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 قائمة الجداول

 

 

 13 ..................................................... 2015 أبوظبي إمارة والنوع، واإلقليم الجنسية حسب الوفيات: 1 الجدول

 13 ....................... أبوظبي إمارة والنوع، الجنسية حسب( السكان من 1000 لكل) الخام الوفيات معّدل: 2 الجدول

 14 .. *2015 أبوظبي إمارة واإلقليم، عوالنو الجنسية حسب( السكان من 1000 لكل) الخام الوفيات معّدل: 3 الجدول

 14 ............ 2015 أبوظبي إمارة والنوع، الجنسية حسب( السكان من 1000 لكل) العمرية الوفيات معّدل: 4 الجدول

 15 ............................. 2015 أبوظبي إمارة النوع، حسب( حيّ  مولود 1000 لكل) األطفال وفيات معّدل: 5 جدولال

 15 ............... 2015 أبوظبي إمارة للمواطنين، النوع حسب( حيّ  مولود 1000 لكل) األطفال وفيات معّدل: 6 الجدول

 15 ......... 2015 أبوظبي إمارة المواطنين، لغير النوع حسب( حيّ  مولود 1000 لكل) األطفال وفيات معّدل: 7 الجدول

 16 ..................... 2015-2013 أبوظبي إمارة للمواطنين، النوع حسب الميالد عند المتوقع العمر متوسط: 8 الجدول

 16 ............................. 2015 منتصف أبوظبي، إمارة واإلقليم، والنوع الجنسية حسب السكان تقديرات: 9 الجدول
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 قائمة الرسومات البيانية

 

 6 .................................................................. 2015-1977 أبوظبي إمارة الجنسية، حسب الوفيات: 1 الشكل

 7 ........ 2015-1977 أبوظبي إمارة النوع، حسب( السكان من 1000 لكل) للمواطنين الخام الوفيات معّدل: 2 الشكل

 إمارة النوع، حسب( السكان من 1000 لكل) سنة 65 من أقل للمواطنين العمرية الوفيات معّدالت: 3 الشكل

 8.................................................................................................................................. 2015 أبوظبي

 أبوظبي إمارة النوع، حسب( السكان من 1000 لكل) فأكثر سنة 65 للمواطنين العمرية الوفيات معّدالت: 4 الشكل

2015 ............................................................................................................................................8 

 9 .............................................. 2015 أبوظبي إمارة ،(حيّ  مولود 1000 لكل) األطفال وفيات معّدالت: 5 الشكل

 إمارة والنوع، الجنسية حسب حي مولود 1000 لكل( فأقل يوم28) الوالدة حديثي األطفال وفيات معّدل: 6 الشكل

 10 ................................................................................................................................ 2015 أبوظبي

 أبوظبي إمارة والنوع، الجنسية حسب حيّ  مولود 1000 لكل( سنة من أقل) الرضّع األطفال وفيات معّدل:  7الشكل

2015 .......................................................................................................................................... 11 

2015 أبوظبي إمارة والنوع، الجنسية حسب حي مولود 1000 لكل الخامسة دون األطفال وفيات معّدل: 8 الشكل

 .................................................................................................................................................. 12 

 12 .....................2015-2013 أبوظبي إمارة للمواطنين، النوع حسب الميالد عند المتوقع العمر متوسط: 9 الشكل
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 مةمقد  ال

 2010 و 2005 ألعوام إحصاءات الوفيات . وقد أضيفت2015حصاءات عن الوفيات في إمارة أبوظبي خالل عام إم هذا التقرير يقدّ 

  .، ووفيات األطفالالعمرية الت الوفياتن التقرير أعداد الوفيات، ومعدّ . يتضمّ اتجاهات الوفاة إلظهار، 2014و

 واالختالفاتلتسليط الضوء على االتجاهات بالرسوم البيانية لإلحصاءات الرئيسة المدعومة  موجزا   م الفصل األول ملخصا  يقدّ 

 نماط الموسمية.اإلقليمية و األ

 نات على نحو أعمق.اء الراغبين في تحليل البيالة للقرّ الفصل الثاني جداول إحصائية مفصّ  مويقدّ 

ي الت ،أبوظبي الشراكة المثمرة مع الهيئة –مركز اإلحصاء ، ويثّمن أبوظبي المصدر الرئيس لهذه اإلحصاءات -هيئة الصحة  تعدّ 

 .تهاتهدف إلى التحسين المستمر لجودة إحصاءات الوفيات وتغطي

الوفيات المتعلقة بصطلحات والمفاهيم األساسية والتقنية للم فصل المالحظات التوضيحيّة الوارد في نهاية التقرير شرحا   مويقدّ 

فصل المالحظات التوضيحيّة بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والبيانات إلى  اء بالرجوعادة القرّ العمر المتوقع. ونوصي السّ ومتوسط 

 الواردة في التقرير.
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 الرئيسيةالنقاط 

 2005حالة في عام  2,443ـ مقارنة ب ،2015خالل عام  3,164في إمارة أبوظبي حاالت الوفاة  عدد بلغ. 

  حالة للذكور.  701حالة، بينها  1,117المواطنين ات وفيبلغ عدد حاالت 

  حالة للذكور. 1,488حالة، بينها  2,041غير المواطنين ات وفيبلغ عدد حاالت 

  2015من السكان في عام  1000حالة وفاة لكل  2.1ليصل إلى  للمواطنين معّدل الوفيات الخامانخفض. 

  (لإلناث 8.9وللذكور  8.0)مولود حّي،  1000حالة وفاة لكل  8.4معّدل وفيات األطفال الرضّع عند المواطنين. 

 طويلة األمد  االتجاهات

  ن السكان م ألفحالة لكل  1.1إلى  1977من السكان في عام  ألفحالة لكل  3.7انخفض معدل الوفيات الخام من

 .2015في عام 

  حالة لكل  2.1إلى  1977ن في عام من السكا ألفحالة لكل  5.2انخفض معدل الوفيات الخام للمواطنين من

 .2015من السكان في عام 1000

 2015-1977: الوفيات حسب الجنسية، إمارة أبوظبي 1الشكل 

 

 (.2015-2006) أبوظبي –(، هيئة الصحة 2005-1977وزارة الصحة )المصدر: 
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، إمارة أبوظبي من السكان( حسب النوع 1000)لكل  معد ل الوفيات الخام للمواطنين: 2الشكل 

1977-2015  

 
 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 اإلقليمو النوع حسب الوفيات

  2015من حاالت الوفاة في إمارة أبوظبي في عام  %57.1سجل إقليم أبوظبي. 

  2015من حاالت الوفاة في إمارة أبوظبي في عام  %31.8سجل إقليم العين. 

 5.8%  2015من حاالت الوفاة في الغربية في عام. 

  ِالمواطنين.الوفاة لدى من حاالت  %82.7نسبة عدد حاالت الوفاة لدى غير المواطنين أعلى بـ 

  ِمرة. 2.3نسبة حاالت الوفيات لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث بـ 

 الخاممعد ل الوفيات 

  2015من السكان في عام  1000لكل  حالة 1.1اإلجمالي في أمارة أبوظبي بلغ معدل الوفيات الخام. 

  عن عام  %12.5، وبنسبة انخفاض بلغت 2015حالة في عام  2.1ليصل إلى انخفض معّدل الوفيات الخام للمواطنين

2005. 

  عن عام  %42.4بنسبة انخفاض بلغت و، 2015لة في عام حا 0.9إلى  ليصللغير المواطنين انخفض معّدل الوفيات الخام

2005. 

 ( أدن1.1معدل الوفيات الخام اإلجمالي في إقليم أبوظبي )(.1.4) منه في إقليم العين ى 
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 حسب النوع العمرية معد الت الوفيات

  إلناث.إلى معدل أعلى لدى الذكور في جميع المراحل العمرية عنه لدى ا يشيرللمواطنين معدل الوفيات العمري 

  عاما. 40سنة واألعمار أكثر من  30-15ارق في معدل الوفيات العمري بين الذكور واإلناث في األعمار بين ألفيزداد 

النوع، حسب من السكان(  1000)لكل  سنة 65أقل من  : معد الت الوفيات العمرية للمواطنين3الشكل 

 2015إمارة أبوظبي 

 

 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 النوع،حسب من السكان(  1000 لكل)سنة فأكثر  65 للمواطنين العمرية الوفيات معد الت: 4لشكل ا

 2015 أبوظبي إمارة
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 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

  طفالوفيات األ

  مولود حي 1000حالة لكل  9.1دون سن الخامسة  وفيات األطفالبلغ معدل 

  مولود حي 1000حالة لكل  5.2 (فأقل يوم 28)حديثي الوالدة وفيات المواليد معدل بلغ 

  مولود حّي. 1000لكل  7.2 )أقل من سنة( الرضّعبلغ معدل وفيات 

 

 2015أبوظبي ، إمارة مولود حي ( 1000لكل ) وفيات األطفال تمعد ال: 5الشكل 

 
 .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  حديثي الوالدة األطفالوفيات  معد ل

 من إجمالي وفيات األطفال دون سن  %57ما نسبته  2015في عام ( فأقل يوم28حديثي الوالدة )األطفال وفيات  شكّلت

 الخامسة في إمارة أبوظبي. 

  مولود حي. 1000لكل  حالة 5.9الذكور  حديثي الوالدة األطفال وفياتبلغ معّدل 

  مولود حي. 1000لكل  حالة 4.5اإلناث  حديثي الوالدة األطفال وفياتبلغ معّدل 

 مولود حي. 1000لكل  حالة 5.9المواطنين  حديثي الوالدة األطفال وفيات بلغ معّدل 

 مولود حي 1000لكل  حالة 4.6غير المواطنين  حديثي الوالدة األطفال وفيات بلغ معّدل. 
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ة حسب الجنسي حي مولود 1000 لكليوم فأقل( 28) الوالدة حديثي: معد ل وفيات األطفال 6الشكل 

 2015 والنوع، إمارة أبوظبي

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 الرض ع األطفال معد ل وفيات

 في إمارة أبوظبي 2015خالل عام مولود حي  1000حالة لكل  7.2( سنة )أقل منالرضّع  األطفال بلغ معّدل وفيات. 

  في إمارة أبوظبي 2015عام خالل مولود حي  1000حالة لكل  7.7الذكور الرضّع وفيات األطفال معّدل. 

  في إمارة أبوظبي 2015خالل عام مولود حي  1000حالة لكل  6.7 اإلناث الرضّعوفيات األطفال معّدل. 

  لإلناث( 8.9للذكور و 8.0)مولود حي  1000حالة لكل  8.4 المواطنونالرضّع وفيات األطفال معّدل. 

  لإلناث(  5.1للذكور و 7.4) مولود حي 1000ة لكل حال 6.3 المواطنين غير الرضّعوفيات األطفال معّدل. 
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حسب الجنسية والنوع،  مولود حي   1000 لكل معد ل وفيات األطفال الرض ع )أقل من سنة(: 7 الشكل

 2015إمارة أبوظبي 

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

  الخامسة معد ل وفيات األطفال دون

 2015خالل عام  مولود حيّ  1000لكل حالة  9.1في إمارة أبوظبي  امسةالخغ معّدل وفيات األطفال دون بل.  

  مولود حي 1000لكل  حالة 9.5الذكور  الخامسةمعّدل وفيات األطفال دون بلغ. 

  مولود حي 1000لكل  حالة 8.7اإلناث  الخامسةمعّدل وفيات األطفال دون بلغ. 

  إلناث(ل 11.0للذكور و 9.5مولود حي ) 1000حالة لكل  10.2 المواطنون الخامسةوفيات األطفال دون معّدل بلغ 

  لإلناث( 6.9للذكور و 9.4(مولود حي  1000لكل  حالة 8.2 المواطنينغير  الخامسةمعّدل وفيات األطفال دون بلغ. 
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حسب الجنسية والنوع، إمارة  مولود حي 1000 لكل: معد ل وفيات األطفال دون الخامسة 8الشكل 

 2015أبوظبي 

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 توسط العمر المتوقع عند الميالدم

  سنة 77.0للسكان المواطنين  2015عام  ميالدالعمر المتوقع عند المتوسط بلغ. 

  سنة. 76.0للسكان المواطنين الذكور  2015عام  ميالدالعمر المتوقع عند المتوسط بلغ 

  سنة.  79.8للسكان المواطنين اإلناث  2015عام  دميالالعمر المتوقع عند المتوسط بلغ 

 2015-2013 أبوظبي إمارة للمواطنين، النوع حسب الميالد عند المتوقع العمر متوسط: 9الشكل 

 

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 لجداول اإلحصائيةا

 2015 رة أبوظبيوالنوع، إما اإلقليمو : الوفيات حسب الجنسية1جدول ال

 المجموع  إناث ذكور / النوع الجنسية

 3,164 971 2,193 المجموع العام

 1,807 539 1,268 إقليم أبوظبي

 1,007 374 633 إقليم العين

 182 22 160 الغربية

 1,117 416 701 مواطنون

 554 193 361 إقليم أبوظبي

 367 175 192 إقليم العين

 42 14 28 الغربية

 2,041 553 1,488 غير مواطنين

 1,248 344 904 إقليم أبوظبي

 639 199 440 إقليم العين

 140 8 132 الغربية

 أبوظبي –المصدر: هيئة الصحة 

 ةحاالت غير مبينة أو تم تسجيلها خارج الدول 108مالحظة: 
 

 من السكان( حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي 1000: معد ل الوفيات الخام )لكل 2جدول ال

 2015 2014 2010 2005 الجنسية / النوع

 1.1 1.2 1.4 1.8 المجموع العام

 1.2 1.2 1.4 1.9 ذكور

 1.0 1.1 1.3 1.5 إناث

 2.1 2.1 2.2 2.4 مواطنون

 2.5 2.5 2.5 2.8 ذكور

 1.6 1.7 1.8 1.9 إناث

 0.9 1.0 1.1 1.6 غير مواطنين

 1.0 1.0 1.2 1.7 ذكور

 0.8 0.9 1.0 1.3 إناث

 .أبوظبي -صاء المصدر: مركز اإلح
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، إمارة اإلقليممن السكان( حسب الجنسية والنوع و 1000: معد ل الوفيات الخام )لكل 3جدول ال

 *2015أبوظبي 

 الجنسية / النوع
إقليم 

 أبوظبي
 إمارة أبوظبي  الغربية إقليم العين

 1.1 - 1.4 1.1 المجموع العام

 1.2 - 1.4 1.2 ذكور

 1.0 - 1.3 0.9 إناث

 2.1 - 1.6 2.0 مواطنون

 2.5 - 1.6 2.6 ذكور

 1.6 - 1.6 1.4 إناث

 0.9 - 1.3 0.9 غير مواطنين

 1.0 - 1.3 0.9 ذكور

 0.8 - 1.2 0.7 إناث

 يم متضمنة في المجموع * تم استبعاد القيم الخاصة بالغربية ألسباب فنية، ولكن هذه الق

 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  2015من السكان( حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي  1000)لكل  معد ل الوفيات العمرية: 4جدول ال

ئة ألف

 العمرية
 المجموع غير مواطنين مواطنون

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 1.1 1.0 1.2 0.9 0.8 1.0 2.1 1.6 2.5 المجموع

 7.2 6.8 7.6 6.2 5.1 7.2 8.5 9.0 8.2 أقل من سنة

1-4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

5-9 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 

10-14 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

15-19 1.2 0.1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 

20-24 1.6 0.3 1.0 0.4 0.1 0.3 0.5 0.2 0.4 

25-29 1.2 0.3 0.8 0.3 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 

30-34 1.8 0.6 1.2 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 

35-39 1.8 0.4 1.1 0.5 0.3 0.4 0.6 0.3 0.5 

40-44 2.2 0.6 1.4 0.9 0.4 0.8 1.0 0.5 0.9 

45-49 2.8 2.1 2.5 1.7 0.9 1.4 1.8 1.1 1.6 

50-54 3.7 1.5 2.6 2.9 1.5 2.5 3.0 1.5 2.5 

55-59 3.7 3.4 3.6 5.2 2.6 4.3 4.9 2.8 4.2 

60-64 8.9 6.4 7.8 10.0 6.8 8.7 9.7 6.7 8.4 

65-69 17.9 14.3 16.3 19.8 16.0 18.3 19.1 15.3 17.5 

70-74 36.8 16.2 26.0 29.3 28.5 28.9 32.9 22.3 27.7 

75-79 66.3 57.4 62.2 38.4 46.5 42.2 53.3 52.8 53.0 

80+ 106.0 106.7 106.3 99.7 103.9 102.1 103.4 105.3 104.3 
 .أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2015( حسب النوع، إمارة أبوظبي مولود حي   1000 لكلوفيات األطفال ) : معد ل5جدول ال

 المجموع إناث ذكور صنف

    (مولود حي   1000لكل )  

يوم  28ألطفال حديثي الوالدة )ت امعدل وفيا
 ( فأقل

5.9 4.5 5.2 

 7.2 6.7 7.7 معدل وفيات الرضع )أقل من سنة(

 9.1 8.7 9.5 معدل وفيات األطفال )دون الخامسة(

 عدد  

 201 84 117 (يوم فأقل 28)الوفيات 

 280 127 153 الوفيات )أقل من سنة(

 353 164 189  الوفيات )دون الخامسة(

 38,818 18,874 19,944  2015اليد حسب النوع، المو
 .أبوظبي –هيئة الصحة  ،أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

  

 

 2015( حسب النوع للمواطنين، إمارة أبوظبي مولود حي   1000 لكل) وفيات األطفال معد ل: 6جدول ال

 المجموع إناث ذكور صنف

    (مولود حي   1000لكل )  

 (يوم فأقل 28)ل حديثي الوالدة معدل وفيات األطفا
5.8 5.9 5.9 

 8.4 8.9 8.0 معدل وفيات الرضع )أقل من سنة(

 10.2 11.0 9.5 معدل وفيات األطفال )دون الخامسة(

 عدد  

 96 47 49 (يوم فأقل 28)الوفيات 

 138 71 67 الوفيات )أقل من سنة(

 168 88 80  الوفيات )دون الخامسة(

 16,405 8,014 8,391  2015المواليد ، 

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

المواطنين، إمارة أبوظبي  ( حسب النوع لغيرمولود حي   1000 لكلوفيات األطفال ) : معد ل7جدول لا

2015  

 المجموع إناث ذكور صنف

    (مولود حي   1000لكل )  

يوم  28)معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 

 4.6 3.4 5.8 (فأقل

 6.3 5.1 7.4 معدل وفيات الرضع )أقل من سنة(

 8.2 6.9 9.4 معدل وفيات األطفال )دون الخامسة(

 عدد  

 103 36 67 (يوم فأقل 28)الوفيات 

 140 55 85 الوفيات )أقل من سنة(

 183 75 108 الوفيات )دون الخامسة(

 22,369 10,836 11,533  2015المواليد ، 

 .أبوظبي –هيئة الصحة  ،أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2015-2013 أبوظبي إمارة للمواطنين، النوع حسب الميالد عند المتوقع العمر متوسط: 8جدول ال

 المجموع إناث ذكور السنة

2013               76.1                  79.3                  77.2  
2014               76.5                  80.1                  77.5  

2015 76.0 79.8 77.0 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

  2015إمارة أبوظبي، منتصف  ،اإلقليم: تقديرات السكان حسب الجنسية والنوع و9جدول ال

 الجنسية / النوع
إقليم 

 أبوظبي
 إمارة أبوظبي  الغربية إقليم العين

 2,784,490 325,798 738,481 1,720,211 امالمجموع الع

 1,831,741 275,666 454,159 1,101,916 ذكور

 952,749 50,132 284,322 618,295 إناث

 536,741 30,342 230,025 276,374 مواطنون

 275,950 18,474 117,300 140,176 ذكور

 260,791 11,868 112,725 136,198 إناث

 2,247,749 295,456 508,456 1,443,837 غير مواطنين

 1,555,791 257,192 336,859 961,740 ذكور

 691,958 38,264 171,597 482,097 إناث

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 المالحظات التوضيحي ة

 

 قائمة المصطلحات المستخدمة

 حات التالية:يتضمن هذا التقرير بعض المصطلحات الخاصة بالمواليد والخصوبة، من بينها المصطل

 العمريةالوفيات  تمعد ال

من السكان في  1000التي تحدث خالل فترة من الزمن )عادة سنة تقويمية واحدة( لكل  ،عدد حاالت الوفاة في فئة عمرية

 ترة. ألففي منتصف تلك  هائة العمرية نفسألف

1000 ×
عدد  الوفيات خالل سنة لفئة عمرية معيّ نة

عدد السكان في منتصف السنة  لتلك ألفئة العمرية
 

 معد ل الوفيات الخام

 ترة.ألفمن السكان في منتصف تلك  1000عدد حاالت الوفاة التي تحدث خالل فترة من الزمن )عادة سنة تقويمية واحدة( لكل 

1000 ×
عدد الوفيات خالل سنة

عدد السكان في منتصف السنة
 

 الوفاة 

، الســــكتة القلبيةأي وقت بعد الوالدة بما في ذلك الذهان، وفي لشــــخ  ما الحياة  لجميع مظاهر "حالة توقف دائمتُعّد الوفاة 

 ميعهاج الحاالت األخرىو توقف التنفس، وتوقف االســـتجابة". ويرتبط هذا التعريف بالوالدة الحيّة ويســـتثني فئة المولود الميتو

 لفقدان الجنين مثل اإلجهاض التلقائي واإلجهاض المستحث.

 عالمتوفى الرضي

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

 )أقل من سنة( الرض ع األطفال معد ل وفيات

 .خالل فترة من الزمن )عادة سنة تقويمية واحدة( مولود حيّ  1000لكل  وفيات الرضع عدد حاالت

1000 ×
عدد وفيات الرضّ ع الذين خالل سنة   

 عدد المواليد األحياء  خالل  السنة
 

 (يوم فأقل 28)معد ل وفيات األطفال حديثي الوالدة 

ع الذين تبلغ أعمارهم  بين وفياتحاالت العدد  ــــّ مولود حّي خالل فترة من الزمن )عادة ســــنة  1000أو أقل لكل  ا  يوم 28الرض

 تقويمية واحدة(.

1000 ×
عدد وفيات الرضّع الذين تبلغ أعمارهم 28 يوما   أو أقل خالل سنة

 عدد المواليد األحياء  خالل  السنة
 

 (مولود حي   1000)لكل الخامسة  وفيات األطفال دون معد ل

 .همولود خالل العام نفس 1000ن لكل عدد وفيات األطفال دون الخمسة أعوام خالل عام معيّ 

1000 ×
عدد وفيات األطفال الذين تبلغ  أعمارهم أقل من 5  سنوات   

 عدد المواليد األحياء خالل  السنة
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 مصادر البيانات

إلى مركز قبل أن يتم تمريرها  البياناتوتّمت معالجة  ،أبوظبي - من هيئة الصـــحة 2015لعام  وليةاألتّم الحصـــول على البيانات 

 .أبوظبي لمزيد من التحليل -اإلحصاء 

  نيةألفمالحظات ال

 ت السكانية األولية لمنتصف العام هي سكان األساس إلمارة أبوظبي ومناطقها الثالث.السكان في سنة األساس: تُعّد التقديرا

 جيلإلى تس يؤدي للمتوفى، ما قد المعتادة اإلقامة مكان من بدال   التسجيل مكان في يتم تسجيل الوفياتالحدوث والتسجيل: 

مع  التعامل ينبغي يات الكبيرة(، ولهذا الســــبب،إقامة المتوفى )مثل مواقع المســــتشــــف إقليمقد تختلف عن  إقليم الوفاة في

 .بحذر اإلقليمحسب  الوفيات معّدالت

ّس  صحة ح ر كبير عند مقارنة عام ى إلى تغيّ ما أدّ  ،أبوظبي طريقة جمع البيانات عن طريق تطبيق نظام إخطار جديد –نت هيئة ال

 .2010ختبر هذا النظام في منتصف عام ابباقي األعوام السابقة. وقد  2012

 متوسط العمر المتوقع عند الميالد. ( الحتسابlee -carter method)تم استخدام منهجية 

  التالي واإلصدار إضافية معلومات

واإلحصـــاءات الرســـمية األخرى، يرجى زيارة رابط اإلحصـــاءات على  إحصـــاءات الوفيات، جداول الحياةللمزيد من المعلومات حول 

 http://www.scad.aeموقع مركز اإلحصاء:

 .2017 نوفمبروقع نشر اإلصدار القادم في من المت

 

 االستخدام وشروطإخالء المسؤولية 

 مجتمعال فئات ومختلف واألفراد الحكومية الجهات احتياجات لتلبية اإللكتروني الموقع هذا بتشغيل أبوظبي -اإلحصاء مركز يقوم

 استخدام سوء جراء بالمستخدمين تلحق أضرار أو خسائر أية عن مسؤوال أبوظبي -اإلحصاء مركز يعتبر الو األعمال، ومؤسسات

 وقت أي في الرسمية اإلحصاءات استخدام مسؤولية فإن وعليه  المركز قبل من نية بحسن الموقع على المقدمة اإلحصاءات

 نم المركز مسؤولية وُيْخلِي يعفي بأنه البيان مستخدم ويقر ،.البيان مستخدمي عاتق على تقع بعينها أغراض ألية أو محدد

 ولالحص في حقه عن يتنازل كما علمه بدون أو المركز سيطرة نطاق خارج تحدث قد التي باألخطاء المتعلقة القانونية االلتزامات

 .الخطأ لذلك نتيجة تلحقه قد التي واألضرار الخسائر مقابل تعويضات على

 خالله، من إليها الوصول يتاح التي أو الموقع هذا على والموجودة أبوظبي – االحصاء مركز من الصادرة لرسميةا االحصاءات تعتبر

 لكذ في الموقع( بما محتويات استنساخ للمستخدمين ويجوز ذلك، لغير اإلشارة عند إال والتأليف النشر حقوق بموجب محمية

 بصدورها اإلقرار شريطة اإلحصاء، مركز من خاص إذن على الحصول دون الوسائل بمختلف جزئيا   أو إلخ)كليا   والجداول، النشرات

 :يلي ما بإيضاح وذلك المركز، عن

 .الصفحات أو الصفحة ورقم اإلسناد فترة هرسة،فال ورقم المنتج، واسم النشر، وسنة أبوظبي، - اإلحصاء مركز:  المصدر 

 

http://www.scad.ae/





