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  مقدمةال

  

عام  خاللأبوظبي بيانات إحصائية عن حاالت المواليد التي وقعت في إمارة تعرض ھذه النشرة 

للمقارنات وإلظھار اتجاھات  2009و 2005و 2001تم إدراج إحصاءات المواليد لألعوام  قد. و2010

حسب  للمواليدبيانات حول عدد المواليد أحياء، والنسبة المئوية  وتتضمن النشرةالخصوبة. 

إحصاءات المواليد  الشھر، ونسبة النوع عند الميالد ومعدالت الخصوبة العامة. كما يغطي أيضاً 

 ومعدالت الخصوبة حسب الجنسية والنوع والمنطقة.   

 ذه اإلحصاءات.أبوظبي المصدر الرئيسي للبيانات األولية لھ -تعتبر ھيئة الصحة 

شرحاً للمصطلحات والمفاھيم  النشرةتقدم فقرة المالحظات التوضيحية الواردة في نھاية 

نحث السادة القراء على الرجوع إلى و، المستخدمة في المواليد والخصوبة الفنية األساسية

  .النشرةھذا الفصل أثناء قراءة اإلحصاءات والمعلومات الواردة في 
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 2010 ، إمارة أبوظبيالرئيسية مؤشراتال

  

 المواليد 

 *29,528 اإلجمالي

 13,635 مواطنون ال

 15,867 مواطنين الغير 

  حالة غير مبينة الجنسية 26*يتضمن 

 انثى) 100(ذكر لكل  نسبة النوع عند الميالد

 104.4 اإلجمالي

 102.3 مواطنون ال

 106.1 مواطنين الغير 

 من السكان)  1000معدل المواليد الخام (لكل 

 15.0 اإلجمالي

 31.4 اتمواطنال

 10.3 اتمواطنالغير 

  

 )عام 49- 15 فئة ياإلناث فمن  1000معدل الخصوبة العام (المواليد لكل  

 80.7 اإلجمالي

 118.4 المواطنات

 63.2 المواطناتغير 
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  النقاط الرئيسية

 23,974، مقارنة مع 2010في إمارة أبو ظبي خالل عام  األحياء المواليدحالة من  29,528م تسجيل ت• 

 %). 23.2(بزيادة قدرھا  2001حالة في عام 

 20.8، بينما بلغ 2010من السكان) في عام  1000مولود (لكل  15.0انخفض معدل المواليد الخام إلى • 

 .2001من السكان) في عام  1000مولود (لكل 

امرأة في سن اإلنجاب  1000مولود لكل  80.7ليصل إلى  2010في عام معدل الخصوبة العام انخفض • 

 49- 15 العمرية امرأة في فئة 1000مولود لكل  94.3)، بينما بلغ المعدل سنة 49- 15 العمرية فئةال(في 

 . 2005) خالل عام سنة

 في إقليم العين. 2010عام  خاللظھرت أعلى مؤشرات للمواليد والخصوبة • 

  

  

 االتجاھات الرئيسية للمواليد (أرقام ومعدالت)
 

 اإلمارةالمقيدين في إحصاءات التسجيل في  المواليد األحياءأظھرت السجالت اإلدارية ارتفاعاً في عدد 
، ثم تزايدت الحاالت بشكل ملحوظ لتبلغ 1975حالة في عام  6,854 المواليد األحياءحيث بلغ عدد 

  مرة خالل تلك الفترة. 4.3بما يقارب  عدد الحاالت تزايدا يعني م، م2010حالة في عام  29,528
  

 2010حتى   1975 من إمارة أبوظبي: المواليد، 1شكل 

  
  أبوظبي - وزارة الصحة، ھيئة الصحة المصدر: 

  
    

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

ليد
موا
ال

السنة



إحصاءات المواليد 2010  7

7 
 

  األحياءالمواليد 
 

 %23.2بزيادة قدرھا  2010 عام  فيحالة  29,528بلغ  األحياءأظھرت السجالت اإلدارية أن عدد المواليد 

لمواطنين كالَ من ال  %16.7و %31.3تشير البيانات إلى حدوث زيادة بنسبة و. 2010و 2001بين عامي 

 ذاتھا. عوامالمسجلة في اإلمارة خالل األ الحاالتوغير المواطنين على التوالي على مستوى 

، وأظھرت 2010من إجمالي المواليد في اإلمارة خالل عام  %46.2بلغت نسبة المواليد المواطنين  وقد

السجالت اإلدارية تفاوتاً في نسب المواليد لدى المواطنين على مستوى المناطق، حيث شھدت 

، وبلغت النسبة في %43.1 بنسبة العين منطقة، تليھا %53.4بمقدار  أعلى نسبة منطقة أبوظبي

 .%3.5الغربية  المنطقة

بلغت و. العام نفسهاإلمارة في في المواليد  إجماليمن  %53.7نسبة المواليد غير المواطنين وبلغت 

في  %3.7العين و منطقةفي  %29.5أبوظبي، و منطقةفي  %66.8نسبة المواليد غير المواطنين 

 الغربية. المنطقة

 
  2010 – إمارة أبوظبي: المواليد حسب الجنسية والمنطقة، 2شكل 

 

 
 أبوظبي -ھيئة الصحة أبوظبي،  –مركز االحصاء : المصدر
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 الشھرالمواليد حسب 
حسب الجنسية خالل عام وزيع النسبي للمواليد في كل شھر يوضح الرسم البياني التالي الت  

، ويكشف الرسم البياني عن قدر كبير من التذبذب في نسبة المواليد من شھر آلخر، مع عدم 2010

المدى الطويل. وُيظھر التوزيع النسبي للمواليد أن نسبة المواليد خالل الربع وجود اتجاه ملحوظ على 

ول، من ثم ارتفعت ھذه في الربع األ %7.5األول من العام تعتبر األقل، حيث بلغت في المتوسط 

التوالي، ثم انخفضت النسبة % على 8.7% و8.8النسبة في الربع الثاني والثالث لتصبح في المتوسط 

، وشھد %9.3في الربع األخير. وكانت نسبة المواليد في شھر أكتوبر ھي األكبر بمعدل  %8.3إلى 

نقطة مئوية، ولم يختلف التوزيع النسبي  2.3، بفارق يبلغ %7.0شھر ديسمبر أدنى نسبة حيث بلغت 

شھري يناير ويوليو حيث بلغ الفارق  باستثناء 2010خالل عام  كثيراً  بين المواطنين وغير المواطنين

 % على التوالي.0.6% و0.4

  
 2010 - إمارة أبوظبي: التوزيع النسبي للمواليد حسب الشھر والجنسية، 3شكل 

  

  أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 
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 نسبة النوع  عند  الميالد
لكل من  2010و 2001 عاميأن نسبة النوع عند الميالد تأرجحت بين  اإلحصاءاتتظھر   

ما إلجمالي اإلمارة ( 103.6بلغت نسبة النوع عند الميالد  2001المواطنين وغير المواطنين، ففي عام 
 لغير المواطنين. 103.1للمواطنين و 104.2أنثى)، في حين بلغت النسبة  100ذكر لكل  103.6 يعادل

 
 104.4( 104.4 بلغت إلجمالي اإلمارةأن نسبة النوع عند الميالد  2010توضح إحصاءات عام و  
  للمواطنين ولغير المواطنين على التوالي. 106.1و 102.3أنثى)، وبلغت  100ذكر لكل 

  
  
  
  
  
  

و  2009، 2005، 2001للسنوات إمارة أبوظبي: نسبة النوع عند الميالد للمواطنين ، 4شكل 
2010 

  

  أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 
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 معدل الخصوبة العام
غير معدل لمواطنات يفوق امعدل  أنّ حسب الجنسية نالحظ الخصوبة العام معدل تحليل عند   

 1000يظھر المؤشر أن كل و.2010خالل عام  والمناطق لإلمارة اإلجماليمستوى المواطنات على ال
مولود ، و في المقابل  118.4 ن) انجبسنة 49 – 15 العمرية في الفئةامرأة مواطنة في سن الحمل (

دد المواليد غير ع. على الرغم من أن مولود 63.2 نامرأة غير مواطنة في سن الحمل انجب 1000كل 
انخفاض معدل الخصوبة العام لدى غير المواطنات إلى يرجع و، مواطنين أعلى من المواليد المواطنينال

) عن اإلناث المواطنات في نفس الفئة سنة 49- 15نسبة اإلناث غير مواطنات في الفئه العمرية ( ةزياد
 العمرية. 

 
 123.1العين شھدت أعلى معدل خصوبة  من خالل عقد مقارنة بين المناطق نجد أن منطقةو  

امرأة  1000مولود لكل  68.6امرأة مواطنة في سن الحمل وبلغ المعدل لغير المواطنات  1000مولود لكل 
مولود لكل  71.8الغربية حيث يبلغ المنطقة في سن الحمل. ويصل المعدل إلى أدناه في  ةغير مواطن

 غير مواطنة. امرأة 1000مولود لكل  47.6وة مواطنة، امرأ 1000
  
  

سنة) حسب الجنسية  49-15اثاإلنمن ا 1000معدل الخصوبة العام ( المواليد لكل :7شكل 
 2010 - إمارة أبوظبيوالمنطقة، 

  
 أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 
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 2010  -إمارة أبوظبي : المواليد حسب الجنسية والنوع والمنطقة،1جدول 

 *المجموع الغربية العين أبوظبي الجنسية / النوع

  29,501  1,074  10,549  17,878 المجموع
  15,065  562  5,275  9,228 ذكور
  14,436  512  5,274  8,650 إناث
  13,634  486  5,874  7,274 مواطنون
  6,896  253  2,949  3,694 ذكور
  6,738  233  2,925  3,580 إناث

  15,867  588  4,675  10,604 غير مواطنين
  8,169  309  2,326  5,534 ذكور
  7,698  279  2,349  5,070 إناث

          
 أبوظبي –: ھيئة الصحة المصدر

  حالة غير مبينة النوع أو الجنسية 27* باستثناء 
  
  
  
  

 2010 -  : المواليد حسب الشھر والجنسية والنوع، إمارة أبوظبي2جدول 
                  

 الشھر

 الجنسية و النوع
 المجموع غير مواطنين مواطنون

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 29528 14446 15081 15867 7698 8169 13635 6738 6896 المجموع
 2295 1124 1171 1192 570 622 1098 552 546 يناير
 2273 1113 1160 1196 573 623 1076 539 537 فبراير
 2109 1029 1080 1145 550 595 960 477 483 مارس
 2519 1221 1298 1403 674 729 1115 546 569 إبريل
 2683 1304 1379 1449 708 741 1230 596 634 مايو
 2576 1242 1334 1388 662 726 1185 577 608 يونيو
 2579 1292 1287 1341 684 657 1235 607 628 يوليو

 2537 1274 1263 1350 683 667 1186 591 595 أغسطس
 2571 1269 1301 1381 670 711 1188 599 588 سبتمبر
 2757 1334 1423 1495 723 772 1261 611 650 أكتوبر
 2566 1243 1323 1403 670 733 1162 573 589 نوفمبر
 2063 1001 1062 1124 531 593 939 470 469 ديسمبر
               أبوظبي -: ھيئة الصحة المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 2010  -إمارة أبوظبي  : التوزيع النسبي للمواليد حسب الشھر والجنسية والنوع،3جدول 
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 الشھر
 الجنسية و النوع

 المجموع غير مواطنينمواطنون
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع إناثذكور

% 
 100100 100 100 100 100 100100 100 المجموع

 7.8 7.8 7.8 7.5 7.67.4 7.98.28.1يناير
 7.7 7.7 7.7 7.5 7.4 7.6 7.9 8.0 7.8 فبراير
 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.3 7.0 7.1 7.0 مارس
 8.5 8.5 8.6 8.8 8.8 8.9 8.2 8.1 8.3 إبريل
 9.1 9.0 9.1 9.1 9.2 9.1 9.0 8.8 9.2 مايو
 8.7 8.6 8.8 8.7 8.6 8.9 8.7 8.6 8.8 يونيو
 8.7 8.9 8.5 8.5 8.9 8.0 9.1 9.0 9.1 يوليو

 8.6 8.8 8.4 8.5 8.9 8.2 8.7 8.8 8.6 أغسطس
 8.7 8.8 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.9 8.5 سبتمبر
 9.3 9.2 9.4 9.4 9.4 9.5 9.2 9.1 9.4 أكتوبر
 8.7 8.6 8.8 8.8 8.7 9.0 8.5 8.5 8.5 نوفمبر
 7.0 6.9 7.0 7.1 6.9 7.3 6.9 7.0 6.8 ديسمبر
 أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 

  

، 2001  - إمارة أبوظبي  : نسبة النوع عند الميالد حسب السنة و الجنسية،4جدول 
 2010و  2009، 2005

 المجموع غير مواطنين مواطنون السنة
2001 104.2 103.1 103.6 
2005 105.2 107.2 106.3 
2009 106.9 105.0 105.9 
2010 102.3 106.1 104.4 

 أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 

  

من السكان) حسب الجنسية  1000: معدل المواليد الخام (لكل 5جدول 
 2010و  2009، 2005، 2001 -إمارة أبوظبي والسنة، 

 2010 2009 2005 2001 الجنسية
 15.01 15.91 20.7919.73 المجموع

 31.43 32.52 35.71 35.43 مواطنون

 10.34 11.02 14.39 15.82 غير مواطنين
          

 أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 
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السكان) حسب الجنسية والنوع من  1000: معدل المواليد الخام (لكل 6جدول 
 2010  -إمارة أبوظبي  والمنطقة،

          
 المجموع الغربية العين أبوظبي الجنسية و النوع

  15.0  5.3  18.6  14.9 المجموع
  10.9  3.3  14.0  11.1 ذكور
  24.6  16.5  27.7  23.6 إناث
  31.4  17.1  33.2  31.9 مواطنون
  31.7  16.1  33.6  32.3 ذكور
  31.2  18.4  32.7  31.5 إناث

  10.3  3.4  12.0  10.9 غير مواطنين
  7.0  2.0  8.0  7.7 ذكور
  20.7  15.2  23.2  20.1 إناث
 أبوظبي - مركز اإلحصاء المصدر: 

  

، المنطقةمن السكان) حسب السنة و 1000: معدل المواليد الخام (لكل 7جدول 
 2010و  2009، 2005 -إمارة أبوظبي 

 المجموع الغربية العين أبوظبي السنة
 19.73 غ.م. غ.م.  غ.م. 2005
2009 15.92 19.25 5.90 15.91 
2010 14.95 18.58 5.31 15.01 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

  

) حسب سنة  49-15من االناث   1000: معدل الخصوبة العام (لكل 8جدول 
 2010  -إمارة أبوظبي  والمنطقة،الجنسية 

    
 المجموع الغربية العين أبوظبي الجنسية
 80.67 56.15 91.12 77.46 المجموع
 118.41 71.83 123.12 119.89 مواطنات

 63.24 47.56 68.61 62.24 مواطناتغير 
 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

  

السنة  ) حسبسنة  49-15من االناث   1000: معدل الخصوبة العام (لكل 9جدول 
 2010و  2009، 2005 -، إمارة أبوظبي والمنطقة

 المجموع الغربية العين أبوظبي السنة
 94.25 غ.م. غ.م.  غ.م.  2005
2009 79.76 94.15 58.29 83.20 
2010 77.46 91.12 56.15 80.67 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 مالحظات توضيحية
  

  مصطلحاتالقاموس 
بالمواليد والخصوبة، من بينھا المصطلحات  الخاصة المصطلحاتبعض  تتضمن ھذه النشرة

  التالية:
  )الحيالمولود (المولود 

اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن األم، بصرف النظر عن مدة الحمل،  ھي
بحيث يتنفس بعد ھذا االنفصال، أو تبدو عليه أية عالمة أخرى من عالمات الحياة، مثل دقات 

القلب، أو نبض الحبل السرى أو حركة مؤكدة للعضالت اإلرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو 
  .تاج لھذه الوالدة يعتبر مولوداً حياً ال، وأي ن

  معدل المواليد الخام
  من السكان في منتصف السنة. 1000عدد المواليد األحياء خالل عام لكل 

  ميالدنسبة النوع عند ال
  والدة من اإلناث األحياء. 100عدد الذكور المولودين أحياًء بين كل 

  معدل الخصوبة العام
 49- 15الفئة العمرية  سن الحمل (اإلنجاب) أي في امرأة في 1000عدد المواليد األحياء لكل 

 . سنة

  
  مصادر البيانات
تتم معالجة البيانات وتمريرھا إلى  حيث أبوظبي -بيانات من ھيئة الصحةاليتم الحصول على 

 .المراجعة و التدقيقمركز إحصاء أبو ظبي لمزيد من 

  
  مالحظات فنية

  .السنةمنتصف إمارة أبوظبي و أقاليمھا إلى تقديرات تستند بيانات سكان  السكان:
وليس على مكان تسجيل الحدث على مكان  بيانات المواليد و مكان التسجيل: تستند  مواليدال

 اإلقامة المعتادة لألم. 

  
  االختصارات

  متوافرغ.م.  غير 

  
  الجداول علىمالحظات 

  .غير مقربةنِسب) في جميع الجداول على أرقام المستويات و التستند التغييرات (
بسبب  مع حاصل الجمع الفعلي لألعداد التي تتألف منھا بعض الجداولالمجموع قد ال يتطابق 

  .التقريب
  .2012يناير  فيأبوظبي - من قبل ھيئة الصحة 2010لسنة  البيانات تم تحديث
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  المقبل صدارمزيد من المعلومات و اإل

من المعلومات حول المواليد والخصوبة واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة رابط  للمزيد
  www.scad.aehttp//::اإلحصاءات على موقع مركز اإلحصاء

 تومعدال الكلي من المتوقع نشر المزيد من مؤشرات الخصوبة ألول مرة مثل معدل الخصوبة 
  .2014و  2013خالل سنة  العمريةلخصوبة ا

  2011في سبتمبر  القادم اإلصدار نشرمن المتوقع 
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