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االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من عام 2000 إىل عام 2017 1

املوجز التنفيذي

معلومات أساسية

 أعلن عن أهداف التنمية املستدامة يف 25 أيلول/سبتمرب 2015 وبدأ
 تنفيذها يف 1 كانون الثاين/يناير 2016 لفرتة 15 سنة متتد حتى 31

 كانون األول/ديسمرب 2030. وضمن أهداف التنمية املستدامة الـــــ 17
 ترد الغايات املتصلة اتصاالً مبارشاً بالصحة يف إطار هدف التنمية

 املستدامة رقم 3: ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف
 جميع األعامر. وباعتامد أهداف التنمية املستدامة، قامت الدول

 األعضاء يف األمم املتحدة بتوسيع نطاق التزاماتها العاملية التي تعهدت
 والتي ،(MDGs) بها يف عام 2000 ليك تشمل األهداف اإلمنائية لأللفية

تغطي الفرتة حتى عام 2015.

 واستباقاً إلعالن أهداف التنمية املستدامة، أصدرت منظمة الصحة
 العاملية ورشكائها بياناً بتوافق اآلراء وورقة اسرتاتيجية كاملة بشأن إنهاء

 وفيات األمومة املمكن تالفيها. واعتُمد الهدف الخاص بإنهاء وفيات
 األمومة املمكن تالفيها من أجل تخفيض املعدل العاملي للوفيات

 بحلول عام 2030 بوصفه الغاية 1-3 من أهداف (MMR) النفاسية
 التنمية املستدامة: خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من

70 وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030.

 إن تحديد أهداف لخفض الوفيات أمر هام، ولكن يظل القياس الدقيق
 ملعدل وفيات األمومة أمراً يتسم بالصعوبة حيث يظل عدد كبري من

 الوفيات غري محتسب. وال تزال الكثري من البلدان تفتقر إىل نظم
 السجالت املدنية واإلحصاءات الحيوية التي تعمل بشكل جيد، ويف حالة

 وجود هذه النظم، ال تزال أخطاء اإلبالغ – سواء عدم اكتامل البيانات
 (الوفيات غري املسّجلة واملعروفة أيضاً بوصف »املفقودة«) أو سوء

تصنيف أسباب الوفاة، تشكل تحدياً كبرياً أمام دقة البيانات.

الطرائق والتفسري

 قام فريق األمم املتحدة املشرتك بني الوكاالت املعني بتقدير وفيات
 والذي يتكون من منظمة الصحة العاملية — (UN MMEIG) األمومة
 وصندوق األمم املتحدة (UNICEF) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
 للسكان ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان التابعة
 إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية — بالتعاون مع الخرباء الفنيني

احتُسبت التقديرات من أجل ضامن املقارنة يف جميع البلدان، ومن ثم فهي ليست بالرضورة مامثلة لإلحصاءات الرسمية بالبلدان، والتي قد تستخدم طرائق صارمة بديلة.  

 الخارجيني بشأن مجموعة جديدة من التقديرات لفرتة السنوات
 2017-2000. وللتوصل إىل تقديرات متزايدة الدقة بشأن معدالت

 وفيات األمومة، فقد جرى صقل طرائق التقييم السابقة لتحقيق
 استخدام أمثل للبيانات عىل املستوى القطري. وأجريت بهذا الشأن

 مشاورات مع البلدان أثناء شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2019، حيث
 أسفر ذلك عن بيانات إضافية إلدراجها يف منوذج تقدير وفيات األمومة،

 مام يبنّي توسيع نطاق الجهود املبذولة داخل البلدان من أجل رصد
وفيات األمومة.

 ويعرض هذا التقرير التقديرات الدولية القابلة للمقارنة عىل املستوى
 العاملي واإلقليمي والقطري واالتجاهات الخاصة بوفيات األمومة بني

 عامي 2000 و2017 1. وجميع البلدان واألقاليم التي شملتها التحليالت
 هي من الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية والتي يتجاوز عدد

 سكانها 000 100 نسمة، باإلضافة إىل إقليمني (بورتوريكو والضفة
 الغربية وقطاع غزة)2. وتشمل النتائج الواردة يف هذا التقرير التقديرات

 األوىل املتوفرة بشأن وفيات األمومة يف فرتة اإلبالغ الخاصة بأهداف
 التنمية املستدامة; ولكن حيث أن فرتة سنتني (2016 و2017) ال تكفي

 لبيان االتجاهات، فقد ُوضعت التقديرات وُعرضت لتشمل الفرتة من
 عام 2000 إىل عام 2017. وتحّل التقديرات الجديدة املعروضة يف هذا
 التقرير محل جميع التقديرات املنشورة يف السابق بالنسبة للسنوات

 التي تقع ضمن نفس الفرتة الزمنية. ويتعني مراعاة استخدام هذه
 التقديرات فقط من أجل تفسري االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من

 عام 2000 إىل عام 2017; ونظراً للتعديالت املدخلة عىل املنهجية
 والبيانات املتوفرة، ال ينبغي تفسري االختالفات بني هذه التقديرات

 والتقديرات السابقة عىل أنها متثل االتجاهات الزمنية. وباإلضافة إىل
 ذلك، فعند تفسري التغيريات الخاصة مبعدالت وفيات األمومة عىل مر
 الزمن، يتعني مراعاة أنه من السهل تخفيض معدالت وفيات األمومة
 عندما يكون املستوى مرتفعاً أكرث مام هو عليه عندما يكون مستوى

 معدل وفيات األمومة منخفضاً بالفعل. وميكن االطالع عن طريق
 االنرتنت عىل قاعدة البيانات الكاملة وعىل بيانات البلدان وجميع رموز

مواصفات النامذج.3

بورتوريكو هي عضو منتسب والضفة الغربية وقطاع غزة عضو يف اللجنة اإلقليمية الخاصة بإقليم رشق املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية. 
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2  تقديرات بواسطة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان

التقديرات العاملية لعام 2017 واالتجاهات لفرتة
السنوات 2000-2017

 تشري التقديرات العاملية لعام 2017 إىل حدوث 000 295 وفاة من
 وفيات األمومة (هامش عدم اليقني  من 000 279 إىل 000 340)4، أي
 أقل بنسبة %35 مام كان عليه يف عام 2000 عندما أشارت التقديرات

 إىل حدوث 000 451 وفاة من وفيات األمومة (هامش عدم اليقني  من
 000 431 إىل 000 485). ويُقّدر املعدل العاملي لوفيات األمومة يف عام
 2017 بـــــ 211 وفاة من وفيات األمومة (هامش عدم اليقني  من 99

 إىل 243) لكل 000 100 مولود حي، مام ميثّل انخفاضاً بنسبة %38 منذ
 عام 2000، عندما كانت التقديرات تشري إىل 342 وفاة من وفيات

 يف املعدل العاملي (APR) األمومة. وكان متوسط معدل الخفض السنوي
 لوفيات األمومة أثناء الفرتة من عام 2000 إىل عام 2017 بنسبة 2.9%،
 مام يعني أن املعدل العاملي لوفيات األمومة، قد انخفض، يف املتوسط،

 بنسبة %2.9 كل سنة بني عامي 2000 وعام 2017. وقُدرت مخاطر
 وفيات األمومة العاملية طوال العمر بالنسبة لفتاة عمرها 15 سنة يف

 عام 2017 بوفاة واحدة يف كل 190 فتاة من نفس العمر، أي نحو نصف
 معدل املخاطر يف عام 2000 أي بنسبة 1 إىل 100. وقُّدرت نسبة
 الوفيات اإلجاملية للنساء يف سن اإلنجاب (من 15 إىل 49 سنة)

  والناجمة عن أسباب تتعلق باألمومة بنسبة %9.2 (هامش عدم اليقني
 من %8.7 إىل %10.6) يف عام 2017 — أي أقل بنسبة %26.3 من عام

 2000. مام يعني أنه باملقارنة مع أسباب الوفيات األخرى للنساء يف سن
 اإلنجاب، فإن الجزء الذي يُعزى إىل أسباب تتعلق باألمومة آخذ يف

االنخفاض.

 وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن تأثري فريوس العوز املناعي البرشي عىل
 وفيات األمومة يف عام 2017 أقل بروزاً مام كان عليه يف السنوات

 السابقة، فوفيات األمومة املتصلة اتصاالً غري مبارش بالفريوس تُقّدر اآلن
 بنحو %1 من مجموع وفيات األمومة باملقارنة مع %2.5 يف عام 2005،

أثناء ذروة انتشار هذا الوباء.

التقديرات اإلقليمية والُقطرية يف عام 2017

 تتّسم معدالت وفيات األمومة يف البلدان األقل منواً بالعامل بارتفاعها،5 إذ
 تقّدر بـــ 415 وفاة (هامش عدم اليقني من 396 إىل 477 وفاة) لكل
 000 100 والدة حيّة، أي أنها أكرث بـــــ 40 مرة من معدالت وفيات

 األمومة يف أوروبا (10، هامش عدم اليقني  من 9 إىل 11)، وأعىل بنحو
 60 مرة مام هي عليه يف أسرتاليا ونيوزيلندا (7، هامش عدم اليقني  من

 6 إىل 8). ويف أقل البلدان منواً يف العامل، التي ُسّجل فيها ما يُقّدر بــــ
 000 130 وفاة من وفيات األمومة عام 2017، متثل مخاطر وفيات

 األمومة أثناء العمر نسبة 1 إىل 56. وتُعترب بلدان أفريقيا جنويب الصحراء

 املنطقة الوحيدة التي سجلت معدالت مرتفعة جداً لوفيات األمومة يف
 عام 2017، إذ قُّدرت بــــ 542 وفاة (هامش عدم اليقني  من 498 إىل
 649)، بينام تُقّدر مخاطر وفيات األمومة طوال العمر بنسبة 1 إىل 37،

 مبقارنة بنسبة 1 إىل 7800 يف أسرتاليا ونيوزيلندا. وقُّدرت معدالت
 معتدلة لوفيات األمومة (299-100) يف شامل أفريقيا وأوقيانوسيا

 (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا) وآسيا الجنوبية وجنوب رشق آسيا ويف
 البلدان النامية الجزرية الصغرية، فيام قُّدرت معدالت منخفضة لوفيات

 األمومة (أقل من 100 وفاة من وفيات األمومة لكل 000 100 مولود
 حي)  يف أربعة أقاليم فرعية (أسرتاليا ونيوزيلندا ووسط آسيا ورشق

 آسيا وغرب آسيا) وإقليمني (أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي وأوروبا
وأمريكا الشاملية).

 وسجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا نحو 86%
 (000 254 وفاة) من مجموع وفيات األمومة العاملية التقديرية يف عام

 2017، حيث استأثرت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وحدها بنسبة
 %66 (000 196 وفاة)، بينام بلغ معدلها يف جنوب آسيا حوايل 20%

 (000 58 وفاة). وسجلت منطقة جنوب رشق آسيا كذلك نسبة تتجاوز
 %5 من وفيات األمومة عىل الصعيد العاملي (000 16 وفاة). وهناك

 ثالثة بلدان تشري التقديرات إىل معدالت مرتفعة جداً لوفيات األمومة
 فيها عام 2017 (تُعرّف بأكرث من 000 1 وفاة من وفيات األمومة لكل

 000 100 مولود حّي)، وهي: جنوب السودان (1150 وفاة، هامش عدم
 اليقني من 789 إىل 1710)، وتشاد (1140 وفاة، هامش عدم اليقني من

 847 إىل 1590) وسرياليون (1120 وفاة، هامش عدم اليقني من 808 إىل
 1620). وسجل ستة عرش بلدا آخر، جميعها أيضاً من بلدان أفريقيا

 جنويب الصحراء الكربى باستثناء بلد واحد (أفغانستان) معدالت مرتفعة
 جداً لوفيات األمومة يف عام 2017 (ترتاوح التقديرات بني 500 إىل  999
 وفاة). ومل تحظ إال ثالثة بلدان من بلدان أفريقيا جنويب الصحراء مبعدل

  منخفض لوفيات األمومة، هي: موريشيوس (61، هامش عدم اليقني
 من 46 عىل 85)، والرأس األخرض (58، هامش عدم اليقني  من 45 إىل
 75) وسيشيل (53، هامش عدم اليقني  من 26 عىل 109). ومل يسّجل

 سوى بلد واحد خارج إقليم أفريقيا جنويب الصحراء معدالً مرتفعاً
 لوفيات األمومة، هو هايتي (480، هامش عدم اليقني  من 346 إىل

 718). وقُّدرت معدالت وفياة األمومة بالنسبة لتسعني بلداً مبعدل 50
وفاة أو أقل يف عام 2017.

 وسجلت كل من نيجرييا والهند أعىل أرقام تقديرية لوفيات األمومة، إذ
 سجلتا معاً ما يقرب من ثلث (%35) وفيات األمومة العاملية التقديرية
 يف عام 2017، بنحو000 67 وفاة من وفيات األمومة يف نيجرييا و 000
 35 من وفيات األمومة يف الهند (%23 من وفيات األمومة عىل الصعيد

 العاملي يف نيجرييا و%12 يف الهند). وسجلت ثالثة بلدان أخرى أيضاً
 000 10 وفاة من وفيات األمومة أو أكرث، وهي: جمهورية الكونغو

 الدميقراطية (000 16 وفاة)، وإثيوبيا (000 14 وفاة) وجمهورية تنزانيا
 املتحدة    (000 11 وفاة). وقُّدر معدل وفياة األمومة يف 61 بلداً بعرشة

وفيات أو أقل يف   عام 2017.
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املوجز التنفيذي

االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من عام 2000 إىل عام 32017

 أسباب متعلقة
باألمومة5

(النسبة املئوية)

 خطر حدوث
 وفيات األمومة

طوال العمر4

عدد وفيات

األموم3

 تقديرات معدل وفيات األمومة 2
 ونطاق هامش عدم اليقني (هامش

بنسبة 80%)

 الحدإقليم هدف التنمية املستدامة 1
 ألدىن

 لهامش
عدم
اليقني

 تقديرات
 معدل
 وفيات
األمومة

 الحد
 األدىن

 لهامش
 عدم
اليقني

9.2 190 295 000 243 211 199 العامل

18.2 37 196 000 649 542 498 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

5.9 380 9 700 104 84 73 شامل أفريقيا وغرب آسيا

8.4 260 6 700 145 112 91 شامل أفريقيا

3.6 650 3 000 69 55 45 غرب آسيا

6.6 260 58 000 181 151 131 وسط وجنوب آسيا

1.7 1 400 390 28 24 21 وسط آسيا

6.8 250 58 000 189 157 136 جنوب آسيا

3.3 790 21 000 85 69 61 رشق وجنوب رشق آسيا

1.5 2 200 5 300 35 28 22 رشق آسيا

5.5 320 16 000 173 137 115 جنوب رشق آسيا

3.8 640 7 700 80 73 69 أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

4.1 690 400 120 60 34 أوقيانوسيا

0.6 7 800 26 8 7 6 أسرتاليا ونيوزيلندا

6.5 210 380 267 129 69 (أوقيانوسيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا

0.6 4 800 1 500 14 12 12  أوروبا وأمريكا الشاملية

0.5 6 500 740 11 10 9 أوروبا

0.9 3 100 760 20 18 16 أمريكا الشاملية

17.4 57 64 000 483 407 377 الدول النامية غري الساحلية

17.5 56 130 000 477 415 396 ً أقل البلدان منوا

8.5 190 2 600 277 210 178 الدول الجزرية الصغرية النامية

 الجدول رقم 1. تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي) وعدد وفيات األمومة
 حسب اإلقليم واإلقليم (PM) وخطر حدوثها طوال العمر ونسبة الوفيات بني النساء يف سن اإلنجاب الناجمة عن أسباب تتعلق باألمومة

الفرعي أو غريها من التقسيامت املناطقية ألهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، عام 2017

 تستند مجموعات البلدان إىل املناطق الجغرافية املحددة تحت رموز البلد أو املنطقة القياسية لالستخدام اإلحصايئ (املعروف باسم م 49)
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/regional-groups/ 

تقديرات وفيات األمومة احتُسبت وفقاً للمخطط التايل: أقل من 100 وفاة إىل أقرب وفاة واحدة، و 100-999 وفاة تُحسب إىل أقرب وفاة واحدة، وأعىل من 1000 تُحسب إىل أقرب 10 وفيات.

 تُحتسب أعداد وفيات األمومة وفقاً للمخطط التايل: أقل من 100 وفاة إىل أقرب وفاة واحدة، 100-999 وفاة تُحسب إىل أقرب 10 وفيات، و1000-9999 وفاة تُحسب إىل أقرب 100 وفاة، وأعىل من 000 10 وفاة تُحسب إىل
أقرب 1000 وفاة.

 تُحسب أعداد املخاطر أثناء العمر وفقاً للمخطط التايل: أقل من 100 إىل أقرب وفاة واحدة، و 100-999 وفاة تُحسب إىل أقرب 10 وفيات، وأكرث من 1000 وفاة
تُحسب إىل أقرب 100 وفاة.

عدد وفيات األمومة يف فرتة زمنية معينة مقّسامً عىل مجموع الوفيات ضمن النساء بني األعامر من 15 سنة إىل 49 سنة.
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4  تقديرات بواسطة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان

 ويف عام 2017، ووفقاً ملؤرش الدول الهّشة6، اعترُب 15 بلداً ضمن فئة
 »تحذير مرتفع جداً« أو »تحذير مرتفع« (من األعىل إىل األدىن: جنوب

 السودان والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن والجمهورية
 العربية السورية والسودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد

 وأفغانستان والعراق وهايتي وغينيا ونيجرييا وزمبابوي وأثيوبيا)، حيث
 تراوحت معدالت وفيات األمومة لدى هذه البلدان الخمسة عرش يف
 عام 2017 من 31 وفاة (الجمهورية العربية السورية) إىل 1150 وفاة

(جنوب السودان).

االتجاهات اإلقليمية والقطرية: من عام 2000 إىل عام
2017

 بني عام 2000 وعام 2017، سجل اإلقليم الفرعي لجنوب آسيا أعىل
 نسبة مئوية إجامالً يف خفض معدالت وفيات األمومة بنسبة %59 (من

 384 وفاة إىل 157 وفاة)، وهو ما يعادل متوسط خفض سنوي بنسبة
 %5.3. وقلصت أربعة أقاليم فرعية أخرى معدالت وفيات األمومة لديها
 إىل النصف تقريباً أثناء هذه الفرتة، وهي: آسيا الوسطى (%52) ورشق

 آسيا (%50) وأوروبا (%53) وشامل أفريقيا (%54). كام انخفضت
معدالت وفيات األمومة يف أقل البلدان منواً بنسبة 46%.

 ورغم معدل وفيات األمومة املرتفعة جداً يف بلدان أفريقيا جنويب
 الصحراء يف عام 2017، فقد حقق اإلقليم خفضاً كبرياً يف هذا املعدل
 بنحو %38 منذ عام 2000. ومن امللحوظ أن إقليامً فرعياً واحدا كان
 لديه معدل منخفض جداً لوفيات األمومة ( 12 وفاة) يف عام 2000

 — هو إقليم أمريكا الشاملية —شهد ارتفاعاً يف معدل وفيات األمومة
 لديه بحوايل %52 أثناء هذه الفرتة، إذ سّجل 18 وفاة يف عام 2017.

 ومن املرجح أن يُعزى ذلك إىل انخفاض مستويات معدل وفيات األمومة
 أصالً، فضالً عن التحسينات املدخلة يف جمع البيانات وتغيريات متوسط

العمر املتوقع و/أو التغريات يف الفوارق بني األقليات.

 وُسّجلت أكرب انخفاضات يف نسب الوفيات الناجمة عن األمومة بني
 النساء يف سن اإلنجاب يف إقليمني، هام: وسط وجنوب آسيا (56.4%)

 وشامل أفريقيا وغرب آسيا (%42.6). فيام مل يُسّجل تغيري يُذكر يف
 معدل الوفيات ألسباب تتعلق باألمومة يف أي من أوروبا أو أمريكا

الشاملية.

 والبلدان العرشة التي سجلت أعىل معدالت لوفيات األمومة يف عام
 2017 (بالرتتيب من األعىل إىل األدىن، هي: جنوب السودان وتشاد

 وسرياليون ونيجرييا وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وموريتانيا
 وغينيا-بيساو وليبرييا وأفغانستان) وجميعها سجلت معدالت خفض
 سنوي تقل عن %5 بني عامي 2000 و2017. وعند مقارنة معدالت
 الخفض السنوي بني الفرتتني من عام 2000 إىل عام 2010 ومن عام

الشكل 1 – معدالت وفيات األمومة، حسب البلد، لعام 2017
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 مؤرش الدول الهّشة هو تقييم لــــ 178 بلداً عىل أساس 12 مؤرشاً تتناول التامسك والجوانب االقتصادية واالجتامعية والسياسية، يفيض إىل عالمة تشري إىل مدى قابليتها النعدام االستقرار. وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن

 املؤرشات واملنهجية عىل املوقع التايل: gro.xednisetatseligarf//:sptth/. وعىل رأس الرتتيب (الدول األكرث هشاشة)، ُصّنفت النتائج عىل النحو التايل: أكرث من 110 = خطر للغاية، ومن 110-100 = خطر مرتفع. وتشمل هاتان الفئتان 15

بلداً من البلدان األكرث هشاشة املذكورة هنا. وتوجد 10 فئات أخرى ترتاوح من »مستدام جداً« إىل »خطر«، والتي تشمل البلدان 163 املتبقية.
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بيانات غري متوفرة
غري منطبقة

 ال تعني التعيينات املستخدمة وعرض املواد يف هذه الخريطة التعبري عن أي رأي عىل اإلطالق من جانب

 منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ، أو فيام

 يتعلق بتعيني حدودها. الحدود أو الحدود. متثل الخطوط املنقطة واملتقطعة عىل الخرائط خطوط حدود

تقريبية قد ال يكون هناك اتفاق كامل بشأنها.

https://fragilestatesindex.org/

كيلومرتات



املوجز التنفيذي

االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من عام 2000 إىل عام 52017

 2010 إىل عام 2017، فقد سجلت هذه البلدان العرشة أيضاً ركوداً أو
 وترية أبطأ ملعدالت الخفض السنوي، وبالتايل ظلت تواجه أشد املخاطر
 يف هذا املضامر. ويجب مراعاة تأثري حاالت انقطاع الخدمات الصحية

 الجيدة أو فقدانها يف أوقات األزمات أو غريها من حاالت انعدام
االستقرار.

 أما البلدان التي سجلت أعىل معدالت خفض سنوي بني عامي 2000
 و2017 (متوسط معدل الخفض السنوي بنسبة %7 أو أعىل) ابتداء من

 أعىل املستويات هي بيالروس وكازاخستان وتيمور-ليشتي ورواندا
 وتركامنستان ومنغوليا وأنغوال وإستونيا. وعند مراعاة هامش انعدام

 اليقني يف متوسط معدالت الخفض السنوية لهذه البلدان، ميكن التيقن
من مستوى التسارع املرتفع فقط يف بيالروس وكازاخستان وتيمور-

 ليشتي ورواندا. وباملقابل ارتفع معدل وفيات األمومة خالل نفس الفرتة
 يف 13 بلداً. وعند مراعاة هامش انعدام اليقني بشأن معدالت التغيري
 واتجاهاته، نعتقد أن مثة زيادة حقيقية يف معدل وفيات األمومة يف

 الواليات املتحدة األمريكية ويف الجمهورية الدومينيكية. ويجب النظر
 إىل هذه االستنتاجات ضمن سياقها — حيث أن هناك الكثري من

 العوامل التي قد تؤدي إىل اتجاهات إيجابية وسلبية يف مجال وفيات
األمومة.

االستنتاجات

 تتضمن أهداف التنمية املستدامة تأكيداً مبارشاً عىل خفض وفيات
 األمومة يف الوقت الذي تسلط الضوء عىل أهمية الذهاب إىل أبعد من

 مجرد البقاء عىل قيد الحياة. ورغم التطلع إىل إنهاء وفيات األمومة التي
 ميكن تالفيها بحلول عام 2030، فإن العامل سيعجز عن تحقيق هذه

 الغاية بفقدان أكرث من مليون حياة إذا استمر التقدم عىل وتريته
 الحالية. ومثة حاجة عاجلة ومستمرة إىل إبقاء صحة األمهات ونجاتهن

 عىل رأس الربامج العاملية الخاصة بالصحة والتنمية، علامً أن حالة صحة
 األمهات تتفاعل مع الجهود الرامية إىل تحسني إمكانية الحصول عىل

خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها.

 وقد أعاد إعالن أستانا لعام 2018 وضع الرعاية الصحية األولية يف إطار
 أفضل السبل فعالية (من حيث التكلفة) وشموالً لتوفري الخدمات

 الصحية عىل نحو يسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن ثم
 تُعترب الرعاية الصحية األولية حجر األساس لتحقيق التغطية الصحية

 الشاملة، التي ال تتحقق إال يف حالة حصول الجميع عىل الخدمات
 الصحية الجيدة التي يحتاجونها دون التعرض لصعوبات مالية. أما

 الخدمات الصحية غري املتوفرة أو التي يصعب الحصول عليها أو الرديئة
 فلن تدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة عىل النحو املنشود. ويجب
 كذلك النظر إىل الجهود الرامية إىل زيادة توفري الرعاية ملزيد من النساء

 عىل نحو يتسم بالكفاءة واملهارة ، قبل الوالدة وأثناءها وبعدها، يف
 سياق العوامل الخارجية مبا يف ذلك تغرّي املناخ والهجرة واألزمات

 اإلنسانية، عىل سبيل املثال ال الحرص. إضافة إىل ذلك، تُدعى الحكومات
 إىل استحداث نظم تسجيل مدين وإحصاءات حيوية تعمل بشكل جيد

 وتحدد عىل وجه الدقة أسباب الوفاة. ويجب أن تستند تحسينات
 القياس إىل العمل عىل املستوى القطري، عىل أن تنشئ الحكومات نُظام
 لتحصيل البيانات تلبي احتياجاتها الخاصة من املعلومات، عىل أن تفي

هذه الُنظم باملعايري املطلوبة لتكون قابلة للمقارنة عىل الصعيد الدويل.

 وعىل املستوى العاملي، ينبغي وضع طرائق معيارية ملنع حدوث أخطاء 
 يف اإلبالغ بشأن السجل املدين واإلحصاءات الحيوية (مثل عدم االكتامل

 وسوء التصنيف)، وذلك من أجل تعزيز إمكانية املقارنة عىل الصعيد
الدويل.

 وبناء عىل ما تقدم ذكره، يجب اإلشارة إىل أن هذا التقرير الخاص
 مبستويات واتجاهات وفيات األمومة ال يوفّر إال جانباً حاسامً واحداً من
 املعلومات يقوم عىل تجميع وتحليل البيانات املتوفرة، من أجل تقييم
 التقدم املحرز يف خفض وفيات األمومة لتحقيق الغاية 1 للهدف 3 من
 أهداف التنمية املستدامة. وتُظهر النتائج حتى اآلن تقدماً جيداً ولكنه
 متفاوت يف خفض وفيات األمومة حول العامل بني عامي 2000 و2017.
 ويتعني عىل املجتمع الدويل ترسيع وترية هذه الجهود، ألننا إذا واصلنا

 العمل فقط عىل نفس وترية التقدم املحرز أثناء هذه الفرتة، فلن يتسنى
 تحقيق الغاية العاملية لهدف التنمية املستدامة بشأن خفض النسبة

 العاملية لوفيات األمومة إىل أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود
حي بحلول عام 2030.

 ويف نهاية املطاف، علينا أن نوسع آفاقنا لنتجاوز مجرد الرتكيز عىل
 الوفاة إىل النظر يف الجوانب األوسع نطاقاً — أي األوضاع واالتجاهات

 القطرية واإلقليمية، مبا يف ذلك النظم الصحية والتغطية الصحية
 الشاملة وجودة الرعاية ومستويات االعتالل واملُحددات االجتامعية

 واالقتصادية لتمكني املرأة وتعليمها — وضامن اتخاذ اإلجراءات املناسبة
من أجل دعم تخطيط األرسة والحمل الصحي والوالدة املأمونة.



6  تقديرات بواسطة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان

 الجدول 2 : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم، الفرتة
 2000-2017أ

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

5.5 4.8 1.4 56 638 701 954 1140 1450 أفغانستان

5.6 2.5 -0.1 35 15 15 21 22 23 ألبانيا

4.6 2.1 -0.5 30 112 114 115 127 161 الجزائر

3.3 7.2 5.4 71 241 251 326 519 827 أنغوال

8.9 0.2 -1.8 5 42 43 44 40 44 أنتيغوا وبربودا

3.3 3.1 2.1 41 39 41 51 59 66 األرجنتني

2.7 3.0 1.5 40 26 28 32 35 43 أرمينيا

4.5 0.2 -1.4 14 6 6 5 5 7 أسرتاليا

3.6 1.6 -0.5 17 5 5 5 6 6 النمسا

6.6 3.5 2.2 45 26 27 31 42 47 أذربيجان

5.8 0.4 -2.4 7 70 74 78 77 75 جزر البهاما

8.3 3.6 1.6 48 14 15 18 19 27 البحرين

8.9 5.4 3.4 60 173 200 258 343 434 بنغالديش

10.7 3.7 1.9 46 27 31 36 42 50 بربادوس

0.8 13.0 9.6 91 2 3 5 11 22 بيالروس

3.1 2.5 1.0 38 5 5 6 7 8 بلجيكا

6.6 5.3 3.7 60 36 43 54 70 89 بليز

4.3 1.6 -0.4 24 397 421 464 500 520 بنن

4.5 4.9 2.1 57 183 203 247 310 423 بوتان

4.8 4.5 2.7 53 155 168 212 271 331  دولة بوليفيا متعددة
القوميات

2.9 3.3 1.3 41 10 10 11 13 17 البوسنة والهرسك

2.4 3.5 2.1 45 144 156 179 239 262 بوتسوانا

6.6 0.9 0.7 13 60 63 65 71 69 الربازيل

5.3 -0.7 -2.5 -11 31 30 28 29 28 بروين دار السالم

4.0 4.0 1.9 47 10 10 12 15 19 بلغاريا

5.0 2.8 0.9 38 320 343 385 437 516 بوركينا فاسو

7.0 3.6 1.7 46 548 568 665 814 1010 بوروندي

4.6 4.2 2.5 51 58 61 70 86 118 الرأس األخرض



املوجز التنفيذي

االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من عام 2000 إىل عام 72017

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

3.0 6.6 4.6 67 160 178 248 351 488 كمبوديا

4.5 3.0 0.8 40 529 554 597 692 886 الكامريون

1.2 -0.6 -2.5 -11 10 11 11 11 9 كندا

4.9 2.6 0.3 35 829 912 1000 1200 1280 جمهورية أفريقيا الوسطى

2.9 1.3 -0.7 20 1140 1160 1240 1330 1420 تشاد

6.7 5.4 4.3 58 13 14 20 25 31 شييل

6.0 4.2 2.9 51 29 30 36 44 59 الصني

1.7 0.8 -0.4 12 83 85 85 83 94 كولومبيا

4.9 2.9 0.8 39 273 285 341 404 444 جزر القمر

5.7 3.9 2.0 49 378 416 506 677 739 الكونغو

3.4 2.2 1.2 33 27 28 32 33 40 كوستاريكا

2.7 0.8 -1.2 12 617 658 701 704 704 كوت ديفوار

3.7 2.0 0.0 27 8 8 9 10 11 كرواتيا

2.2 1.4 0.6 22 36 39 41 41 46 كوبا

7.0 4.9 2.9 57 6 7 8 12 14 قربص

6.3 4.0 2.0 57 3 4 4 5 7 تشيكيا

4.9 2.6 0.2 36 89 91 106 120 139  جمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية

4.7 2.8 0.1 38 473 490 542 627 760  جمهورية الكونغو
الدميقراطية

6.2 4.3 2.8 50 4 4 5 6 8 الدمنارك

6.5 4.2 2.0 51 248 247 283 393 507 جيبويت

-0.5 -1.0 -1.6 -19 95 94 96 83 80 الجمهورية الدومنيكية

5.2 4.3 3.4 52 59 63 78 94 122 إكوادور

5.4 3.2 1.7 42 37 39 45 52 64 مرص

4.3 2.7 1.3 37 46 48 54 62 73 السلفادور

4.5 2.4 0.3 34 301 296 308 344 454 غينيا اإلستوائية

7.9 5.8 3.6 63 480 518 567 804 1280 إريرتيا

9.6 7.1 5.0 69 9 10 11 18 29 إستونيا

 الجدول 2 )تابع( : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم،
 الفرتة 2000-2017أ



8  تقديرات بواسطة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

3.0 1.0 -1.6 16 437 435 450 532 521 إسواتيني

7.4 5.5 3.0 61 401 446 597 865 1030 إثيوبيا

4.0 2.4 0.8 33 34 35 39 46 51 فيجي

5.2 3.6 1.7 50 3 3 4 5 6 فنلندا

2.6 1.4 0.2 20 8 8 9 9 10 فرنسا

4.3 2.4 0.1 34 252 261 314 348 380 الغابون

4.5 2.6 0.6 36 597 625 661 756 932 غامبيا

2.5 1.3 0.1 19 25 27 32 39 31 جورجيا

1.8 0.2 -1.3 0 7 5 6 6 7 أملانيا

4.5 2.7 0.9 36 308 320 339 371 484 غانا

2.7 0.6 -1.3 0 3 3 3 3 3 اليونان

4.5 2.4 0.4 34 25 25 29 33 38 غرينادا

3.7 3.1 2.5 41 95 103 129 142 161 غواتيامال

4.9 3.4 1.6 44 576 699 747 920 1020 غينيا

5.4 3.5 1.0 45 667 694 779 979 1210 غينيا-بيساو

3.3 1.8 0.4 27 169 172 179 223 231 غيانا

1.3 -0.6 -2.7 -10 480 488 506 459 437 هايتي

2.7 1.6 0.4 24 65 67 74 77 85 هندوراس

4.2 2.0 -0.6 25 12 12 13 15 16 هنغاريا

4.9 2.7 0.7 33 4 4 5 5 6 آيسلندا

7.0 5.5 4.2 61 145 158 210 286 370 الهند

4.3 2.5 0.5 35 177 192 228 252 272 أندونيسيا

8.0 6.3 5.0 67 16 17 22 34 48 جمهورية إيران اإلسالمية

2.5 0.0 -1.9 0 79 83 70 127 79 العراق

4.3 2.5 0.0 29 5 6 6 7 7 إيرلندا

6.5 4.9 3.4 57 3 3 4 5 7 إرسائيل

6.9 5.1 3.3 50 2 2 2 3 4 إيطاليا

0.9 -0.2 -1.5 -4 80 78 79 80 77 جامايكا

 الجدول 2 )تابع( : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم،
 الفرتة 2000-2017أ



املوجز التنفيذي

االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من عام 2000 إىل عام 92017

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

5.7 3.8 2.1 44 5 5 6 7 9 اليابان

4.7 2.4 0.6 34 46 48 53 62 70 األردن

12.6 10.9 9.2 84 10 12 22 43 61 كازاخستان

5.9 4.3 2.4 52 342 353 432 618 708 كينيا

4.7 2.3 0.1 32 92 97 112 119 136 كرييبايت

1.2 -0.7 -2.8 -20 12 11 10 10 10 الكويت

2.8 1.6 0.0 24 60 66 79 82 79 قريغيزستان

8.0 6.3 4.4 66 185 209 292 410 544  جمهورية الو الدميقراطية
 الشعبية

5.0 3.5 1.6 44 19 23 26 30 34 التفيا

1.6 -0.4 -2.9 -4 29 29 23 24 28 لبنان

2.5 0.7 -1.6 11 544 574 594 679 614 ليسوتو

3.5 1.8 -0.4 26 661 691 708 816 894 ليبرييا

6.5 4.2 2.1 53 8 9 10 14 17 ليتوانيا

6.3 1.5 2.4 50 5 5 8 9 10 لكسمربغ

5.0 3.0 1.0 40 335 363 453 526 559 مدغشقر

6.5 4.5 2.3 53 349 370 444 610 749 مالوي

2.7 1.5 0.2 24 29 30 30 31 38 ماليزيا

7.3 5.1 2.1 58 53 54 67 75 125 ملديف

3.9 2.3 0.3 33 562 620 660 691 836 مايل

4.4 2.3 0.1 33 6 7 8 8 9 مالطة

2.6 0.5 -2.0 8 766 785 824 826 834 موريتانيا

1.9 -0.2 -2.8 -3 61 73 66 53 59 موريشيوس

3.3 3.0 2.6 40 33 36 46 54 55 املكسيك

5.6 3.3 1.0 43 88 95 110 133 154 واليات ميكرونيزيا املوحدة

8.8 7.3 5.8 71 45 47 66 98 155 منغوليا

6.9 4.3 2.1 50 6 6 7 9 12 الجبل األسود

7.5 5.8 4.2 63 70 74 92 131 188 املغرب

 الجدول 2 )تابع( : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم،
 الفرتة 2000-2017أ



10  تقديرات بواسطة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

7.7 6.0 3.9 64 289 318 412 577 798 موزامبيق

4.1 1.8 -0.7 26 250 246 265 299 340 ميامنار

4.9 3.4 1.4 44 195 217 266 346 348 ناميبيا

8.4 6.4 4.0 66 186 236 305 415 553 نيبال

7.5 5.6 3.8 62 5 6 7 11 13 هولندا

3.3 1.8 0.5 25 9 10 11 11 12 نيوزيلندا

4.5 3.0 1.2 40 98 101 112 131 162 نيكاراغوا

4.5 2.7 0.8 37 509 555 663 755 813 النيجر

3.5 1.6 -0.8 24 917 931 978 1080 1200 نيجرييا

7.8 5.3 3.4 67 2 3 4 5 6 الرنويج

1.6 0.3 -1.0 5 19 19 18 19 20 ُعامن

6.4 4.2 2.0 51 140 154 191 237 286 باكستان

4.7 3.3 2.1 43 52 58 79 88 91 بنام

5.5 3.2 0.9 42 145 151 168 200 249 بابوا غينيا الجديدة

5.6 4.0 2.6 49 84 88 108 137 165 باراغواي

4.6 2.9 1.5 39 88 94 104 118 144 بريو

3.3 1.7 -0.3 24 121 127 144 156 160 الفلبني

8.9 6.6 4.5 71 2 2 3 4 7 بولندا

3.3 1.6 -0.6 20 8 9 9 9 10 الربتغال

2.7 1.3 -0.6 19 21 20 21 23 26 بورتوريكو

4.5 2.6 0.5 36 9 9 10 12 14 قطر

3.6 2.4 1.4 35 11 12 15 15 17 جمهورية كوريا

6.6 4.9 3.3 57 19 22 29 34 44 جمهورية مولدوفا

5.8 3.5 1.7 46 7 8 8 10 13 جمهورية مقدونيا الشاملية

8.3 6.3 4.3 65 19 21 27 35 54 رومانيا

8.9 6.9 5.0 70 17 18 25 42 56 اإلتحاد الرويس

10.7 9.1 7.0 79 248 275 373 643 1160 رواندا

 الجدول 2 )تابع( : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم،
 الفرتة 2000-2017أ



املوجز التنفيذي

االتجاهات الخاصة بوفيات األمومة من عام 2000 إىل عام 112017

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

0.8 -1.8 -4.7 -36 117 115 109 83 86 سانت لوسيا

3.1 0.9 -0.9 15 68 64 63 59 80  سانت فنسنت وجزر
غرينادين

6.6 4.2 1.7 51 43 45 58 72 88 ساموا

4.3 1.9 -0.1 27 130 130 140 163 179 ساو تومي وبرينسيبي

4.5 2.1 -0.2 29 17 17 19 22 24 اململكة العربية السعودية

4.8 3.3 1.4 43 315 346 447 519 553 السنغال

2.9 0.6 -2.0 8 12 13 12 12 13 رصبيا

2.4 0.0 -2.4 0 53 54 55 55 53 سيشيل

6.6 4.7 2.2 55 1120 1180 1360 1760 2480 سرياليون

5.3 2.9 0.4 38 8 9 10 13 13 سنغافورة

4.0 2.3 0.6 38 5 6 6 7 8 سلوفاكيا

5.0 3.3 1.6 42 7 7 8 10 12 سلوفينيا

7.0 5.0 3.0 58 104 112 141 188 245 جزر سليامن

4.6 2.2 0.3 31 829 855 985 1040 1210 الصومال

3.0 1.7 0.1 26 119 125 171 201 160 جنوب أفريقيا

4.5 2.4 0.1 34 1150 1110 110 1480 1730 جنوب السودان

3.0 1.7 0.0 20 4 4 4 5 5 أسبانيا

3.5 2.7 1.7 36 36 36 38 45 56 رسي النكا

2.3 -0.2 -2.6 -3 72 70 53 57 70 دولة ليبيا

7.1 4.8 2.7 56 295 320 408 529 667 السودان

5.4 3.6 2.3 46 120 122 148 164 221 سورينام

2.9 1.5 -0.2 20 4 4 4 5 5 السويد

4.2 2.6 0.4 29 5 5 6 7 7 سويرسا

1.3 -1.1 -4.0 -19 31 30 27 25 26 الجمهورية العربية السورية

9.5 6.8 4.3 68 17 18 23 32 53 طاجيكستان

2.1 0.8 -0.5 14 37 38 42 43 43 تايلندا

11.9 9.8 7.7 81 142 160 219 415 745 تيمور-ليشتي

 الجدول 2 )تابع( : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم،
 الفرتة 2000-2017أ



12  تقديرات بواسطة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل وشعبة األمم املتحدة للسكان

أ احتُسبت التقديرات  لضامن إمكانية املقارنة بني جميع البلدان، ومن ثم فهي ليست بالرضورة نفس االتجاهات الواردة يف اإلحصاءات الرسمية للبلدان، والتي قد تستخدم طرائق بديلة صارمة.

ب تم تقريب أرقام وفيات األمومة التقديرية وفقاً للمخطط التايل: أقل من 100 وفاة إىل أقرب وفاة واحدة، و 100-999 وفاة إىل أقرب وفاة واحدة، وأكرث من 1000 إىل أقرب 10 وفيات، وتقوم جميع الحسابات عىل تقريب األرقام.

ج إجاميل التغرّي بالنسبة للفرتة كاملة من السنة األوىل من األلفية (اعتباراً من 1 كانون الثاين/يناير 2000).

د متوسط معدل الخفض السنوي للفرتة كاملة اعتباراً من السنة األوىل لأللفية (1 كانون الثاين/يناير 2000).

ه تشري منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومجموعة البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل هذه األرايض بصفتها دولة فلسطني.

 القيم التقديرية ملتوسط معدل التخفيض
 السنوي ونطاق هامش انعدام اليقني بشأن

 معدل الخفض السنوي بني عامي 2000
و2017 (هامش بنسبة %80)

 إجاميل
 التغرّي يف
 معدل
 وفيات
 األمومة

 بني عامي
2000 

 ج2017و

القيم التقديرية ملعدل وفيات األمومةأ،ب

البلد واإلقليم

 الحد األعىل
 لهامش
انعدام
اليقني

 متوسط
 معدل
 الخفض

السنوي د

 الحد األدىن
 لهامش
 انعدام
اليقني

2017 2015 2010 2005 2000

3.1 1.3 -0.5 19 396 398 440 492 489 توغو

4.6 2.3 0.0 32 52 54 57 66 77 تونغا

2.7 1.1 -0.6 17 67 68 71 76 81 ترينيداد وتوباغو

4.8 2.4 0.7 35 43 46 46 51 66 تونس

7.5 5.3 3.6 60 17 19 24 33 42 تركيا

10.5 8.2 5.9 76 7 8 10 18 29 تركامنستان

4.2 2.5 0.5 35 375 387 430 491 578 أوغندا

5.5 3.6 1.6 46 19 21 25 33 35 أوكرانيا

6.9 4.0 1.9 50 3 3 4 5 6 اإلمارات العربية املتحدة

3.6 2.7 1.9 30 7 8 10 11 10  اململكة املتحدة  لربيطانيا
العظمى وشامل إيرلندا

4.4 2.9 0.9 39 524 556 644 721 854 جمهورية تنزانيا املتحدة

-1.9 -2.6 -3.3 -58 19 18 15 13 12 الواليات املتحدة األمريكية

3.6 2.4 1.2 35 17 18 17 22 26 أوروغواي

3.6 2.0 0.1 29 29 30 31 38 41 أوزبكستان

6.1 4.0 1.6 49 72 76 92 113 140 فانواتو

1.3 -0.3 -2.2 -5 125 115 117 113 119 جمهورية فنزويال البوليفارية

4.6 2.6 0.5 37 43 45 47 54 68 فيتنام

8.1 5.6 3.4 61 27 32 45 59 70 الضفة الغربية وقطاع غزةه

6.1 3.6 1.7 46 164 169 192 242 301 اليمن

6.8 5.3 3.7 60 213 232 305 421 528 زامبيا

2.9 1.4 0.1 21 458 480 598 685 579 زمبابوي

 الجدول 2 )تابع( : اتجاهات تقديرات معدل وفيات األمومة (معدل وفيات األمومة، وفيات األمومة لكل 000 100 مولود حّي)، حسب البلد واإلقليم،
 الفرتة 2000-2017أ
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