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 مقدمة
 واحد وهو األولوية االحصائية ذات املشاريع من م، 2020 املوّحد التسجيلي التعداد مشروع يعد  

 2020في عام  تنفيذها إلى مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية يسعى لتيالحصائية اا املشاريع من

 .عالية جودة ذات منسقة إحصاءات وتوفير دعم أجل من

املراكز و تم اعداد هذا الدليل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء 

 .الجهات الحكومية املعنيةفي الدولة باالضافة الى اإلحصائية املحلية 

يشمل  الذي، و  2020لتعداد السكان السجلي املوحد لسلة البيانات املحدثة  دليليقدم هذا ال

التعدادات السجلية التي تعتمد على بيانات السجالت اإلدارية، وستشكل هذه املوضوعات األساس 

 .2020لتعداد السجلي  لإلنتاج مخرجات مشتركة 

باإلشارة الى التوصيات الدولية، لذا سيقوم مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية بتنفيذ التعداد و 

على السجالت االدارية للجهات الحكومية املختلفة بالدولة. باالعتماد  2020لعام  السجلي املوحد

تقوم منهجية التعداد على جمع البيانات من السجالت االدارية لدى الجهات املعنية وانتاج  حيث

 املؤشرات والبيانات االحصائية بصفة انية. 

دارية ويعتمد هذا املشروع بشكل رئيس ي على وجود ربط الكتروني شامل لجميع السجالت اال 

تكامل البيانات في قواعد البيانات والسجالت ، بشرط اكتمال ترابط و بالدوائر الحكومية املختلفة

 االدارية بتلك الدوائر. 

وان التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط سيكون من خالل ضبط جودة البيانات من هذا، 

ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مصادرها ووضع األليات واالجراءات الالزمة لضمان سالمتها 

 على الوجه األكمل. 2020مستمر، يضمن تنفيذ تعداد 

املوضوعات األساسية املطلوبة من التعداد  2020وتصف سلة بيانات التعداد السكاني السجلي  

وتستند هذه املوضوعات )بما في ذلك التعريفات والتصنيفات( في سلة البيانات على "توصيات 

هذه املجموعة من التوصيات تم اعتماد ("، ولقد 3دة واملبادئ التوجيهية، التنقيح )األمم املتح

 واملبادئ التوجيهية العاملية.
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وجود كثير من التطابق بين التعاريف والتصانيف املستخدمة في كل من التعداد  على الرغم من

اد التقليدي املبني على الزيارة امليدانية لألسر واملساكن واملنشآت ومقابلة أفراد األسر وبين التعد

سجلية واملتوفرة في قواعد بيانات املؤسسات الحكومية الدارية اإل بيانات الالسجلي املبني على 

هذا غراضها اإلدارية اإلجرائية، إال أنه هناك بعض االختالفات التي يتوجب علينا توضيحها في أل 

 .دليلال

كل خمس  واسكاني كل عشر سنوات، التعداد إجراء البالقيام ضمن توصيات االمم املتحدة ان من 

بيانات أفضل. وبدأت األمم املتحدة بحث الدول على استخراج من اجل الحصول على سنوات 

نتائج شبيهة بنتائج التعداد التقليدي عن طريق استخدام السجالت اإلدارية منذ جولة التعداد 

فوجود رقم تعريفي فريد لكل فرد ولكل أسرة أمر بالغ في األهمية حيث أن عمليات الربط  2000

 يق توفر هذا الرابط. بين السجالت اإلدارية تتم عن طر 

 ومن الشروط األساسية إلجراء تعداد تسجيلي هي:

  وجود سجل مركزي للسكان في الدولة ذو جودة وتغطية عالية ويتم التحديث

 فيه بصورة مستمرة. )ما يعادل سجل الهوية في دولة اإلمارات(.

 .وجود ربط بين السجالت املختلفة للتغذية في حال تحديث البيانات 

 تكلفة لعمليات التعداد خفض ال 

  زيادة تواتر البيانات وعملية توفير نتائج التعداد )مثال توفير بيانات السكان

 بصورة سنوية(
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 :واملنشـآتمفهـوم التعداد العام للسكان واملباني واملساكن 

 

 التي اإلحصائية شاريعيعتبر التعداد العام للسكان واملباني واملساكن واملنشـآت من أهم وأكبر امل  

 سواء.اإلحصائية في الدول النامية واملتقدمة على حد واملراكز تتبناها األجهزة 

ويهدف التعداد إلى حصر دقيق وشامل للموارد البشرية، وتوفير بيانات تفصيلية عن خصائص 

  الديموغرافيةالسكان 
ً
واالجتماعية واالقتصادية وكذلك عن ظروفهم السكنية، لتكون عونا

 للباحثين 
ً
للمخططين وصانعي القرار في رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية املختلفة، وعونا

 العديدة.في دراساتهم 

 للمباني بأنواعها حسب استخدامها ومكوناتها من      
ً
 شامال

ً
 حصرا

ً
وحدات  كما يوفر التعداد أيضا

سكنية وغيرها ....الخ ، حيث تفي هذه البيانات باملتطلبات األساسية لإلسكان . ويوفر التعداد 

 للمنشـآت العاملة حسب املوقع الجغرافي والنشاط االقتصادي وعدد العاملين 
ً
 شامال

ً
كذلك حصرا

 عن الخصائص،فيها وغير ذلك من 
ً
 للعمليات اإلحصائية الجارية فضال

ً
مجاالت  لتكون إطارا

 األخرى.استخدامها 

ومما ال شك فيه أن القطاعات الرئيسية للتنمية، سواء أكانت في مجال اإلنتاج كالزراعة       

والصناعة وغيرها أم في مجال الخدمات كالتعليم والصحة واإلسكان وغيرها، في حاجة إلى العنصر 

تعتبر العمالة حجر الزاوية  ومن ثم الخدمات.البشري من أجل إنتاج هذه السلع وتقديم هذه 

كما يعتبر مجموع السكان أهم أهداف هذا اإلنتاج وهذه الخدمات.  اإلنتاج،واألساس في عملية 

فإن عنصر السكان واملتغيرات التي تصاحبه  املجتمع،فإذا أردنا تحقيق رفع مستويات املعيشة في 

ة عند التفكير في وضع استراتيجية يعتبر من العناصر األساسي املتعاقبة،خالل الفترات الزمنية 

تتمش ى مع برامج هذه  سكانية،وعليه يتوجب وضع سياسات  واالجتماعية،التنمية االقتصادية 

 املختلفة.التنمية خالل مراحلها 
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 أهمية التعداد 
الديموغرافية واالقتصــــــــــادية واالجتماعية عن تنبع أهمية التعداد بكونه يوفر قاعدة من البيانات 

إلجراء املقارنات واالســـقاطات للبيانات الديموغرافية الســـكان ووضـــعها بين ايدي ألـــحاو القرار و 

 واالقتصادية.وخصائص املجتمع االجتماعية 

يتميز التعداد الشامل دون سواه عن العمليات اإلحصائية األخرى في انه يوفر بيانات إحصائية 

غرافية واالجتماعية واالقتصادية على عن كافة السكان وخصائصهم الديمو  ةشمولية ومفصل

ويوفر التعداد  1. االمارةأدنى مستوى إداري او جغرافي، التي تمكن من تقييم الوضع السكاني في 

بيانات عن املعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة باألحوال 

واملساكن واألسر حسب التجمعات املعيشية، كما يوفر اإلطار الشامل والحديث للمباني 

كذلك يوفر مؤشرات إحصائية عديدة تخدم أهداف الخطة والتقسيمات اإلدارية املختلفة.  

 .2021االستراتيجية إلمارة عجمان 

 

 السجلي األهداف الرئيسية للتعداد
يهدف التعداد بشــكل رئيســ ي الى انشــاء ســجل مركزي لبيانات الســكان واملســاكن واملنشــات 

ودة عالية و تغطية أشــــــــــمل و متصــــــــــل بنتام للتحديث املســــــــــتمر لتلك البيانات بشــــــــــكل اني ، ذو ج

وفوري و يمكن من خالل هذا الهدف االســـــــــــــتغناء يهائيا من تنفيذ التعدادات امليدانية مســـــــــــــتقبال، 

 والحصول على جميع بيانات التعداد في أي وقت و بجودة عالية . 

  

                                                            
 2017كتاب التدريب لتعداد عجمان  1
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حسب توصيات األمم املتحدة من النص الخاص بإجراء التعداد السجلي 

 (3التنقيح )
 

، رغم 2000ظهر مفهوم إخراج نتائج شبيهة بنتائج التعداد على أساس السجاالت، في جولة تعداد "

أن هذه الفكرة نوقشت وجربت بدرجات مختلفة منذ السبعينات من القرن املاض ي، ونجحت عدة 

. والفلسفة وراء 1990التعداد لجولة تعدادات بلدان في استخدام هذا النهج من أجل إنتاج بيانات 

هذا املفهوم هي االستفادة من املصادر اإلدارية القائمة، وهي على وجه التحديد مختلف السجالت 

على رأسها ما يلي: األسر املعيشية واملساكن واألفراد. وفي عملية التكرار التالية يتم الربط بين هذه 

ملعلومات الخاصة باألعمال والضرائب والتعليم والعمالة البيانات على املستوى الفردي وا

والسجالت األخرى ذات الصلة. ومن الناحية النترية يمكن ربط هذه السجالت على أساس اسم 

الشخص، ولذلك فإن وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد ولكل أسرة ومسكن هو أمر بالغ في األهمية 

 .2السجالت بطريقة فعالة ويعتمد عليها ألنه يتيح الربط بين املعلومات من مختلف

عالية  ومن الشروط األساسية لهذا النهج أن يكون للبلد سجل مركزي للسكان ذو نوعية (1-65) 

وتغطية جيدة ومتصل بنتام للتحديث املستمر. وفي حالة السجالت املحلية يجب أن تكون 

ئم وجيد بين مختلف ُنتم السجالت املحلية مستوفاة بشكل دائم وأن يكون هناك اتصال دا

التسجيل. ومن الضروري تنسيق املفاهيم والتعاريف في عملية ربط السجالت كما أن إقامة 

الروابط سيكون أمرا صعبا في حالة عدم وجود أرقام تعريف موحدة وشاملة على مستوى جميع 

أن يعتمد البلد الروابط النتم. ويجب إجراء تقييم للنوعية. وإذا لم تتوافر تلك الشروط فيجب 

 على تعداد السكان باعتباره املصدر الرئيس ي لبيانات خط األساس إلحصاءات السكان.

ر ف( وأهم مزايا النهج القائم على السجالت هو خفض التكلفة لعملية التعداد وزيادة توا1-66)  

البيانات. ومع ذلك فإن إنشاء سجالت إدارية وإداراتها ينطوي على نفقات أعلى مما يمكن أن يبرره 

إجراء التعداد. ولذلك فإن املكاسب من حيث كفاءة اإلدارة هي التي يجب أن تبرر إنشاء تلك 

لتعداد السجالت، وليس اإلحصاءات وحدها. كما أن استخدام البيانات اإلدارية كمصادر لبيانات ا

ينطوي على أوجه قصور يجب أن تؤخذ في االعتبار. ومن تلك العيوو أن األوصاف القائمة على 

                                                            
 3التنقيح توصيات األمم المتحدة  2
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ثم  .السجالت تعتمد كليا على محتوى املعلومات التي يمكن إنتاجها على أساس السجالت املتاحة

 لعمل صر استعمال السجالت قانونيا على األغراض املحددة لها وال تتيحها تإن بعض البلدان تق
 

إحصاءات. وهذا يفرض بعض القيود فيما يتعلق بالخصائص التي يمكن وصفها، كما أيها قد تؤدي 

إلى عدم إمكانية املقارنة الدولية. وعندما يتغير بند معين في السجل فقد ال تسجل املعلومات 

ال يعكس  الجديدة أو التحديثات مباشرة. وأحيانا ال تسجل إطالقا. وفي هذه الحاالت فان السجل

 ."البيانات بدقة

 

مبـادئ وتوصيـات لتعدادات السـكان واملسـاكن التنقيح الثالث 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/BG-Censuses.pdf 

 

  

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/BG-Censuses.pdf
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 2020سلة بيانات التعداد السجلي 
اعتماد بيانات السكان خالل لحتة أو وقت اإلسناد الزمني للتعداد والذي يحص ي كل شخص يتم 

وكل مجموعة من أماكن السكن في نفس النقطة/اللحتة الزمنية املحددة بوضوح، ويتحقق ذلك 

. وتسمى هذه اللحتة و " لحتة "من خالل تحديد اليوم املحدد إلجراء التعداد "يوم التعداد

 و "وقت اإلسناد الزمني للتعداد" أو "ليلة اإلسناد اإلسناد الزمن
ً
عرف أيضا

ُ
ي للتعداد "، كما ت

ر ديسمب 8وقد تم اعتماد تاريخ  الزمني" أو "الليلة املرجعية للتعداد" أو "اليوم املرجعي للتعداد".

ا في ليكون اليوم املرجعي للتعداد أسوة باأليام املرجعية للتعدادات التي تم تنفيذها سابق 2020

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 

التي تتطلب توفيرها لجميع  البياناتأقسام رئيسية حسب  3إلى 3تم تقسيم سلة التعداد السجلي 

السكان وبيانات لخصائص املواطنين وبيانات لخصائص غير املواطنين بطريقة الجمع املباشر أو 

 الجمع والترتيب من املصادر والسجالت اإلدارية في املؤسسات الحكومية:

 

 ملواطنين(القسـم األول: بيانات مشتركة لجميع السكان من السجالت االدارية )املواطنين وغير ا

 

 خصائص الفرد .1

   رقم بطاقة الهوية 1.1

  النوع 1.2

 الجنسية 1.3

 تاريخ امليالد  1.4

 الحالة االجتماعية .2

 الحالة االجتماعية 2.1

 خصائص محل اإلقامة .3

 )عنوان إقامة الفرد التفصيلي(  العنوان 3.1

 اإلمارة 3.2

 خصائص التعليم .4

 اسم املؤسسة التعليمية 4.1

 نوع املؤسسة التعليمية  4.2

                                                            
 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء 3
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 املستوى التعليمي )االلتحاق بالتعليم( 4.3

 مكان الدراسة )اإلمارة( 4.4

 التعليمية الحالية املرحلة  4.5

 التحصيل العلمي 4.6

 التخصص العلمي  4.7

 خصائص القوى العاملة .5

 الحالة العملية 5.1

 املهنة الرئيسية 5.2

 خصائص املنشآت .6

 العمل )االمارة(مكان  6.1

 النشاط االقتصادي للمنشأة 6.2

 القطاع املؤسس ي للمنشأة  6.3

 رقم رخصة املنشاة  6.4

 اسم املنشأة/املؤسسة 6.5

 خصائص املبنى واملساكن .7

 رقم املبنى 7.1

 نوع املبنى 7.2

 استخدام املبنى 7.3

 عنوان السكن 7.4

 دد الطوابقع 7.5

 للوحدة السكنيةرقم عداد الكهرباء  7.6

 نوع الوحدة 7.7

 استخدام الوحدة 7.8

 عدد الغرف وعدد غرف النوم 7.9

 نوع الحيازة 7.10

تشمل الخصائص أعاله مجموعة من البيانات التعريفية )املعّرفات( وتكفل املعّرفات مثل رقم 

الهوية إمكانية ربط جميع املعلومات ببعضها البعض. وباإلضافة إلى ذلك توجد معّرفات أخرى مثل 

 لضمان إحصاء جميع 
ً
 هاما

ً
خصائص العنوان الذي يقطن في الوحدة السكنية والذي ُيعد بندا

 .تعداد السكان شكل عام تتسم هذه املعرفات بالسرية وال تنشر ضمن مخرجاتوبسكان. ال
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 القسـم الثاني: بيانات املواطنين فقط )اإلماراتيين(

 

 خصائص األسرة املواطنة .8

 تاريخ الزواج 8.1

 تاريخ الطالق 8.2

 رقم خالصة القيد 8.3

 رقم البلدة من خالصة القيد 8.4

 خالصة القيد رقم األسرة من 8.5

 عالقة الفرد برو األسرة من خالصة القيد 8.6

 خصائص اإلعاقة .9

 وجود إعاقة 9.1

 نوع اإلعاقة 9.2

 سبب اإلعاقة 9.3

 

 القسم الثالث: بيانات غير املواطنين )الغير اإلماراتيين(

 

 خصائص الفرد للربط االلكترونية  .10

 الرقم املوحد للكفيل 10.1

 )اسم الجهة(اسم الكفيل  10.2

 رقم ملف اإلقامة 10.3

 الرقم املوحد لإلقامة 10.4

 تاريخ اصدار اإلقامة 10.5

 تاريخ انتهاء اإلقامة 10.6
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املواضيع الرئيسية الخاصة بالتعداد السجلي 

2020

  
الديموغرافية والجغرافية  الخصائص حسب 2020من اجل اجراء وتنفيذ التعداد السجلي 

والتعليمية واالقتصادية إضافة إلى الخصائص املعيشية سيتم تحديث قائمة بيانات التعداد 

إضافة  التنمية،موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط  السكاني كأساس

 إجراءاجل من سكانية إلى البيانات واملؤشرات اإلحصائية لقياس التغيرات في الخصائص ال

 .املقارنات املحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية املستقبلية

االمارة تقسيم املواضيع الخاصة بالتعداد إلى مواضيع خاصة بحصر األفراد املقيمين في  تملذا 

 وأماكن سكنهم وإقامتهم كالتالي: 

 

 خصائص حالة الفرد

 

يوم االسناد في يوم محدد امارة عجمان جمع معلومات جميع األفراد املقيمين بصفة معتادة في 

"اليوم املرجعي". يتم فيها تحديد األفراد املقيمون بصفة معتادة خالل الفترة املرجعية ملدة ستة 

يوم(( أو أكثر، أو ينوون اإلقامة ملدة ستة أشهر مقبلة على  180)مدة اإلقامة = أشهر على األقل )

األقل، بصورة متصلة أو منفصلة، حيث سيتم عرض اإلحصاءات الخاصة بالتعداد على أساس 

املقيمين بصفة معتادة. ويتم اعتبار أي شخص يحمل جنسية دولة االمارات مقيم بصفة معتادة 

 ي الفترة املحددة أعاله )ستة أشهر(. حتى وان كان غير متواجد في الدولة ف

 

 

 خصائص محل اإلقامة

 

يتم توفير محل إقامة األفراد بأصغر تمثيل ممكن )عنوان الوحدة السكنية أو اإلحداثيات(. في 

حالة عدم توفر بيان دقيق أو حديث عن مكان اإلقامة يتم تحديد اإلمارة التي يقطن فيها الفرد 

 ومن ثم توزيعهم احصائيا.

من أكثر مواضيع التعداد أهمية، فنجاح التعداد يتحدد بإمكانية توفير محل االقامة تبر يع

 الخصائص الديموغرافية والتعليمية واملهنية والسكنية وتوزيعها حسب املناطق.
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 خصائص الفرد

 

الديموغرافية والصحية مثل النوع والعمر والجنسية والحالة االجتماعية إضافة تمثل الخصائص 

 . )بالنسبة للمواطنين( كان يعاني من أي صعوبات تعيق نشاطه في الحياةإذا 

 

 

 خصائص األسرة

 

تحديد نوع األسر املوجودة سواء كانت مواطنة، غير مواطنة أم جماعية وحجمها وصلتهم برو 

األسرة ومؤشر التزاحم األسري. وسيتم اعتبار مسمى األسرة الطبيعية التي تتوفر بياناتها في 

ت اإلدارية، أما مسمى األسرة املعيشية فيعنى بالتعداد امليداني، والذي يصف حالة األسرة السجال 

 الحالية واألفراد الذين يعيشون معها في نفس املسكن والعالقة برو األسرة.

 

 

 خصائص التعليم

 

 د.تحديد الحالة التعليمية إضافة إلى إحصاءات امللتحقين بالدراسة في الفترة املرجعية للتعدا

 

 

 خصائص القوى العاملة

 

بقوة العمل وتحديد غير النشطين اقتصاديا في الفترة املرجعية من التعداد،  الفردتحديد ارتباط 

إضافة إلى خصائص االشتغال كاملهنة والنشاط االقتصادي والقطاع املؤسس ي الذي يعمل فيه 

 الفرد إضافة إلى امارة العمل حسب ما هو مسجل في السجالت اإلدارية. 

 

 خصائص املباني واملساكن

 

نوع املسكن واملبنى واستخدام  حسبملعيشية التي يعيش فيها األفراد واألسر تحديد التروف ا

 الوحدات السكنية والتزاحم األسري وعدد الغرف.
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 2020سلة البيانات للتعداد السجلي ل التعاريف واملصطلحات

 أقسام رئيسية: 3تم تقسيم سلة بيانات التعداد السجلي إلى كما ذكرنا سابقا 

 

 القسـم األول:

 بيانات مشتركة لجميع األفراد من السجالت االدارية )املواطنين وغير املواطنين( 

وتشمل خصائص جميع السكان )األفراد( مع الخصائص املشتركة والتي ستشكل القاعدة 

 الرئيسية لألفراد والحالة االجتماعية، ومحل اإلقامة، والتعليم، وخصائص العمل واملسكن.

 

 القسـم الثاني: 

 ت املواطنين فقط )اإلماراتيين(بيانا

وتشمل خصائص لبيانات املواطنين فقط والتي ستضاف على الخصائص املشتركة لربط البيانات 

 حول مؤشرات األسرة املواطنة وحاالت اإلعاقة.

 

 القسم الثالث: 

 بيانات غير املواطنين )الغير اإلماراتيين(

تشمل خصائص غير املواطنين املقيمين بصفة معتادة في الدولة في الفترة املرجعية أو اليوم 

 املرجعي للتعداد السجلي.  وذلك لتفرع البيانات في عدة جهات وربطهم بالبيانات املشتركة. 
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 واطنين(: بيانات مشتركة لجميع األفراد من السجالت االدارية )املواطنين وغير امل 4القسـم األول 

 خصائص الفرد .1

 رقم بطاقة الهوية 1.1

التعريف / 

 الوصف

 هو رقم الهوية املبين في بطاقة الهوية الخاصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة

إلى أربعة أقسام، القسم األول مكون من الرقم ومقسم خانة  15واملكون من 

القسم الثاني مكون " والذي يمثل رمز دولة اإلمارات العربية املتحدة، 784"

ة واملوثقة في امللفات 
ّ
من أربعة أرقام تعود إلى سنة ميالد الفرد املسجل

القسم الخامس مكون من رقم أرقام و  7القسم الثالث مكون من  الثبوتية،

واحد، "كما يمكن استخدام رقم مشفر يمثل رقم الهوية في جميع السجالت 

 ة للهوية والجنسية. اإلدارية ويتم إصداره من الهيئة االتحادي

الشمول 

 )اإلطار(
 جميع السكان

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
جمع بياناته في التعداد

ُ
 يجب توفير هذه املعلومة عن كل فرد ت

 قضايا القياس

رقم الهوية هو املرجع الرئيس للتعرف على بيانات الفرد ويعتبر أساس 

املختلفة، وهو يعتبر الرقم الفريد املستخدم الربط بين السجالت اإلدارية 

 للربط بين السجالت اإلدارية بصورة رئيسية داخل الدولة

إجراءات 

 املعالجة
 توفر رقم الهوية أساس ي إلجراء التعداد والربط

 النوع 1.2

التعريف / 

 الوصف

 الذكور واإلناث على أساس االختالفات البيولوجية إلى ذكر وأنثى.املقصود هو 

الشمول 

 )اإلطار(

 جميع السكان

 ذكر .1 التصنيفات

 أنثى .2

                                                            
 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء 4
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املتطلبات 

 املحددة

جمع بياناته في التعداد. وفي حال 
ُ
يجب توفير هذه املعلومة عن كل فرد ت

فقدان هذه املعلومات ُيفضل أن يتم الطلب من الجهات مقارنة الخصائص 

 األخرى لتحديد النوع.

هي وزارة الصحة ووقاية املجتمع والهيئة االتحادية املصدر الرئيس ي للبيان  قضايا القياس

 للهوية والجنسية ووزارة الداخلية

إجراءات 

 املعالجة

قد توجد اختالفات في الرموز والكلمات املستخدمة لتعبئة حقل النوع، 

حيث يستخدم كل تسجيل إداري الرموز أو الكلمات الخاصة به للداللة على 

  الحالة على سبيل املثال

 ,F, Female) اإلناث: قد تتوفر الرموز والكلمات التالية للداللة على اإلناث

Girls, 0) 

 ,M, Male) :الذكور: قد تتوفر الرموز والكلمات التالية للداللة على الذكور 

Boys, 1) 

 01كإجراءات متابعة، يتم توحيد املسميات إلى ذكر وأنثى بحيث يكون الرمز 

 لألنثى، 02للذكر، والرمز 

 الجنسية 1.3

التعريف / 

 الوصف

، وتربطه بها رابطة قانونية خاصة 
ُ
هي الدولة التي ُيعد الفرد فيها مواطنا

 اكتسبها بامليالد أو التجنس أو الزواج أو أية آلية أخرى، وهي الجنسية التي تم

تسجيلها للفرد في بطاقة الهوية لدولـة يعتبر هو أحد مواطنيهــا، وتربطه بها 

قانونية خاصة اكتسبها بامليالد أو التجنس أو الزواج أو أية آلية أخرى رابطة 

 في القيود الفعالة لدولة اإلمارات العربية املتحد
ً
 ة.وتم تسجيل الفرد بها حاليا

الشمول 

 )اإلطار(

 جميع السكان

قائمة رموز الدول استخدام نتام الترميز املقدم في معيار الدول أو  التصنيفات

قائمة رموز الدول األمم املتحدة، معيار الدول أو اإلحصائي ) لالستخدام

 لالستخدام اإلحصائي(

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm 

املتطلبات 

 املحددة

وُيمكن استخدام  .أعالهاستخدام نتام الترميز والتصنيف املوحد املذكور 

 في تصنيف األفراد كمواطنين أو غير مواطنين في الدولة. 
ً
هذا املوضوع أيضا

وسيستخدم التقسيم إلى مواطنين/غير مواطنين كطريقة معيارية للتفصيل 

 والتقسيم في العديد من املوضوعات األخرى. 

 عدان موضوعين مختلفين.الجنسية ليس بالضرورة هو بلد امليالد فإيهما يُ  قضايا القياس

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
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إجراءات 

 املعالجة

توجد اختالفات في التصنيف املستخدم لتعبئة حقل الجنسية، حيث 

يستخدم كل تسجيل إداري الرموز أو الكلمات الخاصة به للداللة على 

 دولة اإلمارات: قد تتوفر الرموز والكلمات التالية الجنسية على سبيل املثال

، امارات، اماراتي، 784، 101) ت العربية املتحدةللداللة على دولة اإلمارا

 ،  ..(UAEدولة االمارات، 

 تاريخ امليالد )يوم ، شهر ، سنه( 1.4

التعريف / 

 الوصف

لتي تاريخ امليالد املسجل باليوم والشهر والسنة امليالدية التي ولد فيها الفرد وا

 تم تسجيلها للفرد.

الشمول 

 )اإلطار(

 جميع السكان

وحتى تاريخ  1900يناير  1التاريخ امليالدي باليوم والشهر والسنة منذ تاريخ  التصنيفات

 اإلسناد الزمني

املتطلبات 

 املحددة

يتم استالم التاريخ بصورة متفرقة اليوم في خانة والشهر في خانة والسنة في 

 dd-mm-yyyyخانة أخرى وإن تعثر يتم استالم التاريخ بصيغة 

 يتم الربط بين ليلة االسناد الزمني وتاريخ امليالد ملعرفة عمر الفرد بالسنوات قضايا القياس

 امليالدية

إجراءات 

 املعالجة

 إذا كان التاريخ هجري يتم تحويله إلى تاريخ ميالدي
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 الحالة االجتماعية .2

 الحالة االجتماعية 2.1

التعريف / 

 الوصف

تشير "الحالة الزواجية" إلى الوضع الشخص ي لكل فرد فيما يتصل بقوانين 

 (15الزواج أو عاداته في الدولة، وهي الحالة املدنية للفرد البالغ من العمر )

سنة فأكثر في اليوم املرجعي للتعداد السجلي كما هو موثق في السجالت 

  اإلدارية.

 رسنة فأكث 15جميع السكان  الشمول )اإلطار(

 "أعزو "لم يتزوج أبدا .1 التصنيفات

 متزوج .2

 مطلق .3

 أرمل .4

املتطلبات 

 املحددة

 ماألفراد املتزوجون ولكن عوائلهم في دولة أخرى يجب تسجيلهم على أيه

متزوجون، ويجب عدم تصنيفهم على أساس أيهم عزاو لم يسبق لهم 

.
ً
 الزواج أبدا

الزواج وتاريخ الطالق لألفراد الذين تم تسجيل عقود الربط مع تاريخ  قضايا القياس

 الزواج والطالق الخاصة بهم داخل الدولة

مقارنة الحالة االجتماعية مع العمر ومع بيانات السجالت األخرى وتحديد  إجراءات املعالجة

 التصنيفات املستخدمة في السجالت اإلدارية
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 خصائص محل اإلقامة .3

 العنوان 3.1

التعريف / 

 الوصف

يشمل اسم املنطقة/الحي/الضاحية/رقم واسم الشارع/رقم 

املسكن/اإلحداثيات وهو املكان املسجل والذي يعيش فيه الفرد بصفة 

معتادة إن توفرت في السجالت اإلدارية أو املكان املسجل قانونيا أنه مكان 

األسرة في حال إقامة الفرد كما هو في السجالت اإلدارية أو مكان تسجيل رو 

يمكث الفرد مع رو األسرة والعنوان يحتوي على خصائص تفصيلية مثل 

 حسب 
ً
املنطقة، الحي، اسم أو رقم الشارع، رقم املسكن. عنوان الفرد كامال

ما هو مسجل في السجل على أنه عنوان سكنه )اإلمارة، املدينة، املنطقة، 

ي الغالب يكون عبارة عن املبنى، الحي، رقم الشارع، رقم املسكن، إلخ(، ف

 نص. او عن طريق رقم )عنواني، مكاني، سينيار(

 جميع السكان  الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة

املكان أو املوقع الجغرافي )العنوان( حسب السجالت اإلدارية الذي يقيم 

 فيها الفرد في يوم اإلسناد الزمني للتعداد.

 الربط مع خصائص الفرد قضايا القياس

إجراءات 

 املعالجة

التحدي الحقيقي هو تحديد إمارة أو عنوان إقامة الفرد بالرغم من 

استخدام البيانات املتاحة في السجالت اإلدارية )تعليم، كهرباء، ضمان 

صحي، توثيق عقود اإليجار( إال أن تلك البيانات ال تغطي كافة األفراد سواء 

يعمل في نفس املدينة أم يسكن في إمارة ويعمل في إمارة كان الفرد يسكن أو 

أخرى. االستعانة بالبيانات السجلية املتوفرة لدى التعليم، البلديات وهيئة 

الكهرباء واملياه ودوائر األراض ي واعتماد وضع اإلحداثيات بناء على سجالت 

 برنامج سنيار أو عمل حصر شامل ميدانيا للعناوين متزامن مع التعداد

السجلي على أن يتضمن الحصر امليداني استيفاء رقم الهوية لرو األسرة 

 ليتم ربط بيانات العمل امليداني بالبيانات السجلية

 اإلمارة 3.2

التعريف / 

 الوصف

يتم هنا تحديد اإلمارة التي يقيم فيها الفرد بصفة معتادة حسب ما هو 

الضرورة إمارة مسجل في السجالت اإلدارية بصورة قانونية، وليس ب

 التسجيل لإلقامة.

 جميع السكان الشمول )اإلطار(
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 التصنيفات

في بعض اإلمارات حسب التصنيف  يتم تصنيف اإلمارة الى مناطق

 املعتمد كالتالي:

 أبوظبي )أبوظبي، العين، الغربية( .1

 دبي .2

 الشارقة )الشارقة، الوسطى، الشرقية( .3

 عجمان )عجمان، مصفوت، املنامة( .4

 أم القيوين .5

 رأس الخيمة .6

 الفجيرة )الفجيرة، دبا الفجيرة( .7

املتطلبات 

 املحددة

قد يختلف مكان اإلقامة بصفة معتادة بين السجالت اإلدارية في حال لم 

يكن هناك ربط فيما بينها )مثال عدم وجود ربط بين الهيئة االتحادية 

ليتم للهوية والجنسية وبين هيئة املياه والكهرباء ويجب مراجعة البيانات 

 تحديد البيان األكثر صلة بالفرد وحداثة.

تشتمل املعلومات الخاصة بجميع العناوين عن البيانات الجغرافية ذات 

الصلة املخصصة للتصنيفات في سؤال عنوان الفرد ومنها يتم تحديد 

 اإلمارة التي يقيم بها الفرد. يتم تحديد مكان إقامة أفراد األسرة مع مكان

ذا لم يثبت ان لديهم مكان إقامة مختلف حسب إقامة رو األسرة إ

 السجالت اإلدارية.

 قضايا القياس

تحديد من هو "املقيم إقامة معتادة في الدولة" و "تحديد موقع اإلقامة 

 املعتادة داخل الدولة"

يجب تخصيص محل إقامة معتادة واحد لكل فرد، ولذا فمن الضروري 

لديهم أكثر من محل إقامة في  وضع قواعد ملعالجة حاالت األفراد الذين

 السجالت اإلدارية واستخدام طرق التحليل اإلحصائي الحديثة في ذلك.

إجراءات 

 املعالجة

يتم توفير العنوان من خالل هيئات املياه والكهرباء أوال في حالة ارتباط 

الشخص أو رو األسرة بوحدة سكنية معينة يتم املقارنة بين السجالت 

 العنوان ويعتبر البيان األحدث هو األكثر دقة وفي حال لم املختلفة في بيان

تتوفر إمارة اإلقامة بصفة معتادة يتم البحث عن طرق بديلة للوصول 

 لعنوان األفراد مثل طلب تحديث العنوان الفعلي في العد الذاتي.
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 خصائص التعليم .4

 إسم املؤسسة التعليمية  4.1

التعريف / 

 الوصف

التعليمية املقيد فيها الفرد إذا كان مسجال في الدراسة في اسم املؤسسة 

 ما تكون هذه املؤسسة داخل دولة 
ً
اليوم املرجعي للتعداد السجلي، وغالبا

 اإلمارات العربية املتحدة.

 جميع السكان الشمول )اإلطار(

 حسب اإلمارة التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة

جالت اإلدارية وأسماء املؤسسات قد يختلف محل اإلقامة الطبيعي في الس

التعليمية ستساهم في ربط أفراد األسرة من حيث مكان العمل واإلقامة 

 باإلضافة إلى مؤشرات التعليم

 تحديد إمارة الدراسة ومقارنتها مع محل اإلقامة بصفة معتادة قضايا القياس

 الطبيعيالربط بين السجالت للتدقيق على محل االقامة  إجراءات املعالجة

 نوع املؤسسة التعليمية  4.2

التعريف / 

 الوصف

تبعية املؤسسة التعليمية للقطاع الحكومي أو الخاص سواء وزارة التربية 

والتعليم أو أحد الهيئات التعليمية الحكومية املحلية داخل الدولة أم أحد 

 القطاعات األخرى 

 سنوات فأكثر( 3الدراسة )األفراد امللتحقين حاليا في  الشمول )اإلطار(

 حكومي .1 التصنيفات

 خاص .2

املتطلبات 

 املحددة

 يجب على الفرد أن يكون مسجل في الجهة الحكومية والخاصة  

سنوات فأكثر  3يتم استيفاء البيان لجميع األفراد البالغين من العمر  قضايا القياس

بعد أو وملتحقين حاليا بالدراسة، وبعض األفراد ملتحقين بالدراسة عن 

باالنتساو في برامج مسجلة في دول أخرى ولكنهم مبتعثون من الدولة 

 للدراسة، فيتم جمع بياناتهم

التأكد من أن امللتحقين واملسجلين في املؤسسات التعليمية منتتمين في  إجراءات املعالجة

 الحضور الدراس ي
  



 

24 
 

 املستوى التعليمي )االلتحاق بالتعليم( 4.3

التعريف / 

 الوصف

االلتحاق والتسجيل بمؤسسة تعليمية معترف بها أو برنامج تعليمي 

 
ً
معترف به في اليوم املرجعي للتعداد السجلي، سواًء كان حكوميا أو خاصا

من أجل الدراسة املنتتمة بأي مستوى من مستويات التعليم سواء داخل 

 الدولة أو خارجها.

 السكان من عمر ثالث سنوات فأكثر الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

1.  
ً
 ملتحق حاليا

2.  
ً
 ملتحق سابقا

3.  
ً
 لم يلتحق أبدا

 

املتطلبات 

 املحددة
 توفير بيانات الحالة التعليمية لجميع السكان

 قضايا القياس

يتم اعتبار االلتحاق الحالي بالتعليم بوجود قيد له في السجالت اإلدارية 

تعليم بغض النتر عن نوع التعليم الذي يتلقاه الفرد )حكومي، خاص، 

 عن بعد، من املنازل، إلى آخره(

 إجراءات املعالجة

 
ً
جميع السكان املسجلين في أي مؤسسة داخل الدولة يعتبر ملتحق حاليا

 
ً
 وجميع املبتعثين خارج الدولة هم ملتحقون حاليا

وأي فرد مسجل في أي جهة على أن الحالة التعليمية ابتدائي أو أعلى يعتبر 

 تم تصنيفه على أنه "ملتحق سابقا"وملتحق حاليا بالدراسة ي

 مكان الدراسة )اإلمارة( 4.4

التعريف / 

 الوصف

 اإلمارة التي تتواجد بها املؤسسة التعليمية، وإذا كان للمؤسسة التعليمية

 أكثر من فرع يتم تحديد اإلمارة التي بها الفرع املسجل فيه الفرد للدراسة

.فقط في حال كان الفرد  الشمول )اإلطار(
ً
 ملتحق حاليا

 التصنيفات

 أبوظبي )أبوظبي، العين، الغربية( .1

 دبي .2

 الشارقة )الشارقة، الوسطى، الشرقية( .3

 عجمان )عجمان، مصفوت، املنامة( .4

 أم القيوين .5
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 رأس الخيمة .6

 الفجيرة )الفجيرة، دبا الفجيرة( .7

 خارج الدولة .8

املتطلبات 

 املحددة

تحديد اإلمارة التي بها إذا كانت للمؤسسة التعليمية أكثر من فرع يتم 

 الفرع املسجل فيه الفرد للدراسة

 قضايا القياس
يتم اعتبار الدارسين في جامعات خارج الدولة بطريقة االنتساو أو 

 الدراسة عن بعد ملتحقين بالتعليم خارج الدولة

 فحص االتساق في مكان السكن والدراسة واملرحلة التعليمية إجراءات املعالجة
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 املرحلة التعليمية الحالية 4.5

التعريف / 

 الوصف

املرحلة التعليمية الحالية املسجل فيها الفرد في اليوم املرجعي للتعداد 

السجلي، وتبدأ من )حضانة، رياض أطفال، صفوف املرحلة االبتدائية 

واإلعدادية )حلقة أولى وثانية( والثانوية( في هذه املراحل يتم تحديد 

تحق به الفرد، إضافة إلى مراحل التعليم ما بعد الصف الدراس ي املل

الثانوي )دبلوم، جامعي، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه( حسب 

 التصنيف املوحد للتعليم

 امللتحقون حاليا بالدراسة سنوات فأكثر 3السكان  الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

 حضانة .1

 رياض األطفال .2

 صفوف املرحلة االبتدائية )حلقة أولى( .3

 الصف األول 

 الصف الثاني

 الصف الثالث

 الصف الرابع

 الصف الخامس

 صفوف املرحلة اإلعدادية )حلقة ثانية( .4

 الصف السادس

 الصف السابع

 الصف الثامن

 الصف التاسع

 صفوف املرحلة الثانوية .5

 الصف العاشر

 الصف الحادي عشر

 الصف الثاني عشر

 التعليم ما بعد الثانوي  .6

 دبلوم .7

 تعليم جامعي .8
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 عاليدبلوم  .9

 ماجستير .10

 دكتوراه .11

املتطلبات 

 املحددة

 بناًء على املرحلة 
ً
يتم استكمال متغير التحصيل العلمي للملتحقين حاليا

 التعليمية الحالية

 قضايا القياس

يتم فيها قياس االلتحاق الحالي لألفراد في املجتمع مع ربطه بالعمر 

الدراسية الستخراج مؤشرات االلتحاق وصافي االلتحاق حسب املرحلة 

 حسب العمر، ويجب جمعه لجميع األفراد امللتحقين حاليا بالدراسة

 إجراءات املعالجة

 لتغير تركيبة التعليم بمرور الزمن فمن الضروري تسوية األوضاع 
ً
نترا

التعليمية لألفراد الذين تعلموا في وقت اختلف فيه نتام التعليم عن 

 تسوية األوضاع ومن .النتام الحالي املطبق وقت التعداد
ً
الضروري أيضا

التعليمية لألفراد الذين تلقوا تعليمهم في دول أخرى. وقد تحتاج الدول 

 للتصنيف الدولي املوحد 
ً
 لتحديد نتام التعليم الحالي والسابق وفقا

ً
أيضا

 ( لتتمكن من إنتاج بيانات قابلة للمقارنة.ISCED 2013للتعليم )

 التحصيل التعليمي 4.6

 التعريف /

 الوصف

سنوات  10عمر البالغ من ال-أعلى وآخر مستوى تعليمي رسمي أتمه الفرد 

 بشهادة الحصول على مؤهل  بنجاح، وعادة-فأكثر 
ً
ما يكون مصدقا

 للتصنيف الدولي املوحد للتعليم 
ُ
معترف به، ويكون التصنيف وفقا

(ISCED 2013 للمراحل التعليمية الرئيسية، أو آخر مرحلة تعليمية )

 تحق سابقا أتمها الفرد وحصل على شهادة بإتمامهاللمل

 سنوات فأكثر امللتحقين حاليا والذين سبق لهم االلتحاق 10السكان  الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

(: التعليم قبل االبتدائي 0لتصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 )مرحلة الطفولة املبكرة(

(: التعليم االبتدائي1املستوى )التصنيف الدولي املوحد للتعليم،   

 (: املرحلة األولى من التعليم2التصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 الثانوي )الحلقة املتوسطة(

 (: املرحلة العليا من التعليم3التصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 الثانوي 
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فوق الثانوي  (: التعليم4التصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 ودون الجامعي

(: الدورة القصيرة للتعليم 5التصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 الجامعي

(: درجة البكالوريوس وما 6التصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 يعادلها

(: درجة املاجستير وما 7التصنيف الدولي املوحد للتعليم، املستوى )

 يعادلها

(: درجة الدكتوراه وما 8الدولي املوحد للتعليم، املستوى )التصنيف 

 يعادلها

املتطلبات 

 املحددة

يجب التأكد من دقة البيان بالحصول على اخر مستوى تعليمي أيهاه 

بنجاح الفرد وحصل على شهادة دراسية بذلك سواء داخل الدولة ام 

 خارجها.

 سنوات فأكثر 10عمر جميع أفراد املجتمع البالغين من ال قضايا القياس

 إجراءات املعالجة

 لتغير تركيبة التعليم بمرور الزمن فمن الضروري تسوية األوضاع 
ً
ونترا

التعليمية لألفراد الذين تعلموا في وقت اختلف فيه نتام التعليم عن 

 .النتام الحالي املطبق وقت التعداد

 تسوية األوضاع التعليمية لألفراد الذين
ً
تلقوا  ومن الضروري أيضا

 لتحديد نتام التعليم 
ً
تعليمهم في دول أخرى. وقد تحتاج الدول أيضا

 للتصنيف الدولي املوحد للتعليم )
ً
( ISCED 2011الحالي والسابق وفقا

 لتتمكن من إنتاج بيانات قابلة للمقارنة

 

 التخصص العلمي 4.7

التعريف / 

 الوصف

وامللتحق حاليا وهو التصنيف الخاص بالتخصص العلمي للخريج 

ي وما للمرحلة التعليمية التي أيهاها الفرد من املرحلة الثانية للتعليم الثانو 

 للتصنيف الدولي املوحد 
ً
فوق، حسب تصنيف منتمة اليونيسيف. وفقا

 (ISCED 2013للتعليم )

 للسكان الحاصلين على شهادة الثانوية أو أكثر الشمول )اإلطار(
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 للتصنيف  التصنيفات
ً
 (ISCED 2013الدولي املوحد للتعليم )وفقا

املتطلبات 

 املحددة

ال يشترط ارتباط املهنة بالتخصص العلمي، يتم جمع التخصص العلمي 

 بأكبر تفصيل ممكن

 جميع األفراد الذين أتموا املرحلة الثانوية أو ما يعادلها أو أكثر قضايا القياس

 إجراءات املعالجة

سنة  15يجب أن يكون عمر الفرد تدقيق التخصص مع العمر، بحيث 

فأكثر وقد أتمم املرجلة الثانوية بنجاح. في بعض الحاالت يمكن مقارنة 

 التخصص العلمي مع املهنة

 

 خصائص القوى العاملة .5

 الحالة العملية 5.1

التعريف / 

 الوصف

شير الحالة العملية إلى نوع العمل الذي يحتى به الفرد املشتغل في 
ُ
ت

املعايير األساسية املستخدمة لتحديد مجموعات التصنيف تتمثل .وظيفته

في قوة ارتباط الشخص والوظيفة، ونوع السلطة التي تتوافر للشخص، أو 

 سوف تتوفر له، فيما يتعلق باملؤسسة أو بغيره من العاملين.

سنة فأكثر إلى )مشتغلين  15تصنيف جميع األفراد البالغين من العمر 

لعاملة(. بالنسبة لخارج القوى العاملة يمكن ومتعطلين وخارج القوى ا

سنة  65تقسيمها إلى )طالب، متقاعد )مواطن، من دول مجلس التعاون(، 

 فأكثر وال يعمل، ربة منزل "زوجة"، أخرى(

الشمول 

 )اإلطار(
 سنة فأكثر 15السكان 

 التصنيفات

 مشتغل .1

 متعطل .2

 خارج القوى العاملة .3

 طالب 3.1

 مواطني مجلس التعاون(متقاعد )مواطن، من  3.2

 متفرغة لألعمال املنزلية 3.3

 غير قادر على العمل 3.4

 سنة فأكثر وال يعمل 65 3.5
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املتطلبات 

 املحددة

يتم تحديد الحالة العملية للفرد بالترتيب حيث يتم تحديد فيما إذا كان 

مشتغال أم ال. لكن من الصعب تحديد فيما إذا كان غير املواطن متعطال من 

السجالت اإلدارية أم ال، حيث ال يوجد سجل إداري يجمع البيان لغير 

املواطنين ولكن يمكن تحديد فيما إذا كان غير املواطن مشتغال، طالبا، ربة 

 منزل.

 قضايا القياس

يجب تصنيف جميع األفراد في أي من هذه الفئات الثالث )املشتغلين 

من املمكن تصنيف خارج القوة واملتعطلين واألفراد خارج القوة العاملة(. و 

العاملة إلى طالب، ربة منزل، متقاعد )مواطن، من مواطني دول مجلس 

التعاون( وغير مبين، وسيتم تحديد ذلك حسب ما هو مسجل في السجالت 

اإلدارية كما انه من األسئلة املهمة الواجب ادراجها في العد الذاتي )عن 

 طريق االتصال الحكومي(

إجراءات 

 لجةاملعا

 :بالنسبة للمواطنين

 في السجالت اإلدارية على أنه 
ً
يتم أوال تحديد إذا كان الفرد مشتغال )مسجال

 مشتغل(

 في السجالت اإلدارية 
ً
 يتم تحديد إذا كان الفرد متعطال أم ال )مسجال

ً
ثانيا

 للمتعطلين "توطين"(

 يتم تحديد إذا كان الفرد متقاعد أم ال
ً
 ثالثا

 للنساء إذا 
ً
كانت زوجة يتم تحديد أيها "خارج القوى العاملة: متفرغة رابعا

 "لألعمال املنزلية

 يتم تحديد إذا كان الفرد 
ً
فأكثر وال يعمل يتم تحديد أنه "خارج القوى  65خامسا

 "فأكثر وال يعمل 65العاملة: 

 إذا كان الفرد لديه إعاقة يتم تحديد أنه "خارج القوى العاملة: غير قادر
ً
 سادسا

 "عملعلى ال

 يتم تحديد الحالة "غير مبين" إذا لم تتوافق مع أٍي مما سبق
ً
 سابعا

 :بالنسبة لغير املواطنين

 )مسجال في السجالت اإلدارية على أنه مشتغل
ً
: تحديد إذا كان الفرد مشتغال

ً
 (أوال

 "خارج القوى العاملة:
ً
: يتم تحديد إذا كان الفرد ملتحقا بالدراسة حاليا

ً
 ثانيا

 "طالب

: يتم تحديد إذا كانت األنثى "زوجة" والكفيل زوجها "خارج القوى العاملة:ثالث
ً
 ا

 "متفرغة لألعمال املنزلية

: يتم تحديد إذا كان الفرد 
ً
 فأكثر وال يعمل يتم تحديد أنه "خارج القوى  65رابعا

 "فأكثر وال يعمل 65العاملة: 
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: إذا كان الفرد لديه إعاقة يتم تحديد أنه "خارج ال
ً
ر قوى العاملة: غير قادخامسا

 "على العمل

: في حال لم يستوفي غير املواطن الشروط أعاله وكان عمره من 
ً
فأكثر  15سادسا

 سنة يعتبر "متعطل"

 املهنة الرئيسية  5.2

التعريف / 

 الوصف

نوع العمل الذي يؤديه الفرد املشتغل في وظيفته الرئيسية في اليوم املرجعي 

 السجالت اإلداريةحسب ما هو مسجل في 

الشمول 

 )اإلطار(

 15السكان املشتغلون واملتعطلون الذين سبق لهم العمل والبالغين من العمر 

 سنة فأكثر

 التصنيفات
 (ISCO 2008)وفقا للتصنيف الدولي املوّحد للمهن 

ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08http://www. 

املتطلبات 

 املحددة

يتعين تحديد ترميز معين للمهن والترميز االحصائي املتبع حاليا في الدولة هو 

 (ISCO 2008التصنيف الدولي املوّحد للمهن )

 قضايا القياس

باملشتغلين  بالنسبة لألفراد املشتغلين، يجب الحرص على جمع البيانات املتعلقة

وخصائصهم املختلفة مثل املهنة وجهة العمل ونشاطها االقتصادي، باإلضافة إلى 

 مكان العمل والقطاع املؤسس ي الذي تتبعه جهة العمل.

أما بالنسبة لألفراد املتعطلين، فبالنسبة للمسجلين الجدد ال يكون لهم مهنة أو 

عطلين الذين سبق لهم نشاط حيث أيهم لم يسبق لهم العمل، أما في حال املت

العمل وتركوا عملهم السابق وأعادوا التسجيل في الجهات املختصة، فيمكن 

إدراج هذه البيانات في الجهات التي يسجل بها األفراد الباحثين عن عمل املهنة، 

 جهة العمل، النشاط االقتصادي للجهة، القطاع املؤسس ي، سبب ترك العمل،

إجراءات 

 املعالجة

توصف املهنة بدقة في السجالت اإلدارية يتعين التواصل مع الجهات في حال لم 

 لتوصيف املهنة بصورة أدق وأكثر تفصيال

 

 خصائص املباني واملساكن .6

 مكان العمل )االمارة( 6.1

التعريف / 

 الوصف

حال  اإلمارة التي يوجد فيها مقر املنشأة التي يعمل بها الفرد، ويراعى أنه في

منشأة لها فروع مختلفة أن يتم تحديد اإلمارة التي  كان يعمل الفرد في

يتواجد فيها الفرع الذي يعمل فيه الفرد معتم أيامه خالل الفترة 

 املرجعية حسب التسجيل ان توفرت في السجالت اإلدارية

 سنة فأكثر 15السكان املشتغلون  الشمول )اإلطار(

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08
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 التصنيفات

 أبوظبي )أبوظبي، العين، الغربية( .1

 دبي .2

 شارقة )الشارقة، الوسطى، الشرقية(ال .3

 عجمان )عجمان، مصفوت، املنامة( .4

 أم القيوين .5

 رأس الخيمة .6

 الفجيرة )الفجيرة، دبا الفجيرة( .7

املتطلبات 

 املحددة

في حال كان للشركة أفرع يجب ان التأكد من تضمين املوظفين الذين 

 يعملون في كل فرع حسب مكان تواجد هذا الفرع

 قضايا القياس
ن توفير عدد سكان اإلمارة أو املنطقة في الليل وفي النهار والربط بين أماك

 العمل وأماكن السكن

 إجراءات املعالجة

التأكد من دقة البيان في حال كان للمنشأة أكثر من فرع بحيث يتم ربط 

املشتغلين بأماكن عملهم في الفترة املرجعية وال يتم حصرهم كمشتغلين 

 لمنشأةفي املقر الرئيس ي ل

 النشاط االقتصادي )الصناعة( للمنشأة 6.2

التعريف / 

 الوصف

نوع النشاط الذي تقوم به املؤسسة أو أي وحدة مشابهة توجد بها 

 الوظيفة التي يعمل بها الفرد املشتغل بها.

 الشمول )اإلطار(
السكان املشتغلون واملتعطلون الذين سبق لهم العمل والبالغين من 

 أكثرسنة ف 15العمر 

 ISIC4حسب التصنيف املوحد لألنشطة االقتصادية  التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة

تصنيف النشاط االقتصادي حسب املعيار الدولي )التصنيف املعياري 

(. إلى أدنى مستوى ممكن من ISIC–( 4الصناعي لألنشطة االقتصادية ))

لبيانات ويجب التأكد من دقة ا ISIC -4التفصيل املوجود في التصنيف 

 حتى املستوى الثاني وهو مستوى النشر

 قضايا القياس

بالنسبة لألفراد املشتغلين، يجب التأكد من أن البيانات املستمدة من 

السجالت تضمن اكتمال تسجيل املتغيرات الخاصة و "الحالة الوظيفية 

لصناعي" لنفس )العملية(" و"املهنة" و"النشاط االقتصادي" و"القطاع ا

 .الفرد واملؤسسة التي يعمل بها

أما بالنسبة لألفراد املتعطلين، فمن الضروري أن يرتبط جمع البيانات 

املتعلقة بخصائص املهنة الرئيسية األخيرة لألفراد املتعطلين الذين سبق 
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لهم العمل )املهنة، والنشاط االقتصادي، والحالة الوظيفية، والقطاع( 

ها الفرد خالل الخمس سنوات املاضية، حيث أن القيود بآخر مهنة عمل ب

 الزمنية املفروضة تضمن مالءمة البيانات.

 إجراءات املعالجة

إذا تم تصنيف املنشآت من خالل املسوح االقتصادية أو مما يتم جمعه 

فيعتبر ذلك أكثر  Business registryفي مشروع سجل املنشآت االحصائي 

 دقة مما هو مسجل في الرخصة التجارية

 القطاع املؤسس ي للمنشأة 6.3

التعريف / 

 الوصف

رد. التنتيم القانوني واملهام الرئيسية التي ترتبط بها الوظيفة الرئيسية للف

 
ً
 وهو تبعية الجهة التي يعمل الفرد بها أو عمل بها سابقا

 سنة فأكثر 15البالغون من العمر  املشتغلون السكان  الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

 حكومي اتحادي .1

 حكومي محلي .2

 خاص .3

 عام )حكومي وخاص( .4

 أجنبي .5

 هيئة دبلوماسية .6

 هيئات ال تهدف إلى الربح .7

 األسر املعيشية .8

املتطلبات 

 املحددة
 ضم جميع املنشآت بما فيها مؤسسات القطاع املشترك واملناطق الحرة

 قضايا القياس

بالنسبة لألفراد املشتغلين، يجب التأكد من أن البيانات املستمدة من 

قاس املتغيرات الخاصة و "الحالة الوظيفية 
ُ
السجالت تضمن أن ت

)العملية(" و"املهنة" و"النشاط" و"القطاع املؤسس ي" لنفس الفرد 

 واملؤسسة التي يعمل بها.

 إجراءات املعالجة
صغيرة والكبيرة ليتم تحديد القطاع وجود إطار واضح لجميع املنشآت ال

 بشكل دقيق

 رقم رخصة املنشأة 6.4

التعريف / 

 الوصف

رقم رخصة مزاولة النشاط االقتصادي، وهو رقم تعريفي فريد للمنشأة 

كما هو مسجل في الدوائر االقتصادية االتحادية واملحلية أو السجل 

 االقتصادي
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 جميع املنشآت الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة

جميع املنشآت املسجلة في الدولة سواء في االمارة أو املناطق الحرة أو 

 العمل العائلي

 الربط بين العاملين ومؤسساتهم قضايا القياس

 ال يوجد إجراءات املعالجة
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 اسم املنشأة 6.5

التعريف / 

 الوصف

التسجيل، الغرض من جمع اسم اسم املنشأة التي يعمل بها الفرد حسب 

املنشأة هو ربطها مع "سجل األعمال اإلحصائي" الذي أنشأته املراكز 

 اإلحصائية لتحديد النشاط االقتصادي والقطاع للمنشأة.

 جميع املنشآت الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 أو العمل العائلي جميع املنشآت املسجلة في االمارة أو املناطق الحرة

 ال يوجد قضايا القياس

 التحدي في تصنيف املكتب الرئيس ي والفرعي في السجالت االدارية إجراءات املعالجة

 

 خصائص املباني واملساكن .7

 املبنى رقم 7.1

التعريف / 

 الوصف

رقم تعريفي للمبنى الذي يقيم فيه الفرد بصفة معتادة كما هو مسجل في 

 السجالت اإلدارية.

 جميع املباني الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 االتساق في تصنيف بيانات االمارة إجراءات املعالجة

 نوع املبنى 7.2

التعريف / 

 الوصف

 بصورة دائمة أو 
ً
املبنى هو كل مشيد مستقل قائم بذاته، سواء أكان قائما

  مؤقتة،
َ
وال يشترط في تكوينه مادة معينة من مواد البناء فقد تكون هيكال

 أو قماشا أو أي مادة 
َ
 أو صفيحا

َ
 أو طينا

َ
 أو خشبا

ً
 أو طابوق ا

َ
خرسانيا

 أخرى، ويستخدم إما للسكن أو للعمل أو لكليهما.

 جميع املباني الشمول )اإلطار(

 التصنيفات
 املبنى السكني .1

 تضم مكان سكن منفرد املباني السكنية التي 1.1
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 املباني السكنية التي تضم أماكن السكن املتعددة 2.1

املباني املخصصة لنزالء املؤسسات وأنواع السكن الجماعي  3.1

 األخرى 

 املباني السكنية األخرى  4.1

 املباني غير السكنية .2

املتطلبات 

 املحددة
 املبنى السكني

 قضايا القياس
هو تحديد أماكن السكن لكافة األفراد الهدف األساس ي من جمع البيان 

 املقيمين داخل الدولة

 إجراءات املعالجة
يتم استبعاد املباني غير املخصصة لتواجد األفراد وإقامتهم فيها أو للعمل 

 فيها مثل مباني الكهرباء

 استخدام املبنى 7.3

التعريف / 

 الوصف

اد الزمني وليس االستخدام الفعلي لكامل وحدات املبنى خالل فترة االسن

بالضرورة ان يكون االستخدام بحسب الغرض من انشاء املبنى ولكن ما 

 هو مبين في السجالت اإلدارية

 جميع املباني الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

 سكني .3

 تجاري  .4

 سكني وتجاري  .5

 حكومي .6

 أخرى  .7

املتطلبات 

 املحددة
 التابعة لهيتم تحديد استخدام املبنى بحسب استخدام جميع الوحدات 

 الربط بين نوع املبنى استخدام املبنى وربطه مع نوع الوحدة واستخدامها قضايا القياس

 إجراءات املعالجة

يتم تحديد استخدام املبنى بحسب استخدام جميع الوحدات التابعة له، 

فاذا كانت جميع الوحدات مستخدمة للسكن يكون استخدام املبنى سكني 

 باني حسب اإلمارةويتم تأكيد تصانيف امل
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 عنوان السكن )يشمل املبنى واملسكن واالحداثيات( 7.4

التعريف / 

 الوصف

ُيشير موقع املبنى واملسكن إلى املكان الجغرافي )العنوان( لكل مجموعة من 

أماكن السكن. وسيتم استخدام هذه البيانات إلدارة عمليات التعداد 

)الطبيعية حسب السجالت( أو )للتأكد من حصر جميع أماكن السكن 

ستخدم في نشر 
ُ
للتحقق من الحصول على جميع السجالت وكذلك ت

 البيانات على املستويات الجغرافية املختلفة.

 حسب ما هو مسجل في السجل 
ً
عنوان املبنى الذي يقطن فيه الفرد كامال

ون على أنه عنوان سكنه )اإلمارة، املدينة، املنطقة، املبنى(، في الغالب يك

مكاني، عبارة عن نص، وقد يكون العنوان الرقمي كما تحدده البلديات )

( أو حسب ما يتم جمعه في املراكز اإلحصائية من خالل مسح عنواني

 تحديث األطر

كما أنه سيتم جمع إحداثيات املبنى و هي عنوان املبنى الذي يقطن فيه 

الجغرافية  ( بصيغة نتم املعلومات x,yالفرد حسب نتام اإلحداثيات )

(، مثال yوالعمودي (الصادي  xتبين االحداث االفقي (السيني)

( و تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة بين 55.296249, 25.276987)

 .22.35و  26.25و بين خطي عرض  51.35و   57.10خطي طول 

 جميع أماكن السكن الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

 :ر التالي للمعيار الجغرافي )للمخرجات(كحد أدنى، ينبغي استخدام اإلطا

 االمارة

 املنطقة / الحي/الضاحية

 املنطقة الفرعية )حسب تصنيف االمارة(

املتطلبات 

 املحددة

االمارة يجب ترميز جميع عناوين أماكن السكن باستخدام تصنيف 

الجغرافي املحدد وعلى الدول استخدام تصنيفاتها الخاصة ومن ثم انتاج 

 باستخدام التصنيف املعياري مخرجات 

 قضايا القياس

ومن األهمية بمكان أن يخصص الرمز الجغرافي املالئم لكل مجموعة من 

أماكن السكن )املعيشة( )إحداثيات املوقع من خالل نتام تحديد املواقع 

 العاملي(.

 اتساق تصنيف املناطق حسب االمارة بالسجل اإلحصائي الجغرافي إجراءات املعالجة
  



 

38 
 

 عدد الطوابق 7.5

التعريف / 

 الوصف
 عدد طوابق املبنى الذي يسكن فيه الفرد كما هو في السجالت اإلدارية

 املباني املكونة من ثالث طوابق فأكثر الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 فقط إذا كان نوع املبنى "مبنى متكرر" بناية" "عمارة"

 قضايا القياس
يتم ضم كل من السطح والطوابق تحت األرض وامليزانين والطابق األرض ي 

 إلى عدد الطوابق في املبنى

 إجراءات املعالجة
يجب املوائمة بين التصنيفات املوجودة في السجالت اإلدارية والتصنيفات 

 اإلحصائية ويتم تحديده ببيانات الفرد أو املبنى

 يةرقم عداد الكهرباء للوحدة السكن 7.6

التعريف / 

 الوصف

و رقم تعريفي لعداد املياه أو الكهرباء للوحدة السكنية املسجل فيها الفرد أ

 رو األسرة )الكفيل(

 جميع الوحدات في جميع املناطق الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 محل إقامة الفرد. يتم الربط بين املوقع الجغرافي للمسكن مع قضايا القياس

 تصنيف الشقق التابعة للمبنى الواحد أو السكنات العمالية إجراءات املعالجة

 نوع الوحدة 7.7

التعريف / 

 الوصف

الوحدة هي مبنى أو جزء من مبنى يتم الوصول اليها عن طريق مدخل 

خاص بها يفصلها عن املساحة العامة. والوحدة السكنية هي الوحدات 

املشغولة أو املعدة للسكن من قبل عائلة أو أسرة جماعية. وهي الخاصة 

 لسكن أسرة واحدة، وله باو أو مدخل 
ً
مبنى أو جزء من مبنى معد أصال

مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو املمر العام دون املرور في 

وحدة سكنية أخرى، ويتم تحديد نوع الوحدة التي يقطن فيها الفرد حسب 

 ل أو اإلشغال.الشك

 جميع الوحدات السكنية الشمول )اإلطار(

 الوحدات السكنية 1 التصنيفات
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 الوحدات السكنية الخاصة 1.1

 الفيال 1.1.1

 الشقة2.1.1

 البيت العربي3.1.1

 الوحدات السكنية األخرى  2.1

 وحدة سكنية شبه دائمة 1.2.1

 وحدة سكنية متنقلة 2.2.1

 أخرى  3.2.1

 أماكن السكن الجماعية/العامة  2

الفنادق والشقق الفندقية وبيوت الضيافة )بيوت تأجير غرف  1.2

ُزل(
ُ
 املبيت( وغيرها من بيوت اإلقامة )الن

 املؤسسات 2.2

 املستشفيات .2.21

 املؤسسات اإلصالحية )السجون، واإلصالحيات( 2.2.2

 املسنين دارمنازل التقاعد،  3.2.2

 وما شابههسكن الطالو  4.2.2

 دور األيتام 5.2.2

 أخرى )بما في ذلك مؤسسات الرعاية طويلة املدى( 6.2.2

 املعسكرات ومساكن العمال 3.2

 معسكرات العمال 1.3.2

 أخرى  4.3.2

املتطلبات 

 املحددة
 الربط بين نوع األسرة ونوع الوحدة السكنية واستخدام الوحدة السكنية

 قضايا القياس

الوحدات السكنية. يجب املوائمة بين التصنيفات تحديد جميع أنواع 

املختلفة املوجودة في السجالت اإلدارية لنوع الوحدة السكنية، قد يتطلب 

األمر إلى نزول ميداني للمناطق التي ليس بها تسجيل رسمي في السجالت 

اإلدارية كاألماكن النائية والتجمعات، او األماكن التي ال تتصل بصورة 

 سجالت اإلداريةمباشرة مع ال

 إجراءات املعالجة
املوائمة بين السجالت اإلدارية والتصنيفات االحصائية الختالف تصانيف 

 كل إمارة
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 استخدام الوحدة 7.8

التعريف / 

 الوصف

غرض من إشغال الوحدة في اليوم املرجعي، وليس بالضرورة الغرض من 

حسب أحدث بيان يرد في السجالت اإلدارية،   .استخدامها عند إنشائها

بصرف النتر عن الغرض الذي تم من أجله إنشاؤها، وقد يقع استخدام 

الوحدة ضمن النطاق الخاص( تستخدم للسكن حيث ينام أفراد أسرة أو 

أسر جماعية )أو النطاق السكني العام(، تستخدم كسكن تنتمه جهة )أو 

سة األنشطة االقتصادية )أو النطاق نطاق العمل(، تستخدم كمكان ملمار 

 كمكان عمل أو سكن )، وإذا كانت 
ً
غير املشغول(، غير مستخدمة حاليا

 الوحدة خالية، يحدد االستخدام على أساس الغرض األصلي من إنشائها.

 جميع الوحدات السكنية الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

 سكني .1

 عمل .2

 سكن وعمل .3

 استثمار .4

 تجاري  .5

 معسكرات عمالية .6

 مساكن عامة .7

 أخرى  .8

املتطلبات 

 املحددة

الهدف هو جمع بيانات الوحدات السكنية الخاصة املشغولة أو املعدة 

للشغل من قبل عائلة أو أسرة جماعية أو معسكرات عمال، والسكان 

املقيمين بصورة طويلة في املساكن العامة كاملستشفيات والفنادق وسكن 

 الطالو وغيرها من املساكن العامة.

 ضايا القياسق
من الصعب تحديد فيما إذا كان استخدام الوحدة هو سكن وعمل لذلك 

 يمكن إلغاء هذا البند

 إجراءات املعالجة
الربط بين نوع املبنى ونوع الوحدة والغرض من االستخدام وتبين اختالف 

 التصنيف حسب كل امارة
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 عدد الغرف وغرف النوم 7.9

التعريف / 

 الوصف

بشكل اجمالي وعدد غرف النوم املزودة بسرير وتستخدم للراحة عدد الغرف 

وتسمح مساحتها بوضع سرير لشخص بالغ، أي ال تقل مساحتها عن  الليلية.

 أربعة أمتار مربعة.

 الشمول )اإلطار(

 الوحدات السكنية

 الوحدات السكنية الخاصة -

 الوحدات السكنية األخرى  -

 ال يوجد تصنيف التصنيفات

 ات املحددةاملتطلب
يجب أن تحتوي غرفة النوم على سرير واحد على األقل، وهذا يشمل األسرة 

 املخصصة لألطفال والرضع.

 قضايا القياس

 يتم قياس كثافة املسكن على إثرها

ويتم عد غرف النوم بشكل مستقل عن عدد األفراد الذين يستخدمون 

 الحجم املحددة أدناهالغرف، أو عن مساحة الغرف، طاملا أيها تلبي متطلبات 

 املقارنة بين نوع الوحدة وعدد غرف النوم لحساو التزاحم األسري  إجراءات املعالجة

 نوع الحيازة 7.10

التعريف / 

 الوصف
 الترتيبات التي تشغل األسرة املعيشية بموجبها كل الوحدة السكنية

 جميع الوحدات السكنية الشمول )اإلطار(

 التصنيفات

 ملك .1

 إيجار .2

 مقابل العمل .3

 أخرى  .4

 ءيتم املقارنة بين سجالت األمالك، واإليجارات واالتصال بشبكة املياه والكهربا املتطلبات املحددة

 قضايا القياس
حدد ما إذا كانت الوحدة 

ُ
ال يجب الخلط بين الحيازة وحالة اإلشغال )التي ت

 مشغولة أو شاغرة(.

 إجراءات املعالجة

ر للنزول امليداني في املناطق التي تكثر فيها تركز األسسيتم تقييم مدى الحاجة 

 الجماعية حسب ما يتم اعتماده من اللجان.

التأكد من دقة البيانات في حال كان للفرد أكثر من مسكن وربطها مع بيانات 

 املاء والكهرباء وبيانات العمل.
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 القسـم الثاني: بيانات املواطنين فقط )اإلماراتيين( 

 خصائص األسرة املواطنة  .8

 تاريخ الزواج 8.1

التعريف / 

 الوصف
 تاريخ آخر عقد زواج للفرد ملعرفة حالته الزواجية )الحالة االجتماعية(.

 الشمول )اإلطار(
بحيث يكون أحد  األفراد الذي تم تسجيل عقد زواجهم داخل الدولة

 طرفي الزواج مواطن

 تاريخ ميالدي التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 توفير اخر تاريخ زواج مسجل للفرد.

 تحديد الحالة الزواجية بدقة قضايا القياس

 إجراءات املعالجة
د يتم املقارنة بين اخر تاريخ زواج للفرد وبين اخر تاريخ طالق للفرد لتحدي

 الحالة الزواجية

 تاريخ الطالق 8.2

التعريف / 

 الوصف
 حالته الزواجية )الحالة االجتماعية(.تاريخ آخر عقد طالق للفرد ملعرفة 

 الشمول )اإلطار(
األفراد الذي تم تسجيل عقد طالقهم داخل الدولة بحيث يكون أحد 

 طرفي الطالق مواطن

 تاريخ ميالدي التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 توفير اخر تاريخ طالق مسجل للفرد.

 تحديد الحالة الزواجية بدقة قضايا القياس

 املعالجةإجراءات 
د يتم املقارنة بين اخر تاريخ زواج للفرد وبين اخر تاريخ طالق للفرد لتحدي

 الحالة الزواجية

 رقم خالصة القيد 8.3

التعريف / 

 الوصف
 أرقام 6رقم ملف خالصة القيد والذي يتكون من 

 جميع املواطنين باستثناء الحاالت الخاصة األمنية الشمول )اإلطار(

 رقم التصنيفات
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املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 إجراءات املعالجة
الحاالت املشطوبة من خالصة القيد وربطها بأرقام الهوية لتكوين أسرة 

 جديدة أو الوفاة أو الطالق

 رقم البلدة من خالصة القيد 8.4

التعريف / 

 الوصف

واإلمارة التي يتبع لها هو رقم مكون من ثالث خانات يتم تحديد البلدة 

 الفرد املواطن من ناحية تسجيلية.

 جميع املواطنين باستثناء الحاالت الخاصة األمنية الشمول )اإلطار(

 رقم التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 الحاالت املشطوبة من خالصة القيد وربطها بأرقام الهوية إجراءات املعالجة

 رقم األسرة من خالصة القيد 8.5

التعريف / 

 الوصف
 رقم تعريفي لألسرة بعد ربطه برقم البلدة.

 جميع املواطنين باستثناء الحاالت الخاصة األمنية الشمول )اإلطار(

 رقم التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 خالصة القيد وربطها بأرقام الهويةالحاالت املشطوبة من  إجراءات املعالجة

 عالقة الفرد برو األسرة في خالصة القيد 8.6

التعريف / 

 الوصف

عالقة كل فرد من أفراد األسرة بالشخص املرجعي.  وهو مالك خالصة 

كما هو محدد في خالصة القيد، أو  القيد لألسرة في حالة األسر املواطنة

غير املواطنة كما هو محدد في  الكفيل )إذا كان فردا( في حالة األسر

 اإلقامة والجنسية أو الهوية.

 جميع السكان في األسر الشمول )اإلطار(

 الشخص املرجعي )رو األسرة( .1 التصنيفات
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 الزوج/الزوجة .2

 االبن/االبنة .3

املتطلبات 

 املحددة
 الشخص املرجعي أو رو األسرة

 قضايا القياس

يمكن تحديد األفراد في جميع في التعدادات اإلدارية )السجلية( قد ال 

 .الفئات

وفي هذه الحاالت، يجب عرض املفاهيم واملواصفات في تقارير البيانات 

 التعريفية ذات الصلة.

بالنسبة لألسر املواطنة يتعين توفير البيانات بدقة عالية حسب ما هو 

 متوفر في خالصة القيد والسجالت اإلدارية

 إجراءات املعالجة
ناء باملقارنة مع بيانات التعليم )خصوصا األبناء تحت ال يتم تحديد األب

 سنة( 18

 

 

 خصائص ألحاو الهمم املواطنين .9

 هل توجد إعاقة 9.1

التعريف / 

 الوصف

اإلعاقة مفهوم معقد يختلف، في االستخدام العام، حسب األفراد. كما أن 

مفهوم اإلعاقة غير متجانس ويختلف باختالف نوع اإلعاقة، وحدتها، 

وسببها، والعمر الذي ظهرت فيه، وكيفية تفاعل األفراد ذوي االختالالت 

الطويلة األجل مع عوائق بيئية مختلفة قد تعوق مشاركتهم الكاملة 

ذا والفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين وبالتالي، ينبغي أخذ ه

في  1ادة الواقع في الحسبان في أي تحليل أو تفسير للبيانات. وتنص امل

من اتفاقية حقوق األفراد ذوي اإلعاقة على ما يلي:  1الدليل تنص املادة 

"يشمل مصطلح األفراد ذوي اإلعاقة كل من يعانون من خلل طويل األجل 

َي، قد يمنعهم لدى التعامل مع مختلف  بدني أو عقلي أو ذهني أو حس ّ

قدم املساواة الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة في املجتمع على 

والخلل الطويل األجل، هو سمة شخصية تحد من قدرة  ."مع اآلخرين

الفرد على أداء الوظائف. ومن األمثلة على الخلل هو شلل الساقين. وخلل 

مثل هذا قد يعيق أداء األنشطة األساسية مثل الوقوف، واملش ي، وصعود 

 الساللم.

 اإلعاقة املسجلين في السجالت اإلداريةاألفراد املواطنون ذوو  الشمول )اإلطار(
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 التصنيفات
 نعم .1

 ال .2

املتطلبات 

 املحددة
 تحديد وجود أية إعاقة

 ال يوجد قضايا القياس

 تصنيف أنواع االعاقة إجراءات املعالجة

 نوع اإلعاقة 9.2

التعريف / 

 الوصف

اإلعاقة هي الحالة التي تميز بين السكان حسب كويهم من ذوي 

الخاصة أو من غير ذلك. وُيّعرف األفراد ذوو اإلعاقة بأيهم االحتياجات 

األفراد الذين يواجهون صعوبات في أداء بعض املهام املعينة، أو في 

املشاركة في األنشطة التي يضطلع بها من هم في مثل عمرهم وهي نوع 

اإلعاقة املسجلة للفرد في أحد السجالت اإلدارية والتي تعيق الفرد عن 

ء )أو كل( من النشاطات الحياتية بصورة اعتيادية دون ممارسة جز

 مواجهة صعوبات حسب ما هو مسجل في ليلة اإلسناد الزمني.

 الشمول )اإلطار(
األفراد املواطنون ذوو اإلعاقة املسجلين في السجالت اإلدارية في جميع 

 األعمار

 التصنيفات

 املش ي أو الحركة .1

 اإلبصار .2

 السمع .3

 اإلدراك والتواصل .4

 التذكر أو التركيز .5

 الرعاية الذاتية .6

 أخرى  .7

املتطلبات 

 املحددة

املواءمة بين التصنيف املوجود في السجالت اإلدارية مع التصنيف الوطني 

 املعتمد

 حصر ألحاو الهمم غير املسجلين في البرامج املعتمدة من الدولة قضايا القياس

 اإلعاقة فحص االتساق بين نوع اإلعاقة وسبب إجراءات املعالجة
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 سبب اإلعاقة 9.3

التعريف / 

 الوصف

السبب الرئيس ي من إصابة الفرد باإلعاقة سواء نتج عن أمراض وراثية، 

 أسباو خاصة بالوالدة والبيئة أو حوادث نتجت بعد ذلك

 الشمول )اإلطار(
األفراد املواطنون ذوو اإلعاقة املسجلين في السجالت اإلدارية في جميع 

 األعمار

 التصنيفات

 عوامل خلقية أو وراثية .1

 مشاكل متعلقة بالحمل .2

 ظروف متعلقة بالوالدة .3

 املرض .4

 إصابة عمل .5

 حادث سير .6

 حادث من نوع اخر .7

 سوء املعاملة الجسدية والنفسية .8

 كبر السن .9

 الضغط النفس ي .10

 أخرى  .11

املتطلبات 

 املحددة

 املواءمة بين التصنيف املوجود في السجالت اإلدارية مع التصنيف الوطني

 املعتمد

 يتم املوائمة بين األسباو املذكورة في السجالت والتصنيف أعاله قضايا القياس

 فحص االتساق بين نوع اإلعاقة وسبب اإلعاقة إجراءات املعالجة
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 القسم الثالث : بيانات غير املواطنين 

 خصائص الفرد غير املواطنين )الغير اإلماراتيين( .10

 الرقم املوحد للكفيل 10.1

التعريف / 

 الوصف

رقم ملف اإلقامة الخاص بكفيل الفرد في حال كان الكفيل شخص له 

عالقة بالفرد أي من أحد أفراد العائلة أو املستخدم )اسم الكفيل(، او 

 رقم املنشأة التي تكفل الفرد )أو اسم املنشأة(

 جميع السكان غير املواطنين الشمول )اإلطار(

 االقامات الفعالة التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 ال يوجد إجراءات املعالجة

 اسم الكفيل )اسم الجهة( 10.2

التعريف / 

 الوصف

هو اسم الجهة كما هو مسجل في اإلقامة وقد يكون االسم راجع لشخص، 

إذا كان الفرد تحت كفالة شخص آخر مثل األو، االبن، العمالة 

يرجع ملنشأة إذا كان الفرد يعمل لدى جهة اعتبارية في املساعدة، أو 

 الدولة.

 جميع املنشآت او الجهات الحكومية الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 تحديد اسم الجهة

 ال يوجد قضايا القياس

 إجراءات املعالجة
معرفة مكان عمل تحديد الجهة التي يعمل فيها الفرد ومنها املساعدة في 

 الفرد ومكان إقامته

 رقم ملف اإلقامة 10.3

التعريف / 

 الوصف

أو رقم التأشيرة )الفيزا( وهو رقم مقسم إلى ثالثة أقسام، القسم األول 

" والقسم الثاني السنة امليالدية إلصدار اإلقامة على سبيل املثال 201"

بين الحين واآلخر " والرقم الثالث رقم تسلسلي، وهذ الرقم يتغير 2018"

لنفس الفرد، وليس بالضرورة أن يتوافق هذا الرقم بين السجالت 
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املختلفة لنفس الشخص، ألنه يعتمد على التاريخ التي أجرى فيها 

 الشخص املعاملة في الجهة املعنية وتم إدخاله في سجالتها

 ن الخليجيكافة الجنسيات باستثناء اإلماراتيون ودول مجلس التعاو  الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 ال يوجد إجراءات املعالجة

 الرقم املوحد لإلقامة 10.4

التعريف / 

 الوصف

هو رقم فريد للشخص ال يتغير حتى في حالة إلغاء اإلقامة أو تجديدها، أو 

 الجهة أو من جهة أخرى.حتى إصدار إقامة جديدة له سواء من نفس 

 جميع األفراد الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 ال يوجد

 ال يوجد قضايا القياس

 ال يوجد إجراءات املعالجة

 تاريخ اصدار اإلقامة 10.5

التعريف / 

 الوصف

املتحدة، تاريخ إصدار آخر إقامة لغير املواطن في دولة اإلمارات العربية 

وهو تاريخ إصدار آخر إقامة للفرد عند إجراء الخدمة وإدخال البيانات في 

 السجل.

 كافة الجنسيات باستثناء اإلماراتيون ودول مجلس التعاون الخليجي الشمول )اإلطار(

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 تاريخ اصدار اإلقامة سابق أو في نفس يوم اإلسناد الزمني

 قضايا القياس
يتم استخدامه لتحديد ضم الفرد للمقيمين بصفة معتادة أم ال بمقارنته 

 مع تاريخ انتهاء إلقامة واملدة الزمنية التي قضاها الفرد داخل الدولة

 إجراءات املعالجة

يجب توفير تاريخ إصدار آخر إقامة لجميع األفراد التي صدرت لهم بطاقة 

ارات من نصف الفترة ما بين تاريخ اصدار الهوية وأقاموا في دولة اإلم

 اإلقامة ويوم االسناد الزمني
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التعريف / 

 الوصف

تاريخ انتهاء إقامة غير املواطن في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويتم 

التعامل معه في التعداد على أنه تاريخ انتهاء إقامة الفرد غير املواطن، فاذا 

كان تاريخ انتهاء إقامة الفرد يسبق تاريخ اليوم املرجعي للتعداد، وهو اليوم 

الذي سيتم فيه استالم السجالت اإلدارية، سيتم اعتبار الفرد غير مقيم 

والعكس لحيح. مع األخذ بعين االعتبار فترات السماح باإلقامة داخل 

 الدولة بعد انتهائها وفترات تعديل الوضع املصرح بها.

 كافة الجنسيات باستثناء اإلماراتيون ودولة مجلس التعاون الخليجي شمول )اإلطار(ال

 ال يوجد التصنيفات

املتطلبات 

 املحددة
 تاريخ انتهاء اإلقامة الحق أو في نفس يوم اإلسناد الزمني

 قضايا القياس
يتم استخدامه لتحديد ضم الفرد للمقيمين بصفة معتادة أم ال حسب 

 انتهاء اإلقامة واملدة الزمنية التي قضاها الفرد داخل الدولة ربطه مع تاريخ

 إجراءات املعالجة

يجب توفير تاريخ انتهاء اإلقامة لجميع األفراد التي صدرت لهم بطاقة 

الهوية وأقاموا في دولة في الفترة ما بين تاريخ إصدار اإلقامة ويوم اإلسناد 

 الزمني.

موجودا في الدولة يتم ارسالهم في قاعدة إذا انتهت إقامة الفرد ومازال 

بيانات خاصة وهي املخالفين أو املقيمون بصورة غير قانونية. يتم إضافة 

 األفراد املعدل وضعهم واملوجودين بتأشيرة عمل

 

 

 

 

 


