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املواليد موتى حسب اجلنسية خالل السنوات ٢٠١٢ - ٢٠٢١

جملةغير كويتيكويتيالسنة
٢٠١٢١٧٦١٧٩٣٥٥
٢٠١٣١٧٢١٨٠٣٥٢
٢٠١٤١٩٧٢٣٦٤٣٣
٢٠١٥١٧٩٢٢٦٤٠٥
٢٠١٦١٢٧٩٣٢٢٠
٢٠١٧١٢١١١٣٢٣٤
٢٠١٨١١٥٨٣١٩٨
٢٠١٩١٢١٨٨٢٠٩
٢٠٢٠١٥٤١٠١٢٥٥
٢٠٢١٢٤٨١٦٦٤١٤

املواليد أحياء، املواليد موتى، وفيات الرضع، وفيات ما دون اخلامسة والوفيات (جميع األعمار) لسنة ٢٠٢١

الوفيات (جميع األعمار)الوفيات ما دون اخلامسةوفيات الرضعاملواليد موتىاملواليد أحياءالنوعاجلنسية

كويتي

١٧٧٠١١٥٩١٣٥١٧٠٢٧٠٦ذ
١٦٩٠٩٨٩١٠٢١٢١٢٦٣٠أ
٣٤٦١٠٢٤٨٢٣٧٢٩١٥٣٣٦ج

غير كويتي

٨٦٩٢١٠٧٨٧١٠١٣٩٥٨ذ
٨٢٨٣٥٩٧٨٩١١٦٤٤أ
١٦٩٧٥١٦٦١٦٥١٩٢٥٦٠٢ج

اجلملة

٢٦٣٩٣٢٦٦٢٢٢٢٧١٦٦٦٤ذ
٢٥١٩٢١٤٨١٨٠٢١٢٤٢٧٤أ
٥١٥٨٥٤١٤٤٠٢٤٨٣١٠٩٣٨ج

التوزيع النسبي للمواليد موتى حسب اجلنسية وأهم أسباب الوفاة وفق (التصنيف الدولي لألمراض – املراجعة العاشرة) لسنة ٢٠٢١

اجلملةغير كويتيكويتيأسباب الوفاة
٦٫٠٥٦٫٠٢٦٫٠٤تأثر اجلنني والوليد باحلاالت األمومية التي قد ال تكون ذات عالقة باحلمل احلالي

٢٫٠٢٣٫٠١٢٫٤٢تأثر اجلنني والوليد باملضاعفات األمومية الناجمة عن احلمل

٩٫٦٨٤٫٢٢٧٫٤٩تأثر اجلنني والوليد مبضاعفات املشيمة واحلبل واألغشية

١٫٢١٠٫٠٠٠٫٧٢اضطرابات ذات عالقة باحلمل القصير املدة ونقص الوزن عند الوالدة الذي لم يتم تصنيفه في مكان آخر

٠٫٤٠٠٫٠٠٠٫٢٤موه اجلنني الناجم عن داء انحالل الدم

٠٫٤٠٠٫٦٠٠٫٤٨اضطرابات استقالب الكربوهيدرات العابرة اخلاصة باجلنني والوليد

٠٫٤٠٠٫٠٠٠٫٢٤اضطرابات جهاز الهضم األخرى في الفترة احمليطة بالوالدة

٠٫٨١٠٫٠٠٠٫٤٨حاالت اجللد (اللحافة) األخرى اخلاصة باجلنني والوليد

٧٢٫١٨٨١٫٩٣٧٦٫٠٩وفاة اجلنني لسبب غير محدد

٠٫٤٠٠٫٦٠٠٫٤٨انعدام الدماغ والتشوهات املماثلة

٠٫٤٠٠٫٠٠٠٫٢٤تشوهات القلب اخللقية األخرى

٠٫٤٠٠٫٠٠٠٫٢٤عدم التخلق الكلوي والعيوب الكلوية النقصانية األخرى

٥٫٦٥٣٫٠١٤٫٥٩تشوهات خلقية أخرى لم تصنف في مكان آخر

٠٫٠٠٠٫٦٠٠٫٢٤األمراض ذات األغراض اخلاصة

١٠٠١٠٠١٠٠اجلملة

معدل اخلصوبة العمرية، معدل اخلصوبة العام، معدل اخلصوبة الكلية ومعدل التوالد اإلجمالي لإلناث لسنة ٢٠٢١

فئات العمر 
لإلناث

تقدير عدد اإلناث 
في منتصف السنة

معدل اخلصوبة املواليد أحياء
العمرية

معدل اخلصوبة 
العام

معدل اخلصوبة الكلية 
(للمرأة الواحدة)

معدل التوالد اإلجمالي
(للمرأة الواحدة جملةإناثذكور

١٥١١٣٧١١١٠٠١١٨٢١٨١٫٩٢-١٩

٥٣٫٣٥٤٢٫١٤٨١٫٠٤٩

٢٠١٠١٤٩٦٣١٠٤٢٩٥١٦٠٤٥٥٩٫٦٥-٢٤

٢٥٨٩٩٤٠٧٨٧١٧٦١٨١٥٤٨٩١٧٢٫٢٢-٢٩
٣٠١٣٥٢٧٠٨٦٨٧٨٢٢٨١٦٩١٥١٢٥٫٠٥-٣٤
٣٥١٨٥٥١١٥٢٤٢٤٩٩٣١٠٢٣٥٥٥٫١٧-٣٩
٤٠١٧٠٦٢٠١٢٩١١١٩١٢٤٨٣١٤٫٥٥-٤٤
٤٥١٧٠٢٨٩٩٧٩٣١٩٠١٫١٢-٤٩
٩٦٦٨٣٧٢٦٣٩٣٢٥١٩٢٥١٥٨٥٥٣٫٣٥اجلملة

عدد املواليد املوتى في الكويت خالل ٢٠٢١.. األعلى في ١٠ سنوات

علي إبراهيم

أصدرت اإلدارة املركزية 
لإلحصاء تقريرا عن املواليد 
والوفيات خالل العام ٢٠٢١، 
وجاء فيه عن املواليد أحياء، 
أن معدل املواليد للكويتيني 
بلغ ٢٤٫٦٣٪ ولغير الكويتيني 
بلغ ٦٫٠٤٪ وجلملة السكان 
١٢٫٢٣٪، وبلغ معدل الزيادة 
الطبيعية بالنسبة للكويتيني 
٢٠٫٨٣٪، ولغيــر الكويتيني 
الســكان  ٤٫٠٥٪، وجلملــة 

.٪٩٫٦٤
كما بلغ معدل اخلصوبة 
العــام ٩٦٫١٢٢٪ للكويتيات 
و٢٧٫٩٧٦٪ لغير الكويتيات 

و٥٣٫٣٥٤٪ جلملة السكان.
وجاء في التقرير أن عدد 
الــوالدات في املستشــفيات 

واحلبــل واألغشــية أعلــى 
مســببات الوفاة بالنســبة 
للمواليــد موتى (بالنســبة 
لألســباب املعروفة) لسنة 
٢٠٢١ ، حيــث بلغت ٧٫٤٩٪ 

من جملة املواليد موتى.
االطفــال  وفيــات  أمــا 
الرضع فبلغ معدلها ٦٫٨٥٪ 
للكويتيــني، ٩٫٧٢٪ لغيــر 
الكويتيــني و٧٫٧٩٪ للجملة 

لسنة ٢٠٢١.
كما جــاء معــدل وفيات 
االطفال الرضع الذكور أعلى 
من اإلناث، حيث بلغ للذكور 
الكويتيــني ٧٫٦٣٪ وللذكور 
غير الكويتيني ١٠٫٠١٪ بينما 
بلــغ معدل وفيــات االطفال 
الكويتيات  الرضع لإلنــاث 
٦٫٠٣٪ وبلــغ لإلنــاث غير 
الكويتيات ٩٫٤٢٪ لعام ٢٠٢١.

اخلامســة لكل ألــف مولود 
حي للكويتيــني بلغ ٨٫٤١٪ 
الكويتيــني ١١٫٣١٪  ولغيــر 

لغير الكويتيني لكل ١٠٠٠٠٠
من السكان.

كمــا مت تســجيل عــدد ١
حالة وفيات امومة (وفيات 
ناجتة عن مضاعفات احلمل 
والوالدة والنفاس) بالنسبة 
الكويتيــات، بينما  لألمهات 
سجلت حالتا وفاة بالنسبة 
لألمهــات الغيــر الكويتيات 

للسنة نفسها.
ولم تسجل اي حالة وفيات 
(مالريا) خالل السنوات من 
٢٠١٧ - ٢٠٢١ للكويتيــني، 
بينما توجد حالة وفاة لغير 

الكويتيني في سنة ٢٠١٩.
الســل  وبلغــت وفيــات 
(الدرن التنفسي) لسنة ٢٠٢١
٤ حاالت وفاة للكويتيني، و 
١٢ حالة وفاة لغير الكويتيني.
(داء  وفيــات  وبلغــت 

أمــا عن وفيــات ما دون 
التقريــر  اخلامســة، فأكــد 
أن معــدل وفيــات مــا دون 

وجلملة السكان بلغ ٩٫٣٦٪ 
لسنة ٢٠٢١.

وبلغ معدل وفيات ما دون 
اخلامسة لكل ألف من السكان 
دون اخلامسة للعام املاضي 
١٫٧٨٪ للكويتيني، ١٫٨٤٪ لغير 
الكويتيــني، ١٫٨١٪ جلملــة 

السكان.
وحــول الوفيات (جميع 
األعمار) بلغ معدل الوفيات 
خام لكل ألف من السكان لعام 
٢٠٢١ (٣٫٨٠٪) للكويتيــني، 
١٫٩٩٪ لغير الكويتيني، ٢٫٥٩٪ 

جلملة السكان.
وأعلــى معــدل وفيــات 
حسب املجموعات الرئيسية 
ألســباب الوفاة لعــام ٢٠٢١

كان بســبب أمراض اجلهاز 
الدموي، حيث بلغ  الدوري 
للكويتيني ١١١٫١٠٪ و٧٤٫٣١٪ 

السكري) لســنة ٢٠٢١ نحو 
٣٥٥ حالــة وفاة للكويتيني، 
لغيــر  وفــاة  حالــة  و١٣٩ 

الكويتيني.
وبلغت وفيات السرطان 
لســنة ٢٠٢١ نحو ٦٤٧ حالة 
وفاة للكويتيني، و٣٨٩ حالة 

وفاة لغير الكويتيني.
وأورد التقرير ان نســبة 
وفيات االنتحار من مجموع 
األسباب اخلارجية للوفاة في 
٢٠٢١ انخفضت مبقدار ٠٫٩٪ 
مقارنة بالسنة السابقة، حيث 

كانت ٤٫٧٧٪.
كما انخفضت نسبة وفيات 
حــوادث النقل مــن مجموع 
األســباب اخلارجية للوفاة 
في ٢٠٢١ مبقدار ١٫٣٪ مقارنة 
بالسنة السابقة، حيث كانت 

.٪٧٫٩١

تقرير اإلدارة املركزية لإلحصاء أكد  أن ٢٠٫٨ ٪ معدل الزيادة الطبيعية للكويتيني و٤٫٠٥٪ لغير الكويتيني  و ٩٫٦٤٪ جلملة السكان

احلكومية لســنة ٢٠٢١ بلغ 
للكويتيات ٧١٣٦ مولودا حيا، 
ولغيــر الكويتيــات ١٤٠٥٣

مولودا حيا.
كما بلــغ عدد الــوالدات 
فــي املستشــفيات اخلاصة 
للكويتيــات   ٢٠٢١ لســنة 
٢٧٠٨٩ مولودا حيا، ولغير 
الكويتيات ٢٩٢٢ مولودا حيا.
أمــا فــي جانــب املواليد 
املوتــى، فبلغ عــدد املواليد 
املوتى لسنة ٢٠٢١ للكويتيني 
٢٤٨ بنسبة ٧٫١١٪ وهو االعلى 
خــالل ١٠ ســنوات، وبلــغ 
عــدد املواليد املوتــى لغير 
الكويتيني ١٦٦ بنسبة ٩٫٦٨٪ 
وجلملة املواليد موتى بعدد 

٤١٤ بنسبة ٧٫٩٦٪.
وجاءت نسبة تأثر اجلنني 
والوليد مبضاعفات املشيمة 

٥١٫٥ ألف مولود في ٢٠٢١.. منهم ٣٤٫٦ ألف كويتي والفئة العمرية من ٢٥ - ٢٩ سنة األعلى خصوبة٩٦ ٪ معــدل اخلصوبــة للكويتيــات و٢٧٫٩٪ لغيــر الكويتيــات و٥٣٫٣٪ جلملــة الســكان
.. يليهم املصريون والسوريون انخفـاض نسـبة وفيـات االنتحـار بنسـبة ٥٫٩٪ ونسـبة وفيـات احلـوادث مبقـدار ١٫٣٪الكويتيون األعلى تسجيًال ملواليد موتى بـ ٢٤٨ وفاة 

املواليد موتى حسب النوع واجلنس ية بالتفصيل لسنة ٢٠٢١

اإلجماليإناثذكوراجلنسية
٠١١بنغالدش

٤٠٤سريالنكا

٣٢٥الفلبني

١٠١تركيا

٢٨١٨٤٦جملة آسيوي غير عربي

١٠١إثيوبيا

١٠١تنزانيا

١٠١مالي

٣٠٣جملة أفريقيا

٠١١السويد

٠١١جملة أوروبا

٠١١أستراليا

٠١١جملة أستراليا

١٠٧٥٩١٦٦جملة غير كويتي

٢٦٦١٤٨٤١٤اإلجمالي

اإلجماليإناثذكوراجلنسية

١٥٩٨٩٢٤٨الكويت

٢٠٩٢٩غير محدد اجلنسية

١٩١٣٣٢مصر

٥٣٨األردن

٢١٣العراق

٢٤٨٣٢سورية

٤٣٧اململكة العربية السعودية

٠١١اليمن

١٠١قطر

١٠١السودان

٠١١تونس

٧٦٣٩١١٥جملة عربي غير كويتي

١٤١١٢٥الهند

٤٢٦باكستان

٢٢٤إيران

إيقاف «باصات» طلبة التربية اخلاصة لعدم وجود مرافق
عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية حافالت النقل 
لطلبة مدارس التربية اخلاصة وذلك 

لعدم توافر مرافقني للطلبة.
وكشــفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» انه من الصعب جدا ترك 
الطلبــة الذيــن يعانون مــن اعاقات 
مختلفة مبفردهم في «الباص» دون 
مرافــق، األمر الذي يشــكل خطورة 
على سالمتهم، مشيرة الى ان اولياء 
امور الطلبة ابدوا استياءهم الشديد 
من النقص الذي تعاني منهم مدارس 
ابنائهم. وأوضحت املصادر ان مسؤولي 
ادارة التربيــة اخلاصة التقوا اولياء 

األمور وقاموا بشرح لهم عن اسباب 
عــدم توافر مرافقــني، الفتة الى انهم 
رفضوا فكرة ابقاء ابنائهم في الباص 
دون مرافق. وأضافت ان توافر املرافق 
يحتاج إلى اجراءات طويلة خاصة ان 
ذلــك يكون عن طريق ديوان اخلدمة 
املدنية، وبطلب من القطاع اإلداري في 
وزارة التربيــة، داعية وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني الى التدخل وإنهاء 
معاناة الطلبة وأولياء امورهم السيما 
انهم يحتاجون الــى اهتمام وعناية 

خاصة.
من جانب آخر، أبلغت وزارة التربية 
اإلدارات املدرســية بضرورة االلتزام 

بتعليمات ديوان اخلدمة املدنية فيما 
يتعلق بتخفيف ساعات العمل، وقالت 
في نشرة تلقت «األنباء» نسخة منها: 
يرجى التكرم بعمل الالزم نحو تنفيذ 
اعتمــاد تخفيف ســاعات العمل ملدة 
ساعتني مدفوعة األجر للموظف املعاق 
أو املوظفة املعاقة بغض النظر عن نوع 
ودرجة اإلعاقة، كما تخفض ساعات 
العمل ملدة ساعتني للموظف أو املوظفة 
التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا (إعاقة 
متوســطة أو شديدة) وذلك مبوجب 
شهادة من الهيئة العامة لشئون ذوي 
اإلعاقة مبينا بها اسم املوظف املستفيد 
من تخفيض ســاعات العمل واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

تخفيف ساعات العمل للموظفة احلامل في جميع املراحل التعليمية باستثناء رياض األطفال

قطع التيار عن ٢٥٠ سكن عزاب في الفروانية واجلهراء
دارين العلي

يستعد فريق الضبطية القضائية التابع 
لوزارة الكهرباء والماء لتنفيذ حملة موسعة 
على منطقــة الشــويخ الصناعية لرصد 

التعديات والمخالفات على الشبكة.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري 
لـ «األنباء» ان الحملة ستشمل كامل المنطقة 
بسبب كثرة الشكاوى من التعديات التي 
تثقل كاهل الشــبكة، الفتا إلى انه لن يتم 

التهاون مع أي من هذه المخالفات.
ولفــت الــى ان الحملة ضمن سلســلة 

الحمــالت التــي تنفــذ حاليا، حيــث بلغ 
عــدد المحاضر خالل الشــهر الجاري في 
المحافظــات الشــمالية ١٣ محضر ضبط 
واثبات حالة متنوعة ما بين ســرقة تيار 
وتغيير مصهرات وحاالت هدر وتمديدات 

مخالفة.
وفي ســياق متصل، أوضح ان وتيرة 
قطع التيار عن ســكن العزاب متســارعة 
في المنطقة الشمالية بالتعاون مع لجنة 
العــزاب، حيث بلغ عدد العقارات التي تم 
قطع التيار عنهــا اكثر من ٢٥٠ عقارا في 

أحمد الشمريمحافظتي الفروانية والجهراء.


