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Symbols and abbreviations  رموز ومختصرات  

Barrel b برميل  

Carbon Disclosure Project CDP الكشف عن الكربون مشروع 

Chlorofluorocarbons CFC مركبات الكلوروفلوروكربون  

Cubic metre m3 متر مكعب  

Day d يوم  

Not produced or not available … غير منتج أو غير متاح  

ESCWA: The Economic and Social Commission 
for Western Asia comprises Bahrain, Egypt, 
Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, 
Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, the 
Sudan, the Syrian Arab Republic, Tunisia, the 
United Arab Emirates and Yemen 

ESCWA   .اإلسكوا: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
الھاشمية، : المملكة األردنية ةعربي دولة 17تضم 

اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمھورية 
التونسية، الجمھورية العربية السورية، جمھورية 
السودان، جمھورية العراق، سلطنة ُعمان، دولة 

فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمھورية اللبنانية، 
ليبيا، جمھورية مصر العربية، المملكة المغربية، 

  لعربية السعودية، الجمھورية اليمنيةالمملكة ا

GCC: The Gulf Cooperation Council comprises 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates 

GCC اإلمارات العربية ضم مجلس التعاون الخليجي، وي
المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة 

  العربية السعودية 

Gigatonnes of carbon dioxide GtCO2 جيغاطن من ثاني أكسيد الكربون  

Gigawatt hour Gwh جيغاواط ساعة  

Greenhouse gas GHG غاز االحتباس الحراري  

Gross domestic product GDP  المحلي اإلجماليالناتج  

Hydrochlorofluorocarbons HCFC مركب الكلوروفلوروكربون المھلجن  

Imperial gallon IG جالون امبراطوري  

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC الھيئة الحكومية لتغير المناخ  

International Standard Industrial Classification 
of all Economic Activities 

ISIC  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة
  االقتصادية

Kilogramme kg  كيلوغرام كلغ  

Kilometre km  ملك   كيلومتر 

Kilowatt hour kWh
  ك.و.س.

  كيلوواط ساعة

Metric ton Mt طن متري  

Ministry of Development Planning and 
Statistics, Qatar 

MDPS التخطيط التنموي واإلحصاء، قطر وزارة  

Millennium Development Goals  MDGs األھداف اإلنمائّية لأللفّية  

Millimetre Mm مترميلي  

Million cubic metre Mcm مليون متر مكعب  

Negligible/Zero - صفرضئيل/  
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Symbols and abbreviations  رموز ومختصرات  

Number No. عدد  

Office of the Minister of State for 
Administrative Reform 

OMSAR مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  

Ozone depleting potential ODP القدرة على استنفاد األوزون  

Ozone depleting substance ODS مادة مستنفدة لألوزون  

Per cent % في المائة  

Person p الفرد 

Purchasing power parity PPP مماثل القوة الشرائية  

Square kilometre Km2/sq. 
KM 

كلم2/كلم 
 مربع

  كيلومتر مربع

Sustainable Development Goals SDGs أھداف التنمية المستدامة 

Thousand 000 ألف  

Tons of oil equivalent TOE طن مكافئ نفط  

United States dollar $/USD دوالر أمريكي  

Voluntary Guidelines VG  التوجيھية الطوعيةالمبادئ 

Water, sanitation and hygiene WASH المياه، والصرف الصحي، والنظافة  

World Development Indicators WDI مؤشرات التنمية العالمية  

Year Yr سنة  

    

Notes  مالحظات  

Averages are arithmetic averages unless 
otherwise mentioned, such as weighted by 
population or weighted by surface area 

المعدالت ھي حسابية مالم يذكر خالف ذلك  
  معدالت المرجحة بعدد السكان أو المساحةالك




