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 پیشگفتار 

اگرچه در بسياري از كشورهاي درحال توسعه نيز مطالعات و ضرورت بكارگيري آمارهاي ثبتي از 

هاي روبروست كه در بسياري از موارد نياز ها پيش آغاز شده است اما متاسفانه اجراي آن با محدوديتسال

بخشيدن به  افزاري و شناخت مديريتي دارد. در ايران مطالعات و ضرورتافزاري، نرمهاي سخته زيرساختب

هاي دستيابي به آمارهاي ثبتي و مدل هاي ثبتي از دير باز در مركز آمار ايران آغاز شده و شيوهبررسي نظام

رايي ابالغ شده است. )احكام هاي اجمفهومي كالن، طي احكام شوراي عالي آمار براي تمامي دستگاه

IRANSTARS) هاي پايه معرفي شده در اين نظام )جمعيت، كسب كار، ثبت جمعيت يكي از ثبت

 فعاليت، امالك و مستغالت( است.

 ها و ثبت مركزي جمعيتمطالعات در دو حوزه ثبت آدرس به عنوان ستون فقرات كل ثبت 1391از سال 

(CENTRAL POPULATION REGISTERد ) ر دفتر جمعيت، سرشماري و نيروي كار مركز آمار

ايران به صورت مدون و مستمر آغاز شده است و در فازهاي عملياتي متعددي در دست انجام است. در اين 

 UNECEكشور كه  عضو  14هاي گردآوري اطالعات آماري و سابقه انجام سرشماري درنشريه روش

داول مقايسه كلي كشورها آورده شده است. بطور كلي كميسيون اقتصادي اروپا هستند و همچنين ج

ها داراي سابقه طوالني در انجام كشور نشان ميدهد كه آن 14بررسي فعاليتهاي انجام شده در اين 

هاي سرشماري يقين پيدا كرده و هاي قبل به لزوم تغيير در شيوهاند ولي در سالهاي سنتي بودهسرشماري

هاي گردآوري آمار و  اطالعات هاي كشور تغييراتي را در روشم كردن زيرساختبا مطالعات طوالني و فراه

به روش ثبتي مبنا و يا  2011كند سرشماري در اين كشورها در سال اند. اين نشريه تاكيد مياعمال كرده

رسي اي بزرگ انجام شده است و به دنبال برهاي نمونهبه صورت تركيب روش ثبتي و استفاده از آمارگيري

هاي مورد استفاده و استفاده از آن براي انجام سرشماري در سال ها و مشكالت و بهبود سيستمچالش

كشور، گزارشي از ثبت  14در  2020هستند. همچنين در اين گزارش عالوه بر گزارش سرشماري  2020

كار گرفته شده در ثبت جمعيت كشورهاي نورديک )سوئد، نروژ، ايسلند، فنالند و دانمارك( به همراه اقالم ب

 جمعيت ارائه شده است.

هاي بكار گرفته شده هاي انجام شده در راستاي روشاين مجموعه كه شامل مطالعات تطبيقي و فعاليت

باشد كه با تالش و همكاري كارشناسان دفتر جمعيت، نيروي كار و كشور مي 14سازي ثبت در جهت پياده

گيري و با مسئوليت مدير دفتر جمعيت، نيروي كار هاي نمونهطرح سرشماري و دفتر روش شناسي آماري و

و تالش و همكاري كارشناسان عضو كميته ثبت جمعيت مركز آمار ايران  آقاي محزونو سرشماري جناب 

اله حقگو و آقاي نصرت آسيه عباسي، سودابه زبرجد، بهناز سرخيل، مرجان نوريني، مريم پوررضاانورها خانم

 شود.ه و تنظيم شده است كه بدينوسيله از آنان تشكر و قدرداني ميتهيترجمه، 
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 مقدمه
 كرد. اين خواهيم آنها را بيان هاياز ويژگي و برخي و توليد آمار پرداخته تهيه مختلف هايروش به بخش در اين

 مورد دقت انساني و ميزان ، نيروي، هزينهوقت و شرايط از جمله امكانات به ها براي يک هدف خاص و با توجهروش
 شوند.مي نياز انتخاب

 ها عبارتند از:روش اين 

 سرشماري - الف 

 موردنظر. از جمله آماري جامعه واحدهاي موردنياز تمامي هايو ويژگي خصوصيات از بررسي عبارتست سرشماري

 «كارگاهي سرشماري»و  «كشاورزي سرشماري»، «و مسكن نفوس عمومي سرشماري» به توانمي آن هاينمونه
موردنظر  معهجا اعضاي تمامي به سرشماري روش به شد، در آمارگيري مشخص در تعريف كه كرد. همانگونه اشاره

 شود.مي و بررسي شده الزم از آنها پرسش و صفات و مشخصات شده مراجعه

 كرد: اشاره موارد ذيل به توانآمار مي تهيه روش اين مهم هايويژگي از جمله

 زياد، دقت 

 باال، هزينه 

 آمار حاصله،  بودن مقطعي  

 (،وارد خاصجز م )به كوچک از جوامع گيرياطالع 

 يگيرغيرنمونه وجود خطاهاي ، 

 اينمونه مطالعات براي سازيچارچوب، 

 ساله 10يا 5، 3 زماني اجرا در فواصل  . 

 گیرينمونه - ب

 موردنظر در آنها و تعميم هايو ويژگي ، صفاتخصوصيات ، بررسيآماري از واحدهاي برخي انتخاب علمي روش به

 گويند. گيريخطا، نمونه درصدي با پذيرش جامعه به نتايج
 طرح»و  « نيروي كار»، «و درآمد خانوار هزينه طرح»به  تواندر كشور مي گيرينمونه هايهاي طرحمثال از جمله

 كرد. اشاره« صنعتيهاي از كارگاه آمارگيري

 عبارتند از: آمار تهيه روش اين مهم هايويژگي از جمله     

 تعداد نمونه با افزايش دقت افزايش، 

 تعداد نمونه با افزايش هزينه افزايش، 

 نتايج و اعالم پردازش انجام زمان كمتر بودن، 

 ( دارد،برآورد )علمي جنبه حاصله نتايج كليه 

 و گيرينمونه وجود خطاهاي ، 

 كمتر(. مراتب به اياندازه ا)اما ب يگيرغيرنمونه خطاهاي وجود برخي 
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 ثبتی آمارهاي - ج

 ثبتي هايو ...( داده و تلخيص ، محاسباتكردن ، مرتببندي)طبقه از پردازش هستند كه ، آمارهاييثبتي آمارهاي

 و جاري ، واقعيينيع هايفعاليت انجام در حين هستند كه هايي، دادهثبتی هايدادهشوند. منظور از مي حاصل

 شوند.مي ثبت سازمان در داخل جاري ا، اسناد و مداركهفرماز  و با استفاده سازمان يک

 دانشجو در دانشگاه نام ثبت ، فرممثال . براياست اطالعاتي از اقالم ايمجموعه شامل و پرونده ، سند، مدركهر فرم

پدر و  و شغل تولد، نام ، محلديپلم ، معدلاخذ ديپلم محل ، شهرستانخانوادگي ، نامر نامنظي اطالعاتي اقالم شامل

 همه براي ثبتي هايداده نوع اين شوند. چنانچهتوليد مي ثبتي هاي، دادهنام ثبت فرم از تكميل باشد. پسمي غيره
توليد  ثبتي آنها آمارهاي و پااليش بندي، دستهبنديشود از جمع وريآجمع ،اندنموده نام ثبت كه دانشجوياني

 خواهد شد.

 عبارتند از: ثبتي روش توليد آمار به مهم هايويژگي از جمله    
 ، دسترسي سهولت - 

 ، زمان در كوتاهترين و دقيق صحيح آمار و اطالعات ارايه قابليت - 

 ، بر نبودن هزينه - 

 ، در منابع جويي صرفه - 
 توليد آمار،  مستمر بودن - 

 ، و آمارگيري هاياز طرح بسياري اجراي از نيازيبي - 

  آمارگيري. هايديگر از طرح در برخي سؤاالت كاهش - 
، آمارهاي 2اينمونه آمارهاي مبتني بر آمارگيري -كنندمنتشر مي 1هامراكز آماري سه نوع آمار مبتني بر ريزداده

هاي زير . آمارهاي مبتني بر سرشماري نيز به روش4هاي اداريو آمارهاي مبتني بر ثبت 3مبتني بر سرشماري

 شوند:آوري ميجمع

 روش سنتي 

o شود. آوري ميهاي كاغذي و/يا اينترنتي توسط مأموران آمارگير جمعدر اين روش اطالعات از طريق فرم 

 روش تركيبي 

o  هاي آماري و برخي از طريق آمارگيري مأموران ها مستقيما از منابع اداري يا ثبتروش برخي از دادهدر اين

 شوند. آوري ميجمع

 مبناثبتي 

o هاي توان دادهشوند )ميآوري ميهاي آماري جمعها فقط از طريق منابع اداري يا ثبتدر اين روش داده

 هاي آمارگيري كسب كرد(.مربوط به برخي از متغيرها را از طريق طرح

 چرخشي 

o گيري پيوسته كه كل جامعه را پوشش هاي نمونههاي طي چندين سال از طريق طرحدر اين روش داده

 شوند )مانند فرانسه و در يک دوره پنج ساله(.آوري ميدهند، جمعمي

                                                                                                                                            
1 Micro Data 

2 Sample Surveys 

3 Censuses 

4 Administrative Registers 
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 به شرح زير است:در يک نگاه كلي كشورها عات الاط

 UNECEعضو  يدر كشورها يسابقه سرشمار :1جدول 

 مساحت جمعیت كشور
 میزان

یشهرنشین  

تاريخ 
اولین 

 سرشماري

تاريخ 
ايجاد 
ثبت 

 جمعیت

تاريخ 
اولین 

 سرشماري
 نامبثبتی

یيا تركیب  

تاريخ 
 سرشماري

 بعدي

روش 
 سرشماري

 2001 1869 65 82،409 8،735،453 اتريش
2011 

امبنثبتي  
31/10/2021 مبناثبتي   

اسپانيا  46،354،321 498،800 81 1768 -  
2011 
 تركيبي

01/01/2021  

 + مبناثبتي

از  استفاده

هاي داده

هاي طرح

 موجود

- 1881 66 42،390 1،309،632 استوني  -  31/12/2020 مبناثبتي   

- 1857 50 20،140 2،079،976 اسلووني  
2011 

امبنثبتي  
01/01/2021 مبناثبتي   

50100،2 335،025 ايسلند  96 1703 1954 
2011 

امبنثبتي  
31/12/2021 مبناثبتي   

80دهه  1846 96 30،280 11،429،336 بلژيک  
2011 
 تركيبي

01/01/2021  

مبنا + ثبتي

استفاده از 

هاي داده

هاي طرح

 موجود

 2006 1927 71 769،630 80،745،020 تركيه
2011 
 تركيبي

31/12/2021  

 + ثبت جمعيت

استفاده از 

هاي داده

طرحهاي 

 موجود

 1968 1769 87 42،430 5،733،551 دانمارك
1981 
 تركيبي

01/01/2021 مبناثبتي   

 1967 1850 85 410،340 9،910،701 سوئد
2011 

امبنثبتي  
31/12/2021 مبناثبتي   

 1969 1749 84 303،890 5،523،231 فنالند
1990 
 تركيبي

31/12/2020 مبناثبتي   

- 1863 70 62،200 1،949،670 لتوني  
2011 
 تركيبي

01/01/2021 مبناثبتي   

يليتوان  2،890،297 62،674 69 1897 -  -  01/01/2021 مبناثبتي   

 1964 1769 79 365،268 5،305،383 نروژ
2011 

امبنثبتي  
01/01/2021 مبناثبتي   

  1795 90 33،720 17،035،938 هلند
1981 
 تركيبي

01/01/2021  

مبنا + ثبتي

استفاده از 

هاي داده

هاي طرح

 موجود
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 اتريش کشور 

 سرشماري ثبتی مبنا انجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 82،409مساحت: -ميليون نفر 8،735،453)جمعيت:  

، 1890، 1880هاي ها در سالانجام شد. پس از آن سرشماري 1869اولين سرشماري مدرن در اين كشور در سال 

كشور  1939انجام شد و در سال  1934و  1923هاي ني اول در سالبرگزار شد. بعد از جنگ جها 1910و  1900
 نيز سرشماري به صورت منظم و ده ساله برگزار شده است.  1951آلمان سرشماري را برگزار كرد. از سال 

و انتشار  جهاي سرشماري، استخراها، آموزش ردهريزي، طراحي پرسشنامههاي مذكور، مسئوليت برنامهدر سرشماري

گيري هاي جدولاز دستگاه 1890ها بوده است. در سال شهرداري سازمان آمار اتريش و اجرا بر عهده ها بر عهدههداد
هايي كه توسط دستگاه قابل خواندن از جانهي و پرسشنامه 1971هاي پانچ استفاده كردند. در سال ي كارتبوسيله

رهاي تشخيص كاراكتر و همچنين كدگذاري خودكار در افزاهاي اسكنر و نرمبودند، استفاده شد. از دستگاه

 ي مركزي استفاده شد. هاي جمعيت محلي در پايگاه دادهاستفاده شد. در اين سال از ثبت 2001سرشماري 

مبنا انجام شد. از اولين آزمايش سرشماري ثبتي 2006انجام شد. در سال  2001آخرين سرشماري سنتي در سال 
مبنا كامل در تاريخ شود. اولين سرشماري ثبتيآوري ميمبنا جمعصورت ثبتيروي كار بهآمارهاي ني 2009سال 

 ثبت براي مقايسه استفاده شد.  8ها و ثبت پايه براي داده 7انجام شد. در اين سرشماري از  2011.10.31

آوري ها و اشتغال جمعدر اين سرشماري اطالعات مربوط به نفوس )افرادي كه مقيم اتريش هستند(، مسكن، بنگاه
 نحوه»، «دين»، «شودتر صحبت ميزباني كه بيش»آوري اطالعات مربوط به سواالت: شد. الزم به ذكر است كه جمع

پذير ها امكانبا استفاده از ثبت« شودمدت زماني كه براي حمل و نقل صرف مي»و « رفتن به مدرسه يا محل كار

 ل شد. گيري حاصهاي نمونهنبود و از طرح

 
 : ساختار پروژه1شکل 

 مراحل زير انجام شد: 2011مبناي براي انجام سرشماري ثبتي

 هاسازي ثبتآماده 

  2006اكتبر  31آزمايش سرشماري در 

  2008گزارش به مقامات در ماه آوريل سال 

 نياز به تغييرات در قوانين 

 2011مبنا در سال سازي سرشماري ثبتيآماده 
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  2011اكتبر  31اجراي سرشماري در 

 مبنا آمده است:در شكل زير مدل سرشماري ثبتي

 
 مبنا در اتريش: مدل سرشماري ثبتی2شکل 

ثبت پايه  7طور كه قبالً نيز گفته شد، در اين سرشماري از هاي پايه آمده است. همانارتباط ثبت در شكل زير نحوه

 شده است كه عبارتند از:استفاده 

 (CPRثبت جمعيت ) .1

 (EARثبت تحصيالت ) .2

 (CSSRثبت بيمه و بازنشستگي همگاني ) .3

 (TRثبت ماليات ) .4

 (URثبت بيكاري ) .5

 (BDRثبت امالك و مستغالت ) .6

 (BRثبت كسب و كار ) .7

 هاي پايه آمده است.پيوند بين ثبت 3كل شدر 
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 هاي پايه: پیوند بین ثبت3کل ش
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 اسپانیا كشور 

 سرشماري ثبتی مبنا انجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 498،800مساحت: -ميليون نفر 46،354،321)جمعيت: 

هاي مدرن آماري بين اجرا شد. پس از آن يک سرشماري براساس روش 1768 اولين سرشماري اسپانيا در سال

ها به بود. در اين سرشماري پرسشنامه ربرگزار شد كه نتايج آن از سرشماري قبلي معتبرت 1787و  1785اي هسال
بايد  نشهردارا 1786ها فرستاده شد تا جمعيت مناطق مربوط به خود را اصالح كنند. در سال مأموران ماليات استان

منتشر شد. سرشماري بعدي در  1787ي در سال دادند. نتايج اين سرشمارجنس، سن و وضعيت تأهل را اطالع مي

ها اسپانيا درگير جنگ با ناپلون شد. در اين زمان برگزاري سرشماري 19اجرا شد. در نيمه اول قرن  1797سال 
براي اولين بار زمان مرجع  1857انجام شد. در سرشماري  1829هايي توسط هرناندز در سال ممكن نبود اما فعاليت

 1858مات استاني استفاده شد. پس از اين سرشماري عالئم نقشه براي روستاها ايجاد شد. در سال مطرح و از تقسي

هاي طبق توصيه 1863ساله برگزار شود. گرچه در سال  5صورت به 1869ها از سال تصميم بر آن شد تا سرشماري

بيشتري برگزار شد. به دليل  سرشماري با دقت 1860ها ده ساله شد. در سال المللي فاصله بين سرشماريبين
با اجراي  19هاي قرن برگزار شد. سرشماري 1877مسائل سياسي سرشماري بعدي به تعويق افتاد و در سال 

 به اتمام رسيد.  1897سرشماري 

آوري و ها صورت گرفت. همچنين تغييرات تدريجي در نحوه جمعبنديبراي قرن بيستم تغييراتي در تعاريف و طبقه
جمعيت ممالک تحت سلطه اسپانيا در آفريقا  1930ها رخ داد. در سرشماري بندي دادهي استخراج و جدولهاروش

سرشماري مسكن  1950نامه جغرافيايي شد. در سرشماري منجر به توليد واژه 1940نيز لحاظ شده بود. سرشماري 

ي در سرشماري براي كيفيت بهتر گيرهاي نمونهاز روش 1960هم به سرشماري نفوس اضافه شد. در سرشماري 
و با  2001برگزار شد. سرشماري بعدي در سال  1990نتايج استفاده شد. آخرين سرشماري در قرن بيستم در سال 

 هاي اداري انجام شد. استفاده از تركيب آمارگيري سنتي و اطالعات موجود در ثبت

شد. در اين روش از تركيب آمارگيري بزرگ  و به روش تركيبي اجرا 2011آخرين سرشماري اسپانيا در سال 

هاي اداري استفاده شد. در اين شد و ثبتميليون فرد( را شامل مي 5٫8ميليون مسكن و  3جامعه ) ٪12اي كه نمونه
استفاده شد.  2001( و سرشماري نفوس و مسكن (PADRONسرشماري از دو منبع مهم ثبت اداري جمعيت )

ها موظف هستند تا ماهانه ساكنان خود را يت در اداره آمار اسپانيا قرار دارد و شهرداريپايگاه داده ثبت اداري جمع

شناختي در آن بود. هاي اين ثبت، نبود متغيرهاي جمعيتثبت و تغييرات را اعالم كنند. يكي از بزرگترين محدوديت
وجود داشت. همچنين در اين ثبت در اين ثبت فقط اطالعات پايه مانند تاريخ تولد، محل تولد و وضعيت اقامت 

استفاده شد.  2001ها از سرشماري ها هم جود نداشت. به همين دليل براي چارچوب اوليه مسكناطالعات مسكن

ها اين اطالعات مستقيماً حوزه ٪20انجام شد )در  2011روز كردن اطالعات، سرشماري ساختمان  در سال براي به

هاي شناسايي ملي و كارت اقامت، بولتن در اين سرشماري از  اطالعات ثبت كارتاز اطالعات كاداستر حاصل شد(. 
هاي مختلفي آمارهاي حياتي، اداره ماليات و تأمين اجتماعي نيز استفاده شد. در اين سرشماري اطالعات از روش

 (. CAPIآوري شد: اينترنتي، پستي و دستي )جمع

را  2021، اداره آمار اسپانيا قصد دارد تا سرشماري 2011و  2001هاي پس از اجراي سرشماري تركيبي در سال

 شود:مبنا انجام دهد. در اين سرشماري اطالعات از منابع زير حاصل ميتقريباً ثبتي

  2001اطالعات مرتبط با مهاجرت و وضع اقامت از ثبت جمعيت و اطالعات سرشماري  

 هاي ثبتي وزارت آموزشو داده 2011، 2001هاي اطالعات مرتبط با آموزش از سرشماري 
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 هاي اطالعات مرتبط با وضع تأهل از اداره ماليات، بازنشستگي افراد بيوه، آمارهاي حياتي، سرشماري

 هاي جانهي گذشته، ثبت مركزي افراد خارجي و روش

 اطالعات مرتبط با متغيرهاي اقتصادي از سازمان تأمين اجتماعي، شاغالن بخش عمومي، اداره كار 

 هاي مخابراتي جايي )رفت و آمد، جمعيت فصلي و ...( از شركتاطالعات مرتبط با جابه 

 هاي دوم، هاي برق )همچنين تعيين اقامتگاهها از شركتها و نوع آناطالعات مرتبط با تعداد مسكن

 فصلي يا خالي(

 اسپانيا آمده است. 2021در شكل زير منابع مختلف براي سرشماري 

 
 2۰21 يسرشمار يمنابع مختلف برا: 4شکل 

 هاي جانهي در اين سرشماري استفاده خواهد شد. همانند ساير كشورها، در برخي موارد نيز از روش
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  استونیكشور 

 سرشماري ثبتی مبنا انجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 42،390مساحت: -ميليون نفر 1،309،632)جمعيت: 

 پس .شد برگزار 1897 سال در سرشماري دومين و 1881 دسامبر 20 در سرشماري اولين تونياس استقالل از قبل

 ماشين دوها از شد. براي خواندن فرم برگزار 1922 سال در روز دو طي سرشماري اولين استوني استقالل از

 توسط هاهدادند. كرديم كار ساعت 22ها در روز استفاده شد. اين دستگاه بود شده آورده پاريس از كه خوانفرم

 شد.  ريآوعجم آمارگير 17٫000

 سواالت. شد برگزار 1934 سال در مالي بحران دليل به شود برگزار 1930 سال در بود قرار كه بعدي سرشماري

. در اين سرشماري شد يافت سازمان آمارگيران فعاليت بار اولين براي دوره اين در .بود 1922 سال مشابه پرسشنامه

آوري شد. پس از اشغال ها در جامعه توزيع و پس از تكميل توسط خانوارها در زمان مشخصي جمعنامهپرسش

اي با هفت سوال براي هر ، پرسشنامه1941ها و به علت تغيير ساختار جمعيتي استوني در سال استوني توسط آلمان

 . توان جزو سرشماري به حساب آوردفرد طراحي شد. البته اين طرح را نمي

برگزار شد. زبان  1989و  1979، 1970، 1959هاي تحت شرايط ياد شده چهار سرشماري ديگر هم در سال

ها به مسكو هاي روسي و استونيايي مسلط بودند. پس از اجرا دادهها روسي بود و آمارگيران بايد به زبانپرسشنامه

 ها استفاده شد. تخراج دادهبراي اولين بار از رايانه در اس 1959شد. در سال فرستاده مي
 مچهارها استفاده شد. از يکگيري در سرشماري براي كاستن هزينهبراي اولين بار از طرح نمونه 1970در سال 

ها تري پرسيده شد. با اين كه در آن زمان در استوني رايانه وجود داشت ولي مجبور  بودند دادهجامعه سواالت بيش

ها انجام شد. در اين سرشماري اقدامات زيادي براي نامگذاري مكان 1979از سرشماري را به مسكو بفرستند. قبل 
 ها به مسكو منتقل شد. نيز همانند سرشماري قبلي داده

تري به پرسشنامه اضافه شده بود. اين ساختار كلي تغييري نداشت. فقط سواالت بيش 1989ده سال بعد در سال 

ها در استوني باقي ماند و اين سرشماري براي اولين بار يک كپي كامل از داده شد. درسواالت مربوط به مسكن مي

 سپس به مسكو فرستاده شد.
برگزار شد. در اين سرشماري از  2000مارس سال  31اولين سرشماري نفوس و مسكن پس از استقالل استوني در 

ارزيابي كيفيت سرشماري استفاده شد. در اين ها، فرآيند استخراج و همچنين المللي براي پرسشنامههاي بينتوصيه

سرشماري از دو پرسشنامه يكي براي مسكن و خانوار و ديگري براي افراد استفاده شد. همه سواالت به زبان 
تر از داري دقيقهاي هوايي تهيه شده بود و به طور معنيهاي سرشماري براساس عكساستونيايي بود. نقشه

هاي گذشته جمهوري استوني، آمارگيران دستمزد دريافت ن سرشماري برخالف سرشماريهاي قبل بود. در اينقشه

 كردند. 

ي قبلي در خصوص كار هاي استوني بود؛ چون تجربهيكي از مهمترين چالش 2000استخراج نتايج سرشماري سال 
 اي ايجاد شد.ستخراج ويژههاي مدرن قبالً وجود نداشت. به همين منظور سيستم اهاي سرشماري در رايانهبا داده

تاپ به جاي ، يازدهمين سرشماري در استوني بود كه در آن براي اولين بار آمارگيران از لپ2011سرشماري 

 گويان قادر به تكميل پرسشنامه از طريق وب بودند.هاي كاغذي استفاده كردند و پاسخپرسشنامه



 مطالعات تطبیقی ثبت جمعیت و سرشماری ثبتی مبنا                                                                               16

 
 2۰1۰تا  1۸۸1ل :جمعیت استونی از سا5شکل 

را آغاز كرده است. اين  2020مبناي سازمان آمار استوني اقدامات الزم براي انجام سرشماري نفوس و مسكن ثبتي

هاي انجام خواهد شد. براي اين سرشماري دو سرشماري آزمايشي در سال 2021يا  2020سرشماري در سال 

ساعت معادل  541٫667ا در مقايسه با سرشماري سنتي، مبنگرفته شد. اين سرشماري ثبتي ردر نظ 2017و  2014

 جويي دارد. كارمند در سال صرفه 280كار تمام وقت 
آوري شود. اين پايگاه داده جمع 17مبناي موفق در استوني، اطالعات بايد از براي برگزاري سرشماري ثبتي

 هاي سرشماري عبارتند از:دادهصورت خودكار انجام خواهد شد. سه كليد اصلي در پايگاه آوري بهجمع

 كد يكتاي فردي 

 كد ثبت بازرگاني 

 كد مربوط به آدرس شي 

 هاي مورد استفاده در اين سرشماري آورده شده است.ثبت 2جدول در 
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 استونی كشور 2۰2۰ي هاي مورد استفاده در سرشمار: ثبت2جدول 

Register Description هاثبت 

RR   Population Register ثبت جمعيت 

ETR   Register of Residence and Work Permits ثبت پروانه كار و اقامت 

EHIS   Estonian Education Information System سيستم اطالعات تحصيالت استوني 

MKR   Register of Residence and Work Permits ثبت پروانه كار و اقامت 

TOR   Register of Employment ثبت اشتغال 

EHR   State Register of Construction Works 
هاي ثبت امالك و مستغالت فعاليت

 ساختماني

KR   Land Register ثبت سرزمين 

ARIREG   Commercial Register ثبت بازرگاني 

RKOARR   State Register of State and Local Government Agencies ثبت دولتي امور ساخت و ساز 

STAR   Register of Social Services and Benefits  ثبت خدمات و مزاياي اجتماعي 

KIRST   Health Insurance Database پايگاه داده بيمه سالمت 

KVKR   National Defense Obligation Register نظام وظيفه ثبت 

PKR   State Pension Insurance Register ثبت بيمه بازنشستگي دولتي 

EMPIS  
 register of persons registered as unemployed and jobseekers, and of 

provision of labor market services 

ثبت افرادي كه به عنوان بيكار و در 

مراكز اند و جستجوي كار ثبت شده

 ريابيكا

KIR   Register of Prisoners and Probationers 
هاي آزاد ها و زندانيثبت زنداني

 شده مشروط

KOPIS   Register of Mandatory Funded Pension ثبت حقوق بازنشستگي 

ADS   Address Data System هاي آدرسيسيستم داده 

REL 2011   Population and Housing Census 2011 2011شماري نفوس و مسكن سر 
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 مختلف يهاكسب اطالعات اقالم از ثبتي : نحوه6شکل 
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 اسلوونی كشور 

 سرشماري ثبتی مبنا انجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 20،140مساحت: -ميليون نفر 2،079،976)جمعيت:  

و  1900، 1890، 1880، 1869هاي هاي سالماريبرگزار شد. سرش 1857اكتبر  31اولين سرشماري اسلووني در 
دسامبر در نظر گرفته شده بود(. بين دو  31با جمعيت كشورهاي اتريش و مجارستان توأم بود )زمان مرجع،  1910

برگزار شد. پس از جنگ جهاني  1931مارس  31و  1921ژانويه  31هاي جنگ جهاني فقط دو سرشماري در تاريخ

، 1961مارس  31، 1953مارس  31، 1948مارس  15با جمعيت يوگسالوي برگزار شد ) دوم شش سرشماري توأم

مارس  31(. اولين سرشماري پس از استقالل اسلووني در 1991مارس  31و  1981مارس  31، 1971مارس  31
هاي هاي سالشد. در سرشماريآوري اطالعات مسكن نيز جمع 2002تا  1971هاي برگزار شد. در سرشماري 2002

براي اولين بار اطالعات مربوط به  2002آوري شد. در سال برداران كشاورزي هم جمعاطالعات بهره 1991و  1981

-1948هاي قبل از جنگ جهاني دوم به روش دوفاكتو و پس از آن )آوري شد. سرشماريها نيز جمعساختمان
 ( به روش دوژور برگزار شد. 1991

هاي آمارگيري است كه توسط اداره آمار جمهوري اسلووني و براساس ترين طرحنظممبنا يكي از مثبتي سرشماري

 2008اوت  13و همچنين دستور اتحاديه اروپا در تاريخ  2008جوالي  9قانون مجالس كشورهاي اروپايي در تاريخ 

 به روش سرشماري انجام شد. با گذار از سرشماري سنتي 2011مبنا در سال شود. اولين سرشماري ثبتيانجام مي
 مارس به عنوان زمان مرجع انتخاب شد. 31مبنا، اول ژانويه به جاي ثبتي

ها با سازي دادههاي اداري است. يكپارچهمبنا با استفاده از مجموعه دادهها در سرشماري ثبتيآوري دادهروش جمع

شوند، مبناي قانوني آوري ميها جمعها از آنشود. همه منابع اداري كه دادهاستفاده از مجوز قانون آمار انجام مي
هاي انبوهيده است و شناسايي افراد ها، دادهسازي و استخراج دادهها دارند. نتايج يكپارچهآوري دادهبراي جمع

 غيرممكن است.

)دانمارك، فنالند، اند مبنا، اسلووني به كشورهاي اروپايي كه قبالً از اين روش استفاده كردهثبتي با گذار به سرشماري

اند )اتريش، بلژيک، سوئد و نروژ( ملحق شد. با انجام اين انجام داده 2011هلند و ايسلند( يا براي اولين بار در سال 
 ميليون يورو كاهش داد. 14ها را تا روش اسلووني بار پاسخگويي و هزينه

 در اين سرشماري از منابع زير استفاده شد:

 شود:ها مديريت ميساير سازمان هاي اداري كه توسطثبت 

o  وزارت كشور -ثبت عمومي جمعيت 

o  وزارت كشور -ثبت خانوار 

o  برداريسازمان نقشه -ثبت امالك و مستغالت 

o  برداريسازمان نقشه -ثبت واحدهاي مكاني 

o  و خدمات مرتبط يعموم يسوابق قانونآژانس  –ثبت كسب و كار 

 شود:ه ميهاي اداري كه توسط اداره آمار ادارثبت 

o ثبت آمار اشتغال 

 شود:هاي منظمي كه توسط اداره آمار انجام ميآمارگيري 

o تولدها 
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o مهاجرت 

o  ثبت نام دانشجويان 

o آموزش دانشگاهي 

o كنندگان بورس تحصيليدريافت 

o  2002سرشماري جمعيت 

 هاي مختلف:پايگاه داده 

o  خدمات اشتغال اسلووني –افراد بيكار 

o ن مليمركز آزمو –التحصيالن فارغ 

o مركز آزمون ملي -هاي ملي آزمون 

o تيو معلول يبازنشستگ مهيموسسه ب - يكنندگان حقوق بازنشستگافتيدر 

o موسسه بيمه سالمت اسلووني –شدگان بيمه 

o وزارت كار، امور خانواده و امور اجتماعي –ي موسسه رفاه اجتماعكنندگان دريافت 

o  ي اداره ماليات جمهوري اسلون –ماليات بر درآمد 
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 ايسلند كشور 

 سابقه ثبت جمعیت 

ولين سرشماري ا .استدر ثبت جمعيت ، داراي سنت قوي نورديکكشورهاي از ديگر يكي ايسلند، به عنوان 

از تعدادي در قرن هجدهم  .كشور در اروپا بوداين اولين سرشماري  انجام شد كه  1703در ايسلند در سال 

تحت  انجام شد كل جمعيت را 1801در سال ري بعدي جزئي وجود داشت اما سرشما هايسرشماري

 .پوشش قرار داد

هاي مدني در در حال حاضر اداره امار ايسلند مسئول حفظ و نگهداري ثبت ملي افراد ايسلندي و تمام ثبت 

(، بخشي در اداره آمار ايسلند است كه كار ثبت جمعيت و نظارت بر آن NPR)5كشور است. ثبت ملي افراد

بر پايه سرشماري سال  1954تا  1952هاي طور كه اشاره شد اين ثبت در بين سالدهد. همانمي را انجام

هاي اداري و آماري ايجاد شد. هدف از اين ثبت، ايجاد يک ثبت مركزي يكتا از جمعيت براي استفاده 1953

 شود .بود. ثبت ملي افراد توسط دفتر ثبت ملي در اداره آمار ايسلند نگهداري و بروز مي

، محل اقامت كامل، جنس، ده، شماره خانواساييعبارتند از: نام، شماره شناجمعيت متغيرهاي اصلي در ثبت 

 وضعيت تاهل، مليت، محل تولد، وابستگي مذهبي 

 عبارتند از:شوند هاي فردي استفاده ميمتغيرهايي كه براي شناسايي افراد و خانواده

و براي همه  همه فرزندان متولد شده در ايسلند برايتولد ، كه در هنگام ايي فرديشماره شناس -

 . شودصادر ميشوند افراد مقيم در ايسلند كه براي اولين بار وارد ثبت جمعيت مي

 شماره خانواده عبارت از شماره شناسايي بزرگترين فرد در خانواده است.  -

 شود كه عبارتند از :ده حاصل ميكه در قانون آماطالعات براي به روز رساني ثبت از موسسات مختلف 

 آيد )براي تولد(ها و ماما در مواردي كه بچه در خانه به دنيا ميزايشگاه 

 هاي مذهبي ديگر )براي تعميد، ازدواج و مرگ و ميركليساي لوتري دولتي و سران سازمان( 

 القو ط جداييهاي )مرگ و مير، ازدواج هاي مدني، گواهينامه ايهاي منطقهكميسيون( 

  (كودكانسرپرستي دادگاه ها )طالق و تغيير در 

 وزارت دادگستري )قانوني بودن اتباع خارجي و ساير تغييرات در مليت، تصويب و تغيير نام( 

قانون مربوط به محل سكونت و افراد ايسلندي و ثبت مدني، اي در مورد ثبت ملي عالوه بر اين، قانون ويژه

مكاني كه تغييرات در محل اقامت بايد به شهرداري  .وجود داردنيز مت قانون اعالم تغيير در محل اقا

ترين ايستگاه در پايتخت اين تغييرات ممكن است به نزديکشخص به آن جا نقل مكان كرده گزارش شود. 

 .گزارش شودافراد ملي ثبت پليس يا به طور مستقيم به 

ثبت سيستم تنها ثبت اين . كندهمي ايفا ميدر بيشتر سيستم هاي اداري ايسلند نقش مافراد ثبت ملي 

مقامات مالياتي، سيستم نظير افراد در كشور است و به همين دليل توسط تقريبا تمام مقامات دولتي مرتبط 

ثبت نيز . همچنين اين شوداستفاده مي و ....تأمين اجتماعي، سيستم بهداشتي، سيستم آموزش و پرورش 
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هاي هاي بيمه و بسياري از شركتسيستم بانكي، شركتنظير وصي به طور گسترده اي توسط بخش خص

مورد  ، مرگ و مير و غيرهتغيير آدرس، آدرس و ايي فرديبزرگ براي اطالعات در مورد شماره شناس

 .گيرداستفاده قرار مي

 ثبت بهاين . شودبه طور گسترده اي براي اهداف آماري استفاده ميافراد آمار ايسلند، ثبت ملي اداره در 

هاي دولتي يا آمار ايسلند يا ساير سازماناداره ه توسط آمارگيري كبراي هر نوع گيري نمونهعنوان چارچوب 

)به  باشندها ميآنافراد يا خانوارهاي ها، واحد آمارگيري در آنبه طور معمول و  شودميخصوصي انجام 

 گيرد.ار ميمورد استفاده قر )عنوان مثال در مورد بررسي بودجه خانوار

و با يک محتواي محدودتري ساالنه اين آمار مبناي آمار جمعيتي است كه  فردي،الوه بر اين، ثبت ملي ع

ي محسوب آمار جمعيتدفتر منبع اصلي براي  ملي جمعيت، بنابراين ثبت. منتشر مي شودسه ماه يكبار 

دفتر مرگ و ازدواج( توسط كاركنان  هاي تولد،كه در آن متغيرهاي اضافي از منابع مختلف )گزارش شودمي

 شود.وارد مي

 هاي اماري در مورد تغییرات جمعیتثبت

افراد برگرفته شده ثبت ملي از وجود دارد كه اكثر آنها در ابتدا اداره آمار ايسلند  آماري نيز درثبت چندين 

هاي فردي ا كه شامل دادههشوند. اين ثبتو سپس توسط دفاتر مربوطه در اداره آمار تكميل و نگهداري مي

 اند:هستند در زير فهرست شده

 . شودايجاد ميمعيني هاي هر ساله در تاريخكه  ،بت جمعيتي از ثنسخه هاي  (1

بطور ماهانه از ثبت  1986سال هاي داخلي و خارجي كه از مهاجرتثبت مهاجرت، از جمله  (2

 شود.تغييرات حاصل مي

، محل اقامت، وابستگي مذهبي، تاريخ ازدواج، شهروندي، نام خانوادگي، سنكه شامل  ثبت تولد  (3

 يتوضعيت زناشويي و شغلي والدين محل تولد، تاريخ و زمان دقيق تولد، جنس كودك، زوج

طالعات قد و وزن نوزاد است. ا ، طول مدت بارداري،زوجينوزادان(، چندتولد )زندگي قبلي و 

 ترس است. تاكنون در دس 1987كامپيوتري از تولدها از سال 

ثبت تغييرات در وضعيت تأهل بر اساس اطالعات مربوط به ازدواج هاي مذهبي، ازدواج هاي مدني،  (4

موجود است و همچنين اطالعات اضافي به طور صريح براي اهداف  ثبتجدايي و طالق كه در 

 به بعد موجود است. 1987هاي كامپيوتري اين ثبت هم از سال داده .آماري وارد شده است

 بت در تغيير شهرونديث (5

 ثبت فرزند خواندگي (6

 ثبت فوت  (7

هاي فوت ثبت علت فوت : بر اساس اطالعات در ثبت فوت است. اطالعات ثبت فوت از گواهي نامه (8

است. اين ثبت براي تحقيقات پزشكي مورد  6 المللي بيماريبندي بينبا كدبندي بر اساس طبقه

 گيرد. استفاده قرار مي

                                                                                                                                            
6 ICD-8(1971-1980), ICD9(1981-1995), ICD10(1991 onward) 
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 ماري ثبتی مبناسرش انجام  سابقه
 كيلومتر مربع( 100،250مساحت: -ميليون نفر 335،025)جمعيت: 

سرشماري با كشور دانمارك  1901در ايسلند برگزار شد. تا سال  1703اولين سرشماري مدرن جهان در سال 

 1960تا  1860شد ولي از سال سرشماري انجام مي سال يكبار 5، هر 1860تا  1835از سال مشترك بود. 

 برگزار شد.  1981. آخرين سرشماري سنتي نيز در سال شودر ده سال يكبار انجام ميه

توسط سازمان  1953( با اجراي يک سرشماري خاص در اكتبر 7NRPثبت ملي افراد ) 1954تا  1952هاي در سال

. اين ركوردها در هاي پانچ ذخيره شدمنظور استخراج ماشيني روي كارت آمار بنا شد. همه ركوردهاي سرشماري به
شد. پس از روزرساني ميبه صورت فصلي و ماهانه به 1968ابتدا ساالنه و پس از انتقال به نوارهاي مغناطيسي تا سال 

صورت روزانه شد. با مكانيزه شدن ثبت ملي افراد، توليد آمارهاي جمعيت به تفكيک جنس، سن، روزرساني بهآن به

 سازمان آمار ايسلند به اين باور رسيد كه با استفاده از فناوري 1969شد. در سال پذير اقامت و وضعيت تاهل امكان
سرشماري برگزار نشد  1970تواند سرشماري سنتي را حذف كند. لذا در سال جديد و ثبت جديد كسب و كار مي

زمان نامشخصي  ولي اطالعات مفيدي در رابطه با اشتغال افراد حاصل شد. طرح سرشماري كامالً الكترونيكي به

برگزار شد. گرچه اين بدين معني نيست كه در  1981موكول شد، اما در اين بين يک سرشماري سنتي در سال 

هيچ سرشماري صورت نگرفت، زيرا چون توسعه ثبت افرادي كه جدا از ثبت جمعيت بودند  2000و  1990هاي سال
 نا خيلي هزينه داشت.مبخيلي كند بود به همين دليل برگزاري يک سرشماري ثبتي

هاي مختلف را به هم پيوند دهد. تواند دادهسازمان آمار ايسلند به اين نتيجه رسيد كه مي 2007در اواخر سال 

اي مانند نيروي كار  و هاي نمونهگرچه ثبت كسب و كار هنوز به خوبي شكل نگرفته بود، اما تحوالت در آمارگيري
داد تا بتواند بين افراد و آمد( و ثبت امالك به سازمان آمار ايسلند اجاره ميدرآمد و شرايط زندگي )هزينه و در

هاي اقامت، پيوند برقرار كند. پيوند ثبت ملي و ثبت مسكن، آمارهاي خانواري، خانوادگي و مسكن كه عنصري محل

مربوط به تحصيالت و  هايسازد. البته هنوز دادهپذير ميكليدي و گمشده در نظام آماري ايسلند است را امكان

 شوند.اي بزرگ، جانهي ميهاي نمونهها ناقص هستند و با استفاده از آمارگيرياشتغال در ثبت
ها، دو سال زمان در نظر گرفته شد. در اين مبنا برگزار شد. براي پردازش دادهسرشماري ثبتي 2011در سال 

 هاي كليدي زير استفاده شد:سرشماري از ثبت

 ثبت ملي اف( رادNRP) 

 ( ثبت امالك و مستغالتRER)واحدهاي مسكوني( ) 

 تري نياز بود()به كار بيش نهاي ماليات دهندگاثبت 

 هاي مهم زير در آن استفاده نشد:البته ثبت

 محصالن 

 كسب و كار 

 (واحد محلي )بنگاه 

 متغيرهاي زير در ثبت جمعيت وجود دارد:

 نام و نام خانوادگي  

 ديشماره شناسايي فر -1

 جنسيت -2
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 محل اقامت -3

 وضعيت تاهل -4

 كشور محل تولد -5

 تابعيت -6

 شماره شناسايي خانوار -7

 ادرس كامل )منطقه شهرداري، خيابان، شماره پالك( -8

 وابستگي مذهبي  -9
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 لژيکبكشور 
 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 

 ع(كيلومتر مرب 30،280مساحت: -ميليون نفر 11،429،336)جمعيت: 
، 1856هاي هاي بعدي در سالبرگزار شد. سرشماري 8توسط آدولف كوتله 1846اولين سرشماري در بلژيک در سال 

برگزار  2001و  1991، 1981، 1970، 1961، 1947، 1930، 1920، 1910، 1900، 1890، 1880، 1876، 1866

 اقتصادي نيز بود. –ها عالوه بر شمارش جمعيت، شامل اطالعات اجتماعي شد. اين سرشماري

در مراحل ابتدايي، گرچه هزينه سرشماري باال بود اما از آن براي بنا كردن جمعيت رسمي هر شهرداري استفاده 
ها، دستمزد كاركنان طور مثال از آن در تخصيص يارانهها هنوز هم مهم است چون بهشد. جمعيت شهرداريمي

 شود.فاده ميرسمي دولت محلي و تعداد اعضاي شوراي شهر است

ثبت ملي افراد معرفي شد. اين ثبت جمعيت، شمارش جمعيت را بسيار ساده كرد و باعث شد تا ارقام  80در دهه 
تعدادي از متغيرهاي سرشماري از ثبت ملي حاصل شد. به  1991در سال  تر منتشر شوند.جمعيت بسيار سريع

تغيير كرد. در واقع « 2001اقتصادي  –ي اجتماعي آمارگيري عموم»نام سرشماري به  2001همين دليل در سال 

به بعد دوباره  2011هاي خانوار و مسكن بود. از سال هاي اين آمارگيري شامل اطالعات مهم دو بخش ويژگيداده

 نام سرشماري براي اين آمارگيري انتخاب شد. 
كردند كامالً متفاوت تفاده ميهاي جامع اسهاي سنتي قبلي كه آمارگيريبا سرشماري 2011رهيافت سرشماري 

شد. اما هم اكنون حجم زيادي از هاي مهم از طريق مصاحبه حاصل مياي از دادهبود. در گذشته سهم قابل مالحظه

 استفاده شد: 2011هاي زير براي سرشماري دست آورد. از پايگاه دادههاي داده اداري بهتوان از پايگاهاطالعات را مي

 ثبت ملي افراد 

 هاي آماري بانک ايگاه دادهپCrossroads Bank for Enterprises (CBE) 

 هاي طرح نيروي كار و حمايت اجتماعي بانک انبار دادهCBE 

 )اداره كل اسناد و امالك )ثبت سرزمين پيشين 

 هاي مختلفهاي آموزش از  انجمنداده 

  پايگاه داده آدرس شناسايي مركزي(CIAD) 

 9اره ماليات هاي مالياتي از اددادهFPS 

 2001هاي اداري زيادي براي آموزش وجود دارد. سطح تحصيالت افرادي كه قبل از سال داده 2001از سال 

 وجود دارد.  «2001 اقتصادي – ياجتماع يعموم يريآمارگ»اند در التحصيل شدهفارغ
اي استفاده شد. از هاي نمونههاي داده اداري وجود نداشت از آمارگيريبراي جبران متغيرهايي كه در پايگاه

هاي جامع استفاده شد. در شكل اي و دادههاي نمونههاي طرحسازي دادهها براي يكپارچههاي مشابه هلنديرويه

 زير شمايي از روش كار آمده است:

                                                                                                                                            
8 Adolphe Quetelet 

9 Federal Public Service 
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 ها در بلژيک: شمايی از پیوند بین ثبت7شکل 

تر هاي داده استفاده شده است. از دو فلش كه از بقيه ضخيمف براي پيوند بين پايگاههاي مختلدر شكل باال از فلش

 هستند براي نمايش انواع مختلف پيوندها استفاده شده است. 
با حمايت يک تيم تحقيقاتي دانشگاهي انجام  2006يک سرشماري آزمايشي در سال  2011براي سرشماري سال 

هاي منابع اداري هاي سرشماري آزمايشي مشخص شد كه دادهست درصدي از دادهشد. با استفاده از يک نمونه بي

 كافي هستند. 2011براي سازماندهي يک سرشماري اداري براي اولين بار در سال 

نتايج سرشماري كه در يک انبار داده ذخيره شده بود باعث تسهيل در انتشار نتايج شد. همچنين در انتشار نتايج 
هاي پويا در درگاه آمار استفاده شد. زمان مرجع براي اين شار مدرن همانند خدمات وب و گزارشهاي انتاز روش

 انتخاب شد. 2011سرشماري اول ژانويه سال 
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 تركیهكشور 

 سرشماري ثبتی مبنا انجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 769،630مساحت: -ميليون نفر 80،745،020)جمعيت:  

هايي كه به طور منظم در سالبه 1990تا  1935هاي بعدي از و سرشماري 1927سال  اولين سرشماري در تركيه در

 0هايي كه به تصميم بر آن شد كه سرشماري نفوس در سال 1990شدند، برگزار شد. پس از سال ختم مي 5و  0

سرشماري  انجام شد. با در نظر گرفتن 2000اكتبر  22شوند برگزار شود. آخرين سرشماري سنتي در ختم مي

 سرشماري سنتي در تركيه برگزار شده است. 14، 2000
صورت سنتي و در يک روز به روش دوفاكتو انجام شد. اطالعات مربوط به اقامتگاه معمول ها بههمه سرشماري

هاي گذشته موجود نيست چون فقط افراد حاضر در روز سرشماري، )دوژور( و ساختار جمعيت و خانوار در سرشماري

روز نبودن آن به علت فاصله ده ساله( شماري جمعيت و بهبه علت مشكالت اصلي سرشماري )بيشاند. ت شدهفهرس
 سازمان آمار تركيه تصميم به تغيير روش برگزاري سرشماري گرفت.

(جمعيت ايجاد شد تا آدرس اقامتگاه معمول همه ABPRS10مبنا )براي اين منظور، نظام ثبت جمعيت آدرس

موسسه آمار 11 2006آوريل  25در كشور بودند را پوشش دهد و جابجايي جمعيت را رصد كند. در افرادي كه 

)سيستم ثبت جمعيت بر مبناي آدرس( شد. طبق قانون،  ABPRSتركيه ملزم به ايجاد ثبت جمعيت و توليد 
 Mernisالعات دهد و همچنين بانک اط( كه همه اطالعات آدرس در تركيه را پوشش ميNADپايگاه آدرس ملي )

يک سيستم مركزي  Mernisگذاري شد. رقمي تمام افراد در تركيه، براي اولين بار پايه 11هاي ملي حاوي شماره

است كه در آن تمامي تغييرات در وضعيت كشور به صورت آني و الكترونيكي ثبت مي شود. اين كار توسط يک 
بر مبناي  Mernis سترده شده است، انجام مي شود. شبكه امن و توسط ادارات ثبت كشوري كه در سطح كشور گ

خانواده مي باشد و هيچ اطالعي در خصوص مكان در ثبت هاي جمعيتي وجود ندارد. نگهداري و بروزرساني اين 12

 11يكتا شامل  IDگردد. يک ( انجام ميGDPCAمديريت امور شهري و جمعيت وزارت كشور )13سيستم توسط 

كيه به هر فرد در اين سيستم داده شده است. تمام مشخصات فرد از ابتداي تولد در اين شماره ملي افراد تر14رقم 
 استفاده مي شود. IDوارد شده است. براي اتصال بين آدرس ها و مشخصات فرد از اين  IDسيستم و متصل به 

ها، رس، استانهاي جغرافيايي براي توصيف يک آد( شامل المانNADاجزاي آدرس در فايل آدرس كشور تركيه )

ها ها، ساختمانها، بلوارها، خيابانها و مناطق شهري، شهر و نام روستاها، اسامي نواحي، ميدانها، شهرداريشهرستان
 باشد.ها و كد پستي ميو شماره درب داخلي مكان

يد. در از آدرس ها قبل از ايجاد سيستم سرشماري ثبتي كنترل گرد %10براي جلوگيري از خطاهاي سيستمي، 

موجود  NADهايي كه در هايي كه در فيلد يافت نشد يا آدرسطول اين چک كردن آدرس هاي اشتباه يا آدرس
 شود. دفاتر ثبت آدرس اطالع داده مي15نبود به كارمند شهرداري مستقر در 

يا شماره  شماره ملي IDفرم هايي تهيه گرديد كه برروي هر فرم مشخصات فرد از جمله  NADپس از اتمام كار 

 پاسپورت )براي شهروندان خارجي( به همراه ساير مشخصات فرد همچون تحصيالت و ... چاپ مي شود

اي با عمليات ميداني هاي ويژه، كار اتصال اين دو پايگاه با استفاده از فرمMernisو  NADپس از توليد دو سيستم 
ستم توسط موسسه آمار تركيه تحت يک برنامه تحت و با سازماندهي ويژه انجام گرفت. عمليات اتصال اين دو سي

                                                                                                                                            
10 Address Based Population Registration System 

11 Turkstat 
12 family Iedgers 

13 General Directory of Population and Civil Affairs 
14 Turkish citizen 
15 registration office 
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يكتا انجام گرديد. براي شهروندان خارجي از شماره پاسپورت استفاده مي شود و در يک  IDوب و با استفاده از 
 پايگاه داده جداگانه ذخيره مي شود.

ا به رئيس محالت )مختار( پس از انجام عمليات اتصال، اين اطالعات براي ادارات محلي فرستاده مي شود. در شهره

ماهه افراد به ادارات مراجعه و نسبت به تأييد  2و در روستاها به روساي روستاها فرستاده مي شود. در يک پروسه 
اطالعات شخصي و محل سكونت خود اقدام مي نمايند. اين تأييدات در صفحه وب متعلق موسسه آمار تركيه انجام 

گردد. براي تكميل كار، پس از اتمام پروسه صات افراد به صورت مستمر انجام ميشده است. كار تائيد و اصالح مشخ

اتصال در پايگاه، يک مطالعه براي كنترل سيستم به منظور پوشش آن انجام گرديد. تعدادي چک مانند چک كردن 

ها كارمندان شركتها و ركوردهاي كارمندان آنها و كنترل ركوردهاي تعدادي از ها، بانکتعداد محصلين، سازمان
 انجام گرديد.

هايي كاري بودند ولي اقدام به ثبت نام در اين سپس موسسه آمار تركيه، افرادي كه متعلق به دانشگاهها يا مكان

 سيستم نكرده بودند را مطلع كرد. براساس قانون همه افراد ملزم به ثبت نام در سيستم و تأييد آن هستند.
كه  CATI16موجود نبودند با تكنولوژي   ABPRSبودند ولي در سيستم  Mernisافرادي كه در سيستم 

انجام پذيرفته بود، .با آنها تماس  موسسه آمار تركيه مطالعات آن توسط دفتر مركزي و دفاتر منطقه اي مربوط به 

تلفن بودند پيدا شدند. سپس شماره  ABPRSو  Mernisبرقرار شد. ابتدا خويشاوندان فرد كه در هر دو سيستم 

شود و شماره تلفن فرد از او برداشته شد. و بعد با اين افراد تماس تلفني برقرار مي ABPRSاين افراد از سيستم 
 شود.شود و در نهايت فرد در سيستم ثبت ميشود و با فرد تماس گرفته ميگرفته مي

يي، روزنامه براي اطالع رساني استفاده هاي راديوبراي تكميل پوشش اين پروژه از ابزارهايي همچون تلويزيون، برنامه

 به افراد ارسال گرديد. SMSشد. همچنين 
تحويل داده شد.  GDPCAبه  2007پس از توليد سيستم توسط موسسه آمار تركيه، اين سيستم در انتهاي سال 

 مسئوليت نگهداري و بروزرساني اين سيستم در وزارت كشور انجام مي شود.

تواند يک محل زندگي معمول خصوص جابجايي آدرس معمول خود بوده و هر فرد تنها مي افراد ملزم به اطالع در

هاي فرد مثل خانه تابستاني، خانه زمستاني، خانه هاي دوم ، سوم و ... فرد به صورت معرفي كند. ساير آدرس
 اختياري توسط فرد مي تواند در سيستم ثبت شود.

شود، نيستند. هر نوع تغيير ها اعمال ميها يا استانداريس كه توسط شهرداريافراد ملزم به اعالم تغييرات اجزاي آدر

هاي شامل سرويس آدرس روز توسط فرد به ادارات ثبت شهروندي يا آژانس 20در آدرس )جابجايي( بايستي ظرف 
درس، اقدام نمايند. توانند با امضاي ديجيتال نسبت به اعالم تغييرات آمبنا و در يک فرم اعالم شود. افراد حتي مي

توانند براي يكديگر، اعالم تغييرات كنند، ميسال به باالي خانواده كه در يک آدرس يكسان زندگي مي 18اعضاي 

كه در آن  C بايست فرم هاي جداگانه ميهاي مسكوني و دارندگان خانهها و مجتمعانجام دهند. مديران ساختمان

ورد مسئوليت آنها وارد يا خارج شده است را پر كرده و به مختار )رئيس قيد شده چه افرادي به داخل محوطه م
( ثبت شده GDPCAرا كه در آن تغييرات اعالمي اداره ثبت شهروندي ) Dمحله( تحويل دهند. مختار بايستي فرم 

است. براي  مقايسه كند و به اداره ثبت شهروندي اعالم كند كه چه تغييراتي هنوز ثبت نشده Cاست را با اين فرم 

 افرادي كه كامل در اين سيستم ثبت نشوند جريمه در نظر گرفته شود. 

هاي گواهي ساختمان، براي انجام كارها و فرآيندهايشان هستند. فرم NADكليه آژانسها ملزم به استفاده از سيستم 

پس از ورود به سيستم هاي مخروبه يا سوخته شده، تنها هاي ساختماناسناد مجوز استفاده از ساختمان و فرم

NAD پذيردها و ادارات تابعه آنها صورت ميها و استانداريمعتبر خواهند بود. اين كار توسط شهرداري. 

                                                                                                                                            
16 computer assisted telephone interviewing 
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سيستم ثبت جمعيت "يا  ABPRSبه دست آمده است،  Mernisو  NADسيستم نهايي كه از اتصال دو پايگاه 
 شود.ناميده مي "آدرس مبنا

 ABPRSو ايجاد  Mernisو  NAD: : مدل اتصال دو پايگاه ۸شکل 

وسيله اخذ آدرس اقامتگاه معمول افراد مقيم در تركيه و افراد خارجي كه مبنا بهبدينوسيله نظام ثبت جمعيت آدرس

هاي و هاي جمعيت، بنا شد. عالوه بر آن همه سازمانكردند و مقابله اين اطالعات با ثبتدر آن كشور زندگي مي
 كنند.شان استفاده ميموسسات دولتي از اين نظام در كارهاي اداري

تفكيک تقسيمات ، هر ساله اطالعات اندازه جمعيت به2007مبنا در سال پس از استقرار نظام ثبت جمعيت آدرس

ثبت، جنس، محل  –هاي پايه )ساختار سن ادراي )استان، شهرستان، شهر يا دهستان و محله( و برحسب ويژگي

مليت، وضع سواد و تحصيل، وضعيت زناشويي قانوني و مهاجرت داخلي در سطح استان( در ژانويه سال بعد براساس 
 شود.ها به اطالع عموم رسانده ميثبت

هاي تركيه با توجه به توصيه 2011، سرشماري نفوس و مسكن 2011تا  2007طبق برنامه ملي آمار تركيه از سال 

هاي براي همه كشورها، برگزار شد. تركيه از روش تركيبي )با استفاده از ثبت 2010ه اروپا در سال المللي اتحاديبين
 استفاده كرد. 2011مبنا( براي سرشماري در سال اي بزرگ مقياس ثبتيجمعيت و استفاده از آمارگيري نمونه

هاي شناختي، ويژگياي جمعيتهمنظور كسب اطالعات ويژگيبه 2011در اين راستا، آمارگيري نفوس و مسكن 

المللي، دليل مهاجرت، اجتماعي و اقتصادي جمعيت مانند نيروي كار، اشتغال، باروري، مرگ و مير، مهاجرت بين

هاي مبنا و ساير ثبتهاي ساختمان و مسكن كه در نظام ثبت جمعيت آدرسمعلوليت، اطالعات مربوط به ويژگي
 سطح استاني قابل حصول نيست، اجرا شد. هاي خانواري دراداري يا آمارگيري

و هفته  2010اكتبر  3برگزار شد. زمان مرجع سرشماري آزمايشي  2010آزمايش سرشماري در سپتامبر و اكتبر 

مركز شهرستان  81استان،  81مكان ) 214در نظر گرفته شد. اين آزمايش در  2010اكتبر  3سپتامبر تا  27مرجع 
خانوار سرشماري شدند. اجراي سرشماري آزمايشي  50٫000شمارش برگزار شد. تقريبا  حوزه 275آبادي( و در  52و

 در پايان اكتبر به پايان رسيد.

بود.  2011اكتبر  2با روش تركيبي مذكور اجرا شد. زمان مرجع  2011آمارگيري نفوس و مسكن در اكتبر و نوامبر 

آوري اطالعات به ها دو ماه طول كشيد. روش جمعدادهآوري بود. جمع 2011اكتبر  3آغاز اجراي آمارگيري در 
 هاي كاغذي و الكترونيكي بود.صورت رو در رو و با استفاده از پرسشنامه
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گيري شركت داشتند. برآوردها در از كل خانوارها( در نمونه ٪13٫5ميليون خانوار )تقريبا  2٫5در اين آمارگيري 
جمعيت  20٬000ن، هر مركز استان، براي هر مركز شهرستان كه بيش از سطح استان و شهرستان بود )براي هر استا

 طور كامل انجام شد.اي، شمارش بههاي موسسهها(. در مكانداشت و براي همه روستاهاي شهرستان

هاي موجود در پايگاه داده آدرس ملي بروز رساني و با درنظر گرفتن همه آدرس 2011هاي شمارش در اوت حوزه

هاي گيري )حوزههاي شمارش، واحدهاي نمونهشناسي تعيين شدند. پس از تعريف حوزهونت روشتوسط معا
اي هاي موسسهشمارش( انتخاب شدند. در اين آمارگيري از دو پرسشنامه يكي براي خانوار و ديگري براي مكان

 استفاده شد. 

 (2011اكتبر  2مبنا در زمان مرجع )ت آدرساندازه جمعيت با استفاده از واحدهاي اداري از طريق نظام ثبت جمعي
ها و ساير طور مستقيم از ثبتمحاسبه شد. پس از آن اندازه جمعيت، ساختار سن و جنس و تعداد خانوارها به

 ها از آمارگيري با كاليبره كردن براساس اطالعات كامل، حاصل شد. ويژگي

 آغاز شد. عمليات اجرا شامل دو مرحله بود: لناس مسئوكارش 550آمارگير،  3600استان با  81عمليات اجرا در 
 اي در نظام(هاي موسسهروز رساني مكانهاي شمارش نمونه )و كنترل و بهها در حوزهكنترل آدرس .1

 مورد ديگر: .2

هاي شمارش ها در حوزهمبنا با وضعيت واقعي آدرسبررسي افراد ثبت شده در نظام ثبت جمعيت آدرس .أ.2

مبنا در هاي انجام نشده در نظام ثبت جمعيت آدرسرست خانوارها )بررسي ثبتوسيله فهنمونه به

 اي(هاي موسسهمكان

هاي مسكوني معمولي و ساير واحدهاي مسكوني كه براي سكونت ها )شامل خانهمشاهده تمام آدرس .ب.2

نمونه براي كنترل  هاي شمارشها، انبارها، چادرها و ...( در حوزهها ساخته نشده است مانند پناهگاهانسان

كند يا نه و مصاحبه با خانوارها و پركردن پرسشنامه اين كه آيا خانواري در آن آدرس زندگي مي

 اند(اي با روش مصاحبه رو در رو و پرسشنامه كاغذي كامالً شمارش شدههاي موسسه)مكان

 در تركيه آمده است: 2011و  2000سرشماري  در جدول زير مقايسه

 

 هیدر ترك 2۰11و  2۰۰۰ يسرشمار سهيمقا: 3جدول 
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مبنا است ولي تا زمان رسيدن به آن هدف بعدي تركيه، تغيير از سرشماري تركيبي به سمت سرشماري كامالً ثبتي
 دهد:هاي زير را انجام ميهدف، فعاليت

 2011تر از سال هاي بيشبهبود سيستم قبلي با استفاده از ثبت 

 ايهاي نقشهاستفاده از فناوري 

 هاي مرتبطهاي حاصل از ثبتهاي جاري و دادههاي آمارگيرياستفاده از داده 
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 دانمارکكشور 

 سابقه ثبت جمعیت 
يک ثبت واقعي  1924شد. تا سال در دانمارك ثبت وقايع حياتي تولد، ازدواج و فوت و غيره در كليساها انجام مي

تا اينكه ثبت محلي شهرداري به دليل نياز دانمارك به جمع اوري ماليات و همچنين نياز از جمعيت وجود نداشت 

 اداره طرح تغذيه به يک فايل قابل اعتماد ثبت جمعيت پس از جنگ جهاني اول ايجاد شد.
( 18PINبه همراه كد يكتاي جمعيت ) 1968آوريل سال  2در دانمارك در  CPR 17سيستم ثبت مركزي جمعيت

ها كه به صورت دستي موجود بود بنا شد و شامل همه افراد فرد در جامعه با استفاده از ثبت مدني شهرداريبراي هر 

 هاي اداري در آمارهاي اجتماعي دانمارك بود.كارگيري دادهشد. اين آغاز بهزنده و مقيم دانمارك مي
 اين ثبت در دانمارك به دو دليل ايجاد شد: 

 هات شخصي به ويژه آدرسنياز روز افزون به اطالعا -1

تواند در ادارات عمومي نياز به شناسايي عمومي افراد به ويژه در جمع آوري ماليات از ساكنين دانمارك كه مي -2

 استفاده شود.

كردند. دو ها، اطالعات مربوط به افراد مقيم در ان منطقه شهرداري را ثبت مي، شهرداريCPRقبل از تشكيل 

( و جمع آوري اطالعات شخصي عمومي است. عالوه بر PINسيستم كد شناسايي افراد)، اجراي CPRوظيفه مهم 

هاي مدني بايد اطالعات فردي را كه به لحاظ فني/ اقتصادي مناسب و مطابق با قوانين حاكم بر ثبت CPRاين 
براي اين كه بروز شد ولي از آن به بعد اطالعات روي نوار مغناطيسي ذخيره مي 1978است توليد كند. قبل از سال 

 شد.تر انجام شود اطالعات روي هارد ديسک ذخيره ميرساني روزانه و بازيابي روزانه از سيستم راحت

CPR  به بعد، اقامت دائم ثبت شده در  1971شامل اطالعات كامل در مورد مهاجرت داخلي و خارجي از سال
هر فرد مقيم دائم  1968ه بعد است. از سال ب 1977به بعد، آدرس كامل از سال  1971ها از سال شهرداري

هاي مرده متولد شده در شد. بچهدانمارك از جمله هر بچه متولد شده و هر ساكن جديد در اين سيستم وارد مي

 شوند.هايي كه در هنگام تولد زنده باشند حتي براي چند لحظه در ثبت وارد ميشوند اما بچهاين سيستم ثبت نمي

كنند بايد توسط ادارات جمعيت، افرادي كه بطور قانوني براي مدت معيني در دانمارك زندگي مي طبق قانون ثبت 
 CPRها تخصيص يابد. فايل حاوي شهروندان دانماركي در ثبت ملي ثبت شوند و يک كد شناسايي فردي به آن

محل اقامت، شهروندي،  ، نام )اول و وسط و آخر(، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد،PINشامل شماره شناسايي 

شود آدرس، وضعيت تاهل)داراي همسر(، مكان والدين و همسر كه دائما بروز رساني مي PINاطالعات در مورد 
تولد، شهروندي، خويشاوندي)والدين/ فرزند(، اعالم ناتواني، حرفه، عضويت در كليساي لوتري دانمارك، داشتن حق 

متغير اضافي است. تغيير در نام، آدرس، وضعيت  150غييرات و فوت و و هاي تراي، شرايط شهرداري، ثبت اطالعيه

پاك شود و اطالعات قبلي به عنوان  CPRشود بدون اينكه اطالعات قبلي از تاهل و شهروندي بروز رساني مي

ا از شوند و يميرند، ناپديد ميماند. افرادي هم كه مي( روي فايل باقي ميhistorical dataهاي تاريخي)داه
 مانند. باقي مي CPRروند در دانمارك مي

PIN كند. اين كد هاي ملي در دانمارك را فراهم ميثبت شماره شناسايي فردي است كه امكان لينک بين همه

رقم بعدي براي تشخيص افراد متولد شده در يک روز و  3رقم اول ان تاريخ تولد فرد و  6رقم است كه  10شامل 
دهنده جنسيت فرد است. كنترل است كه هر خطايي در شماره شناسايي را افشا كرده و نشان آخرين رقم آن رقم

                                                                                                                                            
17 Central Population Register 
18 Personal Identification Number 
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متولد شده  1961جوالي  17اين رقم، براي مردان، عددي فرد و براي زنان، زوج است. مثال براي مردي كه در 
 4285-070761باشد شماره شناسايي او عبارت است از 

به بعد به  1988شد ولي از سال به صورت هفتگي بروز رساني مي 1968-1988هاي در طي سال CPRاطالعات  

 شود.صورت روزانه بهنگام مي
طبق قانون ثبت ملي جمعيت، شهروندان بايد تغيير آدرس هنگام نقل مكان درون كشور و يا ورود و خروج از كشور 

، ازدواج، طالق و غيره، ادارات ثبت ملي، را به ادارات ثبت ملي اطالع دهند. در ارتباط با نام گذاري، تغيير نام

كنند. براي مثال اطالعات مربوط به فرزند هاي مربوط به ثبت اطالعات پايه دريافت مياطالعات را از دستگاه

تصويب فرزند خواندگي، محكوميت ها، اطالعات مربوط به خواندگي، تاييد سرپرستي، طالق و غيره توسط شهرستان
ها، تولد و نام گذاري، تغيير نام، ازدواج، عضويت در كليساي ايالتي واني و غيره توسط دادگاهوالدين، اعالم نات

 4در ارتباط هستند يک كد  CPRهايي كه با شود. به تمام دستگاهدانماركي و فوت توسط كليساها گزارش مي

ها نظير ادغام كليساها، هاي مسئول بايد متعهد شوند كه تغييرات دستگاهيابد. دستگاهرقمي اختصاص مي
 جهت بروز رساني ثبت گزارش كنند.  CRSها و غيره را به طور مستقيم به شهرستان

 هاي  مهم زير است:اين سيستم شامل ثبت

: كه شامل اطالعات جاري در مورد هر فرد از جمله شماره شناسايي فرد است. اين Civil registerثبت احوال 

 اريخي( نظير آدرس، نام، وضعيت مدني و شهروندي قبلي افراد را نيز دارد.ثبت همچنين اطالعات قبلي)ت

هاي كشور است. : شامل اطالعات جاري در مورد همه جاده The road system registerاي ثبت سيستم جاده

 شود. به هر جاده يک كد جاده تخصيص داده مي

ه واحدهاي مسكوني در كشور و كد مسكن : اين ثبت شامل آدرس هم The housing registerثبت مسكن 
باشد. از ثبت مسكن براي استخراج آدرس و همچنين كنترل اينكه آيا مردم برداري از واحد مسكوني ميبراي بهره

 شود. شوند يا نه استفاده مياي منتقل ميبه محل سكونت تاييد شده

در  CRSهايي )مقامات( است كه با ستگاه: شامل فهرست همه د The register of authoritiesثبت مقامات 

 باشد. تماس هستند. اين فهرست شامل آدرس دستگاه، شماره تلفن و شماره فكس مي
 متغيرهاي موجود در ثبت جمعيت دانمارك عبارتند از : 

 نام و نام خانوادگي  -1

 شماره شناسايي فردي -2

 جنسيت -3

 شماره شناسايي مادر  -4

 شماره شناسايي پدر  -5

 يي مادر خوانده يا پدر خواندهشماره شناسا  -6

 تاريخ شهروندي  -7

 وضعيت تاهل  -8

 parthnerشماره شناسايي شوهر/ زن/   -9

 نسبت خويشاوندي  -10

 تابعيت  -11

 نام كشوري كه مهاجرت كرده   -12

 نام شهري كه مهاجرت كرده )در كشورهاي نوريک(  -13
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 تاريخ آخرين مهاجرت به خارج  -14

 مهاجرت به داخل  -15

 تاريخ مهاجرت به داخل  -16

 كشوري كه از آنجا مهاجرت كرده استنام   -17

 تاريخ فوت  -18

 نام مادر / نام پدر  -19

 جنسيت سرپرست خانوار  -20

 تاريخ تولد والدين و محل تولد   -21

 كنندسال كه در خانه زندگي مي 15تعداد فرزندان زير   -22

 اعالم ناتواني   -23

 حرفه   -24

 عضويت در كليساي لوتري دانمارك  -25

 داشتن حق راي   -26

 مان تولدمحل اقامت مادر در ز  -27

 ادرس كامل )منطقه شهرداري، خيابان، شماره پالك(  -28

 

 بهره برداري از سیستم ثبت جمعیت 
 سال پس از ايجاد 10 ،قانون ثبتشود. مطابق با مقررات قانوني ثبت ملي انجام مي CPRبرداي  و عملكرد بهره

CPR ط به استفاده ازقوانين مربو ، وزير كشور 1968طبق قانون ثبت ملي در سال  .تصويب شد CPR  را تنظيم

يک كميته ثبت مدني براي نظارت بر توسعه و مشاوره  CPR براي اطمينان از توسعه مناسب و استفاده ازكرد. مي
و اجراي  1978با تغيير قانون ثبت ملي در سال كه  در مورد سواالت اصلي در ارتباط با ثبت مدني تشكيل شد

  لغو شد ،ارت كلي براي ثبتنظدستگاه قانون ثبت و ايجاد يک 

از برداري بهرهارتباط با ايجاد و حفظ محرمانگي اطالعات فردي در نظارت بر ثبت، تضمين از تاسيس دستگاه هدف 

 . عمومي و خصوصي است هايثبت
 وجود دراد : CPRبرداري از سه نوع بهره

 CPRمستقيم به  Terminalدسترسي 

را دارند. دسترسي ترمينال شامل جستجو  CPRدسترسي ترمينال به اطالعات تمام مقامات دولتي دانمارك اجازه 
هاي اشخاص به نرم ، تحويل بر خط دادهCPRاست. نوع ديگر دسترسي ترمينال به  CPRدر سطح كل كشور در 

ال، اپراتور، باشد. هنگام استفاده از ترمينافزار دستگاه اداري با استفاده از شماره شناسايي بعنوان كليد ارتباط مي

 كند. دريافت و وارد نرم افزار دستگاه اجرايي مي CPRها را از سرور داده
 CPRاستخراج از 

از همان ابتدا بر اساس سيستم استخراج استاندارد بوده كه  CPRهاي خاص ، استخراج از به استثناي استخراج

هاي تغييرات به صورت ود. استخراج اطالعيهشكند كه بصورت روزانه انجام ميهاي عمده را مديريت مياستخراج

هاي ادارات عمومي و خصوصي نظير ثبت ماليات، ثبت بازنشستگي، ثبت مشترك روزانه، كمک به بروز رساني ثبت
دستگاه عمومي و  150كند. هم اكنون هاي عمومي آماري و غيره ميها و ادارات ثبت محلي، ثبتشهرداري

 كنند.استخراج مي CPRخصوصي وجود دارد كه از 
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هاي محلي، انتخاب شواري هاي خاص نظير فهرست راي دهندگان براي انتخابات عمومي، انتخابات سازماناستخراج
كليساها، انتخاب اتحاديه اروپا و غيره، ليست اعضاي كليساي لوتري دانمارك براي استفاده توسط كشيشان و 

 شوند.ها از طريق خطوط مخابراتي ارائه ميكه اكثر آن گيردهايي براي پژوهش و آمار صورت مياستخراج

هاي دولتي و در ارتباط با تحقيقات به دستگاه CPR( خدمتي است كه توسط Direct mailپست مستقيم )
هاي آماري، گروهي از ها و پروژهشود.  جامعه هدف اكثر پژوهشهاي آماري ارائه ميخصوصي و عمومي و پروژه

كند و به آماردان يا محقق هايي به افراد پست ميباشد. در اين خصوص ، وزارت كشور نامهخاصي ميافراد با ويژگي 

هاي عمومي و يا به اغلب دستگاه CPRكنند. همچنين، ها را دريافت ميشود كه چه كساني اين نامهگفته نمي

گروه هدف را با تضمين  CPRدهد كه عالوه بر پست را مي CPRخصوصي پيشنهاد استخراج گروه هدف از 
 كند. ناشناس ماندن افراد استخراج مي

دهند و خواسته اطالع مي CPRهاي آماري و يا تحقيقات را نداشته باشند به اگر افراد تمايل به شركت در پروژه

 شود. ثبت مي CPRآنها در 

 

 CPRتري از هاي بیشپیشرفت
ي و تغيير تقاضاي كاربران نگه دارد الزم است كه مطابق با خود را مطابق با پيشرفت تكنولوژ CPRبراي اينكه 

شود كه نهادهاي اداري بطور بخش انجام نشود باعث ميوضعيت جاري پيش رود. اگر چنين چيزي بطور رضايت

شوند با يک هزينه هنگفتي را انجام نگهداري مي CPRموازي كار جمع آوري مجموعه يكساني از افراد كه در 

 عالوه بر ادارات عمومي در بخش خصوصي هم بهبود پيدا كرده است. CPRهمكاري با  دهند. در كل
را داده است كه بعنوان يک   ID-Cardوزارت كشور پيشنهاد صدور يک كارت شناسايي الكترونيكي در قالب يک 

تواند مورد استفاده قرار بگيرد و بنابراين امنيت در ارتباط با خود خدمتي الكترونيک را در بخش كليد الكترونيک مي

 دهد.عمومي افزايش مي

 كارت شهروندي الكترونيكي بايد هم بصورت بصري و هم بصورت الكترونيكي تنها شامل نام و شماره شناسايي افراد
هاي عمومي حياتي به دست تواند با استفاده از شماره شناسايي فردي از پايگاه دادهباشد و بقيه اطالعات فردي مي

)اثر انگشت( براي اثبات هويت صاحب كارت توليد شود.  PIN-codeآورده شود. اين كارت بايد با استفاده از يک 

 شود. در ثبت عمومي مي بنابراين اين كارت يک كليد الكترونيكي يكتاي شهروندي
هاي فني و كيفيت بيشتر است. بطور فني،  مطابق با الزامات مربوط به شامل پيشرفت CPRتوسعه بيشتري از 

 انطباق ناشي از استفاده روز افزودن از فناوري اطالعات و توسعه تكنولوژي توسعه خواهد يافت.
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 سرشماري ثبتی مبنا انجام سابقه
 كيلومتر مربع( 42،430مساحت: -ميليون نفر 5،733،551)جمعيت: 

سال  5هر  1901سال و از سال  10طور منظم هر به 1840و تا سال  1769اولين سرشماري در دانمارك در سال 
سرشماري مسكن  1955آوري شده است و در سال جمع 1911اجرا شده است. اطالعات مسكن براي شهرها از سال 

هاي زيادي سرشماري مهمترين و تنها منبع آمارهاي از سرشماري نفوس شد. تا مدتبراي كل كشور، جزيي 

منظور كاهش هزينه هاي اداري در آمارها بهكارگيري دادهمباحثي در ارتباط با نحوه به 1960اجتماعي بود. در دهه 

 و افزايش كارايي محصوالت مطرح شده بود. 
 CPRشد. اما معرفي سرشماري نفوس و مسكن برگزار مي 1970سال  ها، بايد درساله در سرشماري 5طبق روال 

باعث شده بود تا ضرورت برگزاري سرشماري حس نشود. امكان استخراج اطالعات مربوط به آدرس جمعيت، 

ترين وجود داشت. اما اين اطالعات فقط ابتدايي CPRجنسيت، سن، محل تولد، شهروندي و وضعيت زناشويي از 
داد. اطالعاتي مانند مسكن، اشتغال و تحصيالت در آن وجود نداشت. مهارت كافي ماري را پوشش ميهاي سرشداده

هاي اداري به آمارها نيز وجود نداشت. به علت مشكالت مطرح شده تصميم بر آن شد تا در سال در تبديل ثبت

مبنا تا حصول يک سرشماري سرشماري سنتي برگزار شود. همچنين مقرر شد تا كار بر روي آمارهاي ثبتي 1970

 منتشر شد. 1977و آخرين نشريه در سال  1972در سال  1970مبنا ادامه پيدا كند. اولين نشريه سرشماري ثبتي
مبنا، استقرار منابع جديد مرتبط با متغيرهايي مانند مسكن، شرط اساسي براي جايگزيني سرشماري سنتي با ثبتي

هاي مختلف مالياتي شكل گرفته بود. در ماليات معرفي شده بود و ثبت 1970سال اشتغال و تحصيالت بود. قبالً در 

ها از هاي اداري نيز در دانمارك معرفي شد. نكته حياتي اين بود كه همه اين ثبتتعداد ديگري از ثبت 70دهه 
PIN پذير منابع مختلف امكان از تكردند و همين امر باعث شده بود تا اتصال اطالعاعنوان كليد اصلي استفاده ميبه

( و براي همه code-CBRبراساس كد يكتاي ) 1975( در سال CBR) 19گراباشد. ثبت كسب و كار اداري

 ها )سطح قانوني( محقق شد.واحدهاي كسب و كار در سطح بنگاه

ركزي تفكيک جنس، سن و وضعيت زناشويي، براساس ثبت ماولين آمار ساليانه جمعيت به 1970قبالً در سال 
ممكن  ها در سطح هر منطقهسازي دادهها، امكان يكپارچهآوري شده بود. با اضافه شده آدرس به ثبتجمعيت جمع

ها و خانوارها )خانوارهاي شد و باعث شد تا آمارها در سطوح محلي هم منتشر شوند. همچنين آمارهاي خانواده

 توسعه داده شد.  CPRاز اطالعات موجود در با استفاده  70ساكن در مناطق مسكوني( در اوايل دهه 
و آمارهاي جاري آموزش و پرورش تكميل  1970هاي سرشماري ثبت مربوط به تحصيل در مدرسه براساس داده

ها هاي بنگاهها با دادهآوري اطالعات درآمد استفاده شد بلكه با مقايسه آنهاي ماليات براي جمعشد. نه تنها از ثبت

راردادهاي دستمزد و حقوق كاركنان( نوعي از توزيع فعاليت براي جمعيت فعال اقتصادي شكل )ثبت ق CBRاز 

هاي ماليات حاصل شد اما كيفيت خوبي نداشت. به همين دليل در گرفت. اطالعات مربوط به اشتغال افراد از ثبت
هاي اداري به وسط دادههاي سنتي تهاي زيادي از سرشمارياين امكان حاصل شد تا اطالعات قسمت 1974سال 

ها داده اداري وجود نداشت. با اين هاي مسكن استثنا بودند، چون براي آنعنوان منابع اصلي، پوشش داده شود. داده

اجرا نشود و با سرشماري نفوس بر اساس  1976و  1975هاي حال تصميم بر آن شد تا سرشماري سنتي در سال
ها، ساخت يک سرشماري نفوس بدون اطالعات مسكن ركيب اطالعات آن ثبتمنابع ثبتي موجود جايگزين شود. با ت

 ممكن شد. 

 دهد:را نشان مي 1976شكل زير نحوه ساخت اطالعات سرشماري نفوس 
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 در دانمارک 1976: نحوه ساخت اطالعات سرشماري نفوس 9شکل 

منظور استفاده اداري و ( به20BDRها و مسكن )تمانيک تصميم سياسي براي ايجاد ثبت ساخ 1976در سال 

بود. براي حل مشكل نبود پيوند بين  1981آماري اتخاذ شد. زمانبندي سرشماري بعدي نفوس و مسكن در سال 
اي با باعث توزيع نادقيق جمعيت برحسب فعاليت اقتصادي شده بود، پروژه 1976فرد و محل كار محلي، كه در سال 

تر كاركن و بيش 10هاي داراي ( تعريف شد. در اين پروژه از تمام بنگاهworkplace projectنام محل كار )

هاي اداري ثبت كنند. براي بخش عمومي را در سيستم نشاهاي كار خود كليه اطالعاتخواسته شد تا عالوه بر محل

 و محلي قابل حصول بود. هاي پرداخت در ادارات دولتي ارتباط بين محل كار و كاركنان از طريق سيستم
آوري شد. هاي مختلف جمعهاي ديگري از ثبتبراي بهبود اطالعات مربوط به اشتغال افراد در ثبت ماليات، داده

 دست آيد.توسعه مستمر آمارهاي تحصيل باعث شد تا اطالعات دقيقي از محصالن و افراد در حال تحصيل به

شكل گرفت و  1977يابي عمومي امالك و مستغالت در سال هاي ارزثبت ساختمان و مسكن براساس داده
رقمي  17روزرساني آن توسط مقامات دولتي محلي انجام شد. تصميم بر آن شد تا هر مسكن با يک كد آدرسي به

يكسان بود و باعث شد تا مقابله بين افراد و  CPRها(. اين كد با كد آدرسي در مشخص شود )ارقام و حروف

 بدون مشكل نبود.  BDRو  CPRر شود. در ابتداي كار مقابله بين ها برقرامسكن

)شامل كد  PIN ،CBRها و اشتغال با استفاده از كدهاي يكتاي امكان تركيب اطالعات افراد، مسكن 1981در سال 
پذير شد. به عبارت ديگر مبناي نخستين سرشماري نفوس و محل كار( و كد آدرس از منابع مختلف اداري امكان

 1982و ابتداي سال  1981هاي نهايي در انتهاي سال هاي اداري، دادهروز نبودن ثبتمسكن محقق شد. به علت به

در دسترس سازمان آمار دانمارك قرار گرفت. با توجه به اين كه برخي از مراحل استخراج براي اولين بار انجام 
، فقط 1970ماري سنتي نشد. در مقايسه با سرشماري مبنا بهتر از سرششد، بهنگام بودن اولين سرشماري ثبتيمي

مبنا گمشده بود. در اين سيستم فقط تعريف خانوارهاي ساكن در مناطق مسكوني يک خانوار در سرشماري ثبتي

ممكن است. در كشوري مانند دانمارك كه فقط كمتر از يک درصد از خانوارها بيش از يک خانواده هستند، اين 

هاي المللي و بر اساس ثبتها براي تعهدات بينبخش است. هنوز هم در دانمارك سرشماريتتعريف خانوار رضاي
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هايي است كه براساس شوند. در حال حاضر سرشماري جزو يكي از طرحها منتشر نميشوند، اما دادهاداري اجرا مي
 شود.شود( استفاده ميي تبديل ميآمار ها در يک سيستم آماري )كه در آن داده اداري به دادهسازي ثبتيكپارچه

 دهد:مبنا را نشان مياي از سيستم آماري ثبتيشكل زير تصوير ساده

 
 : سیستم آمار ثبتی1۰شکل 

دسترسي  1984انجام شد. در سال  1981مبنا در سال با توجه به مطالب گفته شده اولين سرشماري كامالً ثبتي

مجلس قانوني براي ايجاد ثبت مركزي كسب و كار  1996هاي داده الكترونيكي فراهم شد. در سال همستقيم به پايگا

را تصويب كرد. در همين سال سازمان آمار دانمارك راهبردي  2001توسط سازمان آمار دانمارك تا ماه نوامبر سال 

دسترسي  2001رايي، ايجاد كرد. در سال گرايي، كيفيت، بهنگام بودن و كا-با رويكرد كاربر« 1996راهبرد »با نام 
بنا بر  2001و  1990هاي هاي سالرايگان به بانک اطالعات آماري دانمارك از طريق اينترنت ايجاد شد. سرشماري

 هاي اداري و آماري زير استفاده شد:از ثبت 2001تعهد به اتحاديه اروپا انجام شد. در سرشماري سال 

 ( ثبت مركزي جمعيتCPR) 

 ثبت ( 21مركزي ساختمان و مسكنBBR) 

 ثبت حقوق و دستمزد 

  ثبت درآمد 

 ثبت بيمه شاغالن و بيمه بيكاري 

 ها و موسساتثبت مركزي بنگاه 

 ثبت ماژول طبقه( بندي آموزشSD ) 
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هاي اداري تنها توسط دو نفر تا سال اتحاديه اروپا با استفاده از ثبت 2011انجام پروژه سرشماري نفوس و مسكن 
 انجام شد.  2011

 

ها در كشورهاي ها در سرشماريها و سال اولین استفاده از ثبت: مقايسه سال ايجاد ثبت4جدول 

 اسکانديناوي

 نوع ثبت

 سوئد نروژ فنالند دانمارک

سال 

 ايجاد

اولین سال 

استفاده در 

 سرشماري

سال 

 ايجاد

اولین سال 

استفاده در 

 سرشماري

سال 

 ايجاد

اولین سال 

استفاده در 

 سرشماري

سال 

 ايجاد

اولین سال 

استفاده در 

 سرشماري

 1975 1967 1970 1964 1970 1969 1981 1968 ثبت جمعیت

 1975 1963 1980 1965 1980 1975 1981 1975 ثبت كسب و كار

 2011 2008 2011 2001 1985 1980 1981 1977 مسکن

 2011 2008 2011 2001 1985 1980 1981 1977 شرايط مسکن

 1990 1985 1980 1970 1975 1970 1981 1971 آموزش

 1985 1985 2001 1978 1990 1987 1981 1979 استخدام

 1975 1960 1980 1964 1980 1978 1981 1968 خانواده

 2011 2011 2011 2001 1975 1970 1981 1968 خانوار

 1975 1968 1980 1967 1970 1969 1981 1970 درآمد

سرشماري 

 مبناثبتی
 1981  1990  2011  2011 

 

 



 مطالعات تطبیقی ثبت جمعیت و سرشماری ثبتی مبنا                                                                               40

 سوئدكشور 

 ثبت سابقه ثبت جمعیت 
شده است. ثبت گردد كه در در كليساها انجام ميبرمي 17جمعيت در سوئد سابقه طوالني دارد و به  اوايل قرن 

ماليات گزارش شود. اكثر شود و هر گونه رخدادي بايد به اداره جمعيت در سوئد توسط اداره ماليات مديريت مي

اند بايد در ثبت جمعيت و يا فوت نكرده كنند تا زماني كه از كشور خارج نشدهافرادي كه در سوئد زندگي مي

( TPR) 22تيجمعكلي ثبت ، 1968كامپيوتري شد و يک سال بعد يعني در سال  1967باشند. اين ثبت در سال 

 يرهايكرد و متغ رييثبت تغ نيا 1998آن بود. در سال  راتييو تغ تيثبت شامل اطالعات جمع نيشد. ا جاديا
ها( در مورد تغييرات ثبت جمعيت اطالعات )اطالعيه و ارتباطات افراد به آن اضافه شد. عيوقا خيمانند تار يديجد

)روش متداول كه توسط آژانس براي ارسال اطالعات  SHSپنج بار در هفته از آژانس مالياتي سوئد از طريق 

ها يک بار در هفته بر روي نوار مغناطيسي ، اطالعيه1998شود. تا سال گزارش مي TPRشود( به تفاده مياس
ها شامل اطالعات مربوط به تولد، مرگ و مير، نقل مكان، تغيير وضعيت مدني، شد. اطالعيهتحويل داده مي

( شامل TPR. ثبت كلي جمعيت )شودمهاجرت است. در صورت تغيير اطالعات، اطالعات قبلي در ثبت حفظ مي

، تاريخ همه 1998اندازي اين سيستم گذاشته شد. از سال هنگام راه 1968همان متغيرهايي است كه در سال 
در  ساهايكل يبه جا تينام جمعثبت 2016 هياز اول ژانورويداردها نيز به اطالعات موجود در ثبت اضافه شد. 

 .  شوديانجام م هايشهردار

 ه در ثبت جمعيت وجود دارد:اقالمي ك

 نام  -1

باراي افارادي كاه در     23شماره شناسايي فردي براي افراد ثبت شده در ثبت جمعيت و شماره همااهنگي  -2

كند كه ساختاري اند.)اداره ماليات اين شماره را به تقاضاي ادارات دولتي صادر ميثبت جمعيت ثبت نشده

 شبيه شماره شناسايي فردي دارد

 حيه، آدرس(محل اقامت ) نا -3

 جنسيت -4

 شهروندي -5

 وضعيت تاهل -6

 سال، فزرند خواندگي ( 18)والدين، همسر، فرزندان، سرپرستي فزرندان زير  نسبت خويشاوندي -7

 مهاجرت به خارج )نام كشور، تاريخ( -8

 مهاجرت به داخل  -9

 كليسا و يا شهرداري كه فرد در آن ثبت شده است. -10

 آدرس محل سكونت خارج از كشور  -11

 حل دفنتاريخ فوت و م  -12

 محل تولد  -13

 وضعيت تابعيت -14

 سابقه سوئدي يا خارجي  -15

 تعداد روزهاي اقامت در سوئد  -16
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 اندازه خانوار  -17

 نوع خانوار  -18

 وضعيت خانوار  -19

 كنند.تعداد فرزنداني كه در خانه زندگي مي  -20

 

 TPRموارد استفاده 

 هاي جمعيتيتوليد آمار

 2011سرشماري 

 گيريچارچوب نمونه

 اطالعات مكمل

 پیاده سازيطراحی و 

 تامین كنندگان خارجی داده اداري 

 هاي افراد اداره ماليات: جمعيت ملي، داده

 تامین كنندگان داخلی داده اداري 

 هاي واحدهاي مسكونيثبت واحد مسكوني: داده

 

 
 : سیستم آمار ثبتی مبنا در سوئد11شکل 

باشد. اداره ماليات، ها از آژانس مالياتي سوئدي ميزش دادهآوري، بررسي و پردامحصول ثبت شامل جمع

بار در هفته به ثبت  5هاي تغييرات )شامل تولد، فوت، نقل مكان و مهاجرت( در پايگاه داده ثبت جمعيت را اعالميه

كسري ها به پايگاه داده عمليات ثبت جمعيت كل وارد شوند، يدهد. قبل از اينكه اطالعيهكل جمعيت تحويل مي

دسامبر هر سال  31شوند. ثبت نهايي در هاي اوليه توليد ميشود هر ماه تعدادي از ثبتهاي اوليه  انجام ميبررسي
 شود.با همكاري دفتر جمعيت و بخش پيش بيني جمعيتي دوباره بررسي مي

 ها اضافه شدند:متغيرهاي زير به ثبت

 كد شناسايي يكتا براي واحدهاي مسكوني -1
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 يكتا براي اموال كد شناسايي -2

 كد منطقه -3

 دهد كه ايا خانوار جانهي شده است يا نه؟يک متغير جديد خانوار اضافه شده كه نشان مي

ثبت جمعيت در سوئد يک ثبت پايه است و حاوي اطالعات فردي و محل اقامت افرادي است كه در كشور    
شود. اداره ماليات، اكثر اطالعات را از يت ثبت ميكنند. نام، هويت و روابط خانوادگي افراد در ثبت جمعزندگي مي

كند. فقط در مواردي نظير تغيير آدرس، مهاجرت به داخل يا خارج، نام بچه تازه ديگر ادارات دولتي دريافت مي

 متولد شده و تغيير نام، خود فرد بايد اطالعاتش را ارائه دهد. 
 تعاريف و مفاهيم 

شود. جمعيت هدف، جمعيتي است كه بايد جمعيت گفته مي 2016دسامبر  31جمعيت: به جمعيت ثبت شده در 

 در ثبت جمعيت وجود داشته باشند.

 كنند.خانوار: به فرد يا افرادي كه در يک محل سكونت زندگي مي

 

 شماره شناسايی فردي
ص داده به هر فرد مقيم دائمي سوئد يک شماره شناسايي يكتايي كه نشان دهنده هويت آن فرد است اختصا

شود كه تا آخر عمر فرد با او خواهد بود. اين بدان معني است كه اين شماره در صورت نقل مكان از سوئد يا به مي
رقم اول آن تاريخ تولد فرد )سال، ماه و روز تولد(،  6رقمي است كه  10سوئد تغيير نخواهد كرد. اين كد يک عدد 

سال + است(  100سال منفي و براي افراد باالي 100براي افراد زير ( و )+( )-سه رقم بعدي شماره تولد، خط ربط )

تواند از شود( است. تنها اطالعي كه ميو رقم آخر رقم كنترل )كه از روي تاريخ تولد و شماره تولد محاسبه مي

در شماره شناسايي فرد به دست آيد تاريخ تولد و جنسيت وي است. جنسيت هر فرد با آخرين رقم شماره تولد 
 شود كه براي مردان عدد فرد و براي زنان عدد زوج است. شماره شناسايي او نشان داده مي

 

 نقل مکان درون سوئد

در صورتي كه فردي نقل مكان كند بايد طي يک هفته به اداره ماليات، اداره بيمه و يا اداره پست گزارش كند كه    
كند ثبت شود. اگر هر فردي بايد در ملكي كه زندگي مي اين گزارش هم رايگان است. قانون اصلي اين است كه

فردي كه به طور منظم اوقات فراغت و ملک داراي چندين واحد مسكوني باشد بايد در واحد مسكوني ثبت شود. 

بايد تعطيالت آخر هفته خود را در بيش از يک واحد مسكوني / ملک صرف مي كند، با در نظر گرفتن همه شرايط، 

در ارزيابي كلي، توجه به محل اقامت خانواده، تعداد اقامت در شبانه در هر خانه، اش ثبت شود ه واقعيدر اقامتگا
در نظر اندازه مسكن و اينكه آيا كار موقت است و محل اقامت بعد از اين دوره به مكان قبلي بازگردانده مي شود، 

 .شودمي گرفته

 :ه مي توان به سه گروه تقسيم كردبرخي از استثنائات از قانون اصلي وجود دارد ك
افرادي كه به خارج از كشور سفر مي كنند و افرادي كه در ثبت جمعيت وجود دارند ولي در سوئد اقامت ندارند. 

افرادي كه  .زمان صرف وقت در خارج از كشور كمتر از يک سال است، در ثبت نام جمعيت در سوئد باقي مي مانند

شور كار مي كنند، مانند كاركنان وزارت امور خارجه و آژانس همكاري هاي توسعه در خدمت دولت در خارج از ك

بين المللي سوئد، در ثبت نام جمعيت در سوئد باقي مي مانند. اين موضوع در مورد اعضاي خانواده و كاركنان 
نان استفاده در صورتي كه از مسكن خود در سوئد همچاعضاي پارلمان اروپا همچنان  .خدمات نيز صدق مي كند

  مانند.كنند نيز در ثبت باقي ميمي
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افرادي كه در مهاجرت به سوئد قصد . افرادي كه در سوئد زندگي مي كنند اما به ثبت نام جمعيت وارد نمي شوند
اتباع خارجي كه متعلق به مأموريت شوند. دارند در ثبت وارد نميبازديد از سوئد را براي مدت كمتر از يک سال 

 شوند. نميا كنسولگري و كارمندان آن هستند در سوئد ثبت خارجي ي

اشخاصي كه در بيمارستان، يک مركز مراقبت  .اشخاصي كه در ملک ديگري به جز محل اقامتشان ثبت شده اند
 .بلند مدت يا در معرض خطر قرار دارند، نيازي به تغيير در ثبت جمعيت نيست

رند به دليل تحصيل جدا از والدين زندگي كنند همچنان با والدين ثبت سال سن دارند و مجبو 18فرزنداني كه زير 

گذرانند نيز با والدين ثبت سال كه هنوز تحصيالت اجباري و دبيرستاني را مي 18شوند. همچنين فرزندان باالي مي

كان ديگري سال سن داشته باشند و براي تحصيالت دانشگاهي و عالي به م 18شوند. اما در صورتي كه باالي مي
 رود بايد اين نقل مكان به كالج يا دانشگاه محل تحصيل را گزارش كنند.

يک سال است، به طور منظم اوقات فراغت و تعطيالت آخر هفته خود كمتر از فردي كه در طول مدت مشخصي كه 

 غيير كند.محل اقامتش تكند، نبايد غير از محل سكونت واقعي خود صرف ميملكي را در يک واحد مسكوني / 
كند اين بدان معني است كه اقامت دو گانه دارد كه در چنين مواردي اگر فردي در بيش از يک مكان زندگي مي

( ثبت شده و فرزنداني كه Parthnerاش)همسر، شريک)محل اقامت اصلي وي جايي است كه او به همراه خانواده

اي ندارد ثبت او اول بر اساس محل كارش و بعد از آن بر كند. اگر كسي خانوادهكنند( زندگي ميدر خانه زندگي مي

شود. مطالعه تمام وقت در كالج يا دانشگاه معادل با كند تعيين مياي كه زندگي مياساس مساحت و استاندارد خانه
كنند( شود. فرزنداني كه دو محل اقامت دارند)بدليل اينكه والدينشان جدا از هم زندگي ميكار در نظر گرفته مي

 شوند. مطابق قوانين بزرگساالن ثبت مي

 

 مهاجرت از سوئد
اگر كسي قصد خروج بيش از يكسال از سوئد را داشته باشد بايد كمتر از يک هفته قبل از خروج از كشور به 

سازمان ماليات گزارش دهد و از ثبت خارج شود. اگر قصد داشته باشد كه براي مدت كوتاهي خارج از كشور زندگي 

ند ولي اقامت خود را گسترش دهد و تصميم بگيرد كه حداقل يكسال در خارج از كشور زندگي كند بايد گزارش ك

دهد. اگر كسي مقيم سوئد باشد و در خارج از كشور زندگي كند در صورتي كه محل سكونت خود را تغيير دهد 
 بايد تغيير آدرس خود را به اداره ماليات گزارش كند.

كند كه آيا اين فرد بايد به به ديگر كشورهاي نورديک را داشته باشد كشور مقصد تعيين مي اگر كسي قصد سفر

عنوان مهاجر ثبت شود يا خير. تا زمانيكه كشور مقصد تصميم به ثبت آن فرد در ثبت جمعيت خود نگيرد آن فرد 
 در ثبت جمعيت كشور مبدا خواهد ماند.

 

 مهاجرت به سوئد

قصد اقامت براي  يكسال يا بيشتر را داشته باشد بايد در ثبت جمعيت وارد شود كه براي  اگر كسي به سوئد برود و

اين كار الزم است كه به صورت حضوري به اداره ماليات مراجعه كند. بعد از ثبت شدن در ثبت جمعيت، يک شماره 
سوئد را داشته باشد الزم به يابد.  اما اگر كسي قصد اقامت كمتر از يكسال در شناسايي فردي به او اختصاص مي

ثبت شدن در ثبت جمعيت نيست و فقط براي درخواست شماره هماهنگي بايد به اداره ماليات مراجعه كند. شماره 

اند. اين يک هويت براي افرادي است كه در ثبت جمعيت سوئد وارد نشده Co-ordinate numberهماهنگي 
 10شود. اين شماره يک كد رتباط با افراد غير مقيم در سوئد صادر ميشماره بنا به درخواست ادارات عمومي براي ا

 رقمي است و ساختار آن  همانند شماره شناسايي فردي است.
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 مقیم بودن در بیش از يک كشور
 كند يعني :اگر كسي اقامت دو گانه دارد و به غير از سوئد در كشور ديگري هم زندگي مي

 ئد و شب ديگر را در كشور ديگر صرف كندهر هفته حداقل يک شب را در سو

 شب را در خارج از كشور باشد 2شب را در سوئد و  2روز حداقل  14در طول 

 بار در كشور خارج باشد. 4بار در سوئد و حداقل  4در طول يكماه، 

ند( و كناگر كسي اقامت دوگانه داشته باشد خانواده)همسر، شريک ثبت شده و كودكاني كه در خانه زندگي مي

كنند. اگر كسي خانواده نداشته باشد ثبت او در درجه اول با توجه موقعيت كاري او محل ثبت اقامت او را تعيين مي
شود. اگر كسي قصد تحصيل در خارج از به محل كارش و در سپس با توجه به منطقه و استاندارد خانه تعيين مي

 به اداره ماليات خبر دهد. كشور را براي مدت يكسال يا بيشتر داشته باشد بايد

 

 تولد
دهند و اداره ماليات بچه را اي متولد شود بيمارستان يا ماما تولد او را به اداره ماليات گزارش ميدر صورتي كه بچه

دهد. شهرداري كه مادر در آن ثبت در ثبت جمعيت، ثبت كرده و به او يک شماره شناسايي فردي اختصاص مي

شود. همچنين اداره ماليات وضعيت شهروندي طفل را تعيين د بچه در نظر گرفته ميشده به عنوان محل تول
كند. اگر مادر وي شهروند سوئد باشد بچه هم شهروند سوئد خواهد بود. اگر پدر سوئدي باشد و بچه در سوئد مي

شهروند سوئد  متولد شود بچه هم سوئدي خواهد شد. اگر پدر سوئدي با مادر خارجي ازدواج كند باز هم بچه

شود. اگر خواهد بود. اگر هر دو والدين خارجي باشند شهروندي بچه بر اساس قوانين شهروندان خارجي تعيين مي

 شود.بچه دو مليتي باشد مليت سوئدي او ثبت مي
دگي توانند به اداره ماليات گزارش كنند كه طفل چه نام خانوااگر والدين نام خانوادگي متفاوت داشته باشند مي

داشته باشد. نام داده شده به بچه طي سه ماه از زمان تولد بچه بايد توسط قيم او اطالع داده شود. اداره ماليات فرم 

 فرستد. گزارش نام تعيين شده براي بچه را بعد از ثبت وي در ثبت جمعيت براي قيم بچه مي

 

 فوت 
دهد. علت مرگ در ثبت جمعيت وارد اليات گزارش ميكند، واقعه فوت را به اداره مپزشكي كه فوت را تاييد مي

شود. اگر شهروند سوئدي در خارج از كشور فوت كند سفارت يا كنسولگري در اسرع وقت، فوت او را به اداره نمي

 كند. ارش ميماليات گز

 

 فرزند خواندگی

ات اطالع دهند. اگر فرزند خواندگي اي را به فرزندي قبول كنند بايد به اداره مالياگر زوجي تصميم بگيرند كه بچه

در خارج از كشور انجام شود والدين بايد عالوه بر گزارش به اداره ماليات، تمام اسناد و مدارك بچه را به همراه خود 
 بياورند.

 

 2۰11در سال  ونیمسکهاي ثبت جمعیت بر اساس واحد 

ه طور كامل ثبتي مبنا انجام شود ثبتي از  ب 2011از آنجايي كه تصميم گرفته شد كه سرشماري جمعيت و مسكن 
هاي چند واحدي هاي يک يا دو واحدي و يا ساختمانها چه ساختمانواحدهاي مسكوني شامل همه ساختمان

ها را بر اساس واحدهاي مسكوني، آدرس و اموال از طريق ، ثبت كلي جمعيت، هويت 2011ايجاد شد. از سال 

 ها دريافت كرد. اطالعيه
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شود. ثبت كلي جمعيت بنيان آمار رسمي جمعيت و خانوار است. ، ثبت توسط شهرداري انجام مي2016ژانويه  1از 
ها ها و شهرداريهايي از آمار جمعيت شامل جمعيت، جنسيت، سن، وضعيت تاهل و غيره در شهرستاننمونه

، ازدواج، طالق، مهاجرت و باشد. آمار تغييرات جمعيت ممكن است مربوط به مهاجرت داخلي، تولد، مرگمي

گيري شوند. ثبت كلي جمعيت به عنوان چارچوب نمونهمهاجرت و ... باشد. آمارها چندين بار در سال توليد مي
 شود. هاي افراد در آمار سوئد بكار گرفته ميبراي بسياري از نمونه

ها و كميلي را به ساير ثبتهاي تتواند دادهثبت جمعيت جمع آوري شده نيز يک پايگاه داده است كه مي

 يابد.هاي پرسشنامه محدود و بار پاسخگو كاهش ميها ارائه دهد و با استفاده از آن، تعداد سوالنظرسنجي

 

 محرمانگی اطالعات ثبت جمعیت
اطالعات ثبت جمعيت عمومي است و هر فردي حق دارد كه اين اطالعات را به دست آورد. اما در صورتي كسي در 

 ماند.حرمانگي اطالعاتش را داشته باشد اين اطالعات محرمانه ميخواست م
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 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 410،340مساحت: -ميليون نفر 9،910،701)جمعيت: 

ماه دسامبر هر ده سال سرشماري در  1930تا  1850برگزار شد. از سال  1850اولين سرشماري در سوئد در سال 

تا سال  1960اجرا شد. از سال  1950و  1945، 1940، 1935هاي هاي بعدي در انتهاي سالاجرا شد. سرشماري
مجلس تصميم به  1995سرشماري نفوس و مسكن هر پنج سال و اغلب در ماه نوامبر برگزار شد. در سال  1990

 مبنا گرفت.تغيير سرشماري بعدي به صورت كامالً ثبتي

هاي آماري مختلف را كه از منابع اداري كسب شروع شد قصد داشت تا ثبت 1996ه ثبتي كردن كه از سال پروژ
ثبت پايه زير تشكيل  4هاي اصلي اين سيستم از كند، يكپارچه كند تا سيستم ثبتي كارآمد را توسعه دهد. پايهمي

 اند:شده

 ثبت جمعيت 

 هاثبت شغل و ساير فعاليت 

 ثبت كسب و كار 

 امالك و مستغالت ثبت 

براي انجام سرشماري بعدي الزم بود تا بين ثبت جمعيت و ثبت امالك و مستغالت پيوندي برقرار شود. در سال 
شد، در نظر هاي آپارتماني و غير آپارتماني ميها كه شامل خانهاي براي ايجاد ثبت مسكنمجلس سوئد بودجه 2007

 هاي جمعيت و امالك و مستغالت را داشته باشد.به ثبتگرفت. مقرر شد تا اين ثبت امكان پيوند 

دسامبر  31مبنا در سوئد بود. زمان مرجع براي اين سرشماري، سوئد اولين سرشماري كامالً ثبتي 2011سرشماري 

مبنا منتشر شد. اولين جداول منتشر شده اولين آمارهاي ساليانه خانواري ثبتي 2013درنظر گرفته شد. در دسامبر 
 رت بودند از:عبا

 كنند و ساير خانوارها(هايي كه با يا بدون بچه زندگي ميكنند، زوجنوع خانوار )افرادي كه تنها زندگي مي 

 كنند(وضعيت خانوار )تنها زندگي كردن، زوج، والد تنها، بچه، به تنهايي زندگي نمي 

 اندازه خانوار 

 اي منتشر شدند. جداول در سطح ملي و منطقه

برداري سوئد، طرح هاي اداري اداره ماليات و نقشهاري مهم استفاده شده در اين سرشماري از دادههاي آمثبت

هاي استخدام، اشتغال، هاي موضوعي مانند ثبتهاي پايه با ساير ثبتكاداستر و آمايش سرزمين حاصل شد. ثبت
 ها پيوند داشتند. تحصيالت و ساختمان
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 فنالندكشور 
 معیت سابقه ثبت ج

 در كشور فنالند سه ثبت پايه وجود دارد كه عبارتند از:
ها و واحدهاي ( كه عالوه بر اطالعات افراد شامل اطالعات ساختمانCPR) 24ثبت مركزي جمعيت  -1

 مسكوني هم هست

 ثبت امالك و مستغالت -2

 ثبت اطالعات كسب و كار -3

 ثبت مركزي جمعیت در فنالند 

ي است كه حاوي اطالعات پايه شهروندان فنالندي و شهروندان خارجي است كه اين ثبت يک ثبت ملي كامپيوتر  

هاي ساختماني، ها، پروژهبطور دائم در فنالند اقامت دارند. همچنين اين سيستم، حاوي اطالعاتي مربوط به ساختمان

ايي، آدرس، مليت، ها و واحدهاي مسكوني است. اطالعات ثبت شده براي افراد عادي شامل نام، كد شناسخوابگاه

زبان مادري، وضعيت تاهل، تاريخ تولد و فوت، سرپرستي، محدوديت صالحيت قانوني، زبان ارتباطي، محدوديت در 

 افشاي اطالعات و اطالعاتي در رابطه با واحد مسكوني است. 

 اطالعات زير در ثبت جمعيت وجود دارد: 

 نام و نام خانوادگي  -1

 شماره شناسايي فردي -2

 شماره اتباع -3

 تابعيت -4

 سرپرستي  -5

 محدوديت صالحيت قانوني  -6

 زبان مادري  -7

 زبان ارتباطي  -8

 حرفه  -9

 اطالعات مورد نياز انتخابات -10

 عضويت در جامعه مدني  -11

 وابستگي مذهبي  -12

 هاي ساختماني در اين ثبت وجود دارد:ها و پروژهاطالعات زير در مورد ساختمان

                                                                                                                                            
24 population information system 
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 ك و مستغالت و ساختمانكد امال -1

 آدرس ساختمان -2

 مختصات مكان -3

 ناحيه شهري -4

 نام و ادرس مالک -5

 نوع مالک )مثال شخص، شركت مسكن، شهرداري يا ايالت( -6

وضعيت نقشه هنگامي كه مجوز ساخت و ساز داده شد )به عنوان مثال طرح كلي، طرح ساختمان يا  -7

 هيچ طرح(

 وضعيت مالكيت سايت  -8

 احت ناخالص زمين و تعداد طبقات(اندازه )براي مثال مس -9

 امكانات )براي مثال آسانسور، سونا يا استخر شنا( -10

 سال ساخت -11

 هدف از استفاده )به عنوان مثال خانه جدا، خانه تراس، بلوك آپارتمان، كلبه تابستاني يا مدرسه( -12

 اتصاالت شبكه )شامل فاضالب، آب و برق( -13

 مجوزهاي ساختماني اعطا شده  -14

 اند.كساني كه مجوز هاي ساختماني دريافت كردهجزئيات تماس از  -15

 اي(مصالح ساختماني و نما )براي مثال چوب، بتني يا شيشه -16

 روش گرمايش )به عنوان مثال روغن، گرمايش الكتريكي يا چوب( -17

 سوخت )براي مثال روغن، برق، چوب يا انرژي زمين گرمايي( -18

 هاتعداد آپارتمان -19

 ساكنان ساختمان -20

 

 زير در مورد محل اقامت در سيستم ثبت مركزي جمعيت وجود دارد:همچنين اطالعات 

 كد آپارتمان -1

 مساحت زير بنا -2

 نحوه تصرف )مالک يا اجاره شده( -3

 كاربري )به عنوان مثال مسكوني يا غير مسكوني( -4

 تعداد اتاق ها و نوع آشپزخانه -5

 امكانات )براي مثال سونا يا بالكن( -6

 ساكنان آپارتمان -7

هايي نظير كليساهاي محلي، اداره مهاجرت فنالند، ي اين ثبت بطور كلي بر عهده دستگاهمسئوليت بروز رسان  

هاي ها و مراكز مراقبتها، بيمارستانها، مقامات اجتماعي شهرداريهاي فنالند، وزارت امور خارجه، دادگاهسفارتخانه

به تغيير ادرس بايد توسط خود فرد به بهداشتي و همچنين مقامات مسئول ثبت ازدواج و ... است. اطالعات مربوط 

صورت مراجعه حضوري گزارش شود. بعنوان مثال، اطالعات تولد و وفات توسط بيمارستان، اطالعات ازدواج و              

ها، تغيير نام گذاري توسط كليسا و ادارات ثبت محلي، اطالعات مربوط به طالق و فرزند خواندگي از طريق دادگاهنام

فاتر ايالتي استاني، مليت توسط اداره مهاجرت، تغيير واحد مسكوني و ساختمان توسط ادارات ساختماني توسط د
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هاي ساختماني محلي، تغيير در اطالعات امالك و مستغالت توسط دفتر بررسي زمين و اطالعات مربوط به پروژه

روز از جابجايي  7فراد است كه بايد طي شود. فقط تغيير آدرس اتوسط  مقامات نظارت بر ساختمان شهري اعالم مي

اداره ثبت محلي توسط خود فرد اطالع داده شود. همچنين اطالعات افراد مقيم فنالند كه در خارج از  37به يكي از 

ماند كه افراد، تغيير در وضعيت و يا آدرس خود را ارائه كنند در صورتي بهنگام و بروز باقي ميكشور زندگي مي

شود. ثبت كننده، محل تولد بچه، زبان مادري، مليت، كد شود به ثبت وارد مياي متولد ميچهدهند. وقتي ب

اند اند و يا از فنالند مهاجرت كردهكند. اطالعات افرادي كه فوت شدهشناسايي والدين و اقامت جاري مادر را ثبت مي

 شود.وند و تاريخ وفات براي فوت وارد ميششود. مهاجرها به گروه جمعيت غايب منتقل ميدر ثبت نگه داشته مي

ها و منازل مسكوني بر اساس كد ساختمان و منزل هاي ساختماناطالعات افراد بر اساس كد شناسايي فردي و داده

 شود.مسكوني بهنگام مي

سط ثبت المللي داراي استاندارد بااليي است. سيستم اطالعات جمعيت توهاي ثبت جمعيت فنالند در سطح بينداده

 شود. مركزي جمعيت و ادارات ثبت محلي نگهداري مي

شود. هاي قانوني است كه توسط افراد خصوصي و مقامات دولتي گزارش ميثبت اطالعات در فنالند براساس اطالعيه

اطالعات ثبت مركزي جمعيت توسط خدمات و مديريت اطالعات فنالند، از جمله در مديريت دولتي، انتخابات، 

توانند به هاي خصوصي نيز ميها و ديگر سازمانشود. شركت، مديريت قضايي، تحقيق و آمار استفاده ميماليات

شود، ثبت جمعيت در تاكنون ثبت مي 1530اطالعات دسترسي داشته باشند. از آنجا كه اطالعات جمعيتي از دهه 

هاي زديک با مقامات نظارت بر ساختمااي طوالني است. اطالعات ساختمان در همكاري نفنالند داراي تاريخچه

 شودشهري و ادارات ثبت محلي نگهداري و كنترل مي

كنند و همچنين در همكاري با مقامات ادارات ثبت محلي، اطالعات مربوط به افراد و محل اقامت آنها را نگهداري مي

گيري و اطالعات مناطق راي شهري، مسئول تغييرات و اصالحات مختلفي در اطالعات ساختمان و نگهداري آدرس

 هستند. 

ها به مسئول انطباق ساختمان –دفاتر بررسي نواحي و مقامات شهرداري  -مقامات كاداستر )اداره ثبت زمين( 

 باشند.ها كه در سيستم اطالعات جمعيتي موجود است ميمالكان مربوطه از طريق نگهداري  كد ساختمان

كنند كه در ير مناطق( شهرداري و كدهاي شناسايي كسب و كار را حفظ ميمركز آمار فنالند، كدهاي نواحي )ز

ها، كدهاي ساختمان و مختصات مركزي شود. آدرسفواصل منظم به سيستم اطالعات جمعيتي ارسال مي

 دهند.ها، پايه و اساس سيستم اطالعات آدرسي سيستم اطالعات جمعيت تشكيل ميساختمان

توانند با مختصات مركز ان و آپارتمان، افراد ثبت شده در ثبت مركزي جمعيت ميبا استفاده از كدهاي ساختم

هاي پايه ملي مورد استفاده در توان با ساير ثبتها را ميها، ساختمانها لينک شوند و با استفاده از شناسهساختمان

 فنالند لينک كرد.
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 عدم افشاي اطالعات شخصی

تواند با استفاده از هاي ثبت مركزي جمعيت است. هر فردي مياس فعاليتحفاظت از حريم خصوصي، پايه و اس

هاي ثبت شده خود در ثبت مركزي جمعيت و يا كارت شناسايي و يا كد دسترسي اينترنتي در سرويس كنترل داده

ليغات، از طريق تلفن و يا يک نامه غير رسمي به اداره ثبت محلي از افشاي اطالعات خود براي اهدافي نظير تب

 اي جلوگيري كند.نامههاي عمومي و يا تحقيقات شجرههاي عمومي، ثبتتحقيقات بازاريابي، نظر سنجي

هنگام پردازش اطالعات موجود در ثبت مركزي جمعيت، الزامات حفاظت از حريم شخصي و امنيت اطالعات هميشه 

 مورد توجه قرار گرفته است.

 

 كد شناسايی ملی 

(، عالمت پس از ddmmyyرقم اول آن، تاريخ تولد به فرم ) 6رقمي است كه  11عدد  كد شناسايي فردي يک

، عالمت )+( و افراد متولد قرن 18تاريخ تولد نشان دهنده قرني است كه فرد متولد شده است. براي افراد متولد  قرن 

ه شماره فردي شخص است شود. سه رقم بعدي نشان دهندثبت مي Aعالمت  20( و افراد متولد قرن -عالمت ) 19

كند. براي مردان عدد فرد و براي زنان عدد زوج است. در عمل تمام كه افراد با تاريخ تولد يكسان را از هم متمايز مي

تواند عدد يا حرف باشد. باشد كه مياست. رقم آخر هم كد كنترل مي 899تا  002هاي فردي اعدادي بين شماره

شود. اگر نتيجه حاصل عددي اعشاري باشد تقسيم مي 31و شماره فردي بر عدد براي محاسبه آن، تاريخ تولد 

 آيد.شود كه طبق جدول زير كد كنترل بدست ميشود و عدد حاصل گرد ميضرب مي 31قسمت اعشار در 

 
 : سیستم شماره شناسايی فنالند12شکل 

دهد فرد در نشان مي 131052به بخش اول آن  308T-131052 بعنوان مثال كد شناسايي فردي عبارت است از

متولد شده است.  1900دهد فرد در قرن به دنيا آمده است. عالمت پس از تولد نشان مي 1952اكتبر  13تاريخ 

رقمي كه شامل تاريخ تولد فرد  9است. اين حرف با تقسيم يک عدد  Tاست. كاراكتر كنترل او  308شماره فردي او 

و گرد كردن قسمت  31و حاصل ضرب نتيجه حاصل در  31( به 308رقمي است 3اره شخصي )يک عدد و شم

 آيد.اعشار عدد به دست آمده و مقاسيه با جدول باال به دست مي
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در فنالند معرفي شد. والدين نوزادان متولد شده در فنالند نيازي به اقدامات الزم  1960كد شناسايي فردي در سال 

ت آوردن كد شناسايي شخصي براي كودك ندارند. بيمارستان جزئيات الزم همه تولدها را براي سيستم براي به دس

 شود.شود، يک شناسه شخصي براي او صادر ميكند و هنگامي كه تولد كودك ثبت مياطالعات جمعيت فراهم مي

شود. اين فرم لدين ارسال ميپس از ثبت نوزاد متولد شده در ثبت جمعيت، يک فرم حاوي كد شناسه شخصي به وا

 شود.براي اطالع مقامات ثبت جمعيت از نام كودك و زبان مادري وي استفاده مي

شود، با درخواست والدين كودك، اداره ثبت محلي، كودك براي يک شهروند فنالندي كه در خارج از كشور متولد مي

كند. براي شهروند خارجي كه راي او صادر ميرا در سيستم اطالعات جمعيتي ثبت كرده و يک كد شناسه شخصي ب

شود. در آيد يک كد شناسه شخصي در صورت ثبت او در سيستم اطالعات جمعيتي صادر مياز خارج به فنالند مي

هاي رسمي از اين شماره براي تمام افراد شماره شناسايي يكتا صادر شد. از آن تاريخ به بعد در تمام ثبت 1964سال 

 ود. شاستفاده مي

 

 تغییر كد هويت شخصی

در صورتي كه شماره شناسايي يكتاي فردي توسط شخص يا اشخاصي مورد سوء استفاده قرار بگيرد كد هويت 

گيرد و ثبت شود كه در اين حالت سوء استفاده انجام شده توسط پليس مورد ارزيابي قرار ميجديدي صادر مي

 كند.يي براي فرد ميمركزي جمعيت تصميم به صدود جديد شماره شناسا

 شود.كد شناسايي جديدي براي او صادر مي 2002همچنين اگر فردي تغيير جنسيتش تاييد شود  طبق قانون سال 

 

 ثبت شهروندان خارجی

توانند با ثبت در سيستم اطالعات جمعيتي، درخواست كد شناسايي فردي كنند. در موارد خاص، ها ميخارجي
شوند. ثبت با مراجعه به دفتر ثبت محلي يا هر دستگاه ي محل اقامت در فنالند ثبت ميها نيز توسط شهردارخارجي

 شود.اداري اشاره شده در زير درخواست مي

  اگر نياز به كد شناسايي فردي براي اهداف مالياتي باشد درخواست ثبت، ممكن است در اداره ماليات پر
 شود.

 شود. در اداره پليس محلي هم مهاجرت فنالند انجام مي ثبت در هنگام درخواست مجوز اقامت در اداره
تواند در هنگام درخواست كارت اقامت يا هنگام ثبت حق اقامت خود به عنوان يک درخواست ثبت مي

 شهروند اتحاديه اروپا انجام شود.

ندگي مي كنند تواند براي شهروندان خارجي كه در فنالند در موقعيت ديپلماتيک زامروزه كد شناسايي شخصي مي

 كنند، نيز صادر شود.  المللي كار ميهاي بينيا افرادي كه توسط سازمان ملل يا ساير سازمان
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 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 303،890مساحت: -ميليون نفر 5،523،231)جمعيت: 

ها براساس سرشماري 1940تا  1749سال شود. از هاي جمعيت براي ساليان متمادي اجرا ميدر فنالند سرشماري
، سرشماري نفوس و مسكن بايد هر ده سال 1938هاي جمعيت محلي در كليساها انجام شد. طبق قانون سال ثبت

اجرا  2000و  1990، 1980، 1970، 1960، 1950هاي هاي نفوس در سالشد. طبق اين قانون، سرشماريانجام مي

 نياولبرگزار شد.  1985و  1975هاي شده دو آمارگيري شبيه سرشماري در سال هاي گفتهشد. عالوه بر سرشماري

 اجرا شد. 1990كشور در سال  نيدر ا مبنايثبت يسرشمار
شدند. پس ها و آمارهاي حياتي ساليانه برآورد آمارهاي ساليانه جمعيتي براساس سرشماري 1970تا  1950از سال  

 ، جمعيت ساليانه براساس اين منبع ارائه شد. 1968ر سال ( دCPRاز ايجاد ثبت مركزي جمعيت )

آوري اقتصادي، ساليانه جمع -هاي اشتغال و وضعيت اجتماعي هاي سرشماري بجز دادههمه داده 1987از سال 
هاي قبل تري نسبت به سالجداول و تركيبات بيش 2000و  1995، 1990هاي سال شده است. در سرشماري

صورت كامالً هماهنگ با ساير كشورهاي اسكانديناوي، به 2011شماري نفوس و مسكن سال استخراج شد. سر

 مبنا انجام شد. ثبتي

 
 مبنا در كشور فنالند آمده است:در شكل زير سيستم سرشماري نفوس و مسكن ثبتي

 
 ثبتی مبنا در كشور فنالند : سیستم سرشماري نفوس و مسکن13شکل 
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 هاي زير تشكيل شده است:مبنا از زير سيستمسيستم آمارهاي جمعيتي ثبتي

 :آمارهاي جمعيتي 

o ساختار جمعيت 

o تغييرات جمعيت 

 آمارهاي خانوار و خانواده 

 ايآمارهاي اشتغال منطقه 

 آمارهاي درآمد 

 :آمارهاي آموزش 

o التحصيالنفارغ 

o در حال تحصيل 

 ها و مسكن ي ساختمانآمارها 

 آمارهاي وضعيت مسكن 
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 لتونیكشور 
 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 

 كيلومتر مربع( 62،200مساحت: -ميليون نفر 1،949،670)جمعيت:  

اجرا شد.  1867در سال  26و در شهرهاي منطقه ويدزم 1863در سال  25اولين سرشماري در منطقه كارزمه

برگزار شد. اين سرشماري شامل مناطق كارزمه و ويدزم بود. اولين  1881در سال  19 ترين سرشماري در قرنجامع

 اجرا شد.  1897سرشماري كل كشور لتوني در سال 

برگزار شد. در آن زمان  1935و  1930، 1925، 1920هاي سرشماري در سال 4بين دو جنگ جهاني اول و دوم، 
كه در  27از جنگ جهاني دوم همانند ساير كشورهاي حوزه بالتيک ترين توجه به كيفيت و دقت داده بود. پسبيش

اجرا شد. از  1989و  1979، 1970، 1959هاي سرشماري جمعيت در سال 4اتحاد جماهير شوروي قرار داشتند، 

م در دسترس عمو 1979ويژه در سال ها بهريزي استفاده شد. دادهها اغلب براي اهداف برنامههاي اين سرشماريداده
 و نشريات همگاني قرار نداشت.

اجرا شد. هدف از آن سرشماري كسب اطالعات  2000اولين سرشماري پس از استقالل جمهوري لتوني در سال 

جامع قابل اعتماد در مورد جمعيت، تركيب، اشتغال، منابع امرار معاش ساكنان بود. اطالعات مربوط به مسكن 
شهر، شهرداري و دهداري، در شرايطي كه وضع اقتصادي، ساختار  ساكنان و ساير نماگرهاي سرشماري در هر

شدت تغيير كرده بود، جمع آوري شد. در اين سرشماري اطالعات مربوط به جمعيت و فرآيندهاي جمعيتي به

 2011آوري شد. در سرشماري هاي آماري و اداري جمعجمعيت توسط آمارگيران و ساير اطالعات با استفاده از ثبت

دهندگان( و ساير اطالعات هاي اداري )ثبت جمعيت، ثبت امالك و مستغالت و مالياتسمتي از اطالعات از ثبتنيز ق
 از طريق مصاحبه حاصل شد. افراد زير جزو جمعيت محسوب نشدند:

  ماه خارج از قلمرو لتوني بودند؛ 12افرادي كه در ثبت جمعيت وجود داشتند ولي به مدت 

  ماه در  12قبل از سرشماري وارد لتوني شده بودند ولي قصد نداشتند بيش از  ماه 12به مدت كمتر از

 لتوني بمانند؛

  بدنيا آمده بودند؛ 2011.03.02افرادي كه بعد از تاريخ 

  از دنيا رفته بودند؛ 2011.03.02افرادي كه قبل از تاريخ 

 ها كه ساكن لتوني بودند؛نهاي مسلح خارجي، نيروي دريايي و افراد كنسولي و اعضاي خانوار آنيروي 

 .گردشگران 

( افراد از طريق اينترنت 2011مارس  12تا  1در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول )از  2011سرشماري 

مارس( آمارگيران با  31تا  17ها(. در مرحله دوم )از مسكن ٪17افراد و  ٪30كردند )ها را تكميل ميپرسشنامه
ژوئن( به  10تا  1ها(. در مرحله سوم )از مسكن ٪97افراد و  ٪83ها را تكميل كردند )مراجعه به منازل پرسشنامه

افرادي كه در مراحل اول و دوم سرشماري نشده بودند، فرصت مجددي براي تكميل پرسشنامه از طريق اينترنت 

 داده شد.

هاي اداري اجرا خواهد شد. دهدست آمده از منابع دادر لتوني براساس اطالعات به 2021سرشماري نفوس و مسكن 
پذيري با ساير هاي اداري بر كيفيت آمارها، از نماگرهاي بهنگام بودن، مناسبت، مقايسهبراي تعيين تاثير كيفيت داده

                                                                                                                                            
25 Kurzeme  

26 Vidzeme  

  دانمارک، استونی، لتونی، فنالند، آلمان، لیتوانی، لهستان، روسیه و سوئد در حوزه بالتیک هستند.27
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هاي اداري در شناسي فرآيند استخراج دادهعبارت ديگر روششود. بهمنابع، براي ارزيابي كيفيت استفاده مي
 شناسايي نقاط پرت و ... بايد ارزيابي شود. ها مانند اديت، جانهي،راج دادههاي مختلف استخزمينه

اداره آمار لتوني اعتبار پروژه  2016تا سپتامبر  2015آغاز شد. از اكتبر  2012كار بر روي روش برآورد از سال 

هاي رزيابي اوليه موجوديت دادهرا از اتحاديه اروپا گرفت. هدف اصلي اين پروژه، ا« ارتقاي استفاده از منابع اداري»
هاي اداري(، نحوه هاي اقتصادي از منابع دادهها )براي فهم و تشخيص مشكالت كسب ويژگياداري و كيفيت آن

 ها بود. ها براي آمارهاي اجتماعي و شروع كار بر روي برآوردها و جانهيها در انبار دادهپيوند آن

( از وزارت كشور، اختالف PRهاي سرشماري و ثبت جمعيت اداري )دهبين دا 2011در سرشماري نفوس و مسكن 

تصميم گرفته شد تا از روش جديدي براي برآورد تعداد ساالنه جمعيت  2012درصدي وجود داشت. در سال  7
هاي ثبتي اداري بود. هدف از اين روش برآورد وضعيت محل و ساير داده PRاستفاده شود. اين روش بر مبناي 

واقعي اقامت در ابتداي سال براي هر فرد مقيم ثبت شده در لتوني است. از مدل رگرسيون لجستيک براي  اقامت

 ارزيابي وضع اقامت استفاده شد. 
هاي آماري هم استفاده در ساير زمينه 2021هاي اداري عالوه بر سرشماري ها مقرر شد تا از منابع دادهطبق بررسي

 هاي اداري استفاده شد. تجربه كشور هلند در ارزيابي كيفيت دادهاز  2016شود. همچنين در سال 

متغير ويژگي وجود دارد. ساالنه  200هاي ثبتي اداري براي هر فرد ثبت شده در ثبت جمعيت، بيش از با كمک داده

ه شده است. منبع داده اداري براي برآورد تصاوير جمعيت استفاد 43، 2016يابد. در ابتداي سال اين روش بهبود مي
ها، دريانوردان، تعداد افراد به علت افزودن اطالعات دانشجويان خارج از كشور، تعداد بازديدكنندگان از كتابخانه

 تر خواهد شد.  ها بيشكاربراني كه داراي بليت الكترونيكي در شهر ريگا )پايتخت لتوني( هستند و ديپلمات

همانند ثبت جمعيت  2021كند تا دقت جمعيت سرشماري ني كمک ميروش برآورد به كار رفته در اداره آمار لتو
 هاي آموزشي جمعيت از منابع داده اداري است. گيري كيفيت ويژگيشود. گام بعدي اندازه
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 لیتوانیكشور 
 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 

 كيلومتر مربع( 62،674مساحت: -ميليون نفر 2،890،297)جمعيت:  
و قبل  1923سپتامبر سال  23تا  17اجرا شد. سرشماري بعدي از  1897ي نفوس در ليتواني در سال اولين سرشمار

، 1959هاي هاي بعدي در سالبرگزار شد. سرشماري 1918از جنگ جهاني اول و پس از استقالل ليتواني در سال 

آوريل سال  5س و مسكن در اجرا شد. پس از استقالل ليتواني اولين سرشماري عمومي نفو 1989، 1979، 1970

براي اولين بار در تاريخ ليتواني، اولين  2011هاي اتحاديه اروپا انجام شد. در اول مارس سال و براساس توصيه 2001
انجام شد.  2011مي  9آوريل تا  5 صورت اينترنتي برگزار شد. مرحله دوم سرشماري از تاريخمرحله سرشماري به

 هاي بخش آمار اتحاديه اروپا اجرا شد. توصيهاين سرشماري نيز براساس 

هاي هاي اداري از ثبتبراي نفوس و مسكن اجرا خواهد شد. اين سرشماري با استفاده از داده 2021سرشماري 
هاي صندوق بيمه اجتماعي هاي اطالعاتي )اقامت، امالك و مستغالت، آدرس، پايگاه دادهاصلي دولتي و سيستم

Sodraجمعيت مقيم، ساختار جمعيت براساس مشخصات  2021د. براي توليد نماگرهاي سرشماري ( برگزار خواه(

هاي اداري ها، مسكن و ...( از تلفيق دادهشناختي و اجتماعي اقتصادي، توزيع سرزمين، خانوارها و خانوادهجمعيت
 شود.استفاده خواهد شد. اين سرشماري همگام با ساير كشورهاي اروپايي انجام مي
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 نروژكشور 

 سابقه ثبت جمعیت 
كشور نروژ براي ثبت جمعيت، قانوني مصوب كرده كه اين قانون در جهت تسهيل ثبت ايمن، صحيح و كارآمد 

(در نروژ سه هدف NPR) 28باشد. ثبت ملي جمعيتاطالعات اوليه افرادي است كه در نروژ اقامت دائم دارند مي

 اصلي دارد كه عبارتند از :

 اي افرادايهثبت اطالعات پ -1

 صدور شماره شناسايي -2

 اطمينان از كاربرد اين اطالعات در جامعه نروژي -3

به تصويب  1905گردد. اولين قانون ثبت جمعيت در سال تاريخچه ثبت جمعيت در نروژ به اوايل قرن بيستم برمي

تخاباتي بود. از سال رسيد كه هدف از آن يک نماي كلي از ساكنين، سرشماري مالياتي و راي دهندگان و ستاد ان

ثبت ملي جمعيت  1964هر شهرداري در نروژ نياز به نگهداري و داشتن يک ثبت جمعيت داشت و در سال  1946
 شكل گرفت و شماره يكتاي فردي رسمي معرفي شد.

 در جامعه نروژ: NPRهايي از كاربرد مثال

 ري و تحصيل اجبارياي براي سرشماري مالياتي، راي دهندگان، ثبت نام خدمت اجباپايه -

 پاسپورت و شناسه الكترونيكي -

 آمارهاي جمعيت -

 NPRمزاياي رفاهي اعطا شده توسط اداره كار و رفاه نروژ بر اساس  -

 در اداره مالیات نروژ NPRارائه مختصري از نحوه عملکرد 
هاي تغييرات  ش اطالعيهشود. توليد اطالعات به معني پردازمنطقه مالياتي انجام مي 5بخش عمده توليد اطالعات در 

وجود دارد كه  همه انها  NPRمنطقه، يک واحد  5هاي مناسب است. در هر يک از با داده NPRو به روز رساني 
است كه در   NPRدهند. هر واحد فقط داراي مجوز ثبت افرادي در وظايف يكساني را در محدوده خود انجام مي

 كنند. همان محدوده جغرافيايي زندگي مي

 شوندوارد مي NPRگيرند در ثبت افرادي كه در يكي از سه دسته زير قرار مي

 اندافرادي كه ساكن نروژ هستند يا ساكن آن بوده -

 افراد متولد نروژ -

 ( براي آنها صادر شده است.D-number) Dافرادي كه شماره شناسايي فردي يا شماره  -

ولي ساكن دائم نروژ باشد به عنوان مقيم نروژ در ثبت جمعيت هر فردي كه در نروژ و يا خارج از كشور متولد شده  

رقمي  11شود. شماره شناسايي فردي، يک عدد وارد شده و يک شماره شناسه شخصي به او اختصاص داده مي
دهنده دهنده تاريخ تولد، سه رقم بعدي شناسه فردي است كه رقم سوم آن  نشاناست. شش رقم اول آن نشان

 ين عدد براي زنان، زوج و براي مردان، فرد است. دو رقم انتهايي اين كد، رقم كنترل است. جنسيت است و ا

اند و قصد دارند كه كمتر از شش آيند و به عنوان مقيم در ثبت ملي نروژ وارد نشدهبه افراد خارجي كه به نروژ مي

شود. اين شماره براي افرادي داده مياختصاص  D-numberماه در نروژ كار كنند،  يک شماره شناسه موقت به نام 
هاي اداري نروژ احتياج به كه شرايط الزم براي ثبت شدن در ثبت جمعيت نروژ را ندارند و براي ارتباط با دستگاه

شود و ساختاري شبيه شماره شناسايي فردي دارد. براي مثال هنگامي كه فردي يک شناسه فردي دارند صادر مي
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تاهي در نروژ بماند و قصد افتتاح حساب بانكي را داشته باشد، بانک براي او درخواست قصد دارد براي مدت كو
اي براي تعامل موسسات خصوصي و عمومي با فردي است كه شماره Dكند. به اين ترتيب اين شماره مي   Dشماره 

امد نباشد بايد به اداره  شماره شناسايي فردي ندارند. اگر كسي بيش از شش ماه در نروژ اقامت دارد و در رفت و

ماليات نروژ اطالع دهد و در ثبت ملي بعنوان مقيم نروژ ثبت شود و يک شماره شناسه فردي نروژي به او اختصاص 
 داده شود.

 شود كه عبارتنداز :قلم اطالعاتي مختلف در ارتباط با هويت فرد ثبت مي NPR ،24در 

تماس الكترونيكي، اطالعات تماس ملک، محل تولد، شهروندي،  نام ، تاريخ تولد، جنسيت، آدرس)ها(، اطالعات

والدين، همسر يا شريک ثبت شده، وضعيت تاهل، فرزندان، سرپرستي والدين، فرزند خواندگي، شماره خانواده، زبان 
گيري مجلس، قيموميت، مجوز دسترسي حقوقي)براي مثال داشتن وكيل(، وضع اقامت، سامي، تعلق به منطقه راي

 ره شناسايي افراد خارجي، شماره شناسايي فردي، وضعيت ثبت)يكتا، كنترل شده يا كنترل نشده( و تاريخ فوتشما

سال وضعيت  2شود و افرادي كه بيش از ماه در نروژ اقامت داشته باشد مقيم محسوب مي 6هر فردي كه بيش از 
است اطالعات تماس ملک براي ملكي است كه  شوند. الزم به ذكراقامت نامعلوم داشته باشند غير مقيم محسوب مي

 مالک آن فوت كرده باشد. 

 و شماره شناسايي اشخاص حقوقي D-numberنروژ سه نوع شماره شناسايي مالياتي دارد: شماره شناسايي ملي، 

اي درباره اشخاص حقوقي را ثبت نروژ داراي يک مركز هماهنگي براي اشخاص حقوقي است كه اطالعات پايه

قانوني است. پس از ثبت، براي اشخاص حقوقي شماره سازمان را صادر اشخصاص حقوقي يک الزام ند. ثبت كمي

شود. شماره سازمان به عنوان شناسه نهادهاي قانوني و شماره شناسايي مالياتي براي اشخاص حقوقي عمل مي

 كند.مي

 

 مهاجرت

 NPRكنند براي ثبت در رادي كه به نروژ مهاجرت ميگيرد. افمهاجرت به داخل و خارج براساس قوانيني صورت مي

 بايد دو شرط داشته باشند:
شخص بايد در نروژ اقامت قانوني داشته باشد به عبارت ديگر اگر فرد شهروندي باشد كه براي بدست  (1

 آوردن اقامت قانوني احتياج به مجوز اقامت دارد چنين مجوزي بايد موجود باشد.

 ماه باشد. 6ز مدت اقامت نبايد كمتر ا (2

وارد  NPRگيرد به عنوان مهاجر در ثبت گروه زير قرار مي 4در مورد مهاجرت به خارج از نروژ، فردي كه در يكي از 

 شود:مي

كند. در اين صورت نياز به ارزيابي كلي فردي كه براي اقامت به يک كشور غير نورديک مهاجرت مي (1

 شود:دارد كه اجزاء زير تاكيد مي

 ا در كشوري كه به آن مهاجرت كرده مسكن در ا ختيار دارد .آي -     

 ديگر در نروژ مسكن ندارد  -     

 ديگر رابطه كاري با نروژ ندارد -     
 كنند.ديگر همسر و يا فرزندان وي در نروژ زندگي نمي -     

 تنها در طول سال اقامت گاه به گاه دارد.  -     

بعنوان  NPRوژ اقامت قانوني ندارند بر اساس اعالن اداره مهاجرت به شهروندان خارجي كه ديگر در نر (2
 شوندمهاجر خارجي ثبت مي

 اي در نروژ نداردفردي كه طي دو سال گذشته هيچ محل اقامت شناخته شده (3
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 دهد. فردي كه مهاجرتش به ديگر كشور نورديک را اطالع مي (4
ت كه او به طور منظم اوقات فراغت رومزه خود را سپري در مورد محل اقامت، محل اقامت ثبت شده فرد جايي اس

كند، در جايي ثبت كند. عالوه بر اين فردي كه اوقات فراغت روزمره خود را متناوبا در دو يا چند مكان سپري ميمي

رد جا سپري كرده باشد. در مورد محل اقامت، استثنائاتي هم وجود داماه زمان بيشتري را آن 12شود كه در طي مي

 كه به شرح زير است:

 همسر و فرزندان -1

شود كه همسر و فرزندان وي اقامت فردي كه خانه مشترك با همسر و فرزندان دارد در جايي ثبت مي

 دارند حتي اگر زمان زيادي از اقامت خود را در جاي ديگري باشد.

 مسافران -2

كنند ولي محل اقامت انها ي ميافرادي كه به دليل كار استراحت روزمره خود را غير از خانه خود سپر

 اشان استهمان خانه

 ها و پرسنل نظاميدرياداران، دانشجويان، نيروهاي نظامي، زندانيان، ديپلمات -3

روز به صورت  5ماه در نروژ بماند بايد ظرف مدت  6اطالع مهاجرت به نروژ براي وقتي كه فرد بخواهد حداقل 
شده براي چک شناسه صورت گيرد. اما اگر كمتر از شش ماه بخواهد در  دفتر مالياتي انتخاب 42حضوري در يكي از 

شود. گردند نيز اعمال مينروژ بماند الزم به انجام اين كار نيست. اين كار در مورد شهروندان نروژي كه به نروژ برمي

 راجعه كنند.  اگر كسي با خانواده به نروژ مهاجرت كند همه اعضاي خانواده بايد شخصا به اداره ماليات م

 

 در صورت تغییر اطالعات NPRالزام افراد براي اطالع به 
 روز  8اعالم تغيير محل اقامت در داخل نروژ به اداره ماليات ظرف مدت  -1

ماه آنجا  6اعالم خروج از كشور به اداره ماليات قبل از خروج از كشور در صورتي كه قرار است حداقل  -2

 ور غير نورديک(اقامت داشته باشد )مهاجرت به كش

روز پس از ورود توسط خود فرد با ارائه گذرنامه و شناسه  8اعالم ورود به نروژ به اداره ماليات ظرف  -3

 مشابه

اعالم تولد و نام براي بچه تازه متولد شده به اداره ماليات توسط مادر در صورتيكه بچه بدون پزشک يا  -4
 ماما متولد شده باشد.

 ل كاربردهاي اطالع رسانی قابكانال
شود يا تغيير محل سكونت در داخل نروژ به صورت بر خط يا با فرم كاغذي كه به اداره پست ارسال مي  -1

 شود.به اداره ماليات تحويل داده مي

 هنگام ورود و خروج از نروژ از طريق فرم كاغذي -2

 هنگام تولد و انتخاب نام به صورت برخط و فرم كاغذي -3

 

ها بدون توجه به قوانين محرمانگي، كند كه مقامات دولتي و بنگاهايجاد مي قانون ثبت جمعيت اين اصل را

ها نقش دهد كه خيلي از مقامات دولتي و بنگاهها و اطالعات الزم را براي ثبت ارائه دهند. اين اصل نشان مياطالعيه
ثبت شده مواجه  NPRدر  دارند. همچنين اگر در كارشان با اطالعي متفاوت از چيزي كه NPRتوليد كننده براي 

 اطالع دهند. NPRشدند بايد به 
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 NPRمنابع تولید كننده اطالعات براي 
 افراد  -

 ثبت جمعيت در ديگر كشورهاي نورديک  -

 كند.هاي بروز رساني شده آدرس كه كاداستر را مديريت مياداره نقشه برداري نروژ با داده -

ل ساكنين نروژي كه در خارج از كشور ازدواج در مورد وضعيت تاهوزارت امور خارجه، اطالعاتي  -

 شود.كنند و همچنين واقعه فوت و تولد شهروندان نروژي كه در خارج از كشور برگزار ميمي

 شود(گزارش مي NPRفرماندار )مقام ذيصالح براي مديريت جدايي و طالق كه تصميمشان به  -

گزارش  NPRپرستي و نام سرپرست به مقام سرپرستي نروژي براي تعيين سرپرسي افراد كه نوع سر -

 شودمي

 اداره امور جوانان در مورد فرزند خواندگي -

كند. اين اداره مرجع اداره مهاجرت كه اطالعاتي در مورد مهاجرت به خارج و داخل را گزارش مي -

 براي پناهندگاني كه هنوز براي اقامت قانوني  Dذيصالح براي صدور مجوز شهروندي و درخواست شماره 

 باشد.اند ميخود تصميم نگرفته

 دهند.جوامع مذهبي اطالعات ازدواج را اطالع مي -

 اداره كار و رفاه نروژ  -

 دادگاه ملي نروژ -

 اداره سالمت -

 اداره پليس -

 Dواجدين شرايط شماره  -

 اداره ماليات -

 

ر مورد اطالعات دهد موظف است كه تحت قانون ثبت ملي دد پردازش قرار ميهاي فردي را مورهر فردي كه داده

 شود: شود يعني اين اطالعات محرمانه محسوب نميافراد حفظ محرمانگي كند. در موارد زير محرمانگي رعايت نمي

نام، تاريخ تولد، جنس، شماره ملي/ شماره اتباع بيگانه، تابعيت، وضعيت تاهل، قيموميت، تاريخ فوت، محل تولد، 

 شهروندي، سرپرستي 

NPRهاي خصوصي ها و شركتهاي دولتي و بنگاهتواند به دستگاهشوند را ميرمانه محسوب نمي، اطالعاتي كه مح

هر روز به توزيع كننده  24كند. اطالعات در ساعت توزيع كند كه براي توزيع از يک مرجع مستقل استفاده مي

طول شب بروز رساني كند  شود كه پايگاه داده خود را درشود و توزيع كننده طي قرارداردي متعهد ميمنتقل مي

 ها بتوانند دسترسي روزانه به ثبت بهنگام داشته باشند.اي كه مشتريان متصل به پايگاه آنبگونه

هاي پايگاه داده كامل اداره كار و رفاه، اداره آمار، اداره گمرك، اداره مهاجرت، اداره نقشه برداري و وزارت دفاع، فايل

كنند. ساير كاربران اطالعات خود را از ز خود را بطور رايگان از اداره ماليات دريافت ميبا بروز رساني روزانه مورد نيا

 كنند.طريق توزيع كننده دريافت مي

 اقالمي كه در ثبت جمعيت وجود دارد:

 نام و نام خانوادگي  -1

 شماره شناسايي فردي -2
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 شماره اتباع -3

 جنسيت -4

 شماره شناسايي مادر -5

 يي پدرشماره شناسا -6

 تاريخ شهروندي -7

 كشور شهروندي -8

 وضعيت تاهل -9

 parthnerشماره شناسايي شوهر/ زن/  -10

 تاريخ تولد -11

 كشور محل تولد -12

 تابعيت -13

 تاريخ فوت -14

 شماره شناسايي خانواده )در رابطه با واحد مسكوني( -15

 تعداد فرزندان در خانوار بدون احتساب سن -16

 اي در واحد مسكوني ديگردر واحد مسكوني خود و يا بچهقيم بچه  -17

 رابطه والدين / بچه -18

 زبان سامي -19

 اطالعات تماس الكترونيكي  -20

 اطالعات تماس ملک -21

 متعلق به منطقه راي گيري  -22

 وضع اقامت -23

 وضعيت ثبت )يكتا، كنترل شده، كنترل نشده( -24

 يل(مجوز دسترسي حقوقي )داشتن وك -25
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 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 365،268مساحت: -ميليون نفر 5،305،383)جمعيت: 

گردد. اولين سرشماري در نروژ در سال سال پيش بازمي 200تاريخ اولين سرشماري جمعيت در نروژ به بيش از 
صورت سنتي و از سرشماري به 1960تا  1815اولين سرشماري نفوس برگزار شد. از  1801اجرا شد. در سال  1769

گيري تخصيص شماره يكتاي فردي را هاي شكلپايه 1960طريق آمارگيري مأموران آمارگير انجام شد. سرشماري 

براي بنا كردن ثبت آموزش استفاده شد. اين سرشماري آخرين سرشماري از  1970فراهم كرد. از سرشماري سال 

، برخي از اطالعات جمعيت، آموزش و درآمد به 1980ر بود. در سرشماري سال طريق آمارگيري مأموران آمارگي
آوري شد. در ها جمعهاي اداري و برخي از طريق پست كردن پرسشنامههاي جغرافيايي، از ثبتهمراه ويژگي

همه  2001اي حاصل شد. در سرشماري سال هاي نمونهها و آمارگيريتر از ثبتبيش اهداده 1990سرشماري سال 

هاي مربوط ها حاصل شد. دادهشناختي، تحصيالت، بازار كار، درآمد و ...( از ثبتاطالعات افراد )محل اقامت، جمعيت
 آوري شد.به خانوارها و مسكن براساس يک طرح جامع آمارگيري و با استفاده از پرسشنامه براي هر خانوار جمع

 80ها بود. سازمان آمار نروژ در دهه ز به يک ثبت كامل از مسكنمبناي كامل، نيابراي اجراي يک سرشماري ثبتي

ها در تصميم گرفت تا براي همه مسكن 1999ها داشت. اين سازمان در سال نقش مهمي در پيشبرد ثبت مسكن

و سازمان  CPRطرح كاداستر، يک آدرس يكتا تخصيص دهد. پروژه مشتركي مربوط به مقامات مسئول كاداستر و 
تعريف شد و مديريت پروژه به عهده سازمان آمار بود. اين پروژه در واقع بخش مهمي از  2000وژ در سال آمار نر

هاي سرشماري براي پيوند بود و سرپرست اين پروژه نيز رئيس سازمان آمار بود. از فرم 2001پروژه سرشماري سال 

در كاداستر استفاده شد. در  ني اطالعات مسكنروزرساها )در ثبت مركزي جمعيت( و بهبين افراد مقيم و مسكن آن
 توان مشاهده كرد.مبنا نروژ را ميشكل زير سيستم سرشماري ثبتي

 
 : سیستم سرشماري ثبتی مبنا نروژ14شکل 

هاي ساير بتها از ثها دادهاجرا شد. در اين سرشماري 2011نوامبر سال  19مبنا در اولين سرشماري كامالً ثبتي
ها حاصل شده بود، برداري اخذ شد. آمارهاي خانوار و مسكن كه از ثبتادارات دولتي مانند اداره ماليات نروژ و نقشه

وجود آمد. برخي از نتايج صورت ساالنه بههماهنگ شد. در نتيجه امكان انتشار بسياري از آمارهاي نفوس و مسكن به

 منتشر شد.  2013منتشر شد. مابقي نتايج در سال  2012 اين سرشماري در انتهاي ژوئن سال



 63                                                                   مطالعات تطبیقی ثبت جمعیت و سرشماری ثبتی مبنا

 هلندكشور 

 سرشماري ثبتی مبناانجام سابقه 
 كيلومتر مربع( 33،720مساحت: -ميليون نفر 17،035،938)جمعيت:  

گيري انجام شد. اولين سرشماري در سرزمين پادشاهي هلند منظور رايو به 1795اولين سرشماري هلند در سال 

به  1899به عهده وزارت كشور بود. از سال  1889تا  1829اجرا شد. اجراي شش سرشماري از سال  1829در سال 
شد )تمام صورت سنتي انجام ميسرشماري به 1971بعد مركز آمار هلند اين وظيفه را به عهده گرفت. تا سال 

مركز آمار هلند  1991و  1981اي همبنا اجرا شد. در سالصورت ثبتيها بهسرشماري 1979شماري(. پس از سال 

هاي سرشماري استفاده كرد. البته در اين روش سازگاري عددي هاي آماري براي دادهها و طرحاز روش تركيب ثبت
و  2001هاي هاي خاص در نظر گرفته نشد. از همين روش تركيبي در سرشماريبنديو اطالعات ريز مناطق و طبقه

 تفاوت كه سازگاري بين اعداد در كوچكترين سطوح نيز وجود داشت. نيز استفاده شد با اين 2011

 2001ساله متوقف شد. در سال  10صورت رسمي اجراي سرشماري قانون سرشماري لغو شد و به 1991در سال 
هاي سرشماري وجود نداشت و فقط تعدادي جدول براساس توافقنامه اتحاديه اروپا گونه تعهدي براي توليد دادههيچ

 اتحاديه اروپا انجام شد.  2008براساس قانون سرشماري  2011وليد شد. اما سرشماري سال ت

ها وجود نداشت. يكي اطالعات دستيابي به امكانات آموزشي و ديگري دو متغير در ثبت 2011در سرشماري سال 

ستفاده شد. در اين سرشماري هاي اشتغال از طرح آمارگيري نيروي كار اتر. براي دادهسال و بيش 15اشتغال افراد 
ها گيري و ثبتهاي نمونهدهي مكرر در برآورد جداول فراواني حاصل از طرحبراي سازگاري اطالعات از روش وزن

 استفاده شد. 

 عبارتند از: 2011منابع استفاده شده در سرشماري 

 ها:ثبت 

o ثبت جمعيت 

o )فايل مشاغل )شامل همه شاغالن 

o ل همه افراد كاركن مستقل(فايل كاركنان مستقل )شام 

o اداره ماليات 

o اداره تأمين اجتماعي 

o حقوق بازنشستگي و بيمه عمر 

o ثبت مسكن 

 ها:طرح 

o طرح آمارگيري نيروي كار 

 آمده است. UNECEل زير نحوه اجراي سرشماري در كشورهاي عضو در شك
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 UNECE عضو يكشورها در يسرشمار ياجرا نحوه: 15شکل 
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