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المقيم بصفه معتادة بالنسبة للمواطنين
أحــد أفــراد األســرة الــذي يعتبــر إمــارة أبوظبــي محــل إقامتــه األساســي، أي أنــه يعيــش فــي إمــارة أبوظبــي أو يقضي   -
فيهــا معظــم أيــام األســبوع، حتــى ولــو كان يقيــم خــارج اإلمــارة أو الدولــة فــي الوقــت الحالــي لدراســة أو عــاج أو الي 

أســباب أخــرى.

المقيم بصفه معتادة بالنسبة لغير المواطنين
أحــد أفــراد األســرة الذيــن أقامــوا فــي إمــارة أبوظبــي لمــدة ســتة أشــهر متصلــة قبــل ليلــة اإلســناد الزمنــي بغــض   -

النظــر عــن وضعــه مــن حيــث تأشــيرة اإلقامــة.

ــن ينــوون اإلقامــة فــي إمــارة أبوظبــي لمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل، بغــض النظــر عــن  أحــد أفــراد األســرة الذي  -
وضعــه مــن حيــث تأشــيرة اإلقامــة.

األفــراد خــارج الدولــة المتغيبــون عــن اإلمــارة ألي ســبب كان، فيعــّدون ضمــن أســرهم الموجــودة داخــل اإلمــارة مــع   -
مراعــاة مــدة تواجدهــم قبــل ليلــة اإلســناد 6 أشــهر متصلــة أو نيتهــم للعــودة إلــى اإلمــارة والمكــوث فيهــا مــدة 

ال تقــل عــن 6 أشــهر متصلــة.

التقسيمات اإلدارية 
اإلمارة: 

ــان وأم  ــارقة وعجمـ ــي والشـ ــارات هــي إمــارة أبوظبــي ودبـ ــبع إمـ ــة المتحــدة إداريــً مــن سـ تتكــون دولــة اإلمــارات العربيـ
القيويــن ورأس الخيمــة والفجـــيرة، واإلمــارة هــي أول مســتوى فــي التقســيمات اإلداريــة، وهــي أكبــر وحــدة إداريــة تدخــل 
فــي اإلطــار السياســي لدولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحــدة، ولهــا حــدود واضحــة علــى الطبيعــة والخرائــط، وتضــم اإلمــارة 

عــدة أقاليــم كمــا فــي إمــارة أبوظبــي )ثاثــة أقاليــم( أو مــدن كمــا فــي باقــي اإلمــارات. 

اإلقليم 

اإلقليــم هــو المســتوى الثانــي مــن التقســيمات اإلداريــة وهــو عبــارة عــن مســاحة جغرافيــة محــددة المعالــم علــى 
الطبيعــة والخرائــط، واإلقليــم تقســيم إداري إلمــارة أبوظبــي حيــث تضــم اإلمــارة ثاثــة أقاليــم هــي إقليــم أبوظبــي 
وإقليــم العيــن وإقليــم المنطقــة الغربيــة  إضافــة إلــى جــزر اإلمــارة، ويتكــون هــذا التقســيم اإلداري إمــا مــن قطاعــات أو 

مــن مناطــق.

أسرة العائالت الخاصة المواطنة  

تتكــون مــن فــرد أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يشــتركون معــً فــي المســـكن والمــأكل، وتربط 
معظمهــم صلــة قرابــة، ويكــون لهم رب أســرة.

وتعتبر األسرة مواطنة في الحاالت اآلتية : 

إذا كان رب األسرة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ·

إذا كانــت ربــة األســرة غيــر مواطنــة ولهــا أبنــاء مواطنــون يقيمــون معهــا فــي األســرة، وليســت متزوجــة  مــن رجــل   ·
ــة اإلســناد الزمنــي للتعــداد. غيــر مواطــن ليل

·    إذا كانت الزوجة واألبناء مواطنين بصرف النظر عن جنسية رب األسرة.
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أسرة العائالت الخاصة غير المواطنة

تتكــون مــن فــرد أو أكثــر مــن غيــر مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يشــتركون معــً فــي المســكن والمــأكل، 
وتربــط معظمهــم صلــة قرابــة، ويكــون لهــم رب أســرة.

وتصنــف األســرة غيــر مواطنــة إذا كان رب األســرة غيــر مواطــن والزوجــة غيــر مواطنــة حتــى ولــو كان لــدى الزوجــة أوالد 
مواطنــون مــن زواج ســابق.

األسرة الجماعية

هــي مجموعــة مــن األفــراد )2-29( بصــرف النظــر عــن جنســياتهم، وال يكــون لهــا رب أســرة، ويشــتركون معــً فــي 
المســكن، وقــد يشــتركون فــي المــأكل، وال تربطهــم صلــة قرابــة عــادة، وهــي غالبــً مــا تكــون مــن جنــس واحــد ذكــور 

أو إنــاث.  

عادة ما يتشارك أفراد األسرة الجماعية في توفير بعض ترتيبات المعيشة مثل اإليجار

رب األسرة:

هــو أحــد أفــراد األســرة  ) 15 ســنة فاكثــر ( والمعتــرف بــه علــى أنــه رئيســها مــن قبــل أفــراد األســرة وتربطــه صلــة قرابــة 
ببعــض أو كل أفرادهــا، وعــادة مــا يكــون هــو المســؤول عــن االنفــاق عليهــا واليشــترط فيــه ان يكــون أكبــر أفرادهــا ســنا 

أو دخــا وقــد يكــون رب األســرة ذكــرا أو انثــى.

الجنس 

هــو نــوع الفــرد ســواء كان  ذكــرا أو أنثـــى، مـــع أهميـــة توجيــه الســـؤال للمدلــي بالبيانــات عـــن النــوع، لوجــود العديــد مــن 
ــوع الفــرد مــن  ــخ، وال يكتفــي باســتنتاج ن ــاث، مثــل صبــاح، تيســير، عصمــت... ال االســماء المشــتركة بيــن الذكــور واالن

االسم.

 الجنسية

هــي تبعيــة الفــرد القانونيــة والسياســية لدولــة معينــة والتــى يدلــي بهــا الفــرد عندمــا يســأل عــن جنســيته، أمــا   ·
فــي حالــة وجــود جنســية مزدوجــة للفــرد تؤخــذ الجنســية التــي يدلــى بهــا الفــرد، فــي حــال لــم يكــن للفــرد جنســية 

محــددة يدلــي بهــا يصنــف فــي فئــة بــدون جنســية )ال يملــك أوراق ثبوتيــة(.

 الحالة التعليمية )أعلى مستوى تعليمي أكمله الفرد(: 

هــي المســـتوى التعليمــي الــذي أكملــه الفــرد البالــغ مــن العمــر )10( ســنوات فأكثــر بنجــاح، ســواء أكان قــد أنهــى   ·
مرحلــة أو أكثــر مــن مراحــل التعليــم أو كان مقيــدًا أو منتســبً إلحــدى المــدارس أو المعاهــد أو الجامعــات، أم لــم 

ــه أن تلقــى أي نــوع مــن أنــواع التعليــم المدرســي يســبق ل
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 الحالة الزواجية: 

· هي الحالة المدنية للفرد البالغ  من العمر )18) سنة فأكثر، من حيث ارتباطه بالجنس اآلخر في وقت المقابلة 

    المسح. وتنحصر الحالة الزواجية للفرد في إحدى الحاالت التالية:

لــم يتــزوج أبــدا: هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر 18 ســنة فأكثــر الــذي لــم يســبق لــه الــزواج أو لــم يعقــد قرانــه ســواًء أكان   ·
ذكــرًا أم أنثــى.

السكان النشيطون اقتصاديًا

هــم جميــع األفــراد )15 ســنة فأكثــر( الذيــن يعــدون جــزءا مــن قــوة العمــل ســواء كانــوا مشــتغلين أو متعطليــن، 
دة، ولغايــات  والذيــن يوفــرون اليــد العاملــة الازمــة إلنتــاج الســلع والخدمــات االقتصاديــة، أثنــاء فتــرة زمنيــة مرجعيــة محــدَّ

المســح فهــي الـــ 7 أيــام الســابقة للمســح بــدءًا مــن يــوم الســبت.

المشـتغل

هــو الفــرد الــذي عمــره )15( ســنة فأكثــر، الــذي زاول او يــزاول عمــا فــي القطــاع الحكومــي او القطــاع الخــاص أو غيــره 
علــى أن ال يقــل عــدد ســاعات العمــل خــال الســبعة أيــام التــي ســبقت يــوم المقابلــة بــدءًا مــن يــوم الســبت عــن ســاعة 

واحــدة.

أ .  المشــتغل فــي مصلحــة خاصــة يملكهــا )صاحــب عمــل(: هــو الفــرد الــذي يبلــغ عمــره/ عمرهــا )15( ســنة فأكثــر، الــذي 
زاول عمــا خــال الســبعة أيــام التــي ســبقت يــوم المقابلــة فــي مصلحــة خاصــة يملكهــا بالكامــل، )كالبقــال مثــا( 

وقــد يكــون مــن أصحــاب المهــن الذيــن ال يمتلكــون مصلحــة خاصــة )محــل( كالدهــان،  والبنــاء ...الــخ.

ب. المشــتغل فــي مصلحــة يملــك جــزءا منهــا )يعمــل لحســابه الخــاص(: هــو الفــرد الــذي يبلــغ عمــره/ عمرهــا 
ــوم الســبت( فــي  ــدءًا مــن ي ــوم المقابلــة )ب ــام التــي ســبقت ي ــذي زاول عمــا خــال الســبعة أي )15( ســنة فأكثــر، ال
مصلحــة خاصــة يملــك جــزءا منهــا )أي لــه شــركاء آخريــن( كالبقــال الــذي يملــك جــزءا مــن بقالتــه، والنجــار الــذي يملــك 

جــزءًا مــن المنجــرة.

ج . المشــتغل بأجــر: هــو الفــرد الــذي عمــره/ عمرهــا )15( ســنة فأكثــر الــذي زاول عمــا فــي القطــاع الحكومــي او القطــاع 
الخــاص براتــب شــهري او أجــر أســبوعي او يومــي أو غيــر ذلــك علــى أن ال يقــل عــدد ســاعات العمــل خــال الســبعة 
ــوم المقابلــة عــن ســاعة واحــدة.  وتشــمل هــذه الفئــة العامليــن المرتبطيــن بعقــد عمــل أو  ــام التــي ســبقت ي أي
بعمــل حتــى وان كانــوا لــم يزاولــوا هــذا العمــل خــال الســبعة أيــام التــي ســبقت يــوم المقابلــة بســبب مــرض مؤقت 

او إجــازات او أيــة ظــروف أخــرى ومــا شــابه ذلــك.

د. يعمــل بــدون أجــر: هــو الفــرد الــذي عمــره/ عمرهــا )15( ســنة فأكثــر، الــذي زاول أي عمــل غيــر مــا ذكــر ســابقا خــال 
الســبعة أيــام التــي ســبقت يــوم المقابلــة، ولكنــه لــم يتقــاض أي أجــر.

و. متطــوع بأجــر: هــو الفــرد الــذي عمــره/ عمرهــا )15( ســنة فأكثــر، الــذي زاول عمــًا مــن قبيــل التطــوع أي أنــه لــم يكــن 
مرتبطــً بمؤسســة فــي القطــاع العــام أو الخــاص.

المتعطل

أ.  ال يــزاول أي عمــل )دون عمــل(: أن ال يكــون الشــخص قــد عمــل لمــدة ســاعة فأكثــر مــن الزمــن خــال الســبعة أيــام 
التــي ســبقت يــوم المقابلــة، ولــم يكــن متغيبــً بصــورة مؤقتــة عــن العمــل.

ب. المتــاح للعمــل: أي أن يكــون الشــخص فــي وضــع يســمح لــه باســتام عمــل فــورًا خــال األســبوع الســابق للمقابلــة 
أو خــال الخمســة عشــر يومــً الاحقــة لهــا.
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ج. البحــث عــن عمــل: أن يكــون الشــخص قــد اتخــذ خطــوات محــددة للبحــث عــن عمــل لبعــض الوقــت أو كلــه بصفــة 
دائمــة فــي فتــرة قريبــة معينــة خــال األربعــة أســابيع التــي ســبقت يــوم المقابلــة. وقــد تشــمل الخطــوات المحــددة 
ــى أصحــاب العمــل، والبحــث فــي أماكــن  التســجيل فــي برنامــج توطيــن )للمواطنيــن فقــط( والتقــدم مباشــرة إل
العمــل وأماكــن التجمعــات الخاصــة، ونشــر إعانــات فــي الصحــف والــرد عليها،والبحــث عــن عمــل مــن خــال اإلنترنــت 

والتحــري عــن فــرص العمــل لــدى األصدقــاء أو األقــارب أو أي إجــراء مماثل…الــخ.

ــم يبحثــوا عــن العمــل خــال األربعــة  ــا للعمــل ول ــر مــن ضمــن المتعطليــن أيضــا األشــخاص المتاحــون حالي د. ويعتب
أســابيع الســابقة ليــوم المقابلــة بســبب انتظارهــم للعــودة لعملهــم الســابق او أنهــم وجــدوا عمــا بانتظــار 

المباشــرة بــه الحقــا.

أنواع المتعطلين

متعطــل ســبق لــه العمــل: وهــو الفــرد البالــغ مــن العمــر )15( ســنة فأكثــر، القــادر علــى العمــل والــذي لــم يــزاول أي 
عمــل خــال الســبعة أيــام التــي ســبقت يــوم المقابلــة بــدءًا مــن يــوم الســبت، والمتــاح للعمــل، والباحــث عنــه، ولكــن 

ســبق لــه العمــل داخــل دولــة اإلمــارات

السكان غير النشيطين اقتصاديً ) خارج قوة العمل (
هــم جميــع األفــراد )15 ســنة فأكثــر(، ولــم يكونــوا مشــتغلين )وفــق تعريــف المشــتغل  المذكــور ســابقً(، وال عاطليــن 
ــوم الســبت، أي أنهــم األفــراد  ــدأ مــن ي ــة ب ــام الســابقة ليــوم المقابل ــف المتعطــل(، خــال 7 أي عــن العمــل )وفــق تعري
القــادرون علــى العمــل وال يعملــون وال يبحثــون عــن عمــل ألي ســبب كان. ومــن األمثلــة علــى غيــر النشــيطين اقتصاديــا 

مــا يلــي:

-    متفــرغ  لألعمــال المنزليـــة : كل فــرد متفــرغ  ألعمــال المنــزل أداًء أو إشــرافً )15 – 64( ســنة، وال يمــارس أي عمــل 
غيــره، وال يبحــث  عــن العمــل بجديــة، بصــرف النظــر عــن كونــه يحمــل مؤهــًا علميــً أم ال، وليــس ملتحقــا بــأي 
ــة  ــه ال ينطبــق عليــه أي حال مؤسســة تعليميــة أو متعطــل وفــق تعريفــات المتعطــل الســابق اإلشــارة إليهــا أي أن
عمليــة أخــرى، وال ينــدرج ضمــن خــدم المنــازل الذيــن يعملــون بأجــر فــي هــذه الفئــة حيــث تعــد هــذه الفئــة ضمــن 

المشــتغلين.

-   طالــب: هــو الفــرد الــذي يبلــغ مــن العمــر )15 ســنة فأكثــر( غيــر المتعطــل الملتحــق بإحــدى المؤسســات التعليميــة 
النظاميــة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ومنتظــم بالدراســة أو غيــر منتظــم )منتســبً( أي متفــرغ للدراســة، ويراعــى 
ــة أن الطالــب الــذي قــام بعمــل بجانــب الدراســة خــال 7 أيــام الســابقة بــدأ مــن  يــوم الســبت يعــد  فــي هــذه الحال
مشــتغًا، وكذلــك الموظــف الملتحــق فــي إحــدى مراحــل التعليــم ســواء مــن خــال الدراســة المســائية أو االنتســاب 

أو المتفــرغ للدراســة مــن عملــه ويتقاضــى أجــرا مــن عملــه فيعــد مشــتغا وليــس طالبــا.

 -   زاهــد فــي العمــل ) غيــر راغــب فــي العمل(:هــو الفــرد الــذي عمــره مــا بيــن )-15 64 ســنة( القــادر علــى العمــل 
وليــس مرتبطــا بــأي عمــل، وال يبحــث عــن عمــل وغيــر منتظــم بالدراســة وغيــر راغــب فــي العمــل

ــل: هــو الفــرد الــذي عمــره مــا بيــن )15 – 64( ســنة غيــر القــادر علــى العمــل بســبب عجــز  ــى العم ــادر عل ــر ق -    غي
جســدي أو عقلــي بصــورة مؤقتــة أو دائمــة، أو بســبب مــكان وجــوده أو وضعــه. ويقصــد بالعجــز بصــورة مؤقتــة الفرد 
يمكــن ان يشــفى مــن العجــز أو اإلصابــة إال أنــه فــي فتــرة المســح ليــس مشــتغا أو مرتبطــا بعمــل، وكذلــك ال يبحــث 
عــن العمــل بشــكل فعلــي، أمــا األفــراد الذيــن يعانــون مــن بعــض أنــواع العجــز كالكفيــف واألصــم واألبكــم وبعــض 
ذوي االحتياجــات الخاصــة فيعــدون إمــا مشــتغلون أو متعطلــون أو متقاعــدون أو أي حالــة أخــرى بحســب حالتهــم 
وقــت المســح. ويصنــف ضمــن هــذه الفئــة كذلــك األشــخاص نــزالء المراكــز العقابيــة وإعــادة التأهيــل والذيــن ليــس 

لديهــم مطلــق الحريــة فــي تركهــا.
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-    متقاعــد: الفــرد )15 ســنة فأكثــر( القــادر علــى العمــل وال يعمــل، وال يبحــث عــن العمــل، وغيــر راغــب فيــه، ويتقاضــى 
راتبــً تقاعديــا منتظمــا )شــهريا مثــا( عــن عمــل ســابق.

      65 سنة فأكثر وال يعمل: الفرد البالغ 65 سنة فأكثر وال يعمل وال يتقاضى راتبً تقاعديً.

-    لــه دخــل وإيــراد: هــو الشــخص الــذي يعيــش مــن إيــراد ممتلكاتــه أو عقاراتــه الخاصــة أو لديــه أســهم أو ســندات 
يعيــش مــن أرباحهــا، أو يصــل إليــه تحويــات نقديــة، مثــل رب األســرة الــذي لديــه دخــل يكفيــه مــن ميراثــه األســري أو 
مــن أمــاك أخــرى. وهــذا أيضــا يشــمل مــاك العقــارات التــي تديرهــا شــركات أخــرى لحســابهم، أو البنــوك أو المكاتــب 
العقاريــة. ولكــن إذا كان هــذا المالــك يديــر شــؤون عقاراتــه بنفســه أو يشــرف علــى إدارة اآلخريــن لهــا فيتــم تصنيفــه 

ضمــن »مشــتغل«.

الحالة العملية
يقصــد بهــا عاقــة الفــرد )مشــتغل أو متعطــل ســبق لــه العمــل( بالمنشــأة التــي يعمــل/ عمــل بهــا كأن يكــون الفــرد 

صاحــب عمــل أو يعمــل لحســابه أو يعمــل بأجــر أ بــدون أجــر أو متطــوع بأجــر.

1. صاحب عمـل:

هــو الفــرد الــذي يعمــل فــي مصلحــة خاصــة يملكهــا بالكامــل ويســتخدم آخريــن ســواء بأجــر أو بــدون أجــر، وإذا كان 
صاحــب العمــل أو مالكــه يعمــل مقابــل أجــر محــدد فــي مصلحتــه أي أن هنــاك فصــل بيــن راتبــه كونــه يقــدم عمــا، وبيــن 
أربــاح المنشــأة أو الشــركة التــي يمتلكهــا فإنــه ألغــراض هــذا المســح يعــد كعامــل بأجــر وليــس كصاحــب عمــل، وإذا 
كان هنــاك مجموعــة مــن الشــركاء يعملــون فــي مصلحــة يملكونهــا ويســتخدمون آخريــن فيعتبــر كل منهــم صاحــب 

عمــل.

2. يعمـل لحسـابه:
هــو الفــرد الــذي يعمــل فــي مصلحــة يملكهــا أو يملــك جــزُء منهــا وال يســتخدم أحــدًا بأجــر، وال يعاونــه أحــد بــدون 
أجــر حتــى ولــو كان أحــد أفــراد أســرته، أمــا إذا كان هنــاك مجموعــة مــن الشــركاء يعملــون فــي نفــس المصلحــة التــي 
ــؤدون بأنفســهم  يملكونهــا وال يســتخدمون أحــدًا فيعتبــر كل واحــد منهــم يعمــل لحســابه كمــا أن هنــاك فئــات ي

ــخ فيعتبــر كل منهــم يعمــل لحســابه. ــع المتجــول أو الحمــال... ال ــدون منشــآت مثــل البائ ــن ب خدمــات لآلخري

3. يعمــل بأجـــر:
ــة، أو يحاســب بالقطعــة، أو يحصــل علــى أي ميــزة عينيــة،  هــو الفــرد الــذي يعمــل/ عمــل مقابــل أجــر أو راتــب، أو عمول
وبغــض النظــر عــن دوريــة تلقــي األجــر الزمنيــة )يوميــا، أســبوعيا، شــهريا أو ســنويا(، وقــد تكــون الجهــة التــي يعمــل 

بهــا الفــرد شــركة أو مؤسســة ربحيــة أو غيــر ربحيــة أو وحــدة حكوميــة أو أســرة معيشــية.

4. يعمل بدون أجر:
هــو الفــرد الــذي يعمــل/ عمــل لــدى األســرة أو الغيــر، وال يتقاضــى نظيــر ذلــك أجــرا نقديــا أو عينيــا، وكذلــك األفــراد 
المتطوعــون، أو المتدربــون )مثــا المحامــون واألطبــاء المتدربــون( الذيــن )يعملــون بــدون أجــر(، بشــرط أال يكونــوا 

مرتبطيــن بــأي عمــل آخــر يتقاضــون عنــه أجــرا وإال اعتبــروا عاملــون بأجــر
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5. متطوع بأجر:

هو الفرد الذي يعمل برغبته الخاصة لدى الغير، ويتقاضى نظير عمله أجرا نقديً أو عينيً أو عمولة

مكان العمل الرئيسي
يقصــد بــه مــكان ومقــر الوظيفــة الرئيســية للفــرد ســواء أكان فــي إمــارة أبوظبــي أو أحــد أقاليمهــا منطقــة أبوظبــي 
والعيــن والجــزر والمنطقــة الغربيــة، أو إمــارات الدولــة األخــرى كالشــارقة ودبــي ورأس الخيمة...الــخ  أو يعمــل خــارج الدولــة.

المهنة الرئيسية
هـــي نــوع العمـــل الغالــب الــــذي أداه الفــرد فــي آخــر وظيفــة أو عمــل قــام بــه قبــل أن يصبــح متعطــا، بصــرف النظــر عــن 
المؤهــل العلمــي الــذي يحملــه وســواًء أكان هــذا المؤهــل مرتبطــً بالمهنــة التــي عمــل بهــا أم ال، وكذلــك بصــرف النظــر 
عــن نــوع النشـــاط اإلقتصــادي الــذي تزاولــه الجهــة التــي يعمــل بهــا، وبصــرف النظــر أيضــً عــن كــون هــذا الفــرد صاحــب 

عمــل أو يعمــل لحســابه أو يعمــل بأجــر أو بــدون أجــر.

مكان ميالد  
هــو الموقــع الجغرافــي الــذي ولــد الفــرد فيــه بالفعــل، حســب تقســيمات الــدول الحاليــة والمدرجــة بالقائمــة. ومــن 
الضــروري جمــع معلومــات تميــز بيــن األشــخاص اللذيــن ولــدوا فــي البلــد المعين)ســكان البلــد( واألشــخاص الذيــن 

ولــدوا فــي مــكان آخــر )األشــخاص الذيــن ولــدوا خــارج البلــد(.

مكان ميالد األم
الموقع الذي ولدت فيه والدة الفرد، وفقا لتصنيف مركز اإلحصاء 2011 لمعيار قائمة الجنسيات

مكان ميالد األب
الموقع الذي ولد فيه والد الفرد، وفقا لتصنيف مركز اإلحصاء 2011 لمعيار قائمة الجنسيات

مكان ميالد الفرد
الموقع الذي ولد فيه الفرد، وفقا لتصنيف مركز اإلحصاء 2011 لمعيار قائمة الجنسيات

مكان اإلقامة
جميــع أماكــن اإلقامــة للفــرد التــي عــاش فيهــا ســواء إقليــم داخــل إمــارة أبوظبــي أو اإلمــارات األخــرى ،أو دولــة أجنبيــة 

لمــدة 6 أشــهر أو أكثــر

مكان اإلقامة السابق
هــو اإلقليــم أو اإلمــارة أو الدولــة التــي أقــام فيهــا الفــرد بصفــة معتــادة لمــدة 6 أشــهر متصلــة أو اكثــر  قبــل أن ينتقــل 
مباشــرة )فــي اآلونــة األخيــرة( إلــى مــكان اإلقامــة الحالــي و ال يتــم تحديــد األماكــن التــي أقــام فيهــا الفــرد لمــدة تقــل عــن 

ســتة أشــهر حتــى و إن كان قــد انتقــل مباشــرة منهــا إلــى مــكان اإلقامــة الحالــي.

أحدث تاريخ النتقال الفرد
هــو التاريــخ الــذي وصــل فيــه الفــرد إلــى مــكان إقامتــه الحالــي بنيــة اإلقامــة لمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل، و لــم ينتقــل 

بعــد هــذا التاريــخ )تاريــخ وصــول الفرد(إلــى مــكان آخــر خــارج اإلقليــم بغــرض اإلقامــة المعتــادة.

سبب االنتقال األخير
هــو الســبب الرئيســي الــذي أدى الــى انتقــال المهاجــر مــن آخــر دولــة أو إمــارة أو إقليــم إلــى مــكان إقامتــه الحالــي. وقــد 
تكــون أســباب االنتقــال )العائلــة أو البحــث عــن عمــل أو البــدء بوظيفــة جديــدة أو الدخــل أو التعليــم أو صحيــة أو نمــط 

الحيــاة أو الحــرب أو أي أســباب أخــرى(.
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طريق الدخول للدولة
هــو منفــذ الدخــول لألفــراد مــن و إلــى الدولــة، وتتعــدد طــرق الدخــول للدولــة كالمطــار )الجــو( والموانــئ )البحــر( 

)األرض(. الحدوديــة  والمعابــر 

نوع التأشيرة
التأشــيرة عبــارة عــن معاملــة يحصــل عليهــا الفــرد معيــن، يســمح لــه عــن طريقهــا زيــارة بلــد آخــر لمــدة معينــة ، تصدرها 

جهــات االختصــاص بذلــك البلــد ، توجــد عــدة أنــواع للتأشــيرات حســب الغــرض من دخــول الدولة

مصدر إصدار  التأشيرة
اإلمارة التي قامت بإصدار التأشيرة لسماح دخول الفرد إلى الدولة.

تاريخ أول وصول لدولة االمارات العربية المتحدة
هو أول تاريخ وصل فيه الفرد من الخارج إلى دولة اإلمارات في حياته بهدف اإلقامة بصفة معتادة. 

عدد أطفال المهاجرين دون أسرهم
عــدد األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 14 ســنة ومــا دون ذلــك، وال يعيشــون مــع والديهــم )يعيشــون فــي الخــارج أو 

إمــارة أو منطقــة أخــرى(.

المهاجر دون أسرته )األطفال(
هــو الفــرد الــذي يقيــم بصفــة معتــادة فــي مــكان مــا، و ال يقطــن أطفالــه أو بعــض أطفالــه الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 

ســنة معــه فــي نفــس مــكان اإلقامــة، حيــث أنهــم يقيمــون فــي إقليــم آخــر، أو إمــارة أخــرى، أو دولــة أخــرى.
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