
 

  الرابعالفصل 
  
  

 الصحة

CHAPTER IV 
 
 

HEALTH 



  الفصل الرابع
 الصحة

 Chapter IV 
Health 

   
يتناول هذا الفصل الوضع الصحي في البلدان  

األعضاء في اإلسكوا، ويتضمن بيانات العاملين في 
والموارد الصحية في القطاعين العام  ،القطاع الصحي

. والخاص، وآذلك عن األمراض المعدية الرئيسية
البيانات من الحوليات اإلحصائية الصادرة عن ُجمعت و

. 2013 -2000أجهزة اإلحصاء الوطنية في الفترة 
وُحسبت المتوسطات استنادًا إلى بيانات السكان الواردة 

تحدة حول في المطبوعة الصادرة عن األمم الم
 ."2012 تنقيح عام : في العالم التوقعات السكانية"

  This chapter illustrates the health situation 
in ESCWA member countries, covering health 
professionals and health resources for both public 
and private sectors, and major infectious diseases.  
Data were taken from the statistical yearbooks of 
the national statistical offices for the period 2000- 
2013.  Averages were calculated using population 
data from the United Nations World Population 
Prospects: The 2012 Revision. 

   
ين صبيانات عن المتخص IV-1ويتضمن الجدول  

في القطاع الصحي، آعدد األطباء، ممن يمارسون الطب 
العام أو المتخصص، وأطباء األسنان والممرضين 

من السكان، وآذلك عدد  100 000والصيادلة لكل 
 فيالممرضين لكل طبيب في القطاعين العام والخاص، 

وباستثناء .  2012 -2005وفي الفترة  2000عام 
، تشير البيانات إلى زيادة مطردة في عدد بعض الحاالت

 -2000المتخصصين في مجال الصحة في الفترة 
الكويت العدد األآبر من األطباء و قطر وتضم.  2012

من السكان،  100 000لكل  على التوالي  والممرضين
العدد األآبر من أطباء األسنان  وفلسطين بينما يضم لبنان

عدد المتخصصين في  ويبلغ.  على التوالي والصيادلة
 .القطاع الصحي أدنى مستوياته في السودان واليمن

  Table IV-1 presents data on health 
professionals.  It includes the number of medical 
doctors/physicians, dentists, nurses and 
pharmacists per 100,000 population, and the 
number of nurses per physician in both public 
and private sectors in 2000 and 2005- 2012.  The 
number of medical doctors/physicians covers 
both generalist and specialist practitioners.  With 
a few exceptions, the data show a consistent 
increase in the number of health professionals 
during the period 2000- 2012. The numbers of 
physicians and nurses per 100,000 population 
were the highest in Qatar and Kuwait 
respectively, whereas the highest numbers of 
dentists and pharmacists were in Lebanon and 
Palestine respectively. Conversely, the lowest 
numbers of health professionals were seen in the 
Sudan and Yemen. 

    
ويشير .  الموارد الصحية IV-2يتناول الجدول و  

إلى عدد المستشفيات واألسّرة في القطاعين العام 
ويتضمن .  من السكان 100 000والخاص لكل 

ة، ومراآز رعاية الجدول عدد المراآز والعيادات الصحي
من  100 000األمومة والطفولة، والصيدليات لكل 

. 2012 -2005والفترة  2000السكان في عام 
وتشير البيانات إلى عدم حدوث تغّير آبير في معدل 

تشير وفيما . المستشفيات في مجموع البلدان األعضاء
 البيانات إلى انخفاض في معّدل أسّرة المستشفيات في 

من نصف البلدان، ُيالحظ ارتفاع في هذا المعدل في أقل 
وبقيت معدالت مراآز رعاية األم والطفل . البلدان بقية

ثابتة في معظم البلدان، وانخفض معدل المراآز الصحية 
آما ارتفع معدل . في المائة منها 33والعيادات فقط في 

 .في معظم البلدان األعضاء الصيدليات

  Table IV-2 presents data on health 
resources.  It highlights the number of hospitals 
and hospital beds per 100,000 population for 
public and private hospitals.  It also includes the 
number of health clinics, maternity and pediatric 
centres, and pharmacies per 100,000 population 
in 2000 and the period 2005- 2012.  The data 
reveal steady hospital rates in ESCWA member 
countries. While less than half of the member 
countries witnessed a decrease in their hospital 
beds’ rate, an increase for the remaining 
countries was noticed. The rates of mother and 
child care centres in most countries remained 
unchanged, and only 33 per cent of countries 
had a decrease in the rate of health clinics. An 
increase in the rate of pharmacies was noticed in 
the majority of countries.  

   
   

 
   



األمراض المعدية  IV-3ويتناول الجدول  
وهو يتضمن بيانات عن معدالت انتشار .  الرئيسية

 100 000أمراض المالريا والسل والتهاب الكبد لكل 
. 2012 - 2005والفترة  2000من السكان في عام 

ويبلغ معّدل اإلصابة بالمالريا في البلدان األعضاء في 
وبشكل عام،  . اإلسكوا أعلى معدالته في السودان واليمن

سّجل انتشار هذه األمراض المعدية تراجعًا في معظم 
البلدان، ما عدا مرض السل الذي ازداد انتشارًا في 

وبدرجة أقل في فلسطين في الفترة واليمن السودان 
 .األخيرة

  Table IV-3 presents data on major 
infectious diseases including malaria, 
tuberculosis and hepatitis per 100,000 
population in 2000 and during the period 2005- 
2012.  The Sudan and Yemen had the highest 
prevalence of malaria among ESCWA member 
countries.  The prevalence of these infectious 
diseases generally decreased in almost all 
countries. However, the prevalence of 
tuberculosis increased in the Sudan and Yemen 
and slightly in Palestine over the last period.  
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