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خاصة حكومية

 مدرسة) (194 مدرسة) (75

 2016 معا في ـخصشـ

البلد العربي األكثر سعادة
تزايد من الجاليات المختلفة والمتنوعةارتقت دبي لمستوى التحديات الناجمة عن العدد الم ُ 

من جميع أنحاء العالم.

لصحةا 2لتعليما 1

ةرادإ على نجهتا فـرتشـيدب يف دارسمال ددـع يدب يف رسدامال ب ّطال دـدعـ
وزارةال ي:دبب ةحصال اعـطق
هيئةو للصحة يةدتحاالا 1ـفلـأ 281 لمحليةا بيد صحة %72

لفأ 100 %28

عقطا في ملينلعاادعد ـغبلـ2
 22,000 لياحو لصحةا

2018 2010 

شخص 25,000
لتعليما عقطا في ـليعمـ

 2016 امع

ةلحياا نمط

3
قعلمتوا لعمرا سطمتو تفعرا

عةـربسـ بيد في ةداللوا عند
لىإ سنة 2013 في ـنةسـ 75

 2017 معا في ـنةسـ 80.7وزارة ءنشاإتم
فةثقا يزلتعز محلتساا

محلتسابا ـمتتسـ لتيا بيد
يتحتو لطبيةا بيد ـةينـمد  .ادلبتمال رامتاالحو
فقمر 160 لياحو ـىعلـ  ادةعسال وزارة ءـانشـإتم

ةلحرا لمنطقةافي ـيصحـ يةعالراةدجو يربتطو مـوتقـ 4 هيةفالراو ةدلسعاا لتنمية  لمقيميناو نلسكاا ىلد
فضلأل ًفقاو لصحيةا ليةولدا لصحيةا ييرلمعاالميلعااةدلسعاا يرتقر

ادة)عس رثاألك (10 ةدـعالسـا سمقيا اراتاإلم فنصي
 سمقيا سمقيا ةلمتحدا بيةلعرا

على يدلجداننولقاا ـصينـ ىاألول ةبرتمال يف

5 بين ةدلسعاا ةدلسعاا 8.1 8.0 في لمقيمينا جميع لـوحصـ ءلنساا بيةلعرالولدا بين  لجالرا بين
على ةلحرا طقلمناا فيو ـيبـد ً)لمياعا 21 تبةلمرا(

يرجباإلا لصحيا مينلتأا %94.5 ئليةلعااةحيالانع ضاللر سبةلنبا
 نع ونراض العطتاالس يفنياركشمال نم

 .ئليةلعاا تهمحيا

 2018 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال
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