
 

Introduction   
Vital Statistics is considered as one of the 
main pillars of population statistics. It can 
be obtained from vital registration system 
or from population surveys and censuses. 

 األساسية الحيوية أحد األرآان اإلحصاءاتتعتبر   
انية والتي يمكن الحصول عليها لإلحصاءات السك

من أنظمة السجالت الحيوية أو من المسوحات 
 .والتعدادات السكانية 

Through vital statistics (i.e. births, deaths, 
marriages, divorces) indicators on 
population growth rate and trend can be 
derived, as well as demographic behavior 
of the society. These indicators can be 
used as indicatives for achieving shot-term 
and long-term objectives as well as 
improving social and economic situations 
of the society 

مواليد ووفيات ( الحيوية اإلحصاءاتوعن طريق   
 عن  مؤشراتإلىيمكن التوصل )  زواج و طالق-

معدل واتجاه النمو السكاني آما يمكن التعرف 
. على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام 

 اإلحصاءاتوتستخدم المؤشرات التي توفرها 
الحيوية آمعالم لبلوغ األهداف القصيرة والبعيدة 
ولتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية لكافة 

 .أفراد المجتمع

The Statistics Authority has the pleasure to 
introduce the Annual Bulletin of Vital 
Statistics (Births and Deaths) for the year 
2008, hoping that it would be of great 
value for planners and researchers. 

 يقدم هذه النشـرة أنويسر جهاز اإلحصاء  
)  والوفياتالمواليد(السنوية لإلحصاءات الحيوية 

 آملين أن تكون ذات فائدة آبيرة ٢٠٠٨لعام 
 .للمخططين والباحثين 

   

Hamad Bin Jabor Bin Jassim Al-Thani 
Acting President,  
Qatar Statistics Authority 
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QALM
Text Box
This metadata document is extracted from the latest issue of this publication, and it does not necessarily represent the metadata in older issues of the publication(or more information please reference previous issues)تم استخراج هذه الوثيقه من البيانات الوصفيه  من آخر اصدار لهذه النشرة ,ولا تمثل بالضروره اصدارات السنوات السابقه لهذه النشرة(للمزيد الرجاء الإطلاع على الإصدارات السابقة )و



  

Preface   

The data presented in this bulletin is a 
result of cooperation between Statistics 
Authority, The Preventive Health 
Department of the National Health 
Authority based on the agreed upon 
questionnaires (presented in the annex) in 
accordance with the Law No. 5, 1982 
regarding Vital Registration System. 

هي حصيلة تعاون  البيانات الواردة بهذه النشرة  
 الصحة الوقائية بالهيئة وإدارةبين جهاز اإلحصاء 

المعروضة (الوطنية للصحة وفقًا لالستمارات 
طبقًا للقانون رقم التي تم االتفاق عليها ) بالمالحق

م الخاص بتسجيل المواليد ١٩٨٢لسنة ) ٥(
 .والوفيات 

Notifications of births and deaths are 
compiled by Preventive Health Department. 
These notifications are furnished monthly 
to the Statistics Authority. For editing, 
coding, computer entering and processing 
as well as tabulation as presented in this 
bulletin. 

ائية بتعبئة االستمارات الوق تقوم إدارة الصحة 
جهاز اإلحصاء لمراجعتها  وترسل شهريًا إلى

وترميزها وإدخالها في الحاسب ومن ثم تبويبها 
 .بالشكل المتضمن بالنشرة

The data covers the registered vital events 
for the Qataris in Qatar and abroad, and 
the registered vital events for Non-Qataris 
in Qatar.  

 وبالنسبة للشمول فإن هذه البيانات تشمل الواقعات 
. الحيوية المسجلة للقطريين داخل قطر وخارج قطر
والواقعات الحيوية المسجلة لغير القطريين داخل 

 .قطر
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Definitions  

1 - Live Birth المولود الحي  - ١ 

هو المولود الذي عند تمام خروجه أو المولود حي  
 عالمة من عالمات أياستخراجه تنفس أو ظهر عليه 

  :الحياة األخرى مثل

Live birth is the complete expulsion or 
extraction from its mother of a product of 
conception, irrespective of the duration of 
pregnancy, which after such separation 
breathes or shows any other evidence of life 
such as beating of the heart, pulsation of the 
umbilical cord, or definite movement of 
voluntary muscles, whether or not the 
umbilical cord has been cut or the placenta is 
attached; each product of such a birth is 
considered live-born regardless of  
gestational age. 

ضربات القلب أو نبض الحبل السري أو تحريك  
 سواء انفصلت المشيمة أو بقيــت - اإلراديةالعضالت 

 .متصلة وذلك بغض النظر عن مدة الحمل

2 - Death: 
 

 : وفـــاةال - ٢

  Death is the permanent disappearance of all 
evidence of life at any time after live birth has 
taken place (Postnatal cessation of vital 
functions without capability of resuscitation). 
This definition therefore excludes fetal deaths. 

 

لوفاة هي االنقطاع الدائم عن الحياة بعد  يقصد با 
حدوث الوالدة الحية وهذا التعريف ال يشمل 

 .المولود الميت 

3 - Fetal Death المولود ميت  - ٣ 

Fetal Death is death prior to the complete 
expulsion or extraction from its mother of a 
product of conception, not less than 28 weeks 
duration of pregnancy; the death is indicated 
by the fact that after such separation the fetus 
does not breathe or show any other evidence 
of life, such as beating of the heart pulsation of 
the umbilical cord, or definite movement of 
voluntary muscles. 

 يقصد بالمولود ميت الجنين الذي ولد ميتًا بعد مدة   
 أسبوع سواء حدثت الوفاة قبل ٢٨حمل ال تقل عن 

الوضع أو أثناءه ولم تظهر عليه بعد االنفصال التام 
 أية عالمة من عالمات الحياة مثل التنفس ، األمعن 

ضربات القلب أو نبض الحبل السري أو الحرآات 
  .اإلراديةالواضحة للعضالت 

4 - Infants: األطفال الرضع - ٤ 

 Infants are understood to refer to children 
under one year old. 

 أعمارهم الذين ال تتجاوز األطفال الرضع هم األطفال   
 .عامًا آامًال 

5 - Municipality  البلدية - ٥  

 Means place of mother residence in births 
tables and place of residence of the deceased 
in deaths tables. 

 األم في جداول إقامةالمقصود بالبلدية هو مكان    
 .المواليد ومكان أقامة المتوفى في جداول الوفيات

6- Not Registered  فاقدي القيد – ٦  
Not registered are those births who were 
registered in the preventive Health Records on 
a subsequent data of their birth and after 
publishing the annual bulletin of births for the 
same year. 

 
فاقدي القيد هم المواليد الذين تم قيدهم في سجالت 
الصحة الوقائية في تاريخ الحق لمولدهم وبعد صدور 

 . النشرة السنوية للمواليد لنفس العام
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  APPENDIXES مالحـــق  
  

 NOTIFICATION OF LIVE BIRTH  إستمارة بالغ عن مولود حي

 NOTIFICATION OF FOETAL DEATH  إستمارة بالغ عن مولود ميت

 NOTIFICATION OF DEATH  إستمارة بالغ عن وفــاة
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