
 

 ( التطبيقات  -االبعاد  –العالقات  –عنوان المحاضرة : الوفيات ) المفيوم 

 المرحلة الثانية  

 المادة : جغرافية السكان

  وتوزيعيا الجغرافي   -وطرق قياسيا -مفيوميا  : الوفيات. 1
تعد الوفيات احدى المتغيرات السكانية الثالث ) الخصوبة ومعدل المواليدد   معددل الوفيدات        

عنصرًا مهمًا من عناصر تغير السكان حيث تفدو  فدأ رثر دا عامدل الهجدرة   تعد   لهذا الهجرة ( 
ن كانددت الخصددوبة تسددب ها فددأ ذلدد  عنصددر الوفيددات ركثددر ثباتددًا مددن الخصددوبة . ومددذ ذلدد  فددان  وا 

.اذ ادى الت دم فأ المستوى الطبأ واالرتفداع فدأ المسدتوى االاتصدادي  ن التحكم فأ مستوا اويمك
ر دم زيادة كبيرة فأ اعداد الوالدات و بوط واضح لموفيات السيما فأ البمدان النامية التدأ تعدد مدن 

إن ظدددا رة الوفيدددات  دددأ رول ظدددا رة سدددكانية اسدددترعت ا تمدددام  .مالمدددح التدددارير البحدددري الحدددديث 
ؤسسددددأ عمددددم الددددديموارافيا إذا اددددام جددددون جراونددددت بددددنول دراسددددة لموفيددددات ا تمددددت بمدينددددة لندددددن م

 . وضددواحيها وتعددد الوفيددات عنصددرًا رساسدديا مددن العناصددر رو العوامددل المددؤثرة فددأ النمددو السددكانأ
وعمددا العكددس مددن الخصددوبة رو الهجددرة فددقن الوفدداة وااعددة سددهمة التعريدد  وبسدديطة التحديددد حيددث 

  ء حياة اإلنسان عمدا الدرام مدن صدعوبة تحديدد رسدباه حددوثها كمدا سديتبين الح دًا تتحدد بان ضا
جدددول إحصددانأ ينحددن عمددأ  تعتمددد دراسددات الوفيددات حسدده النددوع و العمددر عمددأ جدددول الحيدداةاذ 

رساس الظرو  الساندة لموفيات حيث يبين مستوا ا عندد ري فندة عمريدة   وتوادذ الحيداة عندد  دذ  
بنمد الحياة  والغرض منه حساه عدد الوفيات لكل فنة عمرية وعددد البداايين الفنة . رو ما يعر  
بدراسدددة رنمددداط التوزيدددذ المكدددانأ لموفيدددات وا سدددباه الرنيسدددة  . ويهدددتم الجغرافدددأعمدددأ ايدددد الحيددداة .

 . المسببة لموفاة وارتباطها بالظرو  البينية الساندة
 :جدول إحصانأ ينحن عمأ رساس الظرو  الساندة لموفيات حيث يبين مستوا ا  جدول الحياة

عمرية   وتواذ الحياة عند  ذ  الفنة . رو ما يعر  بنمد الحياة  والغرض منه عند ري فنة 
 حساه عدد الوفيات لكل فنة عمرية وعدد الباايين عمأ ايد الحياة . 

 
 
 
 المعمرون بين الحقيقة والمبالغة 

عديد من الناس عاحوا رعمارا تنا ز المانة بل تزيد عن ذل  بكثير فهنا  مجموعدة مدن  نا      
الندداس فددأ ال وادداز وكحددمير وجبددال ا كددوادور واير ددا مددن ا مدداكن تتجدداوز رعمددار م المانددة سددنة . 



و نا  من عاحوا ماندة ورربعدين سدنة رو حتدا ماندة وخمسدين سدنة . ولكدن جميدذ الحداالت الموث دة 
 سنة. 021وا رعمارا تنا ز  فراد بمغ

 أىم مصادر بيانات الوفيات. 2
تنتأ التسجيالت الحيوية فأ م دمة مصدادر بياندات الوفيدات. فمدن خاللهدا نحصدل عمدا عددد     

الوفددداة حسددده سدددبه الوفددداة وعمدددر المتدددوفا ومهنتددده والمنط دددة الجغرافيدددة التدددأ تدددوفأ فيهدددا . ولكدددن 
من تدوافر اإلحصداءات الحيويدة وبياندات التعدداد السدكانأ لحساه المعدالت الديموارافية فقنه البد 

وبحكل عام فقن نظم التسجيالت الحيوية فأ الدول الناميدة بعيددة جددًا عدن الحدمولية الكاممدة . معاً 
 . لجميذ الوفاة فأ الوات الحاضر

 المقاييس أو المؤشرات المستخدمة في دراسة الوفيات :. 3
 :  (CDRمعدل الوفيات الخام ) -أ    
  و دو ركثدر الم داييس حديوعا واددما وذلد  لبسداطة اسدتخراجه واسدتخدامه وسدهولة الحصددول

عدد الوفيات المسجمة خالل سنة معينة إلا عددد  وىو عبارة عنعما بياناته اإلحصانية 
السددكان فددأ نفددس السددنة ) فددأ منتصدد  السددنة عددادة ( مضددروبا فددأ رلدد  )وذلدد  لت ميددل 

 الكسور( 
  معدل الوفيات الخام = عدد الوفيات خالل السننة / عندد : اآلتية ويتم حسابو بالصيغة

  1111× السكان في منتصف السنة 
 ذا المعدل خامًا  نه ي يس تكرار وااعة الموت بالنسبة لمجموع السكان دون النظر  ويعد 

 ومن مزايا  ذا إلا الفنات العمرية والنوعية رو اير ذل  التأ تختم  بينها احتمالية الوفاة
المعدل رنه يبين مستوى الوفاة لمجتمذ بنكممه فأ سنة ما   إال رن ربدرز عيوبده رنده يمدزج 
بين مجموعات سكانية كثيرة تختم  الوفيات فيما بينهدا اختالفدا واضدحا  ن مدن الخطدورة 

 الوصول إلا استنتاجات محددة عما رساس داللة المعدل الخام لموفاة ف ط
 معدل وفيات الرضع : -ب   

   يعبر  ذا المعدل عن عدد وفيدات ا طفدال الدذين رعمدار م ت دل عدن سدنة واحددة لكدل رلد
 من المواليد المولودين رحياء خالل السنة

 عندد حناالت الوفناة بنين الطفنال النذين أعمنارىم  : -ويحسب باستخدام الصنيغة التالينة
  1111×أقل من سنة /عدد المواليد أحياء خالل نفس السنة 

  ويعد  ذا المؤحر من المؤحرات ذات الدالالت المهمة فهو يستخدم لمداللة عمدا المسدتوى
اإلحددارة إلددا رن داددة  ددذ  المعدددالت تددرتبط  وينبغننيالصددحأ رو المعيحددأ فددأ المجتمددذ . 

بداددة اإلحصدداءات الحيويددة والوااددذ والحددوا د تدددل عمددا رن  نددا  ن صددا واموضددا يكتندد  
دم تسجيل ا طفال الصغار الذين يموتون ع ه الوالدة تسجيل الوفيات الرضذ كمحكمة ع

 مباحرة بفترة اصيرة جدا.



 : معدل الوفيات العمرية الخاصة 
 و عبارة عن معدالت لمفنات العمرية المختمفة وتحسه  ذ  المعدالت لمذكور واإلنداث معدًا رو    

 : -وتحسب ىذه المعدالت حسب العمار كما يمي  . كل نوع عما حد 
 االت الوفاة لمسكان فأ فنة عمرية معينةعدد ح 
  0111×معدل الوفيات العمرية الخاصة = عدد السكان فأ الفنة نفسها   
 ويكون ركثر داة عندما يحسه حسه النوع   ري لمذكور واإلناث كل عما حدة .  

بحيددث يبددين  ددذا المعدددل مسددتوى الصددحة العامدددة  معنندالت الوفيننات حسننب سننبب الوفنناة :  -4
 الساندة وتفاوت تنثير ا فأ الوفيات عما ا فراد. وا مراض

 تطور معدالت الوفيات لألطفال الرضع. 4
ال ددرن الددد  ففننيم.  21باختصددار حددديد   يالحددظ رن المعدددل كددان مرتفعددا جدددا ابددل ال ددرن الددد       
طفال حتا السنة السادسدة  051مولود فأ انجمترا  0111م كان ي در عدد من يعيش من كل 01

 . أم حالينا فن ن ىنذه المعندالتطفدال حتدا السدنة السادسدة مدن العمدر  551عمر. فأ فرنسا من ال
اد تراجعت بحكل كبير خاصدة فدأ الددول ا كثدر تطدورا  دذا إلدا جانده رن  ندا  عددد مدن الددول 
ا ال تطورا بدرت منذ ع ود تحهد  أ ا خرى تراجعا لمعدالت وفيات ا طفال الرضذ سديما دول 

  الخميجأ العربأ. مجمس التعاون
 معدالت الوفيات حسب المينة والحالة االجتماعية واالقتصادية  -5

 أسباب الوفاة الرئيسة :
ليس من السهولة تصدني  الوفيدات حسده رسدبابها وذلد  لوجدود ا سدباه المتعدددة والمتحدابهة     
سبه رنيس وسبه ثانوي   وسبه مباحر وسبه كامن . وعما الرام من ذل  يعتمد إعداد  فيناك

بيانات رسباه الوفاة فدأ جميدذ الددول عمدا ت التصدني  الددولأ ل"مدراض ت الدذي ظهدر مندذ ال درن 
 التاسذ عحر .

   وعمننا الننرنم مننن تعنندد أسننباب الوفنناة وتنوعيننا إال أنيننا يمكننن تصنننيفيا لنننرا  التوضنني
 : يط إلا نوعين ىماوالتبس

 : أواًل : السباب المَرضية )المرا  المسببة لموفاة(
 أ ا سباه المتعم ة با مراض بحكل عام سواء كانت ذات طبيعدة بيولوجيدة كدنمراض الهدرم     

والحيخوخة رو رمراض تحدث بسبه جراثيم رو فيروسدات تددخل جسدم اإلنسدان وتسدبه لده المدرض 
 والمتاعه ثم الوفاة . 

 : ويمكن تقسم المرا  إلا قسمين ىما
و أ فأ معظمها بيولوجية ترجذ إلا رسباه خم يدة رو إلدا تبددل سدريذ    المرا  الكامنة   -1

  . )فأ الوظان  الجسمية مثل رمراض الجهاز الدموي )ا ورام الخبيثة والسرطان



 مدددراض المعديدددة و دددأ فدددأ الغالددده تكدددون مدددن نتددداج البيندددة وتحدددمل ا  :المنننرا  الخارجينننة  -2
 ورمراض الجهاز الهضمأ ورمراض الجهاز التنفسأ. 

 
 ويمكن تقسيم المرا  التي تكون مسبباتيا خارجية إلا المجموعات التالية : 
  . مثل السل وف ر الدم والنزالت الصدرية المرا  ذات الطبيعة االجتماعية : .أ 
  . مثل البمهارسيا وا مراض الصدرية المرا  ذات الطبيعة المينية  : .ب 
 نيدمثل الكوليرا والتيفو  المرا  المعدية : .ج 

ومددن المتواددذ رن يت دددم مددرض ن ددص المناعددة المكتسدده )اإليدددز( عمددا ا مددراض ا خددرى خددالل 
السنوات ال ادمة إذا استمر انتحار  بالمعدالت الساندة فأ الوات الحاضدر. والحد  رن دول الخمدي  

ت حوطًا كبيرًا فأ ال ضاء عما كثير من ا وبندة ممدا جعدل رسدباه الوفداة فيهدا تحدابه العربية اطع
 الدول المت دمة إلا حد كبير. 

 الحوادث واإلصابات والكوارث  : ثانياً 
  تتندددوع اإلصدددابات والحدددوادث المسدددببة لموفددداة لدرجدددة يصدددعه حصدددر ا ف دددد تكوندددت حدددوادث

 ل طارات واير ا . تتعم  بوسانل الن ل كالسيارات والطانرات وا
  واددد تكددون حددوادث االنهيددارات والحريدد  والتسددمم باإلضددافة إلددا الكددوارث الطبيعيددة وترتفددذ

 نسبة الوفاة بسبه الحوادث فأ بعض الدول النامية بحكل ممحوظ . 
 المرتبة الثالثة من بين رسباه الوفاة فدأ  العرا فأ  السيارات تحتل الوفيات بسبه حوادث

  2102عام 
  فددأ الواليددات المتحدددة 2تددنخفض نسددبة الوفدداة بسددبه الحددوادث بننواعهددا إلددا فددأ حددين %

 . ا مريكية
  وتعددد الحددوادث بننواعهددا كافددة رحددد ا سددباه الرنيسددة لموفدداة فددأ المممكددة العربيددة السددعودية

جاندده ذلدد   نددا   إلننا . خاصددة حددوادث السددير والتددأ تفتدد  بنعددداد كبيددرة مددن الحددباه
 رمراض الحيخوخة

 ن بين دول العالم في معدالت الوفيات ومؤشراتيا الرئيسةالتباي. 6
 وفيات الرضع :

  يعددد معدددل وفيددات الرضددذ مددن المؤحددرات المهمددة المرتبطددة بمسددتويات المعيحددة والصددحة
 العامة فأ المجتمذ . 

  وادددد حدددهدت وفيدددات الرضدددذ انخفاضدددًا سدددريعًا فدددأ معظدددم دول العدددالم وذلددد  نتيجدددة تدددوفر
مسددتوى المعيحددة فدأ بعددض البمدددان وارتفدداع فددأ تحسدن ال عددن   فضددالا دويدة وا مصددال 

مستوى التعميم. ففأ الدول المت دمة تنخفض معدالت وفيات الرضدذ لمسدتويات منخفضدة 
جدًا ال تتعدى خمس وفيات وال تتجاوز عحر حاالت وفاة فأ ا ل  فدأ كثيدر مدن الددول 



الواليدات المتحددة ا مريكيدة واير دا مثل رلمانيا وفرنسا والنروي  وبريطانيا ورسدبانيا وكنددا و 
 وتتباين مستويات وفيات الرضذ من دولة إلا رخرى داخل ال ارة ا وربية . 

 .وعما الرام من التباين الكبير بين دول العالم فأ معدالت وفيات الرضذ 
 
 
 
  يمكن تصنيف دول العالم إلا خمس مجموعات ىي : 
 : /اللف(111المجموعة الولا ) المعدل أكثر من  -أ 

عمدددا الدددرام مدددن االنخفددداض الكبيدددر الدددذي حدددهدته معظدددم الددددول الناميدددة بدددل والمت دمدددة خدددالل      
النص  الثانأ من ال رن العحرين إال رن مجموعة اميمدة مدن الددول لدم تدتمكن مدن خفدض معددالت 

الددول  وفيات الرضذ بدرجة كبيدرة . فدال يدزال معددل وفيدات الرضدذ مرتفعدًا جددًا فدأ عددد اميدل مدن
الناميددة خاصددة فددأ رفري يددا وتسدديا وتددنتأ فددأ م دمددة  ددذ  الدددول كددل مددن رفغانسددتان ومددالأ والنيجددر 

  . وسيراليون ورثيوبيا
تعد دول  ذ  المجموعة من ركثدر دول العدالم ف درًا واامهدا مسدتوى معيحدة فدال يتجداوز نصديه الفدرد 

 يوبيا وسيراليون دوالر فأ السنة فأ كل من رث 051من الدخل اإلجمالأ ال ومأ 
 /اللف( :111 - 51المجموعة الثانية : )  -ب 

م و ذا يعنأ رن كثير 2111فأ عام  06يصل معدل وفيات الرضذ فأ الدول النامية بحكل عام 
رمدن الدددول الناميدة وخاصددة فددأ رفري يدا تصددن  ضددمن  دذ  المجموعددة مثددل نيجيريدا وكينيددا ورواندددا 

  الدول العربية ضمن  ذ  المجموعة مثل السودان واليمن. وكمبوديا وبنغالديش كما تدخل بعض
 /اللف( :51-21المجموعة الثالثة )  -جن 

تمثل  ذ  المجموعة معظم الدول النامية واد حهدت  ذ  الدول انخفاضًا كبيرًا فأ معدالت وفيات 
الرضددذ مددن مسددتويات مرتفعددة إلددا معدددالت مع ولددة . وتصددن  بعددض الدددول العربيددة ضددمن  ددذ  
المجموعددة باإلضددافة إلددا عدددد كبيددر مددن الدددول الناميددة فددأ تسدديا ورفري يددا ورمريكيددا الالتينيددة مثددل 

يران والفمبين والصين وكذل  المكسي  وركوادور وبيرو واير ا.   سوريا ولبنان ا ردن وا 
 /اللف( :21-11المجموعة الرابعة ) -د 

لددا روسدديا وروكرانيددا واميددل مددن الدددول تمثددل  ددذ  المجموعددة بعددض دول روربددا الحددراية باإلضددافة إ
 العربية مثل اإلمارات العربية المتحدة والكويت وبعض الدول النامية مثل كوريا الجنوبية ورروجواي

.  
تكدداد ت تصدر عضدوية  ددذ  المجموعدة عمدا الدددول :  /اللننف(11المجموعنة الخامسنة )أقننل منن 

يابددان وتددايوان ولكددن  نددا  دواًل ناميددة ح  ددت المت دمددة فددأ روربددا ورمريكددا الحددمالية باإلضددافة إلددا ال



انجازًا كبيرًا فأ خفض وفيات الرضذ ورصبحت فأ مصدا  الددول المت دمدة مثدل تدايوان والبحدرين 
 وماليزيا
 : العوامل المرتبطة بمعدالت وفيات الرضع 

ات الح  رن مستويات التنمية االاتصادية واالجتماعيدة بمدا فيهدا الخددمات الصدحية تدرتبط بمسدتوي
الوفيددات بحددكل عددام وبمعدددالت وفيددات الرضددذ بحددكل خدداص فعمددا مسددتوى العددالم وجددد رن  نددا  
ارتباطًا بين معدالت وفيات الرضذ من جهة ونصيه الفرد من الدخل اإلجمالأ من جهة رخرى . 
كمما ارتفذ مستوى التحضر فأ الدولدة انخفدض معددل وفيدات الرضدذ وذلد  نتيجدة تدوفر الخددمات 

مدددن ركثددر مندده فددأ الريدد  إلددا جاندده المميددزات ا خددرى التددأ تتمتددذ بهددا المندداط  الصددحية فددأ ال
 . الحضرية . كما تتنثر وفيات الرضذ بمستوى تعميم المررة

 
  توقع العمر أو أمد الحياة 
بهذا المفهوم متوسط العمر الذي يعيحه السكان و و المتوسدط الت دديري لعددد السدنوات  يقصد     

اإلضافية التأ يتواذ رن يعيحها الفدرد إذا اسدتمرت معددالت الوفيدات العمريدة عمدا مدا  دأ عميده . 
وتحير بعض المصادر إلدا رن رمدد الحيداة فدأ اليوندان فدأ العصدر الحديددي والبروندزي المبكدر ال 

 . سنة 66سنة ف ط . ويصل فأ روما عند ظهور المسيح عميه السالم حوالأ  02يتعدى 
  معدالت الوفيات وأمد الحياة 

حهد العمر المتوادذ ) رمدد الحيداة ( ارتفاعدًا ممحوظدًا خدالل الع دود ال ميمدة الماضدية فدأ جميدذ      
لبمدددان وكددذل  اددارات العددالم وذلدد  بسددبه السدديطرة عمددا كثيددر مددن ا مددراض وا وبنددة فددأ معظددم ا

تحسن مستوى المعيحة والصحة العامة فأ الدول وعما الرام من انخفاض الوفيدات عمدا مسدتوى 
العالم وفأ كل دولة مدن الددول سدواء كاندت مت دمدة رو ناميدة رو انيدة رو ف يدرة إال رن  ندا  تبايندًا 

 3معدل الوفيات م ال يتعدى 2111جغرافيًا واضحًا فأ تواذ العمر عما خريطة العالم .ففأ عام 
سدنة لننداث  02حاالت وفداة لكدل رلد  مدن السدكان عمدا مسدتوى العدالم . ويرتفدذ رمدد الحيداة إلدا 

سدنة لمدذكور . وتختمد  مسدتويات رمدد الحيداة مدن إامديم إلدا تخدر  02فأ حدين يدنخفض امدياًل إلدا 
  . ومن دولة إلا رخرى

 جموعات ىييمكن تصنيف دول العالم حسب مستوى أمد الحياة إلا أربع م : 
  :سنة( 51المجموعة الولا ) أقل من  -أ 

سددنة ولكددن التحسددن حددهدته  51فددأ الماضددأ كددان رمددد الحيدداة فددأ معظددم الدددول الناميددة ال يتجدداوز 
الصددحة والخدددمات الطبيددة ردى إلددا انخفدداض ممحددوظ فددأ وفيددات الرضددذ وتددنتأ فددأ م دمددة  ددذ  

  . ذ  المجموعة تعد من رف ر الدول فأ العالمالدول زامبيا وسوازي الند ورواندا واير ا ودول  
 : سنة( 61-51المجموعة الثانية : ) -ب 



تصددن  معظددم الدددول الناميددة فددأ إفري يددا وتسدديا ضددمن  ددذ  المجموعددة مثددل تنزانيددا ونيجيريددا واانددا 
والسودان واليمن والعرا  ونيبال واير ا .و ذ  الدول تعانأ من رزمات ااتصادية مما انعكس عما 

 ارتفاع وفيات الرضذ ومن ثم انخفاض تواذ العمر 
 : سنة( 71-61المجموعة الثالثة ) -جن 
تمددأ إلددا  ددذ  المجموعددة بعددض الدددول الناميددة التددأ تتمتددذ بمسددتوى ااتصددادي ومعيحددأ جيددد إذ تن

اسدتطاعت  دذ  الددول مددن ال ضداء عمدا كثيددر مدن ا مدراض وتمكندت مددن خفدض معددالت وفيددات 
الرضددددذ عنددددد مسددددتويات مع ولددددة ومددددن  ددددذ  المجموعددددة و سددددوريا   وتركيددددا   وا ردن   ومصددددر   

  والجزانر   والبرازيل.
 : سنة فأكثر( 71المجموعة الرابعة : ) - د

بعدض الدددول الناميدة التدأ ح  دت نجاحددًا   فضدال عدن تمثدل  دذ  المجموعدة جميدذ الدددول المت دمدة 
ممحوظًا وت دمًا واضحًا فأ رفذ مستوى المعيحة وتنتأ معظم دول الخمي  العربية ضمن دول  ذ  

يدت واطدر المراتده ا ولدا بدين الددول العربيدة المجموعة .وتحتل اإلمدارات العربيدة المتحددة ثدم الكو 
 .يختم  رمد الحياة بين الذكور واإلناث عما مستوى العالم وفأ معظم البمدان

 العوامل المؤثرة في الوفاة 
تزداد عادة نسبة الوفيات خاصة بين الرضدذ الدذين لدم يتجداوزوا السدنة ا ولدا مدن العمر : .1

  الخامسة والستين.العمر وكبار السن الذين تجاوزوا سن 
من المالحظ رن نسبة الوفيات بين اإلناث رال منهدا بدين الدذكور عامدة فدأ جميدذ  النوع : .2

ا عمددددار إذا تسدددداوت ا حددددوال االاتصددددادية واالجتماعيددددة التددددأ يعيحددددها الددددذكور واإلندددداث 
 جميعا. 

اه تبددين اإلحصدداءات رن الوفيددات بددين المتددزوجين راددل منهددا بددين العددز  : الزواجيننةالحالننة  .3
وا رامل والمطم ين فأ ا عمار نفسها. ويعدزى ذلد  إلدا رن السدعادة والرضدا فدأ الدزواج 

  يهينان حياة سميمة وصحية .
ارتبداط ارتفداع الحدرارة بانتحدار بعدض ا مدراض والبدرد والرطوبدة  المناخ وتغير الفصنول : .4

 العالية تساعد فأ انتحار رمراض جهاز التنفس
وتنثير دا عمدا السداكنين عوامدل عديددة  قتصادية واالجتماعيةالريف والحضر والفوارق اال .5

  كن اء الهواء والعناية الصحية وازدحام السكن وظرو  اإلسكان.
 نوع المينة )الحرفة(  .6
 والحروه المجاعات  .7
 والمرا  السارية .8
تحير الدراسات إلا وجود ارتباط اوي بين ن ص المدواد الغذانيدة  ونقصان المواد الغذائية  .9

 معدل الوفيات. وبين 



  يمكن تصنيف المشاكل الغذائية إلا :
  ن ص الغذاء العام 
  و ن ص التغذية الخاص 
  وعدم التوازن فأ التغذية 
 .واإلسرا  الغذانأ  
ال يددزال  نددا  رمددراض وروبنددة تحصددد الكثيددر مددن ا رواح خاصددة فددأ عدددد كبيددر مددن الدددول      

لم تكن معروفة ساب ا كمرض إيبوال الذي اجتداح ا ال تطورا  ذا إلا جانه ظهور رمراض جديدة 
  عدد كبير من الدول ا فري ية ومرض اإليدز )متالزمة ن ص رو ف دان المناعة المكتسه(.

 
 
 
 العوامل المؤثرة في انخفا  مستوى الوفيات 

من خالل ت دم مستويات التنميدة االاتصدادية  تحسن مستوى المعيشة )مستوى الدخل( : .1
واالجتماعيددددة وتسددددتخدم عدددددة معددددايير ل يدددداس التبدددداين فددددأ مسددددتويات التنميددددة االاتصددددادية 
واالجتماعية مثل متوسط الدخل رو نصيه الفرد من اجمال الدخل رو اسدتهال  الفدرد مدن 

  الطااة واير ا
ل الف يددرة بنسددعار مع ولددة رومددن وتوافر ددا لمدددو  اكتشنناف المصننال والمضننادات الحيويننة : .2

  . خالل الدعم الم دم من المنظمات الدولية
الحدد  رن مسددتوى الخدددمات الصددحية يددؤدي إلددا انخفدداض الوفيددات  الخنندمات الصننحية : .3

بحددكل عددام وي دداس مسددتوى الخدددمات الصددحية فددأ الدددول رو المندداط  الجغرافيددة بعدددد مددن 
  رو عددد  طبداء لكدل رلد  مدن السدكانالمؤحرات مثل عدد السكان لكل طبيده رو عددد ا 

  السكان لكل ممرض/ة وم دار االنفا  عما الخدمات الصحية.
 و فوق ىذا وذاك تأتي السياسات الصحية المناسبة لتسيم في خف  الوفيات بفاعمية .4

مدددن خدددالل تحديدددد ا ولويدددات وكدددذل  دعدددم بدددرام  التوعيدددة والتث ددد  لرفدددذ الدددوعأ الصدددحأ 
 . والغذانأ لمسكان

 


