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المقدمة
تتناول دراسة اإلحصاءات الحيوية دراسة اإلحصاءات المتعلقة بما يطرأ على الفرد من المهد إلى اللحد، فيما يخص الميالد 
المختلفة لتلك  الخصائص  الظواهر من عدة زوايا إلظهار  ، ويتم دراسة هذه  الزواج والطالق  إلى  والوفاة والمرض، إضافة 

األحداث. 

خالل  من  جمعها  يتم  حيث  والطالق  الزواج  وحاالت  والوفيات  للمواليد  الرسمي  التسجيل  الحيوية  اإلحصاءات  وتتضمن 
المسوح المتخصصة والسجالت اإلدارية. وتعتبر اإلحصاءات الحيوية من اإلحصاءات الهامة والضرورية حيث تمثل المؤشر 
تساعدنا  كما  ومكتملة-،  شاملة  كانت  حالة  -في  وديناميكيته  ونموه  إسقاطاته  و  تقديرات السكان  لحساب  الدقيق 
اإلحصاءات الحيوية على قياس التغيرات السكانية خالل فترات مختلفة سواًء في حجم السكان أوتكوينه أو توزيعه أو في 

تكوين األسرة، من خالل مقارنة الفترات المختلفة

وال شك في أن هذه البيانات تفيد في التعرف على التغيرات التي تطرأ على التركيب الديموغرافي للمجتمع بغرض تطوير 
الخطط والبرامج المناسبة للتعامل مع هذه التغيرات.

تتناول هذه الدراسة إحصاءات الوفيات لسنة 2010، وتتكون من ثالث أجزاء  وهم  : الوفيات، وفيات االطفال، متوسط العمر 
المتوقع و فرص البقاء على قيد الحياة ، كما تتضمن تعريفات المؤشرات المدرجة.
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المؤشرات الرئيسة للوفيات، إمارة أبوظبي 2010
معدل الوفيات الخام  (لكل 1000 من السكان)

1.5الجملة 
2.2مواطنون 

1.2غير مواطنين 

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة (أقل من شهر) ( لكل 1000 من المواليد أحياء)

4.5الجملة 
4.6مواطنون 

4.2غير مواطنين 

 معدل وفيات األطفال الرضع دون السنة ( لكل 1000 من المواليد أحياء)

8.0الجملة 
7.8مواطنون 

7.8غير مواطنين 

معدل وفيات األطفال دون الخامسة  (لكل 1000 من المواليد أحياء) 

10.0الجملة 
10.0مواطنون 

9.7غير مواطنين 

توقع الحياة عند الميالد

75.9جملة 
76.2مواطنون 

74.6غير مواطنين 
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أوال : الوفيات
تتأثر الحركة الديناميكية للسكان بعدة عوامل هي المواليد والوفيات والهجرة بحيث تشكل المواليد والوفيات الزيادة الطبيعية 
للسكان.وعليه فإن الوفيات و مؤشراتها تعتبر  ذات اهمية عاليه حيث تدخل  ضمن محددات التكوين العمري والنوعي للسكان 

والتي تعكس الواقع الديموغرافي ومستوى النموالسكاني وتمكننا من معرفة المستويات الصحية للمجتمع.

إجمالي الوفيات
2010، كما تشير إلى وجود تفاوت في حاالت الوفاة بين المناطق  2,879 وفاة في عام  تشير السجالت اإلدارية إلى حدوث 
بينما   ، حاله   970 العين  منطقة  سجلت  كما  وفاة(،   1,712( الوفاة  حاالت  حدوث  في  األعلي  أبوظبي  منطقة  كانت  حيث 

شهدت المنطقة الغربية أدنى حاالت وفاه على مستوى المناطق وذلك بتسجيل 197 حاله خالل العام ذاته .

 وعند التطرق إلى الوفاة حسب النوع نالحظ أن حاالت الوفيات للذكور أعلى من اإلناث بما يقرب من مرتين ونصف، جزئيا 
 )  %73 1253 وفاة للذكور)  الوفيات   أبوظبي بلغت  الذكور من مجموع السكان ،وفي منطقة  ارتفاع نسبة  يعكس ذلك 
مقابل 458 حالة وفاة لإلناث) 27%(، وفي المنطقة الغربية  بلغت وفيات الذكور8 مرات وفيات اإلناث حيث وصلت إلى 175  
حالة وفاة للذكور )89%(  و22 حالة وفاة لإلناث )11%(، قد يرجع هذا الفارق الكبير بين الجنسيين في المنطقة الغربية وجزر 
اإلمارة إلى التركيب النوعي للسكان في تلك المناطق حيث أن 84.7% منهم ذكور وهو  ما يوضح هذا التباين الجزئي في 
الوفيات. وكما تم تسجيل حاالت الوفيات في مكان الحدوث وليس بمكان االقامة المعتادة لحالة الوفاة مما يؤثر في 

عدد حاالت الوفيات التي تقع خارج المنطقة وتسجل في مواقع أخرى.

وعند التطرق لحاالت الوفيات حسب الجنسية نالحظ أن حاالت الوفاة للمواطنين تمثل تقريبا ثلث إجمالي حاالت الوفاة 
أبوظبي  منطقة  وتسجل   ،)%22( السكان  إجمالي  إلى  المواطنين  لنسبة  جزئي  انعكاس  ذلك  ويعتبر   ،)%34  ( اإلمارة  في 
وكذلك  المواطنات،  لإلناث  و219  للذكورالمواطنين   317 الحاالت  بلغت  حيث  والنوع  الجنسية  حسب  وفاة  حاالت  أعلى 
تبلغ حاالت الوفيات  لغير المواطنين 929 وفاة للذكور و233 لإلناث ، ويصل هذا المؤشر  إلى أدنى مستوياته في المنطقة 
الغربية، حيث بلغت وفيات المواطنون الذكور و اإلناث 35 و 11 حالة على الترتيب، و سجلت الحاالت لغير المواطنين 138 

وفاة و11  وفاه للذكور واإلناث على التوالي . 

الشكل 1 :
 الوفيات حسب المنطقة و الجنسية و الجنس، إمارة أبوظبي 2010

المصدر: هيئة الصحة – أبوظبي
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معدل الوفيات الخام
الوفيات  من  الوقاية  في  التحسن  مدى  تعكس  والتي  والبسيطة  الهامة  المؤشرات  من  الخام  الوفيات  معدل  يعتبر 

ومستوى الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ التي تقدمها الحكومة.

البسط هو حاالت  التي حدثت ومنه فإن  الوفيات  السكان في حالة  باالعتبار حجم  يأخذ  الخام  الوفيات  وعليه فان معدل 
الوفيات حسب  الوفاة مقسوما على السكان في منتصف السنة، وبشكل عام نالحظ االنخفاض المستمر في معدالت 

الجنسية والنوع.

في عام 2001 كان معدل الوفيات الخام للمواطنين  3.18 )حالة وفاة لكل ألف من السكان المواطنين( ، وانخفض ليكون 
2.38 ثم 2.37  للسنوات  2005 و2009 على الترتيب، إلى أن وصل إلى 2.23 حالة وفاة لكل 1000 من السكان المواطنين في 
عام 2010، أي أن إمارة أبوظبي نجحت في خفض معدل الوفيات الخام للمواطنين بنسبة 30% منذ عام 2001 حتى 2010، 

أي ما يقارب الثلث.

الشكل 2 :
 معدل الوفيات الخام للمواطنين ، إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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وعند تسليط الضوء على معدالت الوفيات خالل عام 2010 نجد أن إجمالي معدل الوفيات في اإلمارة بلغ 1.46 حالة وفاة 
لكل ألف من السكان، و كان معدل الوفيات لمنطقة العين أعلى من نظيره في منطقة أبوظبي  حيث أوضحت المعدالت 
بأن معدل الوفيات الخام في منطقة العين كان  1.71 وفاة لكل ألف من السكان. و بلغ المعدل 1.65 و 1.82  للذكور واألناث 
علي الترتيب. أما معدل الوفيات الخام لمنطقة أبوظبي فقد كان إلجمالي اإلمارة 1.43 وفاة لكل 1000 من السكان و بلغ 

1.51 و 1.25 للذكور واإلناث على الترتيب.

وعند مقارنة المعدالت حسب الجنسية والمنطقة نجد أن معدالت الوفيات بين المواطنين تصل إلى 2.23 وفاة لكل 1000 
من السكان، حيث بلغ المعدل  في منطقة أبوظبي 2.35 ومنطقة العين 2.17. وبلغ معدل الوفيات الخام لغير المواطنين 

1.23، حيث وصل في منطقة أبوظبي إلى 1.20و منطقة العين إلى 1.48. 

الشكل 3 : 
معدل الوفيات الخام )لكل ألف من السكان( حسب المنطقة و الجنسية الجنس 

، إمارة أبوظبي 2010

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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معدالت الوفيات العمرية والنوعية

تعتبر معدالت الوفيات حسب العمر والنوع من المعدالت الهامة والتي تعطي معلومات دقيقة لتحليل مستوى الوفاة 
لكل من الذكور واإلناث على حدى و لكل فئة عمرية، وعليه يكون معدل الوفيات العمرية والنوعية هو عدد حاالت الوفاة 

في كل فئة عمرية لكل نوع  لكل 1000 من السكان  في الفئة العمرية ذاتها.

المواطنات  اإلناث  معدالت  عن  أعلى  الذكور  للمواطنين  والجنس  العمر  حسب  الوفيات  معدالت  كان    2010 عام   ففي 
في جميع الفئات العمرية )عدا كل من الفئات العمرية 10-14 و 70-74( ، وتشهد معدالت وفيات األطفال أقل من سنة 
واحدة للذكور المواطنين )9.51 لكل 1000 من السكان( نسبة أعلى من اإلناث المواطنات )7.84  لكل 1000 من السكان(، 
ويليه انخفاض كبير للمعدالت في كال الجنسين في الفئة العمرية ما بين 1 إلى 4 أعوام حيث كان المعدل 0.9 للذكور و0.4 
لإلناث. وتبدأ المعدالت انطالقا من هذه الفئة بالتناقص التدريجي للجنسين وصوال إلى الفئة العمرية )15 -19( حيث ارتفع 
المعدل ليصل إلى 0.9 للذكور و0.23 لإلناث ومن ثم تبدأ المعدالت بالتذبذب في الفئات )20 – 24( و) 25 -29 ( و)30 – 34( 

حتى الفئة )35-39(، و منها  يبدأ المعدل بالتزايد التدريجي مع استمرار تزايد معدل وفيات الذكور عن وفيات اإلناث.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تم اقتطاع مدى األعمار في الرسم البياني إلظهار التباين بين الجنسين في هذه الفئات
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الشكل 5 : 
معدالت الوفيات العمرية للمواطنين )لكل ألف من السكان المواطنين( ) 60 سنة فأكثر( 

حسب النوع، إمارة أبوظبي – 2010

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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ثانيا : وفيات االطفال 
تعتبر وفيات األطفال جزء ال يستهان به من إجمالي حاالت الوفيات، والسيما وفيات األطفال الرضع أقل من سنة ، وتعتبر 
أهم المشاكل التي تواجه إحصاءات وفيات األطفال عدم اكتمال تسجيل حاالت الوفيات وحدوث خطأ في التسجيل بحيث 
ال يتم تسجيل الحالة  في نفس مكان اإلقامة ما يسبب لبس وخطأ في بيانات التسجيل  عند مقارنتها مع بيانات السكان 
حسب مكان اإلقامة، ويظهر هذا واضحا في وفيات األطفال في المنطقة الغربية لذا ارتأى مركز اإلحصاء – أبوظبي في مثل 

هذه الحاالت عدم نشر معدالت وفيات األطفال الخاصه في المنطقة الغربية.

الشكل 6 : 
معدل وفيات األطفال، إمارة أبوظبي 2010

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة
تشير معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر( إلى حدوث 4.6 وفاة لكل 1000 مولود حي مواطن بمعدل يبلغ 
5.9 للذكور و2.9 لإلناث.أما بالنسبة للتوزيع حسب المناطق فقد بلغ المعدل لمنطقة أبوظبي 4.7 للمواطنين، كما بلغ 
لكل من للذكور و اإلناث المواطنين 6.7و 2.3  على الترتيب، أما في منطقة العين فقد أوضحت المعدالت حدوث 4.8 حالة 

وفاة لكل 1000 من المواليد أحياء المواطنين، وكان المعدل 5.4 و 3.9  للذكور واإلناث على التوالي .

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 7 : 
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر( حسب الجنسية و الجنس، إمارة أبوظبي 2010
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معدل وفيات األطفال الرضع
تجدر االشارة إلى أن معدل وفيات األطفال الرضع )أقل من سنة( يبلغ 8.0 حالة وفاة  لكل 1000 مولود حي  في عام 2010، 
وعند النظر إلى المعدالت حسب النوع تكون 9.1 للذكور و6.7 لإلناث لكل 1000مولود حي.وعند المقارنة حسب المنطقة 
يتضح أن معدل منطقة أبوظبي يصل إلى 9.5 و6.6 للذكور واإلناث على التوالي ومنطقة العين 9.1 و 7.7للذكور واإلناث على 

التوالي. 

وتشير معدالت المواطنين إلى حدوث 7.8 حالة وفاة رضيع لكل 1000 مولود حي  كما نالحظ أن معدل منطقة أبوظبي بلغ 
9.2  و7.2 للذكور واإلناث على التوالي فيما يكون المعدل 7.9 و6.7 للذكور واالناث على التوالي في منطقة العين.

وتبلغ معدالت غير المواطنين 7.8 حالة وفاة رضيع لكل 1000 مولود حي نالحظ أن المعدل يبلغ   9.4 و 5.7 للذكور واإلناث 
على التوالي في منطقة أبوظبي و10.3 و7.6 للذكور واإلناث على التوالي في منطقة العين .

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 8 : 
معدل وفيات األطفال الرضع )أقل من سنة( حسب الجنسية و الجنس، إمارة أبوظبي 2010
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معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
تعد معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة  واحده من أهم المؤشرات التي تقيس الرعاية والتقدم الصحي واالجتماعي 
عامي  بين  الثلثين  بمقدار  العمر   من  الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  معدل  تخفيض  ويعتبر  العالم،  مستوى  على 

1990و2015 أحد مؤشرات التنمية التي تسعى الدول إلى تحقيقها بالتعاون مع األمم المتحدة .

وتشير معدالت وفيات األطفال دون الخامسه  من العمر للمواطنين إلى حدوث10.0  حالة وفاة طفل أقل من 5 سنوات 
لكل 1000 مولود حي بمعدل يبلغ 11.3 للذكور و8.3 لإلناث لكل 1000 مولود حي، أما بالنسبة للتوزيع حسب المناطق فقد 
بلغ المعدل في منطقة أبوظبي 13.1 و 9.5 لكل من الذكور و اإلناث على الترتيب وفي منطقة العين 10.2 و 7.0 حالة وفاة 

لكل 1000 من المواليد أحياء  من المواطنين الذكور و اإلناث على الترتيب.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 9 : 
معدل وفيات األطفال )دون سن الخامسة( حسب الجنسية و الجنس، إمارة أبوظبي 2010
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ثالثا: العمرالمتوقع عند الميالد
العمر  متوسط  كان   2010 عام  ففي  والمنطقة،  والنوع  الجنسية  حسب  الميالد  عند  المتوقع  العمر  متوسط  يتفاوت 
المتوقع 75.9 سنة إلجمالي االمارة، كما كان متوسط العمر للذكور 74.9  سنة و77.0  لإلناث،  وبالنسبة للمناطق فقد 

كان متوسط  العمر المتوقع 75.9 سنة لمنطقة أبوظبي  و74.7 لمنطقة العين .

بلغ  المناطق  وبحسب  سنة،   78.4 واإلناث  سنة    74.1 للذكور  و  سنة   76.2 المواطنين  إلجمالي  المتوقع  العمر  متوسط 
77.2 سنة للذكور واإلناث المواطنين على التوالي، وفي منطقة  74.6  سنة و  متوسط العمرالمتوقع في منطقة أبوظبي 

العين 74.0  سنة و 75.4 سنة للذكور واالناث المواطنين على التوالي.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

10080 60   40200

الشكل 10 :
متوسط  العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الميالد  حسب الجنسية و الجنس، 2010
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غير مواطنون ذكور

غير مواطنون إناث

سنوات البقاء على قيد الحياة

أبوظبي  إمارة  في  سنة   65 سن  إلى  الحياة  قيد  على  بقاءهم  المأمول  للمواليد  المئوية  النسبة  بلغت  آخر  صعيد  على  و 
بلغت  المواطنات حيث  لإلناث  إلى حد ما  أقل منها  المواطنين  الذكور  النسبة في حالة  2010، وكانت  85.8% خالل عام 
65 عام بين المواطنين  83.2%و87.0% على التوالي. وكانت نسبة المواليد المأمول بقاءهم على قيد الحياة إلى عمر ال 
والغير مواطنين متقاربة حيث بلغت 85.0% و 84.9% على التوالي، أما القيم المقابلة خالل العام ذاته لمنطقة أبوظبي و 

منطقة العين فقد كانت 86.0% و 83.7%على التوالي.

 60 إلى سن  الحياة  15 سنة  والمتوقع بقاؤهم على قيد  الذين أعمارهم   المئوية لالفراد  النسبة  2010 بلغت  وفي عام 
عاما في إمارة أبوظبي 93.0%، حيث بلغت نسبة المواطنين 91.7% في حين كانت نسبة غير المواطنين 92.9%. وكانت 
على  المواطنين  اإلناث  و  للذكور  و%93.4   %90.1 بلغت  حيث  اإلناث  المواطنات  عن  الذكور  المواطنين  بين  أقل  النسبة 
التوالي. أما القيم المقابلة خالل العام ذاته لمناطق أبوظبي والعين فوصلت إلى93.3% و91.8% للذكور و اإلناث المواطنين 

على التوالي.
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المصطلحات
العمر المتوقع عند الميالد

انطبقت عليهم طوال  إذا  الوالدة  التي سيعيشها حديثي  السنوات  بأنه متوسط عدد  الوالدة  المتوقع عند  العمر  ويعرف 
حياتهم معدالت الوفيات في فترة زمنية معينة.

الوفيات
تعتبر حالة الوفاة “التوقف الدائم لكل مظاهر الحياة لالنسان في أي وقت بعد مولده، والتي تشمل الذهان، توقف القلب، 
توقف التنفس، وتوقف اإلستجابة ألي مثير”.ونالحظ أن هذا التعريف مرتبط بالمواليد أحياء إذ يستبعد فئة مولود ميت وكل 

حاالت فقد األجنة األخرى، أي االجهاض العفوي واإلجهاض المتعمد.

معدل الوفيات الخام
هوعدد الوفيات التي تحدث خالل فترة زمنية )تعارف على أن تكون عاما ميالديا( بين كل 1000 من السكان المقيمين في 

منطقة ما في منتصف الفترة.

معدالت الوفيات العمرية
هوعدد الوفيات لفئة عمرية التي تحدث خالل فترة زمنية )تعارف على أن تكون عاما ميالديا( بين كل 1000 من السكان 

المقيمين في منطقة ما لنفس الفئة ن في منتصف الفترة

معدل وفيات األطفال دون الخامسة )لكل ألف مولود حي(
هوعدد وفيات األطفال دون الخامسة من العمر خالل سنة معينة لكل 1000 مولود حي خالل نفس السنة.

معدل وفيات الرضع )لكل ألف مولود حي( 
عدد الوفيات التي تحدث لكل 1000 مولود حي خالل سنة معينة وقبل بلوغهم العام االول من العمر .

معدل وفيات حديثي الوالدة )أقل من شهر( 
عدد الموتى بين الرضع في العمر 28 يوما أو أقل خالل العام لكل 1000 مولود حي خالل نفس السنة. 
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قائمة الجداول
جدول 1: الوفيات حسب الجنسية و الجنس و المنطقة، إمارة أبوظبي 2010 *

المنطقة الغربية منطقة العينمنطقة أبوظبيإجمالي اإلمارةالجنسية و الجنس
28531698960195االجمالي 

20341246615173ذكور 

81945234522اناث 

96553638346مواطنون 

57231722035ذكور 

39321916311اناث 

18881162577149غير مواطنين 

1462929395138ذكور 

42623318211اناث 

المصدر: هيئة الصحة – أبوظبي 
* باستثناء 24 حالة غير مبينة الجنسية و الجنس

يتم تسجيل حاالت الوفاة حسب مكان الحدوث وليس مكان االقامة المعتاده للمتوفي

جدول 2: معدل الوفيات الخام (لكل ألف من السكان) حسب الجنسية، إمارة أبوظبي

 2001200520092010

2.231.781.641.46االجمالي 

3.182.382.372.23مواطنون 

1.911.581.411.23غير مواطنين 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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معدل الوفيات الخام (لكل ألف من السكان) حسب الجنسية والجنس والمنطقة، إمارة  جدول 3: 
أبوظبي 2010

المنطقة الغربية منطقة العينمنطقة أبوظبيإجمالي اإلمارةالجنسية والجنس
1.461.431.710.97المجموع 

1.491.511.651.02ذكور 

1.401.251.820.71اناث 

2.232.352.171.62مواطنون

2.632.772.512.22ذكور 

1.821.921.820.87اناث 

1.231.201.480.86غير مواطنين

1.261.301.360.89ذكور 

1.140.921.800.60اناث 
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

جدول 4: معدل الوفيات العمرية ( لكل ألف من السكان) حسب  الجنسية و الجنس، 2010

 
الفئة العمرية 

 

    الجنسية والجنس 
مواطنون 

االجمالي غير مواطنين  
 

المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور 
2.61.82.21.31.11.21.51.41.5المجموع 

9.57.88.78.8789.17.48.3أقل من سنة 

1-40.90.40.60.40.50.40.60.50.5

9-50.60.20.40.30.10.20.40.20.3

14-100.10.20.10.20.10.10.10.10.1

19-1510.20.60.30.10.20.60.10.4

24-201.20.40.80.90.20.60.90.30.7

29-250.80.30.60.80.30.70.80.30.7

34-3010.40.70.70.30.60.70.30.7

39-351.40.91.20.80.60.70.80.60.8

44-402.31.21.71.10.81.11.20.91.2

49-452.622.31.31.61.41.41.71.4

54-503.93.13.52.72.82.72.82.92.8

59-556.75.164.69.45.24.97.55.4

64-6012.611.912.311.918.913.312.215.213.1

69-6516.716.616.624.827.325.620.720.320.6

74-7028.848373840.839.232.745.338.1

79-7584.450.968.3109.581.494.192.361.176.7

+80119.7104.9112.6163.7127.8141.2131.5115122.9

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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معدل وفيات حديثي الوالدة(أقل من شهر) (لكل ألف مولود حي) حسب الجنسية و الجنس و  جدول 5: 
المنطقة، إمارة أبوظبي 2010

جدول 6:  معدل وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي) حسب المنطقة، إمارة أبوظبي 2010

منطقة العينمنطقة أبوظبيإجمالي اإلمارةالجنسية و الجنس

8.08.28.2المجموع 

9.19.59.1ذكور 

6.76.67.1اناث 

7.88.47.5مواطنون

8.39.27.9ذكور 

6.97.26.7اناث 

7.87.69.0غير مواطنين 

9.39.410.3ذكور 

6.25.77.6اناث 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 8 حاالت غير مبينة من حيث الجنسية أو النوع

تم استبعاد القيم الخاصة بالمنطقة الغربية ألسباب فنية، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع

منطقة العينمنطقة أبوظبيإجمالي اإلمارةالجنسية و الجنس

4.54.15.5المجموع 

5.55.46.1ذكور 

3.32.74.7اناث 

4.64.74.8مواطنون

5.96.75.4ذكور 

2.92.33.9اناث 

4.23.56.2غير مواطنين 

4.74.26.6ذكور 

3.62.85.8اناث 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 8 حاالت غير مبينة من حيث الجنسية أو النوع

تم استبعاد القيم الخاصة بالمنطقة الغربية ألسباب فنية، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع
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معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حي) حسب الجنسية و الجنس و  جدول 7: 
المنطقة، إمارة أبوظبي 2010 *

منطقة العينمنطقة أبوظبيإجمالي اإلمارةالجنسية و الجنس
10.010.69.7المجموع 

11.512.311.1ذكور 

8.48.88.1اناث 

10.011.58.8مواطنون

11.313.110.2ذكور 

8.39.57.0اناث 

9.79.710.5غير مواطنين 

11.011.411.5ذكور 

8.27.99.4اناث 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء حالة غير مبينة من حيث الحنسية  و النوع

تم استبعاد القيم الخاصة بالمنطقة الغربية ألسباب فنية، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع

جدول 8: توقع البقاء علي قيد الحياة (بالسنوات) عند الميالد حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2010

إناثذكورالمجموع *الجنسية / المنطقة
75.974.977المجموع

76.274.178.4مواطنون

74.674.375غير مواطنين

75.974.677.2منطقة أبوظبي

74.77475.4منطقة العين

---المنطقة الغربية
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 * تم استبعاد بعض القيم ألسباب فنية، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع
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نسبة توقع البقاء على قيد الحياة إلى عمر 60 سنة للسكان في عمر 15 سنة حسب  جدول10: 
الجنسية والنوع والمنطقة، 2010

)%(
إناثذكورالمجموع *الجنسية / المنطقة

--93.0المجموع

91.790.193.4مواطنون

--92.9غير مواطنين

--93.3منطقة أبوظبي

--91.8منطقة العين

---المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تم استبعاد بعض القيم ألسباب فنية، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع

جدول 9: نسبة توقع البقاء على قيد الحياة إلى عمر 65 سنة حسب الجنسية والنوع والمنطقة،  2010
)%(

إناثذكورالمجموع *الجنسية / المنطقة
--85.8المجموع
85.083.287.0مواطنون

--84.9غير مواطنين
--86.0منطقة أبوظبي

--83.7منطقة العين
---المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تم استبعاد بعض القيم ألسباب فنية، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع






