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 مةمقدّ 

 وقد أضيفت. 2102حصاءات عن الوفيات في إمارة أبوظبي خالل عام إم هذا التقرير يقد  
ن التقرير أعداد . يتضم  اتجاهات الوفاة إلظهار، 2100و 2112و 2112 ألعوام إحصاءات الوفيات

العمر متوسط  على وي التقريرتكما يح .، ووفيات األطفالالعمرية ت الوفياتمعد الالوفيات، و
 ومؤشرات البقاء. عند الميالد المتوقع

لتسليط الضوء بالرسوم البيانية لإلحصاءات الرئيسة المدعومة  موجزا   األول ملخصا   الفصلم يقد  
 نماط الموسمية.األو واالختالفات اإلقليمية على االتجاهات 

اء الراغبين في تحليل البيانات على نحو لة للقر  الثاني جداول إحصائية مفص   الفصل مويقد  
 أعمق.

أبوظبي  –مركز اإلحصاء ويثم ن  ،لهذه اإلحصاءات المصدر الرئيسظبي أبو -هيئة الصحة  تعد  
 إحصاءات الوفياتالتحسين المستمر لجودة إلى  التي تهدف ،الشراكة المثمرة مع الهيئة

 .تهاوتغطي

للمصطلحات والمفاهيم  ة الوارد في نهاية التقرير شرحا  حي  المالحظات التوضي فصل مويقد  
 بالرجوعاء القر   ادةونوصي الس  العمر المتوقع. الوفيات ومتوسط المتعلقة باألساسية والتقنية 

 الواردة في التقرير. والبياناتبالتزامن مع قراءة اإلحصاءات  ةحي  فصل المالحظات التوضيإلى 

 المعتادة اإلقامة مكان من بدال   التسجيل مكان في يتم تسجيلها الوفيات أن إلى اإلشارة تجدر
 ،ىالمتوف منطقة قد تختلف عن منطقة إقامة  الوفاة في إلى تسجيل يؤدي ما قد ،لمتوفىل

 .بحذرالمنطقة  حسب الوفيات تمعد الالتعامل مع  ينبغي ،ولهذا السبب
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 2112ة، إمارة أبوظبي المؤشرات الرئيس

 الوفيات

 2,222* المجموع

 229 المواطنون 

 0,224 غير المواطنين 

 .الجنسية تينمبي  غير  حالتين تشمل *

 (من السكان 0111لكل الوفيات الخام ) معّدل

 0.2 المجموع

 2.1 المواطنون 

 0.1 غير المواطنين 

 (حي  مولود  0111لكل ) سنةأقل من  –ع الرضّ  وفيات األطفال معّدل

 9.2 المجموع

 9.2 المواطنون

 4.5 غير المواطنين

 (حي  مولود  0111لكل ) دون الخامسة –وفيات األطفال  معّدل

 5.4 المجموع
 2.2 المواطنون

 2.2 غير المواطنين

 (بالسنواتالعمر المتوقع عند الميالد )متوسط 

 22.2 المجموع

 25.0 المواطنون

 22.9 غير المواطنين
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 النقاط األساسية

 احالاة مقارناة با 2,222ماا يعاادل  2102عام  خاللي إمارة أبوظبي بلغت حاالت الوفاة ف 
 .أعوام عشرة خالل %02بنسبة  ل ارتفاعا  ، وهو ما يمث  2112في عام  حالة (2,902)

  ( فاي عاام مان الساكان 0111لكال حالاة وفااة ) 2.1 للماواطنين الوفيات الخاام معد لبلغ
 0111لكال حالاة وفااة ) 2.5 كاان حيا  ،ا كان عليه قبل عشرة أعواممنخفضا  عم  ، 2102

 .2112( في عام من السكان

  لكال حالاة وفااة ) 9.2الماواطنين  ع عنادوفياات األطفاال الرض ا معد ل، بلغ 2102في عام
 لإلناث. 4.0للذكور، و 5.2بلغ  معد ل(، بحي  مولود  0111

  عام 22.2و  عام 25.0 للمواطنين الميالدالعمر المتوقع عند متوسط  بلغ، 2102في عام 
 لإلناث. عام 25.5و ،للذكور

  طويلة األمد االتجاهات

زياادة و والعشارين الماضاية ةالخمسا األعاوام اتجاها  طويل األمد خااللالسجالت اإلدارية  تظهر
 وفااة فقاط حالاة 224كانت هناا   0222في عام ف. إمارة أبوظبيفي وفيات أعداد الفي مطردة 
أعاداد فاي السانوات األخيارة، كاان هناا  تبااطؤ فاي و .2102 حالة في عاام (2,222) امقارنة ب

ح فاي كما هو موض ا - 2115االتجاه منذ عام نحدار اانعكس على انخفاض لة سنويا  الوفيات المسج  
 .(0الشكل )

حالاة لإلنااث.  242حالة للاذكور و 905حالة، بينها  229بلغت وفيات المواطنين ، 2102 عام فيو
حالاة  0,222حالاة، بينهاا  0,224الوفياات بلاغ إجماالي عادد المواطنين فقاد غير إلى وبالنسبة 
 .(0)الجدول ح في كما هو موض   -لإلناث  تحاال 415للذكور و

 2112-1711إمارة أبوظبي الوفيات حسب الجنسية، : (1)الشال 

 

 .(2102-2119) أبوظبي –، هيئة الصحة (2114-0222وزارة الصحة ): المصدر
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 والمنطقة النوع حسب الوفيات

وقاد  .2102 عاام خاالل أباوظبي إمارة في وفاة حالة 2,222 حدوث إلى اإلدارية السجالت تشير
حالاة  0,240 الوفيااتمان  عدد أكبر  بالسكان، اكتظاظا   األكثر المنطقة أبوظبي، منطقةلت سج  
 .(0)ح في الجدول كما هو موض   -210 الغربية المنطقة ثم، 220 العين منطقة هاتلت ،وفاة

مارة  (2.2) االاذكور تزياد باد ناعأن حااالت الوفااة  ضحيت   ،واإلناث الذكوروعند مقارنة الوفيات بين 
وتعكاس هاذه  .لإلنااث 592و للاذكور وفااة حالاة 2,142 وقعات حيا  ،اإلنااثنظيراتها عند  على
 .السكان مجموع في الذكور نسبة ارتفاع األرقام

بلاغ إجماالي وقاد . والتركياب الناوعي للساكان حجامكاال  مان ال اإلقليمياة االختالفااتتعكس و
%، فيماا بلاغ 020. بنسابة 0,222ل الاذكور منهاا شك   حالة، 0,240في منطقة أبوظبي الوفيات 

ل الاذكور شاك   ،حالة 220 %. وفي منطقة العين وقعت28.7بنسبة  حالة 412عدد حاالت اإلناث 
فقاد  الغربياة المنطقاة%، أماا فاي 34.7حالاة لإلنااث بنسابة  222%، و094. بنسابة 920 منها
ويرجاع للا   بالنسبة إلى ساكان المنطقاة.% لإلناث 00.2% مقابل 88.1 لذكورت اايوف لتك  ش

زن لساكان المنطقاة التركيب الناوعي غيار المت اإلى  الغربيةفي المنطقة  الكبير النوعي الفارق
 .(00) والجدول (0)ح في الجدول كما هو موض   -الرجال  لمصلحة

 إجماالي ثل  لتمث   المواطنين بين الوفاة حاالت أن لوحظ ،الجنسية حسب الوفيات مقارنة عندو
 إلاى جزئيا  لل   عزىي  %، وربما 20.2 يالسكان وهو ما ال يتناسب مع حجمهم، % 22.2 الوفيات

 (0) الجادولح فاي كما هاو موض ا - التقاعد بلوغ سن بعد بلدانهم إلى المواطنين غيرعودة الكثير من 
 .(00) والجدول

 الوفيات الخام معّدل

ض اانخفاالماواطنين وغيار الماواطنين إلاى  مان كاليتلقاها ة التي حي  ن الخدمات الصأدى تحس  
 . بشكل عامالخام وفيات الت معد ال

ت الوفيااات الخااام للمااواطنين وغياار المااواطنين خااالل الفتاارة بااين عااامي معااد اليمكاان مقارنااة 
 حالاة 2.5مان للمواطنين الوفيات الخام  معد لانخفض  حي ، (2من خالل الجدول ) 2102و2112

بلغات بنسبة انخفاض  2102حالة في عام  2.1إلى  2112في عام  من السكان 0111وفاة لكل 
 0.1إلاى  2112حالاة فاي عاام  0.2لغير الماواطنين مان  الوفيات الخام معد لانخفض و%. 22.0

 %.29.2 بلغت، بنسبة انخفاض 2102حالة في عام 

يظهر انخفاض حي  مد لنمط الوفيات الخام عند المواطنين، األ( االتجاه طويل 2ويعكس الشكل )
، 2102عاام  حالاة فاي 2.1إلاى  0222من الساكان فاي عاام  0111حالة لكل  4.2من  معد لال

الوفياات الخاام عناد الاذكور الماواطنين  معاد لضاح أن %. كما يت  90.2بنسبة انخفاض تصل إلى 
 .السنوات األخيرةص خالل الفارق قد تقل  هذا أعلى من نظيره عند اإلناث إال أن 
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، إمارة حسب النوع (من السكان 1000لكل ) الوفيات الخام للمواطنين معّدل: (2)الشال 
 2112-1711أبوظبي 

 
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

ت الوفيااات الخااام للمااواطنين بااين الااذكور واإلناااث، والااذي يمكاان معااد الالفااارق الملحااوظ فااي 
فاي  فعلاى سابيل المثاال،، يبرز أيضا  على مستوى المنااطق. (2)االستدالل عليه من الشكل 

مان  0111حالاة لكال  2.2 فاي منطقاة أباوظبي للماواطنينالوفيات الخام  معد لبلغ  2102عام 
 (.2ح في الجدول )كما هو موض   –حالة لإلناث  0.2و للذكور حالة 2.5، السكان

 مان الساكان، 0111لكال حالاة  0.2 إلجمالي اإلماارة الوفيات الخام معد ل، بلغ 2102وفي عام 
 0.2 والذي بلغ يفوق نظيره في منطقة أبوظبيحالة وهو ما  0.4 في منطقة العين معد لوبلغ ال
 ( مزيدا  من التفاصيل.2( االختالفات اإلقليمية، كما يعرض الجدول )3. يظهر الشكل )حالة

 المعتاادة اإلقاماة مكاان مان بادال   التساجيل مكاان فايمن المالحظ أن الوفياات ياتم تساجيلها 
ما يعني أن تل  الوفيات التي تحدث خارج المنطقة يتم تسجيلها في منطقاة تختلاف  ،للمتوفى

 وهو ما - بحذر اإلقليم حسب الوفيات تمعد ال عاملت أن ينبغي لهذا السبب. متوفىعن منطقة ال
 (.2الجدول )و (3)الشكل ق بيتعل  
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ة والنوع والمنطقة، الجنسي( حسب من السكان 0111لكل الوفيات الخام ) معّدل: (3)الشال 
 2112 إمارة أبوظبي

 

 قليل لة في الغربيةالوفيات المسج  عدد  نإ حي  ،الوفيات العام في المنطقة الغربية معد لي الحذر في تفسير يجب توخ  * 
 .جدا  

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 النوعحسب  ةالعمري ت الوفياتمعّدال

 ماا باين الاذكور واإلنااث مان العمار حاد  م في العمر، وتختلف إلاى تزيد احتماالت الوفاة مع التقد  
 ما يوف رت الوفاة العمرية حسب النوع، معد الاحتساب  . وبغرض التحليل بشكل أعمق، تم  هنفس

ح فاي الجادول كماا هاو موض ا - الوفيات للذكور واإلناث لكل فئة عمرية. معد لمعلومات أكثر دقة حول 
(2). 

أعلى من نظيراتها باين المواطناات فاي  وفيات المواطنين الذكورت معد ال، جاءت 2102في عام  
 ونوتشير البياناات إلاى أن الاذكور يكونا .سنة( 79-75العمرية )الفئة  حتىكافة  الفئات العمرية

والفئاات العمرياة  ،(سانة 22-04)أكثر عرضه للوفاة من اإلناث بشكل أكبر فاي الفئاات العمرياة 
 (.5)( و2)  ينح في الشكلكما هو موض   -سنة( 21-42)

مان الاذكور  لكالت الوفااة منخفضاة معد المن العمر سنة واحدة فأكثر، فإن ن وألطفال البالغأما ا
الباالغين أقال مان  ( ارتفااع نسابة الوفياات عناد األطفاال الماواطنين4ويعكس الشكل ) واإلناث.
ياتم علاى أساال الموالياد  عالرض ا وفياات األطفاال معاد ل. وتجدر اإلشارة إلى أن حساب سنة

ق إليه بشكل مان التفصايل والذي سوف يتم التطر  ، المقد ر وليس على أسال السكاناألحياء 
   .المقبلالجزء في 
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 الفئة العمريةحسب ( من السكان 1000لكل ) للمواطنين ت الوفيات العمريةمعّدال: (4)الشال 
 2112 النوع، إمارة أبوظبيوسنة(  1-64)

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 حسب الفئة العمرية( السكان من 1000 لكل) للمواطنين العمرية الوفيات تمعّدال: (5)الشال 
 2112 أبوظبي إمارة النوع،و( فأكثر سنة 61)

 
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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 طفال وفيات األ

وفياات إلاى وفاي هاذا التقريار، ي شاار  ،الوفياات إجمالينسبة كبيرة من  ل وفيات األطفالتشك  
حاديثي الاوالدة وفياات  والتي تضام   ،سنوات 4األطفال على أنها الوفيات منذ الوالدة حتى عمر 

الاديموغرافي ت الوفااة هاذه فاي التقيايم معاد التسااهم  .ومن هم دون سن الخامسة الرض عو
هاذه أن تستخدم  يمكن أيضا  كما . في اإلمارة الحياة لمستوى جودةا  مهممؤشرا   وتعد  للسكان 

 .هاوتقييم برامج السكان والصحة لرصدت معد الال

ع. ق بعملياة تساجيل وفياات الرض اتتعل ا األطفاالإحدى نقاط القصور المتعلقة بإحصااءات وفياات 
عناد مقارناة خطاأ لل ا  مصادرب ما يسب  ي مكان إقامتهم المعتاد، فبعض الحاالت ال يتم تسجيلها 

ساكان البشكل عام، فإن عدد و. ةمكان اإلقامة المعتاد حسب سكانببيانات البيانات التسجيل 
ت الوفااة حساب معاد ال، وعلياه فاإن تقاديرات إنتاج مؤشرات دقيقةبشكل ال يسمح ب جدا   قليل

 أعمق. بشكلتحليل الإلى ق الفصل التالي هنا، ويتطر   إليهاق المناطق لم يتم التطر  

، المشاار وفياات األطفاالبلغت وقد  ،2102خالل عام  طفالاألت وفيات معد ال( 6يعرض الشكل )
وفياات الموالياد  وبلغات ،حاي  مولاود  حالاة لكال 5.4 ،بوفيات األطفال دون سان الخامساة اإليه

علاى  حاي  مولاود  0111لكال  9.2و 2.2 )أقل مان سانة( الرض عو )أقل من شهر( حديثي الوالدة
 (.4ح في الجدول )كما هو موض   - التوالي

 *2112أبوظبي إمارة  ،(حي  مولود  0111لكل ) األطفالوفيات  تمعّدال: (6)الشال 

 
 معد ل احتساب تم   حينفي  ،حي  مولود  0111 لكل( واحدة سنة من أقل) عوالرض   الوالدة وفيات حديثي معد ل احتساب تم  *

 .الحياة جداول باستخدام بمنهجية االحتماالت دون سن الخامسة األطفال وفيات

 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر

  حديثي الوالدة األطفالوفيات  معّدل

وقاد  ،، عنادما يكاون حادي  الاوالدةحياتهيوما  األولى من  (25)يكون الطفل أشد ضعفا  خالل الا 
% مان إجماالي 25.1 نسابته ماا 2102فاي عاام األطفاال خاالل شاهرهم األول وفيات  لتشك  
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 حديثي الاوالدة األطفال وفيات معد لبلغ و. األطفال دون سن الخامسة في إمارة أبوظبي وفيات
ت معاد ال، ماع وجاود اخاتالف باين 2102فاي عاام  حاي  مولاود  0111لكال حالة  2.2 في اإلمارة

 (.4الجدول )ح في كما هو موض   -لإلناثحالة  2.2وللذكور  حالة 2.2 كانت ، حي الذكور واإلناث

ود مولا 0111حالاة لكال  2.2حاديثي الاوالدة  األطفال وفيات معد ل، بلغ لمواطنينإلى ابالنسبة 
مان  أماا لكال. (2و) (9)في جادولي  موض حكما هو  -لغير المواطنين حالة  (2.2)با مقارنة   ،حي  

األطفاال الاذكور  الوالدة أعلى عند حديثي األطفال وفيات معد لالمواطنين وغير المواطنين، فإن 
 (.7ح في الشكل )كما هو موض   - منها عند اإلناث

حسب ( حي  مولود  0111 لكل) )أقل من شهر( حديثي الوالدةوفيات األطفال  معّدل: (7)الشال 
 2112الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي 

 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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 الرضّع األطفال وفيات معّدل

 9.2في إمارة أبوظبي ما يعادل  2102( خالل عام سنة أقل من) الرض ع األطفال وفيات معد لبلغ 
يواصل  2.2بين األطفال الذكور  معد لومع أخذ النوع في االعتبار، فإن ال. حي  مولود  0111لكل 

 (.4ح في الجدول )كما هو موض   - 4.0استمراره ليكون األعلى عن نظيره لإلناث 

 حالة 9.2حدوث بوظبي أعلى مستوى إمارة مواطنين لل الرض ع األطفال وفياتت معد الوتظهر 
للذكور  9.2حالة لغير المواطنين ) 4.5و ،لإلناث( 4.0للذكور و 5.2) حي   مولود 0111لكل  وفاة
 (.8ح في الشكل )كما هو موض   - لإلناث( 4.0و

حسب ( حي  مولود  0111 لكل) (أقل من سنة) الرضّعوفيات األطفال  معّدل: (8) الشال
  2112الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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  الخامسة وفيات األطفال دون معّدل

الرعاياة  ةفاعلي ا قيااللة المهم امان المؤشارات  ا  واحدالخامسة وفيات األطفال دون  معد ل يعد  
 ويعاد  . كافاة العاالم دول فيلألطفال بشكل خاص ولقيال التنمية البشرية بشكل عام ة حي  الص

 0221 أعاوام باينخاالل الفتارة الثلثاين إلاى  خفض وفياات األطفاال دون الخامساةالعمل على 
 إلى تحقيقه.العالم  سعى بلدانتالتي أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية أحد  2104و

وفياات األطفاال دون الخامساة بطريقاة تختلاف عان طريقاة  معد لاحتساب  ، تم  2102في عام 
 . 1 قياسية حياةالتقدير السابقة، ولل  باستخدام جداول 

، حاي  مولاود  0111لكال حالاة  5.4إماارة أباوظبي فاي  الخامسةوفيات األطفال دون  معد ل غبل
 .حالة 2.1 لإلناث، وحالة 2.2للذكور  معد لبلغ ال حي 

 معااد لضااح أن الجنسااية، يت  حسااب  وفيااات األطفااال دون الخمسااة أعااوام معااد لوعنااد عاارض 
كما هاو  -حالة  2.2غير المواطنين  معد ل، فيما بلغ حي  مولود  0111حالة لكل  2.2 لغالمواطنين ب

 (.2)و( 9)ح في جدولي موض  

يوض اح و ،الماواطنينمان الماواطنين وغيار  لكلبين الذكور أعلى منه بين اإلناث  معد لكما بلغ ال
 ( االختالفات المذكورة سلفا . 9الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بخاالف الطريقاة الساابقة  وفيات األطفال دون الخامساة باساتخدام جاداول حيااة قياساية معد لاحتساب  ، تم  2102في عام  1

أباوظبي بمراجعاة منهجياة احتسااب المعاد ل  -مولود حي  فاي كال فئاة عمرياة. وقاام مركاز اإلحصااء  0111وهي الوفيات لكل 
با  من اعتماد المواليد غير المواطنين خالل فتارة خماس سانوات فاي مجتماع يتمت ا  ويساتخدمع بمعاد الت هجارة مرتفعاة. تحس 

 2102لتقادير وفياات األطفاال والماؤر   فاي ديسامبر الوكاالت  بين المشتركة المتحدة األمم مجموعة قبل من االحتمال أسلوب
 على الرابط:

-estimates-mortality-child-rendst-http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/18240258/levels
2013-report-igme-estimation-mortality-child-group-agency-inter-un-developed 
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( حسب الجنسية حي  مولود  0111 لكلدون الخامسة )وفيات األطفال  معّدل: (9)الشال 
 * 2112والنوع، إمارة أبوظبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القياسية.الحياة وفيات األطفال دون الخامسة باستخدام جداول  معد ل احتساب تم   *

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

 الحياةوالبقاء على قيد  عند الميالدالعمر المتوقع متوسط 

العمار متوساط  وقاد وصال ،الجنسايةالناوع وحساب الميالد العمر المتوقع عند يختلف متوسط 
الاذكور  معاد لبلاغ  بحيا  ،سانة 22.2إلى  2102إلمارة أبوظبي خالل عام الميالد المتوقع عند 

 (.5ح في الجدول )كما هو موض   - سنة 22.0اإلناث  معد ل، وسنة 22.9

 فيهاا التاي يكاون سكان إمارة أبوظبي مع العديد من سكان دول العالم األخارى يختلف إجمالي
ت عناد الماواطنين وغيار معاد الوتختلف ال متوسط العمر المتوقع للنساء أعلى من نظيره للذكور.

 الاذي يتساملغيار الماواطنين  غير المتزن لل  إلى التركيب العمري والنوعيعزى المواطنين، وي  
 - نسبيا  من األطفال، مقابل الساكان الماواطنين قليلةعدد لكور مرتفع في سن العمل ونسبة ب

 (.00ح في الجدول )كما هو موض  

 معد لبلغ ، بحي  سنة 25.0، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميالد للمواطنين 2102وفي عام 
حسب الجنساية وحساب الناوع  معد لاالختالفات في ال سنة. 25.5، واإلناث سنة 22.2الذكور 

 (.  01( و)2)( والجدولين 10ح في الشكل )كما هو موض   - توضيحها أعاله لغير المواطنين تم  
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حسب )بالسنوات( عند الميالد  الحياةمتوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد : (10)الشال 
 2112 الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي

 
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

   لطول العمر ي ستخدمان لتقييم وفيات البالغين:ن ان آخرامؤشرهنا  

 منذ الميالد حتى سن الخامسة والستين الحياةالبقاء على قيد  معد ل. 

 حتى سن الستين ةمن الخامسة عشر الحياةالبقاء على قيد  معد ل. 

أخطاار الوفااة عناد الشاباب والباالغين يرصد  ، حي ةحي  لسياسات الصل ا  الثاني مهم معد لال يعد  
كتغييار األخطاار السالوكية  مان غالبيتهااالوقاياة  والتاي يمكان، في الفئات العمرية المتوساطة

 .2 لمرض سرطان عنق الرحم(كر باال)كالتدخين(، أو من خالل التدخل الطبي )كالكشف والعالج 
 حيااة جاداولبنااء  علاى  ناةخاالل فئاة عمرياة معي   على احتمالياة الوفااة يعتمدانين معد لكال ال

   قياسية.

خاالل عاام  فاي إماارة أباوظبي الخامسة والساتينسن حتى  الحياةالبقاء على قيد  معد للغ ب
 ةجهامان  .%52.2اإلنااث و %55.2الاذكور  باين بسايطا   وجااء الفاارق، %52.1 ما يعاادل 2102

إلجماالي  حتاى سان الساتين ةمان الخامساة عشار الحيااةالبقاء على قيد  معد ل أخرى، بلغ
 (.5ح في الجدول )كما هو موض   - % لإلناث22.2% للذكور و22.2)% 22.5اإلمارة 

كماا العمري والنوعي لغير المواطنين،  ينبالتركيب أيضا   ت تتأثرمعد الوتجدر اإلشارة إلى أن هذه ال
 (.01الجدول )ح في هو موض  

وقد  (.2منفصل والتي تعرض في الجدول )ت المواطنين بشكل معد الذ االطالع على ومن المحب  
، %59.0 للماواطنين حتى عمر الخامسة والستين الميالدمنذ الحياة البقاء على قيد  معد لبلغ 

 %. 55.2وأعلى لإلناث فبلغت %، 52.5بلغت النسبة للذكور حي  

حتاى سان الساتين فبلاغ  الخامسة عشارةمن عمر  الحياةبقاء المواطنين على قيد  معد لأما 
ح فاي كماا هاو موض ا -% لإلنااث 22.2% للاذكور، و52.5بلغات بنسابة  %20.2 في إماارة أباوظبي

 (.2الجدول )

                                                           
 ،2102 :نيوياور ، 2100، العاالمي الوفيات تقرير المتحدة، األممفي  واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة في السكان شعبة  2

 التالي الرابط على .2102، المؤر  في ديسمبر 02صفحة 
http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/mortality/index.shtml   
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 لجداول اإلحصائيةا

 

 15 * 2112: الوفيات حسب الجنسية والمنطقة والنوع، إمارة أبوظبي (1)جدول 

( حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، من السكان 0111لكل الوفيات الخام ) معّدل: (2)جدول 

 15 * 2112و 2111و 2111و 2112 ألعوام

( حسب الجنسية والنوع والمنطقة، إمارة من السكان 0111لكل الوفيات الخام ) معّدل: (3)جدول 

 16 * 2112أبوظبي 

( حسب الفئات العمرية والجنسية والنوع، من السكان 0111لكل الوفيات العمرية ) معّدل: (4)جدول 

 11 2112إمارة أبوظبي 

 18 * 2112( حسب النوع، إمارة أبوظبي مولود حي   0111لكل وفيات األطفال ) معّدل: (5)جدول 

 2112( حسب النوع للمواطنين، إمارة أبوظبي مولود حي   0111لكل وفيات األطفال ) معّدل: (6)جدول 
* 18 

المواطنين، إمارة أبوظبي  ( حسب النوع لغيرمولود حي   0111لكل وفيات األطفال ) معّدل: (1)جدول 

2112 * 17 

ت البقاء على قيد الحيّاة حسب النوع، إمارة معّدال: متوسط العمر المتوقع عند الميالد و(8)جدول 

 21 * 2112أبوظبي 

ت البقاء على قيد الحيّاة حسب النوع معّدال: متوسط العمر المتوقع عند الميالد و(7)جدول 

 21 * 2112للمواطنين، إمارة أبوظبي 

حسب النوع لغير  الحياةت البقاء على قيد معّدال: متوسط العمر المتوقع عند الميالد و(11)جدول 

 21 * 2112المواطنين، إمارة أبوظبي 

 21 2112إمارة أبوظبي، منتصف  : تقديرات الساان حسب الجنسية والنوع والمنطقة،(11)جدول 
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 * 2112والنوع، إمارة أبوظبي  والمنطقة : الوفيات حسب الجنسية(1)جدول 

 المجموع نغير مبيّ  إناث ذكور  المنطقةالجنسية / 

 2,923 9 862 2,052 المجموع العام  
 1,751 5 502 1,244 منطقة أبوظبي
 971 3 337 631 منطقة العين

 201 1 23 177 الغربية

 976 6 352 618 مواطنون
 581 2 213 366 منطقة أبوظبي
 364 3 130 231 منطقة العين

 31 1 9 21 الغربية

 1,945 3 508 1,434 غير مواطنين
 1,169 3 288 878 منطقة أبوظبي
 607 0 207 400 منطقة العين

 169 0 13 156 الغربية

 .الجنسية تينمبي  استثناء حالتين غير * ب
 .أبوظبي –: هيئة الصحة المصدر

 
( حسب الجنسية والنوع، إمارة من السكان 0111لكل الوفيات الخام ) معّدل: (2)جدول 

 * 2112و 2111و 2111و 2112 ألعوامأبوظبي، 

 2012 2011 2007 2002 الجنسية / النوع

 1.3 1.3 1.7 2.2 المجموع العام

 1.2 1.4 1.9 2.4 لكور
 1.3 1.3 1.5 1.8 إناث

 2.0 2.1 2.6 2.8 مواطنون

 2.5 2.4 3.2 3.4 لكور
 1.5 1.7 2.0 2.2 إناث

 1.0 1.1 1.5 1.9 غير مواطنين

 1.0 1.2 1.6 2.1 لكور
 1.1 1.1 1.2 1.5 إناث

 .2100 عام حاالت في أربعو 2102 عام في الجنسية مبي نتي*باستثناء حالتين غير 
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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( حسب الجنسية والنوع والمنطقة، من السكان 0111لكل الوفيات الخام ) معّدل: (3)جدول 
 * 2112إمارة أبوظبي 

منطقة  الجنسية / النوع
 أبوظبي

منطقة 
إمارة  الغربية العين

 أبوظبي 

  1.3  0.7  1.5  1.2 المجموع العام
  1.2  0.7  1.5  1.2 لكور
  1.3  0.7  1.5  1.2 إناث

  2.0  1.1  1.9  2.3 مواطنون
  2.5  1.2  2.3  2.8 لكور
  1.5  0.8  1.4  1.7 إناث

  1.0  0.7  1.4  1.0 غير مواطنين
  1.0  0.7  1.3  1.0 لكور
  1.1  0.7  1.6  1.0 إناث

 الجنسية. مبي نتيباستثناء حالتين غير  *
  قليلة.لة في المنطقة الغربية ت الوفيات المسج  معد التجدر اإلشارة إلى أن  **

 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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( حسب الفئات العمرية والجنسية من السكان 0111لكل الوفيات العمرية ) معّدل: (4)جدول 
  2112والنوع، إمارة أبوظبي 

 الفئة
 العمرية

    الجنسية / النوع

 المجموع غير مواطنين مواطنون
 جملة إناث لكور جملة إناث لكور جملة إناث لكور

 1.3 1.3 1.2 1.0 1.1 1.0 2.0 1.5 2.5 المجموع
 6.5 5.4 7.4 6.1 5.5 6.5 6.9 5.1 8.4 أقل من سنة

0   -  2 0.7 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 

4   -  2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 

01 - 02 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 

04 - 02 1.1 0.3 0.7 0.4 0.2 0.3 0.7 0.2 0.5 

21 - 22 1.4 0.5 0.9 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 

24 - 22 0.7 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 

21 - 22 1.0 0.1 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 

24 - 22 0.9 0.5 0.7 0.6 0.3 0.6 0.7 0.3 0.6 

21 - 22 1.8 0.5 1.2 1.1 0.7 1.0 1.1 0.6 1.0 

24 - 22 3.7 1.6 2.7 1.8 1.2 1.7 2.0 1.3 1.8 

41 - 42 3.9 3.0 3.4 2.5 3.3 2.7 2.6 3.2 2.8 

44 - 42 7.0 6.2 6.6 4.8 2.6 4.3 5.0 3.9 4.7 

91 - 92 11.0 9.1 10.1 6.7 9.8 7.5 7.7 9.5 8.2 

94 - 92 25.9 7.9 17.8 13.6 21.5 16.1 17.9 14.9 16.8 

21 - 22 31.6 28.5 30.5 32.2 36.3 34.2 31.9 31.7 32.2 

24 - 22 45.4 53.3 48.8 43.5 53.4 48.2 44.6 53.3 48.6 

51 + 119.3 111.1 116.4 56.9 137.2 103.0 94.3 125.2 110.1 

 .الجنسيةتي نمبي  باستثناء حالتين غير  *
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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 * 2112إمارة أبوظبي حسب النوع،  (مولود حي   0111 لكل) األطفالوفيات  معّدل: (5)جدول 

 المجموع إناث ذكور بيان

 
 (مولود حيّ  1111لال )

 3.9 3.3 4.3 وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر(  معد ل
 6.3 5.1 7.2 ع )أقل من سنة(وفيات الرض   معد ل
 8.5 7.0 9.7 * وفيات األطفال )دون الخامسة( معد ل

 
 عدد

 135 56 75 الوفيات حسب النوع )أقل من سنة(

 217 87 126 الوفيات حسب النوع )أقل من شهر(

 281 112 164 الوفيات حسب النوع )دون الخامسة(

  34,358  16,894 17,464 **المواليد 

 .الحياةوفيات األطفال دون الخامسة باستخدام جداول  معد لحساب  تم   *
 بي.أبوظ –لين من قبل هيئة الصحة ومسج   الدولةنة الذين ولدوا خارج متضم   **

 .أبوظبي –هيئة الصحة  ،أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر

حسب النوع للمواطنين، إمارة أبوظبي  (مولود حي   0111 لكل)وفيات األطفال  معّدل: (6)جدول 
2112 * 

 المجموع إناث ذكور بيان 

 
 (مولود حيّ  1111لال )

 4.7 3.6 5.6 وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر(  معد ل
 6.9 5.1 8.4 ع )أقل من سنة(وفيات الرض   معد ل
 9.2 6.8 11.1 **وفيات األطفال )دون الخامسة( معد ل

 
 عدد

 72 27 43 الوفيات حسب النوع )أقل من سنة(

 105 38 65 الوفيات حسب النوع )أقل من شهر(

 139 50 86 النوع )دون الخامسة( الوفيات حسب

  15,170  7,457  7,713 ***المواليد 

 .نة الجنسيةباستثناء حالة غير مبي   *

 .الحياةوفيات األطفال دون الخامسة باستخدام جداول  معد لحساب  تم   **
 .بيأبوظ –لين من قبل هيئة الصحة ومسج   الدولةنة الذين ولدوا خارج متضم   ***

 .أبوظبي –هيئة الصحة  ،أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر
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المواطنين، إمارة  حسب النوع لغير (مولود حي   0111 لكل)وفيات األطفال  معّدل: (1)جدول 
  * 2112أبوظبي 

 المجموع إناث ذكور بيان

 
 (مولود حيّ  1111لال )

 3.2 3.0 3.3 وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر(  معد ل
 5.8 5.1 6.3 ع )أقل من سنة(وفيات الرض   معد ل
 7.9 7.1 8.5 **وفيات األطفال )دون الخامسة( معد ل

 
 عدد

 62 28 32 الوفيات حسب النوع )أقل من سنة(

 111 48 61 الوفيات حسب النوع )أقل من شهر(

 141 61 78 الوفيات حسب النوع )دون الخامسة(

  19,131  9,408  9,723 *** المواليد

 .نة الجنسيةباستثناء حالة غير مبي   *
 .الحياةوفيات األطفال دون الخامسة باستخدام جداول  معد لحساب  تم   **

 .بيأبوظ –لين من قبل هيئة الصحة ومسج   الدولةنة الذين ولدوا خارج متضم   ***

 .أبوظبي –هيئة الصحة  ،أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر
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حسب النوع،  الحياةت البقاء على قيد معّدالو عند الميالد: متوسط العمر المتوقع (8)جدول 
 * 2112إمارة أبوظبي 

 المجموع إناث ذكور المؤشر

 79.2 79.1 79.6 عند الميالد )بالسنوات( الحياةتوقع البقاء على قيد 

 89.0 89.7 88.7 )%( سنة 94عمر  حتىالحياة توقع البقاء على قيد 

لألشخاص سنة  91عمر  حتى الحياةتوقع البقاء على قيد 
 )%( سنة 04البالغين 

93.4 94.9 93.8 

 .الجنسية مبي نتيباستثناء حالتين غير  *
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر

اة حسب النوع حيّ ت البقاء على قيد المعّدالو عند الميالد : متوسط العمر المتوقع(7)جدول 
 * 2112أبوظبي  للمواطنين، إمارة

 المجموع إناث ذكور المؤشر

 78.1 78.8 77.9 عند الميالد )بالسنوات( الحياةتوقع البقاء على قيد 

 86.1 88.7 83.8 )%( سنة 94عمر  حتىالحياة توقع البقاء على قيد 

لألشخاص سنة  91عمر  حتى الحياةتوقع البقاء على قيد 
 )%( سنة 04البالغين 

89.8 93.7 91.7 

 .الجنسية مبي نتيباستثناء حالتين غير * 
 .أبوظبي –: مركز اإلحصاء المصدر

حسب النوع  الحياةت البقاء على قيد معّدالو عند الميالد: متوسط العمر المتوقع (11)جدول 
 * 2112لغير المواطنين، إمارة أبوظبي 

 المجموع إناث ذكور المؤشر

 79.6 79.2 80.1 )بالسنوات(عند الميالد  الحياةتوقع البقاء على قيد 

 89.9 90.2 89.8 )%( سنة 94عمر  حتىالحياة توقع البقاء على قيد 

لألشخاص سنة  91عمر  حتى الحياةتوقع البقاء على قيد 
 )%( سنة 04البالغين 

93.9 95.6 94.3 

 .الجنسية مبي نتيباستثناء حالتين غير * 
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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إمارة أبوظبي، منتصف  : تقديرات الساان حسب الجنسية والنوع والمنطقة،(11)جدول 
2112  

منطقة  الجنسية / النوع
 أبوظبي

منطقة 
إمارة  الغربية العين

 أبوظبي 

  631,005  1,418,202 المجموع العام
          

285,356  2,334,563  
  1,662,051  254,201  409,434  998,416 لكور

  672,512  31,155  221,571  419,786 إناث

  476,722  28,824  194,158  253,740 مواطنون

  246,387  17,195  98,686  130,506 لكور
  230,335  11,629  95,472  123,234 إناث

  1,857,841  256,532  436,847  1,164,462 غير مواطنين

  1,415,664  237,006  310,748  867,910 لكور
  442,177  19,526  126,099  296,552 إناث

  .منتصف السنة أولية لسكان *تقديرات
 .أبوظبي -: مركز اإلحصاء المصدر
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 ةحيّ المالحظات التوضي

 القاموس

 بما يشمل التالي: قة بالوفياتالمتعل  يحتوي هذا التقرير على بعض المصطلحات 

 ةالعمريالوفيات  تمعّدال

التي تحدث خالل فترة من الزمن )عادة سنة تقويمية واحدة(  ،فئة عمريةعدد حاالت الوفاة في 
 في منتصف تل  الفترة.  هانفسمن السكان في الفئة العمرية  0111لكل 

نةمعي        دعد  الوفيات خالل سنة لفئة عمرية 

عدد السكان في منتصف السنة  لتل  الفئة العمرية

 الوفيات الخام معّدل

مان  0111التي تحدث خالل فترة من الزمن )عادة سنة تقويمية واحدة( لكال عدد حاالت الوفاة 
 السكان في منتصف تل  الفترة.

عدد الوفيات خالل سنة     
عدد السكان في منتصف السنة

 الوفاة 

أي وقت بعاد الاوالدة بماا فاي في لشخص ما  الحياة لجميع مظاهر "حالة توقف دائمت عد  الوفاة 
توقف التنفس، وتوقف االستجابة". ويرتبط هذا التعريف باالوالدة و، السكتة القلبيةلل  الذهان، و

لفقادان الجناين مثال اإلجهااض  جميعهاا الحااالت األخارىو ة ويستثني فئة المولود المياتحي  ال
 التلقائي واإلجهاض المستح .

 الرضيع متوفىال

 ثم يتوفى قبل إتمام عامه األول. الحياةهو الطفل الذي يولد وتبدو عليه أي عالمة من عالمات 

 )أقل من سنة( الرضّع األطفال وفيات معّدل

فتارة مان الازمن )عاادة سانة تقويمياة خاالل  حاي  مولاود  0111لكال  وفيات الرضاع عدد حاالت
 .واحدة(

عالرض   الذين خالل سنة         عدد وفيات 
 عدد المواليد األحياء  خالل  السنة

 وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر( معّدل

خاالل  حاي  مولاود  0111أو أقل لكل  ا  يوم 25الذين تبلغ أعمارهم  الرض ع بين وفياتحاالت العدد 
 .فترة من الزمن )عادة سنة تقويمية واحدة(

عدد وفيات الرض ع الذين تبلغ أعمارهم    يوما   أو أقل خالل سنة     
 عدد المواليد األحياء  خالل  السنة
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 (حيّ مولود  1111)لال  الخامسة وفيات األطفال دون معّدل

 احتمالإلى  عمر السنة من الوفيات سنة واحدة، وعدد دون األطفال وفيات عدد هي المدخالت
 .مولود حي   0111 لكل عنه بحاالت الوفاة التعبير وعمر الخامسة ويتم الوالدة بين الوفاة

ويتباع . نفساها العمرياة للفئاات السانة منتصاف فاي الساكان عاددباإلضاافة إلاى سنوات أربع 
 الوكااالت باين المشاتركة المتحادة األمام مجموعاة قبل منالمستخدمة  الحياةجداول  أسلوب
 .2102 األطفال وفيات لتقدير

 الميالدالعمر المتوقع عند متوسط 

المتوقع أن يعيشاها المولاود الجدياد أنه عدد السنوات بالميالد العمر المتوقع عند ي عرف متوسط 
من الازمن )عاادة سانة تقويمياة  السائدة في فترة ت الوفيات العمرية الحاليةمعد العلى اعتبار 

 قياسية. حياةيتم احتسابها من خالل جداول و ،(واحدة
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 مصادر البيانات

 البياناتت معالجة تم  و ،أبوظبي - الصحةمن هيئة  2102لعام  النهائيةالحصول على البيانات  تم  
 .ظبي لمزيد من التحليلأبو -مركز اإلحصاء إلى قبل أن يتم تمريرها 

  مالحظات فنية

ت عاد  التقاديرات الساكانية األولياة لمنتصاف العاام هاي ساكان  الساان في سنة األساس:
 األسال إلمارة أبوظبي ومناطقها الثالث.

 المعتاادة اإلقاماة مكان من بدال   التسجيل مكان في الوفياتيتم تسجيل  الحدوث والتسجيل:
 متاوفىمنطقاة قاد تختلاف عان منطقاة إقاماة ال الوفاة في إلى تسجيل يؤدي للمتوفى، ما قد

حساب  الوفياات تمعاد الالتعامل مع  ينبغي )مثل مواقع المستشفيات الكبيرة(، ولهذا السبب،
 .المنطقة بحذر

ماا  ،إخطاار جديادتطبياق نظاام طريقة جمع البيانات عن طريق أبوظبي  –نت هيئة الصحة حس  
هاذا النظاام فاي  ختبارابباقي األعوام الساابقة. وقاد  2102ر كبير عند مقارنة عام تغي  إلى  ىأد  

 .2101منتصف عام 

 مالحظات حول الجداول

 بة.األرقام المقر   إلى هاجميعتستند التغييرات )المستويات والنسبة المئوية( في الجداول 

 ة في بعض الجداول بسبب التقريب.قد ال تتساوى النتائج الكلي  

د    .2102أبوظبي في يونيو  –اطة هيئة الصحة سبو 2102ثت بيانات عام ح 

 المقبل صدارواإلمزيد من المعلومات لل

واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى  الحياةإحصاءات الوفيات، جداول  لمزيد من المعلومات حول
 http://www.scad.ae لكتروني:اإل أبوظبي - مركز اإلحصاءزيارة رابط اإلحصاءات على موقع 

 .2102نوفمبر في  المقبلصدار اإل أن يتم نشرمن المتوقع 

 



26 2012 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 


