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لأللفية برئاسة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة ،استجابة لرغبة الجمعية العامة بشأن إجراء تقييم دوري
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األهداف اإلنمائية لأللفية :تقرير عام 2013

متهيد
تمثّل األهداف اإلنمائية لأللفية أنجح مسعى عاملي يف التاريخ
ا ُّتخذ ملكافحة الفقر.
لقد أُحرز تقدّم هام وكبري يف تحقيق العديد من الغايات ،ومنها

خفض عدد الذين يعيشون يف فقر مدقع ،ونسبة األشخاص
الذين ال يمكنهم الوصول بصورة مستدامة إىل مياه رشب
محسنة ،إىل النصف .وشهدت نسبة سكان األحياء الفقرية يف
ّ
املدن الكبرية انخفاضا ً كبرياً .وتح ّققت مكاسب كبرية يف مكافحة
املالريا والسل .وكانت هناك تحسينات ملموسة يف جميع املجاالت
الصحية ،فضالً عن التعليم االبتدائي.

إننا اآلن عىل مسافة ّ
تقل عن  1 000يوم من املوعد املحدد ،وهو
عام  ،2015لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ويتناول تقرير
هذه السنة املجاالت التي هي يف أش ّد الحاجة إىل أن ُتتّخذ إجراءات
بشأنها .من ذلك مثالً ،أن هناك شخصا ً واحدا ً من كل ثمانية
أشخاص يف أنحاء العالم ال يزال يعاني من الجوع .وهناك عدد
كبري جدا ً من النساء الالئي يفارقن الحياة أثناء الوالدة يف حني
تتوافر لدينا الوسائل الالزمة إلنقاذ حياتهن .وهناك أكثر من
محسنة،
صحي
 2,5بليون شخص يفتقرون إىل مرافق رصف ّ
ّ
منهم بليون شخص ال يزالون يمارسون التربُّز يف العراء ،وهي
ممارسة تشكل خطرا ً صحيا ً وبيئيا ً كبرياً .وتشهد أسس مواردنا
تدهورا ً خطرياً ،مع استمرار فقدان الغابات واألنواع واألرصدة
السمكية ،يف عالم يعاني أساسا ً من آثار تغيرُّ املناخ.

تمهيد
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ويبينّ هذا التقرير أيضا ً أن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لم
يكن متوازنا ً فيما بني البلدان وداخلها .فاألطفال الذين ينتمون
إىل أرس معيشية ريفية فقرية هم أكثر احتماال ً ألن يبقوا خارج
جدران املدارس من نظرائهم يف األرس املعيشية الغنية والحرضية.
وال تزال هناك فجوات كبرية يف اكتساب املعارف األساسية عن
فريوس نقص املناعة البرشية والوقاية منه يف أوساط الفتيان
والفتيات يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،التي هي املنطقة
األشد ترضرا ً بالوباء.
لقد تعلّمنا ،خالل أكثر من عقد من الخربات يف العمل من أجل
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،أن تركيز الجهود اإلنمائية عىل
الصعيد العاملي يمكن أن يح ّقق اآلثار املرجوة .وبإمكان العالم،
بترسيع العمل يف هذا الصدد ،أن يح ّقق األهداف اإلنمائية لأللفية،
وأن يولّد الزخم الالزم لتحقيق برنامج إنمائي طموح و ُمل ِهم
ملا بعد عام  .2015وقد حان الوقت اآلن ألن نكثّف جهودنا من
أجل بناء مستقبل أكثر عدال ً وأمنا ً واستدامة للجميع.

بان كي  -مون

األمني العام لألمم املتحدة
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ملحة عامة

باقرتاب املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،يمكن
اإلبالغ عن إحراز تقدّم يف معظم املجاالت ،رغم وقع تأثري األزمة
االقتصادية العاملية .وقد تح ّقق عدد من الغايات الهامة أو س ُتح ّقق
بحلول عام  ،2015عىل افرتاض استمرار التزام الحكومات واملجتمع
الدويل واملجتمع املدني والقطاع الخاص بذلك .وال يزال التقدّم املحرز
كاف .فهناك حاجة إىل مضاعفة الجهود،
يف العديد من املجاالت غري ٍ
خاصة يف أكثر املناطق تخلّفاً .واملجتمع العاملي جدير بأن يفخر بما
ح ّققه من إنجازات ،فضالً عن انطالقه من الزخم املوجود ليح ّقق
أقىص قدر من األهداف بحلول عام .2015

لقد ت ّم بالفعل تحقيق عدد من غايات األهداف
اإلنمائية لأللفية أو قد أصبحت قريبة املنال
• •ت ّم خفض نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع عامليا ً
إىل النصف
توصل العالم إىل الح ّد من الفقر ،قبل خمس سنوات من املوعد املحدّد.
ّ
ففي املناطق النامية ،انخفضت نسبة من يعيشون عىل أقل من 1,25
دوالر يف اليوم من  47يف املائة ،يف عام  ،1990إىل  22يف املائة ،يف عام
ّ
ليقل عدد الذين كانوا يف فقر مدقع ،يف عام  ،2010بحوايل
.2010
 700مليون شخص عما كان عليه هذا العدد يف عام .1990
محسنة ملياه الرشب ملا يزيد عن
تيس الوصول ملصادر
ّ
• • رُّ
بليوني شخص
عىل مدى السنوات اإلحدى والعرشين األخرية تيسرّ الوصول ملصادر
محسنة ملياه الرشب ملا يزيد عن  2,1بليون شخص .وبلغت نسبة
ّ
سكان العالم الذين كانوا يستفيدون من هذه املصادر يف عام ،2010
ما مقداره  89يف املائة ،مقابل  76يف املائة يف عام  .1990ويعني هذا
أن غاية الهدف اإلنمائي لأللفية ،املتعلقة بمياه الرشب ،تح ّققت قبل
خمس سنوات من املوعد املحدّد ،عىل الرغم من النمو السكاني الكبري.
• • ّ
ّ
والسل
تحققت مكاسب كبرية يف مكافحة املالريا
بني عامي  2000و ،2010انخفضت معدالت الوفيات من املالريا
بنسبة تزيد عن  25يف املائة ،عىل الصعيد العاملي .وت ّم تفادي وقوع
رجح أن
حوايل  1,1مليون حالة وفاة من املالريا خالل هذه الفرتة .و ُي ّ
السل إىل النصف عامليا ً
ّ
تنخفض معدالت الوفيات الناجمة عن مرض
ويف عدة مناطق ،بحلول عام  ،2015مقارنة بمستويات عام .1990
وبني عامي  1995و ،2011عولج بنجاح ما يبلغ مجموعه الرتاكمي
ّ
بالسل ،مما أدّى إىل إنقاذ أرواح  20مليون شخص.
 51مليون مريض
• •نسبة سكان األحياء الفقرية يف املدن والعواصم يف العالم
النامي آخذة يف االنخفاض
بني عامي  2000و ،2010استفاد ما يزيد عن  200مليون شخص
من سكان األحياء الفقرية من تحسني مصادر املياه واملرافق الصحية
وتوافر السكن الدائم أو مساحة كافية للمعيشة ،متجاوزين بذلك
الغاية البالغة  100مليون شخص .وأحرز العديد من البلدان يف
جميع املناطق تقدّما ً ملحوظا ً يف خفض نسبة سكان األحياء الحرضية
الفقرية.

ّ
يحققان
• •انخفاض عبء الديون ،وتحسني املناخ التجاري
التكافؤ يف الفرص املتاحة للبلدان النامية
يف عام  ،2011بلغت نسبة خدمة الديون إىل العائدات من الصادرات،
يف جميع البلدان النامية  3,1يف املائة ،منخفضة بذلك من حوايل  12يف
وتحسنت إمكانيات وصول صادرات هذه البلدان
املائة يف عام ،2000
ّ
إىل األسواق املعفاة من الرسوم الجمركية ،لتبلغ  80يف املائة من إجمايل
صادراتها .وكانت صادرات ّ
أقل البلدان نموا ً هي األكثر استفادة يف هذا
املجال .كذلك انخفض متوسط التعريفات الجمركية إىل أدنى مستوى
بلَغه يف أي وقت مىض.
• •أصبح الح ّد من الجوع هدفا ً قريب املنال

يف املناطق النامية ،انخفضت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية من
 23,2يف املائة ،يف الفرتة  ،1992 - 1990إىل  14,9يف املائة ،يف الفرتة
 .2012 – 2010ويف ضوء تنشيط الجهود املبذولة يف هذا الصدد ،فإن
غاية خفض نسبة األشخاص الذين يعانون من الجوع إىل النصف،
بحلول عام  ،2015تبدو يف متناول اليد .ومع ذلك ،فال يزال شخص
واحد من كل ثمانية أشخاص يف العالم يعاني من سوء التغذية املزمن.

ثمّة حاجة إىل ترسيع وترية التق ّدم واتخاذ
إجراءات أكثر جرأة يف كثري من املجاالت
• •تتع ّرض االستدامة البيئية لتهديدات خطرية تتطلّب تعاونا ً
أوثق عىل الصعيد العاملي
يتسارع تزا ُيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ويزيد حجم هذه
االنبعاثات ،اليوم ،بمقدار  46يف املائة عما كان عليه يف عام .1990
ال تزال مساحات الغابات تتقلّص بمعدالت تنذر بالخطر ،ويؤدي
اإلفراط يف استغالل األرصدة السمكية يف البحار إىل انخفاض حجم
املحاصيل .وهناك املزيد من املناطق الربّية والبحرية التي تخضع
للحماية ،ولكن هناك طيور وثدييات وأنواع أخرى تتّجه نحو
االنقراض بمعدالت أرسع مما كانت عليه يف أي وقت مىض ،حيث
تنخفض أعدادها ومعدالت انتشارها.
• • ّ
تحققت مكاسب كبرية يف بقاء األطفال عىل قيد الحياة،
ولكن ينبغي أن نعمل املزيد للوفاء بالتزاماتنا نحو صغارنا
انخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ،عىل الصعيد
العاملي ،بنسبة  41يف املائة — من  87حالة وفاة لكل  1 000مولود
حي ،يف عام  ،1990إىل  51وفاة يف عام  .2011وعىل الرغم من هذا
ّ
اإلنجاز الهائل ،هناك حاجة إىل إحراز تقدّم رسيع نحو الغاية املرجوة
بحلول عام  ،2015وهي خفض معدّل وفيات األطفال بمقدار الثلثني.
وعىل نحو متزايد ،ترتكز وفيات األطفال يف املناطق األكثر فقراً ،ويف
الشهر األول بعد الوالدة.

• •باإلمكان تفادي وقوع معظم الوفيات النفاسية ،ولكن
التقدّم يف هذا املجال ال يبلغ املستوى املطلوب

انخفض معدل الوفيات النفاسية ،عىل الصعيد العاملي ،بنسبة 47
يف املائة عىل مدى العقدين املاضيني ،من  400حالة وفاة نفاسية إىل
حي ،بني عامي  1990و.2010
 210حاالت ،لكل  100 000مولود ّ
ويتطلّب تحقيق غاية خفض هذه النسبة بمقدار ثالثة أرباع ،القيام
ّ
بتدخالت أرسع وتقديم دعم سيايس أقوى لصالح النساء واألطفال.

ملحـة عامــة

• •ال ب ّد من توسيع إمكانيات توافر العالج املضاد
للفريوسات العكوسة ،واملعرفة امل ّتصلة بالوقاية من
فريوس نقص املناعة البرشية

عىل الرغم من تراجع عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة
البرشية ،فقد بلغ عدد املصابني بهذا الفريوس ،يف عام ،2011
ما يقدّر بنحو  34مليون شخص .وقد فاتت فرصة تحقيق غاية الهدف
اإلنمائي لأللفية يف هذا املجال ،وهي توفري عالج مضاد للفريوسات
العكوسة لجميع الذين يحتاجون إليه ،بحلول عام 2010؛ غري أن
باإلمكان تحقيقها بحلول عام  ،2015إذا استمرت االتجاهات الحالية.
والهدف النهائي هو منع انتشار فريوس نقص املناعة البرشية ،ولكن
املعرفة بالفريوس وكيفية تج ُّنب انتقاله ما زالت شحيحة إىل ح ّد غري
مقبول.

• •ال يزال ثمّة عدد كبري جدا ً من األطفال محرومني من
حقهم يف التعليم االبتدائي

بني عامي  2000و ،2011انخفض عدد األطفال غري امللتحقني
باملدارس بمقدار النصف تقريبا ً — من  102مليون طفل إىل 57
مليون طفل .غري أن التقدّم املحرز يف الح ّد من عدد األطفال غري
امللتحقني باملدارس تباطأ كثريا ً مع ميض الوقت .فتو ُّقف التقدّم معناه
احتمال أن ال يتمكن العالم من تحقيق غاية توفري التعليم االبتدائي
للجميع بحلول عام .2015

ّ
تحققت يف مجال الرصف الصحي مثرية
• •املكاسب التي
لإلعجاب — لكنها ليست كافية

يف الفرتة من عام  1990إىل عام  ،2011أصبح يف متناول  1,9بليون
املحسنة .وعىل الرغم من
شخص استخدام مرافق الرصف الصحي
ّ
هذه اإلنجازات ،ينبغي إحراز تقدّم أرسع نحو تحقيق غاية الهدف
اإلنمائي لأللفية يف هذا الصدد .إن وقف ممارسة التربُّز يف العراء،
ووضع سياسات صحيحة يف هذا املجال ،أمر أسايس.

• •أموال املعونة املقدّمة أصبحت ّ
أقل بوجه عام ،وأفقر
البلدان هي األش ّد تأثرا ً بذلك

يف عام  ،2012بلغ مجموع صايف مدفوعات املعونة املقدّمة من البلدان
املتقدّمة النمو إىل البلدان النامية ما مقداره  126بليون دوالر .ويمثّل
هذا انخفاضا ً بنسبة  4يف املائة ،من حيث القيمة الحقيقية ،مقارنة
بعام  ،2011الذي انخفضت فيه مدفوعات املعونة بمقدار  2يف املائة
عن مستواها يف عام  .2010وقد ّأثر هذا االنخفاض عىل نحو غري
متناسب عىل أقل البلدان نمواً .ويف عام  ،2012انخفض حجم املساعدة
اإلنمائية الرسمية الثنائية ،املقدّمة إىل تلك البلدان ،بنسبة  13يف املائة،
أي حوايل  26بليون دوالر.

ينبغي أن ّ
نركز اهتمامنا عىل أوجه عدم املساواة،
التي كثريا ً ما تقف عقبة يف طريق إجراء مزيد من
التحسينات
• •ال تزال ثمّة فجوات بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية،
ّ
يشكل تقديم خدمات الصحة اإلنجابية وتوافر مياه
وال
الرشب النقية سوى مثالني عىل ذلك
يف عام  ،2011لم يرشف أخصائيون صحيون مهرة إال عىل  53يف املائة
من الوالدات يف املناطق الريفية ،مقابل  84يف املائة منها يف املناطق
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الحرضية .ويعيش يف املجتمعات الريفية  ٨٣يف املائة من السكان الذين
محسنة ملياه الرشب.
ال يحصلون عىل مصادر
ّ
• •أش ّد األطفال فقرا ً مع ّرضون ،عىل األرجح ،ألن يبقوا خارج
املدرسة
احتماالت بقاء األطفال واملراهقني الذين ينتمون إىل أفقر األرس
املعيشية خارج املدرسة تفوق احتماالت بقاء األطفال املنتمني إىل أغنى
األرس املعيشية خارجها بثالثة أضعاف .واحتماالت بقاء البنات خارج
املدرسة تفوق احتماالت بقاء األوالد خارجها يف الفئتني العمريتني
ملرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي ،وينطبق هذا حتى عىل الفتيات
الالتي يعشن يف أغنى األرس املعيشية.
• •أوجه عدم املساواة عىل أساس نوع الجنس يف سلطة اتخاذ
القرار ما زالت قائمة
ال تزال املرأة ،سواء يف القطاع العام أو يف القطاع الخاص ،ومن أعىل
مستويات اتخاذ القرار يف الحكومة إىل مستوى األرسة املعيشية،
محرومة من فرصة املشاركة عىل قدم املساواة مع الرجل يف اتخاذ
القرارات التي تؤثر عىل حياتها.

ينبغي أن يظل اإلنجاز الناجح لألهداف اإلنمائية
لأللفية ،بحلول عام ّ ،2015
يمثل أولوية عاملية،
األمر الذي سيضع أساسا ً راسخا ً ملا س ُي ّتخذ من
إجراءات إنمائية يف املستقبل
ستستمر الجهود الرامية إىل تحقيق عالم يسوده الرخاء واإلنصاف
والحرية والكرامة والسالم ،إىل ما بعد عام  .2015واألمم املتحدة
تعمل ،بصورة متضافرة ،مع الحكومات واملجتمع املدني والرشكاء
اآلخرين ،من أجل االستفادة من الزخم الذي ولّدته األهداف اإلنمائية
لأللفية ،ولصياغة برنامج طموح وواقعي يف نفس الوقت ،ملا بعد عام
ّ
يشكل
حري بأن
 .2015فاالختتام الناجح لألهداف اإلنمائية لأللفية
ّ
لبنة هامة يف بناء الربنامج اإلنمائي الذي سيخلفها .وال جدال يف أن
الكم الهائل من الخربات والدروس التي اك ُتسبت عىل الطريق ستفتح
آفاق التقدّم املستمر.
ويبينّ التحليل الوارد يف هذا التقرير ،الذي استند إىل طائفة واسعة
من اإلحصاءات ،أن اإلجراءات التي تقوم بها الحكومات الوطنية
واملجتمع الدويل واملجتمع املدني والقطاع الخاص تتضافر مجتمعة
يف تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية .ويف الوقت ذاته ،فإن
العديد من البنود املدرجة يف جدول األعمال تظل غري مكتملة .وتعطينا
توجه
نتائج هذا التقرير فكرة واضحة عن الوجهة التي يجب أن َّ
نحوها جهودنا خالل األيام املتبقية ،قبل أن يحني املوعد النهائي يف
عام .2015

وو هونغبو
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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الهدف 1

القضاء عىل
الفقر املدقع
والجوع

الغاية  - 1ألف

تخفيض نسبة السكان الذين ّ
يقل دخلهم اليومي عن دوالر
واحد إىل النصف يف الفرتة ما بني  1990و2015

ت ّم الوفاء بالغاية املرجوة من األهداف اإلنمائية
لأللفية ،ولكن ال يزال  1,2بليون شخص يعيشون يف
فقر مدقع
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١,٢٥دوﻻر ﰲ اﻟﻴﻮم ،ﰲ اﻷﻋﻮام ١٩٩٠
و  ٢٠٠٥و ) ٢٠١٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٥٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٥٢

٤٨
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥١

٣٨

٣٠
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻬﻨﺪ(

٥٢

٢٩

حقائق رسيعة
W Wانخفضت معدالت الفقر إىل النصف ،وكان
عدد األشخاص الذين عاشوا يف ظروف من
الفقر املدقع ،يف عام  2010يقل بحوايل 700
مليون شخص عما كان عليه يف عام .1990
وسعت األزمة االقتصادية واملالية
W Wلقد ّ
العاملية الفجوة يف الوظائف بمقدار 67
مليون شخص.
W Wال يزال هناك شخص واحد من كل ثمانية
أشخاص يبيت ليله جائعاً ،عىل الرغم من
التقدّم الكبري الذي أُحرز يف هذا الصدد.
W Wعىل الصعيد العاملي ،هناك طفل واحد
تقريبا ً من كل ستة أطفال دون سن الخامسة
يعاني من نقص الوزن ،وطفل واحد من كل
أربعة أطفال يعاني من التقزم.
W Wتشري التقديرات إىل أن ما يقدّر بنحو  7يف
املائة من األطفال دون سن الخامسة يف جميع
أنحاء العالم يعانون اآلن من زيادة الوزن،
وهو جانب آخر من جوانب سوء التغذية؛
ويعيش ربع هؤالء األطفال يف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى.

٢٢
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٥

١٩

١٤
ﴍق آﺳﻴﺎ )اﻟﺼﻦﻴ ﻓﻘﻂ(

٦٠

١٦

١٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٢
٩
٦
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٥٫١
٤٫٦
٤
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٥
٣
١
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻦﻴ(

٤١

٣١

٤٧

٦٠
١٩٩٠

٥٠
٢٠٠٥

٢٦
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٢٧

٣٠

٤٠
٢٠١٠

٢٢
٢٠

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻢ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ.

١٠

ﺻﻔﺮ

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

ّ
أكدت تقديرات صدرت مؤخرا ً بشأن الفقر من البنك الدويل
التوصل إليه من نتائج يف العام املايض ،وهي أن العالم
ما ت ّم
ّ
ح ّقق الغاية من األهداف اإلنمائية لأللفية يف هذا الصدد قبل
خمس سنوات من املوعد النهائي املقرر لها ،وهو عام .2015
ويف املناطق النامية ،انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون
عىل أقل من  1,25دوالر يف اليوم من  47يف املائة يف عام 1990
إىل  22يف املائة يف عام  .2010وكان عدد الناس الذين عاشوا
يف ظروف من الفقر املدقع ،يف عام ّ ،2010
يقل بمقدار 700
مليون شخص عما كان عليه هذا العدد يف عام .1990
وقد انخفضت معدالت الفقر املدقع يف كل منطقة نامية ،حيث
يتوىل بلد واحد ،وهو الصني ،الريادة يف هذا األمر .ويف الصني،
انخفضت معدالت الفقر املدقع من  60يف املائة يف عام 1990
إىل  16يف املائة يف عام  2005و 12يف املائة يف عام .2010
وال يزال الفقر واسع االنتشار يف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى وجنوب آسيا ،عىل الرغم من أن التقدم املحرز يف املنطقة
األخرية كان كبرياً .ففي جنوب آسيا ،انخفضت معدالت الفقر
بمقدار نقطة مئوية واحدة يف املتوسط سنويا ً — من  51يف
املائة يف عام  1990إىل  30يف املائة ،بعد عقدين من الزمن .ويف
املقابل ،لم ينخفض معدّل الفقر يف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،خالل الفرتة نفسها ،إالّ بمقدار  8نقاط مئوية.
وعىل الرغم من هذا اإلنجاز الباهر الذي تح ّقق عىل الصعيد
العاملي ،فقد كان التقدّم املحرز متفاوتاً ،وال يزال  1,2بليون
شخص يعيشون يف فقر مدقع .ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،يعيش ما يقرب من نصف السكان عىل أقل من 1,25
دوالر يف اليوم .ومنطقة أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى هي
املنطقة الوحيدة التي شهدت تعاظما ً ّ
مطردا ً يف عدد األشخاص
الذين يعيشون يف فقر مدقع ،من  290مليون شخص يف عام
 1990إىل  414مليون شخص يف عام  ،2010ممثِّلة بذلك أكثر
من ثلث سكان العالم الذين يعانون من العوز.
ويتو ّقع البنك الدويل أن نحو  970مليون شخص سيظلون،
بحلول عام  ،2015يعيشون عىل أقل من  1,25دوالر يف اليوم
صنّفت ،يف عام  ،1990بأنها بلدان منخفضة
يف البلدان التي ُ
الدخل أو متوسطة الدخل .ويف كل من أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى وجنوب آسيا ،سيعيش حينذاك نحو  40يف
املائة من سكان العالم النامي يف فقر مدقع.
ّ
ويف أنحاء العالمّ ،
يشكل
يعشش الفقر املدقع يف املناطق التي
فيها اعتالل الصحة واالفتقار إىل التعليم سببا ً لحرمان الناس
من العمل املنتج؛ ويف تلك التي اس ُتنفدت فيها املوارد البيئية أو
أُتلفت؛ وتلك التي يؤدي فيها الفساد والنزاعات وسوء اإلدارة
إىل هدر املوارد العامة وتثبيط االستثمار الخاص .فعىل املجتمع
الدويل أن يتخذ الخطوات الالزمة ملواصلة الكفاح ضد الفقر يف
جميع هذه املستويات املختلفة.
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تواجه يف رصد الفقر
ال تزال التحدّيات التي َ
تعوق وضع سياسات ف ّعالة
ّ
تشكل عائقا ً أمام وضع
ما زالت مسألة قياس الفقر
سياسات ف ّعالة .ويف كثري من البلدان ،ال تزال البيانات
املتعلقة برصد الفقر شحيحة يف توافرها وتواترها
ورديئة يف نوعيتها ،وخاصة يف الدول الصغرية ويف
البلدان واألقاليم التي تم ّر بأوضاع ّ
هشة .وال تزال
تقديرات عام  2010املدرجة يف هذا التقرير هي
تقديرات أ ّولية ،بسبب شحّ البيانات الواردة من
الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية ،التي جمعت
بني عامي  2008و ،2012وال سيما يف أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى وشمال أفريقيا .فالعقبات
املؤسسية والسياسية واملالية تعوق جمع البيانات
ماسة
وتحليلها ووصول الجمهور إليها .فهناك حاجة ّ
إىل تحسني برامج الدراسات االستقصائية لألرس
املعيشية ،لرصد الفقر يف هذه البلدان.
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الغاية  - 1باء

توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق
للجميع ،بمن فيهمالنساء والشباب

تباطؤ النمو االقتصادي يعني استمرار
فقدان الوظائف ،حيث تقع وطأة األزمة عىل
كاهل الشباب
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،ﻟﻠﻌﺎﻣﻦﻴ  ٢٠٠٧و٢٠١٢
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٤٣
٤٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٦
٥٤

ويف الفرتة من عام  2007إىل عام  ،2012سجلت املناطق
املتقدمة النمو انخفاضا ً يف نسبة العمالة إىل عدد السكان قدره
 1,7نقاط مئوية .وخالل الفرتة نفسها ،شهدت املناطق النامية
انخفاضا ً بمقدار  0,9نقطة مئوية .ويف هذه املجموعة ،حدث
أكرب انخفاض يف منطقتي جنوب آسيا ورشق آسيا ،اللتني
شهدتا انخفاضا ً يف نسبة العمالة إىل عدد السكان قدره 2,1
و 1,5نقطة مئوية ،عىل التوايل.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،ﻧﺴﺎ ًء ورﺟﺎﻻً ،ﻋﺎم ٢٠١٢
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥٧
٥٩

٦٤
٦٤

٧٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٦٨
٦٨

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٥٧
٥٥
٦٣
٦٢
٦٠

٥٠
٢٠١٢

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٧٣

ﺻﻔﺮ

٧٦

*

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٦٤

ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٤

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  ،٢٠١٢ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أوّﻟﻴﺔ.

خالل عام  ،2012واصل نمو االقتصاد العاملي تباطؤه ،األمر
الذي أضعف إىل حد كبري قدرة االقتصادات الوطنية عىل توليد
فرص للعمل .وانخفضت نسبة العمالة إىل عدد السكان الذين
هم يف سن العمل ،عىل صعيد العالم ،من  61,3يف املائة يف عام
 2007إىل  60,3يف عام 2012؛ بعد أن حدثت زيادة معتدلة
يف الفرتة من  2003إىل  .2007وكان العامالن الرئيسيان
اللذان أسهما يف انخفاض هذه النسبة ،هما حدوث انخفاض

٩٠
*

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٤٨

٧٣
٨٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٨

٧٥

٧٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٤٩

٦٢

ﻧﺴﺎء

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٨

٧١

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥٦

٧٩

٧٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٥٠

٦٨

ﴍق آﺳﻴﺎ

٧٠
٨٠
٢٠٠٧

٤٩

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣٠

٧٨

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٦
٦٧

٢٠

٦٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

*

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
١٨

٦٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٦١
٦٢

*

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٤٣
٤٥

٧٢

*

املشاركة يف القوة العاملة وارتفاع يف معدالت البطالة .ووفقا ً
ملا ذكرته منظمة العمل الدولية ،زاد عدد العاطلني عن العمل
بمقدار  28مليون شخص منذ عام  ،2007وخرج ما يقدّر
بنحو  39مليون شخص من سوق العمل ،تاركني فجوة قدرها
 67مليون وظيفة ،وكان ذلك بفعل األزمة االقتصادية واملالية
العاملية.

٦٠

٥٠

رﺟﺎل

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  ،٢٠١٢ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ.

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

ﺻﻔﺮ

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

ال تزال الفجوة بني الجنسني يف مجال العمالة قائمة ،بوجود فرق
بمقدار  24,8نقطة مئوية بني الرجال والنساء يف نسبة العمالة إىل
عدد السكان يف عام  .2012وتبلغ الفجوة أقصاها يف شمال أفريقيا
تقل احتماالت تشغيل النساء كثريا ً
وجنوب آسيا وغرب آسيا ،حيث ّ
عن احتماالت تشغيل نظرائهن من الذكور .وقد بلغ الفرق يف نسبة
العمالة إىل عدد السكان بني الرجال والنساء يف هذه املناطق الثالث
ما مقداره  50نقطة مئوية يف عام .2012
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وكان الشباب هم من تح ّملوا وطأة األزمة .ومثّلت االتجاهات
السلبية يف سوق العمل ،بالنسبة للشباب 41 ،يف املائة من
االنخفاض يف نسبة العمالة إىل عدد السكان ،عىل الصعيد
العاملي ،منذ عام  ،2007نتيجة الرتفاع معدالت البطالة،
وانخفاض مشاركة القوة العاملة.

عىل الرغم من أن نسبة الفقراء من العمّال قد انخفضت ،فإن ما يزيد عن  60يف املائة من
هؤالء يف العالم النامي ال يزالون يكسبون أقل من أربعة دوالرات يف اليوم
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩١و  ٢٠٠١و ) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٢٠١١

*

٢٠٠١

١٩٩١

ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٠١١

*

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﴍق آﺳﻴﺎ

ﻋ ّﻤﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ )أﻗﻞ ﻣﻦ  ١,٢٥دوﻻر(
ﻋ ّﻤﺎل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻻرﻳﻦ وأﻗﻞ ﻣﻦ  ٤دوﻻرات(
ﻋ ّﻤﺎل ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٣دوﻻراً(
*

٢٠٠١

١٩٩١

٢٠١١

*

٢٠٠١

١٩٩١

ﺻﻔﺮ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﻋ ّﻤﺎل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١,٢٥وأﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻرﻳﻦ(
ﻋ ّﻤﺎل ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤دوﻻرات وأﻗﻞ ﻣﻦ  ١٣دوﻻراً(

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  ،٢٠١١ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ.

شهد عدد الع ّمال الذين يعيشون يف فقر مدقع انخفاضا ً كبريا ً
خالل العقد املايض ،رغم األزمة املالية العاملية .وقد انخفض عدد
الع ّمال الذين يعيشون مع أرسهم عىل أقل من  1,25دوالر يف
اليوم ،منذ عام  ،2001بمقدار  294مليون شخص ،وترك ذلك
ما مجموعه  384مليون شخص دون هذه العتبة من املصنفني
بأنهم “ع ّمال فقراء” .ويف املناطق الناميةّ ،
شكل الع ّمال الفقراء
 15,1يف املائة من القوى العاملة يف عام  ،2012مقابل  32,3يف
املائة يف عام  2001و 48,2يف املائة يف عام .1991
وللمرة األوىل ،تقوم منظمة العمل الدولية بتوزيع إحصاءات
العمالة يف خمس فئات اقتصادية .وتبني التقديرات الجديدة،

باإلضافة إىل الع ّمال الذين يعيشون يف فقر مدقع ،أن  19,6يف املائة
من الع ّمال وأرسهم يعيشون يف ‘حالة متوسطة من الفقر’ — عىل
 1,25إىل دوالرين يف اليوم — وأن  26.2يف املائة من العمال
يعيشون يف حالة ‘قريبة من الفقر’ ،إذ يعيشون عىل دوالرين إىل
أربعة دوالرات يف اليوم .وإجماال ،فقد ّ
ظل  60,9يف املائة من القوة
العاملة يف العالم النامي فقراء أو ‘قريبني من حالة الفقر’ ،يف عام
 ،2011إذ يعيشون عىل أقل من أربعة دوالرات يف اليوم .وهذه
امللحة إىل تحسني اإلنتاجية وتعزيز إحداث
األرقام تؤكد الحاجة ّ
ُ
ُ
تحول هيكيل مستدام ،وتوسيع نطاق نظم الحماية االجتماعية
لكفالة توفري الخدمات االجتماعية األساسية للفقراء وأكثر الفئات
ضعفا ً من الع ّمال وأرسهم.
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الغاية  - 1جيم

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إىل
النصف يفالفرتة ما بني  1990و2015

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﰲ اﻟﻔﱰﺗﻦﻴ
 ١٩٩٢ – ١٩٩٠و ) ٢٠١٢ – ٢٠١٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣٢

٢٧

ّ
املتمثل يف الح ّد من الجوع يف
يصبح الهدف
ّ
متناول اليد إذا تسنى عكس مسار التباطؤ
يف التق ّدم املحرز

٢٧

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ
٢٥

١٠٠٠

٢٠

٩٥٠

١٥

٩٠٠

١٠

٨٥٠

٥

٨٠٠

ﺻﻔﺮ

٧٥٠

١٨
١٤

٣٠

٧

٠

١٥

٢٠

٠١

٧

-٢

٠٠

٥

-٢

٠٠

٢

-٢

٠٠

٩

-٢

٩٩

٦

-١

٩٩

٣

-١

٩٩

٠

-١

١٢

٠٩

٠٧

٠٤

٠١

٩٨

وعىل عكس التوقعات السابقة ،لم ترتفع معدالت حاالت الجوع
املزمن خالل أزمة األسعار يف األغذية واألزمة االقتصادية يف

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٠
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٥
٨
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٤
٧
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٤
٣
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٢
١

٩٩

٩٥

ويف حني أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية ال يزال
مرتفعا ً بشكل يبعث عىل االنزعاج ،فإن نسبة السكان الذين
يعانون من نقص التغذية يف املناطق النامية قد انخفضت من
 23.2يف املائة يف الفرتة  1992 – 1990إىل  14,9يف املائة يف
الفرتة  .2012 – 2010ويشري هذا إىل أن التقدّم املحرز يف
الح ّد من الجوع هو أكثر بروزا ً مما كان ُيعتقد سابقاً ،وأن
الهدف املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يعانون من
الجوع إىل النصف بحلول عام  2015أصبح يف املتناول.

١٢
١١

-١

وفقا ً لتقديرات صدرت مؤخراً ،هناك ما يقرب من  870مليون
شخص ،أو شخص واحد يف كل ثمانية أشخاص يف جميع
أنحاء العالم ،لم يستهلكوا ،خالل الفرتة من عام  2010إىل
عام  ،2012ما يكفي من الطعام عىل أساس منتظم لس ّد الح ّد
األدنى من احتياجاتهم من الطاقة الغذائية .والغالبية العظمى
من املصابني بنقص التغذية املزمن ( 852مليون شخص)
يعيشون يف بلدان نامية.

١٢

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٩٢

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ

٢١

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ،ﰲ اﻟﻔﱰة ٢٠١٢ – ١٩٩٠
ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٣
٣٥

٣٠
٩٢-١٩٩٠

٢٥

١٥
٢٠

١٢-٢٠١٠

١٥
ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

الفرتة  .2009 - 2007غري أن الحالة املالية لألرس الفقرية
ازدادت سوءا ً من دون شك ،يف عدد كبري من البلدان ،وتباطأ
كثريا ً التقدم املحرز يف مكافحة الجوع  .فينبغي اتخاذ إجراءات
ومنسقة من جانب الحكومات الوطنية والرشكاء
هادفة
ّ
الدوليني من أجل عكس مسار االتجاهات التي حدثت مؤخراً.
ما زالت التفاوتات كبرية فيما بني املناطق والبلدان يف معدّل
الح ّد من نقص التغذية .وقد كان التقدّم املحرز رسيعا ً نسبيا ً
يف مناطق جنوب رشقي آسيا ،ورشق آسيا ،والقوقاز وآسيا
الوسطى وأمريكا الالتينية ،غري أن رسعة التغيرّ يف منطقة
البحر الكاريبي وجنوب آسيا ،وبوجه خاص ،يف أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى وأوقيانوسيا ،تبدو أبطأ من الالزم
لتلبية الغاية من الهدف اإلنمائي لأللفية .ومنطقة غرب آسيا
هي املنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة يف معدّل انتشار نقص
التغذية يف الفرتة من عام  1990إىل عام 1992ومن عام
 2010إىل عام  .2012ووراء هذه التفاوتات اإلقليمية ،هناك
مستويات مختلفة كثريا ً من الضعف وقدرات متباينة بشكل

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

ملحوظ يف التعامل مع الصدمات االقتصادية ،كالزيادات يف
أسعار املواد الغذائية والركود االقتصادي.
و ُيع ّد الفقر من بني املحدّدات األساسية للجوع وعدم كفاية
فرص الحصول عىل الغذاء .وتنفق األرس املعيشية الفقرية،
بوجه عام ،جزءًا كبريا ً من دخلها عىل األغذية ،ومعظم هذه
األرس ،بما يف ذلك العديد من أصحاب املزارع الصغرية ،هي
مشرتية صافية لألغذية .ومن شأن عدم القدرة عىل استهالك
ما يكفي من الغذاء ،أن يؤثر ،من ناحيته ،عىل إنتاجية العمل
وعىل قدرة الذين يعانون من سوء التغذية عىل إدرار الدخل،
وهو مما يعزز ،من ثم ،مصيدة الفقر.
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هناك أكثر من  100مليون طفل دون سن
الخامسة ال يزالون يعانون من نقص التغذية
ونقص الوزن
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن إﱃ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ أو
ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن ،ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ  ١٩٩٠و ) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٠

٣١
٢٩

تتحسن
طرق تقييم الجوع واألمن الغذائي
ّ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٢١
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣١

أدخلت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) التابعة لألمم
املتحدة عددا ً من التحسينات الكبرية يف املنهجية التي
تستخدمها لقياس مدى انتشار الجوع .ورغم هذه
التحسينات ،هناك حاجة إىل بيانات أفضل ومؤرشات
إضافية لتوفري تقييم أكثر شموال ً لنقص التغذية واألمن
الغذائي .ويتطلّب هذا أيضا ً التزاما ً قويا ً من جانب
الوكاالت الدولية بدعم القدرة اإلحصائية للبلدان النامية.

١٧
١٩

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٤
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
١٠
٥
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٥
٥
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٤
٤
ﴍق آﺳﻴﺎ
١٥
٣
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٧
٣
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٥
١٦

وقد بدأت منظمة األغذية والزراعة ،من جانبها ،العديد
من املبادرات الرامية إىل تحسني نوعية البيانات األساسية
املتعلقة بإنتاج األغذية ،واالستفادة منها واستهالكها،
وتخزينها ،والتجارة بها وغري ذلك من املتغريات الرئيسية
األخرى .ويشمل ذلك إقامة رشاكة دولية من أجل تنفيذ
االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية.
٦٠

٤٠
١٩٩٠

٢٠١١

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻮارد أﻋﻼه ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ ،ﻷول ﻣﺮة ،ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺟﺮت ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ( وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

عىل الصعيد العاملي ،كان هناك ،يف عام  ،2011ما يقدّر بنحو
 101مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن.
ويمثل هذا  16يف املائة من جميع األطفال دون الخامسة يف ذلك
العام ،أو طفالً واحدا ً من بني كل ستة أطفال .وقد انخفض عدد
ناقيص الوزن من األطفال ،يف عام  ،2011بنسبة  36يف املائة،
من  159مليون طفل يف عام  ،1990حسب التقديرات .ولكن
ال تزال هذه النسبة من التقدم املحرز غري كافية للوفاء بالغاية
املرجوة من األهداف اإلنمائية لأللفية املتمثلة يف خفض نسبة
السكان الذين يعانون من الجوع إىل النصف بحلول عام .2015
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وقد بلغ معدل انتشار نقص الوزن يف عام  2011أعىل مستوى
له يف جنوب آسيا ( 31يف املائة) وأفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ( 21يف املائة) .ويتمثّل هذا يف  57مليون طفل
و 30مليون طفل من ناقيص الوزن يف جنوب آسيا وأفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى ،عىل التوايل.
واألدلة التي تبينّ ما يرت ّتب عىل نقص التغذية من آثار سلبية
عىل مقومات البقاء عىل قيد الحياة ،والنماء الشخيص والتنمية
الوطنية ،وعىل الصحة يف املدى البعيد ،هي أدلة ال يمكن
دحضها وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

عىل الرغم من تحقيق مكاسب ّ
مطردة ،فإن
هناك طفالً واحدا ً من كل أربعة أطفال يف
جميع أنحاء العالم تبدو عليه عالمات التق ّزم
ﻋﺪد وﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﺗﻘ ّﺰم ﻣﻌﺘﺪل أو ﺷﺪﻳﺪ ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩٠و ٢٠٠٠و٢٠١١
ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ
٥٠

٣٠٠
٢٥٠

٤٠

٢٠٠

٣٠

١٥٠
٢٠

١٠٠

١٠
ﺻﻔﺮ

٥٠
٢٠١١

٢٠٠٠

١٩٩٠

ﺻﻔﺮ

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

ّ
الرضع واألطفال ،املع ّرف بكونهم أقل قامة
إن التق ّزم لدى
أو طوال ً بالنسبة إىل أعمارهم ،يعني تع ّرضهم املزمن لنقص
التغذية يف سن مبكرة .وعىل الصعيد العاملي ،تع ّرض أكثر من
ربع األطفال دون سن الخامسة ( 26يف املائة) للتق ّزم يف عام
 .2011وهذه النسبة املئوية ،رغم كونها تظل مرتفعة إىل حد
غري مقبول ،تمثل انخفاضا ً بنسبة  35يف املائة يف الفرتة املمتدة
من عام  1990إىل عام ( 2011من  253مليون طفل إىل 165
مليون طفل) .ويشري تحليل البيانات إىل أن األطفال الذين
ينتمون إىل أفقر األرس املعيشية هم أكثر تع ّرضا ً للتق ّزم بمقدار
الضعف من األطفال الذين ينتمون إىل أغنى األرس املعيشية.

وقد شهدت جميع املناطق حدوث انخفاض يف حاالت التق ّزم
خالل هذه الفرتة ،يف حني ترتفع نسبة األطفال الذين يعانون
من زيادة الوزن ،وهي جانب آخر من جوانب سوء التغذية.
وتشري التقديرات إىل أن ما يقدّر بنحو  43مليون طفل دون
سن الخامسة كانوا يعانون من زيادة الوزن يف عام ،2011
وهو ما يمثل زيادة بنسبة  7يف املائة من سكان العالم يف هذه
الفئة العمرية .ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،زاد
معدل انتشار زيادة الوزن بما يزيد عن الضعف خالل الفرتة
املمتدة من عام  1990إىل عام  — 2011من  3يف املائة إىل
 7يف املائة .وباالقرتان مع النمو السكاني ،فإن عدد األطفال
الذين يعانون من زيادة الوزن يف تلك املنطقة يزيد بمقدار
ثالثة أضعاف عما كان عليه يف عام  .1990ويعيش يف أفريقيا
 جنوب الصحراء الكربى اليوم ما يقرب من ربع أطفال العالمالذين يعانون من زيادة الوزن.
ينبغي توسيع نطاق األنشطة الجارية التي تؤثر بوجه مبارش
عىل التق ّزم واملؤرشات األخرى املتعلقة بالتغذية .ويشمل ذلك
اتخاذ تدابري بسيطة وفعالة من حيث التكلفة خالل فرتة األيام
األلف الحاسمة أثناء الحمل وقبل أن يبلغ الطفل سنتني من
ّ
الرضع وصغار
العمر .وينبغي أن تطبق ممارسات تغذية
األطفال املناسبة لفئاتهم العمرية لتحقيق الفوائد املؤكدة من
ذلك يف جميع مراحل فرتة رعايتهم ،بما يف ذلك اختيار الوقت
املناسب لبدء الرضاعة الطبيعية (يف غضون ساعة من وقت

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

الوالدة) ،واالقتصار عىل الرضاعة الطبيعية وحدها خالل
األشهر الستة األوىل من حياة الطفل ،ومواصلة الرضاعة
الطبيعية فرتة سنتني أو أكثر .وعىل الصعيد العاملي ،فإن أقل
من نصف األطفال الحديثي الوالدة حصلوا عىل رضاعة طبيعية
خالل الساعة األوىل من مولدهم ،و 39يف املائة فقط منهم
حصلوا عىل رضاعة طبيعية حرصية خالل األشهر الستة األوىل.

يبلغ عدد األشخاص الذين اج ُت ّثوا من ديارهم
بسبب النزاعات أو االضطهاد أعىل مستوياته
خالل  18عاما ً
يدعو إعالن األلفية إىل حماية الالجئني ومساعدتهم ،وإىل
التشجيع عىل تقاسم األعباء عىل الصعيد العاملي ،ومساعدة
امل ّ
رشدين عىل العودة إىل ديارهم .ويف تحقيق هذه الغاية،
يكتسب العديد من غايات األهداف اإلنمائية لأللفية أهمية
مضافة بالنسبة ألولئك الناجني من النزاعات واالضطهاد.
ورغم التقدّم املحرز يف بعض البلدان ،ال تزال النزاعات
تجتث الناس من ديارهم ،لترتكهم يف أوضاع كثريا ً
ّ
املسلحة
ما تكون محفوفة باملخاطر .وبحلول نهاية عام  ،2012كان
عدد الذين شرُ ّ دوا قرساً ،بفعل النزاعات أو االضطهاد ،قد بلغ
نحو  45,1مليون شخص يف جميع أنحاء العالم .ومن هؤالء،
هناك  15,4مليون شخص ُيعتربون الجئني ،بمن فيهم 10,5
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ماليني شخص يقعون يف إطار مسؤولية املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،و 4,9ماليني شخص من
الفلسطينيني املسجلني لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى (األونروا) .وهناك
 28,8مليون شخص إضايف اق ُتلعوا من ديارهم ،وإن كانوا
ال يزالون داخل حدود بلدانهم .وهناك مليون شخص آخرين
من طالبي اللجوء .وبوجه عام ،فإن عدد األشخاص الذين
اق ُتلعوا من ديارهم بسبب النزاعات أو االضطهاد بلغ ،يف عام
 ،2012أعىل مستوى له منذ عام .1994
وباستثناء الالجئني الفلسطينيني الذين تشملهم والية األونروا،
فإن معظم الالجئني يأتون من أفغانستان ،والصومال،
والعراق ،والجمهورية العربية السورية ،والسودان .ويف نهاية
عام  ،2012كانت هذه البلدان الخمسة هي منشأ أكثر من
نصف مجموع الالجئني ( 55يف املائة) ،عىل نطاق العالم،
الذين ينضوون تحت رعاية املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني.
وتتح ّمل املناطق النامية العبء األكرب يف استضافة هؤالء
السكان امل ّ
رشدين .فبحلول نهاية عام  ،2012استضافت
ّ
البلدان النامية  8,5ماليني الجئ ،ويمثل ذلك  81يف املائة من
عدد الالجئني الذين تشملهم رعاية املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني .ويف عام  ،2012قدّمت البلدان األقل
نموا ً اللجوء إىل مليونني ونصف املليون من هؤالء الالجئني.
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الهدف 2

تحقيق
تعميم التعليم
االبتدائي

الغاية  - 2ألف

كفالة ّ
تمكن األطفال يف كل مكان ،سواء الذكور أو اإلناث ،من
إتمام مرحلة التعليم االبتدائي ،بحلول عام 2015

ّ
يتمكن العالم
إذا استمرت االتجاهات الحالية ،فلن
من تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام
2015
ﺻﺎﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﻤﻟﻌﺪّﻟﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ * ،ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩٠و ٢٠٠٠و٢٠١١
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٦٠

٧٧

٥٣

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٣
٨٦

٩٢

٧٨

٩٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٧٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٩٥
٩٥

حقائق رسيعة
W Wيف عام  ،2011كان هناك 57
مليون طفل يف سن االلتحاق بالتعليم
االبتدائي خارج املدارس ،بعد أن كان
هذا العدد قد بلغ  102مليون طفل يف
عام .2000
W Wيعيش أكثر من نصف هؤالء
األطفال ،غري امللتحقني باملدارس ،يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى.
W Wعىل الصعيد العاملي ،يفتقر 123
مليون شاب (ممن ترتاوح أعمارهم
بني  15و 24عاماً) إىل مهارات القراءة
ّ
وتشكل الفتيات
والكتابة األساسية؛
 61يف املائة من هؤالء.

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٨

٩٤
٩٥

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٩٣
٩٣
٩٦

٩٧

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٠

٨٩

ﴍق آﺳﻴﺎ

٩٧
٩٦
٩٨

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٩٦
٩٧
٩٧

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٩٠

١٠٠

٨٣

٨٠

٨٠
١٩٩٠

٦٠
٢٠٠٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١١

* ﻣﻌ ّﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ .وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﺎم  ،١٩٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.

ح ّققت املناط�ق النامية خطوات مثرية لإلعجاب يف توس�يع نطاق إمكانيات
االلتح�اق بالتعليم االبتدائي ،حيث زاد صايف نس�بة القي�د املعدّلة يف مرحلة
التعلي�م االبتدائ�ي م�ن  83يف املائ�ة يف ع�ام  2000إىل  90يف املائة يف عام

الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
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 .2011وخالل الفرتة ذاتها ،انخفض عدد األطفال غري امللتحقني
بالتعلي�م بمقدار النص�ف تقريبا ً يف جميع أنح�اء العالم — من

عامليا ً يف عدد األطفال غري امللتحقين باملدارس يمكن أن ُيعزى
إىل هذه املنطق�ة التي انخفض فيها عدد هؤالء األطفال من 38
مليون طفل يف عام  2000إىل  12مليون طفل يف عام .2011

غري أن نظرة فاحصة عىل آخر البيان�ات تروي قصة مختلفة.
فقد شهد التقدُّم الذي أُحرز يف بداية العقد تباطؤا ً شديداً .فبني
عامي  2008و ،2011لم ينخفض عدد األطفال غري امللتحقني
بامل�دارس ،والذين هم يف س�ن االلتح�اق بالتعلي�م االبتدائي،
املرجح أن
إال بمقدار ثالثة ماليني طفل ،ويعني ذلك أن من غري ّ
يتمكن العالم ،باملعدّل الحايل ،من تحقيق هدف تعميم التعليم
االبتدائي بحلول عام .2015

الفقر هو أحد العوامل الرئيسية يف إبقاء
األطفال خارج املدارس ،غري أن لنوع الجنس
ومكان اإلقامة تأثريهما أيضا ً يف هذا الصدد

 102مليون طفل إىل  57مليون طفل.

يقطن أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى أكثر من نصف س�كان
العالم من األطف�ال غري امللتحقني بامل�دارس .وبني عامي 2000
و ،2011زاد صايف نسبة القيد املعدّلة يف مرحلة التعليم االبتدائي
م�ن  60يف املائة إىل  77يف املائ�ة .بيد أن املنطق�ة ال تزال تواجه
طلبا ً متزايدا ً عىل التعليم ج ّراء تزايد عدد السكان .ويف عام ،2011
كان عدد األطفال الذين هم يف س�ن االلتح�اق بالتعليم االبتدائي
يزيد عما كان عليه يف عام  2000بمقدار  32مليون طفل.
وأُحرز أيضا ً تقدّم كبري يف جنوب آس�يا ،حيث زاد صايف نسبة
القي�د املعدّلة لألطف�ال الذين هم يف س�ن االلتح�اق بالتعليم
االبتدائ�ي ،من  78يف املائ�ة إىل  93يف املائة بين عامي 2000
و .2011ذل�ك أن ما يقرب من نص�ف االنخفاض الذي حدث
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺪارس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﰲ اﻷﻋﻮام  ،١٩٩٠و ،٢٠٠٠و ،٢٠٠٥و٢٠١١
)ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺘﺤﻘﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺪارس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻹﻋﺪادي ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻤﻟﺎﱄ ﻟﻸﴎة ،واﻟﺠﻨﺲ،
وﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺴﻜـﻦ ،ﰲ  ٦٣ﺑﻠـﺪاً ،ﰲ اﻟﻔﺘـﺮة ٢٠١١ - ٢٠٠٥
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٤٠

ﻓﺘﻴﺎت
ﻓﺘﻴﺎن

٣٥
٣١

٣٠

٢٨

٣
٢
٣
٥
٣
٤

١٣

١٠

٩

٨

٩

٥
ﺻﻔﺮ

أﻏﻨﻰ  ٢٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

أﻓﻘﺮ  ٢٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

أﻏﻨﻰ  ٢٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

أﻓﻘﺮ  ٢٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

٣٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق آﺳﻴﺎ

٣
٢
٣
٣
٢

٣
٢
٤
٣
٤

٣٩

١٧

٣٢

٢٢

٤٤

٤١

٢٠١١

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٠

٢٠

٨٠

١٥
١٢

٦٠

٢٠

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٤

ﺻﻔﺮ

١٠
٥

٤٠

١٢

٣٦

١٠٠

٢٥

١٥
٣٨

٢٥

١٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
٤
٣
٣
٤
٧
٣

٣٠

٢٠

ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي

١٢٠

٣٥

ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي

ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

ﺻﻔﺮ

ِّ
يشكل فقر األرس املعيشية العامل األهم يف إبقاء األطفال خارج
توص�ل إليها تحليل
املدارس .ه�ذه هـي إحدى النتائ�ج التي َّ
ُ
البيانات التي ُجمعت من دراس�ات اس�تقصائية أجريت ألرس
معيشية يف  63بلدا ً ناميا ً بني عامي  2005و .2011فاحتماالت
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بقاء األطفال واملراهقني ،الذين ينتمون إىل أفقر األرس املعيشية،
خارج امل�دارس ال ّ
تقل عن ثالثة أمثال احتماالت بقاء نظرائهم
ِّ
األغن�ى خارجها .كذلك فإن مكان اإلقام�ة يؤثر عىل هذا األمر.
فاحتماالت عدم التحاق أطف�ال املناطق الريفية باملدارس تبلغ
ضعف احتماالت عدم التحاق أطفال املناطق الحرضية.

 25يف املائ�ة — وهو نفس املس�توى ال�ذي كان عليه األمر يف
عام  .2000ويشكل استمرار ترك املدرسة يف وقت مبكر عقبة
رئيسية أمام تعميم التعليم االبتدائي.
وتستأثر أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى بأعىل معدالت ترك
املدرسة يف وقت مبكر يف العالم :ذلك أن ما يزيد فيها قليالً عن
طالبني من بني كل خمس�ة طلاب ،بدأوا املرحل�ة االبتدائية يف
ّ
يتمكن�وا من إتمام الس�نة األخرية .ويف جنوب
عام  ،2010لن
آسيا ،فإن ثلث الطالب الذين التحقوا بالصف األول سيغادرون
املدرسة قبل إتمامهم السنة األخرية.

ويف البلدان الثالثة والس�تني تلك ،تزي�د احتماالت عدم التحاق
البن�ات بامل�دارس االبتدائي�ة واإلعدادية عنها بالنس�بة لألوالد
الذين هم يف نفس الفئ�ة العمرية لكلتا املرحلتني .فالفجوة بني
الجنسني يف نس�بة االلتحاق باملدارس تزيد اتس�اعا ً يف مرحلة
التعليم اإلعدادي ،حتى بالنس�بة للبنات الالتي يعش�ن يف أرس
معيشية أيرس حاالً.

واألرجح ،بالنس�بة لألطف�ال الذين يبدأون دراس�تهم يف وقت
متأخ�ر ،أن يرتكوا مدارس�هم قبل إتم�ام تعليمه�م .وتوضح
البيان�ات املس�تقاة م�ن دراس�ات اس�تقصائية أجريت ألرس
معيش�ية يف  22بل�دا ً ناميا ً (بين عام�ي  2005و ،)2010أن
 38يف املائ�ة م�ن الطالب الذي�ن التحق�وا بالتعلي�م االبتدائي
كانوا يف عمر يزيد بمقدار س�نتني عىل األقل عن س�ن االلتحاق
الرس�مي .واألطف�ال الذي�ن ينتم�ون إىل أرس معيش�ية فقرية
ه�م أكثر عرضة ألن يتأخ�روا يف االلتح�اق بالتعليم ،لعدد من
األسباب ،منها سوء الصحة وس�وء التغذية واملخاطر املرتبطة
بقطعهم مسافات طويلة للذهاب إىل املدرسة والعودة منها.

من بني كل أربعة أطفال يلتحقون بالتعليم
االبتدائي ،يُحتمَل أن يغادر املدرسة طفل واحد
قبل بلوغه السنة األخرية من تلك املرحلة
تمثِّل زيادة فرص االلتحاق بالتعليم خطوة أوىل رضورية نحو
تعمي�م التعليم االبتدائي .ولكن يتعينَّ أيض�ا ً أن يكمل األطفال
مرحل�ة التعليم االبتدائ�ي ليتقنوا ،عىل األقل ،مه�ارات القراءة
والكتابة والحس�اب األساس�ية .فم�ن بين  137مليون طفل
يرجح أن يغادر املدرس�ة
دخلوا الص�ف األول يف عام ّ ،2011
 34ملي�ون طف�ل قب�ل إتمامهم الس�نة األخيرة م�ن التعليم
االبتدائي .وهذا يعني أن معدّل ترك املدرسة يف وقت مبكر يبلغ

إن احتماالت التحاق البنات باملدارس أقل من احتماالت التحاق
البنني .ولكنهن حاملا يلتحقن باملدرس�ة ،تصب�ح احتماالت أن
يكملن السنة األخرية من التعليم االبتدائي أكرب منها لدى األوالد،

ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻤﻟﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ وﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و٢٠١١
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
١٠٠

٨٠

٩٠
ﻧﺴﺎء ١٩٩٠

٧٠
ﻧﺴﺎء ٢٠١١

٦٠
رﺟﺎل ١٩٩٠

٥٠
رﺟﺎل ٢٠١١

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﺮﻴ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ١٩٩٠إﱃ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٨٥إﱃ ﻋﺎم ١٩٩٤؛ وﺗﺸﺮﻴ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١١إﱃ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻋﺎم  ٢٠٠٥إﱃ ﻋﺎم .٢٠١١

٤٠

الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

م�ا عدا يف منطقتي غرب آس�يا ورشق آس�يا .واألوالد أقرب إىل
تكرار السنة الدراس�ية من البنات ،وهو ما يزيد من احتماالت
تركهم الدراسة يف وقت مبكر.

معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني
والشباب آخذة يف التزايد ،يف حني تضيق
الفجوات بني الجنسني
أَحرز كل من الش�باب والكب�ار تقدما ً ّ
مط�ردا ً يف مجال اإلملام
بمبادئ القراءة والكتاب�ة عىل مدى العقدين املاضيني .ويف عام
 ،2011كان  84يف املائة من س�كان العالم البالغني ( َمن بلغوا
م�ن العمر  15عام�ا ً أو أكث�ر) قادرين عىل الق�راءة والكتابة.
وتمثّ�ل هذه النس�بة زي�ادة قدرها  8نق�اط مئوي�ة منذ عام
 .1990وزادت مع�دالت اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الش�باب
( َم�ن ترتاوح أعماره�م بني  15و 24س�نة) بمق�دار  6نقاط
مئوي�ة بين عام�ي  1990و .2011والناتج عن ذل�ك هو أن
 89يف املائ�ة من الش�باب عىل الصعي�د العامل�ي تتوافر لديهم
مهارات القراءة والكتابة والحس�اب األساس�ية .ومع ذلك ،فال
يزال ثمة  123مليون شاب ال يجيدون القراءة والكتابة.
ولوح�ظ أن أكرب الزيادات التي تحققت يف معدّالت اإلملام بالقراءة
والكتابة لدى الش�باب ،بني عامي  1990وعام  ،2011حدثت يف
ش�مال أفريقيا (م�ن  68يف املائة إىل  89يف املائة) وجنوب آس�يا
(م�ن  60يف املائة إىل  81يف املائة) .وي�زداد معدّل اإلملام بالقراءة
والكتابة بني الفتيات برسعة أكرب منها لدى الش�باب :ففي شمال
أفريقيا ،زاد هذا املعدّل بني النس�اء بمق�دار  28نقطة مئوية ،يف
الفرتة م�ن عام  1990إىل ع�ام  ،2011مقاب�ل  16نقطة مئوية
لدى الشباب ،خالل الفرتة ذاتها .ويف جنوب آسيا ،زاد املعدل بني
الفتيات والشباب بمقدار  26و 17نقطة مئوية ،عىل التوايل ،خالل
الفرتة نفسها .وتقرتب املناطق جميعها من النقطة التي تتساوى
فيها معدّالت اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الذكور واإلناث.
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وق�د زاد املعدّل لدى النس�اء  ،منذ عام  ،1990بنس�بة  10يف
املائة ،مقابل  7يف املائة لدى الرجال .ومع ذلك ،ما زالت النساء
ِّ
يشكلن ثلثي األميني البالغني يف أنحاء العالم.

مبادرة عاملية تسعى إىل تحسني نتائج التعلُّم
يف عام  ،2012أطل�ق األمني العام لألم�م املتحدة املبادرة
العاملية التي تحمل اس�م ‘التعليم أوالً’ ،والتي تس�عى إىل
جعل التعليم إحدى أولويات التنمية ،وهدفها هو أن تصل
إىل كل طف�ل ،وأن تعمل عىل تحسين نتائ�ج التعلّم .ذلك
ألن تحقيق مكاس�ب يف مجال التعليم ستكون له آثار عىل
تحس�ن
جميع األه�داف اإلنمائية لأللفية .وعىل الرغم من ُّ
فرص الحص�ول عىل التعليم يف جميع أنح�اء العالم ،فإن
التقديرات تشير إىل أن  250مليون طفل يف سن االلتحاق
بالتعليم االبتدائي يفتقرون إىل مه�ارات القراءة والكتابة
والحساب األساسية ،سواء كانوا ملتحقني باملدارس أو غري
ملتحقني بها .فاتخاذ تدابري قوية لتحقيق النتائج املرجوة
م�ن التعلّ�م — على الصعيدي�ن العامل�ي والوطني —
يكتس�ب أهمية حاسمة يف تحسني السياس�ات التعليمية،
وهو م�ا يفضي يف نهاية املط�اف إىل تحقي�ق تعلّم أوفر
نجاحاً.
وملعالجة أزمة التعلُّم ،يقوم فريق عمل وضع مقاييس
التعلُّم ،الذي يمثِّ�ل الجهات املعني�ة يف مجال التعليم
عىل الصعي�د العاملي ،بوضع توصيات بش�أن معايري
التعلُّم ومقاييسه وممارسات تطبيقه ،ملساعدة البلدان
واملنظمات الدولية عىل قياس نتائج التعلُّم وتحسينها
يف ما يتعلق باألطفال والشباب .ويتوىل الريادة يف هذا
العمل منظمة األم�م املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة
(اليونسكو) ومؤسسة بروكينغز.
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الغاية  - 3ألف

الهدف 3

تعزيز املساواة
بني الجنسني
وتمكني املرأة

إزال�ة التفاوت بني الجنسين يف التعلي�م االبتدائ�ي والثانوي،
ّ
ويفض�ل أن يكون ذلك بحلول ع�ام  ،2005ويف جميع مراحل
التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 2015

أحرز تق ّدم ّ
مطرد نحو تحقيق املساواة بني البنات
والبنني يف الحصول عىل التعليم ،ولكن هناك حاجة إىل
اتخاذ مزيد من اإلجراءات الهادفة يف كثري من املناطق
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و ٢٠١١
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

٠٫٨٥
٠٫٨٣
٠٫٨٢

٠٫٩٣
٠٫٩٣
٠٫٩٤
٠٫٩٩ ٠٫٩٧
٠٫٩٨
٠٫٩٩ ٠٫٩٨
٠٫٩٩
٠٫٩٦
١٫٠٤
٠٫٩١
٠٫٨٩
٠٫٩٧
٠٫٨٦

حقائق رسيعة
W Wاملس�اواة بني الجنسني هي أقرب
م�ا تك�ون إىل التحقي�ق يف مرحل�ة
التعليم االبتدائي؛ ومع ذلك ،لم يح ّقق
هذا الهدف ،يف جميع مراحل التعليم،
سوى بلدين اثنني من  130بلداً.
W Wعلى الصعي�د العامل�ي ،تش�غل
النساء  40من  100فرصة عمل لقاء
أجر يف القطاعات غري الزراعية.
W Wيف  31كان�ون الثاني/يناي�ر
 ،2013كان متوس�ط نس�بة النساء
األعض�اء يف الربملانات يف جميع أنحاء
العالم يزيد قليال عن  20يف املائة.

٠٫٧٤

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

٠٫٧٦

٠٫٨٣

٠٫٩٠
٠٫٩٢
٠٫٩٨ ٠٫٩٧
٠٫٩٨
٠٫٧٦
٠٫٩٠
١٫٠١
١٫٠٤
٠٫٧٦
١٫٠٦ ١٫٠٧
٠٫٨٧
٠٫٧٦
٠٫٩٦

٠٫٧٧

١٫٣

*
**

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

٠٫٦١
٠٫٦٣

٠٫٩٧
٠٫٦٨

١٫١

١٫٠
٢٠١١

٠٫٩

٠٫٨

٠٫٧

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
*
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
**
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٠٫٥٩

٠٫٦٤

٠٫٩٨
١٫٢

٠٫٦٦

٠٫٨٩
٠٫٩٢
٠٫٩٨

١٫٠٦
١٫٠٦
١٫٠٧
١٫٠٨
١٫٢٧

١٩٩٠

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
**
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٠٫٦١

٠٫٦

 ٠٫٤٨أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٠٫٤٩
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
*
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٤٩
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
**
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٠٫٥

٠٫٤

٠٫٣

٠٫٢

 ٠٫١ﺻﻔﺮ

ﻏﺎﻳﺔ  :٢٠١٥ﺑﻠﻮغ ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ  ٠٫٩٧و١٫٠٣

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺸﺮﻴ إﱃ ﻋﺎم .١٩٩٣
ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﺎم .٢٠١١

يف املناط�ق النامي�ة عموماً ،يأتي م�ؤرش التكافؤ بني الجنسين (املع ّرف
بأنه مع�دل التحاق البنات بالتعليم بالنس�بة إىل مع�دل التحاق البنني)،
يف كل مرحل�ة من مراحل التعلي�م ،قريبا ً م�ن  0,97و 1,03أو يف نطاق
هذين الرقمني ،وه�ذا النطاق هو املقياس املقبول يف ما يتعلق باملس�اواة

الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

بني الجنسين .غري أن إلقاء نظرة فاحصة عىل ذلك يكشف عن
وج�ود فوارق كبرية بني الجنسين فيما بين املناطق يف جميع
مراحل التعليم.
وقد أُحرز تق�دّم كبري عىل م ّر الزمن يف التعلي�م االبتدائي .غري

أن البن�ات ،يف ش�مال أفريقي�ا ،وأفريقي�ا  -جن�وب الصحراء
الكربى ،وغرب آسيا ،ما زلن يواجهن عقبات كبرية تحول دون
حصولهن عىل التعليم .ففي أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى،
شهد صايف معدل التحاق البنات باملدارس زيادة كبرية — من
 47يف املائة إىل  75يف املائة بني عامي  1990و .2011وخالل
الفرتة نفس�ها ،ارتفع هذا املعدل ،بالنس�بة لألوالد ،من  58يف
املائ�ة إىل  79يف املائة .وعىل الرغم من زيادة عدد البنات اآلن يف
املدارس يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،فإن عدد البنات
الالتي يلتحقن باملدارس االبتدائي�ة مقابل كل  100من البنني
ال يزيد عن  93بنتاً.
ومنطقة رشق آس�يا هي املنطقة النامي�ة الوحيدة التي تتوافر
فيها للبن�ات إمكانيات االلتحاق بامل�دارس االبتدائية أكثر مما
تتوافر للبنني .أم�ا املناطق النامية األخرى — القوقاز وآس�يا
الوس�طى ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وجنوب
رشقي آس�يا ،وجنوب آسيا — فتظل ضمن نطاق املساواة بني
الجنسني ،حيث يرتاوح مؤرش التكافؤ فيها بني  0,97و.1,03

وتب�دو أوج�ه التفاوت بني الجنسين أكث�ر ب�روزا ً يف التعليم
ٍ
مؤات
الثان�وي ،إذ تظل البنات يف ه�ذه املرحلة يف وض�ع غري
بالنسبة إىل البنني ،يف كل من أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وغرب آس�يا وجنوب آس�يا .ومع ذلك ،فقد ّ
حقق�ت املنطقتان
األخريتان مكاسب كبرية ،إذ ارتفع مؤرش التكافؤ بني الجنسني،
يف جن�وب آس�يا ،م�ن  0,59إىل 0,92بين ع�ام  1990وعام
 .2011ويف غرب آسيا ،ارتفع املؤرش من  0,66إىل  .0,90وكان
معدّل التغيرّ أبطأ كثيرا ً يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى،
حيث لم يرتفع مؤشرّ التكافؤ إال ببض�ع نقاط ،من  ،0,76إىل
 ،0,83عىل مدى الفرتة نفسها .ومن االستثناءات يف هذا الصدد،
غامبيا ،والس�نغال ،وغانا ،ومالوي ،وهي بلدان أحرزت تقدّما ً
اس�تثنائياً :فبني عامي  1990و ،2011ارتف�ع مؤرش التكافؤ
بني الجنسني فيها من حوايل  0,5إىل .0,9
وتزداد الفوارق كثريا ً بني الجنسين يف مراح�ل التعليم العايل،
مقارن�ة باملراحل الدني�ا .فعدد النس�اء املس�جالت يف التعليم
الع�ايل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البح�ر الكاريبي ،والقوقاز
وآسيا الوسطى ،ورشق آسيا ،وش�مال أفريقيا ،وجنوب رشقي
آسيا ،يفوق عدد الرجال املسجلني .وعىل النقيض من ذلك ،فإن
الفتيات ،يف منطقتي غرب آس�يا وجنوب آس�يا ،أقل احتماال ً يف
أن يواصلن تعليمهن العايل من الشباب ،إذ يبلغ مؤرش التكافؤ
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بني الجنسين ،يف هاتني املنطقتني 0,89 ،و ،0,77عىل التوايل.
وتبل�غ الحالة أقصاه�ا يف أفريقيا  -جن�وب الصحراء الكربى،
حيث اتسعت الفجوة بني الجنسين يف واقع األمر ،إذ انخفض
مؤرش التكافؤ م�ن  0,66إىل  0,61يف الفرتة املمتدة بني عامي
 2000و.2011

تصبح أوجه التفاوت بني الجنسني أكثر
وضوحا ً يف مراحل التعليم العليا ،وال تكون
الفتيات فيها دائما ً يف وضع غري مؤاتٍ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪان * ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﻌﺎﱄ ،ﰲ ﻋﺎم ) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٦

٩٠

٢٨

٨٠
٧٠

٦٢

٦٤
٤١

اﻟﻌﺎﱄ

٦٠
٥٠
٤٠

٥

٣٣

١٠٠

٣٠
٣١

٣٠

 0.76اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق أﻋﲆ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل )ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ < (١,٠٣
اﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ) > ٠,٩٧ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ > (١,٠٣
ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق أﻋﲆ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء )ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ < (٠,٩٧
* اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ  ١٧٥ﺑﻠﺪا ً ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،و ١٦٠ﺑﻠﺪا ً ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،و ١٤١ﺑﻠﺪا ً ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ .وﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ
ﻋﺎم  ،٢٠١١اﺳ ُﺘﺨﺪﻣﺖ آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺗﻴﺤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة .٢٠١٢-٢٠٠٩

َ
الهدف املرجو بتحقيق املساواة بني الجنسني ،يف جميع
لم يبلغ
مراحل التعليم ،س�وى بلدين اثنني م�ن  130بلدا ً تتوافر عنها
بيان�ات .ويبني تحليـل أُجري بش�أن الفوارق بني الجنسين،
يف مع�دل االلتحاق باملدارس عىل الصعي�د القطري ،أن البنات
لس�ن دائما ً يف وضع غري مؤات .غري أن الفوارق التي تؤثر عىل
البنات هي أشد وقعاً ،بوجه عام ،من تلك التي تؤثر عىل األوالد.
فال ت�زال البنات يف العديد م�ن البلدان يُحرم�ن من حقهن يف
التعليم ،وبخاصة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية.
وتتغيرّ الص�ورة عموم�ا ً يف مرحلة التعلي�م الجامعي .ذلك أن
معدّل التحاق النس�اء بأعلى مراحل التعلي�م ،يف ثلثي البلدان
تقريبا ( 62يف املائة) ،يف�وق معدل االلتحاق لدى الرجال .ويف
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البلدان التي تنخفض فيها مع�دالت االلتحاق باملدارس ،يكون
ع�دد الرجال ،عموم�اً ،أكثر من عدد النس�اء .غير أن العكس
صحيح يف البلدان التي ترتفع فيها معدالت االلتحاق باملدارس.
وبصفة عام�ة ،فإن أش� ّد الفوارق بين الجنسين ،يف التعليم
العايل ،تتجىل يف البلدان التي تنخف�ض فيها معدالت االلتحاق
باملدارس .فمن بني  10بلدان تبلغ فيها الفوارق بني الجنسين
أقصىاه�ا (مؤرش التكافؤ بني الجنسين أقل م�ن  ،)0,7هناك
ثماني�ة بلدان تق ّل فيها معدالت االلتح�اق اإلجمالية عن  10يف
املائة.

ّ
تحقق املرأة مزيدا ً من املكاسب يف سوق العمل،
وإن لم يكن ذلك يف جميع املناطق وال يف جميع
مجاالت العمل
اﻤﻟﻮﻇﻔـﺎت ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟـﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﺮﻴ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ،
ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
١٩

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

١٥

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٩
١٩
٢٠
٣٣

٤٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٥

ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٨

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٣
٤٤

٤٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٣٨

٤٤

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٤٥

٤٠
٥٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٣٥

٤٠
١٩٩٠

١٤

٣٣

٣٧

٣٩

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣٠
٢٠١١

٢٠

١٠

ﺻﻔﺮ

وص�ول امل�رأة إىل العمل لق�اء أجر م�ؤشرّ على اندماجها يف
اقتصاد الس�وق .وكلما اس�تطاعت املرأة أن تكس�ب زيادة يف
دخله�ا العادي ،تزيد احتماالت تحقيقها مزيدا ً من اس�تقاللها
الذاتي ،ومن اعتمادها عىل نفس�ها داخل األرسة املعيشية ،ومن
نمائها الشخيص وقدرتها عىل صنع القرار.
كانت النس�اء ،على الصعيد العامل�ي ،يف عام  ،2011يش�غلن
 40م�ن كل  100وظيف�ة مدفوع�ة األج�ر يف القطاع�ات غري
الزراعية .ويُع ّد ذلك تحسنا ً كبريا ً تحقق منذ عام  ،1990حينما
كانت النساء ال يش�غلن س�وى  35من كل  100وظيفة .ومع
ذلك ،يمك�ن مالحظة وجود اختالفات كبيرة فيما بني املناطق
والبلدان .ففي رشق آس�يا ،والقوقاز وآسيا الوسطى ،وأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيّ ،
تحقق التكافؤ إىل حد ما يف
عدد النس�اء والرجال الذين يش�غلون أعماال ً لقاء أجر .غري أن
حصة املرأة يف العمل املأجور يف القطاعات غري الزراعية بلغت،
يف س�ت مناطق نامية أخرى ،أقل من  40يف املائة .أما يف غرب
آسيا ،وشمال أفريقيا ،وجنوب آس�يا ،فقد كانت أقل من 20يف
املائة .فالحصول عىل عمل مدفوع األجر يظل هدفا ً بعيد املنال
بالنسبة للمرأة يف هذه املناطق.
ويف معظم البلدان ،تستأثر املرأة من العمالة بحصة أكرب كثريا ً يف
القطاع العام منها يف القطاعات غري الزراعية ( 5نقاط مئوية عىل
األقل) .ويف الواقع ،فإن حصتها تزي�د عن  50يف املائة يف العديد
من البلدان .بيد أن احتماالت أن تعمل املرأة يف املكاتب الحكومية
املحلية تفوق احتماالت عملها يف مكاتب الحكومة املركزية.

الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

يف كل منطقـة من مناطق العالم النامـي،
تجنـح النساء إىل أن يشغلن وظائف ّ
أقل
أمنا ً من تلك التي يشغلها الرجال ،مع
استحقاقات اجتماعية ّ
أقل
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﻦﻴ ﰲ ﻧﻔﻘﺎت
اﻷﴎة إﱃ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ،ﰲ ﻋﺎم ) * ٢٠١٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٨٥

٧٠

٨٤
٨١

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٧٠
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٧٤
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٥

٥٨
٥٣

ﴍق آﺳﻴﺎ
٤٦
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥٠
٤١
٣٨
0.76

٣٠
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٣٧
٢١
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٣٢
٣١
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٩
١١
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٠
٤٨
٨٠

١٠٠
ﻧﺴﺎء
*

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

رﺟﺎل

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  ،٢٠١٢ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ.

ال يعن�ي حدوث زيادة يف فرص العمل املد ّرة للدخل ،بالنس�بة
للنس�اء ،أنهن حصلن عىل وظائف آمنة والئقة؛ وال يعني أنهن
أصبحن عىل قدم املساواة مع الرجال .ويف الواقع ،فإن البيانات
تشير إىل أن احتم�االت أن تعمل النس�اء ،يف املناط�ق النامية،
ليساهمن يف نفقات األرسة ،هي أكثر من االحتماالت بالنسبة إىل
الرجال — س�واء يف املزارع أو يف غريها من املشاريع األرسية
التجاري�ة ،أو أن يعملن لحس�ابهن الخ�اص — مع ضمانات
مالية أو استحقاقات اجتماعية زهيدة أو معدومة.
وهذا الن�وع من الفجوات القائمة بني الجنسين واضح بصفة
خاصة يف غ�رب آس�يا ،وش�مال أفريقيا ،حيث ف�رص العمل
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املتاحة للنس�اء ،للحصول عىل أعمال مدفوعة األجر ،محدودة.
وه�ذه الفجوات ش�ديدة الوضوح أيض�ا ً يف أفريقي�ا  -جنوب
الصح�راء الكربى ،وأوقيانوس�يا .ويمكن تفسيرها بمجموعة
متنوعة من العوامل ،منها اللوائح واملمارسات التي تن ّ
ظم العمل
والحي�اة األرسية .وقد يكون للمس�ؤوليات الت�ي تضطلع بها
املرأة يف أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر ،ولعدم وجود مرافق
لرعاية األطفال ،وغري ذلك م�ن الحقوق االجتماعية ،تأثري كبري
يف عدم مش�اركة املرأة يف القوة العامل�ة ،ويف خياراتها املهنية،
ويف أنماط العمل التي تمارسها.
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تكتسب املرأة مزيدا ً من القوة يف برملانات
العالم ،يع ّززها يف ذلك نظام الحصص
ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ
أو ﰲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و ) ٢٠١٣ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٤
٣
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٤

١٢

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٣

١٧٫٦

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٧

١٧٫٧

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

١٢

١٨

٧

١٨٫٥

ﴍق آﺳﻴﺎ

١٩٫٩
١٩٫٨
١٣

٢١
١٥

٢٤٫٥

٣٠
٢٠٠٠

ﺻﻔﺮ

ورغ�م أهمية نظ�ام الحصص ،فإن�ه يف ح ّد ذاته لي�س كافياً.
فالدروس املستفادة من انتخابات عام  2012تبني أن االلتزام
الس�يايس بتحقي�ق املس�اواة بني الجنسين ،وباتخ�اذ تدابري
طموح�ة لتحقي�ق ذلك ،ال ب� ّد أن يقرتن�ا بفرض ج�زاءات يف
حالة عدم االمتثال لتل�ك االلتزامات .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن
توضع املرشحات يف مراكز تنافس�ية من قوائم األحزاب تتوفر
لها أس�باب الفوز ،وأن يحظني بدعم األحزاب السياس�ية .ويف
م�ا يتعل�ق بالنظم االنتخابي�ة ،يظل نظ�ام التمثيل النس�بي،
باس�تخدام القوائم الحزبية ،هو النظام األمث�ل لتطبيق نظام
الحصص .لق�د ّ
حقق التمثيل النس�بي ،يف عام  ،2012نس�با ً
مئوي�ة ،للنس�اء األعض�اء يف الربملان�ات ( 25يف املائ�ة ) أعىل
مما ّ
حققه نظام األكثرية/نظام الصوت الواحد ( 14يف املائة)
أو أي نظام مزيج من النظامني ( 18يف املائة).

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٢٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٢

اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٤

٢١
٢٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢٠

١٥

انتخاب�ات يف ع�ام  ،2012كان الس�تخدام الحصص ،س�واء
بموج�ب ترشيعات أو ألس�باب طوعي�ة (عادة م�ا يكون ذلك
مقرتن�ا ً بنظام تمثييل نس�بي) ،دور كبري يف الزي�ادة املذكورة
أعاله يف متوسط عدد أعضاء الربملانات من النساء .ويف الحاالت
الت�ي ُ
طبق فيه�ا نظام الحص�ص بموجب ترشيع�ات ،أخذت
النس�اء  24يف املائ�ة من املقاع�د الربملانية؛ ويف الح�االت التي
استُخدم فيها نظام الحصص الطوعية ،أخذن  22يف املائة من
املقاعد .ويف الحاالت التي لم يُستخدم فيها أي نظام للحصص،
أخ�ذن  12يف املائ�ة فقط م�ن املقاع�د ،أي ما يق ّل كثيرا ً عن
املتوسط العاملي.

وقد ّ
حققت املرأة يف السنغال ،والجزائر ،وتيمور-ليشتي ،أعىل
مكاسبها االنتخابية لعام  ،2012حيث استخدمت هذه البلدان
الثالثة ،جميعها ،ألول مرة ،نظاما ً للحصص بموجب ترشيعات.
ويف السنغال ،حازت املرأة عىل  43يف املائة من املقاعد الربملانية.
وأصبح�ت الجزائ�ر اآلن ،بع�د أن حصل�ت النس�اء فيها عىل
 32يف املائ�ة من مقاعد الربمل�ان ،البلد العرب�ي األول والوحيد
الذي تجاوز النس�بة املتوخاة ،وه�ي  30يف املائة .ويف تيمور-
ليش�تي ،زاد عدد النس�اء األعضاء يف الربملان بمقدار  11نقطة
مئوية ،لتبلغ  39يف املائة.

١٦

٢٣٫٨

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

وال يوجد يف العالم اليوم س�وى س�ت دوائر برملانية ليس فيها
أعضاء من النس�اء ،وه�ي :هايتي (مجلس الش�يوخ) ،وباالو،
وميكرونيزي�ا ،ون�اورو (مجلس الن�واب) ،وفانوات�و ،وقطر.
وقد بدأ هذا العام ،2013 ،بس�ابقة تاريخي�ة تحققت للمرأة:
ففيه عُ يّنت نس�اء للم�رة األوىل يف مجلس الش�ورى يف اململكة
العربية السعودية .وتمثل النس�اء األعضاء اآلن ،البالغ عددهن
 30امرأة 20 ،يف املائة من أعضاء الربملان يف ذلك البلد.
ويف  22بلدا ً م�ن البلدان الثمانية واألربعين التي أُجريت فيها

١٠

٥

٢٠١٣

ش�هد عام  2012زيادة س�نوية نادرة الح�دوث بلغت نقطة
مئوية واحدة تقريبا ً يف عدد النس�اء األعضاء يف برملانات العالم
(مجلس النواب ومجلس الش�يوخ) .فف�ي  31كانون الثاني/
يناير  ،2013بلغ متوس�ط نسبة النس�اء األعضاء يف الربملانات
ما مقداره  20,4يف املائة ،بعد أن كان  19,6يف املائة يف كانون
الثاني/يناي�ر  .2012وبلغ متوس�ط معدل الزيادة الس�نوية
يف السنوات األخرية ،باستثناء عام  ،2007ما مقداره  0,5نقطة
مئوية.

الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

قدرة املرأة عىل اتخاذ القرار يف املنزل تفسح
مجاالً واسعا ً للتحسني
إن زيادة س�لطة املرأة يف اتخاذ القرار ال تقترص عىل دورها يف
الربملانات .وس�واء كان األمر يتصل بالقط�اع العام أو القطاع
الخاص ،ف�إن املرأة ال ت�زال محرومة من فرص املش�اركة يف
اتخاذ القرارات التي ّ
تمس حياتها .إن قمع أصوات املرأة ،سواء
كان متعمدا ً أو ناش�ئا ً عن أعراف اجتماعي�ة وثقافية تمييزية
تعود إىل أزمنة ماضية بعيدة ،يس�هم يف استمرار عدم املساواة
بني الجنسني ويعوق التنمية البرشية.
وعىل مدى العقود األربعة املاضية ،زادت معدالت التحاق املرأة
بالتعليم العايل برسعة تقارب ضعف رسعتها لدى الرجال .وقد
نتج عن ذلك أن أصبحت النس�اء ،يف أنحاء العالم ،يش ّكلن اآلن
أغلبية الطالب امللتحقين بالتعليم العايل يف معظم البلدان .غري
أن هذه املكاسب لم تُرتجم كاملة إىل مزيد من الفرص للنساء يف
سوق العمل .وينعكس هذا األمر يف استمرار الفجوات يف األجور
بني الجنسني ويف نقص تمثيل املرأة يف الوظائف اإلدارية ،ضمن
مجاالت أخرى .وتكش�ف بحوث أُجريت يف  51بلدا ً أن النسبة
املئوي�ة للمديرات ،من مجم�وع املديرين يف القط�اع الخاص،
ترتاوح بين  10يف املائة و 43يف املائة؛ وتأتي هذه النس�بة ،يف
معظم البلدان ،بني  20يف املائة و 35يف املائة.
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ومن املس� ّلم به عىل نطاق واس�ع أن تعزيز قدرة املرأة عىل أن
تثب�ت رأيها داخل األرسة املعيش�ية يس�هم يف تحسين تغذية
األطفال ومعدالت بقائه�م عىل قيد الحي�اة ،وإملامهم بالقراءة
والكتابة .غري أن دراسات اس�تقصائية أُجريت مؤخرا ً يف عينة
مؤلفة م�ن  37بلدا ً نامياً ،معظمها يف أفريقيا ،تبينّ أن س�لطة
النس�اء يف صنع الق�رار ال تزال تق� ّل كثريا ً عنها ل�دى الرجال
عندما يتعل�ق األم�ر بعملي�ات رشاء كبرية لألرسة املعيش�ية،
وبزيارة األهل واألقارب واألصدقاء ،وبصحة املرأة ذاتها.
ومن جميع الق�رارات التي تُتخذ عىل صعيد األرسة املعيش�ية،
فإن أغلبية النساء يتمتّعن بمزيد من الحرية يف أن يق ّررن متى
يقم�ن بزيارة األهل واألق�ارب واألصدق�اء ،ويف كيفية معالجة
ش�ؤونهن الصحية .ويكون الوضع أسوأ بالنسبة للمرأة عندما
يتع ّلق األم�ر باتخاذ ق�رارات ذات صلة بأم�وال األرسة ،وهي
قرارات ترتكز عىل نحو غري تناس�بي يف ي�د الرجل .ويف معظم
البلدان التي دُرس�ت يف العينة ،أبلغ ما ال يزيد عن  50يف املائة
م�ن النس�اء أنهن يُعطين فرصة للبت يف ش�ؤون املشتريات
الكبرية لألرسة املعيشية .وأوجه التباين هذه هي نتيجة مبارشة
للفروق بني املرأة والرجل من حيث السيطرة عىل املوارد ،بما يف
ذلك الدخل وملكية األصول .وه�ذه األمور تحدّدها ،يف املقابل،
عوامل مؤسسية ،كالقوانني والقواعد املتعلقة باملرياث وامللكية،
وهي أمور تجنح ،يف العديد من البلدان ،إىل التمييز ضد املرأة.
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الهدف 4

تقليـل
وفيـات
األطفـال

الغايـة  - 4ألف

تخفيض معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل ُ
الثلثني
يف الفرتة من  ١٩٩٠إىل ٢٠١٥

ّ
تحققت مكاسب كبرية يف مجال بقاء األطفال عىل
قيد الحياة ،ولكن يجب مضاعفة الجهود لتحقيق
الهدف العاملي
ﻣﻌﺪّل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ١٩٩٠ ،و٢٠١١
ﺣﻲ(
)وﻓﺎة ﻟﻜﻞ  ١٠٠٠ﻣﻮﻟﻮد ّ
١٧٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٠٩
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

١١٦

٦١
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٧٤

٥٠
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٧٦

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٩

حقائق رسيعة

٢٩

٢٩٤٢

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٦٣

W Wانخفض معدّل وفيات األطفال،
منذ عام  ،1990بنسبة  41يف املائة؛
أي أن عدد األطفال الذين يموتون
ّ
يقل بمقدار  14 000طفل كل يوم.

٣٠
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٧٧

٢٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٥٣
١٩

W Wومع ذلك ،ففي عام  ،2011تويف
 6.9ماليني طفل دون سن الخامسة،
معظمهم من أمراض يمكن الوقاية
منها.
W Wويف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،يموت طفل واحد من كل 9
أطفال قبل أن يبلغ س ّن الخامسة ،أي
بما يزيد  16مرة عن املتوسط مقارنة
باملناطق املتقدّمة النمو.

٤٢

٤٨

٩٧
١٥٠

٢٠٠
١٩٩٠

٢٠١١

١٠٠

ﴍق آﺳﻴﺎ
١٥
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ
١٥
٧
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٥٧
٥٠

ﺻﻔﺮ

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

انخفض معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة ،عىل الصعيد العاملي،
حي يف عام 1990
بنسبة  41يف املائة — من  87وفاة لكل  1 000مولود ّ
إىل  51وفاة يف عام  .2011وعىل الرغم من هذا اإلنجاز الهائل ،فإن هناك
حاجة إىل إحراز تقدّم أرسع للوفاء بالغاية املرجوة لعام  ،2015بخفض
معدّل وفيات األطفال بمقدار ُ
الثلثني .ويف عام  ،2011تويف ما يقدّر بنحو
 6.9ماليني طفل — أي  19 000طفل كل يوم — من أمراض يمكن
الوقاية منها .ووقعت الغالبية العظمى من هذه الوفيات يف أفقر بلدان
ومناطق العالم ،ويف أش ّد املناطق حرمانا ً داخل البلدان.

الهدف  :4تقليل وفيات األطفال

التحسن التي تحققت يف مجال بقاء األطفال
وتتجلىّ أوجه
ّ
واضحة يف جميع املناطق ،تتصدّرها منطقة رشق آسيا وشمال
ّ
وتمكنت
أفريقيا ،وهما املنطقتان اللتان حققتا الهدف حتى اآلن.
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة جنوب رشق
آسيا ومنطقة غرب آسيا ،من خفض معدّل وفيات األطفال دون
سن الخامسة بنسبة تزيد عن  50يف املائة .وحققت منطقتا
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا انخفاضا ً
بمقدار  39يف املائة و 47يف املائة عىل التوايل.
وقد تسارع معدّل االنخفاض يف وفيات األطفال دون سن
الخامسة عىل الصعيد العاملي ويف العديد من املناطق منذ
اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية يف عام  ،2000وضاعفت
منطقة أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى — وهي صاحبة
أعىل معدّل لوفيات األطفال يف العالم — متوسط معدّل
االنخفاض يف وفيات األطفال ،من  1.5يف املائة سنويا ً يف
الفرتة  ،2000 - 1990إىل  3.1يف املائة يف السنة ،يف الفرتة
 .2011 - 2000ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،بل
ويف املناطق األخرى أيضاً ،تندفع البلدان التي توجد بها أعىل
معدّالت لوفيات األطفال رسيعا ً يف اتجاه نزويل بتخفيض
معدّالت وفيات األطفال :فقد زاد  45بلداً ،من أصل  66من هذه
البلدان ،معدّالت االنخفاض لديها عىل مدى العقد املايض .ومع
ذلك ،فإن وترية التغيري يجب أن تتسارع ّ
باطراد ،ال سيما يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا ،إذا أريد للغاية
املرج ّوة لألهداف اإلنمائية لأللفية أن تتحقق.

يف حني تنخفض معدّالت وفيات األطفال دون سن الخامسة
يف املناطق النامية األغنى ،فإن معظم الوفيات تحدث يف أفقر
املناطق — أي يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب
آسيا .ففي عام  ،2011حدثت يف هاتني املنطقتني  5.7ماليني
حالة وفاة بني األطفال الذين هم دون سن الخامسة ،من بني
 6.9ماليني حالة وفاة حدثت يف جميع أنحاء العالم .ويمثّل
هذا  83يف املائة من املجموع العاملي يف عام  ،2011مقابل
 69يف املائة يف عام  .1990ومن بني  24بلدا ً زاد فيها معدّل
وفيات األطفال دون سن الخامسة عن  100حالة وفاة يف كل
حي يف عام  ،2011يقع  23بلدا ً يف أفريقيا -
 1 000مولود ّ
جنوب الصحراء الكربى ،أما املنطقة األخرى فهي جنوب آسيا؛
ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،يموت طفل واحد من بني
كل  9أطفال قبل سن الخامسة؛ ويف جنوب آسيا ،فإن النسبة
هي  1إىل .16

وفيات األطفال يف الشهر األول بعد الوالدة
ّ
تمثل نسبة متزايدة من مجمل وفيات األطفال

اﻤﻟﻌﺪّﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﻣﻌﺪّل وﻓﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة واﻷﻃﻔﺎل
دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ٢٠١١ - ١٩٩٠ ،
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٧٠

ﴍق آﺳﻴﺎ

٦١
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٦٨

٥٥
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٦٤

ترتكز وفيات األطفال ،بازدياد ّ
ّ
مطرد ،يف أفقر
املناطق
ﻣﻌﺪّل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ،
) ٢٠١١ - ١٩٩٠ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

٥٥
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٨

٤٦
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٥٢

٤٢

٥٫٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٤

٣٣

٤٫٥

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٧

٤٫٠

٣٢

٣٫٥
٣٩

٣٫٠
٢٫٥

١٫٥

٥٥

١٫٠

٢٠١١
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﺧﺮى

٢٠١٠

١٩٩٥
٢٠٠٠
٢٠٠٥
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٢٤
٣٣

٢٫٠

١٩٩٠
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٠٫٥
ﺻﻔﺮ
٨٠

وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

٢٣
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

٤٨
٤١

٦٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٤٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٣٢
٢٠
وﻓﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

ﺻﻔﺮ
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وعىل الرغم من التحدّيات الجسام ،فإن عددا ً من البلدان،
التي حدثت فيها وفيات أطفال بمعدّالت عالية يف عام ،1990
استطاعت أن تتحدّى الصعاب ،بأن أثبتت أن إحراز تقدم
بالنسبة لجميع األطفال أمر هو يف متناول أيدينا .فقد حققت
بنغالديش وليربيا ،عىل سبيل املثال ،انخفاضا ً يف معدّالت
وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثني عىل األقل
منذ عام  .1990وشهدت إثيوبيا ،ورواندا ،ومدغشقر ،ومالوي
والنيجر يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،وبوتان ،ونيبال
يف جنوب آسيا ،انخفاضا ً بلغت نسبته  60يف املائة عىل األقل.
هناك اآلن نسبة متزايدة من األطفال الذين يموتون عند الوالدة
ويف أوقات قريبة من وقت الوالدة ،وهو ما ّ
يدل بوضوح عىل
أن الجهود املبذولة بشأن بقاء األطفال عىل قيد الحياة يجب
أن ّ
تركز عىل الشهر األول من حياتهم الذي تشت ّد فيه املخاطر.
وخالل العقدين املاضيني ،انخفض معدّل وفيات األطفال دون
سن الخامسة بنسبة  2.5يف املائة يف السنة ،مقارنة بمعدّل
الوفيات لدى حديثي الوالدة يف شهرهم األول ،الذي أظهر
انخفاضا ً أبطأ وقدره  1.8يف املائة يف السنة .ونتيجة لذلك ،فقد
ارتفعت نسبة الوفيات لدى حديثي الوالدة بني وفيات األطفال
دون سن الخامسة ،يف جميع أنحاء العالم ،من حوايل  36يف
املائة يف عام  1990إىل  43يف املائة يف عام .2011
ويالحظ االتجاه نفسه يف جميع املناطق .ففي منطقة رشق
َ
ً
آسيا ،مثال ،التي أحرزت أرسع تقدّم يف مجال الح ّد من وفيات
األطفال دون سن الخامسة ،شكلت وفيات حديثي الوالدة يف عام
 2011ما تبلغ نسبته  57يف املائة من جميع وفيات األطفال .ويف
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا ،شكلت
وفيات حديثي الوالدة أكثر من نصف وفيات األطفال دون سن
الخامسة .أما أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،التي يحدث
فيها  38يف املائة من وفيات حديثي الوالدة عىل الصعيد العاملي،
فلديها أعىل معدّل وفيات بالنسبة لحديثي الوالدة ( 34حالة وفاة
وسجلت مع أوقيانوسيا،
لكل  1 000مولود حي يف عام )2010
ّ
ّ
تحسن يف هذا الصدد عىل مدى العقدين املاضيني .فال بد من
أقل ّ
ّ
الرضع يف الشهر
االهتمام عىل نحو أكثر فعالية بمسألة صحة
األول من حياتهم إذا أريد للتقدّم املحرز يف معدّل وفيات األطفال
بوجه عام أن يستمر بوترية رسيعة.

تحقيق الغاية بحلول عام  2015سوف يتطلب
املزيد من الرتكيز وتجديد االلتزام بالوصول إىل
أش ّد األطفال ضعفا ً
إذا كان ال بد من تحقيق الغاية من الهدف اإلنمائي لأللفية،
فيجب أن ّ
تركز الجهود عىل البلدان واملناطق التي يحدث
فيها معظم وفيات األطفال ،والتي لديها أعىل معدّالت وفيات

األطفال .ففي الهند ونيجرييا ،مثالً ،يحدث أكثر من ُثلث
مجموع عدد الوفيات لدى األطفال دون سن الخامسة يف جميع
أنحاء العالم ،يف حني يبلغ معدّل وفيات األطفال دون سن
الخامسة يف بلدان مثل سرياليون والصومال ما مقداره 180
حي .ومن بني  49بلدا ً
حالة وفاة أو أكثر يف كل  1 000مولود ّ
من بلدان أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،ال يتو ّقع أن يحقق
الغاية املرجوة لألهداف اإلنمائية لأللفية ،سوى ثمانية بلدان
(إثيوبيا ،وبوتسوانا ،والرأس األخرض ،ورواندا ،وليربيا ،ومايل،
ومدغشقر ،ونيجرييا) إذا ما استم ّرت االتجاهات الحالية.
ويف الوقت ذاته ،يلزم اتخاذ إجراءات منهجية للتصدي
لألسباب الرئيسية لوفيات األطفال (االلتهاب الرئوي واإلسهال
واملالريا وسوء التغذية) ولحاالت أش ّد األطفال ضعفاً .ويشمل
هذا زيادة الرتكيز عىل وفيات حديثي الوالدة ،التي أصبحت
اآلن أحد العوامل الحيوية يف التأثري عىل معدّل وفيات األطفال
بوجه عام .وقد أثبت القيام بتدخالت بسيطة وفعالة من حيث
التكلفة ،كالزيارات املنزلية يف فرتة ما بعد الوالدة ،فعاليته يف
إنقاذ حياة حديثي الوالدة.
وأظهرت أدلّة برزت مؤخرا ً وجود فوارق مثرية للقلق يف معدّالت
وفيات األطفال دون سن الخامسة داخل البلدان ،فيجب معالجة
هذه الفوارق .فاحتماالت وفيات األطفال املولودين يف األرس
املعيشية األشد فقرا ً قبل سن الخامسة تكاد تكون ضعف
احتماالت وفيات نظرائهم يف األرس األكثر ثراءً .غري أن الفقر ليس
العامل الوحيد .فاألطفال معرضون أيضا ً ملزيد من مخاطر الوفاة
قبل سن الخامسة إذا كانوا مولودين يف مناطق ريفية أو ولدوا
ألمهات ُحرمن من التعليم األسايس .ومن شأن وجود ظروف
يسودها العنف وحالة من الهشاشة السياسية أن تزيد من تع ّرض
األطفال للمخاطر .فهناك ثمانية بلدان ،من البلدان العرشة ذات
املعدّالت األعىل لوفيات األطفال دون سن الخامسة ،تسودها أجواء
من النزاع أو العنف أو تتسم بحكومات مركزية ضعيفة.

عملية رصد األهداف اإلنمائية لأللفية تربز
الحاجة املستمرة لوجود بيانات موثوقة
اسرتعت عملية رصد األهداف اإلنمائية لأللفية اهتماماً ،عىل
الصعيد العاملي ،بمشاكل وفيات األطفال ،وحددت أهدافا ً
للح ّد منها ،وبينت لواضعي السياسات ما يرتتب من آثار
عىل ما يتخذونه من إجراءات .ومع ذلك ،ال توجد يف العديد
من البلدان النامية ُنظم تسجيل ف ّعالة مكتملة؛ فهذه ال ُنظم
تع ّد أفضل مصدر لبيانات الرصد .فينبغي أن تبذل البلدان
والوكاالت الدولية جهودا ً متواصلة من أجل تعزيز القدرات

الهدف  :4تقليل وفيات األطفال

اإلحصائية وس ّد الثغرات يف البيانات ،بإجراء مجموعة
واسعة من الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية.

ّ
وﺗﻠﻘﻮا
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻦ اﻤﻟﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ
ﺟﺮﻋﺔ وﺣﺪة ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﺤﺼﺒﺔ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و٢٠١١
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

تم تفادي وقوع  10.7مليون حالة وفاة يف الفرتة من عام 2000
إىل عام  2011بفضل أعمال التحصني ضد الحصبة .ويف عام
 ،2011أودى هذا املرض بحياة  158 000شخص ،معظمهم
أطفال دون سن الخامسة ،وهو رقم يقل كثريا ً عن تقديرات
الوفيات الناجمة عن الحصبة والبالغة  548 000حالة وفاة يف
عام  .2000ومع ذلك ،فقد كان باإلمكان منع وقوع تلك الوفيات.
وقد زادت معدّالت التحصني ضد الحصبة يف جميع املناطق ،وال سيما
يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا حيث نجم عن
املرض أكرب خسائر يف األرواح .غري أن املرض ال يزال يجتاح هاتني
املنطقتني .ويرجع بعض ذلك إىل ضعف أنشطة نظم التحصني
الروتينية ،والبطء يف تنفيذ نظم رسيعة ملكافحة املرض ،وهو مما
أسهم يف تعثّر ال ّزخم يف امليض ُقدما ً نحو تحقيق األهداف املرجوة من
مكافحة الحصبة والقضاء عليها عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
ويف عام  ،2011وقع  90يف املائة من جميع الوفيات الناجمة عن
الحصبة يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا.
ويمكن الوقاية من الحصبة بجرعتني من لقاح مأمون وف ّعال
وغري باهظ التكلفة .فبني عامي  2000و ،2011زاد معدّل شمول
التحصني بلقاح الجرعة األوىل ضد الحصبة ،عىل الصعيد العاملي،
من  72يف املائة إىل  84يف املائة .وخالل الفرتة نفسها ،ارتفع
هذا املعدّل من  53يف املائة إىل  74يف املائة يف أفريقيا  -جنوب

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٦٧
٦٤

وتكتسب عملية الرصد أهمية محورية من أجل ‘تجديد
الوعد’ ،وتوجيه نداء عىل النطاق العاملي للعمل من أجل
إنهاء حاالت الوفاة التي يمكن منع وقوعها بحلول عام
 .2035وقد سبق أن حظيت هذه املبادرة ،التي أطلقتها،
يف عام  ،2012منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)،
ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة ،بتأييد
 179بلداً .ويعمل ّ
كل من الحكومات ،والرشكاء من املجتمع
املدني ،واألمم املتحدة والقطاع الخاص ،جميعا ً يف إطار
تعهدها بتعزيز عمليات الرصد واإلبالغ املتعلقة ببقاء الطفل
داخل البلدان وفيما بينها .ويكتسب توافر بيانات دقيقة يف
الوقت املناسب أهمية حاسمة يف تعزيز املسؤولية عن وجود
التزامات عىل النطاق العاملي ملا فيه صالح األطفال.

بفضل اللقاحات املضا ّدة للحصبة ،تم ّ
تجنب
وقوع  10ماليني حالة وفاة منذ عام ،2000
ولكن استمرار إحراز تق ّدم يف هذا الصدد
ال يزال مشوبا ً بحالة من عدم اليقني
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٥٣

٧٤

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٧٦
٧٦

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٨

٧٧

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٦
٨٦

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٨٠

٨٩

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

٩٤
٩٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٩٣
٩٥

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٩٣
٩٦

ﴍق آﺳﻴﺎ

٨٤

٩٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

٩٢
٩٢

٨٣

٨٤
١٠٠

٢٠٠٠

٨٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٧٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٧٢
٦٠
٢٠١١

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

الصحراء الكربى ،مع إحراز تقدّم مماثل يف جنوب آسيا .وعىل
الرغم من أن هذه املكاسب مثرية لإلعجاب ،فإنها ال تزال ّ
هشة
وغري كافية .ذلك أن مستويات شمول التحصني املوىص بها يف ما
يتعلق بالجرعة األوىل من اللقاح ،وهي  90يف املائة عىل األقل عىل
الصعيد الوطني ،وما ال يقل عن  80يف املائة يف جميع املقاطعات،
لم تتحقق .فهناك نحو  20.1مليون رضيع — كثريون منهم
هم من أفقر األطفال وأكثرهم تع ّرضا ً للتهميش عىل وجه األرض
— لم يتل ّقوا حتى الجرعة األوىل من لقاح التحصني ضد الحصبة
يف عام  2011فالتحصني ضد الحصبة يظل ّ
يشكل اسرتاتيجية
أساسية يف الح ّد من وفيات األطفال .فينبغي إذن وجود التزام
سيايس ومايل بمكافحة هذا املرض الفتّاك والوقاية منه ،وفقا ً ملا
أق ّرته جمعية الصحة العاملية لعام .2010
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الهدف 5

تحسني الصحة
النفاسية

الغاية  - 5ألف

تخفيض معدّل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع يف الفرتة
ما بني  ١٩٩٠و٢٠١٥

معدل الوفيات النفاسية انخفض حوايل النصف
منذ عام  ،1990ولكنه ال يزال كثري البُعد عن الغاية
املرجوة من الهدف اإلنمائي لأللفية
ﻣﻌﺪّل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩٠و ٢٠٠٠و) ٢٠١٠وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﻟﻜﻞ
 ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ،ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  ١٥و ٤٩ﺳﻨﺔ(
27.7

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٨٥٠

٧٤٠

٥٠٠
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٩٠

٤٠٠

٢٢٠
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٣٢٠

حقائق رسيعة

٢٦٠
٢٨٠

49

W Wيف رشق آس�يا وش�مال أفريقي�ا
وجنوب آسيا ،انخفض معدّل الوفيات
النفاسية بحوايل الثلثني.
W Wيف املناط�ق النامي�ة ،ال يحص�ل
س�وى نص�ف النس�اء الحوامل عىل
الح ّد األدن�ى املوىص به م�ن زيارات
املتابع�ة لتقدي�م الرعاي�ة يف الفترة
السابقة للوالدة ،وهو أربع زيارات.
W Wهناك نحو  140ملي�ون امرأة يف
جميع أنحاء العالم ُيعل ّن عن رغبتهن
يف تأجيل الحم�ل أو تفاديه ،وإن ك ّن
ال يستخدمن وسائل منع الحمل.

٢٠٠
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢٢٠
١٩٠
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤١٠

٢٤٠

١٥٠
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٣٠

١٢٠

٧٨
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
١٣٠
٩٦
٧٢
١٧٠

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
١١٠
٧١

اﻟﻘﻮﻗﺎز وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٧١
٦٢
٤٦
ﴍق آﺳﻴﺎ
١٢٠
٦١
٣٧
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٤٠

٣٥٠
٤٠٠

٩٠٠

٨٠٠
١٩٩٠

٦٠٠

٧٠٠
٢٠٠٠

٥٠٠
٢٠١٠

٤٠٠

٢٤٠
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٣٢٠
٣٠٠

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

٢١٠
٢٠٠

١٠٠

ﺻﻔﺮ

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية

عىل الصعيد العاملي ،انخفض معدّل الوفيات النفاس�ية بنسبة
 47يف املائ�ة عىل مدى العقدين املاضيين ،من  400حالة وفاة
حي يف ع�ام  1990إىل 210
نفاس�ية لكل  100 000مول�ود ّ
حاالت يف عام  .2010وق�د ّ
ً
حققت جميع املناطق تقدّما يف هذا
الصدد ،حيث ُس�جِّ لت أكرب االنخفاضات يف رشق آسيا ( 69يف
املائة) وش�مال أفريقي�ا ( 66يف املائة) ،وجنوب آس�يا ( 64يف
املائة) .وسيتط ّلب تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية ،وهو خفض
املعدّل بمقدار ثالثة أرباع ،ترسيع وترية التدخالت ،بما يف ذلك
تحسين الوص�ول إىل الرعاي�ة التوليدية يف الح�االت الطارئة،
وتقدي�م املس�اعدة أثناء ال�والدة من قب�ل أخصائيني صحيني
مه�رة ،وتوفري العلاج املضا ّد للفريوس�ات العكوس�ة لجميع
النساء الحوامل الذين يحتجن إليه.

ما يقرب من  50مليون امرأة يف جميع أنحاء
العالم ال تزال تلد وحدها بغياب رعاية ماهرة
ال�والدة التي تت�م بمس�اعدة أخصائيصحي ماه�ر مقدّم له
دع�م (طبيب أو ممرضة أو قابلة) يمك�ن أن تق ِّلل من مخاطر
الوف�اة أو حاالت اإلعاقة التي يمك�ن الوقاية منها .فاألخصائي
الذي يتوافر لديه التدريب واألدوية الالزمة يس�تطيع أن يقدّم
املس�اعدة ويح�ول دون ح�دوث مضاعف�ات مه�دِّدة للحياة،
كالنـزي�ف الح�اد ،أو أن يحيل املريضة إىل مس�توى أعىل من
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الرعاي�ة .ويف املناط�ق النامية ،ارتفعت نس�بة ال�والدات التي
أرشف عليه�ا أخصائي�ون صحيّون مه�رة ،م�ن  55يف املائة
يف ع�ام  1990إىل  66يف املائ�ة يف ع�ام  .2011ومع ذلك ،من
 135ملي�ون والدة حية حدثت يف عام  ،2011وضعت النس�اء
مواليدهن بمفردهن أو بوجود رعاية غري كافية يف ما يقرب من
 46مليون والدة .وتوجد فوارق كبرية بني املناطق يف مس�توى
الرعاية املاه�رة املقدّمة عن�د الوالدة ،التي تتراوح بني وجود
رعاية27.7ش�املة تقريبا ً يف رشق آس�يا والقوقاز وآس�يا الوسطى
( 100يف املائ�ة و 97يف املائة ،عىل الت�وايل) ،ورعاية منخفضة
بنس�بة  50يف املائة تقريب�ا ً يف جنوب آس�يا وأفريقيا  -جنوب
الصح�راء الكبرى ،وهما املنطقت�ان اللتان توج�د فيهما أعىل
معدّالت الوفيات النفاسية.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤّ ﺖ ﺑﺈﴍاف أﺧﺼﺎﺋﻴﻦﻴ )ﻃﺒﻴﺐ أو ﻣﻤﺮﺿﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ( ﺣﺴﺐ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﴬﻳﺔ أو اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٨٤
اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻦﻴ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﴬﻳﺔ
واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٧٥
٥٣

٧٦

٦٩

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٧٢
٥٩

٤٤

٤٠

٣١

٢١

٢٠١١

١٩٩٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٢٠١١

١٩٩٠
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ

٧٥

٥٠

٤٠

٢٠١١

١٠٠

١٩٩٠

٢٥
ﺻﻔﺮ
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ال ت�زال النس�اء الالتي يضع�ن مواليدهن يف املناط�ق الريفية
يش�هدن أوضاعا ً غري مؤاتية من حيث الرعاي�ة التي َّ
يتلقينها.
ففي ع�ام  ،1990تم إج�راء  44يف املائة من عملي�ات التوليد
يف املناط�ق الريفية من العالم النام�ي تحت إرشاف أخصائيي
توليد مه�رة ،مقابل  75يف املائة يف املناطق الحرضية .وبحلول
عام  ،2011زادت بوجه عام نس�بة انتش�ار أخصائيي التوليد
املهرة ،ولك�ن الفجوة بني املناط�ق الحرضي�ة والريفية ظ ّلت
قائمة .ففي عام ّ ٢٠١١
تلقى  53يف املائة من النساء يف املناطق
الريفية رعاية ماهرة عند الوالدة ،مقابل  84يف املائة يف املناطق
الحرضية .ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا،
كانت الفجوة أكرب.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  ٤٩ - ١٥وﺗﺎﺑﻌﻬﻦ أﺧﺼﺎﺋﻴّﻮن
ﺻﺤّ ﻴﻮن ﻣﻬﺮة أرﺑﻊ ﻣﺮات أو أﻛﺜﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ ،ﰲ اﻷﻋﻮام
 ١٩٩٠و ٢٠٠٠و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٧٢

لكفالة سالمة األمهات واملواليد ،أوصت منظمة الصحة العاملية
بالقيام بما ال يقل عن أربع زي�ارات ّ
لتلقي الرعاية الصحية يف
الفرتة السابقة للوالدة .وينبغي أن تشمل هذه الزيارات تلقيح
ضد التيتانوس وإجراء فحوصات عن وجود أي إصابة بعدوى
وعالجها ،وتحديد أي عالمات إنذار أثناء الحمل .ويُجرى أيضا ً
فحص النس�اء الحوامل لوجود فريوس نقص املناعة البرشية؛
وإذا كانت الفحوص إيجابية ،تقدَّم لهن املساعدة والتوجيهات
يف م�ا يتعلق بالعيش م�ع الفريوس ،وبتجنُّ�ب انتقال العدوى
إىل أطفاله�ن .يف البل�دان التي تتوطن فيه�ا املالريا ،يجب عىل
النساء الحوامل أيضا ً تلقي العالج املتقطع ملنع املرض ،وبالتايل

٧٧

٨٩

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٥٩

٤٥

٦٩

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

٤٤

٥١
٩٠ ١٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٩

٨٢

١٩٩٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٣

٣٧

٦٦

تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام
٢٠١٥

الرعاي�ة الصحي�ة الجيدة أثن�اء الحم�ل أمر أس�ايس لصحة
األمهات ومواليدهن وسلامتهم وبقائهم عىل قي�د الحياة .ويف
املناطق النامية ،زادت نس�بة انتش�ار الرعاية املقدّمة يف الفرتة
الس�ابقة للوالدة (زي�ارة واحدة عىل األقل يق�وم بها طبيب أو
ممرضة أو قابل�ة أثناء الحمل) من  63يف املائة إىل  81يف املائة
يف الفرتة املمت�دة من عام  1990إىل ع�ام  .2011وقد أحرزت
مناطق جنوب آسيا وشمال أفريقيا وغرب آسيا أكرب تقدّم عىل
مدى العقد املايض ،يف حني كانت مناطق أخرى ،كمنطقة البحر
الكاريبـي ورشق آسيا وأمريكا الالتينية وجنوب رشق آسيا قد
ّ
حققت معدّالت تغطية بلغت  90يف املائة أو أكثر.

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٥٢
٤٩
٤٩

الغاية  - 5باء

تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل يمكن أن
ينقذ أرواحا ً من املوت ،ولكن ال ّ
يتلقى القدر
املوىص به من الرعاية يف املناطق النامية
سوى نصف النساء الحوامل

٢٤
٢٧

٣٦

٦٦

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٨٠

٧٠

٦٠

٢٠٠٠

٥٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٣٧

٤٠

٣٠

٢٠

 ١٠ﺻﻔﺮ

٢٠١١

تفادي النتائج الض�ارة لألم والطفل إذا م�ا أصيبوا أثناء فرتة
الحمل.
ّ
تلقي الرعاية الصحية يف الفرتة الس�ابقة للوالدة يمكن أن ينقذ
ً
ً
أرواحا م�ن املوت .غري أن يف املناطق النامي�ة عموما ال يحصل
على الحد األدنى امل�وىص به من الزي�ارات يف الفرتة الس�ابقة
لل�والدة (أربع زيارات) س�وى نص�ف النس�اء الحوامل .وقد
أحرزت مناطق مثل ش�مال أفريقيا وجنوب رشق آس�يا تقدّما ً
كبريا ً خالل العقدين املاضيني يف تحسني تغطية الرعاية املقدّمة
يف الفرتة الس�ابقة للوالدة ،بينم�ا ظ ّلت منطقتا جنوب آس�يا،
وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى متخلفتني عن الركب .ففي
عام  ،2011ويف إطار الرعاية السابقة للوالدة التي ُقدّمت أثناء
فرتة حملهن األخرية ،ل�م َّ
يتلق أربع زي�ارات متابعة عىل األقل
س�وى  36يف املائة من النساء الحوامل يف جنوب آسيا ،و 49يف
املائة يف أفريقيا  -جنوب الصح�راء الكربى .ويمكن أن تتباين
الرعاي�ة املقدمة من حي�ث النوعية ،وذلك بُع ٌد يصعب قياس�ه
باإلضافة إىل أن�ه ال ينعك�س يف البيانات املتوف�رة .فال بد من
رصد ذلك لضمان توافر رعاية جيدة يف الفرتة السابقة للوالدة،
تسهم يف تحسني نتائج الحمل.

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية

أكثر من نصف النساء املتزوجات يف معظم
املناطق النامية يستخدمن شكالً من أشكال
تنظيم األرسة
إن توس�يع نطاق إمكاني�ات الوصول إىل املعلومات واملش�ورة
والل�وازم املطلوب�ة لتوافر مجموعة واس�عة من وس�ائل منع
الحمل أمر أسايس لتحقيق هدف تعميم إتاحة خدمات الصحة
اإلنجابية .ويف عام  ،٢٠١١أكثر من  ٥٠يف املائة من النس�اء يف
املناطق النامية ،املتزوج�ات أو املرتبطات خارج إطار الزواج،
َّ
كن يس�تخدمن شكالً من أشكال وس�ائل منع الحمل ،وترتفع
ُ
ه�ذه النس�بة إىل  ٦٢يف املائة إذا اس�تثنيت أفريقي�ا  -جنوب
الصحراء الكربى وأوقيانوسيا.
أما عىل الصعيد العاملي ،فإن تس�عا ً من كل  10نس�اء يف س�ن
اإلنجاب ،ممن هن متزوج�ات أو مرتبطات خارج إطار الزواج
ويس�تخدمن وس�ائل منع الحمل ،يعتمدن عىل وسائل حديثة.
ويف املناط�ق النامية ،فإن وس�ائل منع الحمل األكثر انتش�ارا ً
هي تعقيم اإلناث واألجهزة الرحمية ،الت�ي تمثّل معا ً أكثر من
نصف مجموع حاالت استخدام وس�ائل منع الحمل .ويُالحظ
وجود أنماط مميزة على الصعيد اإلقليمي .م�ن ذلك مثالً ،أن
تعقي�م اإلناث هو الوس�يلة الغالبة يف جنوب آس�يا ،يف حني أن
وسائل منـع الحمل بالحقن هي األكثر شيوعا ً يف رشق أفريقيا
والجنوب األفريقي.

|

31

ﻣﻌﺪّل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ) ٢٠١٠وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﻟﻜﻞ ١٠٠ ٠٠٠
ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ،ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  ١٥و ٤٩ﺳﻨﺔ(

27.7

أﻗﻞ ﻣﻦ ٣٠٠
٤٤٩ - ٣٠٠
٥٩٩ - ٤٥٠
 ٦٠٠أو أﻛﺜﺮ
ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت/ﺗﻘﺪﻳﺮات

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺗﺠُ ﺮى ﺗﺤﺖ إﴍاف أﺧﺼﺎﺋﻴﻦﻴ ﺻﺤﻴﻦﻴ ﻣﻬﺮة،
آﺧﺮ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ )) (٢٠١٢ - ٢٠٠٦ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

 ٨٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ
 ٧٩ - ٦٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

تبني البلدان األفريقية تفاوتات كبرية يف مجال
صحة األم والصحة اإلنجابية ،األمر الذي يؤكد
رضورة توسيع نطاق التدخالت الفعّ الة
اس�تخدام وس�ائل من�ع الحم�ل يدع�م صح�ة األم والصح�ة
اإلنجابية ،إذ يُس�هم يف تفادي حاالت الحمل غري املرغوبة والح ّد
م�ن عمليات اإلجهاض غري املأمونة .وليس مُس�تغربا ً أن معدّل
الوفيات النفاس�ية يف أفريقيا ينخفض يف البل�دان حيث ترتفع
نسبيا ً مستويات استخدام وس�ائل منع الحمل وتتوافر عنارص
مد ّربة لإلرشاف عىل الوالدة .هذه البل�دان موجودة يف معظمها
يف ش�مال أفريقيا والجن�وب األفريق�ي .أما أفريقي�ا  -جنوب
الصحراء الكربى ،فتس�تأثر بأعىل معدّل للوفيات النفاس�ية يف
العالم ،ويبلغ معدّل انتشار وسائل منع الحمل فيها  25يف املائة
ّ
املتوفرة عند
فق�ط ،وتنخفض فيها مس�تويات العناية املاه�رة
الوالدة.

 ٥٩ - ٤٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٤٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت/ﺗﻘﺪﻳﺮات

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ
ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  ١٥و ٤٩ﺳﻨﺔ ،اﻤﻟﺘﺰوﺟﺎت أو
اﻤﻟﺮﺗﺒﻄﺎت ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ،آﺧﺮ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
)) (٢٠١٢ – ٢٠٠٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

 ٥٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ
 ٤٩ - ٢٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
 ٢٤ - ١٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت/ﺗﻘﺪﻳﺮات
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حاجة عدد متعاظم من النساء لتنظيم
األرسة تُلبّى ببطء ،ولكن الطلب يتزايد بوترية
رسيعة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻟﻢ ُﺗﻠﺐﱠ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة،
ﻣﻦ ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻦﻴ  ،٤٩ - ١٥ﻣﻦ اﻤﻟﺘﺰوﺟﺎت
أو اﻤﻟﺮﺗﺒﻄﺎت ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ،ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩٠و ٢٠٠٠و٢٠١١
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٢٨
٢٧

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٢٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٧٫٤
٢٦٫٦
٢٥

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

١٩٫٣
١٨٫٥
١٧
٢٢

٢٠
49
٤٩

٢٢

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
١٦

١٨

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

١٥
اﻟﻘﻮﻗﺎز وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٩

١٤٫٤
١٤٫١
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

١٩

١٦

١٣
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٣

١٤
١٧

١٢
١٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
١٠
٦

١١
١٠
١٠
١٧

٣٠
١٩٩٠

٢٠
٢٠٠٠

ﴍق آﺳﻴﺎ
٣

٤
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
١٤
١٣
١٠

٢٠١١

ﺻﻔﺮ

مع زيادة انتش�ار وس�ائل منع الحمل ،انخفض�ت ،بوجه عام،
نسبة الحاالت التي تنطوي عىل حاجة غري مُلبّاة لتنظيم األرسة،
والتي تع ّرف بأنها النسبة املئوية للنساء الالتي ترتاوح أعمارهن
بني  15و 49سنة ،ممن هن متزوجات أو مرتبطات خارج إطار
ال�زواج ،والالتي يب ّلغن عن رغبتهن يف تأجيل الحمل أو تفاديه،
ولكنهن ال يس�تخدمن أي وسيلة من وس�ائل منع الحمل .وعىل
الصعي�د العامل�ي ،انخفضت نس�بة الحاالت الت�ي تنطوي عىل
حاجة غري مُلبّاة لتنظيم األرسة م�ن  15يف املائة يف عام 1990
إىل  12يف املائ�ة يف ع�ام  ،2011بفض�ل ما أُحرز م�ن تقدّم يف
املناطق النامية .وترتاوح نسبة الحاالت التي تنطوي عىل حاجة
غري مُلبّاة بني نس�بة منخفضة قدرها  4يف املائة يف رشق آسيا،
ونس�بة مرتفعة قدره�ا  25يف املائة يف أوقيانوس�يا وأفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى .ويمثّل هذا أكثر من  140مليون امرأة
وفتاة يرغبن يف تأجيل الحمل أو تفاديه ،وإن ّ
كن ال يس�تخدمن
وس�ائل منع الحمل .بحلول عام  2015يُتوقع أن يزيد مجموع
عدد الطلبات عىل خدمات تنظيم األرسة بني النس�اء املتزوجات
ليتجاوز  900مليون طلب ،يرجع معظمها إىل النمو السكاني.
ويش ّكل هذا أحد مؤرشات جدول أعمال الصحة اإلنجابية الذي

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية

لم يُنج�ز ،وحجم الجه�ود املطل�وب بذلها ملواكب�ة الطلب عىل
وسائل منع الحمل ،ال سيما الوسائل الحديثة األكثر فعالية.

حمل املراهقات أمر محفوف باملخاطر لكل من
األم والطفل ،ويبقى عند مستويات مرتفعة
جدا ً يف العديد من املناطق النامية
ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات ﻟﻜﻞ  ١ ٠٠٠اﻣﺮأة ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،١٩ - ١٥ﰲ اﻷﻋﻮام
 ١٩٩٠و ٢٠٠٠و٢٠١٠
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٢٥
١٢٢
١١٨
٩٢
٨٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
٨٠
٨٠
٧٨

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٦٨
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٨٤

٦٥
٦٢
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٦٣

٥١
٤٨
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٨٨

٥٨

٥٤

٤٦
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٤٠
٤٣
٤٤

٤٣

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٢٨
٣٢
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٣٣
٢٩
ﴍق آﺳﻴﺎ
١٥
٦
٦
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٣٤
٢٦
٢٢

٦٤

١٤٠

١٢٠
١٩٩٠

١٠٠
٢٠٠٠

٦٠

٨٠
٢٠١٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٥٥
٥٢
٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ
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الحمل يف س�ن مبكرة يزيد من املخاطر الت�ي يتعرض لها ك ٌّل
من األمهات ومواليدهن .وعىل الرغم من إحراز تقدّم يف خفض
معدّل الوالدات لدى املراهق�ات ،فإن أكثر من  15مليون والدة
من أص�ل  135ملي�ون والدة حية يف جميع أنح�اء العالم هي
لنساء ترتاوح أعمارهن بني  15و 19سنة .وقد انخفض معدّل
الوالدات لدى املراهق�ات بني عام�ي  1990و 2010يف جميع
املناطق ،حيث أحرزت منطقة جنوب آس�يا أكبر تقدّم يف هذا
الص�دد .وتحدث أعىل مع�دّالت املواليد ل�دى املراهقات الالتي
تتراوح أعماره�ن بين  15و 19س�نة يف أفريقي�ا  -جن�وب
الصحراء الكربى ( 118والدة لكل  1 000فتاة) ،وهي املنطقة
التي أح�رزت أق ّل تق�دّم منذ عام  ،1990س�واء م�ن الناحية
النسبية أو يف األعداد املطلقة .وال يزال زواج األطفال (قبل سن
الثامنة عرشة) شائعا ً يف هذه املنطقة ،وهو وثيق الصلة بالحمل
لدى املراهقات .ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
أيضاً ،ما زال معدّل الوالدات ل�دى املراهقات مرتفعاً ،ولم يبدأ
يف االنخفاض إال مؤخراً .ومما يزيد هذه املش�كلة تفاقما ً هو أن
الفتيات املراهق�ات ،عموماً ،يواجهن عقبات أش�د مما تواجهه
النساء البالغات يف الحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية.
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الغاية  - 6ألف

الهدف 6

مكافحة فريوس
نقص املناعة
البرشية/
اإليدز واملالريا
وغريهما من
األمراض

وقف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
بحلول عام 2015وبدء انحساره اعتبارا ً من ذلك التاريخ

حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية آخذة يف
االنخفاض بشكل ّ
مطرد يف معظم املناطق ،ولكن ال يزال
هناك  2,5مليون شخص يصابون به كل سنة
ﻣﻌﺪّﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ )ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻔﺮﻴوس
ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺷﺨﺺ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻦﻴ ،(٤٩ - ١٥
 ٢٠٠١و٢٠١١
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٫٩١

*

١٫٠٢
وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٠٫٥٥

*

٠٫٣٣
ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٠٫٣٧
٠٫٢٦

*

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٠٫٣٣
٠٫٢٤

*

حقائق رسيعة

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٠٫٠١
٠٫٠٢

*

W Wيف ع�ام  ،2011ق� َّل ع�دد األطف�ال
دون س�ن الخامسة عرشة الذين أصيبوا
بفريوس نقص املناع�ة البرشية بمقدار
 230 000طف�ل عمّ �ا كان عليه يف عام
.2001
W Wيف نهاي�ة ع�ام  ،2011كان ثماني�ة
ماليني ش�خص ّ
يتلقون عالج�ا ً مضادا ً
للفريوسات العكوسة ،للعالج من فريوس
نقص املناعة البرشية.
W Wيف العق�د ال�ذي ب�دأ بع�ام ،2000
ت َّم تفادي وق�وع  1,1ملي�ون وفاة من
املالريا.
َ WW
أنقذ علاج اإلصابات بالس�ل حياة
نح�و  20ملي�ون ش�خص بين عامي
 1995و.2011

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٠٫٠٣
٠٫٠٦
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٠٫١١
٠٫٠٦
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٠٫٠٣
٠٫٠٣
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
٠٫٠٣
٠٫٠٣
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٠٫٠٣
٠٫٠٢
ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٠١
٠٫٠١
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٠٫٠١
٠٫٠١
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٠٫٠٣
٠٫٠٣
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٠٫٠٩
٠٫٠٦
٢٫٠٠
٢٠٠١
*

١٫٥٠
٢٠١١

١٫٠٠

٠٫٥٠

ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ٥٩ﰲ اﻟﺠﺰء اﻤﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

٠٫٠٠

الهدف  :6مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض

ال يزال عدد األشخاص الذين أصيبوا مؤخرا ً بفريوس نقص
املناعة البرشية ،عىل الصعيد العاملي ،آخذا ً يف االنخفاض ،إذ
انخفض بنسبة  21يف املائة يف الفرتة من عام  2001إىل عام
 .2011أضف إىل ذلك أن ما يقدّر بنحو  2,5مليون شخص
أصيبوا بالفريوس يف عام  ،2011وكان معظمهم ( 1,8مليون
شخص) يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى .وعىل مدى عقد
من الزمن ،انخفض عدد اإلصابات الجديدة ،يف تلك املنطقة،
بنسبة  25يف املائة .وانخفض هذا العدد بنسبة  43يف املائة يف
منطقة البحر الكاريبي ،وهو أكرب انخفاض يف جميع املناطق،
وكانت نتيجة ذلك أن عدد اإلصابات الجديدة بلغ ،حسب
التقديرات 13 000 ،إصابة يف عام .2011
عىل الرغم من التقدم املحرز عموماً ،فإن االتجاهات يف بعض
املناطق تثري القلق .ففي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،مثال،
زاد انتشار فريوس نقص املناعة البرشية إىل أكثر من الضعف
منذ عام  .2001ووقع يف عام  2011ما يقدّر بنحو 27 000
إصابة جديدة يف تلك املنطقة.
وتع ّرض ما يقارب  820 000امرأة ورجل ترتاوح أعمارهم بني
 15و 24سنة إلصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البرشية
يف عام  2011يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة
الدخل؛ وكان أكثر من  60يف املائة منهم من النساء .والشابات
هُ ّن أكثر تع ّرضا ً لإلصابة بالفريوس نظرا ً للتفاعل املع ّقد بني
العوامل الفسيولوجية وعدم املساواة بني الجنسني .وبسبب
تد ّني الحالة االقتصادية واالجتماعية للنساء والفتيات يف العديد
من البلدان ،غالبا ً ما يكون هؤالء النسوة يف مواقف غري مؤاتية
عندما يتعلق األمر بالتفاوض بشأن الجنس اآلمن ،والوصول إىل
املعلومات والخدمات املتصلة بالوقاية من الفريوس.

بفضل ما يتحقق من تحسينات يف العالج،
فإن عدد األشخاص الذين يموتون بسبب
اإليدز آخذ يف االنخفاض ،وأصبح عدد الذين
بمقدورهم أن يعيشوا مع فريوس نقص
املناعة البرشية أكرب منه يف أي وقت مىض
بلغ عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية
ذروته يف عام  .1997ومنذ ذلك الحني ،أصبح تحسني العالج
املضاد للفريوسات العكوسة ،وحدوث انخفاض يف عدد
اإلصابات الجديدة يعنيان أن عدد األشخاص الذين يموتون من
األسباب املرتبطة باإليدز يقل ّ
باطراد .وقد استمر هذا االنخفاض
يف الوفيات املرتبطة باإليدز يف عام  ،2011بل إنه تسارع يف عدد
من البلدان .وتشري التقديرات إىل أن عدد الذي تو ّفوا يف عام
 ،2011بسبب اإلصابة باإليدز ،بلغ  1,7مليون شخص ،وذلك
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يعني حدوث انخفاض بنسبة  25يف املائة منذ عام ،2005
حينما كان عدد الوفيات الناجمة عن الوباء يف أعىل مستوياته.
لقد تجاوز عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة
البرشية ،إىل ح ٍد بعيد ،عدد الوفيات املرتبطة باإليدز يف جميع
سنوات الرصد .ونتيجة لذلك ،فإن عدد األشخاص املصابني
بالفريوس أصبح أكرب منه يف أي وقت مىض .فعىل الصعيد
العاملي ،كان هناك نحو  34مليون شخص مصابني بالفريوس
يف نهاية عام  ،2011أي ما يزيد بمقدار  4,7ماليني شخص
عن عام  .2001وهناك ما يقدر بنحو  0,8يف املائة من البالغني
(من  15إىل  49سنة) يف جميع أنحاء العالم مصابون باملرض،
وإن كان عبء انتشار الوباء يتفاوت كثريا ً بني البلدان واملناطق.
وال تزال أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى هي األكثر ترضرا ً
إىل ح ّد بعيد .ففي تلك املنطقة ،هناك شخص واحد تقريبا ً من
كل  20شخص من البالغني مصاب باملرض ،أي ما يمثل  69يف
املائة من األشخاص املصابني بالفريوس يف جميع أنحاء العالم.
وعىل الرغم من أن معدالت انتشار الفريوس يف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى تزيد بما يقرب من  25مرة عنها يف آسيا ،فإن
هناك  5ماليني شخص تقريبا ً مصابون بالفريوس يف مناطق
جنوب آسيا وجنوب رشقيها ورشقها مجتمعة .وبعد أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى ،فإن أشد املناطق ترضرا ً هي منطقة
البحر الكاريبي ،حيث كان  1يف املائة من البالغني مصابني
بالفريوس يف عام .2011
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مقدار املعرفة بفريوس نقص املناعة البرشية
بني الشباب ينخفض كثريا ً عن الهدف املرجو
عىل الصعيد العاملي
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻦﻴ  ٢٤ - ١٥ﺳﻨـﺔ ﰲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨـﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ،واﻟﺬﻳـﻦ ﻟﺪﻳﻬـﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ أﺑﻠﻐﻮا
ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ اﻟﺮﻓﺎﻻت ﰲ آﺧﺮ اﺗﺼﺎل ﺟﻨﴘ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ) ٢٠١١ - ٢٠٠٢ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ

٥٠
٤٠
٣٦
٣١

٢٨

٢٥

٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

إﻧﺎث
ﺣﻮاﱄ ٢٠٠٢

ذﻛﻮر
ﺣﻮاﱄ ٢٠١١

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻓﺎﻻت ﰲ آﺧﺮ اﺗﺼﺎل ﺟﻨﴘ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ
٤٩
٤٠

٥٠
٤٠
٣٠

٣٠
٢٥

٢٠
١٠

إﻧﺎث
ﺣﻮاﱄ ٢٠٠٢

ذﻛﻮر

ﺻﻔﺮ

ﺣﻮاﱄ ٢٠١١

تحدث األغلبية الساحقة من حاالت العدوى الجديدة بفريوس
نقص املناعة البرشية عن طريق االتصال الجنيس .فتوافر
معرفة مبدئية عن الفريوس وكيف ينترش أمر أسايس إلحداث
تغيريات يف السلوك ُتح ّقـق اتصاال ً جنسيا ً أكثر أماناً .غري
أن مستويات هذه املعرفة لدى الشباب منخفضة إىل ح ّد
يثري القلق ،وخاصة يف أش ّد املناطق ترضراً .ففي أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى ،ال تتوافر معرفة شاملة وصحيحة
بفريوس نقص املناعة البرشية إال لدى  28يف املائة من الفتيات
و 36يف املائة من الشبان ،أي بحدوث زيادة قدرها  3نقاط
مئوية فقط ،و 5نقاط مئوية ،عىل التوايل ،خالل عقد من الزمن
تقريباً .وتشري دراسات استقصائية أجريت مؤخرا ً يف البلدان

التي ينترش فيها الوباء ،إىل أن أقل من  50يف املائة من الفتيات
والشبان يف معظم هذه البلدان تتوافر لديهم معرفة مبدئية
بفريوس نقص املناعة البرشية .ويقل هذا كثريا ً عن نسبة
 95يف املائة املستهدفة ،التي ا ُّتفق عليها يف عام  ،2001يف
الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.
و ُتع ّد الرفاالت أحد أنجع الوسائل املتاحة للح ّد من انتقال
الفريوس عن طريق االتصال الجنيس ،وقد زاد استخدامها يف
عدد من البلدان التي يرتفع فيها معدل انتشار الفريوس .ففي
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،استخدَم ما يقرب من 50
يف املائة من الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و 24عاما ً
رفاالت يف آخر مرة مارسوا فيها الجنس مع رشيكة لم يكونوا
معتادين عليها ،وفقا ً لدراسات استقصائية أجريت حوايل عام
 .2011ويمثِّل هذا زيادة قدرها  9نقاط مئوية منذ عام .2002
وازداد استخدام الرفاالت لدى الفتيات الالتي يف نفس الفئة
العمرية من  25يف املائة إىل  30يف املائة خالل نفس الفرتة .عدا
ذلك ،فقد انخفض استخدام الرفاالت يف عدد من البلدان التي
يزيد فيها معدل انتشار الفريوس لدى الكبار عن  1يف املائة،
وفقا ً لدراسات استقصائية تمثِّل النطاق الوطني ،ومن بني هذه
البلدان أوغندا ،وبنن ،وبوركينا فاسو ،وكوت ديفوار.

يُعزى وجود مزيد من األطفال اليتامى اآلن يف
املدارس إىل توسيع نطاق الجهود الرامية إىل
التخفيف من أثر اإليدز
ال يزال عدد األطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بسبب
اإليدز كبريا ً إىل ح ّد مذهل .ويف عام  ،2011زاد هذا العدد
إىل  17,3مليون طفل ،ويعيش جميع هؤالء األطفال تقريبا ً
( 16مليون) يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى .وعىل مدى
السنوات الخمس املاضية ،ت َّم توسيع نطاق التدابري الرامية إىل
التخفيف من أثر اإليدز عىل األرس املعيشية واملجتمعات املحلية
واألطفال ،من خالل برامج وطنية ورشكاء عىل الصعيد العاملي.
وقد أفضت االستثمارات إىل إحراز تقدم كبري يف تحقيق نواتج
اجتماعية وصحية لصالح األطفال ،بما يف ذلك التوصل إىل ما
يشبه التكافؤ يف معدالت االلتحاق باملدارس بني اليتامى وغري
اليتامى ممن ترتاوح أعمارهم بني  10سنوات و 14سنة.
يف نهاية عام  ،2011كان  8ماليني شخص يف املناطق النامية
يحصلون عىل أدوية مضادة للفريوسات العكوسة ،للعالج
من فريوس نقص املناعة البرشية أو اإليدز .ويمثِّل هذا زيادة
قدرها أكثر من  1,4مليون شخص ،منذ كانون األول/ديسمرب
 ،2010وهي زيادة تفوق زيادات مماثلة تحققت يف السنوات

الهدف  :6مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض

السابقة .وبمعدل الزيادة الحايل هذا ،يمكن ،بحلول نهاية عام
 ،2015أن يكون هناك ما يقرب من  15مليون شخص يتل ّقون
العالج للبقاء عىل قيد الحياة ،وهو الهدف الذي ا ُّتفق عليه يف
اجتماع األمم املتحدة الرفيع املستوى املتعلق باإليدز والذي عقد
يف حزيران/يونيه .2011

ﻧﺴﺒـﺔ اﻷﺷﺨـﺎص اﻤﻟﺼﺎﺑﻴـﻦ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ّ
ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻋﻼﺟـﺎ ً ﺑﻤﻀﺎدات اﻟﻔﺮﻴوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳـﺔ * ،٢٠٠٩ ،و،٢٠١٠
و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

الغاية  - 6باء

تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدزبحلول عام  2010لجميع من
يحتاجونه

٣١

أصبح حصول الجميع عىل العالج املضاد
للفريوسات العكوسة يف املتناول ،ولكنه
سيتطلّب التزاما ً سياسيا ً مستمرا ً

٤١

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﻤﻀﺎدات اﻟﻔﺮﻴوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ،
وﻋﺪد اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻔﺮﻴوس ،وﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻤﺮض اﻹﻳﺪز ،اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ) ٢٠١١ – ٢٠٠٢ ،ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

٥٦

٨

٥٦

٧
٦
٥

٦٨

٦٤

١
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١
ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠ ّﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﻤﻀﺎدات اﻟﻔﺮﻴوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺪز
ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ

وعىل الرغم من التقدّم املحرز هذا ووجود توقعات إيجابية،
فإن هدف توفري العالج بمضادات الفريوسات العكوسة
لجميع الذين يحتاجون إليه بحلول عام  2010لم يتحقق يف
حينه .ففي نهاية عام  ،2011لم يكن قد حصل عىل العالج يف
البلدان النامية سوى  55يف املائة من بني  14,4مليون شخص
كانوا بحاجة إليه .عالوة عىل ذلك ،فإن املوىص به اآلن هو أن
تستخدم األدوية املضادة للفريوسات العكوسة يف وقت مبكر
وعىل نطاق أوسع لتحقيق منافع طبية لدى بعض الفئات
السكانية .ويشمل هذا توفري العالج مدى الحياة لجميع النساء
الحوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية ،ونتيجة
لذلك ،فإن عدد األشخاص املستحقني للعالج آخذ يف االزدياد،
يوسع الفجوة بني الذين يحتاجون إىل العالج وأولئك
وهو ما ّ
ّ
الذين يتل ّقونه بالفعل .فتحقيق الهدف املتمثل يف حصول

٥٥
٦٠

٨٠
٢٠٠٩

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٢٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٧

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٠

٤٠
٢٠١٠

٢٣

ﴍق آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٤
٣

٢٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١١
١٥
١٩
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮب آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٤٠

٦٠

٢

٣٢

٥٢
٥٣

٤٨

٢٨

٢٨

٣٨

ﺻﻔﺮ
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٢٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١١

* ﻳﻘﺎس ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﻤﻀﺎدات اﻟﻔﺮﻴوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ ﻟﺪى اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺘﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﺧﻼﻳﺎ ﳼ دي  ٤ﻣﻘﺪارﻫﺎ  ٣٥٠ﺧﻠﻴﺔ/ﻣﻢ.٣

الجميع عىل العالج املضاد للفريوسات العكوسة يتطلب
استمرار الزخم السيايس وزيادة الكفاءة والفعالية يف التصدي
لإليدز عىل الصعيد العاملي.
أحرز معظم املناطق تقدّما ً ملحوظا ً يف تزويد رشيحة متزايدة من
األشخاص بالعالج بمضادات الفريوسات العكوسة .ويف نهاية
عام  11 ،2011بلداً ،منها خمسة بلدان فيها انتشار عام لوباء
نقص املناعة البرشية (بوتسوانا ورواندا وزامبيا وسوازيلند
وناميبيا) وستة بلدان فيها أوبئة تنترش بدرجات منخفضة
ومركزة (الجمهورية الدومينيكية وغيانا وكمبوديا وكوبا وفيجي
واملكسيك) ،ح ّققت الوصول الشامل ،وهو ما معناه توفري
العالج املضاد للفريوسات العكوسة إىل  80يف املائة عىل األقل من
األشخاص الذين يحتاجون إليه .ولكن يف أماكن أخرى ال تزال
معظم البلدان النامية بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
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تختلف مستويات الحصول عىل العالج املضا ّد للفريوسات
العكوسة بحسب الجنس والعمر .ففي عام  ،2011كان
مستوى التغطية أعىل بني النساء ( 63يف املائة) منه بني الرجال
( 46يف املائة) .وتشري التقديرات إىل أن  560 000طفل
تقل أعمارهم عن  15عاما ً كانوا يتل ّقون العالج يف نهاية عام
 .2011غري أن هذا ال يمثّل سوى حوايل  28يف املائة من جميع
األطفال الذين كانوا مؤهلني للعالج ممن كانت أعمارهم ّ
تقل
عن  15عاما ً يف تلك السنة يف املناطق النامية.

ومن دون العالج ،فإن ما يقرب من ثلث األطفال الذين يولدون
ألمهات مصابات بفريوس نقص املناعة البرشية سيصابون
بالفريوس يف الرحم أو عند الوالدة أو عن طريق الرضاعة
الطبيعية .وباإلمكان الح ّد كثريا ً من هذا الخطر بمعالجة األم
املنتَ َظرة بأدوية مضادة للفريوسات العكوسة .وتشري التقديرات
إىل أن  57يف املائة من الحوامل املؤهالت للحصول عىل العالج يف
املناطق النامية تل ّقني ذلك العالج يف عام  .2011إن أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى تؤوي حوايل  93يف املائة من  1,5مليون
امرأة من الحوامل اللواتي ينبغي أن يحصلن عىل أدوية مضادة
للفريوسات العكوسة.

الغاية  - 6جيم

خ
وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية بحلول عام 2015وبدء انحسارها اعتبارا ً من ذلك التاري 

ت َّم تفادي وقوع ما يزيد عن مليون حالة وفاة من املالريا عىل مدى العقد املايض ،ولكن ال بد
من تج ّدد االلتزام يف هذا الصدد من أجل الحفاظ عىل املكاسب التي تحققت
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻤﻟﻌﺎﻟﺠَ ﺔ ﺑﺎﻤﻟﺒﻴﺪات اﻟﺤﴩﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻮﻣﻬﻢ ،ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﻟﻠﻔﱰة  ،٢٠١٢ - ٢٠١٠ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ * )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
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ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٣

٤٠
٣٠

١٠

وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٦٠

١٠
ﺻﻔﺮ

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

* ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ٥٩ﰲ اﻟﺠﺰء اﻤﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

بني عامي  2000و ،2010انخفضت معدالت الوفيات من
املالريا بنسبة تزيد عن  25يف املائة عىل الصعيد العاملي .وقد ت َّم
تفادي وقوع ما يقدر بنحو  1,1مليون حالة وفاة من املالريا
خالل هذه الفرتة ،عندما أُنقذ أكثر من نصف هذه األنفس يف
البلدان العرشة التي تتحمل العبء األكرب ج ّراء املالريا .وبحلول
عام  ،2011كان  50من  99بلدا ً تنتقل فيها املالريا بصورة
مستمرة يف طريقها إىل الح ّد من معدالت حاالت اإلصابة
ّ
وتشكل حاالت
باملالريا بنسبة  75يف املائة بحلول عام .2015
ً
االنخفاض هذه إنجازات كبرية يف مكافحة املالريا عامليا .ولكن

الحفاظ عىل هذه املكاسب يتطلب بذل مزيد من الجهود وتجدّد
االلتزام من جانب املجتمع الدويل.
واألطفال الصغار هم أكثر من يفتك بهم املرض :ففي عام
 ،2010كان هناك حوايل  219مليون حالة إصابة باملالريا يف
جميع أنحاء العالم ،تويف منها نحو  660 000شخص ،كان
أكثر من  80يف املائة منهم أطفاال ً دون سن الخامسة .وتمثل
جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجرييا معا ً ما يزيد عن
 40يف املائة من عدد الوفيات الناجمة عن املالريا يف العالم.
يّ
فتفش اإلصابة باملالريا لدى
ال تزال املالريا هي مرض الفقراء،
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األطفال دون سن الخامسة ،داخل البلدان ،يبلغ أعىل مستوياته
يف أوساط الفقراء وأولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية.
يع ّد النوم تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحرشات أكثر
الطرق فعالية يف منع انتقال املالريا .وخالل العقد املايض،
أُحرز تقدّم كبري يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى يف
توسيع نطاق ملكية األرس املعيشية للناموسيات املعالجة
بمبيدات الحرشات واستخدامها (تبلغ نسبة االستخدام بما
يقدّر بنحو  90يف املائة بني األرس املعيشية التي تتوافر لها
إمكانيات الحصول عليها) .وبحلول عام  ،2011كان أكثر
من ثلث األطفال دون سن الخامسة ينامون تحت ناموسيات
معالَجة بمبيدات الحرشات ،مقابل أقل من  5يف املائة يف عام
 .2000ومع ذلك ،فإن هناك تفاوتات كبرية فيما بني املناطق.
ففي رشق أفريقيا وغرب أفريقيا بلغت نسبة األطفال الذين
ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحرشات  44يف
املائة و 38يف املائة ،عىل التوايل .ويف وسط أفريقيا ،لم تبلغ هذه
النسبة سوى  20يف املائة ،مقابل  1يف املائة يف عام .2000
وال تزال املستويات الحالية الستخدام الناموسيات املعالجة
بمبيدات الحرشات لألطفال ّ
تقل كثريا ً عن الهدف املرجو بتوفري
تغطية شاملة .ويف عام  ،2012كان عدد الناموسيات املعالجة
بمبيدات الحرشات واملقدّمة إىل البلدان يف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى ( 66مليون ناموسية) أقل من نصف العدد
الذي ُقدّم يف عام  145( 2010مليون ناموسية) .عالوة عىل ذلك،
فإن نسبة األشخاص الذين ُقدِّمت لهم الحماية عن طريق الرش
املوضعي داخل املساكن يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
ظلت ثابتة عند حوايل  11يف املائة يف عام  .2011وما لم تحدث،
خالل عام  ،2013زيادة كبرية يف مكافحة ناقالت املالريا ،فيمكن
تو ّقع أن ىّ
يتفش املرض من جديد عىل نطاقات واسعة.
ومن شأن التشخيص املبكر وتوفري العالج الف ّعال للمالريا يف
الوقت املناسب أن يحدّا من حاالت اإلصابة باملرض ويمنعا
حدوث وفيات .فالعالج ّ
املركب أساسا ً من مادة األرتيميسينني
هو أكثر أنواع العالج فعالية يف مكافحة املالريا املنجلية ،وهي
أشد طفيليات املالريا فتكا ً وأكثرها انتشارا ً يف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى .ومع ذلك ،واستنادا ً إىل بيانات أتيحت
مؤخراً ،فإن من بني األطفال الذين يتل ّقون عالجا ً ضد املالريا،
ال يحصل عىل العالج املركب من مادة األرتيميسينني حاليا ً
سوى نسبة ضئيلة نسبياً ،ألن األدوية األخرى األقل فعالية
ال تزال ُتستخدم عىل نطاق واسع .وعىل الجانب اإليجابي،
ُيلمس إحراز تقدم كبري يف إجراء فحوصات تشخيصية رسيعة
للمالريا .فـي عـام  ،2011أُجريت فحوصات تشخيصية
باملجان عن طريق القطاع العام يف  84بلداً ،شملت جميع
املناطق .وقد شهد عدد فحوصات التشخيص الرسيعة املرصح

عنها زيادة رسيعة من أقل من  200 000فحص تشخييص يف
عام  2005إىل ما يزيد عن  74مليون فحص يف عام .2011
تظل مقاومة العقاقري املضادة للمالريا ومبيدات الحرشات مصدر
قلق كبري .وإذا ما ُتركت هذه املسألة من دون ضوابط ،فيمكن
أن تع ّرض التقدم امللحوظ الذي أُحرز خالل السنوات العرش
املاضية للخطر .وقد اك ُتشف وجود مقاومة لألرتيميسينني،
العنرص الرئييس يف العالج املركب ملكافحة املرض ،يف أربعة بلدان
يف جنوب رشق آسيا ،يف حني تبينّ وجود مقاومة لدى البعوض
للمبيدات الحرشية يف  64بلدا ً يف جميع أنحاء العالم.
لقد أظهر العقد املايض كيف يمكن ،بوجود أدوات قوية،
إنقاذ أرواح ماليني من البرش .ومع ذلك ،ال يزال هناك ماليني
ال يستطيعون الوصول إىل تلك األدوات .وتبلغ تقديرات تكلفة
االحتياجات من املوارد للوقاية من مرض املالريا وتشخيصه
وعالجه عىل الصعيد العاملي ما مقداره  5,1باليني دوالر .غري
أن املبلغ الذي توافر عىل الصعيد العاملي يف عام  2011كان أقل
من الهدف املرجو بمقدار  2,8بليون دوالر ،األمر الذي ّ
شكل
تهديدا ً ملا أُحرز من تقدّم يف أشد البلدان األفريقية ترضرا ً عىل
وجه التحديد .وتشكل عودة ظهور املالريا خطرا ً حقيقياً .وعىل
ّ
يتوطن فيها هذا املرض أن تتأكد من توافر األموال
البلدان التي
والدعم لتنفذ خططها املتعلقة بمكافحة املالريا .وينبغي أن
تتوافر لكل شخص معرض لخطر املرض إمكانيات الحصول
عىل فحوص تشخيصية للمرض والوقاية منه وعالجه.
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العالم يف طريقه إىل وقف انتشار اإلصابة
ّ
بالسل وعكس مساره
يف عام  ،2011ت َّم تشخيص ما يقدر بنحو  8,7ماليني شخص يف
جميع أنحاء العالم بالسل؛ وكان  13يف املائة من هؤالء مصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية .وعىل الصعيد العاملي ،انخفض
عدد حاالت اإلصابة بالسل لكل  100 000شخص بنسبة 2,2
يف املائة تقريباً ،بني عامي  2010و .2011وعىل الرغم من بطء
معدل االنخفاض ،فإن العالم بأرسه ،لو استمر هذا االتجاه،
سيحقق األهداف اإلنمائية لأللفية املتمثلة يف وقف انتشار اإلصابة
بالسل وعكس مساره .فاستمرار الجهود يف مكافحة املرض أمر
بالغ األهمية ملنع املرض من الظهور من جديد لدى ما يقدر بنحو
بليوني شخص أصيبوا به يف املايض ،ومعظمهم يف أفريقيا وآسيا.
تنخفض معدالت انتشار السل والوفيات املرتبطة به يف
معظم املناطق يف الوقت الحارض .فقد لقي ما يقدر بنحو
 1,4مليون شخص حتفهم بسبب هذا املرض يف عام  ،2011منهم
 430 000شخص كانوا مصابني بفريوس نقص املناعة
البرشية .وتشري التوقعات الحالية إىل أن هدف الرشاكة من
أجل وقف السل ،املتمثل يف خفض معدالت الوفيات التي حدثت
يف عام  1990إىل النصف ،ممكن تحقيقه بحلول عام 2015
عىل الصعيد العاملي ،ويف عدد من املناطق .ويف عام  ،2011كان
ما يقدر بنحو  12مليون شخص مصابني بهذا املرض.

النجاح يف عالج السل يتجاوز األهداف العاملية،
ولكن ال يزال َثم ََّة مزيد من العمل ينتظرنا
يف عام  ،2011ت َّم رسميا ً إبالغ  5,8ماليني شخص بأنهم
مصابون بالسل .وهذا يمثّل ثلثي العدد املقدر ملجموع الحاالت.
وقد عولج بنجاح  87يف املائة من األشخاص الذين ت َّم تشخيصهم
يف عام  .2010وكانت هذه هي السنة الثالثة عىل التوايل التي ت َّم
فيها ،عىل الصعيد العاملي ،تجاوز الهدف العاملي املتمثل يف عالج
 85يف املائة عىل األقل من حاالت اإلصابة املؤكدة ،بنجاح.
ويأتي هذا التقدم املحرز يف مكافحة السل بعد  15عاما ً من
جهود مكثفة ُبذلت لتنفيذ اسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية
الخاضعة للمراقبة ( )2005 – 1995واالسرتاتيجية التي تلتها،
وهي اسرتاتيجية وقف اإلصابة بداء السل ،التي بدأ العمل بها يف
عام  .2006وبني عامي  1995و ،2011بلغ املجموع الرتاكمي
من مرىض السل الذين عولجوا بنجاح من خالل هذه الربامج ما
مقداره  51مليون شخص ،حيث أنقذت حياة  20مليون شخص.
وال يزال يف انتظارنا مزيد من العمل .فأكثر من ثلث جميع مرىض
السل ال يعالجون باستخدام بروتوكول اسرتاتيجية الدورة العالجية
القصرية الخاضعة للمراقبة .واالكثرية من  310 000حاالت إصابة

بداء السل املقاوم ألدوية متعددة ال يجري تشخيصها وعالجها وفقا ً
للمبادئ التوجيهية الدولية .وهناك عدد كبري من حاالت سل مصاب
بها أشخاص مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية ،وليست لهم
دراية بإصابتهم بالفريوس ،وال يتلقون العالج املضاد للفريوسات
العكوسة ،مما يعوق إحراز تقدم يف عالجهم.

ّ
قصة من
رصد
السل يح ّول األزمة الصحية إىل ّ
قصص نجاح األهداف اإلنمائية لأللفية
كان لدى كمبوديا ،منذ عرشين عاماً ،أحد أعىل معدالت
اإلصابة بالسل يف العالم ،ونظاما ً صحيا ً أنهكته عقود من
الرصاع والصعوبات االقتصادية .ويف عام  ،1993كان
من شأن توجيه الرتكيز عامليا ً عىل عودة ظهور املرض أن
دفع الحكومة املنتخبة حديثا ً إىل إعادة إطالق برنامجها
الوطني ملكافحة السل ،بدعم قوي من منظمة الصحة
العاملية والرشكاء الدوليني .وعىل الرغم من أن األمر استغرق
بعض سنوات لكسب زخم يف ذلك االتجاه ،فقد قامت
كمبوديا بتحويل الربنامج من نظام قائم عىل توفري العالج
يف مستشفيات إىل نظام ييرس لجميع املصابني بالسل
الحصول عىل رعاية مجانية عىل مستوى القواعد الشعبية،
من خالل مراكز للرعاية الصحية األ ّولية .ويف صميم النهج
الجديد اع ُتمدت اسرتاتيجية الدورة العالجية القصرية
الخاضعة للمراقبة/وقف اإلصابة بالسل التي أوصت بها
منظمة الصحة العاملية ،والتي تركز عىل دعم املرىض يف
متابعة نظام عالجي لفرتة قصرية مدتها ستة أشهر.
ويف عام  ،2002أطلقت كمبوديا دراسة استقصائية عىل
الصعيد الوطني عن مدى انتشار السل لدى السكان ،شملت
أكثر من  30 000شخص — وهي الدراسة األوىل من
نوعها التي ُتجرى يف بلد منخفض الدخل .وأكدت الدراسة
االستقصائية وجود انتشار واسع للغاية ملرض السل،
بمقدار  15.1حالة لكل  1 000شخص .وكان من شأن
تعزيز قدرات اإلرشاف والرصد عىل الصعيد الوطني أن أتاح
للمسؤولني تحديد أفراد السكان الذين تقل لديهم إمكانيات
الوصول إىل الخدمات الصحية ،وعىل ضوء ذلك ،تنفيذ
إجراءات تصحيحية .وبيّنت دراسة استقصائية وطنية
ثانية ،أجريت يف عام  ،2011أن انتشار السل قد ُخ ّفض
بمقدار النصف تقريبا ً إىل  8,17حالة لكل  1 000شخص،
يف تسع سنوات .وتشري التقديرات إىل أن حاالت اإلصابة
تنخفض اآلن بمعدل يزيد عن  3يف املائة يف السنة .إن
كمبوديا تسري عىل الطريق الصحيح لتحقيق جميع األهداف
اإلنمائية لأللفية املتعلقة بالسل بحلول عام  ،2015بما يف
ذلك خفض معدالت انتشار املرض والوفيات التي نجمت
عنه يف عام  1990إىل النصف ،والحد من حاالت اإلصابة.
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ّ
ﺑﺎﻟﺴﻞ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺼﺎﺑﻮن ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ(،
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
٢٠١١ - ١٩٩٠
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٤٠٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٠٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٠٠

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٢٠٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢٠٠

١٥٠

١٥٠

١٥٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :إن اﻤﻟﻘﻴﺎس اﻤﻟﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺖ اﻷوﱃ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻤﻟﻘﻴﺎس اﻤﻟﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻞ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٢٠٠

١٥٠

١٥٠

١٠٠

١٠٠

٥٠

٥٠

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
١٩٩٠١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١
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الهدف 7

كفالـة
االستدامة
البيئيــة

الغاية  - 7ألف

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياس�ات والربامج القطرية
وانحسار فقدان املوارد البيئية

الغابات شبكة أمان للفقراء ،ولكنها ما زالت تختفي
بمعدالت تنذر بالخطر
الغابات تختفي بمعدّالت رسيعة ،عىل الرغم من وضع سياس�ات وقوانني
بش�أن الغابات لدعم اإلدارة املستدامة للغابات يف العديد من البلدان .وقد
حدثت أكرب خسارة صافية يف الغابات يف أمريكا الجنوبية وأفريقيا — ما
يقرب من  3,6مليون هكتار ،و 3,4مليون هكتار يف الس�نة ،عىل التوايل،
عىل مدى الفرتة املمتدة من عام  2005إىل عام .2010
هناك ما يق�رب من  75يف املائة م�ن غابات العالم مش�مولة بربامج وطنية
للغابات .غري أن إزالة الغابات ناجمة ،يف كثري من الحاالت ،عن عوامل خارجة
عن سيطرة هذا الربنامج .وأحد األسباب الرئيسية إلزالة الغابات هو تحويل
أراض زراعية إلطعام األعداد املتزايدة من سكان العالم.
الغابات إىل
ٍ

حقائق رسيعة
W Wزادت انبعاث�ات غ�ازات الدفيئة،
منذ عام  ،1990بنسبة تزيد عن 43
يف املائة.
W Wلقد تم استنفاد ما يقرب من ثلث
األرص�دة الس�مكية البحرية بش�ك ٍل
مفرط.
W Wهناك العديد من األجناس املهدّدة
باالنق�راض ،على الرغم م�ن حدوث
زيادة يف املناطق املحمية.
تيّس�ت له�م
W Wبل�غ ع�دد الذي�ن رّ
إمكانيات الوص�ول إىل مصادر مياه
محس�نة م�ا يربو
ومراف�ق صحية
ّ
عىل 2,1بليون و 1,9بليون ش�خص
عىل التوايل ،منذ عام .1990
W Wتشير التقدي�رات إىل أن 863
ملي�ون ش�خص يعيش�ون يف أحياء
فقرية يف العالم النامي.

تقع أكرب الخس�ائر الناجمة عن فقدان الغابات عىل كاهل فقراء األرياف،
ّ
تش�كل الغابات بالنسبة إليهم «شبكات أمان» ،فهي تسهم يف الح ّد
الذين
م�ن الفقر وتوفري س�بل عي�ش مس�تدامة ،بتوفريها األغذي�ة ،والحطب،
واألدوية ،وغريها من املنتجات غري الخشبية املستخدمة يف األرس املعيشية
للماليني من أفقر س�كان العالم ،أو تباع يف األس�واق التقليدية أو أسواق
القطاع غري الرسمي.
وتش�كل إزالة الغابات خطرا ً كبريا ً يهدّد اس�تدامة البيئ�ة وما أُحرز من

تق�دّم نحو القضاء عىل الفقر والجوع .فينبغ�ي اعتماد ُنهج أكثر تكامالً
بين قطاعي الزراع�ة والغابات من أج�ل إحراز تق�دّم حقيقي يف عكس
مس�ار فقدان املوارد الطبيعية .بما يف ذلك الغاب�ات ،وللوفاء بااللتزامات

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

الدولية املتّصلة بالتخفيف من آث�ار تغيرّ املناخ وحفظ التنوع
البيولوجي واإلدارة املستدامة لألرايض.

انبعاثات غازات الدفيئة تعود من جديد إىل اتخاذ
مسار تصاعدي ،األمر الذي يؤكد وجود توجه
ينذر بالخطر ،ويدعو إىل اتخاذ خطوات جريئة
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ) (CO2ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩٠و ٢٠٠٩و٢٠١٠
)ﺑﺒﻼﻳﻦﻴ اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ(

*

ﴍق آﺳﻴﺎ
٣٫٠

٨٫٣
٩٫٠

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
١٫٠
٢٫٨
٣٫٠
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٫٠
١٫٦
١٫٦
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٠٫٧
١٫٢
١٫٣
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
١٤٫٩
١٣٫٢
١٣٫٧
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٦٫٧
١٦٫٩
١٨٫٠
٢١٫٧

٣٠٫١
٣١٫٧
٣٥

٣٠
١٩٩٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٥
٢٠٠٩

١٥

٢٠

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

٢٠١٠

* ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٠ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﻫﺪاف اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ
ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة.

يف بداي�ة األزمة االقتصادي�ة واملالية العاملية ،انخفضت نس�بة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( )CO2بمقدار  0,4يف املائة بني
عامي  2008و ،2009ولكن ،كما كان متوقعاً ،تبينّ أن تلك لم
تكن سوى مهلة قصرية األجل .فقد زادت انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بنسبة  5يف املائة بني عامي  2009و ،2010وهي اآلن
تزيد بنس�بة  46يف املائة عن مس�تواها يف عام  .1990وتشري

|
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البيانات التي ُجمعت عىل مدى العقدي�ن املاضيني أن النمو يف
االنبعاثات عىل الصعيد العاملي قد تس�ارع ،ب�أن ارتفعت تلك
االنبعاث�ات بمق�دار  10يف املائة ،يف الفرتة م�ن عام  1990إىل
عام  ،2000وبنس�بة  33يف املائ�ة يف الفرتة من عام  2000إىل
عام .2010
كان النمو الرسيع الذي تح ّقق يف املناطق النامية عامالً أساسيا ً
يف زي�ادة االنبعاثات .ففي هذه املناط�ق ،زادت انبعاثات ثاني
أكس�يد الكربون بنس�بة  7يف املائة بني عامي  2009و،2010
مقاب�ل  3يف املائ�ة يف املناط�ق املتقدمة النم�و .ويف الفرتة بني
عام�ي  1990و ،2000زادت االنبعاث�ات يف املناط�ق النامية
بنسبة  48يف املائة .وخالل العقد الذي تاله (،)2010 - 2000
زادت بنس�بة  81يف املائة .ويف املقابل ،انخفضت االنبعاثات يف
املناطق املتقدّمة النمو بنس�بة  7يف املائة ،وبنس�بة  1يف املائة،
عىل الت�وايل .ويف ض�وء ذلك ،فإن متوس�ط نصي�ب الفرد من
االنبعاث�ات يف املناطق املتقدّمة النمو يزيد كثريا ً عنه يف املناطق
النامية .ويف املناطق املتقدمة النم�و ،يبلغ حجم االنبعاثات ،يف
املتوس�ط ،حوايل  11أطنان مرتي�ة من ثاني أكس�يد الكربون
للفرد يف الس�نة ،مقارنة بحوايل ثالثة أطن�ان مرتية يف املناطق
النامية ،وإن كانت هناك اختالفات كبرية بني املناطق .وال تزال
االنبعاثات لكل وح�دة من وحدات النات�ج االقتصادي أعىل يف
املناطق النامية منها يف املناط�ق املتقدمة النمو 0,6 :كيلوغرام
مقاب�ل  0,4كيلوغرام من ثاني أكس�يد الكرب�ون ،عىل التوايل،
لكل دوالر من الناتج االقتصادي يف عام .2010
يتطل�ب احتواء الزي�ادة يف االنبعاث�ات العاملية اتخ�اذ إجراءات
ومنسقة ،عىل الصعيدين الوطني والدويل .وقد كان مؤتمر
جريئة
ّ
األمم املتحدة املعني بتغيرّ املناخ ،املعقود يف الدوحة ،قطر ،دافعا ً
بتوصله إىل توافق
إىل اتخاذ خطوات هامة يف االتج�اه الصحيح،
ّ
يف اآلراء بش�أن فرتة التزام ثانية يف إط�ار بروتوكول كيوتو —
من ع�ام  2013إىل عام  .2020والعمل ج�ا ٍر يف الوقت الحارض
من أج�ل تعزيز الجهود الرامية إىل التخفيف من آثار تغيرّ املناخ
يف إط�ار اتفاقي�ة كيوت�و والربوتوك�ول امللحق به�ا .ويف الوقت
ذاته ،ما زالت املفاوضات مس�تمرة لوض�ع «بروتوكول أو صك
قانون�ي أو نواتج متف�ق عليها تكون لها ق�وة القانون ،بموجب
االتفاقي�ة ،وتنطبق عىل جميع األطراف» .والهدف هو اس�تكمال
ه�ذه املفاوضات بحلول ع�ام  ،2015والب�دء يف تنفيذها يف عام
 ،2020وبذلك ُت َ
تخذ خطوات حاسمة نحو تفادي حدوث تغريّات
ال رجوع عنها يف نظام املناخ العاملي.
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ّ
شكل االلتزام ذو النطاق الواسع والرصد
عن كثب للمواد املستنفدة لألوزون
سابقة يف ما يتعلق باتخاذ إجراءات
ناجحة ملكافحة رّ
تغي املناخ
ِّ
يش�كل بروتوك�ول مونرتيال املتعل�ق باملواد املس�تنفِدة
لطبق�ة األوزون ،قصة نجاح ال جدال فيه�ا — وال تزال
جارية — أدّت إىل حدوث انخفاض بنسبة  98يف املائة يف
استهالك املواد املس�تنفدة لألوزون منذ عام  .1986وألن
معظم هذه امل�واد هي غازات دفيئة قوية ،فإن بروتوكول
مونرتيال يقدّم بذلك أيضا ً مساهمة كبرية يف حماية نظام
املناخ العاملي.
وتش�مل الرشوط األساس�ية لنجاح العمل ال�دويل ما ييل:
توافر معلومات علمية وتقني�ة؛ ووجود آلية مرنة وقادرة
على التكيّف؛ والت�زام جميع الجهات صاحب�ة املصلحة؛
وتب�ادل املعلوم�ات ونق�ل التكنولوجي�ا؛ ووج�ود رصد
ف ّع�ال .وال يزال الرص�د يتطلب توافر بيان�ات كافية عن
املواد املس�تنفدة لألوزون ،وجميع هذه البيانات يمكن أن
تستمد من اإلحصاءات املتعلقة باإلنتاج الوطني والتجارة
الدولية.

االستغالل املفرط لألرصدة السمكية البحرية
يؤدي إىل تناقص الكميات املصيدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ( ،ﰲ اﻟﻔﱰة  ،٢٠٠٩ - ١٩٧٤وﻛﻤﻴﺎت اﻷﺳﻤﺎك
اﻤﻟﺼﻴﺪة ،ﰲ اﻟﻔﱰة ) ٢٠١١ - ١٩٧٠ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ(
ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

٩٠

٩٠

٨٥

٨٥

٨٠

٨٠

٧٥
٧٠

٩٥

٧٥

90

٧٠

٦٥

٦٥

٦٠

٦٠

٥٥

٥٥

٥٠

١٩٧٠ ١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠

٥٠

اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻤﻟﺼﻴﺪة )ﻛﻤﻴﺎت اﻷﺳﻤﺎك اﻤﻟﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﺴﺎﺣﻞ(

يف ع�ام  ،2009ح�دث إفراط يف صي�د  30يف املائة م�ن األرصدة
السمكية البحرية خارج حدودها البيولوجية اآلمنة ،مقارنة بنسبة
 10يف املائ�ة يف ع�ام  .1974وه�ذا يعن�ي أن األرصدة الس�مكية
البحرية ،عىل الصعيد العاملي ،هي اآلن دون املستوى الذي ّ
يمكنها
من أن تنت�ج أقىص غلّة مس�تدامة .وعىل مدى الس�نوات األربعني
املاضية ،ساءت حالة مصائد األس�ماك عىل الصعيد العاملي بوجه
عام ،وذلك عىل الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها الدول الساحلية
يف مج�ال وضع السياس�ات وإدارة مصائد األس�ماك .وقد أصبح
اإلفراط يف صيد األسماك يتعاظم ّ
التوسع املستمر يف
باطراد جراء
ّ
صيد األسماك يف العديد من البلدان.
وقد ُس ّجلت أعىل نسبة من األرصدة السمكية التي حدث إفراط
يف صيدها يف أجزاء كبرية م�ن املحيط األطليس والبحر األبيض
املتوس�ط والبحر األس�ود ،حيث يوجد  50يف املائة أو أكثر من
األرصدة الس�مكية خ�ارج نطاق الح�دود البيولوجي�ة اآلمنة.
وس ّجلت أدنى نسبة (حوايل  10يف املائة) من األرصدة السمكية
ُ
الت�ي حدث إفراط يف صيدها يف رشق املحيط الهادئ ووس�طه
وشمال رشقه وجنوب غربه.
اإلفراط يف صيد األس�ماك يخفض إنتاجية األرصدة الس�مكية.
بن�اء عىل ذل�ك ،فق�د تناقص ،على صعي�د العال�م ،مجموع
الكميات املصيدة من األسماك التي ُحملت إىل الساحل ،من أعىل

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

مستوياتها البالغة  87,7مليون طن يف عام  .1996ومن شأن
إعادة بناء األرصدة الس�مكية ،باعتماد خط�ط إدارية صارمة
أن تجعلها تس�تعيد إنتاجيتها .ويف الوقت نفسه ،فإنها سوف
ّ
وتع�زز التنوع
تحس�ن الكفاءة االقتصادية ملصائد األس�ماك
البيولوجي وأداء النظم اإليكولوجية البحرية.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و) ٢٠١٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٠٫٢
٠٫٩
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
١٫٠
١٫٦
ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٨
١٫٨

الغاية  - 7باء

الح ّد بقدر ملموس من معدّل فقدان التنوع
البيولوجي بحلول عام 2010

٣٫٣

هناك مزيد من مناطق اليابسة واملناطق
البحرية عىل األرض تخضع للحماية

٣٫٧
٤٫٨

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﱪﻳﺔ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و) ٢٠١٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

90

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٤٫٠

١٥٫٧
١٢٫٠

١٦٫٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٩٫٠
٩٫٢
9.2

١٤٫٠
14.0

٢٠
١٩٩٠

٢٠١٢

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٨٫٩

١٤٫٦
١٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

8.6
٨٫٦

١٤٫٩
14.9

٢٥

ﴍق آﺳﻴﺎ

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
١٫٥

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٨٫٣

١٣٫٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
١٫٦
1.6

٥٫٩
5.9
٤٫٦

٩٫٧
١٠
١٩٩٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٠٫٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٥٫٨

١١٫٩

١٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٠٫٧

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٢٫٣

٦٫٢

٧٫٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
١١٫٠

١٥٫٤

٢١٫٢

90

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٢٫٨
٣٫٦
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٢٫٠
٥٫٢
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٥٫٤
٦٫٥
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٣٫٠
٦٫٩
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٨٫٤

١٤٫١
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٥

اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺻﻔﺮ

٢٠١٢

أُحرز تق�دّم كبري من�ذ ع�ام  1990يف زيادة تغطي�ة املناطق
املحمي�ة .وه�ذه املناط�ق مك ّرس�ة للمحافظ�ة على التن�وع
البيولوجي واملوارد الطبيعية وإدامته�ا ،ملا يرتبط بها من قيم
ثقافية .ففي الفرتة من عام  1990إىل عام  ،2012ازداد حجم
املناط�ق الربية املحمية من  8,9يف املائ�ة إىل  14,6يف املائة من
مس�احة اليابس�ة يف العالم .وخالل الفرتة نفس�ها ،زاد حجم
الحماي�ة البحرية يف املي�اه الس�احلية إىل أكثر م�ن الضعف،
ليصل إىل  12ميالً بحرياً ،أي من  4,6يف املائة إىل  9,7يف املائة.
وزاد نطاق حماية املناطق البحري�ة الخاضعة للوالية الوطنية
(املمتدة من الخط الس�احيل ملسافة  200ميل بحري) من 1,2
يف املائة إىل  5,3يف املائة.
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والهدف م�ن املناط�ق املحمية هو حف�ظ التن� ّوع البيولوجي
وتعزي�زه .وه�ذه املناط�ق تنتج أيضا ً س�لعا ً وخدم�ات هامة
من النظ�م اإليكولوجي�ة ،وهي س�لع وخدمات تس�تفيد منها
االقتصادات املحلية والوطني�ة والعاملية .ويف حقيقة األمر ،فإن
جزءا ً كبريا ً من سكان العالم يعتمدون عىل املناطق املحمية من
أجل تأمني سبل معيشتهم .وإذ تسلّم اتفاقية التنوع البيولوجي
بأهمي�ة خدم�ات التن�وع البيولوج�ي والنظ�م اإليكولوجية،
فإنها تس�عى إىل الحفاظ عىل م�ا ال ّ
يقل ع�ن  17يف املائة من
املناط�ق الربية يف العال�م و 10يف املائة من املناطق الس�احلية
والبحرية بحلول عام  ،2020عن طريق شبكة عاملية للمناطق
املحمية تجري إدارتها بفعالية وإنص�اف ،وتمثِّل الخصائص
اإليكولوجية للموارد الطبيعية لألرض.
وتت�وىل أمريكا الالتينية الريادة يف حفظ أراضيها وس�واحلها،
حي�ث يخض�ع للحماي�ة  21,3يف املائة م�ن مناطقه�ا الربية
و 15,4يف املائ�ة من مناطقه�ا البحرية .أم�ا املناطق األخرى
فتختلف كثرياً .وهناك حاجة إىل مواصلة بذل جهود لتحسين
التغطية ،عىل وجه الخصوص ،تحسني فعالية الشبكة العاملية
للمناطق املحمية.

الغاية  - 7جيم

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول
باستمرار عىل مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف
الصحي األساسية إىل النصف بحلول عام 2015

أصبح متيرسا ً ألكثر من  2,1بليون شخص
محسنة
الوصول إىل مصادر مياه رشب
ّ
منذ عام  ،1990متجاوزين غاية األهداف
اإلنمائية لأللفية
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﺴّ ﻨﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه،
ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٥٦

٦٣

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٩

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨٩
٨٦

الطيور والثدييات واألنواع األخرى هي يف
اتجاهها نحو االنقراض

٩٠

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٥

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٧٢

٩٠

٩٢

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٧١

٨٩

تتجه األجناس نحو االنقراض بوتيرة أرسع منها يف أي وقت
مىض ،بحدوث انخفاض يف أعداده�ا وتوزيعها .وهذه النتائج
ترد يف مؤرش القائمة الحمراء التي جمعها االتحاد الدويل لحفظ
الطبيع�ة ورشكاؤه .وهذا امل�ؤرش يقيس االتجاه�ات يف خطر
االنقراض الذي يهدد أنواع الكائنات بوجه عام.
وم�ؤرش القائم�ة الحم�راء مت�اح حالي�ا ً بالنس�بة إىل جمي�ع
طي�ور العال�م ( 10 000ن�وع) ،والثديي�ات ( 4 500أنواع)،
والربمائيات ( 5 700نوع) واملرجان املك ّون للش�عاب يف املياه
الدافئ�ة ( 700نوع) .ويبني آخ�ر اس�تكمال — يف ما يتعلق
بالطي�ور ،ويعرض النتائ�ج التي تم التوص�ل إليها حتى عام
 — 2012أن أوج�ه االنخفاض مس�تمرة بنف�س الوترية ،بل
وبوترية متسارعة .فجميع األصناف املعروفة اتجاهاتها ،يف هذا
الصدد ،تتدهور أوضاعها ،ويرجح أن تعكس األجناس األخرى
من الكائنات الحية هذا النمط .وس�وف ترتت�ب عىل انخفاض
التن�وع البيولوجي نتائج خطرية يف م�ا يتعلق بخدمات النظم
اإليكولوجي�ة التي يعتم�د عليها جمي�ع البرش .ويف الس�نوات
األخرية ،نجح عدد من البلدان ،بما فيها الدانمرك والس�ويد ،يف
الح ّد من خطر انقراض بعض األنواع املتوطنة .وينبغي للبلدان
األخرى أن تحذو حذوها.

٥٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٧

ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٨

٩٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٥

٩٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٩٨
98
٩٩
99

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٧٠
70

٨٧
87

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٧٦

٨٩
٨٠

١٠٠
١٩٩٠

٤٠

٦٠
٢٠١١

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

٢٠

ﺻﻔﺮ

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

عىل مدى السنوات اإلحدى والعرشين األخرية ،تيسرّ ملا يزيد عن
محس�نة.
 2,1بليون ش�خص الوصول إىل مصادر مياه رشب
ّ
وقد بلغت نسبة س�كان العالم الذين يستخدمون مصادر مياه
محس�نة  89يف املائة يف ع�ام  ،2010مقابل  76يف املائة
رشب
ّ
يف ع�ام  .1990وهذا يعني أن الهدف املتعلق بمياه الرشب من
األهداف اإلنمائية لأللفية قد تح ّقق قب�ل املوعد املحدّد بخمس
سنوات ،عىل الرغم من النمو الكبري يف عدد السكان.

|

47

لقد زاد نطاق التغطية بمياه الرشب يف جميع املناطق باستثناء
منطقة القوقاز وآس�يا الوس�طى .فهن�اك ،انخفضت معدالت
التغطية من  89يف املائة يف ع�ام  1990إىل  86يف املائة يف عام
 .2011وحققت مناطق رشق آسيا وجنوب رشق آسيا وجنوب
آس�يا أكرب املكاس�ب .وهن�اك  6م�ن كل  10أش�خاص ،ممن
محسنة،
تيسرّ ت لهم إمكانيات الوصول إىل مصادر مياه رشب
ّ
يعيشون يف املناطق الحرضية.

ال تزال إمكانيات الوصول إىل مياه الرشب ،باإلضافة إىل جودتها وسالمتها  ،تثري قلقا ً بالغا ً
بالنسبة للفقراء يف املناطق الريفية
على الرغم من إحراز تقدّم لم يس�بق له مثي�ل ،فقد ظل 768
محسنة يف عام
مليون شخص يجلبون مياههم من مصادر غري
ّ
 .2011وهناك  83يف املائة من السكان الذين ال يحصلون عىل
محس�نة ( 636مليون ش�خص) يعيشون
مصادر مياه رشب
ّ
يف املناطق الريفية .عالوة عىل ذلك ،ال تزال ثمة ش�واغل تتعلق
املحس�نة وسلامتها.
بج�ودة العديد من مصادر مياه الرشب
ّ
ونتيج�ة لذلك ،فقد يكون عدد األش�خاص الذي�ن ال يحصلون
عىل مياه رشب مأمونة يزيد بمق�دار مرتني إىل ثالث مرات عن
التقديرات الرسمية.
يتطلّع معظم الناس يف جميع أنحاء العالم إىل وصول إمدادات
مياه الرشب عرب األنابيب إىل مس�اكنهم .غير أن  38يف املائة
محسنة
من  6,2باليني ش�خص ،ممن يس�تخدمون مصادر
ّ
ملياه الرشب عىل الصعيد العاملي ،ال يتمتعون بالراحة واملنافع
الصحي�ة واالقتصادية املرتبطة بم ّد أنابي�ب مياه الرشب إىل

املنازل .وب�دال ً من ذلك ،فإنهم يقضون أوقات�ا ً وطاقة ثمينة
يف االصطف�اف يف طوابري عن�د النقاط العام�ة لتوزيع املياه
ويتكبدون أحم�اال ً ثقيلة من املاء إىل منازله�م ،ويف كثري من
الح�االت ال يحصلون إال عىل الحد األدنى من احتياجاتهم من
مياه الرشب .وأكثر هؤالء ترضرا ً هم األفقر واألكثر تهميشا ً يف
املجتمع .وكثريون من هؤالء ،وال س�يما يف املناطق الحرضية،
يدفع�ون مبالغ كبرية مقابل كميات قليل�ة من مياه تكون يف
املش�جعة أن
كثير من األحي�ان رديئة النوعي�ة .ومن األمور
ِّ
نس�بة األش�خاص الذين يعتمدون عىل املياه الس�طحية غري
املعالجة كمصدر رئييس ملياه رشبه�م قد انخفضت من  6يف
املائ�ة يف عام  1990إىل  3يف املائ�ة يف عام  .2011ومع ذلك،
هناك ما يزيد عىل  180مليون شخص يعتمدون عىل األنهار
أو الجداول أو البرك أو البحريات لتلبية احتياجاتهم اليومية
من مياه الرشب.

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ،اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،١٩٩٠ ،و ،٢٠٠٠و ) ٢٠١١ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

١٧١
٤٦٥

٤,٠٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
١٥
١١٧

٢٦٦
٦٦٩

٣٢٢

٣,٠٠٠

٥٩٥

١٩
١٠٩
٤٤٢

٨١٤
٢,٠٠٠

١,٧٣٢

١,٥٣٨

٢,٨٨٨

١,٣٦٧

٢,٢٧٣

١,٠٠٠
٩٦٧
٢٠١١
ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺤﻴﺔ

٤,٠٠٠

٧٨٥
٢٠٠٠
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻏﺮﻴ
ّ

٥١٦

٣,٠٠٠
١٨
٩٣
٣٣٤

١,٨٢٣

ﺻﻔﺮ

١٩٩٠
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى
ّ

٢,٠٠٠

١,٠٠٠

ﺻﻔﺮ
٢٠١١
ﻋﱪ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ إﱃ اﻤﻟﻨﺎزل

٢٠٠٠

١٩٩٠
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محسنة يف الفرتة من
تيسرّ َ ملا يزيد عن  240 000شخص يف اليوم الوصول إىل مرافق صحية
ّ
عام  1990إىل عام  — 2011وذلك أمر يثري اإلعجاب ولكنه ليس كافيا ً
يف الفرتة من ع�ام  1990إىل عام  ،2011تيسر ملا يبلغ عدده
 1,9بليون ش�خص الوصول إىل مراحيض عامة أو مراحيض
منزلية تعمل بالرحض ،أو غريه�ا من مرافق الرصف الصحي
املحس�نة .وهناك حاجة إىل دفع�ة قو ّية لضم�ان أن يزيد هذا
ّ
العدد بمقدار بليون ش�خص آخرين بحلول عام  2015لتلبية
الهدف املتعلق باملرافق الصحية من األهداف اإلنمائية لأللفية.
ويف عام  ،1990كان لدى ما يقل قليالً عن نصف سكان العالم
محس�نة .فيجب توس�يع
( 49يف املائ�ة) مرافق رصف صحي
ّ
نط�اق التغطية لتبل�غ  74يف املائة ،لبلوغ ه�ذا الهدف ،وهذه
زيادة عن املستوى الحايل البالغ  64يف املائة.
وقد أُحرز أكرب تقدّم يف رشق آس�يا .حيث ازداد نطاق التغطية
يف خدمات الصرف الصحي م�ن  27يف املائ�ة يف عام 1990
إىل  67يف املائ�ة يف ع�ام  .2011وه�ذا يعن�ي أن  626مليون

محس�نة
ش�خص صار يف إمكانهم الوصول إىل مرافق صحية
ّ
عىل مدى  21عاماً .وال تزال أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وأوقيانوسيا أبعد ما تكونان عن الركب.
وبين عام�ي  1990و ،2011تواف�ر ملا يزيد ع�ن 240 000
شخص يف املتوسط كل يوم إمكانيات الوصول إىل مرافق رصف
محس�نة .وكثري من ه�ؤالء كانوا قد ُول�دوا يف أرس كان
صحي
ّ
لديها مراحيض قبل ذلك ،بينما جرى ربط األخرين بش�بكات
مجار أو أنهم أنجزوا بناء مراحيض ألول مرة يف حياتهم .وعىل
الرغم من هذه اإلنجازات ،ثمة حاج�ة إىل تحقيق تقدّم أرسع.
إن تلبي�ة الغاية املرجوة م�ن األهداف اإلنمائي�ة لأللفية تعني
تقديم خدمات الرصف الصحي إىل  660 000شخص يوميا ً يف
املتوسط ،بني عامي  2011و.2015

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ،ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
١٨

١
٦
٢

١
٣
٣١

١٣

١٠
٢

١٢
١٣

١

٧

٣
٥
٤

٨

٤

١٧

٨
٦

٤
٦

٥

٧
٥

١٠
٥

١٩

١٦

١٠

٥٩
٢٦
٩٦
٧

٩١

٦٧

٥٧

٨٠

٨٢

٧

٤٧

٧٢

٣٦

١٩٩٠ ٢٠١١
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٩٩٠ ٢٠١١
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ
ّ

١٩٩٠ ٢٠١١
ﴍق آﺳﻴﺎ

ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ

١٩٩٠ ٢٠١١
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﻏﺮﻴ
ّ

إن وقف ممارسة التربّز يف العراء ووضع
سياسات صحيحة يف هذا الصدد أساسيان
إلحراز تق ّدم مستمر يف مجال املرافق الصحية
انخفضت نس�بة س�كان العال�م الذي�ن يلج�أون إىل التربّز يف
العراء م�ن  24يف املائة يف ع�ام  1990إىل  15يف املائة يف عام
 .2011ومع ذلك ،فإن هناك أكثر من بليون شخص يفتقرون

٢٤

٦
٤

٤

١٨

٧١
٤٧

٣٦

٢٧

١٩٩٠ ٢٠١١
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٢٦

٩
١١

٣٦

١٩٩٠ ٢٠١١
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٣٦

٣٩
٦٤

١٦

٩٠
٦٨

٣١

٢٦

١٠
٥٠

٨٨

١٣

١٤

١٩٩٠ ٢٠١١
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

١٩٩٠ ٢٠١١
ﺟﻨﻮب ﴍق
آﺳﻴﺎ

٣٠

٦
٦

١٤
٤١
٢٦

١٩٩٠ ٢٠١١
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٢٤

١٩٩٠ ٢٠١١
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﺘﱪّز ﰲ اﻟﻌﺮاء

إىل مرافق صحي�ة وال يزالون يواصلون ممارس�ة تنطوي عىل
مخاط�ر صحي�ة وبيئية ش�ديدة على أنفس�هم ومجتمعاتهم
بكاملها.
وق�د حققت السياس�ات الت�ي اعتم�دت يف الس�نوات األخرية،
يف جمي�ع أنحاء العالم النام�ي ،يف ما يتعل�ق بخدمات املرافق
الصحي�ة ،نجاحا ً ملحوظ�اً ،وأفضت إىل زيادات غري مس�بوقة
يف املرافق الصحية .وتركز هذه السياس�ات عىل وقف ممارسة
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التبرّز يف العراء من خلال العمل على مس�توى املجتمعات
املحلي�ة ،والتأثير عىل املعايير االجتماعية إىل ح�دّ يصبح فيه
التبرّز يف العراء أمرا ً يعتبر غري مقبول .وب�دأت ُنهج جديدة
ترتسخ يف ما يقرب من  100بلد
بشأن مرافق الرصف الصحي ّ
يف جميع أنحاء العالم ،وأصبح عدد القرى املعلنة بأنها “خالية
من ممارسة التربز يف العراء” يتعاظم.
وقد ح�دّد الخرباء يف مجاالت اإلمداد باملي�اه والرصف الصحي
والنظافة الصحي�ة ثالث أولويات للس�نوات املقبل�ة ،وهي :ال
ينبغي ألحد أن يمارس التربّز يف العراء؛ وينبغي أن يتوافر لكل
شخص مياه مأمونة ومرافق للرصف الصحي يف املنزل وينبغي
له أن يمارس النظافة الصحي�ة جيداً؛ وينبغي أن تتوافر املياه
وخدمات الصرف الصحي لجميع امل�دارس واملراكز الصحية
التي ينبغي أن تعمل عىل تعزيز النظافة الصحية السليمة .ويف
عام  ،2010أق ّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة رصاحة بالحق
يف الوص�ول إىل املي�اه واملراف�ق الصحي�ة املأمون�ة والنظيفة،
وس�لّمت بأن هذه األمور أساسية من أجل إعمال جميع حقوق
اإلنسان.

الغاية  - 7دال

تحقيق تحسني كبري بحلول عام  2020ملعيشة ما
ال يقل عن  100مليون من سكان األحياء الفقرية

عىل الرغم من أن الغاية املرجوة من األهداف
اإلنمائية لأللفية يف هذا املجال قد ّ
تحققت ،فإن
التوسع الحرضي ال يزال يتجاوز ما ّ
يحقق من
ّ
تحسينات يف ظروف األحياء الفقرية
بني عام�ي  2000و ،2010أصبح بإمكان م�ا يزيد عن 200
مليون شخص من س�كان األحياء الفقرية الوصول إىل مصادر
محس�نة ،وإىل س�كن دائم أو حيّز يكفي
مياه ومرافق صحية
ّ
للمعيشة ،متجاوزين بذلك الهدف اإلنمائي لأللفية ،البالغ 100
مليون ش�خص .يف الواقع ،يف الفرتة املمت�دة بني عامي 2010
تحس�نت الظروف إىل ح ّد جع�ل  44مليون
و 2012وحده�ا،
ّ
شخص إضايف لم يعودوا ُيعتربوا ممن يعيشون يف أحياء فقرية.
وقد انخفضت نسبة س�كان األحياء الفقرية يف املناطق النامية
م�ن  39يف املائة يف ع�ام  2000إىل  33يف املائة يف عام .2012
ولوح�ظ االنخف�اض يف جميع املناط�ق النامي�ة .فقد خ ّفضت
حصته�ا املنخفضة أصالً من س�كان
منطق�ة ش�مال أفريقيا ّ
األحياء الفقيرة .وحققت مناطق جنوب آس�يا وجنوب رشقي
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ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ
 ٢٠٠٠و) ٢٠١٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٦٥
٦٢

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٦

٣٥
٤٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٣١
ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٧

٢٨

٢٥

٢١

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٢٤
٢٤
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢٩
٢٤
٢٠

٣٩
٩٠

٨٠
٢٠٠٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
١٣
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٣٣
٣٠

٢٠

 ١٠ﺻﻔﺮ

٢٠١٢

آسيا ورشق آس�يا أكرب انخفاض من حيث النسب املئوية .غري
أن النسبة الكبرية من سكان األحياء الفقرية يف أفريقيا  -جنوب
ً
قليلا — من  65يف املائة يف
الصح�راء الكربى لم تنخفض إال
عام  2000إىل  62يف املائة يف عام .2012
وعىل الرغم من أن الغاية املرجوة من األهداف اإلنمائية لأللفية،
يف م�ا يتعلق باألحي�اء الفقرية ،ق�د تح ّققت ،فإن عدد س�كان
األحياء الفقرية ،باألرقام املطلقة ،ال يزال يتعاظم ،و ُيعزى ذلك
التوس�ع الحرضي .وقد أشارت
يف جزء منه إىل تس�ارع وترية
ّ
التقدي�رات إىل أن عدد س�كان الحرض يف العال�م النامي الذين
يعيش�ون يف أحي�اء فقيرة بل�غ  863مليون ش�خص يف عام

 ،2012مقاب�ل  650ملي�ون ش�خص يف ع�ام  1990و760
مليون شخص يف عام  .2000وهناك حاجة إىل بذل جهود أكثر
تركيزا ً من أجل تحسين حياة فقراء الحرض يف املدن الصغرية
واملدن الكربى يف أنحاء العالم النامي.

الدروس املستخلصة من البلدان التي عالجت
املشاكل املتع ّددة الجوانب لألحياء الحرضية
الفقرية يمكن أن تفيد البلدان األخرى
أحرز عدد كبري م�ن البلدان يف جميع املناط�ق تقدما ً ملحوظا ً
يف خفض نس�بة س�كان األحياء الفقرية يف مدنها ،حيث تولت
البلدان الكبرية كالصني والهند وإندونيس�يا قيادة هذا االتجاه
اإلقليمي والعاملي .غري أن انتش�ار األحياء الفقيرة ،يف البلدان
األخرى ،وال س�يما البل�دان املتأث�رة بالنزاعات ،ال ي�زال عاليا ً
جداً ،وزادت نس�بة س�كان الحضر الذين يعيش�ون يف أحياء
فقرية يف الفرتة املمتدّة من عام  2000إىل عام  .2012ويف كثري
من الحاالت ،يفتقر س�كان األحياء الفقرية يف ه�ذه البلدان إىل
محسنة أو سكن دائم،
محس�نة أو مرافق صحية
مصادر مياه
ّ
ّ
أو مساحة كافية للمعيشة أو مزيج من هذه الخصائص األربع
التي تح�دّد معنى األحياء الفقرية يف الوق�ت الحارض .بناء عىل
ذلك ،فإن تحسين حياة الفقراء يف املناطق الحرضية ،س�وف
يتطلب استثمارات كبرية يف قطاعات متعدّدة.
ويف ضوء تزايد أعداد س�كان األحياء الفقيرة ،فإن ثمة حاجة
إىل اتخاذ مزيد من اإلجراءات .واستنادا ً إىل تجربة البلدان التي
نجح�ت يف هذا الصدد ،ت�م تحديد عدد م�ن العوامل بوصفها
رشوط�ا ً أولية للوفاء بهدف تقليص حج�م األحياء الفقرية عىل
الصعيد الوطني ،ع�ن طريق ما ييل :وضع سياس�ات مالئمة،
وتواف�ر إمكانيات الوص�ول إىل الخدمات األساس�ية ،وضمان
حيازة األرايض ،واملواءمة بني تعريف األحياء الفقرية وأساليب
رصده�ا وتقييمه�ا .ولتحقيق ه�ذه الغايةُ ،و ِّجه�ت دعوة إىل
الحكومات والسلطات اإلقليمية واملحلية الخاصة إىل أن تجري
تعدادا ً لسكان األحياء الفقرية فيها ،وأن تحدّد ،استنادا ً إىل ذلك،
الصعد الوطنية
أهدافا ً طوعي�ة وواقعية ينبغي تحقيقها على ُ
واإلقليمي�ة واملحلية بحل�ول ع�ام  ،2020للتخفيف من محنة
فقراء املناطق الحرضية.

|

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

ّ
واﻟﺘﻐﺮﻴ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻤﻟﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ذات
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻤﻟﻘﻴﻤﻦﻴ ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة،
اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ،ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و) ٢٠١٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٦٢

٦٣

٧٥
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٦٠
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٣٦
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٦٥

٤٢
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٣٥
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٣٤

٢٩

٢٣

٢٢

٢٠ ٢١
١٤ ١٥

٤٠

٣٧

٣٣
٢٣

١٨
١٣

١٤

٩٠
٨٠

٨٠

٧٨
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٣٠

٢٨
١٧

٢٠ ٢٤
١٣

١٠
ﺻﻔﺮ

ﺮﻴو
ﺑ

اﻟ
ﺟﻨ
ﻷر
ا
ﻳﻞ
ﱪاز
اﻟ
ﺘﻦﻴ

ﻜﻴﺔ

ﻴﻨﻴ

وﻣ
ﺪ

ﺔ اﻟ

ﻮرﻳ
ﻬ

ﺠﻤ

اﻤﻟ

ﻛ

ﻜﺴ
ﻴﻚ

ﺒﻴﺎ

ﻮﻣ
ﻮﻟ

ﺑﻨﻐ

ﺶ

ﻧﺎم

ﻼدﻳ

ﻴﺖ

ﻓﻴ

اﻟ

اﻟ

ﻬﻨﺪ

إﻧﺪ

ﺼﻦﻴ

ﺴﻴﺎ

وﻧﻴ

ﻛﻴﺎ
ﺗﺮ

روا

ﻧﺪا

وﻏ
أ
ﺮﻴﻳﺎ
ﻴﺠ
ﻧ

ﻨﺪا

ﻏﺎﻧﺎ

اﻟ
ﺴﻨ

ﻘﻴﺎ

ﻓﺮﻳ

ﻐﺎل

ﻣ
بأ
ﺟﻨﻮ

ﴫ

اﻤﻟ
ﺮب
ﻐ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٠
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠
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الهدف 8

إقامـة
رشاكة عاملية
من أجل
التنمية

ما زالت آثار األزمة املالية العاملية واالضطرابات
التي تم ّر بها منطقة اليورو تنعكس عىل املساعدة
اإلنمائية الرسمية
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻟﺠﻨﺔ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻤﻟﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ٢٠١٢ – ٢٠٠٠
)ﺑﻼﻳﻦﻴ اﻟﺪوﻻرات ،ﻋﲆ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﴫف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﻋﺎم (٢٠١١
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ
٢٠١٢

حقائق رسيعة
W Wبلغت املساعدة اإلنمائية الرسمية 126
بليون دوالر يف عام .2012
W Wثالثة وثمانون يف املائة من صادرات أقل
البلدان نموا ً تدخل البلدان املتقدّمة النمو من
دون رسوم جمركية.
W Wال تستهل ِك خدمة ديون البلدان النامية إال
 3يف املائة من عائداتها من الصادرات.
W Wيف العالم النامي 31 ،يف املائة من السكان
يستخدمون اإلنرتنت ،مقابل  77يف املائة يف
العالم املتقدّم النمو.

)ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ(

٢٠١٠

٢٠٠٨

ﺻﺎﰲ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪّﻳﻦ
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

٢٠٠٠

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ

يف عام  ،2012بلغ صايف املساعدات اإلنمائية الرسمية املقدَّمة من البلدان
املتقدّمة النمو ما مقداره  125.6بليون دوالر ،وتمثِّل هذه املساعدة
 0.29يف املائة من مجموع الدخل القومي اإلجمايل للجهات املانحة.
ّ
ويشكل هذا انخفاضا ً بنسبة  4يف املائة بالقيمة الحقيقية عن عام ،2011
الذي كان أدنى من مستوى عام  2010بمقدار  2يف املائة .و ُيعزى هذا
االنخفاض إىل األزمة االقتصادية واملالية واالضطرابات يف منطقة اليورو،
التي دفعت العديد من الحكومات إىل اتخاذ تدابري للتقشف وتخفيض
ميزانيات املعونة التي تقدمها.
وهذه هي املرة األوىل منذ الفرتة  1997 – 1996التي تنخفض فيها املساعدة
اإلنمائية الرسمية يف سنتني متتاليتني .ويعكس االنخفاض الذي حدث يف عام
 2012هبوطا ً بنسبة  7يف املائة يف املساهمات املقدَّمة إىل املنظمات املتعددة
األطراف بالقيمة الحقيقية ،ويقابل ذلك جزئيا ً زيادة بنسبة  2يف املائة يف
املعونة املقدمة للمشاريع والربامج الثنائية.
وعىل الرغم من الضغوط املالية الحالية ،فقد حافظ بعض البلدان املنتمية
إىل لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي عىل ميزانيات املعونة التي تقدّمها ،أو زادتها ،سعيا ً منها إىل
تحقيق األهداف التي حدّدتها .وارتفع صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية
(أي املساعدة اإلنمائية الرسمية بعد خصم مبالغ القروض التي ُسدِّدت)
باألرقام الحقيقية يف تسعة بلدان من بلدان لجنة املساعدة اإلنمائية البالغ

الهدف  :8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

عددها  24بلداً ،حيث أجرى أكربَ الزيادات كل من أسرتاليا،
والنمسا ،وأيسلندا (التي انضمت إىل لجنة املساعدة اإلنمائية يف
عام  )2013ولكسمربغ وجمهورية كوريا .وحافظت اململكة
املتحدة عىل حجم املعونة التي تقدمها عند  0.56يف املائة من
الدخل القومي اإلجمايل ،ولكنها أدرجتها يف ميزانيتها ،بأن زادتها
إىل  0.7يف املائة يف الفرتة .2014 - 2013
وتتو ّقع دراسة استقصائية ،أجرتها مؤخرا ً لجنة املساعدة
اإلنمائية بشأن خطط املانحني إلعادة توجيه اإلنفاق ،حدوث
زيادة حقيقية بنسبة  9يف املائة يف عام  ،2013يف املعونة القابلة
للربمجة القطرية ،ناجمة أساسا ً عن زيادة مق ّررة من بعض
ميسة من منظمات متعددة
الجهات املانحة ،ومن قروض رّ
األطراف .واملعونة القابلة للربمجة القطرية ال تشمل النفقات
املحلية يف البلدان املانحة وغري ذلك من البنود التي إما أن تكون
مما ال يمكن التنبؤ به بحكم طبيعتها (مثل تخفيف عبء
الديون أو تقديم املعونة اإلنسانية) ،أو أنها ليست جزءا ً من
اتفاقات التعاون بني الحكومات .وتعترب املعونة القابلة للربمجة
القطرية مؤرش بديل جيد للمساعدات املتاحة عىل املستوى
القطري .ويتوقع أن يظل مجموع املعونة القابلة للربمجة
القطرية ثابتا ً عىل مدى السنوات من عام  2014إىل عام .2016
ويف عام  ،2012كانت أكرب الجهات املانحة ،من حيث حجم
املعونة ،هي الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا
واليابان .وواصلت الدانمرك ولكسمربغ وهولندا والنرويج
والسويد تجاوزها هدف املساعدة اإلنمائية الرسمية لألمم
املتحدة البالغ  0.7يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل.
وتشهد املعونة أكرب انخفاضاتها لدى أكرب الجهات املانحة
والبلدان األوروبية .فقد قدَّمت مجموعة البلدان الصناعية
السبعة ،يف عام  ،2012ما نسبته  70يف املائة من املساعدة
اإلنمائية الرسمية التي تقدِّمها لجنة املساعدة اإلنمائية ،مقابل
 75يف املائة يف عام  .2005وتبلغ نسبة املعونة املقدّمة من
لجنة املساعدة اإلنمائية  -االتحاد األوروبي ( 51يف املائة) أدنى
مستوى لها منذ عام  .2001بيد أن املعونة تزداد من بلدان غري
بلدان لجنة املساعدة اإلنمائية .وعىل الرغم من عدم توافر أرقام
دقيقة لجميع البلدان يف عام  ،2012فقد تضاعفت املعونة
املقدّمة من تركيا بني عامي  2011و ،2012وزادت املعونة
املقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة  31يف املائة.
وتسعى املعونة ،عىل نحو متزايد ،إىل معالجة املسائل
الجنسانية .ففي الفرتة  ،2011 - 2010ومن مجموع مبلغ
املخصصة لقطاعات
قدره  91.9بليون دوالر من املعونة
ّ
ص مبلغ  20.5بليون دوالر من أجل تحقيق
ص َ
محددةُ ،خ ِّ
املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.
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الغايتان  - 8باء و - 8جيم

معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا ً والبلدان
النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية

أموال املعونة تنخفض بوجه عام ،وتبتعد
عن البلدان األكثر فقرا ً
شهدت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدَّمة من بلدان لجنة املساعدة
اإلنمائية زيادة ّ
مطردة خالل العقد الذي أعقب عام  ،2000حيث
بلغت  0.32يف املائة من مجموع الدخل القومي اإلجمايل للجهات
املانحة يف عام  ،2010قبل أن تنخفض إىل  0.31يف املائة يف عام
 2011و 0.29يف املائة يف عام  .2012وقد َّأث َر هذا االنخفاض
أيضا ً عىل أقل البلدان نمواً ،التي تل ّقت حوايل ُثلث مجموع تدفقات
املعونة التي ُقدِّمت من املانحني يف السنوات األخرية .ويف عام
 ،2012انخفضت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدّمة إىل أقل
البلدان نموا ً بنسبة  13يف املائة ،لتبلغ حوايل  26بليون دوالر.
وانخفضت املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية املقدَّمة
إىل أفريقيا بنسبة  10يف املائة بالقيمة الحقيقية ،لتبلغ
 28.9بليون دوالر يف عام  ،2012عقب تقديم دعم استثنائي
إىل بعض البلدان يف شمال أفريقيا بعد أحداث «الربيع العربي»
التي وقعت يف عام  .2011ومن هذا املجموع ،بلغت املعونة
املقدَّمة إىل أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ما مقداره
 26.2بليون دوالر ،وهو ما يمثِّل انخفاضا ً بمقدار  8يف املائة.
وتوحي الدراسة االستقصائية للجنة املساعدة اإلنمائية بأن هذا
التحول ،يف تقديم املعونة ،عن أفقر البلدان وأفريقيا ،نحو البلدان
املتوسطة الدخل ،سوف يستمر ،حيث ستقدَّم الرشيحة الكربى
ميسة بدال ً من تقديمها يف شكل منح.
من املعونة يف شكل قروض رّ
ﺻﺎﰲ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻤﻟﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻤﻟﺎﻧﺤﺔ ،ﰲ اﻟﻔﱰة ٢٠١٢ - ١٩٩٠
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

٠٫٤٠

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪّﻣﺔ
إﱃ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٠٫٣٥
٠٫٣٠
٠٫٢٥
٠٫٢٠
٠٫١٥
٠٫١٠
٠٫٠٥

٢٠١٢
)ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ(

٢٠٠٦

٢٠٠٢

١٩٩٨

١٩٩٤

١٩٩٠

٠٫٠٠
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ّ
ظل متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها
البلدان املتق ِّدمة ينخفض ببطء بالنسبة إىل
البلدان النامية وأقل البلدان نموا ً عىل السواء

الغاية  - 8ألف

امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتَّسم باالنفتاح
والتقيّد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪّﻣﺔ ﻋﲆ
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﱠرﺗﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً،
ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٩٦و ٢٠٠٠و ٢٠٠٥و) ٢٠١١اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ(

يتحسن بالنسبة
ال يزال املناخ التجاري
َّ
ً
للبلدان النامية وأقل البلدان نموا من حيث
اإلعفاء من الرسوم الجمركية

ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ واردات اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪّﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﻔﻂ واﻷﺳﻠﺤﺔ( اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺑﺪون أي رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ،
ﰲ اﻟﻔﱰة ) ٢٠١١ - ١٩٩٦ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٨٥

١٢

١٩٩٦
٢٠٠٠

١٠

٢٠٠٥
٢٠١١

٨

٨٠

٦

٧٥

٤

٧٠
٦٥

٢

٦٠
٥٥
٢٠١١

٢٠٠٨
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٠٠٥

٢٠٠٢

١٩٩٩

١٩٩٦

ﺳﻠﻊ أﺧﺮى

٥٠

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻫﺬا اﻤﻟﺆﴍ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺛﺮﻴ اﻟﺘﻐﻴﺮﻴات ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.

تحسنت بوج ٍه عام إمكانية وصول السلع من
يف عام ،2011
َّ
ً
أقل البلدان نموا والبلدان النامية إىل األسواق املعفاة من الرسوم
الجمركية ،حيث ّ
شكلت  83يف املائة و 80يف املائة من صادراتها،
املح َرز يف مجال
عىل التوايل .و ُيعزى ذلك يف جزء منه إىل التقدم ُ
ّ
قواعد املنشأ التفضيلية .من ذلك مثالً أن االتحاد األوروبي نقح
قواعد املنشأ لديه يف نظام أفضلياته التجارية (نظام األفضليات
املعمم) ،الذي بدأ العمل به يف كانون الثاني/يناير .2011
ومع وجود استثناءات قليلة ،كاليابان والواليات املتحدة ،يف ما
يتعلق باملالبس واملنسوجات؛ والنرويج ،يف ما يتعلق ببعض
تيس
املنتجات الزراعية ،فإن جميع البلدان املتقدّمة النمو رِّ
وصول صادرات أقل البلدان نموا ً إىل أسواقها معفا ًة من الرسوم
الجمركية .ويحظى أكثر من نصف صادرات أقل البلدان
نموا ً بمعاملة تفضيلية حقيقية ،ألنها سلع عادة ما تكون خاضعة
للرسوم ،وهو ما يعطي هذه البلدان ميزة تنافسية كبرية.
وتحسنت أيضا ً ُسبل وصول مجموعة البلدان النامية األكثر عددا ً
ّ
إىل األسواق ،ألن معظم صادراتها تتضمن منتجات صناعية معفاة
من الرسوم الجمركية يف إطار نظام معاملة الدولة األوىل بالرعاية.

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

ﺳﻠﻊ زراﻋﻴﺔ

ﻣﻼﺑﺲ

ﺻﻔﺮ

ﺻﺎدرات أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
١٢

١٩٩٦
٢٠٠٠

١٠

٢٠٠٥
٢٠١١

٨
٦
٤
٢

ﺳﻠﻊ أﺧﺮى

ﺳﻠﻊ زراﻋﻴﺔ

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

ﻣﻼﺑﺲ

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻫﻴﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة ُ .٢٠٠١ - ١٩٩٩ﺗﻌﺰى اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﺮﻴة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ،
ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً ﻣﻦ اﻤﻟﻼﺑﺲ،
اﻟﺘﻐﺮﻴ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ
إﱃ زﻳﺎدة واردات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻧﻤﻮاً ،ﻻ إﱃ
ّ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

لم يتغيرّ متوسط التعريفات الجمركية املفروضة عىل املنتجات
التي تعتمد عىل اليد العاملة املكثَّفة ،املصدَّرة من أقل البلدان
نمـواً ،كثريا ً يف السنوات األخرية .فقد ُخ َِّفضت هذه التعريفات
الجمركية برسعة يف أعقاب جولة أوروغواي للمفاوضات
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التجارية ،املعقودة يف عام  ،1995وإعالن هونغ كونغ
الوزاري ملنظمة التجارة العاملية الصادر يف عام  .2005فقد
أُلغيت كلها تقريبا ً أو هي منخفضة جدا ً بالنسبة إىل السلع
األخرى واملنتجات الزراعية ( 1يف املائة يف املتوسط) .ويظل
متوسط التعريفات الجمركية بالنسبة ألقل البلدان نموا ً مرتفعا ً
نسبيا ً يف ما يتعلق باملنسوجات واملالبس ،وهو ما يعكس
استبعاد بلدان آسيا الكبرية املصدّرة األقل نموا ً من التعريفات
الجمركية التفضيلية للواليات املتحدة .ولهذا األمر ما يس ّوغه
استنادا ً إىل «قيود مقتضيات املنافسة» ،لكنه لم يمنع تلك
البلدان من زيادة حصتها يف أسواق الواليات املتحدة.
ونظرا ً إىل أن متوسط التعريفات الجمركية التي دفعتها
البلدان النامية األخرى انخفض أيضاً ،فقد تآكل ببطء هامش
األفضليات املمنوحة إىل أقل البلدان نمواً .وال يزال هذا الهامش
كبريا ً بالنسبة للسلع الزراعية (حوايل  6نقاط مئوية) ،ولكنه
منخفض أو غري موجود تقريبا ً بالنسبة إىل املنسوجات
واملالبس والسلع األخرى (أقل من نقطتني مئويتني).

الغاية  - 8دال

املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية

تبلغ نسب خدمة الدين ربع مستواها يف عام
ِّ
مخففة بذلك العبء املايل الواقع عىل
،2000
كاهل البلدان النامية
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ) ٢٠١١ - ٢٠٠٠ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
١٤٫٠
١١٫٢

٦٫٩

١١٫٤
١١٫٦

١١٫٩

١٢٫٠
١٠٫٠

٧٫٧

٨٫٠

٧٫٨

٦٫٠
٣٫٠
٣٫١

٢٠١١

٣٫٥
٣٫٧

٤٫٠

٤٫١

٢٫٠
٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

٢٠٠٠

٠٫٠

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﻮى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّم ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
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ّ
يؤثر عبء الديون الخارجية ألي بلد عىل جدارته االئتمانية
وعىل قدرته عىل مواجهة الصدمات االقتصادية .وطوال العقد
املايض ،كان من شأن تحسني إدارة الديون ،وتوسيع نطاق
التجارة ،ثم تخفيف عبء ديون أفقر البلدان إىل ح ّد كبري ،أن
أدّت إىل خفض عبء خدمة الدين .وبني عامي  2000و،2008
انخفضت نسبة خدمة الدين العام وخدمة الديون املكفولة
حكوميا ً إىل الصادرات ،بالنسبة للمناطق النامية ،من  11.9يف
املائة إىل  3.5يف املائة .وبحلول عام  ،2010بلغت نسبة خدمة
الدين إىل عائدات الصادرات ،لجميع البلدان النامية ،أدنى
مستوى لها يف أي وقت ،وهو  3يف املائة ،وظل منخفضا ً عند
 3.1يف املائة ،يف عام .2011
ويف عام  ،2009تعثَّ َر هذا االتجاه النـزويل بسبب األزمة املالية
العاملية ،مما أدّى إىل حدوث انخفاض يف عائدات الصادرات
يف البلدان النامية بنسبة  18.1يف املائة ،يف حني َّ
ظل مجموع
خدمة دينها العام يف حدود املستوى الذي كان عليه يف عام
 .2008ويف عام  ،2010انتعشت العائدات من صادرات
البلدان النامية بمقدار  26.5يف املائة عن عام  ،2009يف حني
ظلّت خدمة مجموع الدين العام ثابتة ،وهو ما جعل نسبة
الديون تستأنف انخفاضها إىل ما دون مستوى عام .2008

كان انخفاض اإليرادات املتأ ّتية من
الصادرات سببا ً الرتفاع نسبة خدمة الديون
يف بعض املناطق
بالنسبة إىل معظم املناطق ،ظلَّت نسب خدمة الدين يف عام
 2011كما كانت عليه تقريبا ً يف العام السابق .بيد أن عددا ً من
املناطق ،وخاصة جنوب آسيا ،وأوقيانوسيا ،والدول الجزرية
الصغرية النامية ،شهدت هبوطا ً يف عائدات صادراتها لعام
 .2011ولم يكن االنخفاض يف خدمة ديونها كافيا ً للتعويض
عن هذا الهبوط ،وهو مما أدّى إىل زيادة يف نسب خدمة الدين
لديها إىل الصادرات بمقدار  4.1و 1.3و 1.9نقطة مئوية ،عىل
التوايل.
هناك تسعة وثالثون بلدا ً مؤهلة لتخفيف عبء ديونها يف إطار
مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون .ومن هذه البلدان هناك
 36بلدا ً وصلت إىل «نقاط اتخاذ القرار» ،وخفضت مدفوعات
ديونها يف املستقبل بمقدار  58.9بليون دوالر (بالقيمة الراهنة
الصافية يف نهاية عام )2011؛ ومنها  35بلدا ً بلغت «نقطة
اإلنجاز» وحصلت عىل تخفيف كامل لعبء ديونها يف إطار
املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون.
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ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،
ﰲ اﻷﻋﻮام  ٢٠٠٩و ٢٠١٠و) ٢٠١١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٨٫٨

الغاية  - 8واو

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٨٫١
٧٫٩
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣٫٦

٢٫٨

٧٫٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٧٫٧

٦٫٣
٦٫٢
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٫٨

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات
الجديدة ،وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة تقرتب من
مستويات التشبع ،وهناك  40يف املائة تقريبا ً
من سكان العالم يستخدمون شبكة اإلنرتنت
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺪد اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮي اﻤﻟﺤﻤﻮل وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ
واﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،اﻟﻔﱰة ) ٢٠١٣ - ٢٠٠٥ﺑﺎﻟﺒﻼﻳﻦﻴ(

٣٫٨
٣٫٩
٤٫٢

٨
٧

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٦

٣٫٣
٣٫٧
٢٫٠
٢٫٨

٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٤

١٫٥

٣

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٣٫٣
٢٫٤
٢٫٢
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٫١
١٫١
١٫١
ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٦
٠٫٧
٠٫٨
اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٩٫٣

٦٫٢

٨٫١

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٥٫١

٣٫٨
٣٫٦
٣٫٧

٨

١٠
٢٠٠٩

٦
٢٠١٠

٤
٢٠١١

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٣٫٠
٣٫١
٢

ﺻﻔﺮ

٢
١
ﺻﻔﺮ
٢٠١٣

*

٢٠١٢

*

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

اﻟﺴﻜﺎن
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ اﻤﻟﺤﻤﻮﻟﺔ

٢٠٠٥

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻹﻧﱰﻧﺖ
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

* اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٢و ،٢٠١٣ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ.

بوصول اشرتاكات الهواتف الخلوية املحمولة املتوقعة إىل
 6.8باليني اشرتاك بحلول نهاية عام  ،2013سوف يصل
مقدار االنتشار ،عىل الصعيد العاملي (مقيسا ً بعدد املشرتكني
بالنسبة إىل مجموع السكان) إىل  96يف املائة .وسوف يصل
إىل  89يف املائة يف البلدان النامية .وباقرتاب مستويات االنتشار
من مرحلة تشبّع السوق يف عدد متزايد من البلدان ،انخفضت
معدّالت نمو االشرتاكات ،يف العام املايض ،إىل مستويات أدنى
من أي وقت مىض — حوايل  6يف املائة يف البلدان النامية
و 4يف املائة يف البلدان املتقدّمة النمو .وتمثّل البلدان النامية اآلن
ما يزيد عن  77يف املائة من جميع اشرتاكات الهاتف الخلوي
املحمول يف العالم ،وبذلك تقلّصت إىل ح ّد بعيد الفجوة الرقمية
يف ما يتعلق بالهاتف الخلوي املحمول.
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وبحلول نهاية عام  ،2013سيكون ما يقدَّر بنحو  2.7بليون
شخص يستخدمون اإلنرتنت ،وهو ما يمثّل  39يف املائة من
سكان العالم .وال تزال الهياكل األساسية املتنامية يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بما يف ذلك شبكات االتصال باإلنرتنت
العريضة النطاق املتنقلة ،إىل جانب وسائط التواصل االجتماعي،
والتطبيقات املبتكرة وانخفاض أسعار الخدمات ،تدفع إىل زيادة
استخدام اإلنرتنت يف جميع مناطق العالم .ومع ذلك ،فال تزال
ثمة اختالفات كبرية عىل املستوى اإلقليمي .ففي العالم النامي
يستخدم اإلنرتنت  31يف املائة من السكان ،مقابل  77يف املائة يف
العالم املتقدّم النمو .وال تزال أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى،
حيث نسبة السكان الذين يستخدمون شبكة اإلنرتنت تقل عن
 20يف املائة ،هي املنطقة ذات أدنى معدّل انتشار.
ويف حني تتزايد ّ
باطراد أعداد الناس الذين ينض ّمون إىل مجتمع
املعلومات ،فإن عدد الرجال الذين يستخدمون اإلنرتنت يفوق
عدد النساء .فعىل الصعيد العاملي ،فإن  37يف املائة من جميع
النساء يستخدمن شبكة اإلنرتنت ،مقابل  41يف املائة من جميع
الرجال .وتتجلىّ الفجوة بني الجنسني أكثر وضوحا ً يف العالم
النامي ،حيث يستخدم اإلنرتنت  29يف املائة من النساء ،مقابل
 33يف املائة من الرجال .وهذا يعني أن عدد النساء الالتي
يستخدمن اإلنرتنت يف العالم النامي ّ
يقل بمقدار  16يف املائة
عن عدد الرجال الذين يستخدمونها ،مقارنة بالعالم املتقدّم
النمو حيث يقل عدد النساء يف هذا الصدد بنسبة  2يف املائة عن
عدد الرجال.
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻣﻌﺪّﻻت اﻻﻧﺘﺸﺎر ،ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٣
)ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

*

١,٦٠٠
١,٤٠٠

١,٤٦٦
١,٣٠١

١,٢٠٠
١,٠٠٠

٩٨٣

٨٠٠

٨٢٦

٦٠٠
٤٨٣

٤٧٥

٤٠٠
٢٠٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧﺴﺎء

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
رﺟﺎل

* اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  ،٢٠١٣ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أ ّوﻟﻴﺔ.

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪّﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﺻﻔﺮ
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أصبحت اإلنرتنت العريضة النطاق أكثر
توافرا ً وأيرس تكلفة ،ولكنها ما زالت بعيدة
املنال بالنسبة إىل كثريين يف البلدان النامية
نظرا ً إىل أن االتصاالت العالية الرسعة أصبحت أيرس تكلفة
وأكثر توافراً ،فإن عدد الناس الذين يستخدمون اإلنرتنت
يتعاظم .وقد أطلقت الغالبية العظمى من البلدان يف جميع
أنحاء العالم الجيل الثالث من خدمات االتصال باإلنرتنت
العريضة النطاق املتنقلة ،وأصبحت نسبة مئوية متزايدة من
الناس مشمولني بخدمات اإلنرتنت العريضة النطاق املتنقلة
العالية الرسعة .ويتو ّقع أن يبلغ مجموع االشرتاكات يف خدمات
االتصال الثابتة باإلنرتنت ،بحلول نهاية عام  ،2013ما يقرب
من  700مليون اشرتاك ،و 2.1مليون بالنسبة لخدمات
االتصال املتنقلة .ويمثّل هذا معدّل انتشار عىل النطاق العاملي
قدره  10يف املائة و 30يف املائة ،عىل التوايل.
ويتجاوز عدد االشرتاكات يف خدمات االتصال (باإلنرتنت)
الثابتة واملتنقلة يف البلدان النامية عدد االشرتاكات يف البلدان
املتقدّمة النمو .ولكن معدّالت االنتشار ال تزال متخلِّفة
عنها إىل ح ٍّد خطري .ففي حني أن معدّيل انتشار خدمات
اإلنرتنت العريضة النطاق الثابتة واملتنقلة لدى البلدان
املتقدّمة النمو يبلغان  27و 75يف املائة عىل التوايل ،فإن
املعدّلني بالنسبة للبلدان النامية يبلغان  6يف املائة بالنسبة
لالشرتاكات يف الخدمات الثابتة و 20يف املائة لالشرتاكات
يف خدمات اإلنرتنت العريضة النطاق املتنقلة .ويف أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى ،يبلغ معدّل االنتشار بالنسبة لخدمات
اإلنرتنت العريضة النطاق أقل من  1يف املائة.
وباإلضافة إىل االختالفات يف معدّالت االنتشار ،ال تزال هناك
أوجه تفاوت كبرية يف حجم التغطية بخدمات االتصال ذات
النطاق العريض وأسعارها ونوعيتها .وال تزال محدودية
النطاق الرتددي لإلنرتنت والهياكل األساسية الدّاعمة لها عىل
النطاق الدويل يف كثري من البلدان النامية تشكل تحدّيات يف
هذا الصدد .وعىل الرغم من حدوث انخفاض كبري يف األسعار،
فإن تكلفة الوصول فيما يتعلق بخدمات االتصال باإلنرتنت
لدى متوسطي الدخل مرتفعة للغاية بالنسبة ملعظم الناس يف
البلدان النامية .فيجب بذل مزيد من الجهود لجعل خدمات
اإلنرتنت العريضة النطاق حقا ً متاحة وميسورة التكلفة وعالية
الرسعة للجميع.
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كلمـة إىل القــارئ

قياس التق ّدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية
لأللفية

يجري قياس التقدّم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
الثمانية ،من خالل  21غاية ،و 60مؤرشا ً رسميا ً  .1ويعرض هذا التقرير
بيانا ً باإلنجازات التي حققها العالم حتى اآلن لبلوغ تلك األهداف،
باستخدام البيانات املتاحة حتى حزيران/يونيه .2 2013
إن الح ّد األقىص املحدّد إلنجاز معظم غايات األهداف اإلنمائية لأللفية
هو عام  ،2015باستخدام عام  1990خط أساس لقياس التقدم
الذي أحرز .ويتم تجميع بيانات البلدان عىل الصعيدين دون اإلقليمي
واإلقليمي ،لكي يتسنى إجراء تقييم عام ملا تم إحرازه من تقدم مع
ميض الوقت .وتستند تشكيالت املناطق اإلقليمية واملناطق دون اإلقليمية
لألهداف اإلنمائية لأللفية إىل التقسيمات الجغرافية لألمم املتحدة ،مع
إجراء بعض التعديالت الرضورية للقيام — قدر اإلمكان — بإنشاء
يتيس بشأنها القيام بتحليالت ذات معنى .وإىل
مجموعات من البلدان رّ
جانب املجموعات اإلقليمية لألهداف اإلنمائية لأللفية ،يبني التقرير
أيضا ً بيانات عن املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا ،استنادا ً إىل تصنيف
اعتمدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة  .3وعىل الرغم
من أن األرقام اإلجمالية هي وسيلة مريحة لتتبع التقدم ،فإن الحالة
يف كل بل ٍد بمفرده ضمن منطقة بعينها قد تختلف كثريا ً عن متوسط
املعدالت اإلقليمية .ويمكن االطالع عىل البيانات املتعلقة بكل بل ٍد عىل
حده ،إىل جانب تشكيالت جميع املناطق واملناطق دون اإلقليمية ،عىل
املوقع التايل.http://mdgs.un.org :

األسس التي يستند إليها هذا التحليل
يتولىّ أعضاء فريق الخرباء املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ،املعني
بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية ،تجميع األرقام املتعلقة باملناطق
اإلقليمية واملناطقة دون اإلقليمية ،الواردة يف هذا التقرير .وبوجه عام،
فإن هذه األرقام ،هي متوسطات مرجحة للبيانات القطرية ،باستخدام
َ
عامل ترجيح .وقد تم ،يف ما يتعلق بكل مؤرش ،تعيني
مجموع املراجع
وكالة من الوكاالت املتخصصة لتكون املصدر الرسمي للبيانات ،ولتويل
دور القيادة يف وضع املنهجيات الالزمة لجمع البيانات وتحليلها (انظر
الصفحة  60لالطالع عىل قائمة الوكاالت الدولية ،واملنظمات املساهمة).

 1القائمة الكاملة لألهداف والغايات واملؤرشات متوافرة عىل املوقع التايل:
.http://mdgs.un.org
 2نظرا ً إىل الفرتة الزمنية الفاصلة بني جمع البيانات وتحليلها ،ال يمكن تجميع
سوى عدد قليل من املؤرشات يف ما يتعلق بالسنة الحالية .ومعظم هذه املؤرشات
تستند إىل بيانات من سنوات سابقة — حتى عام  2011أو عام  ،2012بوجه
عام.
 3يرد تشكيل هذه املناطق دون اإلقليمية يف الفرع التايل املعنون“ :املجموعات
اإلقليمية”.

و ُتستمد البيانات عادة من إحصائيات رسمية تقدمها الحكومات للوكاالت
الدولية املسؤولة عن كل مؤرش .ولس ّد الثغرات يف البيانات ،تك ّمل البيانات
املتعلقة بمؤرشات كثرية ببيانات تجمع من دراسات استقصائية تتوىل
الوكاالت الدولية اإلرشاف عليها أو تنفيذها ،أو تستمد بصفة حرصية من
تلك البيانات .ومن هذه املؤرشات تلك املؤرشات العديدة املتعلقة بالصحة
والتي تجمع ،يف معظمها ،من دراسات استقصائية متعددة املؤرشات،
واستقصاءات متعلقة بالسكان والصحة.
ويف بعض الحاالت ،قد يكون لدى البلدان بيانات صدرت منذ فرتة وجيزة
جداً ،ولم تصبح متاحة بعد للوكالة املتخصصة ذات الصلة .ويف حاالت أخرى،
ال تقوم البلدان بإصدار البيانات الالزمة لتجميع املؤرشات ،فتقوم الوكاالت
الدولية املسؤولة ،يف ضوء ذلك ،بوضع تقديرات للقيم املفقودة .وحتى عندما
تتوافر البيانات الوطنية ،فكثريا ً ما تكون هناك حاجة إىل إجراء تعديالت عىل
البيانات املحلية لتتسنى مقارنتها دولياً .ولذلك فإن البيانات الواردة من
مصادر دولية ،كثريا ً ما تختلف عن البيانات املتاحة داخل البلدان.
وتتوىل شعبة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة تعهّد ومتابعة املوقع الرسمي
لفريق الخرباء املشرتك وقاعدة بياناته ( .)http://mdgs.un.orgويف محاولة
لتحسني الشفافيةَ ،تظهر مجموعة البيانات القطرية ،يف قاعدة البيانات،
برموز ملونة لبيان ما إذا كانت البيانات تقديرية أو مقدمة من وكاالت وطنية،
رشح مفصل عن كيفية إنتاج
وهي مصحوبة أيضا ً ببيانات وصفية ،مع
ٍ
املؤرشات ،واملنهجيات التي استخدمت لتكوين املجموعات اإلقليمية.

تحسني ُن ُظم الرصد
يكتسب توافر بيانات موثوقة ،ومناسبة يف توقيتها ،وقابلة للمقارنة دولياً،
بشأن مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية ،أهمية بالغة الستنباط السياسات
املالئمة والتدخالت املطلوبة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،ومحاسبة
املجتمع الدويل يف ضوء ذلك .وهي مهمة أيضا ً لتشجيع الحكومات عىل
تقديم الدعم والتمويل ألغراض التنمية ،وتخصيص املعونات عىل نحو
فعال ،ومقارنة التقدم املحرز لدى املناطق وعىل صعيد البلدان .وعىل الرغم
من التقدم الكبري الذي يحرز يف الوقت الحارض ،فإن املعلومات اإلحصائية
املوثوقة الالزمة لرصد التطورات ال تزال غري كافية يف العديد من البلدان
الفقرية .ذلك أن بناء القدرات اإلحصائية يف تلك البلدان يتطلب القيام
بمزيد من التنسيق الجيد وتقديم الدعم املايل والتقني من جانب الرشكاء يف
التنمية .وهو يتطلب أيضا تويل البلد زمام أموره والتزام الحكومة بالعمل
من أجل الحفز عىل إحداث التغيريات املؤسسية املطلوبة لضمان استدامة
الجهود الرامية إىل بناء القدرات.
وبفضل جهود بذلت يف اآلونة األخرية ،استمر التحسن يف توافر البيانات
يف مجموعة اإلحصاءات الدولية ،لتقييم االتجاهات يف ما يتعلق بجميع
األهداف اإلنمائية لأللفية .ويف عام  ،2012توافر لدى  135بلدا ً بيانات
بشأن نقطتني زمنيتني عىل األقل عن  16إىل  22مؤرشاً ،يف حني لم
يستطع تغطية تلك البيانات يف عام  2003سوى أربعة بلدان.

املجموعات اإلقليمية

املجموعـات اإلقليميـة
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اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

يعرض هذا التقرير بيانات بشأن ما أحرز من تقدم نحو تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية يف العالم ككل ،ويف مختلف مجموعات
البلدان .وتصنف هذه املجموعات من حيث كونها “مناطق نامية”
و“مناطق متقدمة النمو” * .وتقسم املناطق النامية ،هي أيضاً،
إىل املناطق دون اإلقليمية املبينة عىل الخريطة أعاله .وقد ُحددت
هذه املجموعات اإلقليمية استنادا ً إىل التقسيمات الجغرافية لألمم
املتحدة ،مع بعض تعديالت رضورية أُجريت للقيام ،قدر اإلمكان،
بتحديد مجموعات من البلدان يمكن بشأنها إجراء تحليل ذي
معنى .وترد قائمة كاملة بالبلدان املدرجة يف كل منطقة ومنطقة
دون إقليمية ،عىل العنوان التايل.mdgs.un.org :
وال تتضمن التسميات املستخدمة يف هذا املنشور ،وطريقة عرض
مادته ،اإلعراب ،بأي وجه كان ،عن أي رأي من جانب األمانة
العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني ألي بلد أو أي إقليم
أو مدينة أو منطقة تخضع لسلطاته ،أو يف ما يتعلق بتعيني
حدوده أو تخومه.
*

نظرا ً لعدم وجود اتفاقية قائمة ،يف منظومة األمم املتحدة ،تتعلق بتسمية
بلدان أو مناطق من حيث كونها بلدانا ً «متقدمة النمو» وبلدانا ً «نامية» ،فقد
استخدم هذا التقسيم ألغراض التحليل اإلحصائي ،ال غري.

املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا
يف ما يتعلق ببعض مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية،
ُعرضت البيانات منفصلة بالنسبة إىل املناطق دون
اإلقليمية الصغرية يف أفريقيا ،استنادا ً إىل التصنيف
الذي اعتمدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم
املتحدة.

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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الوكاالت املساهمة
اإلسهامات املتعلقة بالبيانات والتحليالت املستخدمة بالنسبة لكل غاية
من غايات األهداف اإلنمائية الثمانية ،قدمتها وكاالت األمم املتحدة ،عىل
النحو التايل:

• •الهدف  - 1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع
الغاية  - 1ألف :البنك الدويل

الغاية  - 1باء :منظمة العمل الدولية
الغاية -1جيم :منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسيف)
مساهمة إضافية :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني

• •الهدف  - 2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الغاية  - 2ألف :منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونيسكو)

• •الهدف  - 3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

الغاية  - 3ألف :منظمة العمل الدولية ،واالتحاد الربملاني الدويل،
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ،وهيئة
األمم املتحدة للمرأة

• •الهدف  - 4تقليل وفيات األطفال

الغاية  - 4ألف :منظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة
العاملية

• •الهدف  - 5تحسني الصحة النفاسية

الغاية  - 5ألف :منظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة
العاملية

الغاية  - 5باء :صندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة ،وشعبة السكان يف ألمم املتحدة

• •الهدف  - 6مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
واملالريا وغريهما من األمراض
الغاية  - 6ألف :برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وشعبة
السكان يف األمم املتحدة ،ومنظمة الصحة العاملية
الغاية  - 6باء :برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز ،ومنظمة الصحة العاملية
الغاية  - 6جيم :منظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة
العاملية

• •الهدف  - 7كفالة االستدامة البيئية

الغاية  - 7ألف :مركز تحليل املعلومات املتعلقة بثاني أكسيد
الكربون ،ومنظمة األغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
بتغي املناخ
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة رُّ

الغاية  - 7باء :االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة ،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة  -املركز العاملي لرصد الحفظ
الغاية  - 7جيم :منظمة األمم املتحدة للطفولة
الغاية  - 7دال :برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
(املوئل)

• •الهدف  - 8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

الغاية  - 8ألف :مركز التجارة الدولية ،ومؤتمر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،ومنظمة التجارة العاملية
الغايتان  - 8باء و - 8جيم :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي
الغاية  - 8دال :البنك الدويل
الغاية  - 8واو :االتحاد الدويل لالتصاالت

لالطالع عىل مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع األهداف اإلنمائية
لأللفية للشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة ،عىل العنوان التايل:

http://mdgs.un.org

وموقع األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم املتحدة ،عل العنوان التايل:
www.un.org/millenniumgoals

وموقع مكتب حملة األمم املتحدة لأللفية ،عىل العنوان التايل:

.www.endpoverty2015.org
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"أثبتت األهداف اإلنمائية لأللفية أن تركيز الجهود من أجل
تحقي�ق األه�داف اإلنمائية العاملية يمك�ن أن يكون له أثر
يحسن
بالغ .فتحقيق نجاح يف هذ الصدد يف األيام املقبلة لن ّ
حياة املاليني فحس�ب ،بل سيضيف زخما ً يف ما نضعه من
خطط لفرتة ما بعد عام  ،2015وملواجهة التحدّيات التي
تعرتض سبيل تحقيق التنمية املستدامة".
— بان كي -مون
األمني العام لألمم املتحدة
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