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  تقرير مرحلي حول بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة 
  2015واملرامي الصحية العاملية بعد عام 

  املقدمة
1. يا عن التقدعرض هذا التقرير موجزيف إقليم  )1(من املرامي اإلمنائية لأللفية 6و 5و 4ز جتاه بلوغ املرامي م احملر

 شرق املتوسط.

م املُالوضع والتقدزحر  
  من املرامي اإلمنائية لأللفية 5و 4املرميان 

2. وفاة بني  61إىل  102للذكور (من  %40ل اإلقليمي للوفيات بني األطفال دون اخلامسة بنسبة اخنفض املعد
)، وذلك بني مولود حي 1000وفاة بني كل  55إىل  95لإلناث (من  %42) وبنسبة مولود حي 1000كل 

لكل من الذكور واإلناث.  %41اثل االخنفاض على املستوى العاملي البالغ ، وهو ما مي2011و 1990عامي 
، %2.5، بلغ متوسط املعدل السنوي خلفض الوفيات بني األطفال دون اخلامسة يف اإلقليم 2012ويف عام 

14.1لأللفية  4املرمى اإلمنائي  لبلوغل اخلفض السنوي املطلوب بينما كان معد%. 

من وفيات األطفال دون اخلامسة يف اإلقليم (أفغانستان،  %95لة عن أكثر من هناك عشرة بلدان مسؤو .3
يف مراحل جيبويت، مصر، العراق، املغرب، باكستان، الصومال، جنوب السودان، السودان، اليمن) ولكنها 

4م جتاه إحراز املرمى اإلمنائي خمتلفة من التقد ل دون ل خفض الوفيات بني األطفالأللفية. ويتراوح معد
ل إىل ما بني عدم وجود خفض على اإلطالق يف الصوما 2011و 1990حاد البلدان بني عامي آاخلامسة يف 

75% امسة ضمن املرمى بلدان يف اإلقليم هدف خفض وفيات األطفال دون اخل 6ت يف مصر. وقد جتاوز
اململكة العربية السعودية)، كما أن  مصر، لبنان، ،مانع ،تونس ،اإلمارات العربية املتحدةلأللفية ( 4اإلمنائي 

 ،رطَقَو ،اجلمهورية العربية السوريةوبلدان يف طريقها حنو بلوغ اهلدف (مجهورية إيران اإلسالمية،  5هناك 
 املغرب).وليبيا، و

                                                 
، وبالنسبة  2015و  1990الفترة ما بني  ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف : أ -4، اهلدف 4األهداف النوعية للمرمى   1

تعميم إتاحة خدمات : ب – 5، واهلدف  2015و 1990بني  مبقدار ثالثة أرباع يف الفترة ما  مهاتختفيض معدل وفيات األ :أ -5، اهلدف 5للمرمى 
وبدء  2015  وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حبلول عام : أ – 6، اهلدف 6، وبالنسبة للمرمى  2015الصحة اإلجنابية حبلول عام 

جلميع من  2010حبلول عام  تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز : ب – 6، واهلدف  ن ذلك التاريخاحنساره اعتبارا م
  . وبدء احنسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 2015  وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية حبلول عام : ج -6، واهلدف حيتاجونه
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اإلمارات األطفال دون اخلامسة ضمن املعدالت األقل يف العامل ( اتالت وفيباإلقليم لديها معد بلدان 6هناك  .4
 10و 7وح بني ا)، حيث تترواململكة العربية السعوديةلبنان، و ر،طَقَومان، عوالبحرين، و ،عربية املتحدةال
ل منخفض للوفيات بني ن أو أدىن من حتقيق معديس، كما أن الكويت قاب قوحي مولود 1000كل ل

 األطفال دون اخلامسة. 

5. احتماالتف تتضاع يف اض األطفال املولودين تعرا للوفاة قبل سن اخلامسة  اًفقرشد ر األألسمرتني تقريب
ر مقارنة بنظرائهم يف األسولَ، ويتفاقَاألكثر غىند األطفال يف مناطق ريفية أو ألم غري م هذا اخلطر عندما ي

املخاطر اليت دد صحة األطفال يف  املزيد مناع واهلشاشة السياسية صرف حاالت الي. كما تض)2(متعلمة
 من بلدان اإلقليم. ريكثال

ع ومنسق الستهداف املسببات الرئيسية لوفيات األطفال (االلتهاب الرئوي، خاذ إجراء موساتاملطلوب و .6
ضادة للمكورات الرئوية بدعم امل قارنةتامللقاحات البلدا  12نقص التغذية). وقد أدخل واملالريا، واإلسهال، و

األطراف ت املنظمة شراكة مع اليونيسيف وغريها من دقَما عمن التحالف العاملي للقاحات والتمنيع، ك
الفموية والزنك  تعويض السوائلوأمالح  ،لني الفموي ملعاجلة االلتهاب الرئوييسياألموك توافرلزيادة  املعنية

 ريةوتل من أن تنفيذ استراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل يعج ت البيناتثبتأملعاجلة اإلسهال. كما 
مستويات مرتفعة، مثلما هو احلال يف مصر، إذ ا دون اخلامسة عند بلوغ التغطية األطفال خفض وفيات 

 كمابلدا،  13يف مرافق الرعاية الصحية األولية يف  %72ة الطفل صحبلغت التغطية بالتدبري املتكامل ل
 ل ضمن مناهجها التعليمية.كلية للطب يف اإلقليم التدبري املتكامل لصحة الطف  60أكثر من  تأدرج

من وفيات األطفال  حصة الولدان ل وفيات الولدان نسبة كبرية من إمجايل وفيات األطفال، إذ ارتفعتمتثِّ .7
ل وفيات اخنفض معد كما.  )2(2011عام  %43إىل  1990يف عام  %36العامل من حوايل  يفدون اخلامسة 

مولود حي 1000وفاة لكل  44.1إىل  72.5(من  2011و 1990بني عامي  %39ع باإلقليم بنسبة الرض ،(
نخفضة التكلفة، مثل املوهو نفس املعدالت العاملية لالخنفاض خالل نفس الفترة. وميكن للتدخالت البسيطة 

السودان والصومال،  أدخلت. وقد الولدانرة يف إنقاذ حياة زلية التالية للوالدة، أن تكون مؤثِّـالزيارات املن
نظمة ومتاشيا مع استراتيجية التدبري املتكامل لصحة الطفل، مبادرات حول الرعاية اتمعية بدعم من امل

 االلتهاب الرئوي واإلسهال ومكافحتهما.من لألطفال املرضى وحول الوقاية 

8. ت اخنفضأما على الصعيد العاملي 2010و 1999يف اإلقليم بني عامي  %42 قداروفيات األمهات مبالت معد ،
وفاة  400 فبعد أن كانتعلى مدار العقدين املنصرمني،  %47 مبقداروفيات األمهات  تالمعد تخنفضفقد ا

بلدان  7وهناك  ،2010 يف عام وفيات 210أصبحت  1990 عاميف  مولود حي 000 100بني األمهات لكل 
لعربية املتحدةاإلمارات احي ( مولود 000 100لكل  25األمهات أقل من  وفياتل يف اإلقليم لديها معد، 

بلدان  7). كما توجد ، اململكة العربية السعوديةالكويت، لبنانر، طَقَالبحرين، مجهورية إيران اإلسالمية، 
اجلمهورية العربية  تونس،من املرامي اإلمنائية لأللفية (أفغانستان،  5أخرى يف طريقها لبلوغ أهداف املرمى 

ية، وعلى وجه يف البلدان املتبقّ بطيئةم ن وترية التقدإال أ). املغرب ان، مصر،معاجلمهورية اليمنية،  السورية،

                                                 
report-2013/mdg-http://www.un.org/ millenniumgoals/pdf/report-2013-، متاح على الرابط: 2013لعام  منائية لأللفيةاإل تقرير املرامي  2 

english.pdf   
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 اليتوهي البلدان ) العراق الصومال، ،السودانجيبويت،  جنوب السودان، باكستان،بلدان ( 6اخلصوص يف 
عبء وفيات األمهات يف اإلقليم.إمجايل من  %70سهم مبا يزيد على ت 

رفيع املستوى  اًاجتماع 2013ليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان يف ت منظمة الصحة العاملية وامنظَّ .9
حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال: النهوض ملواجهة التحدض عن االجتماع إعالن ديب الذي ي، وقد متخ

بلدان  10 مع التركيز على ز يف جمال إنقاذ حياة األمهات واألطفالم احملرالتقدوترية الطريق حنو تعجيل  يرسم
. ويف هذا السياق، أطلق املكتب اإلقليمي إطار يف اإلقليم تعاين من عبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال

عد كل منها ليلة بشأن صحة املرأة والطفل، فضالً عن تقدمي الدعم لثمانية بلدان ءعمل حول املعلومات واملسا
لوطنية من أجل حتسني صحة املرأة واألطفال. وقد مت تعزيز إلجراءات اختاذ االو ،لتعزيز املساءلة خارطة طريق

 60اليمن) بإقامة أكثر من وباكستان، وبلدان (أفغانستان،  3يف  الشديدجهود التدبري العالجي لنقص التغذية 
 يف مستشفيات األطفال واملراكز الصحية. الوضع الصحي الستقرار وحدة تدريبية ووحدة

 ائية لأللفيةمن املرامي اإلمن 6املرمى 

يف حني سجل عدد األشخاص الذين أصيبوا حديثاً بالعدوى بفريوس العوز املناعي البشري اخنفاضاً متواصالً  .10
، فإن نسبة األشخاص الذين أصيبوا حديثاً بالعدوى )2(2011و 2001يف الفترة بني عامي  %21وصل مقداره 

على يف العامل. ويقدر عدد املعايشني لفريوس العوز املناعي بفريوس العوز املناعي البشري يف اإلقليم هي األ
ف خالل العقد تقريباً، كما كادت الوفيات ذات الصلة باإليدز أن تتضاع 000 560البشري يف اإلقليم بـ 

 . أما التقديرات للتغطية باملعاجلة املضادة400 38إىل  2011املاضي بني البالغني وبني األطفال، لتصل عام 
. ويف املقابل فإن تلك التغطية على الصعيد العاملي %13لفريوس العوز املناعي البشري يف اإلقليم فال تتجاوز 

ض )، كما تكون أخفَ%46) مقارنةً بالرجال (%63لدى النساء ( اال، مع بلوغ أعلى معد%55تصل إىل 
ق املكتب اإلقليمي، لنامية. وقد أطلَ) يف املناطق ا%28تبلغ (ف 15الت لدى األطفال دون سن تلك املعد

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة املشتدف إىل ر االنتهاء "ك ملكافحة اإليدز وشركاء آخرين، مبادرة إقليمية
البلدان لتأخذ إجراءات عاجلة لتسريع  استنهاض، من أجل "من أزمة معاجلة فريوس العوز املناعي البشري

األهداف العاملية. منالختبارات واملعاجلة ولتحقيق املزيد من االقتراب ع يف اوترية التوس 

11. لقد هبطت معد يعلى الصعيد العاملي بنسبة تزيد  2010و 2000الت الوفيات النامجة عن املالريا بني عام
ات تشري مليون؛ ويف الوقت نفسه فإن التقدير 1.1يقدر بـ ى إىل تفادي عدد من الوفيات ، مما أد%25على 

من احلاالت  %99.5بلدان فيها  6باإلقليم نتيجة املالريا، وأن  2010عام وفاة قد حدثت  000 15إىل أن 
(أفغانستان، وباكستان، واجلمهورية اليمنية، وجنوب السودان، والسودان،  2011املؤكَّدة يف اإلقليم عام 

، وأن نسبة ما هو مؤكَّد منها بفحص 940 678والصومال)، وأن إمجايل عدد حاالت املالريا اليت أبلغ عنها 
. أما يف البلدان فإن معدل انتشار العدوى باملالريا لدى األطفال دون سن اخلامسة يكون %16.8الطفيليات 

من املالريا بعد  ق العراق وضع اخللويف أعلى مستوياته بني الفقراء ومن يعيش يف املناطق الريفية. هذا وقد حقّ
دون اإلبالغ عن أي سراية حملية، كما بلغ كل من مجهورية إيران اإلسالمية واململكة العربية سنوات  3مرور 

 بتدخالت مكافحة املالريا والقضاء عليها. %80ألكثر من السعودية أهداف التغطية 

12. م ملحوظ يف التغطية بتدخالت التصدرات ي للمالريا مثل الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشلقد حتقق تقد
حقق، 2009. ويف عام %80ألكثر من ق بعد هدف التغطية د، إال أن العديد من البلدان مل حتقِّالطويلة األم 
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ر اليت لديها ناموسية واحدة على األقل من الناموسيات املعاجلة السودان زيادة كبرية يف النسبة املئوية لألس
 %53، كما أن 2005يف عام  %22بعد ما كانت  %41ت إىل لَوص ، فقدمببيدات احلشرات الطويلة األمد

من األسر يف جنوب السودان لديها ناموسية واحدة من الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات الطويلة األمد. 
د يف السودان ازدادت التغطية امليدانية بالناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات الطويلة األم 2012 اية عامويف 

، استناداً إىل عدد ما مت توزيعه منها على السكان املستهدفني. ويف أفغانستان %50كثر من لتصل إىل أ
يف عام  %9.9د من ديها ناموسيات معاجلة مببيدات احلشرات الطويلة األمازدادت النسبة املئوية لألسر اليت ل

طفال دون سن اخلامسة الذين . ويف الفترة ذاا، ازدادت النسبة املئوية لأل2011يف عام  %43.4إىل  2009
إىل  %2ناموا حتت ناموسية معاجلة مببيدات احلشرات الطويلة املفعول يف الليلة السابقة لدراسة املسح من 

يات يف تقدمي وإتاحة الوصول إىل خدمات تشخيصية تحدال. وتواجه البلدان اليت تعاين من أعباء ثقيلة 32%
ملقاومة لألدوية املضادة يف ا، ويضاعف من معاناا االزدياد املتواصل اتبفحص الطفيلية تمثبعالية اجلودة 

ر املناخي والكوارث الطبيعية تعترب للمالريا يف البلدان املوطونة باملتصورة املنجلية. مث إن غياب األمن والتغي
يات اإلضافية اليت جتابه مكافحة املالريا، هذا إىل جانب من التحدعف ضد والرالترصاخنفاض ود والتقييم ص

 مستوى امتثال القائمني على تقدمي الرعاية يف القطاع اخلاص بالدالئل اإلرشادية الوطنية للمعاجلة.

13. يتواصل ل العمل يف إنشاء وتطوير قاعدة معطيات حول املقاومة ملبيدات احلشرات يف اإلقليم، كما يتواص
ال التخطيط واإلدارة والفحص اهري وضمان اجلودة تقدمي الدعم لتقوية قدرات الربامج الوطنية يف جم

اختبار  تستهدفخلص من املالريا. كما يتواصل العمل يف مبادرات واختبار التفاعل السلسلي للبوليمرياز والت
بني برنامج املالريا يف  نسيقأدوات جديدة لتحري العدوى باملالريا يف املناطق املوطونة ا، وذلك بالت

ان اإلسالمية ومؤسسة املواد التشخيصية املبتكرة. وقد حتقق تقدم ملحوظ وجيد يف تنفيذ إطار مجهورية إير
يف الصحة العمومية يف كلٍ من األردن وتونس ولبنان،  واماإلدارة السلمية ملبيدات اهل العمل اإلقليمي حول

د.د.ت يف كل من مجهورية إيران ـ لل ملستدامةاإىل جانب إحراز التقدم يف تنفيذ دراسات توضيحية للبدائل 
اإلسالمية واجلمهورية اليمنية والسودان واملغرب، ويف تقوية القدرات الوطنية الالزمة ملكافحة النواقل يف كل 

 من األردن وجيبويت ومصر.

14. ع . ومن املتوق2010َّباملقارنة بعام  2011الت حدوث السل يف عام لقد حقق اإلقليم اخنفاضاً طفيفاً يف معد
فضخ 2015حبلول عام الت الوفيات معد خط األساس، اليت تعترب مبثابة قيم  1990الت مبقدار نصف معد
، %85 ل املعاجلةل االنتشار. وقد حقق اإلقليم جناحاً يف بلوغ هدف معدينطبق ذلك على معدن أن ود

ت السل ، واليزال حيافظ على ذلك النجاح. وتشري التقديرات إىل أن عدد حاال2006وذلك منذ عام 
؛ كما تشري التقديرات إىل أن عدد 2011حالة جديدة يف  000 600املنتشرة يف اإلقليم مليون حالة، منها 

ل معد 2011عام  وصلبلداً يف اإلقليم  11، وأن 000 99بلغت  2011الوفيات النامجة عن السل يف عام 
 .%85 فيه إىل عاجلةل النجاح يف املمعد وصلبلداً  13، وأن %70فيه إىل كشف حاالت السل 

من العبء  %62من عبء السل يف اإلقليم، بل إن باكستان لوحدها تتحمل  %95ل بلدان تتحم 10وهناك  .15
من العدد التقديري حلاالت السل يف اإلقليم، أما احلاالت  %62أمكن كشف  2011اإلقليمي للسل؛ ويف عام 

. كما أن معظم حاالت السل املقاوم ألدوية صاليت مل تكشف فتعود إما إىل نقص اإلبالغ أو نقص التشخي
حالة، ال يتم تشخيصها وال تتلقَّى  000 16متعددة بني املرضى الذين مت اإلبالغ عنهم يف اإلقليم، وعددها 

 املعاجلة وفق الدالئل اإلرشادية الدولية.
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ختربات، والسيما يف . ومت توسيع شبكة امل2015- 2011بلداً اخلطط الوطنية االستراتيجية  12لقد استكمل  .16
؛ مث إن 2012بلدان االختبارات اجلزيئية السريعة خالل عام  8جمال الزرع واختبار احلساسية لألدوية. وأدخل 

بلدان، كما مت إدخال نظام ترصد  5يف  االستعمالنظام التسجيل واإلبالغ اإلمسي اإللكتروين هو اآلن قيد 
ند على شبكة اإلنترنت يف العديد ميستت مراجعات للربامج الوطنية ملكافحة السل يف كلٍ ن البلدان؛ وأجري

ر، واملغرب، واململكة العربية السعودية؛ ومت تقدمي الدعم لبناء طَمن أفغانستان، والعراق، وفلسطني، وقَ
د السل املقاوم ألدوية متعددة يف العديد من البلدان. وتلقَّى القدرات يف جمال راً بلد 11صد وتقييم وترص

الدعم من أجل تنفيذ مسوحات تستهدف تقييم عبء السل املقاوم لألدوية، وتلقَّى كل من باكستان 
لسل فيهما، كمل تلقَّت بلدان أخرى الدعم التقين اوالسودان الدعم التقين لتنفيذ مسوحات حول انتشار 

دف لتقدير مد ى نقص اإلبالغ عن حاالت السل وعبء السل.لتنفيذ دراسات 

 2015 الصحية العاملية بعدمي املرا

17. 2015بعد جدول أعمال التنمية ي حبزم يف من الضروري مواصلة التصد يات اليت جتابه الصحة للتحد
أم ما كان مستجداً. وباإلضافة إىل ذلك فإن على  استمراراً لتحديات سابقةالعمومية سواًء ما كان منها 

يات تقف يف طريقها حتد واجهاليت تمه للبلدان يقدي املكتب اإلقليمي أن يواصل توسيع نطاق الدعم الذ
ة جدول أعمال فلبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة. وللدول األعضاء أمهية أساسية يف توجيه د

 ، وتوضيح أمهية مواصلة العمل يف املرامي اإلمنائية لأللفية وتوسيع نطاقه.2015التنمية بعد 

18. حول الصحة يف جدول أعمال  )3(جنة اإلقليمية لشرق املتوسط تقرير منفصلالستني للّعرض على الدورة وسي
  .2015لتنمية بعد عام ا
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