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األمـم املتحـدة

يستند هذا التقرير إىل مجموعة رئيسية من البيانات التي جمعها فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بمؤرشات تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية برئاسة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة ،استجابة لرغبة الجمعية
العامة بشأن إجراء تقييم دوري ملدى التق ّدم املحرز من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ويضم الفريق ممثلني للمنظمات
الدولية التي تشتمل أنشطتها عىل إعداد سلسلة واحدة أو أكثر من املؤرشات اإلحصائية التي اعتربت مالئمة لرصد التق ّدم املحرز
نحو تحقيق هذه األهداف ،وذلك عىل النحو الوارد أدناه .وساهم أيضا ً يف التقرير عدد من اإلحصائيني الوطنيني واملستشارين
والخرباء الخارجيني.
االتحاد الربملاني الدويل
االتحاد الدويل لالتصاالت
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة ّ
بتغي املناخ
أمانة جماعة املحيط الهادئ
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
برنامج األمم املتحدة للبيئة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
البنك الدويل
صندوق األمم املتحدة للسكان
صندوق النقد الدويل
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
اللجنة االقتصادية ألوروبا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
مركز التجارة الدولية
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة األمم املتحدة للطفولة
منظمة التجارة العاملية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
منظمة الصحة العاملية
منظمة العمل الدولية
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة – هيئة األمم املتحدة للمرأة
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الواقعني عىل أدنى درجات السلّم االقتصادي أو املحرومني بسبب
العمر أو العجز أو اإلثنية .كما أن التفاوت يبقى واضحا ً بني
املناطق الريفية واملناطق الحرضية.

ً
حركة
أنتجت التعبئة العاملية خلف األهداف اإلنمائية لأللفية
ملكافحة الفقر هي األكثر نجاحا ً يف التاريخ .فااللتزام املفصيل
الذي قطعه قادة العالم عىل أنفسهم يف عام  2000بقولهم “إننا
أي جهد يف سبيل تخليص الرجال والنساء واألطفال
لن ندّخر ّ
وتبني التجربة واألدلة املنبثقة عن جهود تحقيق األهداف اإلنمائية
من ظروف الفقر املدقع املهينة والالإنسانية”ُ ،ترجم إىل إطار
لأللفية أننا نعرف ما الذي يتعني علينا فعله .غري أن تحقيق
ملهم تمثّل يف ثمانية أهداف ،ومن ثم إىل خطوات عملية متنوعة
مزيد من التقدم يتطلب إرادة سياسية ال تتزعزع وجهدا ً جماعيا ً
وشاملة ّ
مكنت الناس يف مختلف أنحاء العالم من تحسني حياتهم
طويل األجل .وعلينا أن نتصدّى لألسباب الجذرية وأن نقوم
ومستقبلهم .لقد ساعدت األهداف اإلنمائية لأللفية عىل إخراج
باملزيد لكي ندمج بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية
أكثر من بليون من البرش من دائرة الفقر املدقع ،وتحقيق تقدم
للتنمية املستدامة .وتسعى الخطة الناشئة للتنمية ملا بعد عام
عىل طريق مكافحة الجوع ،وتمكني البنات من دخول املدرسة
 ،2015بما فيها أهداف التنمية املستدامة ،إىل االستفادة من تلك
أي وقت مىض ،وحماية كوكبنا هذا .كما أقامت
بأعداد أكرب من ّ
الدروس والبناء عىل ما تحقق من نجاح ووضع جميع البلدان،
العام
الرأي
وحشدت
ومبتكرة
جديدة
رشاكات
هذه األهداف
سوية وبثبات ،عىل الطريق نحو عالم أكثر رخا ًء واستدامة
وأظهرت القيمة الهائلة للطموح يف تحديد األهداف .وأعطت
وإنصافاً.
األهداف اإلنمائية لأللفية األولوية للناس والحتياجاتهم الفورية،
أي شك يف أننا ،إذ نتأمل يف األهداف اإلنمائية لأللفية
ليس هناك ّ
وأعادت بذلك تشكيل عملية صنع القرار يف البلدان املتقدمة ويف
ونتطلع قدما ً إىل السنوات الخمس عرشة املقبلة ،قادرون عىل
البلدان النامية عىل ح ّد سواء.
تنفيذ مسؤوليتنا املشرتكة عن إنهاء الفقر ،وعىل عدم تركِ أح ٍد
ُ
أدرك بقوة
غري أ ّني ،وعىل الرغم من اإلنجازات املرموقة جميعها،
يتخلف عن الركب ،وعىل خلق عالم الكرامة للجميع.
أن أوجه عدم املساواة ال تزال مستمرة وأن التقدم املحرز كان
متبايناً .ففقراء العالم ال يزالون يف غالبيتهم الساحقة يعيشون
بشكل ّ
مركز يف مناطق معينة من العالم .ويف عام  ،2011كان
 60يف املائة تقريبا ً من الذين يعانون من الفقر املدقع والبالغ
عددهم بليون شخص يعيشون يف خمسة بلدان .وال يزال عدد
كبري من النساء يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو من تعقيدات
بان كي  -مون
		
متصلة بالوالدة .فالتقدم يميل إىل تجاوز النساء واألناس
األمني العام لألمـم املتحـدة
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لمحة عامة

يف بداية األلفية ،اجتمع قادة العالم يف األمم املتحدة لوضع رؤية
عامة ملكافحة الفقر يف أبعاده الكثرية .وقد ُترجمت هذه الرؤية
إىل ثمانية أهداف إنمائية لأللفية ،وبقيت إطارا ً إنمائيا ً شامالً
للعالم كله خالل السنوات الخمس عرشة املاضية.
ومع بلوغنا نهاية فرتة األهداف اإلنمائية لأللفية ،يجد املجتمع
العاملي أن لديه من األسباب ما يكفي لكي يحتفل بما تحقق.
فبفضل الجهود املتناسقة العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية،
أنقذت األهداف اإلنمائية لأللفية أرواح املاليني من الناس

وأحدثت تحسنا ً يف أحوال كثريين غريهم .ويثبت ما يعرضه
هذا التقرير من بيانات وتحليل أنه يمكن حتى ألفقر البلدان أن
تحقق تقدما ً مذهالً غري مسبوق عندما تتوفر التدخالت املوجهة
واالسرتاتيجيات السليمة واملوارد الكافية واإلرادة السياسية.
كما يعرتف التقرير بأن هناك تباينا ً يف املنجزات ونواقص يف كثري
من املجاالت .فالعمل لم ينته بعد وال ب ّد له أن يستمر يف حقبة
إنمائية جديدة.

أثمرت الجهود غري املسبوقة فحققت نتائج عميقة
الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع
معدّل الفقر املدقع يف البلدان
النامية

٪٤٧

١٩٩٠

٪٤٧
٪١٤

١٩٩٠
٢٠١٥

٪١٤

٢٠١٥

األرقام العاملية للذين
يعيشون يف فقر مدقع

• •شهدت معدّالت الفقر املدقع انخفاضا ً كبريا ً خالل العقدين املاضيني .ففي عام  ،1990كان
ما يقارب نصف سكان العالم النامي يعيشون عىل أقل من  1.25دوالر يف اليوم الواحد؛ غري
أن هذه النسبة انخفضت إىل  14يف املائة يف عام .2015
• •وعىل املستوى العاملي ،تراجع عدد الناس الذين يعيشون يف فقر مدقع بأكثر من النصف،
فقد انخفض هذا العدد من  1.9بليون شخص يف عام  1990إىل  836مليون شخص يف عام
 .2015وقد تحقق الجانب األعظم من هذا التقدم منذ عام .2000

 ٨٣٦ﻣﻠﻴﻮن
 ٨٣٦ﻣﻠﻴﻮن

 ١ ٧٥١ﻣﻠﻴﻮن
 ١ ٧٥١ﻣﻠﻴﻮن

 ١ ٩٢٦ﻣﻠﻴﻮن
 ١ ٩٢٦ﻣﻠﻴﻮن

• •وخالل الفرتة بني عامي  1991و ،2015ارتفع ثالثة أضعاف عدد الناس يف الطبقة الوسطى
ّ
وتشكل هذه الفئة
أي الذين يعيشون عىل أكثر من  4دوالرات يف اليوم الواحد.
العاملةّ ،
اآلن نصف القوى العاملة يف املناطق النامية بعد أن كانت نسبتها ال تزيد عىل  18يف املائة يف
عام .1991
• •وانخفضت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية يف املناطق النامية بما يقارب النصف منذ
أي من  23.3يف املائة خالل الفرتة  1992 - 1990إىل  12.9يف املائة خالل
عام ّ ،1990
الفرتة .2016 - 2014

١٩٩٠ ١٩٩٩ ٢٠١٥
١٩٩٠ ١٩٩٩ ٢٠١٥

الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
عدد األطفال يف سن املدرسة
االبتدائية غري امللتحقني
باملدرسة ،عىل املستوى العاملي
١٠٠
ﻣﻠﻴﻮن

٢٠٠٠

٥٧
ﻣﻠﻴﻮن

٢٠١٥

• •بلغ معدّل صايف التسجيل يف املدرسة االبتدائية يف املناطق النامية  91يف املائة يف عام ،2015
بعد أن كان  83يف املائة يف عام .2000
• •وانخفض عدد األطفال يف سن املدرسة االبتدائية غري امللتحقني باملدرسة إىل النصف تقريباً،
ويقدر أن عددهم بلغ  57مليون طفل يف عام  2015بعد أن كان  100مليون طفل يف عام
.2000

١٠٠
ﻣﻠﻴﻮن
٥٧
ﻣﻠﻴﻮن

٢٠٠٠
٢٠١٥

معدّل صايف التسجيل يف
املدرسة االبتدائية يف أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى
٪٨٠

٪٨٠
٪٦٠

• •وكان سجل أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى فيما يتعلق بتحسني التعليم االبتدائي هو
األفضل بني جميع املناطق منذ وضع األهداف اإلنمائية لأللفية ،فقد حقق معدّل صايف
التسجيل بني عامي  2000و 2015زيادة بلغت  20نقطة مئوية ،وذلك باملقارنة بزيادة
بلغت  8نقاط مئوية يف الفرتة بني عامي  1990و.2000
• •وارتفع معدّل معرفة القراءة والكتابة بني الشباب بني سن  15سنة و 24سنة من  83يف
املائة إىل  91يف املائة بني عامي  1990و 2015يف العالم ككل .كما تناقص الفارق بني النساء
والرجال.

٪٦٠

٪٥٢

ملحـة عامـة

|

5

٪٤٠
٪٢٠
١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
نسب التسجيل يف املدرسة
االبتدائية يف جنوب آسيا
١٠٣

٧٤

١٠٠

١٠٠

١٠٣

٢٠١٥

١٠٠

٧٤

١٠٠

١٩٩٠

٢٠١٥
١٩٩٠البلدان
 90يف املائة من
شهد
زيادة يف عدد النساء يف
املجالس الربملانية منذ عام
1995

• •هناك زيادة كبرية يف أعداد الفتيات يف املدارس باملقارنة بما كان عليه الحال منذ  15سنة.
وقد حققت املناطق النامية ككل الغاية املتمثلة بإزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم
االبتدائي والثانوي والعايل.
• •ويف عام  ،1990كان عدد البنات املسجالت يف املدرسة االبتدائية يف جنوب آسيا ال يتجاوز 74
املسجالت مقابل كل
من البنات مقابل كل  100من البنني .أما اليوم فهناك  103من البنات
ّ
 100من البنني.
ّ
وتشكل النساء اآلن  41يف املائة من مجموع العاملني بأجر خارج القطاع الزراعي بعد أن
• •
كانت نسبتهن  35يف املائة يف عام .1990
• •وخالل الفرتة بني عامي  1991و ،2015انخفضت نسبة النساء يف العمالة الهشة كجزء من
مجموع العمالة النسائية  13نقطة مئوية .ويف املقابل ،انخفضت العمالة الهشة بني الرجال
بنسبة  9نقاط مئوية.
• •وحققت املرأة مكاسب عىل صعيد التمثيل يف املجالس الربملانية يف ما يقارب  90يف املائة من
البلدان الـ  174التي تتوفر عنها بيانات لفرتة العرشين سنة املاضية .وخالل الفرتة نفسها،
تضاعف متوسط معدّل النساء يف املجالس الربملانية ،ومع ذلك ،فإن املرأة ال تشغل إالّ مقعدا ً
برملانيا ً واحدا ً من أصل كل خمسة مقاعد.

الهدف  :4تقليل وفيات األطفال
أرقام وفيات األطفال دون
الخامسة من العمر عىل
املستوى العاملي
١٢٫٧
ﻣﻠﻴﻮن

١٩٩٠

 ٦ﻣﻠﻴﻮن

٢٠١٥

٪٨٤

٪١٠٠
٪٧٣

٪٨٠
٪٦٠

• •انخفض بأكثر من النصف معدّل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر عىل املستوى
العاملي ،فقد هبط من  90إىل  43حالة وفاة يف كل  1 000والدة حية بني عامي 1990
و.2015
• •وعىل الرغم من النمو السكاني يف املناطق النامية ،فإن عدد وفيات األطفال دون الخامسة
من العمر انخفض من  12.7مليونا ً يف عام  1990إىل حوايل  6ماليني يف عام  2015عىل
املستوى العاملي.

١٢٫٧
ﻣﻠﻴﻮن

١٩٩٠

 ٦ﻣﻠﻴﻮن

٢٠١٥
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التغطية العاملية بلقاح
الحصبة
٪٨٤

• •ومنذ أوائل التسعينات ،ارتفع معدّل خفض وفيات األطفال دون الخامسة من العمر أكثر من
ثالثة أضعاف عىل املستوى العاملي.
٪١٠٠
٪٨٠

٪٧٣

٪٦٠
٪٤٠
٪٢٠
٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٠

• •ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،كان املعدّل السنوي لخفض وفيات األطفال دون
الخامسة من العمر خالل الفرتة  2013 - 2005أرسع بأكثر من خمسة أضعاف رسعته
خالل الفرتة .1995 - 1990
• •وساعد التلقيح ضد الحصبة عىل إنقاذ ما يقارب  15.6مليون طفل من الوفاة خالل الفرتة
بني عامي  2000و .2013وقد تراجع عدد إصابات الحصبة املبلغ عنها عىل املستوى العاملي
بنسبة  67يف املائة خالل الفرتة نفسها.
• •ويف عام  ،2013تل ّقى نحو  84يف املائة من األطفال يف مختلف أنحاء العالم جرعة واحدة عىل
األقل من لقاح الحصبة ،باملقارنة بنسبة  73يف املائة من األطفال يف عام .2000

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية
معدّل الوفيات النفاسية عىل
املستوى العاملي (الوفيات يف
كل  100 000والدة حية)

٢١٠
٢٠١٣

٣٣٠

• •ويف جنوب آسيا ،تراجع معدّل الوفيات النفاسية بنسبة  64يف املائة بني عامي 1990
و ،2013أما يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى فقد انخفض هذا املعدّل بنسبة  49يف
املائة.

٣٨٠

• •وتم أكثر من  71يف املائة من الوالدات بمساعدة عاملني صحيني مهرة ،عىل املستوى العاملي
يف عام  ،2014مما ّ
تحسنا ً باملقارنة بنسبة  59يف املائة يف عام .1990
يشكل
ّ

٣٨٠
١٩٩٠ ٢٠٠٠
٣٣٠

 ٢١٠التي حرضها
الوالدات
عاملون صحيون مهرة،
العاملي١٩٩٠
املستوى٢٠٠٠
عىل ٢٠١٣
٪٧٠
٪٨٠

٪٧١

٪٥٩
٪٧١
٢٠١٤

١٩٩٠
٪٥٩

٢٠١٤

١٩٩٠

• •منذ عام  ،1990تراجع معدّل الوفيات النفاسية بنسبة  45يف املائة عىل املستوى العاملي،
وقد تحقق معظم االنخفاض منذ عام .2000

٪٨٠
٪٦٠
٪٧٠
٪٥٠
٪٦٠
٪٥٠

• •يف شمال أفريقيا ،ارتفعت بني عامي  1990و 2014نسبة النساء الحوامل الالتي تلقني
أربعا ً أو أكثر من زيارات الرعاية السابقة للوالدة ،من  50يف املائة إىل  89يف املائة.
• •ارتفع انتشار وسائل منع الحمل بني النساء يف الفئة العمرية  ،49 – 15املتزوجات أو
املرتبطات برشيك ،من  55يف املائة يف عام  1990إىل  64يف املائة يف عام  2015عىل
املستوى العاملي.

ملحـة عامـة
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الهدف  :6مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض
العالج باألدوية املضادة
للفريوسات العكوسة ()ART
١٣٫٦
ﻣﻠﻴﻮن

A R ١٣٫٦
T

ﻣﻠﻴﻮن

٠٫٨
ﻣﻠﻴﻮن
A RT

٢٠١٤

٢٠٠٣

املعالجة
عدد الناموسيات٠٫٨
ﻣﻠﻴﻮن
R T
بمبيداتAالحرشات واملو ّردة
إىل أفريقيا  -جنوب الصحراء
٢٠١٤
الكربى٢٠٠٣- 2004 ،
2014
A RT

 ٩٠٠ﻣﻠﻴﻮن

• •انخفضت نسبة اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية بما يقارب  40يف املائة
أي من عدد اإلصابات التقديري البالغ  3.5مليون إصابة إىل 2.1
بني عامي  2000وّ ،2013
مليون إصابة.
• •بحلول شهر حزيران/يونيه  ،2014كان هناك  13.6مليون شخص مصاب بفريوس نقص
املناعة البرشية يتل ّقون العالج باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة ( )ARTعىل املستوى
العاملي ،مما يشكل زيادة هائلة عىل عددهم يف عام  2003الذي بلغ  800 000مصاب .وقد
أنقذ هذا العالج حياة  7.6ماليني من املوت بمرض اإليدز خالل الفرتة بني عامي 1995
و.2013
• •كما تم إنقاذ حياة  6.2ماليني من املوت باملالريا بني عامي  2000و ،2015وهم يف املقام
األول من األطفال دون الخامسة من العمر يعيشون يف بلدان أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى .وقد انخفض املعدّل العاملي التقديري لإلصابة باملالريا بنسبة  37يف املائة،
أما معدّل الوفيات باملالريا فقد انخفض بنسبة  58يف املائة.
• •وخالل الفرتة بني عامي  2004و ،2014تم توريد أكثر من  900مليون من الناموسيات
املعالجة بمبيدات الحرشات إىل بلدان يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى التي تستوطن
فيها املالريا.
• •وخالل الفرتة بني عامي  2000و ،2013أنقذت تدخالت الوقاية من مرض السل وتشخيصه
ومعالجته حياة ما يقدر بـ  37مليون شخص .وقد انخفض معدّل الوفيات بالسل بنسبة
 45يف املائة ،كما انخفض معدّل انتشاره بنسبة  41يف املائة ،وذلك خالل الفرتة بني عامي
 1990و.2013

 ٩٠٠ﻣﻠﻴﻮن

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية
 1.9بليون شخص اكتسبوا
القدرة عىل الحصول
عىل مياه الرشب املمدّدة
باألنابيب منذ عام 1990
 ٤٫٢ﺑﻠﻴﻮن

 ٢٫٣ﺑﻠﻴﻮن

 ٤٫٢ﺑﻠﻴﻮن

 ٢٫٣ﺑﻠﻴﻮن

٢٠١٥

١٩٩٠

تم منذ عام  1990التخلص
املواد
من
 98٢٠١٥يف املائة من١٩٩٠
املستنفدة لألوزون

• •منذ عام  ،1990تم التخلص بشكل يكاد يكون كامالً من املواد املستنفدة لألوزون ،ومن
املتوقع أن تستعيد طبقة األوزون صحتها يف أواسط هذا القرن.
• •وشهدت املناطق الربية والبحرية املحمية يف كثري من األقاليم زيادة كبرية منذ عام .1990
وقد ارتفعت تغطية املناطق الربية املحمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من
 8.8يف املائة إىل  23.4يف املائة بني عامي  1990و.2014
ً
ً
محسنا ملياه الرشب،
• •ويف عام  ،2015بات  91يف املائة من سكان العالم يستخدمون مصدرا
ّ
باملقارنة بنسبة  76يف املائة يف عام .1990
املحسنة
• •ومن أصل  2.6بليون شخص اكتسبوا القدرة عىل الحصول عىل مياه الرشب
ّ
منذ عام  ،1990هناك  1.9بليون شخص اكتسبوا القدرة عىل الحصول عىل مياه الرشب
املمددة باألنابيب إىل أماكن سكنهم .ويتمتع اآلن أكثر من نصف سكان العالم ( 58يف
املائة) بمستوى الخدمة األعىل هذا.
ً
• •وعىل املستوى العاملي ،تمكن  147بلدا من تحقيق الغاية املحدّدة ملياه الرشب ،كما حقق
 95بلدا ً الغاية املحددة للرصف الصحي ،يف حني أن  77بلدا ً تمكنوا من بلوغ كلتا الغايتني.
• •وعىل مستوى العالم ككل ،اكتسب  2.1بليون شخص إمكانية الحصول عىل الرصف
املحسن .ومنذ عام  ،1990انخفض بنسبة النصف تقريبا ً عدد سكان املناطق
الصحي
ّ
الحرضية الذين يتغوطون يف العراء.
• •وانخفضت نسبة سكان املناطق الحرضية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف املناطق
النامية من حوايل  39.4يف املائة يف عام  2000إىل  29.7يف املائة يف عام .2014
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الهدف  :8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية
املساعدة اإلنمائية الرسمية

• •ارتفعت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان املتقدمة النمو بنسبة  66يف املائة
بالقيمة الحقيقية بني عامي  2000و ،2014حيث بلغت  135.2بليون دوالر.

 ٨١ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

• •ويف عام  ،2014استمر كل من الدانمرك والسويد ولكسمربغ والنرويج واململكة املتحدة يف
تجاوز الغاية التي حدّدتها األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية الرسمية والتي تبلغ نسبتها
 0.7يف املائة من الدخل الوطني اإلجمايل.

 ١٣٥ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
 ١٣٥ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

 ٨١ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

$
$٢٠١٤

$
٢٠٠٠
$
٢٠٠٠

٢٠١٤
اإلنرتنت عامليا ً
تغلغل ٪٤٣

• •وانخفضت نسبة خدمة الد ْين الخارجي إىل اإليرادات املتأتية عن الصادرات يف البلدان
النامية من  12يف املائة يف عام  2000إىل  3يف املائة يف عام .2013

٪٤٣
٪٦

• •ويف عام  ،2015كان  95يف املائة من سكان العالم يحصلون عىل تغطية إشارة الهاتف
النقال  -الخليوي.

٢٠٠٠

• •وخالل السنوات الخمس عرشة األخرية ،ارتفع عدد اشرتاكات الهاتف النقال  -الخليوي
بما يقارب العرشة أضعاف ،من  738مليونا ً يف عام  2000إىل أكثر من  7باليني يف عام .2015

٪٦
٢٠١٥
٢٠١٥

• •ويف عام  ،2014كان  79يف املائة من مجموع ما تستورده البلدان املتقدمة النمو من البلدان
النامية بدون تعرفة جمركية ،وذلك باملقارنة بنسبتها البالغة  65يف املائة عام .2000

٢٠٠٠

• •وتزايدت نسبة تغلغل اإلنرتنت من  6يف املائة أو أكثر بقليل من سكان العالم يف عام 2000
إىل  43يف املائة يف عام  .2015ونتيجة لذلك ،فإن  3.2من باليني الناس اليوم مرتبطون
بشبكة عاملية من املحتويات والتطبيقات.

عىل الرغم من النجاحات الكثرية ،فقد تخلّف عن الركب أش ّد الناس فقرا ً وأكثرهم هشاشة
مع أنه تم تحقيق إنجازات هامة يف مختلف أنحاء العالم
فيما يتعلق بكثري من الغايات التي حدّدتها األهداف اإلنمائية
لأللفية ،كان التقدم متباينا ً بني املناطق والبلدان املختلفة ،األمر
الذي خلّف ثغرات هامة .وقد تخلّف عن الركب ماليني الناس،
وال سيما أشدهم فقرا ً وأكثرهم حرماناً ،بسبب الجنس أو العمر
أو العجز أو اإلثنية أو املوقع الجغرايف .وتشتد الحاجة إىل بذل
جهود موجهة للوصول إىل أكثر الناس ضعفاً.
W Wال يزال عدم املساواة بني الجنسني مستمرا ً
ال تزال النساء يواجهن التمييز يف الحصول عىل العمل واألصول
االقتصادية ويف املشاركة يف صنع القرار عىل املستويني الخاص والعام.
كما أن احتماالت أن تعيش النساء يف فقر أقوى من احتماالت الرجال.
ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتفعت النسبة بني
الرجال والنساء الذين يعيشون يف أرس فقرية من  108نساء مقابل كل
 100رجل يف عام  1997إىل  117امرأة مقابل كل  100رجل يف عام
 ،2012عىل الرغم من تراجع معدّالت الفقر يف املنطقة ككل.
وال تزال النساء يف موقع الضعف يف سوق العمل .فعىل الصعيد
العاملي ،يشارك يف القوى العاملة نحو ثالثة أرباع الرجال
الذين بلغوا سن العمل ،باملقارنة بما ال يزيد عىل نصف النساء
الالتي بلغن سن العمل .كما أن ما تكسبه النساء يقل عما يكسبه
الرجال بنسبة  24يف املائة ،عىل املستوى العاملي .ويف  85يف
املائة من البلدان الـ  92التي تتوفر عنها بيانات حول معدّالت

البطالة حسب مستوى التعليم للسنتني  ،2013 - 2012تزيد معدّالت
بطالة النساء الحائزات عىل تعليم متقدّم عىل معدّالت بطالة الرجال
بنفس املستوى التعليمي .وعىل الرغم من التقدم املستمر ،ال يزال أمام
العالم اليوم الكثري مما يتعني عليه فعله نحو تمثيل الجنسني عىل قدم
املساواة يف صنع القرار عىل املستويني الخاص والعام.
W Wوهناك ثغرات كبرية قائمة بني األرس الفقرية
والغنية ،وبني املناطق الريفية واملناطق الحرضية
يف البلدان النامية ،يرجح أن يتع ّرض األطفال املنتمون إىل
الـ  20يف املائة األشد فقرا ً من األرس للتقزم بمعدّل يزيد عىل
ضعفي تعرض األطفال املنتمني إىل الـ  20يف املائة األكثر غنى.
كما أن األطفال املنتمني إىل أفقر األرس يرجح أن يكونوا خارج
املدرسة بمعدّل أربعة أضعاف وجود أطفال األرس األكثر غنى .أما
معدّالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر يف األرس األشد
فقرا ً فهي تكاد أن تبلغ ضعفي معدّالت هذه الوفيات بني أطفال
األرس األكثر غنى .ويف املناطق الريفية ،ال تزيد نسبة الوالدات
التي يحرضها عاملون صحيون مهرة عن  56يف املائة باملقارنة
بالنسبة البالغة  87يف املائة يف املناطق الحرضية .وال يستخدم
محسنة ،باملقارنة
نحو  16يف املائة من سكان الريف مصادر مياه
ّ
بالنسبة البالغة  4يف املائة من سكان املناطق الحرضية .ويفتقر
املحسنة،
نصف سكان املناطق الريفية إىل مرافق الرصف الصحي
ّ
باملقارنة بالنسبة البالغة  18يف املائة من سكان املناطق الحرضية.

ملحـة عامـة

ّ W W
تغي املناخ وتدهور البيئة يقوضان ما أُنجز من
تقدم ،والفقرا ُء هم األشد معاناة من جراء ذلك
ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف املناطق النامية بنسبة 50
يف املائة منذ عام  .1990ويمثل التصدّي للتصاعد الجامح يف انبعاثات
تغي املناخ ،من قبيل
يرجـح أن ينتج من آثار عن ّ
غازات الدفيئة وملا َّ
تغيري ال ُنظم اإليكولوجية واألحوال الجوية املتطرفة ومخاطرها التي
تصيب املجتمع ،تحدّيا ً مستمرا ً شديد الخطورة للمجتمع العاملي.
ويقدَّر أنه ،يف عام  ،2010فقد العالم غابات تبلغ مساحتها 5.2
أي ما يعادل مساحة بلد مثل كوستاريكا.
ماليني من الهكتاراتّ ،
وقد أدى اإلفراط يف استغالل األرصدة السمكية البحرية إىل تراجع
نسبة هذه األرصدة ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة من  90يف املائة
يف عام  1974إىل  71يف املائة يف عام  .2011وترتاجع أنواع األحياء
عموما ً من حيث عددها ومن حيث توزعها .ويعني ذلك أنها مهددة
بصورة متزايدة باالنقراض .وتؤثر شحة املياه عىل  40يف املائة من
سكان العالم ،وهي نسبة مرشحة لالرتفاع .ويزداد االرتباط املبارش
بني ُسبل عيش الفقراء واملوارد الطبيعية ،وهم األشد معاناة من
تدهور البيئة نظرا ً ألنهم يعيشون غالبا ً يف أكثر املناطق هشاشة.
W Wوتبقى النزاعات التهديد األكرب الذي تواجهه التنمية
البرشية
بحلول نهاية عام  ،2014أجربت النزاعات  60مليونا ً من الناس
عىل التخيل عن منازلهم – وهذا أعىل مستوى ُس ّجل منذ الحرب
العاملية الثانية .فلو كان هؤالء الناس شعبا ً واحدا ً لكانوا البلد
الرابع والعرشين األكرب يف العالم .ويف املتوسط ،يتم يوميا ً ترشيد
 42 000شخص بالقوة ويجربون عىل الفرار التماسا ً للحماية
من النزاعات ،وقد ارتفع هذا الرقم أربعة أضعاف تقريبا ً
عما كان قد بلغه عام  2010عندما كان  11 000شخص.
ويف عام ّ ،2014
شكل األطفال نصف الجئي العالم الخاضعني
ملسؤولية مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني .ويف
البلدان املتأثرة بالنزاع ،ارتفعت نسبة األطفال خارج املدرسة من
 30يف املائة يف عام  1999إىل  36يف املائة يف عام  .2012وتوجد
أعىل معدّالت الفقر عادة يف البلدان الهشة املتأثرة بالنزاع.
W Wال يزال ماليني الفقراء يعيشون يف ظل الفقر والجوع
وال يحصلون عىل الخدمات األساسية
عىل الرغم من التقدم الهائل ،ال يزال نحو  800مليون من الناس
يعيشون حتى اليوم يف فقر مدقع ويعانون من الجوع .وهناك
أكثر من  160مليون طفل ال يتناسب طولهم مع عمرهم بسبب
عدم كفاية الغذاء .وال يذهب إىل املدرسـة حاليا ً  57مليون طفل
يف سن املدرسة االبتدائية .وال يزال نصف ع ّمال العالم تقريبا ً
يعملون تحت رشوط صعبة ونادرا ً ما يتمتعون باالستحقاقات
التي ترافق العمل الالئق .ويقيض  16 000طفل يوميا ً نحبهم
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قبل أن يحتفلوا بعيد ميالدهم الخامس ،ألسباب يمكن الوقاية
منها غالباً .وتزيد نسبة الوفيات النفاسية يف املناطق النامية
بـ  14ضعفا ً عما تبلغه يف املناطق املتقدمة النمو .وال يتل ّقى إالّ
نصف النساء الحوامل يف املناطق النامية العدد األدنى من زيارات
الرعاية قبل الوالدة املوىص به ،وهو أربع زيارات .ويف عام ،2013
لم يتلق العالج باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة إالّ ما يقدّر
بـ  36يف املائة من املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية البالغ
عددهم  31.5مليون مصاب يف املناطق النامية .ويف عام  ،2015ال
يزال ثلث سكان العالم ( 2.4بليون شخص) يستخدمون مرافق
املحسنة ،وبينهم  946مليون شخص ال
الرصف الصحي غري
ّ
يزالون يمارسون التغ ّوط يف العراء .ويقدَّر اليوم أن  880مليون
شخص يعيشون يف أحياء فقرية يف مدن العالم النامي.
وال يمكن عكس مسار هذه األرقام إالّ بالعمل العاملي.

إن نجاح خطة األهداف اإلنمائية لأللفية
يدل عىل صالحية العمل العاملي .فهو املسار
الوحيد الذي يضمن أالّ يتخلّف أحد عن ركب
خطة التنمية الجديدة
يقف املجتمع العاملي يف عام  2015عىل مفرتق طرق تاريخي.
فمع انتهاء حقبة األهداف اإلنمائية لأللفية ،تتوفر الفرصة أمام
العالم للبناء عىل نجاحاتها وعىل الزخم الذي أوجدته ،مع األخذ
أيضا ً بطموحات جديدة للمستقبل الذي نريد .وهناك خطة جديدة
شجاعة آخذة يف الظهور ترمي إىل تحويل العالم بحيث يمكنه
أن يلبّي االحتياجات البرشية ومتطلبات التحويل االقتصادي ،مع
العمل يف الوقت نفسه عىل حماية البيئة وضمان السالم وتفعيل
حقوق اإلنسان .وتقع التنمية املستدامة يف صميم هذه الخطة ،وهي
تنمية ال ب ّد أن تصبح واقعا ً حيّا ً لكل إنسان عىل وجه هذا الكوكب.
هذا التقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية هو األخري .وهو يوثق لجهود
السنوات الخمس عرشة التي رمت إىل تحقيق أهداف صبا إليها إعالن
األلفية ،وهو يربز النجاحات الكثرية املتحققة ولكنه يعرتف أيضا ً
بالثغرات املتبقية .وتقدم لنا تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية دروسا ً
عديدة ستكون بمثابة منطلق لخطواتنا الجديدة .وال ب ّد من أن يعمل
قادة العالم وأصحاب املصلحة يف كل بلد سوية ،وأن يضاعفوا الجهود
لتحقيق خطة عاملية تحويلية حقاً .فذلك هو الطريق الوحيد لضمان
مستقبل مستدام وحياة كريمة لجميع الناس يف كل مكان.

وو هونغبو
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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قياس ما له قيمة لدينا:
بيانات مستدامة من أجل تنمية مستدامة
يف سياق العمل الجاري عىل وضع خطة التنمية ملا بعد عام
 ،2015يتزايد االعرتاف بأهمية تعزيز إنتاج البيانات واستخدام
بيانات أفضل يف وضع السياسات ورصدها ،باعتبار ذلك أداة
أساسية لتحقيق التنمية .فقد دلّلت تجربة رصد األهداف
اإلنمائية لأللفية بوضوح عىل أن بإمكان االستخدام الف ّعال
للبيانات أن يساعد عىل تعبئة الجهود اإلنمائية وتنفيذ التدخالت
املوجهة الناجحة وتتبع التقدم وتحسني املساءلة .وعىل هذا
تحسن توفرها
فإن التنمية املستدامة تتطلب ثورة يف البيانات
ّ
وجودتها وتوقيتها وتصنيفها التفصييل بغية دعم تنفيذ الخطة
الجديدة للتنمية عىل جميع املستويات.

علّمنا رصد األهداف اإلنمائية لأللفية أن البيانات
عنرصٌ ال غنى عنه من عنارص خطة التنمية
W Wقياس اليشء ّ
يمكن من تحقيقه
ع ّزز إطار األهداف اإلنمائية لأللفية استخدام البيانات املتينة
واملوثوقة ألغراض صنع القرار املستند إىل األدلة ،مع قيام
كثري من البلدان بإدراج هذه األهداف يف أولوياتها الوطنية
واسرتاتيجياتها الناشئة .كما ّ
تمكنت الحكومات عىل الصعيدين
الوطني ودون الوطني ،بفضل استخدام البيانات املوثوقة يف
رصد التقدم املحرز نحو تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية ،من
الرتكيز بصورة ف ّعالة عىل أولوياتها وبرامجها وتدخالتها
اإلنمائية.
وأثبتت البيانات فائدتها الكربى عىل املستوى املحيل .ففي
شمال كينيا ،أدى رصد معدّالت التسجيل يف املدرسة االبتدائية
والثانوية عىل املستوى دون الوطني إىل الكشف عن تباينات
كبرية بني املناطق الجافة وشبه الجافة .واستجابة لذلك ،لجأت
الحكومة الكينية إىل استهداف تلك املناطق املحرومة بوضع
برنامج خاص للتغذية املدرسية وبإنشاء املدارس االبتدائية
الداخلية واملدارس املتنقلة .ويف كولومبيا ،أظهرت البيانات عىل
املستوى دون الوطني معدّالت تقدم شديدة التباين بني املناطق
املختلفة ،مما دفع بالحكومات املحلية إىل تنفيذ تدخالت أساسية
تتماىش مع األولويات املحلية .من ذلك مثالً أن منطقة نارينيو
ركزت عىل الهدف  ،3بغية تقليص الفوارق الكبرية بني الجنسني
يف العمالة واملشاركة السياسية ،يف حني أن الرتكيز يف منطقة
كونديناماركا انصب عىل ترسيع التقدم يف تنفيذ الهدف  1يف
البلديات األشد فقراً.

W Wيطرأ التحسن الحقيقي يف البيانات عندما يلتقي
الطلب مع دعم السياسات
ّ
تنشطت بفعل األهداف اإلنمائية لأللفية الجهود الرامية إىل زيادة
إنتاج البيانات اإلنمائية واستخدامها .وقد وجهت متطلبات رصد
هذه األهداف األنظار إىل الحاجة إىل تعزيز القدرات يف مجال اإلحصاء
وتحسني املنهجيات و ُنظم املعلومات اإلحصائية عىل الصعيدين
الوطني والدويل .ومع الوقت ،أدى ذلك إىل تحسني توفر البيانات من
حيث كميتها وجودتها .كما تحسن يف الوقت نفسه التنسيق داخل
ال ُنظم اإلحصائية الوطنية ،وظهرت بالتايل منهجيات إحصائية جديدة.
ففي الفلبني ،وعمالً عىل دعم رصد األهداف اإلنمائية لأللفية،
َ
جهة إيداع وطنية
ُس ّمي املجلس الوطني لتنسيق اإلحصائيات
ً
ملؤرشات األهداف .ووضع هذا املجلس برنامجا لتطوير
إحصاءات األهداف اإلنمائية لأللفية ّ
مكن من تجميع البيانات من
املصادر املختلفة ومن وضع الربامج والسياسات التي تدعم جمع
البيانات ونرشها وتحسينها ألغراض صنع السياسات .كما أنشئ
نظام للرصد املجتمعي املحيل بغية توفري البيانات لرصد الخطط
اإلنمائية املحلية وتقييمها.
تحسنا ً مرموقا ً
وشهد الرصد العاملي لألهداف اإلنمائية لأللفية
ّ
ساعد عليه التنسيق الوثيق بني خرباء الوكاالت الدولية والخرباء
القِطريني .وخالل الفرتة بني عامي  2000و ،2015ارتفع ستة
أضعاف عد ُد الدراسات االستقصائية والتعدادات يف قاعدة البيانات
لدى برنامج رصد إمدادات املياه والرصف الصحي ،وهو برنامج
مشرتك بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
تحسنت
(اليونيسيف) .وخالل الفرتة بني عامي  2003و،2014
ّ
إىل ح ّد كبري التغطية القطرية ملجموعة فرعية من املؤرشات
الرسمية لألهداف اإلنمائية لأللفية تضم  22مؤرشاً .ففي حني
أن  2يف املائة فقط من البلدان النامية يف عام  2003كان لديها
نقطتا بيانات عىل األقل لـ  16أو أكثر من املؤرشات الـ  ،22فقد
ارتفعت هذه النسبة لتصل إىل  79يف املائة يف عام  .2014ويعكس
ّ
للتمكن من مواجهة
ذلك زيادة قدرات ال ُنظم اإلحصائية الوطنية
املتطلبات والتحسينات يف آليات اإلبالغ عن البيانات .كما يشري إىل
فوائد تحسني وصول الوكاالت الدولية إىل املصادر الوطنية.

ملحـة عامـة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻷﻏﺮاض  ٢٢ﻣﺆﴍا ً ﻣﻦ ﻣﺆﴍات اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،٢٠٠٣ ،و ،٢٠٠٦و) ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٧٩
٦٤
٤٨
٣٠
١٣

١٩
٦

٢

١٢

١٩
٦

٢

٢٠٠٣
٢٠٠٦
٢٠١٤
ﻋﺪد ﺳﻼﺳﻞ اﻤﻟﺆﴍات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ اﻷﻗﻞ:
١٥ - ١١
ﺻﻔﺮ ٥ -
٢٢ - ١٦
١٠ - ٦

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

ّ
تحسن ،ال يزال هناك نقص
W Wعىل الرغم مما طرأ من
يف بيانات شديدة األهمية تلزم لوضع السياسات
اإلنمائية
هناك ثغرات كبرية يف البيانات ال تزال قائمة يف عدة مجاالت
إنمائية .فالتحدّيات الكبرية تشمل فيما تشمله سوء نوعية البيانات
واالفتقار إىل البيانات يف الوقت املناسب وعدم توفر البيانات املصنّفة
بصورة تفصيلية حول األبعاد الهامة .ونتيجة لذلك ،يستمر كثري
من الحكومات الوطنية واملحلية يف االعتماد عىل بيانات قديمة أو
بيانات جودتها غري كافية لوضع الخطط واتخاذ القرارات.
وتبني دراسة أجراها البنك الدويل أن نحو نصف البلدان الـ 155
تفتقر إىل بيانات مالئمة لرصد الفقر .ونتيجة لذلك ،فإن الفقراء
يف هذه البلدان يبقون غري مرئيني يف كثري من األحيان .وخالل
ّ
يتمكن 57
فرتة العرش سنوات بني عامي  2002و ،2011لم
من البلدان ( 37يف املائة) من تحديد معدّل الفقر فيها أو حدّدته
عىل أساس تقديري .ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى،
وهي املنطقـة األشـد فقراً ،ال تتوفر لدى  61يف املائة من البلدان
بيانات مالئمة لرصد اتجاهات الفقر.
كما أن االفتقار إىل ُنظم للتسجيل املدني تعمل جيدا ً بتغطية
وطنية كاملة يؤدي إىل ثغرات خطرية يف البيانات ،وخصوصا ً
إحصاءات سجل النفوس .ووفقا ً لفريق األمم املتحدة املشرتك
بني الوكاالت واملعني بتقدير معدّالت وفيات األطفال ،ال تتوفر
هذه ال ُنظم إالّ لدى نحو  60بلداً؛ أما البلدان األخرى فهي تعتمد
بالدرجة األوىل عىل استقصاءات األرس أو تعدادات السكان
ّ
للتمكن من تقدير معدّالت وفيات األطفال.

11

|

هناك حاجة إىل بيانات أفضل تستخدم يف أغراض
خطة التنمية ملا بعد عام 2015
W Wال يمكننا أن نصل إىل من ال يمكن الوصول إليه إالّ إذا
ّ
تمكنا من حساب أعداد الذين لم ُتحسب أعدادهم
إن البيانات العالية النوعية واملصنّفة بالتفصيل حسب األبعاد
الرئيسية التي ال تكتفي بأساسيات العمر والجنس بل تشمل الوضع
من حيث الهجرة ،واالنتماء إىل الشعوب األصلية ،واإلثنية ،واإلعاقة،
ّ
للتمكن من اتخاذ القرارات ورصد التقدم
وغري ذلكُ ،تعترب أساسية
املحرز نحو تحقيق التنمية املستدامة للجميع .ويتطلب تقدير حجم
الفئات السكانية الصغرية واستكشاف خصائصها أخذ عيّنات
كبرية الحجم أو إجراء تعدادات سكان كاملة .وتعترب التعدادات
تشكل إطارا ً
الوطنية للسكان واملساكن مصدرا ً هاما ً للبيانات وهي ّ
ألخذ العيّنات لتقدير حجم مجموعات األقليّات الضعيفة.
وقد تحقق تقدم ملحوظ ،مثالً ،يف مجال توفر البيانات التفصيلية
عن الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية .ففي تعدادات السكان
لعام  ،2010أدرج  17بلدا ً من أصل 20يف أمريكا الالتينية
أسئلة عن الشعوب األصلية بغية توفري بيانات تفصيلية عن
تلك الشعوب .كما كشفت البيانات املتعلقة برعاية األم أن نسبة
الوالدات التي حرضها عاملون صحيون يف عام  2000كانت أقل
بـ  38نقطة مئوية بني نساء الشعوب األصلية منها بني النساء
من غري الشعوب األصلية يف املكسيك ،أما يف بريو فقد بلغ الفارق
 45نقطة مئوية .وساعد توفر هذه البيانات املصنّفة بصورة
تفصيلية إىل اعتماد تدخالت أكثر فعالية للح ّد من عدم املساواة.
وبحلول عام  ،2012جرى أكثر من  80يف املائة من والدات
الشعوب األصلية يف كال البلدين بحضور عاملني صحيني.
اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺎﻣﻠﻦﻴ ﺻﺤﻴﻦﻴ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻴو
واﻤﻟﻜﺴﻴﻚ ،ﻣﺼﻨّﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ
ﰲ ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﺎرة )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٩٢

٩٩
٨٣

٩٥
٨١

٦٧
٥٧

٢٢

٢٠٠٠

٢٠١٢
ﺑﺮﻴو
ﻧﺴﺎء اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ

٢٠١٢

اﻤﻟﻜﺴﻴﻚ

٢٠٠٣

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ
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ّ
للتمكن من اتخاذ قرارات
W Wهناك حاجة إىل بيانات آنية
أفضل بصورة أرسع
التغي إىل بيانات آنية ّ
تمكن
هناك حاجة يف عالم اليوم الرسيع
ّ
من التأهب لألزمات االقتصادية والسياسية والطبيعية والصحية
واالستجابة لها .عىل أن معظم البيانات اإلنمائية تتوفر متأخرة
زمنيا ً ملدة سنتني أو ثالث سنوات .وتساعد االبتكارات الجديدة
عىل االلتفاف عىل هذه املشكلة .من ذلك مثالً أن اليونيسيف
النصية ( )SMS
ورشيكاتها استخدمت تكنولوجيا الرسائل
ّ
ّ
لتيسري الجمع والتوزيع اآلني للمعلومات حول تفش فريوس
إيبوال .ففي ليربيا ،استخدم مئات العاملني الصحيني تكنولوجيا
( mHeroالنظام النقال لالستجابة والتوعية الخاص بعاميل
اإليبوال الصحيني) ،يف حني أن آالف الشباب يف غينيا وسرياليون
يستخدمون نظام  .U-Reportوقد ساعدت هذه املعلومات اآلنية
عىل تحديد أماكن اإلصابات الجديدة برسعة ،وتحديد ما يلزم من
اإلمدادات ،ونرش الرسائل التي تنقذ الحياة.
W Wللبيانات الجغرافية املكانيّة أن تدعم الرصد يف
كثري من جوانب التنمية :من الرعاية الصحية
إىل إدارة الكوارث الطبيعية
ملعرفة أماكن تواجد الناس واألشياء والعالقات فيما بينهم أهمية
أساسية لعملية اتخاذ قرارات مستنرية .وتساعد املعلومات
الشاملة املستندة إىل املكان الحكومات عىل وضع األولويات
االسرتاتيجية واتخاذ القرارات وقياس النتائج ورصدها.
والبيانات الجغرافية املكانيّة ،بعد وضعها ،يمكن أن تستخدم
ّ
ويمكن اإلطار املرجعي
مرات كثرية لدعم العديد من التطبيقات.
أي يشء عىل
الجيودييس من املراقبة الدقيقة ومن تحديد موقع ّ
األرض ،كما يمكن استخدامه يف كثري من األغراض االجتماعية
التغيات
واالقتصادية والبيئية ،من قبيل الزراعة الدقيقة ورصد
ّ
يف ارتفاع منسوب مياه البحر.
من ذلك مثالً أن املعلومات الجغرافية املكانيّة اس ُتخدمت لدعم
الرعاية الصحية ولتصميم تدابري التدخالت االجتماعية خالل
ّ
تفش فريوس تشيكونغونيا يف منطقة البحر الكاريبي .ويف
ترينيداد وتوباغو ،ساعدت التطبيقات الجغرافية املكانيّة يف
الهواتف الذكية وزارة الصحة عىل تحديد أماكن األشخاص
املصابني وعىل استخدام املعلومات الحتواء ّ
تفش الفريوس.

ّ
يتوفر التزام سيايس قوي وأن تحصل
يتعني أن
زيادة كبرية يف املوارد لتلبية الطلب عىل البيانات يف
سياق الخطة الجديدة للتنمية
W Wيعترب تعزيز القدرات اإلحصائية أساسا ً لرصد التقدم
يف تنفيذ الخطة الجديدة للتنمية
لتحسني توفر البيانات وموثوقيتها وتوقيتها وإمكانية الحصول
عليها لدعم خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015هناك حاجة
إىل استثمارات مستدامة يف القدرات اإلحصائية عىل جميع
املستويات ،وخاصة عىل املستوى الوطني .ويتطلب التوسع يف
القدرات اإلحصائية الوطنية وتعزيز ال ُنظم اإلحصائية وتحديثها
ضمان وجود ترتيبات مؤسسية ف ّعالة وتنسيق داخيل جيد،
وموارد برشية مستدامة ،وموارد مالية مستدامة (داخلية
وخارجية) ،وتعاون تقني .وينبغي أن ُتمنح املكاتب اإلحصائية
الوطنية والية واضحة لقيادة أعمال التنسيق بني الوكاالت
الوطنية املعنية ،وأن تكون مركز بيانات ألغراض الرصد.
وعىل سبيل املثال ،فإن تحسني نظام التسجيل املدني وإحصاءات
النفوس يتطلب التزاما ً قويا ً من جانب الحكومات وجهودا ً طويلة
األجل يف تعزيز الهياكل األساسية اإلدارية .وقد كان التقدم خالل
السنوات العرشين املاضية يف غاية البطء غري أن بضعة بلدان
ّ
تمكنت من قطع خطوات كربى .ففي جنوب أفريقيا مثالً ،تم يف
عام  2012تسجيل  85يف املائة من الوالدات ،باملقارنة بنسبة
تسجيلهم التي كانت  56يف املائة يف عام  .2003ويف تايلند،
وبفضل الجهود التي بدأت عام  ،1996فإن أكثر من  95يف املائة
مسجلة اليوم.
من الوالدات والوفيات
ّ
W Wالتكنولوجيا الجديدة ّ
تغي طريقة جمع البيانات
ونرشها
تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة فرصا ً غري
مسبوقة لجمع البيانات وتحليلها ونرشها .فالشبكة الخليوية
اليوم تغطي  95يف املائة من سكان العالم ،كما أن عدد اشرتاكات
الهاتف النقال  -الخليوي نما بحيث تجاوز  7باليني .وازداد
تغلغل اإلنرتنت فوصلت إىل  43يف املائة من سكان العالم وربطت
 3.2باليني من الناس بشبكة عاملية من املحتويات والتطبيقات.
فالتكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات ،من قبيل املقابالت
النصية
الشخصية بمساعدة الحاسوب ( ،)CAPIواالستقصاءات
ّ
عن طريق الهاتف النقال ( ،)SMSواملصادر الجديدة للبيانات
من قبيل الكتابات يف الوسائط االجتماعية ،وسجالت البحث
عىل اإلنرتنت وسجالت اتصاالت الهاتف النقالّ ،
تمكن من جمع
البيانات بصورة أرسع وتوفر املعلومات عىل أساس شبه آني.
وقد أدخل تعداد السكان يف الربازيل عام  2010عدة ابتكارات يف
عمليات التعداد .فقد تم استحداث رسم خرائط التعداد الرقمي

ملحـة عامـة

وأدرج يف ملف العناوين الوطنية ،األمر الذي جعل جم َع بيانات
التعداد يجري بصورة أكثر كفاءة ودقة .ويف العمليات امليدانية،
ّ
مكن استخدام أجهزة املقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب
املزودة بجهاز استقبال النظام العاملي لتحديد املواقع ،من
إجراء رصد أفضل لتلك العمليات ومن القيام بتحرير البيانات
آنياً .ولتغطية املجموعات السكانية التي يصعب الوصول إليها،
استخدمت الربازيل نظام جمع البيانات عن طريق اإلنرتنت،
وذلك كنظام تكمييل.
ومع ذلك ،فإنه يتعني استخدام املصادر الجديدة للبيانات
والتكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات بعناية لتجنب اإلبالغ
بصورة متحيزة لصالح الناس األكثر غنى واألكثر تعليما ً
والشباب والذكور .كما أن استخدام هذه األدوات االبتكارية
يمكن أن يتحيز لصالح الذين لديهم قدرة مالية أكرب ّ
تمكنهم من
الحصول عىل التكنولوجيا ،األمر الذي يوسع الثغرة بني “الفقراء
بالبيانات” و“األغنياء بالبيانات”.
W Wيعترب ّ
توفر معايري عاملية ووجود نظام متكامل
لإلحصاءات عنرصين أساسيني للرصد الف ّعال
للمعايري الدولية أهميتها بالنسبة لبناء القدرات اإلحصائية
الوطنية .ويقول أحد املبادئ األساسية لإلحصاء الرسمي بأن
“استخدام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد للمفاهيم والتصنيفات
والطرائق الدولية يروج التساق ال ُنظم اإلحصائية وكفاءتها عىل
جميع املستويات الرسمية” .كما أن فريق الخرباء االستشاريني
املستقل املعني بتسخري ثورة املعلومات ألغراض التنمية
املستدامة ،وهو فريق أنشأه األمني العام ،سلط األضواء أيضا ً
عىل “توافق اآلراء العاملي بشأن البيانات” بغية اعتماد مبادئ
للمعايري القانونية ،والتقنية ،والجغرافية املكانيّة ،واإلحصائية،
واملتعلقة بالخصوصية ،والتي تيرس االنفتاح وتبادل املعلومات
مع الرتويج يف الوقت نفسه لحقوق اإلنسان وحمايتها.
ويعترب قياس االستدامة مهمة تقنية بامتياز وهي تتطلب
تفاعالت اقتصادية ومجتمعية وبيئية معقدة .ولذا فإن هناك
حاجة إىل إطار متكامل للمؤرشات يغطي هذه األبعاد الثالثة
بصورة متماسكة .والتكامل ليس لفائدة مستخدمي البيانات
وحدهم ،فهو أيضا ً لفائدة منتجي البيانات ومق ّدميها ،وذلك
عن طريق تخفيفه للعبء الواقع عىل املستجيبني وتقليله
من احتماالت الخطأ ومن التكاليف الطويلة األجل .وتتطلب
االستفادة من فوائد التكامل اإلحصائي استثمارا ً يف اعتماد
املعايري اإلحصائية ،وتطوير عمليات اإلنتاج اإلحصائي وإعادة
هندسته ،وتغيري الرتتيبات املؤسسية.
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W Wالرتويج لبيانات مفتوحة يسهل الوصول إليها،
ولإلملام بالبيانات ،هو العامل األسايس الستخدام
البيانات بصورة ف ّعالة ألغراض اتخاذ القرارات
اإلنمائية
ّ
تشكل البيانات من أجل التنمية منافع عامة وينبغي توفريها
للجمهور يف شكل مفتوح .فالبيانات املفتوحة تساعد عىل
ّ
وتمكن من استخدام العقل الجماعي
الشفافية الحكومية،
للتوصل إىل قرارات أكثر ذكا ًء يف مجال السياسة العامة،
وتضاعف مشاركة املواطنني ،وتر ّوج للكفاءة والفعالية عىل
املستوى الحكومي .وإىل جانب البيانات ،يتعني أن تتاح للجمهور
عىل نطاق واسع املعلومات املتعلقة بالتعاريف ونوعية البيانات
والطرائق املستخدمة يف جمعها ،وغري ذلك من البيانات الفوقية.
وإضافة إىل الكشف عن البيانات ،هناك حاجة إىل بذل جهود
كربى لإلفراج عن البيانات بشكل مقروء آليا ً ولتوفري أدوات
مجانية لتجسيدها بصورة مرئية ولتحليلها.
ً
ومع توفر قدر متزايد من البيانات ،يحتاج الناس أيضا إىل
مهارات معينة ّ
تمكنهم من استخدامها وتفسريها بصورة سليمة.
وينبغي عىل الحكومات واملنظمات الدولية وغري ذلك من الهيئات
املعنية أن تدعم تنفيذ برامج خاصة باإلملام بالبيانات وأن تتيح
الفرص للتعلم اإللكرتوني وأن تدرج اإلملام بالبيانات كجزء من
املناهج املدرسية.
W Wبإمكاننا معا ً أن نقيس ما له قيمة لدينا
تعترب البيانات ،كأساس لعملية اتخاذ القرار وللمساءلة استنادا ً

إىل األدلة ،ركيزة شديدة الخطورة من ركائز خطة التنمية
ّ
وتشكل الثورة الرضورية يف عالم البيانات
ملا بعد عام .2015
مسؤولية مشرتكة بني الحكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية
والقطاع الخاص واملجتمع املدني .ويكتيس بناء رشاكة جديدة
أهمية أساسية لضمان توفر بيانات تسرتشد بها خطة التنمية
ملا بعد عام  2015وتدعم عمليات اتخاذ القرار اإلنمائي للسنوات
الخمس عرشة املقبلة.
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الهدف 1

القضاء عىل
الفقر املدقع
والجوع

الغاية  - 1ألف

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

شهد مع ّدل الفقر املدقع انخفاضا ً كبريا ً يف معظم
املناطق النامية
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٢٥دوﻻر ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ،
 ،١٩٩٠و ،٢٠١١و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٥٧
٥٧

٪٢٨

٤٧

٢٣

٢٠

١٤

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٦

٪٨٤

e eخرج من دائرة الفقر املدقع أكثر من
بليون من الناس منذ عام .1990

١٧

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻬﻨﺪ(

٥٣

٪٧٣

٪٩٤

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٢

٪٦٦

حقائق أساسية

٤١

١٢

٧

ﴍق آﺳﻴﺎ )اﻟﺼﻦﻴ ﻓﻘﻂ(

٦١

٦

٤

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٣

٪٦٦

e eعىل الرغم من التقدم املحرز ،ال يزال
نصف العاملني يف العالم تقريبا ً يعملون
ضمن رشوط هشة.
e eانخفضت إىل النصف تقريبا ً نسبة

٥
٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٨

٪٧٧

٤
٢

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٪٤٦

الذين يعانون من نقص التغذية يف
املناطق النامية منذ عام .1990

٥

٢
٣

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٪٨١

e eيعاني طفل واحد من أصل كل سبعة
أطفال من نقص الوزن ،وقد انخفضت
هذه النسبة بعد أن كانت طفالً واحدا ً من
أصل كل أربعة أطفال يف عام .1990
٪٦٩

e eبنهاية عام  ،2014كانت النزاعات قد
أجربت  60مليونا ً من الناس تقريبا ً عىل
هجر ديارهم.
٩٠ ١٠٠
١٩٩٠
ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

٨٠

٧٠
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٢٢

١٨
٣٦

٣٠
٤٠
٥٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

ّ
اﻟﺘﻐﺮﻴ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و٢٠١٥
ﻧﺴﺒﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ.

١٨

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٧

٪٦٨

٦٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺼﻦﻴ(

٤١

٪٥٧

٥

٢
١

١٤

اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٥
١٢
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 ١٠ﺻﻔﺮ

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

خالل العقدين املاضيني ،شهد العالم ككل تراجعا ً كبريا ً يف
معدّالت الفقر .وقد تحققت منذ خمس سنوات الغاية التي
حددتها األهداف اإلنمائية لأللفية واملتمثلة بتخفيض نسبة
أي قبل املوعد
السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل النصفّ ،
املحدد لها يف عام  .2015وتبني التقديرات األخرية أن نسبة
السكان الذين يعيشون عىل أقل  1.25دوالر يوميا ً انخفضت
عامليا ً من  36يف املائة يف عام  1990إىل  15يف املائة يف عام
 .2011وتشري التوقعات إىل أن املعدّل العاملي للفقر املدقع هبط
إىل  12يف املائة بحلول عام  .2015وقد شهد معدّل الفقر يف
املناطق النامية هبوطا ً كبرياً ،من  47يف املائة يف عام  1990إىل
أي بنسبة تزيد عىل الثلثني.
 14يف املائة يف عام ّ ،2015

ويف املقابل ،لم ينخفض معدّل الفقر يف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى إال ّ يف عام  2002إىل دون ما كان عليه عام  .1990ومع أن
معدّل االنخفاض تسارع خالل العقد املايض ،فإن هذه املنطقة
ال تزال متخلفة عن الركب .ويف عام  ،2015ال يزال أكثر من 40
يف املائة من سكان أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى يعيشون
يف فقر مدقع .ويف غربي آسيا ،من املتوقع أن يرتفع معدّل الفقر
املدقع خالل الفرتة بني عامي  2011و.2015

منذ عام  ،1990تراجع بنسبة تزيد عىل النصف
عد ُد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٢٥دوﻻر ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ) ٢٠١٥ - ١٩٩٠ ،ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

٢ ٠٠٠

١ ٦٣٢

١ ٧٥١

١ ٧٥٤

١ ٩٣٩

١ ٩٢٦

١ ٢٥٥

١ ٣٧١

١ ٠١١
٨٣٦

وكانت املناطق النامية ،فيما عدا أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،قد بلغت بحلول عام  2011الغاية املتمثلة بتخفيض
نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل النصف (ال تتوفر
البيانات عن أوقيانوسيا) .ولعب البَلدان األكثر سكانا ً يف العالم،
الصني والهند ،دورا ً مركزيا ً يف التخفيض العاملي ملعدّل الفقر.
فنتيجة للتقدم املحرز يف الصني ،انخفض معدّل الفقر املدقع يف
رشق آسيا من  61يف املائة يف عام  1990إىل  4يف املائة يف عام
 .2015كما يعترب التقدم املحرز يف جنوب آسيا مذهالً بالصورة
نفسها ،فقد هبط معدّل الفقر يف هذه املنطقة من  52يف املائة إىل
 17يف املائة خالل الفرتة نفسها ،وتسارع معدّل االنخفاض فيها
منذ عام .2008
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١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١ ٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

انخفض العدد املطلق للسكان الذين يعيشون يف فقر مدقع يف
العالم ككل من  1.9بليون شخص يف عام  1990إىل بليون واحد
يف عام  .2011وتفيد التقديرات بأن هناك  175مليون شخص
آخر خرجوا من دائرة الفقر املدقع حتى عام  .2015وعىل هذا فإن
عدد الناس الذين يعيشون عىل أقل من  1.25دوالر يف اليوم الواحد
انخفض عامليا ً بنسبة النصف باملقارنة بمستواه يف عام .1990
عىل أن توزيع السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع متباين تماما ً

بني املناطق والبلدان املختلفة .فمعظم الذين يعيشون عىل أقل
من  1.25يف اليوم الواحد يعيشون يف منطقتني – جنوب آسيا
وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى – وهم يمثلون نحو  80يف
املائة من مجموع السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع يف العالم
ككل .ويعيش نحو  60يف املائة من سكان العالم الذين يعانون
من الفقر املدقع ،والبالغ عددهم بليونا ً واحداً ،يف خمسة بلدان
هي الهند ونيجرييا والصني وبنغالديش وجمهورية الكونغو
الديمقراطية (بالرتتيب من األعىل إىل األدنى).
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تواجه النساء خطر العيش يف ظل الفقر بمع ّدل أكرب مما يواجهه الرجال
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ) (٥٩ - ٢٠ﰲ ُ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺮوة ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﴎ ،ﰲ ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة٢٠١٣ - ٢٠٠٠ ،
اﻟﻨﺴﺎء أﻗﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﰲ  ١٧ﺑﻠﺪا ً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﰲ أﴎ ﻓﻘﺮﻴة

اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﺴﺎوون ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ  ١٧ﺑﻠﺪا ً
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﰲ أﴎ ﻓﻘﺮﻴة

اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ  ٤١ﺑﻠﺪا ً
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﰲ أﴎ ﻓﻘﺮﻴة
١٣٠
١٢٠
١١٠
١٠٠
٩٠
٨٠

٧٥

٦٠

٤٥

٣٠

١٥

ﺻﻔﺮ

٧٠

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺮﺟﺢ ﻫﺬا اﻤﻟﺆﴍ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ٥٩ - ٢٠ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﴎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ أن اﻤﻟﺮأة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﺑﻦﻴ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻜﻞ .وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﴍ أﺻﻮل
اﻟﺜﺮوة ﰲ اﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺼﺤﺔ وﰲ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻤﻟﺆﴍات اﻤﻟﺘﻌﺪدة ،ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺗﻤﺜﻴﲇ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ .وﺗﺒﻦﻴ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻮق  ١٠٣أن اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﰲ ُ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺮوة،
ﰲ ﺣﻦﻴ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﲆ  ٩٧ﺗﺸﺮﻴ إﱃ أن اﻟﺮﺟﺎل أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﰲ ُ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺮوة .أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻦﻴ  ٩٧و ١٠٣ﻓﺘﺸﺮﻴ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ.

ليس من املعروف كم هناك من النساء والفتيات بني عدد السكان
يف العالم الذين ال يزالون يعيشون يف فقر مدقع يف عام ،2011
والبالغ عددهم بليونا ً من الناس .ويعود جانب من ذلك إىل أن
قياسات الفقر تعتمد عىل بيانات الدخل أو االستهالك التي ُتجمع
عىل أساس مستوى األرس وليس عىل أساس املستوى الفردي.
ولذا يصعب التمايز يف معدّالت الفقر ضمن األرس ،ويصعب
بالتايل فهم الفوارق الجنسانية من حيث انتشار الفقر وحدّته
وأثره.
وقد استخدمت دراسة أجريت مؤخرا ً مؤرش أصول الثروة
كبديل تمثييل عن فقر األرسة للمقارنة بني نسبة الرجال
والنساء يف الفئة العمرية  59 - 20ممن يعيشون يف
ُخمس األرس األدنى من حيث الثروة .وباستخدام هذا
املقياس ،وجدت الدراسة أن النساء أكثر ترجيحا ً من
الرجال فيما يتعلق بالعيش يف فقر يف  41من أصل البلدان
الـ  75التي تتوفر البيانات عنها .ويبني املزيد من التحليل أن
البلدان التي يرتفع فيها تمثيل املرأة يف ُخمس األرس األدنى من
حيث الثروة ،يزداد ترجيح أن تكون األرسة تحت رئاسة امرأة
أي ذكو ٍر بالغني .ويوحي ذلك بوجود احتمال
أو أالّ يكون فيها ّ
الفقر بشكل أقوى بني النساء املنفصالت عن أزواجهن واألرامل
واألمهات بدون زوج ،بما يشمل أيضا ً رئيسات األرس الالتي ليس
لديهن رشيك ذكر.

ووجدت دراسة أخرى استخدمت خطوط الفقر الوطني التقليدية
أن نسبة النساء إىل الرجال يف األرس الفقرية يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ارتفعت من  108نساء مقابل كل 100
رجل يف عام  1997إىل  117امرأة مقابل كل  100رجل يف عام
 .2012ويثري هذا االتجاه الصاعد قلقا ً أكرب ألنه يجري يف سياق
تراجع معدّالت الفقر يف املنطقة ككل.
وهناك عوامل كثرية تسهم يف تشديد ضعف املرأة أمام الفقر،
ومنها عدم املساواة يف الحصول عىل دخل األرسة ،وانخفاض
إيرادات املرأة ،واالفتقار إىل الحماية االجتماعية ،ومحدودية
إمكانية الحصول عىل األصول ،بما فيها األرض واملمتلكات.
وحتى يف األماكن التي تتساوى فيها املرأة مع الرجل من حيث
فرص العيش يف أرسة فقرية ،فإن من األرجح أن تكون محرومة
من مجاالت هامة تتعلق بالرفاه ،من قبيل التعليم.
إن لفهم خصائص سكان العالم األشد فقرا ً واألسباب الكامنة
خلف حرمانهم أهمية حاسمة يف تقرير كيفية استهداف الفقر
والقضاء عليه .ومن الواضح أن هناك حاجة إىل مزيد من الجهود
إلنتاج إحصائيات عالية الجودة تتعلق بالفقر وباالعتبارات
الجنسانية ،إذا كان لنا أن نرصد بصورة فعالة التقدم املحرز يف
القضاء عىل الفقر املدقع بالنسبة لجميع الناس أينما كانوا.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

الغاية  - 1باء

توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق
للجميع ،بمن فيهم النساء والشباب

تنمو القوى العاملة بوتائر تتجاوز رسعة
تزايد فرص العمل
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن ١٩٩١ ،و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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مع دخول االقتصاد العاملي مرحلة جديدة تجمع بني بطء النمو
واتساع أوجه انعدام املساواة وتزايد االضطرابات ،فإن العمالة
ال تتوسع بالرسعة الكافية ملواكبة القوى العاملة املتنامية .وقد
انخفضت نسبة العمالة إىل السكان عىل املستوى العاملي – وهي
نسبة السكان يف سن العمل الذين يعملون فعالً – من  62يف املائة
يف عام  1991إىل  60يف املائة يف عام  ،2015مع حدوث انخفاض
كبري هام خالل األزمة االقتصادية العاملية  .2009/2008ووفقا ً
ملنظمة العمل الدولية ،هناك يف عام  2015أكث ُر من  204ماليني
من الناس عاطلون عن العمل .ويزيد ذلك بأكثر من  34مليونا ً
عىل عدد العاطلني عن العمل قبل بدء األزمة ،وأكثر من  53مليونا ً
عما كان عليه عددهم يف عام .1991
وقد تناقصت فرص العمالة ،سواء يف املناطق النامية أو يف
املناطق املتقدمة النمو .فقد انخفضت نسبة العمالة إىل السكان
يف املناطق النامية بـ  3.3نقاط مئوية خالل الفرتة بني عامي
 1991و ،2015أما يف املناطق املتقدمة النمو فقد انخفضت
هذه النسبة نقطة مئوية واحدة .وطرأ أكرب انخفاض يف منطقتي
رشق آسيا وجنوب آسيا اللتني بلغت نسبة الرتاجع يف هذه النسبة
فيهما بـ  6.7و 4.6نقاط مئوية عىل التوايل .وقد تحسن وضع
العمالة بعض اليشء يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،غري
أن التقدم يف سبل العيش تآكل بسبب البطالة املرتفعة بشكل
مستمر ،والعمالة غري الرسمية ،وكذلك بسبب انخفاض إنتاجية
اليد العاملة.
ويستمر تأثر الشباب ،وال سيما الشابات ،بصورة غري متناسبة
بمحدودية فرص العمالة وبالبطالة .ويف عام  ،2015ال يجد
عمالً إال ّ أربعة رجال ونساء من أصل كل عرشة يف الفئة العمرية
 ،24 - 15باملقارنة بخمسة يف كل عرشة يف عام  .1991ويعني
ذلك انخفاضا ً قدره  10نقاط مئوية .ويف حني أن هذا االنخفاض
يعود يف جزء منه إىل بقاء الشباب فرتة أطول يف املدرسة ،فإن
نحو  74مليونا ً من الشباب ،يف عام  ،2015يبحثون عن عمل.
وعىل املستوى العاملي ،يزيد معدّل البطالة بني الشباب ثالث
مرات تقريبا ً عن هذا املعدّل بني الكبار .ويف عام  ،2015تعترب
الحالة عىل أشدها يف شمال أفريقيا وغرب آسيا ،حيث ال تزيد
نسبة الشباب الحاصلني عىل عمل عىل نصف النسبة املقابلة بني
مجموع السكان يف عمر العمل.
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شهدت نسبة العمال الذين يعيشون يف فقر
مدقع انخفاضا ً حادا ً

تمثل الطبقة الوسطى العاملة ما يكاد يصل
إىل نصف القوى العاملة يف املناطق النامية

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ ١٫٢٥
دوﻻر ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ،١٩٩١ ،و) ٢٠١٥ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،١٩٩١ ،
و) ٢٠١٥ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ(

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٥٧

١٣

٣٦
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٥١

١٨
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٣

٧

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٥٢
٩٠ ١٠٠
١٩٩١

٨٠

٥٠ ٦٠ ٧٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

١١
٤٠

٣٠

٢٠

 ١٠ﺻﻔﺮ

شهد عدد العمال الذين يعيشون يف فقر مدقع انخفاضا ً كبريا ً

خالل السنوات الـ  25املاضية ،عىل الرغم من األزمة االقتصادية
العاملية .ففي عام  ،1991كان ما يقارب نصف العمال يف املناطق
النامية يعيشون مع أرسهم عىل أقل من  1.25دوالر للشخص
الواحد يومياً .عىل أن هذه النسبة انخفضت إىل  11يف املائة يف عام
 ،2015مما يعني انخفاضا ً بنسبة الثلثني يف عدد العمال الذين
يعيشون يف فقر مدقع ،من  900مليون يف عام  1991إىل 300
مليون يف عام  .2015عىل أن التقدم كان متباينا ً بني املناطق.
ففي عام  ،2015يعيش يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وجنوب آسيا  80يف املائة من العمال الفقراء.

١٤

١٦

٨٠

٦٠

٤٠

٢٥

ﴍق آﺳﻴﺎ
٣
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٨
٢
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٥
١
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٥
١
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٢
١

١٣

١٩

١٧
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٠
٦٨

٣٥

٥

١٠٠

٤٩

١١
١٩٩١
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ وأﻋﲆ )أﻋﲆ ﻣﻦ  ١٣دوﻻراً(
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﺑﻦﻴ  ٤دوﻻرات و ١٣دوﻻراً(

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ )ﺑﻦﻴ دوﻻرﻳﻦ و ٤دوﻻرات(
ﻓﻘﺮ ﻣﻌﺘﺪل )ﺑﻦﻴ  ١٫٢٥دوﻻر ودوﻻرﻳﻦ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ(
ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ )أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٫٢٥دوﻻر(

استنادا ً إىل الطبقات االقتصادية الخمس التي حددتها منظمة
العمل الدولية ،ارتفع ثالثة أضعاف تقريبا ً عدد الناس املنتمني
أي الذين يعيشون عىل أكثر
إىل الطبقات الوسطى العاملة – ّ
من  4دوالرات يف اليوم الواحد – خالل الفرتة من عام 1991
إىل عام  .2015ويشكل السكان يف هذه املجموعة نحو نصف
القوى العاملة يف املناطق النامية ،بعد أن كانت هذه النسبة 18
يف املائة يف عام  .1991ومع ذلك ،فإن هذا يعني أن نصف العمال
وأرسهم ال يزالون يعيشون عىل أقل من  4دوالرات يف اليوم
الواحد .وال تغطي نظم الحماية االجتماعية إال ّ قلة منهم ،وهم
يواجهون بصورة مستمرة خطر االنزالق إىل دائرة الفقر مجدداً.
وهناك حاجة إىل فعل الكثري لرفع اإلنتاجية والرتويج للتحويالت
الهيكلية املستدامة والتوسع يف نطاق نظم الحماية االجتماعية
املتاحة ألشد العمال فقرا ً وأكثرهم ضعفا ً وألرسهم.
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١٩

|

عىل الرغم من التقدم املحرز ،ال يزال نصف العاملني يف العالم تقريبا ً يعملون ضمن رشوط هشة
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﻤﺎل اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﻦﻴ ﰲ اﻷﴎة ،وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ،ﰲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ٢٠١٥ - ١٩٩١ ،
ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

١ ٥٠٠

٦٠
٥٨

١ ٤٥٠

٥٦
٥٤

١ ٤٠٠

٥٢

١ ٣٥٠

٥٠
٤٨

١ ٣٠٠

٤٦
٤٤

١ ٢٥٠

٤٢
٤٠

٢٠١٥
)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

٢٠١١

٢٠٠٧

٢٠٠٣

اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ :ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ّ
ﻫﺸﺔ

استمرت يف الرتاجع يف جميع املناطق نسبة العاملني يف ظل عمالة
هشة – وهي تعرف بأنها حصة العاملني لحسابهم الخاص
والعمالة املساهمة يف األرسة إىل مجموع العمالة .وقد تحقق أكرب
تقدم يف رشق آسيا حيث هبطت نسبة العاملني يف ظل عمالة
هشة من  71.2يف املائة يف عام  1991إىل  39.6يف املائة يف عام
 .2015عىل أنه عىل املستوى العاملي ،ال يزال  45يف املائة من
جميع العمال يعملون يف ظل رشوط هشة .ومن النادر أن يستفيد

١٩٩٩

١٩٩٥

١٩٩١

١ ٢٠٠

اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ّ
ﻫﺸﺔ

هؤالء العمال من االستحقاقات املرتبطة بالعمل الالئق .وتمثل
منطقتا أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا أكثر من
نصف العمالة الهشة يف العالم ،حيث يدخل يف هذه الفئة ثالثة
من أصل كل أربعة عمال .وقد ارتفع عدد العمال  25مليونا ً منذ
عام  2008وذلك بسبب زيادة عدد الذين يدخلون يف سوق العمل
وقلة فرص العمالة بأجر .ويوجد حالياً ،يف العالم ككل1.45 ،
بليون عامل يعملون يف ظل العمالة الهشة.
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الغاية  - 1جيم

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إىل النصف يف الفرتة بني عامي  1990و2015

كان التقدم املحرز نحو إنهاء الجوع كبريا ً عىل
الرغم من البيئة العاملية املليئة بالتح ّديات
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
وﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ،ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ١٩٩٢ - ١٩٩٠إﱃ ٢٠١٦ - ٢٠١٤
ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ
٢٥

٢٣٫٣

٢٢٫١
١٨٫٣

٢٠
١٧٫٣
١٥
١٢٫٩

١٣٫٧

١٨٫٣

١ ٢٠٠
١ ٠٠٠

١٩٫٧

٨٠٠

١٥٫٠

٦٠٠

١٠

٩٢٧

٨٤٣

٧٩٣ ٧٨٠

٩٩١

٩٢٦ ٩٠٢ ٩٤٠

٩٩١
٤٠٠

٥

١٦

٢٠

١٣
٢٠

٢٠

١٠

٠٧

٠٤

٢٠

٢٠

٢٠

٠١

٠١
١
-٢
 ٠١ت(
 ٤ﻗﻌﺎ
ﺗﻮ
)

-٢

-٢

٠٠

٨

٥

٢

٠٠

-٢

٠٠

-٢

-١

٩٩

٩

٣

-١

٩٩

١٩

٩٥

١٩

٩٨

-١

-١
٩٢
١٩

اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ :ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ :اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺤﺪّدة ﻟﻌﺎم ٢٠١٥

٩٩

٩٩

٦

ﺻﻔﺮ

٠

ﺻﻔﺮ

٢٠٠

تفيد التقديرات الحالية بأن نحو  795مليونا ً من الناس يعانون
من نقص التغذية يف العالم ككل .ويعني هذا أن شخصا ً واحدا ً
تقريبا ً من أصل كل تسعة أشخاص ال يجد ما يكفي من
الطعام .وتعيش الغالبية العظمى من هؤالء يف املناطق النامية
( 780مليوناً) .عىل أن التوقعات تشري إىل انخفاض بنسبة
النصف يف عدد الذين يعانون من نقص التغذية يف املناطق
النامية ،من  23.3يف املائة يف فرتة  1992 - 1991إىل  12.9يف
املائة يف فرتة  .2016 - 2014وهذه النسبة قريبة جدا ً من الغاية
املحددة للجوع يف إطار األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد تحقق
تقدم رسيع يف التسعينات ،تبعه تباطؤ يف تراجع الجوع خالل
السنوات الخمس األوىل من األلفية الجديدة ،ثم عاود التقدم
مسريته حول عام  .2008غري أن توقعات الفرتة األخرية تشري إىل
مرحلة جديدة من تباطؤ التقدم.
وقد تح ّقق تقدم كبري نحو تخفيض الفقر عىل الرغم من أن
البيئة العاملية كانت مليئة بالتحدّيات خالل العقد املايض.
وشملت العقبات ما ييل :تقلب أسعار السلع األساسية ،وارتفاع
أسعار األغذية والطاقة ،وارتفاع معدّالت البطالة ،والكساد
االقتصادي يف أواخر التسعينات ويف  .2009/2008كما كان
لتكرر الظواهر املتطرفة املتعلقة باألحوال الجوية والكوارث
الطبيعية أثره الشديد عىل حياة الناس وسبل عيشهم ،ويف نهاية
املطاف عىل التقدم نحو تحقيق األمن الغذائي عاملياً .ويف عدد
متزايد من البلدان ،أدّى انعدام االستقرار السيايس والحروب
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األهلية إىل تفاقم آثار الكوارث الطبيعية ،مما أنتج أزمات إنسانية
عديدة كربى .كل هذه التطورات أدت إىل تباطؤ التقدم يف تخفيف
انعدام األمن الغذائي يف بعض البلدان واملناطق األشد ضعفا ً يف
العالم.

يستمر وجود فوارق ملحوظة بني املناطق يف
مع ّدالت انتشار الجوع
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ،١٩٩٢ - ١٩٩٠ ،
و) ٢٠١٦ - ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٣٣

٢٣
٢٧

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢٠

٢٤

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
١٦
١٦

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٤

ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٣

١٠
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣١

١٠
٦

١٤

٨
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٧
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

١٤

٢٣
٤٠

٣٥

٣٠

٩٢ - ١٩٩٠

٢٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

>٥
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
>٥
>٥
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٣
٢٠

١٥

ﺗﻮﻗﻌﺎت ١٦ - ٢٠١٤

١٠

٥

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

|

٢١

يتباين معدّل انخفاض الجوع تباينا ً كبريا ً بني املناطق .فمناطق
القوقاز وآسيا الوسطى ورشق آسيا وأمريكا الالتينية وجنوب
رشق آسيا بلغت الغاية املحددة للجوع ،مما يعزى أساسا ً إىل
النمو االقتصادي الرسيع الذي شهدته خالل العقدين املاضيني.
وتمثل الصني وحدها ما يقارب ثلثي االنخفاض الكيل يف عدد
الذين يعانون من نقص التغذية يف املناطق النامية منذ عام
 .1990وتعترب منطقة شمال أفريقيا قريبة من القضاء عىل
انعدام األمن الغذائي الحاد ،بعد أن بلغت عموما ً مستوى يقل
عن  5يف املائة.
ويف املقابل ،فإن أوقيانوسيا ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا
وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى كانت شديدة البطء ولم تتمكن
من بلوغ الغاية .وتواجه منطقة جنوب آسيا أكرب قدر من أعباء
الجوع ،حيث يعيش فيها نحو  281مليونا ً من الذين يعانون من
نقص التغذية .كما كان التقدم بطيئا ً يف أوقيانوسيا بسبب اعتماد
الجزر الصغرية الكبري عىل استرياد األغذية ،فهذه الجزر تشكل
معظم بلدان املنطقة .كما يتعثر األمن الغذائي يف هذه املنطقة
بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث التي يصنعها اإلنسان ،والتي
تؤدي يف كثري من األحيان إىل تقلب األسعار وإىل تغريات مفاجئة ال
يمكن التنبؤ بها يف توفر األغذية األساسية الهامة.
ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،تشري توقعات الفرتة
 2016 - 2014إىل معدّل لنقص التغذية يكاد يبلغ  23يف املائة.
ويف حني أن معدّل الجوع شهد تراجعا ً فإن عدد الذين يعانون
من نقص التغذية ارتفع إىل  44مليون شخص منذ عام ،1990
مما يعكس االرتفاع الكبري يف معدّل النمو السكاني يف املنطقة.
وهناك تباين كبري يف األوضاع بني املناطق الفرعية .فشمال
أفريقيا والجنوب األفريقي وغرب أفريقيا بلغت أو قاربت الغاية
املستهدفة يف هذا املجال .غري أن التقدم يف أفريقيا الوسطى أعاقه
النمو السكاني الرسيع وهشاشة البيئة ،باإلضافة إىل االضطرابات
االقتصادية والسياسية .وقد ارتفع إىل ضعفيه عدد الذين يعانون
من نقص التغذية يف هذه املنطقة الفرعية منذ عام .1990
ويف غرب آسيا ،يالحظ نمط مختلف بشدة .فعىل الرغم من
املستوى املنخفض نسبيا ً يف أعداد الذين يعانون من نقص
التغذية ،والتقدم الرسيع يف تخفيف انعدام األمن الغذائي يف عدة
بلدان ،فإن التوقعات تشري إىل أن معدّل انتشار نقص التغذية
سريتفع بنسبة  32يف املائة بني  1992 - 1990و،2016 - 2014
وذلك بسبب الحروب واالضطرابات املدنية والتزايد الرسيع يف عدد
الالجئني.
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األوىل من الحياة يرتبط أيضا ً بضعف القدرة اإلدراكية وبانخفاض
األداء يف املدرسة والعمل .ويف عام  ،2015هناك منطقتان تمثالن
ما يقارب  90يف املائة من جميع األطفال الذين يعانون من نقص
الوزن ،فنصف هؤالء األطفال يعيشون يف جنوب آسيا وثلثهم
يعيشون يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى.

يستمر يف الرتاجع مع ّدل انتشار نقص الوزن
بني األطفال ،ولكن ليس بالرسعة الكافية
لبلوغ جميع املناطق الغاية املستهدفة
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
اﻟﻮزن ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ أو ﺣﺎدة ١٩٩٠ ،و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٥٠
٢٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٢٩
٢٠

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٨
١٩

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٣١
١٦

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
١٤
٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

*

٩
٤

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
١٠
٤

ﴍق آﺳﻴﺎ
١٥
٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٧
٢

اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٥
١٤

٩٠ ١٠٠

١٩٩٠

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

٤٠

٣٠

٢٠

 ١٠ﺻﻔﺮ

ﻓﱰات اﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٩٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ

* ﺗﺸﺮﻴ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻌﺎم  ١٩٩٠ﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ إﱃ ﻋﺎﻣﻲ ،١٩٩٥
واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  ٢٠١٥ﻫﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻌﺪّل ﻋﺎم .١٩٩٥
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎه إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،أﺧﺬت ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

وفقا ً للتقديرات العاملية فإن نسبة األطفال دون الخامسة من
العمر الذين يعانون من نقص الوزن انخفضت إىل النصف
تقريبا ً بني عامي  1990و ،2015ومن املمكن أن تكون الغاية
املستهدفة قد تحققت .ومع ذلك ،ال يزال هناك أكثر من  90مليونا ً
أي طفل واحد من بني
من األطفال دون الخامسة من العمر – ّ
كل  7أطفال يف العالم ككل – يعانون من نقص الوزن .ويعني
نقص الوزن أن هؤالء األطفال معرضون بشكل أكرب للموت من
األمراض الشائعة ولتزايد تواتر هذه األمراض وشدتها ،وهو
يساهم يف بطء الشفاء .كما أن سوء التغذية خالل األيام األلف

وقد حققت منطقتا رشق آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
الغاية املستهدفة بشكل واضح .وتشري التوقعات إىل أن هذا
ينطبق أيضا ً عىل كل من جنوب رشق آسيا وغرب آسيا والقوقاز
وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا .ويف حني أن منطقة جنوب آسيا
لديها أعىل معدّل النتشار نقص الوزن ،حيث ال يزال ثلث أطفالها
تقريبا ً يعانون منه يف عام  ،2015فإن املنطقة شهدت ،بالقيم
املطلقة ،أعىل نسبة تناقص يف معدّل نقص الوزن ،إذ بلغت 22
نقطة مئوية منذ عام  .1990ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى ،لم ينخفض معدّل نقص الوزن إال ّ بنسبة الثلث منذ
عام  .1990عىل أن عدد األطفال الذين يعانون من نقص الوزن
ارتفع فعالً بسبب النمو السكاني يف املنطقة.

يف العالم ككل ،يعاني طفل واحد من بني كل
أربعة من األطفال دون الخامسة من العمر
من تقزم النمو ،غري أن مع ّدل التقزم شهد
تراجعا ً
التقزم حسب التعريف هو عدم كفاية الطول بالنسبة للعمر،
وهو مقياس أفضل من نقص الوزن لقياس اآلثار الرتاكمية
لنقص التغذية ولألمراض خالل األيام األلف األوىل الشديدة
األهمية واملمتدة من بدء الحمل إىل عيد امليالد الثاني للطفل.
كما أن التقزم أكثر شيوعا ً من نقص الوزن ،إذ يتأثر به طفل
واحد تقريبا ً من أصل كل أربعة من األطفال دون الخامسة من
العمر ،أو  161مليونا ً من األطفال يف مختلف أنحاء العالم ،وفقا ً
ألرقام عام  .2013ويع ّرض هذا الشكل املزمن من أشكال نقص
التغذية هؤالء األطفال لخطر ضعف النمو اإلدراكي والبدني .وقد
انخفض عدد األطفال الذين يعانون من التقزم يف جميع املناطق
ماعدا أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،حيث ارتفع عددهم يف
هذه املنطقة بنسبة الثلث يف الفرتة بني عامي  1990و.2013
ويعترب األطفال يف ُخمس السكان األشد فقـرا ً معرضني للتقزم
بمعدّل ضعفي تعرض أطفال ُ
الخمس األكثر غنى.
ويمكن خفض معدّل التقزم وغريه من أشكال سوء التغذية
عن طريق تدخالت أثبتت جدواها ،وهي تشمل تحسني تغذية
األم ،وخصوصا ً قبل الحمل وأثناءه وبعده مبارشة؛ واإلرضاع
الطبيعي املبكر والحرصي؛ وتزويد الرضيع باألغذية التكميلية
اآلمنة واملالئمة والجيدة يف الوقت املناسب ،ومن الرضوري أن
يقرتن ذلك بتدخالت املغذيات الدقيقة املالئمة.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

أخرجت النزاعات  60مليونا ً من البرش من
ديارهم
ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ أﺟﱪوا ﻋﲆ اﻟﺘﴩّ د) ٢٠١٤ - ٢٠٠٠ ،ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(
٦٠

٦٠

٤٥

٥٠
٤٤

٤٢

٢٠١٠

٢٠٠٨

٣٩

٤٠

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٤١

٣٨

٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠١٢ ٢٠١٤

٢٠٠٠ ٢٠٠٢

ﺻﻔﺮ

اﻟﻼﺟﺌﻮن وﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠﻮء
اﻤﻟﴩّ دون داﺧﻠﻴﺎ ً
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﲇ ﻟﻠﺬﻳﻦ أﺟﱪوا ﻋﲆ اﻟﺘﴩّ د

يف عام  ،2014شهد العالم نزاعات وأعمال عنف وانتهاكات
لحقوق اإلنسان أدت إىل ترشيد السكان عىل نطاق واسع ،سواء
داخل بلدانهم أو إىل خارجها .وخالل تلك السنة ،كان 42 000
شخص ُيجربون عىل هجر منازلهم بحثا ً عن الحماية بسبب
نزاعات من قبيل تلك الناشبة يف أوكرانيا وباكستان والجمهورية
العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب
السودان والعراق ونيجرييا .ويزيد هذا العدد اليومي أربع مرات
تقريبا ً عىل عددهم قبل أربع سنوات عندما كان  11 000شخص.
وبنهاية عام  ،2014كان هناك ما يقارب  60مليون شخص
من الذين أجربوا عىل الترشد يف مختلف أنحاء العالم ،وهو أعىل
رقم ت ّم تسجيله منذ الحرب العاملية الثانية .فلو كان هؤالء الناس
يشكلون دولة لكانت الدولة الرابعة والعرشين من حيث الحجم يف
العالم .ويشكل الالجئون وطالبو اللجوء ثلث هؤالء تقريبا ً إذ يبلغ
عددهم  14.4ماليني شخص وهم يخضعون ملسؤولية مفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،إىل جانب  5.1ماليني
من الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى وكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى .وإضافة
لذلك ،هناك  1.8مليون شخص ينتظرون البتّ يف طلبات اللجوء
التي قدموها حتى نهاية عام  .2014كما يشمل الرقم العاملي
للمرشدين  38مليونا ً من املرشدين ضمن حدود بلدانهم.
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ويوجد يف املناطق النامية تسعة أعشار الالجئني الخاضعني
ملسؤولية مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،وذلك
باملقارنة بسبعة أعشار عددهم منذ عقد من الزمن .أما البلدان
الثالثة التي تعترب أكرب مصدر لالجئني فهي الجمهورية العربية
السورية ( 3.9ماليني) وأفغانستان ( 2.6مليون) والصومال
( 1.1مليون) .وتمثل هذه البلدان الثالثة معا ً أكثر من نصف
الالجئني الخاضعني ملسؤولية املفوضية.
واستنادا ً إىل األدلة املتاحة ،يشكل األطفال نصف عدد الالجئني
الخاضعني لوالية املفوضية عاملياً ،وهذه النسبة هي األعىل خالل
السنوات العرش املاضية .فخالل العقد املايض ،تزايد عدد األطفال
الالجئني بصورة متقطعة ،وبلغت نسبتهم  41يف املائة يف عام
 .2009ويعزى ارتفاع هذه النسبة أساسا ً إىل تزايد عدد األطفال
بني الالجئني األفغان والسوريني والصوماليني.

يحتل القضاء عىل الفقر والجوع مركزا ً
محوريا ً يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015
مع أن الغايات التي حدّدتها األهداف اإلنمائية لأللفية ،واملتمثلة
يف خفض عدد السكان الذين يعانون من الفقر املدقع والجوع
إىل النصف ،قد تحققت أو كادت أن تتحقق ،فإن العالم ال يزال
بعيدا ً كل البعد عن تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية الذي يدعو إىل
القضاء التام عىل الفقر والجوع .ويقدر يف عام  2015أن هناك
 825مليون شخص ال يزالون يعيشون يف فقر مدقع و800
مليون شخص ال يزالون يعانون من الجوع .ويبقى القضاء عىل
الفقر والجوع يف صميم خطة التنمية ملا بعد عام .2015
وسيكون القضاء عىل ما تبقى من فقر وجوع محفوفا ً بالتحديات.
فكثري من الناس األشد معاناة يعيشون يف سياقات هشة ومناطق
نائية .وال تزال بعيدة املنال بالنسبة لكثري من الناس إمكانية
الوصول إىل املدارس الجيدة والرعاية الصحية والحصول عىل
الكهرباء واملياه اآلمنة وغري ذلك من الخدمات الشديدة األهمية،
وهي إمكانية كثريا ً ما يقررها الوضع االجتماعي االقتصادي أو
العامل الجنساني أو اإلثنية أو الجغرافيا .كما أن التقدم املحرز
كثريا ً ما يكون هشا ً ومؤقتا ً بالنسبة للذين تمكنوا من الخروج من
دائرة الفقر .فالصدمات االقتصادية وانعدام األمن االقتصادي
وتغي املناخ كلها أمور تهددهم بسلبهم ما حققوه من مكاسب
ّ
ّ
صعبة .وتعلق أهمية كربى عىل التمكن من مواصلة التصدي
لهذه املشاكل.
وال ب ّد لخطة التنمية ملا بعد عام  2015أن تبدأ من حيث
ما انتهت إليه األهداف اإلنمائية لأللفية .ويتعني س ّد الفجوات
املتبقية بغية القضاء عىل الفقر والجوع والرتويج لنمو اقتصادي
مستدام شامل للجميع ّ
يمكن الناس يف كل مكان من االزدهار.

 | ٢٤األهداف اإلنمائية لأللفية :تقرير عام 2015

الهدف 2

تحقيق
تعميم التعليم
االبتدائي

الغاية  - 2ألف

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

تحقق يف مختلف أنحاء العالم تقدم هائل منذ عام
 2000يف تسجيل األطفال يف املدرسة االبتدائية
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﻌﺪّﻟﺔ ﻟﺼﺎﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ * ،١٩٩٠ ،و،٢٠٠٠
و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٦٠

٨٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٧

٩٤
٩٤

٥٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٩٣
٩٣
٩٤
٩٥
٩٥

حقائق أساسية
e eبلغ معدّل صايف التسجيل يف املدرسة
االبتدائية يف البلدان النامية ما يقدر بـ  91يف
املائة يف عام  ،2015مسجالً ارتفاعا ً باملقارنة
بعام  2000عندما كان هذا املعدّل  83يف املائة.
e eعدد األطفال يف سن املدرسة االبتدائية
ولكنهم خارج املدرسة انخفض يف العالم
ككل بما يعادل النصف تقريباً ،فهو يقدر
بـ  57مليونا ً يف عام  2015بعد أن كان
 100مليون يف عام .2000
e eخالل الفرتة بني عامي  1990و،2012
زاد عدد األطفال املسجلني يف املدرسة
االبتدائية يف بلدان أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى عىل ضعفيه ،فقد ارتفع
من  62مليون طفل إىل  149مليون طفل.
e eيف البلدان النامية ،يرجح أن يكون
األطفال املنتمني ألشد األرس فقرا ً خارج
املدرسة بمعدّل أربع مرات من معدّلهم يف
األرس األكثر غنى.
e eارتفع معدّل معرفة القراءة والكتابة
لدى الشباب يف الفئة العمرية بني  15سنة
و 24سنة من  83يف املائة إىل  91يف املائة
بني عامي  1990و.2015

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨٠

٩٥

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٧٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٤
٨٦

٩٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٦٩

٩٥

ﴍق آﺳﻴﺎ

٩٧
٩٦
٩٧
٩٠

٩٩

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٩٦
٩٧
٩٦

٩١
١٠٠

١٩٩٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٨٠
٨٣
٨٠

٦٠
٢٠٠٠

٤٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

٢٠

ﺻﻔﺮ

* ﺗﻌ ّﺮف ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻤﻟﺴﺠﻠﻦﻴ إﻣﺎ ﰲ اﻤﻟﺪرﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻌﱪا ً ﻋﻨﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠٠٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة.
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ١٩٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة.

الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

ت ّم إنجاز تقدم كبري يف توسيع نطاق التسجيل يف مرحلة التعليم
االبتدائي منذ عام  ،1990وخصوصا ً منذ اعتماد األهداف
اإلنمائية لأللفية يف عام  .2000ومع ذلك ،فإن كثريا ً من األطفال
يف سن التعليم االبتدائي يف بعض البلدان النامية ال يذهبون
إىل املدرسة ،كما أن كثريا ً من األطفال الذين يبدؤون املدرسة
االبتدائية ال يكملونها.
وقد كان التقدم متباينا ً منذ عام  ،1990فخالل الفرتة بني عامي
 1990و ،2000لم يرتفع معدّل التسجيل يف املناطق النامية
من  80يف املائة إال ّ إىل  83يف املائة .غري أن التحسن تسارع بعد
عام  2000حيث بلغت النسبة املعدّلة لصايف التسجيل  90يف
املائة يف عام  .2007عىل أن التقدم توقف بعد ذلك ،ولم يشهد
معدّل التسجيل زيادة كبرية يف السنوات األخرية ،وتشري التوقعات
املستندة إىل استقراء االتجاهات بني عامي  2007و2012
أن نحو واحد من كل عرشة أطفال يف سن املدرسة االبتدائية
ال يزالون ،يف عام  ،2015خارج املدرسة.
وتستخدم يف كثري من األحيان نسبة  97يف املائة كنسبة دنيا لتحديد
مـا إذا تم تحقيق التسجيل املعمم .واستنادا ً إىل هذه النسبة الدنيا،
فإن التسجيل يف التعليم االبتدائي أصبح اآلن معمما ً أو قريبا ً من
املعمم يف رشق آسيا وشمال أفريقيا .وقد قاربنا تحقيق هذه النسبة
الدنيا يف جميع املناطق ما عدا أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى.
فهذه املنطقة تواجه تحدّيات كربى ،تشمل النمو الرسيع يف عدد
األطفال يف سن املدرسة االبتدائية (إذ ارتفع عددهم بنسبة  86يف
املائة خالل الفرتة بني عامي  1990و ،)2015وارتفاع مستويات
الفقر ،والنزاعات املسلحة وغري ذلك من حاالت الطوارئ .عىل أن
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى حققت أعىل معدّالت التقدم يف
التسجيل يف املدرسة االبتدائية باملقارنة باملناطق النامية األخرى.
فقد ارتفع معدّل التسجيل فيها من  52يف املائة يف عام  1990إىل
 78يف املائة يف عام  .2012وباألرقام املطلقة ،ارتفع عدد األطفال

|

٢٥

املسجلني يف املنطقة بنسبة تزيد عىل الضعفني خالل هذه الفرتة،
أي من  62مليون طفل إىل  149مليون طفل.
ّ

انخفض عدد األطفال خارج املدرسة بما يعادل
النصف تقريبا ً منذ عام 2000
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻤﻟﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺧﺎرج اﻤﻟﺪرﺳﺔ،
ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﺎرة) ٢٠١٥ - ١٩٩٠ ،ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

١٢٠

١٠٣٫٩

٩٩٫٨

١٠٠٫٦

٩٧٫٥

١٠٠
٨٠

٥٧٫٨ ٥٦٫٧

٦٠

٥٥٫٢ ٥٣٫٦

٤٣٫٧

٤١٫٣

٣٢٫٧ ٣٢٫٨

٣٨٫٢

٣٣٫٨

٢٠

٩٫٨

٩٫١
٢٠١٥

)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

٢٠١٠

٢٠٠٥

اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٠

٢٠٠٠

١٩٩٥

ﺻﻔﺮ
١٩٩٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

عىل املستوى العاملي ،شهد عدد األطفال خارج املدرسة انخفاضا ً
كبريا ً منذ عام  ،1990مع أن وترية هذا التحسن لم تكن كافية

لتحقيق تعميم التسجيل يف املدرسة االبتدائية بحلول عام .2015
ويقدر اليوم أن  57مليون طفل يف سن املدرسة االبتدائية
ال يزالون خارج املدرسة ،وقد انخفض عددهم عما كان عليه عام
 2000عندما كان  100مليون طفل .ومن أصل هؤالء ،يعيش يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى  33مليون طفل ،وأكثر من
نصفهم ( 55يف املائة) من البنات.
ووفقا ً لتقديرات عام  ،2012فإن نحو  43يف املائة من األطفال
خارج املدرسة عىل املستوى العاملي لن يذهبوا إىل املدرسة أبداً.
عىل أن أوجه التباين كبرية بني املناطق .ففي جنوب آسيا ،يقدر
أن  57يف املائة من األطفال يف سن املدرسة لن يذهبوا إىل املدرسة
أبداً ،يف حني أن النسبة املماثلة يف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى تبلغ  50يف املائة .كما أن نوع الجنس يعترب عامالً هاماً.
فنصف البنات خارج املدرسة تقريبا ً ( 48يف املائة) ال يحتمل أن
يذهبن إىل املدرسة أبداً ،وذلك باملقارنة بنسبة  37يف املائة لدى
البنني .ومن ناحية أخرى ،فإن إمكانية ترسب البنني من املدرسة
مبكرا ً هي األرجح.
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ويف البلدان املتأثرة بالنزاع ،ارتفعت نسبة األطفال خارج املدرسة
من  30يف املائة يف عام  1999إىل  36يف املائة يف عام  .2012وهذا
االتجاه املثري للقلق قوي بشكل خاص يف شمال أفريقيا (حيث
ارتفعت النسبة من  28يف املائة إىل  49يف املائة) ،ويف جنوب
آسيا (من  21يف املائة إىل  42يف املائة) .ويف كثري من الحاالت،
ال تعرب هذه التقديرات عن النزاعات التي اندلعت مؤخرا ً نسبياً.
من ذلك مثالً منطقة غربي آسيا ،حيث كان للنزاع الناشب يف
الجمهورية العربية السورية أثر مدمر عىل تعليم األطفال .وتبني
بيانات وزارة الرتبية السورية أن معدّالت التسجيل انخفضت 34
نقطة مئوية يف الصفوف من  1إىل  12خالل السنة الدراسية
املنتهية عام  .2013أما بني األطفال السوريني الالجئني يف سن
التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي األدنى ( 6سنوات إىل  14سنة
من العمر) يف لبنان ،فإن معدّل التسجيل يقدر بنحو  12يف املائة.

شهدت نسبة األطفال الذين يكملون املدرسة
االبتدائية نموا ً هائالً يف البلدان املنخفضة الدخل
ﻣﻌﺪّل إﻛﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ) ٢٠١٥ - ١٩٩٢ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٩٦

٩٦

٨٥

٨٢

٨٤

٨١

٦٤

٥٧

٩٥
٧٧
٧٣
٤٧

كما تفيد بيانات استقصاء الفرتة  2012 - 2008باستمرار
التباين بني املناطق الحرضية واملناطق الريفية يف مختلف البلدان.
فاملعدّل املتوسط لوجود األطفال خارج املدرسة يف املناطق
الريفية ( 16يف املائة) كان أكرب مرتني من معدّلهم يف املناطق
الحرضية ( 8يف املائة) .عىل أن بعض البلدان حققت تقدما ً كبريا ً
يف تسجيل أطفال السكان األشد تهميشاً .وعىل سبيل املثال ،تبني
دراسات أجريت مؤخرا ً أن أربع بنات من أصل كل  10بنات يف
األرس الفقرية الريفية يف جمهورية الكونغو الديمقراطية ك ّن يف
املدرسة يف عام  ،2001غري أن هذه النسبة ارتفعت إىل  7من
أصل  10يف عام .2013
وتعترب اإلعاقة حاجزا ً آخر يعرتض سبيل الحصول عىل التعليم.
ففي الهند مثالً ،أكثر من ثلث األطفال واملراهقني املعاقني يف الفئة
العمرية  6سنوات إىل  13سنة ال يذهبون إىل املدرسة .ومع ذلك
فقد بذل هذا البلد جهودا ً مرموقة لزيادة شمولية التعليم ،من
خالل أمور منها قانون الحق يف التعليم وتخصيص التمويل
للهياكل األساسية املدرسية ولتدريب املدرسني.

٨٩
٧٠

٩٠
٨٠
٧٠

٦٠ ٦٥
٤٣

٥٠
٤٠
٣٠

ال يزال هناك تباين كبري يف التسجيل يف
املدرسة ،ويقع العبء األشد ثقالً عىل األطفال
األكثر فقرا ً وحرمانا ً
ال تزال ثروة األرسة تشكل عامالً هاما ً يف تقرير احتمال ذهاب
الطفل إىل املدرسة .من ذلك مثالً أن بيانات استقصاء الفرتة
 2012 - 2008الذي غطى  63من البلدان النامية ترجح أن
يكون األطفال املنتمني ألفقر األرس خارج املدرسة بمعدّل أربع
مرات من املعدّل املقابل يف األرس األكثر غنى .وبالتحديد فإن
 21.9يف املائة من األطفال يف سن املدرسة املنتمني ُ
لخمس
السكان األشد فقرا ً كانوا خارج املدرسة ،باملقارنة بنسبة  5.5يف
املائة من أطفال ُخمس السكان األكثر غنى.

١٠٠

٢٠
١٠
٢٠١٥
)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

٢٠٠٨

اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٩٩٩

ﺻﻔﺮ
١٩٩٢

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻤﻟﺪرﺟﻦﻴ ﰲ ﻣﻌﺪّل اﻹﻛﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪان وذﻟﻚ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺼﻒ اﻷﺧﺮﻴ ﻣﻦ اﻤﻟﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﻏﺮﻴ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات  ١٤إﱃ  ١٦ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ) ٣إﱃ  ٥ﺳﻨﻮات ﻓﻮق اﻟﺴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻹﻛﻤﺎل اﻤﻟﺪرﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ( .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﱃ  ٧٢ﺑﻠﺪاً ،ﺗﻤﺜﻞ  ٨٦ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ
واﻤﻟﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

وتوضح بيانات االستقصاء أن البلدان املنخفضة الدخل
واملتوسطة الدخل شهدت ارتفاعا ً يف نسبة املراهقني يف سن 14
إىل  16سنة الذين أنهوا املدرسة االبتدائية ،وذلك من  70يف املائة
يف أوائل التسعينات إىل  81يف املائة يف عام  ،2008ومن املتوقع
أن تصل نسبتهم إىل  84يف املائة يف عام  .2015غري أن ذلك يعني
أنه ،يف عام  ،2015ال يزال هناك مراهق واحد من أصل كل ستة
أي  100مليون مراهق تقريبا ً – ال
مراهقني يف هذه البلدان – ّ
ينهي املدرسة االبتدائية.
ومما يثري قدرا ً مماثالً من القلق أن هناك أوجه تباين واسعة
بني األطفال الفقراء واألطفال األغنياء يف إكمال التعليم االبتدائي.
وتفيد بيانات استقصاء الفرتة  2013 - 2007املأخوذة من 73
من البلدان النامية أن املراهقني املنتمني إىل أشد األرس فقرا ً يرجح
أال ّ يكملوا املدرسة االبتدائية بمعدّل خمسة أضعاف املراهقني
املنتمني إىل أكثر األرس غنى .وعىل وجه التحديد ،فإن 34.4
يف املائة من املراهقني املنتمني إىل ُخمس السكان األشد فقرا ً ال
يكملون املدرسة االبتدائية ،باملقارنة بنسبة  6.5يف املائة من
املراهقني املنتمني إىل ُخمس السكان األكثر غنى.

الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

تضاءلت منذ عام  1990الثغرة بني الجنسني
فيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة بني
الشباب وأصبح الجانب األكرب من جميع
الشباب ملما ً بالقراءة والكتابة
ﻣﻌﺪّل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ١٥إﱃ
 ٢٤ﺳﻨﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ واﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ،١٩٩٠ ،و ،٢٠٠٠و٢٠١٥
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
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ومنذ التسعينات ،شهد العالم ككل تقدما ً بطيئا ً وإن كان مستمرا ً
يف معرفة القراءة والكتابة بني البالغني ،كما تقلصت الثغرة بني
النساء والرجال يف هذا املجال .وارتفع معدّل معرفة القراءة
والكتابة بني الشباب يف الفئة العمرية  24 - 15عىل املستوى
العاملي من  83يف املائة يف عام  1990إىل  89يف املائة يف عام
التحسن يف املقام األول إىل زيادة انتساب
 .2010ويعود هذا
ّ
األجيال األصغر عمرا ً إىل املدرسة االبتدائية والثانوية.
وفقا ً لتوقعات تستند إىل االتجاهات التاريخية ،ينتظر أن يكون
 91يف املائة من الشباب قادرين عىل القراءة والكتابة بحلول عام
 .2015ويقدر أن معدّالت معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب
هي  93يف املائة بني الذكور و 90يف املائة بني اإلناث .عىل أن ذلك
يعني وجود ما يقدر بـ  103ماليني من الشباب األميني يف عام
 ،2015مع أن هذا العدد يقل بـ  22مليون شخص عما كان
عليه عام .2010
وقد أظهرت منطقتا شمال أفريقيا وجنوب آسيا أعىل معدّالت
التحسن يف معرفة القراءة والكتابة بني الشباب ،وال سيما بني
الشابات .كما أن أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى حققت خالل
العقدين املاضيني زيادة كبرية يف معدّل معرفة القراءة والكتابة
بني الشباب .غري أن نسبة القادرين عىل القراءة والكتابة فيها بني
الشباب ،ذكورا ً وإناثاً ،تقل عن نسبتهم يف املناطق األخرى.

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٠٠

٩٠
أﻧﺜﻰ

٨٠
ذﻛﺮ

٧٠

٦٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

٥٠

٤٠

ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

ال ب ّد من منح العمل الذي لم يكتمل بعد أولوية عالية يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015
عىل الرغم من التقدم الهائل الذي أنجز خالل السنوات الخمس
عرشة املاضية ،فإن تحقيق تعميم التعليم االبتدائي سيتطلب تجديد
االهتمام به يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015يف الوقت
الذي يعمل فيه املجتمع العاملي عىل توسيع نطاق التعليم لتعميمه
عىل التعليم الثانوي أيضاً .وباالستفادة من الدروس املستقاة من
األهداف اإلنمائية لأللفية ،يتعني أن توجه التدخالت نحو احتياجات
فئات محدّدة من األطفال – ال سيما نحو البنات ،واألطفال املنتمني
إىل األقليات وإىل املجتمعات البدوية ،واألطفال املنخرطني يف عمل
األطفال ،واألطفال من ذوي اإلعاقة ،واألطفال يف حاالت النزاع أو
يف األحياء الفقرية يف املناطق الحرضية .كما يكتيس أهمية أساسية
االستثمار يف نوعية التعليم وضمان مصادر تمويله املستدام.

وللركود يف التقدم يف مجال التعليم آثار عميقة بالنسبة لألطفال
غري القادرين عىل الذهاب إىل املدرسة .ومع تطلع العالم إىل
مرحلة ما بعد عام  ،2015فإن من األهمية القصوى أن نمعن
الفكر يف األسباب الجذرية التي تح ّد من تحقيق التقدم يف مجال
معرفة الشباب للقراءة والكتابة يف بعض أجزاء العالم ،وأن
نتصدى لهذه األسباب .كما أن من الرضوري استكشاف نهُج
جديدة إلجراء تقدير مبارش لدرجة استيعاب األطفال للمهارات
التي يتعلمونها ،وتقدير ِما إذا كانوا يتعلمون املهارات التي
يحتاجون إليها يف القرن الحادي والعرشين.

 | ٢٨األهداف اإلنمائية لأللفية :تقرير عام 2015

الهدف 3

تعزيز املساواة
بني الجنسني
وتمكني املرأة

الغاية  - 3ألف

إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي،
ّ
ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام  ،2005ويف جميع مراحل
التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 2015

حققت غالبية املناطق التكافؤ بني الجنسني يف التعليم
االبتدائي غري أن أوجه التفاوت مستمرة يف مراحل
التعليم األعىل
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ * ﰲ ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻤﻟﻧﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،١٩٩٠ ،و ،٢٠٠٠و٢٠١٥
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

حقائق أساسية
e eحقق نحو ثلثي البلدان يف املناطق
النامية التكافؤ بني الجنسني يف التعليم
االبتدائي.
e eعىل املستوى العاملي ،يشارك نحو
ثالثة أرباع الرجال يف سن العمل يف القوى
العاملة ،باملقارنة بنصف النساء يف سن
العمل.

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﴍق آﺳﻴﺎ

e eتشكل املرأة اليوم نسبة  41يف املائة
من العاملني بأجر خارج قطاع الزراعة،
مما يمثل زيادة عن نسبتها يف عام 1990
والتي كانت  35يف املائة.

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

e eنسبة النساء يف املجالس الربملانية
ارتفعت يف املتوسط إىل الضعفني تقريبا ً

خالل السنوات العرشين املاضية ،غري أن
املرأة ال تزال تشغل مقعدا ً واحدا ً فقط من
أصل كل خمسة مقاعد يف تلك املجالس.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٠٫٨
١٫٠
١٫٢
١٫٤
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﱄ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻏﺎﻳﺔ  = ٢٠١٥ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﺑﻦﻴ  ٠٫٩٧و١٫٠٣

٠٫٦

١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠١٥

٠٫٤

* ﻳﻌّ ﺮف ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﻧﺎث اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬﻛﻮر اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت .ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ١٩٩٠ﻤﻟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺸﺮﻴ ﻟﻌﺎم
 .١٩٩٣ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻌﺎﱄ ﻷوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة .وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم ٢٠١٢
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ.

الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

لتعليم النساء والفتيات أثر مضاعف عىل التقدم املحرز يف جميع
مجاالت التنمية .ونتيجة للجهود الوطنية والدولية وللحملة
الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية ،بات اليوم عدد الفتيات
املسجالت يف املدرسة أكرب بكثري مما كان عليه منذ  15سنة .وقد
شهد التفاوت بني الجنسني تناقصا ً كبريا ً يف جميع مراحل التعليم
منذ عام  .2000وحققت املناطق النامية ككل الغاية املتمثلة يف
إزالة التفاوت بني الجنسني يف جميع مراحل التعليم ،ففي عام
 ،2015بلغ مؤرش التكافؤ بني الجنسني  0.98يف املرحلتني
االبتدائية والثانوية و  1.01يف مرحلة التعليم العايل (يرتاوح
الرقم املقبول ملؤرش التكافؤ بني الجنسني بني  0.97و.)1.03
غري أن هناك فوارق كبرية مستمرة بني املناطق والبلدان ،فأوجه
أي من الجنسني يمكن أن يلغي بعضها بعضا ً
التفاوت لصالح ّ
عندما ترد األرقام مجمعة بدون تفاصيل.
وقد تحققت أكرب التحسينات يف التعليم االبتدائي .فهناك اليوم خمس
مناطق من أصل املناطق النامية التسع حققت التكافؤ بني الجنسني،
وهي :أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،والقوقاز وآسيا
الوسطى ،ورشق آسيا ،وجنوب رشق آسيا ،وجنوب آسيا .وتحقق
أكرب قدر من التقدم يف جنوب آسيا ،حيث ارتفع مؤرش التكافؤ
بني الجنسني من  – 0.74أدنى نقطة ابتداء بني جميع املناطق يف
عام  – 1990إىل  1.03يف عام  .2015وتقلصت الثغرة بني البنات
والبنني إىل ح ّد كبري يف غرب آسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وشمال أفريقيا .وعموماً ،تحقق التكافؤ بني الجنسني يف التعليم
االبتدائي ،يف عام  ،2012يف  64بلدا ً من املناطق النامية التي أبلغت
عن بيانات مفصلة حسب نوع الجنس .ويوجد يف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى أكثر من نصف البلدان ( 56يف املائة) التي استمر
فيها ،يف عام  ،2012التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي.
ويف التعليم الثانوي ،تحقق يف عام  2015التكافؤ بني الجنسني يف
القوقاز وآسيا الوسطى ورشق آسيا وشمال أفريقيا وجنوب رشق
آسيا وجنوب آسيا .ويف أوقيانوسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء
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الكربى وغرب آسيا ،ال تزال نسبة البنات أقل من نسبة البنني يف
حني أن نسبة البنني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أقل من نسبة البنات .وقد تحقق التكافؤ بني الجنسني يف املرحلة
الثانوية يف  36يف املائة من البلدان يف املناطق النامية التي توفرت
بيانات عام  2012عنها.
وتوجد أكرب أوجه التفاوت بني الجنسني يف معدالت التسجيل يف
التعليم العايل ،إذ لم يتم بلوغ هذه الغاية إال ّ يف منطقة واحدة
من املناطق النامية ،وهي غرب آسيا .وتوجد أكثر أوجه التفاوت
تطرفاً ،عىل حساب اإلناث ،يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وجنوب آسيا ،وعىل حساب الذكور ،يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي وشمال أفريقيا ورشق آسيا .أما نسبة البلدان
التي حققت الغاية املتعلقة بالتعليم العايل يف املناطق النامية
والتي توفرت بيانات عام  2012عنها فهي ال تتجاوز  4يف املائة.
ﺗﻮزع اﻟﺒﻠﺪان * ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ
ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ،
 ،٢٠٠٠و) ٢٠١٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٥٢

٤
٧
٣٩
٣٤

٦٤
٢٦
٣٦

٥٧
٦٥

٣

٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺘﻔﺎوت ﺿﺪ اﻹﻧﺎث(
ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺘﻔﺎوت ﺿﺪ اﻟﺬﻛﻮر(

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
٤٥
٢٩

٢٠٠٠
٢٠١٢

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
٣٥
٣٠

٢٠٠٠
٢٠١٢

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

٤

٤٠
٣١
٢٠

ﺻﻔﺮ

* اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ  ١٦٤ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أو اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻋﻦ  ١٤٨ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أو اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﻋﻦ  ١٢٢ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان أو اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ.

٢٠٠٠
٢٠١٢
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يستمر تزايد إمكانية حصول املرأة عىل العمل
بأجر ،غري أن هذه اإلمكانية ال تزال منخفضة
يف بعض املناطق
ﺣﺼﺔ اﻤﻟﺮأة ﰲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺮﻴ اﻟﺰراﻋﻲ ،١٩٩٠ ،و،٢٠٠٠
و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٩
١٩
١٩
٢١

١٧

٢٨

٣٤
٣٩

٣٦

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

١٤

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٢١
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٣٣

ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٨
٤٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٣
٤٣
٤٤
٤٥

٤٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٣٨

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٤٥
٤٦
٤٨
٤١
٥٠

١٩٩٠

٤٠

٣٨

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٣٥

٢٠٠٠

اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن

٧

١٨
٢٩

٤

٢

٥٢

٥٢

اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﻮن ﰲ اﻷﴎة
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺄﺟﺮ وﺑﺮاﺗﺐ

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ

٢٣
٤
٧٢

٢٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن

٥٠
٣
٤٧
اﻟﻨﺴﺎء

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻏﺮﻴ اﻟﻨﺎﺷﻄﻦﻴ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ً

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت .ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ّ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺐ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺳﻤﻦﻴ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﻦﻴ إﱃ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪوﻳﺮ اﻷرﻗﺎم.

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٥
٣٧
٣٩
٤٣

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ) ١٥ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وأﻛﺜﺮ(
ﺣﺴﺐ اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺣﺴﺐ
وﺿﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ) ٢٠١٥ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٣٧

١٥
١٧

٢٤

ال تزال املرأة يف موضع أكثر ضعفا ً يف سوق
العمل

٣٠

٢٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

١٠

ﺻﻔﺮ

خالل السنوات الخمس والعرشين األخرية ،استمر التزايد يف حصة
املرأة يف العمالة بأجر ،وإن ببطء .فقد ارتفعت نسبة النساء يف
العمالة بأجر خارج قطاع الزراعة من  35يف املائة يف عام 1990
إىل  41يف املائة يف عام  .2015وخالل الفرتة ،2015 - 1991
انخفضت  13نقطة مئوية نسبة النساء يف العمالة الهشة (من
قبيل كون املرأة كعاملة مساهمة يف األرسة أو عاملة لحسابها
الخاص) ،كحصة من مجموع عمالة النساء ،وذلك من  59يف
املائة إىل  46يف املائة .ويف املقابل ،انخفضت نسبة الرجال يف
العمالة الهشة  9نقاط مئوية ،من  53يف املائة إىل  44يف املائة.

عىل الرغم من املكتسبات امللحوظة التي حققتها املرأة ،يستمر وجود
ثغرات هامة بني النساء والرجال يف سوق العمل .فمشاركة املرأة
يف القوى العاملة ال تزال أقل احتماال ً من مشاركة الرجل .ويف عام
 ،2015يوجد يف القوى العاملة نحو  50يف املائة من النساء يف سن
العمل ( 15سنة وأكثر) ،باملقارنة بنسبة  77يف املائة من الرجال.
وعىل الرغم من التقدم الذي حققته املرأة يف مجال التعليم ،فإنها
تواجه انتقاال ً أكثر صعوبة إىل العمل بأجر وهي تحصل عىل دخل
أقل من الرجل .وعىل املستوى العاملي ،تقل نسبة ما تكتسبه املرأة
بـ  24يف املائة عما يكتسبه الرجل ،وتوجد أكرب الفوارق يف جنوب
آسيا ( 33يف املائة) وأفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ( 30يف املائة).
ومن أصل  92بلدا ً تتوفر عنها بيانات معدالت البطالة حسب مستوى
التعليم ،يزيد يف  78بلدا ً معدّل بطالة املرأة التي تتمتع بتعليم متقدم
عىل معدل بطالة الرجل الحاصل عىل مستوى مماثل من التعليم.
وتبقى مشاركة املرأة يف القوى العاملة منخفضة بشكل خاص
يف غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث يرتاوح معدل
مشاركة املرأة بني ربع وثلث معدّل مشاركة الرجل .وتشمل
الحواجز التي تعرتض سبيل مشاركة املرأة املسؤوليات املنزلية
والقيود الثقافية .ويح ّد هذان العامالن من دخل املرأة أيضاً.
وباملقارنة بالرجل ،يرجح أن تعمل املرأة كعاملة مساهمة يف
بأي أمن مايل أو استحقاقات اجتماعية .ويف
األرسة دون أن تتمتع ّ
عام  ،2015بلغت نسبة النساء الالتي يعملن كعامالت مساهمات
يف األرسة  18يف املائة باملقارنة بنسبة  7يف املائة من الرجال
العاملني .كما يقل احتمال عمل املرأة كعاملة لحسابها الخاص.

الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

زاد التمثيل السيايس للمرأة ،غري أن التكافؤ
ال يزال هدفا ً بعيد املنال
ﻧﺴﺒﺔ اﻤﻟﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء ﰲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﺎت اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻤﻟﺠﻠﺲ أو ﰲ
اﻤﻟﺠﺎﻟﺲ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،٢٠٠٠ ،و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٣٫٦
٤٫٤
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٤

١٢
٧

١٨
١٢

١٨

ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
١٣

٢٣

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٤

٢٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٥

٢٧

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

١٦

٢٦

١٢

٢١
٢٢
٣٠

٢٥
٢٠٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٧

١٨
٢٢

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

١٤

١٥
٢٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

منذ عام  ،1995عندما اعتمد منهاج عمل بيجني لتمكني املرأة،
ارتفع إىل ضعفيه تقريبا ً املتوسط العاملي لنسب تواجد املرأة يف
الربملان ،وذلك من  11يف املائة يف عام  1995إىل  22يف املائة يف
كانون الثاني/يناير  .2015وقد زاد عدد النساء يف الربملان يف
 90يف املائة تقريبا ً من البلدان الـ  174التي تتوفر عنها البيانات
للفرتة  .2015 - 1995وارتفع من  5إىل  42عدد الربملانات
األحادية املجلس أو الربملانات الدنيا التي تشغل فيها املرأة
أكثر من  30يف املائة من املقاعد ،يف حني أن عدد تلك الربملانات
التي تشغل فيها املرأة أكثر من  40يف املائة من املقاعد ارتفع

|

٣١

من  1إىل  .13ويف كانون الثاني/يناير  ،2015كان هناك
أربعة بلدان تشغل النساء فيها أكثر من  50يف املائة من املقاعد
الربملانية .وهناك بلد واحد هو رواندا تشغل املرأة أكثر من  60يف
املائة من املقاعد الربملانية فيه.
كما أن هذه املكتسبات مشرتكة عىل نحو متماثل بني املناطق.
ففي عام  1995كانت أوروبا تسيطر عىل املواقع العرشة األعىل يف
ترتيب تواجد النساء يف الربملان عىل مستوى العالم .أما يف كانون
الثاني/يناير  ،2015فإن  4من البلدان العرشة األعىل تقع يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،يف حني أن القارة األمريكية
وأوروبا يحتل كل منهما ثالثة مواقع بني البلدان العرشة األعىل.
عىل أن الزيادة األكرب يف تمثيل املرأة خالل العرشين سنة األخرية
حصلت يف رواندا ،التي شهدت ارتفاعا ً قدره  60نقطة مئوية؛
وأندورا 46 ،نقطة مئوية؛ وبوليفيا 42 ،نقطة مئوية .كما انخفض
عدد الربملانات التي تقترص عضويتها عىل الرجال من  10إىل .5
واستند هذا النجاح إىل فرض حصص انتخابية يف أكثر من
 120بلداً .غري أن هناك تباطؤا ً كبريا ً يف التقدم املحرز منذ عام
 ،2014مما يمكن أن يشري إىل أن أثر “املسار الرسيع” للحصص
الجنسانية بلغ أوجه .ويستدعي ذلك األخذ بتدابري إضافية ترمي
إىل النهوض بالتمكني السيايس للمرأة.
أما التقدم املحرز يف املراكز القيادية فقد كان بطيئاً .فنسبة
النساء الالتي يقدن الربملان (بصفة رئيس للربملان) ال تتجاوز
 16يف املائة ،وال تمثل املرأة إال ّ  18يف املائة من جميع الوزراء
الحكوميني يف العالم ،مما يشكل زيادة ال تتجاوز  4نقاط مئوية
منذ عام .2005

ال ب ّد من تقويم األسباب األساسية لعدم
املساواة بني النساء والرجال
يف حني أنه تم إحراز كثري من التقدم نحو مساواة النساء
والفتيات يف التعليم والعمالة والتمثيل السيايس خالل العقدين
املاضيني ،ال تزال هناك ثغرات كبرية وال سيما يف املجاالت التي لم
تعالجها األهداف اإلنمائية لأللفية .ولبلوغ تعميم تفعيل املساواة
بني الجنسني وتمكني املرأة ،فإن من األهمية القصوى أن نعالج
املجاالت الرئيسية لعدم املساواة بني الجنسني ،بما يف ذلك التمييز
الجنساني عىل مستوى القانون وعىل املستوى العميل ،والعنف
ضد املرأة والفتاة ،وعدم املساواة بني الرجال والنساء يف الفرص
يف سوق العمل ،وعدم املساواة يف تقسيم الرعاية املقدمة بال أجر
والعمل املنزيل غري املأجور ،وقلة سيطرة النساء عىل األصول
واملمتلكات ،وعدم مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف اتخاذ
القرار عىل املستويني الخاص والعام .وينبغي إدراج املنظورات
الجنسانية بصورة كاملة يف جميع أهداف خطة التنمية ملا بعد
عام .2015
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الهدف 4

تقليـل
وفيـات
األطفال

الغاية  - 4ألف

تخفيض معدّل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
بنسبة الثلثني خالل الفرتة بني عامي  1990و2015

تم تحقيق تقدم كبري يف خفض وفيات األطفال ،غري
أن من املمكن إنقاذ املزيد منهم من املوت الناجم عن
أسباب يمكن الوقاية منها
ﻣﻌﺪّل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ١٩٩٠ ،و٢٠١٥
)اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ  ١ ٠٠٠وﻻدة ﺣﻴﺔ(
٪٥٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٧٩

٨٦
٪٣١
٪٦٠

١٢٦

حقائق أساسية
e eتراجعت عىل املستوى العاملي وفيات
األطفال دون الخامسة من العمر بمعدل
يزيد عىل النصف ،إذ انخفضت هذه
الوفيات يف الفرتة بني عامي 1990
و 2015من  90إىل  43حالة وفاة يف كل
 1 000والدة حية.

٪٦٢
٪٦٧

٪٥٣

e eيف عام  ،2015يفقد  16 000طفل
دون الخامسة من العمر حياتهم كل يوم،
ومعظم ذلك إلصابات من املمكن الوقاية
منها .وال ب ّد أن يستمر الرتكيز عىل بقاء
الطفل يف خطة التنمية ملا بعد عام .2015

٪٥٣
٢٠٠

١٩٩٠

٧٣

٥٠
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٣٣
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٧١

٢٧
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٧٣

٢٤
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٦٥
٪٦٥
٢٣
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٥٤
٪٦٩
١٧
ﴍق آﺳﻴﺎ
٥٣
٪٧٨
١١
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
١٥
٪٦١
٦
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

e eكان معدّل االنخفاض يف وفيات األطفال
دون الخامسة من العمر أرسع بثالث مرات
مما كان عليه يف أوائل التسعينات.

العالم جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح
ضد الحصبة يف عام .2013

٥١
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٪٥٥

e eساعد التحصني ضد الحصبة عىل
تجنب ما يقارب  15.6مليون وفاة بني
عامي  2000و.2013
e eتل ّقى نحو  84يف املائة من األطفال يف

٧٤

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

١٠٠

٤٧
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٩٠

١٠٠
١٥٠
ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

ّ
اﻟﺘﻐﺮﻴ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و٢٠١٥
ﻧﺴﺒﺔ
ﱡ
اﻟﺘﻐﺮﻴ إﱃ أرﻗﺎم ﻏﺮﻴ ﻣﺪوّرة.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺔ

٤٣
٥٠

ﺻﻔﺮ
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يعترب الرتاجع املذهل يف عدد وفيات األطفال التي يمكن الوقاية
منها خالل ربع القرن األخري واحدا ً من أهم اإلنجازات يف تاريخ
البرشية .وحسب تقديرات أ ّولية ،فقد انخفض معدّل وفيات
األطفال دون الخامسة من العمر عىل املستوى العاملي بمعدّل
أي مـن  90إىل  43حالـة وفـاة يف كل
يزيـد عىل النصفّ ،
 1 000والدة حية ،وذلك بني عامي  1990و .2015ويعني
ذلك انخفاض عدد وفيات األطفال دون الخامسة من العمر إىل
حوايل  6ماليني يف عام  2015بعد أن كان عددها  12.7مليونا ً
يف عام  .1990وقد انخفض معدّل وفيات األطفال دون الخامسة
من العمر بنسبة  50يف املائة أو أكثر يف جميع مناطق العالم
باستثناء أوقيانوسيا.

ومع أن أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى لديها أعىل معدّالت
وفيات األطفال ،فقد شهدت هذه املنطقة أكرب تراجع يف وفيات
األطفال ،خالل العقدين املاضيني .فمعدّل وفيات األطفال
دون الخامسة من العمر انخفض من  179حالة وفاة يف كل
 1 000والدة حية يف عام  1990إىل  86حالة يف عام  .2015ومع
ذلك فإن املنطقة ال تزال تتطلب ترسيع التقدم عىل نحو عاجل.
وال يكفي منطقة أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى أنها تتحمل
نحو نصف عبء العالم يف وفيات األطفال دون الخامسة من
العمر –  3ماليني حالة وفاة يف عام  – 2015فهي أيضا ً املنطقة
الوحيدة التي ينتظر أن تشهد ارتفاعا ً كبريا ً يف عدد الوالدات
الحية وعدد األطفال دون الخامسة من العمر خالل العقود
املقبلة .ويعني ذلك أن عدد وفيات األطفال دون الخامسة من
العمر سريتفع هو أيضا ً إذا لم يتحقق تقدم يف تخفيض معدّل
هذه الوفيات بصورة تكفي لتجاوز النمو السكاني.
كما تستمر معاناة منطقة جنوب آسيا من ارتفاع معدّل وفيات
األطفال دون الخامسة من العمر ،الذي بلغ  50حالة يف كل
 1 000والدة حية يف عام  ،2015ومن ارتفاع مجموع الوفيات
البالغ  1.8مليون حالة وفاة.

للرتكيز عىل حديثي الوالدة أهمية حاسمة
للميض يف ترسيع التقدم يف مجال بقاء الطفل
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم اﻟـ  ٢٨اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة٢٠١٣ ،
)ﺑﺎﻵﻻف(

١ ٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠
٢٠٠
ﺻﻔﺮ

ﻷول ﻴﺎة
م ا ﻟﺤ
ﻴﻮ ﻦ ا
اﻟ ﻣ
م٢
ﻴﻮ
اﻟ م ٤
ﻟﻴﻮ
ا م٦
ﻟﻴﻮ
ا م٨
ﻮ
اﻟﻴ ١٠
ﻮم
اﻟﻴ ١٢
م
اﻟﻴﻮ ١٤
ﻮم
اﻟﻴ ١٦
ﻮم
اﻟﻴ ١٨
ﻮم
اﻟﻴ ٢٠
ﻮم
اﻟﻴ ٢٢
ﻮم
ﻟﻴ
ا ٢٤
ﻮم
ﻟﻴ
ا ٢٧
ﻮم
اﻟﻴ

وعىل الرغم من التحسن املثري الذي شهدته معظم املناطق ،فإن
االتجاهات الحالية ال تكفي لبلوغ الغاية التي حددتها األهداف
اإلنمائية لأللفية يف هذا املجال .فبمعدّل التقدم الحايل ،لن يبلغ
العالم الغاية املتعلقة بوفيات األطفال دون الخامسة من العمر
إال ّ بعد حوايل  10سنوات من املوعد املحدّد لها .وال يزال تحقيق
التقدم يف بقاء الطفل صعب املنال بالنسبة لكثري من األطفال
األصغر عمرا ً واألطفال يف الحاالت األشد هشاشة .ويف عام ،2015
ال يزال  16 000طفل دون الخامسة من العمر يفقدون حياتهم
يومياً ،ومعظمهم من أسباب من املمكن الوقاية منها ،من قبيل
االلتهاب الرئوي واإلسهال واملالريا.

|

٣٣

ﻣﻠﻴﻮن وﻓﺎة ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة =  ٣٦ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول =  ٧٣ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

يعترب اليوم األول واألسبوع األول والشهر األول من الحياة األشد
حسما ً فيما يتعلق بفرص بقاء الطفل .فمن أصل الـ  6ماليني
من األطفال الذين سيفقدون حياتهم قبل عيد ميالدهم الخامس
يف عام  ،2015هناك نحو مليون طفل يتنفسون ألول مرة وآخر
مرة خالل اليوم األول لوالدتهم .وهناك مليون طفل آخر ُيتوفون
خالل األسبوع األول من الوالدة ،ونحو  2.8ماليني طفل ُيتوفون
خالل األيام الـ  28األوىل من الحياة (فرتة الوالدة الحديثة).
وخالل الفرتة بني عامي  1990و ،2015انخفض معدّل وفيات
األطفال الحديثي الوالدة من  33حالة وفاة إىل  19حالة وفاة
يف كل  1 000والدة حية عىل املستوى العاملي .ونظرا ً ألن معدّل
االنخفاض يف وفيات األطفال الحديثي الوالدة كان أبطأ من معدّل
وفيات األطفال يف سن شهر واحد إىل  59شهراً ،فإن وفيات
األطفال الحديثي الوالدة يشكل اآلن الحصة األكرب بني وفيات
األطفال دون الخامسة من العمر .وتشهد جميع مناطق العالم
زيادة يف وفيات األطفال دون الخامسة من العمر التي تطرأ
خالل فرتة الوالدة الحديثة.
وينجم نحو ثالثة أرباع وفيات حديثي الوالدة يف مختلف أنحاء
العالم عن تعقيدات الوالدة املبكرة ( 35يف املائة) ،وتعقيدات
املخاض والوالدة ( 24يف املائة) ،واإلنتان ( 15يف املائة) .ويف
منطقتي أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا يعود كثري
من الوفيات أيضا ً إىل أمراض ُمعدية يمكن منعها .ويمكن تفادي
كثري من وفيات حديثي الوالدة بتدخالت بسيطة وف ّعالة من حيث
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التكلفة وشديدة األثر تعالج احتياجات النساء وحديثي الوالدة من
خالل مراحل الرعاية املتواصلة ،مع التشديد عىل الرعاية حول وقت
الوالدة .ومع ذلك ،فإن التحليل يبني أن كثريا ً من حديثي الوالدة
واألمهات ال يحصلون عىل هذه التدخالت األساسية.

يتطلب تحقيق مزيد من التحسني يف مجال
بقاء الطفل جهودا ً م ّتسقة للح ّد من أوجه
التباين االجتماعي االقتصادي
ﻣﻌﺪّﻻت وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺜﺮوة وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷم٢٠١٣ - ٢٠٠٥ ،
١٫٧
١٫٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﱃ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ

اﻷﴎ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً إﱃ اﻷﴎ اﻷﻛﺜﺮ ﻏﻨﻰ

اﻷﻃﻔﺎل اﻤﻟﻮﻟﻮدون ﻷﻣﻬﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ أيّ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﱃ
اﻷﻃﻔﺎل اﻤﻟﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻷﻣﻬﺎت ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
١٫٥

٢٫٨
٣٫٠

اﻷﻃﻔﺎل اﻤﻟﻮﻟﻮدون ﻷﻣﻬﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ أيّ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﱃ اﻷﻃﻔﺎل اﻤﻟﻮﻟﻮدﻳﻦ
ﻷﻣﻬﺎت ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي أو ﻋﺎل
٢٫٠

١٫٠

٠٫٠

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻤﻟﺆﴍات اﻤﻟﺘﻌﺪدة واﺳﺘﻘﺼﺎءات
اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﺑﻦﻴ ﻋﺎم  ٢٠٠٥وﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ  .٢٠١٣وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺣﺪث
اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻋﺪة اﺳﺘﻘﺼﺎءات .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ُ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ
ﻏﻨﻰ إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﻦ  ٥٥ﺑﻠـﺪاً ،أﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﻦ ٥٩
ﺑﻠﺪاً ،ﰲ ﺣﻦﻴ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﻦ  ٦٠ﺑﻠﺪاً.

يعترب التحسن املذهل يف مجال بقاء الطفل أمرا ً يحظى
بالرتحيب طبعاً ،غري أن هذا النجاح ال يشمل جميع األرس .وتبني
استقصاءات األرس أن أطفال األرس األشد فقرا ً يبقون يف حالة
ضعف غري متناسب باملقارنة باألرس األكثر غنى .ويف املتوسط،
فإن معدّالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر هي ضعفها
بني أطفال األرس األشد فقرا ً باملقارنة بأطفال األرس األكثر غنى.
كما أن من األرجح أن تصيب الوفاة أطفال املناطق الريفية.
فاحتمال تعرض هؤالء األطفال للوفاة قبل عيد ميالدهم الخامس
أكرب بـ  1.7مرة من األطفال يف املناطق الحرضية .ويبقى تعليم
األم العامل األقوى يف انعدام املساواة يف معدّالت البقاء .فأطفال
األمهات الالتي أنهني املرحلة الثانوية أو مرحلة دراسية أعىل
يرجح أن يبقوا عىل قيد الحياة بمعدّل ثالث مرات أكثر من أطفال
أي تعليم.
األمهات الالتي لم يتل ّقني ّ
وقد شهدت معدّالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
تراجعا ً أرسع يف األرس الفقرية خالل العقد األخري ،مما يشري إىل
تحسن من حيث املساواة .ومع تسارع وتائر التقدم يف تلك األرس،
فإن الثغرة بني األرس األكثر غنى واألشد فقرا ً آخذة يف التقلص
يف معظم املناطق .كما تتقلص يف بعض البلدان أوجه التفاوت
يف وفيات األطفال دون الخامسة من العمر حسب مستوى تعليم
األم ومكان اإلقامة .عىل أن االستمرار يف هذا التقدم يتطلب
اسرتاتيجيات تستهدف األطفال األكثر ضعفا ً املنتمني إىل األرس
األشد فقرا ً وأطفال املناطق الريفية ،كما يتطلب اسرتاتيجيات
تدعم تعليم اإلناث وتمكني املرأة .وهناك حاجة أيضا ً إىل رصد
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أوضاع التفاوت التي كثريا ً ما ُتحجب خلف املتوسطات العاملية
والوطنية ،وإىل اإلبالغ عنها.

ترتاجع مع ّدالت وفيات األطفال برسعة تفوق
رسعة تراجعها يف ّ
أي وقت مىض
اﻤﻟﻌﺪّل اﻟﺴﻨﻮي ﻻﻧﺨﻔﺎض وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ،
) ٢٠١٣ - ١٩٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٫٤
٠٫٧
١٫٠

٢٫١

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٫٠
٣٫٨
٤٫٣
٣٫٧

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٤٫٧

٥٫٦
٥٫١

٤٫١
٣٫٤
٣٫٩
٤٫١

٤٫٨
٥٫٠
٤٫٩

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٢٫٩

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٤٫١

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٠٫٨

١٫٩

٣٫٨
٤٫٢

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٥٫٠

٣٫٠
٤٫٣

آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٫٠
٤٫٥
٤٫١
٤٫٤

١٠

٩

ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٫٧

٤٫٧

٨٫٧

٠٫٤-

٧٫٧

٨

١٩٩٥ - ١٩٩٠

٧

٦

٥

٢٠٠٠ - ١٩٩٥

٤

٣

٢

٢٠٠٥ - ٢٠٠٠

١

ﺻﻔﺮ ١-

٢٠١٣ - ٢٠٠٥

خالل العقدين املاضيني ،نجح العالم يف خفض معدّالت
وفيات األطفال دون الخامسة من العمر برسعة تفوق رسعة
أي وقت مىض .وقد تضاعف املعدّل السنوي العاملي
تراجعها يف ّ

|

٣٥

لهذا االنخفاض أكثر من ثالث مرات منذ أوائل التسعينات.
ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،وعىل الرغم من معدّل
وفيات األطفال دون الخامسة من العمر املرتفع نسبياً،
كان معدّل االنخفاض أرسع بخمس مرات خالل الفرتة
 2013 - 2005مما كان عليه خالل الفرتة  ،1995 - 1990فقد
تسارع من  0.8يف املائة سنويا ً إىل  4.2يف املائة سنوياً.
وتسارع معدّل خفض وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
منذ عام  1995يف البلدان من جميع مستويات الدخل ،فيما
عدا البلدان املرتفعة الدخل .ومع أن هناك صلة بني مستوى
دخل بلد ما ومعدّل وفيات األطفال فيها ،فإن االنخفاض
القوي يف معدّالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر
يف عدد من البلدان املنخفضة الدخل – ومنها تحديدا ً أثيوبيا
وإريرتيا وأوغندا وبنغالديش وجمهورية تنزانيا املتحدة ورواندا
وكمبوديا وكولومبيا وليربيا ومدغشقر ومالوي وموزامبيق
ونيبال والنيجر – يثبت أن انخفاض الدخل ليس بالرضورة
عائقا ً أمام إنقاذ حياة الطفل.
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أنقذ التحصني ضد الحصبة حياة املاليني من
األطفال ،غري أن التقدم نحو القضاء التام عىل
الحصبة توقف
ﺗﻘﺪﻳﺮات وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺼﺒﺔ )ﺑﺎﻵﻻف( ،وﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻤﻟﻼﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﺗﻠﻘﻮا ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ) ٢٠١٣ - ١٩٩٠ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

ﺑﺎﻵﻻف

٧٠٠

١٠٠

٩٥

٦٠٠

٩٠

٥٠٠

٨٥

٤٠٠

٨٠

٣٠٠

٧٥

٢٠٠

٧٠

١٠٠

٦٥
٢٠١٠ ٢٠١٣
اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ:

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى
اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ :ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﺗﻠﻘﻮا اﻟﻠﻘﺎح ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ

ﺻﻔﺮ
١٩٩٠

شهدت الوفيات الناجمة عن الحصبة تراجعا ً رسيعا ً منذ عام
 ،2000إذ انخفضت من  544 200حالة وفاة إىل 145 700
حالة وفاة يف عام  ،2013وذلك أساسا ً بني األطفال دون
الخامسة من العمر .وباملقارنة بتقديرات الوفيات يف غياب
برنامج للتحصني ضد الحصبة ،تم تجنب نحو  15.6مليون
حالة وفاة بفضل التحصني ضد الحصبة خالل الفرتة بني
عامي  2000و .2013وتشكل الوفيات الناجمة عن الحصبة يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ( 96 000حالة) وجنوب آسيا
( 39 800حالة)  93يف املائة من املجموع التقديري للوفيات
الناجمة عن الحصبة يف عام  2013يف مختلف أنحاء العالم.
وخالل الفرتة  2013 - 2000أيضاً ،انخفض عدد حاالت
الحصبة املبلغ عنها سنويا ً عىل املستوى العاملي بنسبة  67يف
املائة ،من أكثر من  853 000حالة يف عام  2000إىل أقل من
 279 000حالة يف عام  .2013غري أن عدد حاالت الحصبة يف
عام  2013عاد فارتفع عن عددها يف عام  2012والذي كان
قد بلغ  227 700حالة .ولسوء الحظ فإن استمرار تفيش هذا
املرض – بسبب ضعف نظم التحصني الروتيني وتأخر تنفيذ
املكافحة املعجلة للمرض – أدى إىل توقف الزخم نحو تحقيق
الغايات املحددة عىل املستوى اإلقليمي والعاملي للسيطرة عىل
الحصبة والقضاء التام عليها.
ويمكن الوقاية من الحصبة بجرعتني من اللقاح اآلمن والف ّعال
واملنخفض التكلفة .وخالل الفرتة  ،2009 - 2000زادت
التغطية العاملية بالجرعة األوىل من اللقاح ضد الحصبة من 73
يف املائة إىل  83يف املائة ،غري أن هذه التغطية ركدت عند نسبة
 84 - 83يف املائة يف الفرتة  .2013 - 2010وقد تحقق أكرب
تقدم يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى حيث زادت التغطية
من  53يف املائة يف عام  2000إىل  74يف املائة يف عام .2013
وخالل الفرتة  ،2013 - 2000ارتفع عدد البلدان التي تقدم
الجرعة الثانية من اللقاح من  96إىل  148بلداً ،وارتفعت نسبة
التغطية العاملية بالجرعة الثانية من  15يف املائة إىل  53يف املائة.
وعىل الرغم من حجم هذه املكتسبات ،فإن التقدم توقف منذ
عام  2010وهو اليوم باق عىل ضعفه .ويقدر أن  21.6مليون
رضيع لم يتل ّقوا الجرعة األوىل يف عام  .2013وكثري منهم ينتمون
إىل املجتمعات املحلية األشد فقرا ً واألكثر تهميشا ً والتي تعيش
خصيصا ً يف مناطق يصعب الوصول إليها .ويتطلب تنشيط
التقدم أن تواصل البلدان واملجتمع الدويل الحملة للقضاء
عىل الحصبة .كما يتطلب تحقيق زيادات منصفة يف التغطية
بالتحصني استثمارات كبرية ومستمرة يف تعزيز ال ُنظم الصحية.

الهدف  :4تقليل وفيات األطفال

|

٣٧

ال ب ّد من الحفاظ عىل بقاء الطفل كعنرص مركزي يف صميم خطة التنمية ملا بعد عام 2015
يتطلب خفض وفيات األطفال دون الخامسة من العمر إرادة
سياسية واسرتاتيجيات سليمة وموارد كافية .وقد أحدثت
األهداف اإلنمائية لأللفية تقدما ً كبريا ً غري مسبوق يف مجال
تخفيض وفيات األطفال .وأسهم كل من العالج الف ّعال الذي
يمكن تحمل تكلفته ،وتحسني تنفيذ الخدمات ،وتوفر االلتزام
السيايس ،يف تحقيق تقدم يف هذا املجال .ومع ذلك ،هناك 11
طفالً يفقدون حياتهم قبل بلوغ عيد ميالدهم الخامس يف كل
دقيقة يف مختلف أنحاء العالم ،ومعظمهم ألسباب يمكن الوقاية

منها .فهناك حاجة إىل القيام باملزيد من العمل لتحسني معدّالت
بقاء الطفل.
ويبني تحقق الهدف  4يف عدد كبري من البلدان ،حتى يف عدد
من البلدان الفقرية جداً ،أن األمر ممكن .ومع استمرار تعرض
املاليني من النساء واألطفال لخطر املوت الناجم عن أسباب يمكن
الوقاية منها ،فإنه يتعني الحفاظ عىل بقاء األم والطفل الحديث
الوالدة والطفل عموما ً كعنرص مركزي يف صميم خطة التنمية
ملا بعد عام .2015
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الهدف 5

تحسني
الصحة
النفاسية

الغاية  - 5ألف

تخفيض معدّل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع يف الفرتة
ما بني عامي  1990و2015

حققت منطقتا جنوب آسيا ورشق آسيا أكرب تقدم يف
خفض الوفيات النفاسية
ﻣﻌﺪّل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ،١٩٩٠ ،و ،٢٠٠٠و) ٢٠١٣اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ
 ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ (٤٩ - ١٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٩٩٠
٪٤٩

٨٣٠

٥١٠
٪٦٤

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٥٣٠

٣٦٠

٪٥١

٣٩٠

٢٩٠
٣٠٠

٪٣٦

حقائق أساسية

١٩٠

١٩٠

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢٣٠
١٩٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٢٠

٪٥٧

٢٢٠

١٤٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

e eمنذ عام  ،1990تم خفض معدّل الوفيات
النفاسية إىل النصف تقريباً ،وقد تحقق
معظم ذلك خالل الفرتة منذ عام .2000

٪٤٠

١٣٠
٩٨
٧٧

٪٤٣

١٣٠
٩٧
٧٤

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

e eيجري أكثر من  71يف املائة من
الوالدات بمساعدة موظفني صحيني مهرة
يف عام  ،2014ويشكل ذلك زيادة يف
نسبة هذه الوالدات التي كانت  59يف املائة
يف عام .1990

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٦٠

٪٥٧

١١٠
٦٩

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٪٤٤

e eيف املناطق النامية ،ال تزيد نسبة
الوالدات التي تجري بحضور موظفني
صحيني مهرة يف املناطق الريفية عىل 56
يف املائة ،باملقارنة مع نسبتها البالغة 87
يف املائة يف املناطق الحرضية.
e eال يحصل إال ّ نصف النساء الحوامل يف

٧٠
٦٥
٣٩

ﴍق آﺳﻴﺎ
٪٦٥

٩٥
٦٣
٣٣

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٪٣٧

٪٤٥

١٠٠٠

١٩٩٠

٨٠٠

٢٠٠٠

٦٠٠

٢٠١٣

٢٦
١٧
١٦

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٣٠

٪٤٦

املناطق النامية عىل الح ّد األدنى املوىص به
من زيارات الرعاية السابقة للوالدة والذي
يحدّد بأربع زيارات.
e eال تتوفر البيانات عن أسباب الوفاة
النفاسية إال ّ يف  51يف املائة من البلدان.

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٣٧٠
٣٨٠

٤٠٠

٢٣٠

٣٣٠

ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

ّ
اﻟﺘﻐﺮﻴ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و ) ٢٠١٣ﻋﲆ أﺳﺎس أرﻗﺎم ﻏﺮﻴ ﻣﺪوّ رة(.
ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢١٠

٢٠٠

ﺻﻔﺮ

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية
شهدت فرص بقاء األم تحسنا ً كبريا ً منذ اعتماد األهداف اإلنمائية
لأللفية .فقد هبط معدّل الوفيات النفاسية بنسبة  45يف املائة عىل
املستوى العاملي خالل الفرتة بني عامي  1990و ،2013من 380
حالة وفاة نفاسية يف كل  100 000والدة حية إىل  210حاالت.
وحقق كثري من املناطق النامية تقدما ً مطردا ً يف تحسني الصحة
النفاسية ،بما يف ذلك املناطق التي توجد فيها أعىل معدّالت هذه
الوفيات النفاسية .من ذلك مثالً أن جنوب آسيا شهدت انخفاضا ً
يف معدّل الوفيات النفاسية بنسبة  64يف املائة بني عامي 1990
و ،2013كما انخفضت هذه الوفيات يف أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى بنسبة  49يف املائة.

الوالدة .وترتاوح هذه التغطية بني كونها للجميع يف رشق آسيا
وللجميع تقريبا ً ( 96يف املائة) يف القوقاز وآسيا الوسطى ،وبني
كونها منخفضة ال تتجاوز نسبتها  52يف املائة يف أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى وجنوب آسيا .ففي هاتني املنطقتني توجد أعىل
معدّالت وفيات األم والوليد أثناء الوالدة يف العالم.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺣﴬﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺻﺤﻴﻮن ﻣﻬﺮة ،١٩٩٠ ،و،٢٠٠٠
و) ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

يجري ربع الوالدات يف العالم ككل دون أية
رعاية ماهرة
تتمثل إحدى االسرتاتيجيات األساسية لخفض معدّل األمراض
النفاسية والوفيات النفاسية يف ضمان أن تجري كل والدة بمساعدة
موظفني صحيني مهرة ،واملقصود بهذه العبارة الطبيب أو املمرض
أو القابلة .عىل أن التقدم كان متواضعا ً يف زيادة نسبة الوالدات
التي تجري بحضور موظفني مهرة خالل اإلطار الزمني لألهداف
اإلنمائية لأللفية ،األمر الذي يعكس نقصا ً يف حصول الجميع عىل
الرعاية.
وعىل املستوى العاملي ،ارتفعت نسبة الوالدات التي حرضها
موظفون صحيون مهرة من  59يف املائة حول عام  1990إىل 71
يف املائة حول عام  .2014عىل أن ذلك يعني ترك أكثر من ربع
املواليد وأمهاتهم دون أية رعاية صحية أثناء الوالدة .وهناك تفاوت
كبري بني املناطق يف التغطية باملوظفني الصحيني املهرة أثناء

٣٨

٥٢

وعىل الرغم من هذا التقدم املحرز ،تفقد مئات النساء حياتهن كل
يوم أثناء الحمل أو بسبب تعقيدات تتصل بالوالدة .ويف عام ،2013
طرأ معظم هذه الوفيات يف املناطق النامية ،حيث يزيد معدّل
الوفيات النفاسية  14مرة عما هو عليه يف املناطق املتقدمة النمو.
وعىل املستوى العاملي ،يقدر أن هناك  289 000حالة وفاة نفاسية
يف عام  ،2013مما يعني أن نحو  800امرأة يفقدن حياتهن كل
يوم .وترتكز الوفيات النفاسية يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
وجنوب آسيا ،حيث مثلت هاتان املنطقتان  86يف املائة من جميع
هذه الوفيات عىل مستوى العالم ككل يف عام .2013

عىل أن من املمكن الوقاية من معظم هذه الوفيات .فاستنادا ً
إىل بيانات الفرتة  ،2009 - 2003كان النزيف هو سبب غالبية
الوفيات النفاسية .فقد مثل  27يف املائة من هذه الوفيات يف املناطق
النامية و 16يف املائة تقريبا ً منها يف املناطق املتقدمة النمو .وتشمل
التعقيدات الرئيسية األخرى االلتهابات ،وارتفاع ضغط الدم أثناء
الحمل ،والتعقيدات املتعلقة بالوالدة ،واإلجهاض غري اآلمن .ويمكن
لتدخالت الرعاية الصحية التي أثبتت جدواها أن تتدبر أمر هذه
التعقيدات ،بما يف ذلك تدخالت الرعاية السابقة للوالدة ،والرعاية
املاهرة أثناء الوالدة ،والرعاية والدعم يف األسابيع التالية للوالدة.

|

٣٩

٥٢

٨٢
٧٢

٨٦

٨٨
٩٢
٩٧
٩٦

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٦٢

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٧

٦٩

٩٠

٣٢

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٤٣
٤٥

٤٩

٦٦

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨١

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٨٩
ﴍق آﺳﻴﺎ

٩٤
٩٧
١٠٠

٧٠

٧١
١٠٠

١٩٩٠

٨٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٥٧
٦٠

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٩
٦١

٦٠
٢٠٠٠

٤٠
٢٠١٤

٢٠

ﺻﻔﺮ
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تستمر يف معظم املناطق أوجه عدم املساواة يف الحصول عىل الرعاية الصحية النفاسية
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻮﻇﻔﻦﻴ ﺻﺤﻴﻦﻴ ﻣﻬﺮة ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﴬﻳﺔ) ٢٠١٤ - ٢٠١٠ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
١٠٠

٨٧

٩١

٧٤

٩٦

١٠٠

٩٤

٨٧

٨٦
٧٥

٧٨

٧٧

٨٤

٨١

٧٥

٩٠
٨٠
٧٠

٦٧

٦٢

٥٨

٥٦
٤٢

٣٨

٦٠
٥٠
٤٠

٤٠
٣٣

٣٠

٣٢

٢٠
١٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﴍق
آﺳﻴﺎ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ
*

ﺟﻨﻮب أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ
ﴍق آﺳﻴﺎ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻏﺮب
آﺳﻴﺎ

ﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ

ﻏﺮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

*

ﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

*

ﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

*

ﴍق
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

*

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺻﻔﺮ
*

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﺤﺔ .٧١

ويستمر وجود أوجه عدم مساواة عميقة يف إمكانية الحصول عىل
خدمات الصحة اإلنجابية ويف استخدام هذه الخدمات يف جميع
املناطق وضمن كل منها .ويف املناطق النامية ،هناك ثغرة حجمها
 31نقطة مئوية بني املناطق الحرضية والريفية يف تغطية الوالدات
التي يحرضها موظفون صحيون مهرة ،غري أن هذه الثغرة الكبرية

نفسها تحجب حجم أوجه عدم املساواة بني املناطق .ويوجد أكرب
فارق بني تغطية املناطق الريفية والحرضية يف أفريقيا الوسطى،
أي
فهو يبلغ يف هذه املنطقة  52نقطة مئوية .وباملقابل ،ليس هناك ّ
أي أن  100يف املائة من الوالدات تتم بحضور
ثغرة يف رشق آسيا – ّ
موظفني صحيني مهرة ،سواء يف البيئات الحرضية أو الريفية.

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية

الحوامل .ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،ركدت مستويات
التغطية خالل العقدين املاضيني ولم يحصل عىل الرعاية السابقة
للوالدة باملستوى املوىص به إال ّ نسبة ترتاوح بني  47و 49يف املائة
من النساء الحوامل.

الغاية  - 5باء

تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام
2015

ارتفع مستوى استعمال وسائل منع الحمل،
غري أن الحاجة غري امللباة ال تزال كبرية يف
بعض املناطق

بعد سنني من التقدم البطيء ،ال يحصل إالّ
نصف النساء الحوامل عىل القدر املوىص به
من الرعاية السابقة للوالدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ٤٩ - ١٥اﻟﻼﺗﻲ ّ
ﺗﻠﻘﻦﻴ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أرﺑﻊ ﻣﺮات أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻘﺪّﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،١٩٩٠ ،و،٢٠٠٠
و) ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٢٣
٢٧

٤٧
٤٧
٤٩

٨٤

٧١

٥٨

٨٩

٩٧

١٠٠
١٩٩٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٥٠

٥٢
٨٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
١٩٩٠
١٣
٢٨
٢٨
٢٤
٢٠١٥
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٩٩٠
٢٩
٢٨
٣٩
٢٥
٢٠١٥
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٩٩٠
٤٩
١٨
٥٧
١٤
٢٠١٥
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٤٤
٢١
١٩٩٠
٥٨
١٤
٢٠١٥
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٣٩
٢١
١٩٩٠
٥٩
١٤
٢٠١٥
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٤٤
٢٢
١٩٩٠
٦١ ١٢
٢٠١٥
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
١٩٩٠
٤٩
١٩
٢٠١٥
٦٤ ١٢
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٩٩٠
٦١
١٧
٧٣ ١١
٢٠١٥
ﴍق آﺳﻴﺎ
٧٨ ٦
١٩٩٠
٨٣ ٤
٢٠١٥
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٥٥
١٥
١٩٩٠
٦٤ ١٢
٢٠١٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٧٥

٩٢

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ٤٩ - ١٥ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ،
اﻤﻟﺘﺰوﺟﺎت أو اﻤﻟﺮﺗﺒﻄﺎت ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ،ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺣﺎﺟﺔ
ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺒﺎة إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة ،أو اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ أيّ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،١٩٩٠ ،و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٣٦
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٤٥

٦٠
٢٠٠٠

٤٢
٤٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٣٥
٢٠

|

٤١

ﺻﻔﺮ

٢٠١٤

تويص منظمة الصحة العاملية بعدد أدنى من زيارات الرعاية
السابقة للوالدة أثناء الحمل لضمان صحة األمهات واملواليد ،ويحدد
هذا العدد بأربع زيارات .وينبغي أن تتلقى النساء أثناء هذه
الزيارات مجموعة إجراءات الرعاية األساسية عىل األقل ،مما يشمل
املشورة التغذوية .كما ينبغي تنبيههن لعالمات الخطر التي تشري
إىل احتمال وجود مشاكل معينة أثناء الحمل ،وتقديم الدعم لهن
يف التخطيط للوالدة اآلمنة .ويف عام  ،2014لم يتلق عدد زيارات
الرعاية السابقة للوالدة املوىص به أثناء الحمل إال ّ نحو  52يف املائة
من النساء الحوامل ،يف املتوسط.
وقد كان التقدم بطيئا ً طوال السنوات الـ  25املاضية ،حيث إن
الزيادة املتوسطة يف التغطية ال تزيد عىل  17نقطة مئوية منذ نحو
عام  .1990ففي جنوب آسيا ،يف عام  ،2014لم يتلق أربع زيارات
أو أكثر للرعاية السابقة للوالدة إالّ ما نسبته  36يف املائة من النساء

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻧﺘﺸﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺒﺎة إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﲇ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة = ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻠﺒﺎة إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة
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يساعد استخدام وسائل منع الحمل عىل خفض حاالت الحمل غري
املقصود واإلجهاض غري اآلمن والوفيات النفاسية .وعىل املستوى
العاملي ،زادت نسبة النساء يف الفئة العمرية  ،49 - 15املتزوجات
أو املرتبطات خارج إطار الزواج ،الالتي كن يستخدمن أ ّية وسيلة
من وسائل منع الحمل ،من  55يف املائة يف عام  1990إىل  64يف
املائة يف عام  .2015ويف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،ارتفعت
هذه النسبة إىل أكثر من ضعفيها خالل الفرتة بني عامي 1990
و ،2015من  13يف املائة إىل  28يف املائة .ويف جنوب آسيا ،ارتفعت
النسبة من  39يف املائة إىل  59يف املائة خالل الفرتة نفسها.

ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،١٩٩٠ ،١٩ - ١٥و،٢٠٠٠
و) ٢٠١٥ﰲ ﻛﻞ  ١ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء(

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٢٣
١٢١
١١٦
٨٦
٨٦
٨٤

ويستخدم تسعة من كل عرش أشخاص ممن يستعمل وسائل منع
الحمل وسائل فعالة ،تشمل فيما تشمله تعقيم اإلناث أو الذكور،
أو أقراص الهرمون التي يتم تناولها عن طريق الفم ،أو الوسائل
الرحمية ،أو الرفاالت ،أو مواد الحقن أو األدوات املزروعة .ومع ذلك،
وحتى يف عام  ،2015فإن  12يف املائة من النساء يف سن اإلنجاب،
املتزوجات أو املرتبطات خارج إطار الزواج ،يرغبن يف تأخري الحمل
أو تجنبه ولكنهن ال يستعملن أية وسيلة من وسائل منع الحمل.
وال يشمل هذا املؤرش النساء الناشطات جنسياً ،من غري املتزوجات
أو املرتبطات خارج إطار الزواج ،غري أن هذه الفئة بحاجة أيضا ً إىل
الحصول عىل املعلومات والخدمات الخاصة بمنع الحمل.

٨٨

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٧٣

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٦٥

٥٣

٦١

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٤٧

٦٣

٥١
٥٤

كان التقدم يف خفض مع ّدالت اإلنجاب بني
املراهقات بطيئا ً يف منطقة أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى ومنطقة أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
ويمكن لإلنجاب بني املراهقات أن يخلف نتائج ضارة بالنسبة
لصحة املراهقات ولألطفال الذين يولدون لهن .كما يعكس اإلنجاب
املبكر أشكاال ً أوسع من التهميش االجتماعي واالقتصادي للفتيات.
وهناك حاجة ماسة إىل بذل جهود مكثفة لتأخري اإلنجاب وتفادي
حاالت الحمل غري املقصود يف هذه الفئة العمرية الضعيفة .ويتمثل
أحد جوانب الحل يف زيادة فرص ذهاب الفتيات إىل املدرسة
واالنخراط يف نهاية املطاف يف العمالة بأجر .فهذه الجهود ال تؤدي
فقط إىل تحسني صحة األم والطفل بل تساهم أيضا ً يف الح ّد من
الفقر وتحقيق مزيد من املساواة بني الجنسني ومن تمكني املرأة.
وعىل املستوى العاملي ،تراجع معدّل الوالدات بني املراهقات يف الفئة
العمرية  19 - 15من  59والدة يف كل  1 000فتاة يف عام 1990
إىل  51والدة يف عام  .2015عىل أن هذا االتجاه العاملي يحجب تباينا ً
واسعا ً بني املناطق والبلدان يف معدّل إنجاب املراهقات ويف رسعة
تراجعه مع الوقت .ففي جميع املناطق ،انخفض معدّل الوالدات
بني املراهقات بني عامي  1990و ،2015وطرأ أكثر التقدم يف رشق
آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا .ويبقى إنجاب املراهقات مرتفعا ً يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،إذ بلغ معدّله  116والدة يف كل
 1 000فتاة مراهقة يف عام  .2015وكان التقدم يف هذه املنطقة عىل
أدناه منذ عام  ،1990سواء من الناحية النسبية أو باألرقام املطلقة.

٦٤

١٢٠

١٥٠
١٩٩٠

٢٠٠٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٣
٤٤
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٤٥
٢٩
٣٢
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٤٢
٣٢
٣٨
ﴍق آﺳﻴﺎ
١٥
٦
٦
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٣٤
٢٦
١٧
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٥٦
٥٦

٥٩
٩٠

٤٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٢
٥١

٦٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

٣٠

ﺻﻔﺮ

الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية
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٤٣

َ
عملية صنع السياسات
يعيق االفتقا ُر إىل البيانات األساسية عن الوالدات والوفيات والصحة
بفعالية
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ) ٢٠٠٩ - ٢٠٠٣ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
ﴍق آﺳﻴﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
١٠٠

٨٠

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

٦٠

٤٠

ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت

ساعدت األهداف اإلنمائية لأللفية عىل تحفيز التحسن يف توفر
البيانات األساسية عن الوالدات والوفيات وأسباب الوفيات والتغطية
بالخدمات الصحية ،ويف إمكانية الحصول عىل تلك البيانات .ومع
ذلك فإن أوجه عدم املساواة يف توفر البيانات حول صحة األم تعيق
الجهود الرامية إىل إرشاد عملية تحديد األولويات يف مجال الصحة
عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية .فعىل املستوى العاملي،
ال يتوفر مصدر ما لبيانات أسباب الوفيات النفاسية إال ّ لدى 51
يف املائة من البلدان .وتأتي هذه البيانات يف املناطق املتقدمة النمو
من السجل املدني أساساً ،يف حني أنها تأتي يف املناطق النامية من
مصادر أخرى يف املقام األول .ويتباين توفر البيانات تباينا ً كبريا ً

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﺠﻞ اﻤﻟﺪﻧﻲ

بني املناطق .وتتوفر يف أكثر من  90يف املائة من البلدان يف أمريكا
الالتينية بيانات تمثل البلد ككل حول أسباب الوفيات النفاسية،
باملقارنة بأقل من  20يف املائة يف بلدان أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى.
ويمتد التباين بني البلدان يف إنتاج إحصائيات أسباب الوفيات
النفاسية ليشمل البيانات املتعلقة بجميع أسباب الوفاة لدى جميع
الناس .ويف حني أن البلدان املرتفعة الدخل تنتج هذه اإلحصائيات
بصورة روتينية منذ سنوات طويلة ،فإن غالبية البلدان املنخفضة
الدخل واملتوسطة الدخل ال تزال تكافح إلنتاج إحصائيات عالية
الجودة عن أسباب الوفاة.

يشكـل تحسني صحـة األم جزءًا من جـدول األعمال الذي لم يكتمـل تنفيذه واملتبقي لفرتة
ما بعد عام 2015
ساعد الهدف  5عىل الرتكيز املنسق عىل الجهود الرامية إىل خفض
الوفيات النفاسية وضمان تعميم الحصول عىل خدمات الصحة
اإلنجابية .وقد تحقق تقدم كبري غري أنه ال يزال بعيدا ً جدا ً عن
تحقيق الهدف العاملي والغايات املحدّدة له .ويرتك ذلك الوضع
جدول أعمال لم يكتمل تنفيذه فيما يتعلق بضمان حصول الجميع
عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة .فالتحليل املتعمق
كاف وعىل درجة عالية من التفاوت.
ُيظهر أن التقدم كان غري ٍ
إن األرقام املتوسطة املعطاة عىل املستويات العاملية واإلقليمية
والوطنية تحجب ما يمكن أن يكون أوجه تفاوت صحي عميق
بني املجموعات الفرعية املتّصفة بالضعف ،سواء من حيث التعليم

أو مكان اإلقامة أو الوضع االقتصادي أو السن .وتستمر أوجه
الالمساواة يف الصحة النفاسية ،إىل جانب ثغرات يف إمكانية الوصول
إىل الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية ،وإمكانية استخدام هذه
الخدمات ،وهي ثغرات ال ب ّد من التصدّي لها ورصدها بصورة
متسقة .إضافة لذلك ،هناك حاجة إىل تقوية القدرات القِطرية
للمساعدة عىل الح ّد من أوجه عدم املساواة ،سواء من حيث توفر
البيانات املتعلقة بالصحة أو من حيث نوعيتها ،وكذلك يف تسجيل
الوالدات والوفيات .فلهذه املعلومات أهمية حاسمة فيما يتعلق
بتحديد أولويات السياسة املستنرية وتوجيه املوارد بصورة أكثر
كفاءة وقياس التحسن يف الصحة النفاسية ويف تعميم الحصول عىل
الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية.
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الهدف 6

مكافحة فريوس
نقص املناعة
البرشية/اإليدز
واملالريا وغريهما
من األمراض

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

يستمر عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة
البرشية يف االنخفاض يف معظم مناطق العالم
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ،٢٠٠٠ ،
و) ٢٠١٣ﺑﺎﻵﻻف(

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١ ٣٧٠

٧٠٠

ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٦٥٠

*

٤٠٠

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٥٥٠

*

٢٩٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

*

١٤٠
٧٤

حقائق أساسية

e eانخفض عدد اإلصابات الجديدة
بفريوس نقص املناعة البرشية بنحو 40
أي من
يف املائة بني عامي  2000وّ ،2013
عددها املقدر بـ  3.5ماليني حالة إىل 2.1
مليون حالة.
e eيف حزيران/يونيه  ،2014كان 13.6
مليون مصاب بالفريوس يتلقون العالج
باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة،
يف العالم ككل ،مما يشكل زيادة كربى
عىل عددهم يف عام  2003عندما كان ال
يتجاوز الـ  800 000مصاب.
e eيف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى،
يف عام  ،2014ال يزال أقل من  40يف
املائة من الشباب يف الفئة العمرية – 15
 24لديهم معرفة شاملة بفريوس نقص
املناعة البرشية.
e eبفضل التوسع يف تدخالت مكافحة
املالريا ،تم خالل الفرتة بني عامي 2000
و 2015تفادي  6.2ماليني من الوفيات
الناجمة عن املالريا ،والناجون أساسا ً
ٌ
أطفال دون الخامسة من العمر يعيشون
يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى.
e eتم بفضل الوقاية من السل وتشخيصه
ومعالجته إنقاذ حياة ما يقدر بـ 37
مليون شخص خالل الفرتة بني عامي
 2000و.2013

*

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

*

٨
١٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣١٠
١٦٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
١٢٠
١٢٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
٩٦
٩٤

ﴍق آﺳﻴﺎ
٦٣
٧٠

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢٧
١٢

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٠
٨٫٣

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٠٫٩
١٫٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

١٧٠
١٩٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٣ ٣٤٠

٤٠٠٠
٢٠٠٠
*

١ ٩٤٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠١٣

ﺗﺮد ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .٧١

١٠٠٠

ﺻﻔﺮ

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

عىل الصعيد العاملي ،انخفض عدد اإلصابات الجديدة بفريوس
نقص املناعة البرشية بنسبة  40يف املائة بني عامي 2000
أي من التقديرات البالغة  3.5ماليني إصابة جديدة إىل
وّ ،2013
 2.1مليون إصابة .ومن أصل البلدان التي تتوفر عنها بيانات
كافية ،زادت نسبة انخفاض اإلصابات الجديدة يف  10بلدان عىل
 75يف املائة خالل الفرتة من عام  2000إىل عام  ،2013يف حني
أن نسبة االنخفاض يف  27بلدا ً زادت عىل  50يف املائة.
ويف عام  ،2013طرأ أكثر من  75يف املائة من اإلصابات الجديدة يف
 15بلداً .وتبقى أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى املنطقة األكثر
واألشد تأثرا ً بوباء فريوس نقص املناعة البرشية ،ففي عام ،2013
كان عدد اإلصابات الجديدة فيها  1.5مليون إصابة ،ظهر نصفها
تقريبا ً يف ثالثة بلدان هي أوغندا وجنوب أفريقيا ونيجرييا .غري أن
من املشجع أن جنوب أفريقيا ،وهي البلد الذي لديه أكرب عدد من
املصابني بالفريوس ،سجلت أكرب انخفاض يف اإلصابات الجديدة،
إذ انخفض عددها بـ  98 000إصابة يف عام  2013عما كان
عليه يف عام  .2010وإضافة لذلك ،فإن عدد اإلصابات الجديدة
بني الشباب يف الفئة العمرية  24 - 15انخفض يف املنطقة ككل
بنسبة  45يف املائة بني عامي  2000و.2013
كما شهد عدد اإلصابات الجديدة انخفاضا ً رسيعا ً يف منطقة البحر
الكاريبي – بنسبة  56يف املائة – وتليها منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا
الجنوبية ،بنسبة  49يف املائة يف كل منهما .ويف املقابل ،أظهر كل من
جنوب رشق آسيا وأمريكا الالتينية إما انخفاضا ً بطيئا ً أو ركودا ً يف
عدد اإلصابات الجديدة .ويف غرب آسيا ورشق آسيا وشمال أفريقيا،
تشري التقديرات إىل وجود زيادة يف عدد هذه اإلصابات.
كما ظهر يف عام  2013اتجاه نحو انخفاض عدد الوفيات املتصلة
بمرض اإليدز ،حيث ُقدّر أن  1.5مليون شخص فقدوا حياتهم بسبب
أمراض تتصل باإليدز .ويشكل ذلك انخفاضا ً بنسبة  35يف املائة عن
عام  2005عندما ُسجل  2.4مليون حالة وفاة ،وهو أقىص ما بلغه
عدد هذه الوفيات .وخالل ثالث سنوات فقط ،من عام  2010إىل عام
 ،2013انخفض عدد الوفيات املتصلة باإليدز بنسبة  19يف املائة.
غري أن عدد هذه الوفيات لم يرتاجع بني املراهقني يف الفئة العمرية
 19 - 10سنة .ويمكن أن يعزى ذلك إىل افتقار هذه الفئة العمرية
إىل إمكانية الحصول عىل االختبارات واملعالجة .ويستمر مرض اإليدز
كسبب أول يف وفيات املراهقني يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى.
وعىل الصعيد العامليُ ،يقدر أن عدد املصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية بلغ  35مليون مصاب يف عام  .2013وهذا العدد
آخذ يف التزايد نظرا ً ألن مزيدا ً من املصابني باتوا يعيشون فرتة
أطول بفضل زيادة استعمال العالج باألدوية املضادة للفريوسات
العكوسة ،مع بقاء عدد اإلصابات الجديدة عىل ارتفاعه .ويقدر
أن  0.8يف املائة من البالغني يف الفئة العمرية  49 - 15كانوا يف
عام  2013مصابني بالفريوس ،مع أن عبء الوباء يتباين بشكل
كبري بني املناطق والبلدان املختلفة.

٤٥
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ال يزال مستوى معرفة فريوس نقص املناعة
البرشية وأساليب الوقاية منه منخفضا ً بني
الشباب
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ٢٤ - ١٥ﺳﻨﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ،ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﻋﺪوى ﻓﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻧﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وأﺑﻠﻐﻮا ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ اﻟﺮﻓﺎﻻت
ﰲ آﺧﺮ اﺗﺼﺎل ﺟﻨﴘ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ * ،ﺣﻮل ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٠٠
و) ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺋﻮﻳﺔ(
٦٠

٥٩

٥٠
٤٢

٤٠

٤٠

٣٧
٢٣

٢٨

٣٠

٣٠
٢١

٢٠
١٠

ﻧﺴﺎء
رﺟﺎل
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻓﺎﻻت
ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠٠٠

رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

ﺻﻔﺮ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ

ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠١٤

* اﻤﻟﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ
ﴍﻳﻚ ﻏﺮﻴ اﻟﺰوج أو اﻟﻌﺸﺮﻴ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﱰﺗﻦﻴ – ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠٠٠
وﺣﻮل ﻋﺎم  .٢٠١٤وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ”ﺣﻮل ﻋﺎم  “٢٠٠٠ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء أﺟﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 ،٢٠٠٦ - ١٩٩٦ﰲ ﺣﻦﻴ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت ”ﺣﻮل ﻋﺎم  “٢٠١٤ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء أﺟﺮي ﺧﻼل
اﻟﻔﱰة .٢٠١٤ - ٢٠٠٧

وشهدت الفرتة منذ عام  2000تقدما ً معتدال ً يف الجهود الرامية
إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية والتي تستهدف
الشباب يف الفئة العمرية  .24 - 15عىل أن السلوك الجنيس
املنطوي عىل مخاطر وعدم كفاية املعرفة حول الفريوس ال يزاالن
عىل مستواهما املرتفع بني الشباب يف كثري من البلدان.
ويف عام  ،2014يف بلدان أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
التي تتوفر عنها البيانات ،لم تكن املعرفة الشاملة عن الفريوس
متوفرة إال لدى  30يف املائة من الشابات و 37يف املائة من الشباب
الذكور .ويمثل ذلك زيادة تقل عن  10نقاط مئوية منذ عام
 2000بالنسبة للفئتني .كما تشري البيانات إىل أن التقدم كان
متواضعا ً بني عامي  2000و 2014يف استخدام الرفاالت يف
االتصال الجنيس الذي ينطوي عىل مخاطر عالية يف املجموعتني
نفسهما .وتربز الفجوة البالغة  19نقطة مئوية يف استخدام
الرفاالت بني الشابات والشباب الذكور عد َم كفاية الجهود
الوقائية ملعالجة الضعف الذي يقترص عىل الشابات.
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وإضافة لذلك ،فإن التباين يف مستوى معرفة الفريوس الشاملة
بني النساء والرجال يف الفئة العمرية  24 - 15يستمر بغض
النظر عن مستوى الدخل واملكان .فنسبة التباين يف املعرفة بني
أشد األرس فقرا ً وأكثرها غنى تبلغ  17يف املائة مقابل  35يف
املائة بني الشابات ،و 25يف املائة مقابل  48يف املائة بني الشباب
الذكور .وعىل الشاكلة نفسها ،فإن نسبة التباين يف املعرفة بني
الذين يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق الحرضية تبلغ  23يف
املائة مقابل  36يف املائة بني الشابات و 32يف املائة مقابل  46يف
املائة بني الشباب الذكور.

بدأ عدد األطفال الذين تيتموا بسبب مرض
اإليدز يف الرتاجع ،غري أن املاليني منهم ال يزالون
بحاجة إىل الحماية والرعاية
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻴﺘﻤﻮا ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﻳﺪز ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ) ٢٠١٣ - ٢٠٠٠ ،ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

الغاية  - 6باء

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

تم بفضل التوسع العاملي الهائل يف إمكانية
الحصول عىل العالج باألدوية املضادة
للفريوسات العكوسة تفادي ماليني الوفيات
ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷدوﻳﺔ اﻤﻟﻀﺎدة ﻟﻠﻔﺮﻴوﺳﺎت
اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ ،٢٠١٥ - ٢٠٠٣ ،وﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻳﺪز،
وﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ،
) ٢٠١٣ - ٢٠٠١ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ(

١٨
١٦

٢٠

١٤

١٧٫٧

١٨٫١

١٨٫٥

١٢

١٨

١٨٫٥

١٠

١٧٫٦

٨

١٦

٦

١٥٫٧

٤

١٤

٢

١٣٫٢
١٢
١٠٫٥
٢٠١٣

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

١٠

٢٠٠٠

يف عام  ،2013فق َد حوايل  17.7مليون طفل دون عمر  18سنة
يف مختلف أنحاء العالم كال األبوين أو أحدهما ألسباب تتصل
باإليدز .وقد ارتفع هذا العدد من  10.5ماليني طفل يف عام
 2000ليبلغ  18.5مليونا ً عام  ،2009وهو أعىل ما بلغه ،ليعود
بعد ذلك إىل الرتاجع تدريجيا ً خالل السنوات األخرية .وهناك
حاجة إىل االستثمار يف الدعم االقتصادي والحماية االجتماعية
لسنوات طويلة للتمكن من تخفيف أثر فريوس نقص املناعة
البرشية عىل هؤالء األطفال .ومما يشجع أن األرقام متماثلة تقريبا ً
بني األطفال األيتام وغري األيتام يف الفئة العمرية  14 - 10سنة
الذين يذهبون إىل املدرسة ،فاملدرسة يمكن أن تكون مصدرا ً هاما ً
من مصادر الحماية واالستقرار لألطفال الضعفاء .وقد ارتفعت
النسبة بني األطفال األيتام وغري األيتام يف الذهاب إىل املدرسة من
 0.80حول عام  2000إىل  0.96حول عام .2014

٢٠١٣ ٢٠١٥
)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

٢٠١١

٢٠٠٩

٢٠٠٧

٢٠٠٥

٢٠٠٣

ﺻﻔﺮ
٢٠٠١

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷدوﻳﺔ اﻤﻟﻀﺎدة ﻟﻠﻔﺮﻴوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻤﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷدوﻳﺔ اﻤﻟﻀﺎدة
ﻟﻠﻔﺮﻴوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ ) ١٥ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً(
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺘﻮﻓﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ

استمر بوترية ملحوظة االرتفاع يف إمكانية الحصول عىل العالج
باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة .وبحلول شهر حزيران/
يونيه  ،2014كان هناك ،عىل املستوى العاملي 13.6 ،مليون
مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية يتلقون هذا العالج ،ومنهم
يشكل
 12.1مليون مصاب يعيشون يف املناطق النامية ،مما
,Number of people receiving antiretroviral therapy
يتجاوز
والذي كان ال
2003from
AIDS-relatedعام
باملقارنة بعددهم يف
٢٠٠٣ ¬number
of deaths
زيادة كربى ,٢٠١٥
,causes and
people2013
عام newly
infected
HIV 375 000
املصابني
numberعدد
 ofارتفع
وحده،
 withويف
مصاب.
٢٠٠١ ¬ (millions) ٢٠١٣
1.9
الذين يتلقون العالج باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة
١٨
أي بنسبة  20يف املائة باملقارنة
مليون مصاب يف املناطق الناميةّ ،
١٦
أي وقت كان.
بعام  ،2012مما يعترب أكرب زيادة سنوية طرأت يف ّ
١٤

١٢
١٠

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

ويبقى العالم عىل املسار الصحيح إلعطاء  15مليونا ً من املصابني
العالج باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة يف عام ،2015
وهي الغاية التي حددتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها
االستثنائية التي عقدتها حول فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز
يف عام  .2011ويبني هذا اإلنجاز مستوى التصميم السيايس لدى
القادة وقوة الحشد املجتمعي والتزام عاميل الرعاية الصحية
ومديريها ونتائج االبتكار التكنولوجي والتمويل الداخيل والدويل
الذي يستمر يف تغذية توسيع نطاق استخدام هذا العالج عاملياً.
ومنذ عام  ،1995تم بفضل العالج باألدوية املضادة للفريوسات
العكوسة تفادي  7.6ماليني من الوفيات عاملياً ،بما يف ذلك 4.8
ماليني يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى .ويف حني أن ذلك
يدخل يف فئة األخبار السعيدة ،فقد كان هناك ،يف عام ،2013
ما يقدر بـ  36يف املائة من أصل املصابني بالفريوس يف املناطق
النامية ،البالغ عددهم  31.5مليون مصاب ،ال يتل ّقون هذا
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العالج ،مع وجود تباين كبري يف التغطية بني املناطق .من ذلك
مثالً أن أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى لديها أكرب عدد من
املصابني بالفريوس باإلضافة إىل أعىل زيادة يف عدد املصابني
الذين يتلقون العالج .ومع ذلك ،وعىل الرغم من التقدم املحرز
فإن هذه املنطقة تضم  78يف املائة من املصابني يف املناطق
النامية الذين ال يتلقون العالج.
عىل أن العدد الكيل للمصابني الذين يتلقون العالج باألدوية
املضادة للفريوسات العكوسة يحجب أوجه تباين هامة بني
الفئات السكانية املختلفة يف الحصول عليه .وهناك حاجة إىل
برامج موسعة للوصول إىل جميع املجموعات السكانية ،بما يف
ذلك إىل األطفال واملراهقني ،وكذلك إىل املجموعات ذات التعرض
املرتفع من قبيل املشتغالت بالجنس ومتعاطي املخدرات بالحقن
والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.

الغاية  - 6جيم

وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية بحلول عام  2015وبدء انحسارها اعتبارا ً من
ذلك التاريخ
تحققت نتائج هامة بفضل زيادة االهتمام العاملي املوجه إىل اآلثار املدمرة للمالريا
ّ
ﻟﻠﺘﻐﺮﻴ ﰲ ﻣﻌﺪّل اﻧﺘﺸﺎر اﻤﻟﻼرﻳﺎ )ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
ﺑﻦﻴ ﻛﻞ  ١ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﻌﺮﺿﻦﻴ( ،وﻣﻌﺪّل وﻓﻴﺎت اﻤﻟﻼرﻳﺎ )ﻋﺪد
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻦﻴ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﻌ ّﺮﺿﻦﻴ(٢٠١٥ - ٢٠٠٠ ،

٢٠٠

١٤٤

٩٢

٢٠

١٠٤

٢٤

٢٠١٢

١١٧

١٥٠ ١٤٧

١٢٨
١٠٠

٣٠

٢٠٠٩

٢٠١٥
)ﺗﻮﻗﻌﺎت(
ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻤﻟﻌﺪّل اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻤﻟﻼرﻳﺎ
اﻤﻟﻌﺪّل اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت ﺑﺎﻤﻟﻼرﻳﺎ
اﻤﻟﻌﺪّل اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻤﻟﻼرﻳﺎ
اﻤﻟﻌﺪّل اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت ﺑﺎﻤﻟﻼرﻳﺎ

٣٦

٢٠٠٦

٤٤

٢٠٠٣

٥٠ ٤٨

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2015انخفض معدّل انتشار
املالريا عامليا ً بنسبة تقدر بـ  37يف املائة ،كما تناقص عدد
الوفيات باملالريا بنسبة  58يف املائة .وبذلك تم بلوغ الغاية
العاملية الخاصة باملالريا والواردة يف األهداف اإلنمائية لأللفية.
وساعد تزايد االهتمام العاملي والتوسع الكبري يف جهود مكافحة
املالريا عىل إنقاذ أكثر من  6.2ماليني شخص من املوت خالل
هذه الفرتة ،وهم يف املقام األول من األطفال دون الخامسة من
العمر الذين يعيشون يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى.
كما ساعد االنخفاض الذي تقدر نسبته بـ  69يف املائة يف
الوفيات باملالريا بني األطفال دون الخامسة من العمر يف هذه
املنطقة عىل تحسني معدّالت بقاء الطفل ،ما أسهم بشكل
مبارش يف الهدف  4من األهداف اإلنمائية لأللفية املتمثل يف
تخفيض معدّل وفيات األطفال بنسبة الثلثني.
وحتى عام  ،2015نجح  98بلدا ً تنترش فيها املالريا يف عكس
اتجاه هذا االنتشار وطنياً ،باملقارنة بعام  .2000ومع ذلك فإن
املالريا مستمرة كتح ٍد كبري يف وجه الصحة العامة ،حيث يقدر
أن عدد اإلصابات بها يبلغ  214مليون إصابة وعدد الوفيات
الناجمة عنها  472 000حالة وفاة عامليا ً يف عام .2015
وهي ال تزال متوطنة يف  97بلدا ً وإقليما ً يف مختلف أنحاء
العالم – فعدد املعرضني لإلصابة بها يبلغ  3.3باليني
شخص – وهي تستنفذ جانبا ً كبريا ً من اإلنفاق عىل الصحة يف
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وتوفر أدوات جديدة وأكثر فعالية .وقد أحدث ذلك زيادة كبرية
يف إمكانية الوصول إىل تدخالت الوقاية من املالريا ومعالجتها،
مما يشمل الناموسيات الطويلة األجل الواقية من البعوض واملعالَجة
بمبيدات الحرشات ،والرش املوضعي لألماكن املغلقة ،والفحوص
التشخيصية ،والعالجات املركبة القائمة عىل مادة األرتيميسينني.

البلدان املنخفضة الدخل .ويطرأ  80يف املائة من وفيات املالريا يف
 17بلدا ً فقط ،معظمها يف أفريقيا.
وإىل ح ّد كبري ،تعزى املكتسبات الكربى خالل السنوات
الـ  15املاضية إىل زيادة التمويل الدويل املخصص للمالريا عرشة
أضعاف منذ عام  ،2000إىل جانب تعزيز االلتزام السيايس

شهدت إمكانية الوصول إىل تدخالت الوقاية من املالريا توسعا ً مذهالً خالل الفرتة منذ عام
2000
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﻣﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻤﻟﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﴩات ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ،ﺣﻮل ﻋﺎم  ٢٠٠١وﻋﺎم ) ٢٠١٣ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺋﻮﻳﺔ(

١٠٠

٧٥

٧٤

٧٢

٧٠

٦٦

٦٢

٥٦

٥٤

٥٠

٤٩

٤٧

٤٦

٤٣

٤١

٤١

٣٧
٢٥

١٥
٤
رواﻧﺪا

٢
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
اﻤﻟﺘﺤﺪة

ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠٠١

٧
ﺑﻨﻦ

٣

ﺻﻔﺮ

١

١

٢

ﻣﻼوي ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮروﻧﺪي ﺳﺮﻴاﻟﻴﻮن
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ

٢٠

٩

٢

٢

١

اﻟﺴﻨﻐﺎل

ﺗﻮﻏﻮ

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ زاﻣﺒﻴﺎ

١
ﻛﻮت
دﻳﻔﻮار

١٧
١

١

اﻟﻨﻴﺠﺮ

ﻧﻴﺠﺮﻴﻳﺎ

ﺻﻔﺮ

ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠١٣

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ”ﺣﻮل ﻋﺎم  “٢٠٠١ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء أُﺟﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،٢٠٠٣ - ١٩٩٩ﰲ ﺣﻦﻴ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت ”ﺣﻮل ﻋﺎم  “٢٠١٣ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء أُﺟﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة .٢٠١٤ - ٢٠١٢

وخالل الفرتة  ،2014 - 2004تم توريد أكثر من  900مليون
ناموسية معالجة بمبيدات الحرشات إىل بلدان توطن املالريا يف
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،مما يعني زيادة كبرية يف
استخدام األرس لناموسيات الوقاية من البعوض .كما شهدت
برامج رش املواد املبيدة داخل املباني توسعا ً كبريا ً يف املنطقة
كلها ،غري أن التقدم تباطأ بني عامي  2011و 2013بسبب
صعوبات التمويل.
كما تحسنت إمكانية الحصول عىل خدمات التشخيص
تحسنا ً ملحوظا ً منذ عام  ،2000مما أسهم يف مزيد
العاجل
ّ
من االستخدام الرشيد لألدوية املضادة للمالريا .ومع ذلك،
ال يتلقى االختبار التشخييص الخاص باملالريا يف أفريقيا -
جنوب الصحراء الكربى إال ّ ما يقارب  20يف املائة من األطفال
املصابني بالح ّمى ،وذلك وفقا ً لبيانات استقصاءات األرس يف
الفرتة من عام  2012إىل عام .2014

وقد حلت التوليفات العالجية املستندة إىل عقار أرتيميسينني
تدريجيا ً محل األدوية األخرى املضادة للمالريا ،باعتبارها العالج
املفضل ،وكان لها دورها الشديد األهمية يف تفادي الوفاة .إضافة
لذلك ،فإن املعالجة الوقائية ،من قبيل العالج الوقائي املتقطع أثناء
الحمل لخفض خطر التعرض لإلصابة باملالريا ،ف ّعالة جدا ً من
حيث التكلفة ويمكنها إنقاذ عرشات اآلالف من األرواح كل سنة.
وأظهرت السنوات الـ  15املاضية أن بإمكان تدخالت الصحة
العامة الف ّعالة أن تخفض عدد اإلصابات باملالريا وأن تنقذ
األرواح .غري أن تنفيذ بعض التدخالت كان أبطأ من املتوقع،
وهناك حاجة إىل بذل جهود قوية يف الفرتة بعد عام .2015
وهناك حاجة إىل إرادة سياسية كبرية ،وتمويل يمكن التنبؤ به،
واستثمارات اسرتاتيجية يف ُنظم الصحة ،ومراقبة األمراض،
وأدوات جديدة يف هذا املجال ،للتمكن من خفض حاالت ّ
تفش
املالريا وعودتها يف السنوات املقبلة.
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٤٩

تراجع عبء مرض السل بسبب فعالية الوقاية والتشخيص والعالج
ّ
ﺑﺎﻟﺴﻞ ،واﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺴﺒﺒﻪ ،واﻧﺘﺸﺎره) ٢٠١٥ - ١٩٩٠ ،أرﻗﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(
ﻣﻌﺪّﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ
٢٠٠

٣٠٠
٢٥٠

١٥٠
٢٠٠
١٥٠

١٠٠

١٠٠
٥٠
٥٠

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

ﺻﻔﺮ
١٩٩٠

اﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

ﺻﻔﺮ
١٩٩٠

اﺗﺠﺎه اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﺗﺠﺎه اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت
ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﰲ ﻛﻼ اﻟﺮﺳﻤﻦﻴ أﻋﻼه ﻳﺒﻦﻴ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺧﴬ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻞ واﻤﻟﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺨﻔﻀﻪ إﱃ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  .١٩٩٠وﺗﺸﺮﻴ ﻣﻌﺪّﻻت اﻻﻧﺘﺸﺎر إﱃ اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﺎن اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﻳﺸﺮﻴ ﻣﻌﺪّل اﻟﻮﻓﻴﺎت إﱃ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻞ ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠٠ ٠٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻏﺮﻴ
اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑﻔﺮﻴوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ.

منذ عام  ،2000يشهد معدّل انتشار السل تراجعا ً يف جميع
املناطق ،وذلك بنسبة  1.5يف املائة سنويا ً يف املتوسط ،ويقدر
أن عدد اإلصابات الجديدة بلغ  9ماليني إصابة يف عام .2013
ويعترب معدّل الرتاجع بطيئاً ،غري أنه استنادا ً إىل االتجاهات
الحالية ،فإن من املتوقع أن تحقق جميع املناطق الغاية املحددة
يف األهداف اإلنمائية لأللفية واملتمثلة بوقف انتشار السل وعكس
اتجاهه بحلول عام  .2015ويعود جانب من تباطؤ الرتاجع إىل
االفتقار إىل اسرتاتيجيات ف ّعالة (من قبيل لقاح ما بعد التعرض
أو عالج اإلصابات بالسل الكامنة) ملنع عودة املرض إىل أكثر
من بليونني من الناس الذين يقدر أنهم يحملون عصيات السل
املكروبية الدقيقة .ويح ّد ذلك من أثر الجهود الحالية املبذولة
ملكافحة انتشار املرض.
وانخفض عامليا ً معدّل الوفيات بالسل بنسبة  45يف املائة بني
عامي  1990و ،2013حيث كان هناك  1.1مليون حالة وفاة
بني غري املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية يف عام 2013
و 360 000حالة وفاة بني املصابني بهذا الفريوس .ويف الوقت
نفسه ،هناك  11مليون مصاب بالسل ،مما يمثل انخفاضا ً بنسبة

 41يف املائة يف االنتشار باملقارنة بعام  .1990و 13يف املائة
من أصل هؤالء مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية .وتفيد
التوقعات الحالية بأن معدّل االنخفاض يف الوفيات واالنتشار
بات قريبا ً من غاية الرشاكة العاملية لوقف مرض السل واملتمثلة
بخفضه إىل النصف يف عام .2015
وقد تحقق انخفاض عبء املرض بعد عرشين عاما ً (- 1995
 )2005من الجهود املكثفة الرامية إىل تنفيذ الدورة العالجية
القصرية الخاضعة للمراقبة املبارشة (  )DOTSثم خليفتها
اسرتاتيجية وقف السل ( .)2015 - 2006وخالل الفرتة بني
عامي  2000و ،2013يقدر أنه تم إنقاذ  37مليون شخص من
خالل تدخالت الوقاية من السل وتشخيصه ومعالجته.
ويف عام  2013أيضاً ،أبلغت سلطات الصحة العامة رسميا ً
بـ  6.1مليون شخص تم تشخيص السل لديهم .ومن أصل
أي
هؤالء ،كان هناك  5.7ماليني من حاالت التشخيص الجديدةّ ،
ما يعادل  64يف املائة تقريبا ً من تقديرات اإلصابات ،و400 000
شخص كانوا قيد العالج فعالً .وتمثل الهند والصني  35يف املائة
من جميع تلك الحاالت املبلغ عنها.
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ال ب ّد من مواصلة الجهود االسرتاتيجية
املتعلقة بالصحة خالل فرتة ما بعد عام 2015

يف املناطق النامية ،تم بنجاح عالج أكثر من
 85من حاالت التشخيص الجديدة بالسل
خالل ست سنوات متعاقبة
ﻣﻌﺪّل اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ّ
اﻟﺴﻞ ،ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ) ٢٠١٢ - ١٩٩٥ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

١٠٠
٩٥
٩٠
٨٥
٨٠
٧٥
٧٠
٦٥
٦٠
٥٥

٥٠
١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١٢
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺒﻦﻴ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﴬ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻤﻟﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻌﺪّل ﻧﺠﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٨٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ.

وعىل الصعيد العاملي ،ارتفع عدد املصابني بالسل الذين
يخضعون للعالج من  2.9ماليني يف عام  1995إىل  5.8ماليني
يف عام  ،2012مع تحسن يف معدّل نجاح العالج .ومن بني
املصابني املشخصني حديثا ً يف عام  ،2012تم بنجاح عالج  86يف
املائة منهم يف املناطق النامية ،مما يتجاوز للسنة السادسة عىل
التوايل الغاية املتمثلة بنسبة  85يف املائة والتي كانت قد ُحدّدت
عام  .1991وتد ّني معدّل نجاح العالج يف املناطق النامية بسبب
اإلخفاق يف املتابعة عند اإلبالغ سنويا ً عن نتائج العالج.

تعترب الصحة رشطا ً مسبقا ً للتنمية املستدامة ومؤرشا ً لقياسها
ونتيجة لها .وهناك حاجة ،يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام
 ،2015إىل بذل جهود قوية للحفاظ عىل املكتسبات التي تحققت
حتى اآلن وإلدماج مشاكل صحية إضافية يف الخطة العريضة
للصحة والتنمية .وهناك حاجة إىل بذل جهود نشطة للتوسع يف
الرعاية وتكثيف الخدمات والبحوث وضمان األخذ بسياسات
شجاعة وبنظم داعمة ،ولتحسني الوقاية .كما تتطلب خطة
الصحة الجديدة توسعا ً يف نطاق الجهود الصحية لضمان
الحصول عىل الخدمات ومنع االستبعاد وحماية الناس من
خالل توفري التغطية الصحية للجميع .هناك حاجة إىل كل هذه
األمور لضمان أن يعيش جميع الناس حياة صحية عىل مختلف
أعمارهم ،وللرتويج لرفاههم.
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ينطوي االنتشار الجديد إليبوال عىل دروس كثرية بالنسبة للصحة والتنمية
خالل السنوات األربعني املاضية ،ظهر املرض املرتبط
بفريوس إيبوال بشكل متقطع يف مختلف أنحاء أفريقيا
اإلستوائية وأدى إىل بضعة مئات من الوفيات يف املتوسط،
حيث اقترص انتشار الفريوس بشكل أسايس عىل املناطق
الريفية وتم احتواؤه خالل بضعة أسابيع أو أشهر .وقد
أصيب بالفريوس بني عامي  1976و 2012ما مجموعه
نحو  2 400شخص وتويف بسببه نحو  1 600شخص.
ويف كانون األول/ديسمرب  ،2013بدأ تفيش إيبوال مجددا ً
يف املناطق الريفية من غينيا قرب الحدود مع سرياليون
وليربيا .وتم يف آذار/مارس  2014تحديد املرض رسمياً،
ويف ذلك الوقت كانت اإلصابات قد بدأت تظهر يف البلدان
املجاورة.
وقد كان هذا االنتشار األخري األشد حدة واألكرب واألطول
أي وقت مىض منذ اكتشافه ،وأثر عىل آالف الناس
مدة من ّ
الذين تجاوزت أعداهم أعداد املصابني يف جميع حاالت
االنتشار السابقة معاً ،وهو ال يزال مستمرا ً يف بعض البلدان
املتأثرة بعد أكثر من عام عىل ظهوره .ووفقا ً ملنظمة الصحة
العاملية ،تم حتى أواخر أيار/مايو  2015اإلبالغ عن أكثر
من  27 000إصابة مؤكدة أو مرجحة أو مشكوك بوجودها،
وأكثر من  11 000حالة وفاة .وتقدر منظمة األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسيف) أن عدد اإلصابات بني األطفال زاد
عىل  5 000إصابة وأن  16 000طفل فقدوا كال األبوين أو
أحدهما أو الشخص الرئييس الذي يعتني بهم.

يثري انتقال املرض بشكل رسيع ومكثف مخاطر
تتجاوز أفريقيا
عىل خالف حاالت االنتشار السابقة ،انترش إيبوال يف عام
 2014إىل املناطق الحرضية واملدن ،ما أدى إىل انتقاله
بصورة مكثفة يف غينيا وسرياليون وليربيا .واستند ارتفاع
معدّل انتقال املرض إىل عوامل متعددة شملت فيما تشمله
عدم معرفة املرض ،وضعف الهياكل األساسية الصحية،
ورسعة انتشاره إىل املراكز الحرضية ،وارتفاع مستوى
تنقل السكان ،واملعتقدات الثقافية ،واملمارسات السلوكية.
وتصدت بلدان إضافية إلصابات أو عدوى محلية .وقد كانت
هذه هي املرة األوىل التي ينتقل بها املرض إىل الخارج عن
طريق الرحالت الجوية ،األمر الذي يربز مخاطره املمكنة
عىل مستوى العالم ككل .ويف وقت متأخر من عام ،2014
تم إعالن إيبوال كحالة طوارئ يف مجال الصحة العامة تثري
القلق عىل املستوى الدويل.

ّ
أثر تفيش املرض عىل كثري من جوانب التنمية بما
يتجاوز ميدان الصحة
من بني اآلثار الكثرية التي ترتبت عىل تفيش إيبوال إغالق
املدارس ،وتهديد املكتسبات الصحية التي تحققت سابقا ً
والرتاجع االقتصادي .ووفقا ً لليونيسيفُ ،حرم  5ماليني

طفل من التعليم يف بلدان االنتشار املرتفع الثالثة حيث
أغلقت املدارس ملدة أشهر.
وتداعت إىل السقوط املرافق الصحية تحت ضغط األزمة
وأصبح املرىض يتجنبون الخدمات الصحية خوفا ً من
عدوى إيبوال .وأبلغت سرياليون عن انخفاض بنسبة 39
يف املائة يف تلقي األطفال دون الخامسة من العمر العالج
ضد املالريا بني شهري أيار/مايو وأيلول/سبتمرب .2014
ويشري أحد التقارير الصادرة يف ليربيا إىل أن نسبة الحوامل
الالتي ولدن بحضور أحد مقدّمي الرعاية الصحية املهرة
انخفضت من  52يف املائة يف عام  2013إىل ما ال يزيد عىل
 37يف املائة بني أيار/مايو وآب/أغسطس .2014
ووفقا ً للبنك الدويل ،شعرت بلدان االنتشار املرتفع بأثر
مايل يزيد مجموعه عىل  500مليون دوالر يف عام ،2014
أي ما يقارب  5يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف هذه
ّ
البلدان معاً .أما بالنسبة لعام  ،2015فيقدر أن الخسارة
يف الناتج تزيد عىل  12يف املائة .إضافة لذلك ،عانت هذه
البلدان من انخفاض اإلنتاج الزراعي ،واحتمال انعدام األمن
الغذائي ،وتراجع األجور ،وتعطل خطط االستثمار لدى
الرشكات األجنبية ،إىل جانب خسائر أخرى.

يوفر تفيش إيبوال دروسا ً للعالم فيما يتعلق بوقف
األوبئة يف املستقبل
أظهرت أزمة إيبوال ضعف البلدان التي تفتقر إىل الخدمات
الصحية األساسية وإىل القدرة عىل الكشف املبكر واإلبالغ
الشامل وإىل نظام لالستجابة الرسيعة لحاالت طوارئ
الصحة العامة .فبالنسبة للبلدان التي ال تتوفر لديها تلك
الرشوط الصحية األساسية ،يمكن للصدمات الناتجة عن
ظهور األمراض أو عودة ظهورها ،أو لألحداث األخرى
تغي املناخ ،أن تؤدي إىل أزمات أكرب .وكما
من قبيل ّ
أظهرت حالة انتشار إيبوال هذه ،فإن االستجابات الفعالة
يف املستقبل تتطلب تأهبا ً عىل املستوى القِطري والعاملي
لتجنب الرجوع عن املكتسبات التي تحققت يف كثري من
مجاالت التنمية.

٥١
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الهدف 7
كفالـة
االستدامـة
البيئيـة

حقائق أساسية
e eتمت نهائيا ً من الناحية العملية إزالة
املواد املستنفدة لألوزون ،ومن املنتظر أن
تستعيد طبقة األوزون عافيتها بحلول
منتصف هذا القرن.
e eزادت االنبعاثات العاملية من ثاني
أكسيد الكربون بنسبة تزيد عىل  50يف
املائة منذ عام .1990
e eيف عام  ،2015يستخدم  91يف سكان
العالم مصدرا ً
محسنا ً ملياه الرشب،
ّ
باملقارنة بنسبتهم التي كانت  76يف املائة
يف عام .1990
e eمنذ عام ّ ،1990
تمكن من الحصول
املحسن  2.1بليون
عىل الرصف الصحي
ّ
شخص وانخفضت نسبة السكان الذين
يتغوطون يف العراء يف العالم بنسبة تصل
إىل النصف تقريباً.

e eانخفضت نسبة سكان املناطق
الحرضية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية
يف املناطق النامية من  39.4يف املائة إىل
 29.7يف املائة بني عامي  2000و.2014

الغاية  - 7ألف

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج
القطرية وانحسار فقدان املوارد البيئية

تباطأت عملية إزالة الغابات ،غري أنها ال تزال
مستمرة يف تعريض األنواع الحية وسبل عيش املاليني
من الناس للخطر
تغطي الغابات نحو  30يف املائة من مساحة اليابسة يف هذا الكوكب .ويعتمد
ما ال ّ
يقل عن  1.6بليون شخص بصورة مبارشة عىل الغابات لتأمني سبل
عيشهم ،وهي تقدم منافع إضافية يتمتع بها الجميع ،من قبيل الهواء
النظيف واملياه النظيفة .إضافة لذلك ،توفر الغابات املأوى للماليني من
الحيوان والنبات ،فضالً عن كونها تحتوي عىل مستجمعات ثالثة أرباع املياه
تغي املناخ وتخفيف
العذبة .كما تلعب الغابات دورا ً هاما ً يف التكيف مع ّ
وطأته .عىل أنها ،مع كل ذلك ،مهددة باإلزالة يف مختلف أنحاء العالم.
وخالل السنوات األخرية ،تباطأ معدّل الخسارة الصافية يف املساحات املغطاة
بالغابات ،مما يعزى لتناقص طفيف يف أنشطة إزالة الغابات وإىل زيادة يف
أنشطة التشجري ،فضالً عن التوسع الطبيعي يف الغابات يف بعض البلدان
واملناطق .وتراجعت الخسارة الصافية يف املساحات املغطاة بالغابات من
 8.3من ماليني الهكتارات سنويا ً يف التسعينات إىل ما يقدر بـ  5.2من
(أي مساحة تعادل مساحة بلد مثل كوستاريكا) سنويا ً يف
ماليني الهكتارات ّ
الفرتة من عام  2000إىل عام  .2010وعىل الرغم من هذا التحسن ،ال يزال
معدّل إزالة الغابات مرتفعا ً بصورة مثرية للقلق الشديد يف كثري من البلدان.
وقد شهدت قارتا أمريكا الجنوبية وأفريقيا أكرب خسارة صافية يف املساحات
املغطاة بالغابات خالل العقد األول من هذه األلفية .وشهدت أوقيانوسيا
خسارة صافية تعزى إىل الجفاف الشديد وحرائق الغابات يف أسرتاليا .ومن
جهة أخرى ،سجلت آسيا كسبا ً صافيا ً مساحته نحو  2.2مليون هكتار
سنويا ً يف الفرتة من عام  2000إىل عام  2010وذلك يف أعقب خسارة صافية
شهدتها التسعينات .ويعزى هذا الكسب أساسا ً إىل برامج التشجري الكبرية
يف الصني ،وهو كسب يع ّوض عن ارتفاع معدّالت الخسارة الصافية يف كثري
من البلدان يف جنوب وجنوب رشق آسيا.
وتؤدي إزالة الغابات وتدهورها وضعف إدارتها إىل إطالق الكربون يف الجو،
تغي املناخ .ومنذ عام  ،1990فقدت غابات العالم قدرا ً من
مما يسهم يف ّ
ً
الكربون املختزن يف كتلتها اإلحيائية يف جميع املناطق تقريبا ،مما يضيف
إىل االنبعاثات الكربونية العاملية .وقد انخفض إجمايل الكربون املختزن
يف الكتلة اإلحيائية للغابات بمعدّل يقدر بـ  0.5جيغا طن سنويا ً خالل
الفرتة من عام  2005إىل عام  ،2010مما يعزى يف املقام األول إىل خفض
املساحات املغطاة بالغابات .ويتطلب وقف إطالق الكربون الضار هذا إدارة
مستدامة للغابات يف مختلف أنحاء العالم للحد من إزالتها وتمكينها من
الحفاظ عىل دورها الشديد األهمية يف صحة النظام اإليكولوجي.

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية
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يتواصل ارتفاع مع ّدل انبعاثات غازات الدفيئة ،وهو اآلن أعىل بنسبة  50يف املائة من مستواه يف
عام 1990
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،١٩٩٠ ،و ،٢٠٠٠و٢٠١٢
)ﺑﺒﻼﻳﻦﻴ اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ(

*

ﴍق آﺳﻴﺎ
٣٫٠
٤٫٠

١٠٫٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
١٫٠
١٫٧
٣٫١

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٫٠

١٫٣
١٫٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٠٫٧
٠٫٩
١٫٢

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

١٤٫٩
١٣٫٩
١٣٫١

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٩٫٩

١٩٫٨

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢١٫٦
٢٣٫٨

٣٣٫٠

٣٠
٣٥
١٩٩٠

٦٫٧

٢٥

٢٠٠٠

٢٠

١٥
٢٠١٢

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

* ﺗﺮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٢ﻛﺘﻘﺪﻳﺮات أوّ ﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة .وﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻤﻟﺠﻤﻮع اﻟﻔﻌﲇ.

ومن املتوقع أن يؤدي االرتفاع املتواصل يف انبعاثات غازات
بتغيات تستمر
الدفيئة إىل زيادة حرارة الكوكب وإىل التسبب
ّ
طويالً يف النظام املناخي ،األمر الذي يهدد بعواقب حادة
ال رجوع عنها بالنسبة للسكان وال ُنظم اإليكولوجية .ومن املتوقع
أن تشمل اآلثار املرتتبة عىل ال ُنظم الطبيعية والبرشية جميع
تغي
أنحاء العالم ،مع تباينها بني منطقة وأخرى .ويشمل ذلك ّ
ال ُنظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية؛ والتأثري بصورة ضارة
عىل الزراعة ،مما يمكن أن يؤدي إىل نقص يف األغذية؛ والتعرض
ألحوال جوية متطرفة وكوارث طبيعية أكثر تواترا ً وأطول مدة
وتقرتن بمخاطر عديدة بالنسبة للمجتمع.
وخالل الفرتة بني عامي  1990و ،2012ارتفع معدّل انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون بأكثر من  50يف املائة .وتبني البيانات التي
جمعت خالل فرتة تزيد عىل العقدين أن هناك تسارعا ً يف تزايد
االنبعاثات عىل املستوى العاملي ،فقد ارتفع معدّلها بنسبة 10
يف املائة سنويا ً خالل الفرتة بني عامي  1990و ،2000وبنسبة
 38يف املائة خالل الفرتة بني عامي  2000و ،2012وذلك أساسا ً
بسبب ارتفاعه الذي طرأ يف املناطق النامية.
وتتباين املعدّالت املتوسطة لالنبعاثات بني املناطق املتقدمة النمو
واملناطق النامية .ففي عام  ،2012كان متوسطه يف املناطق
املتقدمة نحو  10أطنان مرتية من ثاني أكسيد الكربون للشخص
الواحد سنوياً ،باملقارنة بـ  3أطنان مرتية يف املناطق النامية.
وكانت االنبعاثات مقابل كل وحدة من وحدات الناتج االقتصادي
أعىل بشكل طفيف يف املناطق النامية ( 0.4كيلوغرام من ثاني
أكسيد الكربون مقابل كل دوالر من الناتج االقتصادي) باملقارنة
باملناطق املتقدمة النمو ( 0.3كيلوغرام).
وتعترب معالجة االرتفاع الجامح يف انبعاثات غازات الدفيئة،
ملحا ً
واآلثار التي يرجح أن تنتج عنه بالنسبة ّ
لتغي املناخ ،تحدّيا ً ّ

شديد الخطورة أمام املجتمع العاملي .ويف كانون األول/ديسمرب
 ،2015يف مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغي املناخ ،يف باريس ،سيعمل املشاركون عىل وضع اتفاق حول
ّ
بروتوكول أو صك قانوني آخر أو حصيلة متفق عليها لديها قوة
قانونية ،مما يطبق عىل جميع األطراف يف االتفاقية ،ويمكن أن
تغي
يوفر ذلك إطارا ً لتعزيز العمل الدويل عىل تخفيف وطأة ّ
املناخ.
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من املتوقع أن تستعيد طبقة األوزون عافيتها
يف منتصف هذا القرن ،وذلك بفضل الجهود
العاملية املتضافرة إلزالة املواد املستنفدة
لألوزون
اﺳﺘﻬﻼك اﻤﻟﻮاد اﻤﻟﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون٢٠١٣ - ١٩٨٦ ،
)ﺑﺂﻻف اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ(

١ ٦٠٠
١ ٤٠٠
١ ٢٠٠
١ ٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠

ﺻﻔﺮ
١٩٨٦

ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻵﻣﻨﺔ) ٢٠١١ - ١٩٧٤ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ( وﻛﻤﻴﺎت اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻤﻜﻲ
اﻟﺬي ﻳُﺠﻠﺐ إﱃ اﻟﱪّ) ٢٠١٣ - ١٩٧٠ ،ﺑﻤﻼﻳﻦﻴ اﻷﻃﻨﺎن اﻤﻟﱰﻳﺔ(

٢٠٠
٢٠٠٨ ٢٠١٣

٢٠٠٤

٢٠٠٠

١٩٩٦

ويتمثل أحد التحدّيات األهم املتبقية يف اإلنهاء التدريجي
ملا تبقى من املواد الكيميائية املستنفدة لألوزون ،مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون ،مع التمكن يف الوقت نفسه من تجنب
استخدام بدائل يمكن أن يكون لها أثر قوي يتعلق باالحرتار
العاملي ،من قبيل مركبات الهيدروفلوروكربون .وتشمل املسائل
الهامة املستمرة األخرى منع التجارة غري القانونية باملواد املستنفدة
لطبقة األوزون واإلدارة السليمة لتلك املواد التي ال تزال مستخدمة،
كما يف الربادات وأجهزة التكييف ومعدات إطفاء الحرائق .وتعلق
أهمية كبرية عىل استمرار الزخم والتمويل لهذه املرحلة النهائية
حفاظا ً عىل قصة النجاح الدولية غري املسبوقة هذه.

االستغالل املفرط ملصائد األسماك البحرية
بصورة تهدد ُ
النظم اإليكولوجية وسبل حياة
الناس

٤٠٠

١٩٩٢

األوزون هي غازات دفيئة قوية ،فقد قدمت الجهود الرامية إىل
تغي املناخ
حماية طبقة األوزون مساعدة كبرية يف تخفيف وطأة ّ
وذلك بتفادي إطالق انبعاثات تزيد عىل  135بليون طن من
معادالت ثاني أكسيد الكربون.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

يمثل القضاء عمليا ً عىل املواد املستنفدة لألوزون نجاحا ً جليا ً
ال شك فيه للجهود الحكومية الدولية .وهو يعكس املنجزات يف
إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات الوطنية ،وإقامة
رشاكات عاملية من أجل التنمية.
وقد تم تصديق جميع الجهات املعنية عىل بروتوكول مونرتيال
املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون والذي كان قد تم
االتفاق عليه يف عام  .1987وبموجبه ،يشرتط بجميع الجهات
املوقعة أن تضع سياسات إلدارة املواد املستنفدة لطبقة األوزون
و ُنظما ً للرتخيص ملراقبة استهالك هذه املواد وإنتاجها .وحتى
اآلن ،قام  197من األطراف يف الربوتوكول باإلنهاء التدريجي،
عىل املستوى العاملي ،لـ  98يف املائة من جميع املواد الرئيسية
املستنفدة لألوزون ،وذلك باملقارنة بمستوياتها يف عام .1990
وسيتم االنتهاء تدريجيا ً من املواد املتبقية خالل السنوات الـ 15
القادمة .ونتيجة لذلك ،من املتوقع أن تستعيد طبقة األوزون
عافيتها بحلول منتصف هذا القرن.
وهناك فائدة أخرى ممكنة لهذا اإلنجاز تتمثل يف منع وقوع
ما يصل إىل مليوني إصابة برسطان الجلد سنويا ً بحلول عام
 .2030وإضافة لذلك ،ونظرا ً ألن كثريا ً من املواد املستنفدة لطبقة

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

١٠٠

ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

١٠٠

٩٠

٩٠

٨٠

٨٠

٧٠

٧٠

٦٠

٦٠

٥٠
٢٠١٣

٥٠
١٩٧٠ ١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥

اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ :ﻛﻤﻴﺎت اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻤﻜﻲ )اﻤﻟﺼﻴﺪ اﻤﻟﺠﻠﻮب إﱃ اﻟﺮﻴ(
اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ :اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ

تسهم مصائد األسماك يف العالم مساهمة كربى يف األمن الغذائي
العاملي ويف سبل العيش واالقتصاد .غري أن استنفاد األرصدة
السمكية إىل ما دون مستويات املردود املستدام يعترب هو أيضا ً
أحد العوامل التي تحدث رضرا ً إيكولوجيا ً وارتقائيا ً كبريا ً
بال ُنظم اإليكولوجية البحرية .وترتاجع مع الوقت نسبة األرصدة
التي تتعرض للصيد املفرط والتي ال تزال ضمن حدودها
البيولوجية اآلمنة.

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

فخالل الفرتة بني عامي  1974و ،2011هبطت  19نقطة
مئوية نسبة األرصدة التي ال تزال ضمن حدودها البيولوجية
اآلمنة ،من  90يف املائة يف عام  1974إىل  71يف املائة .ونتيجة
لهذا الرتاجع املستمر يف أحوال املصائد العاملية طوال  40سنة،
أصبحت األرصدة السمكية اآلن دون املستوى الذي يمكنها فيه
أن تعطي مردودها األقىص املستدام .ويجري ذلك عىل الرغم من
سياسات مصائد األسماك والتدابري املتعلقة بإدارتها مما تأخذ به
الدول الساحلية واملجتمع الدويل .ومن جهة أخرى  ،هناك قصص
نجاح عديدة تتعلق بإعادة بناء األرصدة السمكية التي كانت قد
تعرضت للصيد املفرط ،ويأتي أهم هذه القصص من أمريكا
الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا.

|

٥٥

عىل أن الصيد املفرط ال يخفض إنتاجية األرصدة السمكية
ّ
يرض أيضا ً بوظائف ال ُنظم اإليكولوجية وبالتنوع
فحسب بل
البيولوجي ،مما سيؤدي بنهاية املطاف إىل إعاقة التنمية
االقتصادية واالجتماعية .وقد انخفض مجموع املصيد البحري
الذي يجلب إىل الرب عامليا ً من أوج ِـ ِه يف عام  1996عندما كان
حجمه  88مليون طن مرتي إىل  82مليون طن مرتي يف عام
 .2013ويدلل ذلك عىل أثر الصيد املفرط ،إىل جانب عوامل
أخرى ،عىل اإلنتاج السمكي .ويتطلب انحسار هذا الوضع إرادة
سياسية قوية وخططا ً إدارية صارمة موجهة الستعادة استدامة
املصائد العاملية وإنتاجيتها.

تؤثر شحة املياه عىل أكثر من  40يف املائة من سكان العالم ،وهي نسبة مرشحة للتزايد
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺎدر اﻤﻟﻴﺎه اﻤﻟﺘﺠﺪدة اﻤﻟﺴﺤﻮﺑﺔ ،ﺣﻮل ﻋﺎم ٢٠١١
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٧٨

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٥٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥٠

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٤٨

ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٠
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
٨
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٣
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٠٫٠٦
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
٧
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٩
اﻟﻌﺎﻟﻢ
٩
٤٠

٣٠

٢٠

٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٢٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ :ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٢٥إﱃ  ٦٠ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ :ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻬﺪة
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٦٠إﱃ  ٧٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ :ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺷﺤﻴﺤﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ  ٧٥ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ :ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة

 ١٠ﺻﻔﺮ

تتأثر نسبة املوارد املائية التي يستخدمها بلد ما بالسياسات
الوطنية الخاصة باملياه وبشحة هذه املوارد .ويمكن أن تكون
الشحة مادية (االفتقار إىل املياه بكميات كافية) ،أو اقتصادية

(االفتقار إىل الهياكل األساسية ألسباب مالية أو تقنية أو غري
ذلك من القيود) ،أو مؤسسية (االفتقار إىل املؤسسات القادرة
عىل تأمني إمدادات املياه بصورة أكيدة ومنصفة ويع ّول
عليها) .وتشمل القطاعات الرئيسية التي تسحب املياه الزراعة
(ألغراض الري وتربية الحيوانات والزراعات املائية) والصناعات
والبلديات .وتمثل البلديات حاليا ً  12يف املائة من إجمايل
مسحوبات املياه العذبة عاملياً ،بينما تمثل الصناعات  19يف
املائة ،يف حني أن الزراعة تستهلك النسبة املتبقية البالغة  69يف
املائة ،ومعظمها للري.
وعىل املستوى العاملي ،ال ُيسحب ألغراض الزراعة والبلديات
والصناعات أكثر من  9يف املائة من املوارد املائية املتجددة.
وتقل هذه النسبة عن نسبة الح ّد األدنى من السحب 25 ،يف
املائة ،التي تحدد بدء اإلجهاد املادي للمياه ،غري أن هذا الرقم
العاملي يحجب فوارق كبرية بني املناطق وضمن البلدان .ففي
عام  ،2011عانى  41بلدا ً من اإلجهاد املائي ،بعد أن كان عدد
هذه البلدان  36بلدا ً يف عام  .1998ومن أصل هذه البلدان،
هناك  10بلدان تقع يف شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا
وآسيا الوسطى ،سحبت أكثر من  100يف املائة من مواردها
املائية العذبة .وعندما يصل بلد ما إىل مستوى  100يف املائة
من السحب ،فإنه يبدأ يف استنفاد موارده من املياه الجوفية
املتجددة ويف االعتماد عىل مياه جوفية أحفورية غري متجددة
ّ
املحلة ومياه
أو عىل مصادر للمياه غري تقليدية ،من قبيل املياه
الرصف الصحي ومياه الرصف الزراعي.
وتؤثر شحة املياه حاليا ً عىل  40يف املائة من سكان العالم ،وهي
نسبة مرشحة للتزايد .وتؤثر شحة املياه بالفعل عىل جميع
ّ
وترض بالتنمية
القارات وهي تعيق استدامة املوارد الطبيعية
االقتصادية واالجتماعية.
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الغاية  - 7باء

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

تقوم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وغرب آسيا بدور طليعي رائد يف
مجال حماية املناطق الربية والبحرية
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﱪﻳﺔ اﻤﻟﺤﻤﻴﺔ ،١٩٩٠ ،و ،٢٠٠٠و) ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٢٫٧
٣٫٥
٤٫٦

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٥٫٠
٥٫٤
٦٫١
٦٫٨

٢٫٠
٣٫١٦

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٧٫٧
١٢٫٦
١٤٫٠

١٥٫٣

٨٫٤

٢٫٧
٣٫٤

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

١٠٫٦
١١٫٣

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٣٫٧

١٥٫٢
١٥٫٤

١٦٫٨

١٤٫٩

١٤٫٤

١٥٫٧

١٥٫٢

٢٥

١٩٩٠

٢٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

واتسعت منذ عام  1990التغطية العاملية للمناطق املحمية،
ومن املنتظر أن تصل نسبة هذه املناطق إىل  17يف املائة عىل
األقل من املياه الربية والداخلية وإىل  10يف املائة من املناطق
البحرية والساحلية بحلول عام  .2020غري أن هناك جوانب
أخرى للحماية تحتاج إىل تحسني ،وهي تشمل اإلدارة واملوصولية
الف ّعالة واملنصفة ،وحماية املناطق املهمة بالنسبة للتنوع
البيولوجي وخدمات ال ُنظم اإليكولوجية ،وال سيما شبكات
املناطق املحمية ذات الصفة التمثيلية إيكولوجياً .ويتصف رصد
التقدم املحرز يف مجال املناطق املحمية بأهمية أساسية للتمكني
من تقدير التقدم نحو تحقيق خطة التنمية ملا بعد عام 2015
وأهدافها وغاياتها.

٨٫٨

١٥
٢٠٠٠

١٢٫٢

١١٫٤

١١٫٨

١٠
٢٠١٤

٩٫١

ومنذ عام  ،1990حقق كثري من مناطق العالم زيادة كبرية يف
مساحة املناطق الربية املحمية .ففي أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،ارتفعت نسبة املناطق املحمية من  8.8يف املائة
إىل  23.4يف املائة بني عامي  1990و .2014ويف غرب آسيا،
تضاعفت أكثر من أربع مرات مساحة املناطق الخاضعة للحماية،
من  3.7يف املائة يف عام  1990إىل  15.4يف املائة يف عام .2014

ﴍق آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢٣٫٤

ويف عام  ،2014بلغت نسبة املناطق الربية ومناطق املياه الداخلية
املحمية  15.2يف املائة ،واملناطق البحرية  8.4يف املائة (عىل بعد
بحدود  200ميل بحري عن الشاطئ) .ولم يخضع للحماية
إال ّ  0.25يف املائة من املناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية
الوطنية (عىل بعد يزيد عىل  200ميل بحري) ،األمر الذي يربز
الحاجة املاسة إىل تدابري يف هذا املجال.

كما حققت بعض مناطق العالم زيادة كبرية يف مناطقها البحرية
املحمية .ففي أوقيانوسيا ،لم يكن هناك أية مناطق ساحلية أو
بحرية محمية يف عام  ،1990أما يف عام  2014فقد بلغت نسبة
هذه املناطق  7.4يف املائة.

١٢٫٠

١٤٫٤

تساعد املناطق الربية والبحرية املحمية عىل منع فقدان التنوع
البيولوجي والحفاظ عىل األمن الغذائي وإمدادات املياه وتعزيز
تغي املناخ وتوفري الخدمات لرفاه
القدرة عىل التكيف مع ّ
اإلنسان .وترمي حماية هذه املناطق إىل حفظ التنوع البيولوجي
وتعهده ،مما يضمن سالمة هذه املناطق والحفاظ عليها لألجيال
املقبلة.

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٨٫٤

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٨٫٧

٥

ﺻﻔﺮ

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

يُضطلع بجهود حفظ البيئة يف سباق مع الزمن
إلنقاذ أنواع الحيوان والنبات من االنقراض
رﻗﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻹﺷﺎري ﻟﺒﻘﺎء اﻷﻧﻮاع ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ
ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ * ،ﻟﻠﻄﻴﻮر ،٢٠١٢ - ١٩٨٨ ،واﻟﺜﺪﻳﻴﺎت- ١٩٩٦ ،
 ،٢٠٠٨واﻷﻧﻮاع اﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ،٢٠٠٨ - ١٩٩٦ ،واﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت،
 ،٢٠٠٤ - ١٩٨٠واﻟﺴﻴﻜﺎﺳﻴﺎت٢٠١٤ - ٢٠٠٣ ،

١٫٠

أﻓﻀﻞ

٠٫٩

٠٫٨

٠٫٧
أﺳﻮأ

٠٫٦

٢٠١٠ ٢٠١٥
اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت
اﻤﻟﺮﺟﺎﻧﻴﺎت

٢٠٠٥

١٩٩٥ ٢٠٠٠
اﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت
اﻟﺴﻴﻜﺎﺳﻴﺎت

١٩٩٠

١٩٨٥

٠٫٥
١٩٨٠

* ﻳﻘﻮم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ رﻗﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻹﺷﺎري
ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ  ١٠ﻣﺆﺳﺴﺎت ﴍﻳﻜﺔ ،وﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻤﻟﺆﴍ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﻘﺮاض
اﻷﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﺗﻐﺮﻴات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻌﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ  ١٫٠ﰲ رﻗﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻹﺷﺎري أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮاع
ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ”أﻗﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻘﻠﻖ“ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض أيّ ﻣﻨﻬﺎ
ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ .وﺗﺸﺮﻴ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻤﻟﺆﴍ إﱃ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ ﻓﻌﻼً.

يقيس رقم القائمة الحمراء اإلشاري اتجاهات مخاطر انقراض
األنواع ،وهو يبني أن نسبة كبرية من األنواع يف جميع فئات
األحياء املصنفة التي درست حتى اآلن تعاني من الرتاجع ،سواء
من حيث أعدادها أو توزعها .ويعني ذلك أنها مهددة بصورة
متزايدة باالنقراض .وخالل السنوات الخمسني املاضية ،أجريت
تقديرات شاملة لوضع كثري من الفئات املصنفة من حيث
حفظها .ويعترب مهددا ً باالنقراض ما نسبته  26يف املائة من
الثدييات البالغ عددها  5 500حيوان ثديي ،و 13يف املائة من
الطيور البالغ عددها  10 400طري ،و 41يف املائة من الربمائيات
البالغ عددها  6 000حيوان برمائي ،و 33يف املائة من أنواع
املرجان الباني للشعب املرجانية والبالغ عددها  845نوعاً ،و63
يف املائة من أنواع السيكاسيات البالغ عددها  340نوعاً .وتعترب
زيادة مخاطر انقراض األنواع املرجانية أكثر تسارعاً ،يف حني
أن متوسط عدد أنواع السيكاسيات املهددة آخذ يف التزايد أيضاً.
وبالنسبة للمجموعات التي يمكن تقدير اتجاهات املخاطر فيها

|

٥٧

كمياً ،فإن عدد األنواع التي يرتاجع وض ُعها أكرب بكثري من عدد
تحسناً.
األنواع التي يشهد وض ُعها
ّ
وتعترب السيكاسيات ،التي كانت أ ّول مجموعة نباتات رئيسية
ُوضع لها رقم القائمة الحمراء اإلشاري ،أقدم النباتات الحية عىل
تتغي خالل ماليني السنني
وجه األرض .ومع أن هذه املجموعة لم ّ
فإنها اآلن معرضة بشكل خاص لالنقراض بسبب فقدان موائلها
وبسبب التجارة التي تستهدف عينات أنواعها التي تعيش برياً.
ويتواصل تراجع السيكاسيات يف جميع املناطق ،وقد تم توثيق
أن نسبة الثلثني من أنواعها مهددة باالنقراض.
وكما تظهر تجارب املايض ،فإن األنواع يمكن أن تستعيد
عافيتها .ويمكن لجهود الحفظ املتضافرة أن تحدث فارقا ً كبريا ً
يف اتجاهات التنوع البيولوجي .ويقدّر أن  16نوعا ً من الطيور
كان من املمكن أن تنقرض خالل الفرتة بني عامي 1994
و 2004بدون جهود الحفظ ،كما أن اتجاهات مخاطر انقراض
الثدييات والطيور والربمائيات كان من املمكن أن تكون أسوأ
حاال ً بنسبة الخمس عىل األقل ،بدون تلك الجهود .ويتعني توسيع
نطاق جهود الحفظ هذه لتفادي حدوث خسارة كربى يف التنوع
البيولوجي يف املستقبل .فالتنوع البيولوجي سيتقلص بدون هذه
الجهود ،وسترتتب عىل ذلك عواقب خطرية بالنسبة لخدمات
ال ُنظم اإليكولوجية التي يعتمد عليها جميع الناس.
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الغاية  - 7جيم

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

تم بلوغ الغاية املحددة يف إطار األهداف
اإلنمائية لأللفية ملياه الرشب وذلك قبل املوعد
املح ّدد لها بخمس سنوات
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻤﻟﻴﺎه اﻟﴩب،
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر
 ،١٩٩٠و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٥٦

٥٠
٤٨

٦٨

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨٧
٨٩

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٧٢

٩٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٧

٩٣

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٧٣

٩٣
٩٥
٩٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٨٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٥

ﴍق آﺳﻴﺎ

٦٨

٩٦

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٩٨
٩٩
٧٠

٨٩

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٧٦

٩١
١٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٨٠
١٩٩٠

٦٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

٤٠

٢٠
ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

ﺻﻔﺮ

خالل الفرتة بني عامي  1990و ،2015ارتفعت نسبة الذين
محسنة ملياه الرشب عامليا ً من  76يف املائة إىل
يستخدمون مصادر
ّ
 91يف املائة ،مما يتجاوز الغاية املحددة يف إطار األهداف اإلنمائية
لأللفية والتي كان قد تم بلوغها يف عام  .2010ومن أصل الـ
 2.6بليون شخص الذين اكتسبوا القدرة عىل الحصول عىل مياه
الرشب منذ عام  ،1990هناك  1.9بليون شخص يستخدمون
املياه املمددة باألنابيب يف أماكن سكنهم .ويتمتع أكثر من نصف
سكان العالم حاليا ً ( 58يف املائة) بمستوى خدمة أعىل .وخالل
الفرتة نفسها ،انخفض عدد الناس الذين يستخدمون املياه
السطحية بنسبة تزيد عىل النصف ،من  346مليون شخص إىل
 159مليون شخص.
ومنذ عام  ،1990انخفضت إىل النصف نسبة السكان الذين
محسنة ملياه
ال تتوفر لديهم إمكانية الحصول عىل مصادر
ّ
الرشب يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وجنوب رشق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا .أما أفريقيا  -جنوب
الصحراء الكربى فلم تتمكن من بلوغ الغاية املحدّدة غري أنها
محسنة
حققت زيادة قدرها  20نقطة مئوية يف استخدام مصادر
ّ
ملياه الرشب .ويف عام  ،2015يقدر أن هناك  663مليون شخص
محسنة ملياه الرشب ،بما يف
ال يزالون يستخدمون مصادر غري
ّ
ذلك اآلبار غري املحمية والينابيع واملياه السطحية .ويعيش نصف
هؤالء تقريبا ً يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى يف حني أن
خمسهم يعيشون يف جنوب آسيا.

منذ عام  ،1990اكتسب  2.1بليون شخص
إمكانية الحصول عىل مرافق الرصف الصحي
املحسنة ،غري أن العالم لم يبلغ الغاية املحددة
ّ
لذلك يف إطار األهداف اإلنمائية لأللفية
خالل الفرتة بني عامي  1990و ،2015ارتفعت نسبة الذين
محسنة للرصف الصحي من  54يف املائة إىل
يستخدمون مرافق
ّ
 68يف املائة .ويعني ذلك أن  2.1بليون شخص اكتسبوا بعد عام
املحسنة،
 1990إمكانية الحصول عىل مرافق الرصف الصحي
ّ
وأن نسبة السكان الذين يتغوطون يف العراء انخفضت إىل النصف
تقريبا ً يف العالم ككل ،من  24يف املائة إىل  13يف املائة .غري أن
ذلك يعني أيضا ً أنه ،يف عام  ،2015هناك  2.4بليونا ً من الناس
محسنة للرصف الصحي ،بما
ال يزالون يستخدمون مرافق غري
ّ
يف ذلك  946مليون شخص باقون عىل التغوط يف العراء.
وقد تمكنت مناطق القوقاز وآسيا الوسطى ورشق آسيا وشمال
أفريقيا وغرب آسيا من خفض نسبة السكان الذين ال تتوفر
محسنة للرصف الصحي إىل النصف .وكان لدى
لديهم مرافق
ّ
منطقة جنوب آسيا أدنى مستوى للتغطية يف عام  1990إذ بلغت
نسبتها  22يف املائة ،وسجلت أعىل مستوى للزيادة يف نسبة الذين
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محسنة للرصف الصحي ،إذ بلغت نسبتهم
يستخدمون مرافق
ّ
 47يف املائة يف عام .2015
ويف حني أن التقدم املحرز يتباين بني البلدان ،فقد حقق 147
بلدا ً الغاية املحددة ملياه الرشب ،وحقق  95بلدا ً الغاية املحددة
للرصف الصحي ،يف حني أن عدد البلدان التي حققت الغايتني
معا ً بلغ  77بلداً.
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ،
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺮاﻓﻖ
 ،١٩٩٠و) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٤٧

١٠٠

٤٣

١٩٩٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٥٤

ﺗﻮﻗﻌﺎت ٢٠١٥

٥١

٥٨
٤٤

٤
٣٥

٣٣
١٨

٤٠
ﻏﺎﻳﺔ ٢٠١٥

٢٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٥

٩٤
٩٦

٨٠

٥١

٢٣

٢٠١٥
١٩٩٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

٦٠

٥ ٦٨
٥٤

٧

٣٢

٧٩ ٧٩
٤٤

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٠١٥
١٩٩٠

٩٠

٦٨

١٧

اﻟﺮﻳﻒ

اﻟﺘﻐﻮط ﰲ اﻟﻌﺮاء
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ ﻏﺮﻴ
ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ

١٩٩٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٦٢

١٧ ٩

٧٩

اﻟﺤﴬ

٢٠١٥

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ

٨٠

٩٤

١٠

٨٢

٣٣

٢٠١٥
١٩٩٠

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٧١

٨٩

١٠

٧

٢٧

اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٠١٥
١٩٩٠

٨٣

٢٤ ١٣

٣٨ ٢٥

٢
٦

٦
٨

٢
٧

٧
١٧

٤
١٢

١١

١ ٠
٤ ٤
١٦ ١٧

اﻟﺮﻳﻒ

١٩٩٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٦٧

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎه اﻟﴩب
وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ واﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ ١٩٩٠ ،وﺗﻮﻗﻌﺎت ) ٢٠١٥ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

ﴍق آﺳﻴﺎ

٥٠

٧٧

انخفض التباين بني املناطق الريفية واملناطق
الحرضية ،مع أن هناك ثغرات كبرية ال تزال
قائمة

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٨

٧٢

٩٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٢٤
٣٠
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
٣٥
٣٥
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
٢٢

|

٥٩

اﻟﺤﴬ

ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺤﻴﺔ
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺼﺎدر ﻏﺮﻴ
ّ
ﻣﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى
ﻣﻴﺎه ﻣﻤﺪدة ﺑﺄﻧﺎﺑﻴﺐ إﱃ اﻤﻟﻨﺎزل

انخفضت عىل املستوى العاملي نسبة سكان املناطق الريفية ممن
محسنة ملياه الرشب بأكثر من
ال يمكنهم الحصول عىل مصادر
ّ
النصف منذ عام  ،1990من  38يف املائة إىل  16يف املائة يف عام
 .2015ويستخدم حاليا ً  96يف املائة من سكان املناطق الحرضية
محسنة ملياه الرشب ،باملقارنة بـ  84يف املائة من سكان
مصادر
ّ
املناطق الريفية .وعىل الشاكلة نفسها ،يمكن ألربعة من أصل كل
خمسة أشخاص يعيشون يف املناطق الحرضية الحصول عىل
مياه الرشب املمددة بأنابيب ،باملقارنة بما ال يزيد عىل شخص
واحد من أصل كل ثالثة أشخاص يف املناطق الريفية.
ومنذ عام  ،1990انخفض عىل املستوى العاملي بنسبة الربع
تقريبا ً عدد سكان املناطق الريفية ممن ال يمكنهم الحصول عىل
محسنة للرصف الصحي ،وتراجعت نسبة الذين يتغوطون
مرافق
ّ
يف العراء من  38يف املائة إىل  25يف املائة يف عام  .2015ومع ذلك،
محسنة
ال يزال نصف سكان املناطق الريفية تقريبا ً بدون مرافق
ّ
للرصف الصحي ،وال يزال ربع سكان هذه املناطق يتغوطون يف
العراء .ويف املقابل ،ال تزيد عىل  18يف املائة نسبة سكان املناطق
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الحرضية الذين يفتقرون إىل إمكانية الحصول عىل مرافق
محسنة للرصف الصحي.
ّ
وتقل إمكانية حصول سكان املناطق الريفية واملنتمني إىل
محسنة للمياه والرصف
املجموعات الفقرية واملهمشة عىل مرافق
ّ

الصحي ،كما تقل إمكانية حصولهم عىل املياه املمدة بأنابيب إىل
املنازل .وسيبقى القضاء التدريجي عىل أوجه عدم املساواة يف
الحصول ويف مستوى الخدمة محورا ً هاما ً للرتكيز عليه يف إطار
خطة عمل ما بعد عام .2015

الغاية  - 7دال

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

شهدت جميع املناطق تقريبا ً انخفاضا ً يف عدد
سكان املناطق الحرضية الذين يعيشون يف
أحياء فقرية
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة ،٢٠٠٠ ،و٢٠١٤
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٦٥

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٥٥
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٤٦

٣١
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٤٠

٢٧
ﴍق آﺳﻴﺎ

٣٧

٢٥
٢٥

٢١

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٢٤
٢٤
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٢٩
٢٠
ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٢٠
١١
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٣٩
٣٠
٨٠

٧٠
٢٠٠٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٤

تحسنت إىل ح ّد كبري حياة
خالل السنوات الـ  15األخرية،
ّ
الذين يعيشون يف أحياء فقرية .ففي الفرتة بني عامي 2000
و ،2014حصل أكثر من  320مليون شخص إما عىل مصادر
محسنة للرصف الصحي أو عىل سكن
محسنة للمياه أو مرافق
ّ
ّ

مستدام أو عىل أحوال سكنية أقل ازدحاماً ،األمر الذي يعني أن
الغاية املحددة يف األهداف اإلنمائية لأللفية تم تجاوزها عموماً.
وانخفضت نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف األحياء الفقرية
يف املناطق النامية من  39يف املائة تقريبا ً يف عام  2000إىل  30يف
املائة تقريبا ً يف عام  .2014ومع أن الغاية املحددة تحققت فإن
نمو سكان الحرض يف األحياء الفقرية مستمر باألرقام املطلقة ،مما
يعود يف جانب منه إىل تسارع التوسع الحرضي والنمو السكاني
واالفتقار إىل سياسات مالئمة يف مجال األرايض واإلسكان .ويقدر
أن أكثر من  880مليون شخص يعيشون اليوم يف ظل أحوال
األحياء الفقرية ،باملقارنة بعددهم الذي كان  792مليون شخص
يف عام  ،2000و 689مليون شخص يف عام .1990
وقد شهدت نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف أحياء فقرية
انخفاضا ً كبريا ً يف جميع املناطق تقريباً .أما أكرب نسب هذا
االنخفاض فقد كانت يف رشق آسيا وجنوب رشق آسيا وجنوب
آسيا ( 12نقطة مئوية عىل األقل) .وأما املنطقتان اللتان لديهما
أدنى نسب انتشار أحوال األحياء الفقرية يف عام  2015فهُما
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ومنطقة شمال أفريقيا.
ففي شمال أفريقيا ،تراجعت نسبة سكان األحياء الفقرية إىل
أي إىل  11يف املائة يف عام  2014بعد أن كانت
النصف تقريباًّ ،
 20يف املائة يف عام  .2000ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،انخفضت النسبة إىل  20يف املائة يف عام  2014بعد أن
كانت  29يف املائة يف عام .2000
وتبقى النسبة األعىل النتشار أحوال األحياء الفقرية يف منطقة
أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى ،حيث يقدر أنها بلغت  55يف
املائة يف عام  .2014ومع ذلك ،فإن هذه النسبة تمثل انخفاضا ً
قدره  10نقاط مئوية تقريبا ً منذ عام  .2000ومن جهة أخرى،
فإن نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف أحياء فقرية تستمر يف
النمو يف البلدان املتأثرة بنزاع أو الخارجة من نزاع .فالعراق مثالً
تعرض خالل الفرتة بني عامي  2000و 2014إىل زيادة يف هذه
النسبة تتجاوز  60يف املائة.

الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية

تشهد نسبة سكان مدن العالم النامية الذين
يعيشون يف أحياء فقرية تراجعاً ،ولكن
أعدادهم ال تزال مرتفعة
ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة )ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ( ،وﻧﺴﺒﺔ
ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(،
٢٠١٤ - ١٩٩٠
ﺑﺎﻤﻟﻼﻳﻦﻴ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ

٥٠

٤٢٫٩
٣٩٫٤

٤٠
٣٠
٢٠

٤٦٫٢

٢٩٫٧
٨٨١

٣٢٫٦ ٣٢٫٧

١٠٠٠
٩٠٠
٨٠٠

٣٥٫٦ ٣٤٫٣

٧٠٠
٦٠٠

٩٢٣

٨٧٢

٥٠٠
٨٤٥

٨٣٠
٧٤٩ ٧٩٢

٦٨٩

٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠

١٠

١٠٠
ﺻﻔﺮ

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤

ﺻﻔﺮ

اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﴪ :ﺳﻜﺎن اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﺮﻴة
اﻤﻟﺤﻮر اﻷﻳﻤﻦ :ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﴬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة

مع أن الغاية املحدّدة يف األهداف اإلنمائية لأللفية قد تحققت عىل
املستوى العاملي ،هناك حاجة إىل مزيد من الجهود لتحسني أحوال
األعداد املتزايدة من سكان األحياء الفقرية ،وال سيما يف كثري من
البلدان التي ال تزال متخلفة عن الركب .ويمكن استقاء بعض
الدروس من التجارب الناجحة خالل السنوات الـ  15املاضية،
وهي تشمل األخذ بإصالحات شجاعة يف السياسة العامة وتنفيذ
تخطيط منصف وسياسات اقتصادية ترمي إىل وقف نمو األحياء
الفقرية يف املستقبل .وتبني األدلة التي تم جمعها من  44بلدا ً
أن تقليص األحيـاء الفقرية يتطلب مزيجا ً من النهُج التكميلية،
ابتداء من التوعية ،إىل زيادة التمويل ،إىل توفري الخدمات
األساسية ،إىل جانب إصالح السياسات وتعزيز املؤسسات.

|

٦١

تشكل االستدامة البيئية ركيزة أساسية من
ركائز خطة التنمية ملا بعد عام 2015
كان للجهود الرامية إىل تعزيز االستدامة البيئية عامليا ً نتائج
متفاوتة طوال السنوات الـ  15املاضية .وال يزال هناك الكثري
من العمل الذي يتعني القيام به خالل فرتة ما بعد عام ،2015
وخصوصا ً عىل ضوء التحدّيات البيئية الحادة التي يواجهها
تغي املناخ ،وانعدام األمن الغذائي واملائي،
العالم ،من قبيل ّ
والكوارث الطبيعية.
ويتمثل أحد املوضوعات املنبثقة عن املناقشة الجارية حول الخطة
التي ستخلف األهداف اإلنمائية لأللفية يف أهمية إدماج البيئة يف
الطموحات اإلنمائية إدماجا ً حقيقياً .فاالستدامة البيئية تعترب
ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية ملا بعد عام  2015وهي
رشط مسبق للتنمية االجتماعية االقتصادية الدائمة وللقضاء عىل
الفقر .ويمكن لل ُنظم اإليكولوجية واملوارد املتعافية واملتنوعة والتي
تدار جيدا ً أن تلعب دورا ً قويا ً يف تخفيف وطأة التحدّيات البيئية
يف املستقبل ويف تحسني سبل العيش يف كل مكان .وعىل هذا،
يكتيس أهمية حاسمة ضمان أن تعكس خطة التنمية للمستقبل
الرتابط بني االستدامة االجتماعية االقتصادية واالستدامة البيئية
وأن تحمي هذه الخطة الركيزة البيئية وأن تعززها.
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الهدف 8

إقامة رشاكة
عاملية من أجل
التنمية

توقف خالل السنوات األخرية نمو املساعدة اإلنمائية
الرسمية ،بعد أن حققت هذه املساعدة زيادة كبرية
خالل العقد األول من األلفية الجديدة

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻟﺠﻨﺔ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻤﻟﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي) ٢٠١٤ - ٢٠٠٠ ،اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻋﺎم
 ٢٠١٣ﺑﺒﻼﻳﻦﻴ دوﻻرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة(

١٥٠

١٢٠

٩٠

٦٠

٣٠

حقائق أساسية
e eارتفعت املساعدة اإلنمائية الرسمية
التي تقدمها البلدان املتقدمة النمو بنسبة
 66يف املائة بالقيمة الحقيقية خالل
الفرتة بني عامي  2000و.2014
e eيف عام  ،2014تم قبول  79يف املائة
من الواردات املتجهة من البلدان النامية إىل
البلدان املتقدمة النمو دون رسوم جمركية.
e eانخفضت نسبة خدمة الد ْين الخارجي
إىل عائدات التصدير يف البلدان النامية من
 12يف املائة يف عام  2000إىل  3يف املائة يف
عام .2013
e eبحلول عام  ،2015أصبحت إشارة
الهواتف النقالة  -الخليوية تغطي  95يف
املائة من سكان العالم.
e eال يستخدم إال ّ ثلث سكان املناطق
النامية اإلنرتنت ،باملقارنة بنسبة  82يف
املائة يف املناطق املتقدمة النمو.

٢٠١٤

٢٠١٢

)ﺑﻴﺎﻧﺎت أوّ ﻟﻴﺔ(

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

ﺻﺎﰲ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻤﻟﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف

اﻤﻟﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻤﻟﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ

شهدت السنوات األخرية من القرن العرشين تراجعا ً يف تدفقات املعونة غري
أن هذه التدفقات عكست اتجاهها يف األلفية الجديدة .وارتفع صايف املساعدة
اإلنمائية الرسمية من البلدان األعضاء يف لجنة املساعدة اإلنمائية ،التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،بنسبة  66يف املائة خالل الفرتة
بني عامي  2000و .2014غري أن صايف املساعدة هذا من أعضاء اللجنة ،وبعد
أوجه يف عام  ،2013وصل مجموعه يف عام  2014إىل  135.2بليون
أن بلغ َ
ً
ً
دوالر ،مما يمثل تراجعا طفيفا نسبته  0.5يف املائة ،بالقيمة الحقيقية.
أي تغيري عمليا ً عىل املساعدة اإلنمائية
وخالل عامي  2013و 2014لم يطرأ ّ
الرسمية املقدمة عىل شكل معونة صافية للمشاريع والربامج األساسية
الثنائية ،والتي تمثل  60يف املائة من املجموع .ويف املقابل ،انخفضت منح
اإلعفاء من الديون بنسبة  87يف املائة بالقيمة الحقيقية ،من  3.6باليني
دوالر إىل  476مليون دوالر .وارتفعت املعونة اإلنسانية بنسبة  22يف املائة
بالقيمة الحقيقية ،من  11بليون دوالر إىل  13بليون دوالر.
ويف عام  ،2014كان مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية من البلدان األعضاء
يف لجنة املساعدة اإلنمائية يمثل  0.29يف املائة من الدخل الوطني اإلجمايل
لهذه البلدان .أما البلدان الخمس األكرب من حيث حجم املساعدة املقدمة فهي
الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا واليابان .ويستمر كل من
الدانمرك والسويد ولكسمربغ واململكة املتحدة والنرويج يف تجاوز النسبة
املستهدفة التي حددتها األمم املتحدة بـ  0.7يف املائة من الدخل الوطني
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اإلجمايل .ويف عام  ،2014قدمت مجموعة البلدان الصناعية
السبعة  71يف املائة من مجموع صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية
من بلدان لجنة املساعدة اإلنمائية ،يف حني أن بلدان االتحاد
األوروبي قدمت  55يف املائة من صايف هذه املساعدة.
كما زادت املعونة التي تقدمها البلدان غري األعضاء يف لجنة املساعدة
اإلنمائية .ومع أن األرقام الدقيقة لعام  2014غري متاحة بعد عن جميع
البلدان ،فإن البيانات األ ّولية تبني أن املساعدة اإلنمائية الرسمية التي
تقدمها اإلمارات العربية املتحدة بلغت أعىل نسبة من الدخل الوطني
اإلجمايل باملقارنة بجميع البلدان ،وهي  1.17يف املائة .ورفعت هنغاريا
وإستونيا وتركيا معوناتها بالقيمة الحقيقية باملقارنة بالسنة السابقة
بنسبة  24.4يف املائة و 19.2يف املائة و 8.2يف املائة ،عىل التوايل.
ويف املتوسط ،بلغت نسبة املعونة املوجهة نحو تحقيق األهداف املتعلقة
باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة يف عامي  2012و 26 ،2013يف
املائة من مجموع املعونات التي يمكن تخصيصها بقطاعات محدّدة.

الغايتان  – 8باء و - 8جيم

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

شهدت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل
أقل البلدان نموا ً زيادة كبرية خالل فرتة األهداف
اإلنمائية لأللفية
ﺻﺎﰲ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻟﺠﻨﺔ اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻤﻟﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻤﻟﺎﻧﺤﺔ) ٢٠١٤ - ١٩٩٠ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٠٫٤٠
٠٫٣٥
٠٫٣٠
٠٫٢٥
٠٫٢٠
٠٫١٥
٠٫١٠
٠٫٠٥
٢٠١٤

٢٠١٠

٢٠٠٦

٢٠٠٢

)ﺑﻴﺎﻧﺎت أوّ ﻟﻴﺔ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﻤﻟﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

١٩٩٨

١٩٩٤

٠٫٠٠
١٩٩٠

|

٦٣

يف عام  ،2014انخفضت املعونة الثنائية املقدمة إىل أقل البلدان
نموا ً بنسبة  16يف املائة بالقيمة الحقيقية ،فبلغت  25بليون دوالر
باألسعار الثابتة للسنة السابقة .عىل أن معظم هذا االنخفاض
يمكن أن ُيعزى إىل املستوى املرتفع نسبيا ً يف املساعدة املقدمة
إلعفاء ميانمار من الديون يف عام .2013
وتشري بيانات عام  2014األ ّولية إىل أن املساعدة اإلنمائية
الرسمية الثنائية املقدمة إىل أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
(حيث يقع معظم أقل البلدان نمواً) انخفضت عن السنة السابقة
بنسبة  5يف املائة بالقيمة الحقيقية ،فبلغت  25بليون دوالر
بأسعار عام  2013الثابتة .عىل أن هذا االنخفاض ال يزيد عىل 2
يف املائة إذا استبعدنا اإلعفاء من الديون.
وتتوقع النتائج األ ّولية املأخوذة من استقصاء “خطط إنفاق
املانحني املستقبيل” لعام  2015أن يشهد هذا العام زيادة بنسبة
 2.5يف املائة يف املعونة القِطرية املربمجة .وسيأتي ذلك أساسا ً
عن طريق الوكاالت املتعددة األطراف .وستستفيد أقل البلدان
نموا ً وغريها من البلدان املنخفضة الدخل أكرب استفادة من هذه
الزيادة .ومن املتوقع أن تنمو مستويات املعونة التي تتلقاها هذه
البلدان بنسبة  5.7يف املائة بالقيمة الحقيقية .كما يتوقع تقرير
االستقصاء أن تستمر الزيادة يف مخصصات أقل البلدان نموا ً
حتى نهاية عام  .2018ومن املنتظر أن تبقى عىل مستوياتها
الحالية املعونات املقدمة إىل الرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة
الدخل والرشيحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل.
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ال تزال املنتجات الزراعية القادمة من
أقل البلدان نموا ً ّ
تتلقى املعاملة التجارية
التفضيلية األعىل

الغاية  – 8ألف

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

بصورة متزايدة ،تحظى الواردات القادمة من
البلدان النامية ،وخصوصا ً من أقل البلدان
نمواً ،بمعاملة تفضيلية من جانب البلدان
املتقدمة النمو

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﲆ
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً،
ﰲ أﻋﻮام ﻣﺨﺘﺎرة )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ(
١٢
١٠
٨

ﻧﺴﺒﺔ واردات اﻟﺒﻠﺪان اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻼح( ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮاً ،واﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ دون رﺳﻮم
ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ) ٢٠١٤ - ١٩٩٦ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

٦

١٠٠
٩٥

٤

٩٠

٢

٨٥
٨٠
٧٥
٧٠
٦٥
٦٠

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﻠﺪان
ﻧﻤﻮا ً
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺴﻮﺟﺎت
١٩٩٦

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﻠﺪان
ﻧﻤﻮا ً
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻷﻟﺒﺴﺔ
٢٠٠٠

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﻠﺪان
ﻧﻤﻮا ً
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ

٢٠٠٥

٢٠١٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٤

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎدرات ﺛﺎﺑﺖ ﰲ .٢٠١١ - ١٩٩٩

٥٥
٥٠
١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

شهدت السنوات الـ  15املاضية زيادة كبرية يف نسبة واردات
البلدان املتقدمة النمو (ما عدا النفط والسالح) القادمة من
البلدان النامية ،والتي يسمح بدخولها دون رسوم جمركية.
وعىل الرغم من انخفاض طفيف يف عامي  2013وُ ،2014سمح
يف عام  2014بدخول  84يف املائة من الواردات القادمة من أقل
البلدان نموا ً دون رسوم جمركية ،وكذلك بما نسبته  79يف املائة
من الواردات من البلدان النامية .وبلغت حصة صادرات أقل
البلدان نموا ً التي حظيت بمعاملة تفضيلية (بما يتجاوز وضع
الدولة األكثر تفضيالً) نحو  60يف املائة يف عام  ،2014مسجلة
زيادة عىل عام  2011عندما كانت هذه النسبة  53يف املائة.

ويف إطار كل فئة ،انخفض برسعة بني عامي  1996و2005
متوسط الرسوم الجمركية التي فرضتها البلدان املتقدمة النمو
عىل الواردات من البلدان النامية .عىل أن االنخفاض كان بطيئا ً
بعد عام  ،2005بل إن االتجاه انعكس بالنسبة لبضعة من
الفئات .غري أن الرسوم الجمركية الزراعية املفروضة عىل أقل
البلدان نموا ً استمرت يف تراجعها الحاد حتى عام  2010يف
معظم البلدان املتقدمة النمو.
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٦٥

يختلف هامش األفضلية التجارية عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء املناطق النامية املص ّدرة

٠٫٤
ﴍق آﺳﻴﺎ

هناك تباين بني املنتجات واملناطق يف متوسط الهامش التفضييل
(بما يتجاوز وضع الدولة األكثر تفضيالً) الذي تمنحه البلدان
املتقدمة لوارداتها من البلدان النامية .ويف املتوسط ،تستفيد
أقل البلدان نموا ً من هامش تفضييل أوسع .من ذلك مثالً أن
الصادرات الزراعية القادمة إىل البلدان املتقدمة النمو من البلدان
النامية يف منطقتي أوقيانوسيا وأفريقيا  -جنوب الصحراء
أي حيث يوجد معظم أقل البلدان نمواً ،تتلقى أعىل
الكربىّ ،
معاملة تفضيلية باملقارنة باملناطق األخرى.

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

غري أن التفضيالت الجمركية ال تتصل دائما ً بالوضع اإلنمائي

اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺘﻔﻀﻴﲇ ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻤﻟﺼﺪﱢرة وﻓﺌﺔ اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت،
) ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٫٢

٠٫٦

٢٫٠
١٫٤
١٫٧

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
٤٫٨

١٠٫٤

٣٫٥
٦٫٢

٣٫٧
٤٫٥

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

٣٫٦
٣٫٣

١٢٫٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٫١
٢٫٧

٢٫٢
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

٣٫٤

٢٫٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى
٢٫٥

١٠٫٤

٦٫١
٣٫٤
٣٫٥
٣٫٥
٣٫٠

٥٫٨
٥٫٥

١٢

١٠
اﻤﻟﻨﺴﻮﺟﺎت

١٫٢

٦

٨
اﻷﻟﺒﺴﺔ

٤

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٢

اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﺻﻔﺮ

للبلدان املصدرة .فبعضها ينتج عن االتفاقات التجارية اإلقليمية،
كما هو حال أمريكا الالتينية وشمال أفريقيا .وعىل الشاكلة
نفسها ،ومع أن صادرات بلدان أفريقيا  -جنوب الصحراء
الكربى تتلقى معاملة تفضيلية عالية يف البلدان املتقدمة النمو،
فإن أكرب البلدان األقل نموا ً املصدرة لأللبسة تقع يف آسيا وال
تستفيد من إمكانية الدخول إىل سوق الواليات املتحدة دون
رسوم جمركية.
ويف عام  ،2014بلغ الهامش التفضييل للصادرات الزراعية
القادمة من أقل البلدان نموا ً باملقارنة بتلك الصادرات القادمة
من البلدان النامية عموماً 7 ،نقاط مئوية .وباملقابل فإن الهامش
التفضييل للمنسوجات واأللبسة كان بالكاد أكرب من نقطة مئوية
واحدة .ويعكس ذلك إىل ح ّد بعيد استبعاد الواليات املتحدة
لبعض املصدرين اآلسيويني من املعاملة الجمركية التفضيلية.
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خدمة الدين كنسبة من الصادرات زادت يف
اآلونة األخرية يف بعض املناطق

الغاية  - 8دال

املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية

شهد عبء ديْن البلدان النامية انخفاضا ً كبريا ً
خالل العقد األول من األلفية الجديدة ،غري
أنه استقر بعد ذلك ومن املتوقع أن يعود إىل
االرتفاع

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳْﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﻳﺮادات
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج) ٢٠١٣ - ٢٠١١ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
٦٫١
٦٫٥
٦٫٤
٧٫٨

٦٫٧

٣٫١

٣٫٠

٢٠١٣

٣٫٠

٣٫٦ ٣٫٨

٤٫٥
٤٫٤

١٢ ١٢٫٠ ١١٫٤
١١٫٢

٣٫٨

٢٠١٠

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ

٢٫٧

٤

١٫١
١٫١

٢٫١

٢٫٩

٢٠٠٨

٢٫٤

٢٫٤
٢٫٣
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢

٢٠٠٦

٢٫٣
٢٫٤

٣٫٤
٣٫٦

٦

٤٫١

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى

٨

٧٫٧

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٣٫٧

١٠

٧٫٧
٦٫٧

ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
٥٫٧

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳْﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ) ٢٠١٣ - ٢٠٠٠ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻤﻟﺌﻮﻳﺔ(
١١٫٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢٠٠٤

٢٠٠٢

٢٫٩

٢٫٠

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

١٫٥
ﴍق آﺳﻴﺎ
٠٫٧
٠٫٤
٠٫٤

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻻ ّ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻺﺑﻼغ ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻳﻨﻦﻴ.

يؤثر عبء الد ْين الخارجي لبلد ما عىل أهليته االئتمانية وضعفه
أمام الصدمات االقتصادية .ويف عام  ،2013بلغت أعباء الد ْين
الخارجي لدى البلدان النامية  3.1يف املائة ،كنسبة تكلفة خدمة
تحسنا ً كبريا ً
الد ْين الخارجي إىل عائدات التصدير .ويعترب ذلك
ّ
باملقارنة بالنسبة املقابلة يف عام  2000والتي كانت  12.0يف
املائة .وقد جاء هذا االنخفاض يف عبء خدمة الد ْين الخارجي
نتيجة لتحسني إدارة الديون والتوسع يف التجارة واإلعفاء الكبري
من الديون الذي حصلت عليه البلدان األشد فقراً .وقد أضيف يف
اآلونة األخرية عامل إضايف يتمثل يف رشوط االقرتاض الجذابة يف
أسواق رأس املال الدولية.

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٫٩
٣٫٠
٣٫١

٧٫٤
٧٫٥

اﻟﺪول اﻟﺠﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٦٫٥

٥٫٠

٨

٧
٢٠١١

٦

٥
٢٠١٢

٤٫٤

٤

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

٣٫٦

٣
٢٠١٣

٢

١

ﺻﻔﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻻ ّ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻺﺑﻼغ ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻳﻨﻦﻴ.

تتغي إال ّ قليالً منذ عام
عىل أن نسب الديون يف عدة مناطق لم
ّ
 .2010ويف املستقبل ،يرجح أن ترتفع نسبة ديون البلدان
النامية عىل ضوء التوقعات العاملية الهشة ،وضعف أسعار
السلع األساسية ،وحصول زيادة قدرها  33يف املائة يف مجموع
الديون الخارجية لدى البلدان النامية منذ عام  .2010وعىل وجه

الهدف  :8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

الخصوص ،فإن ارتفاع مستويات الديون القصرية األجل وأعباء
خدمة الد ْين يشري إىل تزايد الهشاشة.
ويف عام  ،2013يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،قفزت نسبة
خدمة الد ْين إىل عائدات التصدير إىل  88يف املائة باملقارنة بالسنة
السابقة .ويعزى ذلك أساسا ً إىل تسديد أرمينيا مبكرا ً لقرض
قيمته  500مليون دوالر لالتحاد الرويس مع بقاء صادرات البلد
دون تغيري نسبياً .ويف الدول الجزرية الصغرية النامية ارتفعت
نسبة خدمة الد ْين إىل عائدات التصدير من  6.5يف املائة يف عام
 2012إىل  7.5يف املائة يف عام  .2013ويمكن تفسري ذلك إىل
ح ّد كبري بتسديد غرينادا لقرض قيمته  14مليون دوالر يف عام
 ،2013مما يغطي تقريبا ً نصف مدفوعات البلد الخاصة بسداد
الديون خالل تلك السنة ،والتي بلغت  29.4مليون دوالر.
وهناك  39بلدا ً مؤهلة لإلعفاء من الديون بموجب املبادرة
الخاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون .ومن هذه البلدان ،هناك
أي أنها حققت تقدما ً كافيا ً يفي
 36بلدا ً بلغت “نقطة القرار”ّ ،
برشوط اإلعفاء ،وتم تخفيض املدفوعات املقبلة الخاصة بسداد
الديون بمبلغ  57.8بليون دوالر (برشوط صايف القيمة الحارضة
بنهاية عام  .)2013ومن هذه البلدان الـ  36هناك بلد واحد يقع
بني نقطة القرار ونقطة اإلنجاز ،يف حني أن  35بلدا ً أوفت بجميع
الرشوط وهي تتلقى إعفاء كامالً من الديون بموجب املبادرة
املتعددة األطراف لإلعفاء من الديون.

الغاية  - 8هاء

التعاون مع رشكات املستحرضات الصيدالنية إلتاحة
العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية

البيانات محدودة فيما يتعلق بالحصول عىل
العقاقري األساسية بأسعار ميسورة ،غري أن
تحسن يف هذا
األدلة مؤخرا ً تشري إىل وجود
ّ
املجال
ال تتوفر البيانات العاملية واإلقليمية ،غري أن عددا ً محدودا ً من
االستقصاءات التي أجريت يف أوقات مختلفة بني عامي 2007
و 2014يف البلدان املنخفضة الدخل والرشيحة الدنيا من البلدان
املتوسطة الدخل تشري إىل أن األدوية الجنيسة متوفرة يف  58يف
املائة من مرافق الصحة العامة .وعىل سبيل املقارنة ،تتوفر هذه
األدوية يف  67يف املائة من مرافق القطاع الخاص .غري أن توفر
األدوية هذه يتباين بني البلدان التي تغطيها االستقصاءات.
ويتطلب التوسع يف التمكني من الحصول عىل األدوية األساسية
رصدا ً أفضل يف جميع البلدان النامية لتوفرها وألسعارها عندما
تكون خاضعة ألسماء تجارية.

|

٦٧

الغاية  - 8واو

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

شهدت مع ّدالت تغلغل الهواتف النقالة -
الخليوية واإلنرتنت نموا ً هائالً ،غري أن الفجوة
الرقمية تتزايد بني األغنياء والفقراء
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﻦﻴ ﺑﺎﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ  -اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻹﻧﱰﻧﺖ ،واﻤﻟﺸﱰﻛﻦﻴ ﺑﺎﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ) ٢٠١٥ - ٢٠٠٠ ،ﺑﺎﻟﺒﻼﻳﻦﻴ(
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٢٠١٥

٢٠١٢

)ﺑﻴﺎﻧﺎت أوّ ﻟﻴﺔ(

٢٠٠٩

اﻟﺴﻜﺎن

اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  -اﻟﺨﻠﻴﻮي

٢٠٠٦

٢٠٠٣

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻹﻧﱰﻧﺖ
اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ

أحدثت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تح ّوال ً كامالً يف أسلوب
حياة الناس وعملهم والتواصل فيما بينهم .ويستمر دور هذه
التكنولوجيا وأهميتها يف االتساع بفضل التقدم التكنولوجي
والتوسع يف الشبكات وانخفاض األسعار ونمو التطبيقات
واملحتوى .من ذلك مثالً أن نسبة السكان التي تغطيها شبكة
هواتف نقالة  -خليوية  2Gارتفعت من  58يف املائة يف عام 2001
إىل  95يف املائة يف عام  .2015ونما عدد املشرتكني بالهواتف
النقالة  -الخليوية عرشة أضعاف تقريبا ً خالل السنوات
الـ  15املاضية ،من  738مليون يف عام  2000إىل أكثر من 7
باليني يف عام  .2015ومنذ عام  ،2002تجاوز عدد مشرتكي
الهواتف النقالة  -الخليوية عدد املشرتكني بالهواتف الثابتة.
كما نما تغلغل اإلنرتنت من  6يف املائة أو أكثر بقليل من سكان
العالم يف عام  2000إىل  43يف املائة يف عام  .2015ونتيجة
لذلك ،هناك اآلن  3.2من باليني الناس مرتبطون بشبكة عاملية
من املحتوى والتطبيقات ،بما يف ذلك املضمون الذي يولده
املستخدمون ووسائل التواصل االجتماعي .وبفضل التقدم الرسيع
يف تكنولوجيات النطاق العريض الثابت والنقال تتحسن بصورة
مستمرة أنواع الخدمات املتاحة وجودتها .وقد تغلب النطاق
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العريض النقال عىل تحدّيات الهياكل األساسية ،وبذلك تمكن مزيد
من املناطق من االرتباط باإلنرتنت .وتضاعف أربع مرات معدّل
تغلغل اإلنرتنت بني عامي  2010و 2015لتبلغ نسبته  47يف املائة.

وبينما بلغ معدّل تغلغل الهواتف النقالة  -الخليوية يف عام ،2015
 97يف املائة عاملياً ،بلغ يف أقل البلدان نموا ً نسبة ال تزيد عىل  64يف
املائة .ويقدر أن  450مليونا ً من الناس الذين يعيشون يف املناطق
الريفية ال يزالون يعيشون بعيدا ً عن متناول اإلشارات املتنقلة.

وتستمر أسعار الهواتف الذكية يف االنخفاض ويتزايد انتشارها.
وتدعم قدرتها املتزايدة عىل تجهيز البيانات تقديم الخدمات بصورة
سلسة إىل عدد متزايد من الناس يف كل قطاع يمكن تصوره ،بما يف
ذلك قطاعات املصارف وتجارة التجزئة والنقل والصحة والتعليم.

لزيادة التمويل ولالبتكار أهمية حاسمة يف
تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 2015

النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واستخدامها
غري موزع بالتساوي داخل البلدان وفيما
بينها

مع العمل الجاري عىل التحضري إلطالق خطة التنمية ملا بعد عام
 ،2015يتعني إحداث مواءمة بني اتساع هذه الخطة وطموحها
وبني توفري املوارد الكافية والجهود املتجددة لحشد االبتكار
وتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية املستدامة.

ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ ﻛﻞ  ١٠٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن٢٠١٥ - ٢٠٠٠ ،

وتبقى املساعدة اإلنمائية الرسمية عامالً شديد األهمية بالنسبة
للبلدان التي ليس لديها إالّ قدرة محدودة عىل تعبئة املوارد العامة
داخلياً .ومن األهمية بمكان توجيه مزيد من االهتمام نحو إمكانيات
هذه املساعدة عىل اجتذاب التدفقات املالية ،سواء باملزج بينها وبني
التمويل العام غري التيسريي أو بتعبئة التمويل واالستثمار من
القطاع الخاص .ومن شأن األدوات املستندة إىل السوق أن تؤدي
دورا ً هاما ً يف تمويل خطة التنمية ملا بعد عام .2015

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٢٠١٥

٢٠١٢

)ﺑﻴﺎﻧﺎت أوّ ﻟﻴﺔ(

٢٠٠٩

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

٢٠٠٦

٢٠٠٣

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٠

اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

وتظهر الفجوة الرقمية بصورة أكرب فيما يتعلق باستخدام
اإلنرتنت ونوعية الوصول إليها .وعىل سبيل املثال ،ال يستخدم
اإلنرتنت يف البلدان النامية إال ّ ثلث السكان أو أكثر بقليل ،يف حني
أن هذه النسبة ترتفع إىل  82يف املائة يف البلدان املتقدمة النمو.
ويظهر الفارق بقوة أكرب يف أفريقيا  -جنوب الصحراء الكربى
حيث تقل عن  21يف املائة نسبة السكان الذين يستخدمون
اإلنرتنت ،بل إن هذه النسبة تنخفض إىل أقل من  10يف املائة يف
أقل البلدان نمواً.
ويعترب عرض نطاق اإلنرتنت والقدرات األساسية عىل املستوى
القِطري عنرصين لهما أهمية أساسية بالنسبة لتوفري إمكانية
الوصول إىل اإلنرتنت العالية الرسعة بصورة ميسورة .ويشكل
هذان العنرصان تحدّيا ً رئيسيا ً يف كثري من البلدان املنخفضة
الدخل ،وخصوصا ً الدول الجزرية الصغرية النامية والدول غري
الساحلية النامية .وهناك أوجه عدم مساواة كربى بني البلدان من
حيث تكاليف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفر
املهارات الخاصة بها وتوفر املحتوى املحيل وذي الصلة.

املتغي طرائق مبتكرة لتحسني
كما يتطلب املشهد التجاري
ّ
إمكانية دخول األسواق ومعالجة الحواجز غري الجمركية،
وال سيما مع التوسع يف تجارة الخدمات .ولتعزيز إدماج البلدان
النامية يف نظام التجارة املتعدّد األطراف أهمية كربى أيضاً،
ويقاس مستوى هذا اإلدماج بالتنوع التجاري يف هذه البلدان
وحصتها من القيمة املضافة.
وبالصورة نفسها ،ال ب ّد من معالجة الفجوة الرقمية اآلخذة يف
االتساع .وال يمكن إالّ بذلك تسخري القوة التحويلية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ولثورة البيانات يف أغراض التنمية املستدامة
للجميع.
تتوفر املعلومات والتحليالت بصورة أكثر تفصيالً
يف تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلنمائية لأللفية.2015 ،
وفرقة العمل هذه مبادرة مشرتكة بني الوكاالت تضم
أكثر من  30منظمة لديها قدرات متخصصة يف
املجاالت األساسية الخمسة للرشاكة العاملية من أجل
التنمية .وهذه املجاالت هي :املساعدة اإلنمائية الرسمية،
والوصول إىل األسواق (التجارة) ،والقدرة عىل تحمل
الد ْين ،والحصول عىل األدوية األساسية بأسعار معقولة،
والحصول عىل التكنولوجيات الجديدة.

الهدف  :8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية
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كلمـة إىل القـارئ
قياس التق ّدم املحرز نحو تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية
يجري قياس التقدّم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
الثمانية ،من خالل  21غاية ،و 60مؤرشا ً رسميا ً  .1ويعرض هذا
التقرير بيانا ً باإلنجازات التي حققها العالم حتى اآلن لبلوغ تلك
األهداف ،باستخدام البيانات املتاحة حتى حزيران/يونيه .2 2015
إن الح ّد األقىص املحدّد إلنجاز معظم غايات األهداف اإلنمائية
لأللفية هو عام  ،2015باستخدام عام  1990خط أساس لقياس
التقدّم الذي أحرز .ويت ّم تجميع بيانات البلدان عىل الصعيدين
دون اإلقليمي واإلقليمي ،لكي يتسنى إجراء تقييم عام ملا ت ّم
إحرازه من تقدّم مع ميض الوقت .وتستند تشكيالت املناطق
اإلقليمية واملناطق دون اإلقليمية لألهداف اإلنمائية لأللفية إىل
التقسيمات الجغرافية لألمم املتحدة ،مع إجراء بعض التعديالت
الرضورية للقيام — قدر اإلمكان — بإنشاء مجموعات من
يتيس بشأنها القيام بتحليالت ذات معنى .وإىل جانب
البلدان
ّ
املجموعات اإلقليمية لألهداف اإلنمائية لأللفية ،يبني التقرير أيضا ً
بيانات عن املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا ،استنادا ً إىل تصنيف
اعتمدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة  .3وعىل
الرغم من أن األرقام اإلجمالية هي وسيلة مريحة لتتبع التقدّم ،فإن
الحالة يف كل بل ٍد بمفرده ضمن منطقة بعينها قد تختلف كثريا ً
عن متوسط املعدّالت اإلقليمية .ويمكن االطالع عىل البيانات املتعلقة
بكل بل ٍد عىل حدة ،إىل جانب تشكيالت جميع املناطق واملناطق دون
اإلقليمية ،عىل املوقع التايل.http://mdgs.un.org :
 1القائمة الكاملة لألهداف والغايات واملؤرشات متوفرة عىل املوقع
.http://mdgs.un.org
 2نظرا ً لفرتة التأخر الفاصلة بني جمع البيانات وتحليلها،
ال يمكن تجميع إال ّ قلة من األدلة للسنة الجارية .ويستخدم هذا
التقرير توقعات عام  2015يف معظم املؤرشات .أما املؤرشات
األخرى فهي تستند إىل بيانات السنوات السابقة والتي تعود
عموما ً إىل عامي  2013و.2014
 3يرد تشكيل هذه املناطق دون اإلقليمية يف الفرع التايل املعنون:
“املجموعات اإلقليمية”.

األسس التي يستند إليها هذا التحليل
ّ
يتول أعضاء فريق الخرباء املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة،
املعني بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية ،تجميع األرقام املتعلّقة
باملناطق اإلقليمية واملناطق دون اإلقليمية ،الواردة يف هذا التقرير.
وبوجه عام ،فإن هذه األرقام ،هي متوسطات مرجحة للبيانات
َ
عامل ترجيح .وقد تـ ّم ،يف
القطرية ،باستخدام املراجع السكانية
ما يتعلق بكل مؤرش ،تعيني وكالة من الوكاالت املتخصصة لتكون
املصدر الرسمي للبيانات ،ولتويل دور القيادة يف وضع املنهجيات
الالزمة لجمع البيانات وتحليلها (انظر الصفحة  72لالطالع عىل
قائمة الوكاالت الدولية ،واملنظمات املساهمة) .و ُتستمد البيانات
عادة من إحصائيات رسمية تقدّمها الحكومات للوكاالت الدولية
املسؤولة عن كل مؤرش .ولس ّد الثغرات يف البيانات ،تك ّمل البيانات
املتعلقة بمؤرشات كثرية ببيانات تجمع من دراسات استقصائية
تتوىل الوكاالت الدولية اإلرشاف عليها أو تنفيذها ،أو تستمد بصفة
حرصية من تلك البيانات.
ومن هذه املؤرشات تلك املؤرشات العديدة املتعلقة بالصحة والتي
تجمع ،يف معظمها ،من دراسات استقصائية متعددة املؤرشات،
واستقصاءات متعلقة بالسكان والصحة .ويف بعض الحاالت ،قد
يكون لدى البلدان بيانات صدرت منذ فرتة وجيزة جداً ،ولم تصبح
متاحة بعد للوكالة املتخصصة ذات الصلة .ويف حاالت أخرى،
ال تقوم البلدان بإصدار البيانات الالزمة لتجميع املؤرشات ،فتقوم
الوكاالت الدولية املسؤولة ،يف ضوء ذلك ،بوضع تقديرات للقيم
املفقودة .وحتى عندما تتوافر البيانات الوطنية ،فكثريا ً ما تكون
هناك حاجة إىل إجراء تعديالت عىل البيانات املحلية لتتسنى
مقارنتها دولياً .ولذلك فإن البيانات الواردة من مصادر دولية،
كثريا ً ما تختلف عن البيانات املتاحة داخل البلدان .وتتوىل شعبة
اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة تعهّد ومتابعة املوقع الرسمي
لفريق الخرباء املشرتك وقاعدة بياناته ( .)http://mdgs.un.orgويف
محاولة لتحسني الشفافيةَ ،تظهر مجموعة البيانات القطرية ،يف
قاعدة البيانات ،برموز ملونة لبيان ما إذا كانت البيانات تقديرية
أو مقدّمة من وكاالت وطنية ،وهي مصحوبة أيضا ً ببيانات وصفية،
مفصل عن كيفية إنتاج املؤرشات ،واملنهجيات التي
رشح
مع
ّ
ٍ
استخدمت لتكوين املجموعات اإلقليمية.

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

يعرض هذا التقرير بيانات حول التقدّم املحرز باتجاه تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية يف العالم ككل ويف العديد من مجموعات
البلدان .وهي مصنّفة تحت املناطق “النامية” واملناطق “املتقدّمة
النمو”٭ .وتقسم املناطق النامية بدورها إىل املناطق الفرعية
املوضحة يف الخريطة أعاله وتستند هذه التج ّمعات اإلقليمية عىل
التقسيمات الجغرافية لألمم املتحدة مع بعض التعديالت الالزمة
لتشكيل مجموعات — إىل أقىص ح ّد ممكن — من البلدان
التي يمكن إجراء تحليل هادف بشأنها .وتتو ّفـر قائمة شاملة
بالبلدان املدرجة يف كل منطقة ومنطقة دون إقليمية عىل املوقع:
.mdgs.un.org

املناطق دون اإلقليمية األفريقية
مراعاة لبعض مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية،
عُرضت بشكل منفصل بيانات ألصغر املناطق دون
اإلقليمية يف أفريقيا ،حسب التصنيف املعتمد من قبل
لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا.

وال تنطوي التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف
أي رأي مهما كان من جانب
الوثيقة الحالية عىل التعبري عن ّ
ألي بلد
األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني ّ
أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو السلطات املوجودة بها،
أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.
٭

نظرا ً لعدم وجود اتفاقية قائمة لتحديد البلدان أو املناطق “املتقدّمة
النمو” و“النامية” يف منظومة األمم املتحدة ،فقد ت ّم وضع هذه التفرقة
ألغراض التحليل اإلحصائي فقط.

ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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الوكاالت املساهمة
إن البيانات املستخدمة ،وتحليلها ،لكل مؤرش من مؤرشات األهداف
اإلنمائية الثمانية ،قدّمتها وكاالت األمم املتحدة عىل النحو التايل:

•الهدف  :1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

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

•الهدف  :8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

الغاية  - 1ألف :البنك الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة

الغاية  - 8ألف :مركز التجارة الدولية ،ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،ومنظمة التجارة العاملية

الغاية  - 1جيم :منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة

الغايتان  - 8باء و - 8جيم :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

الغاية  - 1باء :منظمة العمل الدولية

مساهمة إضافية :مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

•الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الغاية  - 8دال :البنك الدويل
الغاية  - 8هاء :منظمة الصحة العاملية
الغاية  - 8واو :االتحاد الدويل لالتصاالت

الغاية  - 2ألف :منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

لالطالع عىل مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع األهداف اإلنمائية لأللفية
لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،عىل العنوان التايلhttp://mdgs.un.org :

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

وموقـع األهـداف اإلنمائية لأللفية لألمم املتحدة ،عىل العنوان التايل:

•الهدف  :3تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

•الهدف  :4تقليل وفيات األطفال
الغاية  - 4ألف :منظمة األمم املتحدة للطفولة ،وشعبة السكان باألمم
املتحدة ،والبنك الدويل ،ومنظمة الصحة العاملية

www.un.org/millenniumgoals

وموقـع مكتب حملـة األمـم املتحـدة لأللفيـة ،عىل العنـوان التايل:
www.endpoverty2015.org
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•الهدف  :5تحسني الصحة النفاسية
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الغاية  - 5ألف :صندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة األمم املتحدة
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•الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية
الغاية  - 7ألف :مركز تحليل املعلومات املتعلقة بثاني أكسيد الكربون،
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
بتغي املناخ
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حول ملكية األيقونات:
جميع األيقونات املستخدمة متاحة يف املجال العام ،فيما عدا رمز
“ناموسية البعوض” يف الصفحة  ،6فقد وضعه لوي برادو وهو مأخوذ
من املوقع .thenounproject.com
Editor: Cathatine Way

“تعتبر سنة  2015سنة مفصلية .ففيها سننهي
األهداف اإلنمائية لأللفية .وفيها نعمل على صوغ
رؤية شجاعة للتنمية المستدامة ،وهي رؤية تشمل
مجموعة من أهداف التنمية المستدامة .هذا باإلضافة
إلى أننا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمي جديد
بخصوص المناخ”.
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— بان كي  -مون
األمني العام لألمم املتحدة

