
م�صدر بيانات اخلريطة: 
  اجتاهات وفيات الأمهات: 1990-2008 تقديرات اأعدتها 
الأمم  و�صندوق  واليوني�صف  العاملية  ال�صحة  منظمات 
ال�صحة  منظمة  الدويل، جنيف،  والبنك  لل�صكان  املتحدة 

العاملية، 2010

العالقة بني معدل وفيات الأمهات وجممل النفقات احلكومية على كل فرد على ال�صحة

املوؤ�صرات الدميوغرافية والجتماعية 2011
وال�صحية لبلدان اإقليم �صرق املتو�صط

WHO-EM/HST/210/A

موؤ�صرات منتقاة للمرا�صة 2010 موؤ�صرات احلالة ال�صحيةموؤ�صرات التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية الأوليةموؤ�صرات التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية الأولية
السكان املتاح لهم احلصول علىالبلد

خدمات صحية محلية
انتشار استخدام

موانع احلمل
رعاية األمهات

الن�سبة املئوية �سكان الريف�سكان املدنالإجمايل
للتغطية 
بالرعاية 

ال�سابقة للولدة

الن�سبة املئوية 
للولدات امل�سمولة 

برعاية عاملني 
�سحيني مهرة

السنة%%السنة%السنة%%%

201042200999992007. . .. . .99الأردن

577954200815200836242008اأفغان�ستان

10010010020083720071001002008الإمارات العربية املتحدة

97100942010382010باك�ستان
c

61872009

100982009. . .. . .2010غير متوفر100100البحرين

200660200696952006. . .. . .95تون�س

1001001002007462007931002008اجلماهريية العربية الليبية

9810095201060200598972005جمهورية اإيران الإ�سالمية

9510090201038200988962009اجلمهورية العربية ال�سورية

28200645362006. . .. . .. . .. . .اجلمهورية اليمنية

9510085201036200979562009جيبوتي

20088200870492008. . .. . .71ال�سودان

152009. . .. . .. . .. . .ال�سومال
d

26332009

889082200933200651العراق
i

862010

9810095200924200899992009ُعمان

10010010020105320101001002010فل�سطني

20103620081001002010غير متوفر100100قطر

1001002008. . .. . .2009غير متوفر100100الكويت

. . .. . .. . .592009. . .. . .. . .. . .لبنان

100100100201058200874922010م�سر

80742010. . .. . .. . .. . .. . .. . .املغرب

97972009. . .. . .99100952009اململكة العربية ال�سعودية

النساء احلواملالأطفال يف عمر �سنة واحد الذي مت متنيعهم عام 2010البلد
الالتي مت متنيعهن بجرعتني 

أو أكثر من ذوفان الكزاز بي �سي جي 
ع�سيات كامليت 

وغريان

ثالث جرعات من
اللقاح الثالثي 

اخلناق وال�ساهوق 
الكزاز

  ثالث جرعات من
�سلل الأطفال الفموي 

لي�سمل جرعات 
التمنيع التكميلي

لقاح
احل�سبة

ثالث جرعات من 
لقاح

اللتهاب  الكبدي
 "بي"

%%%%%%

959898989885الأردن

878787798775اأفغان�ستان

aالإمارات العربية املتحدة
98

a
92

a
94

a
92

a
92. . .

958888868874باك�ستان

jالبحرين
8110010010010059

9898989798تون�س
a

98

aاجلماهريية العربية الليبية
100

a
98

a
98

a
98

a
98. . .

999999999922جمهورية اإيران الإ�سالمية

1009999999938اجلمهورية العربية ال�سورية

658788738717اجلمهورية اليمنية

908888858869جيبوتي

919595869545ال�سودان

25. . .46663671ال�سومال

868483898469العراق

9999991009970ُعمان

1001001009810032فل�سطني

. . .9997989997قطر

. . .9898989899الكويت

. . .94949594. . .لبنان

. . .9897979697م�سر

. . .1001001009898املغرب

. . .9898989898اململكة العربية ال�سعودية

ماأمول احلياة عند الولدةالبلد
بال�سنني

الولدان الذين 
لديهم وزن 

منخف�س عند 
الولدة

الأطفال ناأق�سو 
الوزن

معدل الوفاة يف 
الفرتة املحيطة 

بالودلة

معدل
وفيات 
الولدان

معدل 
وفيات 
ع الر�سّ

معدل وفيات 
الأطفال اأقل 
من  عمر 5 

�سنوات

معدل وفيات الأمهات

لكل األف مولود 
حي

لكل األف مولود
حي

لكل مئة األف مولود
حي

سنةمعدلمعدلمعدلمعدلسنةمعدلالسنة%السنة%السنةإناثذكوراجمالي

73.071.674.420107.120103.6200915.020098.023.028.0الأردن
b

19.12009

2006. . .60.0111.0161.0. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .اأفغان�ستان

77.463.5الإمارات العربية املتحدة
c

80.220088.82010. . .. . .9.020094.97.69.81.52008

. . .. . .64.563.665.4201026.0200737.02007باك�ستان
c

5465.195.2
c

2762010

7.320093.27.28.616.92009. . .. . .74.873.177.320099.72009البحرين

74.572.576.520093.820063.0200624.02008تون�س
b

12.217.8
d

2235.72009

. . .. . .72.370.274.920094.020084.82007اجلماهريية العربية الليبية
b

1114.020.1
b

232009

72.171.173.1200610.020055.3200530.02008جمهورية اإيران الإ�سالمية
b

12.518.020.030.02009

73.171.674.720099.2200910.320096.0200912.917.921.458.02009اجلمهورية العربية ال�سورية

2006. . .37.368.578.2. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .اجلمهورية اليمنية

2007. . .45.067.094.0. . .. . .200520.0200728.92007. . .. . .53.9جيبوتي

57.1ال�سودان
c

52.5
c

55.52008. . .. . .31.02006. . .. . .41.081.0112.01 107.02006

52.0109.0180.0. . .. . .20105.0200636.02009. . .. . .50.0ال�سومال
d

1 0442009

71.069.073.0200910.220109.7200716.62009العراق
c

2324.028.784.02007

72.770.075.7200911.520108.6200814.220097.69.612.013.42009ُعمان

72.270.873.620106.420103.120105.520108.914.017.032.02010فل�سطني

9.520104.66.88.510.32010. . .. . .78.278.078.720107.62010قطر

9.820096.410.712.612.42009. . .. . .77.777.578.620098.42007الكويت

. . .. . .. . .. . .. . .. . .81.579.683.22009لبنان
b

10.816.118.3
b

232010

73.275.570.920106.020096.020083.220106.816.521.3م�سر
a

542010

30.236.3112.02010. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .74.873.975.62010املغرب

. . .. . .. . .. . .73.572.574.720097.52009اململكة العربية ال�سعودية
b

10.717.320.0
b

142009

j اأعطي فقط لغري املواطنني

k ال�صمال فقط
i بدون كرد�صتان

n تراكمية منذ 1996 )املواطنون فقط( m  مل حت�صب ن�صبة احلالت الوافدة    

q حمت�صبة عن احلالت املحلية فقط p بلغت حالت ال�صراية املحلية منها 1510 )جمهورية اإيران الإ�صالمية(  

r احلالت املوؤكدة فقط    و24 )ُعمان( و29 )اململكة العربية ال�صعودية(   
  
  

اإليدزجميع أشكال السلاحلصبةاملالرياالبلد

عدد احلالت 
املبلغة 

معدل 
الوقوع 

لكل األف 
�سخ�س 

من 
ال�سكان

عدد احلالت 
املبلغة

معدل 
الوقوع لكل 
مليون من 

ال�سكان

عدد احلالت 
املبلغة

البالغات 
لكل مئة 

األف �سخ�س 
من ال�سكان

العدد التقديري 
للمعاي�سني 

لفريو�س الإيدز

عدد املر�سى 
املبلغ بهم 

ون  الذين ُيعجَاجلجَ
مب�سادات 

الفريو�سات 
القهقرية

NRNRNN NR

mالأردن
00.00354611983غير متوفر61

2389063646 99176.9028 46314.231 392اأفغان�ستان

mالإمارات العربية املتحدة
121. . .7716.201322غير متوفر264 3

892 0001 29015598 32126.01269 35623.924 281 4باك�ستان

mالبحرين
00.0024619غير متوفر103

bn
183. . .

mتون�س
400412 368232 00.002غير متوفر71

mاجلماهريية العربية الليبية
549.60غير متوفر27

a
2 110

a
33. . .

a
1 200

pجمهورية اإيران الإ�سالمية
3 016

q
0.585347.1410 8021592 0001 800

mاجلمهورية العربية ال�سورية
113. . .82719 70.303غير متوفر23

000531 0503823 96310.3651021.479 198اجلمهورية اليمنية

008 0001 19147214 9629.2070.844 3جيبوتي

k302 0004 2416326 18871.1068019.2027 361 2ال�سودان

rال�سومال
24 5532.6956266.6010 46911234 000878

mالعراق
09732125 49215.0010غير متوفر7

pُعمان
100469 30.90313111غير متوفر193 1

mفل�سطني
11. . .10.50311غير متوفر1

mقطر
70<9859.8058033200غير متوفر445

mالكويت
131. . .133.6095735غير متوفر343

mلبنان
600415 204.90515123غير متوفر72

mم�سر
000525 5881211 140.209غير متوفر85

mاملغرب
500 0003 7889026 58918.5028غير متوفر218

pاململكة العربية ال�سعودية
524 1. . .54917 33613.004غير متوفر941 1

036 19<250 736332 309423 93210 237 7اإجمايل احلالت

�صلل الأطفال
عدد احلالت املبلغة

25
144

169

اأفغان�ستان
باك�ستان

اإجمايل احلالت

الكولريا
عدد احلالت املبلغة

2 369
2 047

164
2

3 510
300

8 392

اأفغان�ستان
جيبوتي
باك�ستان

العراق
ال�سومال

اجلمهورية اليمنية

اإجمايل احلالت

r

�سنوات لكل األف مولود حيالن�سبة املئوية للتغطية بالرعاية ال�سابقة للولدةانت�سار التدخني بني البالغني )اأكرب من عمر 15 �سنة( معدل وفيات الأطفال اأقل من عمر 5  جميع اأ�سكال ال�سل - معدل البالغات لكل مئة األف �سخ�س من ال�سكانالأطفال فى عمر �سنة واحدة الذين مت متنيعهم عام 2010 بلقاح احل�سبة

حتليل بع�ض املوؤ�صرات

الن�صبة املئوية لالأطفال يف عمر عام واحد من املح�صنني بلقاح احل�صبة

ن ومعدلت وفيات الأطفال دون 5 �صنوات العالقة بني اإتاحة الإ�صحاح املح�صَّ

الن�صبة املئوية لل�صكان فوق �صن اخلم�صة وال�صتني عامًا

تو�صح الأ�صكال الأربعة الأوىل الجتاه الذي تتخذه اأربع موؤ�صرات خمتلفة، ففي كل �صنة، متثل قمُة الإطار املقداَر الأعلى لل�صريحة املئوية، وميثل قعُر الإطار املقداَر الأدنى 
لل�صريحة املئوية للمعطيات الإقليمية. اأما اخلط الأفقي يف داخل الإطار فيمثل قيمة الو�صطي. كما اأن اخلطوط املنبعثة من الإطارات نحو الأعلى ونحو الأ�صفل والتي 
ت�صمى ال�صت�صعارات فهي متثل قيمًا ق�صوى ولكنها لي�صت قيمًا نائية واأى نقطة تقع خارج نطاق الإ�صت�صعارات تعد قيمة نائية، ومُتثل بنقطة دائرية، ويو�صح ال�صكالن 
الأخريان العالقة بني معدلت الوفيات بني الأطفال دون 5 �صنوات من العمر وبني التطعيم بلقاح احل�صبة واإتاحة الإ�صحاح على ال�صعيد القطري. اأما اخلريطة فتو�صح 

معدل انت�صار التدخني بني البالغني فوق �صن 15 عامًا يف كل بلد من بلدان الإقليم.
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ماأمول احلياة وقت الولدة

ن الن�صبة املئوية لل�صكان الذين تتاح لهم خدمات الإ�صحاح املح�صَّ
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الإنفاق الإجمايل على ال�صحة لكل فرد باملعدل الو�صطى ل�صرف الدولر الأمريكى

 التقدم املحرز نحو اإنقا�س وفيات
 الأمهات لتحقيق اأهداف املرامي

الإمنائية لالألفية
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ن الن�صبة املئوية الو�صطية لالأطفال بعمر �صنة واحدة ممن تلقوا لقاح احل�صبة الن�صبة املئوية الو�صطية لل�صكان الذين يتاح لهم الإ�صحاح املح�صَّ
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86918020099696966766682009اجلمهورية العربية ال�سورية

7585663747272009. . .. . .. . .. . .اجلمهورية اليمنية

dجيبوتي
63

d
6348200773

d
54

d
5042

d
37

d
262010

52584220087177653031292008ال�سودان

2009. . .. . .. . .4223. . .2006. . .. . .25ال�سومال

6565652006104113964956412009العراق

86897920089999999193892009ُعمان

94979020079088907570802007فل�سطني

93949020071081051119388992008قطر

95969420081001001001001001002008الكويت

20071081101057974842007. . .9093لبنان

71786320069495939293912006م�سر

56694420091121161077789702010املغرب

8891852009991009797100932009اململكة العربية ال�سعودية

الن�سبة املئوية لل�سكان البلد
الذين يتاح لهم 

احل�سول على م�سادر 
مياه جيدة وم�سمونة 

ال�ستمرار

الن�سبة املئوية 
لل�سكان الذين يتاح 
لهم احل�سول على 

خدمات اإ�سحاح 
جيدة

�سنة(العاطلون عن العمل انت�سار التدخني بني البالغني )اأكرب من عمر 15 

السنة%

الإناثالذكورالإجمايل

السنة%%%السنة%%

9860201013201026.047.06.02007الأردن

. . .. . .. . .. . .2752008382008اأفغان�ستان

. . .. . .. . .. . .100100200842008الإمارات العربية املتحدة

547820096200923.036.09.02007باك�ستان

10010020106200721.034.08.02007البحرين

9884200913201030.053.06.92005تون�س

24.047.00.72009. . .. . .98992006اجلماهريية العربية الليبية

9893201012200912.0جمهورية اإيران الإ�سالمية
a

26
a

22010

909920098201026.544.38.02009اجلمهورية العربية ال�سورية

23200816200818.027.010.02006. . .اجلمهورية اليمنية

25.441.09.02007. . .. . .94672007جيبوتي

5631200616200814.029.13.52010ال�سودان

dال�سومال
29302008472007. . .. . .. . .. . .

8184200725200818.031.04.02007العراق

g7.014.70.52008. . .. . .96992008ُعمان

8798200723201023.042.02.32010فل�سطني

11.019.92.22006. . .. . .1001002010قطر

10010020091200719.035.04.02006الكويت

10010020079200739.046.031.02009لبنان

949420069200820.040.00.42009م�سر

85812007920096.011.01.02007املغرب

1009920085200922.037.06.02008اململكة العربية ال�سعودية

البنية الأ�سا�سيةالعاملونالبلد
املمر�سات الأطباء

والقابالت
وحدات ومراكز اأ�سّرة امل�ست�سفياتال�سيادلةاأطباء الأ�سنان

الرعاية ال�سحية 
الأولية

10من ال�سكان املعدل )R( لكل 000 

السنةاملعدلاملعدلالسنةاملعدلاملعدلاملعدلاملعدل

26.541.99.315.0201018.02.42010الأردن

2.45.00.2اأفغان�ستان
a

0.320104.30.72010

27.96.26.150.6200819.30.52008الإمارات العربية املتحدة

8.05.51.0باك�ستان
a

0.920106.08.02010

21.142.03.26.0200817.70.22009البحرين

12.332.5تون�س
a

2.43.1201020.92.02010

19.068.06.03.6200937.02.62009اجلماهريية العربية الليبية

3.114.8جمهورية اإيران الإ�سالمية
b

1.9
b

2.12010
a

17.43.22010

15.119.67.88.4201015.41.02010اجلمهورية العربية ال�سورية

3.00.31.07.120107.22.02010اجلمهورية اليمنية

2.15.10.22.2201014.20.52010جيبوتي

3.54.50.20.220097.2ال�سودان
b

1.62009

. . .. . .. . .2009. . .. . .0.30.8ال�سومال

7.514.01.71.9201013.00.72010العراق

17.538.12.03.4200917.70.72009ُعمان

19.918.76.110.1201013.01.72010فل�سطني

26.950.65.08.6200912.31.42009قطر

21.046.04.0الكويت
b

2.0200920.00.42009

30.723.314.314.6201034.5لبنان
h

2.32009

28.334.94.816.2201017.30.62010م�سر

6.29.70.82.7200911.32.92009املغرب

21.843.72.95.9200922.00.82009اململكة العربية ال�سعودية

ن�سيب الفرد البلد
من الناجت 

املحلي الإجمايل

ن�سيب الفرد 
من اإجمايل 
الإنفاق على 

ال�سحة

ن�سيب الفرد 
من الإنفاق 

احلكومي على 
ال�سحة

اإجمايل 
الإنفاق على 

ال�سحة كن�سبة 
مئوية من 

الناجت املحلي 
الإجمايل

الإنفاق 
احلكومي العام 

على ال�سحة 
كن�سبة مئوية 
من اإجمايل 
الإنفاق على 

ال�سحة

الإنفاق املبا�سر 
من جيوب 
املواطنني 

كن�سبة مئوية 
من اإجمايل 
الإنفاق على 

ال�سحة

الإنفاق احلكومي 
العام على 

ال�سحة كن�سبة 
مئوية من 

اإجمايل الإنفاق 
احلكومي

ميزانية وزارة ال�سحة 
كن�سبة مئوية من 
امليزانية احلكومية

محسوباً وفق سعر
صرف الدوالر 

األمريكي

محسوباً وفق 
سعر صرف الدوالر 

األمريكي

محسوباً وفق 
سعر صرف الدوالر 

األمريكي

السنة%السنة%%%%

6273362179.364.629.516.120097.92010 3الأردن

69251117.421.577.73.720093.52009اأفغان�ستان

0532.869.320.38.920097.32008 5201 1381 54الإمارات العربية املتحدة

. . .. . .8622372.632.856.83.62009باك�ستان

1087614.568.718.110.9200910.42009 4091 24البحرين

8522401306.254.040.010.420096.82009 3تون�س

7224172763.966.133.95.520095.72009 10اجلماهريية العربية الليبية

. . .. . .8692691055.539.058.98.72009 4جمهورية اإيران الإ�سالمية

46288433.648.552.06.420095.02010 2اجلمهورية العربية ال�سورية

13764185.628.071.04.320093.62010 1اجلمهورية اليمنية

21484657.076.922.813.9200912.22009 1جيبوتي

29395267.327.469.89.820093.02006 1ال�سودان

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .ال�سومال

49998713.972.227.83.120096.02009 2العراق

4704973913.078.813.55.820094.62008 16ُعمان

6972489115.636.836.7 1فل�سطني
c

9.5200811.02010

3612.579.316.26.820095.12007 7151 7541 69قطر

1893.383.914.75.620095.12008 4161 8051 42الكويت

1576633268.149.240.512.120092.52010 8لبنان

257113475.041.757.05.920094.02009 2م�سر

830156545.534.456.67.020095.02006 2املغرب

5507144784.967.017.18.420095.62008 14اململكة العربية ال�سعودية

h مبا يف ذلك امل�صتو�صفاتامل�صدر: الإح�صائيات ال�صحية العاملية 2010: )جنيف، منظمة ال�صحة العاملية، 2010( واملوقع الإلكرتوين للح�صابات ال�صحية الوطنية )g)www.who.int/nha اأكرب من عمر 18 �صنة
f حم�صوبة من املعطيات املتوفرة حول التوزع العمري 

اأو غري مبلَّغ عنها . . . غري متوفرة لالأعوم 2005–2010 

10 من ال�سكانالإنفاق احلكومي العام على ال�سحة كن�سبة مئوية من اإجمايل الإنفاق احلكوميالن�سبة املئوية لل�سكان الذين يتاح لهم احل�سول على م�سادر مياه جيدة وم�سمونة ال�ستمرارمعدل تعليم البالغني اأكرب من عمر 15 �سنةمعدل الوفاة اخلام لكل 1000 ن�سمة  معدل املمر�سات والقابالت لكل 000 

اأقل من %50

بني 50% و%69.9

بني 70% و%89.9

اأكرث من %90

املعطيات غري متوفرة

%80 من  اأقل 

بني 80% و%89.9

بني 90% و%99.9

%100

املعطيات غري متوفرة

اأقل من %5

بني 5% و%7.9

بني 8% و%9.9

اأكرث من %10

املعطيات غري متوفرة

      2005 e      2006 d      2007 c      2008 b      2009 a

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سحية ور�سد الجتاهات، فهي  تقييم احلالة  تفعيل  الأهمية يف  بالغ  اأمراً  بالبيِّنات  الـُم�ْسنجَدة  املعلومات  تعد   
وتعك�س جودة  التنمية.  اإىل  تقود  اأن  التي ميكن  ال�ُسُبل  وعلى  الفجوات  على  ف  وتتعرَّ ال�سحية  دات  املحدِّ ت�سف 
املعلومات ال�سحية كاًل من الدّقة يف جمع وحتليل املعطيات، واجلهود التي  تبذل لال�ستفادة من املعلومات يف دعم 

الإدارة ويف تطوير ال�سيا�سات.
ْين  وقد مت اإن�ساء املجموعة الأ�سا�سية من املوؤ�سرات ال�سحية وما يتعلق بها من املوؤ�سرات التنموية على مدى العقدجَ
النطاق  الوا�سعة  رات  املوؤ�سِّ ت  ا�سُتِمدَّ ال�سحة للجميع. وقد  التنفيذ ل�سرتاتيجية  ن من ر�سد  للتمكُّ املن�سرمني 
دة، وُجمعت بطرائق �ستى،  ويف �سنوات خمتلفة للتقديرات ولالإبالغ،  املذكورة يف هذه الوثيقة من م�سادر متعدِّ

دة للبيِّنات وللم�سادقة عليها. وم�ستويات متعدِّ
ثة التي تعك�س التقييم الراهن للحالة الجتماعية والدميوغرافية  وتزودنا البلدان الأع�ساء بالتقديرات املحدَّ
املرفقة  ويف اجلداول  ال�سحية.  بالرعاية  والتغطية  ال�سحية،  واملوارد  ال�سحية،  واحل�سائل  الختطار،  وعوامل 
ل توجد تقديرات تعود ل�سنوات ت�سبق عام 2005،  كما اأن معظم الأرقام املذكورة قد حازت على املوافقة لدى 
ال�سلطات  ق، كما حازت على م�سادقة  العاملية، وفق عملية �سفافة من التحقُّ البلدان الأع�ساء ومنظمة ال�سحة 
ثة مل تجَِرد من جميع البلدان يف الوقت املنا�سب الذي يجعل بالإمكان عر�سها يف  الوطنية. ولكن التقديرات املحدَّ
ثة؛ وُبْغيجَة اإعادة  هذه الوثيقة، بل اإن بع�س البلدان الأع�ساء مل  يتمكَّن هذا العام من تقدمي اأي معلومات حمدَّ
ق من جميع املعطيات يف قاعدة املعطيات لدينا، فقد عملت الربامج التقنية يف املكتب الإقليمي بتعاون وثيق   التحقُّ

لتنقيح واإ�سفاء التجان�س على جمموعة املعطيات التي  اأر�سلتها البلدان الأع�ساء.
وملا كان عام 2010 قد �سهد اإطالق جلنة املعلومات وامل�ساءلة املعنيَّة ب�سحة الن�ساء والأطفال، فقد اأ�سبح اقتفاء 
ب�سحة  ال�سلة  ذات  رات  للموؤ�سِّ بيانية  ر�سوم  لإ�سافة  بنا   دفع  الأهمية، مما  بالغ  اأمراً  الإقليم  ز يف  املحرجَ م  التقدُّ
ز يف تخفي�س معدلت وفيات الأطفال دون  م املحرجَ الن�ساء والأطفال ُبْغيجَة تقييم الجتاهات الراهنة ور�سد التقدُّ
ز  م املحرجَ ح اخلريطة يف ال�سفحة الرئي�سية التقدُّ ب وفيات الأمهات وما يتعلق بهما. وتو�سِّ عمر 5 �سنوات  وِن�سجَ
نحو بلوغ املرمى اخلام�س من املرامي الإمنائية لالألفية يف كل بلٍد من بلدان الإقليم التي كان فيها معدل وفيات 

الأمهات يزيد على 100 وفاة لالأمهات لكل مئة األف مولود حي عام 1990.
املجالت  املنتقاة يف كل جماٍل من  رات  املوؤ�سِّ لبع�س  الراهنة  لتو�سيح احلالة  باخلرائط  العام   اإ�ستعّنا هذا  وقد 
ال�سحية، ُبْغيجَة تو�سيح ما  يف الإقليم من تفاوٍت واختالفات. وقد مت جتميع املعلومات التي ا�ستخدمت لتقييم 
ز منذ عام 1990، وخ�سعت للمراجعة من ِقبجَل العاملني يف وزارات ال�سحة ويف منظمة  م املحرجَ الجتاهات والتقدُّ
ال�سحة العاملية. وتقدم �سفحة املكتب الإقليمي للمعطيات والإح�ساءات واملر�سد الإقليمي لل�سحة التي اأن�سئت 

.http://www.emro.who.int حديثاً املزيد من املعلومات، وهي على املوقع اخلا�س باملكتب الإقليمي
ونحن نتطلَّع اإىل موا�سلة التعاون مع البلدان الأع�ساء لتقدمي الدعم لها من اأجل توليد معلومات �سحية ُتْعلجَن 
يف الوقت املنا�سب، وتتَّ�سم باملوثوقية، وي�سهل الو�سول اإليها، وذلك عن طريق تقدمي امل�ساعدة التقنية من اأجل 

ز نحو بلوغ املرامي الوطنية والدولية. م املحرجَ ر�سد وتقييم التقدُّ

             الدكتور ح�سني عبد الرزاق اجلزائري
             املدير الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�سرق املتو�سط

© منظمة ال�سحة العاملية 2011 – جميع احلقوق حمفوظة
اإطالقاً عن راأي منظمة ال�سحة العاملية حول الو�سع  الت�سميات امل�ستخدمة وطريقة عر�س املواد الواردة يف هذه الن�سرة ل تعرب 
القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو ل�سلطات اأي منها، اأو حول حتديد حدودها اأو تخومها، وت�سكل اخلطوط املنقوطة  

على اخلرائط خطوطاً حدودية قد ل يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

 اأقل من 2.5

بني 2.5 و4.9

بني 5 و8.4

اأكرث من 8.5


