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  ثامنالفصل ال

  وفيات الرضع واألطفال

والدة            د حديثي ال ا بع ات م تعتبر تقديرات مستويات واتجاهات وتباينات وفيات األطفال حديثي الوالدة ووفي
ستقبلية   رصد وتقييم البرامج الصحية الراهنة، ولصي     : ووفيات الطفولة مهمة ألمرين هما     .  اغة السياسات الم

ة    وينظر إلى مستويات وفيات الرضع واألطفال آمؤشر ات أساسية للوضع االجتماعي ـ االقتصادي ونوعي
ذا الفصل                .  الحياة ومستوى المعيشة العام في المجتمع       اول ه ذه الموضوعات يتن ى دراسة ه وباإلضافة إل

ات      وتم في هذا الف  .  العوامل التي تعرض المواليد للخطر     ستويات وفي اس م اييس لقي صل استخدام خمسة مق
  :الرضع واألطفال آما يلي

  .احتمال الوفاة خالل الشهر األول من العمروفيات حديثي الوالدة 
ى من العمر            وفيات ما بعد حديثي الوالدة       سنة األول رق   (احتمال الوفاة بعد الشهر األول من العمر وقبل إتمام ال الف

  .)ووفيات حديثي الوالدةبين معدلي وفيات الرضع 
  . احتمال الوفاة قبل إتمام السنة األولى من العمر)1q 0(وفيات الرضع 
  . احتمال الوفاة بين السنة األولى من العمر وقبل بلوغ سن الخامسة)4q 1(وفيات الطفولة

                                      .احتمال الوفاة قبل بلوغ السنة الخامسة من العمر) 5q0(وفيات األطفال دون الخامسة 

ا لكل                  المعدالتوجميع هذه    ر عنه ال، حيث يعب ات األطف تثناء وفي  محسوبة لكل ألف من المواليد أحياء باس
  .ألف من المواليد الباقين على قيد الحياة حتى السنة األولى من العمر

ا          الرضعوقد تم حساب معدالت وفيات       م جمعه اريخ       واألطفال من المعلومات التي ت  في الجزء الخاص بت
ة تمارة الفردي ي االس رية  .  اإلنجاب ف صحة األس سكان وال سح ال ي م يدة ف ل س ئلت آ دد  2007وس عن ع

وا                   ذين توف ا، وعدد ال شون معه والهدف  .  الذآور واإلناث الذين أنجبتهم ويعيشون معها، وعدد الذين ال يعي
ستجيبة   .  بتهم آل سيدةمن هذه األسئلة هو الحصول على عدد المواليد الذين أنج   وبعد ذلك تم الطلب من الم

ا إذا                      والدة، وم اريخ ال أن تعطي معلومات عن آل واحد من األطفال الذين أنجبتهم، تشمل االسم، الجنس، ت
اة       د الحي ى قي اء عل ة البق ددًا وحال ردًا أو متع ود مف ان المول سجل العمر وقت    .  آ وفى، ي ل مت ان الطف وإذا آ

يالد          /ان الطفل ال يزال على قيد الحياة فقد تم طرح أسئلة عن عمره            أما إذا آ  .  الوفاة د م ا في آخر عي عمره
ا تكون      .  أمها/ الطفلة مع أمه  / وفيما إذا عاش الطفل    ا م وتجدر اإلشارة إلى أن بيانات تواريخ اإلنجاب غالب

نه معدالت واتجاهات   معرضة ألخطاء عدم الدقة في التبليغ أو في تواريخ حدوث الواقعات،  مما قد ينشأ ع               
زمن ع ال زة م ذر   .  متحي ل يتع ات للتحلي وفر بيان واريخ اإلنجاب ت إن ت سلبيات ف ذه ال وبغض النظر عن ه

  .جمعها بأي أسلوب آخر لجمع البيانات

ي    ات الواضحة ف ى التباين وا وعل ذين توف ال ال سيدات لألطف ذآر ال ى ت ات عل ات الوفي صداقية بيان د م تعتم
اة                  اإلنجاب لألطف  تواريخ ار الصحيحة وقت الوف .  ال الذين على قيد الحياة والذين توفوا وعلى إعطاء األعم
.   شهرا بالضبط أو عند سنة واحدة  12آم للعمر وقت الوفاة عند العمراالتربعض نتائج مسوح سابقة  وبينت  

ة                          سنوات الكامل ة أو ال اة باألشهر الكامل م اإلدالء عن العمر وقت الوف د ت ه ق م       وعلى افتراض أن د ت ه ق ، فإن
  وفي الحقيقة، .   شهرا على أنها وفيات أطفال وليست وفيات أطفال رضع12تصنيف الوفيات عند العمر
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زا                         ة تحي ات طفول صنيفها آوفي شكل ت ذلك ي يالد األول، وب فقد تكون بعض هذه الوفيات قد تمت قبل عيد الم
ا ف  زًا إيجابي ال الرضع، وتحي ات األطف ديرات وفي ى تق ؤثر عل لبيا ي الس ات األطف ديرات وفي ين .  ي تق ويب

ز في     ) Cلملحق   في اC6انظر الجدول  (توزيع الوفيات حسب العمر وقت الوفاة باألشهر  ه ال يوجد تحي ان
ر            12اإلدالء بالعمر عند سن      رة األخي ل المسح   4-0( شهرًا للوفيات التي تم تسجيها خالل الفت ، ) سنوات قب

ل المسح      9-5( السابقة   بينما آان هناك تحيز طفيف خالل الفترة       ات        .  ) سنوات قب ستويات الوفي إن م ذلك ف ل
شكل    9-5لم تتأثر، بينما تأثرت التقديرات للفترة من        )  سنوات قبل المسح   4-0(الحالية    سنوات فبل المسح ب

  .وعلى أية حال فأن التحيز محدود جدًا، ولهذا فإنه ال ضرورة إلجراء أي تعديل. طفيف جدًا

ذا الفصل    شتمل ه سيدات حسب     وي ال وال ع األطف ين توزي ى جدول يب ات عل ستويات الوفي ى م باإلضافة إل
ه  ذي يمكن تجنب ق باإلنجاب ال ذيخصائص تتعل اةوال ر للوف ى خطر أآب ال إل ذه .   يعرض األطف د ه وتفي

ة          الخطورة المرتفع سم ب المعلومات في تصميم ورصد البرامج المصممة لعدم التشجيع على السلوك الذي يت
  .ف مع مستويات األخطار المحتملةوللتكي

   المستويات واالتجاهات 1.8

ل المسح      15 باإلمكان وضع مستويات موثوقة للوفيات لفترة تتجاوز         يكوننادرًا ما    وحتى ضمن    .   سنة قب
بعض            15الـفترة   ات ب سير االتجاهات الظاهرة في معدالت الوفي ه يجب تف ا، فإن ا هن  سنة التي تم األخذ به

رتبط بطول                      :  هما التحفظ ألمرين  روق ت اك ف ات يمكن أن يكون هن سجيل الكامل للوفي أوال، في حاالت الت
.  وثانيا، أن دقة اإلدالء باألعمار وقت الوفاة واألعمار وقت الوالدة قد تتضاءل مع الزمن.  المدة قبل المسح

ر والتي لم نبادر إلجرائها في ه  (وبدون تقييم مفصل لنوعية بيانات تواريخ الوالدة        ه يجب أن   ) ذا التقري فإن
  .تتم االستنتاجات المتعلقة بالتغيرات بكل حذر

سابقة للمسح                1.8ويوضح الجدول    غ    .   معدالت وفيات األطفال المبكرة خالل الخمس عشرة سنة ال د بل وق
رة   الل الفت ر خ ن العم سة م ال دون الخام ات األطف دل وفي سح                 4-0مع بقت الم ي س نة الت  س

ل     21) 2007 -2002( ال دون الخامسة من                  .   لكل ألف طف ات األطف ا وفي ا فيه ات بم وحدثت أغلب الوفي
ات     19العمر خالل السنة األولى من العمر حيث بلغ المعدل   دل الوفي غ مع  لكل ألف مولود حي، في حين بل

ا              2) من السنة األولى من العمر وحتى عيد الميالد الخامس         ( د الحي ى قي ل بقي عل د      لكل ألف طف ى عي ة حت
والدة     ( وآما هو متوقع، فإن الوفيات خالل الشهر األول من العمر             .  ميالده األول  ات حديثي ال ى  ) وفي أعل

شكل حوالي   ) باأللف على التوالي6 باأللف مقابل 14(من وفيات ما بعد حديثي الوالدة      من  % 74، حيث ت
  .مجموع وفيات الرضع

دة        1.8لشكل   وا 1.8وتشير البيانات الواردة في الجدول       سنوات عدي ات ل اقص بثب  إلى أن وفيات الرضع تتن
ل المسح        14–10 حالة وفاة لكل ألف مولود خالل الفترة         23من   ى   ) 1995أي حوالي سنة      ( سنة قب  19إل

ر مستوى   ).  2005أي حوالي سنة (حالة وفاة خالل الخمس سنوات السابقة للمسح        وعلى أي حال، فقد تغي
ال خالل الع ات األطف رةوفي نوات األخي ال دون  .  شر س ات األطف دل وفي د انخفض مع ة فق صورة عام وب
سة من العمر من  رة 26الخام ل خالل الفت اة لكل ألف طف ة وف ى 14- 10 حال ي سبقت المسح إل نة الت  س

  .    سنة) 4- 0( حالة وفاة خالل الفترة األخيرة 21حوالي 
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ي الوالدة، الرضع، األطفال ووفيات  معدالت وفيات حديثي الوالدة، ما بعد حديث1.8جدول 
 2007األطفال دون الخامسة من العمر لفترات زمنية خمسية سابقة للمسح، األردن 

 السنوات السابقة 
 للمسح

وفيات حديثي 
  الوالدة

وفيات ما بعد  
)1(حديثي الوالدة 

وفيات 
 الرضع

وفيات 
  األطفال

وفيات األطفال دون 
 الخامسة من العمر

0-4 14 6 19 2 21 
5-9  16 5 21 3 24 

10-14  15 8 23 3 26 
0-9 15 5 20 2 22 

  .  تحسب على أساس الفرق بين معدالت الرضع ووفيات حديثي الوالدة: )1(

 2007 األردن ،ت زمنية خمسية اتجاهات وفيات األطفال واألطفال الرضع حسب فترا1.8الشكل 

الوفيات لكل 1000
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وفيات الرضع (اقل من سنة) وفيات االطفال (1-4 سنوات) وفيات االطفال دون الخامسة (0-4 سنة)

10-14 5-9 0-4

 

دول   ي ج دالت ف ق المع ة هي  1.8وتتعل رات زمني ثالث فت .  1997-1992 و2002-1997، 2007-2002 ب
سنة          1997 ومسح    2002ومسح    2007وحيث أنه تم تنفيذ العمل الميداني لمسح عام          ع الثالث من ال ،  في الرب

صة من                   1990في حين أجري مسح عام       ديرات المستخل ين التق ة ب إن المقارن سنة، ف  في الربع األخير من ال
ة             .  هذه المسوح ليست دقيقة    ومع ذلك، وألغراض تحليل االتجاهات، فقد تمت مقارنة نتائج المسوح األربع

شكل ( ن أن      ).  2.8ال الرغم م ة، وب ة متماثل رات المتداخل ديرات للفت ون التق و أن تك الي ه إن الوضع المث
ات  سبب بعض التباين ضبط ب ة بال م تكن متماثل ا ل دا،  فإنه ة ج ة مسوح آانت متقارب ديرات من األربع التق

ات  .  الناتجة عن التحيز الداخلي في آل من هذه التقديرات     وعلى أية حال، فإنه من الواضح أن معدالت وفي
  .الرضع آخذة باالنخفاض خالل السنوات الماضية

ي  رة االنخفاض ف ال والرضعوتختلف وتي ات األطف دالت وفي ات الرضع انخفاضًا .  مع د أظهرت وفي فق
ى         30 لكل ألف في بداية الثمانينات، إلى حوالي         40منتظمًا ومستمرًا من     سعينات، وال  لكل ألف في بداية الت

ات من                  .   لكل ألف في بداية األلفية     19 ة الثمانين د انخفضت في بداي ال فق   لكل  10أما بالنسبة لوفيات األطف
اد وملموس                    5 لكل ألف، وإلى     6ألف إلى    شكل ح ا انخفضت ب د، إال أنه ذا العق  وفيات باأللف خالل بداية ه

سابقة               .  2007 باأللف في عام     2إلى   ويالحظ أن هناك تغيرًا واضحًا وملموسًا خالل الخمس عشرة سنة ال
ن  ل م ال أق ات األطف دل وفي ي مع نوات5ف ا.   س ي أنم ات ف م التباين تم فه ات ولكي ي ين وفي ط االنخفاض ب

الرضع واألطفال، فإنه يتعين إدراك أن العوامل التي تؤثر في وفيات الرضع مختلفة عن تلك التي تؤثر في      
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ال ات األطف ين    .  وفي رة الفاصلة ب ول الفت ى ط ل، وعل اء الحم ى صحة األم أثن د عل ات الرضع تعتم فوفي
اء             ة أثن والدة     المواليد، وعلى تلقي الخدمات الصحية آالرعاي د ال ا عرضة        .  الحمل وبع ذه العوامل آله وه

ة         .  لتدخالت البرامج الصحية   صادية واجتماعي ة واقت أما وفيات األطفال فهي أآثر اعتمادًا على عوامل بيئي
 .    عريضة يصعب اقتفاؤها

  2007-1978 اتجاهات وفيات الرضع واألطفال، 2.8الشكل 

  

    تباينات وفيات الرضع واألطفال2.8
   التباينات حسب الخصائص األساسية1.2.8

دول  ين الج ات   2.8يب ات الرضع ووفي والدة ووفي ديثي ال د ح ا بع والدة وم ديثي ال ات ح ي وفي ات ف  التباين
رة        .   االجتماعية -األطفال واألطفال دون سن الخامسة حسب الخصائص االقتصادية        م استخدام فت  10وقد ت

ومن المتوقع أن يحّسن .  دد آاف من الحاالت في آل فئة      سنوات لحساب تقديرات الوفيات للحصول على ع      
 .استخدام فترة العشر سنوات آفترة مرجعية مصداقية تقديرات الوفيات

ة، إذ أن المعدالت                 و ان اإلقام هناك تباينات جوهرية في وفيات األطفال دون الخامسة من العمر حسب مك
ة          27 و 22(مناطق الريفية   لألطفال في المناطق الحضرية أقل منها لنظرائهم في ال         اة لكل ألف والدة حي  وف

  .حديثي الوالدةما بعد ولوحظ نمط مماثل لوفيات األطفال الرضع وآذلك لوفيات ).  على التوالي

ات الرضع        دالت وفي ت مع اليم، وآان ين األق ر ب ن العم سة م ات دون الخام ات الرضع ووفي اين وفي وتتب
وب  يم الجن ي إقل ال ف ات األطف والي6 و 27(ووفي ى الت ل ألف عل اة لك ى )  وف ي أعل ه ف ا هي علي يم مم إقل

  ).لكل ألف على التوالي 2 و19(، وفي إقليم الوسط )وفاة لكل ألف على التوالي 2 و21(الشمال 

سة  ال دون الخام ات األطف يم األم ووفي ين تعل اط واضح ب ود ارتب دم وج ات ع ان .  وأظهرت البيان حيث آ
ان التحصيل ا ذين آ ال ال ي األطف اة ف يًال للوف ر م ر المتعلمات أآث ًا، ولغي دائيًا أو ثانوي اتهم ابت لتعليمي ألمه

الٍ      داديًا أو ع ًا إع ستوًى تعليمي ديهن م ي ل ات الالت ال األمه ن أطف ر م ن العم ى م سنوات الخمس األول .  ال
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ين    ا ب ر م ن العم سة م ال دون الخام ات األطف دالت وفي ن 35وتراوحت مع ات م ال األمه ف ألطف ل أل   لك
  . لكل ألف بين أطفال األمهات الالتي مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي11مستوى التعليم االبتدائي و

 معدالت وفيات حديثي الوالدة، ما بعد حديثي الوالدة، الرضع، األطفال ووفيات األطفال واألطفال دون الخامسة من العمر 2.8جدول 
 2007ئص األساسية،  األردن لفترة العشر سنوات السابقة للمسح حسب الخصا

  وفيات حديثي الخصائص األساسية
  الوالدة

وفيات ما بعد  
وفيات األطفال دون وفيات األطفال وفيات الرضع)1(حديثي الوالدة 

الخامسة من العمر
      مكان اإلقامة 

  22  2  20  5  15 الحضر
  27  4  23  9  13 الريف

        المحافظات
  24  2  22  5  18  العاصمة
  24  6  18  5  14 البلقاء
  10  0  10  3  7 الزرقاء
  25  3  22  10  12 مادبا
  21  2  19  4  14  اربد

  32  2  30  14  15 المفرق
  20  4  16  5  12 جرش
  26  6  20  9  12 عجلون
  39  7  32  10  22 الكرك
  30  3  27  8  19  الطفيلة
  31  7  24  11  13  معان
  25  5  21  4  17  العقبة
       اإلقليم

  21  2  19  5  14  الوسط
  23  2  21  6  14  الشمال
  32  6  27  8  19  الجنوب

       منطقة البادية
  21  3  18  8  10  البادية

  23  2  20  5  15  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  27  4  22  10  12  ر متعلمةغي
  35  7  28  12  16  ابتدائي
  23  4  19  7  12  إعدادي
  27  2  25  5  21  ثانوي

  11  1  10  4  6  أعلى من الثانوي
         شرائح الرفاه

  30  5  25  8  17  األدنى
  22  1  21  5  16  الثاني
  14  1  13  5  7  الوسط
  19  2  17  4  13  الرابع
 27  2  25  4  21   األعلى

 22 2 20 5  15  المجموع
 . الوالدةحديثي تحسب على أساس الفرق بين معدالت الرضع ووفيات :)1(

ال دون     ات األطف رة ووفي اه لألس ستوى الرف ين م اط واضح ب ود ارتب دم وج ى ع ضًا إل ات أي شير البيان وت
سيدات ف      اة في         الخامسة من العمر، حيث آان األطفال لل يًال للوف ر م ى أآث ى واألعل اه األدن ي شريحتي الرف

 طفل لكل ألف    30حوالي  (السنوات الخمس األولى من العمر من أطفال األمهات في شرائح الرفاه األخرى             
ل           ى مقاب ى     27ألطفال األمهات في شريحة الرفاه األدن اه األعل ى     )  في شريحة الرف ى أدن دل إل ويصل المع

غ          درجات انخفاضه في شري     اه الوسطى، حيث بل ى معدالت             14حة الرف ضًا عل سحب األمر أي األلف وين  ب
  . وفيات الرضع
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   التباينات حسب الخصائص الديموغرافية  2.2.8

ى مخاطر                    ل واألم عل ة للطف صادية واالجتماعي تؤثر الخصائص الديموغرافية إلى جانب  الخصائص االقت
اة ل، عم.  الوف ل جنس الطف ذه العوام شمل بعض ه رة وت ود، طول الفت والدة، ترتيب المول ر األم وقت ال

والدة       ت ال ل وق م الطف د وحج ين الموالي لة ب دول  .  الفاص ين الج شكل 3.8ويب ذه   3.8 وال ين ه ة ب  العالق
  .الخصائص الديموغرافية والوفاة

ون الخامسة من العمر لفترة العشر سنوات  معدالت وفيات حديثي الوالدة، ما بعد حديثي الوالدة، الرضع، األطفال ووفيات األطفال د3.8جدول 
 2007السابقة للمسح حسب الخصائص الديموغرافية،  األردن 

  الخصائص
   الديموغرافية

وفيات حديثي 
 الوالدة

وفيات ما بعد  
وفيات األطفال دون  وفيات األطفال وفيات الرضع )1(حديثي الوالدة 

 الخامسة من العمر
       جنس المولود

  22  2  20  4  16  ذآر
  23  3  20  7  13  أنثى

       )2(عمر األم وقت الوالدة 
>20  30  6  37  1  38  

20- 29  13  5  18  2  20  
30– 39  15  6  21  3  24  
40- 49  12  15  27  1  28  

       ترتيب المولود
1 15  4  20  2  22  
2-3  13  6  18  2  20  
4-6  13  5  18  3  21  
7+  24  10  34  2  36  

      فترة الوالدة السابقة
  28  3  26  8  18 اقل من سنتين
  25  3  22  6  15  خالل سنتين

  18  2  16  5  11  خالل ثالث سنوات
  14  1  13  2  10   سنوات4بعد 

       )3( حجم المولود
  na  na  46  16  30 صغير جدًا/ صغير

  na  na  14  5  9  متوسط او آبير
 22 2 20 5 15   المجموع
 ال ينطبق: na مالحظة 
  .األرقام ال تعكس االختالفات بدقة بين معدالت الوفيات  بسبب التقريب.  تحسب على أساس الفرق بين معدالت الرضع ووفيات حديثي الوالدة): 1 (
  .باستثناء ترتيب المولود األول): 2(
 .ت السابقة للمسحالمعدالت لفترة الخمس سنوا): 3(

وهري حسب الجنس  شكل ج ات ب ستويات الوفي والدة  . ال تختلف م ت ال ر األم وق ين عم ة ب ر العالق وتظه
ال       ". U"ووفيات الرضع منحنى على شكل منحنى     ين أطف شكل جوهري ب ة ب ات عالي وتعتبر مقاييس الوفي

ارهن عن      ل أعم نة 20األمهات الالتي تق ود  37( س سيدات ) لكل ألف مول ارهن  ، وال نة 40 الالت أعم  س
  ). لكل ألف مولود27(فأآثر

  

  

  

  



  

ِ      103

 2007 معدالت وفيات األطفال الرضع حسب الخصائص الديموغرافية، األردن 3.8الشكل 

الوفيات لكل ألف مولود

19

37
18

21

20
18

18

26
22

16

27

34

13

0 5 10 15 20 25 30 35 40

4+
سنوات 3
سنتين

اقل من 2
فترات التباعد

7+
4-6
2-3

1
ترتيب المولود 

40-49
30-39
20-29

<20
عمر األم وقت الوالدة

األردن

مالحظة:  المعدالت لفترة العشر سنوات السابقة للمسح
 

ين             ة ب واجهت الوالدات األولى والمواليد الذين ترتيبهم أعلى نسبة أعلى من الوفيات، وأظهرت العالقة مبين
ى شكل حرف           رتيبت اة عل ى                .  U المولود والوف والدات األول ات الرضع لل ال، آانت وفي ى سبيل المث فعل

 18 لكل ألف مولود على التوالي، مقارنة مع  34 لكل ألف مولود و 20 فأآثر هي    7وللمواليد الذين ترتيبهم    
  .لكل ألف مولود للمواليد الذين ترتيبهم الثاني وحتى السادس

سابق               أما بالنسبة لوف   ود ال .  يات األطفال فهي مرتبطة بشكل عكسي مع طول الفترة الفاصلة بينهم وبين المول
ى              26وتنخفض وفيات الرضع بشكل حاد من        سابقة إل  لألطفال الذين ولدوا بعد أقل من سنتين بعد الوالدة ال

س                    16 والدة ال د ثالث سنوات من ال ى     لكل ألف من المواليد أحياء لألطفال الذين ولدوا بع  لكل   13ابقة، وإل
  . سنوات فأآثر من الوالدة السابقة4ألف من المواليد أحياء لألطفال الذين ولدوا بعد 

ن    شهر األول م اة، وخصوصا خالل ال د الحي ى قي ائهم عل ع فرص بق والدة م ال وقت ال رتبط وزن األطف وي
ذين         ويتعرض األطفال قليلو الوزن وقت الوالدة إلى ثالثة أضعاف خطر ال          .  الحياة ال ال ة مع األطف وفاة مقارن

 من ذوي األوزان القليلة لم 1000 طفال من بين آل 46آما أن   .  أو أآبر من المتوسط   آانت أوزانهم متوسطة    
  . باأللف لذوي األوزان المتوسطة أو الكبيرة14يعيشوا حتى إتمام السنة األولى من العمر، مقارنة مع 

   وفيات ما حول الوالدة3.8

دة             2007سيدات من خالل مسح السكان والصحة األسرية          لقد سئلت ال   دان الحمل وم  حول عدد حاالت فق
سابقة للمسح                   سنوات الخمس ال ة في ال شكل حاالت    .  الحمل لكل فقدان وذلك لكافة حاالت الحمل المنتهي وت

د         اء                  7فقدان الحمل التي حدثت بع ال أحي ات األطف د أموات ووفي ة من الحمل أي الموالي خالل   أشهر آامل
سم  .  السبعة أيام األولى من العمر وفيات حديثي الوالدة المبكرة ما يسمى بوفيات ما حول الوالدة            وعندما يق

سبعة شهور                        ى ال ذي يصل إل العدد اإلجمالي لوفيات ما حول الوالدة على العدد اإلجمالي لحاالت الحمل ال
والدة                  ا حول ال ات م دل وفي ى مع ا نحصل عل دير          إن ا .  من الحمل، فإنن ات لتق ة لجمع البيان ة الروتيني لعملي
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ائج    .  معدالت وفيات ما حول الوالدة هي جديدة بالنسبة للمسوح بالعينة   يم نت سبة لتقي وهنالك اعتبار مهم بالن
هذه المبادرة الجديدة وهي نوعية أو اآتمال إعطاء البيانات حول المواليد أموات والتي هي عرضة للحذف                 

وء   ص اإلدالء أو س صنيف أو نق رة  (الت والدة المبك ديثي ال ات ح وات   ).  آوفي د أم ين الموالي ز ب إن التميي
شاهد      ر الم شاهد أو غي ود الم ى الوج د عل ا يعتم ًا م ًا وغالب ون دقيق د يك رة ق والدة المبك ديثي ال ات ح ووفي

رة          .  لعالمات الحياة بعد الوالدة    ة  آما أن أسباب حدوث المواليد أموات ووفيات حديثي الوالدة المبك .   متداخل
والدة                سبب،    .  إن دراسة واحدًا منها فقط أو اآلخر يمكن أن يشوه المستوى الحقيقي للوفيات حول ال ذا ال وله

  .قمنا بدمج آال النوعين ودراستهما معًا

دول   ين الج صادية         4.8ويب ة واالقت صائص الديموغرافي سب الخ والدة ح ول ال ا ح ات م دالت وفي  – مع
ـ         وعلى المستو .  االجتماعية   در ب والدة يق ا حول ال اة لكل ألف     15ى الوطني، فإن معدل وفيات م ة وف  حال

نمط           .  من األحمال بلغوا الشهر السابع من الحمل       ع ب وجاءت وفيات ما حول الوالدة على عكس ما هو متوق
ر                    Uعلى شكل حرف     سيدات األآب نًا وال سيدات األصغر س دى ال  معكوس بالنسبة لعمر األم، حيث تكون ل

ى المعدالت        .  ) على التوالي  1000 لكل   8 و 1000لكل   3(قل المعدالت   سنًا أ  وبينما وجدت في األردن أعل
دًا           ) لكل ألف  18( سنة   39-30بين أحمال السيدات ممن أعمارهن       والدة منخفضة ج ، فإن وفيات ما حول ال

ة الق      ).   لكل ألف 3(بين السيدات األصغر سنًا    رات الزمني ال ذات الفت د آانت األحم ين   وق صيرة الفاصلة ب
 للفترة ما بين األحمال التي      1000لكل   29(الحمل والحمل السابق هي عادة أيضًا أخطر حالة حول الوالدة           

  .) شهرًا15تقل عن 

ة         )  لكل ألف    15(إن وفيات ما حول الوالدة هي أعلى في المناطق الحضرية            اطق الريفي ا في المن  13(منه
 فإن التباينات في معدالت وفيات ما حول الوالدة واضحة وهي األعلى          أما على مستوى اإلقليم،   ).  ألفلكل  

ة                 ).   لكل ألف  17(في إقليم الشمال     ر البادي اطق غي لكنها آانت األقل في مناطق البادية مما هي عليه في من
ين       ) لكل ألف على التوالي  15 لكل ألف و   11( ى ب ات أعل ى أن الوفي ارة إل ، وعلى أية حال، فأنه تجدر اإلش
انوي  ا يمهن ث ي تعل سيدات الالت دائيًا أو ال ي تحصيلهن التعليمي ابت سيدات الالت ى 18 و19(ل ل ألف عل  لك

، والالتي تحصيلهن   ) لكل ألف 8حوالي (منها بالنسبة للسيدات الالتي تحصيلهن التعليمي إعدادي    ) التوالي
  ). لكل ألف لكل منهما12(التعليمي أعلى من الثانوي أو لغير المتعلمات 

وتوضح النتائج في الجدول ذاته إلى أن وفيات ما حول الوالدة أعلى بين السيدات في شرائح الرفاه األدنى،                  
ى ة واألعل ة والثالث اه الثاني ي شرائح الرف سيدات ف سبة لل ا بالن ة منه ي شرائح 21-18( والرابع  لكل ألف ف

  ). الرفاه الثانية والثالثة لكل ألف في شريحتي 10 – 8الرفاه الرابعة واألدنى واألعلى، مقابل 

  

  

  



  

ِ      105

  
    

سابقة   حول الوالدة لفترات زمنية خمسية عدد المواليد أموات ووفيات حديثي الوالدة المبكرة، ومعدل وفيات ما4.8جدول 
 2007للمسح حسب الخصائص األساسية، األردن 

  عدد المواليد الخصائص األساسية
  )1( أموات

 حديثي وفياتعدد 
)2(الوالدة المبكرة 

معدالت وفيات ما 
 )3(حول الوالدة 

عدد األحمال التي 
 فأآثرأشهر 7استمرت 

     عمر األم وقت الوالدة
>20  1  1  3  541  

20-29  28  52  15  5481  
30-39  29  34  18  3546  
40-49  0  3  8  354  

      )4(فترة التباعد باألشهر لألحمال السابقة 
  2029  15  12  19 الحمل األول

  1242  29  29  6   15اقل من 
15 – 26  4  11  5  2677  
27 – 38  7  14  13  1601  
39 +  22  24  19  2373  

      مكان اإلقامة
  8309  15  79  47  الحضر
  1612  13  11  11  الريف

      المحافظات
  3802  13  32  19  العاصمة
  619  18  7  4 البلقاء
  1496  14  11  10 الزرقاء
  243  14  2  1 مادبا
  1872  17  21  10  اربد

  484  20  5  5 المفرق
  293  14  2  2 جرش
  235  11  1  2 عجلون
  350  18  5  1 الكرك
  141  15  1  1  الطفيلة
  169  15  1  1  معان
  218  10  1  1  العقبة
      اإلقليم

  6161  14  52  34  الوسط
  2884  17  29  19  الشمال
  878  15  9  5  الجنوب

      منطقة البادية
  881  11  5  5  البادية

  9040  15  85  52  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  243  12  1  2  غير متعلمة
  596  19  7  5  ابتدائي
  1372  8  4  7  إعدادي
  4759  18  62  24  ثانوي

  2951  12  16  20  أعلى من الثانوي
      شرائح الرفاه 

  2557  19  33  16  األدنى
  2353  10  13  11  الثاني
  2067  8  11  6  الوسط
  1653  21  15  19  الرابع
  1291  18  18  6  األعلى
 9922 15 90 58 المجموع
  .ة لألحمال التي استمرت سبعة أشهر أو أآثرالمواليد أموات هي وفيات األجن): 1( مالحظة 
  . أيام لألطفال المولودين أحياء6-0وفيات حديثي الوالدة المبكرة هي الوفيات عند العمر ): 2(
  .مجموع عدد المواليد أموات ووفيات حديثي الوالدة المبكرة مقسومًا على عدد األحمال التي استمرت سبعة أشهر أو أآثر): 3(
 . شهرًا فأآثر48 شهرًا و47- 36 شهرًا و 35-24 شهر و 24ئات لفترات المباعدة للمواليد الذين ولدوا بعد فترة اقل من تنطبق الف) 4(
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   السلوك اإلنجابي ذو المخاطرة العالية4.8

ر               5.8يبين الجدول     توزيع األطفال المولودين في السنوات الخمس السابقة للمسح المعرضين إلى خطر أآب
  ويكون األطفال أآثر عرضة للوفاة إذا آانت أمهاتهم صغيرات.  الخصائص اإلنجابية لألمللوفاة بسبب 

د               دوا بع ين إخوانهم، أو ول ى ب  السن جدًا أو آبيرات السن وقت الوالدة، وإذا آانوا من ذوي الترتيب األعل
ان   " ة السن جداً  صغير"وقد تم في هذا التقرير تصنيف األم على أنها          .  فترة وجيزة من الوالدة السابقة     إذا آ

ل من     ا اق داً   " سنة، و 18عمره سن ج رة ال ى   " آبي ا عل ل   34إذا زاد عمره ر  .   سنة وقت والدة الطف ويعتب
ت    د أنجب ت األم ق د إذا آان ين الموالي ع ب ب المرتف ن ذوي الترتي ل م ه3الطف ر قبل ال أو أآث رف .   أطف وتع

ل    .   شهرا بعد الوالدة السابقة    24بل أقل من    بأنها الوالدة التي تحدث ق    " الفترة الفاصلة القصيرة    " وفي تحلي
ل من                 والدة       24الفترات الفاصلة بين المواليد، اقتصر التحليل على األطفال الذين ولدوا قبل أق د ال  شهرا بع

السابقة مع أن فترة قصيرة بين الوالدات تزيد من احتمال وفاة الطفل وقت بداية الفترة، آما أن موت الطفل             
  . د يقّصر الفترة الالحقةاألسبق ق

اة بدرجة              % 60ويتعرض ما نسبته     من األطفال المولودين خالل السنوات الخمس التي سبقت المسح  للوف
ود،      (من الحاالت ترتفع فيها احتماالت الوفاة بسبب فئة خطر معينة           % 38آبيرة، و  عمر األم، ترتيب المول

ة خطر واحد    من ال % 22، وفي   )أو الفترة الفاصلة بين المواليد     .  حاالت آانت احتماالت الوفاة ألآثر من فئ
ال                    د، وأولئك األطف ين الموالي أخر ب وتشتمل أآبر فئة من األطفال المعرضين للوفاة على ذوي الترتيب المت

ل من       د   .   شهرا 24الذين ولدوا بعد فترة فاصلة أق د ول ال   % 6وق ل عن      من األطف رة فاصلة تق د فت  24بع
  .مولود أعلى من الثالثشهرا وآان ترتيب ال

ك          5.8ويبين الجدول    رة وذل سنوات الخمس األخي دوا في ال ذين ول ال ال  أيضا المخاطر النسبية للوفاة لألطف
ات     ذه الفئ ارج ه ال خ ين األطف ن ب وفين م سب المت ات الخطر بن ن فئ ة م ل فئ وفين لك سب المت ة ن .  بمقارن

سابقة للمسح          نسبة الخطر للمو   5.8ويظهر العمود الثاني من الجدول       دل  (اليد خالل السنوات الخمس ال المع
ر   ).   ئات الخطر لنسبة المتوفين في آل من فئات الخطر إلى نسبة الوفيات بين األطفال خارج ف             ر أآث وتعتب

ارهن   لمالعوا ي أعم سيدات الالت د لل د والموالي ين الموالي صيرة ب ة الق رات الزمني لبية هي الفت نة 30 س  س
أآثر ا. ف ا أن األطف ارهن آم دون من أمهات أعم ذين يول رات 35ل ال ر ثالث م أآثر معرضون أآث نة ف  س

ال      . للموت من األطفال في أي فئة من فئات الخطر األخرى           )  على التوالي  3.07 و 3.12( أن األطف ذلك ف آ
عفي     اة ض ى معرضون للوف ع أو أعل رتيبهم الراب ذين ت ات    ) 2.05(ال ن الفئ ر م ة خط ي أي فئ ال ف األطف

ة                  آ.  األخرى   ى من ثالث ه أعل ذي ترتيب ل ال ة والطف ين عمر األم التي تنجب في سن متقدم ما أن الجمع ب
ة       ) 1.82(يعتبر من العوامل السلبية لبقاء الطفل على قيد الحياة           آما هو الحال في الجمع بين الفترات الزمني

ا        ).   مره 1.57(القصيرة والترتيب العالي للمولود      ال األمهات الالتي أعم ر من      وأن أطف  سنة   34رهن أآث
ل عن   سابق تق ود ال ع المول ة فاصلة م رة زمني ي فت دون ف ذين يول ال ال ذين 24واألطف ال ال هرًا، واألطف  ش

  .من األطفال خارج فئات الخطر) 0.6(ترتيبهم أعلى من الثالـث أقل ميال للوفـاة اقل 

ا حس     5.8ويظهر العمود األخير في الجدول       د    توزيع السيدات المتزوجات حالي ة الخطر المتزاي د  .  ب فئ وق
تم وضع السيدات في فئات حسب الحالة التي يمكن أن يكن فيها وقت والدة طفل تم الحمل به وقت المسح،           

ارهن  ي أعم سيدات الالت ن ال ل أو 17وه هر أو أق ة أش نة وثالث سيدات 34 س ر،  وال هرين أو أآب نة وش  س
ل الثالث           شهرًا قبل المسح،     15الالتي أنجبن حديثًا أقل من       والسيدات الالتي آانت آخر والدة لهن هي الطف
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ل، أو                        .  أو أآثر  ع الحم ائل من ر معرضات لخطر الحمل نتيجة استعمال وس آما أن العديد من السيدات غي
م   .  عدم قدرتهن على الحمل بعد الوالدة، أو االمتناع المطول عن الممارسات الجنسية       د ت ولكن للتبسيط ، فق

  .لمعقمات غير معرضات ألي فئة من فئات الخطراعتبار السيدات ا

ى                %) 78( سيدات متزوجات      10 من آل     8وتتعرض   ر عرضة إل د يكون أآث ل ق االت الحمل بطف الحتم
اة ر الوف صف وأن .  خط والي ن ًة    ح ددة، وخاص ا المتع ر العلي ات الخط ي فئ ن ف ات يقع سيدات المتزوج ال

من السيدات في % 29 أو أعلى، بينما يقع   4مولودهن   سنة وترتيب    34السيدات الالتي تزيد أعمارهن عن      
ود                    ال للمول ى الترتيب الع سي إل شكل رئي ك ب ام في      %).  14(فئة الخطر المنفردة ويعود ذل وتوضح األرق

تهم األم ( التأثير القوي لإلنجابية 5.8الجدول   ال دون      ) عدد األطفال الذين أنجب ين األطف اة ب ى خطر الوف عل
  .سن الخامسة من العمر

 التوزيع النسبي لألطفال الذين ولدوا خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب الفئة األآثر تعرضًا لخطر الوفاة 5.8جدول 
 ونسبة الخطورة والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا حسب فئة الخطر فيما إذا آان عليهن إنجاب طفل وقت المسح،

 2007األردن 
  نسبة الخطورة  نسبة المواليد فئة الخطر  ل السنوات الخمس السابقة للمسحالمواليد خال

نسبة السيدات 
)1(المتزوجات حاليًا 

  15.5  1.00  20.1   لسن في فئة الخطر العالي
     فئة خطر محتم 

  6.3  1.33  20.1 34 - 18المولود األول وعمر األم 
    فئة خطر عالي واحد
  0.1  0.18  1.3  سنة18عمر األم أقل من 

  5.4  3.07  2.0  سنة34عمر األم أآبر من 
  9.3  3.12  16.3  شهر24فترة التباعد أقل من 

  14.1  2.05  18.6 3ترتيب المولود أآبر من 
  28.8  2.49  38.2 المجموع الفرعي

    فئة خطر عالي متعدد
 0.1  *   0.2)2( شهر24 سنة وفترة التباعد اقل من 18العمر اقل من 

  0.5  1.18  0.6 شهر 24 سنة وفترة التباعد اقل من 34العمر اآبر من 
  35.6  1.82  12.5  3 سنة وترتيب المولود اآبر من 34العمر اآبر من 
 شهر 24 سنة وفترة تباعد اقل من 34العمر اآبر من 

  4.7  0.60  2.3  3وترتيب المولود اآبر من 
  8.4  1.57  6.1 3 وترتيب المولود اآبر من  شهر24فترة تباعد اقل من 
  49.4  1.59  21.7 المجموع الفرعي

  78.2  2.17  59.8 في أي فئة خطر عالي يمكن تجنبه 
  na  100.0  100.0 المجموع

 na  10354  9864  عدد المواليد
  .ددة إلى نسبة األطفال الذين توفوا خارج أي فئة تعرض عاليةنسبة الخطورة هي نسبة المواليد الذين توفوا في فئة تعرض عالية مح: مالحظة

  .  حالة غير موزونة وعليه فقد تم إهمالها25األرقام استندت على اقل من *: 
na :ال ينطبق 

ه وقت المسح                     ): 1( اليالعمر  : تم تصنيف السيدات في فئة الخطر طبقًا للحالة التي يمكن أن يكنَّ فيها وقت والدة طفل تم الحمل ب الح
ل عن   34 أشهر أو اآبر من 3 سنة و 17اقل من    شهر مضت أو أن15 سنة وشهرين، وإذا تم إنجاب المولود األخير في فترة تق

  . أو أآبر3ترتيب المولود األخير 
  .3 سنة وترتيب المولود أآبر من 18يشمل الدمج فئات العمر أقل من ): 2(
)a :(المعقمات يشمل السيدات   
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