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 مقدمــــــــــة

يستفاد منه في توزيع  الذيالهامة  اإلحصائيةوالتصانيف  األدلةيعتبر دليل الجنسيات من 

سعى  لذا  .حسب جنسياتهم الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان

 ابوظبي –في مركز اإلحصاء قسم المنهجية والتحليل بإدارة دعم البحوث والتطوير

 الدوليلتطوير دليل الجنسيات المعتمد والمستخدم حاليا ليتماشى مع الدليل 

 المتحدة  األممالمستخدم في 

القطرية  لوثيقة الرموز الرابع التنقيح عد هذا الدليل بناًء على البيانات الواردة ضمنأ

 المتحدة لألمم العامة باألمانة اإلحصائية الشعبة هاأعدت التي، المتحدة لألمم ةالموحد

فيها الرموز العددية استخدم و ،1970عام في  صدرتو غراض المعالجة اإلحصائيةأل

 .نجليزياالعتماد على الترتيب األبجدي اإلب أرقامبثالثة 

عدد من التعديالت على الدليل الدولي حسب االحتياجات المحلية وذلك بعد  إجراءتم وقد 

المتحدة وضمن الصالحيات المتاحة  األممالبنود الواردة بالوثيقة الصادرة عن  إلىالرجوع 

 كما يلي:

الواردة ضمن الدليل وضعت باالعتماد على التكتالت الجغرافيا  الجغرافيةالتكتالت  .1

 اإلحصاء بدائرة التخطيط واالقتصادالصادر عن شعبة في دليل الجنسيات المذكورة 

 .ابوظبي" حالياً  –والمعتمد في مركز "اإلحصاء 

 المتحدة( لألمم الموحدةالقطرية  وثيقة( الرموزن ( الوارد ضم11بالرجوع إلى بند )و

الصادرة عن لم يرد ذكرها في الوثيقة  التيالجغرافية  خاصة للتكتالترموز  إعطاءتم 

 في االستخدامات جةللحاالمطور  لدليلإضافتها إلى االمتحدة بينما تم  األمم

 المحلية.

وقيانوسيا، ة بالدليل شملت كالً من مجموعة )أمجموعة الدول المحيطية الوارد .2

، وأعطيت بولينيزيا( الواردة ضمن تصنيف األمم المتحدةميالنيزيا، ميكرونيزيا، 

 .904الرمز

الدليل يقصد بها أمريكيا الالتينية ومنطقة البحر  في المذكورةمنطقة الكاريبي  .3

قد شملت مع أمريكيا الوسطى ضمن تكتل جغرافي واحد وأعطي الرمز و الكاريبي

903 .  

  "مكان أخر" و "غير المحددةطق غير المحددة في تم اعتماد المصطلحان "المنا .4

، واعتماد " بدون جنسية ) ال ، وحسب الترميز من األمم المتحدة10بناًء على بند رقم 

يملك أوراق ثبوتية (" واضافتها الى بند أخرى الذي كان مستخدم في الدليل 

 السابق.

 تم ترتيب الدليل بناًء على الحروف األبجدية العربية ليسهل استخدامه بواسطة .5

 .مزينلمرا

الصادر عن شعبة  الدليل لم تشمل في المطورعدد من الدول للدليل  إضافةتم  .6

 وذلك كما يلي:اإلحصاء بدائرة التخطيط واالقتصاد 

 غير العربية الدول اآلسيويــــة: 

 تيمور الشرقية 

 غير العربية الدول األفريقيــــة: 

   ريونيون 

  سانت هيالنة 

  الصحراء الغربيةمنطقة 
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 :الدول األوروبيــــة 

   بيالروسا 

     جزر تشانل 

   جزر سفالبارد وجان ماين 

   جزر فايرو 

     جزيرة مان 

   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

   الكرسي الرسولي 

  أمريكا الشماليـةدول: 

 برمودا 

 غرينلند 

   سان بيار وميكلون 

  مريكا الوسطى والكاريبية:أدول 

 يبيمنطقة البحر الكار 

  أروبا 

    أنغيال 

 )جزر األنتيل )الهولندية 

 جزر البهاما 

 جزر تركس وكايكوس 

 )جزر فرجن البريطانية )جزرالعذراء البريطانية 

 جزر كايمان 

 مونتسيرات 

 :دول أمريكـــا الجنوبيـة 

 غيانا الفرنسية 

 )جزر فوكالند )مالفيناس 

 :الــدول المحيطيــة 

 بيتكيرن 

 باالو 

    توكيالو 

 جزر كوك 

 جزيرة نورفلك 

   جزر واليس وفوتونا 

،ضمن المتحدة األممتصنيف لبعض الدول بناًء على التصنيف الصادر عن  إعادةتم  .7

 :يليتختلف عن تصنيف الدليل السابق وذلك كما  تكتالت جغرافية

 

 الحاليالدولة                         التصنيف السابق                            التصنيف 

 الشمالية أمريكيادول             والكاريبيالوسطى  أمريكادول            برمودا
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مطابقة لألسماء  السابق لتكونعدلت بعض أسماء الدول الموجودة في الدليل  .8

  ما يلي: وذلك ك الصادرة عن األمم المتحدة

 السابق الحالي

 بروناوي      بروني السالم

 الوس الديمقراطيةجمهورية الو 

 كوريا الشمالية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 كوريا الجنوبية جمهورية كوريا

 تنزانيا جمهورية تنزانيا المتحدة

 زائير جمهورية الكونغو الديمقراطية

 التشيك جمهورية التشيكية

 جزر سلمون جزر سليمان

 كاليدونيا  كاليدونيا الجديدة

 

 األممالصادرة عن  في الوثيقة تكما ورد دليل الجنسياتتطوير البنود التي اعتمد عليها في 

 :المتحدة 

سند رمز عددي موحد بثالثة أرقام لكل بلد أو لمعالجة البيانات اإلحصائية، أ كأداة -9بند 

 المناطق الواردة في هذه النشرة أوقليم جغرافي ومجموعة من البلدان إ منطقة ولكل

 .899 – 000تتراوح هذه الرموز من و

" أخرمكان  في"المناطق غير المحددة  إلى التواليعلى  ،898و 896سند الرمزان أ – 10بند 

للداللة لمناطق غير المحددة في مكان أخر "تسمية "اغير المحددة " ويمكن استخدام و "

ويمكن استخدام " غير  على البلدان أو المناطق التي ال ترد بصفة فردية في جدول معين. 

للداللة على البلدان أو المناطق التي ال تتاح المعلومات الالزمة لكي تسند لها المحددة" 

 رموز.

أغراضهم ها في نمتاحة لفرادى المستخدمين لكي يستعملو 999- 900 الرموز-11بند 

ر في هذه الخاصة، وذلك مثالً للداللة على البلدان أو المناطق والمجموعات التي ال تظه

 .النشرة

بناء على البند السابق، تم إضافة جنوب السودان الى مجموعة الدول األفريقيــــة -12بند 

 ليكون رمزا لها. 921(، وتخصيص 920غير العربية )

كما في  2013نوفمبر  6بتاريخ  تحديث الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدةعلى  بناء-13بند 

 ما يلي: فقد تم ، ( http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm) الرابط:

 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
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 " 729" ليصبح 736تغيير الرمز العددي للسودان من. 

 " 728" ليصبح 921تغيير الرمز العددي لجنوب السودان من.  

  باإلنجليزيةتعديل اسم دولة الرأس األخضر "Cape Verde"  لتصبح"Cabo Verde" 

  تغيير الرمز العددي لدولة غينيا االستوائية(Equatorial Guinea) " ليصبح 622من "

226. 

  الدول المبينة ادناه الى الدليلإضافة: 

 Non- Arabian Asian Countries الرمز العددي  الدول اآلسيويــــة غير العربية

 Mayotte 175 مايوطة 

   

 الدول األوروبيــــة
 

European Country                                                                                                                                                                                                           

 Åland Islands 248 جزر آالند  

 األسود الجبل
 

499 
 

Montenegro 
 

 كورا ساو
 

531 
 

Curacao 
 

 Sint Maarten (Dutch part) 534 سانت مارتن )الجزء الهولندي(

 Bonaire, Saint Eustatius and Saba 535 وسابا أوستا تيوسبونير، وسانت 

 بارت ليميسان 

 

652 

 

Saint-Barthélemy 

 

 سان مارتن الفرنسية

 

663 

 

Saint-Martin (French part) 

 سارك
 

680 
 

Sark 
 

 صربيا
 

688 
 

Serbia 
 

 غيرنسي

 

831 

 

Guernsey 

 

 Jersey 832 جيرزي
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 اسم البلد أو المنطقة
الرمز العددي / 

Code 
Country/ Region 

 Arabian Countries 900 العربيـــةالـــدول 

 Gulf Cooperation Council Countries 901 الخليجي دول مجلس التعاون
(GCC) 

 United Arab Emirates 784 اإلمارات العربية المتحدة     

 Bahrain 048 البحرين  

 Saudi Arabia 682 المملكة العربية السعودية     

 Oman 512 عمان  

 Qatar 634 قطر  

 Kuwait 414 الكويــت  

األخرىالدول العربيــة   902 Other Arabian Countries 

 Jordan 400 األردن     

  Tunisia 788 تونس    

 Algeria 012 الجزائر     

 Comoros 174 جزر القمر   

 Djibouti 262 جيبوتي   

 Sudan 729 السودان     

 Syrian Arab Republic 760 الجمهورية العربية السورية    

 Somalia 706 الصومال   

 Iraq 368 العراق     

 State Of Palestine 275 دولة فلسطين  

 Lebanon 422 لبنان     

 Libya 434 ليبيا
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 Egypt 818 مصر   

 Morocco 504 المغرب     

 Mauritania 478 موريتانيا   

 Yemen 887 اليمن     

 Non- Arabian Asian Countries 910  الدول اآلسيويــــة غير العربية

 Azerbaijan 031 أذربيجان   

 Armenia 051 أرمينيا  

 Afghanistan 004 افغانستان  

 Indonesia 360 اندونيسيا  

 Uzbekistan 860 أوزبكستان     

 Pakistan 586 باكستان     

 Brunei Dar Salam 096 بروني دار السالم   

 Bangladesh 050 بنغالديش   

 Bhutan 064 بوتان   

 Thailand 764 تايلند     

 Turkmenistan 795 تركمانستان     

 Turkey 792 تركيا     

 East Timor 626 تيمور الشرقية   

 Georgia 268 جورجيا   

 Islamic Republic Of Iran 364 جمهورية  ايران اإلسالمية   

 Laos People's Democratic Republic 418 جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية     

 Korea Republic (South Korea) 410 جمهورية كوريا ) كوريا الجنوبيــــــة (  

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   
 )كوريــا الشماليـــــة( 

408 Democratic People's Republic Of 
Korea (North Korea) 
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 Singapore 702 سنغافورة     

 Sri Lanka 144 سري النكا   

 China 156 الصين   

 Tajikistan 762 طاجيكستان   

 Philippines 608 الفلبين     

  Viet Nam 704 فييتنام    

 Cyprus 196 قبرص   

 Kyrgyzstan 417 قيرغيزستان     

 Kazakhstan 398 كازاخستان     

 Cambodia 116 كمبوديا   

 Maldives 462 مالديف     

 Malaysia 458 ماليزيا     

 Macau 446 ماكاو     

 Mayotte 175 مايوطة 

 Mongolia 496 منغوليا     

 Myanmar 104 ميانمار    

 Nepal 524 نيبال     

 India 356 الهند     

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية   

 الخاصة 

344 Hong Kong Special Administrative 

Region 

 Japan 392 اليابان     

األفريقيــــة غير العربيةالدول      920 Non- Arabian African Countries 

 Ethiopia 231 إثيوبيا   

 Eritrea 232 إريتريا   
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 Angola 024 أنغوال   

 Uganda 800 أوغندا    

 Benin 204 بنين   

 Botswana 072 بوتسوانا   

 Burkina Faso 854 بوركينا فاصو   

 Burundi 108 بوروندي   

 South Sudan 728 جنوب السودان

 Chad 148 تشاد   

 Togo 768 توغو   

 South Africa 710 جنوب أفريقيا    

 Central African Republic 140 جمهورية أفريقيا الوسطى   

 United Republic Of Tanzania 834 جمهورية تنزانيا المتحدة   

 Democratic Republic Of The Congo 180 جمهورية الكونغو الديمقراطية   

 Cabo Verde 132 الرأس األخضر   

 Rwanda 646 رواندا    

 Reunion 638 ريونيون     

 Zambia 894 زامبيا  

 Zimbabwe 716 زمبابوي    

 .São Tomé And Príncipe 678 سان تومي وبرينسيبي    

 Saint Helena 654 سانت هيالنة   

 Senegal 686 السنغال     

 Swaziland 748 سوازيلند    

 Sierra Leone 694 سيراليون     
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 Seychelles 690 سيشيل     

 Western. Sahara Region 732 منطقة الصحراء الغربية  

 Gabon 266 غابون   

 Gambia 270 غامبيا   

 Ghana 288 غانا   

 Guinea 324 غينيا     

 Equatorial Guinea 226 غينيا االستوائية   

 Guinea-Bissau 624 بيساو   –غينيا   

 Cameroon 120 الكاميرون     

 Cote Divoire 384 كوت ديفوار   

 Congo 178 الكونغو  

 Kenya 404 كينيا     

 Liberia 430 ليبريا     

 Lesotho 426 ليسوتو   

 Malawi 454 مالوي  

 Mali 466 مالي     

 Madagascar 450 مدغشقر  

 Mauritius 480 موريشيوس     

 Mozambique 508 موزامبيق   

 Namibia 516 ناميبيا    

 Niger 562 النيجر   

 Nigeria 566 نيجيريا   

                                                                                                                                                                                                           European Country 930 الدول األوروبيــــة
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  Spain 724 اسبانيا    

 Russian Federal 643 االتحاد الروسي     

 Portugal 620 البرتغال     

 Bosnia And Herzegovina 70 البوسنة والهرسك  

 Denmark 208 الدانمرك   

 Sweden 752 السويد     

 Holy See (Vatican)  336 الكرسي الرسولي  )الفاتيكان(  

 United Kingdom (UK) 826 المملكة المتحدة    

 Norway 578 النرويج     

  Austria 40 النمسا    

 Greece 300 اليونان   

 Estonia 233 إستونيا   

 Ireland 372 إيرلندا     

 Italy 380 إيطاليا     

 Albania 8 ألبانيا    

 Germany 276 ألمانيا   

 Andorra 20 أندورا     

 Ukraine 804 أوكرانيا    

 Iceland 352 آيسالندا     

 Belgium 56 بلجيكا   

 Bulgaria 100 بلغاريا   

 Poland 616 بولندا     

 Belarus 112 بيالروسا   
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 Gibraltar 292 جبل طارق   

 Åland Islands 248 جزر آالند  

 Channel Islands 830   جزر تشانل  

 Svalbard  Islands 744 جزر سفالبارد وجان ماين    

 Faroe Islands 234 جزر فارو  

 Man Island 833 جزيرة مان     

 Republic Of Macedonia 807   مقدونيا جمهورية  

 Republic Moldova 498 جمهورية مولدوفا     

 Romania 642 رومانيا    

 San Marino 674 سان مارينو     

 Slovakia 703 سلوفاكيا     

 Slovenia 705 سلوفينيا     

 Switzerland 756 سويسرا    

 France 250 فرنسا   

 Finland 246 فنلندا   

 Croatia 191 كرواتيا   

 Latvia 428 التفيا     

 Liechtenstein 438 لختنشتاين     

 Luxembourg 442 لكسمبرغ     

 Lithuania 440 ليتوانيا     

 Malta 470 مالطة     

 Monaco 492 موناكو     

 Hungary 348 هنغاريا     
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 Netherlands 528 هولندا     

 Yugoslavia 891 يوغوسالفيا    

 Czech Republic 203 جمهورية التشيك 

 Montenegro 499 الجبل األسود

 Bonaire, Saint Eustatius and Saba 535 بونير، وسانت أوستا تيوس وسابا

 Jersey 832 جيرزي

 Sark 680 سارك

 Saint-Barthélemy 652 سان بارت ليمي

 Saint-Martin (French part) 663 سان مارتن الفرنسية

 Sint Maarten (Dutch part) 534 سانت مارتن )الجزء الهولندي(

 Serbia 688 صربيا

 Guernsey 831 غيرنسي

 Curacao 531 كورا ساو

 North American Countries  940  دول امريكا الشماليـة

 Bermuda 060 برمودا  

 Greenland 304 غرينلند   

 Saint Pierre And Miquelon 666 سان بيار وميكلون     

 Canada 124 كندا  

 United States Of America(USA) 840 الواليات المتحدة    

 Central American & Caribbean 950 دول امريكا الوسطى والكاريبية

Countries 

 The Caribbean Region 029 منطقة البحر الكاريبي   

 Aruba 533 أروبا   

 Bahamas 044 الباهامـــــا  
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 Antigua & Barb Ag 028 أنتيغوا وبربودا   

 Anguilla 660 أنغويال    

 Barbados 052 بربادوس   

 Belize 084 بليز   

 Panama 591 بنما     

 Puerto Rico 630 بورتوريكو  

  Trinidad Tbg 780 ترينيداد وتوباغو    

 Jamaica 388 جامايكا     

 Netherlands Antilles 530 جزر األنتيل الهولندية    

 Bahamas 044 البهاما   

 Turks And Caicos Islands 796 جزر تركس وكايكوس     

  United States Virgin Islands 850 جزر فرجن األمريكية   

 British Virgin Islands 092 جزر فرجن البريطانية   

 Dominican Republic 214 جمهورية الدومنيكان  

 Cayman Islands 136 جزر كايمان   

 Dominica 212 دومينيكا  

 Saint Vincent And The Grenadines 670 سانت فنسنت وجزر غرينادين   

 Saint Kitts And Nevis 659 سانت كيتس ونيفس    

 Saint Lucia 662 سانت لوسيا     

 El Salvador 222 السلفادور   

 Guatemala 320 غواتيماال   

 Guadeloupe 312 غواديلوب  

 Grenada 308 غرينادا   
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 2014 تم التحديث حسب  اخر تحديث لترميز الدول الصادر عن  الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ) 

 Updated Based on UN statistics Division updating 2014) 

 Cuba 192 كوبا   

 Costa Rica 188 كوستاريكا   

 Martinique 474 مارتينيك     

 Mexico 484 المكسيك     

 Montserrat 500 مونتسيرات     

 Nicaragua 558 نيكاراغوا     

 Haiti 332 هايتي     

 Honduras 340 هندوراس    

 South American Countries  560  دول أمريكـــا الجنوبيـة

 Argentina 032 األرجنتين   

 Ecuador 218 إكوادور   

 Uruguay 858 أوروغواي   

 Paraguay 600 باراغواي    

 Brazil 076 البرازيل   

 Bolivia 068 بوليفيا   

 Peru 604 بيرو     

 Suriname 740 سورينام     

 Chile 152 تشيلي   

 Guyana 328 غيانا     

 French Guiana 254 غيانا الفرنسية   

 Venezuela 862 فنزويال     

 Falkland Islands (Malvinas) 238 جزر فوكالند )مالفيناس(   

 Colombia 170 كولومبيا   
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 Oceanic Countries 970 الــدول المحيطيــة

 Australia 036 أستراليا   

 Papua New Guinea 598 بابوا غينيا الجديدة     

 French Polynesia 258 بولينيزيا الفرنسية  

 Pitcairn 612 بيتكيرن     

 Palau 585 باالو     

  Tuvalu 798 توفالو   

 Tonga 776 تونغا     

 Tokelau 772 توكيالو   

 Solomon Islands 090 جزر سليمان     

 Cook Islands 184 جزر كوك   

 Norfolk Islands 574 جزيرة نورفلك     

 Wallis And Futuna 876 والس وفوتونا 

 Marshall Islands 584 جزر مارشال    

 Northern Mariana Islands 580 جزر ماريانا الشمالية     

 American Samoa 016 ساموا األمريكية     

 Samoa 882 ساموا     

 Guam 316 غوام   

 Vanuatu 548 فانواتو   

 Fiji 242 فيجي   

 Kiribati 296 كيريباتي     

 New Caledonia 540 كاليدونيا الجديدة     

 Nauru 520 ناورو     
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 Niue 570 نيوي    

 New Zealand 554 نيوزيلندا     

 Micronesia 583 الموحدة(   -ميكرونيزيا )واليات   

 Others 990 أخــــــــــــــــــرى

 Not Specific 898 مناطق غير محددة   

 Not Specific Elsewhere 896 مناطق غير محددة في مكان آخر    

 Without Habitant 997 ثبوتية(يملك أوراق  )البدون جنسية  

 


