـــي  يكـــنولـــم يعقـــد قرانـــه ولـــم ( الــدخول بعـــد

 .السابق

It applies if the person aged 12 years 

has not been married or. Legally 

engaged (according to customs and 

traditions applicable in the country). 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009تنقيح الثاني، ال/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

قران  ول مرة عقد 1110113 السكان 11  legally engaged ســـنة فـــأكثر، وقـــد تـــم  38الـــذي يبلـــغ عمـــره  الفـــرد هـــو
ولكنـه  المحكمـةتسجيل عقد زواج رسمي له من قبـل  

أي لـم يـتم الـدخول ) السـائدلم يتزوج فعليا وفقا للعرف 
ولـــــيس مطلقـــــا أو أرمـــــال  مـــــن زواج ســـــابق، وال ( بعـــــد

المتـــزوج حاليــا  وعقــد قرانـــه للمــرة الثانيـــة  الــذكريشــمل 
 .حيت يعتبر متزوجا  

It applies if the person-aged 12 years 

has an official marriage document 

(issued by a competent court) but has 

not been actually married yet 

according to customs and traditions 

applicable in the country. The 

divorced, widowed, and married twice 

do not belong to this category. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ســنة فــأكثر والمتــزوج  38الــذي يبلــغ عمــره  الفــرد هــو  Married متزوج 2510114 السكان 11
الزوجـــان  كـــانزواجــا فعليـــا وفقـــا للعـــرف الســـائد ســـواء 

 وبغـــــض.  مقيمــــان معـــــا وقـــــت ارســــناد الزمنـــــي أم ال
النظــــر عــــن حالتــــه الســــابقة، ويعتبــــر الرجــــل المتــــزوج 

ــــا واحــــدة أو أكثــــر فــــي  ويوجــــدأكثــــر مــــن زوجــــة  حالي
 .عصمته متزوجا  

It applies if the person aged 12 years 

is actually and officially married 

(according to customs and traditions 

applicable in the country) irrespective 

of his \ her past marital status as well 

as of whether the couple were together 

during the reference period or not. The 

person married to more than one wife 

is classified married. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

ســنة فــاكثر وســبق لــه  38الــذي يبلــغ عمــره  الفــرد هــو  Divorced مطلق 2510115 السكان 11
 بـــــالطالقزواج  آخـــــر( انحــــل)الــــزواج فعـــــال وانفصـــــم 

 .أخرىالمسجل شرعا ولم يتزوج مرة 

The person aged 12 years who 

previously married and legally 

divorced but was not married again. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009يح الثاني، التنق/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

سـنة فـاكثر وسـبق لـه الـزواج  38الـذي يبلـغ  الفرد هو  Widowed أرمل 2510116 السكان 11
بوفـــــاة  لـــــهزواج  آخـــــر( انحـــــل)فعـــــال، ولكـــــن انفصـــــم 

 .أخرى، ولم يتزوج مرة ا خرالطرف 

The married person aged 12 years 

whose marriage was split by the death 

of the spouse and was not married 

again. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

لسة ميم، العدد ، الس8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ســنة فــاكثر وســبق لــه  38الــذي يبلــغ عمــره  الفــرد هــو  Separated منفصل 1110117 السكان 11
وبـدون  مـا،زواج لـه بسـبب  آخـرالزواج فعال وانفصل 

ــــا، ولــــم يتــــزوج مــــرة  إثبــــاتأي  مســــجل رســــميا وقانوني
 .أخرى

The individual 12 years old and over 

who was married, but his/her marriage 

was revoked for some reason without 

any legal or official registration, and 

he/she did not marry again.  

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

اللجوء  حالة 1110118 السكان 11  Refugee Status   وهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجـروا مـن ا راضـي
وتشـمل  3942الفلسطينية التي احتلتهـا إسـرائيل عـام 

 .أبناء الذكور منهم وأحفادهم
 

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. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
الجهاز المركزي  بتصرف من

3991لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 Non-Registered الجئ ةير مسجل 1110119 السكان 11

Refugees 
ةيـــر مســـجل فـــي بطاقـــة  إذا كـــان الفـــرد الجئـــا  إال أنـــه

 . ي سبب كان( المصن)وكالة الغوت 
 

It applies to unregistered refugees who 

do not hold refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
المركزي بتصرف من الجهاز 
3991لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

ـــه اســـم فـــي بطاقـــة  التســـجيل  Registered Refugees الجئ مسجل 2510120 السكان 11 إذا كـــان الفـــرد الجئـــا  ول
 .الصادرة عن وكالة الغوت (المصن)

It applies to registered refugees 

holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

3991لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

هــو كــل فلســطيني لــيس الجئــا مســجل أو الجئــا ةيــر  Non-Refugee ليس الجئا   2510121 السكان 11
 .مسجل

It applies to any Palestinian not 

categorized under any of the two 

aforementioned statuses. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

3991لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

الفعلـــــــي للفـــــــرد أو ( التناســـــــلي) التكـــــــاثري هـــــــي ا داء  Fertility الخصوبة 2510122 السكان 11
العــــدد الفعلــــي )  ،الــــزوجين أو المجموعــــة أو الســــكان

 حياتهــاطــوال فتــرة    المواليــدالمــرأة مــن  أنجبتــهالــذي 
 .المجتمع أو( ارنجابية

The actual reproductive performance 

of an individual, a couple, a group, or 

a population (refers to actual number 

of children that would be born alive to 

the women during her childbearing). 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 

عات السكانية في السكان، التوق
، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of 

Economic and Socia

l Affairs, Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 2010 

Revision, Standard 

variants (Updated: 

28 June 2011) 

الخصوبة التفصيلية  2510123 السكان 11
 حسب العمر

Age- Specific Fertility  الذين تنجبهم النساء من فئة عمرية معينـة المواليد هم 
ويعتبر معدل الخصـوبة التفصـيلية حسـب العمـر عـدد 

 .في تل  الفئة امرأة  38000لكل  هصالء المواليد 

The number of births during a time 

period, ( usually a year ) , occurring to 

women of a specified age group 

divided by the number of women in 

the population of the same age group 

expressed as person - years. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
صادية واالجتماعية، شعبة االقت

السكان، التوقعات السكانية في 
، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of 

Economic and Socia

l Affairs, Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 2010 

Revision, Standard 

variants (Updated: 

28 June 2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

الروحيــة التــي يــصمن بهــا الفــرد أو ينتمــي  العقيــدة هــي Religion الديانة 2510124 السكان 11
 .إليها

It is the spiritual belief of the person.  االمم المتحدة، مباده وتوصيات
السكان والمساكن، لتعدادات 
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8009التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ا سرة رب 2510125 السكان 11  Head of Household   معتــادة مــع ا ســرة، الـــذي هــو الشــخج المقــيم إقامــة
عــــــرف بأنـــه يحمــــــل هـــذه الصــفة مـــن قبـــل بـــاقي أفـــراد 
ا ســــــرة، وعــــــادة مــــــا يكــــــون هــــــذا الشــــــخج صــــــاحب 
السلطــــــــة والمســــصول عــــن تــــدبير الشــــصون االقتصــــادية 

 .للسرة وقد يشاركه ا خرون فـي ذل 

The person who usually lives with the 

household and is recognized as head 

of household by its other members. 

Often he/she is the main decision 

maker and is responsible for financial 

support and welfare of the household. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009الثاني، التنقيح /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

المقيمون السكان 1140426 السكان 11  De jure Population  المعتاد  ارقامة انتم حصرهم حسب مك الذين السكان
المقيمــين  الســكان ويعتبــرالمــصقتين،  الــزوارباســتثناء  

 .عن سنة على انهم مقيمين تقلفي الخارج لفترة 

A population enumerated as the basis 

of usual residence, excluding 

temporary visitors, and all  persons 

who have been temporarily absent for 

up to one year are considered usual 

residents. 

المركزي لإلحصاء  لجهازا
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

بالسنوات  العمر 1140427 السكان 11
 الكاملة

Age in completed 

years 
 ارســـناد وتــاريخهــو الفتــرة الزمنيــة بــين تــاريخ المــيالد 

 .الكاملة بالسنوات  عنهمعبرا 

The completed age in years of the 

person enumerated, which is the 

difference between the date of birth 

and the survey reference period. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

عند الزواج العمر 1140428 السكان 11  Age at Marriage  ــــة فــــي وقــــت  الفــــردعمــــر  هــــو  إتمــــامبالســــنوات الكامل
 .الزواج الفعلي

The age of the individual in years at 

the time of his/her actual marriage. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

ا سرةفي  الفرد 1140419 السكان 11  Household Membership  هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه
فــرد فــي ا ســرة أو عضــو فيهــا إذا كانــت هــذه الوحــدة 
السكنية هي مكان ارقامة المعتاد له أو مكان ارقامة 

 .الوحيد له

Persons staying in the dwelling unit 

are considered members of the 

household if the dwelling unit is their 

usual or only place of residence. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009ني، التنقيح الثا/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

فــي  ا حــداتالمتعرضــين لــنفس  ا فــراد مجموعــةهــو   Cohort الفوج 1110130 السكان 11
 .نفس الوقت

A group of individuals who 

experienced the same set of events at 

the same time. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة في مكان  مدة 1140431 السكان 11
المعتادة الحالي  ارقامة  

Duration of Residence إقامــــة الفــــرد المتواصــــلة فــــي مكــــان إقامتــــه  مــــدة وهــــي
الفـرد حتـى  فيـه أقـاموهو المكـان الـذي . المعتادة حاليا

تـــاريخ التعـــداد بالســـنوات الكاملـــة مـــع إهمـــال الشـــهور 
 .وا يام

It is the duration the person’s stay in 

the current place of residence in which 

the person lived until the date of the 

Census, in completed years without 

any attention to the months or days. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الحياة الزواجية مدة 1140432 السكان 11  Marriage Duration  ارسـنادما بين تاريخ الزواج الفعلي وتـاريخ  الفترة هي 
، معبرا عنها بالسنوات  السابقأو تاريخ انتهاء الزواج 

 .الكاملة

The duration between the date of the 

actual marriage and the survey 

reference date, calculated in years. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
المتحدة، مباده وتوصيات االمم 

لتعدادات السكان والمساكن، 
، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 

8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

إقامة ا م وقت  مكان 1110133 السكان 11
 والدة الفرد

Mother's usual place of 

residence (place of 

birth) 

ـــدة الفـــرد المعتـــاد فـــي وقـــت والدة  إقامـــة مكـــان هـــو وال
 .الفرد

The mother's usual place of residence 

at the time of her child's birth. 
المركزي لإلحصاء  الجهاز

 الفلسطيني
+ 

المتحدة، مباده وتوصيات االمم 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة مكان 1110134 السكان 11  Place of Residence السـنة أيـامالذي يقيم فيه الفرد معظم  المكان هو     (
كـــــان  إذابغـــــض النظـــــر عمـــــا ( اكثـــــر أوســـــتة اشـــــهر 
 أوالــــذي تواجــــد فيــــه الفــــرد وقــــت العــــد  هالمكــــان نفســــ

ـــ فعليـــاالمكـــان الـــذي يمـــارس فيـــه   أو نشـــاطه أو هعمل
 .ا صلية أسرتهالمكان الذي تقيم فيه 

It is the place of residence refers to the 

name of the locality in which the 

person spends most of his time during 

the year (lived there six months and 

above), irrespective of whether it is 

the person’s same place of existence 

during the Census, or the place in 

which he works and performs related 

activates or the place is his original 

place. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة المعتادة  مكان 1140435 السكان 11
 الحالي

Current Usual Place 

 of Residence 
ستة ) الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السنة المكان هو

كـــان هـــو  إذاوذلـــ  بغـــض النظــر عمـــا  (فـــاكثراشــهر 
المكــــان نفســــه الــــذي تواجــــد فيــــه الفــــرد وقــــت العــــد أو 

ونشـــاطه أو المكـــان  عملـــهالمكـــان الـــذي يمـــارس فيـــه 
 .الذي تقيم فيه أسرته ا صلية 

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. 

حصاء المركزي لإل الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة المعتادة  مكان 1140436 السكان 11
 السابق

Previous Usual Place of 

Residence  
الذي أقام فيه الفرد فعليا لفترة ( إن وجد )  المكان هو

االنتقـــال  قبـــل وذلـــ متصــلة بلغـــت ســـتة اشـــهر فـــاكثر 
 .مباشرة لإلقامة في مكان ارقامة الحالي

It is the place (if existing) where the 

person stayed for a minimum of six 

months before he moved to the current 

usual place of residence. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

         

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

، ويمثــل معــدل المواليــد مــن السـكان الجــدد المواليــدهـم   Crude Birth المواليد الخام  1110137 السكان 11
لكــــل  خــــالل ســــنة معينــــة الخــــام عــــدد هــــصالء المواليــــد

 (.ال يعبر عن معدل النمو)من السكان  3000

It is the new births, the Crude Birth 

Rate refers to the number of these new 

births per 1,000 persons in a given 

year. (Not to be confused with growth 

rate). 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

على  الباقيالمولود  2510138 السكان 11
 قيد الحياة

Living Children  حيــا وال يــزال علــى قيــد الحيــاة مهمــا كــان  المولــود هــو
 .عمره

Infants born alive and are sill living 

regardless of age. 
إدارة الشصون ، المتحدة ا مم

االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الحي المولود 2510139 السكان 11  Live Birth   ولد حيا  وصـر  أو بكـى عنـد الـوالدة أو  مولود أيهو
 الحيـــاةظهـــرت عليـــه أي عالمـــة أخـــرى مـــن عالمـــات 

ن مات بعدها بلحظات  .عند الوالدة حتى واا

It is any live birth who shouted, cried 

or shown any signs of live upon 

delivery, irrespective of whether he 

died after that or not. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتعدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، العدد 8التنقيح 
8009التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

كاملـــــة مـــــن تجمـــــع  ا ســـــرةأو  الشـــــخج انتقـــــالهـــــي   Migration الهجرة 2510140 السكان 11
، أي بشرط أخرى إلى دولة، أو من  آخر إلىسكاني 

قام أو أو  الدولة،يجتاز الفرد حدود هذا التجمع أو   أن
ســنة أو اكثــر حتــى   الوصــولفــي مكــان  ارقامــةينــوي 

 .مكان آخر إلىزيارة بسيطة  فتراتتخللها  لو

The movement of a person or a 

household from one locality to another 

or from one country to another, 

provided that he/she crosses the 

boundaries of that locality or country 

for the purpose of establishing a new 

residence for one year or more. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

عناصـــر التغيـــر  أحـــد تشـــكلالوفـــاة التـــي  حـــاالتهـــي  Mortality الوفيات 1110141 السكان 11
 .السكاني

Deaths as a component of population 

change.  
إدارة الشصون ، المتحدة ا مم

االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

النســـــاء نتيجـــــة لمضـــــاعفات  بـــــين الوفيـــــات عـــــددهـــــو   Maternal Mortality وفيات ا مومة 2540412 السكان 11
، ويعتبـــر معـــدل وفيـــات ا مومـــة عـــدد الحمـــل والـــوالدة
 .مولود حي 3008000لكل  هذه الوفيات

It is number deaths between women 

due to pregnancy and birth 

complications, the maternal mortality 

rate refers to the number of dead 

women due to these reasons per 

100,000 live births. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

مـــن الســـكان خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة، الوفيـــات  هـــي   Crude  death  الوفيات الخام 2510143 السكان 11
 ويمثل معدل الوفيات الخام عدد هذه الوفيات مـن كـل 

 .السكان خالل سنة معينة  من 3000

It is the deaths among population in a 

given period, Crude  death  rate refers 

to the number of these deaths per 

1,000 persons in a given year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 أعمارهمالذين  وفيات 2510144 السكان 11
واتسن 2تقل عن   

Under-5 Mortality   هــي احتمــال وفــاة ا طفــال بــين والدتهــم وقبــل بلــوةهم
 .سنوات عمر الخمسة 

The probability of dying between birth 

and the fifth birthday (per 1.000 live 

births). 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030 العالم، تنقيح عام
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الــــــذين تقــــــل )الرضــــــع  وفيــــــات مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى  Infant Mortality وفيات الرضع 2510145 السكان 11
ويعتبـر معـدل وفيـات الرضـع عـدد  (عن سـنة أعمارهم

خـالل  ا حيـاءمن المواليد  38000لكل  هذه الوفيات
 .معينةسنة 

Refers to  infant deaths (infants who 

are less than a year old ), the infant 

mortality rate refers to the number of 

infant deaths in a given year per 1,000 

live births during the year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)سية المتغيرات القيا

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

  Post Neonatal وفيات المواليد المتأخرة 2510146 السكان 11

Death  
-3)مـــن المواليـــد الرضـــع فـــي العمـــر  الوفيـــات هـــي 
، ويعتبــــر معـــدل وفيــــات المواليـــد المتــــأخرة شـــهرا( 33

 38000فــــي ســــنة معينــــة لكــــل  عــــدد هــــذه الوفيــــات 
 .خالل نفس السنة حيمولود 

It is the infant (under one year old) 

deaths, and the Post Neonatal 

Death Rate refers to these deaths  per 

1,000 live births in a given year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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ا ول  لشهرالرضع خالل ا ا طفالمن  الوفيات هي  Neonatal Death Rate وفيات حديثي الوالدة 2510147 السكان 11
، ويحتسب الوالدةمن  ا ولى ا ربعة ا سابيعأو 

في  معدل وفيات حديثي الوالدة كعدد هذه الوفيات
مولود حي خالل نفس  38000سنة معينة لكل

 .السنة

It is the infant (one month old) deaths, 

the neonatal death rate refers to the 

number of these deaths per 1,000 live 

births in a given year. 

إدارة الشصون ، المتحدة ا مم
االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان، التوقعات السكانية في 

، 8030العالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8033يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 Work Terms 2515: رمز الموضوع               مصطلحات العمل 

الصافي المدفو  للمستخدمين بـأجر  النقدي ا جرهو   Wage ا جر النقدي  2515100 العمل 11
 .من قبل أصحاب العمل

Cash net wage paid to the wage 

employee from the employer. 
 ،منظمة العمل الدولية

التوصيات الدولية الحالية 
8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عن  البحتأساليب  2515101 العمل 11
 العمل

Methods of Seeking  

Work  
التسـجيل فـي نقابـات ، التسجيل فـي مكاتـب االسـتخدام

مراجعـة شخصـية ، مراجعة أصدقاء أو أقارب، العمال
 قــراءة الجريــدة بهــدف الحصــول علــى، المــاكن العمــل
 .كل ما ذكر سابقا معا، أساليب أخرى، فرصة عمل

Registered at employment office, 

Registered at labour Union , asked 

friends/ relatives, Application to 

employers Declared\ Read newspaper 

Others, all what mentioned above  

، منظمة العمل الدولية
الحالية التوصيات الدولية 
8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

للعمل ادستعداال 1115102 العمل 11  Available for work  أو اســــتعدادا للعمــــل إذا  رةبــــةهــــو الفــــرد الــــذي يبــــدي
عــرض عليــه ولــيس هنــا  أي ســبب يمنعــه مــن قبــول 

 .لم يفعل شيئا للحصول عليه ولكنههذا العمل، 

A person ready to work if he/she is 

offered any job, and there is no reason 

preventing him/her from accepting 

such a job although he/she did nothing 

to obtain one. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

خارج القوى  ا فراد  1115103 العمل 11
 العاملة

Persons Outside 

Labour Force 
الفئــــة مــــن الســــكان جميــــع ا فــــراد الــــذين  هــــذه تشــــمل

ال  ولكــنهم( ضــمن القــوة البشــرية)ينتمــون لســن العمــل 
يعملـــــون وال يبحثـــــون عـــــن عمـــــل وال حتـــــى مســـــتعدين 

فــــــي العمــــــل أو  رةبــــــتهمبســــــبب عــــــدم  ســــــواءللعمــــــل 
الستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل أو  سباب 

 .أخرى

The population not economically 

active comprises all persons 15 years 

and over, who were neither employed 

nor unemployed accordingly to the 

definitions over. Because they don’t 

have any desire to work or because of 

the availability of  another source of 

income. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

العمل الشهرية أيام 1115104 العمل 11  Monthly Work Days  التــي عملهــا الشــخج خــالل الشــهر،  ا يــام عــددهــي
 والمغــــادراتباســــتثناء أيــــام العطــــل، ونهايــــة ا ســــبو ، 

وتعتبـــر . المرضـــية وةيرهـــا المدفوعـــة وةيـــر المدفوعـــة
 .كيوم عمل اليومساعة عمل واحدة خالل 

Number of days at work during the 

month, excluding week-ends, 

holidays, sick and other paid or unpaid 

leaves. One hour of work in a given 

day is considered as one work-day. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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هــــو الفــــرد الــــذي يرةــــب فــــي الحصــــول علــــى فرصــــة  Job seeker العمل عن الباحت 1115105 العمل 11
 :عمل، ويقسم الباحثون عن عمل إلى فئتين

هو الفرد الـذي يبـدي رةبـة أو اسـتعداد : مستعد للعمل
ســبب يمنعــه  للعمــل إذا عــرض عليــه ولــيس هنــا  أي

مـــــن قبـــــول هـــــذا العمـــــل، ولكنـــــه لـــــم يفعـــــل أي شـــــيء 
 .للحصول عليه

هـــو الفـــرد المســـتعد للعمـــل : باحـــت نشـــيط عـــن عمـــل
والـذي قـام بـإجراء خطــوات معينـة فـي سـبيل الحصــول 
ــــى فرصــــة عمــــل مثــــل قــــراءة الصــــحف، أو ســــصال  عل
ـــــب االســـــتخدام، أو  ا صـــــدقاء أو التســـــجيل فـــــي مكات

 .طريقة أخرى مراجعة أصحاب العمل، أو بأي

Seeking work is defined as having 

taken specific steps in the reference 

week to find paid employment or self-

employment. Job seekers are 
classified into: 

Available for work: A person ready to 

work if he\she is offered any job,  and 

there is no reason preventing him\her 

from accepting such a job although 
he\she did nothing to get a job. 

Actively seeking work: A person who 

is willing to work and is actively 

seeking work through reading 

newspaper advertisement, asking 

friends, registration at the labour 

exchange offices, or asking 

employers. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

حسب ) البطالة 1115106 العمل 11
 ومعاييرمقاييس 

(منظمة العمل الدولية  

Unemployed 

(According to the ILO 

Standards) 

الفئــــة جميــــع ا فـــراد الــــذين ينتمــــون لســــن  هــــذه تشـــمل
ولــم يعملــوا أبــدا  خــالل فتــرة ( ســنة فــأكثر 32) العمــل 
فــي أي نــو  مــن ا عمــال، وكــانوا خــالل هــذه  ارســناد

عنـــه بإحـــدى  بالبحـــتالفتـــرة مســـتعدين للعمـــل وقـــاموا 
ســجيل فــي مكاتــب الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف، الت

وا قـــارب أو ةيـــر ذلـــ   ا صـــدقاءاالســـتخدام، ســـصال 
 .من الطرق

Unemployed persons are those 

individuals aged 15 years and over 

who did not work at all during the 

reference period, who were not absent 

from a job, were available for work 

and actively seeking a job during the 

reference period by one of the 

following methods news paper, 

registered at employment office, ask 

friends or relatives or any other 

method. 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق ا ساسية في العمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 

 

 العمل في الزاهد 2515107 العمل 11
ضمن ا فراد خارج )

 (القوى العاملة

Abstinent from work 

 
هـو الفــرد الــذي ينتمــي لسـن العمــل ولكنــه ةيــر مــرتبط 
بأي نو  من العمل خالل فتـرة ارسـناد وال يبحـت عـن 

وحتــــى ةيــــر مســــتعد للعمــــل وةيــــر منــــتظم فــــي عمــــل 
 .دراسة منتظمة بهدف الحصول على مصهل علمي

Individual who is 15 years and Above 

but not engaged  to any type of work 

during the reference period and do not 

looking for work and so is not 

available to work and not attend t 

regular study in order to obtain a 

scientific qualification. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

العمل ساعات 2515108 العمل 11  Worked Hours العمـل عـن الوقـت الـذي يصـرفه العامـل  ساعات تعبر
 .في مهنته

Time spent by employed person in 

his/her  main occupation. 
، منظمة العمل الدولية

التوصيات الدولية الحالية 
8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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ساعات العمل  2515109 العمل 11
 االعتيادية

Normal hours work  عــــدد ســـــاعات العمــــل فـــــي الوظيفــــة الجزئيـــــة أو هــــي
 .الكاملة والتي يمارسها الفرد عادة الوظيفة

Total number of hours in the 

permanent or temporarily job which 

worked by employed usually . 

، منظمة العمل الدولية
الحالية التوصيات الدولية 
8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

الفعلية العملساعات  2515110 العمل 11  Actually worked 

hours 
عدد ساعات العمل الفعلية التي يـزاول فيهـا الفـرد هي 

ــــه ويســــتثنى مــــن  العمــــل ارضــــافي وأوقــــات  ذلــــ عمل
الوجبــات واالســتراحات ويــتم تســجيلها للعمــل الرئيســي 

 .كال على حده والثانوي

Total number of hours actually 

worked  during the reference period as 

well as overtime and time spent at the 

place of work on activities such as 

preparation of the workplace.  Leaves, 

meal breaks and time spent on travel 

from home to work and vice versa are 

excluded from work hours. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل  جزءا Employer صاحب عمل 2515111 العمل 11
ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم ( شري )منها 

أصـحاب العمـل  ويشـمل ذلـ . واحد علـى ا قـل بـأجر
الــــذين يــــديرون مشــــاريع أو مقــــاوالت خــــارج المنشــــآت 

مســـتخدم إشــرافهم أو لحســابهم  بشــرط أن يعمــل تحــت
 واحـــد علـــى ا قـــل بـــأجر وال يعتبـــر حملـــة ا ســـهم فـــي
الشــركات المســاهمة أصــحاب عمــل حتــى ولــو عملــوا 

 .فيها

A person who work in an 

establishment that is totally or 

partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or 

more waged employees. This includes 

persons operating their projects or 

contracting companies provided they 

employ a minimum of one waged 

employee. Shareholders are not 

considered employers even if they are 

working in it. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000ل، الحصاءات العم  

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

   السن كبير /العاجز 2515112 العمل 11
ضمن ا فراد خارج ) 

 (القوى العاملة

Old, Illness  هــو الفــرد الــذي ال يمكنــه ممارســة أي نــو  مــن العمــل
ـــــة أو  بســـــبب إصـــــابته بمـــــرض مـــــزمن أو إعاقـــــة معين

تقدمــه فــي الســن ويشــار هنــا إلــى انــه ال يوجــد بســبب 
 .حد أعلى لسن الذين يستطيعون العمل

The individual who can not practice 

any kind of work because of chronic 

illness or disability or because of old 

age. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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باشـــر  ســـنة فـــأكثر والـــذي 32عمـــره  الـــذي الفـــرد هـــو Employed العامل 1141443 العمل 11
ولــو لســاعة واحــدة خــالل الفتــرة المرجعيــة معينــا  عمــال  

أو لحســاب الغيــر، بــاجر أو بــدون  لحســابهســواء كــان 
أو كـان ةائـب عـن عملـه  اجر أو في مصلحة العائلة

بســبب المــرض، عطلــة، توقــف مصقــت )بشــكل مصقــت 
عـــدد  حســـب العـــاملون، ويصـــنف (أو أي ســـبب آخـــر

( 34-3) عــــــاملينســــــاعات العمــــــل ا ســــــبوعية إلــــــى 
ا فــــــراد  وكــــــذل  فــــــأكثرســــــاعة  32 عــــــاملينســـــاعة، 

ب المــــــرض، أو إجــــــازة الغــــــائبون عــــــن أعمــــــالهم بســــــب
إضــــــراب أو توقيــــــف  أومدفوعـــــة ا جــــــر، أو إةــــــالق 

 34-3مــــن  عــــاملينمصقــــت ومــــا شــــابه ذلــــ ، يعتبــــر 
 .ساعة

Persons aged 15 years and over who 

were work at  least one hour during 

the reference period, or who were not 

at work during the reference period, 

but held a job or owned business from 

which they were temporarily absent 

(because of illness, vacation, 

temporarily stoppage, or any other 

reason)  he\ she was employer, self 

employed, wage employed, unpaid 

family member or other. The 

employed person is normally 

classified in one of two categories 

according to the number of weekly 

work hours, i.e. 1–14 work hours and 

15 work hours and above. Also the 

absence due to sick leave, vacation, 

temporarily stoppage, or any other 

reason considered employed from 1-

14 hours. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

تشمل هذه الفئة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم العمالـة،  Employment العمالة 1115114 العمل 11
القــــوة )العمــــل أي جميــــع ا فــــراد الــــذين ينتمــــون لســــن 

ويضـــــم ذلـــــ  أصـــــحاب العمـــــل،  ويعملـــــون،( البشـــــرية
المســـــــــتخدمين بـــــــــأجر، العـــــــــاملين لحســـــــــابهم أو فـــــــــي 

ةيــر  مصــالحهم الخاصــة، بارضــافة  عضــاء ا ســرة
 .مدفوعي ا جر

Persons in employment comprise all 

persons above a specified age who 

during a specified brief period, either 

one week or one day, were in the 

following categories: paid 

employment; self employment. 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق ا ساسية في العمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 
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المحدودة العمالة 1115115 العمل 11  Underemployment المجموعة جميع ا فراد الذين ينطبق عليهم  هذه تضم
ســواء  اعتياديــة،مفهــوم العمالــة ويعملــون بصــورة ةيــر 

كانوا يعملون عدد ساعات أقل من المعتاد لسـبب مـن 
عــدد  زيــادةفــي ذات الوقــت ب يرةبــونا ســباب والــذين 

سـاعة فـأكثر  12)ساعات عملهم إلى العدد الطبيعي 
، ويحـاولون زيـادة هـذا العـدد بإحـدى الطــرق، (أسـبوعيا

تأسـيس عمـل  يحـاولونكالبحت عـن عمـل إضـافي أو 
خاج أو مصلحة خاصة وهذا النو  سمي في النشرة 

وينـــــدرج كـــــذل  ضـــــمن . الظـــــاهرة المحـــــدودةبالعمالـــــة 
 عملهــمةبــون بتغييــر العمالــة المحــدودة أولئــ  الــذين ير 

 ســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة الراتــب أو بســبب 
ســـمي فـــي النشـــرة  النـــو ظـــروف العمـــل الســـيئة وهـــذا 
 .بالعمالة المحدودة ةير الظاهرة

Underemployment exists when a 

person’s employment is inadequate in 

relation to alternative employment, 

account being taken of his\her 

occupational skills. The 

underemployed persons are classified 

into two groups:1. Visible 

Underemployment:which refers to 

insufficient volume of employment 

:Persons worked less than 35 hours 

during the reference week or worked 

less than the normal hours of work in 

their occupation were considered as 

visibly underemployed.2. Invisible 

Underemployment: refers to a 

misapplication of labour resources or 

fundamental imbalance as between 

labour and other factors of production, 

such as insufficient income. 

 منظمة العمل الدولية
،التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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جميــع الوظــائف فـــي القطــا  ةيـــر المــنظم، وتتضـــمن  Informal Employment المنظمة ةير العمالة      2515116 العمل 11
أيضا  كل وظيفة ذات طابع ةير منظم في القطاعات 

 . ا خرى من االقتصاد

 : تنطبق عليهمأن يجب ا تية الشروط  
 

ــــــذين هــــــم المنت جــــــون العــــــاملون لحســــــابهم الخــــــاج ال
 .لالستخدام النهائي الخاج بهم

 

i. للبيــع  العــاملون لحســابهم الخــاج الــذين هــم المنتجــون
 .المنظمفي القطا  ةير  ونعملذين يأو المقايضة ال

ii.   

iii. أصحاب العمل في القطا  ةير المنظم.  

iv.  

v. اريع أســــرية كأعضــــاء أســــرة جميــــع العــــاملين فــــي مشــــ
 .بدون أجر

vi. ن في القطا  ةير المنظمو ن العاملو المستخدم. 

vii.   

viii. ـــــر منظمـــــة فـــــي مصسســـــات و المســـــتخدم ن بأعمـــــال ةي
 .القطا  الرسمي

All jobs in informal sector plus all 

jobs of informal nature in other 

sectors of the economy. The distinct 

categories of jobs considered relevant 

for measuring informal employment 
are:  

Own-account workers who are 

producers for own final use only 
(these are entirely of  informal nature); 

Own-account workers who are 

producers for sale or barter working in 
informal sector;  

Employers working in informal 
sector;  

All contributing family workers (these 
are entirely of informal nature);  

Employees working in the informal 

sector (ruling out the possibility of 

formal job contract in informal 
sector); and 

Employees with informal jobs in the 

formal sector enterprises and 

unincorporated private enterprises 

engaged in non-market production. 

، منظمة العمل الدولية
ت الدولية الحالية التوصيا

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

فــي جميـع ا نشـطة التـي يمارســها  المبـذول الجهـدهـو  Work   العمل      2515117 العمل 11
 معينـــةا فـــراد بهـــدف الـــربح أو الحصـــول علـــى أجـــرة 

سواء كانت على شكل راتـب شـهري أو أجـرة أسـبوعية 
نسـبة مـن ا ربـات أو  أوأو بالمياومة أو على القطعـة 

فـإن العمـل  كـذل .  الطرائـق مـنسمسرة أو ةير ذلـ  
بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشـرو  أو مزرعـة 

 .يدخل ضمن مفهوم العمل للعائلة

All activities performed by persons in 

order to gain profit or wage either 

monthly wage, weekly, daily, on piece  

for profit or family gain, in cash or in 

kind.  One hour or more of such 

activity constitutes work.  Work also 

includes unpaid activity on a family 

farm or business. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 



433 

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

الرئيسي العمل 2515118 العمل 11  Main Job الـذي  العمـل أيالذي يمارسه الفرد عـادة،   العمل هو
يمارس الفرد فيه نصف وقته فـأكثر، أو ا كثـر تكـرارا 

إذا كــان العامــل يعمــل فــي  أمــا.  ا خيــرةفــي ا شــهر 
نصــف وقتــه بالضــبط، فــي هــذه الحالــة يعتبــر  عملــين

 .العمل ا قدم هو العمل الرئيسي

The job at which the person usually 

works the most hours in his\her main 

job or the most frequently in the 

recent months.  If a person usually 

works the same number of hours at 

two jobs, the “main” job is the job at 

which the person has been employed 

the longest period. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عن أعمالهم  الغائبون 1115119 العمل 11
 االعتيادية

Absent from 

 Usual Work 
جميـــع ا فـــراد العــاملين والـــذين لـــم يزاولـــوا  ذلـــ  يشــمل

أو  المـــــــرضأعمـــــــالهم خـــــــالل فتـــــــرة ارســـــــناد بســـــــبب 
أو ارضــــــــراب، منــــــــع التجــــــــول، ارةــــــــالق ارجــــــــازة، 

 .المتوقفين بصورة مصقتة أو ةير ذل  من ا سباب

All those who were absent from their 

usual work during the reference week, 

due to illness, holiday, strike, curfew, 

lock-out,  temporary work stoppage, 

or due to some other reasons. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 :يشمل المشاريع التالية Informal Sector المنظم ةير القطا  1115120 العمل 11
  يتــألف مــن جميــع : ةيــر التضــامنية ا ســريةالمشــاريع

المشاريع ا سرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى 
 .وةير مسجلة في الضريبةسوق لا قل ل

  

  هـــــو (: منشـــــأة أو مصسســـــة لـــــيس) ا ســـــريةالمشـــــاريع
فــــــي ا ســـــرة مقــــــيم حــــــد أفــــــراد أمشـــــرو  مملــــــو  مـــــن 

الفلســطينية وال يحمــل أي صــفة مــن صــفات  ا راضــي
 .سسةالمص المنشأة أو 

  

 مشـرو  ةيـر / العاملون المستخدمون بأجر فـي منشـأة
 .مسجل في الضريبة

Comprise the following: HUEM: For 

the present survey, informal sector in 

Palestine was defined as all HUEMs 

without registration in the tax  
registration. 

Establishment: An enterprise or part 

of an enterprise in which one group of 

goods and services is produced (with 

the possibility of having secondary 

activities), either in side or out side 
building. 

Household Project (Non-

establishement enterprise): An 

enterprise owned by a resident of 

Palestinian Territory and do not 

qualify as an ‘establishment’ is 

defined as a ‘household project’. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

البشرية القوة 1115121 العمل 11  Population of 

Working Age15 

years and over           

( man power ) 

، منظمة العمل الدولية .All persons aged 15 years and over .سنة فأكثر 32الذين أتموا  ا فراد جميعهم 
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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عن العمل المتعطل 1115122 العمل 11  Unemployed الذي لم يعمل مطلقا خالل فترة ارسناد، ولم  الفرد هو
معـــــين وهــــو قــــادر علــــى العمـــــل  بعمــــليكــــن مرتبطــــا 

ويرةب في الحصول على عمل وقـد قـام بالبحـت عـن 
في هذه الفترة، كـذل  فـان الفـرد المتوقـف  عملفرصة 

كـــان  ولــوعــن العمــل، يعتبــر ةائبــا عــن العمــل حتــى 
يتوقــــــع العــــــودة أو كــــــان مســــــتعدا للعــــــودة فــــــي حــــــال 

عــن العمــل إلــى  المتعطلــونويقســم . اســتدعائه للعمــل
المتعطلــــــين الــــــذين ســــــبق لهــــــم العمــــــل، : مجمــــــوعتين
 .لم يسبق لهم العمل الذينوالمتعطلين 

It refers to all persons who did not 

work at all during the reference 

period, )not engaged in a certain 

work) although they are able to work, 

were available for work and actively 

seeking work during the reference 

period. The unemployed persons are 

normally divided into two categories: 

Unemployed ever worked and 

unemployed never worked. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

  المنزل  عمال المتفرغ 1141413 العمل 11
ا فراد خارج ضمن )

 (القوى العاملة

Housekeeping ةير مشتغل وةير منتظم فـي ( ذكر او أنثى)هو الفرد
دراســـــة معينـــــة ويقـــــوم بأعمـــــال المنـــــزل بهـــــدف خدمـــــة 
ا سـرة وال يشــمل ذلــ  خدمــة بيــوت الغيــر مقابــل اجــر 
نقــدي، أو عينــي، إذ أن هــذا النــو  مــن الخدمــة يعتبــر 

 .ضمن العمل

The individual (male or female) who 

are not worked and not regulated in a 

regular study and worked at home in 

order to serve the household and does 

not include the paid housekeeping 

service for others, as this type of 

service is within the work definition. 

، منظمة العمل الدولية
لتوصيات الدولية الحالية ا

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

    ا سرية المشاريع 1115124 العمل 11
 أو منشأة ليس)

 )مصسسة

Household Project (Non-

establishment enterprise) 
هـــــو (: منشـــــأة أو مصسســـــة لـــــيس) ا ســـــريةالمشـــــاريع 

فــــــي ا ســـــرة مقــــــيم حــــــد أفــــــراد أمشـــــرو  مملــــــو  مـــــن 
الفلســطينية وال يحمــل أي صــفة مــن صــفات  ا راضــي

 .المصسسةالمنشأة أو 

Household Project (Non-

establishement enterprise): An 

enterprise owned by a resident of 

Palestinian Territory and do not 

qualify as an ‘establishment’ is 

defined as a ‘household project’. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

المشاريع ةير  1115125 العمل 11
 التضامنية

Un cooperated 

Household projects 
يتــألف مــن جميــع : ةيــر التضــامنية ا ســريةالمشــاريع 

المشاريع ا سرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى 
 .وةير مسجلة في الضريبةسوق لا قل ل

HUEM: For the present survey, 

informal sector in Palestine was 

defined as all HUEMs without 

registration in the tax  registration. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

أو نـو  العمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان  الحرفــة هـي Occupation المهنة 1115126 العمل 11
عــــاطال عــــن  كــــانعــــامال، أو الــــذي باشــــره ســــابقا إذا 

العمــل، بغــض النظــر عــن طبيعــة عمــل المنشــأة التــي 
مجـــــال الدراســـــة أو  عـــــنيعمـــــل بهـــــا وبغـــــض النظـــــر 

 .التدريب الذي تلقاه الفرد

Occupation refers to the kind of work 

done during the reference period by 

the employed person, or the kind of 

work done previously if unemployed, 

irrespective of the Economic Activity 

or the employment status of the 

person.  Occupations are grouped 

together mainly on the basis of the 

similarity of skills required to fulfill 

the tasks and duties of the job. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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أو نـو  العمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان  الحرفــة هـي Main Occupation الرئيسية المهنة 1115127 العمل 11
له  متعطـال  سبق كانمشتغال أو الذي باشره سابقا إذا 

العمــل، والمقصــود بالمهنــة الرئيســية هــي المهنــة التــي 
أكثر من نصـف وقـت العمـل أو  المشتغليقضي فيها 

للفتــــرة ا كثــــر تكــــرارا خــــالل ا شــــهر الثالثــــة الســــابقة 
 .المرجعية

The job or type of work performed by 

the employed person or used to be 

performed by the unemployed ever 

worked. The occupation refers to the 

activity in which the employed works 

more than half of work hours or the 

most frequent job during the last three 

months before reference data. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 النزيل 2515128 العمل 11
ضمن ا فراد خارج ) 

 (القوى العاملة

Guest  السـجون هو الفرد الذي يعيت في مصسسة معينة مثل
 .والمصحات ودور العجزة وما شابه

The  individual who live in a 

particular institution such as prisons, 

clinics, nursing homes and such as.  

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

اقتصاديا النشيطون 2515129 العمل 11  
( القوى العاملة)  

Economically active 

population     

 (Labour Force) 

ـــــــذين ينتمـــــــون لســـــــن العمـــــــل هـــــــم  ـــــــع ا فـــــــراد ال                جمي
 أووينطبـــق علـــيهم مفهـــوم العمالـــة  (ســـنة فـــاكثر 32)

 .البطالة

All persons aged 15 years and over 

who are either employed or 

unemployed. 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق ا ساسية في العمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 

 

     التقاعد /ايراد وجود 2541430 العمل 11
ضمن ا فراد خارج )

 (القوى العاملة

Retired   هـــو الفـــرد الـــذي ال يريـــد ممارســـة أي نـــو  مـــن العمـــل
 .ايراد أو حصوله على معات تقاعد بسبب وجود

The individual who does not practice 

any kind of work because of 

availability  of a revenue or receiving 

a pension. 

، لعمل الدوليةمنظمة ا
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

   جزئية وظيفة 2515131 العمل 11
(ةير متفرغ)  

Part Time Job  التــي يباشــر الفــرد فيهــا العمــل أقــل  الوظيفــة تلــ هــي
كـــان  إذاســـاعة خـــالل أســـبو  اعتيـــادي، إال  12مـــن 

عـــدد ســـاعات العمـــل االعتياديـــة أقـــل مـــن ذلـــ ، وفـــي 
إذا كان عدد ساعات  جزئيةهذه الحالة تكون الوظيفة 

عمـــــل الفـــــرد أقـــــل مـــــن عـــــدد الســـــاعات الـــــذي يباشـــــر 
 .في هذه المهنة عادة العملالعاملون فيها 

A job in which a person works less 

than 35 hours during the usual week 

unless the number of usual work hours 

is less than 35.  In addition, a job is a 

part time job if the hours worked by a 

person were less than usual work 

hours in such  job. 

، منظمة العمل الدولية
لتوصيات الدولية الحالية ا

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

كاملة وظيفة 2515132 العمل 11  
(متفرغ)  

Full time Job 12تلــ  الوظيفــة التــي يباشــر الفــرد فيهــا العمــل  هــي 
اعتيــــادي، إال أن بعــــض  أســــبو ســــاعة فــــأكثر خــــالل 

 12المهــن يكــون عــدد ســاعات العمــل فيهــا أقــل مـــن 
ـــة يعتبـــر عـــدد ســـاعات المهنـــة  هـــذهســـاعة، فـــي  الحال
 .هو المعيار لكون الوظيفة كاملة االعتيادية

Any job that is usually performed for 

35 hours or more per normal week.  In 

some occupations, usual weekly 

schedules of less than 35 hours per 

week are considered to be full-time.  

For these cases, the option “normal 

hours are full time” is provided. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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 Paid-employed يعمل بأجر 2515133 العمل 11

(wage employee) 
هـــو الفـــرد الـــذي يعمـــل لحســـاب فـــرد آخـــر أو لحســـاب 

جهــة معينــة وتحــت إشــرافها ويحصــل مقابــل  منشــأة أو
 عملــه علــى أجــر محــدد ســواء كــان بــأجر علــى شــكل
ـــى  راتــب شــهري أو أجــرة أســبوعية أو بالمياومــة أو علـ

وينـدرج تحـت ذلـ    .أخـرى القطعة أو أي طريقة دفـع
ـــــة والعـــــاملون  العـــــاملون ـــــالوزارات والهيئـــــات الحكومي ب

فــــي  بالشــــركات بارضــــافة إلــــى الــــذين يعملــــون بــــأجر
 .مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى الغير

A person who works for a public or 

private employer or under it's 

supervision and receives remuneration 

in wage, salary, commission, tips, 

piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in 

governmental, non – governmental 

and private institutions along with 

those employed in a household 

enterprise in return for a specific 

remuneration. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

لحسابه يعمل 2515134 العمل 11  Self-employed  وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل  جزءا
بالمنشأة أي مستخدم يعمل بـأجر  وليس( شري )منها 

ويشـــــمل ا شـــــخاج الـــــذين يعملـــــون لحســـــابهم خـــــارج 
 .المنشآت

A person who work in an 

establishment that is totally or 

partially belonging to him/her 

(partner) and do not hires any wage 

employees. This includes self 

employed who worked to own selves  

outside establishments. 

، منظمة العمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات العمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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 Science and Technology Terms 3133: رمز الموضوع                     مصطلحات العلم والتكنولوجيا

العلم  11
 والتكنولوجيا

االتصال الهاتفي  1110400
 بارنترنت

Dial-up Internet 

Access 
عن طريق مغير الترددات  توسيلة اتصال بارنترن

وخط هاتفي، والذي يتطلب أن يقوم مغير ( مودوم)
النفاذ  ىالترددات بطلب رقم هاتف عند الحاجة إل

وتقتصر سرعة مغير الترددات لالتصال .  لإلنترنت
 -10بارنترنت عموما على سرعة تتراوت ما بين 

 .كيلوا بايت 12

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 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

بأنه القيام باالستخدامات عرف استخدام ارنترنت  Internet Use استخدام ارنترنت 1110404
الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، : ا ساسية مثل

وقد حددت . تنزيل الملفات أو البرامب من الشبكة
شهر الماضية من تاريخ  41خالل )فترة االستخدام 

 (.ارسناد في المسح

For the purposes of this survey, 

defined as the basic uses of the 

Internet (during the last twelve 

months), such as access to certain 

sites, reading newsletters, and 

downloading files or programs from 
the Web. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 

لوجيا المعلومات الى تكنو 
واالتصاالت واستعمالها،طبعة 

8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

عرف استخدام الحاسوب بأنه القيام باالستخدامات  Computer Use استخدام الحاسوب 1110401
الجهاز والدخول إلى ملفات تشغيل : ا ساسية مثل

نشائها، وقد حددت  معينة، ونقل وحفظ الملفات واا
شهر الماضية من تاريخ  41خالل )فترة االستخدام 

 (.ارسناد في المسح

For the purposes of this survey, 

defined as the basic use of the 

computer (during the last twelve 

months), such as opening the 

computer and files, creating, copying, 
pasting, and saving files.   

 

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

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

االسم الذي تختاره المنشأة لتقوم بعمل استضافة  Domain Name اسم النطاق 1110403
عليه، وذل  بدال من ارشارة إلى موقع المنشأة 

يشار إليها باسم ارلكتروني بمجموعة من ا رقام، 
 (.pcbs.gov.ps)مباشر ومثال ذل  

It is the unique name by which a 

network-attached device. It is used to 

identify a particular host in various 

forms of electronic communication 

such as the World Wide Web, e-mail 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8009 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

         

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Router
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
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العلم  11
 والتكنولوجيا

 

، وشـــبكة ارنترنـــتخاصـــة تســـتخدم بروتوكـــوالت  ةشـــبك Extranet االكسترانت 2510401
كمـــــــا يمكـــــــن أن تـــــــربط مـــــــن شـــــــبكة الهـــــــاتف الـــــــربط، 

العمومية، وذل  من اجل شراكة في المعلومات ما بين 
 أووالشـركاء والعمــالء  والبـائعين،مـع المــوردين المنشـأة 

إلــــى االكســــترانت يمكــــن النظــــر . ا عمــــالةيرهــــا مــــن 
تمتـد  التـيالداخليـة للشـركة  ةباعتبارها جـزءا مـن الشـبك

 .  شركةالخارج مستخدمي  إلى

It is a private network that uses 

Internet protocols, network 

connectivity, and possibly the public 

telecommunication system to securely 

share part of an organization's 

information or operations with 

suppliers, vendors, partners, 

customers or other businesses. An 

extranet can be viewed as part of a 

company's Intranet that is extended to 

users outside the company. 
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العلم  11
 والتكنولوجيا

تارنتران 1110401  Intranet تتكـــــون مـــــن عـــــدة  دشـــــبكة موجـــــودة داخـــــل مصسســـــة قـــــ
شــــبكات محليــــة متصــــلة مــــع بعضــــها الــــبعض وكــــذل  
شــبكات أخــرى خارجيــة وربمــا متصــلة بشــبكة ارنترنــت 

ـــــادل  توالغـــــرض الرئيســـــي مـــــن وجـــــود ارنترانـــــ هـــــو تب
المعلومـات الخاصـة بالمصسســة وكـذل  المـوارد ا خــرى 

 .بين الموظفين

It is a private computer network that 

uses Internet protocols and network 

connectivity to securely share part of 

an organization's information or 

operations with its employees. 

Sometimes the term refers only to the 

most visible service, the internal 

website. 
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الشـــبكة العالميـــة التـــي تـــربط عـــدة آالف مـــن الشـــبكات  Internet ارنترنت 1110402
وماليــين أجهــزة الحاســوب المختلفــة ا نــوا   وا حجــام 
فـــي العـــالم، وهـــي وســـيلة للتواصـــل وتبـــادل المعلومـــات 

ويمكــن النفــاذ لخدمــة . بـين مختلــف ا فــراد والمصسســات
االتصــال الهــاتفي، والنطــاق ارنترنــت بعــدة طــرق منهــا 

 .يالعريض والخط الرقمي والبريد ارلكترون

A worldwide public computer 

network. Organizations and persons 

can connect their computers to this 

network and exchange information 

across a country and/or across the 

world. The Internet provides access to 

a number of communication services 

including the World Wide Web and 

carries email, news, entertainment and 

data files. 
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 والتكنولوجيا

البحت والتنمية  1110403
 التجريبية

Research & 

experimental 

development (R&D) 

هو العمل الخالق والذي يتم على أساس منتظم بهدف 
ويشــمل تعبيــر . زيــادة رصــيد المعرفــة وتطبيقــات جديــدة

البحــــــــت : التنميـــــــة التجريبيـــــــة ثالثـــــــة أنشـــــــطة رئيســـــــية
 .ا ساسي، والبحت التطبيقي، والتنمية التجريبية

Comprise creative work undertaken 

on aSystematic basis to increase the 

stock of knowledge.  The term R&D 

covers three activities: basic research, 

applied research and experimental 

development. 

معهد اليونسكو لالحصاء، دليل 
تعليمات من اجل انجاز 

االستبيان المتعلق باحصاءات 
العلوم والتكنولوجيا، 

8001ايار / مونتلاير،مايو  

UNESCO,instuction 

manual for completing 

the questionnare on 

statistics of  science 

and 

technology,montreal, 

May 2006 

العلم  11
 والتكنولوجيا

 وعالميــا لتبــادللمســتعملي الشــبكة محليــا   تســمحوســيلة  E-mail يالبريد ارلكترون 1110400
 .النج والملحقاتضمن ذل  ي، الرسائل

It is a mean for exchange messages, 

texts and attached files among internet 

or intranet users. 
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ةالتجارة ارلكتروني 2510401  E- commerce ســــلع َأو  البيــــع َأو شــــراء مــــن صــــفقة إلكترونيــــة إجــــراء
ا سـر، ا فـراد،  التجاريـة، خدمات، سواء بين ا عمـال

ـــــــذ  الحكومـــــــات، و منظمـــــــات عامـــــــة أو خاصـــــــة و تنف
بواســطة ارنترنــت، حيــت تنفــذ عمليــة طلــب الشــراء أو 
البيــــع عبــــر ارنترنــــت بغــــض النظــــر عــــن آليــــة الــــدفع 

 .وطريقته

It is the conducting of business 

communication and transactions over 

computer networks and through 

individual computers linked to the 

Word Wide Web. Strictly defined, e-

commerce is the buying and selling of 

goods and services, and the transfer of 

funds, through digital 

communications. 
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العلم  11
 والتكنولوجيا

المعلومات  تكنولوجيا 2510440
 واالتصاالت

Information and 

communication 

technology 

وصـــــــــف أدوات وطـــــــــرق النفـــــــــاذ لوســـــــــائل تكنولوجيـــــــــا 
، والقيـــــــام بعمليـــــــات اســـــــترجا  البيانــــــــات، تالمعلومـــــــا

نتاجهـــــا . وتخزينهـــــا، وتنظيمهـــــا، وأســـــاليب معالجتهـــــا واا
كــذل  وصــف وســـائل عــرض المعلومـــات وتبادلهــا مـــن 

 .واليدوية ةخالل الطرق ارلكتروني

It is used to describe the tools and the 

process to access, retrieve, store, 

organize manipulate, produce present 

and exchange information by 

electronic and other manual automated 
means. 
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العلم  11
 والتكنولوجيا

المعلومات االستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات  E- Government الحكومة ارلكترونية 2510444
التصاالت بهدف تسهيل العمليات اردارية اليومية وا

مصسسة  فيما بين التي تتم للقطاعات الحكومية
والمصسسة المواطنين حكومية وأخرى وما بين 

الحكومية بارضافة إلى العمليات اردارية التي تتم 
 .القطا  الخاج والمصسسات الحكومية ما بين 

It is government’s use of (ICT) to 

exchange information and services 

with citizens, businesses, and other 

arms of government. E-Government 

may be applied by legislature, 

judiciary, or administration, to 

improve internal efficiency, the 

delivery of public services, or 

processes of democratic governance. 
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 Asymmetric Digital الخط الرقمي 2510441

Subscriber Line 

(ADSL) 

عن طريق  تإحدى وسائل االتصال بارنترن
الهاتف، ولكنه أسر  منه عشرة أضعاف، ويحتاج 
إلى خط هاتف خاج ومستقل، تكلفته تعتمد على 
شركة الهاتف، وهو نظام اتصال رقمي ررسال 

 .   واستقبال البيانات والصوت

A form of DSL, a data 

communications technology tool, that 

enables data transmission over copper 

telephone lines faster than a 

conventional modem.  
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 والتكنولوجيا

 Digital Subscriber الخط الالتماثلي 1110443

Line DSL)) 

إحدى وسائل االتصال بارنترنت، وهو نظام منبثق 
يستخدم في نقل البيانات .  عن الخط الرقمي

والملفات والصور، و ةراض محددة في المصسسات 
وهو .  ميجابايت 2الصغيرة والمنازل، سرعته تفوق 

جهاز يتم ربطه في الحاسوب ويقدم من قبل شركة 
 . االتصاالت المزودة للخدمة

An Internet connection via modem 

and dial-up software utilizing the 

Public Switch Telecommunications 

Network (PSTN). 

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

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 
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Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

خطوط الهواتف  1110441
 الرئيسية

Main Telephone Lines  خط هاتفي يصل المعدات الطرفية للمشتر  بالشبكة
العمومية التبديلية وله منفذ مخصج في معدات 

 .البدالة الهاتفية

It is a telephone line connecting the 

subscriber’s terminal equipment to the 

public switched network and which 

has dedicated port in the telephone 

exchange equipment. 

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

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8009 
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الذاكرة المحمولة  1110415
(الوامضة)  

Flash Memory  نو  من أنوا  الذاكرة يحتفظ بالمعلومات حتى بعد
وتستخدم الذاكرة النشطة . انقطا  التيار الكهربائي
 .في أجهزة الحاسوب المحمولةعادة لتخزين البرامب 

 

A non-volatile computer memory that 

can be electrically erased and 

reprogrammed. It is a technology that 

is primarily used in memory cards and 

USB flash drives for general storage 

and transfer of data between 

computers and other digital products. 

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

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 
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 والتكنولوجيا

 Self Propelled الرسائل االقتحامية 1110416

Automatic Mail 

(SPAM) 

، بغض ةالرسائل المرسلة تلقائيا للعناوين ارلكتروني
النظر عن محتواها، وعادة ما تهدف إلى تسويق 

 .لبضاعة ما أو ارعالن عنها

It is unsolicited electronic messaging, 

regardless of its content. 
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شبكة الحاسبات  1110443
 االفتراضية الخاصة

Virtual Private Network 

(VPN) 
شبكة اتصاالت تنشأ من خالل شبكة أخرى، 
ومحددة الستخدامات خاصة، وأهم ما يميزها 

 .االتصال ا كثر أمان عبر ارنترنت

A computer network in which some of 

the links between nodes are carried by 

open connections or virtual circuits in 

some larger network (e.g., the 

Internet) instead of by physical wires.  
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العلم  11
 والتكنولوجيا

شبكة الحاسبات  1110418
 العريضة

Wide Area Network 

(WAN) 
 أي)واسعة جغرافية شبكة حاسوب تغطي منطقة 

عبر العاصمة  تمتد شبكة االتصاالت التي تصل
شبكة فيها ستخدم وت(. أو الحدود الوطنية ارقليمية

االتصاالت العامة على النقيض من شبكات 
شبكات المناطق الحضريه  أوالمناطق المحلية 

(mans ) قاعات  إحدىالتي تقتصر عادة على
وأكثر  ،منطقة العاصمة ضمن حدود معينمبنى 
 .ارنترنتهي  للشبكات العريضةالمعروفة  ا مثلة

A computer network that covers a 

broad area (i.e., any network whose 

communications links cross 

metropolitan, regional, or national 

boundaries. The largest and most 

well-known example of a WAN is the 
Internet 
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شبكة الحاسبات  1110419
 الالسلكية

Wireless Network  شبكة تربط جهازي حاسوب أو أكثر في مناطق
جغرافية متباعدة ومتصلة معا  السلكيا  باستخدام 
ارشارات الراديوية باالتصال عبر ا قمار 

 . الصناعية

Type of computer network that is 

wireless, and is commonly associated 

with a telecommunications network 

whose interconnections between 

nodes is implemented without the use 

of wires, such as a computer network 

(a type of communications network). 

Wireless telecommunications 

networks are generally implemented 

with some type of remote information 

transmission system that uses 

electromagnetic waves, such as radio 

waves, for the carrier and this 

implementation usually takes place at 

the physical level or "layer" of the 

network.  
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شبكة الحاسبات  1110420
 المحلية

Local Area Network 

(LAN) 
تغطي  لغرض تبادل المعلومات شبكة حاسوب

 أوصغيرة، مثل المنازل والمكاتب،  جغرافيةمنطقة 
 الواسعةخالفا للشبكات .  مجموعة من المباني

، وتشمل على أعلى معدالت نقل ( العريضة)
النطاق الجغرافي، وعدم  وتمتاز بصغرالبيانات، 

 السلكيةوجود حاجة لتأجير خطوط االتصاالت 
   .والالسلكية

It is a computer network covering a 

small geographic area, like a home, 

office or group of buildings, e.g., a 

school. The defining characteristics of 

LANs, in contrast to wide-area 

networks (WANs), include their much 

higher data-transfer rates, smaller 

geographic range, and lack of a need 

for leased telecommunication lines. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_waves
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide-area_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide-area_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Leased_line
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العلم  11
 والتكنولوجيا

الشبكة الرقمية متكاملة  1110421
 الخدمة

Integrated Services 

Digital Network (ISDN 
عن طريق كرت  تإحدى وسائل االتصال بارنترن

يشبه كرت الفاكس، ولكنه أسر  منه خمس 
أضعاف، يحتاج إلى خط هاتف خاج ومستقل، 
تكلفته تعتمد على شركة الهاتف، وهو نظام اتصال 

 .     رقمي ررسال واستقبال البيانات والصوت
 

A digital access technique for both 

voice and data. This is a digital 

alternative to an analog public 

switched telephone service and carries 

data or voltages consisting of discrete 

steps or levels, as opposed to 

continuously variable analog data. 

ISDN enables digital transmission 

over the PSTN 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8009 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

وجود شخج أو مجموعة من ا شخاج يحاولون  Hacking القرصنة 1110422
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 

تمكن الحاسوب الخاصة بالطرف ا خر، بحيت ي
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

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. 

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

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

كاميرا عادية ولكن ال يوجد في داخلها شريط  Digital Camera الكاميرا الرقمية 1110423
، وانما تلتقط الصور ثم تخزن على شكل (فيلم)

ملفات رقمية في ذاكرتها، ويمكن نقل الصور إلى 
 (.موصل)جهاز الحاسوب عبر كابل 

A camera that takes video or still 

photographs, or both, digitally by 

recording images on a light-sensitive 
sensor. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 

يا المعلومات الى تكنولوج
واالتصاالت واستعمالها،طبعة 

8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

بدون أسال  وذل   تإحدى وسائل االتصال بارنترن Wireless الالسلكي 1110424
خالله يتم من  عن طريق تركيب جهاز استقبال

استقبال خدمة ارنترنت من الجهة المزودة، وسرعته 
 .عالية في تحميل الملفات

Includes fixed wireless, mobile 

wireless, and satellite Internet 
connections. 

 

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

واستعمالها،طبعة واالتصاالت 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_insecurity
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_insecurity
http://en.wikipedia.org/wiki/Camera
http://en.wikipedia.org/wiki/Video
http://en.wikipedia.org/wiki/Photograph
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_image
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العلم  11
 والتكنولوجيا

جهاز يستخدم الستقبال ارذاعة التلفزيونية مباشرة  Satellite الالقط الفضائي 1110425
من السواتل، كذل  هو إحدى وسائل االتصال 

 .من خالل بطاقة خاصة بهبارنترنت 
 

A satellite stationed in 

geosynchronous orbit that acts as a 

microwave relay station, receiving 

signals sent from a ground-based 

station, amplifying them, and 

retransmitting them on            a 

different frequency to another ground-

based station. Satellites can be used 

for high-speed transmission of 

computer data. 

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

واالتصاالت واستعمالها،طبعة 
8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

(مودم)مغير الترددات  1110426  Modulator\Demodulator 

(MODEM) 
هو جهاز للربط مع ارنترنت من خالل الهاتف 

 .الثابت
 

A hardware device that enables a 

computer to transmit and receive 

information over telephone lines. The 

modem is responsible for converting 

the digital data used by the computer 

into an analog signal used on phone 

lines and then converting it back once 

received at the other end. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 

علومات الى تكنولوجيا الم
واالتصاالت واستعمالها،طبعة 

8009 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

 ةشرطأو  الرقميةصفحات والصور المجموعة من  Website يالموقع ارلكترون 1110427
، وعادة ما يمكن الوثائقةيرها من  أوالفيديو 
  والتي تكاد تكون دائما ارنترنت، عبر  إليهاالوصول 

 .httpمتاحة من خالل 

Location on the World Wide Web 

identified by a Web address. 

Collection of Web files on a particular 

subject that includes a beginning file 

called a home page. Information is 

encoded with specific languages 

(Hypertext mark-up language 

(HTML), XML, Java) readable with a 

Web browser, like Netscape's 

Navigator or Microsoft's Internet 

Explorer. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8009 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

العلم  11
 والتكنولوجيا

(محمول)هاتف نقال  1110428  Mobile Phone  يقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع  ي شركة
 .تقدم هذه الخدمة

The mobile phone that belongs to any 

telecommunications company. 
االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المعلومات، نسخة منقحة، 

8009 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

http://www.computerhope.com/jargon/h/hardware.htm
http://www.computerhope.com/jargon/d/device.htm
http://www.computerhope.com/jargon/c/computer.htm
http://www.computerhope.com/jargon/t/transmit.htm
http://www.computerhope.com/jargon/i/informat.htm
http://www.computerhope.com/jargon/t/telphone.htm
http://www.computerhope.com/jargon/l/line.htm
http://www.computerhope.com/comp/digital.htm
http://www.computerhope.com/jargon/d/data.htm
http://www.computerhope.com/jargon/a/analog.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/signal.htm
http://www.computerhope.com/jargon/b/browser.htm
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 Living Standards Terms 3333:الموضوعرمز           مصطلحات معايير المعيشة

 معايير 11
 المعيشة

الفقر إحصاءات 2521100  Poverty Statistics  الفقـــر فـــي ا راضـــي الفلســـطينية  إحصـــاءات تســـتند
إلـــى التعريـــف الرســـمي للفقـــر الـــذي تـــم وضـــعه فـــي 

والــذي يضــم مالمــح مطلقــة ونســبية . 3991 العــام
 ســــرة  ا ساســــيةويســـتند إلــــى موازنــــة االحتياجـــات 

(.  بــالغين وأربعــة أطفــال 8 )تتــألف مــن ســتة أفــراد 
 .للسرالحقيقية  االستهال بني وفقا   نماط  والذي

اختلفــت تركيبـة االســرة المرجعيــة  8009وفـي عــام 
وقـــــد تـــــم (. أفـــــراد 1بـــــالغين و 8)أفـــــراد  2لتصـــــبح 

اشــــتقاق خطــــي فقــــر بنــــاءا علــــى اســــتهال  االســــرة 
 الفلسطينية

It refers to specific criteria were 

developed to measure the patterns and 

trends of the economic welfare of 

Palestinian families and individuals in 

the Palestinian Territory (West Bank 

and Gaza Strip). Poverty statistics are 

based on an official definition of 

poverty developed in 1997. The 

definition combines absolute and 

relative features and is based on a 

budget of basic needs for a family of 6 

persons (2 adults and 4 children). In 

2009, reference household changed 

and became 5 persons (2 adults and 3 

children. Two poverty lines have been 

developed according to actual 

consumption patterns of Palestinian 

families. 

. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق
.3992فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 معايير 11
 المعيشة

ا سرة استهال  2525101  Household Consumption الذي يصرف على شراء السـلع والخـدمات  النقد هو
قيمـــــــة الســـــــلع  ، والمســـــــتخدمة  ةـــــــراض معيشـــــــية

والخــدمات التـــي يتلقاهــا أفـــراد ا ســرة العـــاملين مـــن 
الســلع  ، وا ســرة الســتهال رب العمــل وتخصــج 

التــي يــتم اســتهالكها أثنــاء فتــرة التســجيل مــن إنتــاج 
  ،ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتي

 .لمسكن المل ا  جرة لقيمة التقديريةا و

It refers to the amount of Cash spent 

on purchase of goods and services for 

living purposes, and The value of 

goods and service payments or part of 

payments received from the employer, 

and own-produced goods and food, 

including consumed quantities during 

the recording period, and Imputed rent 

for owned houses. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
    السلسة( طبعة منقحة)ا سرة
،(13ف عدد )   

3921 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F 

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 معايير 11
 المعيشة

ا سرة إنفاق 2515401  Household 

Expenditure 
الـــــــذي يصـــــــرف علـــــــى شـــــــراء الســـــــلع  النقـــــــد  هـــــــو

 قيمــة و  . ةــراض معيشــية المســتخدمةوالخــدمات 
ا سـرة العـاملين  أفـرادالسلع والخدمات التي يتلقاهـا 

 النقـدو  .من رب العمل وتخصج الستهال  ا سرة
ــــى الرســــوم  ــــذي يــــتم إنفاقــــه عل ةيــــر ) والضــــرائبال

، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، (االستثمارية
وا مـــــور ةيـــــر االســـــتهالكية  الـــــديونالفوائـــــد علـــــى 

 .ا خرى

It refers to the amount of Cash spent 

on purchase of goods and services for 

living purposes,  and  the value of 

goods and services payments or part 

of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure 

spent as taxes (non-commercial or 

non-industrial), gifts, contributions, 

interests on debts and other non-

consumption items. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
    السلسة( طبعة منقحة)ا سرة
،(13عدد ف )   

3921 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F 

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 
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 معايير 11
 المعيشة

الفقر خط 1121103  Poverty line بطريقـــــــة تعكـــــــس ميزانيـــــــة الحاجــــــــات  إعـــــــداده تـــــــم
ا ساســــية جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع احتياجــــات أخــــرى 

ـــــة ـــــيم والنقـــــل والمواصـــــالت  كالرعاي الصـــــحية والتعل
وةيـر ذلـ   والمفروشـاتوالرعاية الشخصـية وا نيـة 

وقــد تـم تعـديل خطـي الفقــر . مـن مسـتلزمات المنـزل
االحتياجـــــات االســـــتهالكية  مختلــــفبشــــكل يعكـــــس 

حجـــم ا ســــرة )للســـر اســـتنادا  إلــــى تركيبـــة ا ســــرة 
 (.ا طفال وعدد

It refers to the estimation of poverty 

line that cover  the  household basic 

needs (shelter, clothes, and food), in 

addition to other needs including 

health care, education, transportation, 

personal care, and housekeeping 

supplies. The poverty lines has been 

adjusted to reflect the different 

consumption  of families based on 

their composition ( household size and 

the number of children).   

. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق
.3992فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 معايير 11
 المعيشة

المدقعالفقر  خط 1121104  Deep Poverty line  الحاجـات ا ساسـية مـن المأكـل  ميزانية يغطيوهو
 .والملبس والمسكن

It refers to covers household basic 

needs (shelters, clothes, and food) 
. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق

.3992فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 معايير 11
 المعيشة

هـــــو العائـــــد النقـــــدي أو العينـــــي المتحقـــــق للفـــــرد أو  Income الدخل 1111401
ا ســـــرة خـــــالل فتـــــرة زمنيـــــة محـــــدودة كا ســـــبو  أو 

 .الشهر أو السنة

Cash or in kind revenues for 

individual or household within a 

period of time; could be a week or a 

month or a year. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
    السلسة( طبعة منقحة)ا سرة
،(13ف عدد )   

3921 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/

31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 معايير 11
 المعيشة

سلع وخدمات أخرى  1121106
 ةير الطعام

Other non-food 

consumption 

expenditures 

خــــدمات ماليــــة وقانونيــــة، تكــــاليف نشــــر إعالنــــات، 
خــــــــدمات تصــــــــوير مســــــــتندات، خــــــــدمات طباعــــــــة 
وترجمــــــــة، أدوات الكتابــــــــة والرســــــــم لالســــــــتخدامات 
الشخصــــــــــية، تــــــــــذاكر وتكــــــــــاليف ســــــــــفر للخــــــــــارج، 
مجـــــــــوهرات، خـــــــــواتم، أحجـــــــــار كريمـــــــــة، تصـــــــــليح 

 .مجوهرات، ساعات وتصليح ساعات

Financial and legal services, 

advertisement fees, copy services, 

translation and printing, writing and 

drawing equipment, tickets for 

traveling abroad, jewelry, watches, 

precious stones, etc. 

 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
ف )   ةلالسلس( طبعة منقحة)

3921 ،(13عدد   

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/

31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 معايير 11
 المعيشة

هــذا ) يعكــس مــدى التفــاوت الموجــود بــين الفقــراء،   Poverty Severity شدة الفقر 2521107
المصشــر يســاوي الوســط الحســابي لمجمــو  مربعــات 

 (.فجوات جميع الفقراء

Depicts the variation and differentials 

among the poor. (This indicator equals 

the mean of the total relative squares 

of poverty gaps for all the poor). 

الفريق الوطني لمكافحة 
3992الفقر،   

National Commission For 

Poverty Alleviation, 1998 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 معايير 11
 المعيشة

التسجيـل فتـرة 2521108  Recording Period الفترة الزمنية التي نستوفي عنها بيانات  بها ويقصد
فترة التسـجيل شـهرا  وتبلغ.  إنفاق واستهال  ا سرة
 38ا ســـرة و مصـــروفات بـــدفترواحـــدا فيمـــا يتعلـــق 

شهرا بالنسبة للزيـارة ا خيـرة التـي يكـون موضـوعها 
وأقســاط التعلــيم، أمــا الســيارات  المعمــرةحــول الســلع 

 .شهر 11ففترة التسجيل لها 

It refers to the temporal point during 

which data on household expenditure 

and consumption are recorded.  It 

includes one month for record 

keeping, and twelve months for the 

last visit interview on durable goods, 

and for education tuition, but for cars 

its 36 months. 

الفريق الوطني لمكافحة الفقر، 
3992 

National Commission 

For Poverty Alleviation, 

1998 

 معايير 11
 المعيشة

حجــــم الفجـــــوة ارجماليــــة الموجـــــودة بــــين اســـــتهال   Poverty  Gap فجوة الفقر 2521109
، أي إجمالي المبالغ المطلوبـة (خط الفقر)والفقراء 

لرفـــع مســـتويات اســـتهال  الفقـــراء الـــى خـــط الفقـــر، 
ويفضــــل حســــاب هــــذا المصشــــر كنســــبة مئويــــة مــــن 
القيمة الكلية الستهال  كافة السـكان، عنـدما يكـون 

 .مستوى استهال  كل منهم مساوي لخط الفقر

The volume of the total gap existing 

between the income of the poor and 

poverty line (the total amount needed 

to promote the consumption levels of 

the poor to reach poverty line). It is 

recommended to calculate this 

indicator as a percentage of the total 

consumption value for the whole 

population when the consumption 

level for each of them is equal to the 

poverty line. 

دليل مسح  /ةالمتحد ا مم
( طبعة منقحة) ا سرة
  (13ف عدد )   ةلالسلس

3921 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/31 

Household Survey Guide 

1987 

 معايير 11
 المعيشة

المعيشة مستوى 1121110  Level of Living  حاصــل قســمة اســتهال  ا ســرة مــن  تســاوي وهــي
مبنـــي  وهـــو. اســـتهال  ا ســـرة الكلـــي علـــىالطعـــام 

موقــع )يتحـدد مســتوى المعيشـة : علـى فرضـية تقــول
علـى نسـبة اسـتهال  الطعـام مـن ( ا سرة من الفقـر

، بمعنــى (قــانون انجلــز)االســتهال  الكلــي للســرة، 
إذا زادت حصـــة الطعـــام فإنهـــا تكـــون علـــى حســـاب 
الحصـــج ا خـــرى المخصصـــة للمســـكن، التعلـــيم، 

. فيـةوةيرها من الخدمات االجتماعيـة والثقا الصحة
حصــة : المســتوى ا فضــل:ويــتم تقســيمه إلــى فئــات

اســـتهال  الطعـــام مـــن االســـتهال  الكلـــي أقـــل مـــن 
10.% 

حصـــة اســـتهال  الطعـــام مــــن : المســـتوى المتوســـط -
 %.44-10االستهال  الكلي 

حصـــــة اســـــتهال  الطعـــــام مـــــن : المســـــتوى ا ســـــوأ -
 %.300-42االستهال  الكلي 

It refers to food consumption divided 

by Total Consumption. Is based on the 

following assumption: the Level of 

Living is identified by the proportion 

of consumption on food out of the 

total consumption (Angles Law of 

Poverty), as if the food share is 

increased the other shares of health, 

education, and housing is decreased. It 

is distributed to three categories:1. 

Better-off: “Food Consumption to 

Total Consumption less than 30%”2. 

Middle category: “Food Consumption 

to Total Consumption  between 30-

44%”3. Worse-off: “Food 

Consumption to Total Consumption 

between 45-100%”. 

 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
ف )   ةلالسلس( طبعة منقحة)

3921 ،(13عدد   

UN Puplications 

Sales No. 

A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 



403 

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 معايير 11
 المعيشة

المصدر الرئيسي  1111444
 للدخل

Main Source of 

Income 
وهو مصدر الدخل ا كثر ثباتا واستمرارية للسـرة، 

 :ومصادر الدخل هي
الرواتــــب وا جــــور النقديــــة مــــن العمــــل الرئيســــي  -

والعمــــل الثــــانوي بمــــا فـــــي ذلــــ  المكافــــآت والعمـــــل 
ارضـافي وقيمــة المزايــا العينيــة ومســاهمات التقاعــد 
الحكومية والتأمينات االجتماعية وتندرج هذه البنـود 

 .ستخدامضمن بند اال
صافي الدخل  رباب العمـل والعـاملين لحسـابهم  -

 .من المشاريع الخاصة والمهن الحرة
 .صافي الدخل من دخول الملكية -
 .صافي الدخل من التحويالت الجارية -

The more Consistency and regularity 
income.  The sources of income are: 

- Wages and Salaries. 

- Net Income for employers or self  
employed. 

- Net property Income. 

- Net current Transfers. 

 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
ف )   ةلالسلس( طبعة منقحة)

3921 ،(13عدد   
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Guide 
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 معايير 11
 المعيشة

يســتخدم منحنــى لــورنز لغــرض تمثيــل التفــاوت فــي  Lorenz Curve منحنى لورنز 1111441
توزيــع الــدخل أو ارنفــاق أو متغيــرات أخــرى بشــكل 

ويرسم هذا المنحنى عادة ضمن مربع طـول . بياني
وبالنســـــــبة للـــــــدخل يرســـــــم %. 300ضـــــــلعه يمثـــــــل 

لــــه يمثـــــل  المنحنــــى باعتبــــار أن ارحــــداثي ا فقــــي
ن اا لعــدد ا فــراد و  ئويــةالمتجمــع الصــاعد للنســب الم

لـــــه يمثـــــل المتجمـــــع الصـــــاعد  عمـــــوديالارحـــــداثي 
ــــــة ئللنســــــب الم ويرســــــم عــــــادة مــــــع . لالســــــتهال وي

وخــط . المنحنــى المــذكور مــا يســمى بخــط المســاواة
المساواة هو خط القطـر الواصـل بـين الزاويـة اسـفل 
المربـــــع مـــــن اليســـــار والزاويــــــة أعلـــــى المربـــــع مــــــن 

 .مينالي

It is usually used to measure 

inequalities in the distribution of 

wealth or income.  To plot the curve , 

the units are first either arrayed 

individually or grouped in class 

intervals according to the appropriate 

independent variant. Then the 

cumulative percentage of the number 

of areas (Y) is plotted against the 

cumulative percentage of population 

(X). For comparison a diagonal line is 

drawn at 45 degree to show the 

condition of equal distribution . The 

Gini concentration ratio measures the 

proportion of the total area under the 

diagonal that lies in the area between 

the diagonal and the Lorenz Curve. 

OECD معجم المصطلحات ،
، بتصرف 2007ارحصائية، 

الجهاز، المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  2007, 

Adapted from PCBS 

 معايير 11
 المعيشة

 Other-non استهالكية ةير نفقات 1125113

consumption 

expenditure 

الفوائــد علــى القــروض، رســوم وةرامــات ومــدفوعات 
 (.زكاة، تأمينات)تحويلية 

Interests on loans, fees and taxes, 

remittances (zakat, insurance)  
 دليل مسح ا سرة /ةالمتحد ا مم
ف )  السلسة( طبعة منقحة)

،(13عدد   
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UN Puplications 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 Education and Culture Terms 3321: رمز الموضوع          مصطلحات التعليم والثقافة

والثقافة التعليم 11 التعلم أنشطة 1130400   Education Services  با نشـــطة المتعلقـــة بـــالتعلم، مثـــل  القيـــام تشـــملهـــي و
 الحصـــجااللتحـــاق بالمدرســـة أو الجامعـــة وحضـــور 

والمحاضــــــــرات، واالســــــــتراحات فــــــــي مكــــــــان الــــــــتعلم، 
ـــــة  وأداء  والسياســـــيةالمشـــــاركة فـــــي النشـــــاطات الثقافي

الواجبــــــات البيتيــــــة، كمــــــا تشــــــمل الدراســــــة ارضــــــافية 
رج نطــاق االلتحــاق الفــراغ خــا أوقــاتوالــدورات خــالل 

 بالحصــولبـالتعليم الرسـمي، والتــدرب والـتعلم المـرتبط 
على فرصة للعمل إضافة إلى التنقل المرتبط بالتعلم، 

 .المشابهةوةير ذل  من ا نشطة 

It refers to a wide range of pertinent 

activities such as enrollment in school 

or university; attending classes and 

lectures; having breaks in educational 

facilities; taking part in cultural and 

political activities; doing home-works; 

ancillary – complementary 

educational activities (additional 

courses during free time outside the 

official education hours); work related 

orientations (training courses); and 

movement from one place to another 

for purposes related to carrying out 

such activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .3992 ، نشطة مسح الوقت

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التعليم 11 للراديو االستما  1130404   Radio Listening يكــون لـــدى الفــرد عــادة االســـتما  إلــى جهـــاز  أن هــو
النظــر  بغـضالراديـو ومتابعـة مــا يـتم بثـه مــن خاللـه، 

عن مكان االستما  والمدة التي يقضيها ونو  البرامب 
 .إليهاالتي يستمع 

Whether the person is accustomed to 

listening to radio and follows up 

broadcasted programs regardless of 

place and time of listening. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون الدولية 
المكتب .  االقتصادية واالجتماعية

دراسات في .  4103ارحصائي، 
 + السلسة ف. الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

United Nations, 

Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, 1987. Studies in 

Methods. Series F. 

+Adpated from PCBS 

والثقافة التعليم 11 بالتعليم  االلتحاق  1130102 
 النظامي 

Educational Attendance  تســجيل الفــرد بأحــد مراحــل التعلــيم  بااللتحــاق، يقصــد
ومراحــــل . منتســــبا  النظاميــــة، ســــواء أكــــان منتظمــــا  أو 

ـــــــــة أو  ـــــــــة االبتدائي ـــــــــة تشـــــــــمل المرحل التعلـــــــــيم النظامي
أو الثانويـــــــــــة أو الكليـــــــــــات ( ا ساســـــــــــية) ارعداديـــــــــــة

 شــهاداتوالمعاهـد ا كاديميــة أو المهنيـة التــي تعطـي 
 .دبلوم متوسط أو المرحلة الجامعية

Attendance means registering the 

person in any formal education stage 

irrespective of whether it took the 

form of continuous attendance or 

distant learning. Formal education 

stages include the elementary stage, 

preparatory stage, (both of which are 

referred to as the basic stage), 

secondary stage, and higher education 

stage. 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
 :التربية

 +8009، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والثقافة التعليم 11 الثقافية  ا نشطة 1130403 
 واالجتماعية

Cultural and Social 

Activities 
با نشـطة المختلفـة، مثـل المشـاركة فـي  القيـام وتشمل

وأعيــــاد  والمــــآتم،المناســــبات االجتماعيــــة كــــا عراس، 
والمشــــاركة فــــي أنشــــطة دينيــــة ســــواء داخــــل . المــــيالد

فــي االحتفــاالت الدينيــة  كالمشــاركةالمنــزل أو خارجــه 
. الكنيســـةوالحلقـــات الدينيـــة والصـــالة فـــي المســـجد أو 

والتواصل االجتماعي داخل المنزل وخارجه كالحديت 
العامــة مــع أعضــاء  ا مــاكنوالزيــارات واللقــاءات فــي 

والمشاركة في ا نشطة . والمعارف ا سرة وا صدقاء
الداخليــــة والخارجيــــة وا لعــــاب مثــــل لعــــب  الرياضــــية

 أخـــــرى وأنشــــطة. الــــورق، وحــــل الكلمـــــات المتقاطعــــة
وتشــــمل أيضــــا  ممارســــة الهوايــــات . لقضــــاء ا وقــــات

المتــــــــاحف  وزيــــــــارةالمختلفــــــــة كــــــــا دب والموســــــــيقى، 
كمــا تشــمل . والمعــارض والســينما والحفــالت والمســرت

ا نشــــــطة، وةيــــــر ذلــــــ  مــــــن  بهــــــذهالمــــــرتبط التنقــــــل 
 .ا نشطة المشابهة

Refers to a wide range of pertinent 

activities such as attending social 

occasions (e.g. weddings, birthdays 

…etc), participation in religious 

occasions and activities inside and 

outside the house (e.g. participation in 

religious occasions and prayers in the 

mosque or the church) …etc. This 

concept also applies to socializing and 

meetings inside or outside the house 

such as discussions, visits, and 

meetings in public places with 

household members, friends …etc. 

Other activities under this category 

include indoor or outdoor sports 

activities, playing cards, doing 

crosswords and puzzles, and other free 

time activities. Finally, this category 

involves practicing hobbies (arts, 

music …etc), visiting museums, 

exhibitions, cinema, parties, theatre; 

and traveling for purposes related to 

carrying out such activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .3992 نشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التعليم 11  أوبعنــوان  إليهـاقائمــة بـذاتها يشـار  إعالميـة مـادة هـو Broadcast Program  ارذاعي البرنامب 1130401 
 ارذاعــة أووتبــت مــن خــالل التلفزيــون  أخــرىبطريقــة 

 .في فترة يعلن عنها سابقا

Special information of certain topic 

presented and broadcasted in 

Television and radio sessions that 

announced previously. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 الموضـــو  والتخصـــج الـــدقيق الـــذي أنهـــاه  اســـم هـــو Specialization  التخصج 1130105 
 التعليميـــــــةالفـــــــرد بنجـــــــات، وقـــــــد رمـــــــزت المســـــــتويات 

ــــــــل المســــــــتوى التعليمــــــــي  والتخصصــــــــات حســــــــب دلي
 .والتخصج المعتمد في الجهاز

It refers to the name of the subject the 

person successfully completed. 

Educational attainment and majors 

were classified according to the 

majors and educational levels manual 

adopted by the PCBS. 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
 :التربية

 +8009، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التعليم 11  لمشاريع التخطيط 1130106 

 إنتاجية
Planning for Productive 

Projects  

 

التدريب على إعداد وثيقة المشرو  وتقـديمها للجهـات 
 .المانحة بهدف الحصول على تمويل لهذه المشاريع

 

Training on preparing project 

documents to be  submitted to donors 

for fundraising. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 



410 

 

 رمز
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المصطلح رمز الموضوع  
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 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التعليم 11 الثانوي  التعليم 1130403 
 ا كاديمي

Academic Secondary 

Education  
ــــى  بفرعيــــه التعلــــيمهــــو  العلمــــي وا دبــــي ويشــــتمل عل

 .صفين ا ول والثاني الثانويين

An educational program of both 

literary and scientific tracks.  It is 

consisting of the first and the second 

secondary grades. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 الثانوي المهني التعليم 1130400   Vocational Secondary 

Education 
ـــــيمهـــــو  أو الصـــــناعي أو الزراعـــــي أو  التجـــــاري التعل

التمريضــــــي، ويشــــــتمل علــــــى صــــــفين ا ول والثــــــاني 
 .الثانويين

Vocational secondary education 

includes commercial, industrial and 

agricultural tracks. It consists of the 

first and second secondary grades. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 ةير النظامي التعليم 1130109   Non-Formal 

Education 
المرخصــة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم،  الثقافيــة المراكــز

المعرفــــة  أنــــوا والتــــي تقــــدم دورات فــــي أي نــــو  مــــن 
فـــي تقــــارير هـــذا التعريــــف تـــم اســــتخدامه )والمهـــارات 

 ن تعريــــــف  الكتــــــاب ارحصــــــائي التربــــــوي الســــــنوي
ةيــــر النظــــامي بمفهومــــه العــــام يشــــمل أنــــوا   التعلــــيم

 معلومـــــاتالتعلـــــيم والتـــــي لـــــم يـــــتم جمـــــع أخـــــرى مـــــن 
 (.حولها

Cultural center licensed by MOE to 

offer courses on the different fields of 

education or knowledge (this 

definition was only adopted in the 

Education  yearbook because Non-

formal education includes other types 

of education on which no information 

was collected for the purpose of this 

Education yearbook). 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 المدرسة جنس 1130110   School Gender حســب جــنس الطلبــة الــذين يدرســون  المدرســة تصــنف
 مدرســــةفيهــــا، فإمــــا أن تكــــون للــــذكور أو لإلنــــات أو 

 .مختلطة للذكور وارنات معا  

The student body can be boy, girl or       

co-educational. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 المشرفة الجهة 1130444   Supervising Authority  داريـــااا عـــن المدرســـة قانونيـــا و  المســـصولة الجهـــةهـــي  .
 .أن تكون حكومية أو وكالة الغوت أو خاصة إما

The body legally and administratively 

responsible for running the school.  It 

can be governmental, UNRWA, or 

private. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 لحالة التعليميةا  1130112   Educational 

Attainment 
مصهـــل علمـــي أتمـــه الفـــرد بنجـــات ، ويكـــون  أعلـــى هــو

سـنوات  30 أعمـارهمالمستوى التعليمي للفراد الـذين 
 .فأكثر

It refers to the highest successfully 

completed educational attainment 

level. The educational level for 

persons aged 10 years and over. 

 

 مصشرات-معهد اليونسكو للحصاء
 :التربية

 +8009، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted by PCBS 

ويعنـــي سلســـلة مخططــــة مـــن التجــــارب التعليميـــة فــــي  Course دورة 1130443 والثقافة التعليم 11
مـن المهـارات، تقـدمها عـادة  مادة معينة، أو مجموعـة

مصسســة تربويــة أو تدريبيــة أو برنــامب مــا لتلميــذ واحــد 
 .اكثر أو

Is a planned series of learning 

experiences in a particular subject 

matter or set of skills, usually offered 

by an educational or training 

institution or programme for one or 

more pupils. 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
:التربية  

توجيهات   

8009، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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والثقافة التعليم 11 لم ينجح في أحد المباحـت أو أكثـر  الذي الطالبهو  Repeater الراسب 1130441 
 االنتقالالمخصصة للصف الذي يشغله، وال يحق له 

 .للصف الذي يليه

A student who fails one or more 

subjects and therefore is not promoted 

to the following grade. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 ا طفال رياض 2530115   Kindergarten  تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة  مصسسة كلهي
علـى  وتحصـلالتعليم ا ساسي بسنتين علـى ا كثـر، 

ــــة المهنــــة مــــن وزارة التربيــــة والتعلــــيم .  تــــرخيج مزاول
 ا طفـالمرحلـة البسـتان  يكـون : إلـى مـرحلتين وتقسم

فيهــا عــادة فــي ســن الرابعــة ومرحلــة التمهيــدي ويكــون 
 .الخامسةا طفال فيها عادة في سن 

Any educational institution licensed 

by MOE offering education to four or 

five year olds. Kindergarten Consists 

of the first and second grades. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 سنوات الدراسة التي  2530116 
الفرد بنجات أتمها  

Years of Schooling 

Completed  
الملتحق حاليا  أو الـذي التحـق وتـر  أو  للفرد بالنسبة

النظاميــة  الدراســةالــذي التحــق وتخــرج، تكــون ســنوات 
التـــي أتمهـــا بنجـــات هـــي الســـنوات الكاملـــة، وال تشـــمل 

الرســـوب ، كمـــا ال تشـــمل  وســـنواتســـنوات االنقطـــا  
 تعتبــرالســنة الحاليــة التــي لــم تنتــه  للملتحــق حاليــا وال 

 .راسة النظاميةالدورات التدريبية ضمن سنوات الد

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. 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
 :التربية

 +8009، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التعليم 11 الطلبة يضمهم صف واحد أو أكثر  من مجموعةهي  Class الشعبة 2530443 
ويشــــتركون فــــي ةرفــــة صــــفية واحــــدة فــــي أي مرحلــــة 

 .معينة دراسية

A group of students (pupils) at any 

educational stage who make up one 

grade or more and share one 

classroom. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
 الفلسطينية
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 دوريــة تســتهدف الجمهــور العــام وهــي  مطبوعــات هــي Newspapers الصحف 2530440 
 المطبوعـــةمعـــدة الن تكـــون مصـــدرا  أوليـــا  للمعلومـــات 

ـــــة المرتبطـــــة بالشـــــصون العامـــــة  عـــــن ا حـــــدات الجاري
 .الخ... ،والسياسيةوالمسائل الدولية 

Periodic publications intended for the 

general public and mainly designed to 

be a primary source of written 

information on current events 

connected with public affairs, 

international questions, politics..., etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

 والتلفزيون، 
+3911 

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 + 

Adpated from  PCBS 

والثقافة التعليم 11  Any one attending an educational .من يتعلم في أي مصسسة تعليمية كلهو  Student/Pupil الطالب 2530441 

institution. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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والثقافة التعليم 11 متفرغ للدراسة طالب 2530410   Student ــــذي ( ســــنوات فــــأكثر 30)الــــذي عمــــره  الفــــرد هــــو وال
يواظـــب علـــى دراســـة منتظمـــة بهـــدف الحصـــول علـــى 

علمـــي وةيـــر مـــرتبط بعمـــل معـــين خـــالل فتـــرة  مصهـــل
المنزليـة  ا عمالارسناد، وتجدر ارشارة هنا إلى أن 

 .والهوايات ال تدخل ضمن العمل

It refers to the person (aged 10 years 

and above) who is currently 

continuing his \ her studies in order to 

obtain certain qualifications, and was 

not engaged in any work during the 

reference period. It is worthy to note 

that housework and hobbies are not 

included in work definition. 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
:التربية  

توجيهات   

8009، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 

والثقافة التعليم 11 التلفزيون  مشاهدة عادة 2530414   Television Viewing ــــــوس أمــــــام   أن هــــــي ــــــه عــــــادة الجل ــــــرد لدي  جهــــــازالف
مـــن أجـــل مشـــاهدة البـــرامب التـــي يبثهـــا هـــذا  التلفزيـــون

التي يشـاهدها  البرامبالجهاز وبغض النظر عن نو  
 .والمدة الزمنية التي يقضيها في المشاهدة والمكان

Whether the person is accustomed to 

watching T.V programs regardless of 

type or place and time of watching. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون الدولية 
المكتب .  االقتصادية واالجتماعية

راسات في د.  4103ارحصائي، 
 +السلسة ف. الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

United Nations, 

Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, 1987. Studies in 

Methods. Series F.+ 

Adpated by PCBS 

والثقافة التعليم 11 الصفية الغرف 2530411   Class Rooms  المخصصــــة للتــــدريس بغــــض  المدرســــية الغــــرفهــــي
النظـــر عـــن عـــدد الصـــفوف فيهـــا، وال تشـــمل الغـــرف 

 .ةير تدريسية لنشاطاتالمخصصة 

Rooms used for teaching regardless of 

the number of grades using these 

rooms, they do not include rooms used 

for non- teaching activities. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 ةير الصفية  الغرف 2530413   Non-Classroom  ةير المخصصة للتدريس الغرفهي. Room used for non-teaching purpose. التربية والتعليم العالي وزارة 
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 تمتد هذه الفترة من بعد منتصف الليـل وحتـى السـاعة  Morning Period الصباحية الفترة 2530124 
 . الثانية عشرة ظهرا

From 12:01 am up to 11:59 am. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 11   Evening Period المسائية الفترة 2530125 

 
تمتد هذه الفترة من السـاعة الثانيـة عشـر ظهـرا  وحتـى 

 .الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل
From 12:00 pm up to 12:00 am. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 11 الصحف قراءة 2530412   Newspaper Reading يقـــوم الفـــرد بقـــراءة صـــحيفة واحـــدة أو أكثـــر،  أن هـــي
فـــي  يقضـــيهاالمـــدة الزمنيـــة التـــي  نالنظـــر عـــبغـــض 

 .القراءة أو االطال  على الصحف

Whether the person is accustomed to 

reading a newspaper regardless of 

time of reading. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون الدولية 
المكتب .  االقتصادية واالجتماعية

دراسات في .  4103ارحصائي، 
 السلسة ف. الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

United Nations, 

Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, 1987. Studies in 

Methods. Series F.+ 

Adpated by PCBS 
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والثقافة التعليم 11 الكتب قراءة 2530413   Reading Books يقــوم الفــرد بعمليــة قــراءة الكتــب بشــكل منــتظم  أن هـي
النظر عـن  وبغضمن أجل زيادة المعرفة وارطال ، 

نــو  المــادة التــي يقرصهــا والفتــرة الزمنيــة التــي يقضــيها 
 .القراءةفي عملية 

The person reads books regularly for 

the sake of increasing knowledge or 

promoting culture.  Type and time 

reference of reading are not of special 

interest here.   

 لإلحصاءي المركز  الجهاز
8009، الفلسطيني  

PCBS, 2009 

والثقافة التعليم 11 المجتمع  كليات 2530128 
 المتوسطة

Intermediate 

Community College 
اشـــتملت علـــى تعلـــيم أي نـــو  مـــن  مصسســـة كـــلهـــي 

 الثانويـةأنوا  المواد التعليمية والمهارات بعـد المرحلـة 
 .بحيت تقل مدة الدراسة فيها عن أربعة سنوات

Any Institution offering any type of 

education and training for those who 

passed the secondary stage provided 

that the study period is less than 4 

years. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 إذاعية تجارية مصسسة 2530411   Commercial  

Broadcasting Institution 
مصسســــة إذاعيــــة مملوكــــة لشــــركة أو  فــــراد  كــــل هــــي

 .تحقيق الربح إلىوتتجه أساسا 

A broadcasting institution corporately 

or privately owned and operating for 

financial profit. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 إذاعية  مصسسة 2530430 
 حكومية

Government 

Broadcasting Institution 
مصسسـة إذاعيـة تتـولى تشـغيلها الحكومـة مـن  كـل هي

 مصسســــةمباشــــرة أو عــــن طريــــق  أمــــاجميــــع النــــواحي 
 .مستقلة تنشئها

A broadcasting institution operated by 

a government in all respects either 

directly or through a separate 

institution created by it.  

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 إذاعية محلية  مصسسة 2530434   Local Broadcasting 

Institution 
 A broadcasting institution which .إذاعية محلية خدمةكل مصسسة إذاعية تقدم  هي

provides a local broadcasting service. 
 اليونسكو 

التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 إذاعية وطنية  مصسسة 2530431   National Broadcasting 

Institution 
 إلىمصسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية تهدف  كل هي

 .تغطية القطر بأكمله

A broadcasting institution, which 

provides a broadcasting service, 

intended to cover the country as a 

whole. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 
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والثقافة التعليم 11 ارذاعية المصسسة 2530433   Broadcasting 

Institutions 
مـرخج لهـا قانونـا بتقـديم خدمـة إذاعيـة  منظومـة هي

في البلد  عامموجهة في المقام ا ول للجمهور بشكل 
 .الذي تعمل به

Organizations legally authorized to 

provide broadcasting service primarily 

intended for general audience within 

the country in which they operate. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  3921المكتب ارحصائي، 
السلسة ف . دراسات في الطرق  

United Nations, 

Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, 1987. Studies in 

Methods. Series F. 

والثقافة التعليم 11 الثقافية المصسسة 2530431   Cultural Institution ( ا دوات والمعـــــدات)تتضـــــمن الســـــلع  مصسســـــة هـــــي
 أنشــطةالمســتخدمة فــي أنشــطة الفنــون والحــرف وفــي 

بأنشـطة الثقافـة  القيـامتسـهل  والتي.  اللعب والرياضة
 .بالمعنى الواسع

An institution including goods (tools 

and equipment) using in art, crafts and 

sport activity. These goods facilitate 

performance at cultural activities. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  3921المكتب ارحصائي، 
سة ف السل. دراسات في الطرق  

United Nations, 

Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, 1987. Studies in 

Methods. Series F. 

والثقافة التعليم 11 ال تبغـي ربحـا  تجاريـا ، وتكـون فـي  دائمة، مصسسةهو  Museum المتحف 2530431 
 وتقــــومخدمــــة المجتمــــع وتنميتــــه ومفتوحــــة للجمهــــور، 

بـــاحتواء مـــواد تـــدل علـــى ارنســـان وبيئتـــه، وتحفظهـــا، 
ــــــا  بشــــــأنها،  ــــــروتجــــــري بحوث عنهــــــا، وتعرضــــــها  وتخب

 . ةراض الدراسة والتعليم واالستمتا 

Anon-profit-making, permanent 

institution in the service of society and 

of its development, and open to the 

public, who acquires, conserves, 

conducts, researches, communicates, 

and exhibits, for purposes of study, 

education and entertainment topics 

about people and the environment. 

المجلس الدولي للمتاحف 
(ICOM)،  النظام 1المادة ،

 .8001ا ساسي، 

International Council of 

Museums (ICOM), 

Article 3, Statutes, 

2007. 

والثقافة التعليم 11 ـــــــبهـــــــو  Promoted Student المترفع 1130132  ـــــــع المباحـــــــت  الـــــــذي الطال ـــــــنجح فـــــــي جمي ي
المخصصة للصف الذي يشغله وينتقـل للصـف الـذي 

 .يليه

A student who has successfully 

completed all subjects and is 

promoted to the following grade. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 تـــر  المدرســـة نهائيـــا  خـــالل العـــام  الـــذي الطالـــبهـــو  Drop-out Student المتسرب 1130433 
 .الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى

A student who left school during the 

last scholastic year and who did not 

transfer to another school. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 الحكومية المدارس 1130138   Government School  تعليمية تـديرها وزارة التربيـة والتعلـيم،  مصسسة أيهي
 .أو أي وزارة أو سلطة حكومية

Any educational institution run by 

MOE or any other ministry or 

governmental instrument. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 الخاصة المدارس 1130139   Private School  تعليميــــــة أهليــــــة أو أجنبيــــــة ةيــــــر  مصسســــــة أيهــــــي
حكوميــــة مرخصــــة يصسســــها أو يرأســــها أو يــــديرها أو 

عليهــــا فـــــردا أو أفــــرادا أو جمعيــــات أو هيئـــــات  ينفــــق
 .فلسطينية أو أجنبية

Any licensed local or foreign non-

governmental educational institution. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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والثقافة التعليم 11 وكالة الغوت  مدارس 1130140 
 الدولية

UNRWA School  تعليميــــة ةيــــر حكوميــــة أو خاصــــة  مصسســــة أيهــــي
تـــــــديرها أو تشـــــــرف عليهـــــــا وكالـــــــة الغـــــــوت لتشـــــــغيل 

 .الفلسطينيين الالجئين

Any school run or supervised by 

UNRWA. 
 التربية والتعليم العالي وزارة

،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 تعليميـة ةيـر ريـاض ا طفـال بغـض  مصسسـة أيهي       School المدرسة 1130141 
النظــر عــن عــدد طلبتهــا وتركيبهــا الصــفي، حيــت أن 

صـــف فيهـــا ال يقـــل عـــن الصـــف ا ول وأعلـــى  أدنـــى
 .صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر

Any educational institution excluding 

kindergartens, regardless of students’ 

number and grade structure. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 ا ساسية المرحلة 1130411   Basic Stage  وا ســاس الــذي تقــوم عليــه مراحــل  التعلــيم قاعــدةهــي
 .التعليم ا خرى، ومدتها عشر سنوات

The first ten scholastic years of 

schooling on which other stages of 

education depend. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 الثانوية المرحلة 1130413   Secondary stage  ــــي  المرحلــــةهــــي ا ساســــية ومــــدتها  المرحلــــةالتــــي تل
 .سنتان

The stage consisting of two scholastic 

years following the basic stage.  That 

is, years 11 and 12 of schooling. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 توفر مشـاريع إنتاجيـة فـي المراكـز الثقافيـة تسـاهم فـي  Productive Projects إنتاجية مشاريع 1130144 
 تغطيـــة نفقـــات المركـــز وتكـــون مصـــدر مـــن مصـــادر

 .الميزانية

Availability of  productive projects in 

the Cultural Center  to contribute in 
the center budget generation. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 11  والكتابةمعرفة القراءة  1130411 
 للفراد

Literacy  الذين يمكـنهم قـراءة بيـان مـوجز بسـيط  ا شخاج هم
 .حياتهم اليومية وكتابته مع فهمه عن

Refers to the persons who can read 

and write with understanding a short 

simple statement on his/her everyday 

life. 

مصشرات -معهد اليونسكو للحصاء
:التربية  

توجيهات   

8009، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 

والثقافة التعليم 11 يتـــولى التعلـــيم فـــي أي مصسســـة تعليميـــة  مـــن كـــلهـــو  Teacher معلم 1130412 
أو أي  والتعلـــــــيمبإجـــــــازة تمنحـــــــه إياهـــــــا وزارة التربيـــــــة 

 .مصسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه ارجازة

A person with specialized 

qualification that is responsible for 

teaching students at an educational 

institution. 

 التربية والتعليم العالي وزارة
،الفلسطينية  
3992 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التعليم 11 الحصول على  مكان 1130147 
 أعلى مصهل علمي 

Place of study 

Attaining the Highest 

Educational 

Attainment        

يكــون المكـــان الــذي حصـــل ( ابتــدائي فـــأعلى) للفــراد
ــــى هــــذا المصهــــل  ( التعليمــــيالمســــتوى )منــــه الفــــرد عل

 .بغض النظر عن المكان الملتحق به حاليا

For persons who completed the 

elementary stage and above, the place 

of attaining the highest educational 

attainment (level). 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
3991، الفلسطيني  

PCBS, 1997 
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والثقافة التعليم 11 عامة مكتبات 1130410   Public Libraries التــــي تخــــدم البلــــد بكاملــــه أو منطقــــة  المكتبــــات هــــي
أفــراد المجتمــع  لجميــعجغرافيــة محــددة منــه، ويمكــن  
مـــــن المـــــواد  االســـــتفادةأو لمجموعـــــات معينـــــة مـــــنهم 

المتــوفرة فيهــا ســواء بــدون مقابــل مــادي أو بــدل مقابــل 
أن تكــون المــواد المتــوفرة فيهــا تشــمل  ويمكــن.  مــادي
ة مـن المواضـيع أو أن تكـون خاصـة بفئـة معينـ جميـع

 والقــــــواتالمتخصصــــــين مثــــــل ا طبــــــاء والمهندســــــين 
 .المسلحة

A Libraries serving the country or a 

specific area. The beneficiaries could 

be members of the whole society or of 

a certain area in return of a fee or not.  

It could be general or specialized in a 

certain area of knowledge, e.g. 

medicine, engineering, millet. 

مقتبس  معهد اليونسكو لإلحصاء
المنظمة الدولية للتوحيد  من

، ISO 1301، (ISO)القياسي 
 مكتبة -المعلومات والوثائق 
   8001، ارحصاءات الدولية

التوحيد  توصية بشأن، اليونسكو
، المكتبة الدولي رحصاءات

3910 + 
المركزي  الجهازبتصرف  

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

Internationa+ Adpated 

from PCBS 

والثقافة التعليم 11 منظمة من الكتب المطبوعـة والـدوريات  مجموعة هي Library المكتبة 1130411 
 خــــــدماتورســــــومات ومــــــواد مرئيــــــة ومســــــموعة تقــــــدم 

وتســهيالت للشــخاج الــذين يســتخدمون هــذه المــواد 
 .عند طلبهم

Any organized collection of printed 

books and periodicals or of any other 

graphic or audio-visual materials, and 

the services of the staff to provide and 

facilitate the use of such materials as 

are required to meet the informational, 

research, educational. 

معهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس 
من المنظمة الدولية للتوحيد 

، ISO 1301، (ISO)القياسي 
مكتبة  -المعلومات والوثائق 
   1002ارحصاءات الدولية، 

اليونسكو، توصية بشأن التوحيد 
الدولي رحصاءات المكتبة، 

4130 + 
المركزي  الجهاز بتصرف 

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

Internationa+ Adpated 

from PCBS 

والثقافة التعليم 11 البيتية المكتبة 1130410   Home Library  الكتــب مرتبــة بشــكل يســهل الرجــو   مــن مجموعــةهــي
 .ويسرإليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة 

A collection of books classified in 

away that facilitate using and finding 

needed material with speed and ease. 

معهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس 
من المنظمة الدولية للتوحيد 

، ISO 1301، (ISO)القياسي 
مكتبة  -المعلومات والوثائق 
   1002ارحصاءات الدولية، 

اليونسكو، توصية بشأن التوحيد 
لي رحصاءات المكتبة، الدو 

4130 + 
المركزي  الجهازبتصرف 

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

International+ Adpated 

from PCBS 
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والثقافة التعليم 11 عادة القراءة  ممارسة 1130414   Reading Habit الفــرد يقــوم بعمليــة القــراءة بشــكل منــتظم مــن  أن هــي
هذه القراءة  كانتأجل زيادة المعرفة وارطال ، سواء 

بهــــــدف التحضــــــير للمدرســــــة أو  ي ةــــــرض آخــــــر، 
التــــي يقرأهـــا والفتــــرة  المـــادةوبغـــض النظــــر عـــن نــــو  

 .الزمنية التي يقضيها في عملية القراءة

The person reads regularly for the 

sake of increasing knowledge or 

promoting culture. Whether reading to 

prepare for school or for any other 

purpose.  Type and time reference of 

reading are not of special interest here.   

ا مم المتحدة، إدارة الشصون الدولية 
المكتب .  االقتصادية واالجتماعية

دراسات في .  4103ارحصائي، 
 السلسة ف. الطرق

United Nations, 

Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, 1987. Studies in 

Methods. Series F. 

والثقافة التعليم 11 اررسال  موظفو 1130411 
  الفنيين

Technical Transmission 

Staff 
المستخدمون في تشغيل وصيانة أجهزة  الموظفون هم

 وأجهـــــــزةاررســـــــال واالتصـــــــال بـــــــين مراكـــــــز ارنتـــــــاج 
 .اررسال

Personnel employed in the operation 

and maintenance of transmitters and 

links between production centers and 

transmitters. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 

الراديو  الدولي الحصاءات
3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11  Technical Production  الفنيينارنتاج  موظفو 1130413 

Staff 
المســـــتخدمون فـــــي تشـــــغيل وصـــــيانة  الموظفـــــون هـــــم

 .المعدات الفنية الالزمة رنتاج البرامب

Personnel employed in the operation 

and maintenance of the technical 

equipment necessary for program 

production. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 البرامب موظفو 1130411   Program Staff            نتـاج اا الذين يتولون التخطيط والتـأليف و  الموظفون هم
 .البرامب، باستثناء الصحفيين

Planning, creative-writing and 

program production personnel. 

Excludes Jornalists  

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 ارداريون الموظفون 1130411   Administrative Staff مصسســة إذاعيــة  إدارةالمســتخدمون فـي  الموظفــون هـم
مثـــــل  مركزيـــــةأو تنظيمهـــــا والـــــذين يقـــــدمون خـــــدمات 

 .البحت والتدريب

Personnel employed in the 

management or organization of a 

broadcasting institution and providing 

central services such as research, 

training, etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 الصحفيون  الموظفون 1130412   Journalistic Staff بإعــــــــــــداد النشــــــــــــرات  المشــــــــــــتغلونالموظفــــــــــــون  هــــــــــــم
 .ا خبارية،الخ

Personnel engaged in the preparation 

of news bulletin and similar programs 

such as news magazines, sport news, 

etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 
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والثقافة التعليم 11 فنيون آخرون  موظفون 1130413   Other Technical  Staff المســـــتخدمون فـــــي تصـــــميم وتركيـــــب  الموظفـــــون هـــــم
ـــــــو  ـــــــة أو المبـــــــاني، وموظف  الدراســـــــاتالمعـــــــدات الفني

 .والبحوت، الخ

Personnel employed in the design and 

installation of technical equipment or 

buildings; study and research 

personnel, etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 

حصاءات الراديو الدولي ال
3911والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التعليم 11 استخدام وسائل  نشاط 1130410 
 ارعالم

Mass Media 

 Use Activity 
كقــــــــراءة الصــــــــحف أو الكتــــــــب أو  القــــــــراءة، ويشــــــــمل

 واالســتما المجــالت، ومشــاهدة التلفزيــون أو الفيــديو، 
ــــــــل المــــــــرتبط  ــــــــوتر، والتنق ــــــــو، واســــــــتخدام الكمبي للرادي

وةيــر ذلـــ  مـــن ا نشـــطة  ارعـــالم،باســتخدام وســـائل 
 .المشابهة

This concept involves reading 

newspapers, books, magazines, 

watching television or video films, 

listening to radio, computer use, and 

traveling for purposes related to 

carrying out such activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .3992 نشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التعليم 11 مجموعــة مــن ا عضــاء تقــوم علــى إدارة المركــز وقــد  Administration Board إدارية هيئة 1130159 
تكــــون علــــى شــــكل مجلــــس أو هيئــــة إداريــــة او جســــم 
أدارى آخــر مشــابه وتفـــرز أمــا باالنتخــاب أو التعيـــين 

 .أو االتفاق بين الفعاليات وا طر المجتمعية

Group of institution members who 

administer the institution, it can be a 

council or administration board or any 

other administration body, selected by 

election, appointment or division by 

fractions/parties 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
3992الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التعليم 11 المستخدم في  الوقت 1130420 
المختلفةا نشطة   

Time Spent in Various 

Activities 
( بالســاعات والــدقائق)الــذي يقضــيه الفــرد  الوقــت هــو

وا نشطة  با عمالسواء كان ذكرا  أو أنثى في القيام 
المختلفــة، ســواء كانــت تتعلــق بالعمــل الرســمي مــدفو  

وقـت الـذي ةيـر مـدفو  ا جـر، أو ال العمـلا جر أو 
أو  با طفـاليقضيه الفـرد فـي إدارة المنـزل أو العنايـة 
 .الكبار، وةير ذل  من ا نشطة وا عمال

 

Time in hours and minutes spent by 

all persons in carrying out different 

paid or unpaid work and activities 

divided by total sample size. This 

concept also refers to time spent in 

housekeeping, child or elderly care, 

and other work and activities. 

ا مم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .3992 نشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 



411 

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 Health Terms مصطلحات الصحة               رمز الموضوع: 3323

المرضى خراجاتإ 1131400 الصحة 11  Discharges  الفحــوج  إجـراءمـن المستشـفى بعـد  الفـرد خـروجهـي
قــــدمت لـــــه الرعايــــة والمعالجـــــة  أولتشــــخيج مـــــرض 

ــــة  الالزمــــة شــــفاء، ) ارخــــراجبغــــض النظــــر عــــن حال
 (.وفاة

Discharged patient from a hospital 

after having the diagnostic and 

curative health care regardless of the 

discharged case (cured or dead). 

OECD ،  البيانات الصحية
إحصاءات ومصشرات : 1003
، االتحاد ا وروبيبلدا،  30عن 

، ومصادر 1003باريس، 
 البيانات والتعاريف وا ساليب

OECD Health Data 

2007: Statistics and 

Indicators for 30 

Countries, OECD, 

Paris, 2007, Data 

sources, definitions 

and methods 

المرضى إدخاالت 2531404 الصحة 11  Admissions  مصسســـة طبيـــة  أومستشـــفى  إلـــى شـــخج دخـــولهـــي
يومـــا  أويمكـــت ليلـــة  أنالعـــالج شـــريطة  أوللفحـــج 
 .ا قل علىواحدا 

Admitted patients to hospital for 

treatment or diagnosis and their stay at 

hospital for one night or more. 

قاموس هيل كونسايد للطب 
 1001الحديت 

McGraw-Hill 

Concise Dictionary of 

Modern Medicine. © 

2002 by The 

McGraw-Hill 

Companies, Inc 

 

اكثر من )الملموس في عدد مرات التبرز  التغيير هو Diarrhea ارسهال 2531401 الصحة 11
البــــراز  لزوجــــةوالتغيــــر فــــي ( ثــــالت مــــرات فــــي اليــــوم

بحيت يميل إلى السيولة وقد يرافق هذه العملية وجود 
 .البرازدم أو مخاط في 

The passage of loose or liquid stools 

more frequently than is normal for the 

individual. Diarrhea may be defined as 

it is understood by respondents or 

mothers.  

منظمة الصحة /  اليونيسف
لماذا ال يزال : ، ارسهالالعالمية

ا طفال يموتون وما الذي يمكن 
 1001القيام به، 

UNICEF/WHO, 

Diarrhoea: Why 

children are still 

dying and what can 

be done, 2009 

ا طفال الذين تعرضوا  2531403 الصحة 11
 لعقاب جسدي خفيف

Experience minor 

physical punishment 
ســـــــنة الـــــــذين تعرضـــــــوا للضـــــــرب  34 -8ا طفـــــــال 

الخفيــف باليــد مــن ا هــل، أو الــذين تعرضــوا لضــرب 
بـأداة مثـل العصـي، الحـزام أو أي جسـم صـلب آخـر، 
أو الـــــذين تعرضـــــوا لصـــــدمه مـــــن قبـــــل أهلهـــــم نتيجـــــة 

 .طئممارستهم لسلو  خا

Children aged 2 – 14 years who were 

hit on the bottom or elsewhere on the 

body with something like a  belt, 

hairbrush , or lightly by hands. 

 اليونسيف
 التطور من أجل ا طفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

ا طفال الذين تعرضوا  2531401 الصحة 11
 لعقاب نفسي

Experience 

psychological 

aggression as 

punishment 

ســــنة الــــذين تعرضــــوا لصــــرا  أو  34 – 8ا طفــــال 
نعتــوا مــن قبــل أهلهــم بوصــف ةيــر الئــق مثــل ةبــي، 
كســول أو أي صـــفة شـــبيهة نتيجـــة ممارســـتهم لســـلو  

 .خاطئ

Children aged 2 – 14 years who 

exposed shouted yelled at or screamed 

at, or called dumb, lazy, or another 

name like that. 

 اليونسيف  
 التطور من أجل ا طفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

 

ا طفال الذين لم  2531401 الصحة 11
 يتعرضوا  ي عقاب

Experience only non-

violent aggression 
ســــنة الــــذين أعطــــوا امتيـــــازات أو  34 – 8ا طفــــال 

حرمــوا مــن أشــياء يحبونهــا أو تــم التوضــيح لهــم لمــاذا 
كــان ســلوكهم خــاطئ أو أعطــوا شــيء آخــر ليفعلونــه 

 .نتيجة ممارستهم لسلو  خاطئ

Children age 2 – 14 years who were 

deprived of privileges or something 

they liked or were not allowed to 

leave the house.  Who were given 

clear explanations why that behavior 

was wrong. 

 اليونسيف  
 التطور من أجل ا طفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
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الحديد أقراج 1131406 الصحة 11  Iron Tablets  تعطــى للســيدة الحامــل أثنــاء فتــرة  دوائيــة مركبــاتهــي
 النــاجمالحمـل بهـدف العـالج أو الوقايــة مـن فقـر الـدم 

 .عن نقج الحديد وتعطى بوصفة طبيب

Medication containing an iron 

supplement given in the form of a 

tablet or syrup to prevent or treat iron-

deficiency anemia. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Iron_supplement 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Iron_suppl

ement 

التمريضية ا يام 1131407 الصحة 11  Hospitalization Days  ا ســرةالتــي يشــغل فيهــا المرضــى  ا يــام مجمــو هــي 
 ارقامــةوتتضــمن أيــام  أو جــزء مــن الســنة خــالل ســنة

 .يغادروا المستشفى لمللمرضى الذين 

Total days for which beds are 

occupied by patients, including days 

of stay for patients who are not 

discharged, for a year or part of the 

year. 

http://definitions.uslegal

.com/h/hospital-days/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/h/hospital-

days/ 

 

الخطيرة، وكلمة ايدز هي مختصـر  ا مراض منهو  AIDS اريدز 1131408 الصحة 11
لكلمــــــــة إنجليزيــــــــة معناهــــــــا نقــــــــج العــــــــوز المنــــــــاعي 

ويـصدي  HIVعنـد ارنسـان ويسـببه فيـروس  المكتسب
الوفــاة،  إلــىإلــى نقــج المناعــة المكتســبة ممــا يــصدي 

ـــــدم واالتصـــــال الجنســـــي  ـــــق نقـــــل ال وينتقـــــل عـــــن طري
 .اربر خاصةوالمعدات الطبية الملوثة 

Acquired Immuno–Deficiency 

Syndrome, a serious, often fatal 

disease of the immune system 

transmitted through blood products, 

especially by sexual contact or 

contaminated needles. 

http://definitions.uslegal

.com/a/aids/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/a/aids/  

 

الصحي التأمين 1135409 الصحة 11  Health Insurance عــــــن خســــــارة ماديــــــة تــــــرتبط بتغطيــــــة  تعــــــويض هــــــو
 .التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها

Indemnity coverage against financial 

losses associated with occurrence or 

treatment of health problems. 

http://definitions.uslegal

.com/h/health-

insurance-underwriting/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/h/health-

insurance-

underwriting/ 

الكزاز  تطعيم 2535440 الصحة 11
(التيتانوس)  

Tetanus Toxoid 

Vaccination  
يعطـى للســيدة الحامــل خـالل فتــرة الحمــل  مطعــوم هـو

 الكــــزازوذلــــ  لحمايــــة الطفــــل مــــن ارصــــابة بمــــرض 
 .الوليدي

Tetanus toxic injections are given 

during pregnancy for the prevention of 

neonatal tetanus.  

http://en.wikipedia.org/

wiki/Tetanus_vaccine 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Tetanus_v

accine 

 بطريقــــةهـــي وســـيلة مـــن وســـائل تنظـــيم ا ســـرة وتـــتم  Diaphragm, Foam, Jelly التعقيم ا نثوي 1131441 الصحة 11
جراحيـــة، وتهـــدف إلـــى وقـــف الحمـــل كليـــا وذلـــ  عـــن 

 .المواسيرطريق ربط ا نابيب أو تسكير 

In this case we have grouped together 

a large number of female 

contraceptive methods that are used in 

the vagina, including diaphragm, 

sperm foam, jelly, foaming tablets, 

etc. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Diaphragm_(contra

ceptive) 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Diaphragm

_(contraceptive) 

المدعمة التغذية 2531442 الصحة 11  Supplementary 

Feeding 
أو أةذيــة صــلبة ( بمــا فيهــا الحليــب)  ســوائل أيــةهــي 

 .تعطى للطفل وهو ال يزال يرضع

Any liquid (including milk) or solid 

given while the child is still receiving 

breast milk. 

http://www.bcbabyfrien

dly.ca/ABMSUPPLEM

ENT.pdf 

http://www.bcbabyf

riendly.ca/ABMSU

PPLEMENT.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
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المكملة التغذية 2531413 الصحة 11  Complementary Feeding  كــــال مــــن حليــــب الثــــدي وا ةذيــــة  الطفــــل تلقــــيهــــي
الصــــــــــلبة أو شــــــــــبه الصــــــــــلبة كالحليــــــــــب الصــــــــــناعي 

 .والعصير

The child has received both breast 

milk and solid or semi-solid food, i.e. 

juice, formula, etc. 

منظمة الصحة العالمية، التغذية 
التكميلية للطفال الصغار في 

استعراض : البلدان النامية
: جنيف. المعرفة العلمية الحالية

4110 

 

WHO 

, complementary 

feeding of young 

children in developing 

countries: a review of 

current scientific 

knowledge. Geneva: 

1998 

ا سرة تنظيم 2531414 الصحة 11  Family Planning   عـــن طريـــق اســـتخدام حمـــل وآخـــر هـــي المباعـــدة بـــين
من وسائل تنظيم ا سرة والهدف منها  أكثروسيلة أو 

هــــو إنجــــاب العــــدد المرةــــوب فيــــه مــــن ا طفــــال فــــي 
وهو اختياري من اجل الحفاظ علـى  ،الوقت المناسب

صــــحة ا م والطفــــل وعــــدم تعريضــــهما  ي مخــــاطر 
 .يمكن تجنبها

Family planning allows individuals 

and couples to anticipate and attain 

their desired number of children and 

the spacing and timing of their births. 

It is achieved through use of 

contraceptive methods and the 

treatment of involuntary infertility. A 

woman’s ability to space and limit her 

pregnancies has a direct impact on her 

health and well-being as well as on the 

outcome of each pregnancy. 

 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/topi

cs/family_planning/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/topi

cs/family_planning/en/ 

 

التهاب الجهاز  2531415 الصحة 11
 التنفسي

Suspected pneumonia  ا طفــال دون الخامســة الــذين عــانوا مــن ســعال، كــان
مصحوبا بأنفاس سريعة وقصيرة وذلـ  بسـبب مشـكلة 
فـــي الصـــدر أو مشـــكلة فـــي الصـــدر مـــع احتقـــان فـــي 

 .ا نف

Children under five years who suffer 

from cough with quick breath or have 

difficulty breathing due to problem in 

chest or both problem in chest and 

blocked nose. 

http://www.childinfo.or

g/pneumonia.html 

 

http://www.childinf

o.org/pneumonia.ht

ml 

 

، الطفــــــل المصــــــاب الجســــــم ســــــوائلفــــــي  نقــــــج هــــــو Dehydration الجفاف 2531416 الصحة 11
بارســـهال يفقـــد وبشـــكل ســـريع المـــاء مـــع البـــراز ممـــا 

 .  يصدي إلى الجفاف

Lack or shortage of body fluids, A 

child who has diarrhea soon loses a lot 

of fluids in stools, thus become 

dehydration..  

http://www.childinfo.or

g/files/ENAcute_Diarrh

oea_reprint.pdf 

  

http://www.childinf

o.org/files/ENAcute

_Diarrhoea_reprint.

pdf 

الغذائية الحالة 2531417 الصحة 11  Nutritional Status تســمح لنــا بقيــاس ووصــف الوضــع التغــذوي  التــي هــي
 التطـورللفرد ، وهي مـن المصشـرات التـي تقـيس مـدى 

ــــة بتــــوفر الطعــــام  الغذائيــــةالحالــــة  تــــرتبط.  فــــي الدول
، وأنمــــــاط التغذيــــــة والممارســــــات التغذويــــــة، (الغــــــذاء)

.  الوضــع االقتصــادي فــي تلــ  الدولــة ذلــ ويــصثر فــي 
ــــيم الحالــــة الغذائيــــة مــــن خــــالل قيــــاس يــــتم ــــوزن  تقي ال

التــي يتناولهــا الفــرد  ا طعمــةوالطــول، ونوعيــة بعــض 
 .والتي هي مهمة للنمو

It measures and allows us to describe 

the current status of the child, both in 

terms of immediate acute factors such 

as inadequate current intake of food, 

childhood diseases and diarrhea 

leading to wasting, as well as 

accumulated impact of chronic 

deprivation leading to stunting. 

ا مم المتحدة للطفولة ومنظمة 
. الصحة العالمية، والبن  الدولي

UNICEFWHO  والبن  الدولي
المشتر  سوء التغذية لدى ا طفال 

، نيويور   UNICEF. )التقديرات
جنيف، والبن  الدولي، واشنطن، 

DC ،1041) 

UNChildren’s Fund, 

WHO 

, The World Bank. 

UNICEFWHO- World 

Bank Joint Child 

Malnutrition Estimates. 

(UNICEF, New York;, 

Geneva; The World 

Bank, Washington, DC; 

2012) 

http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
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الفولي  حامض 2531418 الصحة 11  Folic Acid tablets يعطــى للســيدة الحامــل خــالل فتــرة  دوائــي مركــب هــو
مـن نقصـان حـامض  الوقايـةالحمل بهـدف العـالج أو 

 .  في الدم الفولي 

Medication containing folic acid in the 

form of a tablet to prevent or treat 

folic-acid deficiency, especially 

during pregnancy. 

http://xpil.medicines.org

.uk/ViewPil.aspx?DocI

D=18084 

http://xpil.medicine

s.org.uk/ViewPil.as

px?DocID=18084 

طريــــق الفــــم،  عــــنوهــــي حبــــة تصخــــذ يوميــــا وبانتظــــام  Pills الحبوب 2535419 الصحة 11
 وتستعمل لتجنب أو تأخير الحمل

One of the methods used by women 

for delaying or avoiding the coming 

pregnancy by taking a tablet  

http://kidshealth.org/tee

n/sexual_health/contrac

eption/contraception_bir

th.html 

http://kidshealth.org

/teen/sexual_health/

contraception/contra

ception_birth.html 

باربر الحقن 2535410 الصحة 11  Contraceptive Injection  هـي حقنـة خاصــة تعطـى بالعضـل علــى فتـرات زمنيــة
 .تجنب الحمل أولتأخير 

A shot that is normally given every 

three or six months and is also known 

as Depo-Provera or Notriterat.  

http://www.netdoctor.co

.uk/sex_relationships/fa

cts/contraceptiveinjectio

n.htm 

http://www.netdoct

or.co.uk/sex_relatio

nships/facts/contrac

eptiveinjection.htm 

خــــالل فتــــرة ( الــــدورة الشــــهرية)الحــــيض  انقطــــا  هــــو Pregnancy الحمل 2535411 الصحة 11
سنة على  49-32 العمر وهي من للنساء  ارنجاب

ــــــب،  يومــــــا   820أســــــبوعا  أو  40عــــــادة  وهــــــيا ةل
ويمكن التأكد من حدوت الحمل بعمل فحج تأكيدي 

 .عن طريق فحج البول للحمل

Absence of menstruation during 

reproductive age 15 – 49, it last for 40 

weeks or 280 days. And can be 

confirmed by a pregnancy do 

confirmatory test for pregnancy by 

testing urine. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Pregnancy 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Pregnancy 

 

الطبيعية الرضاعة 2535412 الصحة 11  Breast feeding مباشـــــر أو  بشـــــكلالطفــــل لحليـــــب الثــــدي  تلقـــــي يهــــ
 .الشفط

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. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

topics/breastfeeding/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

topics/breastfeeding

/en/ 

الطبيعية  الرضاعة 2535423 الصحة 11
 المطلقة

Exclusive breastfeeding أشــــهر الــــذين ال زالــــوا يرضــــعون مــــن  2-0 ا طفــــال
 نــو أمهــاتهم والــذين لــم يتلقــوا حليــب صــناعي أو أي 

أو الشــــراب، ويســــتثنى مــــن ذلــــ   عــــاممــــن أنــــوا  الط
 .أو ا دوية الفيتاميناتا طفال الذين يتلقون 

Children aged 0-5 months who are 

being breastfed and have not received 

any other food or drink, except for 

vitamins and medications. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

elena/titles/exclusiv

e_breastfeeding/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

elena/titles/exclusiv

e_breastfeeding/en/ 

الصحية  الرعاية 2535424 الصحة 11
 ا ولية

Primary Health 

Care 
ــــــة الصــــــحية الشــــــاملة  ا ولــــــي الفحــــــجهــــــي  والرعاي

المتواصــــــلة بمــــــا فيهــــــا التشــــــخيج والعــــــالج ا ولــــــي 
دارة الخــدمات الصــحية الوقائيــة اا الصــحي و  وارشــراف

الرعايـة الصـحية  توفيروالحاالت المزمنة، وال يتطلب 
ا وليـــــــــــة معـــــــــــدات وأجهـــــــــــزة متطـــــــــــورة أو مصـــــــــــادر 

 .متخصصة

First contact and continuing 

comprehensive health care, including 

basic or initial diagnosis and 

treatment, health, supervision, 

management of chronic conditions 

and preventive health services. The 

provision of primary care does not 

necessarily require highly 

sophisticated equipment or specialized 

resources. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

topics/primary_healt

h_care/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/

topics/primary_heal

th_care/en/ 

 

http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
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ردهـات المستشــفى  أوالمتواجـد فــي ةرفـة  السـرير هـو Bed السرير 2535425 الصحة 11
 ســـــاعة 84والـــــذي يشـــــغل مـــــن قبـــــل المرضـــــى لمـــــدة 

 .لتقديم الرعاية الطبية ا قلمتواصلة على 

Available beds in room and hospital 

halls, which are occupied by patients 

for at least 24 continuous hours for 

receiving medical care. 

OECD معجم المصطلحات ،
 2007ائية، ارحص

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  2007 

التغذية سوء 2535426 الصحة 11  Malnutrition التغذيــة يســتخدم ليشــمل االضــطرابات  ســوء مصــطلح
الناجمــــة عــــن أســــباب متعــــددة بــــدءا  بــــنقج عناصــــر 

دقيقـــة ومحـــددة مثـــل الفيتامينـــات والمعـــادن أو  ةذائيـــة
الحراريــة والتــي  الســعراتت ونقــج أو زيــادة البروتينــا

من الممكن أن تسبب المجاعة أو السمنة أو أمراض 
 .أخرى

Malnutrition means “badly nourished” 

but it is more than a measure of what 

we eat or fail to eat. Clinically, 

malnutrition is characterized by an 

inadequate intake of protein, energy 

and micronutrients and by frequent 

infections or disease. Nutritional 

status is the result of the complex 

interaction between the food we eat, 

our overall state of health and the 

environment in which we live – in 

short, food, health and caring, the 

three “pillars of well-being”. 

ا مم المتحدة للطفولة ومنظمة 
. الصحة العالمية، والبن  الدولي
منظمة الصحة العالمية، 

والبن  الدولي  اليونيسف
المشتر  سوء التغذية لدى 

، اليونيسف. )ا طفال التقديرات
نيويور   منظمة الصحة 

العالمية، جنيف، والبن  الدولي، 
 (.DC ،1041واشنطن، 

UNChildren’s Fund, 

WHO 

, The World Bank. 

UNICEFWHO- World 

Bank Joint Child 

Malnutrition Estimates. 

(UNICEF, New York; 

WHO, Geneva; The 

World Bank, 

Washington, DC; 

2012). 

رفــاه كامــل مــن الناحيــة الجســدية والنفســية  حالــة هــي Health الصحة 2535427 الصحة 11
أو  المـــــــرضواالجتماعيــــــة ولــــــيس فقــــــط الخلــــــو مــــــن 

 .ارعاقة

Many definitions exist. As defined by 

the World Health Organization: “A 

state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Health 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Health 

 

ارنجابية الصحة 2535428 الصحة 11  Reproductive Health  كامـــل مـــن الناحيـــة الجســـدية والعقليـــة  رفـــاه حالـــةهـــي
 ارعاقـةواالجتماعية وليست السالمة مـن المـرض أو 

في جميع ا مور المتعلقة بالجهاز التناسلي لكـل مـن 
ــــــذكر وا نثــــــى  ــــــهال ــــــف منظمــــــة  وفقــــــا.  ووظائف لتعري

فان الصحة ارنجابية تتضمن مقـدرة  العالميةالصحة 
 لـــــــقيتعالفـــــــرد علـــــــى اتخـــــــاذ القـــــــرار المناســـــــب فيمـــــــا 

بارنجاب في الوقت والطريقة التي يريدها، وله الحـق 
الحصــول علــى الوســائل  فــيســواء كــان ذكــرا  أم أنثــى 

ــــة مــــن وســــائل تنظــــيم ا ســــرة وفقــــا  المناســــبة والمقبول
وحــق المـرأة فــي الحصـول علــى الخــدمات  الختيـارهم،

علـــى  الحصــولالصــحية المناســبة والتــي تمكنهــا مــن 
 .خالل فترة الحمل والوالدة ا منةالرعاية الصحية 

A state of physical, mental and social 

well-being in all matters relating to 

the reproductive system at all stages 

of life. The term implies that people 

are able to have the capability to 

reproduce and the freedom to decide 

if, when and how often to do so. 

Implicit in this are the rights of men 

and women to be informed and to 

have access to safe, effective, 

affordable and acceptable methods of 

the family planning method of their 

choice and the right to appropriate 

health-care services that enable 

women to safely go through 

pregnancy and childbirth. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/

topics/reproductive_

health/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/

topics/reproductive_

health/en/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
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إعاقة / صعوبة  2535429 الصحة 11

 التواصل

Communication 

disability/difficulty 
عدم قدرة الشخج على تبادل المعلومات وا فكار مع 

معهم من خالل استخدام النطق، أو ا خرين والتعامل 
ارشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرةبون 
بتبادلها مع ا خرين، وقد يكون ذل  ناتجا عن عجز 
في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير 
درا  ما يقوله ا خرين من إشارات وكلمات  واا

 .وحركات

Inability to exchange information and 

ideas with others and engage with 

them through the use of speech, or use 

signs, or write the information they 

want to share with others. This may be 

due to the result of a deficiency in 

hearing or speech, or lack of 

intellectual capacity to interpret and 

understand others.  

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group 

for Disability 

Statistics. Revised 

Instructions, 2006 

إعاقة الفهم / صعوبة 2531430 الصحة 11
التذكر )واردرا  

(والتركيز  

Cognition Disability 

(Remembering and 

concentrating) 

التذكر والتركيز، اتخاذ : يشمل الصعوبة في التالية
القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف 
على ا شخاج، االستدالل على المناطق واستخدام 
الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل 
ا شخاج الذين يجدون صعوبة في الفهم واردرا  

با نشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في  مللقيا
االستدالل على المنزل وا ماكن في المحيط، ال 
يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر 
الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخج ما، 
نسيان تناول ا دوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم 

عدم قدرة الشخج  كما تشمل. ومعرفة ما يدور حوله
و التعامل مع ا خرين، ويشمل على فهم ا شياء أ

نسيان فعل االشياء المهمة، واالشخاج الذين يعانون 
من ضعف الذاكرة مثل نسيان وجود مكان االشياء في 
البيت، وكذل  صعوبة في التركيز على فعل االشياء 

 دقائق 30لمدة 
 

Includes difficulties in the following: 

memory, concentration, decision-

making, understanding speech, 

reading, identifying individuals, 

directions and using a map, 

calculations, reading and thinking, 

such as individuals who have 

difficulty in understanding and 

performing daily activities. For 

example, finds it difficult to find 

locations, cannot focus on work, or 

forgets where they are or forgets 

which month it is, forgets to take 

medication or to eat, lacks 

understanding and knowledge of what 

is going on around him. It also 

includes the person's inability to 

understand things or deal with others.  

It includes forgetting to do something 

important, people who suffer from 

lack of memory like where things 

have been put in the house, as well as 

difficulty in concentration on doing 

things for more than 10 minutes. 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

ارعاقة/ الصعوبة  2531431 الصحة 11  Disability/difficulty  ا شخاج الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية
أو حسية  طويلة ا جل وكذل  الحواجز أو ذهنية 

والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون 
مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم 

 .المساواة مع ا خرين

Individuals with disabilities include 

those who have long-term physical, 

mental, intellectual, or sensory 

impairments which, in interaction with 

various barriers, may hinder their full 

and effective participation in society 

on an equal basis with others. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 



101 

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

إعاقة التعلم/صعوبة 2531432 الصحة 11  Learning 

disability/difficulty 
عدم قدرة الشخج على فهم ا شياء أو التعامل مع 

ويشمل ذل  ا فراد الذين يعانون من . ا خرين
صعوبات في الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف 
 إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما، وكذل  ا فراد الذين
يعانون من مرض التوحد، وا فراد الذين يجدون 
صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة 

 .والكتابة واستخدام أدوات بسيطة

Inability to understand things or deal 

with others. It includes difficulty with 

intellectual functions due to a 

condition such as an acquired brain 

injury, Downs Syndrome, brain 

damage at birth, difficulty with 

interpersonal skills due to any 

condition such as autistic spectrum 

disorders, or difficulty in learning 

everyday skills such as reading, 

writing, and using simple equipment. 

موعة واشنطن رحصاءات مج
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

إعاقة الحركة /صعوبة 2531433 الصحة 11

 واستخدام األيدي
Mobility 

disability/difficulty 
ا شخاج الذين لديهم بعض ارشكاليات الصعبة في 
التنقل والتجول على ا قدام والتي قد تحد أو ال تحد 
من أدائهم للنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في 
مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط 
على الساللم والدرج والمناطق الوعرة، وال يستطيع 
مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال 

على عصا أو عكاز أو يستطيع المشي دون االعتماد 
أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين 
 كثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من 

ارعاقة ا فراد /وتشمل هذه الصعوبة.  مكان  خر
الذين لديهم صعوبات في التحر  داخل المنزل أو 

دقيقة  32خارجه، وكذل  المشي لفترات تزيد عن 
 يدي وا صابع لمس  ا دوات أو وكذل  استخدام ا

لتر ماء على مستوى النظر  8الكتابة وةيرها، ورفع 
 .مستخدما  ا يدي

Individuals who have difficulties to 

navigate and walk on foot, which may 

limit or not the performance of daily 

activities. For example, may find it 

difficult to walk a short distance, or a 

problem going up and down stairs or 

uneven terrain, or cannot walk any 

distance without a break or stop, or 

cannot walk without relying on a 

stick, or crutch, or walking device, or 

cannot stand on their feet for more 

than a minute and need a wheelchair 

for movement from one place to 

another. It covers disabilities or 

difficulties that people with disability 

face inside or outside homes. It also 

covers difficulties that people face 

during walking for more than 15 

minutes, and raise 2 leter of water at 

level of seeing with handing.  

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

إعاقة السمع/صعوبة 2531431 الصحة 11  Hearing 

disability/difficulty 
الذين لديهم بعض ارشـكاليات الصـعبة فـي  ا شخاج

السمع والتي تساهم في الحد مـن قـدرتهم علـى أداء أي 
جــزء وجانــب فــي أدائهــم اليــومي، مثــل صــعوبة ســـما  
شـــخج يـــتكلم فـــي مكـــان مـــزدحم وفيـــه ضـــجيب، أو ال 
يستطيع أن يسـمع شـخج يـتكلم معـه مباشـرة وبصـوت 

، وتحديــد مــن ( دون صــرا ، أو صــوت مرتفــع)عــادي 
 .يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما ال

The question determines individuals 

who have some hearing difficulties 

that contribute to the reduction of their 

ability to perform any part and aspect 

of their day, such as difficulty hearing 

someone talking in a busy place or 

with noise, or cannot hear someone 

speak directly and at normal volume 

(without shouting or higher volume), 

and determine whether they are unable 

to hear with one ear or both. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 
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رإعاقة النظ/صعوبة 2531431 الصحة 11  
Seeing 

disability/difficulty 
ا شخاج الذين لديهم بعض ارشـكاليات الصـعبة فـي 
ـــــاتهم  ـــــى أداء واجب ـــــي تحـــــد مـــــن قـــــدرتهم عل الرصيـــــا والت

القـراءة، مثـل اليومية، على سبيل المثال قد ال يسـتطيع 
قـراءة ارشــارات علــى الالفتــات فـي الشــوار  أثنــاء قيــادة 
السيارة، وقد ال يستطيع الرصيا بعين واحدة بشكل جيـد، 
أو قــد ال يســتطيع الرصيــا إال مــا هــو أمامــه ولــيس علــى 
الجوانـــب، بمعنـــى أن أي مشـــكلة فـــي الرصيـــا يعتبرونهـــا 

يسـأل لجميـع ا فــراد .  صـعبة يجـب تحديـدها وحصـرها
واء كــان الفــرد يلــبس نظــارة أم ال، ويجــب تــذكير مــن ســ

يلــــبس نظـــــارة أو عدســـــات طبيــــة إذا كـــــان يعـــــاني مـــــن 
 .صعوبات في الرصيا

Individuals who have some 

difficulties in vision that limits their 

ability to perform their daily duties, 

for example, may not be able to read, 

or see road signs while driving a car, 

may not be able to see well with one 

eye, or tunnel vision, or problem with 

vision that they perceive to be a 

problem. All individuals are asked 

whether they wear glasses or not, and 

must be reminded to wear glasses or 

contact lenses. 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

 

ارعاقة /الصعوبة 1131436 الصحة 11
 النفسية

Mental 

disability/difficulty 
والش  ا شخاج الذين يعانون من التوتر والقلق 

والعصبية الزائدة، وكذل  لديهم صعوبات في أداء 
نشاطاتهم اليومية بسبب تعاطي المخدرات واردمان 

 .وتناول المشروبات الروحية

Individuals who suffer from stress, 

anxiety, uncertainty, and depression, 

as well as those with difficulties 

performing daily activities because of 
drug or alcohol abuse and addiction. 
 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التعليمات المنقح، 

1002 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

 

العلميـــــــة فـــــــي  الدرجـــــــةالحاصـــــــل علـــــــى   الفـــــــردهــــــو  Pharmacist الصيدلي 1131437 الصحة 11
 .الصيدلة

Persons with scientific degree in 

pharmacology. 

http://www.medilexicon.

com/medicaldictionary.p

hp 

http://www.medilex

icon.com/medicaldi

ctionary.php 

على الدرجة العلمية في أحد فـرو   الحاصل الفردهو  Physicians الطبيب 2531438 الصحة 11
 .الطب البشري

Persons with scientific degree in 

medicine. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/Physicians 

http://medical-

dictionary.thefreedi

ctionary.com/Physic

ians 

العلميـــة فـــي طـــب  الدرجـــةالحاصـــل علـــى  الفـــردهـــو  Dentist طبيب أسنان 2535439 الصحة 11
 .ا سنان

Persons with scientific degree in 

dentistry. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/Dentist 

http://medical-

dictionary.thefreedi

ctionary.com/Dentis

t 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
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قمــــة الــــرأس وحتــــى عقبــــي الطفــــل  بــــين المســــافة هــــو Height الطول 2531440 الصحة 11
للطفــــال الـــــذين )عنــــدما يــــتم قيـــــاس الطفــــل مســـــتلقيا 

ويــتم قيــاس طــول ا طفــال  (اقــل مــن ســنتين أعمــارهم
 .الذين تزيد أعمارهم عن سنتين وهم وقوف

Height of the child measured in 

entimeters as:  1.  Recumbent Length: 

distance from the crown of the head to 

the sole while the child is measured 

lying supine (for children less than 2 

years of age).2.   Standing Height: 

distance from the crown of the head to 

the sole while the child is measured 

standing (children more than 2 years 

of age). 

http://www.medilexicon.

com/medicaldictionary.p

hp 

 

http://www.medilex

icon.com/medicaldi

ctionary.php 

 

بالمهن  العاملون 2531411 الصحة 11
 الطبية المساعدة

Paramedical Personal   ــــة  البشــــرية القــــوىهــــم ــــىالفنيــــة العامل جانــــب ذوي  إل
 .المهن الطبية لمساعدتهم في أعمالهم

This includes lab technicians 

assistance pharmacist x-ray 

technicians. 

http://www.thefreedicti

onary.com/Paramedical

+Personnel 

http://www.thefreed

ictionary.com/Para

medical+Personnel 

القذف  /العزل 2531412 الصحة 11
 الخارجي

Withdraw  المنــوي للرجــل إلــى داخــل  الســائل  وصــولوهــو منــع
خالل فترة الجما ، وهو اقدم وسيلة من وسائل  الرحم

 .تنظيم ا سرة

A traditional method used by couples 

by ejaculating out side the vagina. 

 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/m

ediacentre/factsheets/f

s351/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

mediacentre/factshe

ets/fs351/en/ 

ســـنة  49-32النســـاء المتزوجـــات حاليـــا فـــي العمـــر  Primary Infertility ا وليالعقم التام  2531143 الصحة 11
ولــم يســـبق لهـــن الحمـــل ولــم يســـبق لهـــن ارنجـــاب وال 

ســـــــرة ومضـــــــى علــــــــى ا يســـــــتخدمن وســـــــائل تنظــــــــيم 
 .محاولتهن الحمل سنة فأكثر

Currently married women aged 15-49 

years who had no children, not using 

contraceptive methods and try to get 

pregnant for one year and over. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/re

productivehealth/topic

s/infertility/definitions/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

reproductivehealth/t

opics/infertility/defi

nitions/en/ 

ســـنة  49-32النســـاء المتزوجـــات حاليـــا فـــي العمـــر  Secondary Infertility العقم الثانوي 2531144 الصحة 11
إنجــــاب واللــــواتي ســــبق لهــــن ارنجــــاب ومضــــى علــــى 

آخــر مولــود لهــن ســنتين فــأكثر وال يســتخدمن وســـائل 
 .تنظيم أسرة ويحاولن الحمل

Currently married women aged 15-49 

years who had at least one child 

during the past two years preceding 

the survey, not using contraceptive 

methods and try to get pregnant 

during that period. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/re

productivehealth/topic

s/infertility/definitions/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

reproductivehealth/t

opics/infertility/defi

nitions/en/ 

المتنقلة العيادات 2531415 الصحة 11  Mobile Clinic  أو وســـيلة نقـــل مجهـــزة بالمعـــدات  متنقلـــة مركبـــةهـــي
أو  الدائمـــةالالزمـــة لتقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية 

الدورية في منطقة يتم اختيارها لتأمين حصـول تجمـع 
الطبيـــــة، وقـــــد تكـــــون  الخـــــدماتســـــكاني معـــــين علـــــى 

مركبــة نقـــل تقــدم خـــدمات الرعايــة الصـــحية للمرضـــى 
 .نقلهم عمليةخالل 

A clinic that is provided with 

equipments necessary for primary 

health care to reach usually remote 

areas where there are no health’s 

centers. The mobile clinic has a 

medical team that usually comprises a 

Physician, a nurse and a health 

worker. It is common that mobile 

clinics provide vaccinations to 

children. 

منظمة الصحة العالمية،معجم 
 مصطلحات العناية الصحية

المجتمعية والخدمية لكبار السن 
1001 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
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الصحية العيادة 2535416 الصحة 11   Clinic  يقــــدم خدمـــة العـــالج والتشــــخيج  صـــحي مرفـــقهـــي
للمرضــى وتحتـــوي وحـــدات للشــعة ومختبـــر ا ســـنان 

وجـود أطبـاء متخصصـون وتتواجـد فـي  ىإلـ بارضافة
 .المناطق الشعبية

Medical unit in the hospital that offers 

medical services (preventive, curative) 

while the patient does not stay at 

hospital. in addition to the presence of 
doctors specialize. 

 

منظمة الصحة العالمية،معجم 
مصطلحات العناية الصحية 

المجتمعية والخدمية لكبار السن 
1001 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

ا مان فترة 2535117 الصحة 11  Safe Period  تعتمــــد هــــذه الطريقــــة علــــى احتســــاب أيــــام الخصــــوبة
فـي هـذه الفتـرة، وهـي  الجمـا للمرأة، أو االمتنا  عن 

الفترة قبل منتصـف الـدورة الشـهرية بيـومين إلـى ثالثـة 
 .والتي تكون فيها المرأة اكثر عرضة للحمل أيام

A traditional family planning method. 

This method rely on the duration and 

time of menstrual cycle. 

http://safeperiodcalculato

r.com/ 

http://safeperiodcalc

ulator.com/ 

ا م عن إرضا  الطفل من الثدي  سـباب  توقف هو  Weaning الفطام 2535418 الصحة 11
ـــــــةتتعلـــــــق بـــــــا م، منهـــــــا مـــــــرض ا م، أو عـــــــدم   كفاي

الحليب، أو حمل ا م، وأسـباب أخـرى تتعلـق بالطفـل 
 .أمه لثديكبلوةه سن الفطام أو رفضه 

The process whereby the child 

becomes accustomed to taking liquids 

or solids other than breast milk. 

http://kidshealth.org/pare

nt/growth/feeding/weani

ng.html 

http://kidshealth.org

/parent/growth/feedi

ng/weaning.html 

 30.9-30.0أن تكون نسبة الهيموجلـوبين فـي الـدم  Mild anemia فقر الدم الخفيف 2535149 الصحة 11
ـــــين ا طفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  29-1ديســـــليتر ب

 33.9-30.0و. ســــــــــــــــــــــــــــنة 49-32الحوامــــــــــــــــــــــــــــل 
 .سنة ةير الحوامل 49-32ديسليتر بين النساء /ةم

Hemoglobin level between 10.0-10.9 

g\dl among pregnant women 15-49 

years and children 6-11 months, and 

10.0-11.9 g\dl among non pregnant 

women according to WHO.  

http://www.livestrong.co

m/article/109220-mild-

anemia/ 

 

http://www.livestro

ng.com/article/1092

20-mild-anemia/ 

 1.0أن تكــون نســبة الهيموجلــوبين فــي الــدم أقــل مــن  Severe anemia فقر الدم الشديد  2535150 الصحة 11
ـــــين ا طفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  29-1ديســـــليتر ب

 .سنة 49-32الحوامل الحوامل وةير 

Hemoglobin level less than 7.0g\dl 

among pregnant women 15-49 years 

and children 6-51 months, and non 

pregnant women 15-49 years 

according to WHO. 

دليل  ،منظمة الصحة العالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
1000 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

 9.9-1.0أن تكــــون نســــبة الهيموجلـــــوبين فــــي الـــــدم  Moderate anemia فقر الدم المتوسط 2535151 الصحة 11
ـــــين ا طفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  29-1ديســـــليتر ب

 .سنة 49-32الحوامل وةير الحوامل 

Hemoglobin level between 7.0- 9.9 

g\dl among pregnant women 15-49 

years and children 6-11 months, and 

non pregnant women 15-49 years 

according to WHO.  

دليل  ،منظمة الصحة العالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
1000 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

http://safeperiodcalculator.com/
http://safeperiodcalculator.com/
http://safeperiodcalculator.com/
http://safeperiodcalculator.com/
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
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شــهرا  والـــذين يبلــغ نســـبة  29-1ا طفــال فــي العمـــر  Anemia among children فقر الدم بين ا طفال  2535152 الصحة 11
 .ديسليتر/ةم 33.0الهيموجلوبين لديهم اقل من 

Children aged 6-59 months with 

hemoglobin level less than 11.0 g\dl 

according to WHO. 

دليل  ،منظمة الصحة العالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
1000 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

ســنة واللــواتي يبلــغ نســبة  49-32النســاء فــي العمــر  Anemia among women فقر الدم بين النساء  2535153 الصحة 11
ــــديهن اقــــل مــــن  ــــوبين ل ديســــليتر /ةــــم 33.0الهيموجل

 .ديسليتر لغير الحوامل/ةم 38.0للحوامل وأقل من 

Women aged 15-49 years with 

hemoglobin level less than 11.0 g\dl 

for pregnant women and less than 12.0 

g/dl for non pregnant women 

http://www.anemiainwo

men.com/html/home.htm 
 

http://www.anemiai

nwomen.com/html/

home.htm 

د/أ فيتامين 1135414 الصحة 11  Vitamin A/D عـــــن نقـــــط  عبـــــارة هـــــيA+D  تعطـــــى للطفـــــال مـــــن
 .الوالدة وحتى عمر سنة

Vitamin A and D drops, given to 

children from birth until 1 year of.  

http://www.1001herbs.co

m/vitamin_ad/ 

http://www.1001her

bs.com/vitamin_ad/ 

القامة قصر 1135415 الصحة 11  Stunting  العمرنقج الطول بالمقارنة مع. Low height for age. منظمة الصحة العالمية 
http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/introd

uction/en/index2.html 

WHO 

http://www.who.int/

nutgrowthdb/about/i

ntroduction/en/inde

x2.html 

الجسم قياسات 1135416 الصحة 11  Anthropometrics تتعامل مع قيـاس الحجـم، الـوزن ونسـب  التي الطريقة
 االرتفـا حجم ارنسـان وقياسـات الجسـم هـي قياسـات 

فــي حالـــة الوقــوف والطـــول فـــي حالــة االنبطـــات علـــى 
 .الظهر

The technique that deals with the 

measurement of size, weights and 

proportions of the human body.  The 

anthropometrics measurements 

described here are standing height, 

recumbent length and weight, in 

relation to the age and sex of the child 

and in accordance with the guidelines 

developed by the CDC and 

recommended by the WHO.. 

http://www.udeworld.co

m/anthropometrics.html 

 

 

 

http://www.udeworl

d.com/anthropometr

ics.html 

 

 

 

الطبي المصهل الكادر 2535417 الصحة 11  Skilled Health 

Personnel 
منظمة الصحة العالمية،معجم  .Doctors, nurses, trained midwives .المدربات ا طباء والممرضين والقابالت يشمل

مصطلحات العناية الصحية 
المجتمعية والخدمية لكبار السن 

1001 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

كيس من المطاط يستعمله الرجل لمرة  عنعبارة هو  Condom الكندوم 1135418 الصحة 11
 إلىواحدة أثناء الجما  لمنع وصول السائل المنوي 

مهبل السيدة، ويستعمل لتأخير أو تجنب الحمل 
 .المنقولة جنسيا با مراضوكذل  للوقاية من ارصابة 

A sheet or covering made of thin latex 

rubber to fit over a man’s erect penis 

or inserted into a woman’s vagina. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/topic

s/condoms/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

topics/condoms/en/ 

http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.1001herbs.com/vitamin_ad/
http://www.1001herbs.com/vitamin_ad/
http://www.1001herbs.com/vitamin_ad/
http://www.1001herbs.com/vitamin_ad/
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
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بواسطة  الرحمهو جهاز بالستيكي يوضع داخل  IUD اللولب 1135419 الصحة 11
طبيب أو ممرضة مصهلة ومدربة، وةالبا ما يحتوي 

أو تجنب الحمل،  لتأخير، ويستعمل النحاسعلى 
 .ويزال عند الرةبة في الحمل

A flexible, plastic intrauterine device. 

It often has copper wire or sleeves on 

it.  It is inserted into the women’s 

uterus through her vagina. 

منظمة الصحة العالمية، 
صندوق ا مم المتحدة للسكان، 
برنامب ا مم المتحدة المشتر  

 .1044وصحة ا سرة الدولية 

World Health 

Organization, 

UNPopulation Fund, 

UNAIDS and Family 

Health International 

2011. 

 

معالجة  محلول 1135460 الصحة 11
 الجفاف

Oral Dehydration 

Therapy (ORT) 
محلــول يتكــون مــن مــاء وســكر وملــح  عــن عبــارة هــو

وكربونــات الصــودا وعصـــير ليمــون أو برتقــال بنســـب 
وذلـــ  بهـــدف الوقايـــة مـــن الجفـــاف النـــاتب عـــن  معينــة

 .ارسهال

ORT is given to prevent and treat 

dehydration during episodes of 

diarrhea by giving a child fluids by 

mouth. ORT is a threefold strategy 

that combines administration of a 

simple solution of sugar and salt with 

continued feeding through a diarrhea 

episode and referral when appropriate. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/elena

/titles/bbc/zinc_diarrhoea

/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

elena/titles/bbc/zinc

_diarrhoea/en/ 

الذي يدخن بمعـدل ( سنوات فأكثر 30) الشخج هو Smoker المدخن 1135421 الصحة 11
 ا شـخاجسيجارة باليوم أو أكثـر ويضـاف إلـى ذلـ  

 .الذين يدخنون الغليون والنارجيلة

The individual (10 years old and over) 

who smokes one cigarette or more a 

day, including pipe and narghile 

smokers. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/smoking 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/smoking 

ا مومة  مراكز 1131422 الصحة 11
 والطفولة

Maternity Care/ 

Antenatal Care 
التـــي تقــدم الخــدمات الوقائيـــة  الصــحية الوحــداتهــي 

 بلــوغوالعالجيــة لــلم والطفــل منــذ بدايــة الحمــل وحتــى 
حيـــت تتضـــمن هـــذه  .الطفـــل ســـن الثالثـــة مـــن العمـــر

الخــدمات الفحــج، التقيــيم والمراقبــة والعــالج والتعلــيم 
 لللمرأة الحام

Giving birth requires the most 

sustained medical attention that 

should be provided through a 

comprehensive program of maternity 

care. Such a program should include 

examination, evaluation, observation, 

treatment and education of the 

pregnant woman and should be 

directed toward making pregnancy, 

labor and delivery as normal and safe 

as possible for mothers and their 

infants. 

 Ministry Of Health الصحة الفلسطينية وزارة

المزمن المرض 3031423 الصحة 11  Chronic diseases لمـرض الــذي يصــاحب الفـرد بصــفة مزمنــة وال يمكــن ا
شفاصه منـه، ويكـون مشـخج مـن قبـل طبيـب مخـتج 

 .ويتناول له عالج بشكل مستمر

A disorder or impairment of the 

normal state of well-being which need 

continuous treatment, diagnosed by a 

specialist. 

http://encyclopedia.thefre

edictionary.com/chronic+

diseases 

http://encyclopedia.t

hefreedictionary.com

/chronic+diseases 

العيادات  مرضى 2535424 الصحة 11
 الخارجية

Out patient Clinics ـــذين يســـتفيدون مـــن الخـــدمات الصـــحية  ا فـــراد هـــم ال
دون  والعــــالجالتــــي تقــــدمها المستشــــفيات للتشــــخيج 

 .ا سرية إشغال

Persons who access to out patient 

clinic in hospitals to receive health 

care. 

منظمة الصحة العالمية،معجم 
مصطلحات العناية الصحية 

المجتمعية والخدمية لكبار السن 
1001 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
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يتمثــــل هــــدفها ا ول فــــي تــــوفير  طبيــــة مصسســــةهــــي  Hospital المستشفى 2535425 الصحة 11
خـــــــدمات تشخيصـــــــية وعالجيـــــــة لمختلـــــــف الظـــــــروف 

كانــت أم ةيــر جراحيــة، وتقــدم معظــم  جراحيــةالطبيــة 
ــــــــادات  المستشــــــــفيات أيضــــــــا خــــــــدمات لمرضــــــــى العي

 .وخاصة خدمات الطواره الخارجية

An institution whose primary function 

is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical 

conditions, both surgical and non-

surgical. Most hospitals also provide 

some outpatient services, particularly 

emergency care. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/Hospit

al 

http://encyclopedia.t

hefreedictionary.com

/Hospital 

مــادة محضــرة تحتــوي علــى ميكروبــات  عــن عبــارة هـو Immunization المطعوم 2531426 الصحة 11
مضعفة أو ميتة أو مصنعة، تعطى للطفال إما عن 

نقــط بــالفم، أو حقــن، وذلــ  بهــدف الوقايــة مــن  طريــق
اســــتطا   والتــــيارصــــابة بــــأمراض معديــــة وخطيــــرة، 
 . ارنسان إيجاد مطعوم للوقاية منها

Immunization is one of the sharpest 

tools for cutting into the vicious 

infections cycle and reducing the 

severity and frequency of setbacks to 

the normal development of the child 

in its formative years. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/Immu

nization 

 

http://encyclopedia.the

freedictionary.com/Im

munization 

 

بهـــدف  ا  شـــهر  32مطعـــوم يعطـــى للطفـــل عنـــد عمـــر  MMR MMRمطعوم  2531167 الصحة 11
صبة ـوالح( Mumps) بالنكافابة ــالوقاية من ارص

(Measles ) والحصــــــــــــبة ا لمانيــــــــــــة(Rubella )
 .ويعطى على شكل حقنة

An injection given at 15 months of 

age in order to immunize the child 

against measles, mumps, and rubella. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/MMR

+vaccine 

http://encyclopedia.th

efreedictionary.com/

MMR+vaccine 

الثالثي  المطعوم 2535428 الصحة 11
(DPT) 

DPT Vaccination عــن مطعــوم مشــتر  لثالثــة أمــراض هــي  عبــارة وهــو
شــكل  علـىالـدفتيريا والسـعال الـديكي والكــزاز وتعطـى 

الجرعــة : جرعــات علــى النحــو التــالي 4حقــن بمعــدل 
الثانيــة عنــد عمــر  الجرعــةا ولــى عنــد عمــر شــهرين، 

شــــــهور،  1شــــــهور، الجرعــــــة الثالثــــــة عنــــــد عمــــــر  4
 38طـــى عنـــد عمـــر فتع( المنشـــطة)والجرعـــة الرابعـــة 

 .شهور من الجرعة الثالثة 1شهر أو بعد 

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 12 months of 

age. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/DPT+Vaccinati

on 

 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/DPT+Vac

cination 

  الحصبة مطعوم 1131429 الصحة 11
(Measles) 

Measles Vaccination شــهور وذلــ  بهــدف  9عنــد عمــر  يعطــى مطعــوم هــو
 .الوقاية من مرض الحصبة ويعطى على شكل حقنة

Vaccination through injection given 

once at 9 months of age to protect 

against measles, which is an acute and 

highly contagious viral disease 

occurring primarily in children. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Measles_vaccine 
http://en.wikipedia.or

g/wiki/Measles_vacci

ne 

السل مطعوم 2535470 الصحة 11  
 (BCG) 

BCG Vaccination خـــالل الشـــهر ا ول مـــن الـــوالدة  يعطـــى مطعـــوم هـــو
ـــــدرن)وذلـــــ  للوقايـــــة مـــــن مـــــرض الســـــل الرئـــــوي  ( الت

 .على شكل حقنة تحت الجلد ويعطى

Vaccination through injection given to 

infants in the first month of life to 

protect against tuberculosis, an 

infection caused by the bacterium 

Mycobacterium tuberculosis, affecting 

primarily the respiratory system and 

spread by coughing and sneezing. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/biolo

gicals/areas/vaccines/bcg/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/bi

ologicals/areas/vaccin

es/bcg/en/ 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://en.wikipedia.org/wiki/Measles_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Measles_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Measles_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Measles_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Measles_vaccine
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
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الشلل مطعوم 2535431 الصحة 11  Polio Vaccination للوقايـة مـن شـلل ا طفـال إمـا عـن  يعطى مطعوم هو
ويعطـى علـى ( Sabin) (OPV)طريـق نقـط بـالفم 

الجرعة ا ولـى : في الفم على النحو التالي نقطشكل 
 4 عمـــــرعنـــــد عمـــــر شـــــهرين، الجرعـــــة الثانيـــــة عنـــــد 

شـهور، والجرعـة  1شهور، الجرعة الثالثـة عنـد عمـر 
شـــهر أو  38عمـــر  عنـــدفتعطـــى ( المنشـــطة)الرابعـــة 
يعطــــى  كــــذل .  شــــهور مــــن الجرعــــة الثالثــــة 1بعــــد 

وتعطـى ( IPV) (Salk)المطعـوم علـى شـكل حقـن 
 .وعمر شهرين شهرالحقن عند عمر 

Vaccination by oral drops against an 

acute infection that can cause 

paralysis in children. It has the same 

schedule as DPT in children under 5 

years of age with an addition of two 

injectable doses given at 1 and 2 

months of age. 

http://children.webmd.co

m/vaccines/polio-

vaccine-ipv 

http://children.webmd.

com/vaccines/polio-

vaccine-ipv 

المصيدن الملح 2535432 الصحة 11  Adequate Iodized Salt  الـذي يحتــوي علــى كميـة محــددة مــن  الطعــام ملــحهـو
 للوقايـةجزء من المليون فأكثر، وذلـ   32مادة اليود 

من ارصابة بأمراض الغدة الدرقية وارعاقات العقلية 
 .خاصة عند ا طفال

Food salt fortified with an adequate 

amount of iodine (15 ppm and above) 

to prevent iodine-deficiency disorder, 

including goiter, in adults and children 

and mental handicap in children. 

 اليونسيف
http://www.unicef.org/vid

eoaudio/PDFs/iodine2000.

pdf 

UNICEF 

http://www.unicef.org/

videoaudio/PDFs/iodi

ne2000.pdf 

الحاصل على الدرجة العلمية فـي التمـريض  الفرد هو Nurse الممرض 2535433 الصحة 11
 والقابلــــــةويتضــــــمن الممــــــرض المســــــجل فــــــي النقابــــــة 

 .المسجلة

The person with scientific degree in 

nursing and register in nursing union. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Nursing 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Nursing 

ا منةالشرب  مياه 2535434 الصحة 11  Safe Drinking Water ــــــاه تشــــــمل ــــــالمنزل أو ةيــــــر  مي الشــــــبكة الموصــــــولة ب
الموصــــــــولة، شــــــــبكة عامــــــــة، ميــــــــاه ا بــــــــار والحفــــــــر 

بمضــخة، ا بــار والينــابيع المحميــة، وميــاه  الموصــولة
 . ا مطار

Water piped into the dwelling or yard, 

a public tap, a tube, a well or borehole 

with pump, a protected well or spring 

or rainwater. 

مجموعة االمم المتحدة للتنمية، 
مصشرات لرصد أهداف التنمية 

. نيويور / ا لفية، االمم المتحدة
1003 

Group of the 

UNDevelopment 

indicators for 

monitoring the 

Millennium 

Development Goals, 

the UN / New York. 

2003 

الوزن نقج 2535435 الصحة 11  Under weight نقج الوزن بالمقارنة مع العمر. Low weight for age. منظمة الصحة العالمية 
http://www.who.int/nutgr

owthdb/about/introductio

n/en/index5.html 

WHO 

http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/intro

duction/en/index5.htm

l 

 منظمة الصحة العالمية .Low weight for height .مقارنة مع الطولبالنقج الوزن  Wasting الهزال 2535436 الصحة 11
http://www.who.int/nutgr

owthdb/about/introductio

n/en/index5.html 

WHO 

http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/intro

duction/en/index5.htm

l 

http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://children.webmd.com/vaccines/polio-vaccine-ipv
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
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الدم المسحوبة وحدات 2535437 الصحة 11  Blood Unit مــن الــدم  كميــة هــي(200cc ) تســحب مــن شــخج
شـــخج مـــا  إلــىســليم قـــادر علــى التبـــر  بالــدم لتنقـــل 

 .لها بحاجة

Estimated quantity of blood (500cc) 

drawn from a healthy person capable 

of donating blood to be transfused to a 

person in need for blood. 

 منظمة الصحة العالمية
http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/unit+of+blood 

  

WHO 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/unit+of+bl

ood 

 Measurement of a child’s total body .بدون مالبسه الطفلالكتلة الكلية لجسم  قياس هو Weight الوزن 2535438 الصحة 11

mass undressed. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

 اقل من الطبيعي الوزن 2535439 الصحة 11
 للمولود

Low Birth Weight ـــــود الـــــذي  هـــــو كغـــــم عنـــــد  8.2عـــــن  يقـــــلوزن المول
 .والدته

Weight of a newborn of less than 2.5 

kg. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

  

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

اكثر من  الوزن 2535480 الصحة 11
للمولود الطبيعي  

High Birth Weight ـــــد  4.0عـــــن  يزيـــــدوزن المولـــــود الـــــذي  هـــــو كغـــــم عن
 .والدته

Weight of a newborn of more than 4 

kg. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

الطبيعي للمولود الوزن 2535401 الصحة 11  Normal Birth Weight  ـــــوالدةهـــــو ـــــين      وزن الطفـــــل مباشـــــرة بعـــــد ال ـــــراوت ب ويت
 .كغم  4.0 -8.2

Weight of the newborn between       

2.5-4.0 kg. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/childg

rowth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

تنظيم ا سرة وسائل 2535402 الصحة 11  Family Planning 

 Methods 
التـــــي يمكـــــن أن يســـــتخدمها الزوجـــــان  الوســـــائل هـــــي

 وبواســـطتهاأحـــدهما أو كالهمـــا دون إكـــراه أي منهمـــا 
 .يمكن تجنب أو تأخير الحمل

Methods used by couples one or both 

without coercion to delay or stop 

pregnancy. 

 منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/medi

acentre/factsheets/fs351/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/m

ediacentre/factsheets/f

s351/en/ 

ا منة الوالدة 1135403 الصحة 11  Safe delivery التــــي تــــتم علــــى يــــد أو حضــــور شــــخج  الــــوالدة هــــي
مصهــل طبيــا ومــدرب وفــي مكــان نظيــف وآمــن، وذلــ  

 .أي مخاطر محتملة للم والطفل لتالفي

A birth that occur by a qualified 

person. 
 منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/patie

ntsafety/news_events/ne

ws/childbirth_checklist/e

n 

WHO 

http://www.who.int/pa

tientsafety/news_event

s/news/childbirth_che

cklist/en 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

   

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
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 Security and Justice Terms مصطلحات األمن والعدالة        رمز الموضوع: 3361

والعدالة ا من 11  طريــــــقعلـــــى ممتلكـــــات الغيـــــر عـــــن  الحصـــــول هـــــو Fraud االحتيال 1110400 
 .الخدا 

The acquisition of the property of 

another by deception. 
ا مم المتحدة، إدارة الشصون 

ة الدولية االقتصادي
المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 ةيـــر القـــانوني علـــى ممتلكـــات الغيـــر،  االســـتيالء هـــو Embezzlement االختالس 1110404 
 .الشخجوهذه الممتلكات تدخل ضمن عمل هذا 

Illegal utilization of the property of 

others, when such property is under 

the scope of embezzler work. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 بسيطة  إصابة 1110401   Slightly Injured التــــي ينــــتب عنهــــا جــــرت شــــخج فــــي  ارصــــابة وهــــي
حادت طرق، ولكن الشخج لم يدخل المستشفى، أو 

 .ساعة 84مدة تقل عن  دخل

A person who was injured as a result 

of a road traffic accident and was not 

hospitalized, or was hospitalized for a 

short period (up to 24 hours). 

متحدة، إدارة الشصون ا مم ال
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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والعدالة ا من 11 خطيرة إصابة 1110403   Seriously Injured التــــــي ينــــــتب عنهــــــا دخــــــول شــــــخج  ارصــــــابة وهــــــي
ســاعة  84للمستشــفى نتيجــة حــادت ســير، وبقــي فيــه 

 .اكثرأو 

A person who was hospitalized as a 

result of the accident for a period of 

24 hours or more. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
تطوير دليل   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 قاتلة إصابة 1110401   Killed Injured التـــي تـــصدي إلـــى مـــوت شـــخج جـــراء  ارصـــابة وهـــي
يومـــا  مـــن تـــاريخ  10حـــادت طـــرق أو المـــوت خـــالل 

 .حادت السير وقو 

A person who died as a result of the 

accident, or died of his injuries within 

30 days of the accident. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 لهـا شـخج مـا  تعرضالتي قد ي اتي كافة االيذاءوه Physical Harm البشرية ا ضرار 1110105 
ة يماضــــالا هر شــــ 38ـ الــــل الء جريمــــة حــــدثت خــــنــــاأث
 .قةإعا ا أوجروحا، قتال، أو تشوه اهيجتتن كونتو 

All losses a person may suffer during 

the crime that took place in the last 12 

months, which resulted in wounds, 

murder, malformation or disability. 

الشصون ا مم المتحدة، إدارة 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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والعدالة ا من 11 التهجم البدني على شـخج آخـر، بمـا فـي  به ويقصد Assault االعتداء 1110402 
ذلـــــ  الضـــــرب، ويميــــــز هنـــــا بــــــين االعتـــــداء الشــــــديد 

ــــــــداء  واالعتــــــــداء البســــــــيط، أمــــــــا الشــــــــديد فهــــــــو االعت
إلـى  بارضافةالمصحوب بنية ارتكاب جريمة أخرى، 

مجـــرد االعتـــداء فـــي ظـــروف خطـــرة أو وحشـــية، كـــأن 
علـى أطفـال أو نسـاء  يـتهجميستعمل سالحا  قـاتال  أو 

أو ينشأ عن فضيحة أو يقصد به ارتكـاب فعـل فـاجر 
 االعتـــداء البســـيط وهـــو مـــا ال وأمـــا.  عليـــهبالمعتـــدى 

مجـــرد اعتـــداء وال يتجـــاوزه إلـــى قصـــد جنـــائي  يتعـــدى
ــــدا   أو وقــــوف  بالضــــرب،آخــــر، ومنــــه رفــــع اليــــد تهدي

الضــرب عنــد حــد المحاولــة كــأن يهــوي شــخج علــى 
 .آخر ليضربه فال يصيبه

Refers to physical attack against 

another person, including beating. 

Some criminal or penal codes 

distinguish between aggravated and 

simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For 

instance, aggravated assault involves 

attack with intentions to commit other 

crimes; attack under serious and 

inhuman conditions; the use of 

destructive weapons; attack on 

children; and any other dissolute 

attack. Simple assault involves attack 

not associated with criminal 

intentions, i.e. raising of a hand as a 

threat or unsuccessful attempt to beat. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

مكتب ال  .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 فــــاحت، مواقعــــة هاتكــــة أو قهريــــة، وهــــو  اعتــــداء هــــو Rape  االةتصاب 1110403 
 بـــــالقوةأنثـــــى تجـــــاوزت ســـــن العاشـــــرة  ةكـــــذل  مواقعـــــ

واررةــام، وكــذل  مواقعــة أيــة طفلــة دون ســن العاشــرة 
 و.  أو برضــى منهــا إرةامهــاســواء أكــان الفعــل علــى 

والسكوت حجة، إذا قام علـى خـدا   الرضىال يعتبر 
كمــا  عليهــا،المعتــدي أو احتيالــه أو تخويفــه للمعتــدى 

وقــع بقبــول المــرأة،  إذا" اةتصــابا  "أنــه ال يعتبــر الفعــل 
منطويــــا علــــى التمنــــع وكــــان الحصــــول  القبــــولوكــــان 

 يعـــدعليـــه مصـــحوبا بشـــيء مـــن اســـتعمال القـــوة، وال 
ذل  إذا وقعت مقاومة الفعل عنـد حـد الكـالم وحـده، ك

بالنسـبة إلـى زوجتـه  للـزوجوال يجوز إسـناد هـذا الجـرم 
إال إذا ساعد الغير على مواقعتها، كمـا ال يـتم إسـناده 

 .قل سنه عن الرابعة عشرة طفل إلى

A dissolute act involving compulsory 

sexual intercourse with a female aged 

ten years or more. Rape applies also to 

a dissolute act involving compulsory 

or voluntarily sexual intercourse with 

a female aged less than ten years. 

Silence or acceptance of the victim, 

coupled with deceit and fraud from the 

offender’s side, or threatening of the 

raped shall not be considered a pretext 

for the rape. Such act shall not be 

considered rape if associated with 

acceptance of the woman or when 

here acceptance involves some 

hesitation undermined by minor use of 

force. It is not considered rape if the 

woman’s refusal is verbal only. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 نه مــا، او هــو كــل مــا مــن شــأج ز لشــخاز فتســالا هــو Harassment التحرت 1110400 
ثـارة أعصـابه ودفعـه  بان يله مشاعر شخج آخر واا

االســتفزاز : االســتفزاز نمــوعــان ن  إلــى العنــف، وهنــا
لتصـرف، اعمـد لهـذا لصـفة ا يطـالمدبر وهو الـذي يع

 .لعمدا الذي يفقده سمةوهو المدبر  رية زاز فتسالاو 
 

Is a provocation to a person, or is all 

that inflame the feelings of another 

person and raise his temper and 

pushed him to violence, and there are 

two types of provocation, 

aprovocation mastermind who gives 

the recipe for recipe for this 

premeditated act, and provocation is a 

mastermind who lose prescription 

manslaughter. 

، إدارة الشصون ا مم المتحدة
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
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UN,Department of 
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of economic and 

social development. 
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York, 1987 

والعدالة ا من 11 ا خالقية الجرائم 1110409   Immoral Offenses بالشــرف وانحطــاط خلقــي، وهــي كــل فعــل  إخــالل هـي
ينطـــوي علـــى ســـقوط أخالقـــي أو انحـــراف جنســـي أو 

دنــيء بواجــب يترتــب نحــو الغيــر أو المجتمــع  إخــالل
 لمقتضـــــيات  المغـــــايربوجـــــه عـــــام، وكـــــذل  الســـــلو  

ا داب، وهـــي أيضـــا كـــل فعـــل  أوالعدالـــة أو ا مانـــة 
ينــافي الــذوق الســليم وا داب مــن بطــالن أو جــور أو 

 .ةلط

Violation of honor and ethical 

deterioration, including any ethical 

abuse, sexual abnormality or violation 

of a duty against another or the society 

in general. Moreover, moral offenses 

involve behavior contrary to justice, 

honesty or manner as well as any act 

violating proper conduct, e.g. unjust / 

unfair practices and misuse. 

 مم المتحدة، إدارة الشصون ا
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي
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دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 المخدرات جرائم 1110440   Drug-related Crimes                                                                                                                           نتـــاج  ا عمـــال هـــي المقصـــودة التـــي تشـــمل زراعـــة واا
عـــــداد وعـــــرض للبيـــــع   وتوزيـــــعوصــــناعة واســـــتخراج واا

وشـراء وبيــع وسمســرة وشــحن ونقــل وتوصــيل واســتيراد 
 .المخدرةوتصدير المخدرات أو المواد 

Intentional acts that involve the 

cultivation, production, manufacture, 

extraction, preparation, sale, 

distribution, purchase, delivery on any 

terms whatsoever, brokerage, dispatch 

in transit, transport, import and export 

of drugs and psychotropic substances. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 فعــــل يخــــالف أحكــــام قــــانون العقوبــــات أو  كــــل وهــــي Crime  الجريمة 1110444 
 للواجبــاتيعتبــر تعــديا  علــى الحقــوق العامــة أو خرقــا  

 .لدولة أو المجتمع بوجه عامل المترتبة

Any act involving a violation of the 

law or public rights and duties 

towards the state or society in general. 

ة الشصون ا مم المتحدة، إدار 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  
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3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 
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والعدالة ا من 11 بسيط حادت 1110441   Slight Accident الذي نتب عنه إصابة شخج واحد علـى  الحادت هو
 .خطيرةا قل بجروت، وهذه الجروت ليست قاتلة أو 

A road traffic accident in which at 

least one person was injured, which 

was neither a fatal nor a serious 

accident. 

 المركزي ارحصاء مكتب
، الكتاب االحصائي يارسرائيل

8003السنوي   

Israel Central Bureau of 

Statistics, Statistical 

Year Book 2001 

والعدالة ا من 11 خطير حادت 1110443   Serious Accident عنـــه إصـــابة شـــخج واحـــد  ينـــتبالـــذي  الحـــادت هـــو
 .على ا قل بجروت خطيرة

An accident in which at least one 

person was seriously injured. 
 المركزي ارحصاء مكتب
ي، الكتاب االحصائي ارسرائيل

8003السنوي   

Israel Central Bureau of 

Statistics, Statistical 

Year Book 2001 

والعدالة ا من 11 قاتل حادت 1110441   Fatal Accident قتــل شــخج واحــد علــى  عنــهالحــادت الــذي ينــتب  هــو
 .ا قل

An accident in which at least one 

person was killed. 
 المركزي ارحصاء مكتب
ي، الكتاب االحصائي ارسرائيل

8003السنوي   

Israel Central Bureau of 

Statistics, Statistical 

Year Book 2001 

والعدالة ا من 11 منــــذ والدتــــه وحتــــى بلوةــــه الســــن التــــي  الصــــغير هــــو  Delinquent /Juvenile الحدت 1110441 
 المعمــولحــددها القــانون للرشــد، وهــي حســب القــانون 

حــــــدثا ، وتختلــــــف  ارنســــــانوقبــــــل إتمامهــــــا يعــــــد  ،بــــــه
مســئوليته علــى هــذا ا ســاس عــن المســصولية الكاملــة 

والهــــــدف مــــــن المعاملــــــة الجزائيــــــة  الراشــــــد،لإلنســــــان 
عادته   للمجتمع،للحدت تكمن في إصالحه وتقويمه واا

وبســــبب خصوصــــية ا حــــدات فــــإنهم يحــــاكمون أمــــام 
التــي يرتكبهــا  الجـرائممحـاكم خاصــة تنظـر فــي جميــع 

 .في مصسسات خاصةا حدات ويتم إبداعهم 

Refers to the young child until he / she 

reaches the age of maturity 

determined by state law. If the 

offender is below this age, he is 

considered a delinquent, and his 

responsibility and judgment differ 

from those of mature persons.  One 

must note that the basic objective for 

penalties imposed against delinquent / 

juvenile offenders are rehabilitation, 

correction and the return back into 

society. Due to the peculiarities 

associated with the juvenile / 

delinquent status, they undergo 

necessary legal proceedings before a 

specialized  court. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 الحادت سبب 1110442   Accident Cause الرئيســـي الـــذي أدى إلـــى وقـــو  الحـــادت  العامـــل وهـــو
 .(الخ... أخطاء القيادة، السرعة الزائدة )مثل 

The basic factor that brought about the 

accident (driving mistakes, high speed 

…etc). 

 المركزي ارحصاء مكتب
ي، الكتاب االحصائي ارسرائيل

8003السنوي   

Israel Central Bureau of 

Statistics, Statistical 

Year Book 2001 

والعدالة ا من 11 ذات تمويــــــــــــل عــــــــــــام أو خــــــــــــاج  مصسســــــــــــات هــــــــــــي Prisons السجون 1110443 
والمســـــجونون فيهــــــا محرومــــــون مـــــن حــــــريتهم، وهــــــذه 

تتضــــمن مكانــــا  للعقــــاب، أو إصــــالت  قــــدالمصسســــات 
 عقليةا حدات المنحرفين وتشمل تسهيالت نفسية أو 

 .لهصالء ا حدات

All publicly-financed institutions 

where persons are deprived of their 

liberty. These institutions could 

include but are not limited to penal, 

correctional, or psychiatric facilities. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
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UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 
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والعدالة ا من 11 أخــــذ المــــال أو الممتلكــــات دون موافقــــة  بهــــا ويقصــــد Theft  السرقة 1110440 
تشــمل  كمــاالمالــ ، وتشــمل ســرقة المنــازل واقتحامهــا 

سرقة السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفـات 
والطفيفـة فـيمكن أن  البسـيطةالصغرى، مثل السرقات 

 .تصنف أو ال تصنف ضمن السرقات

The removal of property without the 

property owner’s consent. Theft 

includes burglary and house breaking; 

it includes the theft of motor vehicles, 

shoplifting and other minor offenses, 

e.g. pilfering and petty theft may or 

may not be considered as thefts. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 ممتلكات ا سرة بالقوة بدون حق و و دخول منازل أه Robbery السطو 1110441 
 ملــــــوبقصــــــد الســــــرقة، ســــــواء تحقــــــق هــــــذا القصــــــد أو 

 مــــم المتحــــدة علــــى أنهــــا الــــدخول اوتعرفهــــا  ،يتحقـــق
ل فعـــب كـــارتت الغيـــر بقصـــد اكـــاالقـــانوني لممتلةيـــر 
 .ميراإج

Illegally breaking into the property of 

somebody with the intention to    

commit a crime. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 عـــــن طريـــــق القـــــوة أو  شـــــخجســـــرقة ممتلكـــــات  هـــــو Burglary  السلب 1110410 
 .التهديد بالقوة

Illegally breaking into the property of 

somebody with the intention to 

commit a crime. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
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International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 
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criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 الــــذي تعــــرض العتــــداء أو ضــــرر أو  الشــــخج وهــــو Victim الضحية 1110414 
  أوإصــــابة، أو وقــــع فريســــة لكارثــــة أو فعــــل إجرامــــي 

اعتــــــداء،  أوحــــــادت اثـــــر الــــــذي لحقــــــه أذى و  تهديـــــد،
 .أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئيا  أو كليا  و /أو

The person affected by an offense or 

loss or is prey to catastrophic, criminal 

or brutal events. Any person subject to 

an offense or whose properties were 

partially or totally affected by a 

criminal act or incident is classified as 

victim. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. الجنائيإحصاءات القضاء 
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 العمد القتل 1110411   Intentional Murder الناشـــئة عـــن فعـــل متعمـــد ارتكبـــه شـــخج  الوفـــاة هـــو
 .ضد آخر، بما في ذل  قتل الوالدين

The death of a victim resulting from 

an intentional act committed by 

another person, including killing of 

parents. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 ةير العمد القتل 1110413   Unintentional Murder الناشـــــئة عـــــن فعـــــل ةيـــــر متعمـــــد ارتكبـــــه  الوفـــــاة هـــــو
شــــخج ضــــد آخــــر، ويتضــــمن القتــــل الخطــــأ، ولكنــــه 

 .حوادت السير التي تنجم عنها وفاة يستثني

The death of a victim resulting from 

an unintentional act committed by 

another person. This category 

excludes death cases resulting from 

traffic accidents. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 وهيئات الحكام القضاة 1110411   Judges and Magistrates إلــــى هيئــــات أو ســــلطات رســــمية ذات  معناهــــا يعــــود
 والجـرائم،عمل كلي أو جزئي لالستما  إلى الدعاوى 

قامــــة اا وقضــــايا أخــــرى تتضــــمن الجلســــات المســــتأنفة و 
 .القانونيةالنظام في الجلسات 

Both full and part-time officials 

authorized to hear civil, criminal and 

other cases, including appeal courts, 

and making dispositions in a court of 

law. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 ا حدات قضايا 1110411   Juvenile Court 

Matters 
هي قضايا تنظر فيها المحـاكم المختلفـة عنـدما تكـون 
هــذه القضــايا متعلقــة بحــدت، ففــي هــذه الحالــة تنعقــد 

وتتبــــع لهــــذه هــــذه المحــــاكم بصــــفتها محــــاكم أحــــدات، 
النظــــر بالقضــــية وحتــــى  أثنــــاءالغايــــة أصــــوال خاصــــة 

القـــانون حـــدودا  قصـــوى  ويحـــدد.  صـــدور القـــرار بهـــا
ـــــــاب وأمـــــــاكن حجـــــــز وحـــــــب ـــــــات وطـــــــرق عق س للعقوب

، وذلــــ  عــــن ةيــــرهم مــــن البــــالغين تختلــــفللحــــدات 
 . محاكم خاصة با حداتبسبب عدم وجود 

It is cases which courts may handle if 

these cases were a juvenile court 

matters, i.e. when the lawsuit involves 

a delinquent, the court commences as 

if it were a special court. Throughout 

the various stages of the proceedings, 

the court follows special procedures 

until it reaches a final settlement. It is 

worthy to note that the legislator 

determines clear limits for penalties, 

ways of implementing the penalty, 

and detention places that are different 

from those designated for adult 

offenders.  This is due to the absence 

of juvenile courts. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية

Palestinian Ministry of 

Justice 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 المحاكم قضايا 1110412   Court Matters وقائع أو حقـائق بتقـارير مكتوبـة بالوقـائع  بيانات وهي
يــــتم تنظيمهــــا  عليهــــا،المنطويــــة علــــى مســــألة متنــــاز  

حســـــــب ا صـــــــول القانونيـــــــة، وترفـــــــع إلـــــــى القاضـــــــي 
كافة القضايا المدنية،  وتشملالمختج ليفصل فيها، 

والطــالق واررت ومــا إلــى ذلــ ، كمــا تشــمل القضــايا 
 .رميةوالجنحية والمعنونة بالقضايا الج الجنائية

Written proceedings involving all 

aspects of a disputed issue filed 

according to the law and submitted to 

the judge for settlement. Court matters 

involve civil cases, divorce, heritage 

…etc. Also, they include criminal and 

petty offenses referred to as such by 

penal codes. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 المحاكم البدائية قضايا 1110413   First Instance Court 

Matters 
الـــــدعاوى الحقوقيــــة والـــــدعاوى المتعلقـــــة  جميـــــع وهــــي

ـــــدعاوى  ـــــع ال ـــــة وجمي ـــــر المنقول ـــــةبـــــا موال ةي  الجزائي
وا حكـــام المســـتأنفة فـــي ا حـــوال التـــي يـــنج عليهـــا 

تسـتأنف إلـى المحـاكم  أنهـاقانون محاكم الصلح على 
البدائيــة وفــي أي حكــم يــرى أي قــانون آخــر اســتئنافه 

كمــــة البدائيــــة حيــــت يســــتأنف حكــــم مح المحــــاكمإلــــى 
إذا  البدائيـةفي القضايا الجزائية إلى المحكمة  لصلحا

كانــت عقوبــة المحكــوم بهــا ةرامــة ال تتجــاوز خمســـة 
حكمهــا إلــى محكمــة  يســتأنفدنــانير وفيمــا عــدا ذلــ  

االســــتئناف وفــــي القضــــايا الحقوقيــــة إذا كانــــت قيمــــة 
تتجــاوز عشـرة دنــانير أو كــان موضــو   الالمـدعى بــه 

 .الدعوى ماال ةير منقول

They refer to all legal court matters, 

distribution of fixed and movable 

financial assets, penal code cases, 

…etc. Also, court matters handled by 

such a court involve appealed cases, in 

the cases stipulated by the law of 

magistrate courts. The magistrate 

court cases are appealed against in this 

court if the value of the fine exceeds 

five Jordanian Dinars. Higher fines are 

appealed against in the court of 

appeal. Nevertheless, court matters 

handled by courts of first instance 

may include legal cases in which the 

disputed amount does not exceed ten 

Jordanian Dinars. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية

Palestinian Ministry of 

Justice 

والعدالة ا من 11 المحاكم  قضايا 1110410 
 المركزية

District / Central Court 

Matters 
الجزائيـــــة التــــي ال تـــــدخل فـــــي قضـــــايا  القضـــــايا وهــــي

 التــــيالجنايــــات وهــــذا يعنــــي أنهــــا تخــــتج بالقضــــايا 
 والقيــد.  تـدخل فـي اختصـاج محـاكم الصـلح وةيرهـا

الوحيد هو تل  القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات 
ارعـــدام بمقتضـــى القـــوانين  عقوبتهـــاوهـــي تلـــ  التـــي 

 .اوةيرهالخاصة من محاكم الصلح والمحاكم البلدية 

Court matters that do not fall under 

penal cases, including cases under the 

jurisdiction of magistrate courts. The 

only exception is those cases 

examined by criminal courts, 

including cases of death penalty 

according to the laws of magistrate 

and municipal courts. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية

Palestinian Ministry of 

Justice 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 المسجلة في  القضايا 1110411 
 ملفات الشرطة 

Crimes Reported كافــــة المخالفــــات التــــي تصــــنف كجــــرائم أو مــــا  وهــــي
و يســــــتثنى مــــــن ذلــــــ  مخالفــــــات الســــــير أو  يرادفهــــــا،

أو أي  الشــــرطة،الجــــرائم الصــــغيرة التــــي تصــــل إلــــى 
جهــاز مــن أجهــزة تطبيــق القــانون وتكــون مســجلة فــي 

 .أحد هذه ا جهزة

Crimes recorded by the police refer to 

the number of penal code offenses or 

their equivalent, i.e. various special 

law offenses, but excluding minor 

road traffic and other petty offenses, 

brought to the attention of the police 

or other law enforcement agencies and 

recorded by one of those agencies. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
 دراسات في الطرق السلسلة 

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 محاكم  قضايا 1110430 
 االستئناف

Appeal Court Matters الجزائيــــة والحقوقيــــة المســــتأنفة وتتــــألف  القضــــايا هــــي
بـالنظر فـي  وتقـومهيئتها من ثالثة قضـاة علـى ا قـل 

القضايا الصادرة عن أية محكمة من المحاكم البدائية 
فــــي القضــــايا المعروضــــة عليهــــا  وتنظــــر. أو الصــــلح

ا وبهـذه الصـفة فإنهـا تتمتـع بصفتها محكمـة عـدل عليـ
 .من الصالحيات بمجموعة

They refer to all penal and legal 

matters (cases) appealed against to 

this court. The jury of this court 

involves a minimum of three judges. 

This type of court is entitled to 

examine court matters handled by 

courts of first instance and magistrate 

courts. In handling the various court 

matters, the jurisdiction of the court of 

appeals resembles the jurisdiction of 

the Supreme Court. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
3991 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 11 محاكم الصلح قضايا 1110434   Magistrate’s Court 

Matters 
الحقــوق والتجــارة المتعلقــة بــدين أو عــين  دعــاوى وهـي

المدعي  قيمةمنقول أو ةير منقول بشرط أال تتجاوز 
بــــه مــــائتين وخمســــين دينــــارا، وكــــذل  دعــــاوى العطــــل 

وحق الشرب الذي منع  المروروالضرر، دعاوى حق 
أصحابه من استعماله، دعاوى إعادة وضع اليد على 

نــــز  بــــأي وجــــه مــــن صــــاحبه، إخــــالء  الــــذيالعقــــار 
المــــأجور، حجــــز ا مــــوال المنقولــــة وةيــــر المنقولــــة، 

ا مــوال المنقولـة وةيــر المنقولـة، وفــي القضــايا  تقسـيم
 .والمخالفاتالجزائية مثل الجنح 

Court matters pertinent to rights, 

trade, and fixed / movable debts, 

provided the value of the debt does 

not exceed 250 Jordanian Dinars. 

Such court matters normally include 

damage cases, free passage and entry 

cases, rights to drinking water, 

restoration of an asset or real estate, 

rent evacuation, seizure of fixed and 

movable assets, distribution of fixed 

and movable financial assets, …etc. In 

addition, court matters handled by 

such a court involve penal code cases. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
3991 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 11 محكمة  قضايا 1110431 
 الجنايات

Criminal Court Matters التــــي تخــــتج اختصاصــــا مطلقــــا فــــي  القضــــايا وهــــي
 والجــرائمقضــايا الجــرائم التــي تكــون عقوبتهــا ارعــدام 

ا خــرى المعينــة بالقــانون مثــل جنايــة الخيانــة، والقتــل 
 .ةير العمد

Court matters involving criminal 

offenses of death penalty and other 

specified cases defined by law, such 

as treason, unintentional murder…etc 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
3991 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  



111 

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والعدالة ا من 11 المدعى عليهم أو الموجهة إليهم تهمة  ا شخاج هم Indictees (Accused) المتهمون 1110433 
 قضـــــائيةرســـــمية مـــــن قبـــــل المـــــدعي العـــــام أو وكالـــــة 

 .  تنفيذية مسصولة عن المقاضاة أو إقامة الدعوات

Defendants facing official charges by 

the prosecutor or any judiciary agency 

responsible for taking legal 

proceedings against the offenders. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 الـــذي يقـــوم بارتكـــاب مخالفـــة للقـــانون  الشـــخج وهـــو Criminal  المجرم 1110431 
المعمـــــول بـــــه فــــــي البلـــــد ضــــــد أشـــــخاج آخــــــرين أو 

 .ممتلكاتهم

The person violating the effective law 

by undertaking criminal events against 

other persons or their properties.  

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
السلسلة دراسات في الطرق  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 البلدية المحاكم 1131431   Municipal Courts التي تقوم بمعالجة القضـايا التـي تعتبـر  المحاكم وهي
حيـت، التنظـيم   مـنمخالفة  نظمة البلديات ولوائحهـا 

 .العامة داخل حدود البلدية والنظافةوالصحة  البلدي

Courts handling cases violating 

municipal code / system in terms of 

municipal organization, public health 

and cleanliness within the boundaries 

of the municipality. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
3991 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

والعدالة ا من 11 العليا المحكمة 1110432   Supreme Court التي تنظر في جميع القضـايا الجنائيـة  المحكمة وهي
التـــــي  القضـــــاياوالجزائيـــــة بصـــــفتها االســـــتئنافية، تلـــــ  

كانــــت قــــد فصــــلت فيهــــا المحكمــــة المركزيــــة بصــــفتها 
 .الجناياتاالبتدائية وعن محكمة 

The most supreme court in the 

country, which is exceptionally 

entitled to examine all criminal and 

penal court matters, among those 

handled earlier by first instance courts 

and criminal courts. 

العدل وزارة  
 الفلسطينية
3991 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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والعدالة ا من 11 الــــذين وجــــدوا مــــذنبين بواســــطة هيئــــة  ا شــــخاج هــــم Convicted Persons المدانون 1110433 
 .قانونية لها السلطة الكاملة لفعل ذل 

Persons found guilty by any legal 

body duly authorized to do so under 

national law, whether the conviction 

was later upheld or not. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 أو النائب  المدعي 1110430 
 العام

Prosecutor حكــومي يقــوم بــإيراد الــدالئل والحجــب فــي  موظــف هـو
ضــد  العــامدعــاوى مقدمــة للمحكمــة دفاعــا عــن الحــق 

 .أشخاج متهمين أو مدعى عليهم بارتكاب جرائم

A government official whose duty is 

to initiate criminal proceeding on 

behalf of the state against persons 

accused of committing a criminal 

offense. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 ( ا ســرةأفــراد )كافــة ا شـياء التــي بحــوزة ا فـراد  وهـي Properties الممتلكات 1110431 
ســواء داخــل المســكن أو خارجــه مــن ا مــوال المنقولــة 

للفـرد صـاحب الحـق  بالنسـبةوةير المنقولة، والملكيـة 
في التمتع والتصرف في هذا المل  إطالقـا وعلـى أي 

سواء أكان المل  ماديـا  أو معنويـا ، مرئيـا   قانونيوجه 
مــــا لــــه قيمــــة  كــــلأو ةيــــر مرئــــي والملــــ  كــــذل  هــــو 

 .سوقية

All movable and fixed assets 

belonging to the individuals 

(household members) regardless of 

whether they were inside or outside 

the house. Normally, the owner of a 

property is entitled to use it the way 

he\she deems appropriate, provided in 

accordance with the provisions of the 

effective law. A property applies to 

physical, nonphysical, tangible and 

intangible assets as well as any item 

that has a market value. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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والعدالة ا من 11 ا مم المتحدة، إدارة الشصون  The place where the crime took place .تم به وقو  الحادت محدد الذيلاكان مالقصد به ي Crime Location الجريمة موقع 1110410 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 الذين تقيد حريتهم بإحالتهم إلى معتقل  ا شخاج هم Persons in Custody الموقوفون 1110414 
ضــــد بعــــض  أحيانــــاأو ســــجن، ويصخــــذ بهــــذا ارجــــراء 

ا شخاج على سبيل الوقاية والتحفظ، إذا توافر مـن 
بأن بقاءهم أحرار قـد يهـدد  االعتقادا سباب ما يبرر 

 .سالمة البالد وا فراد

Persons deprived of freedom through 

transference to detention or a prison. 

Such a measure is sometimes taken 

against somebody as a preventive 

measure, if sufficient evidence 

indicate that their free movement is a 

threat to public or individual safety. 

ا مم المتحدة، إدارة الشصون 
ة ديالدولية االقتصا

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .41العدد  -واو 
3921 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 

والعدالة ا من 11 الحادت  نو  1110411   Accident Type        وهـوهو التصنيف الذي يبـوب الحـوادت حسـب النـو 
التي يبدأ بها الحادت وينتهي، وبناء عليـه يـتم  النقطة

وانتهائهـــــــا  مركبـــــــةانـــــــزالق ) وصـــــــف الحـــــــادت مثـــــــل 
فتصــنف كــانقالب مركبــة وكــذل  الحــادت ( بــاالنقالب

عنـــــه إصـــــابات يصـــــنف  ويـــــنجمالـــــذي يبـــــدأ بتصـــــادم 
 .كحادت تصادم

A classification to classify accident by 

kind the starting and ending point of 

an accident according to which the 

accident is classified (e.g. vehicle 

slipping and over turning). For 

instance, an accident that starts with a 

collision and results in one or more 

casualties is classified as a collision 

accident. 

 المركزي ارحصاء مكتب
ي، الكتاب االحصائي ارسرائيل

8003السنوي   

Israel Central Bureau of 

Statistics, Statistical 

Year Book 2001 
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 بالعربية
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 Gender Terms 6333: رمز الموضوع  صطلحات المرةة والرجل      م

والرجل المرأة 11 ارساءة االقتصادية  1111400 
 للمسنين

Economic Abuse of the 

elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار 

قبـــل أحـــد أفـــراد ا ســـرة  مـــن( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي 

أخـذ أشـياء خاصـة بـه : البيت ويأخذ عدة أشكال منها
دون موافقتــــه، ( أمــــوال، ممتلكــــات، ومــــا شــــابه)مثــــال 

 .وتحطيم أشياء خاصة به

This is a type of abuse that elderly 

people (65 and over) are exposed to 

by a household member who may 

reside or do not reside with. It takes 

different forms including taking things 

belonging to the elderly such as 

(money, property, and the like) 

without the elderly person's consist; 

also, breaking things that belong to 

elderly people. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
1001الفلسطيني،   

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

2005 
 

والرجل المرأة 11 ارساءة الجسدية  1111404 
 للمسنين

Physical Abuse of the 

elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار 

ا ســـرة مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي 

إلحاق ا ذى والضرر : البيت ويأخذ عدة أشكال منها
الجسدي، لوي الذرا  أو الشـد بقـوة، حصـول أالم فـي 
المفاصـــــل أو رضـــــوض أو خـــــدوت وجـــــروت بســـــيطة 
ـــتهجم عليـــه، ارةمـــاء نتيجـــة الضـــرب علـــى  نتيجـــة ال

حــد العظــام الــرأس، الضــرب بحــزام أو عصــا وكســر أ
 .نتيجة االعتداء عليه

This is a type of abuse that elderly 

people (65 and over)  are exposed to 

by a household member whom may 

reside or do not reside with. It takes 

different forms including causing 

bodily harm, arm twisting or pulling, 

causing joints pain or bruises or 

scratches and little wounds caused by 

attacks, loss of consciousness 

resulting from head-beating, beating 

with a belt or stick and breaking a 

bone as a result of an attack. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
1001الفلسطيني،   

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

2005 
 

والرجل المرأة 11 ارساءة العاطفية  1111401 
 للمسنين

Emotional Abuse of 

the elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتعـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد ا ســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين معــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين معــه فــي 

الشـــعور بعــدم الثقـــة، :عـــدة أشــكال منهــاالبيــت ويأخــذ 
الشـــعور بأنـــه ال أحـــد يرةـــب بـــه فـــي البيـــت، الشـــعور 
بالخوف، قيام ا فراد الذين ال يعيشون في هذا البيـت  
بشــتمه أو إهانتــه أو تحقيــره، ارجبــار علــى البقــاء فــي 
الفـــــرات علـــــى انـــــه مـــــريض مـــــع انـــــه لـــــيس مـــــريض، 

ا، إشـعاره ارجبار على القيام بأشياء لم يكـن راةبـا بهـ
من قبل الغير بأنه ةير مرةوب به، عزله عن الناس 

 .ومنعه من االختالط

This is a type of abuse that elderly 

people (65 and over) are exposed to 

by a household member whom they 

reside or do not reside with. It takes 

different forms including making an 

elderly person feel unconfident, 

unwanted at home, and fearful. Also, 

being exposed to cursing or insulting 

or demeaning by individuals who do 

not live at the house [where elderly 

people live], forcing the elderly to stay 

in bed and pretend to be sick, being 

forced to do things the elderly person 

is not happy with, made them feel 

unwanted, isolating the elderly from 

people, and preventing the elderly 

from mixing with people. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
1001الفلسطيني،   

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

2005 
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والرجل المرأة 11 ارنتاج ا ولي  أنشطة 1111403 
(المنشآتلغير )  

Primary Production 

Activity (Non in 

Establishment) 

ارنتاجيـة التـي تـتم خـارج نطـاق  ا نشـطة تشملهي و 
 وا نشـطةالمنشـآت كالعمـل فـي الزراعـة لسـد الحاجـة 

ــــــدواجن وا ســــــما ،  ــــــة الحيوانــــــات وال المرتبطــــــة بتربي
البريـة مــن الغابــات  المنتجــاتوأنشـطة الصــيد، وجمـع 

والحفر وأعمال التحجير والنحت وجمع الماء، وشـراء 
وبيـــع الفـــائض النـــاتب عنهـــا، بارضـــافة إلـــى  البضـــائع

مـن ا نشــطة  ذلـ التنقـل لتأديـة هـذه ا نشـطة، وةيـر 
أنشــــطة ارنتــــاج ا ولــــي وقــــد يكــــون نــــاتب . المشــــابهة

ا ســـرة وقـــد يكـــون للبيـــع أو  حاجـــةلالســـتهال  ولســـد 
 .المقايضة

It includes productive activities such 

as agricultural activities to meet basic 

needs; animal husbandry (poultry, 

fish …etc); hunting; collecting wild 

plants from forests; wood and stone 

carving and sculpturing; water 

collection; purchase and sales of 

goods. It also includes moving from 

one place to another for purposes 

related to carrying out such activities. 

The output of primary production 

activities could be for consumption 

purposes and meeting the needs of 

the household. However, this product 

could be for sale or barter. 

التصنيف الدولي التجريبي  نشطة 
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 

والرجل المرأة 11 تصـــرفه أحـــد أفـــراد ا ســـرة ضـــد أي فـــرد أي تصـــرف ي Domestic violence العنف ا سري 1111401 
مــن أفرادهــا بهــدف إلحــاق ا لــم أو ا ذى النفســي أو 
ـــــــم  الجســـــــدي أو أي شـــــــكل آخـــــــر مـــــــن  أشـــــــكال ا ل

 .وارساءة

Any act or intended act of a 

household member against another 

member for the purpose of causing 

psychological or physical harm or 

any other types of pain and abuse 

 ا مم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 1001 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

والرجل المرأة 11 جسديال عنفال 1111401   Physical Violence باســــتخدام  يمــــارس  .الجســــد ضــــد موجــــه ســــلو  هــــو
وســـائل مختلفـــة مثـــل الـــدفع بقـــوة، رمـــي أشـــياء باتجـــاه 

الشــعر،  شـد باليـد، لكمـاتالشـخج يمكـن أن تـصذي، 
 ارمســـا  بقـــوة، الخنـــق، الحـــرق، ،الصـــفع ،لـــوي اليـــد

ـــــتهجم باســـــتخدام أدوات حـــــادة أو بـــــدون أدوات أو  ،ال
 القــــــوةعــــــن  لتعبيــــــرا الضــــــبط أو بهــــــدف ةيــــــر ذلــــــ 
أو ال يتـــــر   يتـــــر وقـــــد  ،اق ا ذىأو إلحـــــ الجســـــدية

 ا الم تسبب آثارهو  ،على الجسم آثارا  العنف الجسدي 
 فقـــدان إلـــىارنســـان للخطـــر أو  حيـــاةتعـــرض  وأيضـــا
 أو جروحــــا   أو كســــورا   تحــــدتبالجســــم أو  مــــا عضــــو
 عـنالجسـدي  العنـف تمييـز ويمكـن. مـا تشـوها  تسبب 
 ، إال أنالجسـمعلـى أثـرا  تتـر   التـي العالمـات طريـق

هنـا  الكثيــر مــن التهجمــات التــي ال تتــر  أثــار علــى 
الجسم بعد االعتداء ولكننا ما زلنا نعتبرها أشكاال  من 

 .ارساءة الجسدية

A behavior directed against the body. 

Physical violence is practiced through 

punching, hair-pulling, arm-twisting, 

pinching, slapping, kicking, 

strangling, scorching, pulling, 

dragging, killing, and beating. It is 

used to express physical power. The 

victim of physical violence is usually 

the weaker person. 

 ا مم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 1001 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 
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 الموضوع
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 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 11 الجنسي عنفال 1111402   Sexual Violence  أي تصــرف يهــدف إلــى االســتغالل الجنســي المباشــر
لحـــــاق ا ذى مـــــن قبـــــل الـــــزوج ـــــر المباشـــــر واا   .أو ةي

رفض : عن طريق مع الزوجة الجنسيالعنف  يمارس
الــــزوج أن يســــتعمل وســــائل منــــع الحمــــل أثنــــاء إقامــــة 

ــــــة، ــــــار  عالقــــــة زوجي ــــــوة الجســــــدية رجب اســــــتعمال الق
الزوجــة علـــى إقامـــة عالقـــة زوجيـــة واســـتعمال أشـــكال 
أخـــرى مـــن القـــوة  بهـــدف إجبـــار الزوجـــة علـــى إقامـــة 

ــــ ةيــــر راضــــية  ةأشــــكال مختلفــــة مــــن العالقــــة الزوجي
عنها، لجوء الزوج للتهديد بهـدف إجبـار الزوجـة علـى 

ال  ةممارســــــة أشــــــكال مختلفــــــة مــــــن العالقــــــة الزوجيــــــ
 .اترضى عنه

An act of using various aggressive 

Actions for the purpose of sexual 

abuse and causing harm. Sexual 

violence is done through sexual 

harassment, rape, husband's refusal to 

use contraceptives during sexual 

intercourse with his wife, using 

physical force to compel the wife to 

have sexual intercourse, threatening to 

use sharp tools and beating to force 

her to have sexual intercourse, and 

using violent and harmful means. The 

purpose of this type of violence is to 

abuse the victim and use force to 

control the victim who is usually the 

woman; it occurs because there aren't 

any strict rules taken against the 

perpetrators. 

 ا مم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 1001 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

والرجل المرأة 11 السياسي ضد العنف  1111403 
 ارنسان

Political Violence 

against human beings 
الـذي تتعـرض لـه ا سـرة  من أشـكال العنـف شكل هو

أو أحد أفرادها سواء كانت الزوجة أو الزوج، ا والد، 
ة مــــن قبــــل القــــوات /ة، الخــــال/ة، العــــم/البنــــات، الجــــد

ارسرائيلية أو قطعان المستوطنين ويأخذ أشـكال عـدة 
رب، ارهانـــــــــة، الشـــــــــتيمة، ارصـــــــــابة، الضـــــــــ: منهـــــــــا

االستشــــهاد، المداهمــــة واالعتقــــال لفتــــرة مــــن الــــزمن، 
المالحقـــة والمطــــاردة، الســــجن علــــى خلفيــــة سياســــية، 

 .وةير ذل  من الممارسات المشابهة

Is a type of violent action against a 

household or a household member 

whether the wife or the husband, boys, 

girls, grandfather, grandmother, uncle, 

or aunt,   used by the Israeli forces or 

settlers. It takes different forms 

including beating, insulting, cursing, 

wounding, killing, breaking into 

[places] and arresting for a period, 

pursuing and chasing, imprisoning for 

political reasons, and other similar 

practices. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
1001الفلسطيني،   

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

2005 
 

والرجل المرأة 11 العنف السياسي ضد  1111400 
 المجتمع

Political Violence 

Against the Society 
الــذي تتعــرض لــه  أشــكال العنــفمــن آخــر  شــكل هــو

ا سرة إال انه مفروض علـى المجتمـع عامـة مـن قبـل 
واحــــد فــــي اســــتمارة القــــوات ارســــرائيلية ويأخــــذ شــــكل 

يتمثل بفـرض منـع التجـول علـى  مسح العنف ا سري
 .المكان الذي تقيم به ا سرة

This is another type of violence a 

household may be exposed to; 

however, such violence is imposed on 

the society in general by Israeli forces. 

It takes one form in the domestic 

violence questionnaire represented in 

imposing curfews at the place where a 

household resides. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
1001 الفلسطيني،  

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

2005 
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والرجل المرأة 11 العنف السياسي ضد  1111401 
 الممتلكات واالقتصاد

Political Violence 

against property and 

economy 

ـــــل القـــــوات  ـــــف المتبـــــع مـــــن قب هـــــو أحـــــد أشـــــكال العن
ارسرائيلية نتب عنها إجراءات انعكست علـى اقتصـاد 

وتمثلـــت فـــي عــدة أمـــور منهـــا ا ســرة أو أحـــد أفرادهــا 
فقـــــدان الـــــزوج للعمـــــل، تضـــــرر الوضـــــع االقتصـــــادي 
للســـرة، هــــدم البيــــت أو جــــزء مــــن البيــــت، ومصــــادرة 

 .ا راضي أو جزء منها

This is a type of violence of the Israeli 

forces resulting in procedures 

affecting the economy of a household 

or a household member. Such 

violence is represented in a number of 

issues including husband's loss of job, 

damage of the economic situation of 

the household, complete or partial 

house demolition, and complete or 

partial land confiscation. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
1001الفلسطيني،   

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

2005 
 

والرجل المرأة 11  Psychological العنف النفسي 1111440 

Violence 
 ســــلو يتمثــــل ب وهــــومــــن أشــــكال العنــــف،  شــــكل هــــو

 لإلنســــــــان الســــــــيئة المعاملــــــــة أو أو كالمــــــــي نفســــــــي
الشــــتم باســــتخدام  ويمــــارس. بــــه واالزدراء واالســــتهتار

 ،الشــــخج الــــذي يمــــارس العنــــف وارهانــــة مــــن قبــــل
ــــــدى عليــــــه،  تحطــــــيم أشــــــياء تخــــــج الشــــــخج المعت

ـــــه  ـــــبالصـــــيات والصـــــرا  علي بأســـــماء وألقـــــاب  والتلقي
مـــن البيـــت،  الطـــرد ،أو أوصـــاف ةيـــر مريحـــة تحقيــر

 الــــدائم، والتهديــــد والترهيــــب، ،البيــــت داخــــل أوالحــــبس
 القلـــق إثـــارةالعنـــف النفســـي بهـــدف  يســـتخدم. واركـــراه

 والمـــــــس ،عليـــــــه ىالمعتـــــــدالشـــــــخج والخـــــــوف فـــــــي 
المعتـــدى مـــن قيمــة الشــخج  والحــطنفســيا  بــا خرين

شــعاره عليــه ضــعافو  ســلبي، بأنــه واا الجســدية  قدرتــه اا
ل خـــــــرين وتحطـــــــيم قـــــــدراتهم  وارســـــــاءة ،أو العقليـــــــة
بــــــالنفس وتقــــــدير  الثقــــــة وخلخلــــــة والذاتيــــــة،المعنويــــــة 

: يحـــدثها العنـــف النفســـي التـــي ا ثـــار مـــن .الـــذات
إيقــا   ،لذاتــه( المعتــدى عليــه) الشــخج نظــرةتحطــيم 
 ةالثقـــــــ زعزعـــــــةارســـــــاءة المعنويـــــــة،  النفســـــــي، ا ذى
، لذاتـــــه الشــــخجعلـــــى تقــــدير  نعكسيــــ ممــــا بالــــذات

ـــــــام، الوحـــــــدة  ـــــــق، حـــــــب االنتق ـــــــة، القل الخـــــــوف، الكآب
 .واالنزواء، العدائية، العدوانية وةير ذل  من ا ثار

It is a type of violence reflected in a 

psychological behavior or bad 

treatment, disdain, and despise of 

people. It is done through the use of 

cursing and insults by the person who 

practiced violence., breaking things 

that belong to the person, shouting and 

yelling at, name-calling, mocking 

using demeaning names, forcing to do 

specific acts, throwing out of the 

house, locking up in the house, 

terrorization, continuous threatening, 

and forcing. Psychological violence is 

used to cause anxiety fear, 

psychological damage, degrading, 

making one feel negative, weaken 

physical and mental capacities, 

harming other people and destroy 

capabilities, shaking self-confidence, 

undermining self-respect,. 

Psychological violence destroys self-

confidence, causes body harm, loss of 

self-confidence. 

 ارحصائية،ا مم المتحدة، اللجنة 
 1001 الدورة ا ربعون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 
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والرجل المرأة 11 ممارسة النشاط مكان 1115444   Place of Activity ـــــه ويقصـــــد ـــــذ ا نشـــــطة  ب ـــــه تنفي ـــــذي تـــــم في المكـــــان ال
 أنثى،المختلفة من قبل الفرد سواء كان ذكرا  أو 

It refers to the place in which any of 

the various types of activities are 

performed by the individual (male or 

female). 

التصنيف الدولي التجريبي  نشطة 
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 

والرجل المرأة 11 الفردية الملكية 1115441   Individual property الملكية الفردية، وهي أحد أنـوا  الحيـازة  بها المقصود
مـا يمتلكـه مـن  علـىالتي تتـيح للفـرد السـيطرة الكاملـة 

 .مال أو عقار أو مبان أو مشاريع اقتصادية

This term refers to individual 

ownership or possessions, which is 

one of the tenure types that enable the 

person to completely control what 

he/she owns in terms of money, real 

estate, buildings, or economic 

projects. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
4111الفلسطيني،   

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

1999 
 

والرجل المرأة 11  المنزلإدارة  نشاط 1115443 
والمحافظة عليه 
والتسوق الخاج 

 با سرة

Housekeeping and 

Household – Oriented 

Shopping Activities 

كــــالطبخ وعمــــل المشــــروبات،  ا نشــــطة تشــــملهــــي و 
عـــداد المائـــدة، والتنظيـــف والمحافظـــة علـــى  وتجهيــز واا

والعنايــــــة بــــــالمالبس والبياضــــــات كترتيبهــــــا  المســــــكن،
وا جهـزة  السـلعوالتسوق للسرة لجلـب  وةسلها وكيها

المنزليــــة والطعــــام ومصونــــة ا ســــرة، كمــــا تشــــمل إدارة 
الــــخ، ..ودفــــع الفــــواتير وارشــــرافالمنــــزل كــــالتخطيط 

وأنشــــطة تحســــين وصــــيانة المنــــزل، وتربيــــة حيوانــــات 
المنــزل كتربيــة القطــط والعصــافير وةيرهـــا،  فــيأليفــة 

وةيـر ذلـ   ا نشـطة،وتشمل أيضا  التنقل لتأديـة هـذه 
 .من ا نشطة المشابهة

This concept includes activities such 

as cocking and fetching drinks; meal 

preparation; cleaning and 

housekeeping; clothes cleaning and 

ironing, bed sheets; household 

shopping (of all household 

commodities, appliances, food and 

supplies). Housekeeping also includes 

house management, supervision and 

bills payment, house improvements 

and maintenance, breeding household 

pets (such as cats, birds, ..etc) It also 

includes moving from one to another 

for purposes related to carrying out 

such activities 

التصنيف الدولي التجريبي  نشطة 
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 
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والرجل المرأة 11 العناية  نشاط 1115441 
الشخصية 
على  والمحافظة
 الذات

Personal and Self Care 

Activity 
التــي يقــوم بهــا الفــرد ســواء كــان  ا عمــال تشــملهــي و 

بنفســه  والعنايــةذكــرا  أو أنثــى لتلبيــة حاجاتــه الطبيعيــة 
كــالنوم والنشــاطات المشــابهة مثــل البقــاء فــي الســـرير 

للنــــــوم واالســــــترخاء فــــــي  الفــــــراتمســــــتيقظا وتجهيــــــز 
وا كــــــل والشــــــرب، . الــــــخ…الســــــرير بســــــبب المــــــرض

كاالســـــتحمام وتغييـــــر المالبـــــس  الشخصـــــيةوالصـــــحة 
 الـخ،…الـدواءوتنظيف ا سنان وحالقـة الـذقن وتنـاول 

واالســـــترخاء وعـــــدم القيـــــام بشـــــيء، وتأديـــــة العبـــــادات 
ـــــأمالت الدينيـــــة  مثـــــل الصـــــالة والتســـــبيح  الفرديـــــةوالت

وقــراءة الكتــب الســماوية، إضــافة إلــى التنقــل المــرتبط 
 .ا نشطة، وةير ذل  من ا نشطة بهذه

This concept refers to the works 

carried out by the individual (male or 

female) to meet his biological and 

other personal and self care needs 

such as sleep and other related 

activities (such as staying awake in 

the bed); preparing and arranging the 

bed to sleep; relaxing in the bed 

because of sickness ….etc. Other 

similar activities involve having meals 

and drinks; personal health care 

(having a shower, dressing and 

undressing, teeth – brushing, beard 

shaving, taking medicine …etc); 

relaxing while doing nothing; praying 

and personal religious contemplation 

(praying, praising God, reading 

religious books); and movement from 

one place to another for purposes 

related to carrying out such activities. 

التصنيف الدولي التجريبي  نشطة 
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 

والرجل المرأة 11  العناية نشاط 1115441 
با طفال، والمرضى، 
وكبار السن والعاجزين 

 في نفس ا سرة

Child, Patient, and 

Elderly Care within the 

Household  

الجســـــدية با طفـــــال وأعضــــــاء  العنايــــــة تشـــــملهـــــي و 
ا ســـرة المرضـــى والعـــاجزين وكبـــار الســـن كتحمـــيمهم 

وتغـــــــذيتهم، كمـــــــا تشـــــــمل تعلـــــــيم وتـــــــدريب  وهنـــــــدمتهم
عطــائهم تعليمـــات ومــرافقتهم  ا مـــاكن  إلــىا طفــال واا

المختلفـــــة كالمدرســـــة والروضـــــة والمالعـــــب، ومرافقـــــة 
الشخصـــية كخـــدمات  الرعايـــةالبــالغين لتلقـــي خـــدمات 

الـــــخ، ومراقبـــــة …لجلســـــات العالجيـــــةقـــــج الشـــــعر وا
الــذين بحاجــة للعنايــة، كمــا تشــمل  والبــالغينا طفــال 

ا نشــطة  مـنالتنقـل لتأديـة هـذه ا نشـطة، وةيـر ذلـ  
 .المشابهة 

This concept applies to activities 

involving physical care of children 

and household members suffering 

from illness, disability and elderly 

(e.g. showering, dressing, feeding 

…etc). It also includes teaching, 

training and instructing children 

besides accompanying them to various 

places such as schools, kindergarten, 

and playgrounds. It also includes 

accompanying adults in having 

personal care services, such as 

haircutting and receiving medical 

treatment …etc. This concept also 

applies to watching children and 

adults in need of care; and movement 

from one place to another for purposes 

related to carrying out such activities. 

لتصنيف الدولي التجريبي  نشطة ا
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والرجل المرأة 11 خدمات المجتمع  نشاط 1115442 
 ا سرومساعدة 
 ا خرى

Society Services and 

Assisting Other 

Households  

بأعمال لخدمة المجتمع كارصالت  القيام تشملهي و 
فـي  كـالطبخوالبناء والمشاركة في ا نشطة الجماعيـة 

المناســــــبات العامــــــة، والعمــــــل التطــــــوعي مــــــن خــــــالل 
المجموعــــات  اجتماعــــاتالمنظمــــات، والمشــــاركة فــــي 

المحليــــــــــة وةيــــــــــر الرســــــــــمية كالقبائــــــــــل واالتحــــــــــادات 
ــــــة  واالنشــــــغالوالمنظمــــــات،  فــــــي المســــــصوليات المدني

 للسـركالتصويت والتعبئة، والمسـاعدة ةيـر الرسـمية 
كمســاعدة ا قــارب وا صــدقاء والجيــران، إضــافة إلــى 

وةيــــــر ذلــــــ  مــــــن  ا نشــــــطة،التنقــــــل المــــــرتبط بهــــــذه 
 .ا نشطة المشابهة

Such activities include social work 

services such as repairs, construction, 

and other collective work such as 

cooking in public occasions. The 

concept also refers to voluntary work 

through organizations; participation in 

local and unofficial groups meetings 

such as tribal meetings and 

unions/organizations meetings; 

participating in civil responsibilities 

such as voting and mobilization; 

unofficial assistance to relatives, 

friends, neighbors; and movement 

from one place to another for purposes 

related to carrying out such activities. 

التصنيف الدولي التجريبي  نشطة 
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 

والرجل المرأة 11 تتعلق  خدمات نشاط 1115443 
بالحصول على الدخل 
نتاج آخر للبضائع  واا

(لغير المنشآت)  

Income Generating 

Services and 

Reproduction of Goods 

(Non in establishment). 

رنتــاج البضــائع وتقــديم الخــدمات  أنشــطة تشــملهـي و 
 علـىالتي تتم خارج نطاق المنشآت بهـدف الحصـول 

الــــدخل، كأنشــــطة تجهيــــز وحفــــظ ا طعمــــة والحبــــوب 
 والمشـــــــروباتواللحـــــــوم، وتحضـــــــير وبيـــــــع ا طعمـــــــة 

والخبز، وعمل وبيـع المنسـوجات والمنتجـات الجلديـة، 
اكن، والبنـــاء وتوســـيع المســـ بـــذل ،والحـــرف المرتبطـــة 

والتجــارة ضــيقة النطــاق والبيـــع فــي الشــوار  وتنظيـــف 
وارعداد والتجهيز ووضع ا الت، وتصـليح  ا حذية،

الخـــدمات  تـــوفيروصـــيانة ا دوات وا الت، وأنشـــطة 
كخدمـــة المواصـــالت والكمبيـــوتر، ومجالســـة ا طفـــال 

والحالقــــــــــة، وعمــــــــــل  الشــــــــــعروالتجميــــــــــل وتصــــــــــفيف 
يـة هـذه ا نشـطة، مساجات، بارضافة إلى التنقل لتأد

 .ا نشطة المشابهة منوةير ذل  

This concept involves activities such 

as production of goods and services 

outside the scope of establishments for 

purposes related to income generation, 

such as processing and preservation of 

food, cereals, and meat. It also 

includes preparing and selling of food, 

drinks and bread; textile and leather 

production and sale and related 

occupations; dwelling building and 

expansion; small – scale trade; sales in 

the streets; shoe cleaning; production 

and installation of machines; repairs 

and maintenance of tools and 

equipment; transportation and 

computer services; baby-setting, 

beauty care, hairdressing, message 

…etc. It also includes moving from 

one place to another for purposes 

related to carrying out such activities; 

…etc. 

التصنيف الدولي التجريبي  نشطة 
  3992 ،مسح استخدام الوقت

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

والرجل المرأة 11 يشـــــير النـــــو  االجتمـــــاعي إلـــــى ا دوار والمســـــصوليات  Gender النو  االجتماعي 1111448 
والنساء والتي نشأت فـي عائالتنـا  يتوالها الرجالالتي 

ـــــــا ـــــــا وثقافاتن  يـــــــتم اكتســـــــاب هـــــــذه ا دوار. ومجتمعاتن
والتطلعــات بواســطة الــتعلم، وهــي عرضــة للتغيــر مــع 

أخــرى وداخــل  الوقـت كمــا أنهــا تختلــف مــن ثقافــة إلــى
وتعــــديل أنظمــــة التمــــايز االجتمــــاعي . الثقافــــة الواحــــدة

طبقـــــــــي والعرقـــــــــي واالنتمـــــــــاء ال كـــــــــالمركز السياســـــــــي
وارعاقــــــات الجســــــدية والعقليــــــة والســــــن وةيرهــــــا مــــــن 

لكـــــن مفهـــــوم النـــــو  . أدوار كـــــل جـــــنس العوامـــــل مـــــن
 االجتمــاعي يبقــى حيويــا  نــه، فــي حــال تطبيقــه علــى
التحليـل االجتمــاعي، فإنــه يكشـف ا ســلوب الــذي يــتم 

فـي ( سـيطرة الرجـال أو)بموجبه تأسيس تبعية النسـاء 
ن هـــــذه التبعيـــــة بحـــــد ذاتهـــــا وبالتـــــالي تكـــــو . المجتمـــــع

فهي ليست محتمة قضـاء  . ارلغاء عرضة للتغيير أو
 .وقدرا  وال مثبتة إلى ا بد

Gender refers to the roles and 

responsibilities of men and women 

that are created in our families, our 

societies and our cultures. Gender 

roles and expectations are learned. 

They can change over time and they 

vary within and between cultures. 

Systems of social differentiation such 

as political status, class, ethnicity, 

physical and mental disability, age 

and more, modify gender roles. The 

concept of gender is vital because, 

applied to social analysis, it reveals 

how women's subordination (or men's 

domination) is socially constructed. 

As such, the subordination can be 

changed or ended. It is not 

biologically predetermined nor is it 

fixed for ever. 

ر ردماج النو  ارطا–اليونسكو 
1003 -االجتماعي  

UNESCO Gender 

Mainstreaming 

Implementation 

Framework-2003 
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المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
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 Child Terms رمز الموضوع: 3331 مصطلحات الطفل

كــل إنســان لــم يتجــاوز الثامنـــة عشــرة مــن عمــره مــا لـــم  Child الطفل 1110400 الطفل 11
بموجـــب القـــانون المنطبـــق  ،يبلـــغ ســـن الرشـــد قبـــل ذلـــ 

 .عليه

Every human being below the age of 

eighteen years unless under the law 

applicable to the child, majority is 

attained earlier. 

اتفاقية حقوق الطفل، اليونسكو، 
4101 

UNESCO, Convention 

on the Rights of the 

Child, 1989 
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المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم
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 Governance and Democracy Terms رمز الموضوع: 3333 مصطلحات الحكم والديمقراطية

الحكم  25
 والديمقراطية

إلتـــــزام أصـــــحاب النشـــــاطات التجاريـــــة بالمســـــاهمة فـــــي  Social responsibility االجتماعية المسصولية 1151400
مـــــع مـــــوظفيهم  التنميـــــة المســـــتدامة مـــــن خـــــالل العمـــــل

وعـــائالتهم والمجتمـــع المحلـــي والمجتمـــع ككـــل لتحســـين 
مســـتوى معيشـــة النـــاس بأســـلوب يخـــدم التجـــارة ويخـــدم 

 .التنمية في آن واحد

Corporate social responsibility is the 

commitment of business to contribute 

to sustainable economic development, 

working with employees, their 

families, the local community and 

society at large to improve their 

quality of life, in ways that are both 

good for business and good for 

development.” 

البن  الدولي، فرج وخيارات 
أمام الحكومات لتعزيز 

المسصولية االجتماعية للشركات 
شواهد : في أوروبا ووسط آسيا

. من بلغاريا وكرواتيا ورومانيا
8002ورقة عمل، آذار   

World Bank, 

Opportunities and 

options for governments 

to promote corporate 

social responsibility in 

Europe and Central 

Asia: Evidence from 

Bulgaria, Croatia and 

Romania. Working 

Paper, March 2005 
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 Administrative Portion and Maps Terms 3.6 مصطلحات تقسيمات إدارية وخرائط ..3

 

الموضوع رمز  الموضوع 
 رمز

بالعربيةالمصطلح   اسم المصطلح باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية

 Maps Terms 0112: رمز الموضوع                                      مصطلحات الخرائط

الخرائط حوسبة 3040400 الخرائط 30  Computerizing Map الخـرائط مـن الشـكل الـورقي  أنـوا عبارة عن تحويل جميع  هي
علــى  إدخالهــاالكمبيــوتر ويــتم  علــى محوســبقمــي ر شــكل  إلــى

 صـورة واحــدة إلـىوهـي تحويـل الخريطـة  Raster إمـاشـكلين 
باسـتخدام الماسـح  إجراصهـاعـات صـغيرة ويـتم ب، وتتكون مـن مر 

ــــى أو Scannerالضــــوئي  ــــتم   vectorشــــكل  عل  أيضــــاوت
 وتحويـــل الصـــورة مـــن  Digitizerجهـــاز  واســـطةببطـــريقتين 
Raster  إلـــى vector   هنـــا  اكثـــر مـــن برنـــامب  أنحيـــت
 .العملية  يقوم بهذه

It is a process of converting all kind of Maps 

from paper form to digital form.  There are 

two ways to do so; the first one is to convert 

map into a raster which is an image consists 

of pixels produced by scanning, the second is 

a vector which is done either by using a 

Digitizer, or by using certain software such as 

AutoCAD. 

 +عدة مصادر
بتصرف الجهاز 
المركزي لالحصاء 

،الفلسطيني  
 8004 

Several sources 

+adpted from 

PCBS,2004 

المعلومات الجغرافية نظم 3040404 الخرائط 30  Geographic 

Information System 

(GIS) 

بـإدارة وتحليـل البيانـات ويعتمـد علـى مجمـع مـن هو نظام يقـوم 
ويمكـــن أن يكـــون هـــذا المجمـــع عبـــارة عـــن . البيانـــات الخاصـــة

خريطة يرتبط بها معلومات نوعية وصفية لمنـاطق تـم تخزينهـا 
علــى هيئــة خطــوط أو نقـــط أو مســاحات وذلــ  علــى ا ســـاس 
ارتجــاهي، أو أن يكــون المجمــع صــورة أو مرئيــة حيــت تكــون 

يـــــة وصـــــفية تـــــرتبط بشـــــبكة مربعـــــات وذلـــــ  علـــــى البيانـــــات كم
وتعرف أيضا  باسـم القاعـدة الجيوةرافيـة أو . ا ساس المساحي

أيضــــا  عمليــــة الترميــــز  فنظــــام المعلومــــات ذو الترميــــز وتعــــر 
 .الجغرافي باسم التمييز المكاني

A data handing and analysis system based on 

sets of data distributed spatially in two 

dimensions. The data sets may  be map 

oriented, when they comprise qualitative 

attributes of an area recorded as lines, points, 

and areas often in vector format, or image 

oriented, when the data are quantitative 

attributes referring to cells in a rectangular 

grid usually in raster tracts, and political and 

administrative districts Geocodes are also 

referred to as “location identifiers”. 

 +عدة مصادر
بتصرف الجهاز 
المركزي لالحصاء 

،الفلسطيني  
 8004 

Several sources 

+adpted from 

PCBS,2004 
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الموضوع رمز  رمز الموضوع 
 المصطلح

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

 اإلنجليزية

 Administrative Divisions Terms مصطلحات التقسيمات اإلدارية                                 رمز الموضوع:2103

إدارية تقسيمات 30 السكاني التجمع 3041400   Locality   مـن سـطح ا رض مأهولـة بالسـكان بشـكل ( مكان) مساحةهو
مـــن ( مكـــان) مســـاحةدائـــم ولهـــا ســـلطة إداريـــة رســـمية، أو أي 

ســطح ا رض مأهولــة بالســكان بشــكل دائــم ومنفصــلة جغرافيــا 
لهــــا  ولــــيسلهـــا ومعتــــرف بهــــا عرفيـــا   مجــــاورعـــن أي تجمــــع 

 .إدارية مستقلة سلطة

A permanently inhabited place, which has an 

independent municipal administration or a 

permanently inhabited, separated place not 

included within the formal boundaries of 

another locality and not have an independent 

administrative authority. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

إدارية تقسيمات 30  The Expansion and جدار الضم والتوسع 3041404 

Annexation Wall      

(in UN definition used 

“barrier”) 

هــــو عبــــارة عــــن سلســــلة معقــــدة مــــن جــــدران إســــمنتية، أســــال  
شائكة، أبراج مراقبة، خنـادق، طـرق التفافيـة وأسـيجة إلكترونيـة 
تســتخدم ريقــاف وضــبط حركـــة وتنقــل الفلســطينيين ومركبـــاتهم 

 في الضفة الغربية والقدس الشرقية

A complex series of concrete walls, 

electronic fences, observations towers, 

trenches, patrol roads, and razor wire used to 

block or control the movement of Palestinian 

pedestrians and vehicles in the West Bank 

and East Jerusalem. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 
،الفلسطيني  

8008 

PCBS,2002 

ادارية تقسيمات 30  South of the West جنوب الضفة الغربية 3041401 

Bank 
 .والخليل ،تشمل محافظتي بيت لحم

 
Bethlehem and Hebron governorates. 

 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

ادارية تقسيمات 30 يــتم فصــلها تمامــا عــن فلســطين  هــو جميــع التجمعــات التــي لــم Outside the Wall خارج الجدار 3041403 
التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أي تلــ  التجمعــات التــي 
ـــــم فصـــــلها عـــــن تجمعـــــات أخـــــرى  بقيـــــت خـــــارج الجـــــدار وان ت

 .مجاورة، أو صودرت أراضيها

Includes all the localities located outside the 

wall. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
،الفلسطيني  

8008 

PCBS,2002 

ادارية تقسيمات 30 ـــــاء الجـــــدار  Inside the Wall داخل الجدار 3041401  هـــــو جميـــــع التجمعـــــات التـــــي أصـــــبحت نتيجـــــة بن
محصورة بين الجدار من جهة وبـين الخـط ا خضـر مـن جهـة 

 .أخرى

Includes all the localities located between the 

green line and the wall. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
،الفلسطيني  
8008 

PCBS,2002 

ادارية تقسيمات 30  North of the West شمال الضفة الغربية 3041401 

Bank 
، وسـلفيت، تشـمل محافظـات جنـين، وطـولكرم، ونـابلس، وقلقيليـة

 .طوباسو 
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, and 

Tubas governorates. 

 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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الموضوع رمز  رمز الموضوع 
 المصطلح

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

 اإلنجليزية
ادارية تقسيمات 30 الــذي ضــمته إســـرائيل  القــدس تشــمل ذلــ  الجــزء مــن محافظـــة J1   Jerusalem J1القدس  3041402 

 وتضـــم .3911عنــوة بعيـــد احتاللهـــا للضـــفة الغربيـــة فـــي عـــام 
بيــت حنينــا، مخــيم شــعفاط، شــعفاط، )تجمعــات     J1منطقــة

الشــيخ جــرات، وادي ) وتشــمل "بيــت المقـدس"العيسـوية، القــدس 
ـــــــاب الســـــــاهرة، الصـــــــوانة، الطـــــــور، الشـــــــيات، راس  الجـــــــوز، ب

، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت (العامود
 (.كفرعقب، صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا

Includes that part of Jerusalem which was 

annexed forcefully by Israel following its 

occupation of the West Bank in 1967. This 

part includes the following localities: (Beit 

Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’ 

Isawiya, Jerusalem “Al-Quds”(Sheikh Jarrah, 

Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana, 

At-Tur, Ash-Shayyah, Ras Al-Amud), 

Silwan, Ath-Thuri, Jabal Al-Mukabbir, As-

Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, 

Sur Baher, and Um Tuba, Kufr A’qab). 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

ادارية تقسيمات 30 رافات، )تجمعات   J2منطقة  وتضم محافظة القدس،باقي  J2   Jerusalem J2القدس  3041403 
مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، 
جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير 

أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، خرائب  نباال، بيت إجزا، القبيبة، 
، قطنة، بيت سوري ، بيت اكسا، عناتا، البلدزما، بيت حنينا ح

عرب ، الزعيم، العيزرية، أبو ديس،  الكعابنة تجمع بدوي
 (.، الشيخ سعد، السواحرة الشرقية الجهالين

Includes the Remaining parts of Jerusalem 

governorate, namely: Rafat, Mikhmas, 

Qalandya Camp, the Bedouin Community-

Jaba’(Tajammu' Badawi), Qalandya, Beit 

Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, Al-

Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir 

Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Kharayib Um 

Al-Lahem, Biddu, An-Nabi Samwil, Hizma, 

Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit Surik, 

Beit Iksa, A’nata, Alka'abina (Tajammu' 

Badawi), Az Za'yyem, Al-Sawahira Al- 

Sharqiya, Ash-Sheikh Sa’d, Arab al Jahalin. 

Al-Eizariya, Abu Dis. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

ادارية تقسيمات 30  ،وشـــمال ةـــزة، وديـــر الـــبلح، وخـــانيونسةـــزة،  شـــمل محافظـــاتي Gaza Strip قطا  ةزة 3041400 
 .ورفح

North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan 

Yunis and Rafah governorates. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

إدارية تقسيمات 30 محافظـة  31وتشـمل ا راضـي الفلسـطينية  إداريـة، منطقةهي  Governorate المحافظة 3041401 
. 3991عـــام  نهايـــةحســـب التقســـيمات ارداريـــة المعتمـــدة فـــي 

 .وتضم كل محافظة عدة تجمعات

Governorates were defined according to the 

official administrative division of the 

Palestinian Territory for the end of 1997. 

There are (16) governorates, and each 

governorate consists of Number of localities. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

إدارية تقسيمات 30  إلـىالفلسطينية  ا راضي هي تقسيم اردارية التقسيمات حسب Region المنطقة 3041440 
وقطـــا  ةـــزة وتضـــم  الغربيـــةن همـــا الضـــفة جغـــرافيتيمنطقتـــين 

 2قطـــــــا  ةـــــــزة فيضـــــــم  أمـــــــامحافظـــــــة  33الضـــــــفة الغربيـــــــة 
 .محافظات

According to current administrative divisions, 

the Palestinian Territory were divided into 

two geographic regions (areas): The West 

Bank and Gaza Strip. The West Bank was 

divided into 11 Governorates while Gaza 

Strip was divided into 5 Governorates. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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الموضوع رمز  رمز الموضوع 
 المصطلح

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

 اإلنجليزية
إدارية تقسيمات 30 المنطقـــــة الجغرافيـــــة المحـــــددة علـــــى الخـــــرائط، والتـــــي تـــــم هـــــي  The enumeration area منطقة العد 3041441 

ــــى الطبيعــــة ، ويجــــب أن تكــــون حــــدودها واضــــحة تحديــــدها عل
شـــوار ، طـــرق، ممـــرات رجليـــه، أســـوار، منطقـــة )المعـــالم مثـــل 

ســــكاني  وقــــد تكـــون جــــزءا  مــــن تجمــــع( طبيعيـــة، حــــدود إداريــــة
تجمــع صــغير مهمــا ) كبيــر، وقــد تكــون قريــة صــغيرة بأكملهــا 

و ةــراض التعــداد تــم تقســيم (.  كـان عــدد الوحــدات الســكنية بـه
كـل تجمــع سـكاني إلــى عـدة منــاطق عـد، وتــم توقيـع حــدود كــل 

 :منطقة عد على الخرائط مع مراعاة ا تي
 .وحدة سكنية 410شمول منطقة العد على حوالي  .4
 –جبل  –ة بفواصل طبيعية طريق إحاطة كل منطق .1

 .فضاء لتسهيل التعرف الميداني

إعداد مناطق العد داخل كل تجمع سكني على حدة، مع  .3
مالحظة الحدود اردارية لها، بمعنى أنه لو كانت هنا  
تجمعات أو أجزاء من تجمعات يقل عدد الوحدات 

وحدة سكنية فتحدد كمنطقة عد  410السكنية فيها عن 
  .مستقلة

أعطيت مناطق عد كل تجمع أرقام متسلسلة مستقلة تبدأ  .1
 (.004)من رقم 

Is a specified geographical area  on maps, 

which have been identified on reality with  

clear borders   such as (streets, roads, 

Pedestrians lanes, walls, natural area, 

administrative boundaries) and it may be a 

part of  a large community , or a small whole  

village (small community regardless of  the 

number of housing units). For census 

purposes,  each community had been divided 

into several enumeration areas  and each 

enumeration area region was located  on the 

maps by taking the following into account: 

1. The Coverage of  enumeration area on 

about 150 housing units. 

2. Circling  each area by natural  

separations as of  - a mount -  vacant 

space to facilitate its identification. 

3. Bordering of  each enumeration areas 

within each residential community  as 

an independent area  by noting 

administrative borders, in the sense that 

if there are communities or parts of 

communities with fewer housing units 

for 150 housing units, they  are defined 

as  independent unit as an enumeration 

areas  

4. Providing  each enumeration area  with 

an  independent serial number starting  

with number (001) 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

ادارية تقسيمات 30  Middle of the West وسط الضفة الغربية 3041442 

Bank 
-Ramallah and Al-Bireh, Jericho and Al .والقدس، وا ةوار وأريحا ،رام اهلل والبيرة اتتشمل محافظ

Aghwar, and Jerusalem governorates 

 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

3991، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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6.4 Census and Central Registers Terms 4..  التعداد والسجالت المركزيةمصطلحات   

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 Administrative Records Terms 0153: رمز الموضوع مصطلحات السجالت المركزية

 السجالت 31
 المركزية

التسجيل المدني  3140400
 الكامل

 Complete Civil 

Register 
عندما تكون كـل واقعـة حيويـة حـدثت لكـل فـرد مـن السـكان فـي بلـد 

خــالل فتــرة زمنيــة محــددة قــد ســجلت فــي ( أو منطقــة معينــة)معــين 
نظـــام التســـجيل المـــدني، أي أن تكـــون لهـــا صـــحيفة تســـجيل لواقـــع 

فــــي  400وبــــذل  يكــــون النظـــام قــــد حقــــق التغطيـــة بنســــبة . حيويـــة
 ".خطأ التغطية" واي انحراف عن التغطية الكاملة يقيسه . المائة

When every vital event that has occurred 

to the members of the population of a 

particular country (or area), within a 

specified period, has been registered in the 

civil registration system, i.e., has a vital 

registration record. Thus the system has 

attained 100 per cent coverage. Any 

deviation from complete coverage is 

measured by “coverage error”. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، الحصاءات الحيويةا

 .8التنقيح 
8003 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 31
 المركزية

 تسجيل مصجل 3140404
 

Delayed 

registiration 
تسجيل واقعة حيوية بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في القوانين 

بمــا فــي ذلــ  فتــرة ســمات، اذا كــان )أو القواعــد او اللــوائح الســارية 
والتسجيل المتأخر هو تسجيل واقعة حيويـة بعـد (. منصوج عليها

انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة ولكــن خــالل فتــرة ســمات منصــوج 
أن فتــرة الســمات تعتبــر عــادة ســنة واحــدة بعــد وبــالنظر الــى . عليهــا

حــدوت الواقعــة الحيويــة فــان التســجيل المصجــل يعتبــر عــادة تســجيل 
 .  واقعة حيوية بعد سنة، او اكثر، من حدوت الواقعة الحيوية

The registration of a vital event after 

the prescribed period denoted in existing 

laws, rules or 

regulations (including any grace period, if 

one is specified). A 

late registration is the registration of a vital 

event after the 

prescribed time period but within a 

specified grace period. 

Since the grace period is usually 

considered to be one year 

following the vital event, delayed 

registration is usually considered 

the registration of a vital event one year or 

more after the vital event has occurred. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8003 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 31
 المركزية

 تسجيل مدني متأخر 3140402
 

 Late Civil Register  هــو تســجيل واقعــة حيويــة بعــد الفتــرة الزمنيــة المحــددة قانونــا ولكــن
وفتــرة الســمات تعتبــر عــادة ســنة واحــدة .  ةخــالل فتــرة ســمات محــدد

 .حدوت الواقعة الحيويةبعد 

A late civil registration is the registration 

of a vital event after the legally specified 

time period 

but within a specified grace period. The 

grace period is usually considered to be 

one year following the vital event. 

 

 

مباده : المتحدةاالمم 
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8003 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 السجالت 31
 المركزية

السكان  سجل 3140403  Population Register  منتقاة تتعلـق بكـل فـرد مـن هو آلية التسجيل المستمر لمعلومات
السكان المقيمين لبلد ما او منطقة ما معينة، وهو ما يجعل مـن 
الممكـــــــــن تحديـــــــــد معلومـــــــــات مســـــــــتكملة عـــــــــن عـــــــــدد الســـــــــكان 

 .وخصائصهم في اي وقت معين

A mechanism for the continuous recording 

of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a 

country or area, making it possible to 

determine up-to-date information about the 

size and characteristics of the population at 

selected points in time. 

 المتحدة ا مم
دليل نظم واساليب     

 االحصاءات الحيوية
 8التنقيح 

 8003 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Ststistics System 

Revision 2 

2001 

 السجالت 31
 المركزية

ملـــف لصـــفائح منفصـــلة أو دفتـــر أو ملـــف الكترونـــي أو أي ملـــف  Civil Register السجل المدني 3140401
رسمي اخر مخصج، وفقا الجراءات محددة، للتسجيل الدائم لكل 
نـــو  مــــن الواقعـــات الحيويــــة للبيانـــات المرتبطــــة بهـــا والتــــي تحــــدت 

 . لسكان منطقة محددة تحديدا دقيقا  

Loose-leaf file, ledger book, electronic file 

or any other official file set up for the 

permanent recording, in accordance with 

established procedures, of each type of 

vital 

event and its associated data occurring to 

the population of a 

well defined area (a county, district, 

municipality, parish etc.). 

مباده : حدةاالمم المت
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام االحصاءات 
 .8التنقيح ، الحيوية

8003 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 31
 المركزية

الحيويـــة، ومنهـــا أساســـا المتـــزامن لبيانـــات الوقـــائع  التجميـــعهـــو  Dual Records System العد الثنائي 3140401
المعرضــــون تحديــــدا لهــــذه الوقــــائع  الــــوالدات والوفيــــات والســــكان

ــــــان فــــــي ا حــــــوال ــــــع تكون ــــــة  باســــــتعمال طــــــريقتين للتجمي المثالي
عمليـة مسـتمرة لتسـجيل ( أ: مستقلتين أحدهما عن ا خـرى وهمـا

مسـح ( الحيوية قد تكون ةير نظـام التسـجيل المـدني، ب الوقائع
تجــــري فــــي المنطقــــة الجغرافيــــة  ر المعيشــــيةدوري بالعينــــة للســــ

وتتـيح المطابقـة بـين الوقـائع الـواردة فـي هـاتين العمليتـين   .ذاتها
 .الرقم ارجمالي المقدر للوقائع الحيوية زيادة دقة تقدير

The simultaneous collection of vital 

events, mainly births and deaths and the 

appropriate exposed - to  - the risk 

population, by two collecting methods 

which, ideally, are independent of each 

other (a) a continuous vital event recording 

procedure which may be other than the 

civil registration system; and (b) a periodic 

household sample survey conducted in the 

same geographical area. Matching of the 

events reported by the two procedures 

provides methods of improving the 

estimate of the total number of vital 

events. 

 المتحدة ا مم
دليل نظم واساليب 
 االحصاءات الحيوية

 8التنقيح 

8003 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Ststistics System 

Revision 2 

2001 

 السجالت 31
 المركزية

التسجيل المدني نظام 3140402  Civil Registration 

System 
هــو التســجيل المســتمر والــدائم وارلزامــي والعــام لحــدوت الوقــائع 
الحيوية وخصـائج تلـ  الوقـائع المتعلقـة بالسـكان حسـبما تـنج 

 .اللوائح وفقا لالشتراطات القانونية في كل بلدعليه المراسيم او 

Defined as the continuous, permanent, 

compulsory and universal recording of the 

occurrence and characteristics of vital 

events pertaining to the population as 

provided through decree or regulation in 

accordance with the legal requirements in 

each country. 

 المتحدة ا مم
مباده وتوصيات من 
اجل انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8001 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2003 

         



113 

 

 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 السجالت 31
 المركزية

ارحصائية  الوحدة 3140403
 في رخج ا بنية

Statistical Unit In 

Buildings Licenses 
المعتمــدة فـــي رخـــج ا بنيــة هـــي رخصـــة  ارحصـــائية الوحـــدةهــي 

لهـا، وتعتبـر الجهـات  المانحـةالبناء الصادرة مـن الجهـات الرسـمية 
يـتم  التـيالتي تصدر رخج ا بنية هي مصادر البيانـات الرسـمية 

 .ات المطلوبةالحصول منها على البيان

The license issued by any authorized 

authority. The issuing authorities are the 

reporting units for this administrative 

records statistics. 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني،

1000 

PCBS,2000 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

 Census Terms 5351: رمز الموضوع مصطلحات التعداد

هو العملية الكلية لجمـع ومعالجـة وتقيـيم وتحليـل ونشـر، وتـوفير  Population Census تعداد السكان 3145400 التعداد 35
البيانات ارحصـائية حسـب الخصـائج الديمغرافيـة واالقتصـادية 
واالجتماعيــة ذات العالقــة فــي وقــت محــدد، ولجميــع ا شــخاج 

 .الدولة أو داخل حدود واضحة لجزء منهاداخل 

The total process of collecting, compiling, 

evaluating, analysing and publishing or 

otherwise disseminating demographic, 

economic  and social data pertaining at a 

specific time, to all persons in a country or 

in a well delimited part of a country. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from  PCBS 

نسمة أو أكثر، وجميع  400000هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه  Urban الحضر 3115101 التعداد 35
مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميـع التجمعـات 

نسمة شريطة  10111 –  10000التي يبلغ عدد سكانها ما بين 
    :أن يتـوفر فيهــا أربعــة عناصــر مـن العناصــر التاليــة علــى ا قــل

اء عامـــة وشــبكة ميـــاه عامـــة ومكتــب بريـــد ومركـــز شــبكة كهربـــ) 
صــحي بــدوام كامــل لطبيــب طيلــة أيــام ا ســبو  ومدرســة ثانويــة 

 .(تمنح شهادة الثانوية العامة

Any locality whose population amounts to 

10,000 persons or more. This applies to all 

governorates/districts centers regardless of 

their size. Besides, it refers to all localities 

whose populations vary from 4,000 to 

9,999 persons provided they have, at least, 

four of the following elements: public 

electricity network, public water network, 

post office, health center with a full – time 

physician and a school offering a general 

secondary education certificate. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
3991 

National Committee, 

headed by the 

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

1996 

 

نسـمة، وكـل تجمـع  10000تجمع يقل عدد سـكانه عـن وهو كل  Rural الريف 3115102 التعداد 35
ــــغ عــــدد ســــكانه مــــا بــــين  نســــمة  دون أن   10111 -10000يبل

 .تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعاله

Any locality whose population is less than 

4,000 persons or whose population varies 

from 4,000 to 9,999 persons but lacking 

four of the aforementioned elements. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
3991 

National Committee, 

headed by the 

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

1996 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

النظري العد 3145403 التعداد 35  De-jure ا فــراد حسـب مكــان ارقامـة المعتـادة بغــض النظـر عــن  عـد هـو
 .الزمني ارسنادمكان التواجد في لحظة 

The enumeration of individuals according 

to their usual place of residence, regardless 

of their existence at the census reference 

date. 

مباده  -ا مم المتحدة
ات وتوصيات لتعداد
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 

الواقعي العد 3145404 التعداد 35  De-facto جميــع ا شــخاج المتواجــدين فعليــا فــي مكــان العــد فــي  عــد هــو
عن مكـامن ارقامـة المعتـادة  النظرلحظة ارسناد الزمني بغض 

لحظـة  فـيويكون ا ساس هو عد ا فراد حسـب مكـان تواجـدهم 
 .ارسناد الزمني

Based on the enumeration of individuals 

according to their existence in the area of 

enumeration at census reference date, 

regardless of their usual place of residence. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 

الفتـــــرة الزمنيــــــة بـــــين بــــــدء العمــــــل الميـــــداني، واســــــتكمال جميــــــع  Enumeration period فترة العد 3145405 التعداد 35
 .االستبيانات

It refers to the span of time in between the 

commencement of the fieldwork and the 

completion of all questionnaires. 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 
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 رمز
 الموضوع

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

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

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التعداد، وعادة ما تكون  Reference Date لحظة ارسناد الزمني 3145406 التعداد 35
منتصف ليلة معينة، بحيت تسند معظم نتائب التعداد إلى تل  

 .الليلة
 

This refers to the moment on which the 

census data are based. Normally, it refers 

to midnight of the day preceding the 

reference period. Thus, the findings of the 

census relate to that night 

مباده  -ا مم المتحدة
وتوصيات لتعدادات 
 -السكان والمساكن

 8تنقيح

2009 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 2 

2009 

+ 

Adpted from PCBS 

وهــو كافــة التجمعــات التــي يطلــق عليهــا اســم مخــيم، ويــدار مــن  Camp المخيم 3115107 التعداد 35
 .قبل وكالة الغوت الدولية

It refers to any locality referred to as a 

refugee camp and administered by the 

United Nations Refugees and Work 

Agency in the Near East (U.N.R.W.A.).  

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
3991 

National Committee, 

headed by the 

Palestinian Central 

Bureau of Statistics, 

1996 

 

         

         

 



 

 

 


