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

 قصد إليه ما وهذا ،حافزاً وعامالً حتدياً متثل املتحدة األمم وضعتها اليت لأللفية اإلمنائية املرامي أن ثبت .1
. والعشرين احلادي القرن مطلع يف األلفية إعالن على صادقوا الذين احلكومات رؤساء من اًرئيس 189
 معرباً عن لأللفية، اإلمنائية املرامي وثيقة على الدخل واملتوسطة الدخل املنخفضة البلدان قادة توقيع جاءو

 البلدان تلك سكان فئات أكثر حياة نوعية وحتسني الفقر، من للحد املبذولة اجلهود مبضاعفة تعهدهم
  .تلك البلدان هودجل همدعم بزيادة الدخل املرتفعة البلدان ممثلو دعو على حني ،استضعافاً

تعجيل  دف ،الدويل الصعيد على وأ ،يف بلداا اإلجراءات من سلسلة باختاذ ملتزمة الصحة ووزارات .2
 وتكثيف القطاعات، بني الشراكات تعزيز اإلجراءات تلك ومن. لأللفية اإلمنائية املرامي بلوغ التقدم حنو
 عملية قياس ورصد وحتسني االجتماعية، احلماية وحتقيق ةالوطني الصحية التنمية إىل ةالرامي اإلجراءات

ز مالتقدتمع مشاركة زيزتعالعمل على و لأللفية، اإلمنائية املرامي لبلوغ املُحراملبذولة اجلهود يف املدين ا 
 .لأللفية اإلمنائية املرامي بلوغ حنو قُدماً للمضي

 وفيات معدل تقليص( 4 املرمى وهي أال بالصحة؛ الصلة ذات اإلمنائية املرامي على التقرير هذا ويركِّز .3
 معدل تقليص( 5 واملرمى ،)2015و 1990 بني عامي املدة يف الثلثني قدارمب اخلامسة سن دون األطفال
 مرض انتشار وقف( 6 واملرمى ،)2015و 1990 عامي بني املدة يف أرباع ثالثة األمومة مبقدار وفيات
ويف إقليم شرق املتوسط، هناك بلدان ال ). 2015والعدوى بفريوسه واملالريا والسل حبلول عام  اإليدز

وباكستان، أفغانستان،: هيو ،بالصحة الصلة ذات املراميأو كل  بعض حتقيق طريق على ماًمتضي قُد 
 واألرض ،واليمن واملغرب، ومصر، ،والعراق والصومال، والسودان، وجيبويت، السودان، وجنوب
 هذه من عشرة يف لأللفية اإلمنائية املرامي بلوغ حنو املُحرز مالتقد 1 اجلدول ويوضح. احملتلة الفلسطينية
  .األولوية ذات البلدان
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 يف لأللفية اإلمنائية املرامي ضمن بالصحة الصلة ذات اإلمنائية املرامي بلوغ حنو املُحرز مالتقد. 1 اجلدول
  2010/2011 األولوية، ذات البلدان
  الصحية القضية

 ذي املرمى رقم(
 )العالقة

 األرض املغرب العراق مصر جيبويت أفغانستان
  احملتلة الفلسطينية

 اليمن ∗السودان الصومال باكستان

 خ/ل خ خ خ/م  ق خ/ل خ خ/م خ خ )1( التغذية سوء
 خ/م خ/م خ خ/م  خ/م ب خ/م ب خ/م خ/م )4( ةلوالطف صحة
 ق ق خ/م خ/م  ق ب خ/م ب خ/م ق )5( ومةاألم صحة
 ب خ/م خ/م **ق  ق ب ∗∗ق ب خ/م خ/م )6( السل
 خ/م خ/م خ/م خ/م  ب ب ب ب خ/م خ/م )6( املالريا
 خ/م خ/م خ/م خ/م  خ/م خ/م خ/م خ/م خ/م خ/م )6( اإليدز
 خ خ/م خ خ/م  ق خ/م خ ق خ خ )7( اإلصحاح/ املياه

 املرمى يتحقق أن احملتمل غري من( غريه عن متأخر ولكنه تقدماً حيرز: خ/م ؛)2015 عام حبلول املرمى يتحقق لن( متأخر: خ
  .)مت بلوغ اهلدف( :ب ،)2015يرجح بلوغ اهلدف حبلول عام (ميضي قُدماً = ق  ؛)احلايل مالتقد عدلمب 2015 عام حبلول

 عالية صحية خدمات على بالتساوي الناس مجيع حبصول إال تتحقق لن الشاملة التغطية أن الواضح ومن .4
 ليونيسيفل تقرير ذكرو ،هذا. الريف أو احلضر ساكين بني أو وفقري، غين بني ذلك يف فرق ال اجلودة،
 اإلمنائية املرامي من 5و 4 املرميني حتقيق أن ،"املرامي لتحقيق الفجوات تقليص" نبعنوا ،2010 يف عام
 على التقرير، هذا يبينه ومما. الفقراء على تركِّز استثمارات توظيف مت إذا ممكن أمر أكرب بسرعة لأللفية
 املوظفة االستثمارات جيعل أن شأنه من اإلنصاف حتقيق على يقوم أسلوب باعات أن اخلصوص، وجه

 وتفادي ،ومةواألم طفولةال وفيات من املزيد واملزيد بتوقّي وذلك ،زيادة كبريةزيادة العائدات  تؤدي إىل
 الرعاية يجمالَ يف رئيسية بتدخالت الفعالة التغطية نطاقل امللموس الواضح عوالتوس التغذية، نقص تنوبا
  .والتغذية األولية ةيالصح

اإلقليم بلدان يف املُحرز التقدم  

 دون األطفال وفيات معدل اخنفاض إىل اإلمنائية املرامي من 4 باملرمى فيما يتعلق التقديرات بعض تشري .5
 معدل متوسط بلغ حيث ،2010 و 1990 عامي بني املدة يف املتوسط شرق إقليم يف %32 بنسبة اخلامسة
 بتقدير املعين املتحدة األمم وكاالت بني كاملشتر الفريق تقديرات أحدث وتشري. سنوياً %1.9 االخنفاض
 وعمان، وتونس، املتحدة، العربية اإلمارات أن إىل ،2011 سبتمرب/أيلول يف الطفولة، الصادرة وفيات
 دون األطفال وفيات تقليص يف ملتمثلا اإلمنائية املرامي من 4 املرمى هدف بالفعل حققت قد ومصر
 الشكل( اهلدف ذلك حتقيقإىل  بسبيلها أخرى بلدان ستةهناك  أن كما ،وجتاوزته الثلثني مبقدار اخلامسة

                                                 
  .2010/2011مبا فيها جنوب السودان؛ وال تتوافر بيانات مصنفة للسودان وجنوب السودان للفترة   ∗

ومل . 2011ت يف عام بناء على نتائج دراسة أجري 2010/2011نسمة خالل الفترة  100 000لكل  45إىل  64قديري من عدل معدل الوقوعات الت  ∗∗
  .اجلاري يف معدل الوقوعات يعترب البلد ماضياً قُدماً صغري أنه بناء على التناق. تستكمل بعد املؤشرات ذات الصلة
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 بني عاملياً على مدى الفترة اإلجنازات أفضل ،إقليماً فرعياً تشكل واليت ،1أفريقيا مشال بلدان حققتو). 1
يمتوسط ووصل ،%72 بنسبة اخلامسة دون األطفال وفيات اخنفضت حيث ،2010و 1990 عام لمعد 

 اليت البلدن مجيع فيها مبا البلدان، بقية تتمكن أن املرجح غري من أن بيد. سنوياً %6.3 إىل االخنفاض
 تدخالتلاحلالية ل تنفيذال بوترية املرمى هذا بلوغ من اخلامسة، دون األطفال وفيات معدل فيها يرتفع
 يف مالتقز معدل ويبلغ. البلدان من الكثري يف املنتشرة احلاالت من واهلزال مالتقز يزال وال .املردود عاليةال

 إذا مالتقزو. واليمن أفغانستان يف %55 لىع يزيد ماو تونس يف %6 بني متراوحاً ،%30 ككل اإلقليم
). عمرال من السادس الشهر من ابتداًء( مبكرة سن يف استهدافه يتعني مث ومن ،منه التخلُّص تعذَّر استمر
  .التغذية سوء يف يسهِم مما ،منخفضة الطبيعية الرضاعة علىالقتصار ا معدالت والتزال

ة اليت تدمج، لوالطف لصحة املتكامل التدبري استراتيجية يف إطار التدخالت تنفيذ يكون أن املرجح ومن .6
 الطفولة، األسباب الرئيسية لوفيات من وغريه الرئوي اللتهابل املبكر املنهجي الكشف ضمن ما تدمج،

 بعض يف لوحظ الذي اخلامسة دون األطفال وفيات معدل يف الكبري االخنفاض يف أسهم قد معاجلتها،و
  .)2 الشكل( اخلامسة دون الوفيات فيها اخنفضت اليت البلدان

 بلغ إذ. اإلقليمب بلدان عدة يف الروتيين بالتلقيح التغطية يف ملحوظاً حتسناً األخرية السنوات تشهد وقد .7
 اإلقليم يف) والشاهوق والكزاز للخناق، املضاد( الثالثي اللقاح من الثالث باجلرعات التغطية متوسط

 على رضيع مليون 1.5 من يقرب ما حيصل مل املُحرز، مالتقد من الرغم وعلى. 2010 عام يف 90%
 وفق غري امللقَّحني تلقيحاً كامالً األطفال علماً بأن عدد ،2010 عام يف الثالثي اللقاح من الثالثة اجلرعة
 ألطفالا تغطيةل نسبة اإلقليم يف بلداً عشر ستة وحقق. ذلك من أعلى قد يكون الوطين التطعيم ولجد
 على بلدان مثانية وشارفت ،%90 بلغت احلصبة لقاح من األوىل باجلرعة العمر من األوىل السنة دون
 تقليص جمال يف حتققت اليت املكاسب قد تضيع ذلك، من الرغم وعلى. احلصبة من التخلص هدف حتقيق
 إدخال واكتسب. منها والتخلص احلصبة مكافحة جهود تتواصل مل ما) 3 الشكل( احلصبة وفيات
 الرتلية للمستدمية املضاد اللقاح إدخال مع األخرية، السنوات يف قوة دفع لألرواح منقذة جديدة لقاحات
 يف العجلية الفريوسة ولقاح بلدان،تسعة  يف الرئوية املكورات ولقاح بلداً، 19 يف (Hib) يب النمط من
 يف سنوياً املواليد من التوايل على %19و %12و %75 حوايل إىل الوصول ميثل ما وهو بلدان، مخسة
  .اإلقليم

 من وسعياً. الدخل املتوسطة البلدان تواجهه الذي األكرب التحدي جديدة لقاحات إدخال ويشكِّل .8
 الصحية الرعاية خدمات على اخلامسة دون األطفال حصول زيادة إىل املتوسط لشرق اإلقليمي املكتب
 صحة اتمع يف العاملون ى تقدميهاالطفولة يتولّ بصحة اخلاصة التالتدخ من بإعداد جمموعةقام  ؛اجليدة
 جيريو هذا،. واليمن السودان يف حالياً التدخالت من اموعة هذه تنفيذ وجيري. التلقيح محالت أثناء
 البلدان يف للحياة منقذة جديدة لقاحات إدخال دعمل للقاحات اجلماعي للشراء إقليمية آلية إنشاء اآلن

  .الدخل املتوسطة

                                                 
 تونس، وليبيا، ومصر، واملغرب 1
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 كل ميوتون ولودم 450000و امرأة 35000 أن يقدر لأللفية، اإلمنائية املرامي من 5 باملرمى يتعلق وفيما .9
 بني األمومة وفيات معدالت يف كبري تباين وهناك. 2والوالدة احلمل مضاعفات بسبب اإلقليم يف عام
واألرض  األردن، يف حي مولود 100000 لكل وفاة 100 عن وفيات األمومة معدل يقل إذ. اإلقليم بلدان

 والعراق، السورية، العربية واجلمهورية اإلسالمية، إيران ومجهورية وتونس، والبحرين،الفلسطينية احملتلة، 
 بلدان مخسة وهناك. السعودية العربية واململكة ومصر، وليبيا، ولبنان، والكويت، وفلسطني، وعمان،
 أفغانستان،: وهي ،حي مولود 100000 لكل وفاة 500و 100 بني األمومة وفيات معدل يهاف يتراوح

 حي مولود 100000 لكل وفاة 500 على املعدل ذلك يزيدو. ، واليمنواملغرب والسودان، وباكستان،
 األمومة وفيات معدل بلغ ،2006 عام ويف. والصومال وجيبويت، السودان، جنوب: هي بلدان ثالثة يف
 عام ويف. 3العامل يف املعدالت أعلى من وهو حي، مولود 100000 لكل وفاة 2054 السودان جنوب يف

 حني يف الصحية، الرعاية مرافق عن بعيداً تتم اإلقليم يف املواليد من %47 قدرها نسبة كانت 2010
 معدل اجتاه 4 الشكل ويبني. 2مهرة صحيني عاملنيمن  إشراف دون تمت الوالدات من %35 كانت
  .1990 عام منذ اإلقليم يف األمومة وفيات

10. عويأمراض واإليدز واملالريا السل أن ذلك أساسياً، أمراً لأللفية اإلمنائية املرامي من 6 املرمى بلوغ د 
 رقم أعلى اإلقليم سجل 2010 عام ففي. اإلقليم يف عام كل شخص 264000 حوايل حبياة تودي

 بنسبة يزيد ما أي ،82 000 بنحو عددهم قُدرإذ  ،اإليدز فريوس بعدوى حديثاً أصيبوا الذين لألشخاص
 43000 بنحو عددهمحدد  الذين 2001 عاميف  الفريوس بعدوى املصابني اجلدد عدد على 48%

 من ذاا، الفترة يف حادة زيادة اإليدز فريوسعدوى  مع لمتعايشنيل التقديري عددال زاد كما. شخص
 إىل 2001 عام يف 22000 من باإليدز، املتوفني من أسباب مرتبطة عدد زاد كما ،560 000 إىل 320000
هو أكثر  اإلقليم يف القهقرية الفريوسات مبضادات التغطية معدل أن وتبين. 2010 عام يف 38000

 بني %5و البالغني بني %10 املعدل ذلك لغيبإذ  ،العاملية الصحة منظمة أقاليم مجيع بني اخنفاضاًاملعدالت 
  .األطفال

 معرضة مناطق يف يعيشون يزالون ال اإلقليم سكان من %47 أن إىل التقديرات أشارت ،2010 عام ويف .11
 اإلقليم، يف املالريا من حالة 7277848 ما جمموعه عن نفسه العام يف اإلبالغ مت وقد. املالريا خلطر

 نسبته اخنفاضاً األرقام تلك لومتثِّ. احلاالت هذه من فقط %28.5 الباراسيتولوجية االختبارات وأكَّدت
 اإلصابة حاالت من %98 وقعت وقد. 2000 عام يف املبلّغة للحاالت اإلمجايل بالعدد مقارنة 28%

 ،%12 وباكستان ،%35 والسودان ،%43 بنسبة السودان جنوب: بلدان مخسة يف 2010 عام يف املُؤكَّدة
 الوفيات من %2 متثل اإلقليم يف املالريا وفيات بأن التقديرات وتفيد. %3 وأفغانستان ،%5 واليمن
. اخلامسة دون األطفال بني الوفيات من %60 حوايل ووقع ؛2010 عام يف املالريا عن النامجة العاملية
  .20104 عام يف املبلّغة املالريا وفيات من %94 حنو السودان وجنوب السودان وقعت يفو

                                                 
 2011، حول زيادة مأمونية احلملقاعدة البيانات اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية  2
 .2006مسح صحة األسرة يف السودان،  3
 .2011، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011تقرير املالريا العاملي  4
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يف اإلقليم  البلدان 7 يف ومعاجلتها املالريا من الوقاية إىل الرامية بالتدخالت السكان تغطية ارتفعت وقد .12
 والسودان، وجيبويت، السودان، وجنوب وباكستان، أفغانستان،: املالريا من ينوء ا عبء ثقيل

 كثريب أقل التغطية هذه تزال ال ذلك، ومع. اال هذا يف االستثمارات زيادة بسبب واليمن، والصومال،
 وضعف اجليد، التشخيص خدمات إمكانية احلصول على قلة لثّميو. %80وهي  املستهدفة نسبةال من
مظُن احلشرية للمبيدات النواقل ومقاومة للمالريا، املضادة لألدوية الطفيليات مقاومة وانتشار د،الترص 

  .الستعجالا وجه على الدراسة تتطلب ةمهم حتديات

 العاملي العب من %7 ميثل ماأي  حالة، 650000 نحوب بالسل اإلصابة حاالت قُدرت ،2010 عام ويف .13
 ومجهورية وباكستان، أفغانستان،: وهي ،اإلقليم يف السل عبء من %95 بلدان تسعة عاينتو. للسل
 وحدها باكستانب نوءيو. واليمن واملغرب، ومصر، والعراق، والصومال، والسودان، اإلسالمية، إيران

 عام يف ةوفا 95000 بلغ السل وفيات عدد بأن التقديرات وتفيد. اإلقليم يف السل عبء من 61%
 عام يف النصف إىل كليهما أو ووفياته السل انتشار معدالت تقليص يف بلدان عشرة جنحت وقد. 20105
 يالتحد أما. اةاملتوخ األهداف حنو بلوغ البلدان وترية تقدم بقية وتتفاوت. 1990 عامب مقارنة 2010
 املقاوم والسل لألدوية، احلساس السل حاالت اكتشاف معدالت باخنفاض فيتعلق يف هذا الصدد الرئيسي
 عن نقص إبالغ أساساً، الوضع، هذا ينتجو. 2010 عام يف التوايل على %6 و %63 بلغت اليت لألدوية،
دونالذي هو  والتشخيص السل، حاالت عن واخلاص العام القطاعني من الصحية الرعاية ميمقد 

 اخنفاضاً اإلقليم يف السل انتشار معدل اخنفض وقد. السلشؤون ب اتمع وعيقلة و ،املستوى املنشود
 إىل تشري احلالية التقديرات أن غري. 2000 عام يف عتسارقد  االخنفاض أن ويبدو 1990 عام منذ كبرياً
 يف اإلقليم الوفيات معدل ،2010 عام حبلول قد اخنفضو. 2015 عام حبلول املنشود اهلدف بلوغ تعذُّر
  ).5 الشكل( 2010و 1990يف الفترة بني عامي  النصف مبقدار

  واالستنتاجات التحديات

 كما. اإلقليم يف واالقتصادي والسياسي االجتماعي الصعيد على ةيدعد تغيرات اناضيامل العامان شهد .14
 زيادة إىل توأد التنمية مكتسبات على اًبيسلتأثرياً  اإلنسان من صنع واليت الطبيعية الكوارث أثرت
تغيريات  امتد حمدثاً بل الصحة، على التغيرات تلك ريأثت يقتصر ومل. مساواة والال االستضعاف حاالت

 البلدان بعض املعقدة الطوارئ حباالت تأثر كما. الدويل اتمع مع العاملني والشركاء املعنيةيف األطراف 
 اجلدد القادة مع للتعاون الفرصة السياسية التغيراتتتيح  قدو. منواً البلدانأقل  وكذلك الدخل، املتوسطة
 والعدالة اإلنصاف حتقيق يصبح أن على واحلرص الراهن، الوضع تحديل أكثر استعداداً ونكوني قد الذين

 األنشطة ما تسترشد اللذين املبدأين واالجتماعية الصحية اخلدمات على احلصول يف االجتماعية
  .بالصحة الصلة ذات لأللفية اإلمنائية املرامي فيها مبا التنموية،

 الكثري يف االقتصادية والتداعيات العاملية، املناخية والتغيرات العاملية، املالية األزمة يتؤد أن رجحامل ومن .15
 املقبلة، القليلة السنوات يف لأللفية اإلمنائية املرامي بلوغ يف طريق التحديات من املزيد قيام إىل البلدان، من
  .متضي قُدماً يف الوقت احلاضر على هذا الطريق اليت البلدان يف حىت

                                                 
 )WHO/HTM/TB/2011.16الوثيقة ( 2011جنيف، منظمة الصحة العاملية، . 2011املكافحة العاملية للسل  5
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 وقد والتنموية، الصحية السياساتب املعنيةالربامج الوطنية  صميم يف الصحة إلحالل ساحنة فرصهناك و .16
 وطأة من ختفف الةوفع مبتكرة حلول إجياد على مستوياا، مجيع على احلكومات، تعمل ألن الوقت حان

 الرعاية جتديد إىل دعوا خالل من قُدماً، املنظمة وتتحرك. الصحية املنافع من وتزيد الصحية املخاطر
 القرن أعمال وجدول آتا،- أملا إعالن ن قبيلم دولية لتزاماتا على رتكزطة تخل وفقاً األولية، الصحية
 اجلَور مظاهر ملعاجلة للصحة، االجتماعية املُحددات بشأن السياسي ريو وإعالن والعشرين، احلادي
  .واالقتصادية واالجتماعية السياسية الدوافع ذاتاملقبولة  غري الصحي

 والعمر، اجلنس، حبسب البيانات تصنيف إىل احلاجة ،للتخطيط املشترك ويظل من االعتبارات الرئيسية .17
 وتلبية التمييز، مواجهةالرامية إىل  والربامج للسياسات الفعال االستهداف لضمان اجلغرايف، واملوقع

الكامل  عهاومتت املرأة، ومتكني اجلنسني، بني املساواة أن خيفى وال .شةواملهم احملرومة الفئات احتياجات
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية لتحقيق األساسية األمور من اإلنسان قوقحب

 وسيلة هي للفقراء، االجتماعية احلماية ذلك يف مبا والصحية، االجتماعية للخدمات الشاملة اإلتاحة إن مث .18
 للبلدان دعماً اإلتاحة هذه تعزيز وجيب ،استضعافاً اتمع فئاتأكثر  صحة على احلفاظ بفضلها ميكن

  .املتخلّفة عن الركب

 بطب املتعلقة والتغذوية الصحية اخلدمات جمموعة من تقدمي تعزيزيف  البلدان املنظمة تساعد وسوف .19
 مثل واألمهات، لألطفال املردود وعالية جيداً معروفة بتدخالت الشاملة التغطية ذلك يف مبا األسرة،

 الرعاية مظُن تقوية تعتربو. املأمونة األمومة جمموعة خدماتو ،ةلوالطف لصحة املتكامل التدبري استراتيجية
  .البلدان بني لتعاونلو لمنظمة،ل العليا ولوياتإحدى األ الصحية

 والسل اإليدز الوقاية من أنشطة وحتسني معاً على تعزيز العمل واملنظمة األعضاء الدول تواصل وسوف .20
 الشاملة اإلتاحة حتقيق أجل من اال، هذا يف التدخالت ودعم ،ورعايتهم ا املصابنية ومعاجل واملالريا،

  .عفةضاملست والفئات تضرراً، األكثر السكانية للفئات ماالسيللخدمات، 

 ذات البحوثب التعاطي معها، النهوض األعضاء الدول مجيعاليت يتعني على  رئيسيةال تدخالتمن بني الو .21
 اختاذ عملية يف اتمع متكني وتعزيز التدخالت، على احلصول سبيل تعترض اليت العقبات وإزالة الصلة،
  .الصحي اجلور مظاهر معاجلة يف فاعل بشكل املدين اتمع وإشراك ،على الصعيد احمللي القرارات

 املرأة، ومتكني اجلنسني، بني املساواة حتقيق إىل دف سياسات تنفيذ على البلدان يتم تشجيع وسوف .22
  .الفقر شأفة واستئصال اإلنسان، حقوق جبميع الكامل ومتتعها

  املستقبلية اخلطوات

 بعد مطردة جهود بذل إىل حتتاج سوف فقراً، البلدان أشد ماوالسي البلدان، من الكثري أن الواضح من .23
 مظاهر على التركيز سوف يشتد سبق، ما على وعالوة. لأللفية اإلمنائية املرامي أهداف لبلوغ 2015 عام
تقدم العمر و العشوائي،و السريع احلضري التوسع من قبيل أمور فهناك. لصحةعواقبها على او اجلَور
 غري احلياة وأمناط واهلجرة، االقتصادي، األداء تكتنف اليت والشكوك املناخية، راتوالتغي السكان،ب

 إىل احلاجة متس الشأن، هذا ويف. لأللفية اإلمنائية املرامي حنو بلوغ التقدم تعرقل عوامل وكلها الصحية،
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 السياسي ريو إعالن وترمجة للصحة، االجتماعية املُحددات ملعاجلة القطاعات بني ومستمر قوي تعاون
  .عملي واقع إىل

 للمحددات الضارة اآلثار من للحد عليه الدليل وتقدم قويال السياسي اللتزاما املنظمة تدعم وسوف .24
 نقصو اإلصحاح، مرافقو املياهاحلصول على  ضعف إمكانيةو واألمية، البطالة، مثل ،للصحة االجتماعية

 الثروة توزيع جمال يف مساواة الال حاالت رصد آليات تعزيز على الدليل ستقدم كما االقتصادي، النمو
 والتعاون الفعالة، الشراكات لتعزيز كبرية جهود بذل إىل حاجة وهناك. البلدان يف الصحية واخلدمات

 املرامي بلوغ يف املدين اتمعو املتحدة األمم وكاالت مشاركة بني املواءمة وحتقيق القطاعات، بني
 تعزيز إىل ترمي اليت املشتركة اجلهود بذل على املثابرة واملنظمة األعضاء للدول وينبغي. لأللفية اإلمنائية
 ماوالسي للفقراء، االجتماعية احلماية ذلك يف مبا اجليدة، األولية الصحية الرعاية خلدمات الشاملة اإلتاحة
  .ركبال عن كثرياً تتخلف اليت البلدان يف

25. بوترية واإلسراع احمللية، املوراد حشد إىل احلاجة ومتس ألن ذلك الفقر، وطأة تقليص جتاه العاملي كالتحر 
  .الواقع أرض على األوضاع لتغيري كاف غري فقراً البلدانأشد  إىلحالياً  املُقدم الدعم
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  األشكال

  
  2010-1990 اخلامسة، دون األطفال وفيات معدل لتقليص املئوية النسبة. 1 الشكل

  

  

  2010 البلدان، يف اخلامسة دون األطفال وفيات معدالت. 2 الشكل
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 يف مجيع املناطق %95 يساوي أو يزيد على: اهلدف
% 

التغطية
 

  

  

  

  واليونيسيف العاملية الصحة ملنظمة املشترك التبليغ استمارة: املصدر

  2010 احلصبة، ضد عنه املُبلَغ الروتيين التمنيع. 3 الشكل
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  2011 ،"احلمل مأمونية زيادة" بـ اخلاصة البيانات قاعدة: املصدر

  2015-1990 اإلقليم، يف األمومة وفيات معدل اجتاه. 4 الشكل
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  2011 العاملية الصحة منظمة جنيف،. 2011 للسل العاملية املكافحة: املصدر

  2010- 1990 لسلا عبء تقليص يف املُحرز التقدم: 5 الشكل


