
 
 

  يف جمال بقاء األم والطفل وصحتهام منطقة غريب آسيا تسجل تقدما
 

 مم املتحدة استنادا إىل األ−− يف حتقيق العديد من األهداف اإلنامئية لأللفية خطريةلكنها ال تزال تواجه حتديات 

 
تقدما جيدا يف حتسني  إن منطقة غريب آسيا حققتف, ٢٠١١اإلنامئية لأللفية لعام   استنادا إىل تقرير األهداف−− ٢٠١١يوليو / متوز٧, بريوت

, ٢٠٠٨ و ١٩٩٠ يف الفرتة الفاصلة بني عامي يف املائة ٥٢فقد انخفضت الوفيات النفاسية يف املنطقة بمعدل . معدالت بقاء األم والطفل وصحتهام
إضافة إىل ,  منع احلملوسائلة السابقة للوالدة واستخدام والرعاية املاهر, ذلك أساسا إىل الزيادة يف خدمات القبالة املاهرة عند الوالدة ويعز

 وظل معدل الوالدة لد ٢٠٠٠غري أن التقدم املحرز يف احلد من حاالت محل املراهقات قد ركد منذ عام . انخفاض يف حاالت محل املراهقات
 .  سنة١٩ و١٥ني  باملرتاوحةيف الرشحية العمرية   امرأة١٠٠٠ والدة لكل ٥٢املراهقات مرتفعا إذ بلغ 

 
 ١٩٩٠ يف الفرتة الفاصلة بني عامي يف املائة ٣٢ إىل يف املائة ٦٨معدل عدد وفيات األطفال الذين تقل أعامرهم عن سن اخلامسة من  انخفض ,وباملثل

 يف املائة خالل نفس ٧ىل  يف املائة إ١١الذين يعانون من نقص الوزن من و  تقل أعامرهم عن مخس سنواتالذينوانخفضت نسبة األطفال . ٢٠٠٩و 
 شهرا والذين تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من لقاح ٢٣ و ١٢لكن نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني ). باستثناء اليمن( الزمني اإلطار

عض التقدم الذي أحرز مؤخرا مما يعرض للخطر ب, ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠ يف الفرتة الفاصلة بني عامي يف املائة ٨٢ يف املائة إىل ٨٤احلصبة انخفضت من 
 . يف ختفيض وفيات األطفال

 
مما , ٢٠٠٩ و ١٩٩٠ يف الفرتة الفاصلة بني عامي شخص ١٠٠٠٠٠لكل   وفيات٥ إىل  وفيات٨ وانخفض عدد الوفيات النامجة عن داء السل من

 ١٩٩٠تمثل يف خفض معدالت وفيات داء السل لعام واملالرشاكة العاملية لدحر السل نحو حتقيق هدف  وضع منطقة غريب آسيا عىل املسار الصحيح
 يف املائة من ٥٧إذ يتلقى , قوياأحرزت منطقة غريب آسيا تقدما , اإليدز/ويف جمال فريوس نقص املناعة البرشية. ٢٠١٥ النصف بحلول عام بمقدار

 وهي أوسع تغطية من حيث العالج املضاد −−ة السكان الذين يتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية العالج املضاد للفريوسات العكوس
 . يف مجيع مناطق العاملات العكوسةللفريوس

 



 احلد من الفقر واملساواة بني اجلنسني هدفان ال يزاالن بعيدي املنال
 

هداف اإلنامئية من األباعتباره هدفا منطقة غرب آسيا هي واحدة من ثالث مناطق ليست عىل املسار الصحيح نحو حتقيق هدف احلد من الفقر 
 عتبة الفقر الدولية التي حددها وهي −− دوالر يف اليوم ١.٢٥فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون يف منطقة غريب آسيا عىل أقل من . لأللفية

نتفاضات الشعبية يف مجيع وقد أدت االحتجاجات واال. ٢٠٠٥ و ١٩٩٠ يف الفرتة الفاصلة بني عامي يف املائة ٦ يف املائة إىل ٢من −−البنك الدويل 
فإن اقتصادات بلدان , واستنادا إىل خرباء األمم املتحدة .اقتصادات بلدان املنطقةيف  إىل ركود مؤقت ٢٠١١ آسيا وشامل أفريقيا منذ بداية أنحاء غريب

إىل أن تستعيد نطقة املاحلد من الفقر يف صعب معه عىل بلدان منطقة غريب أفريقيا مما سي, بصفة خاصة من قبيل اليمن وسوريا والبحرين ستترضر
 .استقرارها

 
ولكن من غري املحتمل أن حتقق هدف تعميم التعليم , ولقد أحرزت منطقة غريب آسيا بعض التقدم يف توفري فرص االستفادة من التعليم االبتدائي

 يف املائة يف عام ٨٣  بعد أن كان هذا املعدل٢٠٠٩دارس يف عام  يف املائة يف االلتحاق بامل٨٨ وقد حققت املنطقة معدل. ٢٠١٥االبتدائي بحلول عام 
١٩٩٩. 

 
 ٨٦و ,  فتى١٠٠مقابل كل   فتاة٩٢ إال ٢٠٠٩ يف عام غري أن الفتيات ال يزلن يف وضع من احلرمان باد للعيان, حيث مل يلتحق باملدارس االبتدائية

  .يف التعليم العايل فتى ١٠٠ل كل مقاب فتاة ٨٧و, يف املدارس الثانوية فتى ١٠٠مقابل كل فتاة 
 

 احلد من نحوالتقدم املحرز يف  مجود  أنه يف أعقاب األزمة االقتصادية, حصليشري تقرير األهداف اإلنامئية لأللفية إىل, ويف جمال العاملة
. ين األجور وصعوبة ظروف العملوتد, وانعدام احلامية االجتامعية الكافية, التي تتسم برتتيبات عمل غري نظامية, "العاملة الضعيفة"

 يف الفرتة الفاصلة بني عامي يف املائة ٢٩ يف املائة إىل ٢٨ بدون أجر من نيأو أفراد األرس املشتغل  نسبة العاملني حلساهبم اخلاصتوزاد
 .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

 
عمل املأجور خارج القطاع الزراعي التي , كانت نسبة وظائف ال٢٠٠٩يف عام إذ أنه  شكل حتديا,تعىل عمل مأجور   فرص حصول املرأةتوظل

 . تشغلها املرأة ال تتعد وظيفة واحدة من كل مخسة وظائف عمل مأجور
 
 يف املائة من املقاعد ٩ إال ٢٠١١يناير /إذ ال تشغل املرأة يف هناية كانون الثاين,  أيضاأضعف مشاركة يف العامل تظل مشاركة املرأة يف احلياة السياسيةو

 . يف املجالس النيابيةنات الوطنية ذات الغرفة الواحدة أو يف الربملا
 

 يف املائة ١٠٠ب أكثر من ِحُحيث س, يشري التقرير إىل أن حدود املوارد املائية املستدامة يف غرب آسيا قد تم جتاوزها فعال, ويف جمال االستدامة البيئية
  .٢٠٠٥عام حوايل املتجددة من املوارد املائية الداخلية 



 
قرير األهداف اإلنامئية لأللفية, هو تقييم سنوي للتقدم املحرز إقليميا نحو حتقيق األهداف اإلنامئية, يعكس أشمل بيانات حديثة جيمعها ما يزيد ت

وتوجد جمموعة  .صدر التقرير إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعيةُوت.  وكالة من وكاالت األمم املتحدة والوكاالت الدولية٢٥عىل 
 .http://mdgs.un.org كاملة من البيانات املستخدمة يف إعداد التقرير عىل املوقع الشبكي

 

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

 

 اإلعالم جهات االتصال بوسائط

 

 يف بريوت

 khouryc@un.org: سينثيا خوري, الربيد اإللكرتوين

 

 نيويورك يف

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

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