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 عامة لمحة

أبوظبي إلى توفير بيانات حديثة من خالل دراسات للتقديرات السكانية لتغذية و تزويد الجهات  –يسعى مركز اإلحصاء 

فضالً عن الباحثين والدارسين والمتخصصين في مختلف المجاالت، إذ أن استقراء مستقبل السكان  الرسمية الحكومية

والتغير في حجمه وتركيبه وتوزيعه يعتبر من األساسيات العملية والعلمية في التخطيط االقتصادي واالجتماعي ألي 

 مجتمع من المجتمعات الحديثة.

 

  ةألهميا

ن الهدف هو أتكمن أهمية تقديرات السكان في تخطيط وتطوير الدول من النواحي االجتماعية واالقتصادية، حيث 

نسان وتلبية احتياجاته االولية ورفع مستوى معيشته وتحقيق رفاهيته، مما يتطلب معرفة حجم السكان وتركيبتهم. اإل

راء آو أساس افتراضات أال العمل على إتخذين القرار مام مأوفي حال عدم توفر تقديرات سكانية فال يوجد سبيل 

غامضه فيما يتعلق بحجم االحتياجات والموارد، وهذا ما ال يحبذه متخذي القرار، وال يصب في مصلحة تلبية احتياجات 

 السكان بشكل دقيق.

 

 األهداف

 .المتابعة وتقييم الخطط والبرامج السكانية 

 .عمل البرامج والسياسات السكانية 

 .معرفة حجم قوة العمل والداخلين الجدد في قوة العمل 

  معرفة االحتياجات من الخدمات األساسية معيشية وخدمية )تعليمية، مياه، كهرباء، صرف صحي، أغذية

 أساسية، طرق...الخ(.

 .تلبية احتياجات السكان من خدمات الرعاية الصحية األساسية 

 يانات، من باحثين ومتخذي القرار ومخططين ...الخ.توفير بيانات للجمهور المستخدمين لهذه الب 

  أبوظبي السنوية و الربع سنوية والشهرية. -تحديث بيانات إصدارات مركز اإلحصاء 

  توفير إطار متجدد تعتمد عليه اإلمارة في تحديث الخطط والبرامج وتنفيذ الدراسات واألبحاث والمسوح

 اإلحصائية.

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

التقديرات السكانية النهائية التي يتم إسنادها لتاريخ معين تتم عندما تتوفر جميع  التقديرات السكانية النهائية:

البيانات الالزمة لجعل التقديرات نهائية. وغالبا ما تتم بعد االنتهاء من عملية التعداد وبعد تاريخ اإلسناد المحدد. ويمكن 

هائية" على الجداول ولكنه عادة ال يتم ذلك، وعليه فإن غياب ما يشير إلى أن التقديرات أن ُيشار للتقديرات النهائية بـ"ن

 أولية أو ُمنقحة يعني أنها تقديرات نهائية.

 من يونيو من كل عام. 30إن تاريخ اإلسناد المحدد لتقديرات منتصف العام هو  منتصف العام:

لى آلخر بنية اإلقامة طويلة المدى أو الدائمة. تحدث الهجرة الهجرة البشرية هي انتقال الفرد من موقع ا الهجرة:

 عندما يقوم الفرد بتغيير موقع إقامته المعتادة.

يسمى الفرق بين عدد المواليد والوفيات بالتغير الطبيعي، ويطلق مصطلح الزيادة الطبيعية على  الزيادة الطبيعية:

ليد أكبر من عدد الوفيات في خالل الفترة المحددة. أما في حال التغير الطبيعي اإليجابي والذي يكون فيه عدد الموا

 كان عدد الوفيات أكبر من عدد المواليد فإنها تعتبر تغيرا طبيعيا سلبيا ويطلق على هذه الحالة بالنقصان الطبيعي.
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الحق لتاريخ اإلسناد  يتم إعداد التقديرات السكانية األولية لتاريخ إسناد محّدد في وقت التقديرات السكانية األولية:

ولكن قبل الوقت الذي يكون فيه جميع البيانات ذات الصلة الالزمة جاهزة أو نهائية، وتخضع التقديرات السكانية األولية 

 للمراجعة.

التقديرات السكانية المنّقحة هي عبارة عن تحديثات للتقديرات السكانية األولية  التقديرات السكانية الُمنقحة:

تاريخ إسناد محدد في وقت الحق لتاريخ اإلسناد مع وجود معلومات جديدة، ولكن قبل الحصول على كافة المتعلقة ب

البيانات الالزمة إلعداد التقديرات السكانية النهائية. وقد ُيشار للتقديرات المنقحة في الجداول بلفظ "منّقحة/ُمراجعة". 

السكانية األولية وينتج عن هذه العملية إما الحصول على وعندما تتوفر معلومات جديدة يمكن مراجعة التقديرات 

تقديرات منّقحة أو على تقديرات نهائية، كما يمكن إعادة مراجعة التقديرات المنّقحة مرة أخرى قبل أن تتوفر التقديرات 

 النهائية.

بأنه الشخص  -وفقاً للتعريف النظري ألبوظبي-ُيعرّف المقيم بصفة معتادة في إمارة أبوظبي  المقيم بصفة معتادة:

الذي يعيش بصفة معتادة في اإلمارة. يشمل المقيمون بصفة معتادة المواطنون المتواجدون خارج اإلمارة ولكنهم 

ينوون اإلقامة بها لمدة ال تقل عن ستة يقيمون بإمارة أبوظبي بصفة معتادة، وكذلك غير المواطنين الذين أقاموا أو 

أشهر. وُيعرّف محل اإلقامة المعتاد بأنه المكان الذي يبيت فيه الفرد معظم الليالي. الفترة المرجعية لتقديرات السكان 

 شهرا. 12المقيمين هي 

ر ما.  وتعتبر المخرجات الرقمية لمجموعة محددة من االفتراضات المتعلقة بالقيمة الرقمية لمتغي اإلسقاطات:

 اإلسقاطات مقياسا مباشرا للظروف الحالية والسابقة التي يمكن قياسها بشكل مباشر. 

العمليات الحسابية للقيمة الحالية أو السابقة لمتغير ما باالعتماد على اتجاهات المؤشرات المتعلقة  التقديرات:

 بذلك المتغير والتغيرات في تلك المؤشرات.

 طات التي يتم اختيارها كأفضل تقدير للقيمة المستقبلية للمتغير تحت الدراسة.هي اإلسقا التنبؤات:

عناصر النمو السكاني: هي األدوات الثالث التي تؤدي إلى التغير في حجم السكان والتي تشمل المواليد والوفيات 

 وصافي الهجرة.

 ي منتصف تلك السنة.عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان ف معدل المواليد الخام:

 عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف تلك السنة.معدل الوفيات الخام: 

سنة  49-15عدد األطفال المتوقع إنجابهم من قبل األنثى طيلة فترة حياتها اإلنجابية من  معدل اإلنجاب الكلي:

 طبقا لمستويات اإلنجاب السائدة.

عدد وفيات األطفال دون السنة األولى من العمر في سنة معينة لكل ألف من المواليد  رضع:معدل وفيات األطفال ال

 في تلك السنة.

عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود في ظل نمط الوفاة السائد لفوج السكان الذي  توقع الحياة عند الوالدة:

 ينتمي إليه ذلك الفرد.

 نمط الوفاة لفوج معين من السكان.أداة ديموغرافية تعكس  جدول الحياة:

 

 الجغرافية( –الوحدات اإلحصائية )التغطية 

 إمارة أبوظبي وتشمل ثالث مناطق )أبوظبي، العين، والظفرة(
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 صداردورية اإل

 سنوي( - يتم إصدار التقديرات السكانية األولية منتصف السنة(. 

 سنوي( - يتم إصدار التقديرات السكانية المنقحة منتصف السنة(. 

 سنوي( - يتم إصدار التقديرات السكانية األولية لنهاية السنة(. 

 سنوي( - يتم إصدار التقديرات السكانية المنقحة لنهاية السنة(. 

 ربع سنوي( - يتم اصدار التقديرات السكانية األولية للربع األول و الثاني و الثالث و الرابع للسنة(.  

 

  التصانيف المستخدمة

 االعمار 

 )النوع )ذكر، أنثى 

  )الجنسية )مواطن، غير مواطن 

       )المنطقة )أبوظبي، العين، والظفرة 

 

 المصادر األساسية للبيانات

  أبوظبي. –بيانات سجالت المواليد والوفيات من دائرة الصحة 

  بيانات تعويضات العمال حسب النشاط االقتصادي في األسعار الحالية وتقديرات المهاجرين للداخل من مسوح

 .أبوظبي –القوى العاملة من مركز اإلحصاء 

  أبوظبي.  -بيانات االلتحاق بالتعليم حسب النوع من دائرة التعليم و المعرفة 

 سب المطار من شركة أبوظبي للمطارات. بيانات المسافرين الدوليين القادمين والمغادرين ح 

  بيانات القادمين حسب وسيلة النقل وبيانات التأشيرات حسب نوع تأشيرة الدخول من الهيئة االتحادية

 .للهوية والجنسية

 

للمعالجة والتصنيف حيث تستخدم ألغراض حساب تقديرات مكونات  أبوظبي –يتم تحويل البيانات إلى مركز اإلحصاء 

  لحساب تقديرات السكان المقيمين.بعد ذلك تستخدم هذه المكونات ونمو السكان )المواليد، الوفيات، الهجرة(. 

 

 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

 ال ينطبق

 

 سلوب المعاينةأ

 ال ينطبق
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 طرق جمع البيانات

  السكانيالتعداد. 

 بيانات الهجرة من المسوح التي يقوم بها المركز. 

 .البيانات اإلدارية من الجهات المعتمدة 

 

 آلية تدقيق البيانات

  .مقارنتها بالبيانات السابقة: مقارنة بيانات العام الحالي مع سلسلة بيانات السنوات السابقة بشكل تفصيلي 

 احتساب المؤشرات الرئيسية لغرض مقارنتها بمؤشرات السنوات السابقة على  :استخراج بعض المؤشرات

 سبيل المثال مؤشر معدل النمو السنوي، مؤشر معدل اإلعالة العمرية. 

  :مقارنة نتائج التقديرات السكانية بسجالت إدارية على سبيل المثال مقارنتاها ببيانات السجالت اإلدارية

 دائرة الصحة لنفس العام. وبيانات والمعرفةمقارنة مع بيانات دائرة التعليم 

 

 طريقة تقدير السكان

 والخصوبة الوفيات مستويات دراسات وعلى ناحية من السكانية التعدادات نتائج التقديرات السكانية على تعتمد

  الفترة الزمنية المحددة. في السائدة والهجرة

 

 صدار البياناتإوقتية 

 منتصف السنة ونهاية السنة ونهاية كل ربع من السنة.

 

 أسلوب نشر البيانات

 الكتاب االحصائي  

 النشرات السنوية 

 أبوظبي في نصف قرن  

 التنمية البشرية 

 التنمية المستدامة 




