
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 صحيفة وقائع

4اهلدف   

ختفيض معدل وفيات األطفال 	  
	  

ةــالغاي  
2015و  1990ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفترة ما بني   

حقائق سريعة  
. يف املائة 47، اخنفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة 1990منذ عام  •  
مليون طفل دون سن  6.6تويف  2012طفل، ففي عام  17 000مبا يقدر بنحو  طفال الذين ميوتون يومياًيف حني اخنفض عدد األ •

–اخلامسة  . معظمهم بسبب أمراض ميكن الوقاية منها   
.عن طريق استخدام لقاحات احلصبة 2000ماليني طفل منذ عام  10مت إنقاذ حياة أكثر من  •  
مرة عن  15أطفال قبل بلوغ سن اخلامسة، مبا يزيد مبعدل  10طفل واحد من بني كل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ميوت  •

  .املتوسط يف املناطق املتقدمة النمو

أين حنن اآلن؟  
، ما مكَّن 1990حتققت مكاسب يف جمال بقاء الطفل منذ عام

من زيادة فرص بقاء الطفل على قيد احلياة من أجل األجيال 
املي، اخنفضت معدالت وفيات األطفال وعلى الصعيد العاملقبلة. 

–يف املائة  47دون سن اخلامسة بنسبة  حالة وفاة بني  90من  
يف عام  48إىل  1990مولود حي يف عام  1000كل 
2012 .  

ورغم هذا اإلجناز، يلزم حتقيق املزيد من التقدم السريع من أجل 
بتخفيض معدل وفيات األطفال  2015بلوغ اهلدف احملدد لعام 

، تويف ما يقدر 2012ن سن اخلامسة مبقدار الثلثني. ويف عام دو
–ماليني طفل  6.6عددهم بـ  – يومياً 18 000  معظمهم  

ما يكون هؤالء األطفال  بسبب أمراض ميكن الوقاية منها. وغالباً
يف اتمع. وتتركز  وميشاً من بني سكان أشد الفئات فقراً

–فقر املناطق وفيات األطفال، بصورة متزايدة، يف أ وتستأثر  
 5.3أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا مبا مقداره 

يف املائة) من أصل اموع البالغ  81ماليني من هذه الوفيات (

ماليني حالة وفاة بني األطفال دون سن اخلامسة على نطاق  6.6
العامل.   

وتعزى األسباب الرئيسية للوفاة إىل االلتهاب الرئوي، 
ال، واملضاعفات ـــرة، واإلسهــعفات الوالدة املبتسومضا
ا.ـــاء الوالدة، واملالريــأثن  

ويعترب الشهر األول، وخباصة األربع والعشرين ساعة األوىل، من 
أخطر املراحل يف عمر الطفل. وميثل املواليد اآلن قرابة النصف 

يف املائة) من وفيات األطفال دون سن اخلامسة. ويسهم  44(
يف املائة من وفيات األطفال دون  45نقص األغذية بنحو أيضاً

سن اخلامسة. واألطفال الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة 
الطبيعية خالل األشهر الستة األوىل من عمر الطفل تزيد فرصهم 

مرة عن األطفال الذين ال  14يف البقاء على قيد احلياة مبعدل 
حيصلون على الرضاعة الطبيعية.   

من البلدان ذات املعدالت العالية  التحديات، فإن كثرياًورغم 
ومتكنت من  أبلت بالء حسناً 1990لوفيات األطفال يف عام 

ختفيض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة مما يثبت أنه 



، 1990ومنذ عام ميكن إحراز تقدم بالنسبة جلميع األطفال. 
متكنت إثيوبيا وبنغالديش وتيمور هورية ترتانيا ليشيت ومج -

املتحدة وليربيا ومالوي ونيبال من ختفيض معدالت وفيات 
األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني أو أكثر.  

وال ينبغي أن تكون احللول معقدة. فهناك استجابات بسيطة وغري 
مكلفة ميكن ا إنقاذ حياة األطفال وذلك عن طريق الوقاية 

هذه التدخالت ملن هم يف أشد وعالج األمراض. وينبغي أن تتاح 
. احلاجة إليها  

ما الذي ثبت جناحه؟  
بنغالديش: كسر احلواجز أمام الرعاية الصحية حيول دون وفيات 

–األطفال  على مدى العقدين املاضيني، أدت اجلهود الدؤوبة  
اليت تبذل على املستوى احمللي بدعم من اليونيسيف، مثل تدريب 

تمعيني، إىل حتقيق اخنفاض حاد يف أخصائيي الرعاية الصحية ا
معدالت وفيات األمهات واألطفال يف بنغالديش. واخنفضت 

 1 000حالة وفاة بني كل  100معدالت وفيات الرضع من 
 1 000حالة بني كل  33إىل  1990مولود حي يف عام 
. ويف الفترة نفسها، اخنفض معدل 2012مولود حي يف عام 

 144يف املائة من  72امسة بنسبة وفيات املواليد دون سن اخل
. 2012حالة يف عام  41إىل  1990حالة يف عام   

–بريو: مكافحة انعدام املساواة من خالل متكني املزارعني  يعترب  
أطفال السكان األصليني يف مناطق بريو النائية من بني أشد 

يف العامل. ويف بعض املناطق، يعاين نصف  األطفال حرماناً
وء التغذية املزمن ويعاين كثري منهم من فقر الدم األطفال من س

ونقص فيتامني ألف. ويواجه األطفال احتماالت قامتة يف ظل 
انعدام املساواة الشديد، ونقص اخلدمات، ورداءة الطرق 

على املساعدة  واملدارس. وحتصل األسر يف املناطق الريفية حالياً
دارس الزراعية من صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل امل

امليدانية، وهو برنامج يوفر التدريب على أساليب الزراعة واإلدارة 
للمزارعني بغرض حتسني صحة وتغذية أطفاهلم.   

–تشاد: حتسني فرص األطفال لبلوغ عيد ميالدهم اخلامس  تعاين  
من اليونيسيف،  تشاد من أدىن معدالت التطعيم يف العامل. وبدعم

جيري االضطالع بربنامج للتحصني يستفيد منه املزيد من األطفال 
من خالل أخصائيي التوعية اتمعية واحلمالت اإلذاعية.   

–نيجرييا: إنقاذ مليون من األرواح  ، أطلقت 2012يف عام  
حكومة نيجرييا مبادرة إنقاذ مليون من األرواح حبلول عام 

ة دف إىل التوسع يف إتاحة فرص ، وهي مبادرة طموح2015
احلصول على اخلدمات الصحية األساسية للنساء واألطفال، مبا يف 
ذلك توفري خطوط اهلاتف لألخصائيني الصحيني، وتوفري األجهزة 
ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل، 
والناموسيات، وغريها من األدوات اليت تساعد على إنقاذ 

األرواح.   

اهلند: إنقاذ املواليد من خالل توفري الرعاية الصحية يف املناطق 
–الريفية  تعاين والية مادهيا براديش، ثانية أكرب الواليات يف  

اهلند، من أعلى معدل لوفيات الرضع يف البلد. وتعمل حكومة 
الوالية واليونيسيف على تغيري الوضع من خالل إنشاء مرافق 

تربط اتمعات احمللية يف املناطق الريفية  للرعاية الصحية
مبستشفيات املقاطعات، وإنشاء مراكز صحية حيثما ال يتوافر 
وجودها. وقد جنحت الوحدة اخلاصة لرعاية املواليد يف مستشفى 

 6 000مقاطعة شيفبوري، وحدها، يف إنقاذ أرواح أكثر من 
طفل.   

تمعات احمللية اليت كمبوديا: تبذل اجلهود ملكافحة احلصبة يف ا
–يصعب الوصول إليها  احلصبة من األمراض سريعة االنتشار  

ويشكل أحد األسباب الرئيسية لوفاة صغار األطفال. وقد زاد 
عدد األطفال دون السنة الواحدة من العمر والذين مت حتصينهم 

إىل عام  2000ضد احلصبة يف كمبوديا يف الفترة من عام 
يف املائة منهم مل يتم  7ئة، ولكن نسبة يف املا 71بنسبة  2012

، ساعدت منظمة الصحة 2011الوصول إليهم بعد. ويف عام 
العاملية برنامج التحصني الوطين على حتديد اتمعات احمللية اليت 
تواجه خطورة عالية بسبب عدم التحصني. وبعد ذلك مت تنظيم 

يف دورات للتحصني يف مواقع األسواق ومنازل رؤساء القرى 
تلك اتمعات. ومل تبلغ كمبوديا عن وقوع أي حاالت لإلصابة 

خالل عام  باحلصبة على مدى كامل فترة االثين عشر شهراً
. حالة يف العام السابق 722، باملقارنة مع 2012  

الشراكات لتحقيق النجاح إقامة  
خالل قمة األمم املتحدة  كل امرأة، كل طفلأطلقت مبادرة 
رها ، وهي حركة عاملية غري مسبوقة تصد2010لأللفية يف عام 

األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، من أجل تعبئة  -
مليون من النساء  16وتكثيف العمل العاملي إلنقاذ أرواح 

واألطفال حول العامل وحتسني صحة وحياة ماليني آخرين. ومن 



 من احلكومات واملنظمات 70خالل العمل مع قادة ما يربو على 
املتعددة األطراف والقطاع اخلاص واتمع املدين متكنت املبادرة 

من الشركاء.  280من تأمني االلتزامات من أكثر من   

 176، جدد ما جمموعه كل امرأة، كل طفلملبادرة  ودعماً
حكومة وعدها لألطفال بالتعهد مبضاعفة اجلهود من أجل بقاء 

من أجل بقاء الطفل  الدعوة إىل العملالطفل منذ إطالق مبادرة 
. ومن خالل الدعوة إىل العمل اليت أطلقتها 2012يف عام 

حكومات إثيوبيا واهلند والواليات املتحدة، بدعم من اليونيسيف 
واملئات من منظمات اتمع املدين والقطاع اخلاص واملنظمات 

 ‘‘االلتزام ببقاء الطفل: جتديد الوعد’’غري احلكومية، أطلقت محلة 
إلنقاذ أرواح األطفال. وتعهد  مستداماً عاملياً رها جهداًباعتبا

الشركاء بالعمل معا لالرتقاء باالستراتيجيات عالية التأثري، ورصد 
التقدم احملرز، وحشد العمل والدعوة على مستوى القواعد 

دف القضاء على حاالت الوفيات اليت ميكن جتنبها بني  الشعبية
. 2035ل عام األطفال دون سن اخلامسة حبلو  

 
األمم املتحدة؛ ، 2013تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام املصادر:  
، أيار/مايو 1نشرة صحفية، العدد   االلتزام ببقاء الطفل: ،جتديد الوعد

، إنقاذ مليون من األرواح)؛ بريو؛ صندوق األمم املتحدة لأللفية (2013
. كل امرأة، كل طفل)؛ تشاد، اهلنداليونيسيف (  
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