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 متمقذّ 
َ   ،3122حصبءاد ػِ ػذد اى٘فٞبد فٜ إٍبسح أث٘ظجٜ خاله ػبً إً ٕزا اىزقشٝش ٝقذ   ِ إحصبءاد ٗٝزع

مَب ٗرىل إلظٖبس االرغبٕبد اىغبئذح فٜ أػذاد اى٘فٞبد. ، 3121ٗ 3117ٗ 3113اى٘فٞبد خاله األػ٘اً 
  َ د اى٘فٞبد حغت اىغِ، ٗٗفٞبد األغابه. ٗٝيٞش اىزقشٝش فٜ ٍؼذ الِ اىزقشٝش أػذاد اى٘فٞبد، ٗٝزع

 اىؼَش اىَز٘قغ ٍٗؤششاد اىجقبء.إىٚ ٍز٘عػ  ّٔاغاى٘قذ 

ىزغيٞػ اىع٘ء ػيٚ  ،ىإلحصبءاد اىشئٞغخ اىَذػٍ٘خ ثبألسقبً ٍ٘عضا   األٗه ٍيخصب   اىاصوً ٝقذ  
 َّبغ اإلقيَٞٞخ ٗاىَ٘عَٞخ.األاالرغبٕبد ٗاخزالف 

 اء اىشاغجِٞ فٜ رحيٞو اىجٞبّبد ػيٚ ّح٘ أػَق.يخ ىيقش  اىضبّٜ عذاٗه إحصبئٞخ ٍاص   اىاصو ًٗٝقذ  

ثٖزٓ أث٘ظجٜ  –ىٖزٓ اإلحصبءاد. ٗٝيٞذ ٍشمض اإلحصبء  اىَصذس اىشئٞظظجٜ أث٘ -ٕٞئخ اىصحخ  رؼذ  
 اىَغزَش ىغ٘دح إحصبءاد اى٘فٞبداىزحغِٞ إىٚ  اىزٜ رٖذف ،اىيشامخ اىَضَشح ٍغ اىٖٞئخ

 .زٖبٗرغطٞ

ىيَصطيحبد ٗاىَابٌٕٞ  اىَالحظبد اىز٘ظٞحٞخ اى٘اسد فٜ ّٖبٝخ ٕزا اىزقشٝش ششحب   فصو ًٗٝقذ  
اء اىقش   بدحّٗ٘صٜ اىغ  اىؼَش اىَز٘قغ. اى٘فٞبد ٍٗز٘عػ ػْذ حغبة  األعبعٞخ ٗاىزقْٞخ اىَغزخذٍخ

 اى٘اسدح فٜ اىزقشٝش. ٗاىجٞبّبدثبىزضاٍِ ٍغ قشاءح اإلحصبءاد  فصو اىَالحظبد اىز٘ظٞحٞخإىٚ  ثبىشع٘ع
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 3122، إمبرة أبىظبً، للىفٍبث  المؤشراث الرئٍسٍت
  

  الىفٍبث

 30:13* اإلعَبىٜ

 972 اىَ٘اغُْ٘ 

 غٞش اىَ٘اغِْٞ 
 

20:64 

ػذد اىَ٘اغِْٞ اىزِٝ ر٘ف٘ا خبسط دٗىخ اإلٍبساد اىؼشثٞخ اىَزحذح اىْ٘ع أٗ اىَْطقخ، ٗٝجيغ  ٗأاىغْغٞخ  غٞش ٍجْٞٔحبالد ػيش  ُعغ يذ *
 .غي٘ا ٍِ قجو ٕٞئخ اىصحخٗقذ عُ  شخصب   89

 

 مه السابن( 2111فٍبث الخبم )لال الى مؼّذل

 2.5 اإلعَبىٜ

 3.2 اىَ٘اغُْ٘ 

 2.3 غٞش اىَ٘اغِْٞ 

 (أحٍبءالمىالٍذ  2111)لال  ػبمأقل مه  – الرضغ وفٍبث األطفبل مؼّذل

 7.4 اإلعَبىٜ

 6.8 اىَ٘اغُْ٘

 7.8 غٞش ٍ٘اغُْ٘

 (المىالٍذ أحٍبء 2111)لال  أػىامخمست أقل مه  –وفٍبث األطفبل  مؼّذل

 9.6 اإلعَبىٜ

 9.2 اىَ٘اغْبد

 :.9 غٞش اىَ٘اغْبد

 (لسىىاثببؼمر المتىقغ ػىذ المٍالد )ال

 88.7 اإلعَبىٜ

 87.6 اىَ٘اغْبد

 89.3 غٞش اىَ٘اغْبد
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 الىقبط األسبسٍت
 ـحبىخ ٍقبسّخ ث 30:13ٍب ٝؼبده  3122ػبً  خالهٜ إٍبسح أث٘ظجٜ ثيغذ حبالد اى٘فبح ف 

 .خ أػ٘اًفٜ رغؼ %22.2ثْغجخ  و اسرابػب  ، ٕٗ٘ ٍب َٝض  3113فٜ ػبً  حبىخ 30723
  3122ٍِ اىغنبُ( فٜ ػبً  2111حبىخ ٗفبح )ىنو  2.5إىٚ  اى٘فٞبد اىخبً ٍؼذ هاّخاط ،

 .3113ٍِ اىغنبُ( فٜ ػبً  2111حبىخ ٗفبح )ىنو  3.3ثيغ فٜ حِٞ 
  ً88.2ٗ،  ٍبسحعَبىٜ اإلإل ػبً 88.7اىؼَش اىَز٘قغ ػْذ اى٘الدح ٍز٘عػ  ثيغ، 3122فٜ ػب 

 ىإلّبس. ػبً 89.3ٗ ،ىيزم٘س ػبً
  اىَز٘قغ أُ رؼٞش اىَ٘اغْبد ػبٍِٞ أمضش ٍِ ، فئ3122اعزْبدا اىٚ عذاٗه اىحٞبح ٍِ ّٔ

 أمضش ٍِ عنبُ أث٘ظجٜ. ب  أُ ٝؼٞش عنبُ اىؼِٞ ػبٍ، ٗ اىزم٘ساىَ٘اغِْٞ 

 

 الىفٍبث اتجبهبث

فٜ ػبً  حبىخ 6:: ثيغ ػذد اى٘فٞبد ، فقذفٜ ٗفٞبد إٍبسح أث٘ظجٜ اىغغالد اإلداسٝخ اسرابػب  أظٖشد 
 ٍقذاسٕبب َٝضو صٝبدح ٍ ، 3122 حبىخ فٜ ػبً 30:13اُ ثيغذ  إىٚاسراؼذ ثينو ٍيح٘ظ ٗ . 2:88
 خاله ٕزٓ اىازشح. حٍش :.3
 

 3122-2:88الىفٍبث حسب الجىسٍت، إمبرة أبىظبً ; 1الشال 

 

 (3122-3117أث٘ظجٜ) –، ٕٞئخ اىصحخ (3116-2:88ٗصاسح اىصحخ ); المصذر
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 الىفٍبث
، فٜ ٍخزيف ٍْبغق حبىخ 30:13ثيغذ  3122أُ اى٘فٞبد خاله ػبً إىٚ  ريٞش اىغغالد اإلداسٝخ

ثيغذ حبالد اىؼِٞ ٗفٜ ٍْطقخ  ،حبىخ 20746يذ أث٘ظجٜ أػيٚ ّغجخ ٗفٞبد ثيغذ اإلٍبسح. ٗقذ عغ  
 .حبىخ 338 حٞش ثيغيذ اىَْطقخ اىغشثٞخ أقو ػذد ٍِ اى٘فٞبد حبىخ، فٜ حِٞ عغ   63:اى٘فبح 

، ٍب ثبإلّبسٍشح أػيٚ ٍقبسّخ  3.6 ػْذ اىزم٘س ػذد اى٘فٞبد ثيغ، اىْ٘عرصْٞف اى٘فٞبد حغت ٗػْذ 
ثِٞ  عضئٞب  د اى٘فٞبد ٍؼذ الثبىزبىٜ اسرابع ٍغَ٘ع اىغنبُ ٗ ٍِّغجخ اىزم٘س رابع اس ٝؼنظ عضئٞب  

إلّبس بح ىٗفحبىخ  583( ٗ%82) حبىخ 20274 ثيغذ حبالد ٗفبح اىزم٘ساىزم٘س. فٜ ٍْطقخ أث٘ظجٜ 
 ،بإلّبسث ٍشح ٍقبسّخ :.21 ٍِ أمضشاىزم٘س ثِٞ ٘فبح حبالد اى صاددفٜ اىَْطقخ اىغشثٞخ ، ٗ(%:3)

اىابسق اىنجٞش ثِٞ  ٗٝشعغ. (%9حبىخ ىإلّبس ) :2ٗ(، %3:) حبالد 319حٞش ثيغ ػذد اىحبالد ىيزم٘س 
 مْزٞغخ ىطجٞؼخ اىزشمٞت اىغنبّٜ ىَِ ٝؼٞش ْٕبك.اىغْغِٞ فٜ اىَْطقخ اىغشثٞخ 

 اىؼذدصيش  ّح٘و ثِٞ اىَ٘اغِْٞ رَض   حبالد اى٘فبحى٘حع أُ ٗػْذ رصْٞف اى٘فٞبد حغت اىغْغٞخ، 
مَب (، %32اىغنبُ ) ٍِىْغجخ اىَ٘اغِْٞ  عضئٜ ، اىزٛ ٕ٘ اّؼنبط(%42) ٘فٞبدىي عَبىٜاإل

ىحبالد  رغغٞال  أث٘ظجٜ أمضش اىَْبغق  ٗرؼذ  ثؼذ اىزقبػذ.  ثيذاٌّٖإىٚ  غٞش اىَ٘اغِْٞٝؼنظ ػ٘دح 
أٍب ػذد حبالد اى٘فبح ٗاإلّبس،  ىيَ٘اغْبد 297اىَ٘اغِْٞ، ٗ حبىخ ٗفبح ىيزم٘س 393حٞش ثيغذ  ،اى٘فبح

د اى٘فٞبد ٍؼذ الأقو  أٍب. اىَ٘اغْبد ىغٞشحبىخ  397ٗ حبىخ 992ثِٞ اىزم٘س غٞش اىَ٘اغِْٞ فقذ ثيغذ 
حبىخ ىيَ٘اغْبد، فَٞب ثيغذ  22ىزم٘س ٗاىيَ٘اغِْٞ  42يغذ ثحٞش  ،فٜ اىَْطقخ اىغشثٞخ فحذصذ
 ٗاإلّبس ػيٚ اىز٘اىٜ.ىيزم٘س  9ٗ 288غٞش اىَ٘اغِْٞ  ٍؼذالد

 

  3122 - الىفٍبث حسب الجىسٍت والىىع والمىطقت، إمبرة أبىظبً; 2الشال 

 

 

 أث٘ظجٜ -، ٕٞئخ اىصحخ أث٘ظجٜ –; ٍشمض اإلحصبء المصذر
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 الىفٍبث الخبم مؼّذل
 حبىخ 3.9 اى٘فٞبد اىخبً ٍؼذ ه ثيغ 3113اٜ ػبً ف. ثينو ػبً ىَ٘اغِْٞاد ٗفٞبد ٍؼذ الاّخاعذ 
ػيٚ اىز٘اىٜ.  3121ٗ 3117 ٜفٜ ػبٍ 3.3ٗ 3.4إىٚ  دَؼذ الاىاّخاعذ ٗشخص.  2111ٗفبح ىنو 

فٜ اىازشح  %36 ٕٗ٘ اّخابض ثْغجخ، 3122فٜ ػبً حبىخ  3.2إىٚ  اى٘فٞبد اىخبً ٍؼذ هاّخاط ٗ
 .3122ػبً ٗ 3113 ثِٞ

 

-2:88، إمبرة أبىظبً مه السابن( 1000)لال  الىفٍبث الخبم للمىاطىٍه مؼّذل; 3الشال 
3122 

 
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

 

ػبً  ٍِ اىغنبُ فٜ 2111حبىخ ىنو  :.2ىغٞش اىَ٘اغِْٞ ٍِ اى٘فٞبد اىخبً  ٍؼذ هاّخاط  ٗقذ
فٜ اىازشح  %48 ٍقذاسٓ ، ثبّخابض3122 ٍِ اىغنبُ خاله ػبً 2111حبىخ ىنو  2.3إىٚ  3113
 اىَ٘اغِْٞ فٜ إٍبسح أث٘ظجٜ.ىَ٘اغِْٞ ٗغٞش صحخ ا رحغِإىٚ  ٍب ٝيٞش، 3122ٗ 3113 ثِٞ

فٜ  َؼذ ه، ٗثيغ اىإلٍبسحا عَبىٜحبىخ إل 1.4 ٍب ٝؼبده 3122اى٘فٞبد اىخبً خاله ػبً  ٍؼذ هٗقذ ثيغ 
حبىخ، ٗٝا٘ق ٕزا  2.6إىٚ  اإلّبس ٍؼذ هٗ حبىخ 2.8إىٚ  اىزم٘س ٍؼذ هحٞش ٗصو ، 2.7 ٍْطقخ اىؼِٞ

حبىخ  2.3حبىخ ىيزم٘س، ٗ 2.4ٗ، عَبىٜحبىخ ىإل 2.4 ّظٞشٓ فٜ ٍْطقخ أث٘ظجٜ اىزٛ ثيغ َؼذ هاى
 إلّبس.ى

، 3.2 ثيغاى٘فٞبد اىخبً ثِٞ اىَ٘اغِْٞ  ٍؼذ هِ أُ رجٞ  اىجٞبّبد حغت اىغْغٞخ ٗاىْ٘ع، ٍقبسّخ  ذػْ
ىغٞش اى٘فٞبد اىخبً  ٍؼذ هٗقذ ثيغ . حبىخ 3.1 فٜ ٍْطقزٜ أث٘ظجٜ ٗاىؼِٞ َؼذ هثحٞش ثيغ اى
 فٜ ٍْطقخ اىؼِٞ. 2.6فٜ ٍْطقخ أث٘ظجٜ ٗ  2.2إىٚ  َؼذ هثحٞش ٗصو اى، 2.3اىَ٘اغِْٞ 
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مه السابن( حسب الجىسٍت والىىع والمىطقت،  2111الىفٍبث الخبم )لال  مؼّذل; 4الشال 
  3122 -إمبرة أبىظبً 
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 الىىعحسب  الؼمري ث الىفٍبثمؼّذال
إر ر٘فش ٍؼيٍ٘بد أمضش دقخ ٍب ٝغَح  ،خ خبصخاىؼَش ٗاىْ٘ع ثإَٔٞ  د اى٘فٞبد حغت ٍؼذ الرحظٚ 

عبءد ، 3122مو فئخ ػَشٝخ. فٜ ػبً  فٜثئعشاء رحيٞو ٍْاصو ىَغز٘ٙ اى٘فٞبد ىيزم٘س ٗاإلّبس 
فٜ  ّظٞشارٖب ثِٞ اىَ٘اغْبد أػيٚ ٍِ اىزم٘سد اى٘فٞبد حغت اىؼَش ٗاىغْظ ىيَ٘اغِْٞ ٍؼذ ال

 ٗعبءد فأمضش.ب  ػبٍ 91ٗ 75-71ٗ ب  ػبٍ 25-21بء اىائبد اىؼَشٝخ ثبعزضْ عَٞؼٖب اىائبد اىؼَشٝخ
ٍِ  2111 ىنو 8.8ػبً ٗاحذ  أػَبسٌٕ ػِ اىزِٝ رقو  اىَ٘اغِْٞ  اىزم٘س ألغابهىد اى٘فٞبد ٍؼذ ال

ٗى٘حع . اىغنبُ ٍِ 2111ىنو  7.8ٗ اىزٜ ثيغذ اإلّبس أػيٚ ٍِ ّظٞشارٖب ثِٞ األغابه  اىغنبُ
حٞش ثيغذ ، ػ٘اًأ 5إىٚ  2د مال اىغْغِٞ فٜ اىائخ اىؼَشٝخ ٍِ ٍؼذ الاّخابض مجٞش فٜ  ٗع٘د

ىنال  د رذسٝغٞب  َؼذ الٗقذ اّخاعذ اىىإلّبس.  1.7ٍِٗ اىغنبُ،  2111ىنو  1.8 ّغجخ اىزم٘س
د اى٘فبح ىيزم٘س ٗاإلّبس ٍؼذ الثِٞ  مجٞشا   اخزالفب   ٗى٘حع . اىؼَشٝخ ٍِ ٕزٓ اىائخ ثذءا  اىغْغِٞ 
ٍب ثِٞ ىيَ٘اغِْٞ اىزم٘س د اى٘فٞبد ٍؼذ الرشاٗحذ ثحٞش ، ب  ػبٍ 45-26 اىائخ اىؼَشٝخفٜ اىَ٘اغِْٞ 

. ٗفٜ اىائبد  1.4ٗ 1.3ثِٞ  ِشاٗحذ ّغجزٖراىالئٜ ٕٜٗ ّغجخ أػيٚ ٍِ اإلّبس  ،1.9ٗ 1.7
 ٍِ اىزم٘س ٗاإلّبس. ٍٗغزَش ىنواى٘فٞبد اىخبً ثينو رذسٝغٜ  ٍؼذ هاىالحقخ اسراغ 

 

مه السابن( حسب الفئبث الؼمرٌت  1000)لال  للمىاطىٍه الىفٍبث الؼمرٌتث مؼّذال; 5الشال 
 3122 - سىت( والىىع، إمبرة أبىظبً 1-75)

 
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

 ،اى٘فٞبد حغت اىْ٘ع ىيَ٘اغِْٞ ثينو ٍزغبسع ٍؼذ هاسراغ  65-61ٍِ اىائخ اىؼَشٝخ  ٗاػزجبسا  
إىٚ  ، ثَْٞب ٗصو2.:2 َؼذ هثيغ اى :7-76ٗفٜ اىائخ  75-71ىيائخ  :.9إىٚ  4.1حٞش اصداد ٍِ 

 .:8-86فٜ اىائخ اىؼَشٝخ  71.1
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11 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 الؼمرٌت الفئبث حسب( السابن مه 1000 لال) للمىاطىٍه الؼمرٌت الىفٍبث ثمؼّذال; 6الشال 
 3122 - أبىظبً إمبرة والىىع،( فأكثر سىت 71)

 
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

65-69

70-74

75-79

80+
ل 

لا
ث 

ٍب
ىف

ال
10

00
 

ن
اب

س
ال

ه 
م

 

 الفئت الؼمرٌت

 ٍ٘اغْبد إّبس ٍ٘اغُْ٘ رم٘س



12 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 طفبل وفٍبث األ
أقو ٍِ ػبً  اىشظ غخبصخ ثِٞ األغابه اى٘فٞبد،  إعَبىّٜغجخ مجٞشح ٍِ  و ٗفٞبد األغابهرين  

ٍِٗ ٌٕ دُٗ عِ اىخبٍغخ.  اىشظ غٝ٘فش ٕزا اىاصو ٍؼيٍ٘بد ػِ ٗفٞبد حذٝضٜ اى٘الدح ٗٗٗاحذ. 
. فٜ اإلٍبسح اىحٞبحْ٘ػٞخ ىب  ٍَٖ ب  ٍقٞبع ٗرؼذ  ٌٝ اىذَٝ٘غشافٜ ىيغنبُ ٘ىزقثب٘فٞبد اىد ٍؼذ ال رشرجػ
 .ٖبَ٘ٝٗرق ىشصذ ثشاٍظ اىغنبُ ٗاىصحخد َؼذ الٕزٓ اىأُ رغزخذً  َٝنِ أٝعب  مَب 

ُ إحٞش  ،اىشظ غ األغابه ٘فٞبداىَزؼيقخ ثحصبءاد اإلاىزٜ ر٘اعٔ  داىَينال ْٗٝجغٜ ٍؼبىغخ
 اىَؼزبدٜ ٍنبُ إقبٍزٌٖ ثؼط اىحبالد ف رغغو؛ قذ ال غٞش ٍنزَو اىشظ غغابه رغغٞو ٗفٞبد األ

ٍنبُ  حغت غنبُثجٞبّبد اىػْذ ٍقبسّخ ثٞبّبد اىزغغٞو  ت خطأ فٜ اىَصذسٍب ٝغج  ، ّٔاغ
ئّزبط ٍؤششاد دقٞقخ. ثينو ال ٝغَح ث غنبُ صغٞش عذا  اىثينو ػبً، فئُ ػذد ٗاإلقبٍخ اىَؼزبد. 

ىنو  خَغخ أػ٘اًحبىخ ٗفبح ىألغابه أقو ٍِ  9.6إىٚ  3122فٜ ػبً ٗفٞبد األغابه  ٍؼذ هاّخاط 
 5.1 )أقو ٍِ عْخ( اىشظ غٗ )أقو ٍِ شٖش( حذٝضٜ اى٘الدحٗفٞبد اىَ٘اىٞذ  ٗثيغذخ. ٗالدح حٞ   2111

َ  اىزحيٞو ٍِ اى ٗعزؼشض األعضاء اىزبىٞخ ٍضٝذا  ػيٚ اىز٘اىٜ.  7.4ٗ  .قَزؼ

 

 3122 - وفٍبث األطفبل، إمبرة أبىظبً مؼّذل; 7الشال 
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13 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 ()أقل مه شهر حذٌثً الىالدةث وفٍبث مؼّذال
ٍِ  2111حبىخ ىنو  5.1ٗ  5.2، 5.1(ٗاحذ )أقو ٍِ شٖش اى٘الدح ٜحذٝضد ٗفٞبد ٍؼذ الرجيغ 

 غٞش اىَ٘اغِْٞ ٗ إعَبىٜ اإلٍبسح ػيٚ اىز٘اىٜ، ٗ قذ ٗصيذٗ ىنو ٍِ اىَ٘اغِْٞ  اىَ٘اىٞذ أحٞبء
ٗػْذ رصْٞف اىجٞبّبد  حبىخ فٜ إعَبىٜ إٍبسح أث٘ظجٜ. 4.6إىٚ  اإلّبسٗ حبىخ 5.5إىٚ  ّغجخ اىزم٘س

 6.3إىٚ  حذٝضٜ اى٘الدح فٜ ٍْطقخ أث٘ظجٜ ٝصو ٗفٞبد اىَ٘اىٞذ ٍؼذ هحغت اىَْطقخ ٝالحع أُ 
فٜ  َؼذ ه. ٗثيغ اىىإلّبس 5.5حبىخ ىيزم٘س، ٗ 7.1إىٚ  ، ثْغجخ رصوَ٘اىٞذٍِ اى 2111حبىخ ىنو 
ىإلّبس. ٗٗصو  2.2ىيزم٘س، ٗ 4.1إىٚ  ٝصو َؼذ هٗث ٍ٘ى٘د حٜ 2111ىنو  حبىخ 3.1ىؼِٞ ٍْطقخ ا
إىٚ  ٗثْغجخ رصوٍ٘ى٘د حٜ  2111 حبىخ ىنو 4.8إىٚ  اىغشثٞخ ٗفٞبد اىَ٘اىٞذ فٜ اىَْطقخ ٍؼذ ه
 ىإلّبس. :.2ىيزم٘س، ٗ 6.5

 

إمبرة حسب الجىسٍت والىىع،  )أقل مه شهر( حذٌثً الىالدةوفٍبث األطفبل  مؼّذل; 8الشال 
 3122 - أبىظبً
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14 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 الرضّغوفٍبث  مؼّذل
ىنو  7.4فٜ إٍبسح أث٘ظجٜ ٍب ٝؼبده  3122)أقو ٍِ ػبً ٗاحذ( خاله ػبً  اىشظ غٗفٞبد  ٍؼذ هثيغ 
ٍ٘ى٘د حٜ ػيٚ  2111ىنو  6.6ٗ 8.1ٗاإلّبس إىٚ  اىزم٘س ٗفٞبد ٍ٘ى٘د حٜ. ٗقذ ٗصيذ 2111

 8.2ٗ 1.:ٍْطقخ أث٘ظجٜ ثيغ  ٍؼذ هد حغت اىَْطقخ، ٝالحع أُ َؼذ الاىز٘اىٜ. ٗػْذ ٍقبسّخ اى
ىيزم٘س ٗاإلّبس  4.3ٗ 4.9إىٚ  َؼذ هٗصو اىفقذ يزم٘س ٗاإلّبس ػيٚ اىز٘اىٜ. أٍب فٜ ٍْطقخ اىؼِٞ ى

 ىيزم٘س ٗاإلّبس ثبىزشرٞت. 4.9ٗ 6.5خ اىغشثٞخ اىَْطق ٍؼذ هػيٚ اىز٘اىٜ، فٜ حِٞ ثيغ 

ثْغجخ ٍ٘ى٘د،  2111ىنو  حبىخ 6.8حذٗس ث٘ظجٜ أػيٚ ٍغز٘ٙ إٍبسح د اىَ٘اغِْٞ ٍؼذ الٗرظٖش 
ىيزم٘س  9.1ٗ 1.:ٍْطقخ أث٘ظجٜ  ٍؼذ هٗقذ ثيغ ىيزم٘س ٗاإلّبس ػيٚ اىز٘اىٜ.  6.6ٗ :.6إىٚ  رصو

ىيزم٘س ٗاإلّبس ػيٚ  :.3ٗ :.2إىٚ  ٍْطقخ اىؼِٞفٜ  َؼذ هفَٞب ٗصو اىٗاإلّبس ػيٚ اىز٘اىٜ، 
 حبىخ. 5.3اإلّبس  ٍؼذ هحبىخ، فَٞب ثيغ  :.22اىزم٘س  ٍؼذ ه. ٗفٜ اىَْطقخ اىغشثٞخ ثيغ اىز٘اىٜ

ػيٚ ٍ٘ى٘د حٜ  2111ىنو ٗفبح  حبىخ 7.8حذٗس إىٚ  ريٞش اىجٞبّبد اىَ٘اغِْٞ غٞشإىٚ  ٗثبىْغجخ
ْطقخ أث٘ظجٜ، فٜ ٍ 2.8ٗ :.5ٗ 8.9إىٚ  اىشظ غد ٗفٞبد ٍؼذ الثحٞش ٗصيذ ، ٍغز٘ٙ إٍبسح أث٘ظجٜ

 ٗاىَْطقخ اىغشثٞخ ػيٚ اىز٘اىٜ.اىؼِٞ،  ٍْطقخٗ

 

 - حسب الجىسٍت والىىع، إمبرة أبىظبً )أقل مه سىت( الرضّغوفٍبث األطفبل  مؼّذل; : الشال
3122  

 

 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
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15 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 وفٍبث األطفبل دون الخمست أػىام مؼّذل
ِ ٍذٙ رحغ  قٞبط ىٍِ إٌٔ اىَؤششاد  ا  ٗفٞبد األغابه دُٗ اىخَغخ أػ٘اً ٗاحذ ٍؼذ ه ٝؼذ  

خاط ٗفٞبد األغابه اىؼَو ػيٚ  ٗٝؼذ  . مبفخ اىشػبٝخ اىصحٞخ ٗاىشػبٝخ االعزَبػٞخ فٜ أّحبء اىؼبىٌ
 غؼٚ إىٞٔ ثيذاُرب  رَْ٘ٝ ا  ٍؤشش 3126ٗ 1::2 أػ٘اً ثِٞخاله اىازشح اىضيضِٞ إىٚ  دُٗ اىخبٍغخ

ٗفٞبد األغابه دُٗ اىخَغخ أػ٘اً فٜ  ٍؼذ ه إعَبىٜ ٗٝجيغبىزؼبُٗ ٍغ األٌٍ اىَزحذح. اىؼبىٌ ث
ٍ٘ى٘د حٜ،  2111 ىنو 4.:إىٚ  اىزم٘س ٍؼذ هثحٞش ٝصو ٍ٘ى٘د حٜ،  2111ىنو  9.6إٍبسح أث٘ظجٜ 

 ٗفٞبد األغابه دُٗ اىخَغخ أػ٘اً ٍؼذ هٗػْذ ػشض ٍ٘ى٘د حٜ.  2111ىنو  8.8 اإلّبس ٍؼذ هٗ
 ٍْطقخ اىؼِٞ. ٗفٜ ىإلّبس 3.:ٗ ،ىيزم٘س 22.9ثيغ  ٍْطقخ أث٘ظجٜ ٍؼذ ه ى٘حع أُحغت اىَْبغق، 

 .ػيٚ اىز٘اىٜ إلّبسٗاىيزم٘س  6.8ٗ 6.3 َؼذ هاى غثي

 

مه المىلىدٌه أحٍبء( حسب  2111وفٍبث األطفبل )دون الخبمست( )لال  مؼّذل; 21الشال 
 3122 - الجىسٍت والىىع، إمبرة أبىظبً

 
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
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16 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 الؼمر المتىقغ والبقبء ػلى قٍذ الحٍبةمتىسط 
ٍز٘عػ  ٗصوٗقذ ٗاىَْطقخ.  ، ٗاىْ٘ع،اىؼَش اىَز٘قغ ػْذ اى٘الدح حغت اىغْغٞخٝخزيف ٍز٘عػ 

 88.2اىزم٘س  ٍؼذ هثحٞش ثيغ  ،88.7إىٚ  3122إلٍبسح أث٘ظجٜ خاله ػبً اىؼَش اىَز٘قغ ػْذ اى٘الدح 
 ٍْطقخ ٍؼذ هأُ  ػْذ ػشض اىجٞبّبد حغت اىَْطقخ، ٝالحعٗ. ػبً 89.3اإلّبس  ٍؼذ هػبً، ٗ

 ػبً. 6.:8ػبً، ٗاىَْطقخ اىغشثٞخ  :.88ٍْطقخ اىؼِٞ  ٍؼذ هػبً، فَٞب ثيغ  88.6إىٚ  أث٘ظجٜ ٗصو

 ،ىيزم٘س ػبً 86.7ػبً، ثْغجخ ثيغذ  87.6إىٚ  يَ٘اغِْٞىاىؼَش اىَز٘قغ ٍز٘عػ  إعَبىٜٗصو 
بٍِٞ أمضش ٍِ اىَ٘اغِْٞ ػاىَ٘اغْبد رؼٞش أّٔ ٍِ اىَز٘قغ أُ إىٚ  ىإلّبس ٍب ٝيٞش ػبً 88.6ٗ

ٍْطقخ ىإلّبس. ٗفٜ  87.8ىيزم٘س، ٗ 88.2فٜ ٍْطقخ أث٘ظجٜ اىؼَش اىَز٘قغ ٍز٘عػ  ٗثيغاىزم٘س. 
أّٔ ٍِ اىَز٘قغ أُ ٝؼٞش إىٚ  ىإلّبس ٍب ٝيٞش 3.:8ػبً ىيزم٘س، ٗ 88.9إىٚ  َؼذ هٗصو اى اىؼِٞ

 أمضش ٍِ عنبُ أث٘ظجٜ. ب  عنبُ اىؼِٞ ػبٍ

متىسط الؼمر المتىقغ للبقبء ػلى قٍذ الحٍبة ػىذ المٍالد حسب الجىسٍت والىىع، ; 22الشال 
 3122 - أبىظبًإمبرة 

 
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

 

 3122خاله ػبً  فٜ إٍبسح أث٘ظجٜ اىخبٍغخ ٗاىغزِٞعِ حزٚ  اىجقبء ػيٚ قٞذ اىحٞبح ٍؼذ هثيغ 
ػيٚ  ػبً 3.:9، 93.9عبء أقو ٍِ ّظٞشٓ ػْذ اإلّبس، اىَ٘اغِْٞ اىزم٘س  ٍؼذ هإال أُ ، 99.7ٍب ٝؼبده 
ثِٞ اىَ٘اغِْٞ ب  ٍزقبسث اىجقبء ػيٚ قٞذ اىحٞبح حزٚ عِ اىخبٍغخ ٗاىغزِٞ ٍؼذ ه ٗعبءاىز٘اىٜ. 

د ٍؼذ العبءد  3122ٗخاله ػبً ػيٚ اىز٘اىٜ.  4.:9ٗ :.96حٞش ثيغذ اىْغت  ،ٗغٞش اىَ٘اغِْٞ
 ثبىزشرٞت. 99.9ٗ 96.4ٗ 1.1:ٗاىؼِٞ ٗاىَْطقخ اىغشثٞخ  ٍْطقخ أث٘ظجٜ

فٜ  عِ اىغزِٞإىٚ  ٘اأُ ٝؼٞيٍِٗ اىَز٘قغ  ػبٍب   26أػَبسٌٕ  رجيغّغجخ األفشاد اىزِٝ ٗصيذ 
، 5.4:ىيَ٘اغِْٞ، ٗثْغجخ أػيٚ ىغٞش اىَ٘اغِْٞ ثيغذ  2.8:إىٚ  ثْغجخ ٗصيذ 4.9: إٍبسح أث٘ظجٜ

أث٘ظجٜ ثيغذ ّغت اىَْبغق  ّٔاغ. ٗخاله اىؼبً 6.2: ٍِ اإلّبس أقو 3.7:اىزم٘س  ٍؼذ همَب عبء 
 ػيٚ اىز٘اىٜ. 4.3:ٗ 3.2:ٗ 5.6:ِٞ ٗاىَْطقخ اىغشثٞخ ٗاىؼ

75.6 

77.5 

77.2 

79.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

 ٍ٘اغُْ٘ رم٘س

 ٍ٘اغُْ٘ إّبس

 غٞش ٍ٘اغُْ٘ رم٘س

 غٞش ٍ٘اغُْ٘ إّبس

 (ببلسىىاث)الؼمر المتىقغ 



17 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 لجذاول اإلحصبئٍتا
 

 29 3122 - أبىظبً إمبرة والمىطقت، والىىع الجىسٍت حسب الىفٍبث; 1 جذول

 أبىظبً إمبرة والىىع، الجىسٍت حسب( السابن مه 1000 لال) الخبم الىفٍبث مؼّذل; 2 جذول

 29 3122و 3121و 3117و 3113 للسىىاث -

 والمىطقت، والىىع الجىسٍت حسب( السابن مه 2111 لال) الخبم الىفٍبث مؼّذل; 4  جذول

 :2 3122 - أبىظبً إمبرة

 إمبرة والىىع، الجىسٍت حسب( السابن مه 2111 لال) الؼمرٌت الىفٍبث مؼذل; 5 جذول

 :2 3122 - أبىظبً

( أحٍبء المىلىدٌه مه 2111 لال( )شهر مه أقل)حذٌثً الىالدة   األطفبل وفٍبث مؼّذل; 5 جذول

 31 3122 - والمىطقت والىىع الجىسٍت حسب

 حسب( أحٍبء المىلىدٌه مه 2111 لال( )سىت مه أقل) الرضّغ األطفبل وفٍبث مؼّذل; 7 جذول

 31 3122 - أبىظبً إمبرة والمىطقت، والىىع الجىسٍت

 حسب( أحٍبء المىلىدٌه مه 2111 لال( )الخبمست دون) األطفبل وفٍبث مؼّذل; 8 جذول

 32 3122 - أبىظبً إمبرة والمىطقت، والىىع الجىسٍت

 والىىع، والمىطقت الجىسٍت حسب المٍالد ػىذ( ببلسىىاث) الحٍبة قٍذ ػلى البقبء تىقغ; 9 جذول

 32 3122 - أبىظبً إمبرة

 والمىطقت الجىسٍت حسب سىت 76 ػمر إلى الحٍبة قٍذ ػلى البقبء تىقغ وسبت; : جذول

 33 3122 - أبىظبً إمبرة والىىع،

 سىت 26 ػمر فً للسابن سىت 71 ػمر إلى الحٍبة قٍذ ػلى البقبء تىقغ وسبت; 21 جذول

 33 3122 - أبىظبً إمبرة والمىطقت، والىىع الجىسٍت حسب

3122 مىتصف - أبىظبً إمبرة والىىع، والجىسٍت المىطقت حسب السابن تقذٌراث; 22 جذول

 33 

  

  



18 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 * 3122 - ; الىفٍبث حسب الجىسٍت والىىع والمىطقت، إمبرة أبىظب1ًجذول 

 المىطقت الغربٍت الؼٍه أبىظبً المجمىع الجىسٍت / الىىع

  227  952  1,635  2,814 المجمىع الؼبم
  208  646  1,163  2,017 رم٘س

  19  306  472  797 إّبس

  42  351  468  861 مىاطىىن

  31  205  282  518 رم٘س

  11  146  186  343 إّبس

  185  601  1,167  1,953 غٍر مىاطىٍه

  177  441  881  1,499 رم٘س

  8  160  286  454 إّبس

 .أث٘ظجٜ –; ٕٞئخ اىصحخ المصذر
    

 .ْخ اىْ٘ع أٗ اىغْغٞخغٞش ٍجٞ   دحبال 21*ثبعزضْبء 
    

 .ٍٗغغيِٞ ٍِ قجو ٕٞئخ اىصحخ اىذٗىخخبسط  حبىخ ٗفبٓ ٍِ اىَ٘اغِْٞ 89ْٕبك 
    

 مه السابن( حسب الجىسٍت والىىع، إمبرة أبىظبً 1000الىفٍبث الخبم )لال  مؼّذل; 2جذول 
 * 3122و 3121و 3117و 3113للسىىاث  -

 2011 2010 2006 2002 الجىسٍت / الىىع

 1.4 1.5 1.6 2.2 المجمىع الؼبم
 1.4 1.5 1.7 2.4 رم٘س
 1.3 1.4 1.4 1.8 إّبس
 2.1 2.2 2.3 2.8 مىاطىىن
 2.5 2.6 2.8 3.4 رم٘س
 1.7 1.8 1.7 2.2 إّبس

 1.2 1.2 1.4 1.9 غٍر مىاطىٍه
 1.2 1.3 1.5 2.1 رم٘س
 1.1 1.1 1.2 1.5 إّبس

 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
  .3121ػبً حبىخ فٜ  37ٗ، 3122 فٜ ػبً ْخ اىْ٘ع أٗ اىغْغٞخغٞش ٍجٞ   دحبال 5*ثبعزضْبء     

    

  



19 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

مه السابن( حسب الجىسٍت والىىع والمىطقت،  2111الىفٍبث الخبم )لال  مؼّذل; 4  جذول
 * 3122 -إمبرة أبىظبً 

 المىطقت الغربٍت الؼٍه أبىظبً المجمىع الجىسٍت / الىىع

  1.0  1.6  1.3  1.4 المجمىع الؼبم
  1.0  1.7  1.3  1.4 رم٘س

  0.7  1.5  1.2  1.3 إّبس

  1.7  2.0  2.0  2.1 مىاطىىن

  2.2  2.3  2.3  2.5 رم٘س

  1.1  1.7  1.6  1.7 إّبس

  0.9  1.5  1.1  1.2 غٍر مىاطىٍه

  1.0  1.5  1.1  1.2 رم٘س

  0.5  1.4  1.0  1.1 إّبس

 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
    

 .ٍٗغغيِٞ ٍِ قجو ٕٞئخ اىصحخ اىذٗىخخبسط  ٍِ اىَ٘اغِْٞ ححبىخ ٗفب 89ْٕبك * 

 

 -الجىسٍت والىىع، إمبرة أبىظبً  مه السابن( حسب 2111)لال ; مؼذل الىفٍبث الؼمرٌت 5جذول 
3122 * 

 الفئت الؼمرٌت
 الجىسٍت والىىع

 االجمبلً غٍر مىاطىٍه مىاطىىن
 المجمىع إوبث ركىر المجمىع إوبث ركىر المجمىع إوبث ركىر

 1.2 1.1 1.2 2.1 1.7 2.5 1.4 1.3 1.4 المجمىع
 7.6 6.6 8.4 6.8 7.0 6.7 7.3 6.7 7.7 أقو ٍِ عْخ

1-4 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 
5-9 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

10-14 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 
15-19 0.7 0.2 0.4 1.1 0.1 0.6 0.3 0.2 0.3 
20-24 0.8 0.3 0.6 1.6 0.3 1.0 0.7 0.2 0.6 
25-29 0.6 0.2 0.5 0.7 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 
30-34 0.6 0.3 0.5 0.6 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 
35-39 0.8 0.6 0.8 1.2 0.8 1.0 0.8 0.6 0.7 
40-44 1.2 0.8 1.1 2.2 1.1 1.7 1.2 0.7 1.1 
45-49 1.8 1.3 1.7 3.0 1.3 2.2 1.7 1.3 1.6 
50-54 3.3 1.9 3.0 4.8 1.8 3.3 3.1 2.0 2.9 
55-59 5.6 4.3 5.3 7.6 5.5 6.5 5.4 3.7 5.1 
60-64 8.6 9.3 8.9 12.2 9.2 10.8 7.6 9.3 8.1 
65-69 19.3 18.7 19.1 22.6 17.7 20.5 17.3 19.7 18.1 
70-74 35.4 31.7 33.8 34.4 28.6 31.8 36.8 36.0 36.5 
75-79 60.5 59.4 60.0 59.1 65.5 61.9 62.8 52.0 57.3 

80+ 95.1 98.0 97.0 90.9 99.2 95.3 106.5 95.2 99.0 
 أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

 اىْ٘ع ٗأحبالد غٞش ٍجْٞخ ٍِ حٞش اىائخ اىؼَشٝخ  21*ثبعزضْبء 

 



20 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

مه المىلىدٌه أحٍبء(  2111)أقل مه شهر( )لال  حذٌثً الىالدةوفٍبث األطفبل  مؼّذل; 5جذول 
 * 3122 - حسب الجىسٍت والىىع والمىطقت

 المىطقت الغربٍت  الؼٍه أبىظبً المجمىع  الجىسٍت / الىىع

 3.7 2.0 5.2 4.0 المجمىع الؼبم
 5.4 3.0 6.0 4.9 رم٘س
 1.9 1.1 4.4 3.1 إّبس
 8.2 1.3 5.9 4.0 مىاطىىن
 11.9 1.3 6.5 4.4 رم٘س
 4.2 1.3 5.3 3.5 إّبس

 0.0 2.9 4.8 4.1 غٍر مىاطىٍه
 0.0 5.0 5.7 5.3 رم٘س
 0.0 0.8 3.9 2.8 إّبس

 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
    

 .ٗاىْ٘عْخ ٍِ حٞش اىائخ اىؼَشٝخ غٞش ٍجٞ   خحبى *ثبعزضْبء
   

  ٌ  .، ٕٞئخ اىصحخ أث٘ظج3122ٜعَغ ثٞبّبد اى٘فٞبد  خرغٞٞش ٍْٖغٞ ر
    

مه المىلىدٌه أحٍبء( حسب  2111)أقل مه سىت( )لال  الرضّغوفٍبث األطفبل  مؼّذل; 7جذول 
 * 3122 - الجىسٍت والىىع والمىطقت، إمبرة أبىظبً

 المىطقت الغربٍت  الؼٍه أبىظبً المجمىع  الجىسٍت / الىىع

 4.6 3.5 8.1 6.3 المجمىع الؼبم
 5.4 3.8 9.0 7.0 رم٘س
 3.8 3.2 7.1 5.5 إّبس
 8.2 2.4 8.5 5.7 مىاطىىن
 11.9 1.9 9.0 5.9 رم٘س
 4.2 2.9 8.0 5.5 إّبس

 1.7 4.9 7.8 6.7 غٍر مىاطىٍه
 0.0 6.2 9.1 7.9 رم٘س
 3.4 3.6 6.5 5.5 إّبس

 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
    

 .ْخ ٍِ حٞش اىائخ اىؼَشٝخ ٗاىْ٘عغٞش ٍجٞ   خحبى *ثبعزضْبء
   

  ٌ  .، ٕٞئخ اىصحخ أث٘ظج3122ٜعَغ ثٞبّبد اى٘فٞبد  خرغٞٞش ٍْٖغٞ ر
    

  



21 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

مه المىلىدٌه أحٍبء( حسب  2111وفٍبث األطفبل )دون الخبمست( )لال  مؼّذل; 8جذول 
 *3122 - الجىسٍت والىىع والمىطقت، إمبرة أبىظبً

 المىطقت الغربٍت  الؼٍه أبىظبً المجمىع  الجىسٍت / الىىع

 7.3 5.4 10.5 8.5 المجمىع الؼبم
 10.8 5.2 11.8 9.3 رم٘س
 3.8 5.7 9.2 7.7 إّبس
 14.3 4.0 11.4 8.1 مىاطىىن
 23.8 2.9 12.4 8.5 رم٘س
 4.2 5.2 10.4 7.8 إّبس

 1.7 7.2 9.9 8.9 غٍر مىاطىٍه
 0.0 8.1 11.4 10.0 رم٘س
 3.4 6.3 8.4 7.6 إّبس

 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
 .ْخ ٍِ حٞش اىائخ اىؼَشٝخ ٗاىْ٘عغٞش ٍجٞ   خحبى *ثبعزضْبء    

     ٌ  .، ٕٞئخ اىصحخ أث٘ظج3122ٜعَغ ثٞبّبد اى٘فٞبد  خرغٞٞش ٍْٖغٞ ر

    

قٍذ الحٍبة )ببلسىىاث( ػىذ المٍالد حسب الجىسٍت والمىطقت والىىع،  ى; تىقغ البقبء ػل9جذول 
 3122 - إمبرة أبىظبً

 إوبث ركىر المجمىع  الجىسٍت / المىطقت

 78.2 77.1 77.6 المجمىع
 77.5 75.6 76.5 ٍ٘اغُْ٘

 79.2 77.2 78.2 غٞش ٍ٘اغِْٞ
  

 77.8 77.1 77.5 أث٘ظجٜ   
 79.2 77.2 78.2 اىؼِٞ

 - - 79.5 اىغشثٞخ اىَْطقخ
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

    

  



22 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

سىت حسب الجىسٍت والمىطقت  76ػمر إلى  ; وسبت تىقغ البقبء ػلى قٍذ الحٍبة:جذول 
 3122 - والىىع، إمبرة أبىظبً

 إوبث ركىر المجمىع  الجىسٍت / المىطقت

 89.8 87.6 88.6 المجمىع
 89.2 82.8 85.9 ٍ٘اغُْ٘

 90.0 88.5 89.3 ٍ٘اغِْٞغٞش 
  

 91.6 88.4 90.0 أث٘ظجٜ   
 86.0 83.9 84.9 اىؼِٞ

 - - 88.8 اىَْطقخ اىغشثٞخ
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

    

سىت  26سىت للسابن فً ػمر  71ػمر إلى  ; وسبت تىقغ البقبء ػلى قٍذ الحٍبة21جذول 
 3122 - حسب الجىسٍت والىىع والمىطقت، إمبرة أبىظبً

 إوبث ركىر المجمىع  الجىسٍت / المىطقت

 95.1 92.6 93.8 المجمىع
 94.4 89.2 91.7 ٍ٘اغُْ٘

 95.4 93.1 94.3 غٞش ٍ٘اغِْٞ
  

 96.0 93.2 94.5 أث٘ظجٜ   
 93.5 88.5 90.9 اىؼِٞ

 - - 93.2 اىَْطقخ اىغشثٞخ
 .أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر

    

 *3122مىتصف  -السابن حسب المىطقت والجىسٍت والىىع، إمبرة أبىظبً تقذٌراث ; 22جذول 

 المىطقت الغربٍت الؼٍه أبىظبً المجمىع الجىسٍت / الىىع

  225,700  584,800  1,310,300  2,120,700 المجمىع الؼبم
  200,300  382,500  917,100  1,499,800 رم٘س

  25,400  202,300  393,200  620,900 إّبس

  24,600  178,500  236,000  439,100 مىاطىىن
  14,300  90,400  121,700  226,500 رم٘س

  10,300  88,100  114,200  212,600 إّبس

  201,100  406,300  1,074,300  1,681,600 غٍر مىاطىٍه
  185,900  292,100  795,300  1,273,400 رم٘س

  15,100  114,200  279,000  408,300 إّبس

 أث٘ظجٜ -; ٍشمض اإلحصبء المصذر
 اىَغَ٘ع  األػذاد ىيحص٘ه ػيٚ  فشد، ٗىزىل ال ٝغ٘ص رغَٞغ 211عَٞغ األػذاد ٍقشثخ إىٚ أقشة *   

  



23 2011 الـــوفـيــــات  إحــــصـــاءات 

 المالحظبث التىضٍحٍت
 القبمىس

 ثَب ٝيَو اىزبىٜ; قخ ثبى٘فٞبداىَزؼي  ٝحز٘ٛ ٕزا اىزقشٝش ػيٚ ثؼط اىَصطيحبد 

 المىث

ىيخص ٍب خاله أٛ ٗقذ ثؼذ اى٘الدح ثَب فٜ  عَٞؼٖب َظبٕش اىحٞبحىاىَ٘د "حبىخ ر٘قف دائٌ  ٝؼذ  
خ ر٘قف اىزْاظ، ٗر٘قف االعزغبثخ". ٗٝشرجػ ٕزا اىزؼشٝف ثبى٘الدح اىحٞ  ٗرىل اىزٕبُ، ٗر٘قف اىقيت، 
ئٜ ىاقذاُ اىغِْٞ ٍضو اإلعٖبض اىزيقب عَٞؼٖب اىحبالد األخشٙٗ ٗٝغزضْٜ فئخ اىَ٘ى٘د اىَٞذ

 ٗاإلعٖبض اىَغزحش.

 

 الؼمر المتىقغ ػىذ الىالدةمتىسط 

اىؼَش اىَز٘قغ ػْذ اى٘الدح ػيٚ أّٔ ػذد اىغْ٘اد اىَز٘قؼخ ىيَ٘اىٞذ اىغذد إرا ثقٞذ ُٝؼشف ٍز٘عػ 
 ْخ.أَّبغ اى٘فٞبد اىغبئذح عبػخ اى٘الدح ػيٚ حبىٖب غ٘اه ػَشٌٕ فٜ فزشح صٍْٞخ ٍؼٞ  

 

 مؼّذل الىفٍبث الخبم

ٍِ  2111د اى٘فبح اىزٜ رحذس خاله فزشح ٍِ اىضٍِ )ػبدح عْخ رقَ٘ٝٞخ ٗاحذح( ىنو ػذد حبال
 اىغنبُ فٜ ٍْزصف ريل اىازشح.

ػذد اى٘فٞبد خاله عْخ     
ػذد اىغنبُ فٜ ٍْزصف اىغْخ

 

  الؼمريالىفٍبث  مؼّذل

اىزٜ رحذس خاله فزشح ٍِ اىضٍِ )ػبدح عْخ رقَ٘ٝٞخ ٗاحذح(  ،ػذد حبالد اى٘فبح فٜ فئخ ػَشٝخ
 فٜ ٍْزصف ريل اىازشح.  ٖبّاغٍِ اىغنبُ فٜ اىائخ اىؼَشٝخ  2111ىنو 

ػذد  اى٘فٞبد فٜ فئخ ػَشٝخ خاله عْخ     
ػذد اىغنبُ فٜ ٍْزصف اىغْخ فٜ ّاظ  اىائخ اىؼَشٝخ

 

 مؼّذل وفٍبث األطفبل حذٌثً الىالدة )أقل مه شهر(

 ٍ٘ى٘د حٜ خاله ػبً. 2111أٗ أقو ىنو  ب  ٍٝ٘ 39اىزِٝ رجيغ أػَبسٌٕ  اىشظ غػذد ٗفٞبد 

ػذد ٗفٞبد اىشظغ األغابه اىزِٝ رجيغ أػَبسٌٕ    ٍٝ٘ب أٗ أقو     
 ػذد اىَ٘اىٞذ األحٞبء خاله  اىغْخ
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 مىلىد حً( 2111مؼّذل وفٍبث األطفبل دون الخمست أػىام )لال 

 .ّٔاغ ٍ٘ى٘د خاله اىؼبً 2111ِ ىنو اىخَغخ أػ٘اً خاله ػبً ٍؼٞ  ػذد ٗفٞبد األغابه دُٗ 

ػذد ٗفٞبد األغابه اىزِٝ رجيغ  أػَبسٌٕ أقو ٍِ    عْ٘اد        
 ػذد اىَ٘اىٞذ األحٞبء خاله  اىغْخ

 

 الرضّغوفٍبث  مؼّذل
 .اىحٞبحِ قجو إرَبً اىغْخ األٗىٚ ٍِ ٍ٘ى٘د حٜ خاله ػبً ٍؼٞ   2111ػذد حبالد اى٘فبح ىنو 

ػذد ٗفٞبد األغابه اىزِٝ رجيغ  أػَبسٌٕ أقو ٍِ  عْخ        
 ػذد اىَ٘اىٞذ األحٞبء خاله  اىغْخ

 

 ;مصبدر البٍبوبث

ظجٜ أث٘ -ٍشمض اإلحصبء إىٚ  ٗرَُش ساىجٞبّبد  ُرؼبىظأث٘ظجٜ.  - ػيٚ اىجٞبّبد ٍِ ٕٞئخ اىصحخ ُحصو
 .ىَضٝذ ٍِ اىزحيٞو

 

 ;مالحظبث فىٍت

ىٚ رقذٝشاد أٗىٞخ ىيغنبُ فٜ إاىقبػذح اىغنبّٞخ; رغزْذ اىقبػذح اىغنبّٞخ فٜ إٍبسح أث٘ظجٜ 
 ٍْزصف اىؼبً.

يَز٘فٚ، اىَؼزبد ى قبٍخاإل ٍنبٍُِ  فٜ ٍنبُ اىزغغٞو، ثذال  اىحذٗس ٗاىزغغٞو; رغغٞو اى٘فٞبد 
ٍغزياٞبد  ٖبٞف ر٘عذاىزٜ  َ٘اقغاىاى٘فٞبد رحذس فٜ أٍبمِ خبسط اىَْطقخ )ٍضو ٍب ٝغؼو ٕزٓ 

 ٖب اىيخص اىَؼْٜ.فٞو فٜ ٍْبغق غٞش اىزٜ ٝؼٞش ٗرغغ  ( مجٞشح

 ٍٙب أد   ،إخطبس عذٝذرطجٞق ّظبً غشٝقخ عَغ اىجٞبّبد ػِ غشٝق أث٘ظجٜ  –ْذ ٕٞئخ اىصحخ حغ  
ٕزا اىْظبً فٜ ٍْزصف  خزجشاثجبقٜ األػ٘اً اىغبثقخ. ٗقذ  3122ش مجٞش ػْذ ٍقبسّخ ػبً رغٞ  إىٚ 
 .3121ػبً 
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 مالحظبث حىل الجذاول

 ثخ.األسقبً اىَقش   إىٚ ٖبعَٞؼرغزْذ اىزغٞٞشاد )اىَغز٘ٝبد ٗاىْغجخ اىَئ٘ٝخ( فٜ اىغذاٗه 

 خ فٜ ثؼط اىغذاٗه ثغجت اىزقشٝت.قذ ال رزغبٗٙ اىْزبئظ اىنيٞ  

 .3123أث٘ظجٜ فٜ ّٝ٘ٞ٘  –بغخ ٕٞئخ اىصحخ عث٘ 3122صذ ثٞبّبد ػبً ُحذ  

 المقبل صذارواإلمزٌذ مه المؼلىمبث لل

صٝبسح ساثػ ىَضٝذ ٍِ اىَؼيٍ٘بد ح٘ه اإلحصبءاد اىصحٞخ ٗاإلحصبءاد اىشعَٞخ األخشٙ، ٝشعٚ 
 http://www.scad.ae ىنزشّٜٗ;ٍشمض اإلحصبء اإلاإلحصبءاد ػيٚ ٍ٘قغ 

 .3124ّ٘فَجش فٜ  اىَقجوصذاس ٍِ اىَز٘قغ ظٖ٘س اإل
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