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المقدمة
من  المنظمة  عليها  التي حصلت  السنوية  البيانات  مجموعة  العالمية 2009  الصحية  اإلحصاءات  تتضمن 
دولها األعضاء البالغ عددها 193 دولة، وملخصًا للتقدم المحقق في بلوغ المرامي واألهداف اإلنمائية لأللفية 
المتصلة بالصحة، كما تتضمن هذه الطبعة فصالً جديدًا يتناول الحاالت المبلغ بشأنها من بعض األمراض 

المعدية المختارة.
وقد تم تجميع محتويات هذا الكتاب من المنشورات وقواعد البيانات التي قامت بوضعها أو المحافظة عليها 
البرامج التقنية والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة. وتم أيضًا إدراج المؤشرات وفقًا ألهميتها بالنسبة للصحة 
وتمثل  التقديرية.  قيمها  بين  المقارنة  وإلمكانية  وعمليتها  وجودتها  البيانات  لتوافر  وفقًا  وكذلك  العالمية، 
مجموعة المؤشرات هذه ملخصًا شامالً لألوضاع الصحية الوطنية والنظم الصحية في الوقت الراهن، بما 
في ذلك المؤشرات التالية: الوفيات وعبء األمراض، ومسببات الوفيات، واألمراض المعدية المبلغ عنها، 
وتغطية الخدمات الصحية، وعوامل االختطار، وموارد النظم الصحية، والنفقات الصحية، وأوجه الالمساواة 

واإلحصاءات الصحية واالجتماعية واالقتصادية. 
والتدخالت  الحصائل  بعض  توزيع  عن  إحصاءات  الالمساواة  بأوجه  الخاص  الفصل  ويعرض 
والثروات  والريفية  الحضرية  والبيئات  والعمر  للجنس  وفقًا  مصنفة  البلدان،  داخل  المختارة  الصحية 
أجريت  التي  التحليالت  من  األولى  بالدرجة  اإلحصاءات  هذه  واستمدت  التعليمية.  والمستويات 
البلدان. من  محدود  عدد  في  سوى  الراهن  الوقت  في  متاحة  ليست  وهي  المعيشية  األسر   لمسوحات 

ولقد تمت الموافقة على نشر جميع اإلحصاءات بالتشاور مع الدول األعضاء، باعتبارها األرقام الرسمية 
التقديرات المنشورة هنا بأنها أفضل  العالمية، ما لم يذكر خالفه. مع ذلك، ينبغي اعتبار  لمنظمة الصحية 

التقديرات التي أجرتها المنظمة وليس كآراء رسمية للدول األعضاء.
ومع تواصل الطلب على اإلحصاءات الصحية ذات العولية والقابلة للمقارنة وتوفيرها في الوقت المناسب، 
تتزايد أيضا ضرورة عرض تلك اإلحصاءات بأسلوب واضح مع بيان جودتها وجوانب القصور فيها. ويمكن 
الحصول على الصيغة اإللكترونية لهذا المطبوع والبيانات التوضيحية لمصادره وطرائق إجراء التقديرات 
ونوعية تلك التقديرات، وذلك من العنوان التالي: http://www.who.int/statistics وسيجري على نحو 

منتظم تحديث الصيغة اإللكترونية مع توافر بيانات جديدة خالل عام 2009.
وتعرض المنظمة اإلحصاءات الصحية العالمية 2009 باعتبارها قسمًا قائمًا بذاته من جهودها الراهنة من 

أجل تحسين القياسات الخاصة بصحة السكان والنظم الصحية الوطنية.





القسم األول
 المرامي اإلنمائية لأللفية

المتعلقة بالصحة
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ملخص األوضاع واالتجاهات
تندرج الصحة في صلب المرامي اإلنمائية لأللفية. وإذا كانت المرامي 4 و5 و6 تركز على الصحة بصفة 
خاصة، فإن جميع المرامي األخرى تتضمن جوانب ذات عالقة بالصحة؛ وبلوغ هذه المرامي لن يكون ممكنًا 
ما لم يتحقق التقدم في مجال األمن الغذائي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتوسع في إتاحة التعليم 

وتحسين رعاية البيئة.
ويتضح من التحليل في منتصف الفترة بين عامي 2000 و2015 وجود بوادر مشجعة للتقدم، السيما في 
مجال صحة الطفل؛ ويشير التحليل إلى مجاالت يلزم المحافظة على النجاحات الراهنة التي حققتها، خاصة 
فيما يتصل باأليدز والسل والمالريا؛ كما يشير إلى مجاالت لم يحقق أي تقدم أو سجل تقدما ضئيال فيها، ومنها 
بوجه الخصوص صحة األمهات والولدان. وتوضح البيانات التفصيلية المحدثة لعام 2008، والتي وردت في 
اإلحصاءات الصحية العالمية 2009، وجود تباينات كبرى في التقدم المحقق ما بين شتى البلدان واألقاليم. 
وتطلعًا نحو عام 2015 وما بعده فإن ثمة تحديات ستكتسي أهمية متزايدة، وهي تحديات تتصل بضعف النظم 

الصحية وتغير األوضاع الصحية وظهور مخاطر صحية جديدة.
وبوجه عام، انخفضت نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من نقص التغذية (حسب معايير 
نمو الطفل التي وضعتها منظمة الصحة العالمية) من 27٪ عام 1990 إلى 20٪ عام 2005. ولكن هذا 
التقدم كان متفاوتًا ويقدر عدد األطفال الذين يعانون من نقص الوزن بنحو 112 مليون طفل، وال يزال نقص 

التغذية يمثل سببًا رئيسيًا لما يزيد على ثلث وفيات األطفال.
وفي عام 2007 قدر عدد وفيات األطفال بنحو 9 ماليين وفاة، وهو أقل بكثير من عدد وفيات األطفال 
المقدر في عام 1990 والذي بلغ آنذاك 12.5 مليون وفاة، أي أن معدل وفيات األطفال دون الخامسة انخفض 
بنسبة 27٪ في الفترة نفسها حيث بلغ 67 وفاة لكل 1000 وليد حي في سنة2007. ومازال تقليص معدالت 
وفيات األطفال يعتمد اعتمادًا متزايدًا على معالجة مشكلة وفيات المواليد. ويقدر أن 37٪ من وفيات األطفال 
دون الخامسة على صعيد العالم الشامل تحدث في الشهر األول من عمرهم، ومعظمها في األسبوع األول 
منه. وتسجل أدنى معدالت التقدم عمومًا في البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات اإلصابة باأليدز والعدوى 

بفيروسه والبلدان التي تمر بظروف اقتصادية صعبة أو بأوضاع النزاع.
ويعزى الحجم األكبر من التقدم المحقق في تقليص معدالت وفيات األطفال إلى توسيع نطاق التمنيع، 
وعالجات اإلمهاء الفموي في حاالت اإلسهال، واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وإتاحة 
توليفات العالج المستندة لآلرتيميسينين، وجهود التخلص من األمراض الناجمة عن العدوى بالمستدمية النزلية 
من النمط «ب»، وتقليص حدوث األمراض عن طريق تحسين المياه واإلصحاح. ولكن االنخفاض المتواصل 
في مستوى توافر واستخدام التدخالت المثبتة الفعالية على صعيد المجتمعات المحلية مازال يشكل سببًا لوفاة 

3.8 مليون طفل دون الخامسة كل عام نتيجة لإلصابة بااللتهاب الرئوي واإلسهال. 
وفي كل سنة تتوفى 000 536 امرأة بمضاعفات مرضية أثناء الحمل أو الوضع، وتحدث 99٪ من 
تلك الوفيات في البلدان النامية. أما معدل وفيات األمومة العالمي فقد بلغ 400 وفاة لألمهات لكل 000 100 
مولود حي في عام 2005، وهو معدل يكاد لم يتغير منذ عام 1990. وتحدث معظم تلك الوفيات في اإلقليم 
األفريقي حيث يرتفع معدل وفيات األمومة إلى 900 وفاة لألمهات لكل 000 100 مولود حي، وحيث لم 

يتحقق تحسن يذكر في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2005.
التقدم في تقليص معدالت وفيات وأمراض األمومة على تحسين إتاحة خدمات جيدة  ويتوقف تحقيق 
لرعاية صحة األمومة والصحة اإلنجابية واالستفادة من تلك الخدمات. ولقد ارتفعت نسبة الحوامل الالتي 
يعرضن أنفسهم لكشف واحد على األقل قبل الوالدة في البلدان النامية من نسبة تتجاوز النصف بقليل في 
مطلع التسعينات إلى ما يقارب ثالثة أرباع بعد عقد واحد. أما الوالدات التي تتم تحت إشراف مهنيين صحيين 
ماهرين فقد بلغت نسبة 65٪ والدة على صعيد العالم ككل في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2008، وهي 

تزيد بنسبة 4٪ على تلك النسبة المسجلة في الفترة 1999-1990.
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وارتفع معدل استخدام وسائل منع الحمل على الصعيد العالمي من 59٪ في الفترة 1990-1995 إلى 
63٪ في الفترة 2000-2006. ولكن بعض األقاليم مازالت تجد صعوبة شديدة في تلبية االحتياجات الكبرى 
لخدمات تنظيم األسرة، عالوة على ارتفاع معدالت الخصوبة في مرحلة المراهقة. وبلغت نسبة الوالدات لدى 
النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 عامًا و19 عامًا 48 والدة لكل 1000 امرأة تمت في العالم ككل عام 

2006، مما يمثل انخفاضًا ضئيالً عن نسبة 51 والدة لكل 1000 امرأة التي تم تسجيلها في عام 2000.
وقدر عدد المعرضين لخطورة اإلصابة بالمالريا بنحو 3300 مليون نسمة في عام 2006، من بينهم 
1200 مليون نسمة من الفئة األشد تعرضًا لهذه الخطورة (أي وهم من يعيشون في مناطق يرتفع معدل 
اإلصابات السنوية بالمالريا فيها إلى أكثر من إصابة واحدة مسجلة لكل ألف ساكن). ومع أن الوقت مازال 
مبكرًا لتسجيل التغيرات التي حدثت فعالً على الصعيد العالمي، فقد تمكن 27 بلدًا (بما فيها خمسة بلدان أفريقية) 
من تحقيق انخفاض بلغت نسبته 50٪ في عدد اإلصابات و/ أو الوفيات المسجلة والتي تُعزى إلى المالريا 
بين عامي 1990 و2006. كما توسع نطاق التغطية بتدخالت الوقاية من هذا المرض وعالجه. وسجل 
تزايد كبير في إنتاج واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، ولم تتحقق مع ذلك األهداف العالمية 
المحددة في هذا الصدد. وبحلول حزيران/ يونيو 2008، اعتمد العالج المولّف المستند إلى اآلرتيميسينين، 
كخط عالج أول للمالريا المنجلية في جميع البلدان واألقاليم التي تعاني من ارتفاع عبء هذا المرض، وذلك 

باستثناء أربعة منها، ويتواصل اآلن التوسع في استخدام هذه التوليفات العالجية.
وتم على الصعيد العالمي في عام 2004 تحقيق المرمى اإلنمائي لأللفية المتعلق بوقف انتشار السّل وكبح 
مساره. وأخذت معدالته تتراجع تراجعًا بطيئًا منذ ذلك الحين.1 فقد انخفضت معدالت اإلصابة بالسل لدى 
كل 000 100 نسمة من السكان من 296 إصابة عام 1990 إلى 206 إصابة عام 2007، كما انخفضت 
معدالت الوفيات الناجمة عنه لكل 000 100 نسمة من 28 وفاة عام 1990 إلى 25 وفاة عام 2006. 
وارتفع المعدل العالمي الستبانة السل في إطار استراتيجية المعالجة القصيرة األمد للسّل تحت اإلشراف 
المباشر من نسبة تقدر بنحو 11٪ في عام 1995 إلى 63٪ في عام 2007. وتراجع معدل التحسن في 
استبانة حاالت السّل بعد عام 2004، ويعود سبب ذلك بالدرجة األولى إلى النجاح السابق الذي حققته البلدان 
التي سجلت أكبر عدد من حاالت السّل. وتشير البيانات بشأن معدالت نجاح العالج بموجب استراتيجية 
المعالجة القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر إلى وجود تحسن مستمر، حيث ارتفعت تلك المعدالت 
من 79٪ عام 1990 إلى 85٪ عام 2006. ومازالت بعض األقاليم تواجه مشاكل خاصة من جراء السّل 

المقاوم لألدوية والسّل المرافق لأليدز.
وتشير التقديرات الحديثة إلى حدوث 2.7 مليون إصابة جديدة بفيروس األيدز في عام 2007 وإلى وفاة 
مليوني شخص ألسباب تتعلق باأليدز، مما يرفع مجموع عدد األشخاص المتعايشين مع األيدز إلى 33 مليون 
شخص. وتزايد استخدام العالج المضاد للفيروسات القهقرية؛ فقد تلقى نحو مليون شخص آخر من المتعايشين 
مع فيروس األيدز هذا العالج عام 22007. وعلى الرغم من ذلك مازال 9.7 مليون شخص بحاجة إلى هذا 
العالج في البلدان النامية حيث ال يحصل منهم على هذه األدوية سوى ثالثة ماليين شخص. وبينما تحقق تقدم 
في مجال الوقاية، فإن نسبة الحصول على سبل توقي انتقال األيدز من األم إلى الطفل لم تتجاوز 33٪ من 

المصابات بعدوى فيروس األيدز في نهاية عام 2007.
ويقدر أن 1.2 مليار شخص يعاني من األمراض المدارية المنسية، وهي أمراض مزمنة تسبب العجز 
وتزدهر في ظروف الفقر وضعف النُظم الصحية. وفي عام 2007 بلغ عدد األشخاص الذين يتلقون عالجًا 
لتوقي انتقال داء الفيالريات اللمفي 546 مليون شخص، ولم يتجاوز عدد اإلصابات بداء التنينات المبلغ عنهًا 
9585 حالة في بلدان توطن المرض الخمسة، مقابل 3.5 مليون حالة أبلغ عنها عشرون بلدًا عام 1985. 
وبينما بلغ عدد حاالت الجذام المبلغ عنها 5.2 مليون حالة في العالم ككل عام 1985، فإن عدد الحاالت المبلّغ 

عنها في مطلع 2008 لم يتجاوز 802 212 حالة.

منظمة الصحة العالمية. تقرير مكافحة السل على صعيد العالم 2008.   1

WHO, UNAIDS, UNICEF. Towards universal access: scaling up priority interventions in the health sector; progress report 2008.   2
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ويشكل غياب المياه المأمونة وضعف خدمات اإلصحاح عاملين من عوامل االختطار الهامة التي تتسبب 
في اإلصابة والوفاة بأمراض منها اإلسهال والكوليرا والعدوى بالديدان والتهابات الكبد. وعلى الصعيد العالمي 
ارتفعت نسبة السكان الذين يتيسر لهم الحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة من 76٪ إلى 86٪ بين 
عامي 1990 و2006. وارتفع عدد سكان المناطق النامية ممن يستخدمون مرافق اإلصحاح المحسنة بنحو 
1100 مليون شخص منذ عام 1990. مع ذلك فإن أقل من نصف السكان في 54 بلدًا من البلدان التي 

توافرت المعلومات عنها في عام 2006 كانوا محرومين من استخدام مرافق اإلصحاح المحسنة.
وعلى الرغم من أن جميع البلدان النامية تقريبًا نشرت قوائم األدوية األساسية، فإن توافر األدوية في 
مرافق الصحة العمومية مازال ضعيفًا في الغالب. وتبين من مسح أجري لنحو 30 بلدًا ناميًا إلى أن توافر 
نخبة محددة من األدوية لم يتجاوز 35٪ في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام و63٪ في مرافق القطاع 
الخاص. وفي غياب األدوية في مرافق القطاع العام يضطر المرضى إلى شرائها بأنفسهم. أما في القطاع 
الخاص فإن األدوية الجنسية تباع في الغالب بأسعار تتجاوز السعر المرجعي الدولي بعدة أضعاف، بينما تباع 

األدوية التي تحمل العالمات التجارية المسجلة بثمن أغلى عمومًا.
وترد فيما يلي رسوم بيانية توضح ملخص التقدم المحقق في البلدان كل على حدة وملخصات إقليمية فيما 
يتصل بجميع مؤشرات المرامي اإلنمائية لأللفية التي تتوافر بيانات بشأنها في معظم البلدان. وفيما يتصل 
بكل مؤشر من المؤشرات، تم تصنيف البلدان في األقاليم ذات الصلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية حسب 
مستوى المؤشر المسجل في آخر سنة أتيحت فيها البيانات. وصنفت البلدان التي لم تتح بياناتها، أو التي ال 

يمثل مؤشر ما أهمية بالنسبة لها، في نهاية كل قائمة إقليمية.
ووفقًا لتوافر البيانات الخاصة بكل مؤشر، ثمة أنواع ثالثة من الرسوم البيانية.

النوع األول من الرسوم البيانية  
ويخص المؤشرات الثالثة التالية: معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، والحصول على مصادر 
مياه الشرب المحسنة، والحصول على مرافق اإلصحاح المحسنة، وتورد هذه الرسوم بيانات آخر 
السنوات التي أتيحت فيها مثل تلك البيانات، ومؤشر االتجاه منذ عام 1990، ومؤشر االتجاه الكلي 

بين عامي 1990 و2015 (1990=100) الالزم للبلد لكي يبلغ المرمى اإلنمائي لأللفية.

النوع الثاني من الرسوم البيانية  
ويخص المؤشرات الخمسة التالية: األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن، وتغطية 
األطفال دون السنة األولى من العمر المحصنين بلقاح الحصبة، والوالدات التي أشرف عليها موظفون 
صحيون مؤهلون، ومعدل انتشار فيروس األيدز لدى الكبار من سن 15-49 عاما، ونجاح المعالجة 
القصيرة األمد للسّل تحت اإلشراف المباشر، وتورد هذه الرسوم بيانات آخر السنوات التي أتيحت 

فيها مثل تلك البيانات، ومؤشر االتجاه منذ عام 1990 (1990=100).

النوع الثالث من الرسوم البيانية   
الحمل،  منع  وسائل  استعمال  انتشار  ومعدل  األمهات،  وفيات  معدل  هي:  مؤشرات  ويخص 10 
ومعدل الخصوبة في مرحلة المراهقة، وتغطية الرعاية السابقة للوالدة (زيارة واحدة على األقل)، 
واالحتياجات غير الملباة في مجال تخطيط األسرة، ونسبة األشخاص بين 15 و 24 عاما ممن 
لديهم معرفة صحيحة وشاملة باأليدز والعدوى بفيروسه (٪ )، والتغطية بالعالج المضاد للفيروسات 
القهقرية لدى المصابين بمراحل متقدمة من العدوى بفيروس األيدز، ومعدل الوفيات الناجمة عن 
المالريا، واألطفال دون الخامسة من العمر ممن ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات، 
واألطفال دون الخامسة من العمر ممن تلقوا أي عالج مضاد لحمى المالريا، وال تورد هذه الرسوم 

سوى بيانات السنوات األخيرة التي أتيحت فيها مثل تلك البيانات.

ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل في الجداول القطرية وفقا لما يشير إليه كل رسم بياني.
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1- األطفال دون الخامسة المنخفضو الوزن بالمقارنة مع أعمارهم (٪)  

'يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة املنخفضي الوزن في كل بلد. 
'ويتم ضمن كل إقليم من أقاليم املنظمة، فرز البلدان حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000 املتوسطات اإلقليمية غير متاحة في الوقت احلاضر. 

وتشير اخلطوط الغليظة إلى االجتاهات السائدة منذ ان وضعت البيانات األساسية في الفترة 1990 1995- (مع تغير النسبة احملددة حسب البلد املعني). 
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 5.

سوازيلند 6.1

غابون 8.8

سان تومى وبرينسيبى 10.1

الجزائر 10.2

غينيا االستوائية 10.6

بوتسوانا 10.7

الكونغو 11.8

غانا 13.9

زمبابوى 14.0

السنغال 14.5

الكاميرون 15.1

غامبيا 15.8

أوغندا 16.4

كينيا 16.5

ليسوتو 16.6

كوت ديفوار 16.7

جمهورية تنزانيا المتحدة 16.7

غينيا - بيساو 17.4

ناميبيا 17.5

رواندا 18.0

مالوى 18.4

بنن 20.2

ليبيريا 20.4

موزامبيق 21.2

جمهورية أفريقيا الوسطى 21.8

توغو 22.3

غينيا 22.5

زامبيا 23.3

جزر القمر 25.0

نيجيريا 27.2

أنغوال 27.5

مالي 27.9

جمهورية الكونغو الديمقراطية 28.2

سيراليون 28.3

موريتانيا 30.4

تشاد 33.9

إريتريا 34.5

إثيوبيا 34.6

بوركينا فاصو 35.2

مدغشقر 36.8

بوروندى 38.9

النيجر   39.9

بيانات غير متوافرة
الرأس األخضر …

موريشيوس …

سيشيل …

جنوب أفريقيا …

املفتاح

أحدث البيانات
1990

االتجاه القطري

اإلقليم األفريقي

بيالروس 1.3

البوسنة والهرسك 1.6

بلغاريا 1.6

صربيا 1.8

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 1.8

الجمهورية التشيكية 2.1

الجبل األسود 2.2

قيرغيزستان 2.7

جمهورية مولدوفا 3.2

رومانيا 3.5

تركيا 3.5

أوكرانيا 4.1

أرمينيا 4.2

أوزبكستان 4.4

كازاخستان 4.9

ألبانيا 6.6

آذربيجان 14.0

طاجيكستان 14.9

بيانات غير متوافرة
أندورا …

النمسا …

بلجيكا …

كرواتيا …

قبرص …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

جورجيا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

تركمانستان …

المملكة المتحدة …

اإلقليم األوروبي

تايلند 7.0

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 17.8

إندونيسيا 19.7

سري النكا 22.8

ملديف 25.7

ميانمار 29.6

نيبال 38.8

بنغالديش 39.8

تيمور - ليشتي 40.6

الهند 43.5

بيانات غير متوافرة
بوتان …

شيلى 0.6

الواليات المتحدة األمريكية 1.3

البرازيل 2.2

األرجنتين 2.3

جامايكا 3.1

المكسيك 3.4

الجمهورية الدومينيكية 4.2

ترينيداد وتوباغو 4.4

بليز 4.9

كولومبيا 5.1

بيرو 5.2

بوليفيا 5.9

أوروغواي 6.0

السلفادور 6.1

إكوادور 6.2

نيكاراغوا 7.8

هندوراس 8.6

غيانا 11.9

غواتيماال 17.7

هايتي 18.9

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

جزر البهاما …

بربادوس …

كندا …

كوستاريكا …

كوبا …

دومينيكا …

غرينادا …

بنما …

باراغواي …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

سورينام …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

سنغافورة 3.3

منغوليا 5.3

الصين 6.8

فييت نام 20.2

الفلبين 20.7

كمبوديا 28.4

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 36.4

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

ماليزيا …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

بابوا غينيا الجديدة …

جمهورية كوريا …

ساموا …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

األردن 3.6

مصر 5.4

العراق 7.1

المغرب 9.9

الجمهورية العربية السورية 10.0

باكستان 31.3

الصومال 32.8

أفغانستان 32.9

السودان  38.4

بيانات غير متوافرة
البحرين …

جيبوتي …

جمهورية إيران اإلسالمية …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

تونس …

اإلمارات العربية المتحدة …

اليمن …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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 2-  معدل وفيات االطفال دون الخامسة 
(احتماالت موتهم قبل بلوغهم الخامسة لكل 1000 مولود حي)

'طي هذا اجلدول البياني تقديرات لوفيات األطفال دون اخلامسة لعام 2007 ومت، ضمن كل إقليم من أقاليم املنظمة، فرز البلدان حسب املستوى. 
'اخلطوط الغليظة تشير إلى االجتاهات السائدة منذ عام 1990.

ل بنسبة الثلثني بني عامي 1990 و2015.  اخلطوط الرقيقة تشير إلى االجتاه املسقط الالزم لتحقيق الهدف املرسوم ضمن املرامي اإلمنائية لأللفية واملتمثل في خفض املعدَّ
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 1.

سيشيل 16

موريشيوس 17

الرأس األخضر 32

الجزائر 37

بوتسوانا 40

جنوب أفريقيا 59

جزر القمر 66

ناميبيا 68

إريتريا 70

ليسوتو 84

زمبابوى 90

سوازيلند 91

غابون 91

سان تومى وبرينسيبى 99

توغو 100

غامبيا 109

مالوى 110

مدغشقر 112

السنغال 114

غانا 115

جمهورية تنزانيا المتحدة 116

موريتانيا 118

إثيوبيا 119

كينيا 121

بنن 123

الكونغو 125

كوت ديفوار 127

أوغندا 131

ليبيريا 133

الكاميرون 148

غينيا االستوائية 150

غينيا 150

أنغوال 158

جمهورية الكونغو الديمقراطية 161

موزامبيق 168

زامبيا 170

جمهورية أفريقيا الوسطى 172

النيجر 176

بوروندى 180

رواندا 181

نيجيريا 189

بوركينا فاصو 191

مالي 196

غينيا - بيساو 198

تشاد 209

سيراليون 262

المتوسط اإلقليمي 145

املفتاح

2015
1990أحدث البيانات

االتجاه القطري

MDF الهدف

اإلقليم األفريقي

سان مارينو 2

أيسلندا 3

السويد 3

فنلندا 3

لكسمبرغ 4

النرويج 4

أندورا 4

البرتغال 4

إيطاليا 4

سلوفينيا 4

الجمهورية التشيكية 4

فرنسا 4

اليونان 4

أسبانيا 4

النمسا 4

ألمانيا 4

أيرلندا 4

قبرص 4

بلجيكا 4

موناكو 5

الدانمرك 5

هولندا 5

سويسرا 5

إسرائيل 5

مالطة 6

المملكة المتحدة 6

كرواتيا 6

إستونيا 6

هنغاريا 7

بيالروس 7

بولندا 7

ليتوانيا 7

سلوفاكيا 8

صربيا 8

الجبل األسود 10

التفيا 10

بلغاريا 12

االتحاد الروسي 12

رومانيا 14

البوسنة والهرسك 14

ألبانيا 15

أوكرانيا 16

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 17

جمهورية مولدوفا 18

تركيا 23

أرمينيا 24

جورجيا 30

كازاخستان 32

قيرغيزستان 38

آذربيجان 39

أوزبكستان 41

تركمانستان 50

طاجيكستان 67

المتوسط اإلقليمي 15

اإلقليم األوروبي

كندا 6

كوبا 6

الواليات المتحدة األمريكية 8

شيلى 9

أنتيغوا وبربودا 11

كوستاريكا 11

بربادوس 12

سانت لوسيا 13

جزر البهاما 13

دومينيكا 14

أوروغواي 14

األرجنتين 16

سانت فنسنت وغرينادين 17

سانت كيتس ونيفيس 18

غرينادا 19

جمهورية فنزويال البوليفارية 19

بيرو 20

كولومبيا 20

المكسيك 21

البرازيل 22

إكوادور 22

بنما 23

السلفادور 24

هندوراس 24

بليز 25

سورينام 28

باراغواي 29

جامايكا 31

نيكاراغوا 35

ترينيداد وتوباغو 35

الجمهورية الدومينيكية 38

غواتيماال 39

بوليفيا 57

غيانا 60

هايتي 76

تايلند 7

سري النكا 21

ملديف 30

إندونيسيا 31

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 55

نيبال 55

بنغالديش 61

الهند 72

بوتان 84

تيمور - ليشتي 97

ميانمار 113

المتوسط اإلقليمي
 19

المتوسط اإلقليمي
65

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

سنغافورة 3

اليابان 4

جمهورية كوريا 5

أستراليا 6

نيوزيلندا 6

بروني دار السالم 9

باالو 10

ماليزيا 11

فييت نام 15

فيجي 18

جزر كوك 18

الصين 22

تونغا 23

ساموا 27

الفلبين 28

ناورو 30

فانواتو 34

توفالو 37

واليات ميكرونيزيا الموحدة 40

منغوليا 43

نيووي 46

جزر مارشال 54

كيريباتي 63

بابوا غينيا الجديدة 65

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 70

جزر سليمان 70

كمبوديا 91

اإلمارات العربية المتحدة 8

قطر 10

البحرين 10

الكويت 11

عمان 12

الجمهورية العربية السورية 17

الجماهيرية العربية الليبية 18

األردن 20

تونس 21

المملكة العربية السعودية 25

لبنان 29

جمهورية إيران اإلسالمية 33

المغرب 34

مصر 36

العراق 45

اليمن 73

باكستان 90

السودان 109

جيبوتي 127

الصومال 142

أفغانستان 257

المتوسط اإلقليمي 82

المتوسط اإلقليمي 22

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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3- التغطية بلقاحات الحصبة بين األطفال البالغين سنة واحدة (٪)   

'يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة والذين مت تطعيمهم بالكامل ضدَّ احلصبة حيث مت فرز البلدان حسب مستوى عام 2007 داخل كلّ إقليم من أقاليم املنظمة.
اخلطوط الغليظة تشير إلى االجتاهات السائدة منذ عام 1990. 

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

رواندا 99

سيشيل 99

موريشيوس 98

إريتريا 95

غانا 95

ليبيريا 95

بوركينا فاصو 94

الجزائر 92

سوازيلند 91

بوتسوانا 90

جمهورية تنزانيا المتحدة 90

أنغوال 88

سان تومى وبرينسيبى 86

غامبيا 85

ليسوتو 85

زامبيا 85

السنغال 84

مالوى 83

جنوب أفريقيا 83

مدغشقر 81

كينيا 80

توغو 80

جمهورية الكونغو الديمقراطية 79

موزامبيق 77

غينيا - بيساو 76

بوروندى 75

الكاميرون 74

الرأس األخضر 74

غينيا 71

ناميبيا 69

مالي 68

أوغندا 68

الكونغو 67

كوت ديفوار 67

موريتانيا 67

سيراليون 67

زمبابوى 66

جزر القمر 65

إثيوبيا 65

جمهورية أفريقيا الوسطى 62

نيجيريا 62

بنن 61

غابون 55

غينيا االستوائية 51

النيجر 47

تشاد 23

املفتاح

أحدث البيانات
1990

االتجاه القطري

المتوسط اإلقليمي
74

اإلقليم األفريقي

بيالروس 99

هنغاريا 99

كازاخستان 99

قيرغيزستان 99

موناكو 99

االتحاد الروسي 99

سلوفاكيا 99

تركمانستان 99

أوزبكستان 99

فنلندا 98

بولندا 98

أوكرانيا 98

ألبانيا 97

آذربيجان 97

الجمهورية التشيكية 97

جورجيا 97

إسرائيل 97

التفيا 97

ليتوانيا 97

رومانيا 97

أسبانيا 97

البوسنة والهرسك 96

بلغاريا 96

كرواتيا 96

إستونيا 96

لكسمبرغ 96

هولندا 96

جمهورية مولدوفا 96

سلوفينيا 96

السويد 96

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 96

تركيا 96

أيسلندا 95

البرتغال 95

صربيا 95

أندورا 94

ألمانيا 94

أرمينيا 92

بلجيكا 92

النرويج 92

سان مارينو 92

الجبل األسود 90

الدانمرك 89

اليونان 88

قبرص 87

فرنسا 87

أيرلندا 87

إيطاليا 87

سويسرا 86

المملكة المتحدة 86

طاجيكستان 85

النمسا 79

مالطة 79

المتوسط اإلقليمي 94

اإلقليم األوروبي

أنتيغوا وبربودا 99

األرجنتين 99

البرازيل 99

كوبا 99

إكوادور 99

نيكاراغوا 99

بيرو 99

سانت كيتس ونيفيس 99

سانت فنسنت وغرينادين 99

السلفادور 98

غرينادا 98

جزر البهاما 96

بليز 96

دومينيكا 96

الجمهورية الدومينيكية 96

غيانا 96

المكسيك 96

أوروغواي 96

كولومبيا 95

كندا 94

سانت لوسيا 94

غواتيماال 93

الواليات المتحدة األمريكية 93

شيلى 91

ترينيداد وتوباغو 91

كوستاريكا 90

هندوراس 89

بنما 89

سورينام 85

بوليفيا 81

باراغواي 80

جامايكا 76

بربادوس 75

هايتي 58

جمهورية فنزويال البوليفارية 55

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 99

سري النكا 98

ملديف 97

تايلند 96

بوتان 95

بنغالديش 88

ميانمار 81

نيبال 81

إندونيسيا 80

الهند 67

تيمور - ليشتي 63

المتوسط اإلقليمي 93

المتوسط اإلقليمي
73

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

البحرين 99

الكويت 99

الجماهيرية العربية الليبية 98

الجمهورية العربية السورية 98

تونس 98

مصر 97

جمهورية إيران اإلسالمية 97

عمان 97

المملكة العربية السعودية 96

األردن 95

المغرب 95

قطر 92

اإلمارات العربية المتحدة 92

باكستان 80

السودان 79

جيبوتي 74

اليمن 74

أفغانستان 70

العراق 69

لبنان 53

الصومال 34

ناورو 99

نيووي 99

تونغا 99

جزر كوك 98

اليابان 98

منغوليا 98

بروني دار السالم 97

سنغافورة 95

توفالو 95

أستراليا 94

الصين 94

جزر مارشال 94

كيريباتي 93

واليات ميكرونيزيا الموحدة 92

الفلبين 92

جمهورية كوريا 92

باالو 91

ماليزيا 90

فييت نام 83

فيجي 81

كمبوديا 79

نيوزيلندا 79

جزر سليمان 78

فانواتو 65

ساموا 63

بابوا غينيا الجديدة 58

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 40

المتوسط اإلقليمي
84

المتوسط اإلقليمي
92

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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4- نسبة وفيات األمومة (لكل 100.000 مولود حي)   

يبني هذا اجلدول البياني تقديرات وفيات األمومة بالنسبة إلى كل بلد لعام 2005 حيث متَّ فرز البلدان حسب املستوى داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة. 
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 2.

موريشيوس   15

الجزائر   180

الرأس األخضر   210

ناميبيا   210

بوتسوانا   380

سوازيلند   390

جزر القمر   400

جنوب أفريقيا   400

إريتريا   450

مدغشقر   510

توغو   510

غابون   520

موزامبيق   520

أوغندا   550

غانا   560

كينيا   560

غينيا االستوائية   680

غامبيا   690

بوركينا فاصو   700

إثيوبيا   720

الكونغو   740

كوت ديفوار   810

موريتانيا   820

زامبيا   830

بنن   840

زمبابوى   880

غينيا 910

جمهورية تنزانيا المتحدة 950

ليسوتو 960

مالي 970

جمهورية أفريقيا الوسطى 980

السنغال 980

الكاميرون 1 000

بوروندى 1 100

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1 100

غينيا - بيساو 1 100

مالوى 1 100

نيجيريا 1 100

ليبيريا 1 200

رواندا 1 300

أنغوال 1 400

تشاد 1 500

النيجر 1 800

سيراليون 2 100

بيانات غير متوافرة
سان تومى وبرينسيبى …

سيشيل …

المتوسط اإلقليمي 900

اإلقليم األفريقي

أيرلندا 1

البوسنة والهرسك 3

الدانمرك 3

اليونان 3

إيطاليا 3

السويد 3

النمسا 4

الجمهورية التشيكية 4

ألمانيا 4

أيسلندا 4

إسرائيل 4

أسبانيا 4

سويسرا 5

هنغاريا 6

هولندا 6

سلوفاكيا 6

سلوفينيا 6

كرواتيا 7

فنلندا 7

النرويج 7

بلجيكا 8

فرنسا 8

مالطة 8

بولندا 8

المملكة المتحدة 8

قبرص 10

التفيا 10

جمهورية مقدونية ا ليوغوسالفية السابقة 10

بلغاريا 11

ليتوانيا 11

البرتغال 11

لكسمبرغ 12

بيالروس 18

أوكرانيا 18

جمهورية مولدوفا 22

رومانيا 24

أوزبكستان 24

إستونيا 25

االتحاد الروسي 28

تركيا 44

جورجيا 66

أرمينيا 76

آذربيجان 82

ألبانيا 92

تركمانستان 130

كازاخستان 140

قيرغيزستان 150

طاجيكستان 170

بيانات غير متوافرة
أندورا …

موناكو …

الجبل األسود …

سان مارينو …

صربيا …

المتوسط اإلقليمي 27

اإلقليم األوروبي

كندا 7

الواليات المتحدة األمريكية 11

جزر البهاما 16

بربادوس 16

شيلى 16

أوروغواي 20

كوستاريكا 30

كوبا 45

ترينيداد وتوباغو 45

بليز 52

جمهورية فنزويال البوليفارية 57

المكسيك 60

سورينام 72

األرجنتين 77

البرازيل 110

كولومبيا 130

بنما 130

الجمهورية الدومينيكية 150

باراغواي 150

السلفادور 170

جامايكا 170

نيكاراغوا 170

إكوادور 210

بيرو 240

هندوراس 280

بوليفيا 290

غواتيماال 290

غيانا 470

هايتي 670

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

دومينيكا …

غرينادا …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

سري النكا 58

تايلند 110

ملديف 120

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 370

ميانمار 380

تيمور - ليشتي 380

إندونيسيا 420

بوتان 440

الهند 450

بنغالديش 570

نيبال 830

المتوسط اإلقليمي 99

المتوسط اإلقليمي 450

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

الكويت 4

قطر 12

المملكة العربية السعودية 18

البحرين 32

اإلمارات العربية المتحدة 37

األردن 62

عمان 64

الجماهيرية العربية الليبية 97

تونس 100

مصر 130

الجمهورية العربية السورية 130

جمهورية إيران اإلسالمية 140

لبنان 150

المغرب 240

العراق 300

باكستان 320

اليمن 430

السودان 450

جيبوتي 650

الصومال 1 400

أفغانستان 1 800

أستراليا 4

اليابان 6

نيوزيلندا 9

بروني دار السالم 13

جمهورية كوريا 14

سنغافورة 14

الصين 45

منغوليا 46

ماليزيا 62

فييت نام 150

فيجي 210

جزر سليمان 220

الفلبين 230

بابوا غينيا الجديدة 470

كمبوديا 540

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 660

بيانات غير متوافرة
جزر كوك …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيووي …

باالو …

ساموا …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

المتوسط اإلقليمي 82

المتوسط اإلقليمي 420

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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'يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للوالدات التي تتمّ بإشراف عاملني صحيني حاذقني.
'مت فرز البلدان، في كل إقليم من أقاليم املنظمة، حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000.

اخلطوط الغليظة تشير إلى بيانات األساس املوضوعة في الفترة بني عامي 1990 و1999. 
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

5- الوالدات بإشراف عاملين صحيين حاذقين (٪)   

املفتاح

أحدث البيانات
1990

االتجاه القطري

موريشيوس 99

بوتسوانا 94

الجزائر 95

جنوب أفريقيا 91

الكونغو 86

غابون 86

ناميبيا 81

سان تومى وبرينسيبى 81

الرأس األخضر 78

بنن 78

سوازيلند 74

جمهورية الكونغو الديمقراطية 74

زمبابوى 69

غينيا االستوائية 63

الكاميرون 63

توغو 62

جزر القمر 62

موريتانيا 61

كوت ديفوار 57

غامبيا 57

ليسوتو 55

بوركينا فاصو 54

مالوى 54

جمهورية أفريقيا الوسطى 54

رواندا 52

السنغال 52

مدغشقر 51

غانا 50

مالي 49

موزامبيق 48

أنغوال 47

زامبيا 47

ليبيريا 46

جمهورية تنزانيا المتحدة 46

سيراليون 42

أوغندا 42

كينيا 42

غينيا - بيساو 39

غينيا 38

نيجيريا 35

بوروندى 34

إريتريا 28

النيجر 18

تشاد 14

إثيوبيا 6

بيانات غير متوافرة
سيشيل …

المتوسط اإلقليمي
46

اإلقليم األفريقي

ألبانيا 100

بيالروس 100

قبرص 100

ألمانيا 100

أيرلندا 100

التفيا 100

ليتوانيا 100

لكسمبرغ 100

مالطة 100

هولندا 100

سويسرا 100

تركمانستان 100

كرواتيا 100

الجمهورية التشيكية 100

فنلندا 100

كازاخستان 100

بولندا 100

البرتغال 100

سلوفينيا 100

أوزبكستان 100

إستونيا 100

هنغاريا 100

البوسنة والهرسك 100

جمهورية مولدوفا 100

االتحاد الروسي 100

سلوفاكيا 100

بلغاريا 99

إيطاليا 99

صربيا 99

رومانيا 99

الجبل األسود 99

أوكرانيا 99

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 98

أرمينيا 98

قيرغيزستان 98

جورجيا 98

آذربيجان 89

طاجيكستان 83

تركيا 83

بيانات غير متوافرة
أندورا …

النمسا …

بلجيكا …

الدانمرك …

فرنسا …

اليونان …

أيسلندا …

إسرائيل …

موناكو …

النرويج …

سان مارينو …

أسبانيا …

السويد …

المملكة المتحدة …

المتوسط اإلقليمي 96

اإلقليم األوروبي

أنتيغوا وبربودا 100

بربادوس 100

كندا 100

سانت كيتس ونيفيس 100

سانت فنسنت وغرينادين 100

كوبا 100

شيلى 100

األرجنتين 99

الواليات المتحدة األمريكية 99

جزر البهاما 99

غرينادا 99

أوروغواي 99

إكوادور 99

ترينيداد وتوباغو 98

سانت لوسيا 98

الجمهورية الدومينيكية 98

البرازيل 97

جامايكا 97

كولومبيا 96

بليز 96

جمهورية فنزويال البوليفارية 95

كوستاريكا 94

دومينيكا 94

المكسيك 94

بنما 91

سورينام 90

السلفادور 84

غيانا 83

باراغواي 77

نيكاراغوا 74

بيرو 73

هندوراس 67

بوليفيا 66

غواتيماال 41

هايتي 26

سري النكا 99

تايلند 97

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 97

ملديف 84

إندونيسيا 73

ميانمار 57

بوتان 51

الهند 47

تيمور - ليشتي 19

نيبال 19

بنغالديش 18

المتوسط اإلقليمي 92

المتوسط اإلقليمي 48

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

الكويت 100

الجماهيرية العربية الليبية 100

قطر 100

اإلمارات العربية المتحدة 100

األردن 99

البحرين 99

لبنان 98

عمان 98

جمهورية إيران اإلسالمية 97

المملكة العربية السعودية 96

الجمهورية العربية السورية 93

جيبوتي 93

تونس 90

العراق 89

مصر 79

المغرب 63

السودان 49

باكستان 39

اليمن 36

الصومال 33

أفغانستان 14

جزر كوك 100

ماليزيا 100

نيووي 100

باالو 100

جمهورية كوريا 100

ساموا 100

توفالو 100

اليابان 100

بروني دار السالم 100

سنغافورة 100

أستراليا 99

منغوليا 99

تونغا 99

فيجي 99

الصين 98

ناورو 97

جزر مارشال 95

نيوزيلندا 94

فانواتو 93

كيريباتي 90

واليات ميكرونيزيا الموحدة 88

فييت نام 88

الفلبين 60

كمبوديا 44

جزر سليمان 43

بابوا غينيا الجديدة 39

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 20

المتوسط اإلقليمي 59

المتوسط اإلقليمي 92

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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6- معدل انتشار استخدام موانع الحمل (٪)   

'يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للنساء املتزوجات أو الالئي يعشن مع قرنائهن دون رابطة زواج والالئي أبلغن أنهن يستخدمن وسيلة واحدة على األقل من وسائل منع احلمل.
مت فرز البلدان، في كل إقليم من أقاليم املنظمة، حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000.

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

المملكة المتحدة 82.0

فرنسا 81.8

ألبانيا 75.1

تركيا 71.0

رومانيا 70.0

جمهورية مولدوفا 67.8

البرتغال 67.1

أوزبكستان 64.9

تركمانستان 61.8

آذربيجان 55.4

أرمينيا 53.1

البوسنة والهرسك 47.5

جورجيا 47.3

صربيا 41.2

طاجيكستان 37.9

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 13.5

بيانات غير متوافرة
أندورا …

النمسا …

بيالروس …

بلجيكا …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

كازاخستان …

قيرغيزستان …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

أوكرانيا …

اإلقليم األوروبي

كولومبيا 78.2

أوروغواي 77.0

كوبا 73.3

باراغواي 72.8

الواليات المتحدة األمريكية 72.8

إكوادور 72.7

بيرو 71.3

المكسيك 70.9

الجمهورية الدومينيكية 69.8

جامايكا 69.0

نيكاراغوا 68.6

السلفادور 67.3

األرجنتين 65.3

هندوراس 65.2

شيلى 60.7

بوليفيا 58.4

غواتيماال 43.3

سورينام 42.1

ترينيداد وتوباغو 38.2

غيانا 34.6

هايتي 32.0

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

جزر البهاما …

بربادوس …

بليز …

البرازيل …

كندا …

كوستاريكا …

دومينيكا …

غرينادا …

بنما …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

تايلند 71.5

سري النكا 70.0

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 68.6

إندونيسيا 60.3

بنغالديش 58.1

الهند 56.3

نيبال 48.0

ملديف 39.0

ميانمار 37.0

بوتان 30.7

تيمور - ليشتي 10.0

المتوسط اإلقليمي 70.0

المتوسط اإلقليمي 57.2

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

موريشيوس 75.9

الجزائر 61.4

جنوب أفريقيا 60.3

زمبابوى 60.2

سوازيلند 46.0

بوتسوانا 44.4

الكونغو 44.3

ناميبيا 43.7

مالوى 41.7

كينيا 39.3

ليسوتو 37.3

زامبيا 34.2

غابون 32.7

جمهورية الكونغو الديمقراطية 31.4

سان تومى وبرينسيبى 29.3

جمهورية أفريقيا الوسطى 27.9

مدغشقر 27.1

جمهورية تنزانيا المتحدة 26.4

الكاميرون 26.0

جزر القمر 25.7

توغو 25.7

غانا 25.2

أوغندا 23.7

بوروندى 19.7

بنن 18.6

رواندا 17.4

موزامبيق 16.5

إثيوبيا 14.7

بوركينا فاصو 13.8

نيجيريا 12.6

السنغال 11.8

النيجر 11.2

غامبيا 9.6

غينيا 9.1

مالي 8.1

إريتريا 8.0

موريتانيا 8.0

غينيا - بيساو 7.6

أنغوال 6.2

سيراليون 5.3

تشاد 2.8

بيانات غير متوافرة
الرأس األخضر …

كوت ديفوار …

غينيا االستوائية …

ليبيريا …

سيشيل …

اإلقليم األفريقي

المتوسط اإلقليمي 24.4

الصين 90.2

فييت نام 78.5

منغوليا 69.0

اليابان 52.0

الفلبين 48.9

كمبوديا 40.0

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 32.2

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

كيريباتي …

ماليزيا …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

بابوا غينيا الجديدة …

جمهورية كوريا …

ساموا …

سنغافورة …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

المتوسط اإلقليمي 85.5

جمهورية إيران اإلسالمية 73.8

المغرب 63.0

تونس 62.6

مصر 59.2

الجمهورية العربية السورية 58.3

األردن 55.8

العراق 49.8

باكستان 27.6

اليمن 23.1

جيبوتي 17.8

أفغانستان 10.3

السودان 7.6

بيانات غير متوافرة
البحرين …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

الصومال …

اإلمارات العربية المتحدة …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي43.0
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سان مارينو 1

هولندا 4

سويسرا 4

سلوفينيا 5

قبرص 6

الدانمرك 6

السويد 6

إيطاليا 7

فرنسا 8

فنلندا 9

النرويج 9

أندورا 10

بلجيكا 10

ألمانيا 10

لكسمبرغ 10

الجمهورية التشيكية 11

اليونان 11

النمسا 12

أسبانيا 12

ألبانيا 13

كرواتيا 13

بولندا 13

أيسلندا 14

إسرائيل 15

البوسنة والهرسك 16

الجبل األسود 16

أيرلندا 17

التفيا 17

مالطة 17

البرتغال 17

ليتوانيا 19

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 19

بيالروس 20

إستونيا 20

هنغاريا 20

تركمانستان 20

سلوفاكيا 21

صربيا 24

أرمينيا 25

جمهورية مولدوفا 25

المملكة المتحدة 26

أوزبكستان 26

كازاخستان 27

طاجيكستان 27

قيرغيزستان 28

االتحاد الروسي 28

أوكرانيا 30

رومانيا 35

جورجيا 37

بلغاريا 38

آذربيجان 44

تركيا 51

بيانات غير متوافرة
موناكو …

اإلقليم األوروبي

المتوسط اإلقليمي 24

7- معدل الخصوبة بين المراهقات (لكل 1000 فتاة بين سن 15 و19 سنة)   

'يبني هذا اجلدول البياني معدالت اخلصوبة التقديرية بني املراهقات والتي تسمى أيضاً معدل الوالدات: عدد والدات الفتيات بني سن 15 و19 سنة لكل 1000 فتاة في هذه الفئة العمرية سنوياً.
مت فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000.  

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 9.

الجزائر 4

بوروندى 30

موريشيوس 35

رواندا 40

بوتسوانا 51

ناميبيا 51

سيشيل 54

جنوب أفريقيا 54

غانا 74

إريتريا 85

موريتانيا 88

سان تومى وبرينسيبى 91

الرأس األخضر 92

جزر القمر 95

ليسوتو 98

سيراليون 98

السنغال 100

زمبابوى 101

غامبيا 104

إثيوبيا 109

كوت ديفوار 111

سوازيلند 111

بنن 114

كينيا 116

جمهورية الكونغو الديمقراطية 124

نيجيريا 126

غينيا االستوائية 128

بوركينا فاصو 131

الكونغو 132

جمهورية أفريقيا الوسطى 133

ليبيريا 137

جمهورية تنزانيا المتحدة 139

الكاميرون 141

زامبيا 146

غينيا 153

مدغشقر 154

أوغندا 159

أنغوال 165

غينيا - بيساو 170

مالوى 178

موزامبيق 185

مالي 190

تشاد 193

النيجر 199

بيانات غير متوافرة
غابون …

توغو …

اإلقليم األفريقي

المتوسط اإلقليمي 117

كندا 14

ترينيداد وتوباغو 35

الواليات المتحدة األمريكية 41

كوبا 42

جزر البهاما 43

دومينيكا 48

شيلى 49

سانت لوسيا 49

بربادوس 51

غرينادا 53

البرازيل 56

سانت فنسنت وغرينادين 57

جامايكا 58

بيرو 59

األرجنتين 62

كوستاريكا 63

سورينام 63

أوروغواي 63

باراغواي 65

أنتيغوا وبربودا 67

السلفادور 67

هايتي 69

سانت كيتس ونيفيس 74

المكسيك 82

بنما 85

بوليفيا 88

بليز 90

غيانا 90

جمهورية فنزويال البوليفارية 91

غواتيماال 92

كولومبيا 96

الجمهورية الدومينيكية 98

إكوادور 100

هندوراس 108

نيكاراغوا 109

المتوسط اإلقليمي 61

ملديف 8

سري النكا 28

الهند 45

بوتان 46

تايلند 46

إندونيسيا 54

تيمور - ليشتي 59

نيبال 106

بنغالديش 127

بيانات غير متوافرة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

ميانمار …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

المتوسط اإلقليمي 56

المتوسط اإلقليمي 11

جمهورية كوريا 2

الصين 5

اليابان 5

سنغافورة 6

ماليزيا 13

أستراليا 15

تونغا 16

منغوليا 19

توفالو 22

بروني دار السالم 26

نيووي 28

نيوزيلندا 29

ساموا 29

فيجي 30

باالو 31

فييت نام 35

كيريباتي 39

جزر كوك 47

واليات ميكرونيزيا الموحدة 51

كمبوديا 52

الفلبين 55

ناورو 69

بابوا غينيا الجديدة 70

جزر مارشال 88

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 110

بيانات غير متوافرة
جزر سليمان …

فانواتو …

الجماهيرية العربية الليبية 4

تونس 6

المملكة العربية السعودية 7

عمان 11

الكويت 14

البحرين 15

قطر 16

لبنان 18

المغرب 18

باكستان 20

اإلمارات العربية المتحدة 23

جمهورية إيران اإلسالمية 25

جيبوتي 27

مصر 27

األردن 28

العراق 68

الجمهورية العربية السورية 75

اليمن 80

الصومال 123

أفغانستان 151

بيانات غير متوافرة
السودان …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي 35
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8- نسبة التغطية بخدمات الرعاية في مرحلة الحمل (٪): زيارة واحدة على األقل    

'يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للنساء الالتي تلقني الرعاية قبل الوالدة على يد موظفني صحيني مهرة مرة واحدة على األقل أثناء احلمل.
مت فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000 

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

الرأس األخضر 98

غامبيا 98

بوتسوانا 97

سان تومى وبرينسيبى 97

رواندا 96

ناميبيا 95

غابون 94

أوغندا 94

زامبيا 94

زمبابوى 94

بوروندى 92

غانا 92

مالوى 92

جنوب أفريقيا 92

ليسوتو 90

الجزائر 89

كينيا 88

السنغال 87

سيراليون 87

الكونغو 86

غينيا االستوائية 86

بوركينا فاصو 85

كوت ديفوار 85

جمهورية الكونغو الديمقراطية 85

موزامبيق 85

سوازيلند 85

بنن 84

توغو 84

الكاميرون 82

غينيا 82

أنغوال 80

مدغشقر 80

ليبيريا 79

غينيا - بيساو 78

جمهورية تنزانيا المتحدة 78

موريتانيا 75

جزر القمر 75

إريتريا 70

مالي 70

جمهورية أفريقيا الوسطى 69

نيجيريا 58

النيجر 46

تشاد 39

إثيوبيا 28

بيانات غير متوافرة
موريشيوس …

سيشيل …

المتوسط اإلقليمي
73

اإلقليم األفريقي

كازاخستان 100

بيالروس 99

البوسنة والهرسك 99

تركمانستان 99

أوكرانيا 99

أوزبكستان 99

جمهورية مولدوفا 98

صربيا 98

ألبانيا 97

قيرغيزستان 97

الجبل األسود 97

جورجيا 94

رومانيا 94

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 94

أرمينيا 93

تركيا 81

آذربيجان 77

طاجيكستان 77

بيانات غير متوافرة
أندورا …

النمسا …

بلجيكا …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

المملكة المتحدة …

اإلقليم األوروبي

ملديف 100

سري النكا 99

تايلند 98

إندونيسيا 93

بوتان 88

ميانمار 76

الهند 74

تيمور - ليشتي 61

بنغالديش 51

نيبال 44

بيانات غير متوافرة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

أنتيغوا وبربودا 100

بربادوس 100

كوبا 100

دومينيكا 100

غرينادا 100

سانت كيتس ونيفيس 100

األرجنتين 99

الجمهورية الدومينيكية 99

سانت لوسيا 99

جزر البهاما 98

البرازيل 97

أوروغواي 97

ترينيداد وتوباغو 96

سانت فنسنت وغرينادين 95

بليز 94

كولومبيا 94

باراغواي 94

جمهورية فنزويال البوليفارية 94

كوستاريكا 92

هندوراس 92

جامايكا 91

بيرو 91

نيكاراغوا 90

سورينام 90

السلفادور 86

هايتي 85

إكوادور 84

غواتيماال 84

غيانا 81

بوليفيا 77

بيانات غير متوافرة
كندا …

شيلى …

المكسيك …

بنما …

الواليات المتحدة األمريكية …

المتوسط اإلقليمي 74

المتوسط اإلقليمي
94

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

عمان 100

األردن 99

لبنان 96

جيبوتي 92

تونس 92

العراق 84

الجمهورية العربية السورية 84

مصر 74

المغرب 68

السودان 64

باكستان 61

اليمن 47

الصومال 26

أفغانستان 16

بيانات غير متوافرة
البحرين …

جمهورية إيران اإلسالمية …

الكويت …

الجماهيرية العربية الليبية …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

اإلمارات العربية المتحدة …

منغوليا 99

فييت نام 91

الصين 90

الفلبين 88

ماليزيا 79

كمبوديا 69

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 35

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

بابوا غينيا الجديدة …

جمهورية كوريا …

ساموا …

سنغافورة …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي 89

المتوسط اإلقليمي 61
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9- االحتياجات الغير الملباة من خدمات تنظيم األسرة (٪)   

'يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للنساء املتمتعات باخلصوبة والنشاط اجلنسي ولكنهن ذكرن أنهن ال يستعملن أي وسيلة من وسائل منع احلمل.
مت فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000. 

ميكن االطالع على املزيد من املعلومات في اجلدول 4.

أوغندا 40.6

رواندا 37.9

غانا 34.0

إثيوبيا 33.8

موريتانيا 31.6

السنغال 31.6

ليسوتو 30.9

بوروندى 29.4

بوركينا فاصو 28.8

مالي 28.5

غابون 28.0

مالوى 27.6

زامبيا 27.4

بنن 27.2

إريتريا 27.0

ناميبيا 25.1

الجزائر 24.6

كينيا 24.5

مدغشقر 23.6

تشاد 23.3

جمهورية تنزانيا المتحدة 21.8

غينيا 21.2

الكاميرون 20.2

موزامبيق 18.4

نيجيريا 16.9

الكونغو 16.2

النيجر 15.8

زمبابوى 12.8

موريشيوس 3.3

بيانات غير متوافرة
أنغوال …

بوتسوانا …

الرأس األخضر …

جمهورية أفريقيا الوسطى …

جزر القمر …

كوت ديفوار …

جمهورية الكونغو الديمقراطية …

غينيا االستوائية …

غامبيا …

غينيا - بيساو …

ليبيريا …

سان تومى وبرينسيبى …

سيشيل …

سيراليون …

جنوب أفريقيا …

سوازيلند …

توغو …

اإلقليم األفريقي

جورجيا 16.4

أرمينيا 13.3

رومانيا 11.9

آذربيجان 11.5

تركمانستان 10.1

جمهورية مولدوفا 6.7

تركيا 6.0

فرنسا 3.2

ألبانيا 1.2

بيانات غير متوافرة
أندورا …

النمسا …

بيالروس …

بلجيكا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

كازاخستان …

قيرغيزستان …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

صربيا …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

طاجيكستان …

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة …

أوكرانيا …

المملكة المتحدة …

أوزبكستان …

اإلقليم األوروبي

ملديف 37.0

نيبال 24.6

ميانمار 19.1

الهند 12.8

بنغالديش 11.3

إندونيسيا 8.6

سري النكا 8.0

تيمور - ليشتي 3.8

بيانات غير متوافرة
بوتان …

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

تايلند …

هايتي 37.5

بوليفيا 22.7

هندوراس 16.9

نيكاراغوا 14.6

الجمهورية الدومينيكية 10.9

السلفادور 8.9

بيرو 8.1

باراغواي 6.6

كولومبيا 5.8

إكوادور 5.0

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

األرجنتين …

جزر البهاما …

بربادوس …

بليز …

البرازيل …

كندا …

شيلى …

كوستاريكا …

كوبا …

دومينيكا …

غرينادا …

غواتيماال …

غيانا …

جامايكا …

المكسيك …

بنما …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

سورينام …

ترينيداد وتوباغو …

الواليات المتحدة األمريكية …

أوروغواي …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 39.5

كمبوديا 25.1

الفلبين 17.3

فييت نام 4.8

منغوليا 4.6

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

الصين …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

ماليزيا …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

بابوا غينيا الجديدة …

جمهورية كوريا …

ساموا …

سنغافورة …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

اليمن 50.9

الجمهورية العربية السورية 30.6

جيبوتي 26.3

تونس 12.1

األردن 11.0

مصر 10.3

المغرب 10.0

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

البحرين …

جمهورية إيران اإلسالمية …

العراق …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

باكستان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

الصومال …

السودان …

اإلمارات العربية المتحدة …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي 12.4

المتوسط اإلقليمي 24.4
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 10-  معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري بين البالغين 
في سن 15 سنة فأكثر لكل 000 100 نسمة   

يبني هذا اجلدول البياني معدل االنتشار املقدر للعدوى بفيروس العوز املناعي البشري بني البالغني الذين تترواح أعمارهم بني 15 سنة و49 سنة، مع فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة  حسب املستوى 
'املسجل في عام 2007.

'نظرا حملدودية البيانات املتاحة فيما يتعلق بالفئة العمرية 15-24 املشمولة بغاية املرمى اإلمنائي لأللفية اضطررنا إلى تبليغ معدل االنتشار في سن 15 سنة فأكثر.
اخلطوط الغليظة تشير إلى االجتاهات السائدة منذ عام 2001.

ميكن االطالع على املزيد من املعلومات في اجلدول 2.

جزر القمر <41

الجزائر   87

مدغشقر   116

غامبيا   741

موريتانيا   744

النيجر   757

السنغال   886

بنن  1 161

إريتريا  1 264

موريشيوس  1 348

مالي  1 437

بوركينا فاصو  1 498

غينيا  1 520

سيراليون  1 523

ليبيريا  1 615

غينيا - بيساو  1 692

غانا  1 722

بوروندى  1 903

إثيوبيا  1 907

أنغوال  1 962

رواندا  2 342

نيجيريا  2 886

تشاد  3 102

توغو  3 184

الكونغو  3 330

غينيا االستوائية  3 343

كوت ديفوار  3 697

الكاميرون  4 580

أوغندا  5 155

غابون  5 308

جمهورية أفريقيا الوسطى  5 582

جمهورية تنزانيا المتحدة  5 771

مالوى  11 367

موزامبيق  11 761

ناميبيا  13 885

زمبابوى  14 609

زامبيا  15 087

جنوب أفريقيا  16 293

ليسوتو  21 548

بوتسوانا  22 757

سوازيلند  24 301

بيانات غير متوافرة
الرأس األخضر …

جمهورية الكونغو الديمقراطية …

كينيا …

سان تومى وبرينسيبى …

سيشيل …

املفتاح

أحدث البيانات
1990

االتجاه القطري

المتوسط اإلقليمي
4 735

اإلقليم األفريقي

سلوفاكيا <11

تركمانستان <14

الجمهورية التشيكية 17

سلوفينيا <29

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة <30

هنغاريا 39

فنلندا 55

مالطة 59

بولندا 59

ألمانيا 73

جورجيا 75

ليتوانيا 77

رومانيا 77

النرويج 79

صربيا 79

السويد 82

أوزبكستان 85

إسرائيل 98

أرمينيا 99

كازاخستان 102

الدانمرك 108

قيرغيزستان 113

اليونان 115

آذربيجان 120

هولندا 134

النمسا 138

المملكة المتحدة 154

بيالروس 158

أيرلندا 161

بلجيكا 172

أيسلندا <212

طاجيكستان 239

فرنسا 278

جمهورية مولدوفا 286

إيطاليا 296

أسبانيا 370

البرتغال 379

سويسرا 398

التفيا 509

االتحاد الروسي 774

إستونيا 871

أوكرانيا 1 082

بيانات غير متوافرة
ألبانيا …

أندورا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

لكسمبرغ …

موناكو …

الجبل األسود …

سان مارينو …

تركيا …

المتوسط اإلقليمي
336

اإلقليم األوروبي

بنغالديش 11

سري النكا 25

بوتان <109

إندونيسيا 161

الهند 290

نيبال 389

ميانمار 667

تايلند 1 191

بيانات غير متوافرة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

ملديف …

تيمور - ليشتي …

كوبا   67

بوليفيا   132

نيكاراغوا   211

شيلى   244

المكسيك   267

كندا   268

إكوادور   275

كوستاريكا   295

بيرو   382

أوروغواي   391

األرجنتين   409

الواليات المتحدة األمريكية   452

كولومبيا   490

باراغواي   501

البرازيل   510

هندوراس   598

غواتيماال   691

السلفادور   743

بنما   810

الجمهورية الدومينيكية   902

بربادوس   914

ترينيداد وتوباغو  1 240

جامايكا  1 386

هايتي  1 823

بليز  1 863

سورينام  2 066

غيانا  2 360

جزر البهاما  2 508

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

دومينيكا …

غرينادا …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

المتوسط اإلقليمي 448

المتوسط اإلقليمي
295

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

اليابان 9

الفلبين 14

جمهورية كوريا 33

نيوزيلندا 42

منغوليا <52

الصين 65

أستراليا 107

سنغافورة 113

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 149

ماليزيا 428

فييت نام 446

كمبوديا 755

بابوا غينيا الجديدة 1 395

بيانات غير متوافرة
بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيووي …

باالو …

ساموا …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

مصر 18

تونس 46

باكستان 89

المغرب 95

لبنان 101

جمهورية إيران اإلسالمية 163

الصومال 495

السودان 1 253

جيبوتي 2 870

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

البحرين …

العراق …

األردن …

الكويت …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

الجمهورية العربية السورية …

اإلمارات العربية المتحدة …

اليمن …

المتوسط اإلقليمي
202

المتوسط اإلقليمي 89

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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11-  نسبة الذكور في سن 15-24 الذين لديهم معلومات شاملة وصحيحة عن األيدز 
والعدوى بفيروسه (٪ ) 

يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للرجال الذين يعرفون بشكل صحيح الطريقتني الرئيسيتني للوقاية من انتقال فيروس العوز املناعي البشري جنسياً، ويرفضون أشيع فهمني خاطئني محلياً بخصوص انتقال 
'فيروس العوز املناعي البشري، ويعلمون أن الفرد وإن بدا أنه موفور الصحة ميكن أن ينقل فيروس العوز املناعي البشري.

مت فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000. 
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات في اجلدول 5.

ناميبيا 62

رواندا 54

سوازيلند 52

كينيا 47

زمبابوى 46

جمهورية تنزانيا المتحدة 40

أوغندا 38

زامبيا 37

الرأس األخضر 36

مالوى 36

بنن 35

الكونغو 35

الكاميرون 34

إثيوبيا 33

غانا 33

موزامبيق 33

كوت ديفوار 28

جمهورية أفريقيا الوسطى 27

السنغال 26

بوركينا فاصو 23

غينيا 23

مالي 22

جمهورية الكونغو الديمقراطية 21

نيجيريا 21

تشاد 19

ليسوتو 19

مدغشقر 16

النيجر 16

بيانات غير متوافرة
الجزائر …

أنغوال …

بوتسوانا …

بوروندى …

جزر القمر …

غينيا االستوائية …

إريتريا …

غابون …

غامبيا …

غينيا - بيساو …

ليبيريا …

موريتانيا …

موريشيوس …

سان تومى وبرينسيبى …

سيشيل …

سيراليون …

جنوب أفريقيا …

توغو …

المتوسط اإلقليمي 30

اإلقليم األفريقي

أوكرانيا 43

أرمينيا 15

آذربيجان 5

بيانات غير متوافرة
ألبانيا …

أندورا …

النمسا …

بيالروس …

بلجيكا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

جورجيا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

كازاخستان …

قيرغيزستان …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

جمهورية مولدوفا …

رومانيا …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

صربيا …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

طاجيكستان …

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة …

تركيا …

تركمانستان …

المملكة المتحدة …

أوزبكستان …

اإلقليم األوروبي

غيانا 47

هايتي 40

الجمهورية الدومينيكية 34

بوليفيا 18

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

األرجنتين …

جزر البهاما …

بربادوس …

بليز …

البرازيل …

كندا …

شيلى …

كولومبيا …

كوستاريكا …

كوبا …

دومينيكا …

إكوادور …

السلفادور …

غرينادا …

غواتيماال …

هندوراس …

جامايكا …

المكسيك …

نيكاراغوا …

بنما …

باراغواي …

بيرو …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

سورينام …

ترينيداد وتوباغو …

الواليات المتحدة األمريكية …

أوروغواي …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

نيبال 44
الهند 36

بيانات غير متوافرة
بنغالديش …

بوتان …
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

إندونيسيا …
ملديف …
ميانمار …

سري النكا …
تايلند …

تيمور - ليشتي …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

فييت نام 50

كمبوديا 45

جزر مارشال 39

الفلبين 18

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

الصين …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية …

ماليزيا …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

منغوليا …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

بابوا غينيا الجديدة …

جمهورية كوريا …

ساموا …

سنغافورة …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

البحرين …

جيبوتي …

مصر …

جمهورية إيران اإلسالمية …

العراق …

األردن …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

المغرب …

عمان …

باكستان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

الصومال …

السودان …

الجمهورية العربية السورية …

تونس …

اإلمارات العربية المتحدة …

اليمن …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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 12-  نسبة اإلناث في سن 15-24 سنة الالتي لديهن معلومات 
شاملة وصحيحة عن األيدز والعدوى بفيروسه (٪) 

يبني هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للنساء الالتي تعرفن بشكل صحيح الطريقتني الرئيسيتني للوقاية من انتقال فيروس العوز املناعي جنسياً، وترفضن أشيع فهمني خاطئني بخصوص انتقال فيروس العوز 
'املناعي البشري، وتعلمن أن الفرد وإن بدا موفور الصحة ميكن أن ينقل فيروس العوز املناعي البشري.

مت فرز البلدان داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000. 
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات في اجلدول 5.

ناميبيا 65

سوازيلند 52

رواندا 51

جمهورية تنزانيا المتحدة 45

سان تومى وبرينسيبى 44

زمبابوى 44

غامبيا 39

إريتريا 37

الرأس األخضر 36

كينيا 34

زامبيا 34

أوغندا 32

بوروندى 30

توغو 28

الكاميرون 27

ليسوتو 27

الكونغو 26

غانا 25

مالوى 24

السنغال 21

إثيوبيا 20

موزامبيق 20

مدغشقر 19

جزر القمر 18

كوت ديفوار 18

غينيا - بيساو 18

مالي 18

نيجيريا 18

جمهورية أفريقيا الوسطى 17

غينيا 17

سيراليون 17

بنن 16

بوركينا فاصو 15

جمهورية الكونغو الديمقراطية 15

الجزائر 13

النيجر 13

تشاد 7

غينيا االستوائية 4

بيانات غير متوافرة
أنغوال …

بوتسوانا …

غابون …

ليبيريا …

موريتانيا …

موريشيوس …

سيشيل …

جنوب أفريقيا …

المتوسط اإلقليمي 23

اإلقليم األفريقي

البوسنة والهرسك 48

صربيا 42

أوكرانيا 42

بيالروس 34

أوزبكستان 31

الجبل األسود 30

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 27

أرمينيا 23

كازاخستان 22

قيرغيزستان 20

ألبانيا 6

آذربيجان 6

طاجيكستان 3

بيانات غير متوافرة
أندورا …

النمسا …

بلجيكا …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

جورجيا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

جمهورية مولدوفا …

رومانيا …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

تركيا …

تركمانستان …

المملكة المتحدة …

اإلقليم األوروبي

تايلند 46
نيبال 28

الهند 20
بنغالديش 16

بيانات غير متوافرة
بوتان …

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …
إندونيسيا …

ملديف …
ميانمار …

سري النكا …
تيمور - ليشتي …

المتوسط اإلقليمي 21

جامايكا 60

غيانا 53

الجمهورية الدومينيكية 41

سورينام 41

هايتي 34

كوبا 30

هندوراس 30

ترينيداد وتوباغو 28

نيكاراغوا 22

بيرو 19

بوليفيا 15

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

األرجنتين …

جزر البهاما …

بربادوس …

بليز …

البرازيل …

كندا …

شيلى …

كولومبيا …

كوستاريكا …

دومينيكا …

إكوادور …

السلفادور …

غرينادا …

غواتيماال …

المكسيك …

بنما …

باراغواي …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

الواليات المتحدة األمريكية …

أوروغواي …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

كمبوديا 50

فييت نام 42

منغوليا 35

جزر مارشال 27

الفلبين 12

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

الصين …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية …

ماليزيا …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

بابوا غينيا الجديدة …

جمهورية كوريا …

ساموا …

سنغافورة …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

جيبوتي 18

المغرب 12

الجمهورية العربية السورية 7

الصومال 4

العراق 3

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

البحرين …

مصر …

جمهورية إيران اإلسالمية …

األردن …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

باكستان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

السودان …

تونس …

اإلمارات العربية المتحدة …

اليمن …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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13-  التغطية بالمعالجة باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية بين األشخاص الذين بلغت 
عدوى فيروس األيدز لديهم مرحلة متقدمة (٪)   

يبنيّ هذا اجلدول البياني النسبة املئوية لألشخاص الذين بلغت عدوى فيروس األيدز لديهم مرحلة متقدمة ويتلقون حالياً معاجلة باألدوية املضادة للفيروسات القهقرية وفقاً ملعايير برنامج األمم املتحدة املشترك 
ملكافحة األيدز بالنسبة لكل بلد لعام 2007 حيث متَّ فرز البلدان حسب املستوى في كل إقليم من أقاليم املنظمة.  

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

ناميبيا 88

بوتسوانا 79

رواندا 71

السنغال 56

بنن 49

زامبيا 46

غابون 42

سوازيلند 42

مالي 41

كينيا 38

بوركينا فاصو 35

مالوى 35

أوغندا 33

غينيا االستوائية 31

جمهورية تنزانيا المتحدة 31

إثيوبيا 29

كوت ديفوار 28

جنوب أفريقيا 28

غينيا 27

ليسوتو 26

نيجيريا 26

أنغوال 25

الكاميرون 25

جمهورية الكونغو الديمقراطية 24

موزامبيق 24

بوروندى 23

موريتانيا 23

موريشيوس 22

جمهورية أفريقيا الوسطى 21

الجزائر 20

غينيا - بيساو 20

سيراليون 20

توغو 19

غامبيا 18

الكونغو 17

ليبيريا 17

زمبابوى 17

غانا 15

تشاد 13

إريتريا 13

النيجر 10

مدغشقر 4

بيانات غير متوافرة
الرأس األخضر …

جزر القمر …

سان تومى وبرينسيبى …

سيشيل …

المتوسط اإلقليمي
30

اإلقليم األفريقي

رومانيا 73

جمهورية مولدوفا 58

بولندا 36

أوزبكستان 24

كازاخستان 23

هنغاريا 22

بيالروس 20

ليتوانيا 18

صربيا 17

االتحاد الروسي 16

التفيا 15

آذربيجان 14

قيرغيزستان 14

أرمينيا 12

أوكرانيا 8

طاجيكستان 6

بيانات غير متوافرة
ألبانيا …

أندورا …

النمسا …

بلجيكا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

جورجيا …

ألمانيا …

اليونان …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

البرتغال …

سان مارينو …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة …

تركيا …

تركمانستان …

المملكة المتحدة …

المتوسط اإلقليمي 17

اإلقليم األوروبي

كوستاريكا >95

كوبا >95

شيلى 82

البرازيل 80

األرجنتين 73

المكسيك 57

بنما 56

أوروغواي 56

السلفادور 51

بليز 49

بيرو 48

هندوراس 47

غيانا 45

سورينام 45

جامايكا 43

إكوادور 42

هايتي 41

كولومبيا 38

الجمهورية الدومينيكية 38

غواتيماال 37

نيكاراغوا 30

بوليفيا 22

باراغواي 22

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

جزر البهاما …

بربادوس …

كندا …

دومينيكا …

غرينادا …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

ترينيداد وتوباغو …

الواليات المتحدة األمريكية …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

المتوسط اإلقليمي
62

تايلند 61

إندونيسيا 15

ميانمار 15

سري النكا 14

بنغالديش 7

نيبال 7

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 0

بيانات غير متوافرة
بوتان …

الهند …

ملديف …

تيمور - ليشتي …

المتوسط اإلقليمي 25

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

المغرب 31

تونس 29

لبنان 26

جيبوتي 16

مصر 9

جمهورية إيران اإلسالمية 5

باكستان 3

السودان 1

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

البحرين …

العراق …

األردن …

الكويت …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

قطر …

المملكة العربية السعودية …

الصومال …

الجمهورية العربية السورية …

اإلمارات العربية المتحدة …

اليمن …

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية >95

كمبوديا 67

بابوا غينيا الجديدة 38

ماليزيا 35

الفلبين 31

فييت نام 26

الصين 19

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

منغوليا …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

جمهورية كوريا …

ساموا …

سنغافورة …

جزر سليمان …

تونغا …

توفالو …

فانواتو …

المتوسط اإلقليمي
5

المتوسط اإلقليمي 28

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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14- معدل الوفيات جراء المالريا لكل 000 100 ساكن  

اء املالريا في عام 2006 وقد مت فرز البلدان حسب املستوى في كل إقليم من أقاليم املنظمة.   'يبنيّ هذا اجلدول البياني العدد التقديري للوفيات جرّ
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 2.

الجزائر 0

الرأس األخضر <1

جنوب أفريقيا <1

سوازيلند <1

بوتسوانا 2

إريتريا 2

زمبابوى 10

مدغشقر 12

سان تومى وبرينسيبى 19

جزر القمر 36

ناميبيا 47

إثيوبيا 51

رواندا 59

كينيا 74

السنغال 80

موريتانيا 85

موزامبيق 92

بوروندى 94

مالوى 95

غابون 96

جمهورية تنزانيا المتحدة 98

جمهورية أفريقيا الوسطى 100

كوت ديفوار 103

غامبيا 106

غانا 109

توغو 113

الكاميرون 116

زامبيا 121

الكونغو 124

أنغوال 128

أوغندا 145

بنن 146

سيراليون 154

نيجيريا 156

جمهورية الكونغو الديمقراطية 158

غينيا 164

ليبيريا 171

تشاد 173

بوركينا فاصو 178

غينيا - بيساو 180

مالي 201

غينيا االستوائية 220

النيجر 229

بيانات غير متوافرة
ليسوتو …

موريشيوس …

سيشيل …

اإلقليم األفريقي

أرمينيا 0

آذربيجان 0

تركمانستان 0

جورجيا <1

قيرغيزستان <1

تركيا <1

أوزبكستان <1

طاجيكستان <1

بيانات غير متوافرة
ألبانيا …

أندورا …

النمسا …

بيالروس …

بلجيكا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

كازاخستان …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

جمهورية مولدوفا …

رومانيا …

االتحاد الروسي …

سان مارينو …

صربيا …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة …

أوكرانيا …

المملكة المتحدة …

اإلقليم األوروبي

مصر 0

العراق 0

المغرب 0

عمان 0

المملكة العربية السعودية 0

الجمهورية العربية السورية 0

جمهورية إيران اإلسالمية <1

أفغانستان <1

باكستان <1

اليمن 4

جيبوتي 14

الصومال 41

السودان 85

بيانات غير متوافرة
البحرين …

األردن …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

قطر …

تونس …

اإلمارات العربية المتحدة …

جمهورية كوريا 0

الصين <1

ماليزيا <1

الفلبين <1

فييت نام <1

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 1

كمبوديا 4

فانواتو 13

جزر سليمان 30

بابوا غينيا الجديدة 45

بيانات غير متوافرة
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

منغوليا …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

ساموا …

سنغافورة …

تونغا …

توفالو …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي 7

المتوسط اإلقليمي <1

األرجنتين 0

السلفادور <1

المكسيك <1

باراغواي <1

كوستاريكا <1

بليز <1

بوليفيا <1

البرازيل <1

كولومبيا <1

الجمهورية الدومينيكية <1

إكوادور <1

غواتيماال <1

هندوراس <1

نيكاراغوا <1

بنما <1

بيرو <1

جمهورية فنزويال البوليفارية <1

سورينام 5

هايتي 8

غيانا 10

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

جزر البهاما …

بربادوس …

كندا …

شيلى …

كوبا …

دومينيكا …

غرينادا …

جامايكا …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

ترينيداد وتوباغو …

الواليات المتحدة األمريكية …

أوروغواي …

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 0
سري النكا 1>

نيبال 1>
تايلند 1>
الهند 1

إندونيسيا 2

بوتان 3
بنغالديش 4

ميانمار 19
تيمور - ليشتي 93

بيانات غير متوافرة
ملديف …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

المتوسط اإلقليمي 2

المتوسط اإلقليمي
<1

المتوسط اإلقليمي
104
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15- األطفال دون الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية (٪)  

'يبنيّ هذا اجلدول البياني النسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة الذين كانوا ينامون حتت ناموسيات معاجلة باملبيدات احلشرية في الليلة التي سبقت استيفاء هذه الدراسة االستقصائية.
وقد متّ فرز البلدان، داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000. 

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

النيجر 56

غامبيا 49

إثيوبيا 42

سان تومى وبرينسيبى 42

غينيا - بيساو 39

توغو 38

مالي 27

مالوى 23

زامبيا 23

غانا 22

بنن 20

أنغوال 18

السنغال 16

جمهورية تنزانيا المتحدة 16

جمهورية أفريقيا الوسطى 15

الكاميرون 13

رواندا 13

بوركينا فاصو 10

أوغندا 10

جزر القمر 9

بوروندى 8

الكونغو 6

كوت ديفوار 6

كينيا 6

سيراليون 5

إريتريا 4

ليبيريا 3

زمبابوى 3

موريتانيا 2

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1

غينيا االستوائية 1

غينيا 1

نيجيريا 1

سوازيلند 0

بيانات غير متوافرة
الجزائر …

بوتسوانا …

الرأس األخضر …

تشاد …

غابون …

مدغشقر …

موزامبيق …

ناميبيا …

جنوب أفريقيا …

ال ينطبق 
ليسوتو …

موريشيوس …

سيشيل …

اإلقليم األفريقي

آذربيجان 1

طاجيكستان 1

بيانات غير متوافرة
أرمينيا …

جورجيا …

قيرغيزستان …

االتحاد الروسي …

تركيا …

تركمانستان …

أوزبكستان …

ال ينطبق 
ألبانيا …

أندورا …

النمسا …

بيالروس …

بلجيكا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

كازاخستان …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

جمهورية مولدوفا …

رومانيا …

سان مارينو …

صربيا …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة …

أوكرانيا …

المملكة المتحدة …

اإلقليم األوروبي

سورينام 3

بيانات غير متوافرة
األرجنتين …

جزر البهاما …

بليز …

بوليفيا …

البرازيل …

كولومبيا …

كوستاريكا …

الجمهورية الدومينيكية …

إكوادور …

السلفادور …

غواتيماال …

غيانا …

هايتي …

هندوراس …

جامايكا …

المكسيك …

نيكاراغوا …

بنما …

باراغواي …

بيرو …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

ال ينطبق 
أنتيغوا وبربودا …

بربادوس …

كندا …

شيلى …

كوبا …

دومينيكا …

غرينادا …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

ترينيداد وتوباغو …

الواليات المتحدة األمريكية …

أوروغواي …

تيمور - ليشتي 8

إندونيسيا 0

بيانات غير متوافرة
بنغالديش …

بوتان …

الهند …

ميانمار …

نيبال …

سري النكا …

تايلند …

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

ال ينطبق 
ملديف …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

السودان 28

الصومال 9

جيبوتي 1

العراق 0

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

مصر …

جمهورية إيران اإلسالمية …

المغرب …

عمان …

باكستان …

المملكة العربية السعودية …

الجمهورية العربية السورية …

اليمن …

 
البحرين …

األردن …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

قطر …

تونس …

اإلمارات العربية المتحدة …

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 18

فييت نام 5

كمبوديا 4

بيانات غير متوافرة
الصين …

ماليزيا …

بابوا غينيا الجديدة …

الفلبين …

جمهورية كوريا …

جزر سليمان …

فانواتو …

ال ينطبق
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

منغوليا …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

ساموا …

سنغافورة …

تونغا …

توفالو …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي
14
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16- األطفال دون الخامسة الذين تلقوا أي عالج باألدوية المضادة للمالريا (٪)

ً للمالريا. ى في األسبوعني اللذين سبقا الدراسة االستقصائية والذين أعطوا دواءً مضادا 'يبنيّ هذا اجلدول البياني النسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة الذين عانوا من احلمّ
وقد متَّ فرز البلدان، داخل كل إقليم من األقاليم،  حسب أحدث البيانات املتاحة منذ عام 2000.  

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

طاجيكستان 2

آذربيجان 1

بيانات غير متوافرة
أرمينيا …

جورجيا …

قيرغيزستان …

االتحاد الروسي …

تركيا …

تركمانستان …

أوزبكستان …

ال ينطبق 
ألبانيا …

أندورا …

النمسا …

بيالروس …

بلجيكا …

البوسنة والهرسك …

بلغاريا …

كرواتيا …

قبرص …

الجمهورية التشيكية …

الدانمرك …

إستونيا …

فنلندا …

فرنسا …

ألمانيا …

اليونان …

هنغاريا …

أيسلندا …

أيرلندا …

إسرائيل …

إيطاليا …

كازاخستان …

التفيا …

ليتوانيا …

لكسمبرغ …

مالطة …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

النرويج …

بولندا …

البرتغال …

جمهورية مولدوفا …

رومانيا …

سان مارينو …

صربيا …

سلوفاكيا …

سلوفينيا …

أسبانيا …

السويد …

سويسرا …

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة …

أوكرانيا …

المملكة المتحدة …

اإلقليم األوروبي

السودان 50

جيبوتي 10

الصومال 8

العراق 1

بيانات غير متوافرة
أفغانستان …

مصر …

جمهورية إيران اإلسالمية …

المغرب …

عمان …

باكستان …

المملكة العربية السعودية …

الجمهورية العربية السورية …

اليمن …

ال ينطبق 
البحرين …

األردن …

الكويت …

لبنان …

الجماهيرية العربية الليبية …

قطر …

تونس …

اإلمارات العربية المتحدة …

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 9

فييت نام 3

كمبوديا 0

بيانات غير متوافرة
الصين …

ماليزيا …

بابوا غينيا الجديدة …

الفلبين …

جمهورية كوريا …

جزر سليمان …

فانواتو …

ال ينطبق 
أستراليا …

بروني دار السالم …

جزر كوك …

فيجي …

اليابان …

كيريباتي …

جزر مارشال …

واليات ميكرونيزيا الموحدة …

منغوليا …

ناورو …

نيوزيلندا …

نيووي …

باالو …

ساموا …

سنغافورة …

تونغا …

توفالو …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

جزر القمر 63

غامبيا 63

غانا 61

أوغندا 61

الكاميرون 58

جمهورية تنزانيا المتحدة 58

زامبيا 58

جمهورية أفريقيا الوسطى 57

بنن 54

جمهورية الكونغو الديمقراطية 52

سيراليون 52

غينيا االستوائية 49

بوركينا فاصو 48

الكونغو 48

توغو 48

غينيا - بيساو 46

غينيا 44

كوت ديفوار 36

مدغشقر 34

نيجيريا 34

موريتانيا 33

النيجر 33

تشاد 32

مالي 32

بوروندى 30

أنغوال 29

كينيا 27

سوازيلند 26

سان تومى وبرينسيبى 25

مالوى 24

السنغال 22

موزامبيق 15

ناميبيا 14

إثيوبيا 10

رواندا 12

زمبابوى 5

إريتريا 4

بيانات غير متوافرة
الجزائر …

بوتسوانا …

الرأس األخضر …

غابون …

ليبيريا …

جنوب أفريقيا …

ال ينطبق 
ليسوتو …

موريشيوس …

سيشيل …

اإلقليم األفريقي

المتوسط اإلقليمي 36

هايتي 5

نيكاراغوا 2

هندوراس 1

بيانات غير متوافرة
األرجنتين …

جزر البهاما …

بليز …

بوليفيا …

البرازيل …

كولومبيا …

كوستاريكا …

الجمهورية الدومينيكية …

إكوادور …

السلفادور …

غواتيماال …

غيانا …

جامايكا …

المكسيك …

بنما …

باراغواي …

بيرو …

سورينام …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

ال ينطبق 
أنتيغوا وبربودا …

بربادوس …

كندا …

شيلى …

كوبا …

دومينيكا …

غرينادا …

سانت كيتس ونيفيس …

سانت لوسيا …

سانت فنسنت وغرينادين …

ترينيداد وتوباغو …

الواليات المتحدة األمريكية …

أوروغواي …

تيمور - ليشتي 47

الهند 12

إندونيسيا 1

بيانات غير متوافرة
بنغالديش …

بوتان …

ميانمار …

نيبال …

سري النكا …

تايلند …

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية …

ال ينطبق
ملديف …

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

المتوسط اإلقليمي 10
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17- النجاح في عالج السل بموجب استراتيجية الدوتس (٪)  

فوا (مع التأكيد اتبري) أو الذين استكملوا مقرّرهم العالجي  وتس والذين شُ يبنيّ هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للمرضى اجلدد من ذوي اللطاخات اإليجابية الذين مت تسجيلهم للعالج في إطار استراتيجية الدُّ
'في عام 2006 ومت فرزهم حسب املستوى داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة.

ويرد املتوسط اخلاص بكل إقليم في اخلط األفقي. أما اخلطوط الغليظة فإنها تشير إلى االجتاهات السائدة منذ عام 1990. 
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 4.

موريشيوس 92

الجزائر 91

إريتريا 90

سيراليون 87

رواندا 86

جمهورية الكونغو الديمقراطية 86

كينيا 85

زامبيا 85

جمهورية تنزانيا المتحدة 85

إثيوبيا 84

موزامبيق 83

بوروندى 83

الرأس األخضر 79

مدغشقر 78

مالوى 78

النيجر 77

نيجيريا 76

ناميبيا 76

غانا 76

مالي 76

السنغال 76

غينيا 75

الكاميرون 74

جنوب أفريقيا 74

كوت ديفوار 73

بوركينا فاصو 73

بوتسوانا 72

أوغندا 70

توغو 67

ليسوتو 66

زمبابوى 60

غامبيا 58

تشاد 54

الكونغو 53

غابون 46

سوازيلند 43

موريتانيا 41

أنغوال 18

بيانات غير متوافرة
بنن …

جمهورية أفريقيا الوسطى …

جزر القمر …

غينيا االستوائية …

غينيا - بيساو …

ليبيريا …

سان تومى وبرينسيبى …

سيشيل …

املفتاح

أحدث البيانات
1990

االتجاه القطري

المتوسط اإلقليمي 75

اإلقليم األفريقي

مالطة 100

البوسنة والهرسك 97

ألبانيا 93

النرويج 93

سلوفينيا 92

تركيا 91

قبرص 88

البرتغال 87

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 87

طاجيكستان 84

صربيا 84

تركمانستان 84

رومانيا 83

قيرغيزستان 82

أوزبكستان 81

سلوفاكيا 81

بلغاريا 80

الدانمرك 77

جورجيا 75

بولندا 75

أندورا 75

إسرائيل 74

ليتوانيا 74

التفيا 73

بلجيكا 73

كازاخستان 72

النمسا 71

بيالروس 70

أرمينيا 69

الجمهورية التشيكية 69

إستونيا 68

السويد 63

جمهورية مولدوفا 62

آذربيجان 60

أوكرانيا 59

االتحاد الروسي 58

هنغاريا 46

كرواتيا 30

بيانات غير متوافرة
فنلندا …

فرنسا …

ألمانيا …

اليونان …

أيسلندا …

أيرلندا …

إيطاليا …

لكسمبرغ …

موناكو …

الجبل األسود …

هولندا …

سان مارينو …

أسبانيا …

سويسرا …

المملكة المتحدة …

المتوسط اإلقليمي 70

اإلقليم األوروبي

بربادوس 100

سانت كيتس ونيفيس 100

السلفادور 91

كوبا 90

نيكاراغوا 89

كوستاريكا 88

أوروغواي 87

هندوراس 86

شيلى 85

باراغواي 83

بوليفيا 83

جمهورية فنزويال البوليفارية 82

هايتي 82

سانت لوسيا 80

المكسيك 80

بنما 79

بيرو 78

الجمهورية الدومينيكية 78

جزر البهاما 75

إكوادور 74

البرازيل 72

كولومبيا 71

غيانا 68

الواليات المتحدة األمريكية 64

األرجنتين 63

كندا 57

دومينيكا 50

غواتيماال 47

جامايكا 41

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

بليز …

غرينادا …

سانت فنسنت وغرينادين …

سورينام …

ترينيداد وتوباغو …

بنغالديش 92

إندونيسيا 91

ملديف 91

بوتان 89

نيبال 88

سري النكا 87

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 86

الهند 86

ميانمار 84

تيمور - ليشتي 79

تايلند 77

المتوسط اإلقليمي
75

المتوسط اإلقليمي 87

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

ناورو 100

تونغا 100

الصين 94

كمبوديا 93

فييت نام 92

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 92

فانواتو 90

واليات ميكرونيزيا الموحدة 90

كيريباتي 90

جزر سليمان 90

الفلبين 88

منغوليا 88

أستراليا 85

سنغافورة 84

بروني دار السالم 84

جمهورية كوريا 81

جزر مارشال 75

توفالو 75

بابوا غينيا الجديدة 73

نيوزيلندا 70

فيجي 66

باالو 60

اليابان 53

ماليزيا 48

بيانات غير متوافرة
جزر كوك …

نيووي …

ساموا …

تونس 91

لبنان 90

الصومال 89

باكستان 88

مصر 87

المغرب 87

عمان 86

الجمهورية العربية السورية 86

البحرين 86

العراق 84

أفغانستان 84

جمهورية إيران اإلسالمية 83

اليمن 83

السودان 82

اإلمارات العربية المتحدة 79

الكويت 78

جيبوتي 78

الجماهيرية العربية الليبية 77

األردن 71

المملكة العربية السعودية 69

قطر 69

المتوسط اإلقليمي
86

المتوسط اإلقليمي
92

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ
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18- التوصل الي مصادر محسنة لمياه الشرب(٪)  

ً عام 2006 داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة. وتشير  ناً من مصادر مياه الشرب حيث متّ فرز البلدان حسب املستوى الذي كان سائدا ً محسَّ يبنيّ هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون مصدرا
'اخلطوط الغليظة إلى االجتاهات السائدة منذ عام 1990.

'أما اخلطوط الرقيقة فإنها تشير إلى االجتاه املتوقع الالزم ملضاعفة نسبة األشخاص الذين ميتلكون إمكانية التوصل إلى مياه الشرب املأمونة بحلول عام 2015.
ل إلى مياه شرب مأمونة مبقدار النصف.   وينص الهدف املتضمن في املرامي اإلمنائية لأللفية، على تقليص نسبة الناس الذين ال ميتلكون إمكانية التوصّ

ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 5.

موريشيوس 100

بوتسوانا 96

ناميبيا 93

جنوب أفريقيا 93

غابون 87

غامبيا 86

سان تومى وبرينسيبى 86

الجزائر 85

جزر القمر 85

كوت ديفوار 81

زمبابوى 81

غانا 80

ليسوتو 78

السنغال 77

مالوى 76

بوركينا فاصو 72

بوروندى 71

الكونغو 71

الكاميرون 70

غينيا 70

جمهورية أفريقيا الوسطى 66

بنن 65

رواندا 65

ليبيريا 64

أوغندا 64

إريتريا 60

مالي 60

موريتانيا 60

سوازيلند 60

توغو 59

زامبيا 58

غينيا - بيساو 57

كينيا 57

جمهورية تنزانيا المتحدة 55

سيراليون 53

أنغوال 51

تشاد 48

مدغشقر 47

نيجيريا 47

جمهورية الكونغو الديمقراطية 46

غينيا االستوائية 43

إثيوبيا 42

موزامبيق 42

النيجر 42

بيانات غير متوافرة
الرأس األخضر …

سيشيل …

املفتاح
2015
1990أحدث البيانات

االتجاه القطري

MDG هدف

المتوسط اإلقليمي
59

اإلقليم األفريقي

أندورا 100

النمسا 100

بيالروس 100

قبرص 100

الجمهورية التشيكية 100

الدانمرك 100

إستونيا 100

فنلندا 100

فرنسا 100

ألمانيا 100

اليونان 100

هنغاريا 100

أيسلندا 100

إسرائيل 100

لكسمبرغ 100

مالطة 100

هولندا 100

النرويج 100

سلوفاكيا 100

أسبانيا 100

السويد 100

سويسرا 100

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 100

المملكة المتحدة 100

البوسنة والهرسك 99

بلغاريا 99

كرواتيا 99

جورجيا 99

التفيا 99

البرتغال 99

صربيا 99

أرمينيا 98

الجبل األسود 98

ألبانيا 97

االتحاد الروسي 97

تركيا 97

أوكرانيا 97

كازاخستان 96

جمهورية مولدوفا 90

قيرغيزستان 89

رومانيا 88

أوزبكستان 88

آذربيجان 78

طاجيكستان 67

بيانات غير متوافرة
بلجيكا …

أيرلندا …

إيطاليا …

ليتوانيا …

موناكو …

بولندا …

سان مارينو …

سلوفينيا …

تركمانستان …

المتوسط اإلقليمي
97

اإلقليم األوروبي

بربادوس 100

كندا 100

أوروغواي 100

سانت كيتس ونيفيس 99

الواليات المتحدة األمريكية 99

كوستاريكا 98

سانت لوسيا 98

األرجنتين 96

غواتيماال 96

شيلى 95

الجمهورية الدومينيكية 95

إكوادور 95

المكسيك 95

ترينيداد وتوباغو 94

كولومبيا 93

غيانا 93

جامايكا 93

بنما 92

سورينام 92

البرازيل 91

كوبا 91

بوليفيا 86

السلفادور 84

هندوراس 84

بيرو 84

نيكاراغوا 79

باراغواي 77

هايتي 58

بيانات غير متوافرة
أنتيغوا وبربودا …

جزر البهاما …

بليز …

دومينيكا …

غرينادا …

سانت فنسنت وغرينادين …

جمهورية فنزويال البوليفارية …

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 100

تايلند 98

الهند 89

نيبال 89

ملديف 83

سري النكا 82

بوتان 81

بنغالديش 80

إندونيسيا 80

ميانمار 80

تيمور - ليشتي 62

المتوسط اإلقليمي
94

المتوسط اإلقليمي 87

إقليم األمريكتين

إقليم جنوب شرق آسيا

أستراليا 100

اليابان 100

نيووي 100

تونغا 100

ماليزيا 99

جزر كوك 95

واليات ميكرونيزيا الموحدة 94

الفلبين 93

توفالو 93

فييت نام 92

باالو 89

الصين 88

ساموا 88

منغوليا 72

جزر سليمان 70

كمبوديا 65

كيريباتي 65

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 60

فيجي 47

بابوا غينيا الجديدة 40

بيانات غير متوافرة
بروني دار السالم …

جزر مارشال …

ناورو …

نيوزيلندا …

جمهورية كوريا …

سنغافورة …

فانواتو …

لبنان 100

قطر 100

اإلمارات العربية المتحدة 100

مصر 98

األردن 98

تونس 94

جيبوتي 92

باكستان 90

الجمهورية العربية السورية 89

المغرب 83

العراق 77

السودان 70

اليمن 66

الصومال 29

أفغانستان 22

بيانات غير متوافرة
البحرين …

جمهورية إيران اإلسالمية …

الكويت …

الجماهيرية العربية الليبية …

عمان …

المملكة العربية السعودية …

إقليم شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط الهادئ

المتوسط اإلقليمي 89

المتوسط اإلقليمي
82
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19- إمكانية التوصل الي وسيلة محسنة من وسائل اإلصحاح (٪)  

نة من وسائل اإلصحاح حيث مت فرز البلدان حسب مستوى عام 2006 داخل كل إقليم من أقاليم املنظمة. 'يبنيّ هذا اجلدول البياني النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون وسيلة محسَّ
'وتشير اخلطوط الغليظة إلى االجتاهات السائدة منذ عام 1990.

أما اخلطوط الرقيقة فتشير إلى االجتاه املتوقع الالزم ملضاعفة نسبة الناس الذين ميتلكون فرصة التوصل إلى وسائل اإلصحاح األساسي بحلول عام 2015. 
ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل في اجلدول 5.

موريشيوس 94

الجزائر 94

مالوى 60

جنوب أفريقيا 59

غامبيا 52

زامبيا 52

الكاميرون 51

غينيا االستوائية 51

أنغوال 50

سوازيلند 50

بوتسوانا 47

زمبابوى 46

مالي 45

كينيا 42

بوروندى 41

غابون 36

ليسوتو 36

ناميبيا 35

جزر القمر 35

غينيا - بيساو 33

أوغندا 33

جمهورية تنزانيا المتحدة 33

ليبيريا 32

جمهورية أفريقيا الوسطى 31

جمهورية الكونغو الديمقراطية 31

موزامبيق 31

بنن 30

نيجيريا 30

السنغال 28

كوت ديفوار 24

موريتانيا 24

سان تومى وبرينسيبى 24

رواندا 23

الكونغو 20

غينيا 19

بوركينا فاصو 13

مدغشقر 12

توغو 12

إثيوبيا 11

سيراليون 11

غانا 10

تشاد 9

النيجر 7

إريتريا 5

بيانات غير متوافرة
الرأس األخضر …

سيشيل …

المتوسط اإلقليمي
33

املفتاح
2015

1990أحدث البيانات
االتجاه القطري

MDG هدف

اإلقليم األفريقي

أندورا 100

النمسا 100

قبرص 100

الدانمرك 100

فنلندا 100

ألمانيا 100

هنغاريا 100

أيسلندا 100

لكسمبرغ 100

هولندا 100

سلوفاكيا 100

أسبانيا 100

السويد 100

سويسرا 100

الجمهورية التشيكية 99

بلغاريا 99

كرواتيا 99

البرتغال 99

اليونان 98

ألبانيا 97

كازاخستان 97

أوزبكستان 96

البوسنة والهرسك 95

إستونيا 95

بيالروس 93

جورجيا 93

أوكرانيا 93

قيرغيزستان 93

صربيا 92

طاجيكستان 92

أرمينيا 91

الجبل األسود 91

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة 89

تركيا 88

االتحاد الروسي 87

آذربيجان 80

جمهورية مولدوفا 79

التفيا 78

رومانيا 72
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المكسيك 81

الجمهورية الدومينيكية 79
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الوفيات وعبء األمراض
المؤشرات التي تشتق من معدالت الوفيات تعطي صورة عامة جيدة عن صحة السكان. وتشمل هذه المؤشرات وفيات الرضع 
(احتمال الوفاة بين الوالدة والسنة األولى من العمر) ووفيات األطفال (احتمال الوفاة بين السنة والخمس سنوات من العمر)، ووفيات 

البالغين (احتمال الوفاة بين 15 سنة و60 سنة من العمر) واألجل المتوقع عمومًا عند المولد.  
وحوالى 20٪ من جميع الوفيات يحدث لألطفال دون سن الخامسة. أما معدل وفيات الولدان (الوفاة في أول 28 يوما لكل 
1000 مولود حي) فيستأثر بنسبة كبيرة من حاالت وفاة األطفال في بلدان كثيرة. وتعتبر معدالت وفيات الولدان مؤشرًا مفيدًا 

على صحة األم والوليد بصفة عامة وعلى الرعاية التي تحصل عليها األمهات والرضع.
وتشتق معدالت الوفيات التقديرية من بيانات تسجيل الوفاة التي تبلغ سنويًا إلى منظمة الصحة العالمية. وعندما ال تتاح هذه 
البيانات، أو تتاح بجودة منخفضة، من بعض البلدان، يتم اللجوء إلى تحليل مصادر االستقصاءات والتعداد إلنشاء جداول الحياة 

في كل بلد.
أما الدول التي ينخفض فيها األجل المتوقع فإن معدالت وفيات األطفال فيها تبلغ دائما مستويات عالية. فاألجل المتوقع عند 
الوالدة في اإلقليم األفريقي كان 52 سنة فقط في عام 2007، مقابل 76 سنة في إقليم األمريكتين. وكان معدل وفيات األطفال 
في هذين اإلقليمين 145 وفاة لكل 1000 مولود حي في أفريقيا مقابل 19 وفاة لكل 1000 مولود حي في األمريكتين. ولم يسفر 
تحسين بقيا األطفال في عدة بلدان أفريقية عن رفع مستوى األجل المتوقع للمواليد، ألن معدالت وفيات البالغين ازدادت بسبب 

مرض األيدز واإلصابة بفيروسه، وبسبب الحروب في بعض البلدان.
وال تكفي إحصاءات الوفيات وحدها لشرح وقياس ومقارنة الحالة الصحية للسكان بالتمام، ألن معدالت الوفيات تقلل من شأن 
عبء االعتالالت الصحية التي تعزى إلى األمراض غير السارية التي تصيب البالغين، ألنها ال تعطي أي معلومات عن الحصائل 
الصحية غير المفضية إلى الموت. ويعد فقدان السمع وضعف البصر واالعتالالت النفسية أشيع أسباب العجز في أنحاء العالم. 
ولذلك فإن أي قياس سريع لصحة السكان ينبغي أن يشمل الحصائل الصحية المميتة وغير المميتة. وتقديرات األجل المتوقع تدل 
على عدد السنين المتوقع أن يعيشها الشخص. ومن هنا فإن األجل الصحي المتوقع إن هو إال تقدير لعدد السنين التي يستطيع 
الشخص أن يعيشها بصحة «جيدة». وتعد هذه التقديرات من جداول الحياة في البلد، وتحلل 135 سببا للعجز في 17 إقليما في 
العالم ومن 69 استقصاء لحالة الصحة في 60 بلدا. وتعد تقديرات األجل الصحي المتوقع أكثر ريبة من تقديرات األجل المتوقع 

ألن من الصعب ضمان مقارنة العجز بين مختلف البلدان واحتساب القيود التي تحد من اكتمال البيانات.

الجدول 1
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1- الوفيات وعبء األمراض
 توقع الحياة عند الوالدة أ الدولة العضو

(بالسنوات)
معدل مأمول الحياة مع التمتع 

 بالصحة عند الميالد ب 
(بالسنوات)

معدل وفاة 
األطفال حديث 

 الوالدة ج 
(لكل 1000 
مولود حي) كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

19902000200719902000200719902000200720072004

41404142424242414236363660أفغانستان

6668717173746971726464649ألبانيا

65687068717366707162636222الجزائر

7476788183857780817276742أندورا

38465144515541495344474554أنغوال

6971747174757073746566668أنتيغوا وبربودا

69717176787972747564696710األرجنتين

62676670737366706959636118أرمينيا

7477798082847780827275743أستراليا

7275777981837678807074723النمسا

60626666667063646859605935آذربيجان

6769717475777072746368655جزر البهاما

7372757474767373756666664البحرين

54616354626454616456555636بنغالديش

7071727778787475766569678بربادوس

6663657675767169705866623بيالروس

7375777981827678807074722بلجيكا

72676476737274706857636017بليز

50545751565851555750505036بنن

53586157626555606354565530بوتان

57616459646858636657595824بوليفيا

69727375777872747565686710البوسنة والهرسك

64515668525666515649484946بوتسوانا

63677070747666707362666413البرازيل

7175747679777377766667664بروني دار السالم

6868697575767172736369667بلغاريا

47484849505048494942434332بوركينا فاصو

49454851485050474942434341بوروندى

56545861616459586151555348كمبوديا

55515158545256525245454530الكاميرون

7477788082837779817175733كندا

6566666971736869705964619الرأس األخضر

52484853484852484843424252جمهورية أفريقيا الوسطى

48464650484749474640404042تشاد

6974757680817277786772705شيلى

68707269737568717465686618الصين

66687272777969727564696613كولومبيا

56606361656758626555585625جزر القمر

58535462555660545548494830الكونغو

66687170737568717363666510جزر كوك

7575777879817677796871698كوستاريكا

51505259565754535445484764كوت ديفوار

6970737678797274766670685كرواتيا

7275767680817478786871694كوبا

7475787879827677806971702قبرص

6872747579807175776872702الجمهورية التشيكية

64646468686867676657615922جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

47465051525449495244464547جمهورية الكونغو الديمقراطية

7275767879817577787073723الدانمرك

49525355585852555647504845جيبوتي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 1

MDG 4
 معدل وفيات الرضع أ 

 (احتماالت الوفاة بين الميالد والسنة األولى 
من العمر لكل 1000 مولود حي)

MDG 4
 معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ 

 (احتماالت الوفاة قبل بلوغ
 الخامسة لكل 1000 مولود حي)

 معدل وفيات البالغين أ 
 (احتماالت الوفاة بين سن 

15 و60 سنة لكل 1000 ساكن)

كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007

179176176156154154168165165263260260257254254260257257501540524447448448476498489
39221436191337211348261644221446241515815714210410392133130117
584035493430543733754840634034694437198175147165131121181153134

84374384310548549541431251006050441028872
157132121143120110150126116273203168241179148258191158588474383431344312513410347

2814112211825139321712261310291511193203187138160157165181172
2619152115122417143122172517142820161981791651039288150136126
51342345302048322263402749312156362427921024213596102207149166

96575485510768659661249779665546967763
954743854106595410641531261047463521149578

8160367455337858341027241936537986939285259219165157137225208176
251714181311221512332115251712291913262249242147146146205197194
151191699151091813102011101912101051151161078983106105104

11673529359421056647160966414386571519161305251251333258258319254254
1812111212101512111913111413121713121881661381099486146129112
131169851295171481211615127282354329107125115194242223

9547438541175854106413913011175686110710086
382825322018352422473228392522432825158243328104150197132199266

114928010786751118978184144123185145124184144123379339320331293276353315298
98746183635291685615811390137987814810684345291265266218194309257233
946650846045896348127855812383561258457307263238247200172277231204
201615161210181413252017191411221714181157145867969134117106
456533446332456433599141558438578740246584520176539513209559514
553122432518492820643524522919583222272239211150126106212183159
1199977108812101010881199151113108112858013310196
161510121210141410201812151512181612216222217979791158160155

116107108108100100112104104207191192204188189206190191436446431370376368399407397
128125122989594113110108194189185183178174189184180408550454340441401370492426

95887778716387807012911598109978311910791316387313231240213267311259
929594788079858887145158155133144141139151148330412436260358404295384419

865655755976755866132100887161551028172
503427402821453124624433584031604232254284275145163117189213187

116124117109116109113120113171186171172187172171186172364448468315424448338435456
127130132112114116120122124206210214197201204201205209411458469350390426380424447
19109169718108231210191082111919613711798695914710388
30251643352236301939321952422645372219316014214810685172135115
3225202217142821174130242922173526202532271631399777197163120
976855795544886249130917111077601208466310287247231195174271242211
69768264717667747910812113199111120104116125303435394233388351268410371
20231932161326201627282137201532241825217914215411693206149119
18141114111016121020161316121018141112912410986756110810086

1221111048779741049589175158147126113105151136127372433419254354357321399390
12759651075148610761286223187156897462158132110
1385954116515107117613861551401241119079133115102
12531053115313751164126411010783615644868263
13549431143146511531254230172146957665163124106
434343414141424242575757535353555555232232233166166166198200201

134123114120110102127116108212189171188168152200179161432486399342347317386418357
965643754106585496515212211699777012610093

1311109510084731169784195164142154129112175147127395375381287280307342328344
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1- الوفيات وعبء األمراض
 توقع الحياة عند الوالدة أ الدولة العضو

(بالسنوات)
معدل مأمول الحياة مع التمتع 

 بالصحة عند الميالد ب 
(بالسنوات)

معدل وفاة 
األطفال حديث 

 الوالدة ج 
(لكل 1000 
مولود حي) كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

19902000200719902000200719902000200720072004

71727275767673747465676610دومينيكا

68727070747469737262646318الجمهورية الدومينيكية

64687069737667707363666413إكوادور

61656663697062676859626017مصر

58676869747563707258636112السلفادور

48505250525449515345464647غينيا االستوائية

28576153636536606354565521إريتريا

6565677576797071736171664إستونيا

46515551555949535749515041إثيوبيا

63656769717266686960646210فيجي

7174767981837578797075722فنلندا

7375778183847779817176732فرنسا

59575765636162605950535231غابون

53555757596155575950535144غامبيا

65686872757669717262676425جورجيا

7275777881827578807175733ألمانيا

57575660605858585749505043غانا

7576777981827778807174723اليونان

64656766687065676861626111غرينادا

61646564707262676958626019غواتيماال

43485248525645505446484739غينيا

41444647505144474840434247غينيا - بيساو

53565761646357606052555322غيانا

53565956606455586253555432هايتي

64646868707466677161646217هندوراس

6568697476786972736269665هنغاريا

7578808182837880827375741أيسلندا

57606357626557616456575639الهند

59646761677060666860616017إندونيسيا

61657065707463687260626119جمهورية إيران اإلسالمية

64645869696966676350585463العراق

7274777879827576807174734أيرلندا

7577797881827779817274733إسرائيل

7476798082847779827376743إيطاليا

69706971747470727262666410جامايكا

7678798285867981837378761اليابان

65687070737467717262646316األردن

61585970687065636453605632كازاخستان

58515363545661535447484834كينيا

63636365676864656556605825كيريباتي

7275787576797376786969697الكويت

61626368696965656655595730قيرغيزستان

51576053596252586153545430جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

6465667576767071715968646التفيا

63676869727366707060646219لبنان

59464363544761514538414052ليسوتو

25505445545831525647494866ليبيريا

67707070747568727263666411الجماهيرية العربية الليبية

6667657677777172715868635ليتوانيا

7275777981837578807175733لكسمبرغ
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 1

MDG 4
 معدل وفيات الرضع أ 

 (احتماالت الوفاة بين الميالد والسنة األولى 
من العمر لكل 1000 مولود حي)

MDG 4
 معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ 

 (احتماالت الوفاة قبل بلوغ
 الخامسة لكل 1000 مولود حي)

 معدل وفيات البالغين أ 
 (احتماالت الوفاة بين سن 

15 و60 سنة لكل 1000 ساكن)

كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007

181613121311151512211815141513181714194189192145116108169152150
593735483028533431703940613435663738180165193153124124167145159
452922412518432720593425553020573222254228204173141122214185164
734332633728684030985338884834935136240226239181158159210193200
513122432719472921663826543121603524385265252177142125284203188

12810997112958512010291204174155191162145198168150411408398343352349377379372
9968517753408861461601057613589641489770920337287398231217768281248
14105107512951813714961611630131828310712092204218186

1371048510580651229275219162127189139110204151119433414349337322284386368316
211817171414191616251919191717221818326292254213183159272240208

64363264375474374318314313370635712810496
854643743106585495416213812267615611510089

727272484848606060103102102808080929191283342356196248292240297325
111100879687761049381163140116142122101153131109352327309272251240312289275

4535273626264131275240314229304735302421952191107985175135150
85464374410658549541571241047763551189480

827779696567767173121113117118110114120112115300323343241258291271291317
1074953964118510641174117116111564846868279
272216332014302115352821392417372619285266248237227211260246229
614030593829603929815339835339825339286292300198178161243234229

152124103121988213711193246198160214172140231185150473428367377326295425378331
157142130127115105142129118264240218215196178240218198502473453377356353441415403

705646584844645245977561796559887060474447398293278287385361351
11384619772531057857157113791461057315210976346358323276255233310306278

493522412919453220604125543723583924239275214170157124205218169
1710613951596191271510617117304271245133114103219193174

6325215327436326331129268695748917558
826654846855836754109866712497771179172306289250257220177282256215
643826563423603625975133854529914831286248229266217188275232209
624133463125543629754634694231724433291238161208148100252193131
454139393533423836585248484341534845253243386171169180213207291

97485386311859641074133120948170541089675
1164954106413851165127510710386715548897966

954743853106485495412910182605143957662
302928252524272726353533323130343331175182214144138127159160170

5434325337546436541099888534844817366
332418312217322318412821382619392720241195181166123117205161150
584332443324513828695136513827604432318422427150194185235308307
7185895768716477801051261318910711197117121300483406210417370255449387
685650624843655246927164836962887063246283315225191174236239249
1710101479169920131116101018111111286718462491027863
684736573930624333805441694736745038290326319156170166224250243

13587631046749120775617210674154956616310170386345320354312291369328305
16128119914119201510151110171310311320312118117115215218213
353128292523322826413533332826373229291208198193142133241174164
86897276796481846810911389961007810210784287629795214432670247520725

1531251031221008313811393218174141193154125206164133952418352502316287844368319
352017352016352017412218412218412218214184175149115106186154145
118610961086151171211713117287293344107103115196197231
943743843116485410541601211067967541219581
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1- الوفيات وعبء األمراض
 توقع الحياة عند الوالدة أ الدولة العضو

(بالسنوات)
معدل مأمول الحياة مع التمتع 

 بالصحة عند الميالد ب 
(بالسنوات)

معدل وفاة 
األطفال حديث 

 الوالدة ج 
(لكل 1000 
مولود حي) كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

19902000200719902000200719902000200720072004

51555854586153565951535241مدغشقر

46454950485148475043444426مالوى

6869707374757071726266645ماليزيا

58677256677558677364646424ملديف

42454745485043474941434254مالي

7476787880827678807174723مالطة

56565763595959575852535224جزر مارشال

55565660616157585849525140موريتانيا

6668707375766971736165639موريشيوس

68727374777871747665696711المكسيك

64666867687066676961626211واليات ميكرونيزيا الموحدة

7476788184857780817176732موناكو

60616066676963646455625818منغوليا

…737272797776767474656665الجبل األسود

63677068727565707261636224المغرب

44484749504847494842424235موزامبيق

55565360625957595648525049ميانمار

60555865606163575952535220ناميبيا

55585961646457616153575514ناورو

54596254606354606355555532نيبال

7476788081827778807274733هولندا

7276787881837579817274733نيوزيلندا

63707072757668737363666416نيكاراغوا

36455037465337455144454441النيجر

45464846485046474942424247نيجيريا

67666374777870707056686216نيووي

7376788081837779817274732النرويج

6871717276777073746467655عمان

58616359626458626356555553باكستان

64676975737669707262676413باالو

71737475787973767665686711بنما

57606160636458616355575632بابوا غينيا الجديدة

71717175767773747463666412باراغواي

67707571747769727666676711بيرو

62666768737465707159646215الفلبين

6770717578807174756470675بولندا

7173767780827477796973713البرتغال

7576767576767576766866674قطر

6872767680827276796874714جمهورية كوريا

64646571717368686958636112جمهورية مولدوفا

67687073757770717363686510رومانيا

6459607472736965665565607االتحاد الروسي

47434949465148455043444348رواندا

64686971737667707262676411سانت كيتس ونيفيس

69717273777871747564696611سانت لوسيا

68676674737571707060666313سانت فنسنت وغرينادين

62656664707063676860636114ساموا

7678818284847981827476752سان مارينو

59595962636361616152545338سان تومى وبرينسيبى

66686970737468707161646211المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 1

MDG 4
 معدل وفيات الرضع أ 

 (احتماالت الوفاة بين الميالد والسنة األولى 
من العمر لكل 1000 مولود حي)

MDG 4
 معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ 

 (احتماالت الوفاة قبل بلوغ
 الخامسة لكل 1000 مولود حي)

 معدل وفيات البالغين أ 
 (احتماالت الوفاة بين سن 

15 و60 سنة لكل 1000 ساكن)

كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007

11191769477641038470176143117160131107168137112368327299296257228332292264
13010874118986712410371220178116198160105209170110432561561349481529390521544

1812111410916111024151220131022141120919818412811298170157143
8244277642257943261135731109533011155302871821103411617931317294

160139126135118107148129117262228205237206186250217196499458437412377359453412393
12768551065138696511761079075625447847261
7061555548436355491027560816048926854385436424329368381359403402
908684716766817775139131127119112109130122118322314326243234236280272281
232015181215211615272217201416231817263222208121121103194172157
4227193422163824185031234226194629212151721541209989168136121
453833453733453833584740574640584740230219190195183159213201175

8556437549667538551551361196761561129987
7954396343317149351076947905839986343263322401196198192230262302
12149121181213914151114129141410164179174739894118140133
79523758382769453298593880483189543419516414713310690164135119

139129119131121112135125115203187171198182166201184168524466525363392476441428498
102888879686991787914412212411597101130110113331343366238227266285286316

6573544955415764479510975778961879968274401393195319342233358365
222223282828252525282828333232303030567463448399313303495395381
986343996343996343144865514084541428555352306285350296276350300280

865653754107586496511610078676757928468
107576496513979751186143105889367581198673
573731473025523428744738623931684335272185202137121127207153164

148112851391058014310983308233178299226173304230176585458394528396322558431362
1281141031121009112010797235212193225202184230207189456455439393395389424425414

8235855221431233782973552717312846209255230758481147176160
843633743105474395412810785656154978569

2613112411102512113315123014123215122021681611319791172142134
11191799377661028473133107921301058913210690265230216235205192250218204

221181414111813925139161612211410289253234112140116210199179
2821202419162620183626253225203425231461391391018582124112111
716053665346695750988069907161947665347310294278252237317283266
38312729242134282446373136302641332913815816999103105119132138
62351854301658331782422173371978402016416312412312098144142111
493326362419432923724333513023623728281241231167129121226187178
17971476168620108168618972632162091028679184152145
13731053116316941273148417615513280665412711193
20138151271813824151119149211510948077827754907869
855854854965854955236163114102624717111481

372519241612302116453022281914372418285310318155155148218230232
26211321171023191234241627201231221423923721511410692177173154
19181114138171610242214181711212012318445448117161164218309312

121117113112109105117113109201194185190184176195189181465587428386510371423546397
38211622211630211644241727261936251827221418519313497233174141
201512151312181412251713191513221613201205201144117101172161152
212118191711201915262620242014252317217259297140165165179213235
42443538108402822514838491915503427295235235268203203282220220
126216411452126318411552807461403946605753
69686861606065646410510310298969510110099282280279217215214249246244
372421332219352320483127402623442925222200192148124116193168163
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1- الوفيات وعبء األمراض
 توقع الحياة عند الوالدة أ الدولة العضو

(بالسنوات)
معدل مأمول الحياة مع التمتع 

 بالصحة عند الميالد ب 
(بالسنوات)

معدل وفاة 
األطفال حديث 

 الوالدة ج 
(لكل 1000 
مولود حي) كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

19902000200719902000200719902000200720072004

53555757596155575950525135السنغال

…696971757476727273646665صربيا

6467687676756972716065637سيشيل

36343940424338384134373556سيراليون

7376787781837578817175731سنغافورة

6769717677787173756470674سلوفاكيا

7072757880817476786974712سلوفينيا

60636662666861656759605923جزر سليمان

44505048535546525244464549الصومال

59555267615563585447484817جنوب أفريقيا

7376788083847779817176742أسبانيا

6162687173756667716165638سري النكا

58575758585858575850505027السودان

63656668717366686958646117سورينام

59504763544961524842424240سوازيلند

7577798082837880817275742السويد

7477798183847780827376753سويسرا

6569707074756771726265637الجمهورية العربية السورية

61636664656863646758575738طاجيكستان

6564667273746868705965629تايلند

7069727475767272746566669جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

48545855616451576152555329تيمور - ليشتي

52545658596155565849525139توغو

64687172706967697064626312تونغا

66666671727369696959646210ترينيداد وتوباغو

69717272757670737465676613تونس

63677167727665707364676616تركيا

58596065656762626353575537تركمانستان

61636463636562636558585821توفالو

47454651475149464841444230أوغندا

6562627573737068685564607أوكرانيا

7275777578807376786868684اإلمارات العربية المتحدة

7375777880827678807173723المملكة المتحدة

51485153495252485245454535جمهورية تنزانيا المتحدة

7274767980817577786872704الواليات المتحدة األمريكية

6971727679797275756470677أوروغواي

63636570697166666858605926أوزبكستان

62666765687063676961626118فانواتو

70717274777872747564686611جمهورية فنزويال البوليفارية

64687068727566707262666412فييت نام

56596259636658616453555441اليمن

52414555444753424639404040زامبيا

57434563464460444540383936زمبابوى
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 1

MDG 4
 معدل وفيات الرضع أ 

 (احتماالت الوفاة بين الميالد والسنة األولى 
من العمر لكل 1000 مولود حي)

MDG 4
 معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ 

 (احتماالت الوفاة قبل بلوغ
 الخامسة لكل 1000 مولود حي)

 معدل وفيات البالغين أ 
 (احتماالت الوفاة بين سن 

15 و60 سنة لكل 1000 ساكن)

كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007

807466645852726659158140120141125107149133114345331304270254234310293269
241382296231172815925117261381842091859410690139158139
19101311131615121421131512141717141631724823712799104227175172

184176169153146141169161155308292278271256245290274262583668542473475447529579494
832722732104384294315297819356471237764

1410710761286161291287141082692151911037974187147133
106374485312648541064207167141817259145121102
876654846453866553119866912490721218870225205185174151138201179162

12210289119998712110088200162140206166144203164142535412447379313312461363381
515848475344495646667761617157647459345446557190324484271386520

85474374410658549641461221056049431038674
31222020141326181738272427191732232136834321315913295271244155
767067827672797370118109103133122115125115109296345344259279284277312314
443632362822413227544133483524513828280276270179179164229227218
7599716486627093661011409690125869613291279492644207409603241448618

7435326328536337431148778665648907263
7556447549658549651269979625445957662

362318241512301915442720291713372217248194180187130121218162151
9983638367499175571261017410887611179467217218188180179163198199175
301372210626116361472611731137259328282147163141203248212
341516321313331415391719371514381617153195152879077120144115

155112871208767138100772081461101581118318412997413330287293233200358283244
103887575645589766517113811412910586150122100362374361256289293309331326
242017302521262219292421352825322623314207152128188220222197189
333433272629303031384036312934343435236253259156157140196205200
4528203622154125185735244727185231211461441391038879124117109
70392264362167382185452479432282442321618915014711786182154119
9368526749378159451128157846143997150301346372192206210247277292
464029382831423530584536484037534237272268251278246268275257260

110968610188791069282182156137167143125175149131499600571400562456450579515
211916161412181714242218181614211916287377394112136148199257273
1510812861397171191497151081401018111177601319575

96575486511768651066129108987867601048879
978974968873968973160146118154141113157143116414532488356498458385513472
11878761076139810871198172144135918380132114108
241614211211221412271916231413251614196181162989087147135124
706141514430615336867348615134746241250252226144151141198202183
483929473828483828644935604633624834271222204237180164256202185
3023192417152720173527212921173224191781851871179894148143142
392312402313402313583116532914563015235202193168136113202169153
9676598366519071551311017512395701279873312277258248214187277246222

1011091059810610299108103171186178155169162163178170368683578286599528327640550
6681625872566277591011299590115859512290353708714227625720292666713
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1- الوفيات وعبء األمراض
 توقع الحياة عند الوالدة أ الدولة العضو

(بالسنوات)
معدل مأمول الحياة مع التمتع 

 بالصحة عند الميالد ب 
(بالسنوات)

معدل وفاة 
األطفال حديث 

 الوالدة ج 
(لكل 1000 
مولود حي) كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

19902000200719902000200719902000200720072004

نطاقات القيم القطرية
2534393742423138413436351الحد األدنى

76788182858679818374787666الحد األقصى

64666770737467707160646214الحد الوسط

أقاليم المنظمة
49495153525451515245464540األفريقي

68717374777871747665696711األمريكتين

57616358636658626556575735جنوب شرق آسيا

68687075767872727464706710األوروبي

59616361646660636455575638شرق المتوسط

68707271747769727465696717غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
52535555565853555748494941الدخل المنخفض

62656764687063666860626127الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

64656772737468697058636112الشريحة العليا من الدخل المتوسط

7275777981827678806872704الدخل المرتفع

62646566687064666858615928المستوى العالمي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 1

MDG 4
 معدل وفيات الرضع أ 

 (احتماالت الوفاة بين الميالد والسنة األولى 
من العمر لكل 1000 مولود حي)

MDG 4
 معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ 

 (احتماالت الوفاة قبل بلوغ
 الخامسة لكل 1000 مولود حي)

 معدل وفيات البالغين أ 
 (احتماالت الوفاة بين سن 

15 و60 سنة لكل 1000 ساكن)

كال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكوركال الجنسينإناثذكور

199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007199020002007

532421532743631632807461403943605753

184176176156154154169165165308292278299256254304274262952708795528625720844666725

423123362519402822523527483023503325263239226154142125207197176

114104949990811079788189170151172156139181163145423454429325376374374414401

37241830201534221645292138241742271920718016311610091162140127

826250796148816149112816211787671148465302283252257219187280252220

292014241611271813362416292013322215215229221979894157165159

887464756456826960113958310892811119382270246229217189175245219203

32251740322036281942322150382446352219016014413710285165132115

11197859583741039080169147130156136121162142126364365339300307292332336316

584738604939594838786148856752816450248226201193159132221194168

402820332417372619483424402920443122265284276127136138197212208

117696510761398117612871551291157767621179889

655648615245635446927867917866917867247236217175162147212200183
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

 الوفيات والمراضة الناجمة 
عن أسباب محددة 

من بين كل 10 حاالت وفاة في العالم تعزى 6 حاالت منها إلى اعتالالت غير سارية؛ و3 حاالت إلى اعتالالت سارية أو إنجابية 
أو تغذوية؛ وحالة واحدة إلى االصابات. وتدل أنماط الوفيات في كثير من البلدان النامية على مستويات عالية من األمراض المعدية 
ومخاطر الوفاة في أثناء الحمل والوالدة، باإلضافة إلى أمراض السرطان واألمراض القلبية الوعائية واألمراض التنفسية المزمنة 

ألنها السبب في معظم حاالت الوفاة في العالم النامي. 
وقد روعي في حساب «سنوات العمر الضائعة» العمر الذي تحدث فيه الوفاة، مع إعطاء وزن أكبر للوفاة في عمر الشباب، 
ووزن أقل للوفاة في عمر الشيخوخة. وتستأثر األمراض السارية بنحو 51٪ من سنوات العمر الضائعة، األمراض غير السارية 
بنحو 34٪، واإلصابات بنحو 14٪. هذا على صعيد العالم، لكن التغايرات قائمة بين األقاليم. وفي البلدان المرتفعة الدخل تستأثر 

األمراض السارية بنسبة ال تتجاوز 8٪ من سنوات العمر الضائعة، مقابل 68٪ في البلدان المنخفضة الدخل.
الصحية، واستقصاءات  النظم  الوفيات، ونظم معلومات  والمأخوذة من سجل  بلد  بكل  الخاصة  النتائج  الجدول  ويشمل هذا 
ووفيات  واألخوات  اإلخوة  ووفيات  األطفال  بوفيات  تتعلق  التي  والتعداد  االستقصاءات  وبيانات  االنتشار،  اإلصابات ومعدالت 
األسر المعيشية، باإلضافة إلى بيانات الدراسات التي أجريت عن حاالت الوفاة بمرض األيدز واإلصابة بفيروسه والوفاة بسبب 
الحروب. وتوجد نطاقات كبيرة يعوزها اليقين في بلدان كثيرة بسبب القيود التي تحد من توافر البيانات والجودة والتوقيت المناسب. 
وتتراوح نسب الريبة في تقديرات معدل الوفيات الناجمة عن جميع األسباب في عام 2007 بين ± 1٪ في البلدان المرتفعة الدخل 
و± 15-20٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، األمر الذي يدل على التفاوت الكبير في توافر البيانات. وعادة ما تكون نسب 
الريبة أكبر ما تكون في إحصاءات الوفيات الناجمة عن أسباب محددة. فنسبة الريبة مثال في إحصاءات الوفاة من جراء مرض 

القلب اإلقفاري تتراوح بين ± 12٪ في البلدان المرتفعة الدخل و± 25-35٪  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ومعدل اإلصابة بأي مرض بعينه هو عدد الحاالت الجديدة التي تحدث في كل سنة. أما معدل االنتشار فهو عدد الناس الذين 

أصيبوا بالمرض منسوبا إلى وقت محدد، وأما عدد الوفيات فهو عدد من ماتوا بذلك المرض في كل سنة. 
ويقدر أن يكون انتشار السل في العالم قد انخفض بين سنة 1990 وسنة 2007 بفضل تحسين العالج، ومع ذلك ازداد معدل 
اإلصابة به على مدى هذه الفترة لسبب أساسي وهو عودة ظهور هذا المرض في اإلقليمين األفريقي واألوروبي. لكن هذه األرقام 
يحوم حولها شك كبير لعدم وجود بيانات ديموغرافية مؤكدة سريريا عن معدالت اإلصابة بالسل. وفي معظم البلدان تعتمد تقديرات 
اكتشاف حاالت السل في المقام األول على عدد المصابين بالسل الرئوي الذين يرتادون مرافق الرعاية الصحية؛ أما الذين ال 

يزورون هذه المرافق فال سبيل إلى عدهم.
ويرتفع معدل انتشار العدوى بفيروس عوز المناعة البشري في اإلقليم األفريقي إلى أعلى المستويات. ألن ثلثي العدد اإلجمالي 
للمصابين بهذا المرض في العالم، وهم 33 مليون نسمة، يعيش في هذا اإلقليم. وفي البلدان التي يعمها الوباء يقدر انتشار هذا 
المرض من عدد من يرتدن عيادات الحوامل وكذلك من االستقصاءات السكانية. أما عندما يكون الوباء مركزا في أماكن معينة 
أو يقل مستواه فيها (أي عندما يكون انتشار هذا الفيروس بين الحوامل أقل من ٪1)، تشتق التقديرات من سجالت ترصد السكان 

ذوي السلوكيات الشديدة المخاطرة.

الجدول 2
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2- الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة
الوفياتالدولة العضو

MDG 5
نسبة وفيات 
 األمومة أ 

(لكل 100000 
مولود حي)

 معدل الوفيات الناجمة 
 عن أسباب محددة 

(لكل 100000 ساكن)

معدالت الوفيات حسب األسباب مقيسة 
 حسب العمر و، ز

(لكل 100000 ساكن)

توزع سنوات العمر المفقودة 
 حسب األسباب األعم و،ح،ط، ي
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ا
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ر 
غي

ض 
مرا
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أ
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و

ان
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ت
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اإل

إناث
2005200720062007200720042004

3097191649777185 1 …130>…800 1 أفغانستان

75248514958127116  …3……92  ألبانيا

5652689860434215  10020.1>180  الجزائر

3731271272978012  …2………أندورا

07148019020681118 1 400651282211.3 1 أنغوال

67429616045177012  …1………أنتيغوا وبربودا

51520713946186715  7718040.5  األرجنتين

0646731784413797 1 100100.4>76  أرمينيا

3551361263267816  10.0…10>4  أستراليا

4091761313848213  10.0……4  النمسا

8565931102737576  100100.5>82  آذربيجان

50923111576364519  54.2…100>16  جزر البهاما

67828911437126820  …5……32  البحرين

730411107100612712  104440.3>570  بنغالديش

53121314438226612  00.1…50>16  بربادوس

85461414015057124  80.4…1811  بيالروس

4371751504458115  10.1…10>8  بلجيكا

677351122118334126  152.5>100>52  بليز

8353881448278166  84037146125.7  بنن

70840710299573013  3431.2…440  بوتان

76524123974543411  1241.3>10>290  بوليفيا

6704671204168311  …8……3  البوسنة والهرسك

59427710411184107  380585237156.5  بوتسوانا

62528613378305020  131.3>1108  البرازيل

47319310629166520  …7……13  بروني دار السالم

733529129425878  50.1……11  بلغاريا

92443116011082126  700621784127.8  بوركينا فاصو

91942915820080119  100129946834.4 1 بوروندى

8323811477367258  5404847712.8  كمبوديا

8403891479678157  0002101161523.9 1 الكاميرون

3741311353367915  10.0>…10>7  كندا

59127410266533116  …131>…210  الرأس األخضر

86840415217378139  9802531003861.7  جمهورية أفريقيا الوسطى

91041816011782126  5001301735138.8 1 تشاد

45816013246107119  10.0…167  شيلى

62727914373205921  0.01150.5>453  الصين

483215117150223444  150.5>13021  كولومبيا

7133231236166259  3660.1…400  جزر القمر

7163411259979138  7401701245139.8  الكونغو

5703016435295813  …4………جزر كوك

43916311954146422  0.0110.1>10>30  كوستاريكا

946422170250741412  8101971035573.1  كوت ديفوار

5783181664958412  …6……7  كرواتيا

4372071315097516  10.0…10>45  كوبا

412265822797814  …1>……10  قبرص

5593041785248314  10.0……4  الجمهورية التشيكية

6423459562404911  0650.2…370  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

92142715920781109  158729.6…100 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

4951901673848511  10.0……3  الدانمرك

8624951008472208  650132149165.2  جيبوتي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 2

المراضةالوفيات

 توزع أسباب الوفيات بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ط،ك 
(%)

 MDG 6
 معدل انتشار السل ل 
(لكل 100000 ساكن)

 MDG 6
 معدل حدوث السل ل 

(لكل 100000 ساكن كل سنة)

 MDG 6
معدل انتشار 
فيروس األيدز 

بين الكبار 
البالغين من 

العمر 15 سنة 
أو أكثر (لكل 
 100000

ساكن)

يثة
حد

 ال
الدة

الو
رة 

فت

ى 
دو

الع
 و

دز
ألي

ا
سه
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بفي

ال
سه

اإل

صبة
لح

ا

ريا
مال

ال

وي
رئ

 ال
ب

تها
الل

ا

ت
صابا

اإل

رى
أخ

ب 
سبا

 أ

20041990200020071990200020072007

19.10.024.30.00.032.71.422.5436346238168168168…

33.80.013.70.00.09.92.640.0424022252517…
50.50.213.10.40.012.25.318.3454856384857  87
52.50.40.10.00.02.12.842.0392019362219…
18.21.222.40.59.730.01.616.4514530294205250287 1 962
64.41.70.00.00.01.02.130.916891065…
48.10.11.00.00.04.16.640.0965235604031  409
49.30.313.60.30.011.92.622.0529481337172  99
47.00.00.00.00.02.09.141.9766766  107
54.90.00.00.00.00.84.240.1181110231412  138
32.90.019.80.00.022.01.124.25811386357577  120
43.32.80.80.00.05.514.133.6544551444444 2 508
39.80.10.10.00.01.17.251.61205760764740…
43.50.021.04.20.914.82.812.8639500387264239223  11
70.34.80.00.00.00.05.419.4853744  914
30.12.00.50.00.02.416.148.96211069387361  158
38.90.40.30.00.00.910.249.216129201612  172
44.11.73.80.00.07.310.133.0653946404040 1 863
21.91.515.61.025.119.12.413.5140128135778591 1 161
32.60.025.32.21.018.22.018.6924515363540340246<109
31.30.218.80.00.120.45.224.1377238198255190155  132
55.80.00.60.00.03.14.336.21607055946351…
31.022.714.40.00.217.04.010.7344445622307640731 22 757
32.30.219.40.00.317.32.927.61248360846048  510
42.50.01.50.60.01.17.846.691108655810259…
28.10.01.20.00.016.28.246.3436441274439…
15.20.719.40.021.724.92.115.917933840395198226 1 498
19.92.622.10.010.028.52.114.8288455647154321367 1 903
30.30.620.30.10.519.12.526.6928758664585530495  755
17.26.716.40.021.920.32.615.018822819581168192 4 580
52.80.00.20.00.01.65.939.57541065  268
22.10.011.819.33.09.16.828.0449380280175160151…
21.96.613.310.715.816.82.412.5318485425145302345 5 582
18.23.114.212.818.118.12.013.6251420497125262299 3 102
41.80.00.40.00.04.14.049.5452112381912  244
50.30.210.50.80.08.39.020.932726919411610598  65
52.31.79.10.00.76.66.323.4885143534235  490
33.50.19.314.212.210.04.016.718811283855642<41
26.66.59.71.229.711.13.311.9209313485169353403 3 330
29.10.010.02.90.014.62.341.1012310715…
44.30.01.80.00.03.35.345.2301411181411  295
26.94.314.88.014.117.62.611.8292472582177368420 3 697
49.20.00.00.00.00.48.841.61267654744940…
37.50.21.00.00.03.28.549.63213725116  67
15.10.021.50.00.03.55.154.71496965…
50.60.01.00.00.01.99.736.82216921159  17
32.70.026.40.30.017.23.220.2841713441344344344…
19.62.717.92.716.823.12.714.6275592666165343392…
45.90.01.30.00.01.24.147.412761598  108
28.04.718.62.51.022.51.321.41 4857611 104582708813 2 870
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2- الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة
الوفياتالدولة العضو

MDG 5
نسبة وفيات 
 األمومة أ 

(لكل 100000 
مولود حي)

 معدل الوفيات الناجمة 
 عن أسباب محددة 

(لكل 100000 ساكن)

معدالت الوفيات حسب األسباب مقيسة 
 حسب العمر و، ز

(لكل 100000 ساكن)

توزع سنوات العمر المفقودة 
 حسب األسباب األعم و،ح،ط، ي

(%)

ى 
دو
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ألي

ا
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2005200720062007200720042004

58024216732206911  …2………دومينيكا

794411157109404020  1103.1>15042  الجمهورية الدومينيكية

48418611783344422  1193.4>21010  إكوادور

891515813631618  10020.1>130  مصر

51818410699373924  0.00161.4>17025  السلفادور

93843016613678157  2204839.5…680  غينيا االستوائية

68633011790731611  450542133.0  إريتريا

66440016211357222  51.3…50>25  إستونيا

81738414210582126  72081516428.0  إثيوبيا

7674408136246610  30.1……210  فيجي

4051851136447521  10.0……7  فنلندا

3871231544567915  10.1…83  فرنسا

71633312797682111  520173963540.8  غابون

8303871458472218  1064311.8…690  غامبيا

554430672025705  0.00190.4>…66  جورجيا

429199135285869  10.0…10>4  ألمانيا

6993431278073207  560891093814.2  غانا

4362441323148312  20.1…10>3  اليونان

82742618647266411  …1………غرينادا

515163119103513217  1101.9>29029  غواتيماال

84438914910177167  910481644623.5  غينيا

92542816110483125  100651803014.4 1 غينيا - بيساو

835449112119414317  20010158.4>470  غيانا

740372111178671617  6707584723.7  هايتي

76134714268473914  181.7>28027  هندوراس

6933592046338611  20.0……6  هنغاريا

3751611263447918  00.0……4  أيسلندا

713382100116563014  1262.5…450  الهند

690344127233313237  42042372.4  إندونيسيا

68743710695284725  0.0120.2>1406  جمهورية إيران اإلسالمية

018586152486422534 1 …011…300  العراق

4591901553077913  10.0…10>1  أيرلندا

3681211212997615  10.0…10>4  إسرائيل

3721551322958510  10.1…33  إيطاليا

60528913471354817  10.4…17055  جامايكا

2841031203987616  30.0…10>6  اليابان

71143312659295318  …1……62  األردن

145792168152255620 1 170.6…10>140  كازاخستان

72934412911382118  742638.9…560  كينيا

730245522242553  …49………كيريباتي

4542756932136125  …2……4  الكويت

01265311195355014 1 0.001170.7>10>150  قيرغيزستان

828440141129622414  101221.7>660  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

71047115611557321  70.5…50>10  التفيا

7154359091206019  20.1…10>150  لبنان

5812781017286105  37226.2…960896  ليسوتو

9314321611928497  200611714121.2 1 ليبيريا

6544098060295417  …1……97  الجماهيرية العربية الليبية

63539315312856926  80.3…10>11  ليتوانيا

4191861364677716  10.0……12  لكسمبرغ
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 2

المراضةالوفيات

 توزع أسباب الوفيات بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ط،ك 
(%)

 MDG 6
 معدل انتشار السل ل 
(لكل 100000 ساكن)

 MDG 6
 معدل حدوث السل ل 

(لكل 100000 ساكن كل سنة)

 MDG 6
معدل انتشار 
فيروس األيدز 
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البالغين من 

العمر 15 سنة 
أو أكثر (لكل 
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ب 
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20041990200020071990200020072007

65.20.00.00.00.01.11.332.3242019151413…
48.23.711.80.00.210.37.418.4183119821148569  902
44.00.813.70.00.411.43.925.8282194140167124101  275
40.40.013.90.10.312.73.229.3483627372721  18
37.82.113.80.00.011.72.831.81336948825440  743
19.73.214.57.623.318.02.211.6169274469108224256 3 343
24.42.822.62.91.024.94.217.0245114134728595 1 264
43.70.70.00.00.03.710.241.7507239326638  871
21.52.619.40.66.724.02.223.0312486579159331378 1 907
31.10.43.20.00.012.92.849.6684230513021…
46.50.00.00.00.00.811.241.5148518106  55
45.50.01.00.00.00.67.944.9211311261614  278
30.913.87.00.620.47.64.415.3359434379153254406 5 308
33.11.311.90.727.012.92.910.2350491404185225258  741
47.60.119.20.50.018.91.412.4519883398284  75
47.40.00.30.00.01.46.444.5159520116  73
34.23.610.41.125.211.73.410.5533368353223211203 1 722
40.30.00.00.00.04.74.850.3301916332118  115
63.43.01.20.00.06.32.623.4776544…
38.11.315.30.00.013.42.129.91139087746863  691
22.61.615.30.322.916.42.518.2241332448119200287 1 520
20.41.616.64.819.119.91.915.7404273276158192220 1 692
41.45.512.40.00.37.25.827.339981362779122 2 360
21.82.517.90.00.619.88.928.4479403366306306306 1 823
38.61.414.80.00.014.04.626.51417071987359  598
56.10.00.30.00.03.35.335.1674319413617  39
33.20.00.00.00.02.89.854.3533644<212
39.80.519.85.70.214.12.817.0586443283168168168  290
27.90.013.18.20.57.528.913.9443326244343270228  161
43.50.213.70.00.012.59.121.0504027363122  163
40.90.015.90.10.017.86.618.5887179565656…
41.50.00.40.00.02.02.953.2191211241413  161
44.80.00.50.00.00.46.248.111761498  98
53.60.10.00.00.01.53.441.411761497  296
41.75.812.20.00.09.14.626.71077777 1 386
23.80.00.70.10.03.912.359.1624528473421  9
44.10.013.10.00.010.54.427.8191191797…
37.40.116.50.00.014.06.925.09514113958141129  102
25.810.015.30.912.818.13.313.8125393319112405353…
41.90.016.31.10.59.61.029.61026546423513420365…
34.20.20.80.00.04.67.053.2893325452824…
37.40.119.90.00.016.55.021.29015613455135121  113
30.90.116.910.50.217.62.221.6428344289179162151  149
46.10.00.00.00.01.912.539.5569155348353  509
50.00.610.30.00.08.79.121.3643523502719  101
28.251.93.20.00.02.42.411.8225356568184553637 21 548
24.21.114.89.015.617.81.715.9476435398199242277 1 615
46.00.816.20.20.012.12.222.5462217302217…
32.30.01.10.00.04.816.445.46411569407768  77
52.40.02.50.00.00.010.534.519119231412…
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2- الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة
الوفياتالدولة العضو

MDG 5
نسبة وفيات 
 األمومة أ 

(لكل 100000 
مولود حي)

 معدل الوفيات الناجمة 
 عن أسباب محددة 

(لكل 100000 ساكن)

معدالت الوفيات حسب األسباب مقيسة 
 حسب العمر و، ز

(لكل 100000 ساكن)

توزع سنوات العمر المفقودة 
 حسب األسباب األعم و،ح،ط، ي

(%)

ى 
دو

الع
 و

دز
ألي

ا
ب
سه 

رو
بفي

MDG 6MDG 6MDG 6
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ر 
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ض 
مرا
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ض
مرا

األ
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ض 
مرا

األ
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سا
ال

ت
صابا

اإل

ج ا 
ري
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ال

ص 
خا

ألش
ن ا

 بي
سل

ال
س 

رو
 في

ملة
 ح

ير
غ

د ز 
أليد

ا

لة 
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ن 
 بي
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هـ
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أليد
س ا
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قلب

ض 
مرا

أ
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و
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رط
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ا

ت
صابا

اإل

إناث
2005200720062007200720042004

7993721398174198  1012452.5>510  مدغشقر

7963761401058785  100488952181.1 1 مالوى

62327513753285517  1134.9>6215  ماليزيا

953334306165353530  40.1……120  ملديف

96745116611283115  970472016327.7  مالي

433206123256859  10.0……8  مالطة

96150212161345610  …32………جزر مارشال

8123831409073189  50856014.9>820  موريتانيا

7314538943107812  30.5……15  موريشيوس

5011749255255818  0.00120.2>6010  المكسيك

6823648333325810  …9………واليات ميكرونيزيا الموحدة

3211141183977716  …0………موناكو

92347528986325117  290.1……46  منغوليا

……………………4………الجبل األسود

6553946549394813  10080.1>240  المغرب

77736513610881127  520379924581.7  موزامبيق

77541911296563311  3805119111.9  ميانمار

513243917382116  210246472973.2  ناميبيا

093619135129246015 1 …3………ناورو

769420116119602713  1221.0>83018  نيبال

425154155246859  10.0…10>6  هولندا

3981621363957718  10.0……9  نيوزيلندا

70530912871394417  160.4>10>170  نيكاراغوا

03047118212786104 1 80028229326.8 1 النيجر

90941715810981136  1001151565339.8 1 نيجيريا

5953147036335611  ……………نيووي

3911581404247916  10.0……7  النرويج

66439610339166321  …01…64  عمان

71740910391642610  1280.9>3203  باكستان

735390913629629  …8………باالو

41716810452354520  140.7>50>130  بنما

772419113100652511  50454416.6>470  بابوا غينيا الجديدة

60227813874334423  0.00191.4>50>150  باراغواي

53417316360414515  1141.5>24012  بيرو

6203209359444313  1410.3>10>230  الفلبين

5833141775448115  30.1…10>8  بولندا

4562001344097812  30.8…10>11  البرتغال

5122735635175925  …7……12  قطر

4701681616767222  100100.1>14  جمهورية كوريا

96363412997107416  180.9…10>22  جمهورية مولدوفا

7064631385497912  160.6……24  رومانيا

90464514221886229  143.6…2828  االتحاد الروسي

87840915314783107  30080595770.2 1 رواندا

69142410843276311  …1………سانت كيتس ونيفيس

52220512867176022  …2………سانت لوسيا

67428915264315416  …5………سانت فنسنت وغرينادين

766408934032589  …3………ساموا

357214127185879  …1………سان مارينو

788400140103711811  …1927……سان تومى وبرينسيبى

67839610776244927  …05…18  المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 2

المراضةالوفيات

 توزع أسباب الوفيات بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ط،ك 
(%)

 MDG 6
 معدل انتشار السل ل 
(لكل 100000 ساكن)

 MDG 6
 معدل حدوث السل ل 

(لكل 100000 ساكن كل سنة)

 MDG 6
معدل انتشار 
فيروس األيدز 

بين الكبار 
البالغين من 

العمر 15 سنة 
أو أكثر (لكل 
 100000

ساكن)

يثة
حد

 ال
الدة

الو
رة 

فت

ى 
دو

الع
 و

دز
ألي

ا
سه

رو
بفي

ال
سه

اإل

صبة
لح

ا

ريا
مال

ال

وي
رئ

 ال
ب

تها
الل

ا

ت
صابا

اإل

رى
أخ

ب 
سبا

 أ

20041990200020071990200020072007

29.50.121.22.62.224.43.116.9367359417177217251  116
13.211.218.50.114.623.32.216.9380362305258425346 11 367
35.92.214.60.20.18.35.832.9159135121118109103  428
39.30.715.10.21.49.018.615.714396481297147…
22.11.118.00.016.522.71.817.8640571599275300319 1 437
35.70.00.00.00.00.03.860.510651176  59
31.20.017.81.51.612.42.133.3605431281302248215…
27.90.516.03.711.219.13.018.6585619559228277318  744
46.60.02.60.00.05.28.936.7533939282422 1 348
41.30.24.70.00.09.38.835.71014223613220  267
0.00.019.31.10.516.12.460.526317310018812897…

34.90.03.70.00.01.08.851.6322432…
30.50.017.70.20.015.73.931.9477297234205205205<52

…………………………49……32…
46.80.214.80.00.414.23.520.1134988014911292  95
22.514.313.60.415.816.62.614.1287499504181378431 11 761
38.30.621.43.23.316.02.214.9411267162171171171  667
28.141.52.00.010.42.12.213.7650481532322671767 13 885
0.00.019.627.20.013.19.430.61704433854433…

36.80.024.43.30.017.32.215.9629312240243199173  389
44.30.00.10.00.01.25.349.111761498  134
43.30.00.30.00.02.011.542.91011710117  42
36.10.415.00.00.013.73.830.914585561086849  211
13.50.321.42.916.428.61.515.3317278292125152174  757
19.53.013.511.020.417.02.013.6282489521131272311 2 886
19.50.00.00.70.011.03.065.8118005900…
36.30.00.00.00.00.410.253.18541066  79
27.50.520.00.00.111.74.435.9401314261213…
42.40.113.25.50.214.52.122.0430413223181181181  89
27.70.07.90.90.015.42.445.69610471645260…
38.02.212.90.00.011.26.828.8746045474747  810
28.20.817.02.49.210.52.229.5498486430250250250 1 395
44.41.512.50.00.09.98.822.9959073605958  501
33.11.413.90.00.112.18.930.4394210136317184126  382
37.50.014.30.10.113.03.431.6799600500393329290  14
48.50.00.00.00.02.45.243.9885328523525  59
42.30.00.40.00.02.710.144.6513623674630  379
34.81.23.60.30.01.46.452.3717881606670…
55.10.00.30.00.01.08.734.92231131261657290  33
26.80.02.60.00.013.713.443.410521515165138141  286
36.30.02.10.00.025.09.027.711819712874136115  77
39.14.61.50.00.02.212.739.96916411545113110  774
22.03.222.00.46.228.52.115.6190442590167348397 2 342
57.30.07.40.00.00.03.631.717151210109…
64.80.00.60.00.02.09.223.4262018161514…
64.91.24.80.00.01.28.219.7453539272625…
17.60.012.32.12.09.32.654.1362725322319…
29.60.00.00.00.00.00.070.49651276…
0.00.018.69.74.515.73.647.8346272240135114101…

31.00.113.40.00.011.214.529.8686765434746…
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2- الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة
الوفياتالدولة العضو

MDG 5
نسبة وفيات 
 األمومة أ 

(لكل 100000 
مولود حي)

 معدل الوفيات الناجمة 
 عن أسباب محددة 

(لكل 100000 ساكن)

معدالت الوفيات حسب األسباب مقيسة 
 حسب العمر و، ز

(لكل 100000 ساكن)

توزع سنوات العمر المفقودة 
 حسب األسباب األعم و،ح،ط، ي

(%)

ى 
دو

الع
 و

دز
ألي

ا
ب
سه 

رو
بفي

MDG 6MDG 6MDG 6
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األ
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اإل
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ت
صابا

اإل

إناث
2005200720062007200720042004

8523981499674188  98015804915.1  السنغال

…………………50.2…10>…صربيا

65034011962176319  …5………سيشيل

03346818417183116 1 100561549850.2 2 سيراليون

34516411327127314  30.1…10>14  سنغافورة

6283681644858213  …3……6  سلوفاكيا

4802091655748016  …2…10>6  سلوفينيا

694370783650419  …3021…220  جزر سليمان

148601156247721612 1 4001841557.8 1 الصومال

867389151159691912  138192.9>400721  جنوب أفريقيا

3791311313078112  30.3…45  أسبانيا

68130111445883062  0.0180.0>…58  سري النكا

986543125235572123  45065855912.6  السودان

72838910987315217  51810.4…72  سورينام

70733112512283107  140276.8>390876  سوازيلند

3721711153258312  10.0…10>3  السويد

3601401253458113  10.1…10>5  سويسرا

6793825746255915  …02…130  الجمهورية العربية السورية

884642753472235  0.01423.1>10>170  طاجيكستان

51616413492424019  1156.0>11047  تايلند

7374821477967421  …5……10  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

663365968370219  …9347…380  تيمور - ليشتي

8183811438678167  5101381137661.8  توغو

658346832831618  …2………تونغا

75136412360266114  10.6……45  ترينيداد وتوباغو

5373325853414415  30.1…10>100  تونس

70143711239266311  …0.0015>…44  تركيا

1008329571484211 1 …09…130  تركمانستان

97950712371305911  …17………توفالو

786369138169801010  5502491454152.2  أوغندا

88163212713097219  113.7…1841  أوكرانيا

4102436537185328  …2……37  اإلمارات العربية المتحدة

441175147267849  20.0…10>8  المملكة المتحدة

85139515013079138  950237982949.0  جمهورية تنزانيا المتحدة

4501791335097318  00.0…117  الواليات المتحدة األمريكية

52120416752127415  20.5…50>20  أوروغواي

8806636849484210  0.001160.6>10>24  أوزبكستان

749397893739529  …1312……فانواتو

44120910092214435  140.9>…57  جمهورية فنزويال البوليفارية

61129511564394615  1203.5>15027  فييت نام

941544108110602712  …410…430  اليمن

8333891461258596  8304701212689.1  زامبيا

8163771451478586  88010491052212.8  زمبابوى
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 2

المراضةالوفيات

 توزع أسباب الوفيات بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ط،ك 
(%)

 MDG 6
 معدل انتشار السل ل 
(لكل 100000 ساكن)

 MDG 6
 معدل حدوث السل ل 

(لكل 100000 ساكن كل سنة)

 MDG 6
معدل انتشار 
فيروس األيدز 

بين الكبار 
البالغين من 

العمر 15 سنة 
أو أكثر (لكل 
 100000

ساكن)

يثة
حد
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فت

ى 
دو

الع
 و

دز
ألي

ا
سه

رو
بفي

ال
سه

اإل

صبة
لح

ا

ريا
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اإل
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أخ

ب 
سبا

 أ

20041990200020071990200020072007

22.40.719.91.615.423.62.813.6380420468195237272  886
…………………………41……32  79

43.00.00.00.00.014.27.035.91135255433732…
17.80.920.90.813.327.91.516.9465675941207377574 1 523
29.22.00.70.00.013.87.546.8523927503727  113
39.50.00.40.00.08.37.744.0553220402617<11
43.70.01.30.00.01.65.547.8662715432313<29
34.90.08.10.910.28.33.833.8625300180312185128…
17.30.219.112.52.624.53.620.3597414352249249249  495
21.344.97.90.10.08.02.814.9769515692301576948 16 293
47.30.00.10.00.01.06.445.0442723563530  370
14.20.15.40.00.01.972.95.510910779606060  25
22.22.613.13.021.014.75.517.8409375402174212243 1 253
44.11.27.50.01.06.27.032.91091151556679116 2 066
25.232.610.20.10.111.73.316.66297408122678011198 24 301
48.70.00.00.00.00.62.847.9545756  82
49.80.00.30.00.00.34.545.114751896  398
27.40.019.00.00.012.23.338.0944127613524…
27.40.024.10.00.027.02.419.1193191322112117231  239
34.73.820.60.01.19.415.814.6336223192142142142 1 191
56.30.03.20.00.05.22.432.9925633543629<30
35.20.19.21.727.20.01.525.2706644378322322322…
25.34.213.50.024.216.32.613.9702656750308374429 3 184
24.00.015.34.31.88.92.543.1453428342824…
65.23.91.40.00.02.03.124.5171515111111 1 240
41.50.113.00.00.210.79.025.6493028312526  46
43.20.015.40.60.013.23.124.5834934493130…
30.90.022.20.00.025.65.515.910513075649268<14
14.30.015.91.00.05.83.259.8593422203296211166…
20.27.715.50.020.819.04.412.4206391426163340330 5 155
31.55.80.80.00.00.413.947.7671201024184102 1 082
41.40.510.10.10.13.56.138.2472724301816…
52.60.00.10.00.02.04.341.09912121215  154
25.39.812.90.118.515.32.915.3215364337178339297 5 771
50.40.00.10.00.01.710.936.9743964  452
41.30.11.70.00.04.710.541.6352723282422  391
34.10.122.30.00.023.84.914.91141391406893113  85
17.30.05.76.110.42.12.556.02781431021399877…
49.60.29.00.00.06.26.628.4463939353434…
47.61.413.90.50.210.75.020.7365248220202183171  446
31.80.017.03.50.519.84.323.026516413013310076…
20.014.415.30.016.919.12.412.0436658387297602506 15 087
24.430.410.60.01.412.74.416.0409479714329685782 14 609
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2- الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة
الوفياتالدولة العضو

MDG 5
نسبة وفيات 
 األمومة أ 

(لكل 100000 
مولود حي)

 معدل الوفيات الناجمة 
 عن أسباب محددة 

(لكل 100000 ساكن)

معدالت الوفيات حسب األسباب مقيسة 
 حسب العمر و، ز

(لكل 100000 ساكن)

توزع سنوات العمر المفقودة 
 حسب األسباب األعم و،ح،ط، ي
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2005200720062007200720042004

نطاقات القيم القطرية
2841035218383  13000.0  الحد األدنى

309832306486878762 1 04922998276.8 1001 2 الحد األقصى

69136412968315212  13021280.9  الحد الوسط

أقاليم المنظمة
84139014712680137  9001981044547.6  األفريقي

49920213066255520  140.9>9911  األمريكتان

701365107131523117  2282.3…450  جنوب شرق آسيا

59033214279563015  60.9…2710  األوروبي

790458101109127018  420107171.4  شرق المتوسط

55724313968245719  1160.8>824  غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
794409126108682110  65087614121.1  الدخل المنخفض

675337125104294922  180113202.1  الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

692401133102275320  1812.9>9165  الشريحة العليا من الدخل المتوسط

4081641354387715  20.1…94  الدخل المرتفع

61230113093513414  4003417206.8  المستوى العالمي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 2

المراضةالوفيات

 توزع أسباب الوفيات بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ط،ك 
(%)

 MDG 6
 معدل انتشار السل ل 
(لكل 100000 ساكن)

 MDG 6
 معدل حدوث السل ل 

(لكل 100000 ساكن كل سنة)

 MDG 6
معدل انتشار 
فيروس األيدز 

بين الكبار 
البالغين من 

العمر 15 سنة 
أو أكثر (لكل 
 100000

ساكن)

يثة
حد

 ال
الدة

الو
رة 

فت

ى 
دو

الع
 و

دز
ألي

ا
سه

رو
بفي

ال
سه

اإل

صبة
لح

ا

ريا
مال

ال

وي
رئ

 ال
ب

تها
الل

ا

ت
صابا

اإل

رى
أخ

ب 
سبا

 أ

20041990200020071990200020072007

0.00.00.00.00.00.00.05.5000000  9

70.351.926.427.229.732.772.970.4148576111045858011198 24 301

35.70.112.20.00.010.54.228.41099875647260  391

21.05.016.33.915.620.42.415.4324436475168319363 4 735

37.70.712.70.00.212.75.930.0825138574032  448

39.00.419.55.50.413.75.316.2554417280202189181  295

37.80.714.00.10.014.95.726.7526851375149  336

32.60.316.73.02.319.63.521.9227203139110107105  202

46.20.312.00.80.39.87.523.1320260197129115108  89

24.63.217.14.011.920.12.516.5398421387192260269 1 842

38.30.817.23.91.913.75.818.2393311219149140134  263

34.89.311.70.10.211.65.027.21271151007295109 1 482

43.40.23.50.41.04.39.537.7332117291816  241

30.62.516.83.87.417.14.017.8296259206125136139  644
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األمراض المعدية المنتقاة
أعد هذا الجدول من أحدث تقارير البلدان عن حاالت منتقاة من األمراض المعدية. وهي تقارير فيها أرقام رسمية ولكن جودتها 
ومدى تمثيلها للحالة وقابليتها للمقارنة وقيمة معلوماتها تتفاوت تفاوتا شديدا من حيث الجودة. وقد تم اختيار األمراض التي أدرجت 
في هذا الجدول حسب معيار أساسي هو توافر البيانات. وقد ميزنا في الجدول حسب اإلمكان بين الحاالت التي سجلت على أنها 

صفر والحاالت التي سجلت على أن معلوماتها غير متوفرة في البلد.
واذا أخذت هذه األرقام على حدة لما دلت على المخاطر النسبية لألمراض وال على جودة التقارير التي تقدم عن األمراض في 
مختلف البلدان. ومع ذلك فهذا الجدول يبين الحالة الراهنة لبيانات تسجيل األمراض المعدية في العالم وأكبر فجوات في التقارير. 
بالمرة حساب نسب اإلصابة ومعدالت  لم نحاول  البلدان للحصول على هذه األرقام،  تتبعها  التي  إلى تغاير األساليب  وبالنظر 

االنتشار إذ يمكن الحصول على نسب اإلصابة واالنتشار والتمنيع من برامج المنظمة المعنية تحديدًا بهذه األمراض.
في  جمة  صعوبات  كثيرة  بلدان  تواجه  لمقتضياتها،  واالستجابة  األمراض  ترصد  لتعزيز  المستمرة  الجهود  من  وبالرغم 
توخي الدقة في تحديد األمراض وتشخيصها واإلبالغ عنها، وذلك بسبب بعد المجتمعات المحلية وعدم وجود بنية تحتية للنقل 
واالتصاالت، وعجز في عدد العاملين الصحيين المهرة ومرافق المختبرات التي تضمن دقة التشخيص. وال يمكن االستدالل من 

هذه األرقام على مدى الجهود التي يبذلها البلد أو مدى التقدم في مكافحة أي مرض بعينه.
وعدد الحاالت ال يكفي في حد ذاته للداللة على عبء األمراض. فهناك أمراض مثل األنفلونزا H5N1 والطاعون تسفر عن 
معدالت وفيات عالية، في حين أن أمراضا أخرى مثل شلل األطفال والجذام تسفر عن وفيات منخفضة ولكنها تؤدي إلى ضياع 
عدد كبير من سنوات الحياة الصحية. وبعض األمراض تصيب عددا صغيرا جدا من الناس ولكنها قد تصبح أوبئة فتاكة. ومن 

هنا يجب اإللزام بتقديم التقارير.
مناطق  من  الستئصالها  مستهدفة  مواعيد  تحديد  من  فالبد  األطفال،  وشلل  الجذام  مثل  لالستئصال،  القابلة  األمراض  أما 
 اإلصابة بها. وفي عام 2007 سجلت التقارير الدولية 000 200 حالة جذام في العالم، و1385 حالة جديدة من شلل األطفال.

ويرجح أن تكون األرقام الحقيقية لحاالت االصابة أعلى.

الجدول 3
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3- األمراض المعدية المنتقاة
عدد الحاالت المبلغ عنهاالدولة العضو

 األنفلونزا فيروس الخناق بالكوليرا أ 
H5N1 ج، د

التهاب الدماغ 
الياباني ب

الحصبة بالمالريا والجذام هـ

20072008200720072007

141 1 412 433 26  ……104  …أفغانستان

35  ……0  …0  …ألبانيا

0  …0  ……0  …الجزائر

0  …………0  …أندورا

014 1 …269 1 ……4  422 18 أنغوال

0  …0  ……0  …أنتيغوا وبربودا

0  …312  ……0  …األرجنتين

1  1  ………0  …أرمينيا

11  …………0  3  أستراليا

20  …………0  …النمسا

0  110  …0  0  4  …آذربيجان

0  …0  0  …0  …جزر البهاما

7  …2  0  …0  …البحرين

924 2 …357 5 204  1  86  …بنغالديش

0  …0  ……0  …بربادوس

1  ……0  …5  …بيالروس

64  ……0  …0  …بلجيكا

0  …0  ……0  …بليز

341  …345  0  ………بنن

11  850  ………0  …بوتان

0  …………0  …بوليفيا

166  ……0  …0  …البوسنة والهرسك

1  …0  0  …0  …بوتسوانا

0  041 458 0  0  …0  …البرازيل

…………………بروني دار السالم

1  ……0  …0  …بلغاريا

12  633 487 5882  ……0  …بوركينا فاصو

43  …239  ……0  365  بوروندى

394  848 59 315  295  1  5  …كمبوديا

100  …549  ………10  الكاميرون

101  …………5  1  كندا

0  …8  ……0  …الرأس األخضر

49  …345  0  …0  …جمهورية أفريقيا الوسطى

441  …631  …………تشاد

0  …………0  …شيلى

023 109 …528 1 330 4 3  0  168  الصين

0  389 110 510  ……0  …كولومبيا

0  …108  0  …0  555 1 جزر القمر

84  …261  0  …0  785 7 الكونغو

1  …0  ……0  …جزر كوك

0  …11  0  …0  …كوستاريكا

5  …204 1 ………8  كوت ديفوار

0  ……0  …0  …كرواتيا

0  …244  ……0  …كوبا

0  …………0  …قبرص

2  ……0  …0  …الجمهورية التشيكية

550 3 ……0  …0  …جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

577 55 …820 8 ………269 28 جمهورية الكونغو الديمقراطية

2  …………0  …الدانمرك

24  708 4 …0  0  0  372  جيبوتي
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الجدول 3

عدد الحاالت المبلغ عنها

االلتهاب 
السحائي ز

 شلل الطاعون بالشاهوق بالنكاف ب
األطفال ب،د

 متالزمة 
الحصبة األلمانية 

الخلقية ب
الحصبة 
األلمانية ب

 الكزاز 
الوليدي ب

 الكزاز 
الشامل ب

الحمى السل ط
الصفراء ب

20082007

…… 5 904…  17…  152  40  71 13 213…

…  824  13…  0  0  0  0  2  165  0
……  0…  0……  4  11 8 439…
…  4……  0  0  0  0  0  2  0
……  921…  8…  25  70  790 21 422  0
……  0…  0  0  0  0  0  2  0
… 11 575 2 587…  0  0  96  0  6 4 985  0
…  133  1…  0  0  87  0  0  497…
…  579 5 379…  0  2  36  0  3  281  0
……  133…  0…  13…  0  189  0
…  129  12…  0  0  4  0  3 1 356  0
…  0  0…  0  0  0  0  1  32  0
…  91  0…  0  0  5  0  0  109  0
……  87…  0… 13 226  206 1 034 104 296…
…  0  0…  0  0  0  0  2  8  0
…  318  156…  0  0  7  0  0 1 051  0
…  54  293…  0  0…  0  1  322  0
……  0…  0  0  0  0  0  54  0

  346  0  0…  0…  29  9  9…  0
……  0…  0  0  3  0…  328…
……  0…  0  0  0  1  9 5 686  6
…  83  46…  0  0  25  0  1  737  0
…  0  0…  0  0  18  0  0 3 002  0
…  0  596…  0  17 8 672  5  281 38 444  13
…………  0…………  136…
… 5 299  269…  0  0  88  0  0 1 080  0

 9 831…  44…  0…  4  13  13 2 614  2
……  0…  0…  15  14  14 3 595  0
……  561…  0…  386  50  242 19 421…
…………  0…  126  48  147 13 220  2
… 1 108 1 472…  0  0  1  0  5  463  0
……  0…  0……  0  0  158  0

  345  0  2…  0  0  118  68  68…  0
  908………  21……  100  100 2 513…

… 1 386 1 048…  0  0 4 236  0  3 1 166  0
… 252 701……  0… 74 746 2 112 2 112 465 877…
… 2 294  125…  0  0  2  4  65 7 188  7
…  0  0…  0  0  0  1  2…  0
…  0  55…  0  0  2  3  3 3 552  0
…  420  0…  0  0  0  0  0……
…  0 2 024…  0  0  0  0  1  322  0

 1 043………  0…  48  31  31 14 071  0
…  74  123…  0  0  33  0  5  382  0
…  267  0…  0  0  0  0  0  432  0
…  0  9…  0  0  0  0  0  8  0
… 1 297  186…  0  0  4  0  0  267  0
…  176 1 250…  0  0  101  0  0 23 575  0

 5 579… 3 799  966  41……  379 1 153 66 099  204
…  11  81…  0  0  1  0  3  135…
…  0  3…  0……  0  0 1 208  0
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3- األمراض المعدية المنتقاة
عدد الحاالت المبلغ عنهاالدولة العضو

 األنفلونزا فيروس الخناق بالكوليرا أ 
H5N1 ج، د

التهاب الدماغ 
الياباني ب

الحصبة بالمالريا والجذام هـ

20072008200720072007

0  …0  ……0  …دومينيكا

0  …164  0  …4  …الجمهورية الدومينيكية

0  …107  0  …0  …إكوادور

684 1 30  887  …8  0  …مصر

0  …8  ……0  …السلفادور

5  ………………غينيا االستوائية

55  ……………119  إريتريا

1  ……0  …0  …إستونيا

446 1 921 214 1871 4 ………121 24 إثيوبيا

0  …6  ……0  …فيجي

0  ……0  …0  …فنلندا

39  …………1  4  فرنسا

0  …27  …………غابون

0  ……0  …0  12  غامبيا

44  25  …0  …9  …جورجيا

567  …………2  2  ألمانيا

6  147 123 5943  ……0  179  غانا

2  …………0  …اليونان

0  …………0  …غرينادا

0  …………0  …غواتيماال

3  …803  ……0  546 8 غينيا

1  …58  0  …0  153  غينيا - بيساو

0  …26  ……0  …غيانا

0  …29  ……94  …هايتي

0  …………0  …هندوراس

0  ……0  …0  …هنغاريا

0  ……0  …0  …أيسلندا

900 36 562 476 6851 137 017 4 …354 3 635 2 الهند

456 19 …723 17 …22  183  …إندونيسيا

133  712 15 25  ……32  19  جمهورية إيران اإلسالمية

230  3  0  0  0  3  696 4 العراق

64  ……0  …0  …أيرلندا

539  …………0  …إسرائيل

321  …………0  1  إيطاليا

0  184  6  0  …0  …جامايكا

……11  ……0  …اليابان

41  …0  0  …0  …األردن

13  ……0  …5  …كازاخستان

516 1 ……………206 1 كينيا

0  …63  0  …0  …كيريباتي

……20  …………الكويت

40  96  ………1  …قيرغيزستان

678 1 …125  44  0  2  169  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

0  ……0  …18  …التفيا

373  …………0  …لبنان

2  …4  0  …0  …ليسوتو

1  …319  ………063 3 ليبيريا

59  …8  0  …0  …الجماهيرية العربية الليبية

0  ……0  …0  …ليتوانيا

0  ……0  …0  …لكسمبرغ
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اإلحصاءات الصحية العالمية
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الجدول 3

عدد الحاالت المبلغ عنها

االلتهاب 
السحائي ز

 شلل الطاعون بالشاهوق بالنكاف ب
األطفال ب،د

 متالزمة 
الحصبة األلمانية 

الخلقية ب
الحصبة 
األلمانية ب

 الكزاز 
الوليدي ب

 الكزاز 
الشامل ب

الحمى السل ط
الصفراء ب

20082007

…  0  0…  0  0  0  0  0  3  0
……  10…  0…  0  2  64 2 373  0
…  475  14…  0  0  0  2  15 3 448  0
…  108  0…  0… 11 354  34  34 4 887…
…  329  2…  0  0  0  0  6  942  0
…………  0…  0  1  1……
…………  0…………  694…
…  18  409…  0  0  10  0  0  168  0

  612………  0…  187  62  62 38 040  0
…  827  0…  0  0  0  0  0  52  0
…  6  480…  0  0  0  0…  85  0
… 7 998……  0  0……  8 1 921  0
…………  0…  0  0… 1 462  0
…  0  0…  0  0  0  0  0 1 238  0
…  85  63…  0  0  225  0  7 1 867  0
…………  0  0……… 1 183  0

  403…  487…  0…  175  10 1 027 7 429  0
…  23  29…  0  0  0  0  10  257…
…  0  0…  0  0  0  0  1  3  0
…  2  97…  0…  0  2  3 2 348…

  263  0  0…  0  0  26  27  27 6 199  0
…  0  0…  0  0  0  4  8…  0
…  0  39…  0  0  0  0  0  233  0
……  824…  0  0  0  38  92 7 915…
…  233  71…  0  0  0  0  13 1 974  0
…  16  48…  0  0  0  0  4  381  0
…  4  4…  0  0  0  0  0  2  0
…… 70 729…  873……  937 7 005 592 587…
…………  0…  168  141  141 160 617  0
……  267…  0…  20  3  11 4 701…
… 1 612 3 140…  0…  51  6  17 2 726  0
…  150  78…  0  0  19  0  1  135  0
…  7 2 635…  0  0  3  0  0  143  0
…  877  474…  0  20  429  0  22  979  0
…  0  0…  0  0  0  0  10  78  0
…………  0  0……… 9 433  0
…  202  1…  0  0  3  0  1  109  0
…  266  69…  0  0 2 692  0  4 6 195  0
…………  0…  387  52  52 38 360  0
…  0  0…  0  0  0  0  0  103  0
…………  0…………  274…
… 1 193  71…  0  0  3  0… 1 720…
……  13…  0…  1  15  17 3 080…
…  4  27…  0  0  7  0  1  478  0
…  217  45…  0  0  32  0  4  143  0
……  0…  0……  0  0  788  0
…………  0…  3  13  13…  0
…  145  94…  0  0  1  0  0  772  0
…  81  17…  0  0  13  0  1  925  0
…  0  0…  0  0  0  0  0  0  0
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3- األمراض المعدية المنتقاة
عدد الحاالت المبلغ عنهاالدولة العضو

 األنفلونزا فيروس الخناق بالكوليرا أ 
H5N1 ج، د

التهاب الدماغ 
الياباني ب

الحصبة بالمالريا والجذام هـ

20072008200720072007

0  510 790 521 1 ……3  …مدغشقر

143  …………0  475  مالوى

394  …190  ……2  …ماليزيا

20  …………0  …ملديف

2  …455  …………مالي

2  ……0  …0  …مالطة

0  …64  0  …0  …جزر مارشال

11  …………0  3  موريتانيا

13  ……0  …0  …موريشيوس

0  …243  ……0  …المكسيك

0  …141  0  …0  …واليات ميكرونيزيا الموحدة

…………………موناكو

12  …0  0  …0  …منغوليا

0  ……0  …0  …الجبل األسود

248 2 75  38  0  …0  …المغرب

267  916 327 5106 2 0  ……622 2 موزامبيق

088 1 …637 3 28  0  5  …ميانمار

21  ……0  …0  14  ناميبيا

0  …3  0  …0  …ناورو

415 1 …436 4 435  …44  264  نيبال

10  …………0  …هولندا

25  ……0  …0  …نيوزيلندا

0  …………0  …نيكاراغوا

282  234 308 6101  ……10  24  النيجر

613 2 950 969 6652 4 …0  …661 1 نيجيريا

0  ……0  …0  …نيووي

………………1  النرويج

24  705  2  0  …0  …عمان

801 2 570 128 496  …0  11  …باكستان

0  …4  0  …0  …باالو

0  …………0  …بنما

0  …270  ……0  …بابوا غينيا الجديدة

0  …403  0  …0  …باراغواي

0  …19  ……0  …بيرو

530  …514 2 ……39  …الفلبين

40  ……0  …0  …بولندا

0  …………0  …البرتغال

361  ……0  …0  …قطر

180  …12  7  ………جمهورية كوريا

10  ……0  …0  …جمهورية مولدوفا

353  ……0  …0  …رومانيا

173  122  ………91  …االتحاد الروسي

26  ……………453 1 رواندا

0  ……0  …0  …سانت كيتس ونيفيس

0  …12  ……0  …سانت لوسيا

0  …0  ……0  …سانت فنسنت وغرينادين

…………………ساموا

0  ……0  …0  …سان مارينو

0  ……0  …0  90  سان تومى وبرينسيبى

648 4 864 2 20  0  …3  …المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 3

عدد الحاالت المبلغ عنها

االلتهاب 
السحائي ز

 شلل الطاعون بالشاهوق بالنكاف ب
األطفال ب،د

 متالزمة 
الحصبة األلمانية 

الخلقية ب
الحصبة 
األلمانية ب

 الكزاز 
الوليدي ب

 الكزاز 
الشامل ب

الحمى السل ط
الصفراء ب

20082007

……  0  591  0…  68  10  10 15 344…
……  0…  0…  136  7  7 7 608…
……  15…  0……  14  36 9 578  0
…  341  0…  0……  0  0  59  0

 1 453………  0…  6  19  117 3 894  1
…  10  0…  0  0  2  0  0  8  0
…  0  1…  0  0  0  0  0  19  0
……  0…  0…  0  0  0 1 714  0
…  2  1…  0  0  6  0  1  86  0
… 7 880  164…  0  0  102  4  49 11 531…
…  0  47…  0  0  0  0  0  47  0
…………  0………………
…  965  0  1  0  0 6 363  0  2 1 856  0
…  18  0…  0…  0  0  0  41  0
……  28…  0……  4  32 11 937  0
…  0……  0  0…  17  17 18 214  0
……  13…  15…  2  49  259 42 588…
…  0  0…  0  0  0  15  15 5 091  0
…  0  0…  0  0  0  0  0  3  0
……  879…  5…  227  32  155 14 355…
…… 7 325…  0  0  1……  187  0
…  75  331…  0  0  10  0  1  81  0
…  141  51…  0  0  0  0  4 1 453  0

 3 480… 3 204…  11…  10  23  194 5 773…
 6 704… 12 573…  353…  466  163  163 44 016  0

…  0  0…  0  0  0  0  0  0  0
…………  0…………  38…
…  73  75…  0  0  16  0  2  187  0
……  267…  32……  586  743 88 747…
…  0  0…  0  0  0  0  0  5  0
…  207  78…  0  0  0  0  2  833  0
…………  0…  4…… 2 087…
…  140  8…  0  0  0  0  10 1 276  0
……  47…  0  2  0  4  51 17 796  27
……  17…  0  172…  121 1 261 86 566…
… 4 147 1 987…  0  1 22 890  0  19 2 827  0
…  191  22…  0  0  6  0  9 1 173  0
…  223  11…  0  0  26  0  0  116  0
… 4 569  14…  0…  35…… 10 927  0
… 1 757  36…  0  0  3  0  0 1 610  0
… 5 291  35…  0  1 2 958  0  12 9 425  0
… 1 855 8 116…  0  8 30 846  0  15 33 103…
…………  0…  14  1  1 4 053…
…  0  0…  0  0  0  0  0  4  0
…  0  0…  0  0  0  0  0  18  0
……  0…  0  0  0  0  0  4  0
…………  0………………
…  0  0…  0  0  5  0  0…  0
…  0  0…  0  0  0  0  0  58  0
…  32  68…  0  0  32  21  27 1 984  0
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3- األمراض المعدية المنتقاة
عدد الحاالت المبلغ عنهاالدولة العضو

 األنفلونزا فيروس الخناق بالكوليرا أ 
H5N1 ج، د

التهاب الدماغ 
الياباني ب

الحصبة بالمالريا والجذام هـ

20072008200720072007

9  234 170 2821  0  …0  984 3 السنغال

201  ……0  …0  …صربيا

1  …1  0  …0  178  سيشيل

0  ……0  …0  219 2 سيراليون

15  …12  1  …0  …سنغافورة

0  ……0  …0  …سلوفاكيا

0  ……0  …0  1  سلوفينيا

0  …15  0  …0  …جزر سليمان

149 1 773 36 414  ………643 41 الصومال

31  …66  …………جنوب أفريقيا

267  ……0  …0  2  أسبانيا

44  ……45  …0  …سري النكا

327  207 778 7062 1 ……7  731 13 السودان

0  …43  0  …0  …سورينام

0  ……0  …0  …سوازيلند

1  ……0  …0  …السويد

015 1 ……0  …0  …سويسرا

403  37  …0  …0  …الجمهورية العربية السورية

2  635  ………3  …طاجيكستان

893 3 …506  43  0  3  428 1 تايلند

1  ……0  …0  …جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

0  …184  0  …0  …تيمور - ليشتي

8  439 285 173  ……0  65  توغو

0  …0  ……0  …تونغا

0  …30  ……0  …ترينيداد وتوباغو

4  …0  0  …0  …تونس

3  358  ……0  0  …تركيا

59  0  ………5  …تركمانستان

0  …1  0  …0  …توفالو

776 3 …389  ………276  أوغندا

005 1 …………81  1  أوكرانيا

……11  …………اإلمارات العربية المتحدة

022 1 ……0  …3  32  المملكة المتحدة

726 7 ……0  …0  609 1 جمهورية تنزانيا المتحدة

30  ……………7  الواليات المتحدة األمريكية

0  …4  0  …0  …أوروغواي

863  89  ………0  …أوزبكستان

0  …3  ……0  …فانواتو

32  …683  ……0  …جمهورية فنزويال البوليفارية

17  …588  38  5  32  946 1 فييت نام

13  299 223 434  ……10  …اليمن

535  ……0  …0  286 2 زامبيا

242  …6  ……0  65  زمبابوى
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الجدول 3

عدد الحاالت المبلغ عنها

االلتهاب 
السحائي ز

 شلل الطاعون بالشاهوق بالنكاف ب
األطفال ب،د

 متالزمة 
الحصبة األلمانية 

الخلقية ب
الحصبة 
األلمانية ب

 الكزاز 
الوليدي ب

 الكزاز 
الشامل ب

الحمى السل ط
الصفراء ب

20082007

……  50…  0…  81  28  41 7 108  0
…  80  3…  0…  41  0  11 1 146  0
…  0  0…  0  0  0  0  0…  0
…  0  0…  0  0  9  8  8 5 347  0
…  780  38…  0  0  83  0  0  504  0
…  5  21…  0  0  2  0  1  176  0
…  22  706…  0  0  1  0  1  90  0
…  0  35…  0  0  0  0  0  142  0
…… 1 347…  8……  31  31 6 130…
…………  0… 1 072  3  3 135 604…
… 10 337  556…  0  0  69  0  11 2 317  0
… 1 153  0…  0  0  5  0  44 4 528…
……  57…  1…  163  172  187 12 627…
……  0…  0  0  0  0  2…  0
… 3 013  0…  0…  15  0  0 2 764  0
…  46  689…  0  0  2  0  0  96  0
…………  0  0…  0  1  95  0
…  414  140…  0  0  0  6  6 1 155  0
… 1 430  46…  0…  705  0  1 2 228…
… 9 299  23…  0…  341  4  136 28 487  0
…  284  0…  0…  19  0  0  200  0
…  0  0…  0  0  0  4  6 1 021  0

  377…  27…  0…  7  18  18 1 796  3
…  0  0…  0  0  0  0  0  14…
……  0…  0  0  0  0  0  130  0
……  6…  0…  51  0  6  941  0
… 16 524  63…  0  0  644  5  19 7 527…
…  562  0…  0…  15…  0 1 378…
…  0  0…  0  0  0  0  0  12  0
………  257  0…  605  102 1 007 21 303  0
… 2 921 2 198…  0  0 5 822  0  28 11 028  0
…………  0…………  56…
… 2 569 1 163…  0  1  31  0  4 1 639  0
……  0  59  0……  18  18 24 520  0
…  715 8 739  7  0  0  11  0  20 4 864…
… 2 088  23…  0  0  0  0  3  380  0
… 4 151  106…  0  0  202  0  0 6 326…
……  0…  0……  0  0  41…
… 19 118  0…  0  0  62  1… 3 392  0
……  183…  0… 3 530  36  116 54 457…
… 5 059 2 760…  0…  165  48  48 3 537…
… 6 082  34  700  0  0  93  0  1 13 378  0
……  0…  0  1  242  5  5 10 583…
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3- األمراض المعدية المنتقاة
عدد الحاالت المبلغ عنهاالدولة العضو

 األنفلونزا فيروس الخناق بالكوليرا أ 
H5N1 ج، د

التهاب الدماغ 
الياباني ب

الحصبة بالمالريا والجذام هـ

20072008200720072007

نطاقات القيم القطرية
0  0  0  0  0  0  1  الحد األدنى

023 109 916 327 6856 137 330 4 22  354 3 643 41 الحد األقصى

7  712 15 66  0  0  0  179  الحد الوسط

أقاليم المنظمة
408 76 …037 31 ………837 110 األفريقي

163  …854 2 ……103  …األمريكتان

301 69 412 477 5281 169 772 4 …675 3 327 4 جنوب شرق آسيا

949 6 …………228  …األوروبي

670 15 395 624 0893 4 ……170  …شرق المتوسط

280 112 …865 5 715 4 9  80  286 2 غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
211 92 …994 44 ……410  450 128 الدخل المنخفض

525 177 …395 166 435 8 …728 3 281 49 الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

689 1 …860 1 ……121  …الشريحة العليا من الدخل المتوسط

345 9 …………14  54  الدخل المرتفع

771 280 …373 213 487 9 …273 4 963 177 المستوى العالمي
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الجدول 3

عدد الحاالت المبلغ عنها

االلتهاب 
السحائي ز

 شلل الطاعون بالشاهوق بالنكاف ب
األطفال ب،د

 متالزمة 
الحصبة األلمانية 

الخلقية ب
الحصبة 
األلمانية ب

 الكزاز 
الوليدي ب

 الكزاز 
الشامل ب

الحمى السل ط
الصفراء ب

20082007

  263  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 9 831 252 701 70 729  966  873  172 74 746 2 112 7 005 592 587  204

  908  85  23  257  0  0  5  0  4 1 356  0

 31 344… 21 197…  434… 3 993 1 346 5 157 561 149  212
… 47 958 18 019…  0  19 13 182  63  718 119 780  53
…… 72 981…  893…… 1 373 8 780 972 441…
… 71 154 28 798…  0  31 67 927  5  205 105 288  0
…… 14 213…  58… 12 071  951 1 220 155 559…
… 260 916……  0… 85 194 2 348 3 790 664 722…

…… 34 566…  503… 21 433 2 333 6 995 759 378…
…… 78 268…  882… 99 638 3 699 12 2481 501 430…
… 77 669 17 540…  0  27 74 516  32  489 276 533  13
… 31 890 31 468…  0  23  853  22  138 41 583  0
… 408 270 161 842… 1 385… 196 440 6 086 19 8702 578 939…
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

التغطية بالخدمات الصحية
تدل مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية على مدى حصول المحتاجين إلى الرعاية على التدخالت الصحية المهمة. وتشمل هذه 
المؤشرات رعاية النساء في مرحلتي الحمل والوالدة، وخدمات الصحة اإلنجابية، والتمنيع ضد أمراض األطفال المعدية الشائعة، 

وإيتاء األطفال الفيتامينA، وعالج أمراض األطفال الشائعة، وعالج أمراض البالغين المعدية.
وتبين هذه البيانات وجود تحسن كبير في التغطية بتدخالت الصحة العمومية منذ عام 1990. مثل ذلك أن معدالت التمنيع 
ضد الحصبة والخناق (الدفتيريا) والشاهوق (السعال الديكى) وااللتهاب الكبدىB  واألنفلونزا النزفية من النمط B ازدادت في 
غالبية األقاليم حتى وإن كانت هذه الزيادة متفاوتة من إقليم إلى آخر. وأعلى معدالت التمنيع تحققت في األمريكتين وأوروبا، في 

حين تحققت أدنى المعدالت في إقليم جنوب شرق آسيا.
وجرت العادة على حساب مؤشرات التغطية بقسمة عدد الحاصلين على تدخل محدد على عدد المؤهلين أو المحتاجين لذلك 
التدخل. مثل ذلك أن مؤشر التغطية بالتمنيع لألطفال الذين عمرهم سنة واحدة يحسب من عدد األطفال الذين تلقوا لقاحا محددا، 
وتقسيم هذا العدد على جميع السكان الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة في البلد. أما مؤشرات الرعاية السابقة للوالدة وحصول 

الحوامل عند الوالدة على مساعدة العاملين الصحيين المهرة فيقسم العدد على عدد المواليد األحياء.
والمصادر الرئيسية لبيانات التغطية هى االستقصاءات األسرية وأجوبة المستفيدين على استبيانات الخدمة. والفئة الرئيسية 
من االستقصاءات هي االستقصاءات الجماعية الثالثية التى يجريها البرنامج الموسع للتمنيع، واالستقصاءات الجماعية المتعددة 

المؤشرات التي تجريها اليونيسيف، واالستقصاء الديمغرافي والصحي.
يقدر على أساس  البسط. والمقام  بياناتها  الروتينية، وتشكل  الخدمات  لتقديم  المصادر األخرى فهي السجالت اإلدارية  أما 

إسقاطات التعداد.
وما من مصدر للبيانات يعد كامال في حد ذاته، فالسجالت االدارية تميل إلى تقدير التغطية باالفراط من جراء ازدواج عد 
البسط وحساب المقام بال يقين. واالستقصاءات األسرية تعتبر عموما أكثر عوليه ولكنها عرضة ألخطاء األجوبة، بل وفيها هامش 
المأخوذة من مختلف  البيانات  العالمية من المستصوب مضاهاة  التقديرات  العينات. وعند حساب  الريبة بسبب أخطاء أخذ  من 

المصادر حتى تزداد التقديرات دقة.
وال تتوفر أرقام إجمالية إقليمية لحساب بعض مؤشرات التغطية، وذلك بسبب قلة توافر البيانات الالزمة لعدة مؤشرات وألن 

بعض االعتالالت - مثل المالريا – ليست ذات قيمة كبيرة للصحة العمومية في بلدان كثيرة.

الجدول 4
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4- التغطية بالخدمات الصحية
الدولة العضو

MDG 5
 التغطية بخدمات 
الرعاية في مرحلة 

الحم ل أ(%) 

MDG 5
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
 حاذقين ب

(%)

الوالدات 
 القيصرية أ

(%)

الولدان المحميين 
ضد الكزاز الوليدي 

 عند الميالد ج
(%)

 التغطية التمنيعية بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة د
(%)

زيارة 
واحدة 

على األقل

4 زيارات 
على 
األقل

MDG 4
الحصبة

جرعات من اللقاح 
الثالثي

جرعات 
من لقاح 
االلتهاب 
الكبدي

جرعات 
من لقاح 
المستدمية 
النزلية من 
النمط «ب»

2000–2008
1990 

–1999
2000 

–2008
2000 

–20081990200020071990200020071990200020072000200720002007

……83…133273203570253183…14……16أفغانستان

……97418910024.33086878895979497989698ألبانيا

……90…756470838092899295…89417795الجزائر

989684919095…9794………………………أندورا

83…83…347781384188243183…ن2347…80أنغوال

99…97…899599999599…………100100…100أنتيغوا وبربودا
928396…939199878396…………99899799األرجنتين

……93885585…9292…………937193989.0أرمينيا

949094…869194959092………30.8ع9999……أستراليا

60757990818533857285………25.8…100……النمسا

……97…9995…9997…………4.7ن774510089آذربيجان
939095…718593869396869995…9999…98جزر البهاما

48776687989994979797979797…9899……البحرين

……90…3.5708991657688698390ن18ف512114بنغالديش

93…93…879475919393…………100100…100بربادوس

……99957091…9899…………19.5ن100100…99بيالروس
85829293959960948698……………ع99……بلجيكا

96…8885858695969189967596…ن7996…94بليز

67…67…3.6488793797261747967ن78ن846164بنن

……6385869376959692959895…1551…88بوتان

81…81…6614.6236771537981418081ن775847بوليفيا
95…94…8595…8096……………ن99100…99البوسنة والهرسك

……7.75968788790909297978585ص94…9797بوتسوانا

9741.363929378999966989894959098ق978897البرازيل

99…4077659999979399999999…99100……بروني دار السالم

……9989969993959495………999923.6……بلغاريا
99…99…851842540.7555780795994665799بوركينا فاصو

74…74…675178747575867474…34…9279بوروندى

……82…692734441.8115887346579385982كمبوديا

……82…826055632.0195481564974485382الكاميرون

148694…899594889194………9810026.3……كندا
……79…10.7756077798074888681ف78ص987289الرأس األخضر

…………693654823662823754…ق4654…69جمهورية أفريقيا الوسطى

…………391812140.4143960322823202420تشاد

949194…979791959194………10010030.7……شيلى

……9885949785937292………899840.5…90الصين
26.745707882759588749374936193ق96ق948393كولومبيا

……75…785789877065947075…ق5262…75جزر القمر

……80…3.2606790753467793380ن86…8675الكونغو

……6776989397999799…………100100……جزر كوك

90829095888989899288…………9794…92كوستاريكا
……76…854545576.4367676567367547276كوت ديفوار

96…95…9396…9396…………10010016.2……كرواتيا

94949992959398937897………10010028.5…100كوبا

77868793979789933290…………100………قبرص

99…99…9899…9897…………10010018.4……الجمهورية التشيكية
……92…908191987899985692…97…95…جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

……87…854770744.0534581384679354087جمهورية الكونغو الديمقراطية

9575……849989909775………20.3…………الدانمرك

25…25…10.0804677855074854688ق93…927جيبوتي
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الجدول 4

األطفال 
البالغين 59-6 
شهرًا والذين 
تلقوا جرعات 
مكملة من 
الفيتامين 
 «ألف» هـ

(%)

 األطفال دون الخامسة
(%)

MDG 5
حاجات غير 
مشبعة (تنظيم 

 األسرة) ز
(%)

MDG 5
معدل 
انتشار 
استعمال 
موانع 
 الحمل ح
(%)

التغطية باألدوية المضادة 
للفيروسات القهقرية (%)

MDG 6
معدل اكتشاف 

اإلصابة بالسل في 
إطار استراتيجية 

 الدوتس ك
(%)

MDG 6
نسبة نجاح عالج 
السل في إطار 

 استراتيجية الدوتس ل
(%) MDG 6

الذين ينامون 
تحت ناموسيات 

معالجة و

MDG 6
المصابون بحمى 
والذين عولجوا 
بأي من األدوية 
المضادة للمالريا و

الذين تظهر 
عليهم أعراض 

األمراض التنفسية 
الحادة ويقبلون 
في المرافق 

الصحية هـ

المصابون 
باإلسهال وتعطى 

لهم أمالح 
اإلمهاء هـ

النساء الحوامل 
(توقي سراية 
فيروس األيدز 
من األم إلى 

الطفل) ط،ي

MDG 6
المصابون 

بعدوى فيروس 
األيدز في مراحل 

متقدمة ي

2007–20002007–20002007–20002006–200020072007199520002007199520002006

………………10.3………1864…8684

8.0……45.389.11.275.1…………54……93
8791…12798…20…م52.626.624.661.4………
…………………………1532…5075
…1829………6.2925……102…6818
…………………………136……100…
5463…3176…73…س65.3………………
………41.941.913.353.1…12124751838769
…………………………2349…7485
…………………………6241…7371
4.31132.531.311.555.4…145646…9160
…………………………10052……75
…………………………1779…7386

89.2……30.170.111.358.1…762466718392
……………………………173……100
………89.584.9………20……40……70
……………………………58……73

23.8……70.960.6………49…8589…78…
60.7205435.730.127.218.640498486…73……

………………30.7……384145979089
60.0……51.538.222.758.4…22397571627983

9497…7181………م47.5…91.364.8………
………………44.4>9579707357677772

28.3……49.751.3………80…769…7372
…………………………9090…6384
…………………………2481……80

33.3104835.926.528.813.81835121618256073
27458083…19.7142320ر29.4……830…

34.54045.435.825.140.0…67405061919193
37.5135840.624.220.226.02225…3391…7774

………………………456162…3557
……………………………44……79
…1557………27.93421………3757…

34.3…326.517.723.32.811336…1847…54
827379105798285…ن60.7………………
19153180969594…ش90.2………………

34.5……56.755.45.878.2…38…8881…8071
…963………25.7……5449…9093…

65.564847.527.016.244.3517729056…6953
………………………90……100……
……………………>95…120120…7688

55.063635.033.0……122853344268…73
……………………………46……30
………………73.3…>958297109909390
……………………………42……88
………………………526067607069
………………68.6…0…1364…9186

54.6152…44.9…31.4924404761807886
……………………………69……77
6342756278…616م26.317.8…11042.5…
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4- التغطية بالخدمات الصحية
الدولة العضو

MDG 5
 التغطية بخدمات 
الرعاية في مرحلة 

الحم ل أ(%) 

MDG 5
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
 حاذقين ب

(%)

الوالدات 
 القيصرية أ

(%)

الولدان المحميين 
ضد الكزاز الوليدي 

 عند الميالد ج
(%)

 التغطية التمنيعية بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة د
(%)

زيارة 
واحدة 

على األقل

4 زيارات 
على 
األقل

MDG 4
الحصبة

جرعات من اللقاح 
الثالثي

جرعات 
من لقاح 
االلتهاب 
الكبدي

جرعات 
من لقاح 
المستدمية 
النزلية من 
النمط «ب»

2000–2008
1990 

–1999
2000 

–2008
2000 

–20081990200020071990200020071990200020072000200720002007

93…93…889996929996…………10094…100دومينيكا
59…41.96048859688966968796870ن98ن999596الجمهورية الدومينيكية

99…25.88242676084996889993899ن99ن99ت8457إكوادور

……7465467927.67480858698978798989398مصر

96…22.03783879897988099969996ع86795284السلفادور

…………586162885151773333…ق63…8637غينيا االستوائية
……97…8897…8695…3880…2.7ف70412128إريتريا

95…95…9395…9396…………10010019.0……إستونيا

73…73…61.0245485385265495673…2812إثيوبيا

99997.15849484858197898395848683……فيجي

9697……979698909999………10010016.1……فنلندا
71848794979826298687………18.8…99……فرنسا

……38…865.6843967765555783838…9463غابون

85929086858592839091908390…ن57……98غامبيا

……80985594…7397…………9475969813.0جورجيا

75939480909784879494………27.8ث100………ألمانيا
94…94…926944503.7357688618495588494غانا

76888854888888888888……………………اليونان

993399…859298809799…………10099…100غرينادا

82…82…8466354111.4524180688693668482غواتيماال

……83…1.7276695354271174575ق82493138غينيا
…………404992537176614263…ق39…7862غينيا - بيساو

94…94…568291738696838894…ن9383…81غيانا

…………3.0394143315558414553ن26ن855421هايتي

13.060939490988984958695869586ن92815567هندوراس

9999……999999999999………9910028.0……هنغاريا
9897……999195999897………15.6…………أيسلندا

……6…8.5818586565467705862ن47ف743742الهند

……4.16482835872806075756574ف93814373إندونيسيا

……7182838599979199999997…97…94…جمهورية إيران اإلسالمية

……7075697587698378626758…89……84العراق
8592……787987658692………10010025.4……أيرلندا

91979793969697999495………19.1…………إسرائيل

43738783909694965595………37.4ع99…68…إيطاليا

85…85…5154748876868685……ق9597…91جامايكا

…………739698908598…………100100……اليابان
98…9994979918.54944878794959291989398األردن

……97939994…9999…………10.0ن100100…100كازاخستان

81…81…885244424.0606874787580847581كينيا

……7580939790949096…………8590……كيريباتي

9810013.951778366999971989995999899……الكويت
……99944494…9899…………5.1ن9898…97قيرغيزستان

……50…125847324240185350…ن720…35جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

969895977997…9797…………10010021.1……التفيا

74…6179538286748674…………96768998لبنان

……85…3176807485828283…5.1ف90704055ليسوتو
…………5588…5295…3.5335189ن46…7966ليبيريا

56…8992988494989298…………94100……الجماهيرية العربية الليبية

94959996295…9797…………10010019.2……ليتوانيا

80919690989949879199………10024.0………لكسمبرغ
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 4

األطفال 
البالغين 59-6 
شهرًا والذين 
تلقوا جرعات 
مكملة من 
الفيتامين 
 «ألف» هـ

(%)

 األطفال دون الخامسة
(%)

MDG 5
حاجات غير 
مشبعة (تنظيم 

 األسرة) ز
(%)

MDG 5
معدل 
انتشار 
استعمال 
موانع 
 الحمل ح
(%)

التغطية باألدوية المضادة 
للفيروسات القهقرية (%)

MDG 6
معدل اكتشاف 

اإلصابة بالسل في 
إطار استراتيجية 

 الدوتس ك
(%)

MDG 6
نسبة نجاح عالج 
السل في إطار 

 استراتيجية الدوتس ل
(%) MDG 6

الذين ينامون 
تحت ناموسيات 

معالجة و

MDG 6
المصابون بحمى 
والذين عولجوا 
بأي من األدوية 
المضادة للمالريا و

الذين تظهر 
عليهم أعراض 

األمراض التنفسية 
الحادة ويقبلون 
في المرافق 

الصحية هـ

المصابون 
باإلسهال وتعطى 

لهم أمالح 
اإلمهاء هـ

النساء الحوامل 
(توقي سراية 
فيروس األيدز 
من األم إلى 

الطفل) ط،ي

MDG 6
المصابون 

بعدوى فيروس 
األيدز في مراحل 

متقدمة ي

2007–20002007–20002007–20002006–200020072007199520002007199520002006

……………………………61……50
………67.346.310.969.8…38…666…7978
……………5.072.7…42……46……74

11.1……63.435.710.359.2…9505472…8787
……………8.967.3…51…5665…7991
…149…………143186……89……

38.04443.655.727.08.0713…4335…7690
…………………………6476…7068

45.8421018.727.533.814.7729153128618084
………………………515867868566
……………………………0………
………0…………81.8ر3.2……………
………47.735.428.032.72142……66……46

80.1496368.948.2…9.6…1874…6476…58
………73.650.116.447.3……1834113586375
……………………………54…77…

60.2226133.637.034.025.22115163836545076
……………………………0………
………………………………………
………………43.3…37435040618647

68.214442.036.621.29.11127455553786875
58.639464.346.3…7.62420…46…………

………64.151.7…34.6…45…1139…9168
28.7…531.543.837.532.02241…1949…7382
48.7…153.955.716.965.2…47…10687…8986

……………………22…2551…6446
……………………………0………

18.2…1267.326.012.856.3……01268798486
75.10161.348.48.660.3…1512068918791

………………73.8…5425868…8583
9284…5137………م49.8………01…
……………………………0………
…………………………761…7874
…………………………3108074…
………75.039.0…69.0…43…10083674541
………………52.0………2377…7053
8.5……75.024.911.055.8……1067081…9071
………70.574.0………23…9469…7972

33.362749.129.224.539.36938585372758085
…………………………3466…9190
…………………………6590…6978

47.0……62.120.4………14…4260…8282
18.118932.350.539.532.2…>95…4078707792

……………………15…7289617273
……………………26416562…9290

54.6……58.875.230.937.3322663781647…66
43.03…62.258.1……717…32…7980…

…………………………113162……77
……………………18…290…9274
……………………………0………
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4- التغطية بالخدمات الصحية
الدولة العضو

MDG 5
 التغطية بخدمات 
الرعاية في مرحلة 

الحم ل أ(%) 

MDG 5
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
 حاذقين ب

(%)

الوالدات 
 القيصرية أ

(%)

الولدان المحميين 
ضد الكزاز الوليدي 

 عند الميالد ج
(%)

 التغطية التمنيعية بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة د
(%)

زيارة 
واحدة 

على األقل

4 زيارات 
على 
األقل

MDG 4
الحصبة

جرعات من اللقاح 
الثالثي

جرعات 
من لقاح 
االلتهاب 
الكبدي

جرعات 
من لقاح 
المستدمية 
النزلية من 
النمط «ب»

2000–2008
1990 

–1999
2000 

–2008
2000 

–20081990200020071990200020071990200020072000200720002007

……82…1.0455872475681465782ق80404751مدغشقر
87…87…925750543.1818486817383877587مالوى

89…8288897088909095969487…81100…79ماليزيا

……8695949699979497989098…84…10091ملديف

44…68…1.6455089434968424068ص49ص703540مالي

829372…807479639474………34.3ث100………مالطة
52949492399336934583…………9595……جزر مارشال

……74…3.2244460386267334075ن75164061موريتانيا

96…37.06179867684988588978897ع9999……موريشيوس

749436.159818775969653979897989798……المكسيك

81859285857987907579…………9388……واليات ميكرونيزيا الموحدة
99999999999999999999……………………موناكو

78…9292988495959398…………9999…99منغوليا

89…90…92……90……………11.4ق99……97الجبل األسود

90…683140635.46686857993958195954395المغرب

……72…1.9377582597177466872ف48ف855344موزامبيق
……85…628691688481888286…4657ذ7666ميانمار

…………7986…6969…9570688112.7237482ناميبيا

……8997444995899……………97………ناورو

……82…192.7356483577181437282ف44299نيبال

9696……949696979796………10010013.7……هولندا
90857990908890889078………23.5ع94ع93……نيوزيلندا

9078617419.639919482869966838783878387نيكاراغوا

…………461518181.0175772253447223139النيجر

……41…1.7615153543562562454ن35ن584742نيجيريا

99999999999999999999…………100100……نيووي
9395……878892869093………16.6…………النرويج

99…9394959899979899999999…100839198عمان

……83…7.3507181505680546183ن39ف612819باكستان

98839199969496919695…………100100……باالو

88…88…739789869888…………8691……بنما
……4.77824606762586859605759ع4739……بابوا غينيا الجديدة

66…66…9479617726.9664781699280676866باراغواي

803880…15.8196582649799729180ن91875673بيرو

……887056607.35772658580928879871988الفلبين

88…9597989698999998…………100100……بولندا
85879589969758978697………10010034.0……البرتغال

79919282809489948094…………99100……قطر

……9395927497919391………10010037.7……جمهورية كوريا

……91928895…8796…………8.5ن100ع988999جمهورية مولدوفا

……9298979699979899………9921.4ع947699رومانيا
……98…9798…9799…………9910017.2……االتحاد الروسي

96…97…2.9858182837499849097ف96132652رواندا

99999999999999991299…………100100…100سانت كيتس ونيفيس

99…99…828894897099…………10098…99سانت لوسيا

99…99…969699989999…………100100…95سانت فنسنت وغرينادين
……58993639099719669…38…100100……ساموا

749299969294929292………………………سان مارينو

……99…716986928297…………81……97سان تومى وبرينسيبى

88949692959693969696………919611.6……المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 4

األطفال 
البالغين 59-6 
شهرًا والذين 
تلقوا جرعات 
مكملة من 
الفيتامين 
 «ألف» هـ

(%)

 األطفال دون الخامسة
(%)

MDG 5
حاجات غير 
مشبعة (تنظيم 

 األسرة) ز
(%)

MDG 5
معدل 
انتشار 
استعمال 
موانع 
 الحمل ح
(%)

التغطية باألدوية المضادة 
للفيروسات القهقرية (%)

MDG 6
معدل اكتشاف 

اإلصابة بالسل في 
إطار استراتيجية 

 الدوتس ك
(%)

MDG 6
نسبة نجاح عالج 
السل في إطار 

 استراتيجية الدوتس ل
(%) MDG 6

الذين ينامون 
تحت ناموسيات 

معالجة و

MDG 6
المصابون بحمى 
والذين عولجوا 
بأي من األدوية 
المضادة للمالريا و

الذين تظهر 
عليهم أعراض 

األمراض التنفسية 
الحادة ويقبلون 
في المرافق 

الصحية هـ

المصابون 
باإلسهال وتعطى 

لهم أمالح 
اإلمهاء هـ

النساء الحوامل 
(توقي سراية 
فيروس األيدز 
من األم إلى 

الطفل) ط،ي

MDG 6
المصابون 

بعدوى فيروس 
األيدز في مراحل 

متقدمة ي

2007–20002007–20002007–20002006–200020072007199520002007199520002006

76.2…3447.942.723.627.1…452…69557078
3235424441717378م65.4232436.561.127.641.7

……………………35647380697848
1077592979791……39.0خ37.0……………

72.0273238.124.328.58.1…4117172359…76
…………………………4174100100100
…………………………1933…9175
…233……31.68.0…23……39……41
……………3.375.9…22868869…9392
………………70.9…57…6499…7680
………………………122497809390
………………………………………

64.7……62.662.84.669.0……86176…8788
………89.498.1………………0………

25.5……37.828.010.063.0…31918993908987
49.8…1555.454.118.416.54624594749397583

……………19.137.0…15…50116668284
51.5…1471.569.325.143.76488228284…5676

…………………………9090…25100
87.5……34.329.324.648.0…7…5766…8688

………………………7746117276…
…………………………4060…3070

65.3…257.754.114.668.6…30727897808289
69.6563347.226.215.811.2…10…4153…6577
33.713432.829.416.912.6726111223497976

………………………………………
…………………………2833777093
…………………………123125849386

60.2……80.547.2…27.6…31367707488
………………………90…9067…60
……………………56…3298…6779
…………………438…715…6373
……………6.672.8…2214458517783
………66.836.68.171.3…481028893839078

76.0……54.857.617.348.9…3104475…8888
……………………36…466…7275
799287697987……ض67.1………………
………………………332944816669
………………………30…1476…81
………59.734.96.767.8…58……67…8362
……………11.970.0…73…1085…8083
……………………16…549656858

84.1131227.918.637.917.46071343225…6186
…………………………0155……100
…………………………56139…10080
…………………………55……100…
………………………7370…8092…
…………………………113……0…
…4225………29.3……………………
…………………………3639…7369
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4- التغطية بالخدمات الصحية
الدولة العضو

MDG 5
 التغطية بخدمات 
الرعاية في مرحلة 

الحم ل أ(%) 

MDG 5
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
 حاذقين ب

(%)

الوالدات 
 القيصرية أ

(%)

الولدان المحميين 
ضد الكزاز الوليدي 

 عند الميالد ج
(%)

 التغطية التمنيعية بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة د
(%)

زيارة 
واحدة 

على األقل

4 زيارات 
على 
األقل

MDG 4
الحصبة

جرعات من اللقاح 
الثالثي

جرعات 
من لقاح 
االلتهاب 
الكبدي

جرعات 
من لقاح 
المستدمية 
النزلية من 
النمط «ب»

2000–2008
1990 

–1999
2000 

–2008
2000 

–20081990200020071990200020071990200020072000200720002007

94…94…3.3456586514884515294ق87404752السنغال
89…99…838995849594………14.7ق99……98صربيا

……8697999998999799……………………سيشيل

64…64…4464…3767…855794…ف42…8768سيراليون

……8496958598969795…………ع100100……سنغافورة

999999995999…9899…………10010020.0……سلوفاكيا
98………9197…9596…………10010016.3……سلوفينيا

……7175847087787782797779…ع8543……جزر سليمان

…………234868303834193339…ص33ق26634الصومال

687279778372799788978897…9256849120.6جنوب أفريقيا

99949786959677969296………25.0…………أسبانيا
……98…729291809998869998…99……99سري النكا

……78…4.5726172575879626284ص8549…64السودان

84…84…929293657085837184…ن8090…90سورينام

……7.96391868572918977957695ق74…8579سوازيلند

49899…969196999999………16.5…………السويد
8692……908186908893………28.9ث100………سويسرا

99…14.86390928796989197999098ن84427693الجمهورية العربية السورية

……84…8386…8785…………2.1ن8183…77طاجيكستان

……7585898094969297989596أأ17.4ن98748597تايلند

……96…9595…9796…………11.4ن9498…94جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
…………70……63……395559…19…6130تيمور - ليشتي

…………476382735880776488…ق5162…84توغو

99…8695999495999799…………99………تونغا

897488…709091829088…………9998…96ترينيداد وتوباغو

……9268819020.54086869395989397989498تونس
76…8154818321.22050697886968485967196تركيا

……98…9798…9799…………1003.4…9983تركمانستان

……9581959982978197…………99100……توفالو

68…68…944738423.1417085525968455664أوغندا

11…9998496…9998…………1009910.4جأ9975أوكرانيا
80949285949292929292………9910015.2……اإلمارات العربية المتحدة

9292……878886849292………22.0…99……المملكة المتحدة

……83…3.2778488807890787983ن46ن786239جمهورية تنزانيا المتحدة

90919390949690929394………989930.2……الواليات المتحدة األمريكية

97899697909492948894………999923.8…97أوروغواي
……9696598…9999…………4.9ن98100…99أوزبكستان

……4786886694657690767576…8993……فانواتو

51618455637771571271……959525.1…94جمهورية فنزويال البوليفارية

……67…9.9248686889783889692ن91297788فييت نام

87…1754526971748476871587…47142236اليمن
80…80…2.1627889908585917880ف94724747زامبيا

……947169694.85776788775668876627662زمبابوى
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 4

األطفال 
البالغين 59-6 
شهرًا والذين 
تلقوا جرعات 
مكملة من 
الفيتامين 
 «ألف» هـ

(%)

 األطفال دون الخامسة
(%)

MDG 5
حاجات غير 
مشبعة (تنظيم 

 األسرة) ز
(%)

MDG 5
معدل 
انتشار 
استعمال 
موانع 
 الحمل ح
(%)

التغطية باألدوية المضادة 
للفيروسات القهقرية (%)

MDG 6
معدل اكتشاف 

اإلصابة بالسل في 
إطار استراتيجية 

 الدوتس ك
(%)

MDG 6
نسبة نجاح عالج 
السل في إطار 

 استراتيجية الدوتس ل
(%) MDG 6

الذين ينامون 
تحت ناموسيات 

معالجة و

MDG 6
المصابون بحمى 
والذين عولجوا 
بأي من األدوية 
المضادة للمالريا و

الذين تظهر 
عليهم أعراض 

األمراض التنفسية 
الحادة ويقبلون 
في المرافق 

الصحية هـ

المصابون 
باإلسهال وتعطى 

لهم أمالح 
اإلمهاء هـ

النساء الحوامل 
(توقي سراية 
فيروس األيدز 
من األم إلى 

الطفل) ط،ي

MDG 6
المصابون 

بعدوى فيروس 
األيدز في مراحل 

متقدمة ي

2007–20002007–20002007–20002006–200020072007199520002007199520002006

75.3162247.226.731.611.8…56625348445276
………92.594.0…41.2…17……80……84
…………………………83…8982…

2120293337697787م5.3…49.055248.060.0
………………………621696868584
………………………803744648281
…………………………7177908492
…………………………3250658190

24.09813.021.0……………4864868389
6674…6378…5728م60.3…64.863.0……39.4

……………………………0………
……………8.070.0…14626785797787
…2850………7.6<11…3231…7982
…3…………42.1…45………………

80.502671.688.8…46.06742……55……43
……………………………0……63
……………………………0………
7986…8480………م76.867.730.658.3……2.9

84……30……6…م37.9…46.61263.958.4
………84.068.3…71.5…61…4872…6977
………………13.5…………74…8687
…847……3.810.0…………61……79

39.3384822.721.0…25.791913121560…67
………………………671231297593100
……………………بأ38.2………………
………67.874.412.162.6…29…10178…9191
………41.0…6.071.0…………76……91

15.8……50.946.710.161.8………1784…6984
……………………………152……75
…106173.5…40.623.73433…5151…6370
……………………8……55……59
…………………………2718…7479
………0…………دأ82………………

45.5165859.462.221.826.43231615251737885
………………72.8……858487768364
………………77.0…56767995688587

72.0……67.778.8…64.9…24…445…8081
…………………………3152…8890
………………………737868747682

53.15382.794.74.878.5…26308282919292
…………87.050.923.1……15546667583

67.4235869.153.227.434.24746……58……85
47.13526.361.612.860.22917…4527…6960
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4- التغطية بالخدمات الصحية
الدولة العضو

MDG 5
 التغطية بخدمات 
الرعاية في مرحلة 

الحم ل أ(%) 

MDG 5
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
 حاذقين ب

(%)

الوالدات 
 القيصرية أ

(%)

الولدان المحميين 
ضد الكزاز الوليدي 

 عند الميالد ج
(%)

 التغطية التمنيعية بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة د
(%)

زيارة 
واحدة 

على األقل

4 زيارات 
على 
األقل

MDG 4
الحصبة

جرعات من اللقاح 
الثالثي

جرعات 
من لقاح 
االلتهاب 
الكبدي

جرعات 
من لقاح 
المستدمية 
النزلية من 
النمط «ب»

2000–2008
1990 

–1999
2000 

–2008
2000 

–20081990200020071990200020071990200020072000200720002007

نطاقات القيم القطرية
2082317242044211  166760.45245الحد األدنى

99999999999999999999  1009710010041.9939595الحد األقصى

80879286909490929094  9162939513.7577083الحد الوسط

أقاليم المنظمة
575674575474569434  734548463.3486131األفريقي

80929374919369887491  9483879231.3527342األمريكتان

……5961737065691030  744240487.5768559جنوب شرق آسيا

83919480939642783857  959619.0215110……األوروبي

6773847175874085520  6145425911.9566939شرق المتوسط

938692948592598513  859234.1427528…89غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
21…663839413.5496578586175596077272الدخل المنخفض

757181817378365527  8251627018.9728183الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

80939473929670945477  9376909529.9467483الشريحة العليا من الدخل المتوسط

84919388939559677581  989926.8838684……الدخل المرتفع

72728275738132651426  7748616515.9617481المستوى العالمي
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الجدول 4

األطفال 
البالغين 59-6 
شهرًا والذين 
تلقوا جرعات 
مكملة من 
الفيتامين 
 «ألف» هـ

(%)

 األطفال دون الخامسة
(%)

MDG 5
حاجات غير 
مشبعة (تنظيم 

 األسرة) ز
(%)

MDG 5
معدل 
انتشار 
استعمال 
موانع 
 الحمل ح
(%)

التغطية باألدوية المضادة 
للفيروسات القهقرية (%)

MDG 6
معدل اكتشاف 

اإلصابة بالسل في 
إطار استراتيجية 

 الدوتس ك
(%)

MDG 6
نسبة نجاح عالج 
السل في إطار 

 استراتيجية الدوتس ل
(%) MDG 6

الذين ينامون 
تحت ناموسيات 

معالجة و

MDG 6
المصابون بحمى 
والذين عولجوا 
بأي من األدوية 
المضادة للمالريا و

الذين تظهر 
عليهم أعراض 

األمراض التنفسية 
الحادة ويقبلون 
في المرافق 

الصحية هـ

المصابون 
باإلسهال وتعطى 

لهم أمالح 
اإلمهاء هـ

النساء الحوامل 
(توقي سراية 
فيروس األيدز 
من األم إلى 

الطفل) ط،ي

MDG 6
المصابون 

بعدوى فيروس 
األيدز في مراحل 

متقدمة ي

2007–20002007–20002007–20002006–200020072007199520002007199520002006

2.9004.317.71.22.8<1  000025018
89.2566392.598.150.990.2>95>95107136173100100100
48.993153.347.217.944.4  21  26484864747980

47.9143636.935.724.424.4  34  30233647627275
………………70.0  36  62264373788175

34.7…1062.334.712.457.2  24  2511869748387
…………………  71  1731251697770

38.9……63.247.3…43.0  1  5122560878386
………………85.5  13  28153777919292

55.6133241.744.920.435.2  24  27173150687984
29.2…1364.633.912.471.0  30  3692572908787

…………………  52  3763572717072
………………69.7……202336757566

40.7……54.039.4…63.3  33  31112863798285
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عوامل االختطار
ترتبط بعض عوامل االختطار بازدياد الوفيات والمراضة. وفيما يلى أكثر المخاطر شيوعا: ممارسات اإلرضاع السيئة، وقلة 
وزن الولدان، وفرط الوزن أو السمنة، وسوء تغذية الطفل واألم، وممارسة الجنس بطرق غير مأمونة، وتعاطي التبغ، وتعاطي 
الكحول على نحو ضار، وشرب المياه غير المأمونة، ونقص اإلصحاح. وهذه المخاطر يمكن توقيها، ومع ذلك فهى تسهم مجتمعة 

في اكثر من 40٪ من 58 مليون وفاة تحدث في العالم سنويا، وفي ثلث سنوات العمر الصحية الضائعة.
وبلغ  عمرهم،  من  السادس  الشهر  يبلغوا  لم  الذين  األطفال  إرضاع  معدالت  الماضية  السنوات  في  ازدادت  وقد 
على  وتدل  وبقياه،  الوليد  صحة  بمدى  تنبئ  فهي  الوليد  وزن  قلة  أما   .٪40 حوالى  النامية  البلدان  في  المعدل  هذا 
سجلت  التي  والبلدان  الحمل.  طوال  الصحية  الرعاية  كفاية  وعدم  إجهادها  وفرط  صحتها  واعتالل  األم  تغذية  سوء 
وتوجد  الوزن.  قليلي  الولدان  من   ٪22 يولد  حيث  آسيا،  شرق  وجنوب  أفريقيا  في  كلها  تقع  الولدان  وزن  لقلة  معدل  أعلى 
األمهات. قول  على  الحالة  هذه  في  تعتمد  التقديرات  فإن  ولذلك  الوالدة،  عند  ال يوزنون  الرضع  من  كبيرة   نسبة 

مستويات  عن  المتوفر  هو  البيانات  من  وقليل  التغذية.  لحالة  انتشارا  األوسع  المؤشر  هو  الطفل  ونمو 
األوروبي. اإلقليم  بلدان  بعض  في  بالسمنة  مصابون  األطفال  من   ٪20 أن  المعروف  ولكن  األطفال،   سمنة 

الشباب. من   ٪25 يدخن  بلدًا   36 وفي  التبغ.  إلى  تعزى  التي  األمراض  عبء  على  مهم  دليل  التبغ  تدخين  انتشار   ومعدل 

فيها  بلدًا   20 بين  ومن  الحادة.  واإلصابات  والسرطان  المزمن  اإلدمان  فيسبب  ضار  نحو  على  الكحول  تعاطي  أما 
في  الثقة  من  تحد  التي  العوامل  بين  ومن  أوروبا.  في  منها   ٪18 يوجد  للفرد،  الكحول  الستهالك  متوسط  أكبر 
الكحول،  منتجات  من  المكدس  والمخزون  للكحول،  السياح  واستهالك  المقيس،  غير  الرسمي  اإلنتاج  المؤشر:  هذا 
الكحولية. المشروبات  تخفيف  نسب  وتغايرات  الحرة،  األسواق  في  والمبيع  والمهرب  والمتسرب  الفاسد   والكحول 

وداء  اإلسهال،  أمراض  سراية  تزيد  عوامل  فهي  البدنية  والنظافة  اإلصحاح  ونقص  المأمونة  غير  المياه  إمدادات  وأما 
النظيفة  المياه  على  يحصلون  أصبحوا  الناس  من  مزيد  كان  وإن  والكوليرا.  الكبدي،  وااللتهاب  والتراخوما،  البلهارسيات، 
العالم عما كان عليه في عام 2000، فإن سرعة نمو السكان قد عرقلت  ويعيشون في وسط يتحسن فيه اإلصحاح في أنحاء 
اإلقليم  في  يعيش  ونصفهم  الجيدة،  المياه  إمدادات  على  يحصلون  ال  تقريبًا  فرد  مليار  ومازال  بلدان.  عدة  في  التحسينات  هذه 
اإلصحاح. مستويات  تحسين  إلى  يفتقرون  زالوا  ما  شخص  مليار   2 من  وأكثر  الهادئ.  المحيط  غرب  وإقليم   األفريقي 

وتؤخذ عادة بيانات عوامل االختطار والسلوكيات غير الصحية من االستقصاءات السكانية. وحيثما ال تتوفر هذه البيانات ال بأس 
من استعمال التقنيات اإلحصائية الشتقاق التقديرات.

الجدول 5
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5- عوامل االختطار
MDG 7 الدولة العضو

 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب أ
(%)

 MDG 7
 التوصل إلى وسائل إصحاح محسنة أ

(%)

المجموعالريفالحضرالمجموعالريفالحضر

199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006

3030…2725…4345…2122…1717…3737…أفغانستان
8997…8397…9797979798…9497…10010097ألبانيا

999387888481948985999998778287889294الجزائر
100100100100100100100100100100100100100100100100100100أندورا
37496240393939445155677991316264050أنغوال

…95……94…989898…91……89…959595أنتيغوا وبربودا
979898727880949696869192457483818991األرجنتين

8991…7981…9398949596…8396…999999أرمينيا
100100100100100100100100100100100100100100100100100100أستراليا
100100100100100100100100100100100100100100100100100100النمسا

8080…7070…9090…829395515859687678آذربيجان
100100100100100100100100100…97……86…989898جزر البهاما

………………100100100………………100100100البحرين
888685767778787980565148182632263236بنغالديش
10010010010010010010010010099999910010010010010099بربادوس

9293…9697…9191…10010010010010099100100100بيالروس
………………………………………100100100بلجيكا

…47……25……71……91……82…100100100بليز
7376785757576364653251592811122430بنن

5252…5050…7171…8181…7979…9898…بوتان

919496496269728286475254151922333943بوليفيا
9695…9392…9999100969698979799999999البوسنة والهرسك

100100100889090939596606060222830384547بوتسوانا
939697545758838991828384373737717477البرازيل

………………………………………………بروني دار السالم

100100100979797999999100100100969696999999بلغاريا
6283972951663456722333412465913بوركينا فاصو

978984686970707171414344444241444241بوروندى
1628…919…5162…3865…3361…6080…كمبوديا

768488314147496370475458343942394751الكاميرون

100100100999999100100100100100100999999100100100كندا
…41……19……61……80……73……86…الرأس األخضر

78859047495158636621324051625112231جمهورية أفريقيا الوسطى
3448192123134579…4671163040…تشاد
999898496572919395919597486774849194شيلى

979798557181678088616974435359485965الصين
989899687377899193818385395158687478كولومبيا

989391918581938885344249122226182935جزر القمر
2020…2121…1919…7071…3535…9595…الكونغو

999998878788949595100100100919910096100100جزر كوك

9798969696929595949696…9999889596…كوستاريكا
71879865666667758139383881012202224كوت ديفوار

100100100989898999999999999989898999999كرواتيا
9191999999959595989898…7878…959595كوبا

100100100100100100100100100100100100100100100100100100قبرص

1001001001001001001001001001001001009898981009999الجمهورية التشيكية
…59……60……58…100100…100100…100100100جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

90858225282943454653454211725152531جمهورية الكونغو الديمقراطية
100100100100100100100100100100100100100100100100100100الدانمرك
6567…1111…7676…798898686154768392جيبوتي
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الجدول 5

الولدان 
المنخفضو 
الوزن عند 

 الميالد ب
(%)

الرضع 
الذين 

يرضعون 
أمهاتهم 
حصرًا 
خالل 
الشهور 

الستة األولى 
 من العمر ج

(%)

 األطفال دون الخامسة د
(%)

الكبار البالغون 
من العمر 15 
سنة أو أكثر 
والمصابون 

 بالسمنة هـ
(%)

استهالك 
الكحول 

بين الكبار 
البالغين من   

العمر 15 
سنة أو أكثر 
و (اللترات 

لكل فرد كل 
عام)

 معدل انتشار تعاطي التبغ حاليًا
(%)

MDG6
معدل انتشار 

استخدام 
الكبار لألغمدة 

الواقية 
 (49-15)
والمعرضين 

لمخاطر 
 جنسية عالية ط

(%)

MDG6
نسبة السكان 
البالغين من 

العمر 24-15 
سنة الذين 
يعرفون كل 
شيء عن 

األيدز والعدوى 
 بفيروسه ي

(%)
 الكبار ز

15 سنة)  ≤)
 المراهقون ح

(15-13 سنة)
قصار القامة 

مقارنة مع العمر

MDG1
الناقصو الوزن 
مقارنة مع العمر

الزائدو الوزن 
إناثذكورإناثذكورمقارنة مع العمر

كال 
إناثذكورالجنسين

كال 
إناثذكورإناثذكورالجنسين

2000 
–2006

2000 
–2008

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–20072007–2000200320052008–20002007–20002007–2000

…………ك 9.8ك3.2ك13.1………0.01……4.6…32.9…59.3………
  72.3…27.0…6.6…25.2……2.0140.54.022.417.39.413.0………6
13………ك13.8ك5.7ك0.1529.90.315.225.5……66.922.521.611.310.213.215.4  
……………………………36.529.232.9…………………

  1211.161.750.837.027.51.65.3……3.86…………………………
  5………………………5.73…………………………
…………8.4034.625.430.026.129.728.0م،ل19.4…9.9…2.3…8.2……7  
1523…1.4855.13.729.613.02.77.358م15.5…832.515.118.22.74.210.811.7  
…………………ع24.8ع21.8ع9.0227.7س،ن،ل25.5س،ن،ل20.6…………………7  
  710.0……………………11.0846.440.143.3…………………

156>26…………0.9…4.54م17.9م6.24.9…14.0…24.1…1211.8  
……………………………………12.910.211.9…………
…………………………6.9826.12.914.628.011.719.9…………

16………0.0047.03.825.69.15.16.9م0.7…2237.462.447.052.039.80.50.7  
…………34.523.228.6ع10.8ع3.0ع18.4…………………………13  

  49.0…4.5…1.3…9.7……5.5363.721.142.631.622.226.9………34
…………………10.6330.124.127.1ف،س13.4ف،س11.9……………………
…10.2…22.2…4.9…13.7……6.25………21.815.318.3…………

3516…17ك11.0ك 5.8ك14.6………1.29م5.8…11.4…20.2…44.7…1643.1  
……47.7…14.1…3.9………0.23………28.612.420.2…………
1815……ك20.8ك16.6ك3.2334.129.231.724.7م15.1…753.633.132.55.95.910.79.2  
48………9.0549.335.142.316.310.513.3ص،ل25.2ص،ل25.616.5…1.6…11.8…517.6  

  10……29.1…10.7…10.4……4.29………27.020.523.6…………
…………ك17.2ك15.7ك17.2………5.76ف،ل13.1ف،ل839.813.57.14.52.26.67.38.9  
…………………………0.12…………………………

…………5.8647.527.837.726.431.829.3ف،س23.1ف،س13.611.3…1.6…8.8……10  
43442315ك13.6ك 6.7ك5.0122.011.216.619.9س،م2.4…1618.845.543.133.735.21.95.4  
  1144.7…63.1…38.9…1.4……9.10………20.716.819.3………30
4550…1.4840.56.523.64.32.33.241م1.2…1160.058.643.742.628.46.51.7  
38353427ك10.9ك8.2ك3.7712.62.27.414.0م8.2…1121.236.735.417.815.18.28.7  

…………………ع21.6ع18.9ع7.8024.3ف،ل23.2ف،ل22.9………………617.0  
…59.6……………………4.78………14.711.713.469573636

2717……ك32.4ك34.5ك29.5………1.53……1323.140.244.623.321.84.210.8  
207197………0.3116.02.69.4م1.5…222.145.044.834.333.92.74.4  
…………ك35.1ك39.8ك29.8ع37.9ع33.6ع6.6042.1ف،ل25.0ف،ل9.819.0…0.6…2.1…658.1  
…………ك5.5ك4.1ك5.2059.53.731.87.1ف،ل3.4ف،ل9.22.4…6.8…21.8……2  
……31…ك27.6ك27.8ك27.0………5.68ص،ل16.6ص،ل946.819.716.26.35.14.54.28.8  

  2521.341.446.922.325.05.921.5……0.3127.713.520.721.814.818.1………18
2.6012.11.06.626.121.923.830233526م7.5…………………1319.1  

…………3.7336.120.028.139.949.645.1ص،ل65.7ص،ل57.4…………………3  
  7………………………5.6526.17.316.813.115.914.6…………

38412818ك16.5ك10.3ك1.7715.42.49.021.7……174.331.540.118.216.74.69.0  
…………ك24.9ك25.6ك12.2538.929.134.023.3ف،ل22.7ف،ل21.6…………………6  
30………2.2643.428.335.910.99.510.3ف،ل11.8ف،ل8.0………………526.4  
…………13.28.410.9………11.52ف11.8ف12.9……………………
…………12.9936.625.431.035.834.135.0ف،س،ل16.3ف،س،ل4.413.7…2.1…2.6……7  
  765.1…44.7…17.8…0.9……3.2658.6………………………

1682115ك33.6ك29.3ك1.8613.52.68.136.5م2.4…6.8…28.2…45.8…1236.1  
…………………11.7136.130.633.4ف،س،ل11.0ف،س،ل11.8…………………5  

  101.3……………………1.79………17.910.714.9………18
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5- عوامل االختطار
MDG 7 الدولة العضو

 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب أ
(%)

 MDG 7
 التوصل إلى وسائل إصحاح محسنة أ

(%)

المجموعالريفالحضرالمجموعالريفالحضر

199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006

…83……75……86……97……90…100100100دومينيكا
989797668491849295777981576774687479الجمهورية الدومينيكية

829298618191738895889091506572718084إكوادور
979999929598949798687985374752506166مصر

909294486068697984888990597280738286السلفادور

454545424242434343606060464646515151غينيا االستوائية
627074395057435460201614023345إريتريا
100100100999999100100100969696949494959595إستونيا
748796419311329421924272484711إثيوبيا
434343515151484747878787555555687071فيجي

100100100100100100100100100100100100100100100100100100فنلندا
………………………100100…100100…100100100فرنسا
3636…3030…3737…8587…4747…959595غابون
4952…4955…4950…8686…7781…9591…غامبيا

9195100587897768799969594919192949393جورجيا

100100100100100100100100100100100100100100100100100100ألمانيا
8688903959715672801114153566910غانا

9910010091979996991001009999939697979898اليونان
969696979797979797…94……93…979797غرينادا

899699728694799196878990587279708084غواتيماال

728491355059456170192833101112131619غينيا
3033…2226…4848…5857…4947…7982…غينيا - بيساو

8281…8080…8685…8993…8691…9798…غيانا
626770485051525658493829201612292419هايتي

919495606974728084687478294555455866هندوراس

9810010091981009699100100100100100100100100100100هنغاريا
100100100100100100100100100100100100100100100100100100أيسلندا
90949665778671828944495241318142328الهند

929089636871727780736967423937515252إندونيسيا
…8383…7878…8686…9294…9999998484جمهورية إيران اإلسالمية

7276…6369…999488465156838077757780العراق
………………………………………100100100أيرلندا

………………100100100100100100100100100100100100إسرائيل
………………………………………100100100إيطاليا
989897868788929393828282838484838383جامايكا

100100100100100100100100100100100100100100100100100100اليابان
9085…7871…9388…999999919191979798األردن

999999919191969696979797969798979797كازاخستان
908785304249415157181919444648394142كينيا

767777335053486265264346202020223033كيريباتي

………………………………………………الكويت
9393…9393…9394…8289…7383…979899قيرغيزستان

2248…1438…5787…4660…3953…7686…جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
7878…7171…8282…100100100969696999999التفيا
…98……87…100100100100100100100100100100100100لبنان

3436…4343303234…7778…7474…9393…ليسوتو
85757234495257636459514924107403232ليبيريا

979797969696979797…7171…6868…7272الجماهيرية العربية الليبية
………………………………………………ليتوانيا

100100100100100100100100100100100100100100100100100100لكسمبرغ
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 5

الولدان 
المنخفضو 
الوزن عند 

 الميالد ب
(%)

الرضع 
الذين 

يرضعون 
أمهاتهم 
حصرًا 
خالل 
الشهور 

الستة األولى 
 من العمر ج

(%)

 األطفال دون الخامسة د
(%)

الكبار البالغون 
من العمر 15 
سنة أو أكثر 
والمصابون 

 بالسمنة هـ
(%)

استهالك 
الكحول 

بين الكبار 
البالغين من   

العمر 15 
سنة أو أكثر 
و (اللترات 

لكل فرد كل 
عام)

 معدل انتشار تعاطي التبغ حاليًا
(%)

MDG6
معدل انتشار 

استخدام 
الكبار لألغمدة 

الواقية 
 (49-15)
والمعرضين 

لمخاطر 
 جنسية عالية ط

(%)

MDG6
نسبة السكان 
البالغين من 

العمر 24-15 
سنة الذين 
يعرفون كل 
شيء عن 

األيدز والعدوى 
 بفيروسه ي

(%)
 الكبار ز

15 سنة)  ≤)
 المراهقون ح

(15-13 سنة)
قصار القامة 

مقارنة مع العمر

MDG1
الناقصو الوزن 
مقارنة مع العمر

الزائدو الوزن 
إناثذكورإناثذكورمقارنة مع العمر

كال 
إناثذكورالجنسين

كال 
إناثذكورإناثذكورالجنسين

2000 
–2006

2000 
–2008

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–20072007–2000200320052008–20002007–20002007–2000

  10………………………7.50………19.313.517.2…………
  117.813.911.74.74.26.98.6……6.6617.513.315.418.411.914.945353441
…………ك28.6ك26.1ك2.3623.95.814.931.2……5.1…6.2…29.0…39.6…

…………0.2128.71.315.116.07.612.6م46.6…1446.834.923.810.85.414.714.1  
  731.429.524.67.26.13.95.8……3.72………24.415.419.0…………

  13……35.0…10.6…8.3……3.38………25.117.322.1………4
37………0.5916.91.29.17.84.66.6ن3.4ن1452.044.443.738.334.51.21.62.3  
…………9.0049.927.538.833.827.830.8ص،س،ل16.5ص،س،ل14.9…………………4  

3320…9ك 7.9ك 4.9ك 0.867.60.94.39.9م0.7…5.1…34.6…50.7…2049.0  
…………1.7223.65.114.411.610.211.5ف26.4ف9.8………………39.8…
…………………9.3131.824.428.1ص،س14.0ص،س16.0………………410.0  
…………………11.4336.626.731.7ف،ل17.6ف،ل16.1……………………

……4026………………8.01م8.2…5.6…8.8…26.3…145.2  
39………ك36.1ك36.6ك2.5929.32.916.234.0……2.7…15.8…27.6…2040.8  

  710.9……………………1.4757.16.331.936.413.624.6…………
…………………11.9937.425.831.6ف،ل21.1ف،ل20.5………………22.4…
1.5710.20.85.511.610.911.738353325م8.1…954.431.328.120.313.92.72.6  
…………9.0163.639.851.817.114.416.2ف،س،ل18.2ف،س،ل26.0……………………
  9………………………6.67………17.615.716.7…………

  1250.653.154.320.317.76.95.6……1.4624.54.114.419.713.316.6…………
24202317………………0.20م3.0…1227.034.339.321.222.54.35.1  
  2416.1…47.7…17.4…17.0……2.19………………………18
17.612.214.953564753………3.84ف،ل26.9ف،ل5.514.3…11.9…13.8…1321.4  
34214034ك23.2ك23.9ك21.7………8.30م6.3…2540.637.229.724.018.94.33.9  
30…27…ك20.4ك18.2ك22.8…3.4…2.92م18.8…1029.743.329.919.28.62.45.8  
…………13.6045.733.939.827.926.727.8ف،س،ل18.2ف،س،ل17.1…………………9  
…………………6.9926.126.626.3ف،س12.3ف،س12.4…………………4  
0.2933.13.818.616.89.413.723123620م2.8م46.451.047.944.443.53.61.91.3…
…………0.0965.94.535.424.14.013.5ف3.6ف5.11.1…28.622.819.7…939.5  
…………0.0029.65.517.632.919.526.6ص19.2ص9.1………………44.1…

3………ك17.2ك15.2ك0.2125.82.514.217.7ف،ل38.2ف،ل15.026.2…7.1…27.5…1525.1  
…………………13.6926.526.026.3ف،س،ل12.0ف،س،ل14.0……………………
…………………2.4731.117.924.6ص،ل25.4ص،ل19.8…………………8  
…………………8.0232.819.226.1ف،س،ل8.9ف،س،ل7.4……………………

  1215.26.34.52.33.15.97.5……1.7420.89.215.024.015.319.5………60
…………………7.5944.314.329.4ف3.3ف2.9…………………8  

…………0.3162.79.836.533.726.130.3م20.1ف،ل1221.811.112.03.83.64.44.721.1  
  616.813.917.53.84.95.314.8……2.9643.29.726.615.28.111.4………22

1.5127.12.214.714.914.515.133124734م6.3…1012.737.035.817.616.57.65.8  
…………………………0.45…………………………
…………………………0.03………28.014.320.9…………
  531.532.618.18.22.79.210.7……3.6346.92.224.710.34.47.2………20

…………6.9165.015.640.513.24.99.1ف1.6ف2.70.7…36.4…48.2…1426.4  
…………9.6154.424.139.441.833.937.6ص،س18.1ص،س12.3…………………5  
  6………………………3.2429.17.018.165.854.159.7…………

26.421.724.841191927………1.82م16.1…6.8…16.6…45.2…1336.4  
…………ك13.6ك11.8ك14.2………3.82م5.7…29.145.339.422.820.44.64.2…
……20.7…4.3……………0.01………15.56.111.1…………
…………9.8945.120.833.036.828.132.1ص،س،ل19.2ص،س،ل20.6…………………4  
  8………………………15.5639.130.334.7…………………
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5- عوامل االختطار
MDG 7 الدولة العضو

 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب أ
(%)

 MDG 7
 التوصل إلى وسائل إصحاح محسنة أ

(%)

المجموعالريفالحضرالمجموعالريفالحضر

199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006

807876273336394547151718691081112مدغشقر
929496345872416376505151465662465560مالوى
9494…9393…100100100969696989899959595ماليزيا
5859…4242…1009998958276968783100100100ملديف
507486284248335160535759303639354245مالي

………………100100100100100100100100100100100100مالطة
…7581…5157…8893…9688…9796…9583جزر مارشال

305270414854375060333944111110202224موريتانيا
100100100100100100100100100959595949494949494موريشيوس

94979872818588939574889184248567681المكسيك

939495869294889294545961201614292625واليات ميكرونيزيا الموحدة
………………100100100………………100100100موناكو
4850…2631…6564…979390213548646872منغوليا

91……86……96……98……96……100……الجبل األسود
9498100585858758083808385254354526572المغرب

2731…1619…5153…4142…2526…7771…موزامبيق
868380476680577180477485155381235982ميانمار
98999942729057819373686681518263235ناميبيا
………………………………………………ناورو
9795947081887283893642456172492027نيبال

100100100100100100100100100100100100100100100100100100هولندا
……………88……………97……10010010082نيوزيلندا

919090465963707779595757233234424648نيكاراغوا
597991383432414142162327123357النيجر
807165343230504947333435222425262830نيجيريا

100100100100100100100100100100100100100100100100100100نيووي
………………………100100100100100100100100100النرويج
…8587…9797976161…8182…7373…8585عمان

969595818587868890768590143040334858باكستان
737879989594909089769296545252616567باالو

6974…5363…7778…9292…8081…1009896بنما
888888323232393940676767414141444445بابوا غينيا الجديدة

788994284452526977888889344042606770باراغواي
889192465663758184738085152836556572بيرو

929496758488839093717881466472587278الفلبين

………………………………………100100100بولندا
9899999498100969999979999889598929799البرتغال

100100100100100100100100100100100100100100100100100100قطر
…………………………92……71…979797جمهورية كوريا

7879…7273…8685…9290…8885…989796جمهورية مولدوفا

939799557076768588888888525454727372رومانيا
9799100868888949697939393707070878787االتحاد الروسي

948682636261656565313334292420292523رواندا
999999999999999999969696969696969696سانت كيتس ونيفيس

…89……89……89…989898989898989898سانت لوسيا

………969696…………………93…………سانت فنسنت وغرينادين
9992908988879189881001001009810010098100100ساموا

………………………………………………سان مارينو
2224…1518…2829…8286…7383…8988…سان تومى وبرينسيبى

………………100100100……89……97979763المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 5

الولدان 
المنخفضو 
الوزن عند 

 الميالد ب
(%)

الرضع 
الذين 

يرضعون 
أمهاتهم 
حصرًا 
خالل 
الشهور 

الستة األولى 
 من العمر ج

(%)

 األطفال دون الخامسة د
(%)

الكبار البالغون 
من العمر 15 
سنة أو أكثر 
والمصابون 

 بالسمنة هـ
(%)

استهالك 
الكحول 

بين الكبار 
البالغين من   

العمر 15 
سنة أو أكثر 
و (اللترات 

لكل فرد كل 
عام)

 معدل انتشار تعاطي التبغ حاليًا
(%)

MDG6
معدل انتشار 

استخدام 
الكبار لألغمدة 

الواقية 
 (49-15)
والمعرضين 

لمخاطر 
 جنسية عالية ط

(%)

MDG6
نسبة السكان 
البالغين من 

العمر 24-15 
سنة الذين 
يعرفون كل 
شيء عن 

األيدز والعدوى 
 بفيروسه ي

(%)
 الكبار ز

15 سنة)  ≤)
 المراهقون ح

(15-13 سنة)
قصار القامة 

مقارنة مع العمر

MDG1
الناقصو الوزن 
مقارنة مع العمر

الزائدو الوزن 
إناثذكورإناثذكورمقارنة مع العمر

كال 
إناثذكورالجنسين

كال 
إناثذكورإناثذكورالجنسين

2000 
–2006

2000 
–2008

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–20072007–2000200320052008–20002007–20002007–2000

33.214.322.8921619………1.59م1.0…1767.255.552.835.536.82.96.2  
1.4123.76.215.019.117.918.420163624م2.4…1356.755.852.524.418.49.910.2  

…………1.0654.42.828.840.011.525.8ن18.8ن10.1…………………9  
  2210.446.731.941.525.76.93.9………44.511.628.28.53.45.9…………
1282218ك16.6ك8.8ك0.5019.52.811.223.1م5.2…2334.336.238.538.227.92.14.7  

…………………6.0232.824.528.7ف،س،ل21.3ف،س،ل25.0…………………6  
……………………………………………20113927
…………0.0122.33.713.131.529.530.7م16.7…3.8…30.4…39.5…11.4…

  14………………………3.0335.71.118.520.37.713.7…………
…………ك28.6ك28.5ك4.5736.912.424.727.8ف،ل34.5ف،ل21.715.56.03.47.67.624.2…8  

  18………………………1.23………51.939.846.2…………
………………………………………………………
35………2.8345.86.526.325.716.020.7ص12.5ص657.030.127.510.85.37.014.27.2  
  419.3…7.9…2.2…15.6………………6.65.96.3………30

12………0.4529.50.315.012.58.211.0م11.0ف،ل1531.029.923.18.19.910.713.38.2  
19143320ك10.0ك7.4ك0.5222.03.412.812.7م3.9…1530.045.347.028.121.26.06.3  
  1511.0…40.6…29.6…2.4……0.3346.513.630.222.58.215.3…………
5.9738.610.924.928.622.925.874666265م11.7…1423.935.729.621.517.54.54.6  
…………………0.8746.152.449.2ص60.5ص55.7……………………

4428…0.1934.826.430.613.05.39.430م0.9…2153.061.149.338.238.80.40.6  
…………………9.6838.330.334.3ف11.9ف10.2……………………
…………9.6829.727.528.614.726.420.1ف23.2ف21.9…………………6  

22…19…ك25.1ك20.5ك30.4………2.48م18.7…1230.628.325.210.07.84.07.1  
15.28.011.7781613………0.05م3.2…1313.547.054.845.039.91.23.5  
22132118ك15.4ك11.1ك10.5713.01.27.119.2م5.8…1411.750.543.035.127.23.26.2  

  0………………………9.47…………………………
…………………5.5033.630.432.0ف،س5.9ف،س6.4…………………5  
…………0.2624.71.313.117.811.315.2ف،ل23.8ف،ل16.7…1.6…11.3…12.9…8  
…………ك10.1ك 7.5ك0.0135.46.621.112.4……37.154.541.539.031.35.44.8…
……………………………38.19.724.0…………………

  10…21.5…6.3…6.2………5.98………10.56.58.4…………
…………………………1.62………55.440.347.7…………
  921.918.3…2.8…6.3………3.7333.014.824.020.812.916.7…………

19…31…ك19.6ك19.9ك18.2………3.83م12.5ف،ل1163.931.631.35.75.29.911.811.5  
  2033.5…33.8…20.7…2.4……3.5142.09.826.028.217.322.622…1812

…………8.0943.927.235.621.417.319.5ف،ل19.9ف،ل15.7…………………6  
…………………11.5440.631.035.8ص،ل13.4ص،ل15…………………8  
…………………………4.40………25.213.117.9…………
  4………………………7.8753.35.729.710.98.810.2…………
……13.1845.85.826.020.87.113.44522م18.2…9.1…3.2…11.3…645.5  
…………9.7440.624.532.622.214.818.3ف9.5ف815.815.312.83.43.510.18.37.7  
…………10.3270.126.548.530.124.427.3م،ل20.1م،ل11.8…………………6  
13.39.511.58145451………6.93م1.3…688.456.851.724.318.04.06.7  
  9………………………6.73………18.213.616.6…………

  12………………………11.4828.912.120.622.414.517.9…………
  5………………………7.00………22.016.619.1…………
…………1.7358.323.441.025.820.423.5ص،ل66.3ص،ل44.9……………………
………………………………………………………
  860.4…35.2…10.1…9.2……6.9523.210.616.9………………44
…………20.210.715.9ع14.7ع3.6ع0.0025.6ف،ل44.0ف،ل26.4……………………
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5- عوامل االختطار
MDG 7 الدولة العضو

 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب أ
(%)

 MDG 7
 التوصل إلى وسائل إصحاح محسنة أ

(%)

المجموعالريفالحضرالمجموعالريفالحضر

199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006

919293515965677277525354999262728السنغال
92……88……96……99……98……99……صربيا
………100100100…………87……75…100100100سيشيل

1211…65…2120…5753…4632…7583…سيراليون
………………100100100………………100100100سنغافورة

100100100100100100100100100100100100999999100100100سلوفاكيا
………………………………………………سلوفينيا

949494656565697070989898181818293132جزر سليمان
2123…107…4451…2329…1710…3663…الصومال

9899100627582818993646566454749555759جنوب أفريقيا

100100100100100100100100100100100100100100100100100100أسبانيا
919698627379677782858889688086718186سري النكا

857978576364646970535150262424333435السودان
8382…6560…9192909089…7379…999897سورينام
5050…4646…6464…5960…5151…8787…سوازيلند

100100100100100100100100100100100100100100100100100100السويد
100100100100100100100100100100100100100100100100100100سويسرا

969595707783838689949596697988818792الجمهورية العربية السورية
8692…8491…9195…5967…4758…9293…طاجيكستان

989899949697959798929495729296789396تايلند

8889…8181…9292…100100…9999…100100…جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
4041…3232…6464…6162…5656…7777…تيمور - ليشتي

798386363940495559252424853131212توغو
100100100100100100100100100989898969696969696تونغا

929597889193889194939292939292939292ترينيداد وتوباغو

959899627684829094959596445764748185تونس
929698748795859397969696697172858788تركيا

………………………………………………تركمانستان
929494899192909393839093748184788689توفالو
788590395260435664272829293234293233أوغندا

9797989897939183969693…9297…10010097أوكرانيا
100100100100100100100100100989898959595979797اإلمارات العربية المتحدة

………………………100100100100100100100100100المملكة المتحدة
908481394446495355293131363534353433جمهورية تنزانيا المتحدة

100100100949494999999100100100999999100100100الواليات المتحدة األمريكية

100100100100100100100100100100100100999999100100100أوروغواي
979898858382908988979797919395939496أوزبكستان

…50……42……78……6159…5352…9386فانواتو
……83……47……90……89……70……93جمهورية فنزويال البوليفارية

879498437290527792627888214356295165فييت نام

7066798488142430283946…6765…7768…اليمن
868990273641505458495355384751424952زامبيا

999998707172788081656463353637444546زمبابوى
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2009

الجدول 5

الولدان 
المنخفضو 
الوزن عند 

 الميالد ب
(%)

الرضع 
الذين 

يرضعون 
أمهاتهم 
حصرًا 
خالل 
الشهور 

الستة األولى 
 من العمر ج

(%)

 األطفال دون الخامسة د
(%)

الكبار البالغون 
من العمر 15 
سنة أو أكثر 
والمصابون 

 بالسمنة هـ
(%)

استهالك 
الكحول 

بين الكبار 
البالغين من   

العمر 15 
سنة أو أكثر 
و (اللترات 

لكل فرد كل 
عام)

 معدل انتشار تعاطي التبغ حاليًا
(%)

MDG6
معدل انتشار 

استخدام 
الكبار لألغمدة 

الواقية 
 (49-15)
والمعرضين 

لمخاطر 
 جنسية عالية ط

(%)

MDG6
نسبة السكان 
البالغين من 

العمر 24-15 
سنة الذين 
يعرفون كل 
شيء عن 

األيدز والعدوى 
 بفيروسه ي

(%)
 الكبار ز

15 سنة)  ≤)
 المراهقون ح

(15-13 سنة)
قصار القامة 

مقارنة مع العمر

MDG1
الناقصو الوزن 
مقارنة مع العمر

الزائدو الوزن 
إناثذكورإناثذكورمقارنة مع العمر

كال 
إناثذكورالجنسين

كال 
إناثذكورإناثذكورالجنسين

2000 
–2006

2000 
–2008

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–20072007–2000200320052008–20002007–20002007–2000

0.4619.81.510.720.49.614.931212621م7.2…1934.133.720.121.914.54.02.4  
  515.1…8.1…1.8…19.3………42.342.342.310.89.610.4………42
…………3.3635.27.021.227.125.326.6ص،ل35.2ص،ل15.0……………………

17………ك23.5ك24.1ك20.3………6.39……5.9…28.3…46.9…247.9  
…………10.57.59.1………2.17ف،ل7.3ف،ل2.66.4…3.3…4.4……8  
…………10.3541.620.130.928.524.526.6ص،س15.0ص،س13.5…………………7  
…………6.7431.821.126.516.924.221.8ص،س،ل13.8ص،س،ل16.5…………………6  
…………………………0.97…………………………

4………ك15.6ك12.3ك15.5………0.00……4.7…32.8…42.1…119.1  
…………6.7227.59.118.429.020.023.6ف27.4ف8.8………………7.2…
…………………11.6836.430.933.7ف،س13.5ف،س13.0……………………

  2252.6…18.4…22.8…1.0……0.2830.22.616.512.45.89.1…………
…33.7…47.6…38.4…5.2……0.30………18.010.114.0…………

  139.214.5…11.4…2.9…………………12.68.610.5………41
4.6014.63.28.914.79.011.356575252م23.1م11.43.9…6.1…29.5…932.3  
…………………5.9619.624.522.0ف،س،ل14.0ف،س،ل11.0……………………
…………………10.8330.722.226.5ف،س7.5ف،س7.9………………14.0…
7………38.619.529.0……0.4944.0ص27.7ص18.715.5…10.0…28.6…928.7  

  1025.4…33.1…14.9…6.7……0.39………6.82.85.1………3
46………5.5939.83.421.721.78.415.7ن،ل10.2ن،ل8.03.3…7.0…15.7…95.4  
  616.28.011.51.91.89.616.2……5.69………9.68.29.0………27

  1230.7…55.7…40.6…5.7………………54.529.841.0…………
  1228.429.827.823.222.32.64.7……1.24………17.77.914.0………28
…………………0.7561.815.839.0ص74.9ص56.1…………………3  

  1912.8…5.3…4.4…4.9……4.1736.47.622.120.817.819.9………28
  76.2……………………1.2351.01.926.627.88.818.3…………
…………1.3751.619.235.511.14.48.4س،م22.7…20.819.115.67.03.54.09.1…
…………………………1.18م10.3…………………411.0  
  5………………………1.37………41.632.736.4…………

20.93.212.117.315.316.642413832…م4.1…1260.145.038.721.516.45.14.9  
29.822.226.046484342………6.09م11.3…26.5…4.1…22.9…418.2  
…………25.213.219.5ع14.4ع2.6ع0.0226.1ف،ل39.9ف،ل25.6……………………
…………………11.7536.734.735.7ف،س23ف،س22.3………………1.0>8  

29214045ك6.5ك4.7ك5.4524.84.314.68.7م4.4…1041.348.344.425.316.73.34.9  
…………………8.6126.321.523.9ف،ل33.2ف،ل8.031.1…1.3…3.9…811.9  
  854.1…13.9…6.0…9.4……7.7437.128.032.621.424.523.2…………
31………ك2.2ك1.6ك1.5124.21.212.82.7م7.1ن526.439.019.615.34.418.512.85.4  
…………0.7549.18.128.834.119.625.6ن25.2ن14.4…………………6  
  9………………………6.6732.527.029.8…………………
5042…6.51.53.858ع24.3ع2.5ع0.8545.7م،ل0.6م،ل0.3…716.961.435.836.920.22.8  
…11.559.3…47.6…3.7………0.04………14.510.514.1…………

28333734ك25.6ك25.6ك25.7ع13.4ع5.0ع2.4021.7م3.0…1240.148.652.519.623.36.25.9  
36414644ك12.0ك8.2ك4.4125.54.415.014.9ف،ل19.4ف،ل22.233.735.811.514.010.69.13.9…
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5- عوامل االختطار
MDG 7 الدولة العضو

 التوصل إلى مصادر محسنة لمياه الشرب أ
(%)

 MDG 7
 التوصل إلى وسائل إصحاح محسنة أ

(%)

المجموعالريفالحضرالمجموعالريفالحضر

199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006199020002006

نطاقات القيم القطرية
30363741710132122111414023345الحد األدنى

100100100100100100100100100100100100100100100100100100الحد األقصى

979798727883868991888789505763717478الحد الوسط

أقاليم المنظمة
848282364246505659454546222426293133األفريقي

969898737881909394899192586568818587األمريكتان

919394667784728287535658142327243337جنوب شرق آسيا

9899100879092959797979797848585939393األوروبي

969393777575868382818385314043515960شرق المتوسط

979798577282718289707579455561536369غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
878484505660596468505354192833263540الدخل المنخفض

949596617482728288646871313942415054الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

959798738084889395868889536164778183الشريحة العليا من الدخل المتوسط

1001001009797989999100100100100999999100100100الدخل المرتفع

959596627178768286767778344144515760المستوى العالمي
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الجدول 5

الولدان 
المنخفضو 
الوزن عند 

 الميالد ب
(%)

الرضع 
الذين 

يرضعون 
أمهاتهم 
حصرًا 
خالل 
الشهور 

الستة األولى 
 من العمر ج

(%)

 األطفال دون الخامسة د
(%)

الكبار البالغون 
من العمر 15 
سنة أو أكثر 
والمصابون 

 بالسمنة هـ
(%)

استهالك 
الكحول 

بين الكبار 
البالغين من   

العمر 15 
سنة أو أكثر 
و (اللترات 

لكل فرد كل 
عام)

 معدل انتشار تعاطي التبغ حاليًا
(%)

MDG6
معدل انتشار 

استخدام 
الكبار لألغمدة 

الواقية 
 (49-15)
والمعرضين 

لمخاطر 
 جنسية عالية ط

(%)

MDG6
نسبة السكان 
البالغين من 

العمر 24-15 
سنة الذين 
يعرفون كل 
شيء عن 

األيدز والعدوى 
 بفيروسه ي

(%)
 الكبار ز

15 سنة)  ≤)
 المراهقون ح

(15-13 سنة)
قصار القامة 

مقارنة مع العمر

MDG1
الناقصو الوزن 
مقارنة مع العمر

الزائدو الوزن 
إناثذكورإناثذكورمقارنة مع العمر

كال 
إناثذكورالجنسين

كال 
إناثذكورإناثذكورالجنسين

2000 
–2006

2000 
–2008

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–2007

1990 
–1999

2000 
–20072007–2000200320052008–20002007–20002007–2000

0  1.36.32.11.90.60.40.60.30.60.007.60.34.34.31.53.27253
25  88.462.463.152.043.518.526.557.474.915.5670.152.451.855.449.647.774664760

9  26.436.029.719.614.54.66.313.313.73.7334.89.825.621.615.318.131222723

1429.5……………………4.0918.12.910.619.712.816.424193023
930.9……………………6.6629.519.824.822.321.622.3…………

…43.2……………………0.5139.84.522.217.18.113.023123621
617.7……………………8.8444.925.035.321.015.418.4…………

…34.2……………………0.1932.54.318.318.610.915.2…………
5………………………5.1856.25.230.89.55.47.3…………

1532.1……………………1.2230.74.617.315.39.612.728…3324
740.8……………………4.0347.34.025.815.58.512.2…………
829.1……………………6.6348.221.034.923.319.421.6…………
712.1……………………9.0734.522.128.3…………………

1034.8……………………4.3642.49.626.016.510.313.6…………
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القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، 
واألدوية األساسية 

ال غنى عن البيانات الدالة على الموارد المتاحة للنظام الصحي، ألنها تمكن الحكومات من القطع بأفضل السبل إلشباع االحتياجات 
الصحية للسكان. 

وتدل هذه البيانات على أن في العالم 13 طبيبًا لكل 000 10 نسمة، مع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان وبعضها وبين 
األقاليم وبعضها. ففي اإلقليم األفريقي ال يوجد سوى طبيبين لكل 000 10 نسمة، مقابل 32 طبيبًا لكل 000 10 نسمة في اإلقليم 
األوروبي. وتدل البيانات على أن في العالم 28 ممرضًا وممرضة وقابلة لكل 000 10 نسمة، ويتراوح هذا العدد بين حد أدنى 

قدره 11 لكل 000 10 في اإلقليم األفريقي وحد أعلى قدره 79 لكل 000 10 في اإلقليم األوروبي.
وال يوجد أي معيار ذهبي لتقدير مدى كفاية القوى العاملة الصحية، ومع ذلك تقدر منظمة الصحة العالمية أن البلدان التي لديها 
أقل من 23 عامال في الرعاية الصحية (ما بين طبيب وممرض وقابلة) لكل 000 10 نسمة من السكان لن تتمكن على األرجح 

من تحقيق معدالت التغطية الوافية بالتدخالت الرئيسية للرعاية الصحية األولية حسب أولويات المرامي اإلنمائية لأللفية.
وتدل تقديرات أعداد وكثافة القوى العاملة الصحية على القوى العاملة الصحية النشطة: أي على من يشاركون في الوقت 
الوطنية،  السكاني  التعداد  عمليات  بينها  ومن  عدة مصادر،  من  البيانات  هذه  وتؤخذ  الصحة.  لقطاع  العمالة  في سوق  الراهن 
واستقصاءات القوى العاملة ومستويات العمالة، والدراسات التقديرية لمرافق الخدمات الصحية، ونظم المعلومات الروتينية عن 
الشئون اإلدارية (وال سيما سجالت اإلنفاق العام والتوظيف وجداول المرتبات، باإلضافة إلى سجالت التدريب المهني وسجالت 
النقابات المهنية وسجالت الرخص). وهذا التنوع في المصادر يسفر عن تغايرات كبيرة في مدى شمول البيانات وجودتها، وال 

يتضح دائما ما اذا كانت البيانات تشمل القطاعين العام والخاص معًا.
لنسبة أسرة  الداخلية. وال توجد قاعدة عالمية  العيادات  للداللة على مدى توافر خدمات  المستشفيات  ويستعمل عدة أسرة 
المستشفيات إلى مجموع السكان. ففي اإلقليم األوروبي يتوافر 63 سريرا لكل 000 10 نسمة، مقابل 10 أسرة لكل 000 10 
نسمة في اإلقليم األفريقي. وتؤخذ عادة إحصاءات كثافة األسرة في المستشفيات من السجالت اإلدارية الروتينية وهى ال تشمل 

أحيانا سوى القطاع العام.
ويعد توافر األدوية األساسية ضعيفا جدا في معظم البلدان النامية، حيثما كانت هذه األدوية تقدم من خالل مرافق الرعاية 
الصحية بسعر مخفض أو بالمجان. ويعد توافر األدوية األساسية من خالل القطاع الخاص أفضل في جميع األقاليم، ومع ذلك 
فهو توافر ضعيف. وتبين من استقصاء أجرى في 30 بلدا ناميا أن 35٪ فقط من األدوية المنتقاة لالستقصاء كانت متاحة من 
القطاع العام، وأن 63٪ منها كان متاحا من القطاع الخاص. وفي القطاع الخاص تعد تكلفة األدوية في المتوسط أكبر من األسعار 
المرجعية العالمية بنحو 650٪، في حين يبلغ متوسط تكلفتها في القطاع العام - حيث يدفع المرضى أسعار أدويتهم - حوالى 

250٪ أكثر من األسعار المرجعية الدولية.

الجدول 6
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6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، واألدوية األساسية
الدولة العضو

القوى العاملة الصحية أ

العاملون في طب األسنانالعاملون في التمريض والقبالةاألطباء

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

2000–20072000–20072000–2007

1>900  9305 14 2  970 5 أفغانستان

0353 1 74641 12 62612 3 ألبانيا

5533 9 74922 69 36811 35 الجزائر

467  25939  24436  أندورا

1>222  48514 18 1651 1 أنغوال

ز2ز13ز33ز233ز2ز12أنتيغوا وبربودا

ز8ز900 28ز8ز000 29ز30ز800 108األرجنتين

2554 1 80649 14 13337 11 أرمينيا

29611 21 83797 187 87525 47 أستراليا

4675 4 78266 53 06837 30 النمسا

4313 2 26584 71 76636 30 آذربيجان
ز1ز21ز45ز1323ز11ز312جزر البهاما

3004  85061 3 98027 1 البحرين

1>344 2 4713 39 8813 42 بنغالديش

ز2ز63ز37ز988ز12ز322بربادوس

6475 4 357125 121 35948 46 بيالروس
3058 8 846142 146 12442 44 بلجيكا

321  30313  25111  بليز

1>12  7898 5 1>311  بنن

1>65  5453  1>52  بوتان

9977 5 09121 18 32912 10 بوليفيا
6292  33247 18 54014 5 البوسنة والهرسك

1>38  75327 4 7154  بوتسوانا

44811 190 11138 659 15312 198 البرازيل

702  12061 2 40011  بروني دار السالم

5129 6 02846 35 11137 28 بلغاريا
1>58  5575 6 7081  بوركينا فاصو

1>14  3482 1 1>200  بوروندى

1>209  1259 11 0472 2 كمبوديا

1>147  04216 26 1242 3 الكاميرون

31012 38 224101 327 30719 62 كندا
1>11  4109  2315  الرأس األخضر

1>13  6134 1 3311  جمهورية أفريقيا الوسطى

1>15  4993 2 1>345  تشاد

7504 6 0006 10 25011 17 شيلى

5201 136 24010 259 630141 862 1الصين
9518 33 9406 23 76114 58 كولومبيا

1>29  5887  1152  جزر القمر

1>12  67210 3 7562  الكونغو

106  8047  2012  جزر كوك

9055 1 6539 3 20413 5 كوستاريكا
1>339  1806 10 0811 2 كوت ديفوار

2307 3 87255 24 25025 11 كرواتيا

8419 9 88074 83 56759 66 كوبا

7159  36140 3 95023 1 قبرص

9337 6 12089 91 59536 36 الجمهورية التشيكية
3154 8 41441 93 59733 74 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

1>159  7895 28 8271 5 جمهورية الكونغو الديمقراطية

5308 4 073101 54 28736 19 الدانمرك

601  2964  1402  جيبوتي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 6

أسرة المستشفيات القوى العاملة الصحية أ
ج (لكل 10000 

ساكن)

MDG 8 األدوية األساسية

وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة سائر مقدمي الخدمات الصحية بالعاملون الصحيون المجتمعيون
د (%)

وسطي نسبة أسعار استهالك أدوية 
جنيسة منتقاة هـ

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

خاصعامخاصعام

2000–20072000–20072000–20082001–20072001–2007

……  900<14…………
…… 1 173430…………
…………و421817 24 ……
……  721132…………
…………و24228 3 ……
…………20…………
…………41ز4ز300 15……
3.4ط…ط…ط…157144  ……
…… 64 4333340…………
…… 5 076676…………
…… 1 074180…………
…………32…………
…… 2 5113427…………

 21 0002 24 03523…………
…………66…………
…… 2 9303113…………
…… 11 7751153…………
…………ي12…………
…………و88415  ……

  1951  926416…………
…… 11 7671411…………
……  308130…………
…………و611924 1 ……
…… 499 5922924…………
……  30128…………
…… 1 020164…………

…………و76729 2 2011 1 
…………و51827 1 5481  

……  564<1……………
1.620.7ح…ح…و537215 2 ……
…………34…………

…………و172421  651  
………… و693212  1>99  

31.313.63.915.1و85114  1>154  
…………23…………
ك1.1ك1.5ك10.0ك620132219.2 724 1……

…………10…………
…………و172222  ……
…………و743516 1 ……
……  2163…………
…… 20 8885313…………
…………و50724 2 ……
…… 2 549653…………
…………49…………
……  160237…………
…… 5 842682…………
…… 85 08938132…………
…………و75418 2 ……
…… 3 564738…………
……  2844……………
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6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، واألدوية األساسية
الدولة العضو

القوى العاملة الصحية أ

العاملون في طب األسنانالعاملون في التمريض والقبالةاألطباء

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

2000–20072000–20072000–2007

ز1ز4ز42ز317ز5ز38دومينيكا

0008 7 35218 15 67019 15 الجمهورية الدومينيكية

0622 2 58617 20 33515 18 إكوادور

1703 25 01034 248 90024 179 مصر

4655 3 1038 5 93812 7 السلفادور

1>15  2715  1533  غينيا االستوائية
1>16  5056 2 2151  إريتريا

1759 1 24770 9 41433 4 إستونيا

1>93  5442 15 1>936 1 إثيوبيا

601  66020 1 3805  فيجي

4909 4 93089 46 35733 17 فنلندا
3747 41 00680 486 27734 207 فرنسا

661  77850 6 3953  غابون

1>43  88113 1 1561  غامبيا

2693 1 87140 17 59747 20 جورجيا

6838 65 00080 662 42734 284 ألمانيا
1>393  7079 19 2402 3 غانا

43812 13 00036 40 55650 55 اليونان

ز2ز20ز40ز326ز10ز80غرينادا

ز2ز046 2ز41ز986 44ز9ز965 9غواتيماال

1>60  4085 4 9871  غينيا
1>22  0727 1 1881  غينيا - بيساو

1>30  73823 1 3665  غيانا

ز1>ز94ز1ز834ز3ز949 1هايتي

3712 1 52813 8 6766 3 هندوراس

9975 4 17192 92 57530 30 هنغاريا
28610  960101 2 12038 1 أيسلندا

4241 61 05913 372 82561 645 الهند

1>093 7 9598 179 4991 29 إندونيسيا

2102 13 02016 98 8709 61 جمهورية إيران اإلسالمية

4601 3 30013 36 0107 19 العراق
4146 2 415195 65 39429 12 أيرلندا

72611 7 60962 42 13837 25 إسرائيل

0006 37 00072 403 00037 215 إيطاليا

2121  37417 4 2539 2 جامايكا

1977 95 63395 210 371211 270 اليابان
3308 4 77032 16 46024 13 األردن

6124 5 09876 113 51439 57 كازاخستان

1>340 1 11312 37 5061 4 كينيا

1>3  26030  202  كيريباتي

8103  94037 9 84018 4 الكويت
0172 1 82458 30 71024 12 قيرغيزستان

……60010 5 0004 2 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

5617 1 84056 12 20031 7 التفيا

2609 3 72013 4 44024 8 لبنان

1>16  1236 1 891  ليسوتو
1>13  0353 1 1>103  ليبيريا

8502  16048 27 07013 7 الجماهيرية العربية الليبية

2497 2 14077 26 51040 13 ليتوانيا

3438  41896 4 25527 1 لكسمبرغ
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 6

أسرة المستشفيات القوى العاملة الصحية أ
ج (لكل 10000 

ساكن)

MDG 8 األدوية األساسية

وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة سائر مقدمي الخدمات الصحية بالعاملون الصحيون المجتمعيون
د (%)

وسطي نسبة أسعار استهالك أدوية 
جنيسة منتقاة هـ

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

خاصعامخاصعام

2000–20072000–20072000–20082001–20072001–2007

…………40…………
…………ي330410 3 ……
…………17…………
…… 125 7761721…………
28.3ل…53.869.2ي7…………

  3086 1 19024……………
…………و499112  ……
…… 6 8235257…………

52.988.01.32.2و96632 17 4332 13 
2.7ط…75.0ط…90121  ……
…… 35 1506868…………
…… 69 4311173…………
…………و686520  ……

…………و73958  4123  
……  257133…………
…… 46 953683…………
17.944.62.43.8و41949 9 ……
…… 8 977848…………
…………26ز8ز69ز5ز40
…………7…………
…………و45623 1 ……

…………و475167 2 35515 2 
…………25…………
…………13…………
…… 4 077610…………
…… 5 364571…………
……  3121153…………

م1.8ل…م75.4م02716720.5 752 39311 50 

…… 43 9362646.762.12.52.8
1.31.3ن92.8ن160181792.7 128 2424 25 

  149<1 40 1141413…………
…… 3 5659……………
…… 4 958760…………
…… 44 000839…………
…………20…………
…… 526 33741140…………
…… 21 971391927.880.00.910.5
…… 14 04810810.070.04.83.7
37.772.42.03.3و200714 22 ……
……  2<115…………
15.7ل…34051912.04.0 1 ……
2.6ط…80.0ط…149>143  ……
…… 3 800712…………
…………75…………
6.1ل…0008340.083.8 3 ……
…………و298213  ……
…… 1 0853……………
…… 1 130237…………
…… 2 184681…………
……  401963…………
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6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، واألدوية األساسية
الدولة العضو

القوى العاملة الصحية أ

العاملون في طب األسنانالعاملون في التمريض والقبالةاألطباء

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

2000–20072000–20072000–2007

1>410  6613 5 2013 5 مدغشقر
……2646 7 1>266  مالوى

1601 2 38018 43 0207 17 ماليزيا

1>14  88627  3029  ملديف

1>84  3386 8 0531 1 مالي

1905  41160 2 56439 1 مالطة
41  15230  245  جزر مارشال

1>64  8936 1 3131  موريتانيا

2332  60437 4 30311 1 موريشيوس

2818 78 6789 88 89720 195 المكسيك

101  25023  606  واليات ميكرونيزيا الموحدة
………………موناكو

3371  82635 8 73226 6 منغوليا

2634  43657 3 23320 1 الجبل األسود

0911 3 3288 24 9915 15 المغرب

1>159  1833 6 1>514  موزامبيق
1>396 1 34110 49 7914 17 ميانمار

1131  14531 6 5983  ناميبيا

11  6349  108  ناورو

1>359  8255 11 3842 5 نيبال

9945 7 197146 2 51937 60 هولندا
6204 1 24989 33 19021 8 نيوزيلندا

1>243  86211 5 0454 2 نيكاراغوا

1>15  8182 2 1>296  النيجر

1>482 2 30617 210 9233 34 نيجيريا

210  22110  420  نيووي
1269 4 326162 75 52338 17 النرويج

4602  50037 9 29017 4 عمان

7901 15 3805 47 3508 126 باكستان

ز1ز120602  3016  باالو

2318 2 15828 8 43115 4 بنما
1>90  8415 2 2751  بابوا غينيا الجديدة

1826 3 26118 10 35511 6 باراغواي

ز1ز809 2ز7ز108 17ز12ز799 29بيرو

2206 43 91061 480 37012 90 الفلبين

8813 11 62252 199 04620 76 بولندا
1496 6 15546 48 13834 36 البرتغال

6909  88060 4 15026 2 قطر

0333 16 33319 83 04516 75 جمهورية كوريا

5214 1 02962 26 15327 11 جمهورية مولدوفا

3602 4 69842 90 45519 41 رومانيا
6283 45 29285 214 183431 614 االتحاد الروسي

1>21  6474 3 4321  رواندا

174  19847  4611  سانت كيتس ونيفيس

ز1ز9ز23ز331ز52ز749سانت لوسيا

1>5  44738  898  سانت فنسنت وغرينادين
101  31017  503  ساموا

………………سان مارينو

111  30819  815  سان تومى وبرينسيبى

2352 4 11430 74 26114 34 المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 6

أسرة المستشفيات القوى العاملة الصحية أ
ج (لكل 10000 

ساكن)

MDG 8 األدوية األساسية

وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة سائر مقدمي الخدمات الصحية بالعاملون الصحيون المجتمعيون
د (%)

وسطي نسبة أسعار استهالك أدوية 
جنيسة منتقاة هـ

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

خاصعامخاصعام

2000–20072000–20072000–20082001–20072001–2007

…………و00713 1 1>385  
…………و779111  ……
6.6ل…88011825.043.8 2 ……

  51516  8272523…………
81.070.01.85.4و22313 1 1>68  
……  7902076…………
……  2<1……………
…………و66424  ……

…………و1351730 2 2362  
…… 285 5322916…………
……  20233…………
………………………
…… 12 0834761100.080.02.64.2
……  111235…………
11.1ل…696390.052.5 10 ……
…………و78228 3 ……

 44 2939 11 44026…………
…………و606833 1 ……
……  10835…………

 16 2066 5 63122…………
…… 2 842248…………

 5 25914 81 34421262…………
…………10…………
…………و06713 1 ……

26.236.43.54.3و25415 8 7619 115 
……  1552…………
…… 3 046740…………
…… 3 2481320…………

2.3ل…0342103.331.3 37 9994 65 
…………50ز1ز1……
…… 7 0622422…………
………………………
…… 17 4323013…………
61.560.91.45.6ي12…………
…… 137 148181315.426.56.45.6
…… 21 971652…………
…… 10 3201035…………
…… 1 1001425…………
…… 50 6231186…………
…… 2 834752…………
…… 73 4823465…………
……1 624 99011497…………

…………و465216 1 00014 12 
  6516  832057…………
…………29…………

  454……35…………
……  20120…………
………………………

…………و6093732  1509  
…… 44 5581822…………
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6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، واألدوية األساسية
الدولة العضو

القوى العاملة الصحية أ

العاملون في طب األسنانالعاملون في التمريض والقبالةاألطباء

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

2000–20072000–20072000–2007

1>97  2873 3 5941  السنغال
4793 2 23443 42 58120 19 صربيا

9412  63479  12115  سيشيل

1>5  5105 2 1>162  سيراليون

1903 1 71044 18 38015 6 سنغافورة

4415 2 75766 35 86831 16 سلوفاكيا
1986 1 05780 15 72324 4 سلوفينيا

ز1ز6301426  601  جزر سليمان

ز1>ز15ز2ز486 1ز1>ز310الصومال

9951 5 45941 184 8298 34 جنوب أفريقيا

3005 23 60076 322 30033 135 أسبانيا
2451 1 43117 33 4796 10 سري النكا

1>944  3549 33 0833 11 السودان

1>4  68816  1915  سورينام

1>32  82863 6 1712  سوازيلند

2708 7 005109 97 19033 29 السويد
8475 3 153110 79 81240 28 سويسرا

3061 2 28814 27 3425 10 الجمهورية العربية السورية

0032 1 16550 33 26720 13 طاجيكستان

4592 10 47728 172 4354 22 تايلند

1756 1 83343 8 18726 5 جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
451  79522 1 791  تيمور - ليشتي

1>19  9374 1 1>225  توغو

101  35034  303  تونغا

ز1ز107ز29ز653 3ز8ز004 1ترينيداد وتوباغو

4523 2 53729 28 33013 13 تونس
7983 23 68529 217 01416 116 تركيا

7031  02647 23 21025 12 تركمانستان

22  5046  109  توفالو

1>363  9697 18 2091 2 أوغندا

1694 19 44485 388 72831 143 أوكرانيا
8503  34035 10 96017 4 اإلمارات العربية المتحدة

91410 25 ز128ز731 12623740 126 المملكة المتحدة

1>267  2924 13 1>822  جمهورية تنزانيا المتحدة

66316 463 60394 669 801262 730 الواليات المتحدة األمريكية

93612 3 8809 2 38437 12 أوروغواي
1942 5 162109 290 56427 70 أوزبكستان

……36017  301  فانواتو

6806 13 00011 28 00019 48 جمهورية فنزويال البوليفارية

……8108 61 9606 44 فييت نام

1>850  7467 13 7393 6 اليمن
1>491  01020 22 2641 1 زامبيا

1>310  3577 9 0862 2 زمبابوى
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 6

أسرة المستشفيات القوى العاملة الصحية أ
ج (لكل 10000 

ساكن)

MDG 8 األدوية األساسية

وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة سائر مقدمي الخدمات الصحية بالعاملون الصحيون المجتمعيون
د (%)

وسطي نسبة أسعار استهالك أدوية 
جنيسة منتقاة هـ

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

خاصعامخاصعام

2000–20072000–20072000–20082001–20072001–2007

…………و56021 1 ……
…… 1 884241…………
…………و2322957  ……

…………و48014  5581  
…… 1 280332…………
…… 2 637568…………
……  905548…………
…………15ز1ز28……
……………ز1>ز8……
س6.5ط…س71.7ط…و8501628 71 ……

…… 39 900934…………
…… 5 405329…………

ع4.8ع4.2ع77.2ع3478751.4 30 7161 4 

…………33…………
…………و5731521 1 00037 4 

…… 5 8857……………
…… 4 269655…………
2.5ط…98.2ط…864615 11 ……
……  68016175.085.02.42.3
…… 71 528122275.028.62.63.3
……  908546…………

  10<1 1 73121……………
…………و03249 2 ……
……  4<129…………
…………27…………
6.8ل…534191864.395.1 18 ……
…… 24 740327…………
…… 8 7721843…………
……  2256…………
2.6ل…20.080.0و560310 7 ……
…… 22 257587…………
13.8ل…20041961.173.9 1 ……
…………39ز208ز694 205 1……
23.447.91.32.7و438911 33 ……
……5 039 24417731…………
…………ي29…………
2.0ط…82.5ط…147>828  ……
…………37…………
…………ي9…………
…… 24 080327…………

 2 5421 16 202875.090.01.13.5
…………و811620 6 ……
…………و508430 5 ……
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6- القوى العاملة الصحية، والبنى التحتية، واألدوية األساسية
الدولة العضو

القوى العاملة الصحية أ

العاملون في طب األسنانالعاملون في التمريض والقبالةاألطباء

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 ساكن)

2000–20072000–20072000–2007

نطاقات القيم القطرية
1>1  1  22  1>4  الحد األدنى

16  663 463 195  603 669 592  630 862 1الحد األقصى

2  900  29  746 12 11  201 5 الحد الوسط

أقاليم المنظمة
1  964 23 11  361 792 2  708 150 األفريقي

11  702 900 49  757 095 194  329 620 1األمريكتان

1  759 92 12  203 955 51  324 849 جنوب شرق آسيا

5  972 434 79  394 659 326  481 816 2األوروبي

2  033 84 15  949 734 10  486 532 شرق المتوسط

2  082 318 20  921 413 143  023 435 2غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
1  019 45 10  992 166 41  544 499 الدخل المنخفض

1  931 416 15  074 910 104  424 442 3الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

6  253 461 42  914 299 223  142 763 1الشريحة العليا من الدخل المتوسط

10  294 931 86  390 274 278  197 699 2الدخل المرتفع

3  512 854 281  585 651 1317  351 404 8المستوى العالمي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 6

أسرة المستشفيات القوى العاملة الصحية أ
ج (لكل 10000 

ساكن)

MDG 8 األدوية األساسية

وسطي نسبة توافر أدوية جنيسة منتقاة سائر مقدمي الخدمات الصحية بالعاملون الصحيون المجتمعيون
د (%)

وسطي نسبة أسعار استهالك أدوية 
جنيسة منتقاة هـ

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

 الكثافة العدد
(لكل 10000 

ساكن)

خاصعامخاصعام

2000–20072000–20072000–20082001–20072001–2007

  10<1  1<1  10.04.00.91.1
 115 761  375 039 244  212  140100.098.26.428.3

  548  2 2 767  5  2529.672.42.23.8

…… 257 520  410…………
……5 904 376  9424…………

 132 612  12 002 575  129…………
……3 338 011  3863…………

 98 648  3 499 977  914…………
……2 629 404  1533…………

 297 164  4 354 686  312…………
……4 247 963  1316…………
……2 682 050  3742…………
……7 347 149  7759…………
……14 631 863  2425…………
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

اإلنفاق على الصحة
بلغ اإلنفاق على الصحة في العالم في عام 2006 حوالى 8.7٪  من الناتج المحلي االجمالي، وكانت أكثر النفقات في األمريكتين 
حيث استأثرت بنسبة 12.8٪ ، وكان أقلها في إقليم جنوب شرق آسيا حيث كانت النسبة 3.4٪. وهذا يعني 716 دوالرًا أمريكيًا 
للفرد في المتوسط، لكن هناك تغايرات رهيبة تتراوح بين حد منخفض جدا قدره 31 دوالرًا أمريكيًا للفرد في جنوب شرق آسيا 

وحد عال قدره 2636 دوالر أمريكي للفرد في األمريكتين 
وتتراوح حصة الحكومات في اإلنفاق على الصحة بين 76٪ في أوروبا و34٪ في جنوب شرق آسيا. وحيثما كان اإلنفاق 
الحكومي على الصحة قليال، يسد اإلنفاق الخاص الفرق ويصل إلى تغطية 85٪ من النفقات من المال الشخصي. وهذا يعنى أن 
الدفع يتم عند اللجوء إلى الخدمات الصحية. وهذا النوع من المدفوعات ال يتيح تجميع اإلنفاق على المخاطر، بل يزيد من احتمال 

دفع مبالغ باهظة تفقراألسر.
وأصبحت الموارد الخارجية مصدرا رئيسيا لتمويل اإلنفاق على الصحة في البلدان المنخفضة الدخل. فقد كان نصيبها ٪12 
من إجمالي اإلنفاق على الصحة في عام 2000 ثم أصبح 17٪ من نفقات البلدان المنخفضة الدخل على الصحة في عام 2006. 
بل إن بعض البلدان المنخفضة الدخل تمول ثلثي نفقاتها على الصحة من مصادر خارجيه. وفي هذه الحاالت يثور قلق بالغ على 

إمكانية تحصيل العون بالقدر المطلوب.
وقد أخذت هذه البيانات من مصادر دأبت منظمة الصحة العالمية على استقاء المعلومات منها على مدى 10 سنوات. وأكثر 
البيانات شموال واتساقا عن تمويل الصحة تصدرها الحسابات الوطنية لقطاع الصحة، ألنها تجمع المعلومات عن اإلنفاق من إطار 
معترف به دوليا. والحسابات الوطنية تقتفي أثر التمويل منذ تدفقه إلى البلد من المصادر التي تحول األموال إلى الجهات المسؤولة 
عن توزيعها على مقدمي الخدمات الصحية والمنتفعين بهذه الخدمات. والحسابات الوطنية قد ال تتوفر أو تحدث في جميع البلدان، 
وفي هذه الحاالت تؤخذ البيانات من نقاط االتصال التقنية في البلد المعنى أو من الوثائق والتقارير العلنية. وتعوض القيم الناقصة 
تعويضا تقديريا باتباع مختلف تقنيات المحاسبة حسب توافر البيانات الخاصة بكل بلد. وترسل منظمة الصحة العالمية جميع هذه 

التقديرات إلى وزارات الصحة في تلك البلدان مرة في كل سنة لتعتمدها.

الجدول 7
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7- اإلنفاق على الصحة
الدولة العضو

نسب اإلنفاق على الصحة أ
إجمالي اإلنفاق على 

الصحة كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 

اإلنفاق على الصحة ب

اإلنفاق الخاص على 
الصحة كنسبة مئوية 

من إجمالي اإلنفاق على 
الصحة ب

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 
اإلنفاق الحكومي

الموارد الخارجية 
المكرسة للصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة

2000200620002006200020062000200620002006
6.19.23.132.496.967.66.76.21.028.1أفغانستاند،ه،و

6.46.536.337.363.762.77.18.76.03.5ألبانيا

3.54.273.381.126.718.99.011.90.10.1الجزائر

7.67.465.070.435.029.619.122.70.00.0أندورا
2.42.679.986.820.113.23.25.03.67.0أنغوالد

4.84.369.067.331.032.712.110.43.60.2أنتيغوا وبربودا

8.910.155.445.544.654.514.714.20.00.1األرجنتين

6.44.717.741.282.358.84.69.78.514.5أرمينيا
8.38.767.167.732.932.315.417.00.00.0أسترالياز

9.910.276.875.923.224.114.715.70.00.0النمسا
4.84.118.126.181.973.94.23.93.90.7آذربيجانح

6.57.447.648.752.451.314.514.30.00.0جزر البهاماط
4.03.667.568.232.531.810.29.50.00.0البحرينو

3.33.226.531.873.568.26.17.019.415.8بنغالديشي
6.26.665.563.434.536.611.611.94.03.0بربادوسط

6.46.476.674.923.425.110.710.20.10.2بيالروس
9.19.971.872.528.227.513.414.80.00.0بلجيكاك

5.04.748.054.752.045.36.79.02.91.4بليز

4.64.747.650.252.449.811.310.816.021.0بنن

5.23.573.672.126.427.98.67.627.110.0بوتان

6.16.460.162.839.937.29.811.66.03.6بوليفيا
7.09.551.855.248.244.86.412.310.10.8البوسنة والهرسكي

4.87.163.776.536.323.58.317.80.55.8بوتسوانا

7.27.540.047.960.052.15.57.20.50.1البرازيل

……2.51.983.580.716.519.35.05.3بروني دار السالم
6.27.258.756.741.343.08.611.22.00.2بلغاريال

5.16.339.656.960.443.18.915.813.932.9بوركينا فاصو
4.18.713.28.686.891.42.12.421.847.5بوروندىد

5.85.922.526.077.574.08.710.89.422.2كمبودياي، م
4.64.622.521.277.578.86.86.74.18.0الكاميروند

8.810.070.470.429.629.615.117.80.00.0كندا

4.64.973.578.326.521.79.611.113.517.5الرأس األخضر

3.84.041.438.358.661.710.010.922.921.2جمهورية أفريقيا الوسطى

6.34.942.553.957.546.113.113.824.917.7تشاد

6.25.348.752.751.347.311.314.10.10.1شيلى

4.64.638.340.761.759.311.19.90.10.1الصين

7.77.380.985.419.114.616.417.00.30.0كولومبيا
2.83.254.155.145.944.99.58.429.731.9جزر القمرد

2.12.157.771.742.328.34.85.44.63.4الكونغو
3.84.390.691.59.48.59.911.52.223.2جزر كوكط، ن

6.57.776.868.423.231.621.721.51.00.1كوستاريكا

5.33.824.823.675.276.47.24.24.68.3كوت ديفوار

9.18.286.186.113.913.914.516.40.40.1كرواتيا
6.77.790.991.69.18.411.911.20.10.2كوباط

5.76.241.644.858.455.26.46.40.00.0قبرصل
6.56.990.388.09.712.014.113.80.00.0الجمهورية التشيكيةك

3.63.585.985.614.114.46.06.00.849.6جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةد،ط،س

3.76.81.118.798.981.30.45.83.751.9جمهورية الكونغو الديمقراطية
8.310.882.485.917.614.112.618.00.00.0الدانمركك

5.86.867.874.132.225.912.013.432.630.1جيبوتي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 7

نسب اإلنفاق على الصحة أنسب اإلنفاق على الصحة أ
إنفاق الضمان االجتماعي 
على الصحة كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الحكومي العام 

على الصحة

اإلنفاق من الجيب 
كنسبة مئوية من اإلنفاق 

الخاص على الصحة

الخطط الخاصة لإلنفاق 
المسبق كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الخاص 

على الصحة

نصيب الفرد من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة 

حسب متوسط معدل سعر 
 الصرف 

(بالدوالر األمريكي) 

نصيب الفرد من إجمالي 
 اإلنفاق على الصحة ج 
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
الحكومي على الصحة 
بمتوسط سعر الصرف 

(بالدوالر األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
 الحكومي على الصحة ج
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

20002006200020062000200620002006200020062000200620002006

0.00.098.978.50.00.0  6  27…  91<1  9…  29
20.230.299.994.90.00.0  75  187  239  381  27  70  87  142
35.526.796.794.63.15.2  63  148  188  315  46  120  138  255
88.187.776.273.421.624.4 1 284 2 822 1 905 2 980  835 1 987 1 239 2 099

0.00.0100.0100.00.00.0  16  71  56  115  13  62  44  100
0.00.086.886.913.213.1  412  517  599  823  285  348  413  555

59.458.563.343.832.651.1  689  551  814 1 205  382  251  451  549
0.00.091.687.6…0.1  40  98  130  226  7  41  23  93
0.00.060.056.421.923.2 1 734 3 302 2 271 3 119 1 164 2 237 1 524 2 113

58.859.166.165.820.719.2 2 364 3 974 2 858 3 608 1 816 3 014 2 196 2 737
0.00.078.386.40.30.7  31  102  104  254  6  27  19  66
1.82.840.341.158.657.8 1 078 1 419 1 361 1 872  513  691  648  912
0.40.468.768.025.412.6  488  788  820…  329  537  554…
0.00.088.188.30.00.1  11  12  27  37  3  4  7  12
0.00.077.378.622.721.4  557  774  916 1 208  365  490  601  765
5.82.757.168.80.10.1  66  243  328  623  51  182  251  466

79.081.684.779.012.318.7 2 062 3 726  13  4 1 480 2 701  9  3
0.08.8100.0100.0……  153  205  229  332  74  112  110  182
……99.994.90.15.1  15  26  50  61  7  13  24  31
0.00.0100.0100.00.00.0  42  49  132  140  31  36  97  101

62.075.881.681.08.110.2  61  79  192  257  37  49  115  161
95.993.4100.0100.0……  93  296  282  616  48  163  146  340
10.55.235.527.53.95.2  154  379  374  815  98  290  238  624

0.00.062.763.833.933.8  267  427  506  674  107  204  202  323
……98.898.90.60.5  443  571 1 036  941  370  460  865  759

12.765.299.197.10.00.8  96  297  377  744  57  169  222  421
0.80.294.491.51.02.1  11  27  41  73  4  15  16  41
……79.457.4……  4  10  12  31  1  1  2  3
0.00.097.184.70.00.0  17  30  51  96  4  8  12  25
0.10.194.094.8……  27  45  75  94  6  10  17  20
2.02.053.549.038.942.7 2 080 3 917 2 514 3 673 1 465 2 759 1 770 2 587

36.128.699.699.70.40.3  55  112  97  139  41  88  72  109
……95.095.0……  10  14  25  27  4  5  10  11
……96.296.20.40.4  10  29  49  72  4  16  21  39

67.267.248.754.851.345.1  302  473  572  689  147  249  278  363
57.257.395.683.11.06.5  44  94  109  216  17  38  42  88
60.272.359.043.941.056.1  154  217  370  464  124  185  300  396
0.00.0100.0100.00.00.0  8  16  21  27  4  9  11  15
0.00.0100.0100.0……  21  44  56  74  12  31  33  53
0.00.0100.0100.00.00.0  196  566  436  810  177  517  395  741

89.694.088.286.72.37.7  265  402  467  779  204  275  359  533
……90.787.89.312.2  33  35  84  63  8  8  21  15

97.691.0100.092.2…7.8  375  790  839 1 169  323  680  723 1 006
0.00.091.993.30.00.0  183  362  353  674  167  332  321  617
0.00.295.384.34.712.2  749 1 459 1 973 2 754  311  653  820 1 232

89.589.5100.095.50.01.8  361  953  980 1 511  326  839  885 1 329
0.00.0100.0100.00.00.0  16<1  1  1  14<1  1  1
0.00.097.048.9……  10  10  8  19<1  2<1  4
0.00.091.090.19.09.5 2 479 5 447 2 379 3 773 2 044 4 677 1 961 3 239

11.310.198.498.61.61.4  44  63  90  133  30  47  61  98
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7- اإلنفاق على الصحة
الدولة العضو

نسب اإلنفاق على الصحة أ
إجمالي اإلنفاق على 

الصحة كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 

اإلنفاق على الصحة ب

اإلنفاق الخاص على 
الصحة كنسبة مئوية 

من إجمالي اإلنفاق على 
الصحة ب

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 
اإلنفاق الحكومي

الموارد الخارجية 
المكرسة للصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة

2000200620002006200020062000200620002006

5.95.969.063.031.037.08.67.83.70.8دومينيكا

6.35.634.537.065.563.015.910.42.01.9الجمهورية الدومينيكية
4.25.331.243.668.856.46.47.34.10.7إكوادورع

5.66.340.141.459.958.67.57.31.00.8مصر

8.06.645.261.854.838.214.315.70.93.2السلفادور

1.92.150.780.449.319.67.86.99.63.5غينيا االستوائية

5.53.649.745.950.354.14.04.224.737.6إريتريا
5.35.277.573.322.526.711.311.10.90.6إستونيال

4.33.953.659.346.440.78.510.016.442.7إثيوبيا

4.73.769.069.831.030.210.38.46.22.1فيجي

7.08.273.476.026.624.010.612.70.00.0فنلندا

10.111.079.479.720.620.315.516.70.00.0فرنسا
4.54.567.973.032.127.014.014.01.51.8غابوند

4.45.044.656.855.443.28.811.229.534.7غامبيا
7.48.416.721.583.378.56.45.65.16.7جورجياي

10.310.679.776.920.323.118.217.90.00.0ألمانيا

7.25.141.434.258.665.810.84.49.522.6غانا

……7.99.560.062.040.038.08.611.6اليونان

0.8…6.46.968.363.531.736.513.29.0غرينادا

5.55.339.837.760.262.316.714.73.41.0غواتيماال

5.35.812.414.187.685.94.04.79.011.8غينيا

7.05.814.326.385.773.72.34.041.033.4غينيا - بيساو

5.55.984.585.815.514.210.09.04.227.4غيانا

6.38.440.367.659.732.423.329.831.265.8هايتي

5.46.455.947.844.152.215.115.08.85.4هندوراس

…6.98.370.770.929.329.110.511.30.0هنغاريا
9.69.181.082.019.018.018.418.00.00.0أيسلنداك

4.33.621.825.078.275.03.33.40.61.0الهند
1.62.538.350.561.749.53.86.210.82.2إندونيسياي

5.96.837.050.763.049.39.611.50.00.1جمهورية إيران اإلسالميةص
1.53.526.978.173.121.91.33.424.813.6العراقد،ط،ق

6.37.573.578.326.521.714.717.20.00.0أيرلندا

7.88.062.856.037.244.010.29.92.62.3إسرائيل

8.19.072.577.227.522.812.714.20.00.0إيطاليا

6.24.752.653.147.446.96.64.21.81.7جامايكا

7.78.181.381.318.718.716.017.90.00.0اليابان
9.49.746.543.353.556.710.38.74.64.7األردنر

4.23.651.064.349.035.79.210.47.40.3كازاخستان

4.54.648.247.851.852.211.69.78.314.9كينيا

12.113.188.086.912.013.18.77.826.40.4كيريباتي

3.12.278.178.221.921.88.84.90.00.0الكويت

4.76.444.343.055.757.08.38.79.910.0قيرغيزستان

3.24.032.518.667.581.45.13.730.312.9جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

6.06.654.459.245.640.88.810.80.50.2التفيا

10.98.830.044.370.055.77.811.32.11.9لبنان

6.26.851.058.949.041.16.58.23.114.3ليسوتو
3.74.817.825.882.274.24.49.813.950.7ليبيرياد

3.72.461.766.338.333.77.25.40.00.0الجماهيرية العربية الليبيةد
6.56.269.770.030.330.011.612.91.71.8ليتوانيال

5.87.389.390.910.79.113.917.10.00.0لكسمبرغ
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الجدول 7

نسب اإلنفاق على الصحة أنسب اإلنفاق على الصحة أ
إنفاق الضمان االجتماعي 
على الصحة كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الحكومي العام 

على الصحة

اإلنفاق من الجيب 
كنسبة مئوية من اإلنفاق 

الخاص على الصحة

الخطط الخاصة لإلنفاق 
المسبق كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الخاص 

على الصحة

نصيب الفرد من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة 

حسب متوسط معدل سعر 
 الصرف 

(بالدوالر األمريكي) 

نصيب الفرد من إجمالي 
 اإلنفاق على الصحة ج 
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
الحكومي على الصحة 
بمتوسط سعر الصرف 

(بالدوالر األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
 الحكومي على الصحة ج
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

20002006200020062000200620002006200020062000200620002006

0.00.088.981.111.118.9  235  275  387  487  162  173  267  307
17.027.171.964.318.723.5  172  206  333  379  59  76  115  140
28.041.485.385.64.85.7  54  166  202  379  17  73  63  165
23.826.494.194.90.40.2  82  92  208  320  33  38  84  132
44.247.794.688.95.411.1  169  181  351  360  77  112  159  223

0.00.089.275.60.00.0  51  440  160  633  26  353  81  509
0.00.0100.0100.00.00.0  9  8  33  19  5  4  16  9

88.283.988.593.30.03.9  219  632  521  958  169  464  404  702
0.00.079.180.60.53.0  5  7  19  26  3  4  10  16
0.00.079.179.115.015.0  98  139  160  164  68  97  110  114

19.519.678.877.69.89.1 1 639 3 232 1 794 2 656 1 203 2 455 1 316 2 018
84.193.634.433.261.563.0 2 193 3 937 2 542 3 420 1 740 3 139 2 018 2 727
2.01.8100.0100.0……  193  351  552  628  131  256  375  458
0.00.085.371.23.74.6  13  15  39  57  6  9  18  32

44.051.593.491.90.51.4  48  147  153  337  8  32  26  73
87.387.955.157.140.839.7 2 371 3 718 2 670 3 465 1 890 2 858 2 127 2 664

……79.677.86.16.0  18  33  65  76  7  11  27  26
46.050.894.594.85.55.2  919 2 280 1 449 2 547  551 1 414  869 1 580

0.00.0100.095.4……  261  333  388  485  179  212  265  308
52.345.489.791.44.23.1  95  143  218  267  38  54  87  101

1.81.599.599.50.00.0  20  20  47  65  2  3  6  9
5.33.053.055.80.00.0  11  12  34  29  2  3  5  8
0.00.0100.0100.0……  53  72  116  144  45  62  98  124
0.0…84.389.6……  26  42  61  89  10  29  25  60

14.315.885.487.17.37.3  62  99  138  226  35  47  77  108
83.984.889.877.60.64.5  326  929  852 1 492  231  659  602 1 058
33.433.5100.0100.00.00.0 2 940 4 994 2 738 3 207 2 383 4 093 2 219 2 628

5.84.992.191.41.01.1  19  29  63  86  4  7  14  22
7.417.363.070.48.38.4  12  39  37  82  5  20  14  42

42.341.095.994.83.24.4  65  215  387  678  24  109  143  344
……100.0100.0……  18  62  84  146  5  49  23  114
1.20.941.057.228.538.6 1 723 3 871 1 950 3 106 1 267 3 030 1 434 2 431

72.472.378.575.310.414.4 1 557 1 675 1 845 2 034  978  938 1 159 1 138
0.10.189.188.53.24.1 1 547 2 813 2 061 2 631 1 122 2 172 1 495 2 031
0.00.065.063.730.032.0  189  180  313  307  99  95  164  163

80.978.790.180.81.713.7 2 827 2 759 1 967 2 581 2 298 2 242 1 598 2 097
0.60.574.775.95.57.4  166  238  302  435  77  103  141  188
0.00.099.098.40.10.1  51  190  198  352  26  122  101  227

10.98.880.180.07.16.9  18  29  51  67  9  14  25  32
0.00.0100.0100.00.00.0  70  121  154  230  61  105  135  200
0.00.093.991.66.18.4  523  803  903  956  408  628  705  748

10.020.989.394.1……  13  35  62  115  6  15  27  50
1.411.591.876.10.00.4  11  24  41  80  3  4  13  15

87.788.196.897.23.22.2  197  582  456 1 018  107  345  248  603
52.153.180.176.117.319.9  485  494  801  859  145  219  240  381

0.00.073.168.9……  28  51  65  98  14  30  33  57
0.00.066.065.70.00.0  7  7  14  15  1  2  3  4
……100.0100.00.00.0  237  219  385  355  146  145  238  235

88.384.586.298.30.31.3  212  547  543  981  148  383  378  687
82.677.365.270.710.118.7 2 708 6 506 3 137 5 494 2 418 5 912 2 800 4 992
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7- اإلنفاق على الصحة
الدولة العضو

نسب اإلنفاق على الصحة أ
إجمالي اإلنفاق على 

الصحة كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 

اإلنفاق على الصحة ب

اإلنفاق الخاص على 
الصحة كنسبة مئوية 

من إجمالي اإلنفاق على 
الصحة ب

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 
اإلنفاق الحكومي

الموارد الخارجية 
المكرسة للصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة

2000200620002006200020062000200620002006

2.73.254.562.845.537.28.49.327.349.4مدغشقر

6.112.943.869.056.231.07.317.126.959.6مالوى

3.24.352.444.647.655.46.27.00.60.0ماليزيا
5.88.170.879.729.220.310.99.23.30.4ملديفي

6.35.832.949.667.150.49.512.27.817.6مالي

6.88.472.577.027.523.012.014.70.00.0مالطة
20.314.498.097.42.02.621.114.711.466.1جزر مارشالط

2.82.271.269.528.830.56.55.323.618.0موريتانياد

3.83.952.051.148.048.98.79.41.41.0موريشيوس

5.66.646.644.253.455.812.511.81.00.0المكسيك

8.413.393.996.06.14.010.518.938.457.1واليات ميكرونيزيا الموحدة
3.04.575.374.124.725.917.415.60.00.0موناكود

5.85.767.373.732.726.310.712.723.11.5منغوليا
1.3…7.88.371.671.928.428.114.413.5الجبل األسودش

4.25.329.426.270.673.84.04.80.82.5المغرب

4.85.068.570.831.529.213.912.532.560.3موزامبيق
2.12.213.413.186.686.91.21.51.111.2ميانمارت

7.05.468.966.731.133.313.110.53.821.1ناميبيا
11.313.872.767.327.332.711.238.19.80.0ناوروط

5.15.124.930.575.169.57.79.215.215.7نيبالي

8.09.463.180.036.920.011.416.40.00.0هولندا

8.19.379.177.820.922.216.418.40.00.0نيوزيلندا

7.19.651.548.248.551.812.917.08.47.7نيكاراغوا

3.55.954.554.745.545.310.917.840.032.8النيجر

5.03.833.529.766.570.34.23.516.25.9نيجيريا
8.013.698.298.61.81.46.310.84.566.3نيوويط

8.48.782.583.617.516.416.417.90.00.0النرويج

3.12.382.382.317.717.77.35.40.00.0عمان

2.42.020.016.480.083.61.81.30.93.2باكستان
9.510.589.180.810.919.211.311.314.412.9باالوط، ي

7.87.368.168.831.931.221.311.51.00.2بنما

4.03.281.782.018.318.09.97.323.811.2بابوا غينيا الجديدة

9.27.640.238.359.861.717.513.22.80.8باراغواي

4.74.453.058.347.041.712.113.82.01.5بيرو

3.43.847.632.952.467.17.06.13.52.9الفلبين
5.56.270.070.030.030.09.49.90.00.1بولنداك

8.810.272.570.527.529.514.915.50.00.0البرتغال
2.34.368.878.231.221.85.69.70.00.0قطرو

4.56.448.855.751.244.39.311.70.00.0جمهورية كوريا
5.99.450.346.949.753.18.711.016.74.6جمهورية مولدوفاف

5.34.567.376.932.723.19.27.95.60.0رومانيال

5.45.359.963.240.136.89.610.80.20.1االتحاد الروسي

4.210.939.242.560.857.58.218.852.052.4رواندا

5.45.860.361.339.738.79.59.55.30.0سانت كيتس ونيفيس

5.86.358.557.841.542.211.710.90.40.2سانت لوسيا

5.75.663.962.436.137.610.89.30.20.0سانت فنسنت وغرينادين
5.65.070.983.029.117.010.810.517.34.3سامواي

7.57.285.885.414.214.620.413.80.00.0سان مارينو
6.36.380.585.019.515.07.610.327.550.5سان تومى وبرينسيبىو

4.03.376.477.023.623.09.28.70.00.0المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 7

نسب اإلنفاق على الصحة أنسب اإلنفاق على الصحة أ
إنفاق الضمان االجتماعي 
على الصحة كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الحكومي العام 

على الصحة

اإلنفاق من الجيب 
كنسبة مئوية من اإلنفاق 

الخاص على الصحة

الخطط الخاصة لإلنفاق 
المسبق كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الخاص 

على الصحة

نصيب الفرد من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة 

حسب متوسط معدل سعر 
 الصرف 

(بالدوالر األمريكي) 

نصيب الفرد من إجمالي 
 اإلنفاق على الصحة ج 
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
الحكومي على الصحة 
بمتوسط سعر الصرف 

(بالدوالر األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
 الحكومي على الصحة ج
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

20002006200020062000200620002006200020062000200620002006

……52.852.510.810.7  7  9  21  28  4  6  11  18
0.00.042.428.49.115.7  9  21  38  62  4  14  17  43
0.60.875.473.211.914.4  128  259  289  544  67  115  151  242
0.00.097.197.50.00.0  132  245  170  422  93  195  120  336
……99.199.50.10.5  17  31  52  67  5  15  17  33
0.00.096.990.43.18.0  641 1 308 2 864 4 223  465 1 008 2 075 3 254

35.012.3100.0100.00.00.0  418  358  580  520  410  349  568  506
0.00.0100.0100.00.00.0  12  19  40  41  8  13  28  29
……74.680.68.310.0  146  230  302  488  76  118  157  250

67.660.295.393.94.76.1  327  527  507  778  152  233  236  344
21.422.2100.0100.00.00.0  170  284  216  375  160  273  202  360
98.598.483.183.616.916.4 3 775 6 353 4 377 5 585 2 843 4 706 3 297 4 137
24.550.036.244.00.00.0  26  70  108  164  17  52  73  121
98.897.0100.0100.0……  114  348  442  718  81  250  316  516

0.00.076.677.323.422.7  54  113  109  207  16  30  32  54
0.00.040.940.60.60.6  11  16  21  36  8  11  15  26
3.11.899.299.40.00.0  3  5  11  24<1  1  1  3
1.82.318.215.777.379.1  127  174  243  261  88  116  167  174
0.00.024.484.40.00.0  375  758  940 1 214  273  510  684  816
0.00.091.285.20.10.4  12  17  40  52  3  5  10  16

93.995.124.329.343.028.7 1 925 3 872 2 337 3 481 1 214 3 097 1 474 2 785
0.00.069.974.628.521.2 1 109 2 421 1 686 2 448  877 1 884 1 333 1 906

16.223.990.298.15.91.4  55  92  133  235  28  44  69  113
……87.696.511.33.0  5  16  16  38  3  9  9  21
0.00.092.790.45.16.7  17  33  59  59  6  10  20  18
0.00.0100.0100.00.00.0  323 1 043  496 1 261  317 1 028  487 1 243

17.114.995.595.20.00.0 3 156 6 267 3 039 4 519 2 603 5 241 2 507 3 779
0.00.065.157.720.222.9  254  332  461  526  209  273  380  433
0.00.098.297.9……  12  16  40  47  2  3  8  8
0.00.0100.040.30.043.3  594  811 1 046 1 402  529  655  932 1 133

50.047.781.380.618.719.2  306  380  560  738  208  262  381  507
0.00.056.041.55.56.3  26  29  64  62  21  24  52  51

53.035.388.687.710.911.3  122  117  309  312  49  45  124  119
42.939.779.477.517.219.0  98  149  232  316  52  87  123  184
14.725.877.283.511.19.7  34  52  80  120  16  17  38  39
82.683.9100.085.40.81.9  247  555  583  919  173  389  408  643

1.31.280.877.311.113.8  970 1 864 1 509 2 199  704 1 315 1 095 1 552
0.00.084.588.2……  659 2 759 1 259…  454 2 157  866…

79.377.381.581.08.47.6  494 1 168  747 1 467  241  651  364  817
0.075.097.997.7…0.4  21  90  86  242  10  42  43  113

89.485.0100.096.80.01.7  87  256  320  472  59  197  215  363
40.342.374.781.58.110.2  95  367  410  698  57  232  246  441

6.44.140.738.60.99.2  9  33  24  89  4  14  9  38
0.00.094.294.65.85.4  387  570  541  768  233  350  326  471
4.93.495.493.84.66.2  251  350  429  594  147  202  251  343
0.00.0100.0100.0……  164  230  282  393  105  144  180  245
0.30.781.376.10.00.0  74  117  155  193  52  97  110  161

100.084.494.895.75.24.3 2 154 3 527 2 870 3 238 1 849 3 011 2 463 2 764
0.00.0100.0100.00.00.0  21  49…  95  17  42…  81
……28.313.442.452.1  362  492  692  720  276  379  529  554
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7- اإلنفاق على الصحة
الدولة العضو

نسب اإلنفاق على الصحة أ
إجمالي اإلنفاق على 

الصحة كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 

اإلنفاق على الصحة ب

اإلنفاق الخاص على 
الصحة كنسبة مئوية 

من إجمالي اإلنفاق على 
الصحة ب

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 
اإلنفاق الحكومي

الموارد الخارجية 
المكرسة للصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة

2000200620002006200020062000200620002006

4.35.836.956.963.143.18.512.017.412.3السنغال
7.18.267.469.732.630.312.912.91.10.8صربياش، ث

5.36.375.375.124.724.98.48.85.63.4سيشيل
4.94.043.036.457.063.67.67.819.633.5سيراليوند

3.53.336.233.163.866.96.26.70.00.0سنغافورة

5.57.189.470.610.629.49.713.50.00.0سلوفاكيا

8.48.474.072.226.027.813.113.50.20.0سلوفينيا

5.25.191.691.58.48.517.914.114.818.8جزر سليمان
…………………………الصومالد، و

8.18.042.437.757.662.310.99.10.30.9جنوب أفريقيا
7.28.471.671.228.428.813.215.50.00.0أسبانياك

3.64.247.947.552.152.56.88.30.31.1سري النكاي
3.03.826.336.873.763.27.25.84.86.5السوداند

8.06.248.842.651.257.49.78.010.98.1سورينام

6.16.358.665.841.434.211.611.25.512.3سوازيلند
8.29.284.981.715.118.312.613.80.00.0السويدك

10.310.855.659.144.440.917.118.50.00.0سويسراك
4.83.940.447.859.652.26.56.00.10.8الجمهورية العربية السوريةخ

4.65.020.422.579.677.54.95.02.36.3طاجيكستان
3.43.556.164.543.935.510.011.30.00.3تايلندي

7.68.070.970.629.129.415.816.53.21.1جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
8.817.770.986.029.114.012.716.652.744.9تيمور - ليشتيذ، ض

4.86.029.921.270.178.88.05.86.612.3توغو

5.54.972.474.627.625.415.210.626.534.4تونغا

3.94.442.856.557.243.55.77.64.72.4ترينيداد وتوباغو

5.65.148.544.251.555.86.86.70.90.9تونس

4.94.862.972.537.127.59.810.60.10.0تركيا
4.83.874.266.525.833.514.914.91.20.1تركمانستاند

13.411.492.392.77.77.35.916.140.64.0توفالوط

6.67.026.825.473.274.67.38.928.331.2أوغندا

6.06.948.055.452.044.68.48.80.50.5أوكرانيا

3.22.576.670.423.429.67.68.70.00.0اإلمارات العربية المتحدة

7.18.280.987.319.112.714.716.30.00.0المملكة المتحدة

3.96.440.457.859.642.28.913.726.743.9جمهورية تنزانيا المتحدة

13.215.343.745.856.354.219.519.30.00.0الواليات المتحدة األمريكية

10.58.233.443.566.656.510.39.20.10.5أوروغواي

5.84.744.950.255.149.86.38.01.11.7أوزبكستان

4.14.167.065.033.035.09.810.92.48.8فانواتو

6.04.953.149.546.950.510.99.30.60.1جمهورية فنزويال البوليفارية

5.46.630.132.369.967.76.66.42.52.2فييت نام

4.54.541.946.058.154.06.25.68.224.8اليمن

5.76.251.360.748.739.39.416.417.838.1زامبيا
8.39.343.148.756.951.37.38.91.617.3زمبابوىد،و،ط
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 7

نسب اإلنفاق على الصحة أنسب اإلنفاق على الصحة أ
إنفاق الضمان االجتماعي 
على الصحة كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الحكومي العام 

على الصحة

اإلنفاق من الجيب 
كنسبة مئوية من اإلنفاق 

الخاص على الصحة

الخطط الخاصة لإلنفاق 
المسبق كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الخاص 

على الصحة

نصيب الفرد من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة 

حسب متوسط معدل سعر 
 الصرف 

(بالدوالر األمريكي) 

نصيب الفرد من إجمالي 
 اإلنفاق على الصحة ج 
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
الحكومي على الصحة 
بمتوسط سعر الصرف 

(بالدوالر األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
 الحكومي على الصحة ج
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

20002006200020062000200620002006200020062000200620002006

17.94.091.777.07.119.5  20  44  54  92  7  25  20  52
92.493.085.287.9……  68  336  411  773  46  234  277  539

5.03.863.062.50.00.0  401  565  742  931  302  424  558  699
0.00.075.256.43.03.7  7  12  17  29  3  4  7  11
4.817.797.093.80.02.9  803 1 017 1 151 1 536  291  337  417  509

94.489.5100.079.80.00.0  208  735  603 1 279  186  520  539  903
93.992.944.142.551.047.1  710 1 607 1 447 2 063  525 1 161 1 070 1 490

0.00.066.766.70.00.0  42  44  80  100  39  40  73  91
……………………………………
3.34.318.917.575.677.7  237  425  519  715  100  160  220  270
9.67.383.174.713.720.9 1 036 2 328 1 536 2 466  742 1 658 1 100 1 757
0.30.183.386.712.29.1  33  62  99  171  16  30  47  81
9.312.0100.0100.0……  11  37  37  72  3  14  10  27

40.742.844.051.10.80.8  162  250  369  391  79  106  180  167
0.00.042.441.418.918.5  80  155  207  300  47  102  121  197
0.00.091.187.91.21.6 2 280 3 973 2 283 3 162 1 936 3 245 1 938 2 583

72.672.674.175.323.622.3 3 582 5 660 3 265 4 179 1 992 3 347 1 816 2 471
0.00.0100.0100.00.00.0  58  66  159  164  23  31  64  78
0.00.099.096.60.00.0  6  21  41  81  1  5  8  18
9.412.476.976.612.815.6  69  113  172  264  39  73  97  170

97.593.3100.0100.0……  136  249  470  630  96  176  334  444
0.00.043.437.20.00.0  34  52  68  109  24  45  48  94

12.517.386.684.25.44.3  11  21  32  46  3  4  9  10
0.00.082.584.29.63.7  87  114  163  181  63  85  118  135
0.00.086.388.07.26.9  243  600……  104  339……

26.725.281.781.716.616.6  114  156  271  355  55  69  131  157
55.553.874.684.211.815.8  194  352  432  584  122  255  272  423

6.16.1100.0100.00.00.0  53  146……  39  97……
0.00.011.515.60.00.0  162  280  324  434  149  259  299  402
0.00.056.751.00.10.2  15  24  45  71  4  6  12  18
0.00.590.188.80.91.2  39  160  198  433  19  89  95  240
0.00.069.469.420.220.2  697 1 018 1 263 1 409  534  717  967  992
0.00.069.591.716.77.8 1 782 3 332 1 846 2 815 1 441 2 908 1 493 2 457
0.00.980.054.34.37.7  11  23  30  72  4  13  12  42

34.128.726.623.562.766.4 4 570 6 719 4 570 6 719 1 997 3 076 1 997 3 076
50.047.825.931.174.168.9  635  476  818  833  212  207  274  362

0.00.097.097.10.00.0  32  30  83  102  14  15  37  51
0.00.050.050.07.57.5  53  67  127  125  35  44  85  81

19.520.087.088.63.73.6  290  332  510  540  154  164  271  267
19.738.891.790.24.12.6  21  46  75  151  6  15  23  49

……94.895.2……  24  40  84  102  10  18  35  47
0.00.080.567.20.73.7  18  58  52  79  9  35  26  48
0.00.048.050.334.128.8  48  38<1…  21  18<1…



116

7- اإلنفاق على الصحة
الدولة العضو

نسب اإلنفاق على الصحة أ
إجمالي اإلنفاق على 

الصحة كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 

اإلنفاق على الصحة ب

اإلنفاق الخاص على 
الصحة كنسبة مئوية 

من إجمالي اإلنفاق على 
الصحة ب

اإلنفاق الحكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 
اإلنفاق الحكومي

الموارد الخارجية 
المكرسة للصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة

2000200620002006200020062000200620002006

نطاقات القيم القطرية
1.51.91.18.61.81.40.41.30.00.0الحد األدنى

20.317.798.298.698.991.423.338.152.766.3الحد األقصى

5.76.256.962.843.137.29.710.72.51.7الحد الوسط

أقاليم المنظمة
5.55.544.847.155.252.98.28.76.810.7األفريقي

11.312.845.747.754.352.316.316.80.10.1األمريكتان

3.63.428.033.672.066.44.24.72.41.9جنوب شرق آسيا

8.08.473.675.625.824.413.714.80.20.1األوروبي

4.34.547.150.952.949.17.07.31.22.0شرق المتوسط

6.06.163.961.036.139.013.713.80.20.2غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
4.24.333.336.266.763.85.45.911.716.9الدخل المنخفض

4.54.539.243.260.856.87.98.21.10.8الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

6.16.352.955.147.144.89.19.80.60.2الشريحة العليا من الدخل المتوسط

10.011.259.860.740.039.316.017.10.00.0الدخل المرتفع

8.28.756.657.643.342.413.714.30.30.4المستوى العالمي
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نسب اإلنفاق على الصحة أنسب اإلنفاق على الصحة أ
إنفاق الضمان االجتماعي 
على الصحة كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الحكومي العام 

على الصحة

اإلنفاق من الجيب 
كنسبة مئوية من اإلنفاق 

الخاص على الصحة

الخطط الخاصة لإلنفاق 
المسبق كنسبة مئوية 
من اإلنفاق الخاص 

على الصحة

نصيب الفرد من إجمالي 
اإلنفاق على الصحة 

حسب متوسط معدل سعر 
 الصرف 

(بالدوالر األمريكي) 

نصيب الفرد من إجمالي 
 اإلنفاق على الصحة ج 
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
الحكومي على الصحة 
بمتوسط سعر الصرف 

(بالدوالر األمريكي)

نصيب الفرد من اإلنفاق 
 الحكومي على الصحة ج
(تعادل القوة الشرائية 

الدولية بالدوالر 
األمريكي)

20002006200020062000200620002006200020062000200620002006

0.00.011.513.40.00.0  3<1<1  1<1<1<1  1
100.098.4100.0100.077.379.1 4 570 6 719 4 570 6 719 2 843 5 912 3 297 4 992

2.02.988.285.34.25.2  98  211  282  377  60  114  143  212

8.27.655.949.836.239.6  33  58  83  111  15  27  37  52
32.227.733.730.656.760.4 1 799 2 636 1 935 2 788  815 1 252  885 1 329

6.38.588.788.32.52.8  19  31  58  85  6  11  16  29
50.049.268.670.822.422.1  936 1 756 1 197 1 719  704 1 350  881 1 299
15.019.788.087.07.48.1  69  116  184  259  36  65  87  132
65.663.188.980.74.29.3  290  361  297  461  212  246  190  282

3.47.089.985.42.62.8  14  22  39  57  5  8  13  21
38.740.391.485.73.35.9  38  74  106  181  15  33  42  78
41.340.470.470.023.625.7  235  412  480  707  121  225  254  389
45.141.639.336.250.554.3 2 629 4 012 2 691 3 848 1 574 2 470 1 608 2 335
43.941.151.549.339.542.0  473  716  555  790  276  429  314  455
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حاالت الـغبن في المجال الصحي
تركز عموما التقارير العالمية عن مؤشرات الصحة على المتوسطات الوطنية، مع أن بيانات توزيع خدمات الصحة في داخل 
البلدان وفيما بين فئات السكان الفرعية ال تقل أهمية، فهي تساعد على تحديد مدى الغبن في المجال الصحي – االختالفات غير 
العادلة والتي يمكن تالفيها في الخدمات الصحية- الذي ينشأ من عدة عوامل، ومنها األوضاع االجتماعية االقتصادية (التعليم، 

والعمالة والثروة األسرية أو دخل األسرة)، والموقع الجغرافي، واالنتماء العرقي، ونوع الجنس.
ويعرض هذا الفرع بيانات قائمة على ثالثة مؤشرات للصحة هي: عدد عمليات الوالدة بمساعدة عاملين صحيين مهرة، 
والتغطية بالتمنيع ضد الحصبة لألطفال الذين لم يبلغوا العام األول من عمرهم، ومعدل الوفيات تحت سن الخامسة؛ وهذه البيانات 

لته األمهات. ّمقسمة حسب اإلقامة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والثروة األسرية، ومستوى التعليم الذي حص
وقد دلت البينات المجموعة من 90 بلدا لديها البيانات الضرورية على أن الـغبن قائم بشدة في عدة بلدان. ففي نصف تلك 
البلدان كان معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في الريف أعلى 1.4 مرة منه في المناطق الحضرية، وأعلى 1.9 مرة بين 
أفقر 20٪  من األسر عما هو عليه في أغنى 20٪  من األسر. وفي 64٪  من البلدان كانت الوالدات بمساعدة عاملين صحيين 
مهرة في المناطق الحضرية أكثر على األقل بنسبة 20٪  مما هي في المناطق الريفية. ويبدو أن الغبن انخفض في مجال التمنيع 
ضد الحصبة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ألن الفرق الذي وصل إلى 20٪  أو أعلى لم يتحقق إال في 10٪  من 

البلدان.
وأكبر مصدر لهذه البيانات هي االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واالستقصاءات الجماعية المتعددة المؤشرات. ولتقسيم 
اإلحصاءات حسب الثروة األسرية تم تجميع السكان إلى خميسات الثروة على أساس الفروق النسبية بين ثروات األسر في داخل 
البلد الواحد، وهذا معيار غير مطلق لحساب الثروة. وهذه التقديرات عرضة للمتغايرات العادية في العينات والتي تدل عليها كالعادة 

فترات الثقة. ومع ذلك فهذا الجدول ال يحتوي سوى التقديرات المعيارية.
ويقتضى  دخال.  األقل  وتلك  دخال  األكثر  السكانية  المجموعات  بين  والفروق  النسب  إلى  هنا  المعروضة  البيانات  وتشير 
األمر قياسات أكثر تعقيدا لتصوير الحالة في جميع الفئات السكانية، مثل فئة األسر المتوسطة الحال أو فئات السكان المقسمة 
حسب مستوى التعليم. والعمل جار على توفيق اآلراء حول المسائل المفاهيمية واإلحصائية التي تتعلق بتحديد طرق قياس الغبن 

وتفسيرها.

الجدول 8
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8- حاالت الـغبن في المجال الصحي
MDG 5 الوالدات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أ،ب (%)السنةالدولة العضو

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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………………………………أفغانستان
…………20051001001.00991001.01ألبانياو

……………………200692981.16الجزائرو

………………………………أندورا

………………………………أنغوال

………………………………أنتيغوا وبربودا

………………………………األرجنتين
…………200598991.01931001.17أرمينياز

………………………………أستراليا

………………………………النمسا

200681971.216781001.32283891.15آذربيجان

………………………………جزر البهاما

………………………………البحرين

20049303.32134011.6364286.524بنغالديش

………………………………بربادوس
…………20051001001.001001001.00بيالروسو

………………………………بلجيكا
……………………200693991.17بليزو

200674861.21256971.74272981.426بنن

………………………………بوتان

200339782.03934992.96530903.060بوليفيا
…………20061001001.00991001.00البوسنة والهرسكو

………………………………بوتسوانا

199673921.31972991.42766951.429البرازيل

………………………………بروني دار السالم

………………………………بلغاريا

200331882.95739912.35233952.962بوركينا فاصو

………………………………بوروندى

200539701.83121904.36922803.658كمبوديا

200444841.94029953.26523924.069الكاميرون

………………………………كندا

………………………………الرأس األخضر
200635832.44827893.36234882.655جمهورية أفريقيا الوسطىو

20046467.13945515.4529677.257تشاد

………………………………شيلى

………………………………الصين

200577971.32072991.42767971.430كولومبيا
199643791.83626853.25941832.042جزر القمرح

200574971.32370981.42862931.530الكونغو

………………………………جزر كوك

………………………………كوستاريكا
200640842.14429953.36647871.840كوت ديفوارو

………………………………كرواتيا

………………………………كوبا

………………………………قبرص

………………………………الجمهورية التشيكية

………………………………جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

200763911.42859981.73959891.529جمهورية الكونغو الديمقراطية

………………………………الدانمرك
……………………200640952.354جيبوتيو
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MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة أ،ج (%)
 MDG 4  معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ،د

(احتماالت الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامةمستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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………………………………………………………………
………………………………19201.0–1……………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
80670.8–1372(62)0.8–11…………42261.61652232.329…………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
44641.52050831.73446551.2964521.212…………68581.210
………………………………………………………………
………………………………………………………………
74831.1960911.53162881.42598921.16121721.749114681.746
………………………………………………………………
99981.0–1100981.0–2…………………………………………
………………………………………………………………
79911.212……………………27261.01……………………
57681.21148761.62857821.5261451161.330151831.868143781.865
………………………………………………………………
60671.1662741.21161741.213113771.537105323.373145483.097
80740.9–672761.14…………………………………………
………………………………………………………………
77901.21478901.21267911.32379491.63099333.066119373.282
………………………………………………………………
………………………………………………………………
53731.42048711.52354801.5262021361.5652061441.4621981081.890
………………………………………………………………
77791.0370821.21364911.427111761.535127433.084136532.683
58731.21452831.63146791.7331691191.450189882.1101186932.092
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………1991261.6732231122.01111871071.780
19382.0188384.63018543.0362081791.2291761870.9–112001431.457
………………………………………………………………
………………………………………………………………
76851.1969901.32170861.21633231.41039162.42351202.530
64631.0–151861.73559761.317123811.542129871.542121751.646
57761.32049841.73644751.7311361081.328135851.6502021012.0101
………………………………………………………………
………………………………………………………………
78941.21669981.42980951.216………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
56731.31751851.73449771.6281771221.555184971.9872091121.997
………………………………………………………………
………………………………73950.8–22……………………
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MDG 5 الوالدات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أ،ب (%)السنةالدولة العضو

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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………………………………دومينيكا

200794961.0295991.0486971.112الجمهورية الدومينيكية

………………………………إكوادور

200566891.32351961.94554891.635مصر

………………………………السلفادور

………………………………غينيا االستوائية

200210656.25478112.17412887.376إريتريا

………………………………إستونيا

200534517.24212738.02625825.155إثيوبيا

………………………………فيجي

………………………………فنلندا

………………………………فرنسا

200069931.32467971.43084931.19غابون
200643831.94028893.16049851.736غامبياو

…………200598991.0195991.03جورجياو

………………………………ألمانيا

200331802.64921904.47030682.338غانا

………………………………اليونان

………………………………غرينادا

199825662.64199210.48322853.963-1999غواتيماال

200526813.25515876.07333842.651غينيا
200627692.64219794.05928802.952غينيا - بيساوو

…………200682891.1764931.529غياناو

200515473.03166810.5619606.651هايتي

200550901.84033992.96537962.659هندوراس

………………………………هنغاريا

………………………………أيسلندا

…………200538742.03619894.669-2006الهند

200255791.42440942.35432862.653-2003إندونيسيا

………………………………جمهورية إيران اإلسالمية
79961.217…………200678951.217العراقو

………………………………أيرلندا

………………………………إسرائيل

………………………………إيطاليا
……………………200594991.04جامايكاو

………………………………اليابان

…………200799991.01981001.02األردن
…………20061001001.001001001.00كازاخستانو

200335722.13817754.45816724.656كينيا

………………………………كيريباتي

………………………………الكويت
…………2006961001.04931001.17قيرغيزستانو

200611686.25738127.17836318.559جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو

………………………………التفيا

………………………………لبنان

200450881.83834832.55021733.552ليسوتو

200732792.54726813.25636752.139ليبيريا

………………………………الجماهيرية العربية الليبية

………………………………ليتوانيا

………………………………لكسمبرغ
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MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة أ،ج (%)
 MDG 4  معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ،د

(احتماالت الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامةمستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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………………………………………………………………
81781.0–373871.21453831.63037371.0153281.92557292.028
………………………………………………………………
97971.0095971.0296981.0256391.41775253.05068312.237
………………………………………………………………
………………………………………………………………
79941.21584961.21377961.219117861.431100651.535121592.162
………………………………………………………………
32652.03325532.12830632.133135981.437130921.438139542.685
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
37611.62434712.13742641.522100881.11293551.738112871.325
93911.0–395911.0–392951.02150961.654158722.286140662.174
………………………………45241.921……………………
………………………………………………………………
82861.0475891.21478891.111118931.326128881.540125851.540
………………………………………………………………
………………………………………………………………
83861.0380911.11273951.32369581.21178392.03879421.936
49551.1642571.41548681.4202041331.5712171131.9104194922.1102
72831.21170901.32072871.2152532501.03……………………
96951.0–1941001.16…………50341.516……………………
56621.1650671.31752681.316114781.536125552.370123651.957
86841.0–285861.0081861.1543291.51450202.53055202.835
………………………………………………………………
………………………………………………………………
54721.31840852.145…………82521.630101343.067…………
66781.21160851.42542832.04165421.52277223.55590372.453
………………………………………………………………
60761.316…………60791.31941411.00…………49371.312
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
95880.9–7……………………25360.7–11……………………
………………………………………………………………
92951.0392961.04…………27221.2530271.13…………
991001.00100991.0–1…………43301.412……………………
70861.21655881.63351851.734117941.323149911.658127632.064
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………50351.415……………………
38541.41733601.82731551.824………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
84911.1782851.0374851.111105861.218114821.432161822.079
56771.42045861.94158781.3201461321.1151381171.2211511191.333
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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8- حاالت الـغبن في المجال الصحي
MDG 5 الوالدات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أ،ب (%)السنةالدولة العضو

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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200340711.83130943.16422813.759-2004مدغشقر

200453841.63147851.83843831.941مالوى

………………………………ماليزيا

………………………………ملديف

200638802.14235862.55144922.148مالي

………………………………مالطة

………………………………جزر مارشال

200029863.05715936.37840922.351-2001موريتانيا

………………………………موريشيوس

………………………………المكسيك

………………………………واليات ميكرونيزيا الموحدة

………………………………موناكو
…………2005991001.01981001.02منغولياو

…………2005981001.02981001.03الجبل األسودو،ز

200340852.24630953.26649941.946-2004المغرب

200334812.44725893.66431953.063موزامبيق

………………………………ميانمار

…………200673941.32160981.638-2007ناميبيا

………………………………ناورو

200619522.83355812.05311534.741نيبال

………………………………هولندا

………………………………نيوزيلندا

200183971.21378991.32277981.321نيكاراغوا

20068718.56255911.85413816.167النيجر

200327592.23213856.57214755.461نيجيريا

………………………………نيووي

………………………………النرويج

………………………………عمان

200630602.03016774.86127742.847-2007باكستان

………………………………باالو

………………………………بنما

………………………………بابوا غينيا الجديدة

199048871.83941982.45732942.961باراغواي

…………200444922.148281003.672بيرو

200341791.93825923.76711726.561الفلبين

………………………………بولندا

………………………………البرتغال

………………………………قطر

………………………………جمهورية كوريا
…………2005991001.00991001.01جمهورية مولدوفاز

………………………………رومانيا

………………………………االتحاد الروسي

200535631.82927662.43927732.746رواندا

………………………………سانت كيتس ونيفيس

………………………………سانت لوسيا

………………………………سانت فنسنت وغرينادين

………………………………ساموا

………………………………سان مارينو

………………………………سان تومى وبرينسيبى

………………………………المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 8

MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة أ،ج (%)
 MDG 4  معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ،د

(احتماالت الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامةمستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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56741.31838842.24636852.449120731.647142492.992149652.383
78871.1967881.32172941.3221641161.4481831111.672181862.195
………………………………………………………………
………………………………………………………………
66761.21068781.21166901.4242341581.5762331241.91092231022.2122
………………………………………………………………
………………………………………………………………
53741.42142862.14455801.424961110.9–1598791.220111861.325
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
86901.0488911.03…………69312.238……………………
82841.03(83)(78)0.9–4…………………………………………
86941.1883981.21588961.1969381.83178263.05263272.336
71911.32061961.63666991.5341921431.3491961081.888201862.3115
………………………………………………………………
82861.0470951.425…………76601.31692293.263…………
………………………………………………………………
85891.1473951.32178991.32184471.83698472.15193322.960
………………………………………………………………
………………………………………………………………
74771.0376941.21869731.0355341.62164193.34572252.947
42721.73032742.34143842.0422311391.7912061571.349222922.4130
29521.82416714.45516674.3512431531.690257793.31782691072.5162
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
56691.21336762.13951811.631100781.321121602.061102621.640
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
52651.21348691.42132712.23948451.1357202.83778292.749
88921.0486931.17…………………………………………
78821.1470891.32046831.83852301.72266213.145105293.776
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
92881.0–4(91)911.00…………30201.5929171.712…………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
85901.1585881.0383921.191921221.6702111221.789210952.2115
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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8- حاالت الـغبن في المجال الصحي
MDG 5 الوالدات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أ،ب (%)السنةالدولة العضو

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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200533852.55120894.46942882.145السنغال
…………200599991.00981001.02صربياو

………………………………سيشيل
200535762.24227833.05538762.038سيراليونو

………………………………سنغافورة

………………………………سلوفاكيا

………………………………سلوفينيا

………………………………جزر سليمان
200615654.55111777.26625733.048الصومالو

……………………200385941.19جنوب أفريقيا

………………………………أسبانيا

………………………………سري النكا

53961.843…………199059861.427السودان

………………………………سورينام

200670881.31851921.84257841.527سوازيلند

………………………………السويد

………………………………سويسرا
…………200688981.1978991.321الجمهورية العربية السوريةو

…………200581891.1870911.321طاجيكستانو
200597991.03931001.1781991.218-2006تايلندو

200598981.00951001.05891001.111-2006جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقةو

………………………………تيمور - ليشتي
200640932.35430973.36744892.045توغوو

………………………………تونغا
…………981001.02…………2006ترينيداد وتوباغوو،ز

………………………………2006تونسو

……………………200369901.321تركيا

200097981.0297981.0293971.05تركمانستان

………………………………توفالو

200638802.14328772.74826762.950أوغندا

…………200798991.0197991.02أوكرانيا

………………………………اإلمارات العربية المتحدة

………………………………المملكة المتحدة

200447831.83639902.35140892.249-2005جمهورية تنزانيا المتحدة

………………………………الواليات المتحدة األمريكية

………………………………أوروغواي
…………20061001001.001001001.00أوزبكستانو

………………………………فانواتو

………………………………جمهورية فنزويال البوليفارية
200282991.217581001.74242942.352فييت نامح

200626622.33517744.35727612.334اليمنو

200128792.95120914.67117784.560-2002زامبيا

200558941.63646952.14935812.346-2006زمبابوى
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الجدول 8

MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة أ،ج (%)
 MDG 4  معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ،د

(احتماالت الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامةمستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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71771.1671811.11069951.426160911.869183642.9119152602.592
89851.0–487841.0–3…………………………………………
………………………………………………………………
75841.1966841.31875871.2122792071.372…………2791641.7115
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
23401.81722472.12524482.0251361341.02……………………
68590.9–9……………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
56701.214…………50851.7351441171.227…………152841.868
………………………………………………………………
91951.0489931.0484931.191051071.0–21181011.217150951.655
………………………………………………………………
………………………………………………………………
91941.0389971.19…………24191.3522201.12…………
90961.1689961.18…………83701.213……………………
96961.0096991.0390961.16………………………………
88891.0280931.21371921.32126102.616……………………
………………………………………………………………
61671.1657721.31550821.632143732.070150622.488145642.381
………………………………………………………………
…………(98)(85)0.9–13…………………………………………
97991.02……………………………………………………
69841.215……………………50301.720……………………
92820.9–1091800.9–1174881.214100731.427106701.536133881.545
………………………………………………………………
67771.11066731.1764821.3181471151.3321721081.664164911.873
………………………………20181.12……………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
78901.21265911.42665901.4251381081.330137931.544160762.184
………………………………………………………………
………………………………………………………………
98971.0097981.01…………59511.2872421.730…………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
81941.21464981.53349931.94436162.21953163.33766292.338
59801.42252861.63360811.42186571.529118373.281…………
84861.0281881.1780871.171821401.342192922.1991981211.677
63721.1854741.42030712.34172641.1872571.31569681.01



128

8- حاالت الـغبن في المجال الصحي
MDG 5 الوالدات بإشراف عاملين صحيين حاذقين أ،ب (%)السنةالدولة العضو

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة

ف
ري

ال

ضر
لح

ا

ف
ري

 ال
لى

ر إ
ض

لح
ة ا

سب
ن

ر 
ض

لح
ن ا

 بي
رق

الفا
ف

ري
وال

نى
ألد

ا

لى
ألع

ا

نى
ألد

ى ا
 إل

لى
ألع

ة ا
سب

ن

نى
ألد

 وا
لى

ألع
ن ا

 بي
رق

الفا

نى
ألد

ا

لى
ألع

ا

نى
ألد

ى ا
 إل

لى
ألع

ة ا
سب

ن

نى
ألد

 وا
لى

ألع
ن ا

 بي
رق

الفا

نطاقات القيم القطرية
……228……127……330الحد األدنى

……93100……100100……100100الحد األقصى

……3587……3594……5088الحد الوسط
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MDG 4 التغطية بلقاحات الحصبة بين األطفال الذين يبلغون من العمر سنة أ،ج (%)
 MDG 4  معدل وفيات األطفال دون الخامسة أ،د

(احتماالت الوفاة قبل الخامسة لكل 1000 مولود حي)

مستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامةمستوى تعليم األم هـالمئين الخامس من الثروةمكان اإلقامة
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1938……838……1648……1910……2216……4920……
99100……100100……9699……279250……257187……279164……
7683……7086……6085……9975……12164……13968……
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 اإلحصاءات الديمغرافية 
واالجتماعية االقتصادية

إن العوامل الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية تعد من أكبر محددات الصحة. فكلما هبط مستوى الخصوبة وارتفع الدخل وشاخ 
السارية والحوادث وسائر  بازدياد عبء األمراض غير  أيضا مرتسمات األوبئة  المدن، وتغيرت  الزحف على  السكان وازداد 
األسباب الخارجية. وازدياد التعليم، وخاصة تعليم النساء، له هو أيضا وقع على مدى االنتفاع بالرعاية الصحية وعلى األوضاع 

الصحية. 
وتتسم بيانات االتجاهات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية بأهمية هي أيضا ألنها تجعل اإلحصاءات قابلة للمقارنة بين 

البلدان. وتقتضى معدالت المراضة وانتشار األمراض والوفيات قواسم سكانية مشتركة يعول عليها.
ومازال عدد سكان العالم يزداد، حتى وإن كان معدل هذه الزيادة أبطأ مما كان منذ عقد مضى. فقد بلغ متوسط معدل النمو 
السكاني 1.3٪  في العقد 1997-2007 بعد أن كان 1.6٪ في العقد 1987-1997. وهناك تفاوتات إقليمية كبيرة في معدالت 
النمو. فقد كان معدل نمو السكان في أفريقيا أكبر عشر مرات منه في اإلقليم األوروبي الذي بدأ يشهد انكماشا في سكان عدة بلدان 
فيه. وتبين أن األقاليم التي حققت أعلي معدالت النمو هي التي يسكنها الشباب؛ ألن 43٪  من سكان اإلقليم األفريقي لم يبلغوا بعد 

15 سنة من العمر، مقابل 18٪  فقط في اإلقليم األوروبي، و28٪  في العالم.
وبدأت معدالت الخصوبة تهبط في أنحاء العالم، وخصوصا في إقليم شرق المتوسط حيث تنجب النساء اآلن طفلين أقل من 
الجيل السابق. وبرغم هذا الهبوط اليزال معدل الخصوبة في هذا اإلقليم أعلى نسبيا مما هو في أقاليم أخرى، فقد بلغ 3.4 طفل 
لكل امرأة مقابل 2.7 طفل لكل امرأة في جنوب شرق آسيا، و 2.2 طفل لكل امرأة في األمريكتين. فالمرأة في اإلقليم األمريكي 
كان لها في عام 2007 ما يتراوح بين 4 أطفال و5 أطفال في المتوسط، وهذا يمثل انخفاضا طفيفا عن مستويات الخصوبة في 
عام 1990 وفي المقابل أصبحت مستويات الخصوبة في اإلقليم األوروبي أقل من مستوى اإلحالل، حيث بلغ متوسطها 1.6 

طفل لكل امرأة.
وأخذ سكان العالم ينزحون إلى المناطق الحضرية، إذ يقدر أن 49٪  منهم كانوا يعيشون في المناطق الحضرية في عام 
2007 بعد أن كانت نسبتهم 43٪  في عام 1990. ويتفاوت تعريف المنطقة الحضرية من بلد إلى آخر، األمر الذي ال يساعد 

على إجراء مقارنات موثوقة.
ومنذ عام 1990 كاد متوسط الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي يتضاعف. وكانت أعلى نسبة مئوية للزيادة بالنسبة إلى الفترة 

1990-2007 قد تحققت في إقليم جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئء، حيث ارتفعت هناك إلى ٪190 .
الدولي،  البنك  الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية من مصادر وطنية مختلفة ومن منظمات مثل  البيانات  وقد أخذت هذه 
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واألمم المتحدة. وهى بيانات أعدت على أساس توليفة من السجالت 
اإلدارية واإلستقصاءات السكانية وعمليات التعداد وبيانات سجالت األحوال الشخصية، وكذلك بالنمذجه اإلحصائية لتعويض القيم 
الناقصة. ولمعرفة المزيد من المعلومات عن المصادر واألساليب التي تخص أي مؤشر بعينه، يرجى االطالع على الحواشي ذات 

الصلة وعلى الموقع اإللكتروني للمنظمة المسؤولة.

الجدول 9
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9- اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية
التغطية بخدمات السكان أالدولة العضو

التسجيل (%)

المجموع 
(باآلالف)

متوسط 
العمر

دون 
الخامسة 
عشرة (%)

فوق الستين 
(%)

 الوفيات جالوالدات بالقاطنون في الحضر(%)معدل النمو السنوي (%)

2007200720072007
1987 

–1997
1997 

–20071990200020072007–2000

25>ح145174744.93.31821246 27 أفغانستان

74–9050<1902925130.00.3364246 3 ألبانيا

89–75ح858252872.21.552606599 33 الجزائر

49–9025<15222.91.2959289…75  أندورا

25>ح024174642.82.737505629 17 أنغوال

74–50…28111.01.7353231…85  أنتيغوا وبربودا

100–9090<5312926141.31.0878992 39 األرجنتين

74–9050<0.5676564–1.0–002321914 3 أرمينيا

100–9090<7433719191.41.1858789 20 أستراليا

100–9090<3614115220.60.3666667 8 النمسا

74–50ح467282391.50.654515294 8 آذربيجان

100–90…3312927101.81.3848983  جزر البهاما

89–9075<753292553.12.1889588  البحرين

25>ح665233462.21.920232710 158 بنغالديش

100–9090<2943618130.70.4455039  بربادوس

100–9090<0.5667073–6893815180.1 9 بيالروس

…90<4574117230.30.3969797 10 بلجيكا

100–90ح288213762.82.447485194  بليز

25>ح033184443.43.134384160 9 بنن

25>…658233170.12.471033  بوتان

25>ح525213772.32.056626574 9 بوليفيا

…ح2.11.3394347100–935381720 3 البوسنة والهرسك

25>ح882223552.71.442535958 1 بوتسوانا

89–75ك،ح791282791.61.475818589 191 البرازيل

100–9090<390272952.72.3667174  بروني دار السالم

100–9090<0.7666971–0.9–639411323 7 بلغاريا

25>ح784174642.93.114171964 14 بوركينا فاصو

25>ح508174442.02.9691060 8 بوروندى

25>ح444213653.21.913172166 14 كمبوديا

25>ح549194152.82.341505670 18 الكاميرون

100–9090<8763917191.21.0777980 32 كندا

…90<530203852.32.3445359  الرأس األخضر

25>ح343184262.61.837383849 4 جمهورية أفريقيا الوسطى

25>ح781174653.23.52123269 10 تشاد

100–9090<6353124121.71.1838688 16 شيلى

25>…3173321111.20.7283643 336 1الصين

89–75ح156262981.91.569717490 46 كولومبيا

25>ح839194242.82.728342883  جزر القمر

25>ك،ح768194252.92.454586181 3 الكونغو

75<90<2.7576473–0.2–338…13  جزر كوك

100–9090<468272792.52.0515963 4 كوستاريكا

25>ح262194153.31.940434855 19 كوت ديفوار

100–9090<0.1545657–5554115230.3 4 كرواتيا

100–9090<2683718160.70.2737676 11 كوبا

100–9090<8553619171.31.3676970  قبرص

100–9090<0.1757473–1863914210.0 10 الجمهورية التشيكية

25>ح7903323141.40.758606299 23 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

25>ح636164743.22.828303334 62 جمهورية الكونغو الديمقراطية

100–9090<4424019220.30.3858586 5 الدانمرك

25>ح833213753.62.376838789  جيبوتي
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 إجمالي معدل الخصوبة أ
(لكل إمراة)

MDG 5
معدل خصوبة 

 المراهقات د
(لكل 1000 

امرأة)

معدل إلمام الكبار 
 بالقراءة والكتابة هـ

(%)

MDG 2
النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية هـ (%)

نصيب الفرد من الناتج القومي 
 اإلجمالي و

(تعادلية القوة الشرائية الدولية 
بالدوالر األمريكي)

MDG 1
السكان الذين يعيشون 
على أقل من دوالر 
أمريكي واحد ز 

(تعادلية القوة الشرائية 
الدولية بالدوالر 

األمريكي) في اليوم 
(%)

إناثذكور

1990200020072007–2000
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–20071990200020072005

8.07.87.1151…28.0………0…………
2.92.42.113…99.095949493 2 540 3 920 6 580<1.0
4.72.62.44…75.493968995 4 350 5 130 7 640…

…………80…81………10ط1.3ط1.4ط1.3
7.26.86.5165…67.4………… 1 870 1 910 4 40042.5

…620 17 730 11 100 8 73…75………67ط2.1ط2.7ط1.9
3.02.52.36296.197.699999998 5 170 8 890 12 990…
2.51.51.425…99.5…80…84 2 050 2 090 5 9004.7
1.91.81.815……94969497 16 270 24 910 33 340…
1.51.41.412……97979898 19 360 28 570 38 140…
3.01.91.84498.899.485878685… 2 090 6 260<1.0
2.62.22.043……90878989…………
…ي310 93034 23 930 12 3.72.62.31584.088.895989798
4.43.32.912735.353.583878390  510  830 1 34050.5
…ي140 16……94969497……1.71.51.551
1.91.21.22099.699.7…90…88 4 650 5 130 10 7400.0
1.61.61.610……99979997 18 720 28 150 34 790…
4.53.63.09070.3…94969498 2 970 4 640 6 200…
6.86.15.511427.240.559874073  730 1 040 1 31050.0
5.93.52.246…55.660795379 1 230 2 540 4 98026.8
4.94.13.58880.090.395949595 2 110 3 080 4 14019.6
1.71.41.216…96.7…………… 4 930 7 700<1.0
4.73.42.95168.682.979838285 4 780 8 180 12 42023.1
2.82.42.356…90.5…93…95 5 100 6 840 9 3707.8
…ل900 17049 42 780 35 93…93…3.22.62.32687.894.9
1.71.21.338…98.398939692 5 080 5 990 11 1800.0
7.36.66.013112.828.741522842  520  790 1 12055.0
6.86.86.83037.459.3…76…73  350  310  33081.3
5.84.03.25267.376.387917987…  860 1 69040.2
5.95.04.4141…67.9………… 1 440 1 530 2 12027.5
1.71.51.514……999999100 18 830 27 630 35 310…
5.53.93.49262.883.899859884 1 230 2 030 2 94018.4
5.75.14.6133…48.6…63…45  570  640  74064.4
6.76.66.219312.225.763713949  700  770 1 28058.7
2.62.11.94994.396.5………… 4 500 8 930 12 590<1.0
…م370 5م340 2م800…………2.21.71.7577.893.3
3.02.62.29691.293.689879087 3 430 4 620 6 64013.9
6.15.24.49562.775.154604550  880  970 1 15046.1
5.44.84.513273.886.8…58…52 2 080 1 890 2 75054.1

…………87738375……47ط2.6ط3.2ط3.4
3.22.42.163…95.9………… 4 350 6 630 10 700…
6.65.34.5111…48.760614549 1 150 1 460 1 59020.4
1.71.41.31396.798.786918590 8 160 8 940 15 0500.0
1.81.61.542…99.897989898…………
2.41.71.6694.497.795999599 13 380 18 950 26 370…
1.81.11.211……96919794… 14 640 22 0200.0
2.42.01.9……………………………
6.76.76.7124…67.2…………  400  210  29059.2
1.71.81.86……97959796 18 030 28 180 36 300…
6.24.84.027……32422334… 1 610 2 26018.6
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9- اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية
التغطية بخدمات السكان أالدولة العضو

التسجيل (%)

المجموع 
(باآلالف)

متوسط 
العمر

دون 
الخامسة 
عشرة (%)

فوق الستين 
(%)

 الوفيات جالوالدات بالقاطنون في الحضر(%)معدل النمو السنوي (%)

2007200720072007
1987 

–1997
1997 

–20071990200020072007–2000

75<90<0.2687174–0.2–2811…67  دومينيكا

74–50ح760243381.91.655626878 9 الجمهورية الدومينيكية

89–75ح341253292.11.255606585 13 إكوادور

89–9075<498233372.01.8434243 75 مصر

89–9075<857243381.81.6495860 6 السلفادور

25>ح507194262.12.435393932  غينيا االستوائية

25>…851184341.23.7161820 4 إريتريا

100–9090<0.5716969–1.0–335391522 1 إستونيا

25>ح099184453.22.61315177 83 إثيوبيا

100–9090<839243270.90.7424852  فيجي

100–9090<2774117230.40.3616163 5 فنلندا

100–9090<6473918220.50.5747677 61 فرنسا

25>ح331223572.81.869808589 1 غابون

25>ح709204163.73.238495655 1 غامبيا

100–9090<1.1555353–1.0–395361818 4 جورجيا

100–9090<5994314250.50.1737574 82 ألمانيا

25>ح478203862.72.236444951 23 غانا

100–9090<1474114240.80.3595961 11 اليونان

…90<106233390.00.6323131  غرينادا

89–9075<354184362.32.4414548 13 غواتيماال

25>ح370184353.41.928313443 9 غينيا

25>ح695164853.03.028303039 1 غينيا - بيساو

89–75ح0.10.030292893–73827319  غيانا

25>ح598213762.01.729364681 9 هايتي

…ح106203962.62.040444794 7 هندوراس

100–9090<0.3666567–0.2–030391521 10 هنغاريا

100–9090<3013522161.01.0919292  أيسلندا

25>ح016243282.11.626282941 169 1الهند

25>ح627272891.61.331425055 231 إندونيسيا

74–9050<208242762.11.1566468 71 جمهورية إيران اإلسالمية

25>ح993194153.02.370686795 28 العراق

100–9090<3013421160.41.6575961 4 أيرلندا

100–9090<9282928142.92.0909192 6 إسرائيل

100–9090<8774314260.10.2676768 58 إيطاليا

…90<7142531100.80.7495253 2 جامايكا

100–9090<9674414280.30.1636566 127 اليابان

49–9025<924223654.52.7728078 5 األردن

89–75ح0.40.056565899–422292410 15 كازاخستان

25>ك،ح538184343.12.618202148 37 كينيا

74–50…3171.81.8354344…95  كيريباتي

100–9090<0.54.4989898–85130233 2 الكويت

100–90ح317243071.21.238353694 5 قيرغيزستان

25>ح859203852.81.715193059 5 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

100–9090<0.7696868–0.8–277401423 2 التفيا

25>90<0992828102.31.2838687 4 لبنان

25>ح008194071.61.217182526 2 ليسوتو

25>…750164741.24.1455460 3 ليبيريا

25>90<160253062.12.0798377 6 الجماهيرية العربية الليبية

100–9090<0.5686767–0.1–390391621 3 ليتوانيا

100–9090<4673918191.21.0818483  لكسمبرغ
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(لكل إمراة)
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معدل خصوبة 

 المراهقات د
(لكل 1000 

امرأة)
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MDG 1
السكان الذين يعيشون 
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(تعادلية القوة الشرائية 
الدولية بالدوالر 
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(%)
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1990200020072007–2000
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–20071990200020072005

…410 7 530 4 460 3 95759379……48ط2.1ط2.3ط3.0
3.33.02.898…89.183828483 2 300 4 160 6 340…
3.73.02.610088.392.697969897 3 520 4 440 7 0409.8
4.43.32.92755.672.097989094 2 340 3 740 5 4002.0
3.73.02.76774.185.5…92…92 2 720 4 330 5 640…
5.95.85.4128…87.0100917983 1 460 6 420 21 230…
6.25.85.185……36503143…  480  520…
1.91.31.520…99.896959594… 9 420 19 8100.0
6.86.15.310927.035.941742868  400  460  78039.0
3.43.12.830……98879986… 3 540 4 370…
1.71.71.89……99979897 17 230 25 400 34 550…
1.81.81.98……99989999 17 810 26 390 33 600…
4.83.63.1…72.286.2…88…88 9 810 10 390 13 0804.8
6.05.44.8104……68596164  720  880 1 14031.3
2.11.51.437……77957792 3 910 2 160 4 77013.4
1.41.31.410………98…98 18 640 25 670 33 530…
5.84.63.974…65.058735571  610  870 1 33030.0
1.41.31.31192.697.1921009399 15 020 21 170 32 330…

…910 6 490 5 480 3 74…78………53ط2.3ط2.6ط3.7
5.64.84.29264.273.286977893 2 370 3 480 4 520…
6.76.05.5153…29.552793669  630  870 1 12069.8
7.17.17.117042.064.653533737  440  460  47042.5
2.62.52.390………………  780 2 050 2 880…
5.44.33.66946.262.1………… 1 170 1 060 1 150…
5.14.03.3108…83.1…96…97 1 760 2 510 3 620…
1.81.31.32098.998.988898888… 11 610 17 2100.0
2.22.02.014……100989897 20 650 27 960 33 960…
4.03.32.84548.266.0…90…87  860 1 510 2 740…
3.12.52.25481.591.4…97…94 1 440 2 260 3 580…
5.02.22.02573.184.7839181100 4 520 6 800 10 8001.5
5.95.14.368…74.191957882…………
2.11.92.017……93949495 11 960 24 560 37 090…
3.02.92.815……98969897 12 440 18 890 25 930…
1.31.21.47…98.999999998 17 360 25 370 29 850…
2.92.72.55879.986.087908890 3 370 4 900 6 210…
1.61.31.35……………… 18 870 25 910 34 600…
5.53.93.128…93.191899190 2 280 3 270 5 160<1.0
2.81.92.32799.599.6…90…90 5 130 4 500 9 7001.2
5.95.05.0116…73.663756476  980 1 120 1 54019.7

…240 2 250 2 310 1 …98…96……39ط4.1ط4.4ط4.8
…ي970 22049 37 …3.52.42.21478.493.986848783
3.92.72.52898.799.389858784 1 810 1 250 1 95021.8
6.24.13.211060.373.279867381  730 1 240 1 94035.7
1.91.21.317…99.898899692 7 390 7 650 16 8900.0
3.12.52.218……88838582 4 620 7 530 10 050…
4.94.13.498…82.254716174 1 190 1 330 1 89038.7
6.96.86.813740.855.547323630…  270  29086.1
4.83.22.8476.386.8……………… 14 710…
2.01.31.319…99.796909589 9 070 8 220 17 180<1.0
1.61.71.710……96969898 28 910 46 510 63 590…
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9- اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية
التغطية بخدمات السكان أالدولة العضو

التسجيل (%)

المجموع 
(باآلالف)

متوسط 
العمر

دون 
الخامسة 
عشرة (%)

فوق الستين 
(%)

 الوفيات جالوالدات بالقاطنون في الحضر(%)معدل النمو السنوي (%)

2007200720072007
1987 

–1997
1997 

–20071990200020072007–2000

25>ح683184352.92.824262975 19 مدغشقر

25>…925164752.62.7121518 13 مالوى

…90<572253072.72.0506270 26 ماليزيا

74–9050<306223262.81.7262837  ملديف

25>ح337164852.62.923283253 12 مالي

100–9090<4073817200.90.6909394  مالطة

……3172.01.4656871…59  جزر مارشال

25>ح124204052.72.840404156 3 موريتانيا

100–9090<2623124101.10.9444342 1 موريشيوس

100–90…535263091.81.1727577 106 المكسيك

……111203851.80.3262222  واليات ميكرونيزيا الموحدة

75<90<18220.90.3100100100…33  موناكو

89–9075<629252761.80.8575757 2 منغوليا

…ح0.848596198–5983519191.2  الجبل األسود

…90<224252981.71.2485556 31 المغرب

25>…397184452.32.4213136 21 موزامبيق

25>ك،ح798282681.51.025283265 48 ميانمار

25>ح074203753.51.728323667 2 ناميبيا

…90<3171.60.1100100100…10  ناورو

25>ح196213862.52.19131735 28 نيبال

100–9090<4194018200.70.5697781 16 هولندا

100–9090<1793621171.31.1858686 4 نيوزيلندا

74–50ح603213762.21.453575681 5 نيكاراغوا

25>ح226164853.43.515161632 14 النيجر

25>ك،ح093184452.92.535444833 148 نيجيريا

75<90<3.1313438–1.7–338…2  نيووي

100–9090<6983919200.50.6727677 4 النرويج

74–50…595233243.21.3657272 2 عمان

25>…902213662.72.0313336 163 باكستان

…90<3172.41.2707079…20  باالو

100–9090<343273092.01.8546673 3 بنما

……331204042.62.4131312 6 بابوا غينيا الجديدة

89–75…127223572.52.0495560 6 باراغواي

74–50ح903253181.91.369727193 27 بيرو

89–9075<960223562.32.1495964 87 الفلبين

100–9090<0.1616261–0823715180.2 38 بولندا

100–9090<6234016220.10.5485459 10 البرتغال

89–9075<841312133.04.2929596  قطر

100–9090<2243618150.90.5748081 48 جمهورية كوريا

89–9075<1.3474642–7943319150.0 3 جمهورية مولدوفا

100–9090<0.5545554–0.2–438371520 21 رومانيا

100–9090<0.4737373–4993815170.2 142 االتحاد الروسي

25>ح0.64.25141882–72518434 9 رواندا

75<…28110.71.3353332…50  سانت كيتس ونيفيس

100–9090<1652727101.31.0292828  سانت لوسيا

100–9090<120252890.70.5414447  سانت فنسنت وغرينادين

…90<187204070.80.8212223  ساموا

75<90<14261.11.7909394…31  سان مارينو

…ح158194162.01.744536069  سان تومى وبرينسيبى

49–25…735243442.92.5778081 24 المملكة العربية السعودية
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 9

 إجمالي معدل الخصوبة أ
(لكل إمراة)

MDG 5
معدل خصوبة 

 المراهقات د
(لكل 1000 

امرأة)

معدل إلمام الكبار 
 بالقراءة والكتابة هـ

(%)

MDG 2
النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية هـ (%)

نصيب الفرد من الناتج القومي 
 اإلجمالي و

(تعادلية القوة الشرائية الدولية 
بالدوالر األمريكي)

MDG 1
السكان الذين يعيشون 
على أقل من دوالر 
أمريكي واحد ز 

(تعادلية القوة الشرائية 
الدولية بالدوالر 

األمريكي) في اليوم 
(%)

إناثذكور

1990200020072007–2000
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–20071990200020072005

6.25.64.8154…70.763986399  680  750  92067.8
7.06.25.617864.171.899849790  440  610  75073.9
3.73.02.61382.991.999999799 4 660 8 440 13 570<1.0
6.23.22.6896.397.097979897… 2 650 5 040…
7.47.06.519019.023.355703856  540  750 1 04051.4
…ل990 59020 17 540 10 2.01.61.41787.991.694929691

…………89…90………88ط3.8ط4.4ط5.7
5.85.14.488…55.865786483 1 210 1 430 2 01013.4
2.22.01.93579.987.490959196 4 120 7 510 11 390…
3.42.52.28287.692.497989797 5 990 8 950 12 5801.7
5.04.43.851………………… 2 800 3 270…

……………………………ط1.8ط1.8ط1.8
4.12.11.919…97.387889089 1 500 1 790 3 16022.4
2.01.81.816………………… 5 720 10 290…
4.02.72.41841.655.676916586 1 920 2 560 3 9903.0
6.25.75.218538.744.458794673  290  420  69068.2
3.42.42.1……89.9…………  250  520……
5.83.93.25175.888.078848389 2 530 3 510 5 12043.8

…………………………69ط3.0ط3.7ط2.8
5.24.03.310633.056.572785774  520  810 1 04054.7
1.61.71.74……100999997 17 540 30 000 39 310…
2.11.92.029……99999999 13 480 19 420 26 340…
4.83.32.8109…80.576907790 1 320 1 780 2 520…
7.97.67.2199…30.431502137  480  500  63065.9
6.86.15.412655.472.0…68…58  950 1 130 1 77062.4
………28……99…98……………
1.91.81.89……1009810098 17 290 35 600 53 320…
…ي740 46019 14 920 9 84.481728174…6.64.43.011
6.34.43.52042.754.9…73…57 1 270 1 690 2 57022.6

…………99989494……31ط2.5ط2.5ط2.8
3.02.72.68588.893.496999698 4 190 6 850 10 610…
4.84.53.870…57.8………… 1 190 1 630 1 870…
4.53.73.16590.393.796949695 2 920 3 310 4 3809.3
3.92.92.55987.290.598969797 3 130 4 830 7 2408.2
4.33.63.35593.693.492909292 1 750 2 490 3 73022.6
2.01.31.21399.199.396969696 5 160 10 410 15 330<1.0
1.51.51.51787.994.9…98…98 10 660 16 650 20 890…
4.43.12.71683.390.292949294…………
1.61.41.22……991009493 8 200 16 370 24 750…
2.41.61.425…99.2…84…82 2 790 1 310 2 9308.1
1.91.31.33596.797.696939593 5 710 6 030 10 980<1.0
1.91.21.328…99.5…91…91 9 120 7 440 14 400<1.0
7.66.05.94057.964.9…92…95  500  560  86074.4

…320 13 690 9 930 5 96…91………74ط2.3ط2.4ط2.7
3.32.32.249……97999698 4 830 6 930 9 4302.8
3.02.32.257………94…88 2 990 4 720 7 170…
4.84.64.02997.998.792869188 2 820 2 730 3 930…

…………………………1ط1.3ط1.3ط1.6
5.44.63.99173.287.986988596…… 1 630…
5.84.23.4770.885.0………… 14 710 17 530 22 910…
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9- اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية
التغطية بخدمات السكان أالدولة العضو

التسجيل (%)

المجموع 
(باآلالف)

متوسط 
العمر

دون 
الخامسة 
عشرة (%)

فوق الستين 
(%)

 الوفيات جالوالدات بالقاطنون في الحضر(%)معدل النمو السنوي (%)

2007200720072007
1987 

–1997
1997 

–20071990200020072007–2000

25>ح379194262.82.639414255 12 السنغال

…ح0.450515299–8583718190.9 9 صربيا

75<90<24101.21.1495154…87  سيشيل

25>ح866184351.03.330373748 5 سيراليون

89–9075<4363918142.71.8100100100 4 سنغافورة

100–9090<3903616170.40.0565656 5 سلوفاكيا

100–9090<0024114210.40.1505149 2 سلوفينيا

……496204052.82.6141618  جزر سليمان

25>ح0.23.03033363–69918444 8 الصومال

89–75ك،ح577243272.31.252576078 48 جنوب أفريقيا

100–9090<2794015220.21.1757677 44 أسبانيا

74–9050<2993023101.10.5171615 19 سري النكا

25>ح560204062.52.227364333 38 السودان

89–75ح458262990.80.868727597  سورينام

25>ح141193952.51.323232530 1 سوازيلند

100–9090<1194117240.50.3838484 9 السويد

100–9090<4844116220.80.4687373 7 سويسرا

100–90ح929213652.82.649505495 19 الجمهورية العربية السورية

74–50ح736203852.01.332262688 6 طاجيكستان

89–75ح8843321121.20.829313399 63 تايلند

100–9090<0383519160.70.3586366 2 جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

25>ك،ح155174551.93.321252753 1 تيمور - ليشتي

25>ح585184353.03.130374178 6 توغو

…90<100213790.50.3232324  تونغا

89–75ح3332921100.70.49111396 1 ترينيداد وتوباغو

49–25…327282591.81.1606366 10 تونس

74–50ح877272781.81.459656884 74 تركيا

…ح965243062.51.445454896 4 تركمانستان

75<…3381.00.6414649…11  توفالو

25>ح884154943.53.111121321 30 أوغندا

100–9090<0.8676768–0.2–205391421 46 أوكرانيا

89–75…380302025.54.7797778 4 اإلمارات العربية المتحدة

100–9090<7693918220.30.4898990 60 المملكة المتحدة

25>ح454184453.12.51922258 40 جمهورية تنزانيا المتحدة

100–9090<8263620171.11.0757981 305 الواليات المتحدة األمريكية

100–9090<3403323180.70.2899192 3 أوروغواي

74–50ح372233262.21.4403737100 27 أوزبكستان

……226203952.62.3192224  فانواتو

100–9090<657253182.31.8849193 27 جمهورية فنزويال البوليفارية

25>ح375262882.01.420242788 87 فييت نام

25>ح389174544.23.021253022 22 اليمن

25>ح922174652.72.039353510 11 زامبيا

49–25ح349203852.50.929343774 13 زمبابوى
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 9

 إجمالي معدل الخصوبة أ
(لكل إمراة)

MDG 5
معدل خصوبة 

 المراهقات د
(لكل 1000 

امرأة)

معدل إلمام الكبار 
 بالقراءة والكتابة هـ

(%)

MDG 2
النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية هـ (%)

نصيب الفرد من الناتج القومي 
 اإلجمالي و

(تعادلية القوة الشرائية الدولية 
بالدوالر األمريكي)

MDG 1
السكان الذين يعيشون 
على أقل من دوالر 
أمريكي واحد ز 

(تعادلية القوة الشرائية 
الدولية بالدوالر 

األمريكي) في اليوم 
(%)

إناثذكور

1990200020072007–2000
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–20071990200020072005

6.65.54.7100…42.657725072  950 1 220 1 64033.5
2.11.71.824………95…95… 5 880 10 220…

…450 15 320 13 230 8 100…99…5487.891.8ط1.7ط1.9ط2.5
6.56.56.598…38.1…………  440  330  66049.9
1.81.51.3689.194.4………… 17 870 33 200 48 520…
2.01.31.221………92…92… 10 830 19 3400.0
1.51.21.3599.599.797969595… 17 190 26 6400.0
5.94.63.9…………62…61 1 170 1 380 1 680…
6.86.66.1123…………………………
3.62.92.75482.488.093869486 5 430 6 460 9 56020.6
1.31.21.41296.597.410010010099 13 250 21 120 30 820…
2.52.11.928…91.5…99…100 1 460 2 580 4 21010.3
6.05.14.3……60.9…45…37  670 1 040 1 880…
2.72.72.463…90.4…93…95 3 770 4 650 7 640…
5.74.23.5111…79.673787579 3 640 4 250 4 93062.4
2.01.61.86………95…95 18 870 27 090 36 590…
1.51.41.44……94899489 25 390 33 810 43 870…
5.53.73.175…83.195978892 2 070 3 150 4 370…
5.24.03.427…99.6…99…95 2 220  820 1 71021.5
2.11.91.846…94.1…94…94 2 960 5 000 7 880<1.0
1.91.61.41994.197.094929292 5 750 6 080 8 510<1.0
5.37.16.659………64…62…  820 3 080…
6.45.64.9……53.289827072  610  680  80038.7
4.63.83.81698.999.290978694 1 860 2 810 3 650…
2.41.61.63596.998.787858885 6 580 10 370 22 490…
3.62.11.96…77.794969297 2 810 4 600 7 1301.0
3.02.42.15179.288.7…93…89 5 970 8 600 12 3502.7
…ي350 4………………4.32.82.52098.899.5

…………………………22ط3.0ط3.1ط3.1
7.16.96.515956.173.6…………  390  660  92051.5
1.91.21.230…99.7…89…89 5 970 3 170 6 810<1.0
…ن340 11044 38 760 38 90.480917990…4.42.72.323
1.81.71.826……1009810099 15 810 25 440 33 800…
6.15.75.2139…72.349985097  590  760 1 20082.4
2.02.02.141……94919493 22 940 35 190 45 850…
2.52.22.16396.898.0…100…100 4 880 7 750 11 040…
4.22.82.526…96.9…………… 1 420 2 430…
4.94.43.8…65.578.192889187 2 530 2 940 3 410…
3.42.82.69189.893.085928692 6 820 8 380 11 92010.0
3.72.42.23590.3……96…91  610 1 400 2 55022.8
8.16.35.58037.158.970854165 1 280 1 710 2 20017.5
6.55.85.214668.0…69946794  820  870 1 22064.3
5.23.83.210183.591.283878388…………
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9- اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية
التغطية بخدمات السكان أالدولة العضو

التسجيل (%)

المجموع 
(باآلالف)

متوسط 
العمر

دون 
الخامسة 
عشرة (%)

فوق الستين 
(%)

 الوفيات جالوالدات بالقاطنون في الحضر(%)معدل النمو السنوي (%)

2007200720072007
1987 

–1997
1997 

–20071990200020072007–2000

نطاقات القيم القطرية
…3.159103–2.1–215132  الحد األدنى

…3174449285.54.7100100100100 336 1الحد األقصى

…857253081.81.349545690 6 الحد الوسط

أقاليم المنظمة
……378184352.82.5293437 792 األفريقي

……3493026121.51.2737779 905 األمريكتان

……394253181.91.6262932 745 1جنوب شرق آسيا

……2783718190.40.2686970 889 األوروبي

……047223562.52.0444749 551 شرق المتوسط

……5953322121.30.8344147 775 1غرب المحيط الهادئ

فئة الدخل
……892203952.62.2252932 304 1الدخل المنخفض

……542282791.61.2323842 501 3الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

……6863024121.20.8697375 829 الشريحة العليا من الدخل المتوسط

……8843918200.70.7737677 022 1الدخل المرتفع

……0402828111.61.3434749 659 6المستوى العالمي
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اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الجدول 9

 إجمالي معدل الخصوبة أ
(لكل إمراة)

MDG 5
معدل خصوبة 

 المراهقات د
(لكل 1000 

امرأة)

معدل إلمام الكبار 
 بالقراءة والكتابة هـ

(%)

MDG 2
النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية هـ (%)

نصيب الفرد من الناتج القومي 
 اإلجمالي و

(تعادلية القوة الشرائية الدولية 
بالدوالر األمريكي)

MDG 1
السكان الذين يعيشون 
على أقل من دوالر 
أمريكي واحد ز 

(تعادلية القوة الشرائية 
الدولية بالدوالر 

األمريكي) في اليوم 
(%)

إناثذكور

1990200020072007–2000
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–2007
1990 

–1999
2000 

–20071990200020072005

1.31.11.2112.223.33132210  250  210  2900.0
8.17.87.219999.699.8100100100100 38 760 46 510 63 59086.1
3.72.72.54379.988.092919191 2 970 4 385 6 58019.7

6.25.55.111751.863.463765771 1 305 1 492 2 14150.8
2.72.42.261…91.394949494 11 808 17 385 22 868…
3.83.02.75652.070.5…91…88  984 1 661 2 910…
1.91.61.624…97.797959794 11 808 15 246 21 612…
5.54.03.43553.167.287827869 3 029 4 371 6 43811.7
2.31.91.81179.093.0………… 2 829 4 914 8 340…

5.74.74.29849.460.3…78…70  733  990 1 53445.3
3.12.52.33368.382.9…91…88 1 300 2 351 4 461…
2.72.12.05089.594.195949594 6 255 7 686 11 9264.4
1.81.71.721……96959695 18 556 27 434 36 292…
3.22.72.64868.381.3…88…84 4 847 6 867 9 872…
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تعرض هذه الجداول أفضل تقديرات توصلت إليها منظمة الصحة العالمية - من البيانات التي كانت متاحة في عام 2004 – ال التقديرات الرسمية 
للدول األعضاء. وقد حسبت هذه التقديرات على أساس الفئات واألساليب المعيارية لضمان امكانية المقارنة بين البلدان. ولذلك فهي ال تطابق دائما 

التقديرات الرسمية الوطنية المناظرة لها، ولم تحظ بالضرورة بتأييد أي دول أعضاء محددة.
وفي حالة المؤشرات المرتبطة بفترات مرجعية معبر عنها كنطاق، تمثل األرقام أحدث عام في النطاق توفرت عنه البيانات؛ باستثناء «الغبن في 
مجال الصحة» ألن أرقامه تمثل الفترة المحددة فيه. ولالطالع على السنوات المحددة وتعاريف المؤشرات وشرح البيانات يرجى االطالع على 

http://www.who.int/whosis الموقع
... بيانات غير متاحة أو غير منطبقة

واألرقام اإلجمالية العالمية واإلقليمية وأرقام الدخل المستعملة في المعدالت والنسب قد رجحت متوسطاتها كلما كانت االستعانة بها ضرورية، أما 
األرقام المطلقة فهي مجاميع. وال توجد في بعض البلدان فئات مقسمه حسب الدخل وبالتالي لم تدرج في الحساب اإلجمالي ولم تحسب األرقام 

التجميعية إال عندما توفرت البيانات عن 50٪  من السكان المنتمين إلى الفئة المعنية.

الجدول 1 الوفيات وعبء األمراض

Life tables for WHO Member States. Geneva, World Health Organization, 2009  -أ

(http://www.who.int/whosis/database/ life_tables/life_tables.cfm).  

ب-  تقديرات متوسط األجل الصحي حسبت باألساليب المشروحة في الملحق اإلحصائي بالتقرير الخاص بالصحة في العالم 2004 – تغيير 

مسار التاريخ. وقد نقحت تقديرات 2007 لمراعاة العبء العالمي لتقديرات األمراض في الدول األعضاء لعام 2004 وقد ال تكون قابلة 
للمقارنة تماما مع تقديرات 2002 التي نشرت في إحصاءات الصحة العالمية 2007. ألن هذه التقديرات حسبت على أساس الفئات 
واألساليب المعيارية لضمان قابلية المقارنة بين البلدان. ولذلك فهي ليست مطابقة تماما للتقديرات الرسمية الوطنية، ولم تحظ بالضرورة 

بتأييد الدول أي دول أعضاء محددة.
Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global estimates 2004. Geneva, World Health Organization, 2007 (http://  -ج

whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596145_eng.pdf ).

الجدول 2 الوفيات والمراضة الناجمة عن أسباب محددة 

Maternal mortality in 2005: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. Geneva, World Health  -أ

 Organization, 2007 (http://www.who.int/reproductive-health/publications/maternal_mortality_2005/mme_2005.pdf).  

و قد حسبت األرقام التجميعية حسب فئات الدخل باستخدام قائمة االقتصادات التي أصدرها البنك الدولي في عام 2005.  

,report on the global AIDS epidemic. Geneva, UNAIDS and World Health Organization 2008ب-  حسب ما ورد في

  2008. انظر الملحق:
HIV and AIDS estimates and data, 2007 and 2001  

 (http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/jc1510_2008_global_report_pp211_234_en.pdf).  

.Ranges of estimates are available from this document  

 World malaria report 2008. Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.who.int/malaria/wmr2008). See Annex 1:  – ج

Estimating the numbers of malaria cases and deaths by country in 2006.

د –  صنفت بوصفها وفاة تعزى إلى السل (A15-A19, B90) وفقا للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بها، التنقيح 

العاشر جنيف، منظمة الصحة العالمية، 1992. انظر أيضًا:
 Global tuberculosis control epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009  

(WHO/HTM/ TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report).

ه -  صنفت هذه الحاالت على أنها وفاة بفيروس األيدز الذي أسفر عن مرض السل  (B20.0) وفقا للتصنيف اإلحصائى الدولي لألمراض 

والمشاكل الصحية المرتبطة بها، التنقيح العاشر جنيف، منظمة الصحة العالمية، 1992. وقد حسبت بالفعل في عدد الوفيات بمرض األيدز 
وفيروسه (B20-B24) . انظر أيضًا:

 Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009  
(WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who. int/tb/publications/global_report).

 Mortality and burden of disease estimates for WHO Member States in 2004. Geneva, World Health Organization, 2009.  – و 

(http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls).

 Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. Age standardization of rates: a new WHO standard. Geneva,  - ز

World Health Organization, 2001 (GPE Discussion Paper Series No. 31) (http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf).
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Yll ، معناها سنوات العمر الضائعة. ح – 

مجموع نسب األفراد لن يصل إلى 100٪ بسبب تقريب األرقام ط – 

األمراض السارية تشمل اعتالالت األمهات واعتالالت الفترة المحيطة بالوالدة والعوز التغذوي. ى – 

ك –  حاالت الولدان تشمل اإلسهال بعد الوالدة.

Bryce J, Boschi-Pinto C, Shibuya K, Black RE, WHO Child Health Epidemiology Reference Group.  

وتقديرات منظمة الصحة العالمية ألسباب وفاة األطفال.  
 Lancet, 2005, 365:1147–1152. Mortality profiles. Geneva, World Health Organization, 2009  

 (http://www.who.int/whosis/mort/profiles/en/).  

أسباب وفاة الولدان تشمل األسباب الناجمة في الفترة المحيطة بالوالدة، وهى أسباب منبثقة عن أسباب الوفاة في فترة الوالدة.  
ل –  البيانات مأخوذة من جميع أشكال السل بما فيها السل في المصابين بفيروس العوز المناعي البشرى.

 Global tuberculosis control: epidemiology, planning, financing: WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009  

(WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report).  

الجدول 3  األمراض المعدية المنتقاة

Cholera, 2007. Weekly epidemiological record, 2008, 31:269–284 (http://www.who.int/wer). أ – 

WHO/UNICEF estimates of disease incidence [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008  – ب

  (http://www. who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidencedip.htm).  

الحاالت المؤكدة المبلغة إلى إدارة اإلنذار بحدوث األوبئة والفاشيات واالستجابة لمقتضياتها، التابعة لمنظمة الصحة العالمية.  ج – 

الحاالت المؤكدة بواسطة االختبارات المختبرية.  د – 

 Global leprosy situation, beginning of 2008. Weekly epidemiological record, 2008, 33:293–300 (http://www.who.int/wer). ه - 

 World malaria report 2008. Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.who.int/malaria/wmr2008/). و – 

الحاالت المشتبه أن تكون التهاب السحايا والمبلغة إلى إدارة اإلنذار بحدوث األوبئة والفاشيات واالستجابة لمقتضياتها.  ز – 

الحاالت التي جمعها وصنفها مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألفريقيا.  ح – 

 ط –  عدد الحاالت الجديدة التي سجلت نتائج إيجابية باختبار البلغم وأبلغت للمنظمة بموجب استراتيجية المعالجة القصيرة األمد للسل تحت األشراف المباشر 

Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009 

.(WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report)

الجدول 4 التغطية بالخدمات الصحية 

WHO reproductive health indicators database, 2008 update. Geneva, World Health Organization, 2009 أ- 

 (http://www.who. int/reproductive-health/global_monitoring/RHRmainpage.htm).  

WHO global database on births attended by skilled health personnel, 2008 update. Geneva, World Health Organization, 2009. ب – 

 (http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/index.html).

نسبة الولدان المحصنين عند الوالدة ضد التيتانوس من خالل تمنيع األم. وقد أخذت هذه النسبة من نموذج رياضي يشمل تمنيع األم عندما  ج – 

كانت رضيعة وفي أثناء الحمل، وفي حمالت التمنيع. ويرد وصف هذا النموذج في
Griffiths UK, Wolfson LJ, Quddus A, Younus M, Hafiz RA. Incremental cost–effectiveness of supplementary immunization   

  activities to prevent neonatal tetanus in Pakistan. Bulletin of the World Health Organization, 2004, 82:643–651.

لقاح الحصبة (MCV)  و3 جرعات من اللقاح الثالثي و3 جرعات من اللقاح المضاد لاللتهاب الكبدي B ، و3 جرعات ضد األنفلونزا  د – 

.B المستديمة من النمط
WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008  

(http://www.who.int/immunization_ monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html).  

والتقديرات حسبت على أساس البيانات المتاحة لغاية سبتمبر 2008. أما بالنسبة للبلدان التي توصي بالجرعة األولى من لقاح الحصبة   

لألطفال الذين تجاوزوا 12 شهرا من العمر فقد حسب المؤشر بوصفه نسبة األطفال دون 24 شهرا من العمر ممن حصلوا على جرعة 
واحدة من اللقاح المحتوي على الحصبة. 

هذه البيانات جمعتها منظمة الصحة العالمية من االستقصاءات الديمغرافية، والصحية ومن االستقصاءات الجماعية المتعددة المؤشرات  ه - 

 .(http://www.measuredhs.com, http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html)  
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 World malaria report 2008. Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.who.int/malaria/wmr2008). See Annex 6. و - 

النساء الالتي لم يجدن إشباعا لحاجتهن المتزوجات أو المعاشرات أخدانا وكن في عمر الخصوبة ولم يستعملن موانع الحمل عند إجراء  ز – 

االستقصاء وقلن إنهن ال يرغبن في الوالدة مره أخرى أو أنهن راغبات في طفل آخر ولكن بعد مدة. 
World contraceptive use 2007 [wall chart]. New York, Population Division, ح – 

  Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, 2008.  

PMTCT  اختصار معناه توقى السراية من األم إلى الطفل. وال تنشر التقديرات لكل نقطة إال عن البلدان التي عم فيها الوباء. والمجاميع  ط – 

اإلقليمية وتجميعات مستويات الدخل قائمة على أساس البيانات المتوفرة عن جميع البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. 
Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report, 2008.  ى – 

 Geneva, World Health Organization, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, United Nations Children’s Fund, 2008. 

وهذه الوثيقة تبين النطاقات التقديرية. 
اإليجابية  الجديدة  الحاالت  المرض هو عدد  الكشف عن  السل. ومعدل  لمكافحة  دوليا  بها  الموصى  DOTS االستراتيجية  السل؛   :  TB ك – 

التقديري للحاالت  البلغم التي أجريت في إطار استراتيجية DOTS وأبلغت إلى منظمة الصحة العالمية مقسومًا على العدد  الختبارات 
اإليجابية الجديدة الختبارات البلغم 

 Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009  
 (WHO/HTM/TB/2009.411) (http://www.who.int/tb/publications/global_report).

معدل نجاح العالج هو النسبة المئوية للمرضى الذين سجلوا نتائج إيجابية من اختبار البلغم وسجلوا أنفسهم للعالج في إطار استراتيجية  ل – 

المكافحة (DOTS) وتم عالجهم (بتأكيد من المختبر) أو أكملوا دورة العالج.
 Global tuberculosis control : epidemiology, planning, financing : WHO report 2009. Geneva, World Health Organization, 2009  

 (WHO/HTM/TB/2009.411) (http:// www.who.int/tb/publications/global_report).
بيانات مبدئية أو مؤقتة.  م – 

بما في ذلك < 5٪ حاالت والدة بمساعدة عاملين صحيين غير األطباء والممرضات والقابالت.  ن – 

هذه البيانات تخص النساء ذوات النشاط الجنسي في عمر الخصوبة.  س – 

حاالت الوالدة في مؤسسات الرعاية. ع – 

بما في ذلك حاالت الوالدة بمساعدة عاملين صحيين غير األطباء والممرضات والقابالت – النطاق غير معروف.  ف – 

ص – بما في ذلك < 15٪  من حاالت الوالدة بمساعدة عاملين صحيين غير األطباء والممرضات والقابالت. 

بما في ذلك  5 - 15٪ من حاالت الوالدة بمساعدة عاملين صحيين غير األطباء والممرضات والقابالت.  ق – 

القدر الذي لم يتحقق من موانع الحمل لمن قلن إنهن راغبات في الحد من عدد مرات الحمل. ر – 

بيانات تخص رجاال ونساء متعايشين وفي عمر الخصوبة.  ش – 

5 زيارات أو أكثر.  ت - 

أرقام تقديرية.  ث - 

احتياجات لم تشبع بوسائل منع الحمل العصرية.  خ - 

3 زيارات أو أكثر  ذ - 

ض - بيانات تخص جميع النساء في سن اإلنجاب. 

بيانات  مستقاة من القطاع العام فقط. أ أ - 

بما في ذلك النساء اللواتي ال يعشن مع أزواجهن غير أنهن يعاشرنهم بشكل دائم.  أ ب - 

أ ج - 6 زيارات أو أكثر

باستثناء أيرلندا الشمالية.  أ د - 

الجدول 5 عوامل االختطار 

Joint monitoring programme for water supply and sanitation [online database]. Geneva, WHO, UNICEF, 2008  أ - 

   (http://www.wssinfo.org/en/wecome.html).

 UNICEF global database on low birthweight. New York, UNICEF, 2008 ب - 

   (http://www.childinfo.org/low_birthweight_profiles.php)  
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WHO global data bank on infant and young child feeding [online database]. Geneva, World Health Organization, 2009.  ج - 

   (http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding/en/index.html).

Global database on child and malnutrition [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008 د - 

(http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en).  تقديرات االنتشار تستند على معايير منظمة الصحة العالمية.   

قد تكون المقارنات بين البلدان محدودة بسبب االختالفات في خصائص عينة الدراسة أو بسبب سنوات المسح. ه - 

Source: Global database on body mass index (BMI) [online database].  
   Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.who.int/bmi).  

Global information system on alcohol and health [online database]. Geneva, World Health Organization, 2008  و - 

  (http://www.who.int/globalatlas/DataQuery/default.asp).

WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER Package. Geneva, World Health Organization, 2008. انظر المرفق  ز - 

3، تقديرات معدالت االنتشار الموحدة لكل األعمار للدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية. التعريف : يمنع، في وقت المسح، تعاطي 
أي شكل من أشكال التبغ، بما في ذلك السجائر، والسيجار، والغليون، ولفافات البيدي الخ. وتستخدم لحساب العدد الكلي للمدخنين، تقديرات 

معدالت االنتشار الموحدة دون مراعاة لألعمار.
WHO/CDC global youth tobacco survey (GYTS). Geneva, World Health Organization, 2009 ح - 

يوما  الثالثين  في  األشكال  من  شكل  بأي  التدخين  بتعاطي  تتعلق  بيانات   .(http://www.cdc.gov/tobacco/global/GYTS/results.htm)  

الماضية.
النسبة المئوية للنساء والرجال من الفئة العمرية 49-15 عاما الذين كان لهم أكثر من شريك جنسي واحد في الـ 12 شهرا الماضية  ط - 

 (DHS) والذين أفادوا باستخدام الواقي أثناء اتصاالتهم الجنسية األخيرة. البيانات نقال عن الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية
وهي تستبعد البيانات التي أفادت بها البلدان.

 report on the global AIDS epidemic. 2008. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, World Health Organization,  
2008. انظر المرفق 2: مؤشرات التقدم القطرية. 

النسبة المئوية للشابات والشبان من الفئة العمرية 15-24 عاما الذين يحددون على السواء السبل الصحيحة لوقف السراية الجنسية لفيروس العوز  ي - 

المناعي البشري والذين يرفضون المفاهيم الرئيسية الخاطئة عن سراية فيروس العوز المناعي البشري. البيانات نقال عن الدراسات االستقصائية 
 الديمغرافية والصحية (DHS) وعن الدراسات االستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات (MICS) وهي تستبعد البيانات التي أفادت بها البلدان.
  report on the global AIDS epidemic. 2008. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, World Health Organization,

2008. انظر المرفق 2: مؤشرات التقدم القطرية.

مكان عمليات االستقصاء تم استقراؤه من خالل األرقام القطرية المذكورة هنا.  ك - 

الحد األدنى < 15.  ل - 

الحد األقصى 49.  م - 

الحد األقصى بين 54 و60.  ن - 

البيانات التي تبلغها البلدان نفسها.  س - 

البيانات لم يصادق عليها مركز التنسيق القطري في الوقت المناسب لنشر هذا التقرير.  ع - 

الحد األقصى أكبر من أو يساوي 65.   ف - 

ص - الحد األقصى 64.

الجدول 6 القوى العاملة الصحية والبنى التحتية واألدوية األساسية 

Source: WHO global atlas of the health workforce. Geneva, World Health Organization, 2008 أ - 

  (http://www.who.int/globalatlas/autologin/hrh_login.asp).   

يرجى االطالع على هذا المصدر للحصول على آخر المستجدات، إحصاءات القوى العاملة الصحية المصنفة ووصف البيانات الفوقية. 
يتوقف ذلك على تنظيم النظام الصحي الوطني، وتوافر البيانات، ويمكن أن يشمل طائفة واسعة من الكوادر الصحية ومقدمي الخدمات مثل  ب - 

الصيادلة والمختبرات والعاملين في المجال الصحي، والعاملين في مجال الصحة العمومية والبيئة، والمساعدين الطبيين، والمختصين في 
مجال التغذية، ودارسي مشاكل التغذية، والعاملين في مجال العالج والتأهيل، والقائمين على التجهيزات الطبية وطب األسنان، وإخصائيي 

النظارات وفاحصي البصر، والعاملين في مجال رعاية األشخاص، وعلماء النفس، وممارسي الطب التقليدي، وغيرهم. 
Sources: PAHO Basic Indicators 2008. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2008 (http://www.paho.org/English/ ج - 

 SHA/coredata/tabulator/new Tabulator.htm); European health for all database (HFA-DB). Copenhagen, WHO Regional Office for

 Europe, 2008 (http://data.euro.who.int/hfadb); Country health information profiles (CHIPS). Manila, WHO Regional Office for

 the Western Pacific, 2008 (http://www.wpro.who.int/countries/countries.htm); Core health indicators and MDGs. New Delhi,
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 WHO Regional Office for South-East Asia, 2008 (http://203.90.70.117/esidas/CoreHealthData.asp); additional data compiled by

  WHO Regional Office for Africa and WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean.

المصدر: تستخدم مسوحات أسعار األدوية وتوافرها األساليب القياسية لمنظمة الصحة العالمية والهيئة الموحدة التي أجريت بين عامي  د - 

2001 و2007. وهو متاح على العنوان التالي: /http://www.haiweb.org/medicineprices. وفي عملية المسح الفردي، تم ذكر التوافر 
حسب النسبة المئوية لمنافذ بيع األدوية التي عثر فيها على األدوية في يوم جمع البيانات. وكما أن مجموعات األدوية تختلف بحسب البلد، 
فإن النتائج ليست قابلة للمقارنة على النحو الصحيح بين البلدان. إن معدل التوافر مصمم لقائمة محددة من األدوية في كل عملية مسح وال 
تحسب ألشكال الجرعات البديلة أو تقوي من هذه المنتجات أو العالجات البديلة. وقد تكون بيانات القطاع العام محدودة في ضوء الحقيقة 
القائلة بأن قائمة األدوية التي يشملها المسح قد ال تتطابق مع قوائم األدوية الوطنية األساسية (حيث توجد هذه)، وقد ال يكون من المتوقع 
أن تخزن بعض مرافق القطاع العام جميع هذه األدوية التي يشملها المسح. وقد تم تناول هذا في هذه الطبعة المنقحة ألداة المسح، والتي 

سمحت بتحليل بيانات القطاع العام بواسطة وضعية قائمة األدوية األساسية ومستوى الرعاية. 
  (MSH)نسبة أسعار االستهالك = نسبة متوسط سعر الوحدة المحلية إلى السعر المرجعي الدولي لمنظمة علوم اإلدارة من أجل الصحة ه - 

لألدوية الجنيسة المنتقاة. المصدر: تستخدم مسوحات أسعار األدوية وتوافرها األساليب القياسية لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية 
للعمل الصحي الموحدة التي أجريت بين عامي 2001 و2007. متاح على العنوان التالي:

أجل  من  اإلدارة  علوم  لمنظمة  المرجعي  السعر  في  لالختالفات  معدلة  غير  البيانات  إن   .http://www.haiweb.org/medicineprices/  
الصحة المستخدم في السنة، ولتقلبات أسعار الصرف، ولمعدالت التضخم الوطني، ولالختالفات في معدالت القوة الشرائية، ولمستويات 
التنمية أو غيرها من العوامل. وفي كل عملية مسح يتم الحصول على نسب متوسط أسعار االستهالك لمجموعة من األدوية التي شملتها 
البلدان،  باختالف  تختلف  األدوية  أن مجموعات  أدوية. وبما  بيع  منافذ  أربعة  يقل عن  ما ال  والتي وجدت في  االستقصائية  الدراسة 
التالي: الموقع  للجمهور على  متاحة  الخاصة  األدوية  بيانات عن  فإن  ذلك،  البلدان. ومع  بين  النتائج بشكل صحيح  مقارنة  يمكن   فال 

/http://www.haiweb.org/medicineprices ويمكن القيام بتوافق مقارنات السلة بشأن مجموعة فرعية من األدوية. 

تشمل أسرة المستشفيات على أسرة المرضى الداخليين وأسرة عنابر التوليد. وأسرة عنابر األمومة مشمولة دون أسرة األطفال وأسرة  و - 

التوليد. 
تعود البيانات إلى ما قبل سنة 2000.  ز - 

توافر البيانات مستبعد بما أنه قد جرى تقييم استخدام وسائل مختلفة عن تلك الوسائل المستخدمة حاليا في منظمة الصحة العالمية والمنظمة  ح - 

الدولية للعمل الصحي. 
لم يتم مسح منافذ القطاع العام لبيع األدوية.  ط - 

اإلشارة إلى القطاع العام فقط. ي - 

المعدل البسيط لعمليتي مسح أسعار األدوية ولمدى توافرها في مقاطعتي شاندونغ وشانغهاي في الصين.  ك - 

تقدم األدوية مجانا للمرضى في إطار القطاع العام. ل - 

المعدل البسيط لسبع عمليات مسح ألسعار األدوية ولمدى توافرها في الهند (شيناي، هاريانا، وكارناتاكا، وماهاراشترا (12 منطقة)،   م - 

وماهاراشترا (4 أقاليم)، وراجاستان والبنغال الغربية).
تم اإلبالغ عن المتوسط المئوي للتوافر وفقا للتعديالت على المنهجية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية وللمنظمة الدولية للعمل الصحي  ن - 

لقياس أسعار األدوية ومدى توافرها. 
باالعتماد على مسح ألسعار األدوية ومدى توافرها في مقاطعة جاوتنج في جنوب أفريقيا.  س - 

المعدل البسيط لثالث عمليات مسح ألسعار األدوية ولمدى توافرها في السودان (القضارف، الخرطوم، وواليات كردفان). ع - 

الجدول 7 اإلنفاق الصحي 

التالي: العنوان  على  متاحة  التحديثات   أ -  Health expenditure series. Geneva, World Health Organization, February 2009(آخر 

 (http://www.who.int.nha/country/en/index.html  تحتسب األرقام اإلقليمية، وأرقام الدخل واألرقام العالمية باستخدام شروط تعادل 

القوة الشرائية (PPP). ومن الممكن أن تبدو النسب التي تحتوي على أعداد أقل من 0.05٪  وكأنها صفر. ويمثل هذا بالنسبة لمؤشرات 
اإلنفاق للفرد الواحد، أقل من 1. وقد تم تخصيص بيانات النفقات إلى وقت الحق من السنة التقويمية في البلدان التي تبدأ فيها السنة المالية 

في تموز / يوليو؛ وعلى سبيل المثال فإن بيانات سنة 2006 هي بيانات للسنة المالية 2006-2005. 
قد ال تضاف في بعض الحاالت مجموع نسب النفقات العامة الحكومية والخاصة على الصحة إلى 100 بسبب التقريب.  ب - 

تم استخدام سلسلة جديدة لتعادل القوة الشرائية ناتجة عن مشروع المقارنات الدولية لعام 2005 والمقدرة من قبل البنك الدولي. ج - 

ينبغي تفسير هذه التقديرات بحذر بما أنها مستمدة من البيانات النادرة.  د - 

تم حساب النسب المنشورة في هذا التقرير باستخدام المشروع في الناتج المحلي اإلجمالي (أي باستثناء األفيون)، والنفقات الحكومية  ه - 

باستثناء نفقات ميزانية التنمية الخارجية. 
مرد غياب نسبة اإلنفاق للفرد الواحد على المستويات الصحية عدم توافر تعادل القوة الشرائية. والقيمة الدولية للدوالر األمريكي.  و - 
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يذهب نحو  30٪ من اإلنفاق إلى المرافق السكنية لرعاية المسنين كغرض صحي، ولكن من الصعب تقديره بشكل روتيني ولذلك فهو غير  ز - 

مدرج في نفقات الصحة في الوقت الحاضر. هذه النفقات الصحية تقدر بنحو 2.1 بليون دوالر في الفترة 2006-2005، أو ما يعادل  
0.2 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. 

تم وضع التسويات المتعلقة باستبدال العملة بالنسبة إلى السلسلة بأكملها.  ح - 

يستند نصيب الفرد من اإلنفاق على المستويات الصحية على تعادل القوة الشرائية األولية المقدرة دوليا بالدوالر.  ط - 

يستخدم تحديث التقديرات الوصول إلى البيانات الجديدة من الحسابات الصحية الوطنية، وعمليات المسح الوطنية، أو المعلومات التي قُدمت  ي - 

خالل المشاورات الوطنية. 
تتوافق تقديرات اإلنفاق الحكومي العام واإلنفاق الخاص على الصحة لسنة 2000 مع المفاهيم والتعريفات الموصوفة في البيانات الصحية  ك - 

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمنفذة أيضا من قبل منظمة الصحة العالمية والحسابات الصحية الوطنية. وتتوافق 
تقديرات اإلنفاق الحكومي العام واإلنفاق الخاص على الصحة لسنة 2006 مع المفاهيم والتعريفات المتبناة من قبل استبيان الحسابات 

الصحية األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية. 
لبيان تقديرات عام 2000، انظر موقعي اإلنترنت لكل من منظمة الصحة العالمية والحسابات الصحية الوطنية. وتتوافق تقديرات سنة  ل - 

2006 مع المفاهيم والتعريفات المتبناة من قبل استبيان الحسابات الصحية األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
ومنظمة الصحة العالمية. 

أظهر تعداد السكان في البالد في اآلونة األخيرة اختالفات في بيانات السكان. ومع ذلك، فإن مستويات نصيب الفرد في هذا الجدول تقدر  م - 

.UNPOP على أساس قاعدة بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان
يتم اتخاذ البيانات المالية للسنة المنتهية في 30 حزيران / يونيو في السنة الالحقة. البيانات السكانية تم تنقيحها بالتشاور مع شعبة السكان  ن - 

في األمم المتحدة لعام 2006. 
تغير سعر الصرف من 2.15 وون في عام 2001 إلى 152 وون في عام 2002. وهذا ما يفسر التغيرات المفاجئة في مستويات نصيب  س - 

الفرد بين عامي 2000 و2005. 
مصادر البيانات المبلغ عنها هي الحسابات المالية ال الحسابات الفرعية.  ع - 

ال تشمل بيانات اإلنفاق على الصحة وبيانات السكان بعد عام 2000 البيانات المتعلقة بترانسدنيستريا.  ف - 

ص-  تغير سعر الصرف في عام 2002 من نظام متعدد إلى نظام تعويم سعر الصرف. سعر السوق فيما بين البنوك المستخدم قبل عام 

 .2002
ال تشمل هذه التقديرات النفقات المتكبدة في شمال العراق. ق - 

يشمل اإلنفاق العام على الصحة مساهمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األنروا) المقدمة   ر - 

إلى الالجئين الفلسطينيين المقيمين في األراضي األردنية. 
بعد إعالن االستقالل يوم 3 حزيران / يونيو 2006، أصبحت صربيا والجبل األسود اآلن دولتين منفصلتين. وكانت النفقات الصحية  ش - 

بالنسبة للسنوات السابقة تقدر بشكل منفصل في كل واحد من البلدين. 
يستخدم سعر صرف السوق لتقدير نسب الفرد الواحد.  ت - 

ال تشمل هذه التقديرات نفقات مقاطعتي كوسوفو وميتوهيا اللتين تديرهما األمم المتحدة.  ث - 

سعر الصرف المستخدم في الجمهورية العربية السورية هو السعر الخاص بالمعامالت غير التجارية المحدد من بنك سوريا المركزي.  خ - 

ال يشمل الناتج المحلي اإلجمالي الدخل المتأتي من النفط.  ذ - 

ض - خالل السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو حتى عام 2007. وتساوي السنة التقويمية الفترة االنتقالية في الربع الثاني من 2007 لغلق 

السنة المالية. وقد خُصصت بيانات النفقات للسنة التقويمية السابقة، وعلى سبيل المثال فإن البيانات الخاصة بعام 2005 هي البيانات للسنة 
المالية 2006-2005، والمعدلة لسنة 2007.

الجدول 8 حاالت الغبن في المجال الصحي 

المصادر: اُستمدت البيانات، ما لم يذكر خالف ذلك، من منظمة االستقصاءات الديمغرافية والصحية الصادرة منذ عام 1990. وقد تم  أ - 

الحصول على أرقام منظمة االستقصاءات الديمغرافية والصحية المصنفة حسب "محل اإلقامة" و"المستوى التعليمي لألم" باستخدام القانون 
األساسي لمجمع البرمجيات STAT compiler software أو تقارير منظمة االستقصاءات الديمغرافية والصحية.

(/http:www.measuredhs.comالصادر في 1 كانون األول / ديسمبر 2008). لقد تم الحصول على أرقام منظمة االستقصاءات الديمغرافية   
والصحية المصنفة من قبل "خمس الثروة" من خالل تقارير منظمة االستقصاءات الديمغرافية والصحية. ويتم استخراج األرقام عندما ال 

تتوافر التقارير - في الغالب في حالة الدراسات االستقصائية التي أجريت في عام 2001 أو قبل ذلك- من المصادر التالية:
Gwatkin DR, Rutsein S, Johnson K, Suliman E, Wagstaff A, Amouzou A. Socio-economic differences in health,   
 nutrition and population within developing countries: an overview. Washington, DC, World Bank, 2007 

(http://go.worldbank.org/XJK7WKSE40). وقد تتأثر األرقام الواردة في األعمدة المختلفة بالتقريب. 
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تتعلق البيانات المستمدة من منظمة االستقصاءات الديمغرافية والصحية، ما لم يرد خالف ذلك، بالوالدات التي حدثت في السنوات الخمس  ب - 

التي سبقت الدراسة. وتتعلق البيانات المستمدة من الدراسات االستقصائية المتعددة المؤشرات بالوالدات التي حدثت في السنتين السابقتين 
لالستقصاء. 

ترجع البيانات إلى التغطية بلقاح الحصبة أو لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية في  األشهر  12 و15 و18 أو 24، ويتوقف  ج - 

ذلك على البلد.
منظمة  المصدر  فيها  يكون  حيث  البلدان  لجميع  بالنسبة  االستقصاء  لعملية  السابق  بالعقد  الخامسة  دون  األطفال  وفيات  معدل  يتعلق  د - 

االستقصاءات الديمغرافية والصحية، باستثناء تركيا والهند حيث يتعلق بفترة السنوات الخمسة التي سبقت عملية االستقصاء. 
أدنى مستوى تعليم حققته األم هو " ال تعليم"، والمستوى األعلى هو "الثانوي أو األعلى".  ه - 

بيانات مستمدة من الدراسات االستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات (MICS) (الجولة 3). وتم استخراج جميع أرقام الدراسات االستقصائية  و - 

 الجماعية المتعددة المؤشرات من التقارير القطرية المتوفرة في موقع اليونيسيف (/http://www.childinfo.org, التي يمكن الوصول إليها اعتبارا من 
13 شباط/ فبراير 2009).

تعتمد األرقام الواردة بين قوسين على أعداد صغيرة من الحاالت (25 إلى 49 حالة غير مرجحة).  ز - 

تتعلق بيانات "الوالدات تحت إشراف عاملين صحيين حاذقين" بالوالدات التي حدثت في السنوات الثالث التي سبقت عملية االستقصاء. ح - 

الجدول 9 اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية 

 World population prospects: the 2006 revision. New York, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United أ - 

 Nations Secretariat, 2007.

United Nations demographic yearbook 2006. New York, United Nations Statistics Division, 2008 ب - 

 (http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006.htm).  

WHO mortality database: tables [online database]. Geneva, World Health Organization, 2009 ج - 

 (http://www.who.int/healthinfo/morttables).  

 World fertility data 2008, CD-ROM, POP/DB/Fert/Rev.2008 New York, Population Division, Department of Economic and Social د - 

 Affairs, United Nations Secretariat, 2009.

UNESCO Institute for Statistics data centre [online database]. Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 2007 ه - 

  (http://stats.uis.unesco.org,accessed 13 February 2009).  

World development indicators 2007. Washington, DC, World Bank, 2008 .تعادل القوة الشرائية بسعر الدوالر الدولي و - 

  (http://www.worldbank.org/data.accessed 13 February 2009 ).  

World Bank PovcalNet. Washington, DC. World Bank, 2008 ز - 

(http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp, accessed  13 February 2009 )  

وتعكس هذه األرقام خط الفقر االفتراضي للبنك العالمي.   
ويشمل التعريف الموحد النسبة المئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين كانوا مسجلين في الفترة التي تم فيها االستقصاء.  ح - 

 ويشمل بسط هذا المؤشر األطفال الذين نظر الباحث في شهادات ميالدهم أو الذين قال راعينهم أو أمهاتهم أن تاريخ ميالدهم قد تم تسجيله
 .The state of the world's children 2009: Maternal and newborn health. New York, United Nations Children's Fund, 2009.

 International Data Base (IDB). Washington, DC, US Census Bureau, 2009 ط - 

 (http://www.census.gov/ipc/www/idb, accessed 13 February 2009)  

تعود البيانات إلى سنة 2005.  ي - 

يختلف عن التعريف الموحد. ك - 

تعود البيانات إلى سنة 2006.  ل - 

ألغراض إحصائية، ال تشمل بيانات الصين المنطقتين اإلداريتين في هونغ كونغ وماكاو. م - 

تعود البيانات إلى سنة 2004.  ن - 



149

اإلحصاءات الصحية العالمية
2009

الحواشي

أقاليم منظمة الصحة العالمية*

اإلقليم األفريقي: أنغوال, الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، 
جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا االستوائية، إريتريا،* إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، 
وبرينسيبي،  تومي  سان  رواندا،  نيجيريا،  النيجر،  ناميبيا،  موزامبيق،  موريشيوس،  موريتانيا،  مالي،  مالوي،  مدغشقر،  ليبيريا،  ليسوتو،  كينيا، 

السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، سوازيلند، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي

إقليم األمريكتين: أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، 
الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيماال، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، 
أوروغواي، جمهورية  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وتوباغو،  ترينيداد  فنسنت وغرينادين، سورينام،  لوسيا، سانت  ونيفيس، سانت  كيتس  سانت 

فنزويال البوليفارية

تايلند،  نيبال، سري النكا،  ميانمار،  إندونيسيا، ملديف،  الهند،  الشعبية،  الديمقراطية  بوتان، جمهورية كوريا  آسيا: بنغالديش،  إقليم جنوب شرق 
تيمور - لشتي*

اإلقليم األوروبي: ألبانيا، أندورا،* أرمينيا،* النمسا، آذربيجان،* بيالروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك،* بلغاريا، كرواتيا،* قبرص، الجمهورية 
التشيكية*، الدانمرك، إستونيا*، فنلندا، فرنسا، جورجيا،* ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، كازاخستان،* قيرغيزستان،* 
التفيا،* ليتوانيا،* لكسمبرغ، مالطة، موناكو، الجبل األسود،* هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا،* رومانيا، االتحاد الروسي، سان 
مارينو، صربيا،* سلوفاكيا،* سلوفينيا،* أسبانيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان،* جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة،* تركيا، تركمانستان،* 

أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان*

إقليم شرق المتوسط: أفغانستان، البحرين، جيبوتي، مصر، جمهورية إيران اإلسالمية، العراق، األردن، الكويت، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية، 
المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، 

اليمن

إقليم غرب المحيط الهادئ: أستراليا، بروني دار السالم، كمبوديا، الصين، جزر كوك، فيجي، اليابان، كيريباتي، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 
ماليزيا، جزر مارشال،* واليات ميكرونيزيا الموحدة،* منغوليا، ناورو،* نيوزيلندا، نيووي،* باالو،* بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، 

ساموا، سنغافورة، جزر سليمان، تونغا، توفالو،* فانواتو، فييت نام

فئات الدخل**

القمر، كوت  تشاد، جزر  الوسطى،  أفريقيا  بوروندي، كمبوديا، جمهورية  فاصو،  بوركينا  بنن،  بنغالديش،  أفغانستان،  الدخل:  المنخفضة  البلدان 
ديفوار، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، هايتي، كينيا، 
قيرغيزستان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، 
بابوا غينيا الجديدة، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، طاجيكستان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا 

المتحدة، أوزباكستان، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي

البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط: ألبانيا، الجزائر، أنغوال، أرمينيا، آذربيجان، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، الرأس 
األخضر، الصين، كولومبيا، الكونغو، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، جورجيا، غواتيماال، غيانا، هندوراس، الهند، 
الموحدة، منغوليا،  ليسوتو، جزر ملديف، جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا  العراق، األردن، كيريباتي،  إيران اإلسالمية،  إندونيسيا، جمهورية 
المغرب، ناميبيا، نيكاراغوا، باراغواي، بيرو، الفلبين، جمهورية مولدوفا، ساموا، سري النكا، السودان، سوازيلند، الجمهورية العربية السورية، 

تايلند، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، تيمور- ليشتي، تونغا، تونس، تركمانستان، أوكرانيا، فانواتو

البلدان ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط: األرجنتين، بيالروس، بليز، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، شيلي، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، دومينيكا، 
فيجي، غابون، غرينادا، جامايكا، كازاخستان، التفيا، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، الجبل األسود، باالو، 
بنما، بولندا، رومانيا، االتحاد الروسي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادين، صربيا، سيشل، جنوب أفريقيا، سورينام، 

تركيا، أوروغواي، جمهورية فنزويال البوليفارية

البلدان المرتفعة الدخل: أندورا، أنتيغوا وبربودا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بلجيكا، بروني دار السالم، كندا، قبرص، 
الجمهورية التشيكية، الدانمرك، غينيا االستوائية، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الكويت، 
لكسمبرغ، مالطة، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، عمان، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، 

سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، ترينيداد وتوباغو، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية 

لم تصنف جزر كوك، وناورو، ونيووي وتوفالو في فئات الدخل وبالتالي فإنها تستبعد من حوسبة المؤشرات الكلية حسب فئات الدخل.

قد يكون للدولة أرقام مرتبطة بالفترات السابقة لعضويتها في منظمة الصحة العالمية.   *
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