
  
  

  
  

  فصل اإلحصاءات الحيوية
  
  

  
ات              يتضمن   د والوفي ات الموالي شمل بيان سنوات   المسجلة  هذا الفصل عدد من الجداول التي تخص اإلحصاءات الحيوية وت لل

  .م 2002-2004
دم          ويجب اإلشارة إلى أن هذه البيانات تعاني من نقص في شموليتها             واردة من مصدرها نتيجة لع ات ال بسبب ضعف البيان

ات                نأمل  ، و  المواطنين بتسجيل مثل هذه الحاالت في السجل المدني          قيام ذه البيان ى تحسين ه  لتكون  من الجهة المصدرية أن تعمل عل
   . ومما يسهم في تقديم بيانات دقيقة تخدم آافة مستخدمي البياناتاالستفادة منها بصورة أفضل

  
  
  
  
  
  
  

 
Vital statistics Chapter 

 

This chapter contains a number of tables pertaining to vital statistics, which include birth and 

death registered cases for 2002 – 2004 . 

It should be noted that this data suffers many deficiencies in its coverage,  but we hope that the 

relevant authorities would strive to improve the accuracy and coverage of their data for more 

useful utilization. 

  



.Name TableTable NOاسم الجدولرقم الجدول

أهم مؤشرات اإلحصاءات الحيوية في مقدمة
الجمهورية لعامي 2003-2004م

MAIN VITAL STATISTICS  INDICATORS 
FOR 2003-2004Indicators

جدول رقم :(1 )
المواليد المسجلين في الجمهورية اليمنية 

حسب الجنس والمحافظات للسنوات 
2004-2002 م

REGISTERED BIRTHS BY SEX AND 
GOVERNORATE FOR 2002-2004TABEL NO:(1)

جدول رقم :(2)
الوفيات المسجلين في الجمهورية اليمنية 

حسب الجنس والمحافظات للسنوات 
2004-2002 م

REGISTERED DEATHS BY SEX AND 
GOVERNORATE FOR 2002-2004TABEL NO:(2)

  Index                                                                                                          الفهرس



20032004

7232687471

5778666474

130112153945

1536216883

49845372

2034622255

 TOTAL REGISTERED DEATHS (FEMALES) إجمالي واقعات الوفيات المسجلة(إناث)

 TOTAL REGISTERED DEATHS (MALES+FEMALES) إجمالي واقعات الوفيات المسجلة(ذآور+إناث)

 TOTAL REGISTERED BIRTHS(MALES+FEMALES) إجمالي واقعات المواليد المسجلة(ذآور+إناث)

 TOTAL  REGISTERED DEATHS (MALES) إجمالي واقعات الوفيات المسجلة(ذآور)

 TOTAL REGISTERED BIRTHS(MALES) إجمالي واقعات المواليد المسجلة(ذآور)

 TOTAL REGISTERED BIRTHS(FEMALES) إجمالي واقعات المواليد المسجلة(إناث)

أهم مؤشرات اإلحصاءات الحيوية في الجمهورية لعامي 2003-2004م

MAIN VITAL STATISTICS  INDICATORS FOR 2003-2004

ITEMالبيان 



TABEL NO:(1)جدول رقم :(1 )

جملة أناث ذآور جملة أناث ذآور جملة أناث ذآور 
MFTOTALMFTOTALMFTOTAL

283811766846049190141574834762179861573133717SANA'A CITYأمانة العاصمة 

 54232519794233341086442031036653768SANA'Aصنعاء 

4672571410386438238288210422336397862ADENعدن 

860183741697570936391134847707682714534TAIZتعز 

447642628738351230666578235833355693AL-HODEDAHالحديدة 

261121574768316627585924494826027550LAHEGلحج 

7607496812575334042187558488839128800IBBإب 

228311773460412619736099475931067865ABYANأبين 

532239619283397141738144593632639199DHAMARذمار 

73524162115143140235154916013447210485SHABWAHشبوة 

2100440254037090460619211830HAJJAHحجة 

473534938228364121015742242821814609AL-BAIDAالبيضاء 

1198094932147363525498118507052755914611HADRMOUTحضرموت

38113319713010116031614294418004744SA'ADAHصعدة 

2035152035556184391057294619474893AL-MAHWEETالمحويت 

201111323143729698142713697442113AL-MHRAHالمهرة 

14506652115572310882521340861MAREBمأرب 

76811576421859037127AL-JOWFالجوف 

20211178319914849582442158610252611AMRANعمران 

375923526111240714763883599530789073AL-DALAHالضالع

RIAMAH………………………ريمة

1107067863518934172326577861301128747166474153945TOTALٌاإلجمالي 

Unavailable Data (…)( ... ) التتوفر بيانات

GOVERNORATESالمحافظات 

المصدر: مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني 
SOURCE :CIVIL REGISTRATION AND FEATURES DEPARTMENT

المواليد المسجلين في الجمهورية اليمنية حسب الجنس والمحافظات للسنوات 2002-2004 م 
REGISTERED BIRTHS BY SEX AND GOVERNORATE FOR 2002-2004

البيان
 BIRTHS BY SEX          المواليد حسب الجنس

ITEM
200220032004



TABEL NO:(2)جدول رقم :(2)

جملة أناث ذآور جملة أناث ذآور جملة أناث ذآور 
MFTOTALMFTOTALMFTOTAL

288285537373008805381332034533656SANA'A CITYأمانة العاصمة 

 1105210131543920164040759466SANA'Aصنعاء 

207312903363224613493595185412713125ADENعدن 

9553261281928370129810533291382TAIZتعز 

771168939923194111710751751250AL-HODEDAHالحديدة 

770167937222419124157933361129LAHEGلحج 

116323113941076226130212535261779IBBإب 

472192664914304121811773581535ABYANأبين 

400664664654268919633421305DHAMARذمار 

354894432374428131544359SHABWAHشبوة 

266HAJJAH...322266...25402652805322حجة 

23414337728013341340536441AL-BAIDAالبيضاء 

899226112574428310276993481047HADRMOUTحضرموت

522537262SA'ADAH...100661665صعدة 

18865253704711723881319AL-MAHWEETالمحويت 

2764331978129019285277AL-MHRAHالمهرة 

1162213868239112314137MAREBمأرب 

29AL-JOWF...745791411529الجوف 

4146047462231653944991043AMRANعمران 

626256882699344104316697792448AL-DALAHالضالع

RIAMAH………………………ريمة

164124745211571536249842034616883537222255TOTALٌاإلجمالي 

UNAVAILABLE DATA (…)(...) ال تتوفر بيانات

GOVERNORATESالمحافظات 

المصدر: مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني 

SOURCE :CIVIL REGISTRATION AND FEATURES DEPARTMENT

الوفيات المسجلين في الجمهورية اليمنية حسب الجنس والمحافظات للسنوات 2002-2004 م 
REGISTERED DEATHS BY SEX AND GOVERNORATE FOR 2002-2004

البيان
 MORTALITY BY SEX           الوفيات حسب الجنس

ITEM
200220032004


