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امللخص 1

باســتخدام بيانــات 19 دولــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تــم دراســة وتحليــل واختبــار عــدد مــن العوامــل 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والعوامــل التــي تؤثـــر علــى الوضــع الصحــي مــع متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد، وذلــك 
بهــدف معرفــة ماهــي العوامــل التــي تؤثـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع وتســبب زيادتــه مــن العوامــل التــي تناولتهــا الدراســة. وقــد 
استخدمت الدراسة بـرنامج ewiews10 بطريقه املربعات الصغرى باستخدام البانل داتا بغرض تحديد العاقة بيـن العمر 
املتوقــع والعوامــل املؤثـــرة عليــه، حيــث كان نمــوذج األثـــر الثابــت هــو املســتخدم لتقديـــر املعامــات بنــاء علــى اختبــار هوســمان. 
وتقــوم الدراســة علــى اختبــار صحــة الفــرض أن املتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والصحيــة تؤثـــر تأثيـــرا معنويــا 

علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا خــال الفتـــرة )2000 – 2016(.

وقــد أظهــرت دراســة وتحليــل تلــك العوامــل أن املتغيـــرات املســتقلة التــي لهــا تأثيـــر معنــوي إيجابــي علــى متوســط العمــر 
املتوقــع عنــد امليــاد هــي: متوســط عــدد ســنوات الدراســة اإللزاميــة ونســبه الســكان الذيـــن يســتخدمون ميــاه شــرب صحيــة 
ونســبه الســكان في الحضر ومعدل التحصيـــن لألطفال من ســن 12شــهر حتى 23 شــهر ونســبه اإلنفاق الحكومي على الصحة 
كنســبه مــن أجمالــي اإلنفــاق الحكومــي. بينمــا املتغيـــرات التــي لهــا تأثيـــر معنــوي عك�ســي أو ســلبي علــى متوســط العمــر املتوقــع 
عنــد امليــاد هــي: معــدل اإلعالــة الكلــى ونســبه الســكان الذيـــن يســتخدمون خدمــات صــرف صحــي أساســيه مــن أجمالــي الســكان. 
أمــا املتغيـــرات املســتقلة التــي ليــس لهــا تأثيـــرا معنويــا علــى زيــادة متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد هــي: متوســط نصيــب الفــرد 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن املتـــري ومتوســط نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي مقــوم بمكافــئ القــوة الشــرائية 
ومعــدل الخصوبــة ومتوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي بمكافــئ القــوة الشــرائية وذلــك فــي دول منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا خــال الفتـــرة )2000 – 2016(.

الكلمات املفتاحية: متوسط العمر املتوقع عند املياد - منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

املقدمة
يعــرف متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد حســب تعريــف البنــك الدولــي بمتوســط عــدد الســنوات املتوقــع أن يعيشــها 
الطفــل حديــث الــوالدة عنــد ميــاده فــي حالــه اســتمرار نمــط الوفــاة الســائد عنــد والدتــه )Sufian, 2013(. ويعتبـــر العمــر املتوقــع 
عند املياد من أهم املؤشــرات التي تعبـــر عن الوضع الصحي في الدول املتقدم والنامية على حد ســواء. كما إنه أحد املؤشــرات 
التــي تعبـــر عــن الوضــع الديموغرافــي أو املرحلــة الديموغرافيــة التــي تمــر بهــا الدولــة)Delavari, Zandian et al., 2016(.   كذلــك 
يـــرتبط العمــر املتوقــع بدرجــه التنميــة البشــرية فــي الــدول، حيــث إنــه أحــد املكونــات الثاثــة ملؤشــر التنميــة البشــرية، فهــو يعبـــر 

)Jahan, 2017( عــن الوضــع الصحــي للدولــة فــي املؤشــر

ويؤثـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع عــده عوامــل منهــا العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وتضــم متوســط دخــل 
الفــرد ومســتوى التعلــم ومســتوى الفقــر ودرجــه التحضــر ودرجــه تلــوث الهــواء وغيـــرها. ومنهــا العوامــل املتعلقــة بنظــم الرعايــة 

 *  تم استام البحث في يوليو 2019، وقبل للنشر في فبراير2020، وتم النشر في سبتمبـر 2021.
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العوامــل  مــن  عــدد  واختبــار  وتحليــل  دراســة  تــم  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  دولــه   19 بيانــات  باســتخدام 
ــر علــى الوضــع الصحــي مــع متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد، وذلــك بهــدف  االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والعوامــل التــي تؤثـ
أظهــرت  وقــد  الدراســة.  تناولتهــا  التــي  العوامــل  مــن  زيادتــه  املتوقــع وتســبب  العمــر  تؤثـــر علــى متوســط  التــي  العوامــل  ماهــي  معرفــة 
دراســة وتحليــل تلــك العوامــل أن املتغيـــرات املســتقلة التــي لهــا تأثيـــر معنــوي إيجابــي علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد هــي: 
متوســط عدد ســنوات الدراســة اإللزامية ونســبه الســكان الذيـــن يســتخدمون مياه شــرب صحية ونســبه الســكان في الحضر ومعدل 
التحصيـــن لألطفــال مــن ســن 12شــهر حتــى 23 شــهر ونســبه اإلنفــاق الحكومــي علــى الصحــة كنســبه مــن أجمالــي اإلنفــاق الحكومــي. 
بينمــا املتغيـــرات التــي لهــا تأثيـــر معنــوي عك�ســي أو ســلبي علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد هــي: معــدل اإلعالــة الكلــى ونســبه 
الســكان الذيـــن يســتخدمون خدمــات صــرف صحــي أساســيه مــن أجمالــي الســكان. أمــا املتغيـــرات املســتقلة التــي ليــس لهــا تأثيـــرا معنويــا 
علــى زيــادة متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد هــي: متوســط نصيــب الفــرد انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن املتـــري ومتوســط 
نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي مقــوم بمكافــئ القــوة الشــرائية ومعــدل الخصوبــة ومتوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي 

بمكافــئ القــوة الشــرائية وذلــك فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا خــال الفتـــرة )2000 – 2016(.
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والخدمــات الصحيــة ومــوارد ونفقــات الرعايــة الصحيــة )الخاصــة والعامــة( والــدواء مثــل: اإلنفــاق علــى الصحــة كنســبه مــن 
الدخــل القومــي، متوســط نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي، وهنــاك العوامــل املتعلقــة بأســلوب الحيــاة وتشيـــر إلــى ســلوك 

.)Keita, 2013( األفــراد الــذي يؤثـــر علــى صحتهــم مثــل اســتهاك الكحــول والتدخيـــن وعــادات الطعــام مثــل األكل الصحــي

اإلطار النظري للدراسة:
: تطور متوسط العمر املتوقع عند امليالد في دول املنطقة

ً
أول

يعرف متوســط العمر املتوقع بمتوســط عدد الســنوات املتوقع أن يعيشــها الطفل حديث الوالدة عند مياده في حالة 
اســتمرار نمــط الوفــاة الســائد عنــد والدتــه حســب تعريــف البنــك الدولــي. وهــو أحــد أهــداف الــدول الرئيســة أن يتمتــع ســكانها 

.)Sufian, 2013( بمتوســط عمــر متوقــع طويــل وأن تنخفــض معــدالت الوفــاة إلــى أقــل حــد ممكــن

ويعتبـــر متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد مقيــاس متعــدد األبعــاد حيــث إنــه مــن أهــم املؤشــرات التــي تعبـــر عــن الوضــع 
الصحــي وطــول عمــر اإلنســان فــي الــدول املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. فقــد أرتبــط بمعــدالت الوفــاة عموًمــا واألطفــال 
والرضــع خاصــة، فانخفــاض معــدالت الوفــاة يعنــي ارتفــاع متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد. كمــا يعتبـــر أكثـــر املؤشــرات 
الديموغرافيــة التــي تعبـــر عــن مرحلــة التحــول الديموغرافــي للــدول، حيــث يســتخدم ملعرفــة مــا إذا كانــت الدولــة قــد دخلــت 
التاليــة )Delavari, Zandian et al., 2016(. كمــا  للمرحلــة  أم تعدتهــا  لــم تدخلهــا  أم مازالــت  الديموغرافيــة  الهبــة  مرحلــة 
أنــه يوثـــر علــى درجــة التنميــة  HDI حيــث يمثــل أحــد املكونــات الثاثــة للمؤشــر، أي  فــي مؤشــر التنميــة البشــرية  يســتخدم 
البشــرية فــي الــدول باعتبــاره املكــون املعبـــر عــن الحالــة أو الوضــع الصحــي للدولــة، وبالتالــي تتنبــأ بــه تقاريـــر التنميــة البشــرية 

.)Jahan, 2017( وتهتــم بــه

وقــد ارتفــع متوســط العمــر املتوقــع خــال العقــود األخيـــرة فــي معظــم دول العالــم، ولكــن ليــس بنفــس النســبة حيــث 
تختلــف نســبه ارتفاعــه علــى حســب ظــروف الدولــة ودرجــه التقــدم االقتصــادي بهــا. وقــد ارتبــط ارتفــاع متوســط العمــر املتوقــع 
بانخفاض معدل الوفيات عموًما. وفي منطقة الشــرق األوســط وشــرق إفريقيا انخفض معدل الوفيات في املنطقة من 7.13 
عام 1990 إلى 5.60 عام 2000 و4.9 عام 2016 لكل 1000 نسمه في حيـــن أن املعدل العالمي 7.65، أي أنه أقل من املعدل 
العالمي. كما انخفض معدل وفيات األطفال تحت ســن خمس ســنوات لكل 1000 مولود من 65.4 إلى 42.6 ثم 23.6 لنفس 
األعــوام علــى التوالــي. وتعتبـــر قطــر أقــل دولــه فــي معــدل الوفيــات وبلــغ 1.53، وجيبوتــي أعلــى معــدل وفيــات 8.35 عــام 2016 

.)Database, 2019( بالنســبة لــدول املنطقــة

وقــد زاد متوســط العمــر املتوقــع فــي العقــود األخيـــرة مــن القــرن العشريـــن وبدايــة القــرن الحالــي علــى مســتوى العالــم 
الــدول الناميــة واملتقدمــة  بيـــن  فــي الســنوات القادمــة، وإن كان مــازال هنــاك فــارق  ككل ومــن املتوقــع اســتمرار ارتفاعــه 
)Delavari, Zandian et al., 2016(، فحســب بيانات األمم املتحدة لعام 2016 فإن أعلى متوســط عمر متوقع في اليابان 
وبلــغ 83,7 عــام وأقــل عمــر متوقــع فــي سيـــراليون 50,1 عــام )Jahan, 2017(. ويعتبـــر املجتمــع املســن مــن أكبـــر التحديــات 
لــه العديــد مــن التبعــات  فــي القــرن الواحــد والعشريـــن حيــث إن  االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجــه الــدول املتقدمــة 
التــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات وسياســات ملواجهتهــا )Novak, Čepar et al., 2015( وقــد تغيـــر التـــركيب العمــري للســكان فــي 
العالم، فبحلول عام 2050 سيتضاعف عدد الذيـــن يبلغون 60 عاما فأكثـــر في العالم ليصل إلى 19% من حجم السكان 

.)De la Fuente Hernández, García et al., 2015(

إن زيــادة عــدد كبــار الســن وارتفــاع متوســط العمــر املتوقــع للســكان، هــو دليــل علــى تحســن الصحــة واألوضــاع 
يـــزيد مــن فرصــة أن يكــون كبــار الســن بصحــه جيــده.  فــي التكنولوجيــا الصحيــة وعــاج األمــراض  اإلنســانية، فالتقــدم 
ولذلــك فــإن الــدول التــي تمــر بمرحلــة املجتمــع املســن تعــي أهميــة تقديــم الخدمــة الصحيــة لكبــار الســن وتحسيـــن نظــم 
التقاعــد )De la Fuente Hernández, García et al., 2015(.   حيــث إن االهتمــام بالصحــة مــن أســس تنميــه اإلنســان، 

.)Jahan, 2017( فصحــه اإلنســان تؤثـــر علــى إنتاجيتــه وقدراتــه العقليــة والجســدية بشــكل مباشــر

وإذا نظرنــا إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا MENA نجــد أنــه مــن حيــث مســتوى الدخــل فــإن جميــع الــدول 
مرتفعــة الدخــل هــي الــدول الخليجيــة باإلضافــة إلــى إســرائيل، أمــا بقيــة دول املنطقــة فهــي متوســطة الدخــل منهــا فــي الشــريحة 
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األعلــى مــن الدخــل املتوســط ليبيــا والجزائــر ولبنــان والعــراق وإيـــران، ومنهــا فــي الشــريحة األدنــى مــن الدخــل املتوســط ســوريا 
واألردن واليمــن واملغــرب وتونــس ومصــر وجيبوتــي.

وهنــاك فــروق ديموغرافيــة بيـــن الــدول فهنــاك دول فــي بدايــة مرحلــة الهبــه الديموغرافيــة مثــل مصــر وإيـــران وإســرائيل 
واألردن وليبيــا والســعودية وســوريا واليمــن والبحريـــن وجيبوتــي والجزائــر، ودول بــدأت هــذه املرحلــة مــن قبــل مثــل اإلمــارات 

والكويــت ولبنــان واملغــرب وعمــان وقطــر وتونــس

وقــد بلــغ متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا MENA عــام 1990 حوالــي 
65.76 عــام، ارتفــع إلــى 69.80 عــام فــي 2000 ثــم إلــى 73.32 عــام فــي 2015. حيــث اقتـــرب مــن متوســط العمــر املتوقــع فــي العالــم 

.)Mondiale, 2017( لنفــس األعــوام علــى التوالــي والــذي بلــغ 65.43, 67.68, 71.89 عامــا

متوســط   )1( رقــم  الشــكل  ويوضــح 
العمــر املتوقــع عنــد امليــاد عــام 2016 فــي 
االتحــاد  فــكان  املختلفــة،  العالــم  مناطــق 
متوســط  وبلــغ  منطقــة  أعلــى  األوروبــي 
وأقــل  عامــا،   80,6 فيــه  املتوقــع  العمــر 
منطقــة الصحــراء فــي إفريقيــا وبلغــت 60,4 
األوســط  الشــرق  منطقــة  اقتـــربت  بينمــا 
العمــر  متوســط  مــن  إفريقيــا  وشــمال 
عامــا   72 بلــغ  والــذي  العالــم  فــي  املتوقــع 

العــام. نفــس  فــي   73,4 فســجلت 

ارتفــاع   )2( رقــم  الشــكل  ويوضــح 
منطقــة  فــي  املتوقــع  العمــر  متوســط 
 MENA   الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
بالنســبة للذكــور واإلنــاث منــذ عــام 1960 
ثــم   1960 عــام   46,7 فــكان   2015 وحتــى 
65,8 عــام 1990 و73,3 عــام 2015. كمــا 
ارتفــع متوســط العمــر املتوقــع لإلنــاث عــن 
الذكــور وبلــغ متوســط عمــر اإلنــاث 47,3 
 1990 عــام   67,8 إلــى  وارتفــع   1960 عــام 
و75,1 عــام 2015, فــي حيـــن بلــغ متوســط 
عمــر الذكــور لنفــس الســنوات علــى التوالــي 

عامــا. و71,6  و63,8   46

ويمكــن تصنيــف الــدول فــي املنطقــة 
مــن حيــث متوســط العمــر املتوقــع بهــا عــام 
2016 إلــى ثــاث فئــات هــي: دول منخفضــه 
عــام(   65 مــن  )أقــل  املتوقــع  العمــر 

عــام(.   73 مــن  )أكبـــر  املتوقــع  العمــر  ومرتفعــة  عــام(   73  –  66 )مــن  املتوقــع  العمــر  ومتوســط 

ويوضــح الشــكل )3( أن معظــم دول املنطقــة تقــع فــي فئــة الــدول مرتفعــة العمــر املتوقــع )أكبـــر مــن 73 عــام(، وهــي أيًضــا 
أعلــى مــن متوســط العمــر املتوقــع فــي العالــم 72 عامــا. وأربعــة دول متوســطة العمــر املتوقــع )مــن 66 – 73 عــام( هــم مصــر 
والعــراق وليبيــا وســوريا ودولتيـــن فقــط منخفضــه العمــر املتوقــع )أقــل مــن 65 عــام( همــا اليمــن وجيبوتــي وذلــك حســب بيانــات 
عــام 2016. وأعلــى متوســط عمــر متوقــع كان فــي دولــه إســرائيل 82,4 عــام والتــي تحتــل املرتبــة الثامنــة علــى العالــم مــن حيــث 

 

الشكل رقم )1(  

 

الشكل رقم )2(   
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متوســط العمــر املتوقــع، تليهــا لبنــان 79,6 
فــي دولــه جيبوتــي  عــام وأقــل عمــر متوقــع 

62,5 عــام.

ثانًيــا - األثـــر القتصــادي ملتوســط العمر 
املتوقع عند امليالد

إن تحسيـــن العمــر املتوقــع باعتبــاره 
أهــم  مــن  الصحيــة  الحالــة  عــن   

ً
معبـــرا

الصحيــة  بالرعايــة  االهتمــام  أســباب 
الــدول،  فــي  الصحــي  الوضــع  وتحسيـــن 
دراســة  بمــكان  األهميــة  مــن  فإنــه  ولذلــك 
الســكان  صحــة  فــي  تؤثـــر  التــي  العوامــل 
علــى  للعمــل  املتوقــع  عمرهــم  وبالتالــي 
للســكان  الصحيــة  الحالــة  ورفــع  تحســينها 

   .)Monsef and Mehrjardi, 2015(

العمــر املتوقــع  إن دراســة متوســط 
تعطــى داللــه لدرجــه التقــدم االقتصــادي للدولــة، كمــا إن دراســة محدداتــه أو العوامــل املؤثـــرة عليــه تفيــد متخــذي القــرار 
فدرجــه  املتوقــع.  العمــر  متوســط  مــن  تـــزيد  التــي  العوامــل  لألهميــة  معبـــره  االقتصاديــة  السياســة  لرســم  الــدول  تلــك  فــي 
التنميــة االقتصاديــة تختلــف بشــكل كبيـــر بيـــن دول املنطقــة. فارتفــاع مســتوى معيشــة دولــه مــا يعنــى حيــاه أطــول وأفضــل 
فــي  لســكانها )Balan and Jaba, 2011(. كمــا إن تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن متوســط العمــر املتوقــع تحفــز االســتثمار 
التعلــم واكتســاب املهــارات والقــدرات لألفــراد والتــي تــؤدى إلــى أداء أفضــل لقــوه العمــل وزيــادة فــي اإلنتاجيــة وتأقلــم أفضــل مــع 

.)Mahyar, 2016( التكنولوجيــا 

ا - العوامل املؤثـرة على متوسط العمر املتوقع عند امليالد
ً
ثالث

تم تقسيم العوامل التي تؤثـر على متوسط العمر املتوقع حسب األدبيات التي تناولتها إلى ثاث مجموعات رئيسة:

العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة: وتضــم متوســط دخــل الفــرد ومســتوى التعلــم ومســتوى الفقــر ودرجــه أ- 
التحضــر ودرجــه تلــوث الهــواء وغيـــرها

العوامــل املتعلقــة بنظــم الرعايــة والخدمــات الصحيــة ومــوارد ونفقــات الرعايــة الصحيــة )الخاصــة والعامــة( والــدواء ب- 
مثــل: اإلنفــاق علــى الصحــة كنســبه مــن الدخــل القومــي، متوســط نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي.

الكحــول ج-  اســتهاك  مثــل  يؤثـــر علــى صحتهــم  الــذي  األفــراد  إلــى ســلوك  الحيــاة وتشيـــر  بأســلوب  املتعلقــة  العوامــل 
.)Balan and Jaba, 2011( الصحــي  األكل  مثــل  الطعــام  وعــادات  والتدخيـــن 

وستتناول الدراسة من تلك العوامل ما يلي:

العوامل القتصادية والجتماعية والبيئيةأ- 

متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي بمكافــئ القــوه الشــرائية باألســعار الثابتــة لعــام 2011: توضــح األدبيــات 1- 
والدراســات الســابقة وجــود عاقــه إيجابيــه بينــه وبيـــن متوســط العمــر املتوقــع، فارتفــاع متوســط نصيــب الفــرد مــن 
 Novak,( الدخــل القومــي يســمح بالحصــول علــى مســتوى معيشــه ورعايــة صحيــه أفضــل، وبالتالــي عمــر متوقــع أطــول
Čepar et al., 2015( ويقــل متوســط دخــل الفــرد فــي املنطقــة وهــو 12232 دوالر عــن متوســط العالــم وهــو 15080 

دوالر، وهــو مــن أقــل مناطــق العالــم فمتوســط دخــل الفــرد فــي أمريــكا الشــمالية يبلــغ 52375 دوالر.

 

الشكل )3(  
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متوســط عدد ســنوات الدراســة اإللزامية: وهي تعبـــر عن املســتوى التعليمي لألفراد بالدولة، فاألفراد في مســتوى 2- 
تعليمــي أعلــى يحققــون دخــول ووظائــف ومســتوى معيشــه أفضــل, كمــا يكــون لديهــم وعــي صحــى أفضــل ومعلومــات 
عــن التغذيــة والتعقيــم أكثـــر. )Novak, Čepar et al., 2015( وفــي املنطقــة فــإن متوســط عــدد ســنوات الدراســة 
اإللزاميــة هــي نفســها متوســط العالــم والــذي يبلــغ 9 ســنوات وهــي مثــل شــرق وجنــوب أســيا والباســفيك. وعمومــا 
هنــاك عــدد مــن املقاييــس لقيــاس متغيـــرات التعليــم بخــاف متوســط عــدد ســنوات الدراســة مثــل معــدل األميــة 

)Agheli and Emamgholipour, 2015(

معدل الخصوبة: هو متوسط عدد األطفال الذيـــن تنجبهم املرأة بحياتها كلها. ويـــرتفع معدل الخصوبة في منطقة 3- 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا عــن املتوســط العالمــي الــذي يبلــغ 2,4 طفــل لتحقــق 2,77 طفــل وهــو ثانــي أعلــى 

.)Database, 2019( 2016 معــدل بالعالــم بعــد الصحــراء الكبـــرى اإلفريقيــة عــام

نســبه تحســن الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب النظيفــة: وتــدل نســبه الســكان اللذيـــن يســتخدمون ميــاه شــرب 4- 
أمنــه وخدمــات صــرف صحــي كنســبه مــن الســكان علــى مــدى توافــر الخدمــات األساســية وارتفــاع مســتوى املعيشــة 
فــي املنطقــة. وبلغــت نســبه الســكان اللذيـــن يســتخدمون ميــاه شــرب أمنــه 64.57% عــام 2000 و76.5% عــام 2015 
مــن أجمالــي الســكان فــي املنطقــة. ونســبه الســكان اللذيـــن يســتخدمون خدمــات صــرف صحــي 84.43% و%89.32 

مــن أجمالــي الســكان فــي املنطقــة لنفــس العاميـــن علــى التوالــي.

معدل اإلعالة الكلى: وهو نسبه السكان املعالة )األطفال وكبار السن( إلى حجم قوه العمل الكلى.5- 

درجــه التحضــر: وهــي نســبه الســكان الذيـــن يعيشــون فــي مناطــق حضريــه بالنســبة ألجمالــي الســكان تبعــا لتقســيم 6- 
الدولــة. ويـــرتبط ذلــك بمعــدل نمــو الســكان والهجــرة الداخليــة إلــى الحضــر، فالســكان فــي تلــك املناطــق يحصلــون على 
مســتوى معيشــة أفضــل حيــث يتمتعــون بميــاه نظيفــة وخدمــات صحيــة وتعليميــه واجتماعيــه أفضــل ممــا يدفــع 
الســكان إلــى الهجــرة الداخليــة للحصــول علــى تلــك امليـــزات )Novak, Čepar et al., 2015(. وتبلــغ نســبه التحضــر فــي 
املنطقــة 60,64% وهــو أعلــى مــن املتوســط للعالــم 54,29% وإن كانــت النســبة تـــرتفع فــي مناطــق أخــرى مثــل شــمال 

أمريــكا وأمريــكا الاتينيــة.

نســبه ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد: أزداد متوســط نصيــب الفــرد مــن نســبه انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 7- 
بالطــن املتـــري مــن3.57 طــن عــام 1990 إلــى 4.64 طــن عــام 2000 نتيجــة زيــادة األنشــطة امللوثــة للبيئــة فــي املنطقــة.

العوامل املتعلقة بنظم الرعاية والخدمات الصحيةب- 

نســبه األطفــال فــي ســن 12حتــى 23 شــهر الذيـــن يحصلــون علــى تطعيــم ضــد الدفتـــريا والتيتانــوس والســعال الديكــي 1- 
مــن أجمالــي األطفــال فــي هــذا العمــر.

نسبه اإلنفاق الحكومي على الصحة من أجمالي اإلنفاق الحكومي.2- 

متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي مقدرا بمكافئ القوة الشرائية.3- 

الدراسات السابقة

تناولــت دراســات عديــدة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشريـــن أســباب ارتفــاع العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي الــدول 
املختلفــة والعوامــل املؤثـــرة عليــه، وقــد أعطــت الدراســات إجابــات مختلفــة )حســب املتغيـــرات التــي تــم تناولهــا فــي كل دراســة 
والجانــب مــن العوامــل الــذي اهتمــت بــه( لســؤال مــا هــي أهــم العوامــل املؤثـــرة علــى العمــر املتوقــع عنــد امليــاد مثــل التقــدم 
فــي مجــال الصحــة وتحســن الحالــة الصحيــة وزيــادة الخدمــات الصحيــة ومنهــا تحســن الوضــع االقتصــادي وزيــادة  العلمــي 

متوســط دخــل الفــرد املقتـــرن مــع إنفــاق صحــي أفضــل )Keita, 2013( وغيـــرها.

دراســة )Delavari, Zandian et al., 2016( اختبـــرت عــده عوامــل ملعرفــة تأثيـــرها علــى العمــر املتوقــع فــي أيـــران فــي 1- 
الفتـــرة 1985 حتــى 2013 ووجــدت أن متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج اإلجمالــي وعــدد األطبــاء لــكل 1000 نســمة 
وأتاحة الطعام ومعدل اإلملام بمهارات القراءة والكتابة لهم أثـــر إيجابي ومعدل الخصوبة له أثـــر ســلبى، أما درجة 
التحضــر ونســبه ثانــي أكســيد الكربــون فــي الجــو ومعــدل التضخــم، فليــس لهــم أي تأثيـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع.
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دراسة )Monsef and Mehrjardi, 2015( اهتمت بالعوامل املؤثـرة على العمر املتوقع في 136 دوله في الفتـرة 2002- 2- 
 علــى العمــر املتوقــع, بينمــا 

ً
 ســلبيا

ً
2010 وتوصلــت إلــى أن البطالــة والتضخــم مــن أكثـــر العوامــل االقتصاديــة تأثيـــرا

معــدل تكويـــن رأس املــال ونســبه التحضــر لهمــا أثـــر إيجابــي، وقــد قســمت الدراســة الــدول حســب متوســط الدخــل.

دراســة )Keita, 2013( ملجموعــة مــن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة التــي تؤثـــر علــى متوســط العمــر 3- 
املتوقــع لــــ 45 دولــه فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبـــرى اإلفريقيــة فــي الفتـــرة 1960- 2011 مــن خــال بيانــات البنــك 
الدولــي فوجــد أن متوســط دخــل الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي لــه أكبـــر أثـــر إيجابــي قــوى علــى العمــر املتوقــع 
ومتغيـــرات مثــل أميــه الكبــار ومعــدل تحســن امليــاه والصــرف الصحــي لهــم أيًضــا أثـــر إيجابــي بينمــا درجــه العدالــة فــي 

توزيــع الدخــل لــم تؤثـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع.

دراســة )Anantharaman, 2017( ملحــددات العمــر املتوقــع فــي الهنــد وجــد أن معــدل األميــة ووجــود أطبــاء فــي الريــف 4- 
ومعامــل  الســكانية  الكثافــة  بينمــا  املتوقــع،  العمــر  لتحسيـــن  األساســية  املحــددات  هــي  للفــرد  الدخــل  ومتوســط 

التمييـــز حســب الجنــس ليــس لهــم أثـــر معنــوي.

دراســة )Mahyar, 2016( تناولــت العاقــة بيـــن معــدل النمــو االقتصــادي الســنوي ومتوســط العمــر املتوقــع بإيـــران 5- 
فــي الفتـــرة 1966- 2013 ووجــد أن لــه عاقــة معنويــه إيجابيــه مــع العمــر املتوقــع.

وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة حيــث تتنــاول الدراســة الحاليــة مجموعــه أكبـــر مــن العوامــل 
تلــك  دراســة  ســيتم  كمــا  معــا،  الصحيــة  والخدمــات  الرعايــة  بنظــم  املتعلقــة  والعوامــل  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لــم تتناولــه الدراســات الســابقة خــال الفتـــرة الزمنيــة التــي  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وهــو مــا  العوامــل 
تناولتهــا الدراســة مــن عــام 2000 إلــى عــام 2016 ملعرفــة أثـــر العوامــل علــى متوســط العمــر املتوقــع فــي املنطقــة، كمــا لــن تتنــاول 

الدراســة العوامــل املتعلقــة بأســلوب الحيــاة.

مشكلة الدراسة

يحظــى مؤشــر متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد بأهميــة خاصــه حيــث يمثــل أحــد املكونــات الثاثــة ملؤشــر التنميــة 
البشــرية أي أنــه يوثـــر علــى درجــه التنميــة البشــرية فــي الــدول باعتبــاره املكــون املعبـــر عــن الحالــة أو الوضــع الصحــي للدولــة. كمــا 

إنــه أحــد املؤشــرات التــي تعبـــر عــن الوضــع الديموغرافــي أو املرحلــة الديموغرافيــة التــي تمــر بهــا الدولــة.

ويؤثـــر علــى العمــر املتوقــع عــده متغيـــرات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، ومتغيـــرات متعلقــة بالوضــع الصحــي، وأخــرى 
متعلقــة بأســلوب الحيــاة، وتتمثــل أشــكال الدراســة فــي معرفــة أهــم العوامــل التــي تؤثـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد 
فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا خــال فتـــره الدراســة، وذلــك لتحديــد آليــات رفــع معــدل العمــر املتوقــع عنــد 

امليــاد وتحسيـــن الحالــة الصحيــة لــدول املنطقــة.

هدف الدراسة

تســتهدف الدراســة معرفــة أهــم العوامــل التــي تؤثـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي دول منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا والتــي يمكــن أن ينســب إليهــا التغيـــرات التــي تحــدث فيــه. كذلــك وضــع نمــوذج لتقديـــر متوســط العمــر 

املتوقــع بنــاء علــى تلــك العوامــل.

فرضيه الدراسة

تقوم الدراسة على اختبار صحة الفرض التالي: 

تؤثـــر املتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والصحيــة تأثيـــًرا معنوًيــا علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي 
دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا خــال الفتـــرة )2000 – 2016(.
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منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة:

املنهــج الوصفــي لدراســة متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــرق إفريقيــا والعوامــل - 
املؤثـــرة عليــه.

املنهــج اإلحصائــي لدراســة أثـــر العوامــل املختلفــة علــى العمــر املتوقــع عنــد امليــاد وتقديـــر دالــه العمــر املتوقــع عنــد - 
امليــاد فــي دول املنطقــة خــال الفتـــرة )2000 – 2016( باســتخدام طريقــه املربعــات الصغــرى بأســلوب البانــل داتــا

.eviews10 مــن خــال بـــرنامج Panel Least Squares

الدراسة التطبيقية

يتناول هذا الجزء تقديـر دالة العمر املتوقع عند املياد في دول الدراسة وذلك باستخدام املتغيـرات التالية:

املتغيـر التابع هو متوسط العمر املتوقع عند املياد.- 

عــده متغيـــرات مســتقلة هــي املتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وكذلــك املتغيـــرات املرتبطــة بالوضــع - 
الصحــي والرعايــة الصحيــة، وكمــا ذكرنــا ســابقا أن الدراســة لــم تتنــاول املتغيـــرات املتعلقــة بنوعيــه الحيــاة والتــي تؤثـــر 

أيًضــا علــى متوســط العمــر املتوقــع فــي دول املنطقــة.

النموذج اإلحصائي

يتنــاول النمــوذج التالــي املتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة واملتغيـــرات املتعلقــة بالوضــع الصحــي التــي تؤثـــر 
علــى متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد كمــا يلــي:

L = F )E, S(

حيــث إن )L( متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد هــو دالــه لــــ )E(، وهــي املتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
و)S(، وهــي املتغيـــرات املتعلقــة بالوضــع الصحــي.

L = α0 + α1 CO2 + α2 EDU + α3 F + α4 GDP + α5 DRINK + α6 SAN + α7 URBAN + α8 C HEALTH 
+ α9 D HEALTH + α10 DPT 11α + DEP + ϵ I

ووفقا للمعادلة السابقة، فإن الرموز واملتغيـرات التي تعبـر عنها كانت على النحو اآلتي:
وحده القياساملتغــــــــــــــــــــــيـر ونوعه ورمزه

سنوات L متوسط العمر املتوقع عند املياد )متغيـر تابع(
بالطن املتـريCO2 متوسط نصيب الفرد من نسبه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون )متغيـر مستقل(

نسبهF معدل الخصوبة )متغيـر مستقل(
الدوالر GDP متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بمكافئ القوه الشرائية باألسعار الثابتة لعام 2011 )متغيـر مستقل(

السنواتEDU متوسط عدد سنوات الدراسة اإللزامية )متغيـر مستقل(
نسبهDRINK نسبه السكان الذيـن يحصلون على مياه شرب نظيفة من أجمالي السكان )متغيـر مستقل(
نسبهSAN نسبه السكان الذيـن يحصلون على خدمات صرف صحى من أجمالي السكان )متغيـر مستقل(

نسبهDEP معدل اإلعالة الكلى )متغيـر مستقل(
DPT نســبه األطفــال الذيـــن يحصلــون علــى تطعيــم ضــد الدفتـــريا والتيتانــوس والســعال الديكــي مــن أجمالــي األطفــال فــي ســن 

نسبه12حتــى 23 شــهر )متغيـــر مســتقل(

نسبهURBAN نسبه سكان الحضر بالنسبة ألجمالي السكان )متغيـر مستقل(
نسبهD HEALTH نسبه اإلنفاق الحكومي على الصحة من أجمالي اإلنفاق الحكومي )متغيـر مستقل(

بالدوالر  C HEALTH متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي مقدرا بمكافئ القوه الشرائية )متغيـر مستقل(

 ϵ I الخطأ العشوائي للمعادلة والذي يفتـرض أن قيمته موزعه توزيع طبيعي بوسط معلوم وتبايـن ثابت ومنتهى  

وتفتـرض الدراسة أن α   تأخذ إشارة موجبه.
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فروض النموذج اإلحصائي
فرض العدم H0: عدم وجود عاقة معنويه بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـر التابع.- 

الفرض البديل H1: توجد عاقة معنويه بيـن املتغيـرات املستقلة مع املتغيـر التابع.- 

طريقه التقديـر املستخدمة

قامــت الدراســة لتعــدد املتغيـــرات املســتقلة ولتعــدد الــدول التــي تشــملها باســتخدام طريقــه املربعــات الصغــرى بأســلوب 
البانل داتا Panel Least Squares   من خال بـرنامج eviews10، حيث إنه األسلوب املناسب في حاله وجود متغيـر تابع مع 

عــدة متغيـــرات مســتقله كميــه فــي عــده دول واســتخدام بيانــات لفتـــره زمنيــه معينــه )ساســل زمنيــه(.

الحــدود املكانيــة: تــم تطبيــق النمــوذج علــى بيانــات 19 دولــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا هــي: ســوريا، - 
لبنــان، العــراق، األردن، الكويــت، البحريـــن، اإلمــارات، عمــان، قطــر، الســعودية، إيـــران، اليمــن، إســرائيل وهــي دول 
مــن أســيا باإلضافــة إلــى الجزائــر، تونــس، املغــرب، ليبيــا، مصــر، جيبوتــي مــن قــاره إفريقيــا، مــع اســتبعاد قطــاع غــزه 
والضفــة لعــدم توافــر بيانــات كاملــه عنهــا خــال فتـــره الدراســة، وقــد تــم اختيــار هــذه املنطقــة لوجــود مصــر بهــا 

وتماثــل ظروفهــا مــع بعــض دول املنطقــة وبالتالــي يمكــن االســتفادة مــن النتائــج التــي تتوصــل إليهــا الدراســة.

الحدود الزمانية: وتمتد فتـره الدراسة من عام 2000 وحتى عام 2016 حيث تتوافر البيانات املطلوبة للمتغيـرات - 
محل الدراسة. ويساوى عدد املشاهدات 323 مشاهده ل 19 دوله محل الدراسة خال 17 عام.

مصــادر البيانــات: اعتمــدت الدراســة التطبيقيــة بشــكل كامــل علــى بيانــات املتغيـــر املســتقل واملتغيـــرات التابعــة - 
للــدول محــل الدراســة املتوافــرة بقاعــدة بيانــات البنــك الدولــي، وكذلــك عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت العمــر 

املتوقــع عنــد امليــاد فــي دول وفتـــرات مختلفــة.

النتائج اإلحصائية للدراسة

قامــت الدراســة بتقديـــر النمــوذج باســتخدام ثــاث نمــازج هــي نمــوذج االنحــدار البســيط ونمــوذج التأثيـــرات الثابتــة 
ونمــوذج التأثيـــرات العشــوائي. وبامللحــق اإلحصائــي النمــاذج الثاثــة: نمــوذج االنحــدار البســيط )جــدول 1( ونمــوذج التأثيـــرات 
الثابتــة )جــدول 2( ونمــوذج التأثيـــرات العشــوائي )جــدول 3( بامللحــق اإلحصائــي. وللمفاضلــة بيـــن النمــاذج الثاثــة الختيــار 

النمــوذج األنســب حســب البـــرنامج اإلحصائــي نســتخدم ثــاث اختبــارات.

االنحــدار -  ونمــوذج   ،Random العشــوائي  التغيـــرات  نمــوذج  بيـــن  نقــارن  حيــث   LM test اختبــار  األول:  االختبــار 
البســيط Bold Regression حيــث أظهــر معنويــه االختبــار عنــد أقــل مــن 5% أي أن النمــوذج األفضــل هــو نمــوذج 

العشــوائي التغيـــرات 

التأثيـــرات -  ونمــوذج  الثابتــة  التأثيـــرات  نمــوذج  بيـــن  ويقــارن   Housman Test هوســمان  اختبــار  الثانــي:  االختبــار 
العشوائي. وقد أنتج أن نموذج التأثيـــرات الثابتة أفضل من نموذج التأثيـــرات العشوائي حيث إن االختبار معنوي 

عنــد أقــل مــن %5

االختبــار الثالــث: اختبــار f Test ويقــارن بيـــن نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة ونمــوذج االنحــدار البســيط. وقــد أنتــج أن - 
 .%5 مــن  أقــل  إن االختبــار معنــوي عنــد  البســيط حيــث  االنحــدار  نمــوذج  مــن  الثابتــة أفضــل  التأثيـــرات  نمــوذج 

الثاثــة نتائــج االختبــارات  التالــي  ويوضــح جــدول )4( 

ممــا ســبق يتضــح أن نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة هــو أفضــل النمــاذج حيــث ظهــرت أفضليتــه فــي اختباريـــن مــن الثاثــة وهمــا 
.Housman Test واختبار F Test اختبار

النتائــج  تشيـــر  الثابتــة  التأثيـــرات  نمــوذج  إلــى  وبالرجــوع 
اإلحصائيــة )مــن جــدول تحليــل التبايـــن ANOVA( أن النمــوذج 
ثقــة  بدرجــه   0.00 تبلــغ  والتــي   .Sig قيمــة  مــن  وذلــك  معنــوي، 
ونقبــل  العــدم  فــرض  نـــرفض  أي  الــدول،  لــكل  وذلــك   %95

جدول رقم )4( 
نتائج الختبارات الثالث

LM test اختبارHousman test اختبارf test اختبار
القيمة 

القيمة االختباراالحتمالية
القيمة االختباراالحتمالية

االختباراالحتمالية

0.000365.68150.000119.9840.00064.324
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الفــرض البديــل وهــو أن هنــاك عاقــة معنويــه بيـــن املتغيـــر التابــع )متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد( واملتغيـــرات املســتقلة 
فــي الجــدول رقــم )2( بامللحــق اإلحصائــي. محــل الدراســة كمــا 

وناحــظ أن املتغيـــرات املســتقات فــي النمــوذج املقــدر تفســر 96.4% مــن التغيـــرات التــي تحــدث للمتغيـــر التابــع وذلــك 
مــن قيمــة معامــل التحديــد أو R2 )جــدول 2( والباقــي يـــرجع إلــى عوامــل أخــرى تبعــا لنمــوذج التأثيـــرات الثابتــة.

معادله النحدار:

L = 60.779 +0.012 CO2 + 0.208 EDU + 0.333 F + 8.47 GDP + 0.049 DRINK -0.044 SAN + 0.126 URBAN 
+   0.397 D HEALTH – 0.00 C HEALTH + 0.052 DPT -0.127 DEP + ϵ I

ويوضح النموذج أن:

هنــاك عاقــه معنويــه موجبــه بيـــن املتغيـــر التابــع )متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد( واملتغيـــرات املســتقلة اآلتيــة: 1- 
متوســط عــدد ســنوات الدراســة اإللزاميــة ونســبه الســكان الذيـــن يســتخدمون ميــاه شــرب صحيــه ونســبه الســكان 
فــي الحضــر ومعــدل التحصيـــن لألطفــال مــن ســن 12شــهر حتــى 23 شــهر ونســبه اإلنفــاق الحكومــي علــى الصحــة 

كنســبه مــن أجمالــي اإلنفــاق الحكومــي.

هنــاك عاقــة معنويــه عكســية بيـــن متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد كمتغيـــر تابــع ومعــدل اإلعالــة الكلــى ونســبه 2- 
الســكان الذيـــن يســتخدمون خدمــات صــرف صحــى أساســيه مــن أجمالــي الســكان كمتغيـــرات مســتقله.

عــدم معنويــه املتغيـــرات املســتقلة التاليــة: CO2 متوســط نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بالطــن 3- 
املتـــري وC Health متوســط نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي مقــوم بمكافــئ القــوه الشــرائية ومعــدل الخصوبــة 
ومتوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي بمكافــئ القــوه الشــرائية. أي أن هــذه املتغيـــرات ليــس لهــا تأثيـــر علــى 

متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد.

تحليل نتائج الدراسة
وبالنســبة للمتغيـــر نســبه الســكان الذيـــن يســتخدمون خدمــات صــرف صحــي أساســيه مــن إجمالــي الســكان فــإن - 

يســتخدمون  الذيـــن  الســكان  نســبه  زيــادة  إن  حيــث  النظريــة  واملبــادئ  الســابقة  الدراســات  مــع  تتفــق  ال  النتائــج 
خدمــات صــرف صحــي مــن إجمالــي الســكان يعنــي تحســن مســتوى معيشــة األفــراد، وبالتالــي يعيشــون حيــاه أطــول أي 

يـــزيد متوســط العمــر املتوقــع.

هنــاك متغيـــرات أظهــرت الدراســة أنهــا ال تؤثـــر علــى متوســط العمــر املتوقــع مثــل متوســط نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق - 
الصحــي ومتوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي، ممــا ال تتفــق مــع الدراســات الســابقة واملبــادئ النظريــة، حيــث 

إن زيادتهــم تعنــي حصــول الفــرد علــى رعايــة صحيــة أفضــل ممــا يـــزيد مــن متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد.

ويمكــن القــول إن الدراســة أثبتــت صحــة الفــرض الــذي قامــت عليــه، وهــو أن املتغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئيــة واملتغيـــرات املرتبطــة بالوضــع الصحــي تؤثـــر تأثيـــًرا معنوًيــا علــى العمــر املتوقــع عنــد امليــاد فــي دول منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا خــال الفتـــرة )2000 – 2016(.

التوصيات

باعتبــار أن متوســط العمــر املتوقــع عنــد امليــاد متغيـــر أسا�ســي فــي قيــاس مســتوى الرعايــة الصحيــة والتنميــة البشــرية، 
وكذلــك درجــه التحــول الديموغرافــي فــي الــدول، فيجــب علــى دول املنطقــة )وخاصــة مصــر، حيــث إنهــا مــن الــدول متوســطة 

ــًرا وإيجابًيــا، وتســبب زيادتــه وهــي: العمــر املتوقــع عنــد امليــاد( االهتمــام بالعوامــل التــي تؤثـــر فــي متوســط العمــر املتوقــع تأثيـ

متوسط عدد سنوات الدراسة اإللزامية.- 

نسبه السكان الذيـن يستخدمون مياه شرب صحية.- 

نسبه السكان في الحضر.- 
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معدل التحصيـن لألطفال من سن 12شهر حتى 23 شهر.- 

نسبه اإلنفاق الحكومي على الصحة كنسبه من أجمالي اإلنفاق الحكومي.- 

عــن طريــق السياســات املختلفــة منهــا زيــادة االســتثمار الحكومــي فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة الخاصــة بميــاه الشــرب 
عديــة وزيــادة نســبه اإلنفــاق الحكومــي فــي قطــاع الصحــة وخاصــة 

ُ
وتعميــم وزيــادة تحصينــات الرضــع واألطفــال ضــد األمــراض امل

التعليــم  أبنائهــا علــى  إلــى وضــع إجــراءات لربــط مســاعدات األســر الفقيـــرة بحصــول  النائيــة. باإلضافــة  القــرى واملناطــق  فــي 
األسا�ســي.

امللحق اإلحصائي

جدول رقم )1( نتائج نموذج النحدار البسيط
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جدول )2( نموذج التأثيـرات الثابتة

 

  
جدول )3( نموذج التأثيـرات العشوائي
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ABSTRACT 

By the data of 19 countries in middle east and north Africa )MENA( region during the period )2000-
2016( we analyze and investigate a number of economic, social and environmental factors that affect life 
expectancy at birth to know which factors will influence life expectancy at birth in MENA region.

The study tested the validity of the assumption that economic, social and environmental factors sig-
nificantly affect the life expectancy at birth in the countries of the MENA region. Therefore, the study uses 
ewiews10 by panel data and small squares method to determine the relation between life expectancy at 
birth and factors affect it. As the fixed impact model was used to estimate the information based on tests to 
compare between different models.

The study shows that some factors have a significant effect on the life expectancy at birth and others 
do not have a significant affect in MENA countries during the period )2000-2016(. Factors have a positive 
significant affect are: compulsory education years, percentage of people using basic drinking water services 
to total population, percentage of urban population to total population, immunation DPT )% of children 
ages12-23 months( and the percentage of government expenditure on education of total government ex-
penditure. While factors have a negative significant effect on life expectancy at birth are: age dependency as 
a percentage of working age population and the percentage of people using basic sanitation services to total 
population. On the other hand, factors do not have significant effects on life expectancy at birth are CO2 
emission )metric tons per capita(, total fertility rate, GDP per capita ppp and current health expenditure per 
capita ppp.

Finally, the study recommended that the government should care about factors that have a positive 
significant effect on life expectancy at birth throw different, polices as increasing government investment 
in infrastructure projects in drinking water, increasing immunation for children and increasing government 
expenditure in health sector especially in rural and far areas.

Keywords: Life Expectancy at Birth - Middle East and North Africa.


