
 
 

 شامل أفريقيا حتتل الصدارة يف جمال صحة الطفلمنطقة 
  األهداف اإلنامئية لأللفيةغريه من و

 
  استنادا إىل االمم املتحدة−−تقدم ضئيل يف جمال املساواة بني اجلنسني لوحظ إحراز لكن 

 
شامل أفريقيا  صدرته األمم املتحدة اليوم, فإن, الذي أ٢٠١١ استنادا إىل تقرير األهداف اإلنامئية لأللفية لعام −−٢٠١١ يوليه/ متوز٧القاهرة, 

 .  العديد من األهداف اإلنامئية لأللفيةنحو حتقيقال تزال حتتل الصدارة يف العامل من حيث التقدم املحرز 
 

وقد . ٢٠٠٩و  ١٩٩٠ الفرتة الفاصلة بني عامييف فشامل أفريقيا هي املنطقة التي سجلت أكرب نجاح يف خفض معدل وفيات األطفال 
مما جيعل شامل أفريقيا املنطقة الوحيدة التي متكنت فعال من ,  يف املائة٦٨انخفضت نسبة األطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن اخلامسة بنسبة 

 إذ أن –د احلصبة ويعز هذا النجاح جزئيا إىل توسيع تغطية التحصني ض.  من األهداف اإلنامئية لأللفيةبلوغ اهلدف املتعلق بوفيات األطفال
كام يعز  – ٢٠٠٩ شهرا تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من لقاح احلصبة يف عام ٢٣ و ١٢  يف املائة من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني٩٤
ائة يف الفرتة  يف امل٦ يف املائة إىل ١٠من الذين يعانون من نقص الوزن وات وسنالذين تقل أعامرهم عن مخس يف نسبة األطفال  انخفاضإىل 

وشامل افريقيا . تقدم ملحوظ يف زيادة فرص احلصول عىل املياه الصاحلة للرشب والرصف الصحيإىل و, ٢٠٠٩ و ١٩٩٠الفاصلة بني عامي 
ملائة يف  يف ا٧٢حيث زادت التغطية من , هي املنطقة الوحيدة التي جتاوزت بالفعل اهلدف املتعلق بالرصف الصحي من األهداف اإلنامئية لأللفية

 .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٨٦ إىل ١٩٩٠عام 
  

, ٢٠٠٨ و ١٩٩٠ففي الفرتة الفاصلة بني عامي . شامل أفريقيا من املناطق التي خطت خطوات جبارة يف خفض الوفيات النفاسية, فإن وباملثل
ويرجع الفضل يف ذلك إىل حد كبري إىل , حية والدة ١٠٠٠٠٠ حالة وفاة يف كل ٩٢إىل   حالة وفاة٢٣٠انخفضت نسبة الوفيات النفاسية من 

واستعامل وسائل منع احلمل لد , )٢٠٠٩  عام يف املائة يف٨١ إىل ١٩٩٠يف عام   يف املائة من الوالدات٤٥من (القبالة املاهرة عند الوالدة 
  ).٢٠٠٨  عام يف املائة يف٦١ إىل ١٩٩٠  يف املائة يف عام٤٤من (النساء البالغات سن اإلنجاب واملتزوجات أو من هن يف حكم املتزوجات 
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 يف املائة من السكان ٨٩ وبام أن. وحققت شامل أفريقيا أيضا تقدما كبريا يف توسيع فرص احلصول عىل خدمات الرصف الصحي املحسنة
 اهلدف املتعلق بالرصف جتاوزت فعالشامل أفريقيا هي املنطقة النامية الوحيدة التي  فإن منطقة −−دورات مياه أو مراحيض  يستخدمون

 . الصحي من األهداف اإلنامئية لأللفية
 

 يف املائة ٦٨إذ ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لد الشباب من , وكانت املنطقة رائدة أيضا يف توسيع نطاق حمو األمية يف صفوف الشباب
إذ ,  ثالث أفضل معدل يف حتسني االلتحاق باملدارس االبتدائيةاملنطقةت وسجل. ٢٠٠٩ و ١٩٩٠بني عامي يف الفرتة الفاصلة  يف املائة ٨٧إىل 
 . ٢٠٠٩ و ١٩٩٩بني عامي يف الفرتة الفاصلة  يف املائة ٩٤ يف املائة إىل ٨٦ زيادة يف نسبة االلتحاق الصافية من تحقق

 
ا أشواطا يف طريقها نحو بلوغ اهلدف املتمثل يف خفض قطعت شامل أفريقي, فإنه استنادا إىل أحدث البيانات املتاحة, ويف جمال احلد من الفقر

 – دوالر يف اليوم ١.٢٥فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون يف املنطقة عىل أقل من . ٢٠١٥ بحلول عام  بمعدل النصفالفقر املدقع
 .٢٠٠٥ و ١٩٩٠بني عامي يف الفرتة الفاصلة  يف املائة ٣ يف املائة إىل ٥من − −عتبة الفقر الدولية التي حددها البنك الدويل وهو 

 
 يناير/ خمتلف أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا منذ كانون الثاينالتي عمتوقد أدت موجة من االحتجاجات واالنتفاضات الشعبية 

ت البلدان غري املنتجة للنفط يف ترضرت بصفة خاصة اقتصادا, واستنادا إىل خرباء األمم املتحدة. يف اقتصادات املنطقة  إىل ركود مؤقت٢٠١١
ال سيام إذا , وقد تؤدي نتائجه إىل تباطؤ التقدم يف عملية التنمية يف املنطقة عىل مد السنوات القليلة املقبلة, "الربيع العريب"شامل أفريقيا بسبب 

 .من قبيل مرص, مل تقدم املساعدات للدول األكثر ترضرا
 

 اة لفائدة املرأةضعف التقدم املحرز يف جمال املساو
 

ولئن حققت املساواة بني اجلنسني يف التعليم الثانوي . يالحظ تقرير األهداف اإلنامئية لأللفية ضعف التقدم املحرز يف جمال املساواة بني اجلنسني
اواة بني اجلنسني ال تزال فإن املس, )٢٠٠٩ يف عام فتى ١٠٠مقابل كل   فتاة٩٥إذ سجلت ( تتحقق يف التعليم االبتدائي أنوكادت , واجلامعي

 .هدفا بعيد املنال فيام يتعلق بالعمل املأجور واملشاركة يف احلياة السياسية
 
, كانت نسبة ٢٠٠٩ففي عام : ١٩٩٠ظلت احلالة عمليا عىل نفس املستو املنخفض جدا منذ عام , من حيث مشاركة املرأة يف العمل املأجورو

وعىل الرغم من . زراعي التي تشغلها املرأة ال تتعد وظيفة واحدة من كل خسمة وظائف عمل مأجوروظائف العمل املأجور خارج القطاع ال
يف هناية كانون ,  يف املائة١٢إذ ال يتعد نسبة ,  للغايةمتدنياالتقدم الكبري الذي أحرز يف متثيل املرأة يف الربملانات الوطنية ال يزال هذا التمثيل 

 .٢٠١١يناير /الثاين
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 يف املائة ٩٢ويالحظ التقرير أهنا قد سحبت بالفعل . جتاوزت منطقة شامل أفريقيا حدود املوارد املائية املستدامة, مستو االستدامة البيئيةوعىل 
  .٢٠٠٥ حوايل عاماملتجددة  من مواردها املائية الداخلية

 
حو حتقيق األهداف اإلنامئية, يعكس أشمل بيانات حديثة جيمعها ما تقرير األهداف اإلنامئية لأللفية, هو تقييم سنوي للتقدم املحرز إقليميا ن

. وتصدر التقرير إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية.  وكالة من وكاالت األمم املتحدة والوكاالت الدولية٢٥يزيد عىل 
 .http://mdgs.un.org  الشبكيوتوجد جمموعة كاملة من البيانات املستخدمة يف إعداد التقرير عىل املوقع 

 
 .www.un.org/millenniumgoals: انظر, وللمزيد من املعلومات واملواد الصحفية

 
 اإلعالم جهات االتصال بوسائط

 
 يف القاهرة

 27959816 (202): اهلاتف, Khawla.mattar@unic-eg.org :خولة مطر, الربيد اإللكرتوين

 6147530 (2010): , اهلاتفfethi.debbabi@unic-eg.org :فتحي دبايب, الربيد اإللكرتوين

 
 نيويورك يف

  5602-963-212 1+: , اهلاتفkanhema@un.org : كاهنيام, الربيد اإللكرتويننيوتن

 8264-963-212 1+ :, اهلاتفboelt@un.org :وين بولت, الربيد اإللكرتوين
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