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مقدمــة
الوعي  زادت  مرة،  لأللفية ألول  اإلنمائية  األهداف  اعُتمدت  أن  منذ 
لألنشطة  شامل  عمل  إطار  تمثل  زالت  ما  واسعة  رؤية  وشّكلت 

اإلنمائية لألمم املتحدة.

أيلول/سبتمرب  الذي ُعقد يف  ففي مؤتمر األهداف اإلنمائية لأللفية 
2010، تقّدم زعماء العالم بخطة عمل طموحة — خارطة طريق 
تحّدد املطلوب عمله لتحقيق األهداف بحلول املوعد النهائي املتفق 
عليه وهو عام 2015. وتدل املعلومات الواردة يف الصفحات التالية 
اُتخذت  إذا  املحّدد  املوعد  يف  األهداف  تحقيق  املمكن  من  أنه  عىل 

إجراءات ملموسة.

املاليني  انتشال  اإلنمائية لأللفية عىل  األهداف  اآلن، ساعدت  وحتى 
األطفال  التحاق  وضمان  األرواح  وإنقاذ  الفقر،  من  الناس  من 
باملدارس. كما أنها خّفضت حاالت وفيات األمهات، ووّسعت نطاق 
الفرص املتاحة للمرأة، وزادت من فرص الحصول عىل املياه النظيفة 
وخلّصت العديد من الناس من األمراض القاتلة واملدّمرة. ويف الوقت 
نفسه، يبني التقرير أنه ما زال أمامنا طريق طويل يف مجاالت تمكني 
األكثر  الفئات  املستدامة، وحماية  التنمية  النساء والفتيات وتعزيز 
كانت  سواء  األزمات،  تعدد  عن  الناتجة  املدمرة  اآلثار  من  ضعفاً 
التقلّبات يف  أو  الطبيعية  الكوارث  أو  الرصاعات  ناتجة عن  أزمات 

أسعار األغذية والطاقة.

أو  االقتصادي  لم  السُّ أسفل  يف  هم  الذين  أولئك  التقدم  ويتجاوز 
أن  كما  العرق.  أو  السن  أو  العجز  أو  الجنس  بسبب  املحرومني 
الفوارق بني املناطق الحرضية والريفية أيضاً واضحة ومثبطة للهمة. 

االقتصادي  النمو  يف  والشمولية  العدل  يتطلب  األهداف  تحقيق  إن 
الذي يصل إىل الجميع والذي من شأنه تمكني جميع الناس، وال سيما 

الفقراء واملهّمشني، لالستفادة من الفرص االقتصادية.

ويجب علينا أيضاً أن نتخذ إجراءات أكثر تصميماً عىل حماية الُنُظم 
الحياة عىل األرض.  االقتصادي واستمرار  النمو  التي تدعم  البيئية 
وسيكون ملؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة — ريو + 20 — يف 
العام املقبل فرصة لتوليد قوة دافعة يف هذا االتجاه، وهو أمر حيوي 

لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.

ُقطعت،  التي  الوعود  عىل  التأكيد  يجب   ،2015 وعام  اآلن  وبني 
وكثري  يرقبون،  العالم  يف  الناس  إن  عليها.  واإلبقاء  واملحافظة 
إنهم يخشون عىل وظائفهم  قلقون وغاضبون ومترّضرون.  منهم 
وعائالتهم ومستقبلهم. وال يتعنّي عىل زعماء العالم إظهار اهتمامهم 
عىل  العمل  يف  والقناعة  الشجاعة  لديهم  تكون  أن  وإنما  فحسب، 

تحقيق تلك الوعود.

بـان كي - مون

األمني العام لألمم املتحدة
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نظـرة عـامـة
 تم إنقاذ حياة الكثري من البرش أو تغيري حياتهم

إىل األفضل

األهداف  العالم  زعماء  أن حّدد  منذ  أكثر من عرش سنوات  مرت  لقد 
واألمية  والجوع  املدقع  الفقر  من  البرشية  تخليص  بغية  والغايات 
ألهم إعالن األلفية، واملسؤولية املستمدة من إطار عمل  واملرض. لقد 
األولويات  التنمية، وساعد يف تحديد  اإلنمائية لأللفية جهود  األهداف 
اتخاذها الحقاً. الالزم  اإلجـراءات  عىل  والرتكيز  والعامليـة   الوطـنية 

ويف حـني أن املزيـد من العمل ينتظرنا يف املستقبل، إالّ أن هناك سبباً 
االقتصـادي  النمـو  استمرار  إىل  العالم، ويرجع ذلك جزئياً  الحتفال 
لبعض البلدان النامية والتدخالت املستهدفة يف املناطق الحرجة. ولقد 
ترجمت زيادة التمويل من مصادر عديدة إىل توسع يف برامج الخدمات 

واملوارد ملن هم يف أشد الحاجة إليها. وفيما ييل بعض أهم النقاط:

استمرار انخفاض حاالت الفقر يف كثري من البلدان واملناطق •

رغم النكسات الكبرية بعد االنكماش االقتصادي لعام 2008 - 2009، 
والتـي تفاقمت عـىل إثرها أزمة الغـذاء والطاقـة، إالّ أن العالم ال يزال 
عـىل الطريق الصحيح لبلـوغ هدف الحد من الفقر. ومـن املتوقع اآلن 
أن يهبـط معـدل الفقر يف العالـم إىل أقل من 15 يف املائـة بحلول عام 
2015، وهذا أقل من النسبة املستهدفة وهي 23 يف املائة. ومع ذلك فإن 
هذا االتجاه العاملي يعكس بشـكل رئييس النمو الرسيع يف رشق آسـيا، 

وخصوصاً الصني.

حّققت بعض من أفقر البلدان تقّدماً أكرب يف التعليم •

 حّققت أو اقرتبت من تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي كل من

املتحدة ورواندا وساموا وسان  تنزانيا  بوروندي وتوغو وجمهورية 
االلتحاق نسب  يف  كبري  تقّدم  أيضاً  وأُحرز  وبرينسيبي.  تومي 

 

الصافية يف املدارس االبتدائية يف كٍل من إثيوبيا وبنن وبوتان وبوركينا 
فاسو وغينيا ومايل وموزامبيق والنيجر، حيث ارتفعت النسبة بأكثر 
من 25 نقطة مئوية من عام 1999 حتى عام 2009. هذا، وكانت 
التقّدم  األفضل يف سجّل  الكربى  الصحراء  أفريقيا - جنوب  منطقة 
املحرز بعد تسجيل ارتفاع قدره 18 نقطة مئوية بني عامي 1999 

و2009.

نجحت التدّخالت املستهدفة يف خفض وفيات األطفال •

انخفض عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة من 12,4 مليون طفل 
يف عام 1990 إىل 8,1 ماليني طفل يف عام 2009. وهذا يعني أن عدد 
األطفال الذين يموتون كل يوم أقل بما يقرب من 000 12 طفل بني 
عامي 2000 و 2008، وأّدى مزيج التغطية املحّسنة للتلقيح، وإتاحة 
فرصة الجرعة الثانية من اللقاح إىل خفض وفيات الحصبة يف جميع 
أمكن  التي  الوفيات  هذه  وتمثل  املائة.  يف   78 بمقدار  العالم  أنحاء 
تفاديها ربع االنخفاض يف معدل الوفيات الناجمة عن جميع األسباب 

بني األطفال دون سن الخامسة.

الناجمـة • الوفيات  املبذولة خفضت  والجهـود  التمويل   زيـادة 
عن املالريا

 من خالل العمل الشاق من جانب الحكومات والرشكاء الدوليني والعاملني
الناجمة  الوفيات  تخفيض  تم  املدنية،  والجمعيات  املجتمع  صحة  يف 
عن املالريا بنسبة 20 يف املائة يف جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من 
 .2009 عام  يف  حالة   781 000 إىل   2000 عام  يف  حالة   985 000
توزيع  ذلك  يف  بما  الحاسمة،  التدّخالت  خالل  من  ذلك  تحقق  وقد 
- أفريقيا  يف  تكفي  والتي  الحرشية،  باملبيدات  املعالجة   الناموسيات 

السكان  من  املائة  يف   76 لتغطية  وحدها،  الكربى  الصحراء  جنوب 
املعرّضني للخطر. وكانت أكرب االنخفاضات املطلقة يف الوفيات الناجمة 
عن املالريا يف أفريقيا، حيث انخفضت نسبة حاالت املالريا والوفيات يف 

11 بلداً بنسبة أكثر من 50 يف املائة.

االستثمارات يف ُسُبل الوقاية والعالج من فريوس نقص املناعة  •
البرشية بدأت تعطي ثمارها

انخفضت حاالت اإلصابات الجديدة بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية 
باطراد، بقيادة أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. وُيقّدر عدد املصابني 
انخفاضاً  يمثّل  وهذا  شخص،  مليوني   2,6 بنحو   2009 عام  يف  الجدد 
بنسبة 21 يف املائة منذ العام 1997 الذي بلغ فيه عدد اإلصابات الجديدة 
بفريوس نقص املناعة البرشية ذروته. وبفضل زيادة التمويل والتوسع يف 
الربامج الرئيسية ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية، ارتفع 
عدد األشخاص الذين يتلّقون العالج املضاد للفريوسات العكوسة ملكافحة 
فريوس نقص املناعة البرشية أو مرض اإليدز إىل 13 ضعفاً من عام 2004 
وحتى عام 2009. وبحلول نهاية عام 2009، تلّقى 5,25 ماليني شخص 
الدخل بزيادة أكثر من 1,2  البلدان املنخفضة واملتوسطة  هذا العالج يف 
مليون شخص منذ كانون األول/ديسمرب 2008. ونتيجة لذلك، انخفض 

عدد الوفيات بسبب مرض اإليدز بنسبة 19 يف املائة خالل نفس الفرتة.

اسرتاتيجيات فّعالة ملكافحة مرض السل وإنقاذ املاليني من األرواح •

بني عام 1995 وعام 2009، تم عالج 41 مليون مريض بالسل بنجاح، 
وتم إنقاذ أرواح 6 ماليني شخص، وذلك بسبب الربوتوكوالت الدولية 
عدد  انخفض  العالم،  أنحاء  جميع  ويف  السل.  مرض  لعالج  الفّعالة 

الوفيات بسبب هذا املرض بنسبة أكثر من الثلث منذ عام 1990.

حّققت كل املناطق تقدماً يف تحسني فرص الحصول عىل مياه  •
رشب نظيفة

حصل 1,1 بليون شخص تقريباً يف املناطق الحرضية و723 مليون 
شخص يف املناطق الريفية عىل مصدر مياه رشب محّسنة خالل الفرتة 
املكاسب يف توفري مياه  أكرب  1990-2008. ولقد سّجلت رشق آسيا 
الرشب النظيفة، حيث ارتفعت التغطية من 69 يف املائة يف عام 1990 
إىل 86 يف املائة يف عام 2008. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 
تضاعف تقريباً عدد األشخاص الذين يستخدمون مصادر مياه الرشب 
إىل 492  العدد من 252 مليون يف عام 1990  ارتفع  املحّسنة حيث 

مليون يف عام 2008.
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إىل 492  العدد من 252 مليون يف عام 1990  ارتفع  املحّسنة حيث 
مليون يف عام 2008.

رغم إحراز تقّدم حقيقي، إاّل أننا ما زلنا عاجزين عن 
الوصول إىل الفئات األكرث ضعفاً

رغم أن العديد من البلدان قد أظهرت إمكانية إحراز تقّدم، إالّ أن هناك 
أيضاً  الجهود  هذه  تستهدف  أن  ويجب  الجهود.  تكثيف  إىل  حاجة 
الفئات من السكان التي يصعب الوصول إليهم: مثل أشد الفقراء فقراً 
واملحرومني بسبب الجنس أو العرق أو السن أو اإلعاقة. إن التفاوت يف 

التقدم بني املناطق الحرضية والريفية ال يزال مخيفاً.

التقّدم يف مجال تحسني التغذية كان األبطأ بني األطفال الفقراء •

يعانون  النامي  العالم  أطفال  ربع  يقرب من  ما  كان  عام 2009،  يف 
األكثر ترضراً. فلقد ساهم  أفقر األطفال هم  الوزن، وكان  من نقص 
إىل جانب عدم  الرديئة،  التغذية  الغذاء وممارسات  نوعية  النقص يف 
كفاية املرافق الصحية، يف جعل معدل انتشار نقص الوزن بني األطفال 
يف جنوب آسيا من أعىل املعدالت يف العالم. ويف تلك املنطقـة، لم يتم 
بـني  األكثر فقراً  األرُس  أطفال  ُيذكر بني  أو تحّسن  تقّدم  أّي  تحقيق 
بني  الوزن  نقص  انتشار  معدل  أن  حني  يف  و2009،   1995 عامي 
أطفال أغنى 20 يف املائة من األرُس انخفض بنسبة الثلث تقريباً. كما أن 
احتمال إصابة أطفال املناطق الريفية يف املناطق النامية بنقص الوزن 

هي ضعف احتمال إصابة نظائرهم يف املناطق الحرضية.

فرص عمل النساء بوظائف منتجة وبدوام كامل ال تزال ضئيلة •

ال تزال هناك فجوات واسعة من حيث حصول املرأة عىل عمل مدفوع 
األجر يف ما ال يقّل عن نصف املناطق. فبعد االنخفاض الكبري يف عدد 
الوظائف املتاحة يف الفرتة ما بني عام 2008 و2009، كان النمو يف 
العمالة خالل االنتعاش االقتصادي يف عام 2010، وبخاصة يف العالم 
النامي، أقل بالنسبة للنساء من الرجال. ولقد كانت النساء العامالت يف 

مجال الصناعة هن األكثر ترّضراً.

احتمال أن يتخىّل الطفل عن الدراسة يزداد إذا كان الطفل من  •
فئة الفقراء، واإلناث، والذين يعيشون يف منطقة نزاٍع

لقد ارتفعت نسبة االلتحاق الصايف من األطفال يف املدارس االبتدائية 
بنسبة 7 نقاط مئوية فقط منذ عام 1999، حيث بلغت 89 يف املائة 
يف عام 2009. ويف اآلونة األخرية، تباطأ التقّدم املحرز، مما قد يقلص 
 احتماالت بلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية بالنسبة لتعميم التعليم االبتدائي

اإلناث،  من  فقراً  األكثر  األرُس  أطفال  إن  للجميع بحلول عام 2015. 
أن يتخلوا عن  الريفية هم األكثر احتماالً  والذين يعيشون يف املناطق 
الدراسة. ويف جميع أنحاء العالم، 42 يف املائة أي 28 مليون طفل من 
الذين يعيشون يف الدول الفقرية املترّضرة من الرصاع ويف سن املرحلة 

االبتدائية غري ملتحقني باملدارس.

التقّدم يف مجال الرصف الصحي كثرياً ما يتجاوز الفقراء والذين  •
يعيشون يف املناطق الريفية

إن أكثر من 2,6 بليوني شخص ما زالوا يفتقرون إىل مراحيض ذات 
الرحض أو غريها من أشكال خدمات الرصف الصحي املحّسنة. وأينما 
تم إحراز تقدم، تجاوز ذلك التقدم إىل حٍد كبري الفقراء. وتشري دراسة 
إىل   1995 من  الفرتة  خالل  آسيا  جنوب  يف  بلدان  لثالثة  االتجاهات 

2008، إىل أن تحسينات الرصف الصحي قد أفادت بشكل غري متناسب 
الزيادة يف تغطية الرصف الصحي  السكان األفضل حاالً، يف حني أن 
الثغرات  تقلص  ورغم  ُتذكر.  تكاد  ال  األرُس  من  املائة  يف   40 ألفقر 
املوجودة يف التغطية الصحية بني املناطق الحرضية والريفية، فال يزال 
سكان املناطق الريفية يف وضع استثنائي غري مؤات يف عدد من املناطق.

تحسني حـياة العدد املتزايد من الفقـراء يف املناطق الحرضيـة  •
ال يزال يمثل تحّدياً هائالً

إن التقدم يف تحسني ظروف األحياء الفقرية لم يكن كافياً ملوازنة نمو 
ويف  النامي.  العالم  أنحاء  جميع  يف  رسمية  غري  جديدة  فقرية  أحياء 
الذين يعيشون يف ظروف  النامية، يصل عدد سكان الحرض  املناطق 
مليون   657 إىل  باملقارنة  شخص،  مليون   828 إىل  الفقرية  األحياء 
شخص يف عام 1990 و 767 مليون شخص يف عام 2000. وستكون 
املناطق  يف  الفقراء  حياة  لتحسني  الجهود  مضاعفة  إىل  حاجة  هناك 

الحرضية يف املدن والحوارض يف مختلف أنحاء العالم النامي.

الزيادة يف فرص الحصول عىل مياه الرشب املأمونة متفاوتة •

تتخلف املناطق الريفية يف تغطية الحصول عىل مياه الرشب املأمونة 
عن البلدات واملدن الرئيسية يف جميع املناطق. ففي أفريقيا - جنوب 
الحصول عىل مصدر  املدن يف  قاطني  تزيد فرص  الكربى،  الصحراء 

مياه رشب محّسنة عن سكان األرياف بأكثر من 1,8 مرة.

استمرار التقّدم يتطلب التزاماً فّعاالً من أجل السالم، 
واملساواة، واإلنصاف، واالستدامة

العامة بشأن األهداف اإلنمائية  الرفيع املستوى للجمعية  يف االجتماع 
لأللفية يف العام 2010، أكد زعماء العالم التزامهم باألهداف اإلنمائية 
الُنهج  نطاق  وتوسيع  الجماعي  العمل  تكثيف  إىل  ودعوا  لأللفية، 
الناجحة. وأقّروا التحديات التي تفرضها األزمات املتعّددة، وزيادة عدم 

املساواة والرصاعات العنيفة املستمرة.

ودعوا إىل اتخاذ إجراءات لضمان تكافؤ فرص حصول النساء والفتيات 
عىل التعليم والخدمات األساسية والرعاية الصحية والفرص االقتصادية 
وصنع القرار عىل جميع املستويات، مع التسليم بأن تحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية يعتمد بشكل كبري عىل تمكني املرأة. كما أكد زعماء 
العالم أيضاً أن التعجيل يف تحقيق األهداف يتطلب نمواً اقتصادياً عىل 
نحو مستدام وشامل ومنصف، وهو نمو يتيح للجميع االستفادة من 

التقّدم واملشاركة يف الفرص االقتصادية.

األهداف  تحقيق  نحو  وأرسع  أكرب  بصورة  الحركة  فإن  وأخرياً، 
اإلنمائية لأللفية تتطلب رشاكة عاملية تجدد حيويتها، واإلتمام الرسيع 
لاللتزامات التي وعدت بها، ومرونة االنتقال إىل مستقبل أكثر استدامة 

من الناحية البيئية.

شـا زوكنغ
 وكيل األمني العام

للشؤون االقتصادية واالجتماعية 
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اهلدف 1
القضاء عىل الفقر 

املدقع والجوع

الغاية

تخفيض نسبة السكان الذين يقّل دخلهم عن دوالر واحد يف 
اليوم إىل النصف خالل الفرتة من 1990 إىل 2015

النمو املستمر يف البلدان النامية، وخاصًة يف آسيا، حافظ عىل 
املسار الصحيح نحو تحقيق هدف الحّد من الفقر يف العامل

١٩٩٠٢٠٠٥

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

٤٥
٢٧

٣
٥

٦
٢

٧
١١

١٦
٦٠

١٩
٣٩

١٩
٦

٢٦
٢٩

٣١
٤٥

٣٩
٤٩

٥١
٥٨

الغاية ٢٠١٥

املناطق النامية

شمال أفريقيا

غرب آسيا

أمريكا الالتينية

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

منطقة البحر الكاريبي

جنوب آسيا (عدا الهند)

جنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

نسبة السكان الذين يعيشون عىل دخل أقّل من ١,٢٥ دوالر يف اليوم، عام ١٩٩٠
وعام ٢٠٠٥ (بالنسبة املئوية)

أّدى النمو القوي يف النصف األول من العقد إىل انخفاض عدد السكان 
الذين يعيشون عىل أقل من 1,25 دوالر يومياً يف البلدان النامية من حوايل 
1,8 بليون يف عام 1990 إىل 1,4 بليون عام 2005. ويف الوقت نفسه، 
ولقد  املائة.  يف   27 إىل  املائة  يف   46 من  املتناظر  الفقر  معدل  انخفض 
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أثارت األزمة االقتصادية واملالية التي بدأت يف الدول املتقدمة 
يف أمريكا الشمالية وأوروبا يف عام 2008 رشارة االنخفاض 
يف أسعار السلع األساسية، والتجارة واالستثمار، مّما أّدى إىل 
تباطؤ النمو العاملي. وعىل الرغم من هذه االنخفاضات إالّ أّن 
النامي  العالم  يف  النمو  أن زخم  إىل  تشري  الحالية   االتجاهات 
ال يزال قوياً بما يكفي للحفاظ عىل التقّدم الالزم لبلوغ هدف 
الحّد من الفقر العاملي. واستناداً إىل التوّقعات التي تم تحديثها 
أن ينخفض معدل  املتوّقع  الدويل، فإنه من  البنك  من  مؤخراً 
الفقر ككل إىل أقل من 15 يف املائة بحلول عام 2015، مشرياً 

إىل إمكانية بلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية.

العديد   2015 لعام  الجديدة  الدويل  البنك  توّقعات  وتتضّمن 
من التغيريات: كإدراج بيانات إضافية من أكثر من 60 دراسة 
الخاصـة  املعلومات  منزلية معيشية جديـدة؛ وكذلك تحديث 
بالتاريخ االستهالكي للفرد من الحسابات القومية؛ باإلضافة إىل 
التوّقعات الجديدة للنمو يف نصيب الفرد من االستهالك. ومن ثم 
ستصور هذه التوّقعات التغرّيات يف توزيع الدخل يف البلدان التي 
توفرت عنها بيانات من االستقصاءات الجديدة، والتي تفرتض 
التوّقعات  بلدان أخرى. وتشمل  لم يتغرّي يف  التفاوت  أن  أيضاً 
أيضاً بعض آثار األزمة االقتصادية العاملية، مثل أسعار الغذاء 
والوقـود غري املتوّقعة. ويتوّقع أن يصل عـدد السـكان الذين 
يعيشون عىل أقل من 1,25 دوالر يومياً يف البلدان النامية إىل أقل 

من 900 مليون نسمة، وذلك بحلول عام 2015.

الفقر  معدالت  يف  انخفاض  وأكرب  نمو،  معدل  أرسع  زال  ما 
أن  ُيتوّقع  الصني، حيث  آسيا، وخاصة يف  موجودين يف رشق 
ينخفض معدل الفقر إىل أقل من 5 يف املائة بحلول عام 2015. 
الفقر يف  الكبري يف معدل  الهند يف االنخفاض  وأيضاً ساهمت 
العالم. حيث ُيتوّقع أن تنخفض معدالت الفقر يف هذا البلد من 
51 يف املائة يف عام 1990 إىل حوايل 22 يف املائة يف عام 2015. 
مدقع يف  فقٍر  يف  يعيشون  الذين  السكان  عدد  انخفض  ولقد 
بني عامي 1990 و2005 بمقدار 455  الصني والهنـد معاً 
الفئـة  تلك  إىل  أن ينضّم  املتوّقـع  تقريباً، ومن  مليون نسمة 
التوّقعات  أما   .2015 عام  بحلول  آخر  شخص  مليون   320
بالنسبة ألفريقيا - جنوب الصحـراء الكربى فهي بعض اليشء 
أكثر تفاؤالً مّما كان مقدراً يف السابق. واستناداً إىل أداء النمـو 
ينخفض  أن  يتوّقع  األخرية،  املتوّقعة  واالتجاهات  االقتصادي 

معدل الفقر املدقع يف املنطقة إىل أقل من 36 يف املائة.

تعانـي مهمـة رصد التقـّدم املحـرز يف الحـّد مـن الفقر من 
عـدم وجـود استقصاءات ذات نوعية جيدة تنفذ عىل فرتات 

منتظمـة، والتأخر يف اإلبالغ عن نتائج االستقصاءات، وعدم 
لتحليل  املستخدمة  بالطرق  املتعلقة  الكافية  الوثائق  توفر 
التقّدم املحرز  البلد. كما أن مهمة رصد  النتائج عىل مستوى 
يف الحّد من الفقر تعاني من صعوبات الحصول عىل املعلومات 
األساسية الدقيقة للبيانات املطلـوبة لحساب تقديرات الفقر. 
هذه الفجوات ال تزال تمثل عائقاً خاصة يف أفريقيا - جنوب 
إلجـراء  الالزمة  ُتتاح البيانـات  ال  حيث  الكربى،  الصحراء 
مقارنـات بني مجموعة كامـلة من األهداف اإلنمائية لأللفية 
إالّ يف أقل من نصف البـلدان. وعىل سـبيل املثال، فإن جميع 
البلـدان التي جمعت وحلّلت ونرشت بيانات االستقصاءات بني 
عامي 2007 و2009، ال تمثل سوى 20 يف املائة من سكان 

املنطقة.
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الغاية

تحقيق عمالة كاملة ومنتجة وتوفري عمل مناسب 
للجميع بمن فيهم النساء والشباب

فشل تحويل االنتعاش االقتصادي إىل فرص عمل

٢٠٠٠٢٠٠٩٢٠١٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

٦ ٢٫٧
٦ ٣٫٢

٦ ٢٫٧

٥ ٤٫٨
٥ ٥٫٤
٥ ٥٫٨

نسبة العمالة إىل عدد السكان يف األعوام ٢٠٠٠، و٢٠٠٩، والتقديرات
األّولية لعام ٢٠١٠

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

٧ ٠
٧ ٠

٧ ٤
رشق آسيا

٦ ٦
٦ ٦
٦ ٦

أوقيانوسيا

٦ ٦
٦ ٦
٦ ٧

جنوب رشق آسيا

٦ ٤
٦ ٤

٦ ٣
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

٦ ١
٦ ١

٥ ٨
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

٦ ٠
٥ ٩

٥ ٥
القوقاز وآسيا الوسطى

٥ ٨
٥ ٨

٥ ٧
جنوب آسيا

٤ ٦
٤ ٦

٤ ٣
شمال أفريقيا

٤ ٣
٤ ٤

٤ ٥
غرب آسيا

وأعمق  أرسع  بداية  عىل  سنوات  ثالث  من  أكثر  مىض  لقد 
انخفاض يف النشاط االقتصادي العاملي منذ الكساد االقتصادي 
بالنهوض  العاملي  االقتصادي  النمو  بدأ  فبينما  الكبري. 
العاملي يف كثري من الحاالت،  العمالة  أن سوق  واالنتعاش، إالّ 
األزمة:  أن يسلكه يف منتصف  الذي كان متوّقعاً  املسار  سلك 
وتوليد  إيجاد  يف  وتعّس  وبطء  البطالة  معدالت  ارتفاع  وهو 
فرص عمل يف املناطق املتقدمة اقتصادياً، هذا إىل جانب العجز 
النامية رسيعة  البلدان  يف  الالئق حتى  العمل  توفر فرص  يف 

النمو اقتصادياً.

لقد انخفضت نسبة العمالة إىل عدد السكان يف املناطق املتقّدمة 
النمو من 56,8 يف املائة يف عام 2007 إىل 55,4 يف املائة يف عام 
2009، وزاد االنخفاض بعد ذلك ليصل إىل 54,8 يف املائة يف 
عام 2010. وببساطة فمن الواضح أن العديد من االقتصاديات 
التي تم تطويرها وتنميتها لم تولّد فرص عمل كافية الستيعاب 
النمو يف عدد السكان الذين بلغوا سن العمل. ومرة أخرى، فإن 
االقتصادي  االنتعاش  القائم بني  التخلّف  الوضع يعكس  هذا 
واالنتعاش يف سوق العمالة يف هذه املنطقة. وهذا يتباين مع 
يف  االنخفاض  بعض  شهدت  التي  النامية،  املناطق  من  كثري 
القوقاز  باستثناء  البداية،  يف  السكان  عدد  إىل  العمالة  نسبة 
وآسيا الوسطى ورشق آسيا، حيث لم تتغرّي نسبة العمالة إىل 

عدد السكان املقّدرة يف عام 2010 إالّ القليل منذ عام 2007.
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توّقف التقّدم يف الحّد من الوظائف غري املضمونة يف 
أعقاب األزمة االقتصادية

١٠

٢٩

٣٢

٣٣

٤٤

٥١

٦٢

٧٦

٧٧

٧٨

٦٠

١٠

٢٨

٣٢

٣٣

٤٤

٥٣

٦٢

٧٥

٧٨

٧٨

٦٥

١١

٣٧

٣٦

٣٣

٥٧

٦١

٦٦

٨٠

٨٠

٧٧

٦٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

غرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

١٩٩٩٢٠٠٨٢٠٠٩

نسبة العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص مع مساهمة 
أفراد عائالتهم إىل إجمايل العمالة يف أعوام 

١٩٩٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

يف املناطق النامية عموماً، غالبية العاملني يشغلون “وظائف 
غري مضمونة” واملعرّفة بالنسبة املئوية للعمال الذين يعملون 
إجمايل  إىل  عائالتهم  أفراد  مساهمة  مع  الخاص  لحسابهم 

العمالة. وتتميز الوظائف غري املضمونة بغياب ترتيبات عمل 
رسمية وعدم توفر الحماية االجتماعية الكافية، وتدّني األجور 

وظروف عمل صعبة.

وبحسب البيانات املتوفرة فإن تقديرات معدل الوظائف غري 
املضمونة، ظلت تقريباً دون تغيري بني عامي 2008 و2009، 
يف املناطق النامية واملتقدمة النمو عىل السواء. ويقارن هذا مع 
االنخفاض الثابت يف معدل الوظائف غري املضمونة يف السنوات 
التي سبقت األزمة االقتصادية واملالية. ولقد وجدت الزيادات 
يف معدل الوظائف غري املضمونة يف أفريقيا - جنوب الصحراء 

الكربى، وغرب آسيا.
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واحد من كل خمسة عامل وُأرسهم يعيشون يف فقر مدقع يف جميع أنحاء العامل

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

مليون

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠

٣٠٫٠

٣٥٫٠
بالنسبة املئوية

العمال الفقراء

معدل فقر العمال

اتجاهات ما قبل األزمة
(٢٠٠٢ - ٢٠٠٧)

نسبة العمال الذين يعيشون عىل أقّل من ١٫٢٥ دوالر يومياً (بالنسبة املئوية) وعدد العمال الفقراء (باملليون)، ١٩٩٩ - ٢٠٠٩

الفقر يف عدد  أّي تقّدم يف محاربة  الرتاجع يف إحراز  ينعكس 
عامالً  فإن  الدولية،  العمل  ملنظمة  ووفقاً  العاملني.  الفقراء 
وأرسته من كل خمسة عمال يف جميع أنحاء العالم يعيشون 
يف فقر مدقع )يعيشون بدخـٍل أقل من 1,25 دوالر للشخص 
الواحـد يومياً( يف عام 2009. وهذا انخفاض حاد ملعدل الفقر 
للفقراء  البياني  املنحنى  استواء  وكذلك  الزمن،  من  عقد  قبل 
لعام  املقّدر  الفقر  إن معدل  بداية عام 2007.  منذ  العاملني 

2009 أعىل بـ 1,6 نقطة مئوية عن املعدل املتوّقع واملبني عىل 
أساس اتجاهات ما قبل األزمة. وبالرغم من أن هذه التقديرات 
الفقراء  عدد  أن  تبنّي  أنها  إالّ  مصقولة،  غري  أّولية  تقديرات 
العاملني الذين يعيشون بدخٍل أقل من 1,25 دوالر للشخص 
الواحد يومياً يف عام 2009 سيزيد حوايل 40 مليون شخص 

عما كان متوّقعاً له عىل أساس اتجاهات ما قبل األزمة.
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الغاية

 تخفيض نسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع
إىل النصف خالل الفرتة من 1990 إىل 2010

 استقرّت نسبة الذين يعانون من الجوع عند 16
يف املائة، رغم انخفاض معدالت الفقر

٧٧٠ ٨١٨ ٨٣٧٨٢٨

٢٠

١٦ ١٦
١٨

صفر

٣٠٠

٦٠٠

٩٠٠

١,٢٠٠

١,٥٠٠

- ١٩٩٠
١٩٩٢

- ١٩٩٥
١٩٩٧

- ٢٠٠٠
٢٠٠٢

-٢٠٠٥
٢٠٠٧

مليون

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

بالنسبة املئوية

عدد السكان الذين يعانون
من سوء التغذية

نسبة السكان الذين يعانون
من سوء التغذية

نسبة وعدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يف املناطق
النامية يف األعوام ١٩٩٠ - ١٩٩٢ و١٩٩٥ - ١٩٩٧ 

و٢٠٠٠ - ٢٠٠٢ و٢٠٠٥ - ٢٠٠٧

العالم  يف  الجوع  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة  تتغرّي  لم 
يف   16 عند  استقرت  بل   ،2007  -  2005 عامي  بني  النامي 
املائة رغم االنخفاض الكبري يف حاالت الفقر املدقع. وبناًء عىل 
هذا االتجاه، ويف ضوء األزمة االقتصادية وارتفاع أسعار املواد 
من  الحّد  هدف  تحقيق  الصعب  من  سيكون  فإنه  الغذائية، 

الجوع يف مناطق كثرية من العالم النامي.

لقد جّدد انقطاع العالقة بني الحّد من الفقر والجوع االنتباه 
النامي.  العالم  الغذائية يف  املوارد  تتحّكم يف  التي  اآلليات  إىل 
هذا  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  وستقوم 
هذا  وراء  الكامنة  لألسباب  شامل  استعراض  بإجراء  العام، 
االختالف البنّي، من أجل توضيح سياسات الحّد من الجوع يف 

املستقبل.
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يوجد تفاوت ضمن املناطق وفيام بينها يف مجال مكافحة الجوع

بيانات ناقصة أو غري متوفرة
منخفض جداً  (سوء التغذية دون ٥٪)

منخفض باعتدال  (سوء التغذية بني ٥٪ و١٤٪)

مرتفع باعتدال  (سوء التغذية بني ١٥٪ و٢٤٪)
مرتفع  (سوء التغذية بني ٢٥٪ و٣٤٪)

مرتفع جداً (سوء التغذية يبلغ ٣٥٪ فما فوق)

نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧ (بالنسبة املئوية)

آسيا ورشق  يف جنوب رشق  ُلوحظت  التي  االتجاهات  تظهر 
آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه من املرجح 
عام  بحلول  الجوع  من  الحّد  غاية  املناطق  هذه  تحّقق  أن 
2015. ومع ذلك، فهناك تفاوت واسع بني بلدان هذه املناطق. 
فعىل سبيل املثال، ترجع املكاسب الكبرية التي ُسّجلت يف رشق 
آسيا منذ عام 1990 إىل التقّدم الكبري الذي تحّقق يف الصني، 

إىل  تعود  آسيا  تحّققت يف جنوب  التي  املستويات  أن  يف حني 
االستفادة من التقّدم املحرز يف إندونيسيا والفلبني. واستناداً 
إىل االتجاهات الحالية، فإن أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 
لن تكون قادرة عىل تحقيق غاية الحّد من الجوع بحلول عام 

.2015
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ما زال ُربع عدد األطفال تقريباً دون سن الخامسة يف 
العامل النامي يعانون من سوء التغذية

٢٣

٤

٥

٦

٦

٧

١٨

١٥

١٠

١٠

٢٢

٣٠

٤٣

٧

١٥

١١

٣٠

٢٧

٥٢

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

املناطق النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

القوقاز وآسيا الوسطى

شمال أفريقيا

رشق آسيا

غرب آسيا *

جنوب رشق آسيا

جنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

الغاية١٩٩٠٢٠٠٩

*  املجموع الكيل للمنطقة ال يغطي سوى ٤٧ يف املائة من سكان املنطقة، وذلك

بسبب عدم توّفر بيانات من اليمن.

مالحظة:  يستند تحليل االتجاهات عىل بيانات من ٦٤ بلداً تغطي ٧٣ يف املائة من السكان
دون سن الخامسة يف املناطق النامية. وتستند تقديرات مدى انتشار مرض نقص وزن 

األطفال إىل معايري نمو الطفل عن منظمة الصحة العاملية. وبالنسبة ملنطقتي القوقاز وآسيا
الوسطى، استخدمت بيانات عام ١٩٩٦ كأساس لتحليل االتجاهات، وذلك لعدم توفر بيانات

كافية عن عام ١٩٩٠.

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن،
١٩٩٠ و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

املناطق  الخامسة يف  لقد انخفضت نسبة األطـفال دون سن 
بـني  ما  الفرتة  يف  الوزن  نقص  من  يعانون  الذين  الناميـة 
إحراز  وتم  املائة.  يف   23 إىل  املائة  يف   30 1990و2009 من 
تقّدم يف الحّد من انتشار نقص الوزن يف جميع املناطق التي 
إليها  تميل  التي  التوّجهات  عن  بيانات مشابهة  فيها  توفرت 
تلك املناطق. ولقد حّققت أو تقريباً حّققت كل من رشق آسيا 
القوقاز  الكاريبي، ومنطقة  البحر  الالتينية ومنطقة  وأمريكا 
وآسيا الوسطى غاية الحّد من نقص وزن األطفال من الهدف 

وشمال  آسيا  رشق  جنوب  من  كل  وتسلك  لأللفية،  اإلنمائي 
وزن  نقص  من  الحّد  غاية  لتحقيق  الصحيح  املسار  أفريقيا 

األطفال.

كاف  غري  ككل  الناميـة  املناطـق  يف  املحـرز  التقّدم  أن  بيد 
من  األطفال  معاناة  إن   .2015 عام  حلول  مع  الغاية  لبلوغ 
نقص الوزن يعود إىل مجموعة من العوامل تتكّون من: عدم 
توفر الغذاء الجيد، وممارسات التغذية التي هي دون املستوى 
سـوء  وتفيش  املعدية،  لألمراض  املتكّررة  والنوبات  األمثل، 
التغذية. ففي جنوب آسـيا، عىل سبيل املثال، ليس فقط النقص 
يف توفر الغـذاء الجيـد واملمارسات السيئة املتبعة يف التغذية، 
هما سببا معاناة األطفال من نقص الوزن، ولكن أيضاً عدم 
خدمات  أشكال  من  وغريها  الرحض  ذات  املراحـيض  توفر 
السـكان  من نصف  يقرب  ما  إن  املحّسنة.  الصحي  الرصف 
إىل نوبات متكّررة من  العراء، مّما يؤّدي  التربّز يف  يمارسون 
معدل  ارتفاع  يف  يساهم  وهذا  األطفال،  عند  اإلسهال  مرض 
ربع  من  أكثر  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  التغذية.  سوء  انتشار 
األطفال يف تلك املنطقة يبلغ وزنهم أقل من 500 2 غرام عند 
الوالدة. وكثري من هؤالء األطفال لن يستطيعوا تعويض النقص 
الغذائي يف املستقبل. إن كل هذه العوامل تتضافر لجعل معدل 

انتشار نقص الوزن يف املنطقة من أعىل املعدالت يف العالم.

ولتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يجب أن تعطى أولوية أعىل 
للتغذية يف التنمية الوطنية. وهناك العديد من التدابري البسيطة 
الرئيسية  املراحل  يف  استخدامها  يمكن  القليلة  التكلفة  ذات 
لنمو الطفل بدًءا من الحمل إىل بلوغ الطفل عامني من العمر 
التغذية بشكل كبري. وتشمل  والتي يمكنها أن تحّد من سوء 
هذه التدابري تحسني تغذية األمهات والرعاية لهن، والرضاعة 
الوالدة، والرضاعة  الطبيعية للمولود خالل ساعة واحدة من 
الوالدة،  من  األوىل  أشهر  الستة  طيلة  الحرصية  الطبيعية 
والتغذية التكميلية املناسبة والكافية واآلمنة عىل فرتات منتظمة 
ومناسبة، وكذلك استخدام املغذيات الدقيقة املكّملة لحليب األم 
ألطفاٍل أعمارهم بني 6 و24 شهراً. وهناك حاجة ماسة وعاجلة 
إلجراءات مركزة ورسيعة من أجل تقديم ورفع مستوى هذه 
التدّخالت من أجل تحقيق الهدف األول من األهداف اإلنمائية 

لأللفية وغريها من األهداف ذات الصلة بالصحة.
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أُحرز تقّدم يف مكافحة نقص التغذية بني األطفال يف 
جنوب آسيا من خالل تجاوز الفقر

٥ -

١٤ -
٢١ - ٢١ -

٣٠ -

٦٤ ٦٣ ٦٠

٥١

٣٧

٦٠
٥٤

٤٧
٤٠

٢٦

٤٠-

٢٠-

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

أفقر ٢٠٪ ثاني ٢٠٪ ثالث ٢٠٪ رابع ٢٠٪ أغنى ٢٠٪

االنخفاض النسبي بني عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٩

االنتشار حول عام ١٩٩٥

االنتشار حول عام ٢٠٠٩

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن
يف جنوب آسيا، حسب ثروة األرسة املعيشية، حول عام ١٩٩٥

وحول عام ٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

إن األطفال من األرُس املعيشية األكثر فقراً أكثر عرضة لنقص 
األطفال  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  األغنى.  نظرائهم  من  الوزن 
األكثر فقـراً هم األكثر بطًءا يف إحراز تقّدم يف الحّد من انتشار 
نقص الوزن. ففي جنوب آسيا، عىل سبيل املثال، لم يكن هناك 
الوزن بني األطفال من األرُس  الحّد من نقص  تحّسن كبري يف 
األكثر فقراً يف الفرتة ما بني 1995 و2009، يف حني أن معدل 
األرُس  من  املائة  يف   20 الـ  أطفال  بني  الوزن  نقص  انتشار 

املعيشية األكثر غنى قد انخفض بنسبة الثلث تقريباً.

املناطق  أرياف  الذين يعيشون يف  إن احتمال إصابة األطفال 
النامية بنقص الوزن، هي ضعف احـتمال إصابتهم بنقـص 
الحرضية.  املناطـق  يف  يعيشون  كانـوا  لو  فيما  الوزن 
الفتيات  بـني  الوزن  نقص  انتشار  معدل  يف  واالخـتالف 

والفتيان بسيط.
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ما يقرب من 43 مليون نسمة يف جميع أنحاء العامل أُخرجوا قرساً من ديارهم نتيجة للرصاعات أو االضطهاد

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٢١٫٢

١٥٫٩

٢٠٠٠

٢٥٫٠

١٦٫٠

٢٠٠١

٢٥٫٠

١٤٫٦

٢٠٠٢

٢٤٫٦

١٣٫٧

٢٠٠٣

٢٥٫٣

١٣٫٨

٢٠٠٤

٢٣٫٧

١٣٫٠

٢٠٠٥

٢٤٫٤

١٤٫٣

٢٠٠٦

٢٦٫٠

١٦٫٠

٢٠٠٧

٢٦٫٠

١٥٫٢

٢٠٠٨

١٥٫٢

٢٧٫١

٢٠٠٩

٢٧٫٥

١٥٫٤

٢٠١٠

املرشدون داخلياً

الالجئون

عدد الالجئني واملرشدين داخلياً، ٢٠٠٠ - ٢٠١٠ (باملاليني)

ال تزال الكوارث اإلنسانية والرصاعات تواصل ترشيد املاليني 
من البرش من ديارهم يف جميع أنحاء العالم. كما أنها تعوق 
عودة الالجئني واملرشدين داخلياً إىل ديارهم. ولقد وصل عدد 
إىل  واالضـطهاد  الرصاعات  بسبب  رُشّدوا  الذين   األشـخاص 

2010 يف جميع  نهاية  مع  مليون شخص   43 من  يقرب  ما 
أنحاء العالم، وهذا أعىل رقم منذ منتصف التسعينات، وبزيادة 
قدرها نصف مليون شخص عن العام الذي قبله. ومن هؤالء 
ماليني  و10,5  الجئون،  هم  شخص  مليون   15,4 املرشدين 
املتحدة  األمم  يقعون تحت مسؤولية مفوضية  شخص منهم 
السامية لشؤون الالجئني، و4,8 ماليني شخص من الالجئني 
الفلسطينيني الذين هم تحت وصاية وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
)األونروا(.  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
ديارهم  من  شخص  مليون   27,5 د  رُشّ ذلك  إىل  وباإلضافة 
واالضطهاد.  العنف  بسبب  بالدهم  حدود  ضمن  بقوا  ولكن 
ولقد قدرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
ليسوا من  األحيان  مليون شخص، يف كثري من  بأن نحو 12 

املرشدين يف حد ذاتهم، هم بدون جنسية.

وبينما وجد املاليني من الالجئني حالً دائماً لحالتهم عىل مدى 
عقود من الزمن، بقي الجئون آخرون يف مخيمات ومستوطنات 

أخرى لسنوات عديدة دون أّي حل يلوح يف األفق. وباستثناء 
املتحدة  األمم  وكالة  وصاية  تحت  يقعون  الذين  الالجئني 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى، قّدرت 
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عدد الالجئني 
املحارصين يف حالة ال تغيري مطوّلة بعدد يصل إىل 7,2 ماليني 
منذ  رقم  أعىل  هو  وهذا  بلــداً.   24 عىل  موزعني  شخص 
الرقم بوضوح عىل عدم وجود حلول  عام 2001، ويدل هذا 
انخفاض  استمر  ولقد  العالم.  يف  الالجئني  من  للعديد  دائمة 
عدد الالجئني الذين عادوا إىل ديارهم منذ عام 2004، حيث 
وصل عدد الالجئني الذين عادوا إىل ديارهم يف عام 2010 إىل 

600 197 شخص، وهو أدنى رقم منذ عام 1990.

أخماس  أربعة  املتوسط  يف  النامية  الدول  استضافت  ولقد 
الالجئني. هذا وما زال الالجئون األفغان والعراقيون يشّكلون 
أكرب مجموعة من الالجئني ترشف عليها مفوضية األمم املتحدة 
الالجئني  عدد  إجمايل  بلغ  حيث  الالجئني،  لشؤون  السامية 
التوايل  األفغان والعراقيني 3 ماليني، و1,7 مليون نسمة عىل 
يف نهاية عام 2010. وكالهما معاً يمثاّلن ما يقرب عن نصف 
السامية  املتحدة  جميع الالجئني تحت وصاية مفوضية األمم 

لشؤون الالجئني.
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اهلدف 2
تحقيق تعميم 

التعليم االبتدايئ

الغاية

ضمان تمّكن األطفال يف كل مكان، ذكوراً وإناثاً عىل حّد سواء، 
من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام 2015

ألفريقيا - جنوب الصحراء الكربى أفضل نسبة تحّسن يف 
االلتحاق بالتعليم االبتدايئ
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املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى

جنوب آسيا

غرب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

نسبة االلتحاق الصايف يف مرحلة التعليم االبتدائي *، ١٩٩٩/١٩٩٨
و٢٠٠٩/٢٠٠٨ املعّدلة (بالنسبة املئوية)

*  معرّفة بعدد التالميذ الذين هم يف سن الدراسة ملرحلة التعليم االبتدائي، امللتحقني باملدارس

    االبتدائية أو الثانوية، كنسبة مئوية من مجموع السكان من هذه الفئة العمرية. 

مالحظة:  البيانات عن أوقيانوسيا غري متوّفرة.

١٩٩٠٢٠٠٩

 

زادت معدالت االلتحاق يف التعليم االبتدائي ببطء يف العالم النامي ككل. 
نقاط مئوية منذ عام  الصافية فقط سبع  االلتحاق  ارتفعت نسبة  فقد 
1999، لتصل إىل 89 يف املائة يف عام 2009. ولقد تباطأ التقّدم املحرز يف 
السنوات األخرية، حيث إن نسبة االلتحاق ارتفعت نقطتني مئويتني فقط 
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بني عامي 2004 و2009، وهذا يقلّص احتماالت بلوغ الهدف 
اإلنمائي لأللفية يف تحقيق تعميم التعليم االبتدائي عىل الجميع 

بحلول عام 2015.

أن ما تـم  إالّ  إىل حـّد ما،  املناطق تقدماً  لقد أحرزت معظم 
إنجازه من تقّدم يختلف اختالفـاً كبرياً بني املجموعات املصنفة 
جغرافياً. ومع ارتفاع نسبة االلتحاق بمقدار 18 نقطة مئوية 
بني عامي 1999 و2009، سّجلت أفريقيا - جنوب الصحراء 
الكربى أفضل نسبة تحّسن، تلتها كل من جنوب آسيا وشمال 
أفريقيا، حيث بلغت نسبة التحّسن 12 نقطة مئوية و8 نقاط 
مئوية عىل التوايل. بينما انخفضت نسبة االلتحاق الصافية يف 

القوقاز وآسيا الوسطى من 94 يف املائة إىل 93 يف املائة.

وليتحّقق تعميم التعليم االبتـدائي عىل الجميـع، يجـب أن ُيتّم 
األطفال يف كل مكان دورة كاملة من مرحلة التعليم االبتدائي. 
وتشري اإلحصاءات الحالية إىل أن العالم ال يزال بعيداً عن تحقيق 
فقط من أصل 100 طفل يف  إن 87 طفالً  الهدف، حيث  هذا 
املناطق النامية ُيتّم مرحلة التعليم االبتدائي1. كما أن يف نصف 
البلدان األقل نمواً، يرتك طفالن عىل األقل من كل خمسة أطفال 

الدراسة باملدارس االبتدائية قبل الوصول إىل الصف األخري.

لقد ُحرم أكثر من 20 يف املائـة من األطـفال يف سن املرحـلة 
 .2009 عام  يف  التعليم  من  نمـواً  األقل  البلدان  يف  االبتدائية 
واسعـة  ُخطـوات  البلدان  أفقر  من  بعض  ذلك، خطت  ومع 
تجاه تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي منذ عام 1999. 
وتوغو  وبرينسيبي  تومي  وسان  وساموا  ورواندا  فبوروندي 
وجمهورية تنزانيا املتحدة، قد حّققت، أو اقـرتبت من تحقيق 
هدف تعميم التعليم االبتدائي )نسبة االلتحاق الصايف املعّدلـة 
أكثر من 95 يف املائـة(. كما أُحرز تقّدم كبري يف بنن وبوتـان 
وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا ومايل وموزامبيـق والنيجر، 
نقطة   25 من  بأكثر  الصافية  االلتحاق  نسب  زادت  حيث 
مئوية منذ عام 1999 حتى عام 2009. وُيعترب إلغاء الرسوم 
املدرسية دافعاً هاماً للتقّدم الرسيع يف العديد من هذه البلدان. 

التعليم  األخري من مرحلة  الصف  اإلجمايل حتى  االلتحاق  بمعدل  ِقيست   1

االبتدائي.

كون الطفل أنثى والفقر والعيش يف بلدان متأثرة 
بالرصاعات كلها عوامل تزيد من احتامل عدم التحاق 

األطفال باملدارس
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أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
جنوب آسيا
رشق آسيا
جنوب رشق آسيا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
غرب آسيا
شمال أفريقيا
بقية بلدان العالم

توزيع األطفال غري امللتحقني باملدارس حسب املنطقة، ١٩٩٩ و٢٠٠٩
(بالنسبة املئوية)

انخفض العدد اإلجمايل لألطفال الذين لم يلتحقوا باملدارس من 
106 ماليني طفل إىل 67 مليون طفل فيما بني عامي 1999 
مليوناً(   32( األطفال  هؤالء  نصف  من  يقرب  وما  و2009. 
من  بالرغم  الكربى  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  سكان  من 
الجهود القوية املبذولة يف املنطقة لزيادة االلتحاق باملدارس. 
مليوناً(   16( باملدارس  يلتحقوا  لم  الذين  من  األطفال  وربع 
من سكان جنوب آسيا. إن العوامل الثالثة األكثر مساهمة يف 
أنثى والفقر  الطفل  باملدارس هي كون  التحاق األطفال  عدم 
والعيش يف البلدان املتأثرة بالرصاعات. يعيش 42 يف املائة )28 
مليون طفل( من إجمايل عدد األطفال الذين هم يف سن املرحلة 
الدول  يف  باملدارس  يلتحقوا  لم  والذين  العالم  يف  االبتدائية 
انخفضت  العقد،  مدى  وعىل  الرصاع.  من  املترّضرة  الفقرية 
نسبة الفتيات الالتي لم يلتحقن باملدارس من املجموع الكيل 
املائة إىل 53  الذين لم يلتحقوا باملدارس من 58 يف  لألطفال 

يف املائة.
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األطفال الالجئون يواجهون صعوبات جّمة قبل الحصول عىل التعليم

يواجه  الالجئني،  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  ملفوض  وفقاً 
األطفال املرشدون من ديارهم العديد من املشاكل، بما يف ذلك 
مشكلة الحصول عىل التعليم. ففي87 منطقة حرضية والتي 
تتوفر عنها بيانات لدى املفوضية العليا لالّجئني، 37 يف املائة 
وعندما  التعليم.  عىل  يحصلون  ال  فيها  الالجئني  األطفال  من 
يتمّكن األطفال الالجئون من االلتحاق باملدارس للحصول عىل 
العلم، فغالباً ما يكون ذلك تجربة غري مريحة لهم، وذلك بسبب 
وصمة العار والتمييز التي يمكن أن ينجم عن كونهم دخالء، 
الحصول  التدريس وكذلك صعوبة  لغة  وأنهم قد ال يعرفون 
 عىل شـهادة إتمام مراحل دراسية معيّنة. وباإلضافـة إىل ذلك،

قد ال يسمح لألطفال الالجئني بااللتحاق باملدارس الحكومية. 
كما أن الوضع االقتصادي املتوتر لألرسة غالباً ما يجرب األطفال 
عىل العمل، أو رعاية أشقائهم األصغر سناً، باإلضافة إىل عدم 

إمكانية تحّمل عبء الرسوم املدرسية اإللزامية.

من أصل 132 مخيماً لالّجئني املتوفر عنها بيانات )يف املناطق 
الحرضية والريفية(، فقط 38 مخيماً ذكر أن جميع األطفال 
الالجئني فيها مسّجلون يف املدارس. ويف 32 مخيماً آخر، ُذكر 
أن ما ال يقّل عن 70 يف املائة من األطفال الالجئني مسّجلون 

يف املدارس. ويف املخيمات املتبقية وعددها 62، أقل من 70 يف 
املائة من األطفال الالجئني مسّجلون يف املدارس. إن عدم وجود 
الالجئني  مخيمات  يف  للعمل  استعداد  عىل  مؤهلني  مدرسني 
له األثر يف قلة تسجيل  التي قد يكون  هو واحد من األسباب 
الفصول  اكتظاظ  إىل  املدارس، باإلضافة  الالجئني يف  األطفال 
املرافق  توفر  وعدم  املدرسية،  الكتب  يف  ونقص  الدراسية، 
عدد  إن  الطالب.  من  كبرية  أعداد  لتلبية  األساسية  الصحية 
الشباب املراهقني والشابات املراهقات يف مخيمات الالجئني غري 

امللتحقني باملدارس بلغ 73 يف املائة و66 يف املائة عىل التوايل.

ومن املهم مالحظة أن هذه البيانات خاصة بالالجئني املسجلني 
إىل  ذهـابهم  عدم  فاألرجح  املسّجلني  غري  الالجئون  أما  فقط. 
املدارس، ألنهم ربما دخلوا البالد بطريقة غري مرشوعة، حيث إن 
الحصول عىل التعليم يف غاية الصعوبة بالنسبة لالّجئني الذين 

يقيمون يف املناطق الحرضية بشكٍل غري قانوني.

توفر  عدم  هو  الوضـع  هذا  معالجة  يف  الرئيسية  العقبة  إن 
تمويل خاص بالتعليم يف حاالت الطوارئ. فقط 2 يف املائة من 

املساعدات اإلنسانية عىل الصعيد العاملي مخّصص للتعليم.

غالبية أطفال أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، الذين مل يلتحقوا باملدارس لن يدخلوا الفصول التعليمية أبداً
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تخلّوا عن الدراسةُيتوّقع أن يلتحقوا باملدارس ً ُيتوّقع أالّ يلتحقوا باملدارس أبدا

توزيع األطفال الذين لم يلتحقوا باملدارس حسب الفرص املتاحة لاللتحاق باملدارس ضمن بلدان مختارة، الدراسات االستقصائية
بني ٢٠٠٢ و٢٠١٠ (بالنسبة املئوية)
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لم  الذين  الكربى  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  أطفال  غالبية 
يلتحقوا باملدارس، مستبعدون إىل حّد كبري من الحصول عىل 
فرص التعليم، ومعظمهم لن يدخلوا الفصول التعليمية أبداً. 
املعيشية من 23  استقصاءات األرس  بيانات  ذلك، تشري  ومع 
التي لديها عدد  دولة أن كثرياً من األطفال يف عدة بلدان من 
فرص  لديهم  باملدارس  يلتحقوا  لم  الذين  األطفال  من  كبري 
البلدان أنماطاً متميزة يف  التعليم. كذلك تظهر  الحصول عىل 

توزيع األطفال الذين لم يلتحقوا باملدارس.

 ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، عىل سبيل املثال، من املتوّقع

أن يدخل املدارس يف وقت متأخر حوايل نصف األطفال الذين هم 
يف سن املرحلة االبتدائية. ونحو الربع منهم لن يلتحق بأّي فصل 
درايس بتاتاً، يف حني أن الربع اآلخر قد التحقوا باملدارس سابقاً 
ثم تركوها. ويف إثيوبيا، حوايل ثالثة أرباع األطفال الذين هم يف 

سن املرحلة االبتدائية سيلتحقون باملدارس عاجالً أو آجالً، وهذا 
يشري إىل مدى انتشار ظاهرة االلتحاق املتأخر باملدارس، إالّ أن 
ترك الدراسة يف املدارس االبتدائية أمر غري شائع يف إثيوبيا. يف 
حني أن نحو ثالثة أرباع أطفال نيجرييا، الذين هم يف سن املرحلة 
االبتدائية لن َتسنح لهم فرص التعليم عىل اإلطالق. وهذا يشري 
التي تواجه  إىل صعوبة تخّطي الحواجز والتغلب عىل العقبات 

التعليم يف نيجرييا.

ملديف،  وجزر  وكولومبيا  الربازيل  مثل  البلدان،  بعض  ويف 
اآلن  باملدارس  امللتحقني  غري  األطفال  من  كبرية  نسبة  هناك 
بلدان  ويف  تركوها.  ثم  املايض  يف  باملدارس  ملتحقني  كانوا 
الذين  األطفال  معظم  وزامبيا،  وليربيا  كمبوديا  مثل  أخرى، 
لم يلتحقوا باملدارس سوف يلتحقون باملدارس يف وقت ما يف 

املستقبل القريب.

تقود جنوب آسيا وشامل أفريقيا املسرية يف توسيع نرش املعرفة بالقراءة والكتابة بني الشباب

معدل محو األمية بني الشباب، ١٩٩٠ و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

املناطق املتقدمة النمو١٠٠

القوقاز وآسيا الوسطى١٠٠

٩٥ رشق آسيا٩٩

٩٤ جنوب رشق آسيا٩٨

٩٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي٩٧

٨٧ غرب آسيا٩٣

٨٣ العالم٨٩

٦٨ شمال أفريقيا٨٧

٦٠ جنوب آسيا٨٠

٧٣ أوقيانوسيا٧٥

٦٥ أفريقيا  - جنوب الصحراء الكربى٧٢

ترتاوح  )الذين  الشباب  بني  األمية  محو  معدل  ارتفع  لقد 
أعمارهم بني 15 و24( يف جميع أنحاء العالم من 83 يف املائة 
إىل 89 يف املائة بني عامي 1990 و2009. وكان لجنوب آسيا 
التقدم، بزيادات قدرها 20  األكرب من  القدر  أفريقيا  وشمال 
أظهرت  كذلك  التوايل.  عىل  مئوية  نقطة  و19  مئوية  نقطة 
وذلك  ملحوظاً  ناً  ـّ تحس الكربى  الصحراء  جنوب   - أفريقيا 
بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية. ومع ذلك، فما زال معدل املعرِفة 

بالقراءة والكتابة يف هذه املنطقة متدنياً بني الشباب )72 يف 
فإن  الشامل،  التقدم  من  الرغم  وعىل   .)2009 عام  يف  املائة 
127 مليون نسمة من الشباب يفتقرون للمهارات األساسية 
املائة من  القراءة والكتابة يف عام 2009. وتقريباً  90 يف  يف 
جميـع الشباب األُميني يعيشون يف منطقتني فقط، هما جنوب 
 47( الكربى  الصحراء  - جنوب  وأفريقيا  مليوناً(   65( آسيا 

مليوناً(.
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اهلدف 3
 تعزيز املسـاواة 

 بني الجنسني 
ومتكني املرأة

الغاية

القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف مراحل التعليم االبتدائي 
والثانوي، مع حلول عام 2005، ويف جميع مراحل التعليم 

األخرى يف موعد أقصاه نهاية عام 2015

ازدياد فرص الفتيات يف الحصول عىل التعليم، ومع ذلك ال يزال 
عدم املساواة مستمراً يف العديد من املناطق

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠

١٩٩٩٢٠٠٩

٨٩
٩٢
٩٢
٩٥
٩٥
٩٧
٩٧
٩٨

١٠٤
٩٦

٧٩
٨٦

٨٨
٨٩

٩٨
٩٨

١٠٣
١٠٦
١٠٨

٩٦

٦٣
٧٤

٨٦
٨٧

٩٨
١٠٣
١٠٧
١٠٩

١٢٦
٩٧

٨٥

٨٣

٨٢

٨٩
٧٤

٧٥

٨٦

٩٠

٩٠

٩٧
٩٦

٩١

٩٩

٩٨
٩٣

٩٣

٨٨

٦٧

٦٧

٦٥
٨١

٨٢

٩١
٩٦

١١٧

٧٨
٧٤

١٠٧

٩٥

١٠١

الغاية = مؤرش تكافؤ الجنسني بني ٩٧ و١٠٣

أوقيانوسيا
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

غرب آسيا
شمال أفريقيا

جنوب آسيا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا
القوقاز وآسيا الوسطى

رشق آسيا
املناطق النامية

التعليم االبتدائي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
غرب آسيا

أوقيانوسيا
جنوب آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى
شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا
رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

التعليم الثانوي

املناطق النامية

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
جنوب آسيا
أوقيانوسيا
غرب آسيا

شمال أفريقيا
رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى
جنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
املناطق النامية

التعليم العايل

مؤرش تكافؤ الجنسني من حيث نسبة االلتحاق اإلجمايل يف التعليم االبتدائي
والثانوي والعايل (نسبة التحاق الفتيات باملدارس إىل نسبة التحاق الفتيان)،

١٩٩٩/١٩٩٨ و٢٠٠٩/٢٠٠٨ (فتاة مقابل كل ١٠٠ فتى)

لقد تم تسجيل 96 فتاة مقابل كل 100 فتى يف مدارس التعليم االبتدائي 
والثانوي يف املناطق النامية يف عام 2009. وهذا يمثل تحسناً كبرياً منذ 

عام 1999، حيث كانت نسب التسجيل 91 و88، عىل التوايل.



الهدف 3: تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة | 21

وآسيا  القوقاز   — فقط  مناطق  ثالث  حّققت  ذلك،  ومع 
الوسطى، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب 
االبتدائي  التعليم  يف  الجنسني  بني  املساواة   — آسيا  رشق 
)كما هو موضح عىل مؤرش تكافؤ الجنسني بني 97 و103(. 
وبصورة استثنائية، فإن عدد الفتيات يفوق قليالً عدد الفتيان 
يف املدارس االبتدائية يف منطقة رشق آسيا. ولقد تخلف التقدم 
يف تكافؤ الفرص يف معظم أجزاء العالم النامي األخرى بالنسبة 
للفتيات، حيث إن املساواة يف الحصول عىل التعليم يف السنوات 
األوىل ال يزال هدفاً بعيد املنال يف شمال أفريقيا، وأوقيانوسيا، 
وجنوب آسيا، وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، وغرب آسيا.

منطقة  من  كل  حّققت  فقد  الثانوي،  التعليم  مستوى  وعىل 
رشق  وجنوب  أفريقيا،  وشمال  الوسطى،  وآسيا  القوقاز 
آسيا تكافؤ الفرص بني الجنسني. وبقيت الفتيات يف كل من 
أوقيانوسيا، وجنوب آسيا، وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، 
عدد  تجاوز  املقابل،  ويف  مؤات.  غري  وضع  يف  آسيا  وغرب 

وأمريكا  آسيا  الثانوية يف رشق  باملدارس  امللتحقات  الفتيات 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عدد الفتيان.

إن  حيث  العايل.  التعليم  مرحلة  يف  تماماً  الصورة  وتختلف 
مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف هذه املرحلة هو األعىل يف كافة 
مناطق العالم النامي، إذ يبلغ 97 فتاة لكل 100 فتى. ولوحظ 
املناطق  يف  موجود  العايل  التعليم  فرص  تكافؤ  تفاوت  أن 
ومن  الجنسني.  بني  الفرص  تكافؤ  يف  الكبري  التفاوت  ذات 
بني املناطق النامية، حّققت فقط منطقة رشق آسيا ومنطقة 
شمال أفريقيا املساواة بني الجنسني يف التعليم العايل. وتميل 
الحال  هو  كما  الذكور،  لصالح  بشدة  إما  املشاركة  معدالت 
الصحراء  جنوب   - وأفريقيا  آسيا،  وجنوب  أوقيانوسيا،  يف 
الكربى، وغرب آسيا، وإما لصالح البنات، كما يف القوقاز وآسيا 
الوسطى، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب 

رشق آسيا.

ال يزال التفاوت يف حصول املرأة عىل عمل مدفوع األجر كبرياً يف ما ال يقل عن نصف جميع املناطق

١٥

١٩ ٢٠ ١٩ ١٩ ٢٠

١٣

١٩
٢٢ ٢٤

٣٣

٣٦
٣٣

٣٦ ٣٧
٣٥

٣٨ ٣٨ ٣٨

٤٢
٤٣

٣٦

٤٣
٤٥ ٤٤

٤٥ ٤٦
٤٤

٤٨ ٤٩

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

توّقعات ٢٠١٥ ١٩٩٠٢٠٠٩

غرب آسيا شمال أفريقيا جنوب آسيا أفريقيا - جنوب

الصحراء الكربى

أوقيانوسيا جنوب رشق
آسيا

رشق آسيا أمريكا الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

القوقاز
وآسيا الوسطى

املناطـق
املتقدمة
النمو

املوظفات من النساء بأجر يف مختلف الوظائف باستثناء الوظائف الزراعية، ١٩٩٠ و٢٠٠٩، وتوّقعات عام ٢٠١٥ (بالنسبة املئوية)

٣٥

٤٠
٤١

العالم

عىل الصعيد العاملي، استمرت الزيادة يف عدد النساء العامالت 
بأجر يف مختلف الوظائف باستثناء الوظائف الزراعية، حيث 
عام  املائة  يف   40 إىل   1990 عام  املائة  يف   35 من  ارتفعت 

بأجر  العامالت  النساء  عدد  يف  املحرز  التقّدم  أن  إالّ   .2009
تباطأ يف السنوات األخرية بسبب األزمة املالية واالقتصادية يف 

الفرتة 2008 - 2009.
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ولقد شهدت كل من جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء 
النساء  نسبة  أن  من  الرغم  عىل  هذا  كبرياً،  تحسناً  الكربى 
العامالت بأجر يف هاتني املنطقتني ال تزال أقل من 20 يف املائة. 
إىل  التحسن  تراجع  الكربى،  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  ويف 
حد ما، حيث إن الوظائف غري الزراعية املدفوعة األجر ال تمثل 
سوى نسبة ضئيلة من عمالة النساء والرجال عىل السواء الذين 
يميلون إىل العمل يف الوظائف التي تفتقر إىل األمن املايل واملزايا 

االجتماعية.

تغيري  دون  عليه  هو  كما  الحال  فظل  أفريقيا،  شمال  يف  أما 
أقل  آسيا،  املنطقة وكذلك يف غرب  تلك  عام 1990. ويف  منذ 
من ُخمس الوظائف مدفوعة األجر خارج القطاع الزراعي من 

نصيب النساء.

ال تـزال املرأة تنتظر جني مثـار االنتعـاش االقتصـادي 
لعام 2010

كان لألزمة املالية و االقتصادية العاملية لعام 2008 - 2009 
إىل  أّدى  مّما  أجمع،  العالم  يف  العمالة  أسواق  عىل  سلبي  أثر 
تباطؤ التقّدم نحو تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية. 
فقد انخفضت فرص العمل وزادت البطالة وترك ماليني الناس 
قوة العمل لشعورهم باإلحباط من البحث عن عمل، كما تأثرت 

األجور.

الرجال  بطالة  معدالت  كانت   ،2009 عام  األزمة  بداية  يف 
العاملي  النساء. وعندما بدأ االقتصاد  تزيد أرسع من معدالت 
لكال  البطالة  معدالت  انخفضت   ،2010 عام  باالنتعاش 
الجنسني. بيد أن معدل بطالة الرجال انخفض أرسع من معدل 
النساء. إن هذا االتجاه، جنباً إىل جنب مع حقيقة أن معدالت 
بطالة النساء تجاوزت بالفعل معدالت بطالة الرجال، تشري إىل 
أن الفجوة بني النساء والرجال يف العديد من املناطق لن تضيق 

قريباً.

وباملثل، كان النمو يف فرص العمل خالل فرتة االنتعاش يف عام 
2010، وال سيما يف املناطق النامية، بعد الخسائر الكبرية يف 
الوظائف يف الفرتة 2008 - 2009، أقل بالنسبة للنساء من 
الرجال. كما أن النساء العامالت يف املجاالت الصناعية عىل وجه 

الخصوص هّن األكثر ترضراً.

متثيل املرأة يف مجالس النواب وصل إىل أعىل مستوياته 
عىل اإلطالق، ولكنه مل يرق لألسف إىل مستوى التكافؤ 

بعد

أن  إالّ  النواب،  مجالس  يف  النساء  عدد  تزايد  من  الرغم  عىل 
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العالم

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

رشق آسيا

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

شمال أفريقيا

غرب آسيا

أوقيانوسيا

نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملانات األحادية، أو يف
 مجالس النواب، ٢٠٠٠ و٢٠١١ (بالنسبة املئوية)

السياسة  يف  والرجال  للنساء  املتساوية  املشاركة  غاية   بلوغ 
ال يزال بعيد املنال. ومع حلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير 
2011، شغلت النساء 19,3 يف املائة من املقاعد يف الربملانات 
وهي  العالم.  أنحاء  جميع  يف  النواب  مجالس  يف  أو  األحادية 
أعىل نسبة عىل اإلطالق. وهذا يؤكد عل وجود نمط من التقّدم 
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البطيء عىل مدى السنوات الخمس عرشة املاضية، حيث كان 
متوسط مشاركة النساء العاملي 11,6 يف املائة عام 1995.

وباإلضافة إىل ذلك، يوجد تفاوت كبري بني البلدان يف املناصب 
القيادية التي تشغلها املرأة. ففي أوائل عام 2011، شّكلت 
النساء 30 يف املائة أو أكثر من أعضاء الربملانات األحادية أو 
مجالس النواب يف 25 بلداً، بما فيها سبع دول، كانت حصة 
النساء فيها 40 يف املائة أو أكثر. وقد حّققت بعض البلدان 
مستويات عالية من املشاركة النسائية يف أّي من هذه املجالس 
يف   45,0( والسويد  املائة(،  يف   56,3( رواندا  مثل  النيابية 
يف   43,2( املائة(، وكوبا  يف   44,5( أفريقيا  املائة(، وجنوب 
املائة(. يف املقابل، هناك 48 بلداً بلغ عدد النساء األعضاء يف 
الربملانات األحادية أو يف مجالس النواب أقل من 10 يف املائة. 
بليز،  بلدان:  تسعة  يف  نيابية  مقاعد  أّي  النساء  تشغل  وال 
وواليات ميكرونيزيا املوحدة، وناورو، وُعمان، وباالو، وقطر، 

واململكة العربية السعودية، وجزر سليمان، وتوفالو.

جميع  نصف  يف  مكاسب  املرأة  سجلت   ،2010 عام  ويف 
يف  التقدم  أبرزها  وكان  التجديدات.  أو  النيابية  االنتخابات 
شمال أفريقيا، حيث ارتفع تمثيل املرأة يف الربملانات األحادية، 
أو يف مجالس النواب من 9,0 يف املائة إىل 11,7 يف املائة، بني 
عامي 2010 و2011. وكذلك تم إحراز تقّدم يف غرب آسيا، 
حيث استمر ارتفاع تمثيل املرأة يف الربملانات األحادية، أو يف 
مجالس النواب من 4,2 يف املائة عام 2000 إيل 8,8 يف املائة 
عام 2010 ثم إىل 9,4 يف املائة عام 2011. ومع ذلك، فال تزال 
هناك فوارق شاسعة بني بلدان املنطقة. هذا باإلضافة إىل أن 
تقّدم املرأة يكون يف كثري من األحيان ضمن معايري خاصة. ويف 
البحرين، ترشحت امرأة واحدة فقط، وانتخبت بدون منازع 
لعضوية مجلس النواب. ويف الوقت نفسه، كان 27,5 يف املائة 
النساء، معظمهن  البحريني من  الشورى  أعضاء مجلس  من 
معيّنات. أما يف األردن فلديها اآلن 13 امرأة يف مجلس النواب، 

و9 نساء يف مجلس األعيان نتيجة لتعزيز نظام الحصص.

ممارسة  يف  كوستاريكا  يف  النساء  استمرت  األمريكتني،  ويف 
السلطة، حيث ُيمثلن 38,6 يف املائة من مجموع أعضاء مجلس 
النواب. وشهدت االنتخابات النصفية يف الواليات املتحدة رقماً 
والشيوخ،  النواب  ملجليس  املرشحات  النساء  عدد  يف   قياسياً 

إاّل أنه لم يسفر عن مكاسب كبرية.

الصحراء  جنوب   - أفريقيا  منطقة  يف  تقّدم  إحراز  تم  كذلك 
ومدغشقر  إثيوبيا  من  كل  سجلت  حيث  مؤخراً،  الكربى 
وجمهورية تنزانيا املتحدة تحسينات يف عام 2010. كما ثبتت 
النساء  النواب بزيادة نسبة  املرأة يف مجلس  بوروندي تمثيل 

 ،2005 عام  املائة  يف   32,1 إىل  املائة  يف   30,5 من  النائبات 
)من  الشيوخ  أعضاء مجلس  يف  كبرياً  ارتفاعاً  وكذلك سّجلت 
املائة(، ويرجع ذلك إىل حد كبري  املائة إىل 46,3 يف  34,7 يف 
لنظام الحصص. ويف سان تومي وبرينسيبي وبدون مساعدة 
نظام الحصص ارتفع تمثيل املرأة من 7,3 يف املائة عام 2006 

إىل 18,2 يف املائة عام 2010.

ويف سنة االنتخابات رفيعة املستوى، لم تشهد منطقتا جنوب  
آسيا وجنوب رشق آسيا أّي تقّدم يف عدد النساء الربملانيات. ويف 
أفغانستان، حافظت املرأة عىل حضورها القوي يف انتخابات 
عام 2010، بيد أنها لم تحّقق إالّ زيادة طفيفة بإضافة نائبة 
شهدت  آسيا،  رشق  جنوب  ويف  النواب.  مجلس  إىل  واحدة 
املنطقة انخفاضاً طفيفاً يف عدد النساء الربملانيات، من 19.3 
إىل 17.6 بني عامي 2010 و2011. ويف الفلبني، فقدت النساء 
انخفضت نسبة  أوقيانوسيا،  الشيوخ. ويف  تمّكنها يف مجلس 

النواب من النساء فيها إىل 2.3 يف املائة فقط يف عام 2011.

إن ترتيبات الحصص والتدابري التي تتخذها األحزاب السياسية 
العمل  تم  وقد  بالنجاح.  ينبئ  الذي  الرئييس  املؤرش  تزال  ال 
األحزاب  خّصصتها  التي  أو  بالقوانني  املسنونة  بالحصص 
نيابياً نسبة نوابه من  طوعياً يف 67 يف املائة من 43 مجلساً 

النساء 30 يف املائة أو أكثر.

وعىل املستوى القيادي، انتخبت اثنتني من النساء وألول مرة 
كمتحدثتني باسم مجليس نواب موزامبيق وجمهورية تنزانيا 
املتحدة. وعىل املستوى العاملي، تمثل املرأة اآلن 13,4 يف املائة 
الثاني/يناير  كانون  النيابية. ويف  املجالس  فقط من رؤساء 

2011، ترأست النساء 10 دول و13 حكومة.

عىل  يؤثر  الذي  الوحيد  العامل  هي  ليست  الحصص  أن  بيد 
مستوى املشاركة السياسية للمرأة. فاألنظمة االنتخابية أيضاً 
عامل أسايس، وكذلك الرتتيبات االنتخابية التي تراعي الفوارق 
النساء  من  الكثري  عانت   ،2010 عام  ففي  الجنسني.  بني 
اإلعالمية  التغطية  نقص  من  السياسية  للمناصب  املرشحات 
املايل  والتمويل  الجيد  التدريب  إن  الجماهريي.  والظهور 
األحزاب  مستويات  أعىل  عىل  السياسية،  واإلرادة  للمرشحات 
السياسية والحكومات، لهي عوامل يف غاية األهمية للتغلب عىل 

التفاوت بني الجنسني يف املجالس النيابية يف العالم.
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اهلدف 4
تخفيـض وفيـات 

األطفـال

الغاية

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل الثلثني 
يف الفرتة من 1990 إىل 2015

يتوّقف بلوغ هدف تخفيض معدل وفيات األطفال عىل مواجهة  
أهم أسباب الوفاة

صفر ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠

٩٩
٦٦

٧
١٥

١٩
٤٥

٢٦
٨٠

٣٢
٦٨

٣٦
٧٣

٣٧
٧٨

٥٩
٧٦

٦٩
١٢٢

١٢٩
١٨٠

١٩٩٠٢٠٠٩

٢٣
٥٢

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، ١٩٩٠ و٢٠٠٩
(حالة وفاة لكل ٠٠٠ ١ حالة والدة)

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا

غرب آسيا

جنوب رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

الغاية ٢٠١٥

لقد تم إحراز تقّدم مّطرد يف الحّد من وفيات األطفال. فلقد انخفض معدل 
وفيات األطفال دون سن الخامسة عاملياً إىل الثلث، أي من 89 حالة وفاة 
يف عام 1990، إىل 60 حالة وفاة يف عام 2009 لكل 000 1 حالة والدة. 
ولقد تحّقق انخفاض يف معدل الوفيات بنسبة 50 يف املائة  عىل األقل يف 
جميع املناطق باستثناء أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا 
وأوقيانوسيا. وعىل الرغم من النمو السكاني، إالّ أن عدد وفيات األطفال 
دون سن الخامسة قد انخفض من 12,4 مليون حالة وفاة يف عام 1990 
وفيات  عدد  أن  يعني  وهذا   .2009 عام  يف  وفاة  حالة  ماليني   8,1 إىل 

األطفال انخفض بمقدار 000 12 حالة وفاة يومياً.
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أما النجاح األكرب فقد كان يف شمال أفريقيا ورشق آسيا، حيث 
انخفض عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة 68 يف 
املائة و58 يف املائة عىل التوايل. ومن ضمن الدول ذات النسبة 
)أعىل  الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  عدد  يف  املرتفعة 
منها  دول   10 والدة(،  حالة   1000 لكل  وفاة  حالة   40 من 
انخفضت فيها نسبة الوفيات إىل النصف عىل األقل، ومن هذه 
الدول بنغالديش وإريرتيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
ومدغشقر ونيبال وتيمور - ليشتي حيث سّجلت انخفاضاً يف 

عدد وفيات األطفال بنسبة 60 يف املائة أو أكثر. 

إن أعىل املستويات يف عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة 
يموت  الكربى، حيث  الصحراء  - جنوب  أفريقيا  يف  موجودة 
الخامسة )129 حالة وفاة  طفل من كل 8 أطفال دون سن 
الحاالت يف  يمثل ضعف عدد  لكل 1000 حالة والدة(، وهذا 
دول املناطق النامية عامة، ويزيد بمقدار 18 مرة تقريباً عن 
الدول املتقدمة. ومع التقّدم الرسيع يف املناطق األخرى، اتسع 
أما  الكربى.  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  وبني  بينها  الفارق 
الثانية يف أعىل معدالت الوفيات فهي جنوب آسيا حيث يصل 
والدة،  حالة   1000 لكل  وفاة  حالة   69 إىل  الوفيات   معدل 

أو بمعدل وفاة طفل من كل 14 طفالً.

إن جميع البلدان البالغ عددها 31 بلداً، والتي يصل فيها عدد 
وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل ما ال يقّل عن 100 حالة 
وفاة لكل 000 1 حالة والدة، تقع يف أفريقيا - جنوب الصحراء 
الكربى، باستثناء أفغانستان. ويف الوقت نفسه، تحّققت نجاحات 
كربى. وتقع أربعة من البلدان العرشة التي انخفض فيها عدد 
وفيات األطفال بنسبة أكثر من 50 يف املائة، بني عامي 1990 
و2009 يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. هذا باإلضافة إىل 
الوفيات  عدد  فيها  انخفض  التي  الستة  البلدان  من  أن خمسة 
بأكثر من 100 حالة وفاة لكل 000 1 والدة تقع يف هذه املنطقة.

إذا  ممكن  املنشودة  الغاية  بلوغ  أن  إىل  املتزايدة  األدلة  وتشري 
تم تركيز االهتمام وبرسعة عىل القضاء عىل  األسباب الرئيسية 
لوفيات األطفال. إن أمراض اإلسهال واملالريا وااللتهاب الرئوي 
هي املسؤولة عن وفاة أكثر من نصف األطفال دون سن الخامسة 
يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. ويف جنوب آسيا، أكثر من 
نصف وفيات األطفال تحدث يف الـ 28 يوماً األوىل بعد الوالدة، 
ولذا ال بد من تحسني رعاية ما بعد الوالدة. ويف كلتا املنطقتني، 
سوء التغذية هو السبب الكامن وراء ثلث هذه الوفيات. إن بذل 
الجهود الخاصة ملكافحة االلتهاب الرئوي واإلسهال واملالريا، مع 

دعم التغذية الصحيحة، سينقذ ماليني األطفال من املوت.

األطفال يف املناطق الريفية أكرث عرضة لخطر املوت، حتى يف املناطق التي يكون فيها معدل وفيات األطفال 
منخفضاً

١٫٤

١٫٣

١٫٤

١٫٤

١٫٥

١٫٦

١٫٧

صفر ١ ٢

املناطق النامية

القوقاز وآسيا الوسطى

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا

جنوب آسيا

رشق آسيا (عدا الصني) وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ارتفاع معدل وفيات األطفال دون
سن الخامسة يف املناطق الحرضية

ارتفاع معدل وفيات األطفال دون
سن الخامسة يف املناطق الريفية

نسبة معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من أطفال الريف
إىل أطفال الحرض، ٢٠٠٨/٢٠٠٠

يستند التحليل عىل ٨٠ بلداً نامياً مع بيانات عن معدل وفيات األطفال دون سـن مالحظة: 
الخامسة حسب مكان اإلقامة، وهو ما يمثّل ٧٣ يف املائة من مجموع الوالدات يف املناطق 

النامية يف عام ٢٠٠٨.

متساٍو

فإن  األطفال،  وفيات  تخفيض  يف  كبري  تقدم  إحراز  رغـم 
األطفال من األُسـر الريفية ال يزالون يف وضـع غري مؤاٍت وفقاً 
لبيانات استقصاء األرُس املعيشية من 80 بلداً. وهذا ينطبق عىل 
جميع املناطق النامية، وهو أكثر وضوحاً يف أمريكا الالتينية، 
)عدا  آسيا  رشق  وجنوب  ورشق  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 

الصني(، حيث العدد اإلجمايل لوفيات األطفال منخفض.
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أطفال األرُس األكرث فقراً أكرث عرضة للوفاة قبل سن الخامسة من أطفال األرُس األكرث غنى مبرتني إىل ثالث مرات

صفر ١ ٣٢

املناطق النامية

القوقاز وآسيا الوسطى

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا

جنوب آسيا

رشق آسيا (عدا الصني) وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

نسبة وفيات األطفال
دون سن الخامسة
مرتفعة بني أغنى

٢٠٪ مـن األُرس

نسبة وفيات األطفال
دون سن الخامسة
مرتفعة بني أغنى

٢٠٪ مـن األُرس

نسبة معدل وفيات األطفال دون الخامسة لألطفال من األُرس األكثر

فقراً إىل األطفال من األُرس األكثر غنى، ٢٠٠٨/٢٠٠٠

مالحظة:  يستند التحليل عىل بيانات عن معدل وفيات األطفال دون الخامسة حسب ُخمس
دخل األُرس، والصادرة عن ٦٦ بلداً من البلدان النامية، وهو ما يمثل ٧١ يف املائة من مجموع

الوالدات يف املناطق النامية يف عام ٢٠٠٨.

متساٍو

٢٫٢

١٫٧

١٫٨

٢٫٦

٢٫٧

٢٫٨

٢٫٩

األرُس  األطفال من  بلداً، فإن  الصادرة عن 66  للبيانات  وفقاً 
بإبقاء  األمر  يتعلق  عندما  مؤاٍت  غري  وضع  يف  فقراً  األكثر 
األطفال عىل قيد الحياة يف السنوات الخمس األوىل من العمر. 
النامية عمـوماً، تزيد نسبة مخاطر الوفاة قبل  ففي املناطق 
سن الخامسة بني أطفال أرُس فئة أفقر 20% عن أطفال أرُس 
التفاوت األكرب يف  فئة أغنى 20%، بأكثر من الضعف. ووجد 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ورشق وجنوب رشق 
ثالثة  تقريباً  الوفاة  مخاطر  تبلغ  حيث  الصني(،  )عدا  آسيا 

أضعاف.

تعليم األم عامل حاسم يف إبقاء الطفل عىل قيد الحياة

صفر ١ ٤٣٢

أطفال من أمهات غري متعلمات مقارنة بأطفال من أمهات حاصالت عىل
 مستوى التعليم الثانوي أو أعىل

أطفال من أمهات غري متعلمات مقارنة بأطفال من أمهات حاصالت عىل
 مستوى التعليم االبتدائي

نسبة معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من أمهات غري متعلمات إىل األطفال من أمهات حاصالت عىل مستوى التعليم الثانوي
أو أعىل؛ ونسبة معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من أمهات غري متعلمات إىل األطفال من أمهات حاصالت عىل مستوى

التعليم االبتدائي، ٢٠٠٠ – ٢٠٠٨

مالحظة: يستند التحليل عىل بيانات عن معدل وفيات األطفال دون الخامسة حسب
املستوى التعليمي لألم، والصادرة عن ٦٨ بلداً من البلدان النامية، وهو ما يمثل ٧٤ يف املائة

من مجموع الوالدات يف املناطق النامية يف عام ٢٠٠٨.

متساٍو
ارتفاع معدل
وفيات األطفال
دون سن الخامسة
 من أمهات أكثر تعليماً

ارتفاع معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة من أمهات أقّل تعليماً

املناطق النامية

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا وغرب آسيا

جنوب آسيا

رشق آسيا (عدا الصني) وجنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

١٫٣
٢٫١

١٫٢
٢٫٠

١٫٢
٢٫٠

١٫٣
٢٫١

١٫٩
٣٫٠

١٫٦
٣٫١

إن تعليم األم هو املفتاح يف تحديد ما إذا كان أطفالها سيبقون 
العمر. ففي  األوىل من  الخمس  السنوات  الحياة خالل  قيد  عىل 
جميع املناطق النامية، أطفال األمهات الحاصالت عىل يشء من 
الطفل عىل قيد  للوفاة. وتزداد فرصة بقاء  أقل عرضة  التعليم 
الحياة إذا كانت األم حاصلة عىل مستوى التعليم الثانوي أو أعىل. 
وباإلضافة إىل التعليم، يمكن أيضاً تحسني معدالت بقاء األطفال 
األخرى.  االجتماعية  الخدمات  الحياة من خالل زيادة  قيد  عىل 
الخاصة  واالجتماعية  املالية  الحواجز  وإزالة  املرأة،  تمكني  إن 
بالرعاية، وكذلك تشجيع االبتكارات لتوفري الخدمات األساسية 
أمثلة  املحلية هي  الُنُظم الصحية  للفقراء، وزيادة االعتماد عىل 
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عىل أساليب التدّخالت التي يمكن أن تحّسن فرص إبقاء الطفل 
عىل قيد الحياة.

األطفال الفقراء والذين يصعب الوصول إليهم ال يزالون 
غري قادرين عىل الحصول عىل لقاح الحصبة املنقذة 

للحياة

صفر ٢٥ ٥٠ ٧٥ ١٠٠

٢٠٠٠٢٠٠٩

٨٠
املناطق النامية٦٩

٩٤
املناطق املتقدمة النمو٩٢

٩٤
شمال أفريقيا٩٣

٩٤
رشق آسيا٨٤

٩٣
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي٩٢

٩٢
القوقاز وآسيا الوسطى٩٣

٨٨
جنوب رشق آسيا٨١

٨٢
غرب آسيا٨٤

٧٥
جنوب آسيا٥٦

٦٨
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى٥٥

٥٨
أوقيانوسيا٦٦

ً نسبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٢ - ٢٣ شهرا
والذين تلّقوا جرعة واحدة عىل األقّل من لقاح الحصبة

لعامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

توسيع نطاق التغطية للتحصني ضد الحصبة هو مؤرش هام 
80 يف  تلّقى  عام 2009،  الحياة. ففي  قيد  الطفل عىل  لبقاء 
املائة من األطفال يف الفئة العمرية املناسبة جرعة واحدة عىل 
األقل من لقاح الحصبة، مقارنًة مع 69 يف املائة يف عام 2000.

وإن كانت قد تحّققت مكاسب هامة عىل هذا الصعيد، إالّ أنه 
قد ترك األطفال األكثر فقراً وتهميشاً، وخاصة يف املناطق التي 
التي  البلدان  ففي  تحصني.  غري  من  إليها  الوصول  يصعب 
تنخفض فيها التغطية، استطاعت حمالت التحصني وبفعالية 
الصحية  الخدمات  نطاق  خارج  هم  الذين  األطفال  تطعيم 
جهود  إىل  حاجة  هناك  ذلك،  ومع  البلدان.  تلك  يف  القائمة 
الفئات املعرضة  مستمرة لتنشيط وتحسني الوصول إىل أشد 

لإلصابة، من خالل التطعيم الروتيني والحمالت.

انخفضت نسبة وفيات األطفال الناجمة عن الحصبة، 
ولكن النقص يف التمويل يضع االستمرار يف النجاح يف خطر

صفر

٣٠٠

٦٠٠

٩٠٠

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

الرشق األوسط وآسيا الوسطى
رشق آسيا واملحيط الهادىء

جنوب آسيا
أفريقيا

وفيات األطفال املقّدرة بسبب اإلصابة بمرض الحصبة،
١٩٩٩ - ٢٠٠٨ (باآلالف)

أّدى مزيج من تحسني مجال التغطية للتحصني ضد الحصبة 
 2000 بني  ما  الفرتة  يف  الثانية،  للجرعة  الفرصة  وإتاحة 
مرض  عن  الناجمة  الوفيات  نسبة  انخفاض  إىل  و2008 
الحصبة بمقدار 78 يف املائة يف جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه 
االنخفاض يف معدل وفيات  تفاديها ربع  أمكن  التي  الوفيات 

األطفال دون سن الخامسة والناجمة عن جميع األسباب.

ومع ذلك، يمكن لهذا النجاح الباهر أن يكون يف خطر. إذ أن 
يعني  الحصبة  بمكافحة  املتعلقة  األنشطة  تمويل  انخفاض 
املوارد  يف  نقصاً  ستواجه  األولوية  ذات  البلدان  من  عدداً  أن 
الروتيني والحمالت املخّصصة  التحصني  لكٍل من  املخّصصة 
يف  بدأ  الحصبة  مرض  تفّش  فإن  لذلك،  ونتيجة  للتحصني. 
القوي  السيايس  وااللتزام  الكايف،  التمويل  توفري  إن  االرتفاع. 
التي تحّققت  املميزة  املكاسب  املتقن، ستحافظ عىل  والتنفيذ 

حتى اآلن وستوفر الحماية لجميع األطفال.
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اهلدف 5
تحسـني صحـة 

األمهـات

الغاية

 خفض نسبة الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع يف الفرتة 
ما بني عامي 1990 و2015

رغم التقدّم الذي تم إحرازه، إاّل أن املضاعفات الناجمة عن 
الحمل ال تزال تشّكل خطراً كبرياً عىل صحة النساء يف عدة مناطق

صفر ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠

٣٧٠
٤٤٠

٢٩٠

٢٦

١٧
١٧

٦٣
١١٠

٤١

٦٩
٧٠

٥٤

٩٨
١٤٠

٧٠

٨٠
٩٩
١٣٠

٩٢
١٢٠

٢٣٠

١٦٠
٢٣٠

٣٨٠

١٧٠
٢٣٠

٣٢٠

٢٣٠
٢٦٠

٢٩٠

٢٨٠
٤٢٠

٥٩٠

٦٤٠
٧٩٠

٨٧٠

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

غرب آسيا

أمريكا الالتينية

شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا

منطقة البحر الكاريبي

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

وفيات األمهات النفاسية لكل ٠٠٠ ١٠٠ والدة حية، ١٩٩٠، و٢٠٠٠، و٢٠٠٨ 

الغاية
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رغم أن التدّخالت يمكن أن تمنع الوفاة أو العجز أثناء الحمل 
يف  كبرياً  تزال تشّكل عبئاً  النفاسية ال  الوفيات  فإن  والوالدة، 
بالوفيات  الخاصة  األرقام  إن  النامية.  البلدان  من  العديد 
األخرية  التقديرات  أن  إالّ  مؤّكدة.  غري  تكون  تكاد  النفاسية 
تشري إىل تقّدم ملحوظ يف خفض معدل الوفيات النفاسية. ففي 
 املناطق النامية ككل، انخفض معدل الوفيات النفاسية بنسبة

عدد  انخفض  أي  و2008،   1990 عامي  بني  املائة  يف   34
 الوفيات من 440 إىل 290 حالة لكل 000 100 والدة حية.

ومع ذلك، فإن الهدف اإلنمائي لأللفية ال يزال بعيد املنال.

وحّققت كٍل من رشق آسيا وشمال أفريقيا وجنوب رشق آسيا 
لألم.  الصحية  الرعاية  تحسني  يف  كبرياً  تقدماً  آسيا  وجنوب 
فلقد أظهر 90 بلداً انخفاضاً يف نسب الوفيات النفاسية يصل 
إىل 40 يف املائة أو أكثر بني عامي 1990 و2008، يف حني تم 
إحراز بعض التقّدم يف مجال تحسني الرعاية الصحية لألم يف 
57 بلداً آخر. ومع ذلك، فهناك الكثري الذي يمكن ويجب فعله 
إلنقاذ حياة النساء ومنع العجز الذي يمكن أن يغرّي حياة املرأة 
ومستقبل أرستها نهائيـاً. وهذه حقيقة، خاصة يف بلداٍن واقعة 
بتحسني  املتعلقة  الحالية  املتطلبات  لتلبية  كبري  تحت ضغط 
الصحة اإلنجابية والرعاية الصحية لألم، وذلك نظراً لتزايد عدد 

الشابات الالتي يدخلن سن اإلنجاب فيها.

وترتكز وفيات األمهات النفاسية يف أفريقيا - جنوب الصحراء 
الكربى، وجنوب آسيا. ففي عام 2008 كان مجموع وفيات 
األمهات يف هاتني املنطقتني يمثل 87 يف املائة من املجموع الكيل 
فلقد  آسيا،  جنوب  أما  العالم.  يف  النفاسية  األمهات  لوفيـات 
حّققت تقدماً مطرداً، حيث انخفضت نسبة الوفيات النفاسية 
املقابل،  املائة بني عامي 1990 و2008. ويف  بمقدار 53 يف 
انخفضت النسبة يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى بمقدار 
التقّدم  يف  تسارع  إىل  تشري  الدالئل  أن  إالّ  فقط،  املائة  يف   26

لتحسني الرعاية الصحية لألم منذ عام 2000.

الحمل  أثناء  النفاسية  األمهات  وفيات  جّل  تجنّب  ويمكن 
الوالدة،  نزيف  هو  الوفيات  لهذه  املسبّبات  أكثر  إن  والوالدة. 
الحمل  أثناء  التشنج  يليه  الوالدة،  أو بعد  أثناء  أكثره  ويحدث 
املأمون،  غري  اإلجهاض  ومضاعفات  الدم،  وتعّفن  الوالدة،  أو 
املناعة  نقص  وفريوس  املالريا  مثل  املبارشة  غري  واألسباب 
البرشية. وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن نسبة احتمال وفيات 
األمهات النفاسية تتزايد بني األمهات الالتي لديهن العديد من 
األطفال، وتحصيلهن أو مستواهن التعليمي متدٍن، وصغر سن 

األم أو كربها، واملعرّضات للتمييز بني الجنسني.

تحّقق مكاسب كبرية من خالل زيادة إرشاف 
األخّصائيني عىل الوالدة، خصوصاً يف شامل أفريقيا 

وجنوب آسيا

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٥٥
٦٥

٩٩
٩٩

٩٤
٩٩

٩٣
٩٧

٧٠
٩٠

٨١
٤٥

٧٨
٦٢

٧٢
٤٩

٦٩
٦٧

٥٦
٥٤

٥٠
٣٢

٤٦
٤٢

٥٥
٦٥

٩٩
٩٩

٩٤
٩٩

٩٣
٩٧

٧٠
٩٠

٨١
٤٥

٧٨
٦٢

٧٢
٤٩

٦٩
٦٧

٥٦
٥٤

٥٠
٣٢

٤٦
٤٢

١٩٩٠٢٠٠٩

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية *

شمال أفريقيا

غرب آسيا

جنوب رشق آسيا

منطقة البحر الكاريبي *

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

نسبة الوالدات التي تمت بإرشاف أخّصائيني بني عامي ١٩٩٠
و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

* يشمل فقط الوالدات التي تمت يف مؤسسات الرعاية الصحية.

إن وجود أخّصائي ُمدّرب يف مجال الرعاية الصحية لألم أثناء 
النفاسية.  األمهـات  وفيـات  تخفيض  يف  حاسم  أمر  الوالدة 
 ويستطيع أخّصائي ماهر يف مجال الرعاية الصحية لألم التدّخل

ملنع تعقيـدات الوالدة التي قد تهّدد حـياة األم، مثل النزيف 
الحاد، أو تحويل املريض إىل مستوى أعىل من املتابعة الصحية 

والرعاية إذا لزم األمر.
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وعموماً ارتفعت نسبة الوالدات التي يرشف عليها أخّصائيون 
ُمدّربون يف مجال الرعاية الصحية لألم يف املناطق النامية من 
55 يف املائة عام 1990 إىل 65 يف املائة عام 2009. وعىل الرغم 
من التقّدم الكبري يف العديد من املناطق، إالّ أن التغطية ما زالت 
منخفضة يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، 
حيث تحدث الغالبية العظمى من الوفيات النفاسية. ومع ذلك، 
فإن نسبة الوالدات التي يرشف عليها أخّصائيون مدربون يف 
مجال الرعاية الصحية لألم يف جنوب آسيا قد ازدادت زيادة 

كبرية من 32 يف املائة عام 1990 إىل 50 يف املائة عام 2009.

الغاية

تحقيق حصول الجميع عىل خدمات الصحة 
اإلنجابية، بحلول عام 2015

يف جميع املناطق، املزيد من النساء الحوامل يحصلن 
عىل األقل عىل الحد األدىن من الرعاية الصحية

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٦٤
٨١

٩٦
٩٠

٧٧
٩٥

٧٢
٩٢

٩١
٧٠

٨٤
٦٢

٧٩
٥١

٧٩
٧٧

٧٨
٦٨

٧٠
٥١

١٩٩٠٢٠٠٩

املناطق النامية

القوقاز وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا

رشق آسيا

غرب آسيا

شمال أفريقيا

أوقيانوسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

نسبة النساء (بني ١٥ - ٤٩ سنة) الالتي تابعهن أخّصائيون 
مدّربون ملرة واحدة عىل األقل أثناء فرتة الحمل، عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٩

أثناء الحمل أهمية حيوية يف اكتشاف وإدارة  للرعاية الصحية 
الرعاية  إن  والوالدة.  الحمل  تعقيد  إىل  تؤّدي  قد  التي  الظروف 
التدّخالت  للنساء مجموعة من  توفر  للوالدة  السابقة  األساسية 
الوقائية، بما يف ذلك النصائح املتعلقة يف مجال التغذية. كذلك 
وتقديم  تهّدد حملهن  قد  التي  الخطر  إىل عالمات  النساء  تنبه 
الدعم لهن يف التخطيط لوالدة آمنة. وعالوة عىل ذلك، ففي البلدان 
التي يتوطن فيها وباء املالريا، قد يتم تزويدهن بمراحل عالج 



الهدف 5: تحسني صحة األمهات | 31

وقائية. أما النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية فهن 
يحصلن عىل مساعدة لتجنّب انتقال الفريوس إىل مواليدهن.

فمنذ عام 1990 ويف جميع املناطق، ازدادت بشكٍل كبري نسبة 
للوالدة. ويف  السابقة  األساسية  الرعاية  يتلّقني  الالتي  النساء 
تابعهن  الالتي  النساء  نسبة  ارتفعت  النامية،  املناطق  جميع 
أخّصائيون مدربون ملرة واحدة عىل األقل أثناء فرتة الحمل من 

64 يف املائة عام 1990 إىل 81 يف املائة عام 2009.

ال تحصل أعداد كافية من النساء عىل الرعاية الصحية 
واملتابعة املوىص بها خالل فرتة الحمل

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٩٩٠٢٠٠٩

٣٥
٥١

املناطق النامية

٢٦
١٠

جنوب آسيا (عدا الهند)

٤٤
٤٣

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

٢٣
٤٤

جنوب آسيا

٣٢
٥٤

غرب آسيا

٥٧
٢٠

شمال أفريقيا

٦٩
٤٦

جنوب رشق آسيا

٨٤
٦٩

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

نسبة النساء (بني ١٥ - ٤٩ سنة) الالتي تابعهن أخّصائيون
مدربون أربع مرات أو أكثر أثناء فرتة الحمل، عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٩ 

(بالنسبة املئوية)

ُيوىص بما ال يقّل عن أربع زيارات ملركز رعاية صحة األم قبل 
الوالدة وذلك للتأّكد من أن النساء الحوامل يحصلن عىل الرعاية 
والوالدة.  الحمل  ملنع مضاعفات  الالزمة  والتدّخالت  الصحية 
إن نسبة النساء الالتي يقمن بزيارة مراكز أو عيادات رعاية 
يف  منخفضة  تزال  ال  املقرتحة  التوصيات  حسب  األم  صحة 
ارتفعت نسبة  تقّدم، حيث  إحراز  تم  أنه  إالّ  النامية،  املناطق 

النساء الالتي يقمن بمراجعة مراكز رعاية صحة األم من 35 يف 
املائة عام 1990 إىل 51 يف املائة عام 2009.

توّقف املكاسب التي تحّققت خالل فرتة التسعينات 
لخفض حاالت الحمل بني املراهقات يف كثري من 

املناطق
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١٢٢
١٢٣
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١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٨

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

منطقة البحر الكاريبي

أمريكا الالتينية

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

عدد حاالت الوالدة لكل ٠٠٠ ١ امرأة ترتاوح أعمارهن بني ١٥ - ١٩ 
سنة، يف ١٩٩٠، و٢٠٠٠، و٢٠٠٨



32 | األهداف اإلنمائية لأللفية: تقرير عام 2011

يزيد الحمل يف سٍن مبكر جداً من مخاطر حدوث مضاعفات 
أثناء الحمل والوالدة أو قد يؤدي إىل املوت. ففي جميع املناطق 
حاالت  )عدد  املراهقات  بني  الوالدات  معدل  انخفض  تقريباً، 
الوالدة لكل 000 1 امرأة ترتاوح أعمارهن بني 15 - 19 سنة( 
بني عامي 1990 و2000، ثم تباطأ االنخفاض بل وحتى زاد 
الالحقة.  الثمانية  السنوات  يف  املراهقات  بني  الوالدات  معدل 
وتشهد أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى أعىل معدالت الوالدة 
بني املراهقات )122 والدة لكل 000 1 امرأة(، حيث لم يتغرّي 

يشء ُيذكر منذ عام 1990.

من  أقل  عدداً  النساء  تنجب  النامي،  العالم  أنحاء  ويف جميع 
األطفال، ولكن يف بعض املناطق التي انخفضت فيها الخصوبة 

الكلية، ال تزال خصوبة املراهقات مرتفعة نسبياً.

استخدام وسائل منع الحمل يف ازدياد، ولكن هذا 
 االزدياد ال يواكب العدد املتزايد من النساء الاليت

بلغن سن اإلنجاب

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٦٠
٥٢

٦١

٧١
٦٩

٧٢

٨٦
٧٨

٨٤

٧٢
٦٣

٧٤

٥٧
٤٨

٦٢

٦٢
٦٠

٥٤

٦١
٥٩

٤٤

٥٦
٦٠

٥٤
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٣٢
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٢٢
٢٠

١٣
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املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

رشق آسيا

أمريكا الالتينية

جنوب رشق آسيا

منطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى

غرب آسيا

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

نسبة النساء الالتي يستخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل من 
بني النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني ١٥ - ٤٩ سنة، من املتزوجات

أو املرتبطات بعالقة مع الجنس اآلخر، أعوام ١٩٩٠، و٢٠٠٠، و ٢٠٠٩ 
(بالنسبة املئوية)

إن اتساع مجال الحصول عىل وسائل منع حمل فّعالة وآمنة 
وبأسعار معقولة يف جميع أنحاء العالم، وفر لألفراد اختيارات 
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أوسع من وسائل منع الحمل، ومّكنهم من صنع القرار وتحّمل 
وسائل  استخدام  ساهم  كذلك  اإلنجاب.  مسألة  يف  املسؤولية 
 منع الحمل يف تحسني صحة األم والطفل من خالل منع الحمل
غري املرغوب فيه، ومنع حاالت الحمل املتقاربة، وحاالت الحمل 
لدى األمهات الصغريات جداً، والالّتي يمكن أن يكون الحمل 

خطراً عليهن.

النسـاء  نصـف  من  أكثر  استخـدمت   ،2008 عام  وبحلـول 
املتزوجات أو املرتبطات بعالقة مع الجنس اآلخر والالتي ترتاوح 
أعمارهن بني 15 و49 سنة شكالً من أشكال وسائل منع الحمل 
أفريقيا - جنوب  باستثناء منطقتني —  املناطق  وذلك يف جميع 

التقدم  تباطأ  فلقد  ذلك،  ومع  وأوقيانوسيا.  الكربى  الصحراء 
إن  منذ عام 2000 وحتى عام 2008.  تقريباً  املناطق  يف جميع 
املرأة يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، حيث وفيات الوفيات 
قبل  من  الصحية  الرعاية  عىل  والحصول  مرتفعة  النفاسية 
أثناء الحمل والوالدة محدودة، ال تزال تشهد مستوى  أخّصائيني 
متدنياً النتشار وسائل منع الحمل )22 يف املائة(، مع تقدم طفيف 
تم مالحظته منذ عام 2000. ومع استمرار الزيادة يف عدد النساء 
الالتي يف سن اإلنجاب يف املناطق النامية حيث بلغت الزيادة 50 يف 
املائة تقريباً منذ عام 1990، فإن برامج تنظيم األرسة وخدمات 
الرعاية الصحية بحاجة إىل استثمار املزيد ملجرد الحفاظ عىل وترية 

تزايد عدد النساء الالتي يرغبن يف استخدام وسائل منع الحمل.

 عدم تلبية االحتياجات لوسائل منع الحمل ال يزال مرتفعاً يف العديد من املناطق، باإلضافة إىل عدم كفاية

دعم تنظيم األرسة

املناطق النامية

رشق آسيا

أمريكا الالتينية

شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

جنوب آسيا

منطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

٢٠٠٨         ٢٠٠٠         ١٩٩٠         

نسبة النساء الالتي لم تلّب احتياجاتهن املتعلقة بتنظيم األرسة من 
بني النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني ١٥ - ٤٩، من املتزوجات أو 
املرتبطات بعالقة مع الجنس اآلخر، أعوام ١٩٩٠، و٢٠٠٠، و٢٠٠٨ 

(بالنسبة املئوية)
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١١

ترتاوح  امرأة  مليون   120 من  أكثر  العالم،  أنحاء  جميع  يف 
املرتبطات  أو  املتزوجات  من  سنة،  و49   15 بني  أعمارهن 
بعالقة مع الجنس اآلخر لم تلّب احتياجاتهن لتنظيم األرسة. 
الرغبة يف تأخري أو  النساء لديهن  وبعبارة أخرى، فإن هؤالء 
وسائل  من  وسيلة  أّي  يستخدمن  ال  ولكنهن  الحمل،  تجنّب 
املتعلقة  املرأة  احتياجات  تلبية  نسبة  تزال  وال  الحمل.  منع 
بتنظيم األرسة والتي لم يتم إنجازها بعد، معتدلة إىل مرتفعة 
يف معظم املناطق منذ عام 2000، ولكنها األعىل يف أفريقيا - 
جنوب الصحراء الكربى ومنطقة البحر الكاريبي. ففي هاتني 
األقل من كل خمس نساء،  التوايل، واحدة عىل  املنطقتني عىل 
املتزوجات  من  اإلنجاب  سن  يف  نساء  أربع  كل  من  وواحدة 
احتياجاتهن  تلّب  لم  اآلخر  الجنس  مع  بعالقة  املرتبطات  أو 
فيها  يزيد  التي  املناطق  يف  أما  الحمل.  منع  بوسائل  املتعلقة 
انتشار وسائل منع الحمل )فوق 60 يف املائة( فإن حاالت عدم 
متدنية. ولكن  األرسة  بتنظيم  املتعلقة  املرأة  احتياجات  تلبية 
حتى يف املناطق التي ينترش فيها استخدام وسائل منع الحمل 
عىل نطاق واسع نسبياً مثل جنوب رشق آسيا وشمال أفريقيا، 
األرسة المرأة  بتنظيم  املتعلقة  االحتياجات  تلبية  يتم  لم  فإنه 

واحدة عىل األقل من كل عرش نساء.
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التواصل مع املراهقات أمر بالغ األهمية لتحسني صحة 
األم وتحقيق األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية

صفر
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٢٠

٣٠
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٢١
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٢٦
٢٤

٤٥
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انتشار وسائل
منع الحمل

احتياجات وسائل
منع الحمل التي لم تلّب

إجمايل احتياجات
وسائل منع الحمل
الذي تمت تلبيته

الفئة العمرية ١٥ - ٤٩ الفئة العمرية ١٥ - ١٩

انتشار وسائل منع الحمل، وحاجات منع الحمل التي لم تلّب، 
وإجمايل الطلب عىل وسائل منع الحمل التي شاعت بني النساء 
املتزوجات أو املرتبطات بعالقة مع الجنس اآلخر، حسب الفئة 

العمرية، بلدان مختارة يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى،
١٩٩٨ - ٢٠٠٨ (بالنسبة املئوية)

 - أفريقيا  يف  املراهقات  بني  الحمل  منع  استخدام وسائل  إن 
استخدامه من  بكثري من  أقـل  الكربى هو  الصحراء  جـنوب 
ِقبل جميع النساء الالتي بلغن سن اإلنجاب، رغم أن مستويات 
املائة(.  لكٍل منهما متماثلة )25 يف  تلّب  لم  التي  االحتياجات 
لقد كان هذا هو االستنتاج من املعطيات املتوفرة عن 22 بلداً، 
نظراً إىل استخدام وسائل منع الحمل بني النساء الالتي ترتاوح 
املرتبطات  أو  املتزوجات  من  سنة،  و19   15 بني  أعمارهن 
بعالقة مع الجنس اآلخر. وعليه، فإن نسبة املراهقات الالتي 
يحصلن عىل طلبهن من وسائل منع الحمل أقل بكثري من طلب 
جميع النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 سنة. ولم 
يتغرّي هذا التفاوت إالّ القليل وفقاً للبيانات املتوفرة عن فرتات 
سابقة من نفس املصادر، والتي تشري إىل إحراز تقدم ضئيل 
ال يكاد ُيذكر يف تحسني فرص الحصول عىل الرعاية الصحية 

اإلنجابية للمراهقني.

الالتي  النساء  عدد  أن  للسكان  العاملي  التعداد  تقدير  يقرتح 
ترتاوح أعمارهن بني 15 و19 سنة يقرتب من 300 مليون. 
جنوب   - أفريقيا  يف  األرسع  النمو  يكون  أن  املتوّقع  ومن 
املخاطر  حيث  عامة،  نمـواً  األقل  والبلدان  الكربى  الصحراء 
إىل  املرتبطة بالحمل والوالدة هي األكرب. وهناك حاجة ملّحة 
فيه  املرغوب  غري  الحمل  منع  أو  لتأخري  مكثفة  جهوٍد  بذل 
املطاف، نهاية  للخطر. ويف  املعّرضة  العمرية  الفئة   بني هذه 
ستؤّدي هذه الجهود إىل تحسني صحة األم والطفل، وستساهم 
أيضاً يف الحّد من الفقر، وزيادة املساواة بني الجنسني وتمكني 
االلتحاق  من  الشابات  هؤالء  فرص  تحسني  خالل  من  املرأة 

باملدارس واالنخراط يف العمل املأجور.
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انخفاض املساعدات املخّصصة لتنظيم األرسة يف جميع البلدان املتلّقية للمساعدات
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(ثابت عام٢٠٠٩ بماليني دوالرات 
الواليات املتحدة)
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٥٫١

٨٫٥ ٧٫٢ ٧٫٧ ٦٫٠

١١٫٣

٥٫٤ ٣٫١ ١٫٧ ١٫٣ ٣٫٢ ٣٫٣ ٢٫٦٨٫٢

٩٫٢

مجموع املساعدات املخّصصة للرعاية 
الصحية اإلنجابية (بالنسبة املئوية)

مجموع املساعدات املخّصصة لتنظيم
األرسة (بالنسبة املئوية)

باملاليني

مجموع املساعدات اإلنمائية الرسمية املخّصصة للصحة، (ثابت عام ٢٠٠٩ بماليني دوالرات الواليات املتحدة األمريكية)، والنسبة املخّصصة
للرعاية الصحية اإلنجابية، والنسبة املخّصصة لتنظيم األرسة، ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩

بالنسبة املئوية

استناداً إىل االحتياجات الكبرية التي لم تلّب، والزيادة املتوّقعة 
النساء والرجال يف سن اإلنجاب، فإنه من املرجح أن  يف عدد 
يزيد الطلب عىل خدمات تنظيم األرسة خالل العقود القادمة. 
تنظيم األرسة ومستلزماتها تمويـل خـدمات  فإن   ومع ذلك 

لم يرتفع ليتناسب مع الزيادة املتوّقعة يف عدد النساء والرجال 
يف سن اإلنجاب. إن نسبة املساعدات املخّصصة لتنظيم األرسة، 
مدى  عىل  انخفض  قد  الصحية  املساعدات  إجمايل  من  كجزء 

يعني  وهذا   .2009 عام  يف  املائة  يف   2,6 وبلغ  املايض  العقد 
جميع  يف  األرسة  لتنظيم  املخّصصة  املساعدات  يف  انخفاضاً 
أساس نصيب  مبنية عىل  تقريباً  للمساعدات  املتلّقية  البلدان 
الفرد من املساعدات. إن ضمان التمويـل الالزم لتلبية الطلب 
تكلفة  يقلّل  أن  شأنه  من  الحمل  منع  وسائل  عىل  املتزايد 
الرعايـة الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة، وذلك عن 

طريق منع حاالت الحمل غري املرغوب فيه.



36 | األهداف اإلنمائية لأللفية: تقرير عام 2011

اهلدف 6
مكافحة فريوس نقص 

املناعة البرشية/
اإليدز واملالريا 
وأمراض أخرى

الغاية

وقف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والقضاء 
عليه بحلول عام 2015

عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية يف 
انخفاض، وأفريقيا - جنوب الصحراء الكربى يف املقدمة، إاّل أن 

االتجاهات يف بعض املناطق األخرى تثري القلق
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غرب آسيا
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رشق آسيا

٠٫٠٢
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جنوب آسيا

٠٫٠٣
٠٫٠١

القوقاز وآسيا الوسطى
٠٫٠٣
٠٫٠٤

أمريكا الالتينية

٠٫٠٤
٠٫٠٤

أوقيانوسيا وجنوب رشق آسيا

٠٫٠٨
٠٫٠٩

منطقة البحر الكاريبي
٠٫٤٠

٠٫٥٧
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية * (عدد اإلصابات الجديدة بفريوس 
نقص املناعة البرشية يف السنة لكل ١٠٠ شخص ترتاوح أعمارهم بني ١٥ - ٤٩)،

٢٠٠١ و٢٠٠٩

معدل اإلصابة هو عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية بني السكان عىل مدى فرتة     *

معينة من الزمن، كنسبة مئوية من السكان البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٥ - ٤٩. عىل سبيل املثال، 
معدل اإلصابة ٠,٤ يف املائة يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى يف عام ٢٠٠٩ تعني أن أربعة أشخاص من 
كل ٠٠٠ ١ شخـص بالغ أُصيبوا بفريوس نقص املناعة البرشية يف تلك السنة (أي ١,٨ مليون حالة عدوى 

جديدة يف املنطقة).

٠٫٠١
٠٫٠١
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اإلصابة  معدل  باطراد  انخفض  و2009،   2001 عامي  بني 
املائة تقريباً يف  البرشية بنسبة 25 يف  املناعة  بفريوس نقص 
فوارق  هذا حجب  العاملي  التقدم  أن  إالّ  العالم.  أنحاء  جميع 
إقليمية كبرية. فبينما انخفض معدل اإلصابة بشكل كبري يف 
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، بقيت رشق 
آسيا، وأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى وأمريكا الشمالية عىل 
حالها دون تغيري. واألسوأ من ذلك، هو ارتفاع معدل اإلصابة 

أّويل خالل  انخفاض  بعد  الوسطى  وآسيا  الرشقية  أوروبا  يف 
النصف األول من العقد.

نقص  بفريوس  الُجدد  املصابني  عدد  ُقدر   ،2009 عام  ويف 
املناعة البرشية بنحو 2,6 مليوني شخص. وهذا يمثل انخفاضاً 
بنسبة 21 يف املائة منذ عام 1997، وهي السنة التي بلغ فيها 

عدد اإلصابات الجديدة ذروته.

عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية يف ارتفاع مستمر بفضل املعالجة املطيلة للعمر
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عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية، وعدد املصابني حديثاً بفريوس نقص املناعة البرشية وعدد الوفيات الناجمة
عن اإلصابة بمرض اإليدز يف جميع أنحاء العالم *، ١٩٩٠ – ٢٠٠٩ (باملاليني)
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جميع األرقام املتعلقة باإليدز (مرض فقدان املناعة البرشية) هي نقطة الوسط يف املجال. التقدير البالغ ٢,٦ مليوني إصابة جديدة يف عام ٢٠٠٩، عىل سبيل املثال، تستند عىل  *

.http://mdgs.un.org :مجال مداه ٢,٣ مليوني  -  ٢,٨ مليوني. إن البيانات اإلحصائية  واملجاالت ومتوسط املجاالت كاملة، متاحة عىل املوقع اإللكرتوني

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابة بمرض اإليدزعدد املصابني حديثاً بفريوس نقص املناعة البرشيةعدد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية 

لقد زاد عدد األشخاص الذين يستفيدون من العالج بمضادات 
البرشية  املناعة  نقص  ملكافحة فريوس  العكوسة   الفريوسات 
أو اإليدز إىل ثالثة عرش ضعفاً منذ عام 2004 إىل عام 2009. 
ونتيجة لذلك، انخفض عدد الوفيات بسبب مرض اإليدز بنسبة 
19 يف املائة خالل نفس الفرتة. وعىل الرغم من أن اإلصابات 
الجديدة يف تضاؤل، إالّ أن عدد األشخاص املصابني بفريوس 

نقص املناعة البرشية يف ازدياد.

يف عام 2009، بلغ عدد األشخاص املصابني بفريوس نقص 
 املناعة البرشية 33,3 مليون شخص، بزيادة قدرها 27 يف املائة

عن عام 1999. وال تزال أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 
املنطقة األكثر ترضراً، حيث تمثل 69 يف املائة من اإلصابات 
األشخاص  جميع  من  املائة  يف  و68  بالفريوس،  الجديدة 
من  املائة  يف  البرشية، و72  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني 
االنتشار يف  الوباء عن  يتوان هذا  اإليدز. ولم  الوفيات بسبب 
مناطق أخرى، حيث أكثر من 10,8 ماليني شخص من خارج 

الكربى مصابون بفريوس نقص  أفريقيا - جنوب الصحراء 
املناعة البرشية.

إن النساء والشباب بشكل خاص أكثر عرضة لإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البرشية. فعىل الصعيد العاملي، حوايل 23 يف املائة 
من جميع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية 
هم تحت سن 25. ويمثل الشباب )من 15 إىل 24 سنة( مّمن 
ترتاوح أعمارهم بني 15 سنة وأكثر 41 يف املائة من اإلصابات 
الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية. ويف عام 2009، مثلت 
األشخاص  من  املائة(  يف   51 )تقريباً  ضئيلة  أغلبية  النساء 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية.
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إن الخط�وة األوىل لتجنّ�ب الع�دوى بف�ريوس نق�ص املناعة 
البرشية هو فهم كيفية انتشاره. ويبلغ متوسط نسبة الشبان 
والشابات الذين لديهم معرفة شاملة وصحيحة بفريوس نقص 
املناعة البرشية يف املناطق النامية 33 يف املائة و20 يف املائة يف 

فقط عىل التوايل. 1

أن  إالّ  العاملية ال تزال منخفضة،  املعدالت  أن  الرغم من  وعىل 
التوعية حول  ملحوظاً يف زيادة  البلدان تقدمت تقدماً  بعض 
املكونات  حسب  السكان،  بني  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
القياسية الخمسة التي تشّكل املؤرش. عىل سبيل املثال، انتشار 
يمكن  التي  بالطرق  الشباب  بني  واسع  نطاق  وعىل  املعرفة 

استخدامها لتجنب انتقال فريوس نقص املناعة البرشية.

 إن البيانات األخرية من الدراسات االستقصائية الخاصة بالسكان
يف بلدان مختارة من أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى تبني 
الرفاالت يمكن  الذين يعرفون أن استخدام  الشباب  أن نسبة 
أن يقلّل من فرص انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البرشية 
ترتاوح من 50 إىل 90 يف املائة تقريباً يف بعض البلدان. ومع 
الدراسة،  شملتها  التي  من  تقريباً  البلدان  جميع  ويف  ذلك، 
الشبان. كما  الوقاية من  أقل معرفة بطرق  الشابات  وجد أن 
الوقاية من  أقل معرفة بطرق  الريفية  املناطق  الشباب يف  أن 

نظرائهم يف املناطق الحرضية.

ال يتضّمن الحساب الصني.  1

معظم الشباب يفتقرون إىل املعرفة الشاملة بفريوس 
نقص املناعة البرشية، ولكن لديهم املعرفة بُسُبل 

معّينة متنع انتشار املرض
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رواندا

سوازيلند

بنن

ناميبيا

الكونغو

غانا

أوغندا

غينيا

سان تومي وبرينسيبي

كينيا

زمبابوي

ليسوتو

كوت ديفوار

زامبيا

جمهورية تنزانيا املتحدة

السنغال

نيجرييا

مدغشقر

مايل

إثيوبيا

ليربيا

سرياليون

النيجر

جمهورية الكونغو الديمقراطية

نساء رجال

نسبة النساء والرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٥ – ٢٤ سنة،
والذين لديهم املعرفة بكيفية تجّنب خطر اإلصابة بفريوس نقص
 املناعة البرشية باستخدام الرفاالت يف كل عالقة جنسية، يف بلدان

مختارة، ٢٠٠٩/٢٠٠٥ (بالنسبة املئوية)
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استخدام الرفاالت ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البرشية ال يزال منخفضاً بشكل خطري يف كثري من 

البلدان النامية، خصوصاً بني النساء

٨١
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٦٨

٦٨
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صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠

نسبة الشباب من الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٥ - ٢٤ سنة،
والذين استخدموا الرفاالت أثناء ممارسة الجنس الذي ينطوي عىل
مخاطر عالية، يف بلدان مختارة، ٢٠٠٩/٢٠٠٥ (بالنسبة املئوية)

ناميبيا

أوكرانيا

سوازيلند

زمبابوي

ليسوتو

كينيا

جمهورية أفريقيا الوسطى

مالوي

أوغندا

إثيوبيا

نيجرييا

جمهورية تنزانيا املتحدة

زامبيا

الهند

جمهورية الكونغو الديمقراطية

نساء رجال

إن استخدام الرفاالت أثناء ممارسة الجنس الذي ينطوي عىل 
مخاط�ر عالي�ة، ال يزال منخفضاً بني شباب املناطق النامي�ة. 
ففي املتوسط، استخدم أقل من نصف الشبان وما يزيد قليالً 
عن ثلث الشابات، يف بلدان أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، 
مخاطر  عىل  ينطوي  لهم  جنيس  نشاط  آخر  خالل  الرفاالت 

عالية.

أن  إالّ  الرفاالت،  ورغم انخفاض مستويات متوسط استخدام 
تصل  حيث  غريها،  من  أفضل  البلدان  بعض  يف  استخدامها 
بني  أكثر  أو  املائة  يف   60 إىل  الرفاالت  استخدام  مستويات 

الشبان أو الشابات. ومع ذلك، ال تزال الفوارق قائمة.

إن احتماالت استخدام الرفاالت بني الشابات يف البلدان النامية 
أقل منها بني الشبان أثناء ممارسة الجنس الذي ينط�وي عىل 
مخاطر عالية. كما أن استخدام الرفاالت أقل شيوعاً بني شباب 

األرُس الفقرية وبني أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية.
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املزيد من األطفال الذين تيتموا بسبب اإليدز يف 
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى هم اآلن يف املدارس، 

مام يزيد فرصهم يف تلّقي الحامية والدعم الحيوي

تشاد

ناميبيا

سوازيلند

مالوي

جمهورية تنزانيا املتحدة
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ليسوتو

زمبابوي

كينيا

زامبيا

إثيوبيا
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بوروندي

كوت ديفوار

رواندا

معدل التحاق األطفال من الذين تيتموا والذين ترتاوح أعمارهم بني
١٠ - ١٤ سنة باملدارس، كنسبة من التحاق األطفال من غري األيتام

الذين هم من نفس الفئة العمرية  يف بلدان مختارة واقعة يف
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، حول عام ٢٠٠٠،

وحول عام ٢٠٠٨
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الشديدة  والصحية  االجتماعية  باالنعكاسات  األطفال  يتأثر 
عام  ففي  البرشية.  املناعة  نقص  فريوس  وباء  عن  املرتتبة 
أحد  طفل  مليون   16,6 فقد  العاملي،  الصعيد  وعىل   ،2009
والديهم أو كليهما بسبب مرض اإليدز، وهذا ارتفاع من 14,6 
هؤالء  من  طفل  مليون  و14,8  2005؛  عام  يف  طفل  مليون 

األطفال يعيشون يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى 2.

إن التعليم أمر حيوي ملستقبل األطفال، وبإمكان املدرسة 
آمنة ومنظمة يمكن من خاللها تقديم  أن تقدم لهم بيئة 
التفاوت  إن  العاطفي.  والدعم  الكبار  بإرشاف  الرعاية 
الذين فقدوا كال  األطفال  أن  باملدارس يظهر  االلتحاق  يف 
باملدارس مقارنة باألطفال  االلتحاق  تِقلُّ فرصة  الوالدين 
ويقيمون عىل  الحياة  قيد  والديهم عىل  يزال كال  ال  الذين 
يف  برسعة  تضيق  الفجوة  هذه  أن  إالّ  أحدهما.  مع  األقل 

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى.

إن التقّدم الذي تم إحرازه يف اآلونة األخرية كان الفتاً للنظر. 
ففي بعض البلدان التي تتوفر لديها بيانات عن االتجاهات 
مستوى  أن  إىل  تشري  استقصائية  دراسات  إىل  تستند  التي 
أعمارهم  ترتاوح  الذين  األطفال  لدى  باملدارس  االلتحاق 
من  ليقرتب  ارتفع  قد  تيتّموا  الذين  من  10 و14 سنة  بني 
التحسينات  هذه  وتشري  اآلخرين.  األطفال  مع  التكافؤ  حد 
املدرسية  الرسوم  إلغاء  اتخذت مثل  التي  السياسات  أن  إىل 
وتقديم املساعدة التعليمية املوّجهة لأليتام واألطفال الضعفاء 
بأن  املت�زايد،  اإلدراك  أن  كما  فّعالة.  سياسات  اآلخرين 
الحماية االجتماعية التي تراعي مصلحة الطفل تؤدي دوراً 
هاماً يف زيادة الدعم لألطفال الذين تيتموا أو أصبحوا ضعفاء 

بسبب اإليدز، ويف بقائهم يف املدارس.

الدنيا  الحدود  تقديرية.  أرقام  اإليدز هي  تيتّموا بسبب  الذين  األطفال  أعداد   2

.http://mdgs.un.org :والعليا لهذه التقديرات متاحة عىل املوقع اإللكرتوني
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الغاية

تحقيق إمكانية الحصول عىل عالج لفريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز بحلول عام 2010، لكل من 

هو بحاجة إليه

انترش عالج فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز 
 برسعة، ولكن ليس بالقدر الكايف لتحقيق هدف

عام 2010 بأن يتوفر العالج للجميع

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

٢٠٠٤٢٠٠٩

٣٦

٥٧

٥١

٤٦

٣٨

٣٧

٢٦

٢٥

٢٤

٢٣

٦

٤٤

٣٩

١٢

٥

١٠

٦

٣

٢
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نطاق التقديرات

*   ُتقاس تغطية العالج بمضادات الفريوسات العكوسة لدى املصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية بما ُيعادل أو يقّل عن ٣٥٠ خلية/مم٣ من عدد الخاليا يس دي ٤.

بلدان الدخل املنخفض واملتوسط

غرب آسيا

أمريكا الالتينية

جنوب رشق آسيا وأوقيانوسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

القوقاز وآسيا الوسطى

شمال أفريقيا

جنوب آسيا

رشق آسيا

نسبة املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية الذين يتلّقون عالجاً
بمضادات الفريوسات العكوسة *، ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

منطقة البحر الكاريبي

الذين  األشخاص  عدد  وصل   ،2009 عام  نهاية  حلول  مع 
يتلقون عالجاً بمضادات الفريوسات العكوسة ملكافحة فريوس 
نقص املناعة البرشية أو اإليدز يف البلدان ذات الدخل املتوسط 
والدخل املنخفض إىل 5,25 ماليني شخص. ويمثل هذا قفزة 

كبرية حيث زاد عدد األشخاص الذين يتلّقون العالج بأكثر من 
 ،2008 األول/ديسمرب  كانون  شهر  منذ  شخص  1,2مليون 

وهي أكرب زيادة عىل اإلطالق يف عام واحد.

حققت بعض البلدان، بما يف ذلك بوتسوانا وكمبوديا وكرواتيا 
شاملة  تغطية  بالفعل  ورواندا  ورومانيا  وعمان  وغيانا  وكوبا 
املائة  يف   80 عن  يقل  ال  ما  بتغطية  معّرفة  الشاملة  )التغطية 
الفريوسات  الذين هم يف حاجة( للعالج بمضادات  السكان  من 
املناعة  نقص  فريوس  انتقال  ملنع  التدخالت  و/أو  العكوسة 
البرشية من األم إىل الطفل. إن التغطية الشاملة لعدد ال بأس به 
من البلدان، بحلول نهاية عام 2010 قريبة املنال. وبالرغم من 
هذه النتائج املشجعة، فإنه من املرجح عدم تحقق الغاية العاملية 

للعالج من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية يف هذا العام.

املبادئ  العاملية  الصحة  منظمة  نقحت   ،2009 عام  يف 
بفريوس  املصابني  واملراهقني  البالغني  لعالج  والتوجيهات 
ونتيجة  الحوامل.  النساء  ذلك  يف  بما  البرشية،  املناعة  نقص 
لذلك، ارتفع عدد األشخاص الذين تم تحديدهم بأنهم بحاجة 
إىل عالج بمضادات الفريوسات العكوسة، من 10,1 ماليني إىل 
14,6 مليون شخص يف نهاية عام 2009. وعىل املدى املتوسط، 
مع  للتوافق  املطلوبة  املرتفعة  األّولية  االستثمارات  أن  يتوقع 
لعالج  الجديدة  وتوجيهاتها  العاملية  الصحة  منظمة  مبادئ 
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية سوف يتم تعويضها  
بالكامل من خالل انخفاض عدد الحاالت التي تحتاج إىل العالج 

باملستشفيات وكذلك انخفاض معدالت االعتالل والوفيات.

املصابني  لعالج  الجديدة  والتوجيهات  املبادئ  إىل  واستناداً 
بفريوس نقص املناعة البرشية لعام 2009، فإن تغطية العالج 
يف  املائة  يف   28 من  ارتفعت  العكوسة  الفريوسات  بمضادات 
كانون األول/ديسمرب 2008 إىل 36 يف املائة يف نهاية 2009. 
بينما كانت قد وصلت التغطية العاملية يف عام 2009  إىل 52 يف 

املائة يف إطار املبادئ والتوجيهات السابقة لعام 2006.

إن تغطية العالج بمضادات الفريوسات العكوسة تختلف حسب 
الجنس والسن. ففي عام 2009، كانت التغطية بني النساء )39 
يف املائة( أعىل منها بني الرجال )31 يف املائة(. كما أن التغطية 
األشخاص  بني  التغطية  من  أقل  كانت  األطفال  بني  الشاملة 
عدد  وارتفع  الدخل.  واملنخفضة  املتوسطة  البلدان  يف  البالغني 
الذين تلّقوا عالجاً بمضادات  الخامسة عرش  األطفال دون سن 
إىل   2008 عام  نهاية  يف   275 300 من  العكوسة  الفريوسات 
هؤالء  ويمثل   .2009 عام  نهاي�ة  مع  طفل   356 400 حوايل 
األطفال 28 يف املائة تقريباً من جميع األطفال دون سن الخامسة 
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املتوسطة  البلدان  يف  العالج  إىل  يحتاجون  الذين  من  عرش 
واملنخفضة الدخل، ارتفاعاً من 22 يف املائة يف عام 2008.

تحقق إحراز تقّدم مطرد يف مجال الحّد من خطر اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشية لدى املواليد الُجُدد
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نطاق التقديرات

بلدان الدخل املنخفض واملتوسط

جنوب رشق آسيا وأوقيانوسيا

أمريكا الالتينية

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

رشق آسيا

جنوب آسيا

غرب آسيا

شمال أفريقيا

منطقة البحر الكاريبي

نسبة النساء الالتي يحصلن عىل عالج بمضادات الفريوسات
العكوسة ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األم

إىل الطفل لعامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

القوقاز وآسيا الوسطى

ما لم تحصل النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية عىل 
أكثر من ثلث مواليدهن سيصابون بفريوس نقص  العالج فإن 
أو عن طريق  الوالدة  أو عند  أرحامهن،  البرشية وهم يف  املناعة 
الرضاعة الطبيعية. ويمكن خفض هذه املخاطر إىل حد كبري عن 

طريق عالج األم الحامل بمضادات الفريوسات العكوسة.

وتقدر نسبة النساء الحوامل املصابات بفريوس نقص املناعة 
العكوسة ب� 53 يف  الفريوسات  البرشية ويعالجن بمضادات 
املائة يف عام 2009، ارتفاعاً من 45 يف املائة يف عام 2008. 
وتعترب أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى موطن حوايل 91 يف 
البالغ عددهم 1,4 مليون  الحوامل  النساء  املائة من مجموع 

امرأة يف حاجة للعالج.

الغاية

وقف انتشار مرض املالريا، واألمراض الرئيسية 
األخرى والقضاء عليها بحلول عام 2015 

الجهود املكثفة ملكافحة مرض املالريا خفضت الوفيات 
الناجمة عنه بنسبة 20 يف املائة، مع تقدم ملحوظ يف 

الدول األفريقية األكرث إصابة

تم إحراز تقّدم كبري يف مكافحة مرض املالريا. فعىل مدى العقد 
بمكافحة مرض  التمويل واالهتمام  الزيادات يف  أدت  املايض، 
النطاق يف عدد حاالت اإلصابة به  املالريا إىل انخفاض واسع 
والوفيات الناجمة عنه. ولقد تحّقق ذلك من خالل التدخالت 
الكربى،  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  يف  سيما  وال  الحاسمة، 
ملنع ومكافحة  فعالية  أكثر  أدوات  تنطوي عىل تطوير  والتي 
الناموسيات املعالجة  التطويرات  مرض املالريا. وتشمل هذه 
عىل  القائم  املركب  والعالج  األمد،  طويلة  الحرشات  بمبيدات 
أدوات  عىل  الحصول  مجال  توسيع  تم  كما  األرتيميسينني. 
مكافحة مرض املالريا من خالل التوسع يف إنتاجها وتوزيعها.

مرض  عن  الناجمة  الوفيات  انخفضت  العاملي،  الصعيد  عىل 
املائة تقريباً — من 000 985  املالريا بنسبة قدرها 20 يف 
يف عام 2000 إىل 000 781 يف عام 2009. ويف الوقت نفسه، 
ارتفع عدد حاالت اإلصابة باملالريا من حوايل 233 مليون حالة 
ولكنها   2005 عام  يف  حالة  مليون   244 إىل   2000 عام  يف 
انخفضت بعد ذلك إىل 225 مليون حالة يف عام 2009. ولقد 
املكثفة  بالجهود  البلدان،  جميع  يف  االنخفاض  هذا  ارتبط 
الوفيات  يف  انخفاض  نسبة  وأكرب  املالريا.  مرض  ملكافحة 
أوروبا واألمريكتني، بينما  املالريا كان يف  الناجمة عن مرض 
االنخفاضات الكبرية املطلقة كانت يف أفريقيا. ومع ذلك، فإن 
املالريا  مرض  عن  الناجمة  الوفيات  جميع  من  املائة  يف   90
هذه  ومعظم  الكربى،  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  يف  تزال  ال 

الوفيات بني األطفال دون سن الخامسة.  

منذ عام 2000، أظهر 11 بلداً يف أفريقيا انخفاضاً ألكثر من 
املائة يف عدد الحاالت املؤكدة لإلصابة باملالريا )و/أو  50 يف 
هذه  وتشمل  بسببها.  والوفاة  املستشفيات(  دخول  تقارير 
البلدان الجزائر وبوتسوانا والرأس األخرض وإريرتيا ومدغشقر 
أفريقيا  وجنوب  وبرينسيبي  تومي  وسان  ورواندا  وناميبيا 
وسوازيلند وزامبيا. ويف املناطق األخرى، انخفض عدد حاالت 
النصف بني عامي 2000 و2009  بأكثر من  املؤكدة  املالريا 
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املالريا، فيها  تتوطن  التي  من  بلداً   56 بني  من  ب�لداً   31  يف 
كما تشري التقارير عن سلوك االتجاهات نحو االنخفاض بنسبة 
عام  ويف  أخرى.  بلدان  ثمانية  يف  املائة  يف  و50  املائة  يف   25
2009، وألول مرة، لم تذكر أي حالة من حاالت املالريا املنجلية 
يف أوروبا. يف السنة التالية، أقرّت منظمة الصحة العاملية بخلو 

املغرب وتركمانستان من املالريا وأنه تم القضاء عليها. 

يف عام 2009، أشارت األدلة إىل زيادة يف حاالت اإلصابة بمرض 
املالريا يف ثالثة بلدان )رواندا وسان تومي وبرينسيبي وزامبيا( 
كانت قد أبلغت من قبل عن انخفاض يف حاالت اإلصابة بمرض 
اإلصابة  االرتفاع حاالت  الكامنة وراء هذا  األسباب  إن  املالريا. 
املحرز  التقدم  هشاشة  عىل  الضوء  تسلط  لكنها  مؤكدة،  غري 
الحفاظ برصامة عىل برامج  املالريا، وعىل رضورة  يف مكافحة 
املكافحة، وحتى عندما يتم تخفيض حاالت اإلصابة إىل حّد كبري.

ارتفاع رسيع يف استعامل الناموسيات املعالجة 
 باملبيدات الحرشية التي من شأنها حامية األطفال
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نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يحتمون بالناموسيات
املعالجة باملبيدات الحرشية أثناء نومهم، يف جميع البلدان الواقعة يف

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، والتي تتوفر فيها اثنني أو أكثر من
البيانات القابلة للمقارنة حول عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠ (بالنسبة املئوية)
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تحت  النوم  املالريا  من  للوقاية  فعالية  الطرق  أكثر  من  إن 
لدغ  معظم  ألن  الحرشات،  بمبيدات  املعالجة  الناموسيات 
فاالستخدام  الليل.  املالريا يكون يف  الحامل لطفييل  البعوض 
املستمر للناموسيات سوف يقلل من وفيات األطفال دون سن 

الخامسة بسب اإلصابة بمرض املالريا.

إنتاج  يف  ملحوظة  زيادة  املاضية  سنوات   10 ال�  شهدت  لقد 
عىل  الحرشية  باملبيدات  املعالجة  الناموسيات  ورشاء  وتوزيع 
الصعيد العاملي، وال سيما يف أفريقيا. وتشري بيانات الدراسات 
االستقصائية لألرس املعيشية إىل وجود زيادة ملحوظة يف كٍل من 
ملكية واستخدام الناموسيات بني األطفال. فلقد تم توزيع290 
مليون ناموسية بني عامي 2008 و2010، يف أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى، وهو ما يكفي لتغطية 76 يف املائة من السكان 

املعرضني للخطر والبالغ عددهم 765 مليون يف عام 2010.

ومعظم البلدان األفريقية التي تتوفر لديها بيانات عن الفرتة 
2009 - 2010 تظهر زيادة يف نسبة استخدام الناموسيات 
وذلك  املختلفة،  السكانية  الفئات  بني  الفوارق  يف  وانخفاضاً 
نتيجة للحمالت التي استهدفت جميع مناطق تلك البالد لتوزيع 
الناموسيات مجاناً، والتي ركزت عىل الفقراء واملناطق الريفية. 
فلقد تساوت اآلن فرص األطفال يف املناطق الريفية والحرضية 

بالنوم تحت ناموسيات معالجة باملبيدات الحرشية.

املزيد من األطفال األفارقة يحصلون عىل األدوية املوىص 
 بها ملكافحة مرض املالريا، ولكن التشخيص الدقيق 

ال يزال حرجاً

هناك  الحياة،  تهدد  التي  املالريا  من مضاعفات مرض  للحد 
للمريض. ومع ذلك، فإن  الفوري  للتشخيص والعالج  حاجة 

التشخيص الدقيق أمر بالغ األهمية. إن غالبية حميات األطفال، 
أالّ  ينبغي  املالريا،  بالرضورة بسبب  ليست  املثال،  عىل سبيل 
أعلنت   ،2010 عام  ففي  للمالريا.  املضادة  بالعقاقري  ُتعالج 
مصاب  بأنه  به  يشتبه  من  كل  أن  العاملية  الصحة  منظمة 
باملالريا له الحق يف الحصول عل اختبار تحلييل خاص باملالريا 
األعراض  عىل  املستند  املفرتض  العالج  من  بدالً  العالج،  قبل 

الظاهرية للمريض، مثل الحمى.

ونتيجة لذلك، فإن املؤرش الذي يتابع نسبة األطفال املحمومني 
التوجيهات  يعكس  ال  للمالريا  املضادة  باألدوية  ويعالجون 
املالريا  مرض  لعالج  العاملية  الصحة  منظمة  من  الجديدة 
املتعلقة  املؤرش بحذر. وتشري اإلحصائيات  أن يفرس  وينبغي 
باألرسة إىل أن 38 يف املائة من األطفال الذين أصيبوا بالحمى يف 
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى تلّقوا أدوية مضادة للمالريا 
العالج  تقديرات  يجعل  مّما   ،2010  -  2008 الفرتة  خالل 
املالئم للمالريا أقل من الواقع فيما لو أن الحاالت املشتبه بها 
قد تم تشخيصها من خالل االختبارات التشخيصية. كما أنها 
تشري إىل تلقي بعض املرىض لألدوية املضادة للمالريا مع أنهم 

يف الواقع ال يعانون منها.

يف  بمضاعفات  املصحوبة  غري  للمالريا  به  املوىص  العالج  إن 
جميع البلدان األفريقية تقريباً يحتوي عىل مادة األرتيميسينني 
فيها  تتوفر  أفريقية  بلدان  خمسة  ويف  الدوائية.  الرتكيبة  يف 
بيانات عن االتجاهات الخاصة باألدوية تشري إىل أن نسبة أكرب 
من األطفال املصابني بالحمى يتلّقون العقاقري املضادة للمالريا 

للعالج كخطوة أوىل يف العالج.
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حاالت مرض السل يف تضاؤل، وتحقيق الهدف اإلمنايئ لأللفية أصبح قاب قوسني أو أدىن

عدد حاالت اإلصابة بالسل الجديدة بني كل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان (بما يف ذلك املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية)، ١٩٩٠ - ٢٠٠٩

جنوب رشق آسيا

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨

١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨
صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

القوقاز وآسيا الوسطى

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

املناطق النامية العالم

رشق آسيا

شمال أفريقيا غرب آسيا

اتجاهات وقوع الحاالت

نطاق التقديرات

مالحظة: يختلف املقياس املعتمد ملناطق أفريقيا - جنوب 
املقياس  عن  وأوقيانوسيا  آسيا،  الصحراء، وجنوب رشق 
اإلصابة  مستويات  الرتفاع  نظراً  املناطق  لبقية  املعتمد 

بمرض السل يف املناطق الثالث السابقة.
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العاملي،  بدأ أعباء مرض السل يخف تدريجياً. فعىل الصعيد 
بلغت حاالت اإلصابة بمرض السل ذروتها يف عام 2004 عندما 
 100 000 لكل  حالة   142 إىل  اإلصابة  حاالت  معدل  وصل 
 1 بنحو  اإلصابات  معدل  انخفض  الحني،  ذلك  ومنذ  نسمة. 
يف املائة سنوياً ليصل إىل 137 حالة لكل 000 100 نسمة يف 
عام 2009. وهذا يمثل ما يقرب من 9,4 ماليني شخص جديد 
)النطاق، 8,9 – 9,9 ماليني( 3 تم تشخيصه بإصابته باملرض 
يف جميع أنحاء العالم يف عام 2009، وهو نفس عدد اإلصابات 
يف عام 2008. وإذا استمرت االتجاهات عىل هذا النحو، فإن 
وقف  يف  املتمثل  الهدف  لتحقيق  الصحيح  املسار  عىل  العالم 

ومنع انتشار اإلصابة بمرض السل.

تقع معظم الحاالت الجديدة من مرض السل التي تم اإلبالغ 
املائة( وأفريقيا )30 يف  آسيا )55 يف  عنها يف عام 2009 يف 
املائة(. أما البلدان الخمسة التي ُسّجل فيها أكرب عدد من حاالت 
السل فهي الهند والصني وجنوب أفريقيا ونيجرييا وإندونيسيا. 
وتمثل الصني والهند معاً حوايل 35 يف املائة من حاالت السل 
الجديدة يف العالم. كما أن 12 يف املائة من حاالت السل الجديدة 
كانت ألشخاص مصابني   2009 عام  يف  تم تشخيصها  التي 
بفريوس نقص املناعة البرشية، و80 يف املائة من تلك الحاالت 

يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى.

جميع األرقام ذات الصلة بمرض السل هي نقطة الوسط يف مجموعة. سلسلة   3

بيانات كاملة النطاقات ونقاط املنتصف املقابلة متاحة عىل املوقع اإللكرتوني: 

.http://mdgs.un.org

انتشار مرض السل والوفيات الناجمة عنه يف انخفاض

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

شمال أفريقيا

أمريكا االتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

١٩٩٠٢٠٠٩

٢٣
٣٧

٤
٨

٧

٣
١٣

٥
٨

١٢
٣٧

٢٠
٢٣

٢٠
٥٣

٢٦
٤٧

٣١
٥٢

٥٣
٣٢

٢

عدد الوفيات بسبب السل بني كل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان،
(عدا األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية)،

١٩٩٠ و٢٠٠٩

انخفض معدل الوفيات من مرض السل يف جميع املناطق. فقد 
مرض  بسبب  الوفيات  عدد  العالم،  أنحاء  جميع  يف  انخفض، 
السل منذ عام 1990 بنسبة أكثر من الثلث. ففي عام 2009، 
كان السل سبباً يف وفاة ما يقرب من 1,3 مليون شخص من بني 
غري املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية. كما ُسجلت 0,4 
مليون حالة وفاة بسبب السل بني األشخاص املصابني بفريوس 
إىل 1.7 مليون  الوفيات  البرشية، ليصل إجمايل  املناعة  نقص 
حالة وفاة أي ما يعادل 26 حالة وفاة لكل 000 100 شخص.

إن التوّقعات الحالية تشري إىل أنه يمكن تحقيق هدف “رشاكة 
إىل   1990 وفيات  معدل  يتمثل يف خفض  الذي  السل”  دحر 
النصف بحلول عام 2015 عىل الصعيد العاملي وكذلك يف عدد 
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من املناطق. وبالفعل، فالعديد من املناطق حققت انخفاضاً يف 
معدل وفياتها من مرض السل لعام 1990 إىل النصف.

معظم  يف  االنخفاض  يف  آخذ  السل  مرض  انتشار  أن  كما 
مليون   14 ب�   2009 عام  يف  به  املصابون  ويقدر  املناطق. 

شخص.  100 000 لكل  حالة   200 يعادل  ما  أي   شخص، 
ومع ذلك، بقيت االتجاهات متقلبة وال يعتمد عليها. ويبدو أن 
لتحقيق هدف “رشاكة  الصحيح  املسار  آسيا فقط عىل  غرب 
دحر السل” بخفض معدالت انتشار مرض السل لعام 1990 

إىل النصف بحلول عام 2015.

تم إنقاذ حياة ما ال يقل عن 6 ماليني شخص من مرض السل منذ عام 1995، وذلك بفضل اسرتاتيجية دولية فّعالة 
لتشخيص وعالج مرض السل

إن التقدم املحرز يف وقف وعالج مرض السل اليوم هو نتيجة 
اسرتاتيجية  لتنفيذ  مضت  سنة   15 مدى  عىل  مكثّفة  لجهود 
  -  1995( املبارش”  اإلرشاف  تحت  األمد  القصرية  “املعالجة 
2005( وخليفتها، واسرتاتيجية دحر السل )بدأ العمل بها يف 
عام 2006(. وبني عامي 1995 و2009، تم عالج 41 مليون 
القصرية  “املعالجة  السرتاتيجية  وفقاً  بنجاح  بالسل  مريض 
السل”.  دحر  و“اسرتاتيجية  املبارش”  اإلرشاف  تحت  األمد 

ونتيجة لذلك تم إنقاذ ما يقرب من 6 ماليني شخص.

ويف عام 2009، أظهرت التقارير بأن 5,8 ماليني شخص يف 
جميع أنحاء العالم قد تم تشخيصهم رسمياً بأنهم مصابون 
بمرض السل. وهذا يمثل حوايل 63 يف املائة من العدد املقدر 
لجميع الحاالت. ومن بني املرىض الذين تم تشخيصهم يف عام 
الغاية  بتخطي  بنجاح،  منهم  املائة  يف   86 عالج  تم   ،2008
املائة من  يف   85 نجاح عالج  نسب�ة  تحقيق  املستهدفة وهى 

الحاالت الجديدة املشخصة إيجابياً بمرض السل.

وبالرغم من هذه النتائج اإليجابية، والتدخالت ذات الصلة مثل 
الكثري  يزال هناك  العكوسة، ال  الفريوسات  العالج بمضادات 
تقريباً، الجديدة  الحاالت  ثلث  ففي  به.  القيام  يتعني   الذي 

لم تستخدم اسرتاتيجية “املعالجة القصرية األمد تحت اإلرشاف 
املبارش”. وعالوة عىل ذلك، فإن 90 يف املائة تقريباً من املرىض 
يتم تشخيصهم  لم  املتعددة  لألدوية  املقاوم  بالسل  املصابني 
دولياً.  بها  املعمول  والتوجيهات  للمبادئ  وفقاً  ومعالجتهم 
بفريوس  مصابون  أيضاً  هم  الذين  السل  مرىض  من  وكثرياً 
بفريوس  إصابتهم  بوضع  يعلمون  ال  البرشية  املناعة  نقص 
نقص املناعة، ولم يحصلوا بعد عىل العالج املضاد للفريوسات 
العكوسة. وال تزال ثغرات التمويل كبرية، عىل الرغم من زيادة 
من  كثري  يف  الكبري  والتمويل  املايض  العقد  مدى  عىل  املوارد 

البلدان من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا.

ويف السنوات الخمس املقبلة، هناك حاجة إىل تكثيف الجهود 
التدخالت  من  مجموعة  وتنفيذ  وتمويل  للتخطيط  املبذولة 
لألهداف  وفقاً  السل”،  “اسرتاتيجية دحر  الواردة يف  والُنهج 

املحددة يف “الخطة العاملية لدحر السل”، 2011 - 2015.
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اهلدف 7
 كفالــة

 االسـتدامة
البيئيــة

الغاية

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج 
القطرية ووقف فقدان املوارد البيئية وعكس اتجاهه

 اختفاء الغابات برسعة يف أمريكا الجنوبية وأفريقيا، يف حني تسجل 

آسيا — بقيادة الصني — زيادة صافية

٢٠٠٠-١٩٩٠٢٠١٠-٢٠٠٠ ٢٠٠٠ - ١٩٩٠٢٠١٠ - ٢٠٠٠

٥٫٠ -

٤٫٠ - 

٣٫٠ -

٢٫٠ -

١٫٠ -

٠٫٠

١٫٠

٢٫٠

٣٫٠ أفريقيا آسيا أمريكا الشمالية
والوسطى

أوقيانوسيا أمريكا
الجنوبية

أوروبا

صايف األرباح صايف الخسائر

٤٫١ -

٣٫٤ -

٠٫٦-

٢٫٢

٠٫٩
٠٫٧

٠٫٧ -

٤٫٢-
٤٫٠-

٠٫٠٤ -

٠٫٠

٠٫٣ -

صايف التغريُّ يف األحراج خالل الفرتة من ١٩٩٠ و٢٠٠٠ والفرتة من
 ٢٠٠٠ و٢٠١٠ (مليون هكتار يف السنة)

مالحظة: تكوين املناطق هنا يختلف عن بقية التقرير. ففي هذا املخطط، أوقيانوسيا تعني أوقيانوسيا
وأسرتاليا مجتمعتني حسب تعريف املناطق يف األهداف اإلنمائية لأللفية؛ كما أن أوروبا جزء من املناطق

املتقدمة النمو حسب تعريف األهداف اإلنمائية لأللفية، وتم ضم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى
وكذلك أمريكا الالتينية عىل التوايل إىل قائمة املناطق املتقدمة النمو.

عىل الرغم من أن معدل إزالة الغابات وفقدانها ألسباب طبيعية ال يزال 
العاملي،  الصعيد  فعىل  التباطؤ.  يف  آخذ  أنه  إالّ  خطري،  بشكل  مرتفعاً 
انخفضت نسبة فقدان الغابات املقدرة من 16 مليون هكتار سنوياًً يف 
 فرتة التسعينات إىل نحو 13 مليون هكتار سنوياًً خالل العقد املايض.

ويف الوقت نفسه، قلّل التشجري والتوسع الطبيعي للغابات يف بعض املناطق 
عىل الغابات  مساحات  يف  الصافية  الخسائر  من  كبري  بشكل   والبلدان 

الغابات  مساحة  يف  سنوياً  التغرّي  صايف  ويقدر  العاملي.   املستوى 

من  انخفاضاً   ،2010  -  2000 الفرتة  خالل  هكتار  ماليني   5,2 بـ - 
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- 8,3 ماليني هكتار سنوياً خالل الفرتة 1990 - 2000. ومع 
ذلك، فإن معظم فقدان الغابات ال يزال يحدث يف بلدان املناطق 
املناطق  بلدان  يف  الغابات  اتساع  يرتكز  حني  يف  اإلستوائية، 

املعتدلة والشمالية.

صايف  من  األكرب  الكم  وأفريقيا  الجنوبية  أمريكا  شهدت  لقد 
 .2010  -  2000 الفرتة  خالل  الغابات  مساحة  يف  الخسائر 
كما أن التقارير تشري إىل خسائر يف صايف مساحات الغابات يف 
أوقيانوسيا أيضاًً، وذلك بسبب الجفاف الشديد وحرائق الغابات 
أخرى، سجلت  ناحية  املايض. ومن  العقد  أسرتاليا عىل مدى  يف 
الحرجية قدرها 2,2 مليوني املساحات   آسيا زيادة صافية من 
بسبب  ومعظمها  املاضية،  10 سنوات  الـ  خالل  هكتار سنوياً 
برامج التشجري عىل نطاق واسع يف الصني والهند وفييت نام. ومع 
استخدامات  إىل  الحرجية،  لألرايض  الرسيع  التحويل  فإن  ذلك، 

أخرى ما زال مستمراً يف العديد من الدول األخرى يف املنطقة.

وال يزال التنوع البيولوجي الكبري للغابات يف العالم يف خطر 
جميع  يف  الغابات  وتدهور  للتصحر  املرتفعة  النسبة  بسبب 
أنحاء العالم، فضالً عن االنخفاض يف كمية ومساحات الغابات 
الرئيسية. ومع ذلك، فهناك اتجاه إيجابي واحد، وهو الزيادة 
بنسبة 94  زادت  والتي  مناطق محمية وحمايتها،  تحديد  يف 
مليون هكتار منذ عام 1990، والتي تغطي اآلن 13 يف املائة 

تقريباً من غابات العالم.

وتؤّدي الغابات دوراً هاماً يف دورة الكربون عاملياً. حيث تقوم 
األشجار بامتصاص الكربون من الجو ثم تخزينه يف أخشابها، 
إىل  ويعود  األشجار  خشب  يف  املخّزن  الكربون  يتحرر  ولكن 
الجو عند احرتاقها أو تحللها. وتشري التقديرات إىل أن قطاع 
الغابات وحده هو املسؤول عن سدس مجموع غازات الدفيئة 
املنبعثة التي يحدثها اإلنسان، ويف الدرجة األوىل بسبب إزالة 
إنشاء  عىل  البلدان  اتفقت   ،2010 عام  أواخر  ويف  الغابات. 
املناخ  تغرّي  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  ضمن  آلية 
بسبب  الكربون  انبعاث  التي تخفض  النامية  البلدان  ملكافأة 
آلية “خفض كمية  الغابات وتدهورها وذلك من خالل  إزالة 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات” . وحتى 
اآلن، تم التعهد بأكثر من 4 باليني من دوالرات الواليات املتحدة 

للعمل املبكر.

وباإلضافة إىل ذلك، حّددت الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
2011 لتكون “السنة الدولية للغابات” من أجل رفع مستوى 
وتنميتها  الغابات  أنواع  لجميع  املستدامة  باإلدارة  الوعي 
الناس”  ملصلحة  “الغابات  اعتمد  ولقد  عليها.  والحفاظ 

كموضوع للسنة، وتركيز الضوء عىل العالقة الديناميكية بني 
الغابات والناس الذين يعتمدون عىل الغابات.

بالرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي، إاّل أن كمية 
انبعاث غازات الدفيئة عاملياً ال تزال يف تزايد

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥

٣٠٫١
٢١٫٨

العالم
١٣٫٩

١٥٫٠
املناطق املتقدمة النمو

١٦٫٠
٦٫٨

املناطق النامية
٠٫١>
٠٫١>

أوقيانوسيا
٠٫٥

٠٫٢
شمال أفريقيا

٠٫٥
*٠٫٥

القوقاز وآسيا الوسطى
٠٫٦
٠٫٥

رشق آسيا عدا الصني
٠٫٧
٠٫٥

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى
٠٫٨

٠٫٣

جنوب آسيا عدا الهند
١٫٢

٠٫٤
جنوب رشق آسيا

١٫٣
٠٫٦

غرب آسيا
١٫٧

١٫٠
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

٢٫٥
١٫٠

جنوب آسيا
٧٫٧

٣٫٠
رشق آسيا

١٩٩٠٢٠٠٨

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يف الفرتة ١٩٩٠ و٢٠٠٨
(بباليني األطنان املرتية)

ترجع البيانات عن القوقاز وآسيا الوسطى إىل عام ١٩٩٢.  *

أكسيد  ثاني  غاز  كمية  أخرى  مرة  ارتفعت   ،2008 عام  يف 
الكربون املنبعثة عاملياً، لتصل إىل 30,1 بليون طن مرتي، أّي 
أقل  تغرّي  السابق. وهذا  العام  املائة عن  1,7 يف  بزيادة قدرها 
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2007 )2,9 يف املائة( وذلك  مّما كان عليه يف الفرتة 2006 - 
بسبب األزمة االقتصادية، التي أدت إىل انخفاض كمية االنبعاث 
يف العديد من البلدان يف عام 2008، وال سيما يف املناطق املتقدمة 
النمو. ومع ذلك، فلقد زاد املجموع الكىل لكمية االنبعاث، مما 
املناخ.  تغرّي  نحو  العاملي  العمل  لتعزيز  امللّحة  الحاجة  يؤكد 
ووفقاً للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية، التي تصدر معلومات 
حديثة سنوياًً عن حالة تغرّي املناخ وغازات الدفيئة املنبعثة، فإن 
2010 هو األكثر حرارة عىل اإلطالق منذ عام  العقد 2001 - 
1880 من حيث متوسط درجات الحرارة العاملية. وكان أكثر 

دفئاً من العقد القيايس السابق 1991 - 2000.

كان مستوى كمية االنبعاث يف عام 2008 أعىل بحوايل 38 يف 
املائة عن مستوى عام 1990. وال يزال معدل نصيب الفرد من 
االنبعاث يف املناطق املتقدمة النمو هو األعىل، حيث بلغ حوايل 
11,2 طناً مرتياً من غاز ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد 
سنوياًً يف عام 2008، مقارنة بمتوسط 2,9 طنني مرتيني للفرد 
الواحد يف املناطق النامية، و0,8 طن مرتي يف أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى، وهي أدنى القيم اإلقليمية التي ُسّجلت. كذلك 
الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  من  الفرد  نصيب  يف  الفجوة  فإن 
املنبعث بني البلدان املتقدمة النمو واملناطق النامية قد تقلص 
إىل حد ما منذ عام 1990: ففي عام 1990، انبعث 12,3 طناً 
مرتياً من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل شخص يف السنة يف 
املناطق املتقدمة النمو، مقارنة مع 1,7 طن مرتي يف املناطق 

النامية و0,9 طن مرتي يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى.

االقتصادي  الناتج  من  وحدة  لكل  االنبعاث  كمية  انخفضت 
بنسبة تزيد عىل 36 يف املائة يف املناطق املتقدمة النمو وبنحو 
9 يف املائة يف املناطق النامية. وكانت الِقيم التي ُسّجلت لهذا 
النمو  املتقدمة  املناطق  يف  بكثري  أعىل   2008 عام  يف  املؤرش 
منها يف البلدان النامية: وهي 0.58 كلغ مقابل 0,38 كلغ من 
الناتج  من  لكل دوالر  التوايل،  الكربون عىل  أكسيد  ثاني  غاز 

االقتصادي.

 لقد كان مؤتمر األمم املتحدة املعني بتغرّي املناخ الذي عقد يف
كانون األول/ديسمرب 2010 يف كانكون، املكسيك خطوة هامة 
اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  ضمن  الدولية  املفاوضات  يف 
بشأن تغرّي املناخ. ويف املؤتمر، تم اتخاذ مجموعة من القرارات 
املجتمع  اعتمدها  والتي  كانكون”  “اتفاقات  باسم  املعروفة 
املدى  عىل  التحدي  ملواجهة  وشامل  جماعي  وبشكل  الدويل 
الطويل لتغرّي املناخ. ومع ذلك، فإن العديد من هذه القرارات 
اتخاذها  الالزم  الوطنية  اإلجراءات  لدفع  تفصيل  إىل  تحتاج 
لتخفيف كمية غازات الدفيئة املنبعثة. إن تفعيل هذه القرارات 

تغرّي  مؤتمر  يف  املفاوضات  من  ملزيد  موضوعاً  يكون  سوف 
أن يعقد يف ديربان، جنوب  املتوقع  الرئييس والذي من  املناخ 

أفريقيا يف كانون األول/ديسمرب 2011.

بروتوكول مونرتيال ال يساعد فحسب عىل استعادة 
طبقة األوزون، وإمنا يحدُّ من تغّي املناخ

القوقاز، آسيا الوسطى،
رشق وجنوب رشق أوروبا

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

صفر

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠

١,٢٠٠

١,٤٠٠

١٩٨٦ ١٩٩٠ ١٩٩٤ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩

١٩٨٦ – ٢٠٠٩ ،(ODSs) استهالك جميع املواد املستنفدة لألوزون
(بآالف األطنان من املواد املستنفدة لألوزون املحتملة)

إن بروتوكول مونرتيال ال يشك فيه إالّ أن قصة نجاحه لم تنته 
بعد. فهناك الكثري من العمل ال يزال يتعني القيام به لضمان 
 حماية طبقة األوزون لهذا الجيل ولألجيال القادمة. وال يزال

ما أنجزته األطراف املشاركة يف الربوتوكول، منذ عام 1987 
إنجازاً غري مسبوق، فهي تعطي مثاالً عىل التعاون الدويل الذي 
تم   ،2009 عام  نهاية  ومع  حاالته  أفضل  يف  تحقيقه  يمكن 
التخلص من استهالك 98 يف املائة من جميع املواد املستنفدة 

لألوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونرتيال.

املواد  تركيزات  أن  ثبت  العاملية  الرصد  عمليات  خالل  ومن 
املستنفدة لألوزون يف الغالف الجوي يف انخفاض. ومع التنفيذ 
أن  املتوقع  من  فإنه  الربوتوكول،  يف  الواردة  لألحكام  الكامل 
تعود طبقة األوزون إىل مستويات ما قبل عام 1980 يف حوايل 

منتصف هذا القرن.

فوائد مناخية كبرية، ألن  أيضاً  الربوتوكول  نتج عن هذا  وقد 
غازات تؤّدي إىل االحرتار  املواد املستنفدة لألوزون هي أيضاً 
عندما   ،1990 عام  بني  املواد  هذه  يف  التخفيض  إن  العاملي. 
وصلت إىل مستويات الذروة، وعام 2000 قد حّقق انخفاضاً 
صافياً بما يعادل 25 بليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون 

املؤدي لالحرتار العاملي.



الهدف 7: كفالة االستدامة البيئية | 51

الغاية

الحّد من خسارة التنوع البيولوجي، وتحقيق تخفيض 
كبري يف معدل الخسارة، بحلول عام 2010

هناك حاجة إىل جهد إضايف وُنهج مبتكرة من أجل 
تحقيق الغايات الجديدة للحفاظ عىل املنظومات 

البيئية ذات األولوية

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٩٩٠ ١٩٩٤ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠١٠

املناطق املتقدمة النمو

بحربر
املناطق النامية

بحربر

نسبة املناطق الربية املحمية، ونسبة مياه املناطق الساحلية
(التي تصل إىل ١٢ ميالً بحرياً)، ١٩٩٠ - ٢٠١٠ (بالنسبة املئوية)

لقد زاد حجم املنظومات البيئية التي اعُتربت مناطق محمية يف 
جميع أنحاء العالم بشكل كبري عىل مدى نصف القرن املايض. 
تمثل  000 150 موقع  من  أكثر  حماية  تم   ،2010 عام  ويف 
املائة  يف  و7,2  العالم  يف  اليابسة  من مساحة  املائة  يف   12,7
من املياه الساحلية )تصل إىل 12 ميالً بحرياً(. وفيما عدا ذلك 
فإن الحماية البحرية ال تزال محدودة للغاية. ولم يتم حماية 
سوى 3,5 يف املائة من املناطق االقتصادية البحتة )تصل إىل 
200 ميل بحري( وأقل من 1,5 يف املائة من إجمايل مساحة 

املحيطات تم تحديدها كمناطق بحرية محمية.

عىل الرغم من الزيادة الشاملة يف حماية املنظومات البيئية إالّ 
أن التنوع البيولوجي ال يزال يف انخفاض، وذلك بسبب سوء 
من  التي  املناطق  حماية  يف  والثغرات  الحالية  املواقع  إدارة 
املفرتض أن تكون لها أولوية الحماية. ولقد تم إنشاء شبكتني 
عامليتني لحماية هذه املواقع: املناطق الهامة للطيور )000 11 
أجل  من  والتحالف  الطيور(،  عىل  للحفاظ  أهمية  ذات  موقع 
القضاء عىل مواقع االنقراض )588 موقعاً يدعم واحداً أو أكثر 
من األنواع املتبقية املهددة للغاية باالنقراض(. ومع ذلك، فقط 
26 يف املائة و22 يف املائة من هذه املواقع الحرجة، عىل التوايل، 

تتوفر لها الحماية الكاملة.

الجديدة لعام 2010 والتي اعتمدها 193 عضواً  إن األهداف 
يف اتفاقية التنوع البيولوجي، تدعو إىل توسيع شبكة املناطق 
املحمية يف العالم. ومن ضمن املواقع املستهدفة، املمرات البيئية 
واملناطـق التي تـدار من قبـل جـماعات السـكان األصـليني 
واملجتمعات املحلية. وبحلول عام 2020، وضمن إطار األهداف 
الجديدة، سيصبح عىل األقل 17 يف املائة من األرايض ومناطق 
املياه الداخلية، و10 يف املائة من املناطق الساحلية والبحرية، 
بما يف ذلك املزيد من املواقع ذات األولوية مناطق محمية. هذا 
ولن يجلب التوسع يف املواقع املحمية منافع للتنوع البيولوجي 

إالّ إذا أديرت بشكل جيد مع تقديم الدعم لها.

املد العاملي لالنقراض مستمر بال هوادة

املؤرش الكيل

ثدييات

طيور

برمائيات

فهرس القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
لبقاء األنواع الحّية * (مبّيناً نسبة األنواع املتوّقع أن تظل باقية يف 

املستقبل القريب يف ظل إجراءات إضافية للحفاظ عليها) للثدييات
(١٩٩٦ - ٢٠٠٨)، وللطيور (١٩٨٨ - ٢٠٠٨)، وللربمائيات 

(١٩٨٠ - ٢٠٠٨)، واملؤرش الكيل (١٩٨٦ - ٢٠٠٨)

إذا كانت قيمة مؤرش فهرس القائمة الحمراء ٠٫١ فهذا يعني أن األنواع الحيوانية املعنية يف  *

وضع ال يدعو إىل القلق بما أنه ال ُيتوّقع لها أن تنقرض يف املستقبل القريب. أما إذا كانت قيمة
مؤرش فهرس القائمة الحمراء صفراً فإن األنواع الحيوانية قد انقرضت.

١٩٨٦ ١٩٩٠ ١٩٩٤ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٨
٠٫٧٠

٠٫٧٥

٠٫٨٠

٠٫٨٥

٠٫٩٠

٠٫٩٥

يعرف  ما  ورشكاؤه  الطبيعة  لحفظ  الدويل  االتحاد  أعّد 
النسبة  الحمراء، وذلك لقياس االتجاهات يف  القائمة  بفهرس 
لجميع  اآلن  متاح  وهو  باالنقراض،  املهّددة  لألنواع  املئوية 
نوع(،   10 000( الطيور  من  العالم  يف  املهّددة  األنواع 
نوع(.   5 700( والربمائيات  نوع(   4 500( والثدييات 
االنخفاض  يف  آخذة  األنواع  كافة  أن  املؤرشات  أحدث  وتبني 
سيؤثر  مما  االنقراض،  نحو  تتجه  وهي  وتنوعها  أعدادها  يف 
الناس.  كل  عليه  يعتمد  التي  البيئية  املنظومات  عىل خدمات 
لهذه  املنهجية  االتجاهات  متوسط  الكيل  املؤرش  ويظهر 
تناقصـاً  األرسع  هي  الربمائيات  وتعترب  الثالث.  املجموعات 
االتجاهات  الفئات ذات  أن جميع  إالّ  للتهديد،  واألكثر عرضة 
من  أخرى  فئات  وهناك  األوضاع.  يف  تدهوراً  تظهر  املعروفة 
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 الكائنات الحية غري مفهرسة حتى اآلن ومن املرجح أن تسلك
نفس هذا النمط، مع وجود بعض الكائنات أكثر عرضة للخطر 
)مثل السيكاسيات، وهي نوع من نباتات النخيل االستوائية( 
وغريها من الكائنات التي تختفي برسعة كبرية )مثل الشعاب 

املرجانية(.

ال تزال موارد مصائد األسامك يف العامل يف انخفاض

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٩٧٤ ١٩٧٩ ١٩٨٤ ١٩٨٩ ١٩٩٤ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٨

غري مستغل + استغالل معتدل

استغالل كامل

استغالل مفرط + استنفاد + يتم استعادته

حالة مخزون الثروة السمكية املستغلة، ١٩٧٤ - ٢٠٠٨
(بالنسبة املئوية)

الطبيعية  البحرية  األسماك  مصائد  من  العاملي  اإلنتاج  بلغ 
طن،  مليون   86,3 إىل  وصل  حيث   1996 عام  يف  ذروته 
يف  طن  مليون   79,5 نحو  إىل  ليصل  ذلك  بعد  انخفض  ثم 
إن نسبة  السنوات.  عام 2008، مع تقلبات كبرية خالل تلك 
معتدالً  استغالالً  املستغل  املخزون  أو  املستغل،  املخزون غري 
انخفض من 40 يف املائة يف منتصف السبعينات إىل 15 يف املائة 
يف عام 2008. ويف خالل نفس الفرتة تقريباً، ارتفعت نسبة 
يف   10 من  املخزون  واستعادة  واستنفاد  املفرط،  االستغالل 
املائة إىل 33 يف املائة. وبقيت نسبة االستغالل املفرط مستقرة 
نسبياً؛ حوايل 50 يف املائة يف السبعينات وبمستويات أقل بني 

عامي 1985 و1997.

عىل الرغم من العمل من جانب الدول الساحلية لحماية مصائد 
التضاؤل  أن  إالّ  الحـاالت،  الجيد يف بعض  والتقدم  األسماك، 
الصيد  ويظل  مستمراً.  يزال  ال  األسماك  مصائد  يف  العاملي 
املفرط والتلوث وفقدان املوائل تمثل أخطر الضغوط عىل موارد 
الثروة السمكية. إن السياسات واإلجراءات اإلدارية التي تتخذ 
لحماية هذه املوارد يجب أن تركز عىل مواجهة الحجم املفرط 
ألساطيل الصيد، وإدخال وتضمني خطط إلعادة بناء املوارد 

البحرية وبصنع قراٍر سيايس واقتصادي وطني.

تم تجاوز حدود املوارد املائية املستدامة يف غرب آسيا وشامل أفريقيا

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠ ١٣٠ ١٤٠ ١٥٠ ١٦٠ ١٧٠ ١٨٠

غرب آسيا ١٦٦

شمال أفريقيا ٩٢
جنوب آسيا ٥٨

القوقاز وآسيا الوسطى ٥٦

رشق آسيا ٢٠

جنوب رشق آسيا ٨

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى ٣

املناطق املتقدمة النمو ١٠

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر البحر الكاريبي

٢

أوقيانوسيا ٠٫١>

اقرتاب ندرة املاء

املوارد املائية التي ال تزال وفرية

حدود تجاوز املوارد املائية

استهالك املياه السطحية والجوفية كنسبة مئوية من املوارد املائية الداخلية املتجددة، مع األخذ يف االعتبار
املعاهدات الرسمية بني الدول، خالل عام ٢٠٠٥

إن نسبة موارد املياه املستخدمة من قبل بلد هو مؤرش معقد 
 يعكس مدى التنمية، والسياسات الوطنية املتعلقة باملوارد املائية،

ففي  املياه.  ندرة  عىل  املرتتبة  والطبيعية  االقتصادية  واآلثار 

بشكل  املفيد  من  فإنه  التنمية،  من حاالت  املتدنية  املستويات 
بعد “نقطة  املياه  استهالك  املياه. ولكن  استهالك  زيادة  عام 
انعطاف” معينة، سوف يجهد املنظومات البيئية ولن يستطيع 



الهدف 7: كفالة االستدامة البيئية | 53

جميع املتنافسني املستخدمني للمياه من الحصول عىل نصيبهم 
العادل من املياه. كما تؤدي سنوات الجفاف إىل تفاقم املشكلة، 
االنعطاف بدقة، كذلك  الصعب تحديد نقطة  وهذا يجعل من 
يحدث يف السنوات التي يكون فيها سقوط األمطار فوق املعدل 

املعتاد.

مواردها  من  املائة  يف   25 من  أقل  املناطق  معظم  وتستهلك 
املياه  استخدام  يف  االتجاهات  إىل  وبالنظر  املتجددة.  املائية 
منذ عام 1960، فإنها لن تقرتب من حد ندرة املياه الطبيعية 
فلقد تجاوزت منطقتان حد 75 يف  الوقت. ومع ذلك  لبعض 
املائة من االستهالك وهما غرب آسيا وشمال أفريقيا، مما يعني 
أن مواردهما املائية لم تعد من املوارد املستدامة. كذلك هناك 

منطقتان أخريان تقرتبان من حد 60 يف املائة.

الغاية

 تخفيض نسبة السكان الذين ال يحصلون بصورة مستدامة عىل مياه الرشب املأمونة واملرافق الصحية األساسية
إىل النصف بحلول عام 2015

من املرجح أن يتجاوز العامل غاية مياه الرشب، وبالرغم من ذلك فقد ال يحصل أكرث من واحد من بني كل عرشة 
أشخاص عىل مياه الرشب املأمونة يف عام 2015

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٩٩٠ ٢٠٠٨

٢٢ ١٩

٢٩
٣١

٤٩ ٥٠

١٩٩٠ ٢٠٠٨

١٥ ١٦

٣٤
٤٤

٥١
٤٠

١٩٩٠ ٢٠٠٨

١٧

٣٣

٥٥

٥٣

٢٨

١٤

١٩٩٠ ٢٠٠٨

٥٥

٨٣

١٤

٦٣١

١١

١٩٩٠ ٢٠٠٨

٧٨ ٨٢

٨
٨

١٤ ١٠

١٩٩٠ ٢٠٠٨ ١٩٩٠ ٢٠٠٨

٧٢
٨٤

١٣

٩
١٥ ٧

١٩٩٠ ٢٠٠٨

٥٦ ٥٣

٣٢
٣٥

١٢ ١٢

١٩٩٠ ٢٠٠٨

٢١ ٢٣

٥٤
٦٤

٢٥
١٣

١٩٩٠ ٢٠٠٨

٣٩
٤٩

٣٣

٣٥

٢٨
١٦

القوقاز وآسيارشق آسياغرب آسياشمال أفريقيا
الوسطى

جنوب رشقجنوب آسيا
آسيا

أفريقيا - جنوب
 الصحراء الكربى

أوقيانوسيا أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

الكاريبي

املناطق
املتقدمة النمو

مصادر غري محّسنةإىل املبنى عرب األنابيب

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مختلفة من املياه، ١٩٩٠ و٢٠٠٨ (بالنسبة املئوية)

٥٨

٨٠

٢٨

١٢

١٤
٨

مصادر أخرى محّسنة
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رشب  مياه  عىل  الحصول  فرص  تحسني  يف  التقّدم  كان  لقد 
نظيفة قوياً جداً. ولقد زادت نسبة التغطية عىل الصعيد العاملي، 
من 77 يف املائة يف عام 1990 إىل 87 يف املائة يف 2008. ووفقاً 
لربنامج الرصد املشرتك إلمدادات املياه والرصف الصحي فإن 
معدل التقّدم هذا كاٍف لتلبية وتجاوز الهدف اإلنمائي لأللفية 
الخاص بمياه الرشب والذي سيغطي 89 يف املائة من احتياجات 

مياه الرشب املأمونة بحلول عام 2015.

ويف 92 يف املائة من البلدان النامية )103 من أصل 112 بلداً(، 
زادت  أو  تغرّي،  دون  الرشب  ملياه  التغطية  مستويات  بقيت 
فيها التغطية بني 1990 و2008 بمعدل 98 يف املائة أو أكثر. 

وانخفضت نسبة التغطية يف 13 بلداً فقط.

ولقد حّققت كل من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
اإلنمائية  األهداف  بالفعل  آسيا  رشق  وجنوب  آسيا  ورشق 
لأللفية بالنسبة ملياه الرشب. كما ُسّجلت رشق آسيا أكرب زيادة 

للتغطية يف مياه الرشب، حيث زادت من 69 يف املائة يف عام 
1990، إىل 86 يف املائة يف عام 2008. أما يف أفريقيا - جنوب 
الصحراء الكربى فلقد تضاعف تقريباً عدد األشخاص الذين 
يستخدمون مياه الرشب من مصدر مياه رشب محّسن، حيث 
ارتفع من 252 مليون شخص يف عام 1990 إىل 492 مليون 
شخص يف عام 2008. كما زادت نسبة التغطية يف تلك املنطقة 

من 49 يف املائة يف عام 1990 إىل 60 يف املائة يف عام 2008.

تتخلف  الريفية  املناطق  التغطية يف  فإن  املناطق،  ويف جميع 
عن املدن والبلدات. ويف عام 2008، استمر حوايل 141 مليون 
الريفية  املناطق  قاطني  من  مليون  و743  املدن  قاطني  من 
االعتماد عىل مصادر املياه غري املحّسنة لسد حاجتهم اليومية 
ملاء الرشب. ويف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، فإن فرص 
املحّسنة  الرشب  مياه  مصدر  من  رشب  مياه  عىل  الحصول 
لقاطني املدن هو 1,8 مرات أكثر من فرص قاطني املناطق 

الريفية.

ما زال الفقراء وسكان املناطق الريفية يف وضع غي مؤاٍت للحصول عىل مياه الرشب النظيفة
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٨٠
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١

أفقر
٪٢٠

ثاني
٪٢٠

وسط
٪٢٠

رابع
٪٢٠

أغنى
٪٢٠

إىل املبنى عرب األنابيبمصادر أخرى محّسنةمصادر غري محّسنة

أفقر
٪٢٠

ثاني
٪٢٠

وسط
٪٢٠

رابع
٪٢٠

أغنى
٪٢٠

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مختلفة من املياه حسب الرشيحة الخمسية للثراء، املناطق الريفية والحرضية،
أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، ٢٠٠٩/٢٠٠٤ (بالنسبة املئوية)

املناطق الحرضيةاملناطق الريفية

جنوب   - أفريقيا  بلدان  من  االستقصائية  البيانات  تشري 
املائة من  أفقر 20 يف  اعتماد  أن فرص  إىل  الكربى  الصحراء 
مياه مصدر  من  رشب  مياه  عىل  الحرضية  املناطق   سكان 

كما  املائة.  يف   20 أغنى  أضعاف من  بستة  أكثر  غري محّسن 

أن احتماالت األرس األكثر فقراً يف املناطق الحرضية يف التمتع 
مبانيهم يف  املياه  بتوفر  املرتبطة  الصحية  والفوائد   بالراحة 

عرب األنابيب أقل 12 مرة من أغنى األرُس.



الهدف 7: كفالة االستدامة البيئية | 55

أكرث من 2,6 بليوين شخص ال يزالون يفتقرون إىل 
مراحيض ذات رحض، وغيها من أشكال خدمات 

الرصف الصحي املحّسنة

٦١
٥٤

العالم

٧٧

٥٣
٤٢

املناطق املتقدمة النمو

٧١

٨٩
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شمال أفريقيا

٨٦

٨٥
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غرب آسيا

٩٠

٨٠
٦٩

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

٨٥

٦٩
٤٦

جنوب رشق آسيا

٧٣

٥٦
٤٣

رشق آسيا

٧٢

٥٣
٥٥

أوقيانوسيا

٧٨

٣٦
٢٥

جنوب آسيا

٦٣

٣١
٢٨

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

٦٤

٩٥
٩١

القوقاز وآسيا الوسطى

٩٦

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٩٩٠٢٠٠٨٢٠١٥

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي املحّسنة،
١٩٩٠ و٢٠٠٨ (بالنسبة املئوية)

ويف  الصحي.  الرصف  هدف  تحقيق  عن  بعيداً  العالم  يزال  ال 
الحقيقة، وبناًء عىل معدل التقّدم الحايل، فسوف يستغرق حتى 
أشكال  من  وغريها  رحض  ذات  مراحيض  لتوفري   2049 عام 
خدمات الرصف الصحي املحّسنة إىل 77 يف املائة فقط من سكان 
العالم. وتقريباً فإن ما يقرب من نصف السكان يف املناطق النامية 
ونحو 2,6 بليوني شخـص عىل الصعيد العاملي، ال يستخدمون 

أّي نوع من أنواع الرصف الصحي املحّسن يف عام 2008.

ويف ذلك العام، لم يستخدم حوايل 1,1 بليون شخص تقريباً 
أيًّا من املرافق الصحية بأّي شكٍل من أشكالها، ومارسوا التربز 
يف العراء، وهذا يشّكل مخاطر صحية هائلة، وال سيما بالنسبة 
عرضة  أكثر  هم  الذين  السكان  من  فقراً  األكثر  للقطاعات 
لألخطار الناتجة عن التخلص من النفايات البرشية بطريقة 
معدالت  انخفضت  فقد  العاملي،  الصعيد  وعىل  مالئمة.  غري 

التربز يف العراء بمقدار الثلث، أّي من 25 يف املائة عام 1990 
إىل 17 يف املائة عام 2008. وتقريباً يوجد ُثلثا السكان الذين 

يمارسون الرصف الصحي املفتوح يف جنوب آسيا.

وشمال أفريقيا هي املنطقة الوحيدة التي تجاوزت بالفعل غاية 
الرصف الصحي لتحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية، حيث زادت 
التغطية من 72 يف املائة عام 1990 إىل 89 يف املائة عام 2008.

الصحي يف عام 2008 دفعة  الدولية للرصف  السنة  وقدمت 
املناطق،  الصحي. ويف مختلف  للمناظرة حول الرصف  قوية 
لضمان  وذلك  الصحي  الرصف  مؤتمرات سنوية حول  تعقد 
بقاء أمر الرصف الصحي عىل جدول األعمال السيايس ولكي 

يتلقى هذا األمر ما يستحقه من اهتمام.

تضاؤل التفاوت يف تغطية الرصف الصحي بني املناطق 
الحرضية والريفية

١٩٩٠٢٠٠٩

٠٫٠ ١٫٠
متساٍو

٢٫٠ ٣٫٠ ٤٫٠ ٥٫٠

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

أوقيانوسيا

رشق آسيا

شمال أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

سكان املناطق الريفية
يف وضع غري مؤاٍت

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي املحّسنة يف
املناطق الحرضية والريفية، ١٩٩٠ و٢٠٠٨

٤٫٣
٢٫٢

٢٫١
١٫٦

٢٫٠
١٫٨

١٫٩
١٫٣

١٫٨
١٫٤

١٫٨
١٫٨

١٫٤
١٫٢

١٫٧
١٫١

١٫١
١٫٠

٢٫٢
١٫٧

١٫١
١٫١
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مؤات  غري  وضع  يف  مكان  كل  يف  الريفية  املناطق  سكان  إن 
عندما يتعلق األمر بالرصف الصحي املحّسن، ولكن عىل الرغم 
من ذلك فإن الفارق بني املناطق الحرضية والريفية يف تناقص 
يف جميع املناطق. وعىل الصعيد العاملي، فإن احتمال استخدام 
الشخص املقيم يف املناطق الحرضية ملرافق الرصف الصحي 
املحّسن يزيد بمقدار 1,7 مرة عن شخص يعيش يف منطقة 
ريفية. إن عدم املساواة هي األكثر بروزاً يف جنوب آسيا، حيث 

الحرضية  املناطق  يف  املقيم  الشخص  استخدام  احتمال  إن 
ملرافق الرصف الصحي املحّسن يزيد بمقدار 2,2 مرتني عن 
الريفية. ومع ذلك، فهناك تحسناً  املناطق  املقيم يف  الشخص 
كبرياً منذ عام 1990، حيث كان احتمال استخدام الشخص 
املحّسن  الصحي  الرصف  ملرافق  الحرضية  املناطق  يف  املقيم 
يزيد بمقدار 4,3 مرات عن الشخص املقيم يف املناطق الريفية.

فشل وصول الرصف الصحي املحّسن إىل األرُس املعيشية األكرث فقراً يف أجزاء من جنوب آسيا

نسبة السكان حسب ممارسات الرصف الصحي حسب الرشيحة الخمسية للثراء، جنوب آسيا، ١٩٩٥ و٢٠٠٨ (بالنسبة المئوية)

التربز يف العراء

رصف صحي غري محّسن

رصف صحي محّسن

٢ ٧
٤

٧

٩٤
٨٦

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٩٩٥ ٢٠٠٨

أفقر٢٠٪

٨
١٨

٥

٨

٨٧

٧٤

١٩٩٥ ٢٠٠٨

ثاني٢٠٪

١٩٩٥ ٢٠٠٨

٧٦

٤

٤٥

٦
٥١

١٨

رابع٢٠٪

٩٣ ٩٤

١ ٤
٦ ٢

١٩٩٥ ٢٠٠٨

أغنى٢٠٪

١٩

٣٦

٨

٧٧

٥٦

١٩٩٥ ٢٠٠٨

وسط٢٠٪

٤

 - الفرتة 1995  أُجريت عىل مدى  التي  االتجاهات،  إن تحليل 
األثرياء  طبقة  أن  تبني  آسيا  جنوب  يف  بلدان  لثالثة   2008
وبنسب غري متكافئة هي األكثر استفادة من تحسني الرصف 
الصحي، حيث إن تغطية الرصف الصحي املحّسن ألفقر 40 يف 
املائة من األرُس املعيشية زادت زيادة طفيفة، وأن أربعة من كل 

خمسة أشخاص األفقر من الرشيحة الخمسية للثراء ما زالوا 
يمارسون التربز يف العراء. وقد أحرز من هم يف الرشيحة الرابعة 
للثراء أعظم تقّدم، بينما حافظ أغنى 20 يف املائة من السكان 

عىل مستوى تغطية واسعة للرصف الصحي املحّسن.
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الغاية

تحسني األحوال املعيشية وبشكل كبري ملا ال يقّل عن 
100 مليون شخص عىل األقل من سكان األحياء 

الفقرية بحلول حلول عام 2020

منو املدن الرسيع يفوق رسعة التحّسن يف األحياء 
الفقية، مام يستدعي إيجاد غايات وطنية ومحلية 

واقعية جديدة

السكان الذين يعيشون
يف األحياء الفقرية (باملاليني)

نسبة سكان الحرضالذين يعيشون

يف األحياء الفقرية (بالنسبة املئوية)

السكان الذين يعيشون
يف األحياء الفقرية

نسبة سكان الحرض
الذين يعيشون يف

األحياء الفقرية

السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف املدن، ونسبة سكان
الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية، يف املناطق النامية 

١٩٩٠ - ٢٠١٠

٣٢٫٧٣٤٫٣٣٥٫٧
٣٩٫٣

٤٢٫٨
٤٦٫١

صفر

٢٠٠

٣٠٠

١٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٩٠٠

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠١٠
صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

الفقرية  األحياء  يعيشون يف  الذين  السكان  انخفض عدد  لقد 
 2000 عام  بني  النامية  الدول  يف  الحرضية  املناطق  ضمن 
أكثر  ولقد حصل  املائة.  يف   33 إىل  املائة  يف   39 و2010 من 

من 200 مليون من هؤالء السكان عىل مياه محّسنة أو رصف 
األرقام  حيث  من  ولكن  ازدحاماً.  أقل  دائم  سكن  أو  صحي 
مستمر،  ازدياد  يف  الفقرية  األحياء  سكان  عدد  فإن  املطلقة، 
عدد  ويقدر  التحرض.  وترية  تسارع  إىل  جزئياً  ذلك  ويرجع 
سكان الحرض الذين يعيشون اآلن يف ظروف األحياء الفقرية 
 1990 عام  مليون   657 إىل  باملقارنة  شخص،  مليون   828

و767 مليون عام 2000.

ويف عام 2010، ُوجد أن أكثر املناطق التي تتفّش فيها األحياء 
تم  الكربى. حيث  الصحراء  - جنوب  أفريقيا  تقع يف  الفقرية 
هناك،  الفقرية  األحياء  يف  املدن  من سكان  املائة  يف   62 إيواء 
 31( آسيا  رشق  وجنوب  املائة(  يف   35( آسيا  جنوب  وتليها 
الفقرية بشكل خاص يف  األحياء  املائة(. ولقد وصل تفّش  يف 
البلدان املتأثرة بالرصاعات إىل نقطة حرجة، حيث زادت نسبة 
يف   64 من  الفقرية  األحياء  يف  يعيشون  الذين  الحرض  سكان 

املائة عام 1990 إىل 77 يف املائة عام 2010.

حياة  لتحسني  الجهود  مضاعفة  إىل  حاجة  هناك  وستكون 
مختلف  يف  والحوارض  املدن  يف  الحرضية  املناطق  يف  الفقراء 
أنحاء العالم النامي. ولتحقيق هذه الغاية، شجع مجلس إدارة 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف نيسان/أبريل 
2011، جميع البلدان عىل القيام بحمالت تعداد سكان األحياء 
الفقرية فيها، وتحديد غايات واقعية وطنية وإقليمية ومحلية 
لهذه  ويمكن  الفقرية.  األحياء  وأوضاع سكان  حياة  لتحسني 
الغايات أن تتجاوز الهدف اإلنمائي لأللفية الحالية والتي موعد 
تحقيق أهدافها هو عام 2020. وتشمل أولويات تحسني حياة 
وأوضاع سكان األحياء الفقرية، اإلسكان والخدمات األساسية، 
والبنية التحتية مثل خدمات املياه املحّسنة والرصف الصحي 
البلدان عىل  والتعليم. وكذلك تحث  والطاقة والصحة  والنقل 
مع  معقولة  بأسعار  األرايض  عىل  الحصـول  فرص  تعزيز 
انتقاء  الناس من  التي تمّكن  الحيازة وخلق الظروف  ضمان 

وكسب العيش.
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اهلدف 8
إقامة رشاكة عاملية 

 مـن أجـل 
التنميــة

 بلغت املساعدات اإلمنائية للدول النامية مستوى قياسياً،

بيد أنها مل ترق إىل الوعود التي ُقطعت عام 2005

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠

صايف منح اإلعفاء من الديون
املساعدات اإلنسانية

املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعّددة األطراف
مشاريع التنمية الثنائية، والربامج، والتعاون الفني

مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية بدوالرات الواليات املتحدة، السعر الحايل

املساعدات اإلنمائية الرسمية من الدول املتقدمة خالل الفرتة ٢٠٠٠ – ٢٠١٠
(عىل أساس سعر الرصف الثابت للدوالر األمريكي يف عام ٢٠٠٩،

والسعر الحايل له)

(تقديرات أّولية)

 128,7 حوايل   2010 عام  يف  أُنفقت  التي  املساعدات  صايف  حجم  بلغ 
الدخل  املائة من مجموع  ما يعادل 0,32 يف  أي  أمريكي،  بليون دوالر 
القومي للدول املتقدمة. وكان هذا أعىل مستوى من املساعدات الحقيقية 
التي ُسّجلت عىل اإلطالق، وبزيادة قدرها 6,5 يف املائة بالقيمة الحقيقية 

خالل عام 2009.

واملساعدات  الديون  عبء  لتخفيف  املخّصصة  املبالغ  اسُتثنيَت  وإذا 
اإلنسانية، فإن املساعدات الثنائية لربامج ومشاريع التنمية قد زادت يف 
الواقع بنسبة قدرها 5,9 يف املائة، يف نفس الوقت الذي تستمر فيه الدول 
املانحة يف زيادة مشاريع التنمية الجوهرية. ومعظم هذه الزيادات كانت 
نتيجة منح قروض جديدة )التي نمت بنسبة 13,2 يف املائة( ولكن املنح 

زادت )بنسبة 6,8 يف املائة(.

ُعقد يف مدينة  الذي  الصناعية  الثماني  للدول  السنوي  القمة  ويف اجتماع 
الدول  تعّهدت  األخرى  واملؤتمرات   ،2005 عام  بأسكتلندا  إيغلز  غلني 
املانحة بزيادة معوناتها للبلدان النامية. إن إضافة التعّهدات التي قطعتها 
زيادة حجم  إىل  األخرى، ستؤّدي  االلتزامات  إىل  أنفسها  عىل  الدول  هذه 
املساعدات اإلنمائية من 80 بليون دوالر أمريكي يف عام 2004 إىل حوايل 
130 بليون دوالر أمريكي يف عام 2010 )حسب أسعار الرصف الرسمية 
التي  التعّهدات  مع  عام 2010  نتائج  مقارنة  عند  أنه  إالّ  لعام 2004(، 
ُقطعت يف 2005، نجد أن هناك عجزاً قدره 19 بليون دوالر أمريكي. إن 
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سببه  العجز  هذا  من  أمريكي  دوالر  بليون  عن  قليالً  يزيد  ما 
كان  مّما  أقل  إىل  اإلجمايل  القومي  الدخل  مستويات  انخفاض 
يبقى  حال  أية  وعىل  االقتصادية.  األزمة  بسبب  وذلك  متوّقعاً 
هناك نقص بمقدار 18 بليون دوالر أمريكي، والذي ُيعزى إىل 
فشل الجهات املانحة بالوفاء بالتزاماتها. وإجماالً، فقد رفعت 
املائة  اآلثار املشرتكة للزيادات، حجم املساعدات بنسبة 37 يف 
بالقيمة الحقيقية منذ عام 2004، أي ما يعادل نحو 30 بليون 

دوالر أمريكي )حسب أسعار الرصف الرسمية لعام 2004(.

إن توّقع أعضاء الدول الثماني الصناعية يف اجتماعها الذي ُعقد 
يف مدينة غلني إيغلز، بأن إجمايل التزاماتها باإلضافة إىل جهود 
اإلنمائية  املساعدة  من حجم  األخرى سرتفع  املانحة  الجهات 
الرسمية ألفريقيا بمقدار 25 بليون دوالر أمريكي يف 2010. 
ويف ذلك العام، وصلت املساعدات الثنائية للقارة األفريقية ككل 
إىل 29,3 بليون دوالر أمريكي، منها 26,5 بليون دوالر أمريكي 
كانت ألفريقيا - جنوب الصحراء الكربى. وتشّكل هذه املبالغ 
الحقيقية،  بالقيمة  املائة  املائة و6,4 يف  زيادة قدرها 3,6 يف 
عىل التوايل، خالل عام 2009. وتشري التقديرات األّولية إىل أن 
أفريقيا سوف تتلّقى فقط حوايل 11 بليون دوالر أمريكي من 
به يف قمة غلني  أمريكي زيادة وعدت  بليون دوالر  أصل 25 
إيغلز، وذلك بسبب ضعف أداء بعض املانحني األوروبيني الذين 

يخّصصون حصة كبرية من املساعدات ألفريقيا.

الغاية

تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً والبلدان 
النامية غري الساحلية والبلدان النامية من الجزر 

الصغرية

نظرة هيئة املساعدات اإلمنائية الرسمية املستقبلية: 
توّقع تقّلص حجم املساعدات للسنوات املقبلة

١٩٩٠ ١٩٩٤ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦
٠٫٠٠
٠٫٠٥
٠٫١٠
٠٫١٥
٠٫٢٠
٠٫٢٥
٠٫٣٠
٠٫٣٥
٠٫٤٠

٢٠١٠
مجموع املساعدة(تقديرات أّولية)

اإلنمائية الرسمية
املساعدة اإلنمائية

الرسمية ألقـّل
ً البلـدان نموا

صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية من الدول االعضاء يف لجنة
املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

كنسبة من دخل املانحني القومي اإلجمايل إىل جميع البلدان النامية
وأقّل البلدان نمواً، ١٩٩٠ - ٢٠١٠ (بالنسبة املئوية)

واصلت الدانمرك ولكسمربغ وهولندا والنرويج والسويد يف عام 
2010، تفوّقها بل تجاوزت الهدف الذي حّددته األمم املتحدة 
للمساعدة اإلنمائية الرسمية املحّدد بـ 0,7 يف املائة من دخلها 
القومي اإلجمايل. أما أكرب الجهات املانحة من حيث الحجم، فهي 
الواليات املتحدة تليها اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا واليابان. 
الرسمية من حيث  اإلنمائية  املساعدة  الزيادات يف  أكرب  وكانت 
القيمة الحقيقية بني عامي 2009 و2010 من أسرتاليا وبلجيكا 

وكندا واليابان والربتغال وجمهورية كوريا واململكة املتحدة.

األوروبي  االتحاد  دول  من  دولة   15 أعلنت   ،2005 عام  يف 
من الدول األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة 
يف   0,51 بتخصيص  التزامها  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
الرسمية  اإلنمائية  القومي للمساعدة  املائة من إجمايل دخلها 
تجاوزت  أو  حّققت  التي  الدول  ييل  وفيما   .2010 عام  يف 
الهدف: لكسمربغ )1,09يف املائة(، والسويد )0,97 يف املائة(، 
والدانمرك )0,90 يف املائة(، وهولندا )0,81يف املائة(، وبلجيكا 
وفنلندا  املائة(،  )0,56يف  املتحدة  واململكة  املائة(،  يف   0,64(
املائة(. واقرتبت فرنسا  املائة(، وآيرلندا )0,53 يف  )0,55 يف 
اإلنمائية  املساعدة  نسبة  بلغت  حيث  الهدف  بلوغ  من  كثرياً 
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الرسمية 0.5 يف املائة من إجمايل الدخل القومي بينما تأّخرت 
بعض الدول األخرى بنسبة أكرب، حيث إن املساعدة اإلنمائية 
الرسمية كنسبة مئوية من إجمايل الدخل القومي كانت كالتايل: 
والنمسا  املائة(،  يف   0,38( وأملانيا  املائة(،  )0,43 يف  إسبانيا 
)0,32 يف املائة(، والربتغال )0,29 يف املائة(، واليونان )0,17 

يف املائة(، وإيطاليا )0,15 يف املائة(.

املساعدة  لجنة  يف  األعضاء  األخرى  الدول  حافظت  ولقد 
وسويرسا،  والنرويج،  وكندا،  أسرتاليا،  ذلك  يف  بما  اإلنمائية، 
والواليات املتحدة، عىل التزاماتها لعام 2010. ويف عام 2005، 
دوالر  باليني   10 قدره  إضايف  مبلغ  بتقديم  اليابان  تعّهدت 
أمريكي من املساعدات خالل الفرتة من 2004 إىل 2009. بيد 
أن هذه املساعدات نقصت بسبب الضائقة االقتصادية الشديدة 
بنحو 3,6 باليني دوالر أمريكي. ولكن يف عام 2010، ارتفعت 
املساعدات اإلنمائية الرسمية مرة أخرى وإىل حد كبري. ولقد 
اإلنمائية  املساعدة  مستوى  لتحقيق  خطة  نيوزيلندا  وضعت 
الرسمية لها البالغ 600 مليون دوالر نيوزيلندي )472 مليون 
دوالر أمريكي( مع حلول عام 2012 - 2013، وعىل ما يبدو 
أنها عىل الطريق الصحيح. أما جمهورية كوريا فلم تكن من 
املانحة يف لجنة املساعدة اإلنمائية يف عام 2005، ولم  الدول 
فلقد  ذلك،  ومع  املساعدات.  مستوى  لرفع  وعود  بأّي  تلتزم 
ارتفع برنامج مساعداتها بالقيمة الحقيقية بنسبة 56 يف املائة.

ملنظمة  االستقصائية  الدراسة  فإن  للمستقبل،  واسترشافاً 
أن  إىل  تشري  مؤخراً  تمت  التي  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
معظم الجهات املانحة تعتزم زيادة املساعدات اإلنمائية خالل 
أنه سيكون بوترية منخفضة جداً.  السنوات الثالث املقبلة، إالّ 
عامي  بني  املائة سنوياً  يف   2 بمعدل  املساعدات  تنمو  فسوف 
املائـة  يف   8 بلـغ  نمـو  بمعـدل  مقارنـة  و2013،   2011
ترتفع  أن  املتوّقع  ومن  املاضية.  الثالث  السنوات  يف  سنوياً 
السنة  يف  فقط  املائة  يف   1 بنسبة  أفريقيا  إىل  املقدمة  املعونة 
زيادة قدرها 13  بمتوسط  الحقيقية، مقارنة  بالقيمة  مقّدرة 
املاضية. وعليه فإن معدل  الثالث  السنوات  املائة عىل مدى  يف 
للبلدان  اإلضافية  املساعدات  معدل  سيفوق  السكاني  النمو 
 23,1 تخصيص  تم   2009  -  2008 الفرتة  يف  األفريقية. 
 82,1 قدره  متوسط  أصل مجموع  من  أمريكي  دوالر  بليون 
املوزعة  الرسمية  اإلنمائية  املساعدة  من  أمريكي  دوالر  بليون 
حسب القطاع، لدعم املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة. ولقد 
ُركزت املساعدات بشكٍل متزايد عىل البلدان األكثر فقراً، والتي 
تتلّقى أقل البلدان نمواً منها حوايل ثلث املساعدات من إجمايل 

مساعدات املانحني.

الغاية

مواصلة تطوير نظام تجاري ومايل منفتح، قائم عىل 
قواعد ثابتة، ويمكن التنبؤ به، وغري تمييزي

وقف الحامئية، عىل الرغم من الظروف االقتصادية 
املضطربة، وذلك بسبب التعاون الدويل القوي

صفر
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مجموع الواردات املعفاة من الرسوم الجمركية، لجميع الدول النامية

مجموع الواردات املعفاة من الرسوم الجمركية، ألقّل البلدان نمواً

مجموع الواردات ذات املعاملة التفضيلية الفعلية املعفاة من الرسوم الجمركية،

لجميع الدول النامية

مجموع الواردات ذات املعاملة التفضيلية الفعلية املعفاة من الرسوم الجمركية،
ألقّل البلدان نمواً

نسبة واردات الدول املتقدمة النمـو من الدول النامية ومن أقل
البلدان نمواً واملعفاة من الرسوم الجمركية، والواردات التي أُعفيت
من الرسوم الجمركية وذات املعاملة التفضيلية لدخول األسواق *،

١٩٩٦ - ٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

يتم احتساب املعاملة التفضيلية بطرح جميع املنتجات املعفاة من الرسوم الجمركية يف  *

إطار معاملة الدولة األوىل بالرعاية من إجمايل املنتجات املعفاة من الرسوم الجمركية.

رغم املخاوف من تجّدد الحمائية يف بداية األزمة االقتصادية 
يف عام 2008، أّدى النفوذ الدويل القوي الذي انبثق عن مؤتمر 
قمة مجموعة العرشين )G20(، واملبادرات املتعّددة األطراف 
التقييدية.  التجارية  املمارسات  إىل  العودة  تجنّب  إىل  األخرى 
إىل  النامية  والبلدان  نمواً  البلدان  أقل  وصول  نسبة  وظلت 
بمستويات  مقارنة  نسبياً  تغيري  دون  التفضيلية  األسواق 

السنوات الخمس السابقة.

إن الغالبية العظمى من صادرات البلدان النامية يتم استريادها 
البلدان املتقدمة بدون رسوم جمركية.  حالياً من ِقبل أسواق 
وقد شهدت السنوات األخرية زيادة طفيفة يف نسبة الواردات 
املعفية من الرسوم الجمركية من البلدان النامية من غري أقّل 
البلدان نمواً، ليصل مجموع نسب صادرات املجموعتني معاً إىل 

حوايل 80 يف املائة.
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إن طبيعة املعاملة التفضيلية يف اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
البلدان  أقّل  بني  كثرياً  تختلف  املتقدمة  البلدان  تمنحها  التي 
الرسوم  تخفيض  وبفضل  عام.  بشكل  النامية  والبلدان  نمواً 
املنتجات  زادت  املتقدمة،  البلدان  أسواق  يف  عامة  الجمركية 
املعفاة من الرسوم الجمركية التي يتم استريادها اآلن بشكل 
العاملية - معاملة  التجارة  إطار منظمة  روتيني وذلك ضمن 
الدولة األوىل بالرعاية. وال تشمل املنتجات التي تقع تحت بند 
الجمركية  الرسوم  من  املعفاة  بالرعاية  األوىل  الدولة  معاملة 
مثل  املصنّعة  املنتجات  تتضّمن  وإنما  فحسب،  الخام  املواد 
املعدات اإللكرتونية وذلك بموجب اتفاق تكنولوجيا املعلومات. 
ولقد استفاد من هذا العديد من البلدان النامية األكثر تقّدماً. 
فقط  فإنه  بالرعاية،  األوىل  الدولة  معاملة  استبعدت  وعندما 

19 يف املائة من صادرات البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة 
استفادت من املعاملة التفضيلية “الحقيقية”.

من ناحية أخرى، ال تزال املعاملة التفضيلية الحقيقية يف اإلعفاء 
خاللها  من  والتي  السائد  النمط  هي  الجمركية  الرسوم  من 
تصل أقّل البلدان نمواً إىل أسواق البلدان املتقدمة. وكانت نسبة 
صادرات أقّل البلدان نمواً املستفيدة من هذه األفضلية قد زادت 
املائة يف عام 2009. وقد  بلغت 53 يف  السنني، حيث  عىل مر 
من  عفواً  واحد،  بلد  باستثناء  املتقدمة،  البلدان  منحت جميع 
الرسوم الجمركية عىل ما ال يقّل عن 97 يف املائة من املنتجات 
هو  واالستثناء  أسواقها.  إىل  نمواً  البلدان  أقّل  من  القادمة 
الواليات املتحدة التي تفرض رسوماً جمركية عىل الواردات من 

املنسوجات واملالبس من أقّل البلدان نمواً يف آسيا.

 استمر انخفاض الرسوم الجمركية عىل املنتجات الزراعية من البلدان النامية، وبقيت دون تغيري بالنسبة 
للمالبس واملنسوجات
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متوسط الرسوم الجمركية املفروضة عىل واردات املنتجات
الرئيسية من الدول النامية من قبل الدول املتقدمة النمو،

١٩٩٦ - ٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

املنتجات الزراعية
املالبس
املنسوجات
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متوسط الرسوم الجمركية املفروضة عىل واردات املنتجات
 الرئيسية من أقل البلدان نمواً من قبل الدول املتقدمة النمو،

١٩٩٦ - ٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)

املنتجات الزراعية
املالبس
املنسوجات

استمرت الرسوم الجمركية يف الدول املتقدمة عىل واردات املنتجات 
الزراعية من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً يف االنخفاض ببطء 
يف عام 2009، بينما بقيت إىل حد كبري دون تغيري عىل املنسوجات 
االقتصادية  األزمة  عليها  هيمنت  التي  الفرتة  وخالل  واملالبس. 
العاملية، لم يحدث أّي تغيري رئييس يف الرسوم الجمركية. وبدالً عنه، 
جرت تعديالت محّددة، مثل تلك التعديالت الجمركية التي يقّدمها 

االتحاد األوروبي املتعلقة باألرز والسكر، لدفع عجلة التقدم.

نفس   2005 عام  منذ  التفضيلية  الرسوم  انخفاض  اتبع  لقد 
اتجاه معاملة الدولة األوىل بالرعاية. ونتيجة لذلك، لم يشهد حّد 
األوىل  الدولة  معاملة  بني  الفرق  بناتج  ُيقاس  والذي  األفضلية، 

البلدان  لجميع  بالنسبة  الجمركية  الرسوم  وأفضل  بالرعاية 
املاضية.  الخمس  السنوات  يف  هامشية  تغيريات  سوى  النامية، 
ولكن بفضل األفضلية الخاصة التي ُتمنح لها، فإن حّد األفضلية 
أعىل من حّد األفضلية للبلدان النامية األخرى.  ألقل البلدان نمواً 
الرسوم يف  انخفاض  األفضلية تتضاءل مع  فإن هذه  ذلك،  ومع 
اقتصاديات الدول املتقدمة النمو. ونتيجة لذلك، كانت أقل البلدان 
حيث  الكبرية،  الناشئة  االقتصاديات  إىل  اهتمامها  تحّول  نمواً 
الطلب املتزايد والرسوم التفضيلية ومعاملة الدولة األوىل بالرعاية 
الخام و 18 يف  املواد  املائة عىل  زالت مرتفعة )حوايل 10 يف  ما 
املائة بالنسبة للمنتجات املصنّعة(. ولقد أصبح اآلن بمقدور بعض 

البلدان النامية أن تستوعب نصف صادرات أقل البلدان نمواً.
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الغاية

املعالجة الشاملة لديون الدول النامية

أعاق انخفاض الصادرات الحاد يف عام 2009 االتجاه 
التنازيل لنسب خدمة الدين يف البلدان النامية

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

٢٠٠٠٢٠٠٨٢٠٠٩

أقل البلدان نمواً

الدول الجزرية الصغرية النامية

املناطق النامية

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

أوقيانوسيا

أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب آسيا

نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي من عائدات التصدير،
٢٠٠٠، و٢٠٠٨، و٢٠٠٩ (بالنسبة املئوية)
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إن عبء الديون الخارجية للدولة يؤّثر عىل الجدارة االئتمانية 
لها، ومدى قدرتها عىل التصدّي للصدمات االقتصادية. إن مدى 
إىل تخفيض  يؤّدي  التجارة  الديون وازدياد  إدارة هذه  كفاءة 
ملموس يف عبء دفع الديون مع الفوائد املستحقة بالنسبة ألفقر 
نسبة  متوسط  انخفض  و2008،   2000 عامي  وبني  الدول. 
خدمة الدْين العام إىل الصادرات يف املناطق النامية من 12,5 
املائة. ويف عام 2009، انخفضت عائدات  املائة إىل 3,4 يف  يف 
الصادرات من البلدان النامية بسبب األزمة االقتصادية العاملية، 
بنسبة 21 يف املائة، يف حني أن مجموع خدمة الدْين العام ظل 
عىل نفس مستوى عام 2008 تقريباً. ونتيجة لذلك، فإن نسبة 
خدمة الدين العام إىل الصادرات زادت يف جميع املناطق النامية 
ارتفع  حيث  وأوقيانوسيا،  آسيا  وغرب  آسيا  جنوب  باستثناء 
يف  أكثر وضوحاً  اآلثار  املائة. وكانت  3.6 يف  إىل  العام  املعّدل 

الدول من الجزر النامية الصغرية وأقّل البلدان نمواً.

الدول  مبادرة  من  لالستفادة  املؤهلة  الدول  عدد  ويبلغ  هذا 
دولة وصلت   36 منها  دولة،  أربعني  بالديون  املثقلة  الفقرية 
بلغ  تخفيض  عىل  حصلت  حيث  القرار”  “اتخاذ  مرحلة  إىل 
59 بليون دوالر أمريكي )يف نهاية عام 2009 بصايف القيمة 
وصلت  دولة  و32  املستقبل؛  يف  ديونها  سداد  عند  الحالية( 
إضافية  مساعدات  عىل  حصلت  حيث  اإلنجاز”  “نقطة  إىل 
بلغت 30 بليون دوالر أمريكي )يف نهاية عام 2009 بصايف 
املتعّددة األطراف  املبادرة  إطار  الحالية( وذلك ضمن  القيمة 
لتخفيف عبء الديون، مع العلم أن أعباء الديون للدول املدرجة 
املتوسط  عن  تقّل  بالديون،  املثقلة  الفقرية  الدول  مبادرة  يف 

بالنسبة لحجم الديون يف جميع أقل البلدان نمواً.
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الغاية

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التقنيات 
الجديدة، وخاصة تقنية املعلومات واالتصاالت

ازدياد ربط العامل ببعضه البعض من خالل الهواتف 
املحمولة، واالتصاالت عالية الرسعة

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧  * ٢٠١٠
اشرتاكات الهاتف املحمول، املناطق املتقدمة النمو

خطوط الهواتف األرضية، املناطق املتقدمة النمو
اشرتاكات الهاتف املحمول، املناطق النامية
خطوط الهواتف األرضية، املناطق النامية

عدد خطوط الهواتف األرضية، واشرتاكات الهواتف املحمولة،
لكل ١٠٠ نسمة، ١٩٩٥ - ٢٠١٠

بيانات عام ٢٠١٠ هي بيانات تقديرية.  *

املتنقلة  الخلوية  اإلشارات  نهاية عام 2010، غطت  مع حلول 
يف  االشرتاكات  عدد  نما  حيث  العالم.  سكان  من  املائة  يف   90
ذلك  يف  بما  مشرتك،  باليني   5,3 إىل  لتصل  املحمولة   الهواتف 
ما يقرب من بليون من االشرتاكات يف خدمات االتصال من الجيل 
اإلنرتنت  يستخدمون  شخص  بليوني  من  وأكثر   )3G( الثالث 
حول العالم، وعىل نحو متزايد خدمات اإلنرتنت عريضة النطاق.

والتقّدم  املعلومات واالتصاالت،  املتزايد عىل خدمات  الطلب  إن 
األسعار،  األساسية وانخفاض  البنية  والتوّسع يف  التكنولوجي، 
سمح لكثري من الناس يف جميع أنحاء العالم االنضمام إىل مجتمع 
مستوى  معدل  ُيقّدر   ،2010 عام  نهاية  وبحلول  املعلومات. 
انتشار الهواتف املحمولة إىل 76 يف املائة تقريباً، وشخص واحد 

من كل ثالثة أشخاص تقريباً يكون استخدم اإلنرتنت.

من  العديد  يف  املحمولة  الهواتف  يف  االشرتاكات  عدد  بلغ  لقد 
البلدان املتقدمة إىل مستوى التشبّع، حيث وصلت نسبة انتشار 
الهاتف املحمول إىل 116 يف املائة. كما أن النمو يف االشرتاكات 

يف الهواتف املحمولة يف العالم النامي ال يزال قوياً، حيث وصلت 
نسبة انتشار الهاتف املحمول إىل نحو 68 يف املائة بحلول نهاية 
عام 2010. وتوفر شبكات الهواتف املحمولة فرص اتصال بديلة 
يف املناطق غري املرتابطة سابقاً. ففي أقل البلدان نمواً، عىل سبيل 
مقارنة  املائة،  يف   30 حوايل  املحمولة  الهواتف  تغلغلت  املثال، 

بواحد يف املائة فقط من خطوط الهواتف األرضية الثابتة.

إن استخدام تقنية الهاتف املحمول للتطبيقات غري الصوتية يف 
تزايد مستمر، فهي ال تقترص عىل ربط سكان املناطق النائية 
والريفية بخدمات اتصاالت صوتية فحسب، بل تقدم تطبيقات 
مبتكرة، ومنها عىل سبيل املثال، يف املجاالت الصحية، واألعمال 
التجارية والتعليم، والتي يمكن أن تسهم يف تحقيق األهداف 

اإلنمائية األخرى لأللفية.

ال يزال ثلثا سكان العامل ال تصل إليهم خدمات اإلنرتنت

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ * ٢٠١٠ 

عدد مستخدمي اإلنرتنت لكل ١٠٠ نسمة، ١٩٩٥ - ٢٠١٠

*  بيانات عام ٢٠١٠ هي بيانات تقديرية.

ً أقّل البلدان نموا

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

ما زال التوّسع يف استخدام اإلنرتنت متواصالً. ومع ذلك، فإن 
مستويات انتشار استخدام اإلنرتنت يف العالم النامي ما زالت 
نهاية عام  املائة بحلول  بلغت 21 يف  منخفضة نسبياً، حيث 
2010، مقارنة مع 72 يف املائة يف املناطق املتقدمة النمو. وعىل 
أشخاص  ثالثة  كل  بني  من  واحٌد  شخٌص  العاملي،  الصعيد 
يستخدم اإلنرتنت. ويف أقل البلدان نمواً، فإن مستوى انتشار 
بحلول  املائة  3 يف  يزد عن  ولم  اإلنرتنت منخفض،  استخدام 
النامي  العالم  تجاوز  املطلقة،  وباألرقام   .2010 عام  نهاية 
اإلنرتنت،  مستخدمي  عدد  حيث  من  النمو  املتقدمة  املناطق 
حيث مثّل العالم النامي 60 يف املائة من مستخدمي اإلنرتنت يف 
جميع أنحاء العالم يف عام 2010، مسجـالً ارتفاعـاً قدره 40 

يف املائة عن عام 2005.
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خدمة اإلنرتنت فائقة الرسعة متاحة اآلن عىل نطاق 
أوسع، ولها تطبيقات واعدة للتنمية

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨  * ٢٠١٠

شبكات اإلنرتنت عريضة
النطاق املتنقلة - املناطق

املتقدمة النمو

شبكات اإلنرتنت عريضة
النطاق الثابتة - املناطق

املتقدمة النمو

شبكات اإلنرتنت عريضة
النطاق املتنقلة - املناطق

 النامية

شبكات اإلنرتنت عريضة
النطاق الثابتة - املناطق

النامية

عدد املشرتكني يف شبكات اإلنرتنت العريضة النطاق الثابتة،
وشبكات اإلنرتنت العريضة النطاق املتنقلة بني كل ١٠٠ نسمة،

٢٠٠٠ - ٢٠١٠

بيانات عام ٢٠١٠ هي بيانات تقديرية.  *

املعلومات  مجال  والخدمات يف  الواعدة  التطبيقات  بعض  إن 
واالتصاالت من أجل التنمية هي تلك التي يتم استخدامها عرب 
شبكات اإلنرتنت العريضة النطاق ذات الرسعة العالية. ومزيداً 
املزيد من مستخدمي  البلدان تضع ُخططاً وطنية لجلب  من 

اإلنرتنت، ولكن ما زالت هناك فجوات كبرية قائمة من حيث 
توفر خدمات شبكات اإلنرتنت العريضة النطاق ذات الرسعة 

العالية.

شبكات  انتشار  متوسط  بلغ   ،2010 عام  نهاية  وبحلول 
اإلنرتنت العريضة النطاق يف املناطق املتقدمة النمو 24,6 يف 
املائة، مقارنة مع العالم النامي الذي بلغ أقل من 4,4 يف املائة. 
الثابتة عريضة النطاق يف العالم  وتركزت اشرتاكات اإلنرتنت 
النامي بشكل كبري يف عدد قليل من البلدان. أما يف معظم أقل 
البلدان نمواً، فإن عدد املشرتكني يف شبكات اإلنرتنت العريضة 
هذه  أن  إىل  باإلضافة  هذا  جداً،  منخفضاً  يزال  ال  النطاق 

الخدمات باهظة التكاليف.

لقد بدأت شبكات اإلنرتنت عريضة النطاق املتنقلة تحّل محّل 
لها. ففي عام  الثابتة لتصبح بديالً حقيقياً  اإلنرتنت  شبكات 
2010، عرضت 143 دولة خدمات شبكات اإلنرتنت عريضة 
النطاق املتنقلة عىل مستوى تجاري، مقارنة مع أقل من 50 
بلداً يف عام 2005. ومن املتوّقع أن يزداد الطلب وبشكٍل رسيع 
خالل السنوات القليلة القادمة، وخاصة يف العالم النامي ويف 
مناطق مثل أفريقيا، حيث الخطوط الثابتة التي توفرها البنية 

التحتية للمستخدم محدودة.

املتنقلة  النطاق  عريضة  اإلنرتنت  شبكات  يف  االشرتاكات  ثلثا 
تجاوزت مستويات  النمو، حيث  املتقدمة  املناطق  يف  تزال  ال 

االنتشار نسبة 50 يف املائة يف عام 2010.
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كلمة إىل القارئ
قياس التقّدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

يتم رصد التقّدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية عىل أساس 
إطار من 8 أهداف، و21 غاية، و60 مؤرشاً 1. ويعرض هذا التقرير بياناً 
األهداف  من  وغاية  هدف  لكل  اآلن  حتى  العالم  حّققها  التي  باإلنجازات 
والغايات باستخدام البيانات واملؤرشات اإلنمائية لأللفية الرسمية املتاحة 

اعتباراً من حزيران/يونيه 2011 2.

إن خط األساس يف التقييم هو عام 1990، وهو مرجعية الكثري من الغايات 
الرقمية يف حالة تحديد اإلنجاز املتوّقع بحلول عام 2015. ولقد تم تجميع 
بيانات البلدان يف مجموعتني، إحداهما مجموعة البيانات اإلقليمية - الفرعية 
تم  ملا  عام  تقييم  إجراء  يتسنى  لكي  اإلقليمية  البيانات  واألخرى مجموعة 
أن هذا  اإلقليمي. كما  الصعيد  املختلفة عىل  األهداف  تحقيقه من تقدم يف 
التجميع يوفر طريقة سهلة لتتبع أوجه التقدم الذي تحّقق مع مرور الزمن، 
غري أن هذه األرقام اإلقليمية ال تعرب عن حالة كل بلٍد عىل حدة ضمن كل 
األقاليم،  بيانات  إىل جانب  بلٍد عىل حدة  البيانات عن كل  منطقة. وتتوفر 

.http://mdgs.un.org :واألقاليم الفرعية عىل موقع

األُسس التي يستند عليها هذا التحليل

يعتمد هذا التحليل عىل األرقام اإلقليمية، والفرعية منها التي جمعها فريٌق 
الخرباء  ومجموعة  املتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  الوكاالت  من  مشرتك 
املتخصصني يف مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية. وبوجه عام، فإن األرقام 
القطرية،  للبيانات  التقرير، هي عبارة عن متوسطات مرجحة  الواردة يف 
باستخدام املرجع السكاني كعامل ترجيح. ولقد تم تعيني لكل مؤرش وكالة 
من الوكاالت املتخصصة لكي تكون املصدر الرسمي للبيانات، ولتوّل دور 
داخل  )انظر  البيانات  وتحليل  لجمع  الالزمة  املنهجيات  القيادة يف وضع 
الغالف األمامي للحصول عىل قائمة الوكاالت الدولية، واملنظمات املساهمة(.

أما البيانات فهي كاملعتاد مستمدة من اإلحصائيات الرسمية التي تقّدمها 
الحكومات للوكالة الدولية املسؤولة عن كل مؤرش. وبغية سد النواقص التي 
يتكرر حدوثها يف البيانات، استكملت مؤرشات كثرية أو اسُتمّدت بياناتها من 
االستقصاءات التي ترعاها وتنفذها الوكاالت الدولية. ومن هذه املؤرشات تلك 
املتعلقة بالصحة والتي استمدت معظم بياناتها من الدراسات االستقصائية 

املتعددة املؤرشات، واالستقصاءات الخاصة بالسكان والصحة.

ويف بعض الحاالت، قد يكون لدى البلدان بيانات حديثة لكنها غري متاحة 
بعد للوكالة املتخصصة ذات الصلة. ويف حاالت أخرى، تقوم الوكاالت الدولية 
املحلية  البيانات  عىل  تعديالت  إجراء  أو  املفقودة  الِقيم  بتقدير  املسؤولة 
كثرياً  الدولية،  املصادر  بيانات  فإن  وبالتال  دولياً.  مقارنتها  من  للتمّكن 

 

ما تختلف عن البيانات املتاحة داخل الدولة.

وتتوىّل شعبة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة إدارة ومتابعة املوقع الرسمي 
ومجموعة  املتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  الوكاالت  من  املشرتك  للفريق 
الخرباء املتخصصني بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية، وقاعدة بياناته 
سلسلة  تظهر  الشفافية،  لتحسني  محاولة  ويف   .)http://mdgs.un.org(
لبيان  ملونة  برموز  إليها  وُيشار  البيانات،  قاعدة  يف  القطرية   البيانات 

.http://mdgs.un.org :القائمة الكاملة لألهداف والغايات واملؤرشات متاحة عىل موقع  1
نظراً إىل الفرتة الزمنية الفاصلة بني جمع البيانات وتحليلها، فإن القليل من املؤرشات التي   2
اكتملت بياناتها تم تجميعها للسنة الحالية. أما باقي املؤرشات فمعظمها تستند إىل بيانات 

من السنوات القريبة املاضية، والتي تعود إىل عام 2009 أو 2010.

البيانات مقّدرة أو مقّدمة من الوكاالت أو الهيئات الوطنية،  ما إذا كانت 
إنتاج  كيفية  عن  مفصل  ورشح  معرفة  ببيانات  أيضاً  مصحوبة  وهي 

املؤرشات واملنهجيات املستخدمة يف املجاميع اإلقليمية.

توافق البيانات الوطنية والدولية

مؤرشات  مع  دولياً  للمقارنة  وقابليتها  املوّثقة  البيانات  توفر  توقيت  إن 
األهداف اإلنمائية لأللفية يعتربان يف غاية األهمية من أجل محاسبة املجتمع 
الدول. وهما هامان أيضاً يف تشجيع الدعم العام، والتمويل من أجل التنمية، 
وتخصيص املساعدات بصورة فّعالة من أجل إحراز تقدم، وكذلك من أجل 

املقارنة بني األقاليم وبني الدول.

ولقد أثار التفاوت بني املصادر، والفجوات يف البيانات الوطنية اهتمامات 
املجتمع اإلحصائي، وأقلقت محليّل البيانات يف الدولة، الذين وجدوا أنفسهم 

يتعاملون مع أرقام مختلفة لنفس املؤرش.

ولقد تم إطالق عدد من املبادرات الرامية إىل التوفيق بني الرصد واملراقبة 
عىل املستويني الوطني والدول، من أجل حل االختالفات يف األساليب املتبعة 
والتعريفات املستخدمة من قبل الوكاالت املختلفة ضمن البلدان والوكاالت 
العاملية. إن مجموعة الوكاالت الدولية التابعة لألمم املتحدة ومجموعة الخرباء 
املتخصصني، قامت بتشجيع الحوار بني الوكاالت الوطنية والدولية لتحسني 
يف  والشفافية  النوعية  وضمان  والدولية  الوطنية  البيانات  بني  الرتابط 
املنهجيات والبيانات الصادرة. وقامت أيضاً بتدريب خرباء اإلحصاء املحليني 
البلدان  البيانات الصادرة من  يف أكثر من 60 دولة. ونتيجة لذلك، أخذت 
وبشكل متزايد تتوافق مع التوصيات واملعايري املتفق عليها دولياً. وعالوة 
عىل ذلك، طّورت الوكاالت الدولية أسلوباً أفضل لفهم البيانات املتوفرة عن 

البلدان وعن كيفية العمل مع الخرباء الوطنيني إلنتاج وتقدير املؤرشات.

تحسني ُنُظم الرصد

إن لتحسني البيانات وُنُظم رصدها أهمية بالغة من أجل تطوير السياسات 
املناسبة والتدّخالت الالزمة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ورغم التقّدم 
البطيء يف هذا املجال، إالّ أن توفر املعلومات اإلحصائية التي يمكن الوثوق 
الفقرية.  البلدان  من  العديد  يف  كافية  غري  تزال  ال  التطورات  لرصد   بها، 
وال يزال التحدّي املتمثل يف بناء القدرات القطرية املتعلقة بتطوير سياسة 
التنسيق  من  املزيد  القدرة  هذه  بناء  ويتطلب  كبرياً.  موّثقة  بيانات  توفري 
التزام  يتطلب  كما  التنمية.  يف  الرشكاء  من  والتقني  املال  والدعم  الجيد 
الالزمة لضمان  التغيريات املؤسسية  العمل عىل تحفيز  البلد والحكومة يف 

استمرارية جهود بناء القدرات.

ونتيجة للجهود األخرية، أصبح املزيد من البيانات اآلن متوفراً يف السلسلة 
الدولية لتقييم االتجاهات بالنسبة لجميع األهداف اإلنمائية لأللفية. ويف عام 
2010، قّدم 119 بلداً بيانات لنقطتني إحصائيتني عىل األقل عن 16 إىل 22 
مؤرشاً يف الوقت املحّدد، بينما استطاعت أربع دول فحسب أن تغطي نفس 
البيانات يف عام 2003. إن هذا التقّدم هو نتيجة زيادة القدرة الوطنية يف 
املبادرات الجديدة بهذا الخصوص، بما يف ذلك زيادة  البيانات وفق  جمع 
وترية جمع البيانات. وعىل سبيل املثال؛ فإن عدد البلدان التي لديها نقطتان 
إحصائيتان أو أكثر عن انتشار وسائل منع الحمل قد ارتفع من 50 بلداً 
1994 إىل 103 بلداً يف عام 2010. ويف الوقت نفسه،  يف الفرتة 1986 – 
املؤرش من  بيانات بخصوص هذا  افتقرت ألّي  التي  البلدان  انخفض عدد 

106 بلد إىل 34 بلداً.  
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يعرض هذا التقرير بيانات حول التقّدم املحرز باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يف العالم 

ككل ويف العديد من مجموعات البلدان. وهي مصنفة تحت املناطق “النامية” ورابطة الدول املستقلة 

املناطق  وتقسم  “املتقدمة”.1  واملناطق  وأوروبا،  آسيا  يف  انتقالية  بمرحلة  اقتصاداتها  تمر  التي 

النامية بدورها إىل املناطق الفرعية املوضحة يف الخريطة أعاله وتستند هذه التجّمعات اإلقليمية عىل 

التقسيمات الجغرافية لألمم املتحدة، مع بعض التعديالت الالزمة لتشكيل مجموعات – إىل أقىص حد 

ممكن - من البلدان التي يمكن إجراء تحليل هادف بشأنها. وتتوفر قائمة شاملة بالبلدان املدرجة يف 

.mdgs.un.org :كل منطقة ومنطقة فرعية عىل املوقع

ال تنطوي التسميات املستخدمة وعرض املواد يف الوثيقة الحالية عىل التعبري عن أّي رأي مهما كان 
من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

السلطات املوجودة بها، أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

“املتقدمة” و“النامية” يف منظومة األمم املتحدة، فقد تم  البلدان أو املناطق  لعدم وجود طريقة متبعة لتحديد  نظراً   1

وضع هذه التفرقة ألغراض التحليل اإلحصائي فقط.

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى

شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

جنوب رشق آسيا

أوقيانوسيا

رشق آسيا

جنوب آسيا

غرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

التجّمعات اإلقليمية



ملزيد من املعلومات ُيرجى زيارة موقع شعبة إحصاءات األمم املتحدة، 
http://mdgs.un.org :األهداف اإلنمائية لأللفية

ُيرجى زيارة موقع األهداف اإلنمائية األلفية، لألمم املتحدة: 
www.un.org/millenniumgoals

ُيرجى زيارة موقع مكتب حملة األمم املتحدة لأللفية:
www.endpoverty2015.org
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“بني اآلن وعام 2015، يجب التأكيد عىل الوعود التي 
ُقطعت، واملحافظة واإلبقاء عليها. إن النتائج املرتتبة 

عىل ممارسة ما يخالف ذلك عميقة، وقد تؤّدي إىل 
املوت، واملرض واليأس، واملعاناة التي ال داعي لها، 

وفقدان الفرص للماليني من الناس.”

— بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة

ُطبع يف  األمم املتحدة، نيويورك
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