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 :مقدمــة
 التي المهمة العوامل من جودتها مدى وتحديد والنوعيّ  العمريّ  التركيب بيانات تقييم عملية دّ عت  

 قديراتالتّ  إجراء خالل من ؛ وذلكةالمستقبليّ  ةالسكانيّ  والسياسات الخطط رسم في دولةٍ  أيّ  تساعد
 اإلمارات دولة . ومن بين الّدول المهتّمة بهذه العملّية،سليمٍ  أساسٍ  على ةالسكانيّ  واإلسقاطات

 والنوع العمر بيانات أصبحت ة؛يموغرافيّ الدّ  اإلحصاءاتب الدول اهتمام تزايد ومع. المتحدة العربية
 الخدمات كافة توفير بغية خطيطتّ للقيام بالو  ،ةالسكانيّ  التركيبة لوصف ةاألساسيّ  راتالمتغيّ  من

  .(2)ةاألساسيّ 
 التي- انالسكّ  إحصاءاتتعّرض  من ةالديموغرافيّ  اإلحصاءات تقييم ضرورة إلى الحاجة وتأتي
 من لكثير -األخرى الوسائلمن  أو الحيوي التسجيلمن  أو عداداتالتّ  من عليها الحصول يجري

 محلّ  المنطقة في التسجيل ةدقّ  تواجه التي قاتالمعوّ ب األخطاءكثيًرا ما ترتبط تلك و  .األخطاء
تقييم  فوقّ يتو . المطبَّقة رقالطّ  كفاءة، وكذلك بالبيانات جمع في ةم  المستخد   األساليببو  االهتمام،

 هذه ماستخدا مجاالت على ،ةوعيّ والنّ  ةالعمريّ  انالسكّ  بيانات لها ضتتعرّ  التي األخطاء حجم
 القرارات خاذاتّ هي الحال عند  كما ،اجد   دقيقة بياناتٍ  بتتطلّ  التي تلكمنها  اخصوصً  ؛البيانات
لىو . الحكومات سياسات عليها تتوقف خططٍ  رسم أو ما مشكلةٍ  بشأن  كانت ،اجد   قريبٍ  وقتٍ  ا 

 اآلن أصبحت في حين أّنها، ةرافيّ غالديمو  اإلحصاءات ةدقّ  تقييمل اضعيفً  ااهتمامً  تولي الحكومات
 ةاألساسيّ  اإلحصاءات دقة لفحص مالئمة برامج وجود عن غنى ال هأنّ  ،أوسع بصورةٍ  تدرك

 تقديرات إجراء عند اخصوصً  ،والتخطيط التنبؤ في تهاقيّ و موث على ؛ بغية االعتمادللسكان
 . (1)السكان

                                       
 .1020، تقييم جودة بيانات العمرسلطنة عمان، اللجنة الوطنية للسكان، وزارة االقتصاد الوطني،   2

2 United Nation. “Methods of Appraisal of Quality of Basic Data for Population Estimates”, 
MANUAL II, Population Studies, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Branch, New York, No.23,  1995. 
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 إمارةفي  والنوعيّ  العمريّ  التركيب عن ودقيقة شاملة بياناتٍ  رتوفّ  كان ،المنطلق هذا ومن
 عمليات في تسهم ةً ملحّ  ضرورةً  ة السّكان؛إقام أماكن جميع في ،اإلمارات بدولة أبوظبي

 الحياة مقومات وكافة والخدمات السلع من ومتطلباتهم انالسكّ  احتياجات وتقدير ،خطيطالتّ 
 فالتوزيع. صحيحةٍ  بصورةٍ  الدولة لموارد األمثل االستغالل قيحق  والكمالّية أيًضا،  األساسية
في  الدولةداخل  ةوالتنمويّ  ةالسكانيّ  البرامج طيلدى مخط   تهأهميّ  له للسكان والنوعيّ  العمريّ 

. ةاالجتماعيّ  أو واجيةالزّ  أوة ة أو الصحيّ عليميّ التّ منها  ءسوا ،وخصائصهم السكان راتدراسة تغي  
وحساب  ،الخصوبة عند المرأة في سنوات اإلنجابدراسة تغيرات كما لهذا التوزيع أهّميته في 

دراسة حجم قوة العمل واإلنتاج في و  ؛ةانيّ السكّ  راتوبعض المؤش   ،والوفياتمعدالت الخصوبة 
ضافةً و داخل المجتمع.  عند رسم  ةً أساسيّ  ركيزةً إلى ذلك، ي عد  التوزيع العمرّي والّنوعّي للسكان  ا 

ضوء  في بهدف االستفادة الكاملة من الموارد المتاحة ،ةواالجتماعيّ  ةخطط التنمية االقتصاديّ 
 . (3)المتوفرة ةالبشريّ  اإلمكانيات

 بدولة أبوظبي إمارة لسكان والنوعيّ  العمريّ  التركيب بيانات تحليلإلى  الدراسة تسعى لذا
كما تحاول هذه . 1002 لعام انالسكّ  تعدادنتائج  لىإ ااستنادً  ها،وتقييم المتحدة العربية اإلمارات
 الخطط وضع عند مستقباًل  بها االسترشادومدى إمكانية  ؛ةالحاليّ  البيانات جودة تقييمالّدراسة 

 الحيوي والتسجيل الحصر عمليات في القصور نواحي معالجة تستهدف التي ستراتيجياتواإل
 إمارة لسكان العام التعداد دّ عوي  . القادمة السكانية التعدادات إجراء عند أبوظبي إمارة لسكان
 والتحليل البيانات لجمع الباحث عليها اعتمد التي المصادر أهمّ  من ،1002 عام أبوظبي
نتائجها  المنشورة التعدادات خر، لكونه آوالنوعيّ  العمريّ  التركيب بيانات جودة وتقييم رافيّ غالديمو 
 . الدراسة إجراء فترة خالل

 على االعتماد أبوظبي إمارة داخل المجاالت جميع فيومطالبهم  السكان احتياجات تلبيةتتطلب 
 ياساتالسّ  وضع يكون حتى . وذلكوالنوع العمر حسبب انالسكّ  أعداد يخّص  ما في دقيقة بياناتٍ 

 . اوواقعي   اصحيحً  المستقبل في زمةالاّل  القرارات خاذواتّ  والتخطيط
 تسجيلدقة  على أبوظبي إمارة في انللسكّ  العام عدادالتّ  بيانات جمع ةعمليّ وتتوقف دقة 

 وتقاليد عاداتٍ تأثرها ب إلى ضافةإ بالبيانات، دليالم   البشريّ  العنصر وعيعلى مدى و  ،ادينالعدّ 
. اإلناث تخّص  بياناتٍ  أيّ  عن اإلفصاح ترفض التي أبوظبي إمارةفي  النائية المناطق بعض

                                       
 (.2997)الكويت: جامعة الكويت،  1، ططرق التحليل الديموجرافيالشلقاني، مصطفى.   3
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نتيجة عدة عوامل  البيانات الخاصة بالعمر والنوع العديد من األخطاء في بعض األحيان وتشوب
 في ريؤث  هو ما و   ؛المناطق تلك في التعليمي المستوى وانخفاض ،ةاألميّ مثل  اجتماعّية وثقافّية

 قديراتالتّ  تصبح نتيجة لذلك،و  .صحيحةٍ  بصورةٍ  ةالسكانيّ  والمؤشرات البيانات وتسجيل رصد
 العمريّ  التوزيع بيانات دقة على أساسيةّ  بصورةٍ  تعتمد هاأنّ ؛ إذ دقيقة غير انللسكّ  ةالمستقبليّ 
 .البيانات تلك على المعتمدة التخطيط سياساتنجاح  في  ريؤث   اممّ وجودتها،  للسكان والنوعيّ 
 ةبأهميّ  انالسكّ  وعي حسبب ؛أبوظبي إمارة داخل أخرى إلى منطقةٍ  من األخطاء هذه وتتفاوت
 بين الوعي نشرل وطرق سياساتٍ  يتبن   ومدى البيانات، جمع وأساليب ،ةاإلحصائيّ  النظم

 تساهم التي الصحيحة بالبيانات اإلدالء في ةالدقّ  ةبأهميّ  اإلمارة داخل المقيمين واألفراد المواطنين
 عدادالتّ  لها ضيتعرّ  التي األخطاء تصنيف ويمكن. ومتطلباتهم احتياجاتهم تلبيةل التخطيط في

 :كاآلتي نوعين إلى دولةٍ  أي   في للسكان العامّ 
 الشمول أخطاء Coverage Errors :أوفيه،  تكرارٍ  أو العدّ  في قصورٍ  إلى ترجع وهي 

 الجزر في والمقيمين البدو مثل الخاصة للفئات خاصة. ةاإلداريّ  المراحل في عيوبٍ إلى 
 مختلف من العد لعملية النسبي الشمول عملية على يؤثر مما أبوظبي، إلمارة النائية والمناطق

 .العمر فئات
 أو المضمون  أخطاء المحتوىContent Errors وهي ترجع إلى أخطاء اإلجابة :

أو  ،أو تجاهل اإلدالء ببيانات صحيحة ،مثل اإلبالغ الخاطئ عن العمر ،ببيانات غير صحيحة
إغفال العدد الحقيقي لإلناث داخل األسرة، أو عدم وعي المواطنين باألسئلة نتيجة خطأ العدادين 

قد على ذلك عالوة  .توجيه األسئلة بدقة وسهولة، أو قلة تدريبهم فيالقائمين بجمع البيانات 
 يكون هناك أخطاء في عمليات تفريغ البيانات وتصنيفها وتقسيماتها المختلفة.
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 :المستخدمة اإلجرائية المفاهيم

 وتقييم وتصنيف لجمع ةالكليّ  العملية هبأنّ  المتحدة األمم فتهعرّ  :Census السكانيّ  عدادالت   -
 جزءٍ  أو الدولة في األفراد كافةعن  ةواجتماعيّ  ةواقتصاديّ  ةرافيّ غديمو  بيانات وتوفير ونشر وتحليل
  .(7)دةٍ محدَّ  ةٍ زمنيّ  لحظةٍ  في ،منها

 عند اعمومً  تبلغ وهي ؛اإلناث عدد إلى كورالذّ  عدد بنسبة عرفت   :Sex Ratio النوع نسبة -
 من يةً ثمان أنّ  حيثب ؛العمر تقدم مع وعالنّ  نسبة وتتناقص .أنثى 200 مقابل ذكرٍ  202 الميالد

 .)2(ساءالنّ  من هم رينمعم   ةعشر  كلّ 

  

نعدد السكان  نسبة هي: Age Ratio العمر نسبة -  إلى معينة عمرية ثًا( في فئةا)ذكوًرا وا 
 العمر لنسبة المتوقعة والقيمة .لها والتالية العمريتين السابقة متوسط عدد السكان في الفئتين

 بيانات في أخطاء وجود على يدلّ  سبةالن   ههذ عن انحرافٍ  وأيّ  ، 200 هي( ىالمثل القيمة)
  .(8)العمر

لكل الفئات العمرية عدا الفئتين األولى واألخيرة مصنفة  وتحسب هذه النسبة                
 :بحسب الجنس بالمعادلة التالية

 

                                       
4 Akira Takami, “Major Issues on Census Planning and Management”, Statistics Bureau of 
Japan, United Nations Expert Group Meeting on the 2010 World Program on Population and 
Housing Censuses, United Nations, New York, 2005. 

5 G.Pison et L.Toulemon. “Sex ratio”, Ined, in: 
http://www.universcience.fr/en/lexique/definition/c/1248117924357/-/p/1239026795199/, 
pour la CSI, 2005 

 اللجنة الوطنية للسكان، مرجع سبق ذكره.   8
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Pa:  عدد األشخاص في الفئة أو المجموعة العمريةa. 

Pa – 5:  عدد األشخاص في الفئة العمرية التي تسبق الفئة العمريةa. 

Pa+5:  عدد األشخاص في الفئة العمرية التي تلي الفئة العمريةa. 

ضئياًل جًدا وذلك باستثناء األعمار  200وينبغي أن يكون انحراف نسبة العمر عن الرقم 
ضئيل، أمكننا القول إّن الخطأ في هذه الفئة قليل  200المتقدمة. فإذا كان فرق النسب عن الرقم 

 والعكس صحيح.

 

 : الدراسـة أهـداف

 عام أبوظبي إمارة سكان لتعداد والنوعي العمري التركيب بيانات دراسة: الرئيسي الهدف ◄
 انيةالسكّ  التعدادات خالل األخطاء تقليص بهدفوذلك  ؛جودتها مدى وتقييم ها،ورصد ،1002

 .حقةالاّل 

 :الفرعية األهداف ◄

  للمدن اتبعً ؛ أبوظبي إمارة في والنوع العمر حسبب السكاني التركيب مالمح تحديد 
 ضوء في( اإلمارة إجمالي/ الغربية المنطقة/ العين مدينة/ أبوظبي مدينة) لها التابعة الرئيسة
 .1002 عام تعداد
 باستخدام ؛1002 عام أبوظبي لتعداد والنوعي العمري التركيب بيانات جودة تقييم 

جراء ،المتحدة األمم سكرتارية مقياس  تسجيل جودة مدى لتحديد ،ةالرئيسيّ  المدن بين مقارناتٍ  وا 
 .تهودقّ  البيانات

 

Age  Ratio = 
Pa 

X100 
1/2 (Pa – 5  +  Pa + 5 ) 
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 : الدراسـة ـةأهميّ 

 .أبوظبي إلمارة الرئيسة المدن داخل والعمر وعالنّ  حسبب انيالسكّ  ركيبالتّ  شكل إلى فالتعرّ  -
 المدن حسبب أبوظبي إلمارة والنوعي العمري التركيب بيانات أخطاء إبراز على التركيز -

 مستقباًل  بهاوتجنّ  مراعاتها تقع حتى . وذلكالسكاني الهرم في واضح تأثير لها التيتلك  ؛الرئيسة
 .عداداتالتّ  عن ولينؤ المس جانب من
 خالل من ،والنوعي العمري التركيب لبيانات البعدي التقييم أهمية على الضوء تسليط -

 جودة على للوقوف؛ وذلك أبوظبي إمارة لسكان العام التعداد إجراء عقب والبحوث الدراسات
 . لها التسجيل عمليات ودقة البيانات

 للتقديرات ةوجوهريّ  ةأساسيّ  ارتكازٍ  قاعدة ،دولةٍ  ألي والنوعي العمري التركيب بيانات اعتبار -
 ةدقّ  درجة على التقديرات ةدقّ  درجة فتتوقّ . وعليه، للمستقبل التخطيط عند انيةالسكّ  واإلسقاطات

 .والنوع العمر لبيانات التسجيل
 إلمارة السكانية التعدادات إجراء عند والنوع العمر بيانات بجودة االرتقاء في المساهمة -

 .المستقبل في أبوظبي
 

 :الدراسـة منهجية

 رصـــد بهـــدف ؛الديموغرافيـــة للبيانـــات المتقـــدم اإلحصـــائي التحليـــل مـــنهج الدراســـة فـــي اتبعـــت ◄
جراء ،1002 عام أبوظبي لتعداد والنوعي العمري التركيب بيانات جودة مدى وتقييم  المقارنـات وا 
 . أبوظبي إلمارة ابعةالتّ  الرئيسة للمدن اتبعً 

 انلســكّ  العــامّ  عــدادالتّ  فــي اًل متمــث   ،البيانــات لجمــع أساســي   مصــدرٍ  علــى الدراســة اعتمــدت وقــد ◄
 عـــداداتالتّ  خـــرآ باعتبـــاره ؛لإلحصـــاء أبـــوظبي مركـــز عـــن الصـــادر ،1002 لعـــام أبـــوظبي إمـــارة

 . أبوظبي إمارة عن المنشورة السكانية

 وتحليـل ،البقـاء التمعـدّ  حساب خالل من ،والنوع العمر بيانات جودة وتقييم رصد جرى كما ◄
 اعتمـدت وقـد .المتحـدة األمـم سـكرتارية مقيـاس اسـتخدام على عالوةً  ؛ هذاالتوازن ومعادلة األفواج
 :التالية العتباراتا بالّنظر إلى المقياس هذا على الدراسة

 .سيةاخم عمرية فئات في للسكان والنوع العمر حسبب منشورة إحصائية بيانات توفر  -
بـل فـي فئـات أو   فـراداألعمـار الرقميـة لأل حسـبب منشورةال رافيةغالديمو  البيانات إتاحة عدم  -
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 .لتقييم مدى جودتها ودقة تسجيلها األخرى الطرق من العديد تتطلبها والتي ،مجموعات عمرية
 ليقل   ؛بياناتها جودة تقييم في معها والتعامل .خماسية عمر فئات صيغة في األعمار عرض -

 في سواءً  األخطاء جميع يزيل ال هولكنّ  ،الرقمي )ليس فئة( العمر تفضيل أخطاء نسبة من
 .المحتوى أو الشمول

 من الموافقات من اعددً  بتتطلّ  عدادللتّ  الخام البياناتالحصول على  نذلك، فإ عن فضاًل  -
 تقييم في الطريقة هذه على االعتماد وقع فقد ولذا .(أبوظبي إحصاء مركز) ةالمختصّ  الجهة
 .1002 أبوظبي سكان لتعداد والنوع العمر بيانات

 :المتحدة األمم سكرتارية مقياس

تعتمد هذه الطريقة بصورة أساسية على حساب ثالثة مؤشرات تتعلـق بنسـب النـوع والعمـر للسـكان 
الذكور واإلناث في فئات عمرية خماسية، وفي حالـة نسـب النـوع تجـري مالحظـة االختالفـات بـين 

، بينما في حالة نسب العمـر لكـل مـن *كل مجموعة عمرية والتي تليها بصرف النظر عن اإلشارة
لحســاب دليــل خــاص  200أو االختالفــات عــن الــرقم  تاالنحرافــاالــذكور واإلنــاث تجــري مالحظــة 

بتحديــد مســتوى جــودة البيانــات. ويســتخدم هــذا األســلوب عنــدما تكــون بيانــات العمــر الرقميــة غيــر 
 من شأن ذلك أنو  ؛سيةاخم عمرية فئات حسبب انالسكّ  توزيع توفر وتتطلب هذه الطريقة .متاحة
 ،المتحـــدة بــاألمم الســكان قســم اقترحـــه دوقــ .العمــر عــن اإلبــالغ أخطـــ صــافي تقليــل علــى يســاعد
 بـين البيانات دقة مقارنة عند خاصة ،المقاييس أنجح من . ويعد(1)والنوع العمر بيانات دقة لقياس

 قــعي ،دليــل قيمــة حســاب علــى الطريقــة هــذه وتعتمــدنفســها.  لدولــةل أكثــر أو تعــدادين أو منطقتــين
 الـــذكور مــن لكــل   العمــر نســـب انحرافــات متوســط مجمــوع: هــي نـــاتمكو   ةثالثــ علــى بنــاءً  حســابه

                                       
أي يؤخذ قيمة الناتج المطلق من ناتج عملية الطرح بين كل مجموعة عمرية والتي تليها بصرف النظر عن كون قيمة   *

 الناتج مقداًرا موجبا أو سالبا.

 . 362. مرجع سبق ذكره، صالشلقاني، مصطفى  1
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 الفئـة إلـى عمريـة فئـة من النوع نسبة في االختالفات متوسط أضعاف ثالثة إليه مضاف ،واإلناث
 :(6)التالية الرياضية الصيغة خالل من الدليل قيمة حساب جريوي. التالية العمرية

3213 XXXZ   

       :أنّ  حيثب

 X1:   الجبرّية  شارةاإل إهمال مع ،النوع لنسبة المتتالية الفروق مجموع متوسط عن ريعب
 .اسالبً  أو اموجبً  لناتجل
 X2:   اإلشارة إهمال مع ،200 العدد عن العمر نسبة انحرافات مجموع طمتوس   عن ريعب 

 .لذكورإلى ا بالنسبةالجبرية 
 X3:   اإلشارة إهمال مع ،200 العدد عن العمر نسبة انحرافات مجموع متوسط عن ريعب 

 .إلناثإلى ا بالنسبةالجبرية 
 غيابو  ،البيانات تسجيل دقة مدى -الدليل لهذا محسوبة قيمة باستخدام- المقياس هذا يرصد كما
 :التالية التصنيفات ضوء في جودتها مستوى تصنيف خالل من ؛تشوبها أخطاء أي

 

 الدليل قيمة البيانات جودة مستوى

  10 من أقلّ  بها الوثوق ويمكن جدا دقيقة

 70-10 والثقة الدقة متوسطة

 70 من كبرأ ليهاإ الركون أو بها الوثوق يمكن وال جدا دقيقة ليست
 

                                       
8 Lee, Dongwoo. “Estimation of Future Women of childbearing Ages in Korea, 1970-1976”. 
Dept. of Preventive Medicine & Public Health, Yonsei University, Yonsei Medical Journal, 
Korea, Vol.11,  No.2, 1970. 
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 :السابقة الدراسات

 فقد  أبوظبي، إلمارة والنوعي العمري التركيب بيانات تقييم تناولت التي الدراسات لندرة انظرً 
 السكانية للتعدادات والنوعي العمري التركيب بيانات بتقييم قامت التي الدراسات بعض نااستعرض

 تسجيل في والجودة ةالدقّ  ىمدإلى  فالتعرّ  بهدف ؛ وذلكالعربية الدول من عدد مستوى على
 :يلي ما منها . ونذكرخاصةٍ  بصورةٍ  والنوع بالعمر المرتبطة بياناتها

 العمري التركيب بيانات تقييم إلى الدراسة هدفت وقد: 1020 وآخران، فاروق شعيب دراسة -
 وعمل ،الديموغرافية ماتو المعل بعض وتقدير ،1008 عام مصر سكان لتعداد والنوعي

 .البيانات تعديل ضوء في السكانية اإلسقاطات

 تقييم إلى هدفت وقد: 1020 عمان، بسلطنة التخطيط لوزارة للسكان الوطنية اللجنة دراسة -
 أوضحت وقد .1003و ،2993 تعدادي   في جمعها وقع التي العمانيين للسكان العمر بيانات

 .  خمسة أو صفر آحادها التي لألعمار تفضياًل  هناك أنّ هذه الّدراسة 

 السكانية البيانات تقييم طرائق دراسة إلى هدفت وقد :1008 غيداء، الحنبلي، دراسة -
 .سورية بدولة 1007 عام للسكان العام التعداد بيانات تقييم خالل من ،ونوعيتها

 النوع لبيانات العام التقييم أهمية بيان إلى هدفت وقد (:Moultrie, Tom, 2011) دراسة -
 المحتملة العيوب تلك طبيعة لتحديد اأساسي   اجزءً  هاوتقويم البيانات تقييم ةمهمّ  واعتبرت .والعمر

 .هاوحجم هاواتجاه الديموغرافية اإلحصاءات تقديرات في

 للتعدادات األصلية البيانات أن إلى الدراسة أشارت وقد(: Feeney, Griffith, 2003) دراسة -
 حجم مدى إلدراك ؛تقييمٍ  إلى تحتاج األبعاد هذه فكلّ  .واللبس الدقة عدم من تخلو تكاد ال

 .التقديرات دقة على وتأثيرها األخطاء

 التعداد بيانات جودة فحص إلى هدفت وقد(: Shuzhuo, Li & Fubin, Sun, 2003) دراسة -
 عام السكان تعداد بيانات خالل من ؛الوفيات مؤشرات حساب منظور من ،الصين في السكاني
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 عن اإلبالغ حالة في عمرية *تكدسات أو تفضيالت توجد ال أنه إلى توصلت وقد .1000
 .الوفيات

 والنوع العمر من المختلفة الجوانب دراسة تناولت وقد: (Riyaza, Fathmath, 2000) دراسة -
 خالل من البيانات هذه جمع جودة مدى وتقييم ،السكان تعداد قبل من المالديف جزر لسكان
 كلّ دى ل الميالد تاريخب الحالي العمر مقارنة عن طريق بدقة العمر عن اإلبالغ دقة مدى تحديد

 .التعداد في سؤاله وقع شخصٍ 

 مقياس استخدام خالل من ،والنوع العمر بيانات في أخطاء وجود إلى الدراسات معظم وتشير
 أو صفر بالرقم المنتهية لألعمار اكبيرً  يكون زالتحي   أنفيها  . ولوحظالمتحدة األمم سكرتارية
 نسب ارتفاع إلى يرجع ،والنوع العمر عن دقيقة ببياناتٍ  اإلدالء عدم سبببّينت أّن و  .خمسة
 عن بياناته تقييم بهدف دراسته المراد المجتمع أفراد بين التعليمي المستوى وانخفاض األمية

 شمول نقص في تساهم التي ،والتقاليد العاداتسلطة  إلى إضافة . هذا والنوعي العمري التركيب
 اإلناث، عن الذكور للمواليد األسر تفضيل نتيجة ؛الذكور عن أكبر بصورة عادة لإلناث العد
 داخل وعددهن كالعمر اإلناث تخص بيانات بأي اإلفصاح عن األحيان من كثير في ظهاتحفّ و 

 .األسرة

 العمري التركيب بيانات جودة تقييم تناولت التي الدراسات ةقلّ  ،عامة بصفة يالحظ أنه إال
 مدينة) أبوظبي إلمارة نةالمكوّ  الرئيسة المناطق حسبب اخصوصً  تها؛وندر  أبوظبي إلمارة والنوعي
 في المتحدة األمم سكرتارية مقياس استخدام جريي سوف لذا .(الغربية المنطقة/ العين/ أبوظبي

 الرئيسة المناطق مستوى على 1002 عام أبوظبي لتعداد والنوع العمر بيانات لتقييم ،الدراسة هذه
 جودة حسبب المناطق تلك بين المقارنات إجراء أجل من ؛ وذلكككلّ  اإلمارة مستوى وعلى

 النظر إعادة على والمخططين القرار صانعي يساعد ته. مّماودق بها والنوع العمر بيانات تسجيل
 لتلك والخلل القصور أسباب دراسة على العمل مع ،الحالية السكانية التقديرات استخدام في

 .الالحقة التعدادات إجراء خالل التسجيل دقة مراعاة مع القصور، ذلك تفادي أجل من ؛البيانات

                                       
أو  22أو  20وجود تركيز لإلبالغ عن أعمار الوفيات من خالل تفضيل أرقام معينة تنتهي بالصفر أو الخمسة مثل  أي  *

 وهكذا. 82أو  80
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 :9أبوظبي إمارة عن نبذة
 . مدينة أبوظبيالسبع، وعاصمتها  اإلمارات العربية المتحدةإمارة أبوظبي هي إحدى إمارات دولة 

 81370ي مساحة تغطّ  إذ ؛أكبر اإلمارات وهي تعدّ 
 من إجمالي مساحة الدولة %62أي حوالي  ،1كم
؛ وتقع في الجزء الجنوبي من اإلمارات .(1كم 63800)

 ،مانوسلطنة ع المملكة العربية السعوديةها تحد  إذ 
على  ، وتطلّ قطروتربطها حدود مائية شمالية مع 

 جزيرة 100ن حوالي وتتضمّ  .من الشمال الخليج العربي
في اقتصاد  ا، ولديها اقتصاد يساهم بنصيب أكبرتقريبً 
 األخرى.  اإلماراتن باقي م الدولة

 :ةاآلتي ، هيكما تتكون اإلمارة من ثالث مناطق رئيسة

 وهي العاصمة. مدينة أبوظبي وتضم :منطقة أبوظبي 
 وضواحيها.  العين: تتضمن مدينة المنطقة الشرقية 
 حتى مدينة السلع، وتمثل المنطقة الغربية الجزء  طريف: تمتد من منطقة المنطقة الغربية

من  هم بأكثراكما تس .ة لإلمارةمن المساحة الكليّ ا % تقريبً 69بنسبه  أبوظبيالغربي إلمارة 
 –ليوا  –: )مدينة زايد ةآلتيامدن رئيسة هي  من إجمالي الناتج المحلي لها. وتتضمن ستّ % 70

عتبر المنطقة وت .إضافة إلى عدد من القرى والجزر األخرى ؛السلع( –دلما  – غياثي –المرفأ 
الزراعية والحيوانية كما تمتاز بثروتها . والغاز النفطالغربية من أغنى مناطق الدولة بحقول 

 . تهمورعاي التي تحظى باهتمام أبناء المنطقة الغربية اإلبلوبخاصة  ؛المختلفة
 لويشك   .لميالعا المستوى على الطبيعي والغاز فطالنّ  قطاع في أهميةً  أبوظبي مارةإل أنّ  كما
 في للسـكان تعداد أول جري  أ   وقد. (20)أبوظبي اقتصاد في القومي اتجالنّ  من اأساسي   اجزءً  فطالنّ 

 إلمارة سكان تعداد جري  أ   كما .المتصالحة اإلمارات تطوير مجلسمن إعداد  ،2986 عام الدولة
                                       

مصادر متعددة: موقع الموسوعة اإللكترونية ويكبيديا، موقع بلدية المنطقة الغربية، تقرير األمانة العامة للمجلس   9
 ، وكذلك موقع المركز الوطني لإلحصاء بدولة اإلمارات العربية المتحدة.1020التنفيذي إلمارة أبوظبي لعام 

 ". 1020تقرير األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. "النفط والغاز في عام، أبوظبي   20

 

 إمارة أبوظبي
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Map_of_Abu_Dhabi.png&filetimestamp=20080323104536
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 اإلمارات دولة في والمنشآت للسكان عام   تعدادٍ  لأوّ  أ جري   ثم ،2912 عام في وحدها أبوظبي
 العلمية المعايير اتباع حيث من األول التعداد هذا عتبروي   .2912 عام في المتحدة العربية

 2992و 2962و 2960 عام متوالية تعدادات إجراء ذلك تبع ثم الدولية، والتوصيات
  .(22)1002و

 عام من المختلفة التعدادات سنوات خالل أبوظبي بإمارة السكان عدد تطور التالي الجدول نيبي  و 
 .1002 عام إلى 2912

 

 

  

                                       
 ، على الرابط:1020المركز الوطني لإلحصاء بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة،  موقع  22

   http://www.uaestatistics.gov.ae 

http://www.uaestatistics.gov.ae/
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-1952) للفترة السكانية التعدادات بحسب أبوظبي بإمارة السكانية التغيرات(: 1) جدول
5002) 

 السنة
 عدد

 السكان

% 

 معدل

 *النمو الكلي

% 

 معدل

 النمو السنوي

 متوسط

الزيادة السنوية  
 للسكان

 الكثافة

 السكانية

 نسبة

 النوع

1952 511115  -- -- -- 1.1 551.5  

1910 121111 111.11 55.55 11005 5.5 555.0 

1912 255015 52.55 2.02 55111 1.1 501.5 

1992 915151 55.20 5.52 15511 11.0 551.1 

5002 1151159 12.11 1.21 11151 50.1 195.5 

 نسبة النوع انخفاض    ارتفاع عدد السكان

 مصادر البيانات:

الصادرة عن وزارة االقتصاد، اإلدارة  2962،2992، 2912اعتمادا على تعدادات السكان  (: من إعداد الباحث1-2األعمدة من ) - 
الصادر عن  1002المركز الوطني لإلحصاء بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتعداد السكان  جانبالمركزية لإلحصاء ومنشورة من 

 مركز إحصاء أبوظبي.

 .وفق الطرق اإلحصائية المعتمدةمن حساب الباحث (: 2-3األعمدة من ) -   

 

-2912) الفترة خالل أبوظبي إمارة في انيالسكّ  رالتغيّ  تطور مدى السابق الجدول من يتضح
 :كاآلتي وذلك ،(1002

                                       
يتم حسابه من خالل طرح عدد السكان في التعداد السابق من عدد السكان في التعداد الالحق مقسومًا على عدد السكان    *

 في التعداد السابق.

HBBSBDSB
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 نسبة بلغت ؛ إذاعامً  30 خالل مرة 8.2 حوالي تضاعف أبوظبي إمارة سكان عدد أنّ  نجد -
 .(1002-2912) الفترة خالل سنويا %26 السكانية يادةالزّ 

 خالل أي ؛(2960-2912) الفترة خالل% 11.81 للسكان سنوي   نمو   لمعدّ  أعلى بلغ -
 حتى ذلك بعد تناقص ثم ا،تقريبً  نسمة ألف 76 بلغت سكانية زيادة متوسط بأعلى سنوات خمس
 .1002 عام في اتقريبً  %7.8 إلى وصل

 في؛ فأبوظبي إلمارة المتالحقة السكانية اتالتعداد خالل النوع نسبةفي  ملحوظ انخفاض هناك -
 291 إلى وصلت، ثّم انخفضت إلى أن أنثى مائة لكل   اذكرً  113الّنسبة  بلغت؛ 2912 عام
 الفجوة معالجة في ملحوظ نتحسّ  وجود على يدل ما وهو .1002 عام في أنثى مائة لكلّ  اذكرً 

 .(1002-2912) الفترة خالل أبوظبي إمارة داخل للسكان النوعية

 عام في لها مستوى أعلى إلى وصلت؛ إذ أّنها أبوظبي إلمارة السكانية الكثافة في زيادة وجود -
 .أبوظبي إلمارة اإلجمالية المساحة ضوء في 1كم لكل اشخصً  10 بلغتف 1002

 عام منذ السنوية السكانية الزيادة متوسط تذبذب ظل في أبوظبي إمارة سكان عدد تزايد  -
 .1002 عام حتى 2912

 

 أبوظبي بإمارة السكان أعداد في المطرد التزايدي جاهاالتّ  هذا حيوض   ،(2) رقم البياني والشكل
 داخل واإلناث الذكور نسب( 1) رقم البياني الشكل حيوض   كما .(1002-2912) الفترة خالل
 في اإلناث نسب عن الذكور نسب زيادة إلى تشير هيو  الفترة، نفس خالل أبوظبي إمارة سكان
 من اخصوصً  ،الذكور من أغلبها التي الوافدة العمالة وجود إلى أغلبها ويرجع .انيسكّ  تعدادٍ  كل

 .أبوظبي إمارة مجتمع داخل الخاصة المهن وذوي ينوالحرفيّ  صينالمتخصّ 
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 5002-1952 الفترة أبوظبي خالل بإمارة السكان عدد تطور(: 1) شكل

 

 
 

 5002-1952 الفترة خالل أبوظبي بإمارة واإلناث الذكور نسب في التغير(: 5) شكل
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 العام التعداد ضوء في أبوظبي إمارة لسكان الديموغرافية المؤشرات أهم التالي الجدول يبين كما
 سكان من% 86 نسبة عيشت إذ .أبوظبي إحصاء مركز عن الصادر ،1002 عام للسكان
فيما بلغت  ؛%88 أبوظبي إمارة سكان داخل الذكور نسبة تبلغ كما الحضرية، بالمناطق اإلمارة
 %.37 اإلناثنسبة 
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 5002 تعداد خالل أبوظبي إمارة لسكان الديموغرافية المؤشرات(: 5) جدول

   % العدد رافيةغالمؤشرات الديمو 

 اإلقامة محل

 51 915151 حضر

 

 15 111592 ريف

 النوع

 55 911151 ذكور

 

 11 155102 إناث

 الجنسية

 52 111120 مواطنين

 

 52 1059119 وافدين

 المنطقة

)محل 
 (السكن

مدينة 
 أبوظبي

109011 29 

 

 15 111525 مدينة العين

المنطقة 
 الغربية

101220 1 

 1 11911 جزر أبوظبي

 حضر

68% 

 ريف

32% 

 ذكور 

66% 

 إناث

34% 

 مواطنون
25% 

 وافدون
75% 

 مدينة أبوظبي

59% 
 مدينة العين

32% 

 المنطقة الغربية

8% 

 جزر أبوظبي

1% 
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، فقط أبوظبي مدينة في يتمركزون السكان إجمالي من% 29 أنّ  ابقالسّ ( 1) جدول من ضحيتّ 
؛ الغربية المنطقة في السكان نسبة تقل   . هذا في حينالعين مدينة في يتمركزون منهم% 31 بينما
 أي، 1كم 80000 قدرها مساحةً  يتغطّ  ةالغربيّ  المنطقة أنّ من  غمرّ على ال فقط،% 6 بلغتإذ 
 مجموع من% 12 مساحة تمث ل بينما ،فقط أبوظبي إمارة مساحة إجمالي من% 69 مساحة مّثلت

 مدينة: )هي رئيسةٍ  مدنٍ  سبع من الغربية المنطقة فوتتألّ  .المتحدة العربية اإلمارات دولة مساحة
 السعودية حدود من بالقرب وتقع .(دلما وجزيرة ،والرويس والسلع، وغياثي، ،وليوا ،والمرفأ ،زايد

 (. الغربية المنطقة تنمية لمجلس اوفقً ) وقطر

 العمل يستلزم ماوهو  ؛أبوظبي إمارةمساحة  من فقط% 22 في يتمركزون السكان من% 92 إنّ 
 زايدالتّ  ظل   في ،المستقبل في أفضل بشكل أبوظبي إمارة لسكان الجغرافي التوزيع إعادة على
 بصورةٍ  الغربية المنطقة على التركيز طريق عن ،الوافدة والعمالة السكان أعداد في ردالمطّ 

 بتجذ التي المتطورة التحتية البنية ومشاريع االستثمارات وجيهيجري ذلك من خالل تو  .خاصةٍ 
 البحر بين ما تجمع منطقة فهي .طبيعية مقومات افيه تتوفر منطقة هاأنّ  اخصوصً ؛ إليها انالسكّ 

  .القادمة السنواتفي  ةمهمّ  سياحية وجهة لتمث  سو  والصحراء،

 وعالنّ  حسبب ،أبوظبي إلمارة الرئيسة بالمناطق هموعدد انالسكّ  نسب التالية الجداول ظهرت  و 
 :اآلتي حوالنّ  على ؛ وذلكوالجنسية

 

(: نسب السكان وعددهم بالمناطق الرئيسة إلمارة أبوظبي؛ بحسب النوع والجنسية خالل تعداد 1جدول )
5002 

 اإلجمالي % نووافد % ن ومواطن % إناث % ذكور  المنطقة

مدينة 
 أبوظبي

251205 52 512215 12 155515 55 511105 51 109011 

 111525 51 100511 15 111919 11 121511 55 595951 مدينة العين

المنطقة 
 الغربية

12125 51 51191 55 50551 19 11155 11 101220 

جزر 
 أبوظبي

10511 15 1512 11 5212 51 9151 59 11911 

 1151159 52 1059119 52 111120 11 155102 55 911151 اإلجمالي
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 المناطق معظم في اإلناث نسب عن الذكور نسب ارتفاع السابق( 3) جدول نتائج أظهرت قدل
 التأثر إلى -ماربّ - قد يرجع هذاو  ؛الغربية والمنطقة أبوظبي جزر في خاصة وبصورةٍ  الرئيسة،
 كالعدد ،اإلناث تخص بيانات أي عن اإلفصاح ترفض التي المناطق تلك في والتقاليد بالعادات

 قدو . منها سيويةاآل اوخصوصً  ،الوافدة العمالة بإقبال المناطق كافة تأثر على عالوةً ، هذا مرالعو 
 الرئيسة المناطق معظم في المواطنين السكان عدد من أعلى انسبً  الوافدين السكان عدد سجل
 .أبوظبي إمارة داخل

 

 5002(: نسب النوع في المناطق الرئيسة إلمارة أبوظبي، بحسب جنسية السكان خالل تعداد 1جدول )

 

 الوافدين السكان المواطنين السكان المنطقة

 نسبة % اإلجمالي % إناث % ذكور
 النوع

 نسبة النوع % اإلجمالي % إناث % ذكور

مدينة 
 أبوظبي

91155 21 15551 19 155515 21 105 115115 51 199551 15 511105 51       515 

 512 59 100511 55 51019 51 555559 95 15 111919 21 51292 19 50112 مدينة العين

المنطقة 
 الغربية

10510 21 9211 15 50551 5 111 51215 11 11105 15 11155 9 210 

 1115 1 9151 5 520 91 1551 115 1 5212 11 1012 29 1210 أبوظبيجزر 

 521 100 1059119 51 591115 55 511001 105 100 111120 20 150119 20 151151 اإلجمالي

 

  :يلي ما( 7) جدول نتائج من يتبين

 داخل ما انوعً  مقبول  ، وهو النوع نسب في تقاربٍ  وجود نالحظ: المواطنين للسكان بالنسبة -
 مائة لكلّ  اذكرً  222 النوع نسبة بلغت؛ إذ الغربية المنطقة ماعدا ،أبوظبي إمارة مناطق كافة
 مائة لكلّ  اذكرً  278 بلغت التي ،أبوظبي بجزر -جلّية  بصورة-لوحظ األمر نفسه  وكذلك أنثى،
 أي عن اإلفصاح ترفض التي ،المناطق بتلك والتقاليد العادات إلى -ربما- هذايعود و  .أنثى

 الصيد نتيجة ،البحر طريق عنإليها  السكان من العديد إقبال عن فضاًل  ،اإلناث تخص بيانات
 . الجزر لهذه والترحال

 داخل أقصاها بلغت . وقدسعةٍ متّ  نوعيةٍ  فجوةٍ  وجود فنالحظ: الوافدين للسكان بالنسبة أما -
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 من الوافدة والهجرة الوافدة العمالة نتيجة ،الخصوص وجه على أبوظبي وجزر الغربية المنطقة
 لتلك انيةالسكّ  ركيبةالتّ  في نوعي   خللٍ  وجود عنه نتج اممّ  ؛البحر طريق عن المجاورة األقاليم
 .المناطق

 

 :أبوظبي إمارة داخل السكانية التركيبة شكل
 :أبوظبي بإمارة السكان إجمالي مستوى على: أوال

 5002 تعداد خالل أبوظبي إمارة لسكان والنوع العمر حسب النسبي التوزيع(: 2) جدول
الفئات 
 العمرية

 اإلجمالي غير مواطنين مواطنون

 جملة ثإنا ذكور  جملة ثإنا ذكور ةجمل إناث ذكور  

0-1 11.0 11.2 11.1 1.0 9.5 2.5 5.0 11.1 5.5 
2-9 11.5 11.1 11.1 1.0 9.2 2.5 2.9 10.9 5.5 
10-11 11.1 11.1 11.0 1.5 1.5 2.1 2.2 10.5 5.0 
12-19 15.1 15.5 15.1 1.5 5.1 1.1 1.9 9.5 5.1 
50-51 10.9 11.1 11.1 1.5 11.5 9.1 1.5 11.2 9.5 
52-59 9.1 9.5 9.2 12.1 11.9 12.5 11.2 15.1 11.1 
10-11 5.1 5.1 5.5 15.1 15.5 15.1 12.1 10.5 11.9 
12-19 2.1 2.1 2.5 11.1 10.0 11.2 11.0 1.1 11.2 
10-11 1.1 1.0 1.9 11.5 5.5 10.1 10.1 5.0 1.5 
12-19 5.1 1.0 5.9 1.5 1.5 5.1 5.2 1.0 5.1 
20-21 5.5 5.5 5.5 2.1 5.5 1.5 1.5 5.2 1.0 
22-29 1.1 1.5 1.5 5.2 1.1 5.1 5.1 1.1 5.0 
50-51 1.1 1.1 1.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 
52-59 1.0 0.1 0.9 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 
50-51 0.5 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 
52-59 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 

10+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 عدد
 السكان

1511
51 

15011
9 

11112
0 

51100
1 

59111
5 

105911
9 

91115
1 

15510
2 

115115
9  
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( السابق شكل تركيبة السكان العمرية على مستوى إجمالي إمارة 2أظهرت نتائج جدول )قد 
 : على الّنحو التاليأبوظبي في ضوء جنسية ونوع السكان، وذلك 

تين أعلى نسبة لسكان إمارة أبوظبي في الفئتين العمريَّ تترّكز : إجمالي السكانإلى بالنسبة  -
منهما من إجمالي سكان  في كل  % 27بلغت  ؛ إذسنة (37-30ومن ) ،سنة (19-12من )

ن السكان مكور أعلى في هذه الفئات نسبة السكان الذّ  مع مالحظة أنّ  ، هذاإمارة أبوظبي
ز السكان داخل إمارة أبوظبي في فئات العمر القادرة على العمل يعكس مدى تركّ  مااإلناث، وهو 

-22)في قوة العمل واإلنتاج من  %11بلغت نسبة السكان وقد  واإلنتاج ودفع عجلة االقتصاد.
من  عمرا قلاأل)السكان  بينما بلغت نسبة األطفال ؛من إجمالي سكان إمارة أبوظبي سنةً  (87
فما  سنة 82من )كما بلغت نسبة كبار السن . من إجمالي سكان إمارة أبوظبي %11سنة( 22
أغلب  ،أبوظبيسكاني ناضج داخل إمارة  ، وهذا يشير بصفة عامة إلى وجود مجتمع%2 (فوق

 *حبلغ معدل النشاط المنقّ  . فقداشطين اقتصادي  النّ  السكاني أ ،سكانه من الشباب والبالغين
ل كما بلغ معدّ  .يعكس مساهمة السكان بنسبة عالية في النشاط االقتصاديما وهو %، 98

على حجم نسبة العبء االقتصادي  دلّ ي ؛ وهو%30اإلعالة االقتصادي داخل إمارة أبوظبي 
أسباب ارتفاع عبء  من أهمّ ارتفاع نسب الطفولة عد وقد ي   .الواقع على كاهل العاملين باإلمارة

عالوة على انخفاض مساهمة اإلناث في النشاط االقتصادي نتيجة انخفاض ؛ هذا اإلعالة
 مل المرأة.من ع وتأثير بعض العادات والتقاليد التي تحدّ  ،المستوى التعليمي

نجد أن أعلى نسبة للسكان المواطنين تتركز في الفئة  لسكان المواطنين:إلى ابالنسبة  -
السكان المواطنين وتبلغ نسبة  .وهي أعلى بالنسبة للذكور عن اإلناث ،سنة (7-0)العمرية من 

داخل من إجمالي المواطنين % 26 (سنةً  87إلى  22الفئة العمرية من )في سن العمل واإلنتاج 
ن كانت أعلى نوعً  الذكور واإلناثهذه النسبة لدى يالحظ تقارب . و إمارة أبوظبي ا ما لدى ، وا 

وقد تلتها نسبة  .لدى الذكور %21بلغت بينما  لدى اإلناث، %26نسبة ال ؛ إذ بلغتاإلناث
وهي تمثل مرحلة  ؛%70بلغت ؛ إذ سنة (27-0)السكان المواطنين في الفئة العمرية من 

كما بلغت نسبة كبار السن  .نسب الذكور خالل تلك المرحلة عن اإلناث يدوتز  .الطفولة

                                       
سنة فأكثر(،  22ل بالنسبة إلى إجمالي السكان في سن العمل واإلنتاج )معدل يعبر عن نسبة السكان الموجودين في قوة العم  *

 .من حساب الباحث وفق القواعد اإلحصائية المعتمدة
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جود مزيج عمري مرتفع لكل يالحظ و  ،من اإلجمالي. وبصفة عامة %1المواطنين )المسنين( 
حيث أغلب السكان  ؛والناضج للسكان المواطنين داخل إمارة أبوظبي من التوزيع العمري الفتيّ 
كما بلغ معدل اإلعالة  .%66وقد بلغ معدل النشاط المنقح  .واألطفال المواطنين من البالغين

 ا نتيجة ارتفاع نسب التوزيع العمري الفتيّ وهو معدل مرتفع جد   ؛%17االقتصادي بين المواطنين 
ان في قوة العمل ا على السكّ ا اقتصادي  ا وعبئً ل ضغطً ا يشك  ممّ  ،سنةً  (27-0)للسكان من 

 واإلنتاج.
نجد أنهم يتركزون في الفئات العمرية القادرة على العمل  لسكان الوافدين:إلى ابالنسبة  -

ز أعلى نسبة لهم تتركّ . إذ ا لطبيعة الدولة التي تعتمد على استقدام العمالة الوافدةنظرً  ؛واإلنتاج
ا تقريبً % 67بلغت نسبتهم ، و ا(سنة )السكان النشيطين اقتصاديً  (87-22في الفئة العمرية من )

 .%2أقل من ونسبة كبار السن %، 28بينما كانت نسبة األطفال ؛ إجمالي السكان الوافدين من
ر عن ارتفاع نسبة المساهمة االقتصادية للسكان وهو يعب   ؛%91كما بلغ معدل النشاط المنقح 
وهو  ،%10ل اإلعالة االقتصادي بين السكان الوافدين بلغ معدّ و  .الوافدين في النشاط االقتصادي

نتيجة ارتفاع نسب التوزيع العمري الناضج للسكان  ،بالمواطنين مقارنةً  منخفضٍ  ل إعالةٍ دّ مع
 سنة. (87-22)الوافدين من 

 

 

ظهر أشكال الهـرم السكاني التالية الممثلة إلمارة أبوظبي طبيعة التركيبة السكانية في وسوف ت  
ان والسكّ  -أ(-3شكل ) ضح منكما يتّ -من خالل إجمالي السكان  ؛ وذلك1002ضوء تعداد 

 ج(.-3والسكان الوافدين فقط كما في شكل ) -ب(-3كما في شكل )-المواطنين فقط 
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 5002 تعداد أبوظبي، إمارة سكان إلجمالي السكاني الهرم(: أ -1) شكل

 

 
، ا(أ( المتعلق بإجمالي السكان ككل )المواطنين والوافدين معً -3)ويتضح من شكل الهرم السكاني 

قبل أن تصل  ،ارأسي   الهرم ترتفع جوانب. إذ المجتمع السكاني من النوع المستقر أو الناضجوجود 
حيث يتركز  (،ا قبل أن تصل إلى قمة الهرمرأسي   جوانبهترتفع أي )إلى فئات األعمار الكبيرة 

 ولكن   .اوهو يتميز بمعدالت منخفضة للمواليد والوفيات معً  .السكان في فئات األعمار الوسطى
 يكفي لتعويض السكان وتجديد أجيالهم.؛ فإّن ذلك الوالداتعلى الّرغم من قّلة عدد 

 نشكل التركيبة السكانية للسكان الوافدين الذيإلى  ،هذا التأثير في شكل الهرم السكانييعود و 
ضح من خالل استعراض أشكال يتّ ما وهذا  .أغلبهم من العمالة الوافدة في سن قوة العمل واإلنتاج

 الهرم السكاني لكل من المواطنين والوافدين بصورة مستقلة عن بعضهما البعض كما يلي:
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 5002 تعداد أبوظبي، بإمارة المواطنين للسكان السكاني الهرم(: ب -1) شكل

 

 
 

أن التركيب العمري للسكان  ،ب(-3)كما أظهر شكل الهرم السكاني التالي للسكان المواطنين 
 ،الت مواليد مرتفعةا لوجود معدّ نظرً  ؛مهوق ملحوظة بين درجات سلّ ر وبوجود ف ،ةصف بالفتوّ يتّ 

اقتصادي كبير على الفئات  عبءٍ . وهذا ما يؤّدي إلى وقوع أسفرت عن إحداث زيادة سكانية
يشير إلى وجود زيادة مرتقبة في عدد . مّما إلعالة باقي السكان دون سن العمل واإلنتاج ،المنتجة

العمل على تلبية زيادة  ة. ويتطّلب ذلكنين في حجم قوة العمل خالل األعوام القادمالسكان المواط
 الطلب المتوقع على الوظائف والمساكن وكافة الخدمات األساسية للسكان المواطنين.
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 5002 تعداد أبوظبي، بإمارة الوافدين للسكان السكاني الهرم(: ج -1) شكل
 

 

 

ز ان تتميّ تركيبة السكّ  أنّ  ،للسكان الوافدينج( التالي بالنسبة -3)أظهر شكل الهرم السكاني و 
انية على مستوى ركيبة السكّ لتّ إلى اكما هو الحال بالنسبة  ،وع المستقر أو الناضجمن النّ  هاأنّ ب

قبل أن تصل إلى فئات  ،اترتفع جوانب الهرم السكاني رأسي  . إذ إجمالي السكان بإمارة أبوظبي
القدرة  أي في سنّ  ،السكان الوافدين في فئات األعمار الوسطى معظم ويتركز .األعمار الكبيرة

أثير األكبر في إحداث التّ الّدور كان لها  ؛ قدركيبة السكانية للوافدينوهذه التّ  .على العمل واإلنتاج
ان من تحويل الهرم السكاني للسكّ في ، و انية لسكان إمارة أبوظبي ككلّ ركيبة السكّ على شكل التّ 

في قوة العمل منخرطون ناضج أغلب سكانه  إلى مجتمعٍ  ،عليه عبء اقتصادي كبير فتي   جتمعٍ م
يساهم في تخفيف عبء الحالة االقتصادية الناتجة عن زيادة أعداد السكان  . وهو واإلنتاج

 دون سن العمل.  هم المواطنين الذين 

 

الذين هم -كبير من السكان المواطنين  عدد   لتحقي، أن إال أنه من المتوقع خالل األعوام القادمة
 كبير   تغيير   نجّر عنهي؛ مّما سة العاملة(ا )القوّ ان النشيطين اقتصادي  فئة السكّ ب -سنة 22دون سن 

 أو بالغٍ  ناضجٍ  إلى مجتمعٍ  فتي   له من مجتمعٍ وتحوّ  ،اني للمواطنينشكل تركيبة الهرم السكّ  في
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ه أنّ  ،ابقأ( السّ -3شكل الهرم السكاني إلمارة أبوظبي ) من ةٍ عامّ  ضح بصورةٍ ويتّ . بصورة أفضل
ا ترتفع جوانبه رأسي  ؛ إذ وع والفئات العمريةمن حيث النّ  ،انإجمالي السكّ إلى سبة بالنّ  غير منتظمٍ 

اضج أو يمكن وصف مجتمع سكان إمارة أبوظبي بالنّ ، ولـذا .قبل أن تصل إلى قمة الهرم
ال يتمركز أغلب السكان في فئات األعمار الوسطى القادرة على العمل واإلنتاج، ؛ إذ المستقر

ان السكّ  بينما، سنة( 37-30)زون بصورة أعلى في الفئة العمرية كور يتركّ ان الذّ السكّ  أنّ  سّيما
سنة، وهذا نتيجة لتأثير زيادة إقبال ( 19-12)أعلى في الفئة العمرية  بنسبةٍ  يتركزناإلناث 

سواء من  ،التي معظمها من فئات الشباب ،هجرة العمالة الوافدة على دولة اإلماراتالت معدّ 
 اإلناث.من الذكور أو 
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 :أبوظبي بمدينة السكان مستوى على: ثانًيا

 

 5002 تعداد خالل أبوظبي مدينة لسكان والنوع العمر حسب النسبي التوزيع(: 5) جدول

 الفئات

 العمرية

 اإلجمالي غير مواطنين مواطنون

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

0-1 11.2 11.1 11.2 1.1 9.1 5.1 5.2 11.5 1.1 
2-9 11.5 11.9 11.1 1.5 9.2 5.5 5.1 10.1 5.9 
10-11 15.5 15.1 15.5 1.5 1.1 2.5 2.5 9.5 5.1 
12-19 10.2 10.5 10.2 1.2 5.5 1.5 1.1 1.5 5.0 
50-51 10.1 9.1 9.5 1.1 10.5 9.0 1.2 10.1 9.1 
52-59 9.2 10.1 9.9 12.1 11.1 11.5 11.1 15.5 11.5 
10-11 5.1 1.1 1.1 15.5 15.9 12.2 12.5 11.2 11.0 
12-19 5.5 5.1 5.1 11.1 10.5 15.9 15.1 9.0 11.1 
10-11 1.1 1.1 1.1 11.1 5.2 10.0 9.9 5.2 1.5 
12-19 1.1 1.1 1.0 1.1 1.9 5.1 5.2 1.1 5.1 
20-21 5.1 5.5 5.1 2.2 5.1 1.5 1.9 5.5 1.1 
22-29 1.1 1.5 1.5 5.5 1.5 5.0 5.2 1.1 5.1 
50-51 1.1 1.0 1.5 0.5 0.2 0.5 0.9 0.5 0.1 
52-59 0.9 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 
50-51 0.5 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 
52-59 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 

10+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 
% 100

% 
100
% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

          

 عدد
 السكان

9115
5 

1555
1 

15551
5 

11511
5 

19555
1 

51110
5 

25120
5 

51221
5 

10901
1  
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في ضوء  ،فقط( السابق شكل تركيبة السكان العمرية لمدينة أبوظبي 8أظهرت نتائج جدول )
 ، وذلك كما يلي: همونوع جنسية السكان

بلغت ؛ إذ أعلى في فئات العمر الوسطى زٍ : نجد نسبة ترك  إجمالي السكانإلى بالنسبة  -
نجد أعلى نسبة  ،ةٍ عامّ  وبصفةٍ  .سنة (37-30)في فئة العمر من % 27أعلى نسبة للسكان 

بلغت  . فقدسنة (87-22 من)أي سن قوة العمل واإلنتاج  ،للسكان في مرحلة الشباب والبالغين
بلغت ؛ إذ سنة )أي مرحلة الطفولة( (27-0من )بينما تلتها نسبة األطفال  ؛%18نسبتهم 

 أقل من بلغت نسبتهم؛ إذ سنة فما فوق( 82ن من كبار السن )و تالهم السكان المسنّ و . 13%
ه مجتمع بأنّ  -إجماليةٍ  بصورةٍ -ظبي وهو ما يساعد على وصف مجتمع سكان مدينة أبو  ؛2%

؛ %32كما بلغ معدل اإلعالة االقتصادي  .لديه القدرة على العمل واإلنتاجو  ،شبابي وناضج
 والذي يشير إلى حجم العبء االقتصادي على السكان في سن العمل.  

بلغت ؛ إذ ز أعلى في فئات العمر الصغيرةترك  نسبة : نجد لسكان المواطنينإلى ابالنسبة  -
بين  اارتفاع هذه النسبة متقاربً . وكان سنة (7-0من )في فئة العمر % 27.2أعلى نسبة للسكان 

وقد بلغت نسبة السكان الشباب والبالغين في سن قوة  .كور واإلناث في هذه الفئة العمريةالذّ 
إذ  ؛سنة (27-0من )بينما تلتها نسبة األطفال  ؛%21 (سنة (87-22)أي من )العمل واإلنتاج 

ما يساعد على وصف السكان هذا و  .%1 تبلغ يننسبة السكان المسنّ  والحال أنّ %، 72بلغت 
 ذا ماا  ناضج وفتيٌّ في اآلن نفسه. و المواطنين داخل مدينة أبوظبي بصورة إجمالية بأنه مجتمع 

 ،يعكس قدرة المجتمع على العمل واإلنتاج؛ فإّن ذلك نسبة عدد الشباب والبالغين أعلى تكان
 ؛%12سواء في الفترة الحالية أو خالل األعوام القادمة. كما إن نسبة اإلعالة االقتصادية بلغت 

إجمالي إلى سنة بالنسبة  (27-0من )نتيجة ارتفاع نسبة األعمار الصغيرة  مرتفعة   وهي نسبة  
 السكان المواطنين.  

بين السّكان  واإلنتاج قوة العمل ز أعلى في سنّ تركّ  هناك: لسكان الوافدينإلى ابالنسبة  -
-0)بينما تلتها نسبة األطفال من  .%62بلغت نسبتهم ؛ إذ سنة (87-22)أي من  الوافدين،

وهو ما يساعد على  .%2ين السكان المسنّ  تصل نسبةلم  في حين%، 29بلغت ؛ إذ سنة (27
بنسبة  ونيساهمهم و  ا.ناضجً  امجتمعً  م يشّكلونبأنه ،وصف السكان الوافدين داخل مدينة أبوظبي

 وهو معدل منخفض.  %، 13كما بلغ معدل اإلعالة االقتصادي  .كبيرة في قوة العمل واإلنتاج
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أشكال من خالل  -1002في ضوء تعداد -ظهر طبيعة التركيبة السكانية لمدينة أبوظبي وت  
ب( -7ل )أ( إجمالي السكان بمدينة أبوظبي، ويمثل شك-7يمثل شكل )؛ إذ الهـرم السكاني التالية

 ج( الوافدين.-7شكل )يمّثل السكان المواطنين، بينما 

 5002 تعداد أبوظبي، مدينة سكان إلجمالي السكاني الهرم(: أ -1) شكل

 

 

 5002 تعداد أبوظبي، بمدينة المواطنين للسكان السكاني الهرم(: ب-1) شكل
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 5002 تعداد أبوظبي، بمدينة الوافدين للسكان السكاني الهرم(: ج-1) شكل

 
 

ه أنّ  ،أ( المتعلق بإجمالي السكان داخل منطقة مدينة أبوظبي-7)ضح من شكل الهرم السكاني يتّ 
وع النّ  يذ ،السكاني  أنه يعكس شكل المجتمعإالّ  ؛وع والفئات العمريةمن حيث النّ  غير منتظمٍ 

ان في فئات األعمار الوسطى القادرة على العمل يتمركز أغلب السكّ . إذ اضجأو النّ  المستقرّ 
سنة، ( 37-30)أعلى في الفئة العمرية  ركزون بصورةٍ مكور يتان الذّ السكّ  أنّ  ال سّيماواإلنتاج، 

إلى هذا قد يعود و  .سنة (19-12)أعلى في الفئة العمرية  ان اإلناث بصورةٍ السكّ يتمركز بينما 
شكل وضح ، إذ يالعمل واإلنتاج داخل منطقة مدينة أبوظبيتأثير استقدام العمالة الوافدة في سن 

 ،وع التقدمي أو الفتيّ من النّ هي ان المواطنين تركيبة السكّ  أنّ  ،ب(-7)الهرم السكاني للمواطنين 
 مرتفعة إلى وجود معدالت مواليد راجعة   ،عريضةالقاعدة الهرم و  .الذي يتصف باتساع قاعدته

إلى بالنسبة  ،حسب النوعبعن إحداث هذا الشكل الهرمي  ذلك أسفر . وقدوزيادة طبيعية مرتفعة
 مرتقبةٍ  مما يشير إلى وجود زيادةٍ  ؛اتقريبً  ومستقرٌّ  منتظم   هرميٌّ  وهو شكل   .جميع الفئات العمرية

ة. وهو األمر الذي يستدعي في عدد السكان المواطنين في حجم قوة العمل خالل األعوام القادم
 رسم الخطط والسياسات المستقبلية الستيعاب هذه الزيادة المتوقعة.ضرورة العمل على 
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شكل  فيتأثيره  ،لسكان الوافديناإلى ج( السابق بالنسبة -7)كما أظهر شكل الهرم السكاني 
 انجد تشابهً . إذ إجمالي السكان ككلّ ، في ما يتعّلق بالهرم السكاني العام لمنطقة مدينة أبوظبي

أو  وع المستقرّ من النّ  اني  سكّ  بوجود مجتمعٍ  الهرم زيتميّ و  .أ(-7)شكل و ج( -7)شكل  بين
لتركيبة السكانية على مستوى إجمالي السكان بمنطقة مدينة إلى اكما هو الحال بالنسبة  ،اضجالنّ 

ز ويتركّ  .قبل أن تصل إلى فئات األعمار الكبيرة ،اترتفع جوانب الهرم السكاني رأسي  . و أبوظبي
قد و  .السكان الوافدين في فئات األعمار الوسطى التي في سن القدرة على العمل واإلنتاج معظم
شكل التركيبة السكانية لسكان مدينة أبوظبي  في  د  جي   انية للوافدين تأثير  ركيبة السكّ هذه التّ كان ل
ساهم و ما ي. وهفي قوة العمل واإلنتاجمندرجون انه أغلب سكّ  وتحويله إلى مجتمع مستقر   ،ككلّ 

 (27-0من )دون سن العمل  الذين هم كاناالقتصادية الناتج عن السّ  اإلعالةفي تخفيف عبء 
 سنة فما فوق(.   82سنة أو فوق سن العمل )
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 :العين بمنطقة السكان مستوى على: اثالثً 

 

 5002 تعداد خالل العين مدينة لسكان والنوع العمر بحسب النسبي التوزيع(: 5) جدول
 الفئات 

 العمرية

 اإلجمالي ينغير مواطن نمواطنو

 جملة إناث ذكور  جملة إناث ذكور  جملة إناث ذكور 
0-1 11.5 15.1 11.0 1.1 9.1 1.1 2.1 10.5 5.2 
2-9 11.5 15.2 11.1 1.2 9.1 1.9 2.9 10.1 5.5 
10-11 11.9 15.9 11.1 1.1 1.5 1.5 2.9 10.5 5.2 
12-19 11.1 11.9 11.0 1.0 5.9 1.1 2.5 10.1 5.1 
50-51 11.1 11.9 15.9 1.5 11.1 10.0 901 11.0 11.0 
52-59 1.5 9.5 1.9 15.5 11.5 15.1 11.5 15.0 11.1 
10-11 5.1 5.2 5.1 15.1 15.1 15.1 12.0 9.1 11.1 
12-19 1.2 2.1 1.1 12.5 9.5 11.0 15.5 5.1 10.9 
10-11 1.0 1.5 1.1 11.1 5.5 10.2 9.5 2.5 1.1 
12-19 5.2 5.9 5.5 1.2 1.1 5.1 5.1 1.2 2.1 
20-21 5.1 5.5 5.5 2.1 5.5 1.1 1.1 5.5 1.5 
22-29 1.5 1.5 1.5 5.1 1.0 1.9 5.1 1.1 1.1 
50-51 1.2 1.5 1.5 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
52-59 1.5 0.1 1.0 0.1 0.5 0.5 0.1 0.2 0.1 
50-51 0.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 
52-59 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 

10+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
          

 عدد
 السكان

5011
2 

5129
2 

11191
9 

55555
9 

5101
9 

10051
1 

59595
1 

12151
1 

11152
5  

 ( السابق ما يلي: 1نتائج جدول ) هرتظ

أعلى في فئات العمر  زون بنسبةٍ السكان يتركّ  أنّ : نجد إجمالي السكانإلى بالنسبة  -
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 ؛%18سنة قد بلغت  (87-22من )ان في المرحلة العمرية نسبة السكّ  نجد أنّ كما  .الوسطى
أقل  سنة فما فوق(82ين )بلغت نسبة المسنّ و . %13سنة  (27-0من )بينما بلغت نسبة األطفال 

من الشباب  هممنطقة مدينة العين  أغلب سكان إلى أنّ  -ةٍ عامّ  بصفةٍ -وهو ما يشير  ؛%2 من
ونجد  .%32ل اإلعالة االقتصادي وقد بلغ معدّ . والبالغين الذين لديهم القدرة على العمل واإلنتاج

 منطقة العين تتشابه في تركيبتها السكانية مع منطقة مدينة أبوظبي.   أنّ 
: نجد أن نسبة السكان الشباب والبالغين في سن قوة العمل لسكان المواطنينإلى ابالنسبة  -

سنة  (27-0من )بينما بلغت نسبة األطفال %، 26بلغت قد سنة  (87-22من )واإلنتاج 
 جٍ يشير إلى وجود مزي. وذلك ما %1.2ين ان المسنّ نسبة السكّ  بلغت ؛ هذا في حين 39.2%

ن كانت نسبة عدد الشباب والبالغين أعلى. كما طفالالبالغين واألان بين نسب السكّ  مجتمعي   ، وا 
من )مرتفع نتيجة ارتفاع نسبة األطفال  ل  وهو معدّ  ؛%11بلغ قد ل اإلعالة االقتصادي معدّ  نّ أ
 كما هو الحال بمدينة أبوظبي. ،سنة (0-27
ة العمر ان في قوّ سكّ سكانية تمثلت في ال أعلى نسبةٍ  : نجد أنّ لسكان الوافدينإلى ابالنسبة  -

 (27-0من )بينما بلغت نسبة األطفال %، 62.3بلغت نسبتهم ؛ إذ سنة (87-22من )واإلنتاج 
ما يساعد . هذا %0.2 لم تتعدّ ؛ إذ تكاد تنعدم نسبة السكان المسنين. هذا في حين %27.7سنة 

 ونيساهما، وهم ناضجً  امجتمعً  هم يمّثلونعلى وصف السكان الوافدين داخل مدينة العين بأن
 .  %21بنسبة كبيرة في قوة العمل واإلنتاج، بينما بلغ معدل اإلعالة االقتصادي

 

أشكال من خالل  ؛ وذلك1002في ضوء تعداد  ،وتظهر طبيعة التركيبة السكانية لمدينة العين
ب( -2أ( إجمالي السكان بمدينة العين، ويمثل شكل )-2ل شكل )يمث  . إذ الهـرم السكاني التالية

 ج( الوافدين.-2شكل )يمّثل بينما  ؛المواطنين
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 5002 تعداد العين، مدينة سكان إلجمالي السكاني الهرم(: أ -2) شكل

 

 

 5002 تعداد ن،يالع بمدينة المواطنين للسكان السكاني الهرم(: ب -2) شكل

 

 

  



 تقييم بيانات التركيب العمري والّنوعي لسكان إمارة أبوظبي 

32 

 

 5002 تعداد العين، بمدينة الوافدين للسكان السكاني الهرم(: ج -2) شكل

 
 

أ( لسكان مدينة العين من حيث النوع والفئات -2)ضح عدم انتظام شكل الهرم السكاني ويتّ 
يتمركز أغلب . إذ النوع المستقر أو الناضج يالسكاني ذ  أنه يعكس شكل المجتمعإالّ  ؛العمرية
زون كور يتركّ الذّ  أنّ  ال سّيما؛ ان في فئات األعمار الوسطى القادرة على العمل واإلنتاجالسكّ 

أعلى في الفئة العمرية  نسبةسنة، بينما تتركز اإلناث ب( 37-30)في الفئة العمرية  بنسبة أعلى
ان المواطنين تركيبة السكّ  أنّ ب( -2)شكل الهرم السكاني للمواطنين أوضح . وقد سنة (10-17)

ا يشير إلى ممّ  ؛اتقريبً  منتظمٍ  هرمي   بشكلٍ  الهرم السكاني ويتميز .مي أو الفتيّ وع التقدّ من النّ هي 
ضرورة . وهو ما يستدعي وجود زيادة مرتقبة في عدد السكان المواطنين المقبلين على سن العمل
ة العمل خالل األعوام قوّ  فيرسم الخطط والسياسات المستقبلية الستيعاب هذه الزيادة المتوقعة 

 ويتشابه بدرجةٍ  .بعدم انتظامهز يتميَّ ، فلوافدينالخاّص باج( -2)ا شكل الهرم السكاني أمّ  ة.القادم
تتركز فئات السكان في  ذإ ؛ل إجمالي السكان بمدينة العينأ( الذي يمث  -2)مع شكل  كبيرةٍ 

وجود مجتمع سكاني األعمار الوسطى بصورة أعلى عن غيرها من باقي األعمار، مما يشير إلى 



  لألبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

38 

 

في  تؤّثروافدين بمدينة العين هذه التركيبة السكانية للوهو ما جعل  .ناضج من السكان البالغين
 . ان مدينة العين ككلّ إجمالية لسكّ  شكل التركيبة السكانية بصورةٍ 

 

 :الغربية بالمنطقة السكان مستوى على: ارابعً 

 نجد أنّ ؛ إذ ( التالي تركيبة السكان العمرية بالمنطقة الغربية6أظهرت بيانات جدول )قد   
من السكان في  عاليةٍ  ز نسبٍ في المنطقة الغربية تشهد تركّ إجمالي السكان إلى النتائج بالنسبة 

منطقتي مدينة أبوظبي ومدينة العين، كما إلى الفئات العمرية الوسطى، كما هو الحال بالنسبة 
إلى بالنسبة % 63لون نسبة يشك   سنةً  (87-22من )ا نسبة السكان النشيطين اقتصادي   أنّ  الحظن

سنة )مرحلة الطفولة(  (27-0من )كما بلغت نسبة األطفال  .إجمالي سكان المنطقة الغربية
يمكن وصف سكان  عليهو %. 2سنة فما فوق( 82بينما بلغت نسبة السكان المسنين ) ؛28%

أكثره من البالغين الذين لديهم القدرة  اناضجً  امجتمعً يمثّلون  مالمنطقة الغربية بصورة إجمالية بأنه
 ووه ؛%10لمنطقة الغربية إلى ال اإلعالة االقتصادي بالنسبة بلغ معدّ و على العمل واإلنتاج. 

منطقتي مدينة إلى ل إعالة اقتصادي على مستوى إجمالي إمارة أبوظبي أو بالنسبة معدّ  أقلّ 
وهو ما يعكس قلة نسبة العبء االقتصادي الذي يتحمله السكان في قوة العمل  .أبوظبي والعين

 دون سن العمل. هم لسكان الذين ى اإلبالنسبة  ،داخل المنطقة الغربية
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 5002 تعداد خالل الغربية المنطقة لسكان والنوع العمر بحسب النسبي التوزيع(: 1) جدول

 

 الفئات

 العمرية

 اإلجمالي نينغير مواط مواطنون

 جملة إناث ذكور  جملة إناث ذكور  جملة إناث ذكور 

0-1 11.5 11.2 11.5 5.1 11.5 1.5 1.5 15.5 2.1 
2-9 11.1 11.5 11.1 5.1 15.1 1.1 1.5 15.1 205 
10-11 15.1 11.1 11.2 5.0 10.9 1.1 1.1 15.2 2.1 
12-19 11.5 15.1 15.0 1.2 5.5 5.2 5.1 9.5 1.1 
50-51 15.1 9.5 10.9 5.1 9.5 5.2 5.5 9.5 1.5 
52-59 10.1 9.0 9.1 15.1 11.1 15.1 15.1 10.1 12.1 
10-11 5.5 5.1 502 50.1 15.1 19.5 11.5 10.1 15.9 
12-19 2.1 2.1 201 15.5 10.5 15.2 15.1 1.5 11.1 
10-11 1.1 1.9 101 11.1 5.5 15.1 15.0 2.2 10.5 
12-19 5.2 5.2 502 9.5 1.1 1.1 1.1 1.5 5.1 
20-21 1.9 5.1 501 1.1 1.9 1.1 1.2 5.1 1.9 
22-29 1.5 1.1 1.5 5.0 0.2 1.1 5.0 1.0 1.1 
50-51 1.5 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 
52-59 1.2 1.1 1.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 
50-51 1.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 
52-59 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 

10+ 0.5 0.5 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
Total 100% 100

% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

          

 عدد
 السكان

1051
0 

9211 5055
1 

5121
5 

1110
5 

1115
5 

1212
5 

5119
2 

10122
0  

 ( ما يلي:6يعكس الجدول رقم )و 

 العمر الصغيرة بصورةٍ  فئاتزون في هم يتركّ أنّ  الحظ: نلسكان المواطنينإلى ا بالنسبة -
ما يعكس تأثر عدد . وهو أي مرحلة الطفولة ،سنة (27-0من )في المرحلة العمرية  ،خاصةٍ 
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كانت نسب الذكور واإلناث متقاربة في هذه المرحلة و  .السكان المواطنين بزيادة معدالت المواليد
سنة  (87-22من )أي  ،قوة العمل واإلنتاج كما بلغت نسبة السكان البالغين في سنّ  .العمرية

نسبة السكان بلغت بينما %، 72بلغت ؛ إذ سنة (27-0من )تلتها نسبة األطفال و  .28%
؛ مّما من عاليةٍ  بنسبٍ  طفالبين البالغين واأل جٍ مزي يعكس وجود  مجتمعٍ  ماوهو  .%3ين المسنّ 

ل بلغ معدّ  . فقديشير إلى زيادة نسبة العبء االقتصادي على السكان في سن العملشأنه أن 
 (27-0من )ارتفاع نسبة األعمار الصغيرة  نتيجة  مرتفع معّدل ووه%، 12اإلعالة االقتصادي 

 امستقبلي   ارً مؤش   ه يعدّ أنّ  ن عفضاًل هذا  .إجمالي السكان المواطنين؛ وذلك في ما يتعّلق بسنة
مما يشكل  ؛الدفع بها في سوق العمل خالل السنوات القادمة جريي ،وجود قوة بشرية مستقبليةل

 الكافية. زيادة الطلب على سوق العمل وتوفير الوظائف
أي من )أعلى للسكان في سن قوة العمل واإلنتاج  ز  ترك   هناك: لسكان الوافدينإلى ابالنسبة  -

بباقي مناطق إمارة  ا مقارنةً جد   مرتفعة   وهي نسبة   ؛%69بلغت نسبتهم . إذ سنة (22-87
 ؛ إذسنة (27-0من )تلتها نسبة األطفال . و سواء منطقة مدينة أبوظبي أو منطقة العين ،أبوظبي
وهو ما  ؛تزداد نسبة األطفال اإلناث في هذه المرحلة العمرية عن الذكورو . ا% تقريبً 22بلغت 

عّما ظر بصرف النّ  ،يشير إلى حرص األسر الوافدة على تسجيل اإلناث في التعداد أسوة بالذكور
المسنين تكاد  نالحظ أن نسبة السكان الوافدينو  .ال داخل األسرة وا أإذا كانت اإلناث أعلى عددً 

وهو ما يشير إلى ارتفاع معدالت المساهمة  ؛ا من الصفر(تكون معدومة )أي قريبة جد  
كما بلغ معدل  .الوافدين بالمنطقة الغربية عن باقي المناطق األخرى جانباالقتصادية من 

بالمناطق  اقتصادي منخفضة مقارنةً  نسبة عبءٍ ؛ وهو ما يمث ل بدوره %21اإلعالة االقتصادي 
 األخرى.  

أشكال من خالل وذلك  ،1002ظهر طبيعة التركيبة السكانية للمنطقة الغربية في ضوء تعداد وت  
-8ل شكل )ويمث   .السكان بالمنطقة الغربية أ( إجماليّ -8ل شكل )يمث  إذ  .الهـرم السكاني التالية

 ج( الوافدين.-8شكل )يمث ل بينما  ؛ب( المواطنين
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 5002 تعداد الغربية، المنطقة سكان إلجمالي السكاني الهرم: (أ-5) شكل

 
 

 5002 تعداد الغربية، بالمنطقة المواطنين للسكان السكاني الهرم(: ب-5) شكل
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 5002 تعداد الغربية، نطقةمبال الوافدين للسكان السكاني الهرم(: ج-5) شكل

 
المنطقة الغربية من حيث النوع والفئات أ( لسكان -8)ضح عدم انتظام شكل الهرم السكاني تّ ي

؛ إذ كما يشير إلى تركز غالبية الذكور في مجتمع البالغين القادرين على العمل واإلنتاج .العمرية
 (37-30من )كبيرة في فئات األعمار الوسطى، وخاصة في الفئة العمرية  يتمركزون بنسبٍ  إّنهم
ا في الفئة العمرية خصوصً  ،األعمار الصغيرة الحظ تركز اإلناث بصورة أعلى فيي  بينما  .سنة
من هي أن تركيبة المواطنين ب( -8)شكل الهرم السكاني للمواطنين وضح وي .سنة (9-2من )
كور بنسبة أعلى في الفئة ز الذّ يتركّ ؛ إذ اوهو شكل هرمي منتظم تقريبً . وع التقدمي أو الفتيالنّ 

حيث تكون األسر حريصة على تسجيل المواليد الذكور مقارنة  ،سنوات (7-0من )العمرية 
 ال سّيما ؛سنة (27-20من )أعلى في الفئة العمرية  اإلناث بنسبةٍ  تترّكز . وفي المقابلباإلناث

 امساعدً  امعنوي   ال دافعً يمث  ما وهو  ،االلتحاق بالتعليم في سنّ هّن اإلناث في هذه المرحلة  أنّ 
العمل على رسم الخطط والسياسات  ويستدعي ذلك .جيل األسر لعددهنا ما على دقة تسنوعً 

 .في قوة العمل ة في ضوء استيعاب هذه الزيادة المتوقعة خالل األعوام القادم ،بالمنطقة الغربية

ا مع شكل ويتشابه تقريبً  .لوافدين بعدم انتظامهإلى اج( بالنسبة -8)يتميز شكل الهرم السكاني و  
تتركز فئات السكان بصورة أعلى في . إذ السكان بالمنطقة الغربية ل إجماليّ الذي يمث   ،أ(-8)

ركيبة تحويل التّ  فييشير إلى تأثير التركيبة السكانية للوافدين ما وهو  .فئات األعمار الوسطى
ل تحمّ ، وأثر ذلك في العمل واإلنتاج مجتمع ناضج أغلبه في سنّ  السكانية بالمنطقة الغربية إلى
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 ًصارتفاع نسبة العبء االقتصادي نتيجة ارتفاع نسب األعمار الصغيرة األخرى خصو تبعات ا
ع انخفاض نسبة العبء االقتصادي خالل األعوام القادمة قَّ ه من المتو   أنّ إالّ  .للسكان المواطنين

 بعد بلوغهم سن قوة العمل واإلنتاج.  ،لدخول أفواج من السكان المواطنين صغار السن

 

 :المواطنين للسكان والنوعي العمري التركيب بيانات جودة في فاالنحرا قياس
 بيانات جودة مدى على أساسية بصورة الوقوف الحالية راسةالدّ  محاور أهمّ  من إنّ  
 التابعة الرئيسية والمناطق أبوظبي إمارة داخل فقط المواطنين للسكان والنوعي العمري التركيب

 المتجانسة غير السكانية التركيبة أثر استبعاد ظلّ  وفي .متجانسةً  المجتمع طبيعة تكون؛ حّتى لها
 االنحرافات لتحديد المتحدة األمم سكرتارية مقياس حساب إلى اواستنادً  المواطنين، غير للسكان

على هذا  التالي بالجدول نةً مبيّ  النتائج جاءت ؛المواطنين السكان لبيانات والنوع العمر نسب في
 :الّنحو

 المتحدة األمم سكرتارية بطريقة والنوع السن لبيانات العام االنحراف مقياس(: 9) جدول

 المتحدة  العربية اإلمارات بدولة أبوظبي إلمارة 5002 عام السكان لتعداد 

 المنطقة
 / االنحرافات االختالفات متوسط

 الدليل قيمة

 السن لنسبة النوع لنسبة
 للذكور

 السن لنسبة
 10.0 1.0 5.0 1.5 أبوظبي مدينة لإلناث

 19.0 5.9 5.2 1.5 العين مدينة

 59.1 10.1 11.1 11.2 الغربية المنطقة

 150.1 12.2 15.5 12.5 أبوظبي جزر

 51.9 2.1 1.9 1.9 اإلمارة إجمالي
 

 قةالمتعل   ، تلكإليهاتوصلنا  التي الحسابات خالصة( 9) رقم السابق الجدول نتائج أظهرت
 واضحٍ  تدن   وجود. وهي تدّل على المتحدة األمم سكرتارية بمقياس الخاص الدليل قيمة بحساب

على مستوى المنطقة الغربية  ،من بيانات العمر والسن للسكان المواطنين في دقة التسجيل لكلّ 
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مازالت تعاني من بعض المشاكل  ،في هذه المناطقة درجة الدقّ  أنّ ذلك  .فقط أبوظبيوجزر 
 للسكان العامّ  عدادالتّ  بيانات أنّ  إلىهذا  ويشير .نتيجة أخطاء الشمول أو المحتوى ،اللوجستية

أو  تها،وجود البيانات هذه تسجيل دقة في القصور عن ناجمة أخطاء احتوت، قد 1002 عام
 ضوء في ،دقيقة غير أنها على فصنَّ ت  ، فإّنها ولذا .عدم اكتمال الحصر داخل هذه المناطق

 متوسط نواتج استعراض خالل منهذا  نويتبيّ  .المتحدة األمم سكرتارية مقياس دليل ةقيم
 علىكان ذلك  سواء؛ 200 القيمة عن والنوع العمر نسب من لكل ،السابق بالجدول االنحرافات

 بالنسبة العمر نسب انحرافات إن كما .أبوظبي جزر مستوى على أو ،الغربية المنطقة مستوى
هذا إلى ويرجع  .لإلناث العمر نسب بانحرافات مقارنةً  المناطق هذه في أعلى ، هيلذكورإلى ا
التي تفضل عدم اإلدالء  ،العادات والتقاليد في هذه المناطقسلطة بعض منها  عديدة؛ عوامل

أهمية اإلدالء بقلة الوعي بأهمية التعدادات السكانية لدى السكان و و بأي بيانات تخص اإلناث، 
غير  المدلين بالبيانات عالوة على انخفاض المستوى التعليمي، مما يجعلهذا  .ببيانات صحيحة

أو اإلدالء بأي معلومات قد تفيد جامع البيان في محاولة تقدير  ،قادرين على تذكر أعمارهم
 العمر بصورة دقيقة. 

أظهرت نتائج طريقة  ؛ إذومدينة العين أبوظبيكل من مدينة إلى بالنسبة  األمر ختلفوي
جودة البيانات الخاصة بالنوع والعمر في هذه المناطق متوسطة الدقة  أنّ  ،ية األمم المتحدةسكرتار 

ليل الواقعة قيمة الدّ  الذي يشير إلى أنّ  ،المتحدة لألمم العامة األمانة ا لمقياسوالثقة، وذلك تبعً 
 ،(7ثقة متوسطة في هذه البيانات )انظر صــفحة تعكس درجة  ،70-10 في المدى ما بين

 تهاوجودبيانات العمر والنوع مستوى دقة  فير بدوره وهو ما أثّ  .ا ماويمكن االعتماد عليها نوعً 
اني من المواطنين داخل هاتين ع سكّ وجود أكبر تجمّ إلى ا نظرً  ،على مستوى إمارة أبوظبي ككلّ 

 باقي المناطق األخرى.ب مقارنةً المدينتين 

 :يلي ما السابق الجدول نتائج من يتبين لذا

 داخل الغربية والمنطقة أبوظبي لجزر المتحدة األمم سكرتارية رمؤشّ  دليل ةقيم أوضحت -
 كبيرة، بدرجة تهادقّ  عدم على يدلّ  ما وذلك . 70 القيمة عن اجد   مرتفعة أنها، أبوظبي إمارة

 التقديرات إجراء في عليها االعتماد عند اخصوصً  ؛ليهاإ الركون أو بها الوثوق يمكن ال هأنّ على و 
 .المناطق تلك في والعمرية النوعية وخصائصهم السكان ألعداد المستقبلية

 من التوالي على خاصة بصورة الغربية والمنطقة أبوظبي بجزر والنوع العمر بيانات تعاني -
 ،أبوظبي ومدينة العين بمنطقتي مقارنةً  ؛ وذلكالبيانات لتلك والحصر التسجيل في الدقة عدم
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 أبوظبي جزر سكان أغلب أنّ . والّسبب يكمن في المنطقتين هاتين بين متقاربة الدقة درجة حيث
 وعيهم ةقلّ  ذلك إلىي ضاف  .والتنقل والسفر الترحال دائمي البدو انالسكّ  منهم  الغربية والمنطقة
 وجامعي العدادين اهتمام من اوافرً  احظ  تلك المناطق  لقت لم ،وربما .السكاني التعداد بأهمية
 .واإلعالم البيانات

 المناطق بباقي مقارنةً  ،أبوظبي جزرإلى  بالنسبة النوع بيانات في اجد   كبيرة انحرافات وجود -
 المنطقة تلتها ثم ، 72.1 أبوظبي لجزر النوع بيانات في االنحرافات طمتوس   بلغ؛ إذ األخرى
قيمة متوسط لم تتجاوز  بينما ،26.2 النوع بيانات في االنحرافات متوسط بلغ حيث الغربية

 في تقارب وجود هذا فضاًل عن 9العين ومدينة أبوظبي القيمة باالختالفات في بيانات النوع 
 بالمنطقة النائية والمناطق أبوظبي جزر تأثر إلى يرجع قد وهذا المناطق، لتلك النوع بيانات
 الوعي وضعف ،اإلناث تخص بيانات أي عن اإلفصاح ترفض التي العادات ببعض الغربية
؛ العالمي واالنفتاح التطور انفتشهد ،والعين أبوظبي مدينة امنطقت أما تها.ومكان المرأة بدور
مقارنًة  أكبر بدرجةها، تلك التي تتمّيز بها خصائصو  الوافدة العمالة ثقافةفي  االنخراط عن فضاًل 

 .األخرى المناطقب
 الرئيسة بالمناطق مقارنةً  ،العين مدينة في والنوع العمر بيانات في تسجيل أفضل ي عد   -

 قيمة بلغت فقد .المتحدة األمم سكرتارية دليل رلمؤش   قيمةٍ  أقلّ  لتج  س  حيث  اإلمارة داخل األخرى
 يمكنمّما يعني أّنه  .اتقريبً  70 ةقيمب أبوظبي مدينة منطقة تلتها ثم ،39 في مدينة العين الدليل

 .متوسطة بدرجة هاالوثوق بو  اعتماد هذه البيانات
إلى  بالنسبة الذكور عن تزيد ،إلناثإلى ا بالنسبة الصحيح بالسنّ  اإلدالء انحرافات إنّ  -

 العكس نجد بينما ؛ككلّ  أبوظبي إمارة مستوى على كذلكو  فقط، والعين أبوظبي مدينة منطقتي
 اإلدالء في االنحرافات نسبةأّن  الحظن كما .الغربية والمنطقة أبوظبي جزرإلى  بالنسبة اصحيحً 
 بالمناطق مقارنة أعلى هي -إلناثل وأ للذكوركان ذلك  سواء- في تلك المناطق الصحيح بالسنّ 

 مقارنة المناطق هذه داخل للذكور التعليمي والمستوى الوعي انخفاض إلىذلك  عودي وقد .األخرى
 فالذكور .اإلناثمن  المناطق هذه في الذكور بين أعلى ةاألميّ  نسب؛ إذ أّن األخرى بالمناطق
 . اإلناثعلى خالف  التعليمي بالجانب االهتمام دون الوظيفي بالجانب يهتمون

 أبوظبي إمارة مستوى على المواطنين للسكان والنوع العمر بيانات يخّص  ما في الدليل يشير -
 تعداد حصاءاتإ في البيانات لتلك التسجيل دقة في متوسطة جودة مستوى وجود إلى ، ككلّ 

 النائية المناطق بعضب البيانات تلك تسجيل جودة في القصورمن  رغموذلك على ال؛ 1002
 .خاصة بصورة أبوظبي وجزر الغربية المنطقة مثل ،الكبيرة الحضرية المدن عن والبعيدة
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 لمجموعات النوع نسب تصنيف على ادً اعتما ،والنوع العمر بيانات دقة تقييم
 :عريضة عمرية

؛ اخترنا تفصياًل  أكثر بصورة أبوظبي إلمارة والعمر النوع بيانات تقييم على الوقوف أجل من
 Broad) وأساسية عريضة عمرية لفئات اتبعً وذلك  ،تصنيفها ىإل ااستنادً  النوع نسب استعراض

age groups).  واالجتماعية االقتصادية ونؤ الش قسم يهاإل دنستي التي األساليب أحدويعّد ذلك 
 العمر حسبب السكان توزيع يخّص  ما في ،التعدادات بيانات تسجيل دقة تقييم في المتحدة لألمم
 فئات حسبب أبوظبي إمارة سكان تعداد لنتائج النوع نسب تصنيفجرى  فقد عليه،و  .)21(والنوع
 نسب: في تتمثل أساسية تصنيفات ضوء في النسب تلك استعراض بهدف ؛ وذلكعريضة عمرية
 يمكن العملية هذه ومثل .والحضر الريف من لكل   النوع ونسب والبالغين، األطفال من لكل   النوع
 أثناء للسكان األساسية الحصر أو التسجيل عمليات في أخطاء وجود عن مفيدة بنتائج ناتمدّ  أن

 :التالي الجدول نتائج خالل من اإلجراء لكذ استخدام ضحويتّ  .التعداد
 

 إلمارة الرئيسة المناطق في المواطنين للسكان أنثى 100 لكل الذكور عدد(: 10) جدول
( السكان فئة/ اإلقامة محل) لـ تبًعا عريضة، عمرية لمجموعات تصنيفهم على اعتماًدا أبوظبي

 5002 تعداد في

 الرئيسة المناطق

 أبوظبي إلمارة

 النوع نسب

 (أنثى 100 لكل الذكور)عدد 

 األطفال
)أقل من 

 سنة(12

 نوالبالغ
سنة 12)

 فأكثر(

 حضر ريف 

 أبوظبيمدينة 
.................. 

102 105  100 115 
مدينة العين 

...................... 
101 90  101 95 

المنطقة الغربية 
................. 

101 115  111 -- 
جزر أبوظبي 

.................... 
95 155  115 -- 

إجمالي اإلمارة 
.................. 

102 100  105 105 

                                       
12 United Nation. Op. cit. 
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 ،(فقط اإلماراتيين) المواطنين السكان يخص ما في الهجرة لحركة ملحوظةٍ  تياراتٍ  غياب ظلّ  في
 وجدت وال واإلناث الذكور من اتقريبً  متساوية أعداد لديه الذي السكاني المجتمع قاعدة ظلّ  وفي
 واجههاست ،الذكور األطفال عدد في طفيفةٍ  زيادةٍ  أيّ  أن المتوقع من هفإنّ  ؛األصليين لسكانه هجرة
 وتسجيل للمواليد النوع نسب دقة على ااعتمادً  ،البالغات اإلناث عدد فيكذلك  طفيفة   زيادة  

 أبوظبي إلمارة الرئيسة المناطق معظم في نجد نافإنّ  ،لذا .(23)صحيحة بصورة الوفاة ظروف
 جميع في اإلناث عدد يتجاوز الذكور األطفال عدد أن( البالغين/ األطفال) السكان فئة حسبب

 نسبة أن نرى ؛ إذالبالغين لسكانإلى ا بالنسبة الحالهي  وكذلك .أبوظبي جزر ماعدا ،المناطق
نقف على و . العين مدينة ماعدا ،الرئيسة المناطق جميع في اإلناث يتجاوز الذكور من البالغين

 الجزر تلك في الذكور البالغين عدد تجاوز؛ إذ أبوظبي جزر في -لكن بشكٍل أكبر-األمر نفسه 
 لنسب منتظم غير شكلٍ  وجود إلى يشير ما وهو .%11 بلغت زيادة بنسبة البالغات اإلناث عدد
 في ةٍ خاصّ  وبصورةٍ  ،والعمر النوع لبيانات التسجيل دقة عدم يعكس اممّ  ؛المناطق تلك في النوع
 في اإلناث عدد يتجاوز الريف في الذكور عدد أنّ  نجد خر،اآل الجانب وعلى. أبوظبي جزر

 ومدينة أبوظبي مدينة من كل   في ساويةمت سبةالنّ تكون  بينما ؛أبوظبي وجزر الغربية المنطقة
 . العين

 والعكس .اإلناث الذكور عدد تحديًدا؛ فقد تجاوز أبوظبي مدينةإلى  بالنسبةو  ،الحضر في أّما
 مثاًل  أبوظبي إلمارة الرئيسة المناطق قائمة إذ توّضح .العين مدينة حضرإلى  بالنسبة صحيح

 (الغرب جهة إلى الشرقي الشمال من المناطق لتلك جغرافي ترتيب في ،الجدولوردت في  كما)
 جزر في درجاته أقصى إلى يصل حتى ،اتدريجي   يزداد الريف في الذكور عدد تجاوز أن

. الحضر مناطقإلى  بالنسبة النوع نسب الختالف ،اانتظامً  أقلهو  كلالشّ ؛ في حين أّن أبوظبي
 ،أبوظبي إلمارة الرئيسة المناطق كافةفي  النوع نسب وتقييم تحليل من العامة الصورة وتعكس
 تسجيل دقة في الثقة لعدم قوية أسباب وجودأمام احتماالت  الباب يفتح اممّ  ؛منتظم شكل غياب
 التعداد في النوعين كال بيانات عدّ  اكتمال لعدم أو ،والنوع العمر حسبب المواطنين بيانات
 .صحيحة بصورة هاوحصر 

                                       
13 Ibid. 
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 السيدات نسبة احتساب جرى ؛1002 لعام المواطنين السكان تعداد بيانات على ااعتمادً و  
 المفيدة االختبارات منأّن ذلك ي عّد  ال سّيما، مرأةا 200 لكلّ  األطفال ونسبة ،رجل 200 لكلّ 

 السكاني، التعداد إحصاءات في والنوع العمر بيانات تسجيل دقة مستوى على والوقوف للفحص
 :التالي الجدولفي  موضحة هي كما

 

 المواطنين للسكان رجل 100 لكل السيدات وعدد امرأة، 100 لكل األطفال عدد(: 11) جدول

 5002 تعداد بيانات واقع من أبوظبي، إلمارة الرئيسة للمناطق تبًعا

 الرئيسة المناطق

 أبوظبي إلمارة
 السيدات الرجال

 األطفال
 دات يالس سنة12أقل من 

 100لكل 
 رجل

 األطفال
لكل 
100 

 % العدد مرأةا

 111 91 11 55515 20152 21092  أبوظبيمدينة 

 151 111 19 25111 12510 11155 مدينة العين 

 115 15 11 1191 2251 5151 المنطقة الغربية 

 155 25 11 559 511 1151 جزر أبوظبي 

 112 100 10 111215 105521 101029 مارة إجمالي اإل

 

 في األطفال نسبة أن نجد ،المواطنين السكان يخص ما في السابق الجدول بيانات واقع ومن
% 72و أبوظبي جزر في% 32 بين ما تأرجحت ثمّ  ،1002 لتعداد اتبعً % 70 أبوظبي إمارة
 تلك في( البالغين غير) األطفال نسب في% 20 التفاوت نسبة بلغت؛ إذ أبوظبي مدينة في

 بنسبةٍ  أي ،200 بلغت فقد ؛رجل 200 لكل السيدات نسبةفي ما يتعّلق بو . الرئيسة المناطق
 21 بين ما تفاوتت في المناطق األخرى بينما .أبوظبي إمارة مستوى على الرجال مع متساويةٍ 

 حيث ،العين مدينة في رجل 200 لكل سيدة 222 إلى أبوظبي جزر في رجل 200 لكل سيدة
 يشير فيه المبالغ الملحوظ التفاوت وهذا. الذكور العين مدينة في البالغات السيدات عدديتجاوز 
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 .الغربية والمنطقة أبوظبي جزر في ال سّيما ؛النوعين لبيانات الحصر استكمال في الثقة عدم إلى
 عن فضاًل هذا  ،المناطق تلك في داتالسي   ياناتبب الصحيح السّكان إدالء عدم إلى يشير لعّله أو
 ،التعداد إجراءات ضمن دمحدّ  تعريف إلى غياب التفاوت ذلك يرجع وقد .والتقاليد بالعادات تأثرال

 المناطق في إلناثإلى ا سبةبالنّ  ةوخاصّ  ؛البالغين أو األطفال لفئات السنّ  تحديد يخّص  ما في
 قبل) رةمبك   سن   في جاتالمتزو   الفتياتف فيها صنّ ؛ فقد ت  أبوظبي جزرذلك  لامثو  .النائية
 تعتمد ،المناطق تلك في عداداتالتّ  أنّ . ذلك المناطق تلك بعض في البالغات من (سنة22

 -األحيان بعض في-دلي قد ال ي   الذي ؛ ذاكاألسرة لربّ  والتخمينات التقديرات على كبيرةٍ  بصورةٍ 
 ضعفبسبب  أو ، بوعي منهاألسرة داخل عددهمعن  أو ،الفتيات سن عن صحيحة ببيانات
 .التعليمي مستواه

 

-Cohorts األفواج مقارنةل البقاء معدالت حساب على ااعتمادً  والنوع العمر بيانات دقة تقييم

comparing):) 

 الذكور من لكل البقاء معدالت لحساب األفواج تحليل استخدام إلى اأيضً  الحالية الدراسة قتتطرّ 
 تعدادي بيانات على عتماد. وجرى االأبوظبي إمارةب المواطنين السكان يخص ما في ،واإلناث
 العمر بيانات تسجيل إحصاءات تسجيل في الدقة مدى لفحص ؛التوالي على 1002و 2992
 بين ما الفاصلة الفترة تكونو  ،منفصلين تعدادين بيانات واقع من فوجين مقارنة عبر ،والنوع

 لكل   خماسيةال الفئات في عمرية مجموعة أي فتعرّ  التحليل وألغراض ،سنوات 20 مدة الفوجين
 تسجيل دقة لفحص فقط البقاء معدالت حساب ستخدمال ي  و . فوج   اأنه على التعدادين من

 العمر مجموعات من لكل الحصر عملية استكمال مدى الختبار أيضا ولكن العمر، إحصاءات
 غير عّد أمًراي ذإ .خرآ إلى تعدادٍ  من الفوج أعداد زيادة عند اصوصً ؛ خ(27)صحيح بشكل والنوع
 تقع ،دقة أكثر حكمٍ  إلى وللوصول )لم أفهم(المواطنين.  بالسكان يتعلق فيما خصوصاً  ممكن
 أنّ ؛ إذ المختلفة العمرية الفئات لكل األفواج عبر واإلناث الذكور من لكل البقاء معدالت مقارنة
 األعمار في بالذكور مقارنةً  انسبي   مرتفعة بقاء معدالت لديها -هاكلّ  أو- اإلناث أعمار معظم

                                       
14 Ibid. 
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 المحسوبة البقاء التمعدّ إذا انحرفت ف عليه،و  .للطفولة المبكرة األعمار في اأحيانً  تقل وقد ،نفسها
(؛ فإّن ذلك لذلك منطقي تفسير هناك وليس) الشكل أو النمط هذا عن العمر من مختلفةٍ  ألفواجٍ 

 .النوع أو العمر لبيانات الحصر أو التسجيل إحصاءات دقة مستوى في الثقة عدم على دلياًل  ي عد  
( الهجرة إهمال مع) التعدادين خالل المواطنين للسكان البقاء معدالت( 21) رقم الجدول ويبين
 :التالي النحو على خماسية عمرية ألفواج واإلناث الذكور من لكل

 

 حسبب المواطنين للسكان خماسية عمرية ألفواج سنوات لعشر البقاء معدالت(: 15) جدول
 أبوظبي إلمارة 5002و 1992 لتعدادي النوع

 

 1992تعداد 

 بداية الفترة

 5002تعداد 

 نهاية الفترة

 بقاءال معدالت

 اإلناث  الذكور
0-1 10-11 1.595 1.111 
2-9 12-19 1.559 1.559 

10-11 50-51 1.155 1.505 
12-19 52-59 0.951 0.999 
50-51 10-11 0.911* 0.950 
52-59 12-19 1.515 1.115 
10-11 10-11 1.151* 1.109 
12-19 12-19 1.111* 0.921 
10-11 20-21 1.552* 1.055 
12-19 22-29 0.922 0.915 
20-21 50-51 1.005 1.015 
22-29 52-59 0.909 1.019 
50-51 50-51 0.911* 0.911 
52-59 52-59 0.192 0.510 
50+ 10+ 1.019 1.055 
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 .()*( معدالت بقاء الذكور أعلى مقارنة باإلناث )من إعداد الباحث                 
 

 عمرية ألفواج ،سنوات عشر لمدة البقاء معدالت حساب السابق( 21) جدول نتائج أظهرت
 نجد ،عابرٍ  وبشكلٍ  .المتوقعة البقاء لمعدالت التقريبي العام الشكل تحديد؛ وذلك من أجل خماسية

 بين تذبذب حالة في ؛ هيبالذكور مقارنة المختلفة العمرية األفواج عبر لإلناث البقاء معدالت أنّ 
الخاّصة  والنوع العمر إلحصاءات الدقة مستوى في الثقة عدم يعكس ما وهو .والنقصان الزيادة

 من للفترة الفوج خالل لإلناث البقاء التمعدّ  أنّ  نجدعلى سبيل المثال، ف .المواطنين انلسكّ با
 مقارنة أقلّ  وهي ؛0.910 بلغت قد ،1002 عام( 37-30) إلى 2992 عام( 10-17)

 . 0.962 الفوج لنفس البقاء معدالت بلغت. فقد بالذكور

 التوزيعات من المحسوبة البقاء لمعدالت( 21) جدولفي  حةالموضَّ  تائجالنّ  ظهرت   عامة، وبصفة
 9 هناك أنّ  ؛1002و 2992 عامي أبوظبي إمارة سكان لتعدادات ،المواطنين للسكان العمرية
 وفي. باإلناث خاصةأيضا  حاالت 9و ،معدالت بقائها أكبر من الواحد الصحيح للذكور حاالت
 األفواج هذه في المواطنين السكان أعداد يخص ما في للهجرة ملحوظة تأثيرات وجدت ال، الواقع

 المواطنين غير السكان استبعاد بعد ال سّيما؛ النسب هذه تفسير، بإمكانها التعدادين بين ما
 بيانات في أخطاء وجود على ارً مؤش   عد  ي  ذلك ف . وعليه،البقاء معدالت حساب عند( الوافدين)

 أيضاً  دهايؤي   النتائج وهذه. امعً  كليهما أو 1002 تعداد أو 2992 تعداد حصاءاتإل التسجيل
 :التالي( 1) رقم الشكل
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 الذكور المواطنين للسكان خماسية عمرية ألفواج سنوات لعشر البقاء معدالت(: 5) شكل
 الباحث(. إعداد )من أبوظبي إلمارة 5002 و 1992 تعدادي نتائج من واإلناث، محسوبة

 

 
 

 هو كما ،هتمامباال جدير انتظام عدم وجود عن ،البقاء لمعدالت العام لشكلا فحص يكشف
- 12 بين ما لذكورإلى ا بالنسبةالت رجح المعدّ أتت، المثال سبيل فعلى .(1) شكل في واضح
 :التالي النحو على ؛ وذلكوالنقصان الزيادة بين سنة27

 2.128................................................. 39-32 و 19-12 األعمار بين

 2.312 ................................................. 77-70 و 37-30 األعمار بين

 2.233 ................................................. 79-72 و 39-32 األعمار بين

 2.112 ................................................. 27-20 و 77-70 األعمار بين
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، فأكثر سنة 60و فأكثر سنة 10 األعمار بين ما للفوج البقاء لمعدّ قيمة  فإنّ  ذلك، على عالوةً 
 إلى . هذاسنة19-12 و سنة29-22 األعمار بين ما للفوج البقاء لمعدّ  من -مثاًل - أكبرهي 
 دقة في الثقة عدم إلى يشير ما وهو .الصحيح الواحد من أعلى لالمعدّ  هذا قيمة أنّ  جانب

 الشكل انتظام عدمإلى  بالنسبة الحال نفس ونجد. التعدادات تلك في والنوع العمر بيانات سجيلت
 الذكور من لكل   البقاء معدالت مقارنة تكشف كما. إلناثإلى ا بالنسبة البقاء لمعدالت العام

 غير وهذا .اإلناث من أعلى بالذكور الخاصة البقاء التلمعدّ  حاالتٍ  خمس وجود عن ،واإلناث
 من والتي المبكرة؛ الطفولة مرحلة عن بعيدة عمرية ألفواج بقاء معدالت أنها اخصوصً  ،منطقي
 لديها التي ولالدّ  في ال سّيما، اإلناث من أعلى للذكور البقاء معدالت فيها كونت أن المحتمل
 تمثل ال الحالة وهذه. األمهات وفيات معدالت ارتفاع جانب إلى . هذاجدا مرتفعة مواليد معدالت

حصاءات بيانات بجودة الوثوق عدم على التأكيد إلى يدفعنا اممّ  ؛أبوظبي إمارة  ما في التعداد وا 
 معدالت التالي( 23) جدول يستعرضو . هاأو حصر  والنوع العمر بيانات تسجيل دقة يخّص 
 مشيرةً  النتائج جاءتو  .خماسية وليست عشرية عمرية ألفواج ولكن سنوات، عشر لمدة البقاء
 :اآلتي النحو على ، وذلكالبقاء معدالت لنسب العام النمط في االنتظام عدمشيٍء من  إلى اأيضً 

 

 خمس) المواطنين للسكان عشرية عمرية ألفواج سنوات لعشر البقاء معدالت(: 11) جدول
 أبوظبي إلمارة 5002و 1992 لتعدادي النوع حسبب (فأكثر سنوات

 1992تعداد   

 بداية الفترة

 5002تعداد 

 نهاية الفترة

 نسب بقاء 

 اإلناث الذكور
2-11 12-51 1.151 1.511 

12-51 52-11 0.911 0.915 
52-11 12-11 1.525 1.155 
12-11 12-21 1.155* 0.995 
12-21 22-51 0.951 0.995 
22-51 52-51 0.951 0.915 

52+ 52+ 0.599 0.152 
 .(الباحث)من إعداد )*( معدالت بقاء الذكور أعلى بالمقارنة باإلناث               
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 ،عشرية عمرية ألفواج سنوات عشر لمدة البقاء معدالت حسابالخاّصة ب( 23) جدول نتائج إنّ 
 للذكور حاالت 3 وجود؛ قد أظهرت المتوقعة البقاء لمعدالت التقريبي العام الشكلوالتي تحّدد 

 من عمري لفوجٍ  بقاء معدل يوجد كما .الصحيح الواحد من أكبر بقائها معدالت إلناثل وحالتين
 بالنسبة نظيره من أعلى 1002 تعداد في 27-72و 2992 تعداد في 77-32 بين ما كورالذّ 

 الخاصة العمرية فئاتال في الذكور من أقل لإلناث البقاء معدالت كونما ت وعادة .إلناثإلى ا
 التسجيل بيانات في أخطاء وجود اأيضً  يفسر ذلكعليه، فإّن و . اإلنجاب وسن الطفولة بمرحلة

جرت مناقشته  ما نحو على ؛ وذلكامعً  كليهما أو 1002 تعداد أو 2992 تعداد إلحصاءات
 :التالي( 6) رقم الشكل اأيضً  دهايؤي   النتائج وهذهسابًقا. 

 

 الذكور المواطنين للسكان عشرية عمرية ألفواج سنوات لعشر البقاء معدالت(: 1) شكل
  أبوظبي إلمارة 5002 و 1992 تعدادي نتائج من محسوبة واإلناث

 
 من إعداد الباحث: المصدر
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 عليها الحصول وقع التي ،الحياة قيد على البقاء معدالت نسب أنماط أنّ  نستنتج ،عام   وبشكلٍ 
 تلكفي  كبيرة بنسبة انتظام عدم وجود إلى تشير ؛1002و 2992 التعدادين بيانات بمقارنة
 درجة على تنطوي يجعلها ما. وهذا واإلناث الذكورلدى  األنماط هذه مقارنة عند ال سّيما النسب،
 من المزيد وعليه، فإّن ذلك يستدعي بذل. والنوع العمر بيانات تسجيل في الدقة عدم من عالية
 سواء) وجدت إن أسبابها وشرح ،األخطاء كمية من للحدّ  ،والقادمة الحالية التعدادات خالل الجهد
 هذه كمية وتحديد ،(لخإ..  تعداد كل في الدقيق الحصر عدم أو البيانات سوء سببكان ال

 .التسجيل بيانات جودة في تأثيرها ومدى ،األخطاء
 

 (:Balance Equation) التوازن معادلة استخدام على اعتماًدا والنوع العمر بيانات دقة تقييم

 بيانات تسجيل في والجودة الدقة مدى الختبار أيضا التوازن معادلة استخدام وقع الجزء، هذا في
 أي) مختارة ةعشريّ  عمرية أفواج بيانات على ااعتمادً  ،المواطنين لسكانالخاّصة با والنوع العمر
 في المواطنين للسكان والنوعية العمرية وزيعاتالتّ  البيانات هذهتمث ل و  (.سنوات عشر ةلمدّ 

 تلك خالل السكان من الوفيات عدد إحصاءات إلى االستناد ومع .1002و 2992 تعدادي
 .الهجرة أثر استبعاد مع ،التوازن معادلة استخدام؛ جرى والنوع العمر حسبب اأيضً  فةً مصنَّ  ،الفترة
 :التالي الجدولفي  حةً موضَّ  المعادلة هذه تطبيق نتائج جاءت وقد
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 بحسب مختارة عمرية ألفواج( Balance Equation) التوازن معادلة تطبيق(: 11) جدول
  5002 و 1992 لعامي أبوظبي إمارة تعداد ضوء في المواطنين، للسكان والنوع العمر

 األعمار

 تعداد في

1992 

 األعمار

 تعداد في

 5002 

 الفرق التعداد  نتائج

 بين ما
 التعدادين

 عدد
 الوفيات

 المسجلة

 (Residual) *البواقي

 العدد 5002 1992
 % 

 ماالفرق  من
 التعدادين بين

 من% 

 تعداد
5002 

 الذكـور
2-11 12-51 11921 19915 5011 10 5001 99.2 12.0 

12-51 52-11 59901 51112 1251 51 1215 91.5 2.1 
52-11 12-11 15559 15000 1551 12 1525 99.2 50.1 
12-11 12-21 5252 1151 1599 11 1511 91.5 11.2 
12-21 22-51 2552 2219 155 12 11 51.1 1.2 
22-51 52-51 1529 1011 511 55 151 59.1 2.5 

 اإلنـاث
2-11 12-51 15511 10022 5115 1 5159 99.9 19.2 

12-51 52-11 59509 59505 101 9 191 95.1 1.1 
52-11 12-11 15252 15515 1021 15 1019 99.5 51.1 
12-11 12-21 1155 1595 11 19 15 15.5 0.1 
12-21 22-51 1505 1515 19 20 11 151.5 0.5 
22-51 52-51 5512 5502 10 55 55 55.2 1.5 

 

 

                                       
البواقي عن طريق طرح عدد الوفيات المسجلة لكل فئة عمرية من ناتج الفرق بين التعدادين لنفس  ةحساب قيميكون   *

 الفئة العمرية.
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( Residuals) البواقي حجم في كبيرةٍ  انحرافاتٍ  وجود عن( 27) السابق الجدول نتائج كشفت
في ما يتعّلق  انسبي   صغيرةً  البواقي كانت ،المثال سبيل فعلى .والنوعية العمرية األفواج لمختلف

 تعداد في سنة 27-72و ،2992 تعداد في سنة 77-32 بين ما باإلناث الخاص العمري لفوجبا
 بلغت بينما ادين،العدّ  بين ما الفرق إجمالي من% 31 الفوج لهذا البواقي قيمة لغت؛ إذ ب1002

إلى  بالنسبة للبواقي قيمة أعلى بلغت ،خراآل الجانب وعلى. %87 الفوج لنفس الذكور بين
 تعداد في سنة 87-22و 2992 تعداد في سنة 27-72 بينما  العمري الفوج في إلناثا

 الفوج في قيمة أعلى بلغتفقد  ،لذكورإلى ا بالنسبة بينما .%200 نسبة جاوزتت؛ إذ 1002
 بلغت إذ ؛1002 تعداد في سنة 17-22و 2992 تعداد في سنة 27-2 بينما  العمري
 أو اواحدً  هافي البواقي قيمة ال تتجاوز العمرية األفواج بعض أن بالذكر الجدير ومن .99.2%
هذا . اإلناث أو للذكوركان ذلك  سواء ،1002 عام التعداد بيانات إجمالي من المائة في اثنين
 هذه مثلتعتبر  التعداد، بيانات لها توضع التي األغراض معظمإلى  بالنسبة أنه العلم مع

 البواقي نسبة تصل عندما لكن .لتجاهلها يكفي بما صغيرةً  %1 أو 2 تتجاوز ال التي االختالفات
 ولذا .(22)المستخدمة النتائج على بناء كبير تأثير لها يكون فقد ،أكثر أو%  2 أو% 7 إلى
بالّنسبة إلى  سواء ،%2 نسبة تجاوزت عمرية أفواج وجود( 27) السابق الجدول من ضحيتّ 
 في سنة 77-32و 2992 تعداد في سنة 37-12 بين العمري الفوج مثل ،اإلناث أو كورلذّ ا

 ؛1002 تعداد في الذكور إجمالي من% 10.3 للبواقي نسبة أقصى وصلت فقد .1002 تعداد
 البيانات، تسجيل دقة عدم في تاله وقد. الفوج لنفس% 17.3 لإلناثنسبة البواقي بلغت  بينما
 بلغت؛ إذ 1002 تعداد في سنة17-22و 2992 تعداد في سنة 27-2 بين ما العمري الفوج
 تشيرو  .اإلناث إجمالي من% 17.3 وصلت إلى بينما الذكور، إجمالي من% 22 البواقي نسبة

 دقة عدم من شكوت عدادينالتّ  كال في عمرية أفواج وجود إلى ،البواقي ةبقيم الخاصة النتائج
 .والنوع العمر بيانات تسجيل

                                       
15 Ibid. 
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 :الدراسة نتائج أهم صملخّ 
  ــــائج أشــــارت ــــى  النت ــــادة وجــــودإل ــــي زي ــــة ف ــــرة خــــالل أبــــوظبي إلمــــارة الســــكانية الكثاف  الفت
فــي  اشخًصــ 10 وهــي ،1002 عــام فــي لهــا مســتوى أعلــى إلــى وصــلت حتــى ،(2912-1002)

 .أبوظبي إلمارة اإلجمالية المساحة ضوء في 1كم كل
 تبلــغ كانــت؛ إذ أبــوظبي إلمــارة المتالحقــة الســكانية التعــدادات خــالل النــوع نســبة انخفــاض 

 عـام فـي أنثـى مئـة لكـلّ  اذكـرً  291إلـى  وصـلت حتـى ،2912 عـام فـي أنثـى مئـة لكـل اذكرً  113
 إمــارة داخــل للســكان النوعيــة الفجــوة فــي الخلــل لمعالجــة الجهــد المبــذول يعكــس مــاوهــو  .1002
 .أبوظبي

 ؛ إذ1002 عـام حتـى 2912 عام منذ أبوظبي إمارة في السكان لعدد تزايدي اتجاه وجود 
 الفتـــرة خـــالل اســـنويً % 26 بلغـــت ســـكانية زيـــادة بنســـبة اتقريًبـــ مـــرات ســـت الســـكان عـــدد تضـــاعف

(2912-1002). 
 ــ  منطقتــي فــي أبــوظبي إمــارة مــن فقــط% 22 مســاحة فــي الســكان مــن% 92 نســبة زتترّك

% 9 يتركـز بينمـا السـكان، إجمالي من% 29 بها يتركز؛ إذ خاصة بصورة أبوظبي ومدينة العين
 يفسـر مـا وهـو .أبـوظبي إمـارة مسـاحة مـن% 69 تمثـل التـي وجزرهـا الغربية بالمنطقة السكان من

 .المناطق من غيرها عن أبوظبي بمدينة السكانية الكثافة زيادة
 37البالغـــة  اإلنـــاث نســـبة مـــن أعلـــى وهـــي ؛%88 أبـــوظبي إمـــارة داخـــل الـــذكور نســـبة% 

 .السكان إجماليإلى  بالنسبة
 الرئيســة المنــاطق كافــة داخــل لمــواطنينإلــى ا بالنســبة النــوع نســب فــي مقبــول تــوازن وجــود 

 278 هنــاك. فلمــواطنينإلــى ا بالنســبة نــوعي خلــل بهــا التــي أبــوظبي جــزر ماعــدا ،أبــوظبي إلمــارة
 .لوافدينإلى ا بالنسبة النوعية الفجوة اتساع الحظن بينما أنثى، مائة لكلّ  اذكرً 
 أغلبــه  ،االنشــطين اقتصــادي   الســكان مــن وجـود مجتمــع ســكاني ناضــج داخــل إمــارة أبــوظبي
مـن  %11سـنة  (87-22مـن )بلغت نسبة السكان في سن قـوة العمـل  فقد .الشباب والبالغينمن 

مـن إجمـالي  %11 (سـنة22مـن  أقـلّ فـي سـّن الطفولـة ) بينما بلغـت ؛إجمالي سكان إمارة أبوظبي
 .%2 (فما فوق سنة82من )بلغت نسبة المسنين . هذا و السكان
  وهــو يعكــس ارتفــاع نســبة %، 98بلــغ معــدل النشــاط االقتصــادي المــنقح إلمــارة أبــوظبي

 المساهمة في النشاط االقتصادي.
 مــــدينتي فـــي %32و ،داخــــل إمـــارة أبـــوظبي ككـــلّ  %30بلـــغ معـــدل اإلعالـــة االقتصـــادي 

 .%10 وهي اقتصادية إعالة نسبة أقل الغربية المنطقة قتحقّ  بينما ؛والعين أبوظبي
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   الهـــرم الســـكاني علـــى مســـتوى إجمـــالي إمـــارة أبـــوظبي غيـــر منـــتظم مـــن حيـــث النـــوع  شـــكل
مكـــن وصـــفه يإال أنـــه  .ا قبـــل أن تصـــل إلـــى قمـــة الهـــرمترتفـــع جوانبـــه رأســـي   ؛ إذ والفئـــات العمريـــة

يتمركز أغلـب السـكان فـي فئـات األعمـار الوسـطى القـادرة علـى  ؛ إذاضج أو المستقربالمجتمع النّ 
( 37-30)السـكان الــذكور يتركــزون بصــورة أعلـى فــي الفئــة العمريــة  أنّ  ال ســّيماالعمـل واإلنتــاج، 

 .سنة( 19-12)السكان اإلناث بصورة أعلى في الفئة العمرية يتمركز سنة، بينما 
 الثقـة مـن متوسـطة درجـة وجـود إلـى المتحـدة األمم سكرتارية طريقة أشارت ،عامةٍ  بصورة 

 بإمـارة المـواطنين السـكان لتعداد اتبعً  ؛ وذلكوالنوع لعمرإلى ا بالنسبة التسجيل بيانات في والجودة
 أفضـل التـوالي علـى أبـوظبي ومدينة العين مدينة منطقة من كل شهدت وقد. 1002 عام أبوظبي
 المنـاطق مـن الّلتـين تعـّدان أبـوظبي وجـزر الغربيـة بالمنطقـة مقارنـة ،والنـوع العمـر لبيانـات تسجيل
 تسجيل في والجودة الدقة درجة في كبيرة انحرافات وجود من، وتشكوان أبوظبي إمارة داخل النائية
 . البيانات تلك
 مسـتقبلية تقـديرات إجـراء فـي 1002 لعـام السـكان تعداد بيانات على االعتماد ينبغي عدم 

 الغربيـة لمنطقـةا، خصوصـا المتعّلقـة بالهـ والتمهيد هاتعديل ؛ وذلك إلى أن يجريالمواطنين للسكان
 السكان بيانات على المعتمدة التقديرات دقةب كبيرة بدرجة الوثوق يمكن فال عليه،و  .أبوظبي وجزر
 علـى العمـل ضـرورة االعتباربعين  األخذ معهذا  .المناطق تلك يخص ما في 1002 عام لتعداد

 تعـــداد ال ســـّيماو  المســـتقبلية، التعـــدادات خـــالل المنـــاطق لهـــذه والمحتـــوى التســـجيل أخطـــاء تقلـــيص
1022. 

  

 :عامة توصيات
 ،المسـتقبل فـي أفضـل بشـكل أبوظبي إمارة لسكان الجغرافي التوزيع تحقيق على العمل مراعاة ◄
 المنطقـة علـى التركيـز طريـق عـن ؛ وذلـكالوافـدة والعمالة السكان أعداد في المطرد التزايد ظلّ  في

 العمـلينبغـي و  .أبـوظبي إمـارة مسـاحة إجمـالي مـن% 69 تشغل التي ، تلكخاصة بصورة الغربية
 .للسكان جذب مناطق لجعلها المتميزة التحتية والبنية المشاريع من العديد خالل من تطويرها على

 كافـة فـي تهـاعمليات مراقبو  البيانات جمعجودة  تدعيم في تساهم ،مختلفة آليات وجود مراعاة ◄
 ةكاّفــ عــن احالي ــ ولؤ المســ الجهــاز، بحكــم أّنــه أبــوظبي حصــاءإ مركــز جهــة مــن المختلفــة مراحلهــا

 . السكانية والمسوح التعدادات
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 العمــر بيانــات تقيـيم تســتهدف التـي والدراســات البحـوث مــن المزيـد إعــداد نحـو االهتمــام توجيـه ◄
 بيـان، و البيانـات تسـجيل دقـة مـدى علـى للوقـوف ؛ وذلـكللسـكان عـام تعداد كل إجراء عقب والنوع
 . المقارنات إجراء خالل من والتحسن التطور مدى

 الطـــرق باســتخدام ،أخطــاء وجــود حالـــة فــي لــةالمعدَّ  التعــدادات بيانـــات علــى االعتمــاد مراعــاة ◄
 .الجيد التخطيط ألغراض السكانية والتقديرات اإلسقاطات إجراء في المتقدمة اإلحصائية

 السـكان وعالقـات ،المنطقـة تخطيط كإدارة ،المناظرة الجهات مع والتشابك الشراكة نظم تفعيل ◄
 ؛ وذلـكأبـوظبي بإمارة البلدية ونؤ ش لدائرة التابعة الغربية المنطقة ببلدية مدينة كل داخل الموجودة

 إن) البيانـات جمـع عمليـات علـى الكامـل اإلشراف يوتولّ  ،ادينالعدّ  انتقاء في المساعدة خالل من
 والمقيمـــين المـــواطنين إدالء ضـــمان مـــع والمـــراقبين العـــدادين عمـــل مراقبـــة حيـــث مـــن ذلـــك( أمكـــن

 .دقيقة ببيانات

 عـــام أبـــوظبي لتعـــداد اتبًعـــ ،والنـــوع العمـــر بيانـــات علـــى الكافيـــة التعـــديالت إجـــراء علـــى العمــل ◄
 أي إعداد في استخدامها قبل ؛ وذلكالغربية والمنطقة أبوظبي جزر بيانات يخّص  ما في ،1002
 .السكان ألعداد المستقبلية التوقعات تستهدف تقديرات

 التـي والعمليـات اآلليـات كافةإلى  عدادالتّ  عن ولينؤ المس جانب من االهتمام من المزيد توجيه ◄
 المراحــــل خــــالل ،انيةالســـكّ  التعــــدادات مشــــاريعإلـــى  بالنســــبة البيانــــات وجـــودة دقــــة تحقيــــق تراعـــي
 .1022 أبوظبي تعداد مشروع مثل ؛القادمة

 الغربيـة للمنطقـة خصوصـا البيانـات جمع في المحدثة GIS وخرائط التكنولوجيا على االعتماد ◄
 . أبوظبي بإمارة النائية والمناطق

 للعمـل كافيـة بصـورة البيانات جمع عن ولينؤ مس ادينكعدّ  عينالمتطو   أعداد زيادة على العمل ◄
 اوفًقــ اختيـارهم مراعـاةكـذلك و  .العمــل عـبء لتخفيـف، و المسـتقبلية الســكانية التعـدادات مشـاريع فـي

 البيانات، جمع في المسبقة والخبرة التعليمي المستوى حيث من عليها االتفاق جريي نةمعيّ  لشروط
 .لخإ...رةالمقرّ  والعملي النظري التدريب اختبارات واجتياز

ـــة خطـــط وضـــع ◄ ـــي التـــدريب تكثيـــف ضـــرورة تراعـــي ،معتمـــدة تدريبي  لجـــامعي والميـــداني العمل
 إالخطــ جوانــب إلبــراز ؛ وذلــكالتعــدادات إجــراء قبــل كافيــة زمنيــة فتــرة خــالل عينوالمتطــوّ  البيانــات
  .السابقة التعدادات خبرة خالل من ال سّيما ،الميدان في عةالمتوقّ  قاتوالمعوّ 
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 ،دوري بشــكل المــواطنين مــع للتواصــل المخصصــة المجانيـة االتصــال هواتــف مــن عــدد تـوفير ◄
 .البيانات جمعتعّلق بي ما في استفسارات أو ىشكاو  أيّ  يوتلقّ  ،البيانات تحديث يخّص  ما في

 أو لألوقــات العامــة بالهيئــة باالســتعانة ســواء ؛المجــاالت مختلــف فــي اإلعالمــي الــدور تكثيــف◄
 فئــات كافــة توعيــةوالهــدف مــن ذلــك  .الغربيــة المنطقــة تنميــة مجلــس أو الســياحة هيئــة أو البلــديات
 .صحيحةٍ  ببياناتٍ  اإلدالء ضرورة وبيان ،ادينالعدّ  ومساعدة، التعداد بأهمية السكان
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 :والمصادر المراجعقائمة 
 :العربيةب المراجع: أواًل 

"النفط والغاز في عام، أبوظبي  .تقرير األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي -
1020 ." 

الموسوعة "، في سوريا  1007عام  بيانات التعداد العام للسكان "تقييم .الحنبلي، غيداء -
 .1008سوريا،  الملتقى السادس للجغرافيين العرب، الجمعية الجغرافية السورية،، الجغرافية

"تعديل  ى، أبو بكر محمود.عبد الفتاح ومصطف، محمد نجيبو شعيب، فاروق تمام  -
"، المؤتمر السنوي الخامس واألربعون 1008بيانات التركيب العمري والنوعي لتعداد مصر 

مجلد ديسمبر، /  كانون األّول 28-23لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات في الفترة من 
 .1020، اإلحصاء السكاني

جامعة )الكويت: مطبوعات  1ط، طرق التحليل الديموجرافي .الشلقاني، مصطفى -
 .(2997 الكويت،

سلطنة عمان،  ،"تقييم جودة بيانات العمر" .قتصاد الوطنيوزارة اال ،اللجنة الوطنية للسكان -
1020. 

 .5002 أبوظبي إلمارة للسكان العام التعداد .مركز أبوظبي لإلحصاء -
 -2912 خالل لإلحصاء الوطني للمركز اإلحصائية النشرات .مركز أبوظبي لإلحصاء -

1002. 
 النمو إمكانات إطالق -1001 العام سكان حالة" .للسكان المتحدة األمم صندوق نشرة -

 .1001 ،"الحضري
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