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 )EDHS( 2014 قــدم المســح الســكانى الصحــي - مصــر
أحــدث البيانــات لمتابعــة الوضــع الســكاني والصحــي فــي 
مصــر. وهــو المســح الســكاني الصحــي العاشــر الــذي يتــم 

ــر. ــى مص ــذه ف تنفي

ــؤال 28,175  ــق س ــن طري ــح ع ــات المس ــع بيان ــم جم ــد ت وق
ــا  ــبق له ــيدة س ــارة و21,762 س ــية المخت ــر المعيش ــن األس م
الــزواج فــي الفئــة العمريــة مــن 15-49 حــول وفيــات األطفــال 

ــاث. ــان اإلن ــة وخت ــراض المعدي ــات واألم والتطعيم

اإلتجاهات اإلحصائية للوفيات فى مرحلة الطفولة
الوفيات لكل 1000 مولود حي

علــى الرغــم مــن إنخفــاض معــدل وفيــات األطفــال فــي الفتــرة 
ــام  ــذ ع ــا من ــرت قلي ــد تغي ــال ق ــات األطف ــابقة، إال أن وفي الس
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حديثي الوالدةرضع

وفيات األطفال دون الخامسة من العمر حسب محل اإلقامة
الوفيات لكل 1000 مولود حي خال فترة الـ 10 سنوات 

السابقة على المسح

*ال تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء

وفيــات األطفــال دون الخامســة مــن العمــر تتــراوح بيــن األقــل 
وهــو 20 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي فــى المحافظــات 
الحضاريــة إلــى األعلــى وهــو 38 حالــة وفــاة لــكل 1000 

مولــود حــي فــي الوجــه القبلــي. 

نســبة وفيــات األطفــال الرضــع المولوديــن بعــد أقــل مــن 
ــن  ــرات ع ــن 3 م ــر م ــد أكث ــابقة تزي ــوالدة الس ــن ال ــنتين م س
نســبة وفيــات األطفــال الرضــع المولوديــن بعــد 3 ســنوات مــن 

ــابقة. ــوالدة الس ال

المحافظات الحضارية
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وفيات األطفال حسب فترات المباعدة بين الوالدات
الوفيات لكل 1000 مولود حي

 خال الـ 10 سنوات السابقة على المسح

انتشار وعالج اإلسهال
نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا باإلسهال خال 

األسبوعين السابقين على المسح

تلقــي أكثــر مــن نصــف األطفــال المصابيــن باإلســهال العاج أو 
النصيحــة، 37% مــن هــؤالء األطفــال تــم عاجهــم بالمضــادات 

الحيويــة رغــم أن هــذه الممارســة غيــر موصــى بهــا.

نسبة األطفال المصابين باإلسهال
والذين تلقوا العاج

فــى األســبوعين الســابقين علــى المســح، كان 14% مــن األطفال 
دون الخامســة مــن العمــر مرضــى بالســعال وســرعة التنفــس 
وهــي أعــراض التهــاب الجهــاز التنفســي الحــاد. 68% مــن بيــن 
ــدم  ــة أو مق ــدة صحي ــى وح ــم عل ــم عرضه ــال ت ــؤالء األطف ه
خدمــة للحصــول علــى المشــورة أو العــاج، وتــم اعطــاء %63 
منهــم مضــادات حيويــة بينمــا 20% منهــم لــم يتلقــوا أي مشــورة 

أو عــاج.
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وفيات الرضعوفيات دون الخامسة من العمر

91% من األطفال فى الفئة العمرية 18-29 شهراً تم تطعيمهم 
بكافة التطعيمات األساسية – الدرن والحصبة والتطعيم الثاثي 

)الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس( والجرعات الثاثة 
لشلل األطفال.
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تم إعطاءه مضادات
حيوية

تم إعطاءه محلول
معالجة الجفاف

في المنزل

طلب النصيحة أو تلقي
العاج من منشأة

صحية أو مقدم الخدمة
الصحية

مصاب باإلسهال
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للحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن نتائــج المســح الســكاني الصحــي 
لمصــر )EDHS( عــن عــام 2014، نرجــو اإلتصــال:

فى جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان

شارع مجلس الشعب
القاهرة، مصر

الهاتف:20-2-27948555  
فاكس: 20-2-27924156

فى الواليات المتحدة األمريكية 
برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية

30 طريق غايثير، جناح 500 
روكفيل، ميرياند، الواليات المتحدة األمريكية

تليفون: 1-301-407-6500
فاكس: 1-301-407-6501

reports@dhsprogram.com :بريد اليكترونى
http://www.dhsprogram.com :موقع األنترنت

المســح الســكانى الصحــي - مصــر EDHS( 2014( قــد تــم تنفيــذه تحــت 
إشــراف وزارة الصحــة بواســطة شــركة الزناتــي ومشــاركوه. ويعتبــر 
المســح جــزء مــن برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة والــذي يتــم تمويلــه 

.)USAID( ــة ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي مــن الوكال
وقــد كانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة /القاهــرة هــي الممــول 
ــم الدعــم مــن منظمــة األمــم المتحــدة  الرئيســي لهــذا المســح، كمــا تــم تقدي

)UNFPA( وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNICEF( للطفولــة

التقطت صورة الغاف بواسطة يسرى عقل / اليونيسيف©2013

ختــان اإلنــاث لــه مخاطــر صحيــة قــد تــؤدى إلــى وفــاة الفتيــات 
الصغيــرات. وقــد ذكــرت األمهــات أن أكثــر مــن نصــف الفتيــات 
فــى الفئــة العمريــة 0-19 مــن المتوقــع أن يتــم ختانهــن عنــد ســن 
ــه  ــى الوج ــاث ف ــان اإلن ــة لخت ــع النســب المتوقع ــوغ. وترتف البل
القبلــي، كمــا تزيــد فــى المناطــق الريفيــة عــن مناطــق الحضــر.

ختان اإلناث حسب محل اإلقامة
نسبة الفتيات فى الفئة العمرية 0-19 المختنات والمتوقع ختانهن

في المستقبل

مصر
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ذكــرت أكثــر مــن ثلثــي الســيدات وجود مشــكات فــى الحصول 
ــإن الســيدات كان  ــب، ف ــى االغل ــة. وعل ــة الصحي ــى الرعاي عل
لديهــن تخــوف بــأن الوحــدات الصحيــة لــن يكــون بهــا األدويــة 

الازمــة أو مقــدم الخدمــة الصحيــة.

التخوف من عدم توافر األدوية

التخوف من عدم تواجد مقدم الخدمة الصحية

التخوف من عدم وجود سيدة كمقدم للخدمة الصحية

ال ترغبن في الذهاب بمفردهن

البعد عن المنشأة الصحية

اإلضطرار إلى استخدام وسائل المواصات

القدرة المادية على تحمل نفقات العاج

الحصول على إذن بالذهاب

على األقل مشكلة واحدة للحصول على الرعاية الصحية
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التأمين الصحي حسب محل اإلقامة
نسبة السيدات الاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية )49-15( 

ولديهن تأمين صحي

ــن  ــس لديه ــة لي ــي المناطــق الريفي ــة الســيدات وخاصــة ف غالبي
ــي. ــن صح أي تأمي

معظم الشباب يلتحقون بالتعليم الثانوي
نسبة السكان في الفئة العمرية )12-17( والملتحقين بالتعليم الثانوي

للعنــف  واحــدة مــن كل أربعــة ســيدات ذكــرن تعرضهــن 
الجســدي مــن قبــل أزواجهــن.

عنف األزواج
نسبة السيدات الاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 

)15-49( والاتي تعرضن ألحد أشكال العنف التالية
من قبل أزواجهن

 )EDHS( 2014 قــدم المســح الســكانى الصحــي - مصــر
أحــدث البيانــات لمتابعــة الوضــع الســكاني والصحــي فــي 
مصــر. وهــو المســح الســكاني الصحــي العاشــر الــذي يتــم 

تنفيــذه فــى مصــر منــذ 1988.

ــارة  ــية المخت ــر المعيش ــؤال كل األس ــم س ــح ت ــذا المس ــى ه وف
حــول التعليــم وكيفيــة الحصــول علــي الرعايــة الصحيــة. كمــا 
ــم ســؤال مــا يقــرب مــن 6,700 ســيدة حــول تجاربهــن مــع  ت
ــغ  ــي 22,000 شــخص بال ــم ســؤال حوال ــي. وت العنــف المنزل
ــلوك األطفــال فــى  ــط س ــرق المســتخدمه فــي ضب حــول الط

أســرهم.

الحصول علي الرعاية الصحية 
نسبة السيدات الاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية )49-15(

 وواجهن مشكات فى الحصول على الرعاية الصحية

يمثــل التدخيــن الســلبي خطــراً صحيــاً علــى كل أفــراد األســرة. 
الرضــع واألطفــال الذيــن يتعرضــوا للتدخيــن الســلبي يزيــد 
ــية  ــراض التنفس ــات األذن واألم ــة بإلتهاب ــر اإلصاب ــم خط لديه

ــن.  ــة نضــوج الرئتي وصعوب

فى 45% من المنازل في مصر هناك شخص يدخن بشكل يومي.

إجمالي مصر

المحافظات الحضارية

الوجه البحري
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الوجه القبلي
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محافظات الحدود *

8
12

8

4

14
7

7
12

14

*ال تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء
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العنف البدني
أو الجنسي
أو العاطفي

العنف البدنيالعنف الجنسيالعنف العاطفي

فتيان فتيات

78 73

إجماليحضرريف

81 8379 77
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المســح الســكانى الصحــي - مصــر EDHS( 2014( قــد تــم تنفيــذه تحــت 
إشــراف وزارة الصحــة بواســطة شــركة الزناتــي ومشــاركوه. ويعتبــر 
المســح جــزء مــن برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة والــذي يتــم تمويلــه 

.)USAID( ــة ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي مــن الوكال
وقــد كانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة /القاهــرة هــي الممــول 
ــم الدعــم مــن منظمــة األمــم المتحــدة  الرئيســي لهــذا المســح، كمــا تــم تقدي

)UNFPA( وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNICEF( للطفولــة

التقطت الصورة بواسطة عمر محسن، 2003، مسموح بتداولها

أكثر من ثلث السيدات تعتقدن أن ضرب الزوجة ُمبرر أحياناً.

ــلوك %93  ــط س ــم ضب ــح، ت ــى المس ــابق عل ــهر الس ــال الش خ
ــن  ــة م ــراوح الطــرق العنيف ــة. وتت ــة عنيف ــال بطريق ــن األطف م
ــذي  ــاب الجســدي الشــديد ال ــاح أو الصــراخ وصــوال للعق الصي
يتضمــن ضــرب الطفــل علــى الوجــه أو الــرأس أو األذن أو 

ــن. ــا يمك ــرر وبأقصــى م ــل بشــكل متك ضــرب الطف

اإلتجاهات نحو ضرب الزوجة
نسبة السيدات المتزوجات في الفئة العمرية 49-15

الاتي يوافقن على أن ضرب الزوج لزوجته مبرر لألسباب التالية: 

بسبب الجدال معه

إهمال األطفال

الخروج بدون إذن

رفض المعاشرة الزوجية

إحراق الطعام

سبب واحد محدد على األقل

13

24

36

26

7

20

طرق ضبط سلوك األطفال 
نسبة األطفال في الفئة العمرية 1-14 والذين تعرضوا ألحد طرق 

ضبط السلوك خال الشهر السابق على المسح

تأديب بدون استخدام العنف

أي وسيلة تأديب بدني

أي وسيلة تأديب بدني عنيفة

أي وسيلة تأديب بدني باستخدام العنف

4

78

43

93

El-Zanaty and Associates
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ــل  ــاء الحم ــة أثن ــى الرعاي ــراً عل ــر فق ــيدات األكث ــل الس تحص
ــى. ــيدات األغن ــن الس ــل م ــب أق بنس

اإلجمالياألدنىالثانيالثالثالرابعاألعلى

2014

والدات قيصرية

النسبة بين السيدات الاتي وضعن مواليد أحياء
خال الخمس سنوات الماضية

تناولن أقراص أو شراب حديد
النسبة بين السيدات الاتي حصلن على رعاية أثناء

الحمل في آخر حمل لهن

تعرفن على عامات مضاعفات الحمل

تم قياس وزنهن

تم قياس ضغط الدم

تم أخذ عينة من البول

تم أخذ عينة من الدم

9388847772
83

52
282010

92
7974

61

مكونات رعاية الحمل

تلقــت معظــم الســيدات الحوامــل طــرق الفحــص الروتينيــة 
أثنــاء رعايــة الحمــل، ولكــن أقــل مــن النصــف ذكــرن أنــه تــم 

ــل. ــات الحم ــات مضاعف ــن عام ــات ع ــن معلوم إعطائه

ــذ عــام  ــاء الــوالدة من ــة أثن إرتفعــت باضطــراد المســاعدة الطبي
2000. وزادت نســبة الــوالدات القيصريــة – التــي تمثــل خطراً 
علــى األمهــات واألطفــال - بشــكل ملحــوظ منــذ عــام 2008. 

مكان الوالدة
نسبة المواليد األحياء فى الـ 5 سنوات السابقة على المسح

تطور رعاية الوالدة
نسبة الوالدات في الـ 5 سنوات السابقة على المسح

واحدة لكل خمسة والدات بالوجه القبلي تمت في المنزل.

الوالدات فى المنزل حسب محل اإلقامة
نسبة الوالدات في المنزل خال الـ 5 سنوات السابقة على المسح

 )EDHS( 2014 قــدم المســح الســكانى الصحــي - مصــر
أحــدث البيانــات لمتابعــة الوضــع الســكاني والصحــي فــي 
مصــر. وهــو المســح الســكاني الصحــي العاشــر الــذي يتــم 

ــر. ــى مص ــذه ف تنفي

وقــد تــم جمــع بيانــات المســح عــن طريــق ســؤال 28,175 مــن 
األســر المعيشــية المختــارة و21,762 ســيدة ســبق لهــا الــزواج 
فــي الفئــة العمريــة مــن 15-49 حــول رعايــة الحمــل والرعايــة 

أثنــاء الــوالدة ورعايــة مــا بعــد الــوالدة والخصوبــة.

رعاية الحمل المنتظمة طبقاً لمؤشر الثروة
نســبة األمهــات الاتــي حصلــن علــى 4  زيــارات رعايــة الحمــل أو 
أكثــر خــال فتــرة الحمــل آلخــر مولــود خــال فتــرة الـــ 5 ســنوات 

الســابقة علــى المســح

13

61

26

81

78

93

88

46

66

والدات تحت إشراف طبي*

20082005
*أشرف عليها طبيب أو ممرضة/قابلة

*ال تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء

أغلب الوالدات تمت فى منشأه صحية خاصة.

المنزل

2000

5

9

4

10

20

10

24

16

المحافظات 
الحضارية

الوجه البحري

الحضر

الريف

الوجه القبلي

الحضر

الريف

منشأة صحية حكوميةمنشأة صحية خاصة



صحة األم

المسح السكاني 
الصحي - مصر 

2014

المباعدة بين الوالدات بالشهور
نسبة المباعدة بين الوالدات غير الوالدة األولى بالشهور خال الـ 5 

سنوات السابقة على المسح

ــل  ــل وتمث ــيدة 3.5 طف ــكل س ــد ل ــدد الموالي ــط ع ــل متوس يص
ــوالدات للســيدات األصغــر  ــل ال ــذ عــام 2008. وتمث ــادة من زي
مــن 20 ســنه واألكبــر مــن 35 ســنه خطــورة علــى صحــة األم 
والرضــع. وواحــد مــن كل 8 والدات حديثــة فــى مصــر تكــون 
ــى  ــات ف ــات المتزوج ــن الفتي ــر. و11% م ــيدات األكب ــن الس بي

ــن بالفعــل. ــة 15-19 إمــا حوامــل أو أنجب ــة العمري الفئ

ــن أن  ــهر يمك ــن 36 ش ــل م ــرة أق ــوالدات لفت ــن ال ــدة بي المباع
ــال. ــات واألطف ــة األمه ــر صح يض

تســتخدم أكثــر مــن نصــف الســيدات طــرق حديثــة لمنــع الحمــل 
وبالتالــي هــي تقريبــا نفــس النســبة لعــام 2008. وبالرغــم مــن 
ــاه  ــر ملب ــة غي ــا حاج ــيدات لديه ــن 8 س ــن بي ــدة م ــك، فواح ذل

ــم األســرة. لتنظي

32
19

29

17-7

118

23-18 35-23 47-36 +60-48

الحاجة غير الملباه لتنظيم األسرة
نسبة السيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية )49-15(

8
5

13

إجماليالمباعدة بين الوالداتتنظيم الحمل

للحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن نتائــج المســح الســكاني الصحــي 
لمصــر )EDHS( عــن عــام 2014، نرجــو اإلتصــال:

فى جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان

شارع مجلس الشعب
القاهرة، مصر

الهاتف:20-2-27948555  
فاكس: 20-2-27924156

فى الواليات المتحدة األمريكية 
برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية

30 طريق غايثير، جناح 500 
روكفيل، ميرياند، الواليات المتحدة األمريكية

تليفون: 1-301-407-6500
فاكس: 1-301-407-6501

reports@dhsprogram.com :بريد اليكترونى
http://www.dhsprogram.com :موقع األنترنت

المســح الســكانى الصحــي - مصــر EDHS( 2014( قــد تــم تنفيــذه تحــت 
إشــراف وزارة الصحــة بواســطة شــركة الزناتــي ومشــاركوه. ويعتبــر 
المســح جــزء مــن برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة والــذي يتــم تمويلــه 

.)USAID( ــة ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي مــن الوكال
وقــد كانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة /القاهــرة هــي الممــول 
ــم الدعــم مــن منظمــة األمــم المتحــدة  الرئيســي لهــذا المســح، كمــا تــم تقدي

)UNFPA( وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNICEF( للطفولــة

التقطت صورة الغاف بواسطة يسرى عقل / اليونيسيف©2013

El-Zanaty and Associates

وزارة الصحة والسكان
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الرضاعة الطبيعية المطلقة طبقا لعمر الطفل
نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة

ــى الشــهر األول  ــى ف ــي األعل ــة ه ــة المطلق الرضاعــة الطبيعي
ــن  ــط م ــي 13% فق ــهر، حوال ــى ســن 4-5 أش ــوالدة، ف ــد ال بع

ــة. ــة المطلق ــة الطبيعي ــى الرضاع ــتمرون عل الرضــع يس

40

من 6-5
العمر بالشهور

13

71

21

8

5

األغذية المكملة
يحصل 77% من األطفال في الفئة 
العمرية من 6-8 أشهر على أغذية 

مكملة كما هو موصى به.

يعانــي واحــد مــن كل خمســة أطفــال مــن التقــزم وهــذه عامــة 
مــن عامــات ســوء التغذيــة المزمنــة، ويعانــي أقــل مــن %10 
مــن األطفــال مــن النحافــة وهــو دليــل علــي ســوء التغذيــة 
ــن أو  ــة المزم ــوء التغذي ــى س ــوزن عل ــص ال ــدل نق ــاد، وي الح

ــا. ــاد أو كاهم الح

عامــي 2000  فــي  الــوزن  ونقــص  التقــزم  نســب  تتشــابه 
و2005. وهنــاك زيــادة بســيطة فــي نســبة حــاالت النحافــة 

بمــرور الوقــت.

التقزم حسب محل اإلقامة
نسبة األطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم

 بشكل متوسط أو شديد

الحالة التغذوية لألطفال
نسبة األطفال

ــي  ــاره ف ــل إنتش ــي ويق ــه القبل ــي الوج ــر ف ــزم أكث ــر التق ينتش
الحــدود. محافظــات 

تطور الحالة التغذوية لألطفال
نسبة األطفال دون الخامسة

 )EDHS( 2014 قــدم المســح الســكانى الصحــي - مصــر
أحــدث البيانــات لمتابعــة الوضــع الســكاني والصحــي فــي 
مصــر. وهــو المســح الســكاني الصحــي العاشــر الــذي يتــم 

ــر. ــى مص ــذه ف تنفي

وقــد تــم جمــع بيانــات المســح عــن طريــق ســؤال 28175 مــن 
األســر المعيشــية المختــارة و21762 ســيدة ســبق لهــا الــزواج 
ــن  ــة بي ــة التغذوي ــن 15-49 حــول الحال ــة م ــة العمري ــي الفئ ف

الســيدات واألطفــال.

الرضاعة الطبيعية في مصر
 96% من الرضع سبق لهم الرضاعة الطبيعية

ــة  ــة الطبيعي ــى الرضاع ــوا عل ــن الرضــع يحصل ــط 40% م فق
ــه. ــا هــو موصــى ب ــى ســن 6 أشــهر كم ــة حت المطلق

متوسط حاد

*ال تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء

من صفر-1من 2-3من 5-4

43

التقزم )قصر القامة مقارنة بالعمر(

النحافة )نقص الوزن مقارنة بالطول(

نقص الوزن )نقص الوزن مقارنة بالعمر(

1011

44
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66553

21
292323
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87

المحافظات 
الحضارية

الوجه البحري
الحضر
الريف

الوجه القبلي
الحضر
الريف

محافظات الحدود *

تقزمنحافةنقص الوزن

مسح 2008 مسح 2000مسح 2005مسح 2014



الحالة التغذوية

المسح السكاني 
الصحي - مصر 

2014

للحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن نتائــج المســح الســكاني الصحــي 
لمصــر )EDHS( عــن عــام 2014، نرجــو اإلتصــال:

فى جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان

شارع مجلس الشعب
القاهرة، مصر

الهاتف:20-2-27948555  
فاكس: 20-2-27924156

فى الواليات المتحدة األمريكية 
برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية

30 طريق غايثير، جناح 500 
روكفيل، ميرياند، الواليات المتحدة األمريكية

تليفون: 1-301-407-6500
فاكس: 1-301-407-6501

reports@dhsprogram.com :بريد اليكترونى
http://www.dhsprogram.com :موقع األنترنت

المســح الســكانى الصحــي - مصــر EDHS( 2014( قــد تــم تنفيــذه تحــت 
إشــراف وزارة الصحــة بواســطة شــركة الزناتــي ومشــاركوه. ويعتبــر 
المســح جــزء مــن برنامــج المســوح الســكانية الصحيــة والــذي يتــم تمويلــه 

.)USAID( ــة ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي مــن الوكال
وقــد كانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة /القاهــرة هــي الممــول 
ــم الدعــم مــن منظمــة األمــم المتحــدة  الرئيســي لهــذا المســح، كمــا تــم تقدي

)UNFPA( وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNICEF( للطفولــة

التقطت الصورة بواسطة ديبورا دويلي، 2003، مسموح بتداولها

85% من السيدات الالتي سبق لهن الزواج 
تعانين من الوزن الزائد أو السمنة

نسبة توزيع السيدات الاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 49-15 

يعانــي ثلــث عــدد صغــار الشــباب والشــابات اللذيــن لــم يســبق 
لهــم الــزواج مــن الــوزن الزائــد أو الســمنة.

واحد من بين كل أربعة سيدات وأطفال مصابون باألنيميا
األطفال في المرحلة العمرية من 6-59 شهراً

والسيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة والمصابون باألنيميا

التغذية بالنسبة لصغار الشباب
نسبة الذكور واإلناث في الفئة العمرية 19-5

السمنة 48 %

وزن طبيعي
% 15

زيادة الوزن
% 37

أنيميا بسيطةأي نوع من األنيميا

10
18

2

63

25
11

إناثذكور

2

62

27
10

2

23 25 27

زيادة في الوزن نحيف/شديد النحافةوزن طبيعيسمنة

أطفالسيدات

أنيميا متوسطة أو حادة
El-Zanaty and Associates

وزارة الصحة والسكان


